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מכחכים
)8 מעמוד (המשך

 דליה ונגד אדר מיכל ואת פרסמן דליה
אישום. כתב הוגש לא אפילו

 הבזיונות עבור דליה את יפצה מי מעניין
 אחרי מיכל את יפצה ומי במעצר, שספגה

ו בדין שתזוכה
תל־אביב כחלילי, רן

יכודוגיה0הפ1 ד*ין אם■
(״העו דיין אסי עם הראיון על
ה תסביכו על ),2183 הזח״ לם

 ועל שר״החוץ של בנו של יהודי
קינשה. קונטה

 תורתו, לשמע אותי תקף נפש גועל ממש
 צריך לא דיין. אסי של אחת, רגל על

 שעומד מה את לפענח כדי פסיכולוג להיות
 שזרק הרפש את ולנגב הצהרותיו מאחרי

 היהודי. תסביכו בגלל כולנו על
במוצאו גא היה קינטה קונטה אפילו

דיין שחקן
?!ינטה קונטה תסביך

 יהודי, שהוא מי אצלנו, רק מותו. יום עד
 גלותי.״ ״פולני בהכרח הוא

 זו יהודי להיות דיין, אסי של לדידו
 1 יותר טוב יראה בג׳ינס יהודי אולי בושה.

תל-אביב זמיר, פ.

להגיע איך

י בזול לארצות־־הבריח
 לביב יגאל שהראה הדרכים על

 (״העולם וחלירה״ ״אתה במדורו
 בעזרתם להגיע כדי ),2180 הזה״
לארצות־ ביותר הזולה בצורה

 ב- איסת״א נציג מגיב הברית,
לונדון.

 ״מחירי הכותרת תחת שפורסם המידע
 עיני אחיזת משום עימו יש סטאנד־ביי״,

 הדברים את להעמיד ראוי ההדיוט. הקורא
הנכון. באורם
שע הקורא את לשכנע ניסה לביב יגאל

 לניו־יורק הטיסה כרטיס את לקנות דיף
 כרטיס לקנות תחת וזאת לונדון, דרך

 תל-—נידיורק—תל־אביב הלוך־חזור ישיר
איסת״א. של הצ׳ארטר בטיסות אביב

 איסת״א של ביותר הזול הטיסה כרטיס
 וקשה לירות אלף 15 הוא וחזרה לניו־יורק

 13 של לחישוב לביב הגיע כיצד להבין
לונדון. דרך לטיסה לירות אלף

 טיסות היום מקיימות חברות־תעופה שש
 לייקר, חברת מלבד סטאנד־ביי. בסים על

 עדיין והוא השתנה לא המחיר שאצלה
 דולר) 123( אנגליות לירות 59 על עומד

 כרטיסי את מוכרות החברות שאר כל
 160( אנגליות לירות 75ב־ הסטאנד־ביי

 סביב ונע יותר גבוה חזרה המחיר דולר).
ישלם כך-שהנוסע אנגליות. לירות 85

 טיסת עבור ישראליות לירות 8000כ־
לונדון.—ניו־יורק—לונדון סטאנד־ביי

 תל- הטיסה מחיר את להוסיף יש לכך
 בין כיום שהוא תל־אביב—לונדון—אביב

 שב- מכאן, אנגליות. לירות 200ל* 162
 לירות 8000 עוד הנוסע ישלם הטוב מיקרה

 זול זה, חישוב פי על גם ישראליות.
 העולה איסת״א, של בטיסה לטוס יותר

ש בקומבינציה מאשר לירות אלף 15 רק
לירות. אלף 16 לביב, מציע

 הנוסע מכך. פחות עוד ורודה המציאות
 אחרי- בשעות ללונדון מתל־אביב יגיע

 הטוב במיקרה ויאלץ, המאוחרות הצהריים
 חישוב בלונדון. אחד לילה לשהות ביותר,

 לידות 10 הוא בלונדון ליל-שהייה של זול
 אחד בלילה לא אולם נוספות. אנגליות
 עד לבזבז הנוסע שעל הממוצע מדובר.

שלו הוא סטאנד־ביי טיסת על עולה שהוא
שבוע. להמתין יש ולעיתים ימים שה

לונדון איסת״א, נציג קוד, עופר

ח רמזרומה המידה בברי
 הבן- הקרבת העורלה, כריתת על

העולם. בבורא ופגיעה הבכור
פול הוא בפועל, העורלה כריתת מינהג

וטיפ אכזרי פרימטיבי, אלילים עבודת חן
 היא לבריאות טוב שזה הנפוצה הטענה שי.

שדוף. תירוץ
 הבכור הבן את להקריב גם כתוב בתורה
 ומשלמים זה את עוקפים אבל לאלוהים,

 חייב דין אותו הבן. פדיון בטכס כופר
 פידיון ישולם עורלה. כריתת לגבי להיות

עורלה.
 פגיעה היא הגוף מן חי אבר כריתת

ובמוסר. הטבע בחוקי עולם, בורא בכבוד
חל־אביב גורודב, מיכאל

? מעורבות זה מה
ב ידיעה על מגיב ״הסנה״ מנכ״ל
הזה״ (״העולם ״תמרורים״ מדור
 פרש הוא כי ציינה אשר ),2184

מעו שהיה אחרי ממועצת־הביטוח
 חברת של הרגל פשיטת בפרשת רב

״ישראם״.
 למועצת כתב־המינוי קבלת עם מייד
 כי הביטוח על למפקח הודעתי הביטוח

המינוי. את לקבל אפשרות רואה איני
 ישראס של המניות בעלי לבקשת הסנה,
 עצמה, על קיבלה הביטוח, על והמפקח

 בעיקבות ישראם. ניהול את 17.6.1979 ביום
אר־ הוגש, ישראם, בחברת שנערכה בדיקה

אבניאון מנהל
מעורב לא

 למפקח דין־וחשבון אחר־כך, ימים בעה
 המימ- לאור המלצה, כלל אשר הביטוח, על

שבוצ המלצה אותה, לפרק בחברה, צאים
למחרת. עה

ת״א הסנה, מנכ״ל אבניאץ, איתן
מעו את הזה העולם ציין כאשר ,#י
 היתה לא בפרשה, אבניאון הקורא רבות
עוב ציון אלא שלילית, כוונה כל לכך
 כמצויין לעניין, נגיעה לו שהיתה דתי,

זה. במיכתב

ץ, הקי
מה שאת לפני ם מרי דיי י

סי .1380 נ

עמיחי איתן
מזיקים הדברת

 (ג׳וקים), תיקנים לחדכרת מומחים
ומדים. פפרים חרקי עץ, תולעי

 ורכושך. בריאותך על בשמירה
 2272 ת.ד. ו,8 מודיעין רח׳ רמת-גן,
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