במיקצף
יוצר
שאלות ות שובות
ה כנ ס ה
בענייני
ש א ל ה  :אני יהלומן המעסיק  86עוב
דים ביבוא וליטוש יהלומים .גין לקו־
חותי אגא-חאן וז׳אקי אונאסיס .ה 
אוכל לקבל פטור מניכוי במקור׳ על־
ס מן עונדת היותי סטודנט 1
ת ש ו ב ה  :תובל לקבל פטור בסטודנט
רק במידה שחינך רשום לאחד מבתי
הספר העממיים ,או מקשיב לטלוויזיה
הלימודית .אם אינך בזה ,תובל לבקש
פטור על סמך היותך בן חמש.

העורך והמייסד הראשון :
ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל
ממשיכי דרכו יבל״א :
חנוך מרמרי ,אפרים סידון.
כתובת המערכת  :רחוב זוארץ 1

סאדאת :כלינו לשלום עם ישראל
נו ש ש :עוד תנסיס שסוף שו ה שויס הוסנו׳
ואת המילה ״שלום״ שמונה פעמים
במשך הראיון.
סביר ביותר להניח כי הראיון
שהעניק סאדאת לרשת טלוויזיה
מערבית ,אין בו אלא נסיון ליצור
דעת קהל אוהדת בארצות המערב,
ע״י הצגת תדמית מתונה כלפי חוץ.
ברור כי סאדאת חושב כפאהמי,
אם כי אין בו אותה מידת יושר ש 

פרשננו מעיר כי העובדה שסאדאת
הזכיר ,בראיון טלוויזיה שנערך עמו,
את נכונותו להכיר בישראל כבעוב־
דה קיימת ,וכי בכוונותו להמשיך ב־
משא־ומתן — אין פה כדי לרמז על
שאיפותיו האמיתיות של השליט ה 
מצרי .כמו כן אין לייחס חשיבות
מיוחדת לכך שסאדאת ■הזכיר את ה 
מילה ״ישראל״ חמש עשרה פעם,

יהלומן אצל פקיד־השומה
.אבל עוד אין לי בר־נזצווה'
ש א ל ה  :יש לי ארבעים מספרים ירו
קים וארבעים מוניות .נתנו לי שומה
של  19,200ל׳׳י לשנה .לפי חישוב זה
מרוויחה בל מונית בבעלותי ארבעים
לירות לחודש בלבד.
שאלתי  :האם אפשר לחיות מזה ז
ת ש ו ב ה  :אנא פנה ללשכת הסעד ב-
איזור מגוריך.
ש א ל ה  :כקבלן־עפר בניתי את קו נ ד
רג בהתנדבות .עכשיו מס הכנסה רוצה
ממני  1,000ל״י מקדמות .אני שואל :
הזהו היחס למתנדב 1
ת ש ו ב ה  :ראה תשובה לשאלה קודמת.

יבוטל חינוך
חובה חינם
בכיתות יי
משרד החינוך יגיש בק 
רוב לכנסת הצעת חוק ל 
ביטול חוק חינוך חובה חי 
נם בכתה י־ .גם ביצוע
הריפורמה בחינוך  -יואט.
על כך מסר אתמול מג־
כיל משרד לזחינוד .אלעד
פלד

מאפיינת את שר־החוץ המצרי .יש
להיזהר מערמומיותו של סאדאת
ולהקשיב לדברי פאהמי — מהם מנ שבת
הרוח האמיתית של כוונות המצרים.
נאמין לפאהמי ולא לסאדאת .ייתר
נוח .יותר קל .יותר נועז .ותשובתנו
לסאדאת תהיה ״את העלייה לא נב 
טל! אנו מוכנים וערוכים! צבאנו
חזק יותר מאי־פעם!״

חיום
נועה
פרעה שוכב במיטתו,
ראשו על כר־זהב,
פיז׳מת-משי לגופו
ועצומות עיניו.

)ידיעות (24.12.74
ידיעה קטנה בעמוד פנימי למטה .כמו ״נגנב מנדרי ,או ״מחר — מעונן־
חלקית.״ פשוט ,בלי כתבים כותבים וצלמים מצלמים.
■גם את המוזיאון סוגרים בשקט .כשטילים עולים ביוקר — לא צריך
מנזיאון .לא צריך חינוך חובה חינם לכיתה ״ .תשע שנים מספיקות בשביל
לגדל חיילים טנבים.
כי סוד כוחנו — בעוצמתנו .הפיזית ,כמובן.

>ב״ה

בחלומו ,שנים רזות —
רק עצמות ועור,
שבע שנים מצומקות
חוזרות אל היאור.
ובמקומן אט־אט עולות
שבע שנים שמנות,
וברישול ,בצעד קל,
הן לעברו פונות.

הס תדרו ת המזרחי העולמי

הננו להזמינך לכנס המזרחי העולמי שייערך אי״ה פנידיורק
כהשתתפות ה״ה

ה ר ב ב .ב ר ג מ ן
ה ר ב ד ״ ר ט .רו 11ב א ו □
ה ר ב די׳״ד י .ר פ א ל
כעל־מונית אצל פקיד־השומה
,.מזה אפשר לחיות?״
ש א ל ה  :ברצוני להצהיר על סך
—״ 15,000,000ל״י שהרווחתי השבוע
בקלפים .פניתי למס הכנסה מספר
פעמים ,ודחו אותי בלך־ושוב .מה עלי
לעשות 1
ת ש ו ב ה  :לצערנו ,אין למס הכנסה
תיק הנושא את שמך .אנא המתן ו
תענה על פי התור .לנכים ושוטרים —
עדיפות.
ש א ל ה  :אני עצמאי ,בעל-קיוסק .להע
רכת פקיד השומה הרווחתי השנה
חצי מיליארד בדולארים .שאלתי  :מדוע
עיקלו את מקרר הספיגה שלי ז
ת ש ו ב ת  :שתוק.

כתכנית :

ענייני הלכ ה
שיעור ב א ר מי ת
דיני ה בר ח ת מ מונו ת
עיונים במ שנתו של הרב אל־ קפונ א
שישה סידורי מי שטרה
המשתתפים ככנם יחולקו לקכוצות־דיון ויעכרו הסכרים מעשיים
כסדנאות.

שבע שנים של חגיגות
ושל טפיחות כתף.
של א מונ ה שהמצג :
״חביבי ,עלא-כיף״.
שנים שמנות — שפערים
הם ס ן הכל מיטרד
עליו כותבים בעיתונים,
במוספי שבת.
שבע שנים של קבלני
משרד ב טחון.
של מלונות על שפת הים
ומבצרי בטון.
שנים שמנות ...מקיץ פרעה
ושתי עיניו הוזות,
שטוף-זיעה הוא משתולל :
״רוצה שנים רזו ת! ״

