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האוטו שיחות עתיד יהיה מה •
 האיגרת את סאדאת יקבל האם ן נומיה

 יקבל האם ז ממשלת־ישראל לו שכתבה
ש המלא הנוסח שיפורסם לפני אותה

 האם ו מכן לאחר רק או ב״מעריב״, לה
 מדוע ו הזאת האיגרת על סאדאת ישיב

עמו 18 סאדאת ששיגר באיגרת היו
 התשובה ובאיגרת במכונת-בתיבה, דים
 האם ן עמודים 15 רק היו ישראל של

 לממשלת־ היתה לא עמודים לשלושה
 ואחרות אלו שאלות על ז תשובה ישראל

היום. החדשות במהדורת נשיב
 תניח האם כספך! עתיד יהיה מה •

האינ במורד להתדרדר שלן ללירה
 אינך האם ילדיך! גורל עם יחד פלציה,

 מה נבונה! להשקעה הזמן שהגיע סבור
 לאיגרות-ח- קרה מה למניות! קורה
תשו הבורסה! תתאושש האם חוב!

למ תוכל ואחרות אלה לשאלות בות
 כבר הכנס שלנו. הבנק בסניף צוא

היום.
 התיקשורת שכל שמתם־לב האם •

 !״בועות" לסימון עוברת המדינה של
מס או נפתחת חדשות מהדורת שכל

שה מטופשת! שאלות בסידרת תיימת
 והסופרמרקטים חברות״הביטוח בנקים,

 ואחרות אלה לשאלות תשובות מבטיחים
 האם !לכך הסיבה מה !הבא בפרק

 קמפבל״קמפ־דיי- שמנחם־ברט משום זה
מה- יצורים על-ידי נחטף האמיתי וויד
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 מוסף פתח ולא עצתי, את קיבל לא עדיין ״מעריב״ עתון
 אדם וידידי, שם, יש עדיין לילדים מוסף אבל למובטלים.

 הפנה נפט, שם מחפש שהוא כאילו העיתונים על שעובר קלר,
מעניין. למשהו תשומת-ליבי את

 כשק־ בג׳ונגל, קפה שותים קופים המתאר התמים, לציור
 כותרות, הרבה למצוא היה ניתן בהם, מתבוננת ציידים בוצת

 ״מעריב״ של לילדים במוסף המדור עורך אבל צריך. דווקא אם
שווים״. כולם לא בג׳ונגל ״גם בכותרת דווקא בחר

 שלא להבין צריכים ״מעריב״, קוראי הקטנים, הילדים
 זה האם בג׳ונגל. גם שווים. כולם לא האנושית בחברה רק

 זה האם ״מעריב״! של הקטנים הילדים את לנחם צריך
 שבמיס־ היתה, המדור עורך כוונת האם !אותם להרגיז צריך
 קוראיו, את ״מעריב״ מחנך שעליו לשיוויון, המאבק גרת

 שאם היא הכוונה אולי או הג׳ונגל! אזורי את גם לשלב יש
 יש מה אז שווים, כולם לא הקופים של בג׳ונגל אפילו

!האנשים של הג׳ונגל על להתלונן
 ב״מעריב״ ההבדלים״ את ״חפש מדור עורך אם מעניין

 בין הבדלים מעשרה פחות, או יותר, שיש סבור לילדים
האנושית. החברה ובין הג׳ונגל

קר□ עוגת
 זה נגד דבר שום לי אין דווקא 'אני,

 בגין, מר מדינתנו, של שראש״הממשלה
 יום־ של גדולות מסיבות לעצמו עושה

 פלאזה, ממלון עוגות־קרם עם הולדת,
ש כמו ומתנות, יום־הולדת״ ״למנחם

 אפילו אני ילדים. כשהיינו רגילים היינו
 איכפת לא זה. מי חשבון על שואל לא
 בגין אם לי איכפת לא גם במיל. לי

 מאיטליה שטיחים שלו בלישכה ישים
 ראש־ממש- הוא מיוגוסלוויה. ותיקרות

 זמן כל וגם, לו. ומותר בגין, מנחם לה,
 ולשטי־ חגיגיות למסיבות ראש לו שיש
לדב ראש פחות לו יש מאיטליה, חים
טוב. אולי וזה אחרים, רים

 חיקוי זה תחתיו לנו שיש ומה חלל,
 טייט־ שמר משום אולי או !מפלסטיק

חתי איזו עם למעלית נכנס שוב תמיר
המ שלצ׳אק בגלל ואולי !חדשה כה

 ירדה נאור, אריה הממשלה, של קשקש
ש מקווה אני !בגילוח עץ חתיכת
 נמצא לא ואחרות אלה לשאלות תשובות

 במדינה שהחיים כמה כי מהר, כך כל
 ב- שקורה למה דומים יותר נעשים

 השאלה יותר אותי מדאיגה ״בועות״,
 הסידרה — מהמסך קודם ירד מה

 ההפקה או מארצות״הברית המצליחה
הבינונית. המקומית

מעריג
29.7.80

 פה, הכוונה מה ברור לא למישהו אם
 מזמן לא שקראתי בדיחה לו אספר
 החברתית ״ההיסטוריה שנקרא בספר

 גרונ- ריצ׳רד מאת השלישי״ הרייך של
ברגר:

 אחר בזה הוזמנו גבלס של ילדיו
 של בבתיהם לתה־של״מינחח זה

ממנהי ליי, ורוברט ריבנטרופ גרינג,
 בכל חזרו הילדים השלישי. הרייך גי

 עו־ על ודיווחו יותר, נפעמים פעם
מטעמים. ושאר נפלאות גות־קרם

ב ביקור לאחר אחד, יום ואז,
הח הילדים חזרו היטלר, של ביתו

 ומאוכזבים, עגומים הביתה מודים
 וברקי- קפה בתחליף שכובדו לאחר

היל שאלו ״אבל׳ה,״ יבשים. קים
המפ חבר הפיהרר אין ״האם דים,
!״ לגה
 יחשוד לא ילד ששום זמן כל זהו,
 אריאל עם מפלגה באותה חבר לא שבגין
 ארליך שימחה הורביץ, ויגאל שרון

עו- מבחינת רק ולו — מרידור ויעקב

מיו לדאגה מקום אין — גות־הקרם
 השוואות לעשות רוצה שאני לא תרת•

 להיות אתחיל אבל ובגין, היטלר בין
צני עם לי לנפנף כשיתחילו רק מודאג

 ראש-ממשלתנו, של המפורסמת עותו
 השכורה הדירה על לי יספרו ושוב

 לגמור לו שאין זה ועל שלו, הצנועה
מעשיות. ושאר החודש, את

ל1אתמ
םבבורסה י ש ו ק י ם ב י ט ל ו הי ק

 בלטה כלל, בדרך המניות בשערי חדשות ירידות רקע על
 קבוצה טבלה). (ראה מקומי במטבע הסחירים של נאה יציבות

 נמצאה הפוליטי, המצב מתנודות מאחרות יותר המושפעת זו,
 לאחר בלבד״, ״מוכרים של במצב שעבר השבוע בתחילת

 להקדים הכוונה על שנודע
 מייד אך הבחירות. את

 השערים, עלו מכן לאחר
 את קלטו ערים וביקושים
ההיצעים.

 היו האחרונים בשבועות
 ב־ חדשות הנפקות שלוש

 מקומי, במטבע סחירים
הת- אחר לעקוב ומעניין

המניה
המחזור
באלפי
לירית

+4.0 43.7 5.800.0 ה״ל ז״דל כדי לגביהם, השוק נהגות
+ 1.1 10.0 12.590.0 ש׳ פלאטו כללית אינדיקציה לקבל
+0.3 05.0 458.0 א״ס יגורי זו בקבוצה המגמות על
+2.6 12.0 1.174.0 מ׳ אלגרבלי למשל, כך, ניירות״ערך. של
+ 00 0.00 0.000.0 ס״ע מרציאנו מההנפקה גדול חלק נרכש
+6.9 81.0 9.199.0 ש״ל אליהו על- ס״ע מרציאנו של
+2.3 17.0 8.199.0 ש״א אסאד הו לפני עוד משקיע ידי
+8.1 12.0 6.443.0 ע״ק נוף בשוק. עצמו הנייר פעת

+ 12.4 75.0 9.890.0 ש״מ תמיר  הוצע שהנייר לאחר רק
זהותו נתגלתה למכירה

קורפו, חיים :הרוכש של
 חוגים הלאומית. המימון מחברת משקיעים קבוצת המייצג
ניסיונות לאזן בניסיון החפוזה הרכישה את מסבירים בבורסה

......................... ------------------------------------ *

הו  במק״ פעלה המתחרה החברה ש״א. ואסאד ש״ק אלי
סא יגורי של בהנפקות נכבדים חלקים לרכישת גם ביל,  ״

 שבו מכתב, הבורסה להנהלת שלק קורפו ומר ה״ל, ו!יידל
חריגה. התנהגות על התלונן

הונ מכן לאחר שבוע
 נוסף סחיר במפתיע פק

ש ע״ק, נוף במט״ס:
 אליהו לקבוצת צורף
ש״א. ואסאד ש״ל

 כלפיו השוק התנהגות
 והתעוררו זהירה, היתה

ב חלקיים ביקושים רק
 הנפקה לאחר אך שוליים.
חב אותה מטעם נוספת

 תמיר נייר של רה,
 התעוררות חלה ש״מ,
בשוק.

בחו שנפוצו השמועות
 הכוונה על בבורסה, גים

הבחירות, את להקדים
 במידה כאמור, הורידו,

 ל- הביקושים את רבה
 ותוך במט״ם, סחירים

 ירידות חלו אחד יום
 העובדה, רקע על מוסברות הירידות .7—12״/״ של שערים

חברות-המימון כלל בדרך פונות קרובות בחירות של שבמקרה

יקד פרופסור !דיירות,
 פרופסור היום, אליך לפנות רוצה אני

 מתוך ידיו, יגאל וסגן־ראשךהממשלה
 אתה אם יודע אינני אמיתית. דאגה
 אמנם ואם עתידך, על אלה בימיום חושב

 את גמרת שבפוליטיקה ברור&לך כבר
 מקרה שבכל חושב אתה אולי הדרך.
 אל האקדמיה, לעולם לחזור תמיד תוכל

 בתחום דווקא ובכן, והמגילות! החרסים
מודאג. אני הזה

 יקר, פרופסור בזמנו, גילית בוודאי
ה ועולם האקדמיה עולם בין קשר שיש

 שהפירסום הבנת כולנו, כמו פוליטיקה.
 סייע ורציני דגול כארכיאולוג לך שרכשת

 הפוליטי. לעולם רבה בתנופה לחדור לך
 ושיבעה חברים 15 בת גאה סיעה בראש

 למעמד והגעת לכנסת, נכנסת עקרונות
 היום, סגן״ראש־ממשלה. של המכובד
 סגן- עדיין אמנם אתה יקר, פרופסור

 העקרונות משיבעת אבל ראש-ממשלה,
ל מגיע אתה ואו־טו־טו זכר, נשאר לא

 חושב אתה האם סיעת-יחיד. של מעמד
 ברצינות, אליך המתייחס מישהו עוד שיש

סגן״ראש״הממשלה! אדוני
 תהיה לא האקדמי לעולם החזרה

הפו בין הקשר הפרופסור. אדוני קלה,
 רוצה אני חד״סיטרי. אינו למדע ליטיקה
 עוסק שאתה ועכשיו, כאן לך, להזכיר

 מבחינת מאוד רגיש אקדמי במקצוע
 כבוד סבור, אתה האם באמינות. הצורך

ש לך יאמינו מהר שכל־כך הפרופסור,
 במערות אחר או זה חרס מצאת אמנם

 לתיירים בחנות-מזכרות ולא ים־המלח
 היא הקלף שמגילת תספר ואם בעכו!

 אותה יקנו עוד האם שנה, אלפיים בת
 ביו-כימיות ובדיקות מוסמך שמאי בלי

 שאם שאמר ההוא זה ״אה, מדוקדקות!
פרו ילחש לקיים," צריך לא מבטיחים

בקופנ ארכיאולוגים בכנס לחברו, פסור
 דימוק- מדינה על שדיבר זה ״כן, הגן.

 החזיר וכמעט יהודי רוב עם רטית
חברו. לו ישיב למצדה,״ אותם

הפרו אדוני להיזהר, להתחיל צריך
פסור.


