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 ישראכרט - בנק-קט
 ליתרונות בנוסף לך, מאפשר
 אשראי, כרטיס של

 מזומנים משיכות
ליממה. שקל 500 עד

הטשוו״ב. הוכרטיס
2 בנק־קט 0 0  ו־ישראברט 0

אחד. בכרטיס

אתנו ל\דול בוא

/גלים הפו

מכחכים
הקטן ההבדר
בכמב־ ״קטנה״ טעות על
 ״כל אדווה, נעמי של תה

 (״העולם החבורה״ אנשי
).2249 הזה״

 להקת על ■כתבתי שבו בקטע
 חל ודממה, קול החרשים הרקדנים
 לפעול התעוררתי אני שיבוש.

ש אחרי הלהקה, למען ולהתריס
 דק מקבלים החרשים כי לי התברר

 24 ולא — לחודש לירות 2,400
 שהודפס, כפי לחודש, אלף

 פונה הייתי לא היה, כך אילו
 וטוביה אהרוני רחמים ידידי אל

 למען ■מכיסם שיתרמו כדי אושרי,
שהמרת כנראה החדשים. הרקדנים

 להשיב. המועמד מיהר ״תשע,״
 השר. שאל ?״ לתשע הגעת ״איך

 הצעיר, אמר מאוד,״ ״פשוט
ה בשביל שתיים בשבילי, ״שלוש
 בשבילך.״ וארבע הדתיים מוסדות
 זכה השלושה מן מי נחשו

צדקתם! הנכסף... במינוי
תל־אביב שריק, יום!?

 - וההדס תרום

ישראל לישיבות
ה על הגילויים בעיקבות

 הדתות במישרדי נעשה
והפנים.

דמתי אמנון והרקדן אדווה נעמי
שיבוש חל

 מישהו בילבלה בשקלים הלירות
בדפוס. או במערכת

מי ע ה, נ תל־אביב אד!,
 אמנון החרש והרקדן אדווה !•

תצלום. ראה — דמתי

הנבון המועמד

מחלקת־ ראש של כישוריו
 במישרד־הדתות הכספים
 מיזרח־תיכונית במדינה
כלשהי.

 מזרח־תיכו־ במדינה שר־הדתות
ל חדש ראש חיפש כלשהי נית

 זה ״כמה שלו. הכספים מחלקת
 את שאל ?״ שלוש ועוד שלוש

הראשון. המועמד
הצעיר. השיב ״שש,״
השר. קרא אחריו!״ ״הבא
 ן״ שלוש ועוד שלוש הם ״כמה

שוב. שאל
 בשבילי שלוש בשבילך, ״שלוש

 הדתיים,״ המוסדות בשביל ושלוש
התשובה. היתד,

השר. קרא אחריו!״ ,׳הבא
לשי צותת הבא המועמד אבל

 מעבר קודמיו עם השר של חתו"
 ועוד שלוש הם ״כמה לדלת.

השר. אותו שאל שלוש?״

 תלמידי־ישיבות זכאים אם
ש מפני צבאי, משירות לשיחרור

 יותר העם של לקיומו תורמים הם
ה חיילים אותם שתורמים מכפי

 החזית בקווי מנגד נפשם משליכים
 המושמעת הטענה למעשה וזו —

 הפריווילגיה את להצדיק כדי תמיד
 הרי — הישיבות לתלמידי הניתנת

 חשבון על למימון גם זכאים שהם
להצי שוקדים שהם.כה העם אותו

ולשמרו. לו
 המשחררת המדינה, חייבת לכן
 ואל לקיומם, לדאוג מצה״ל, אותם

 עקיפין, בדרכי זאת לעשות לה
קומבי באמצעות לשולחן, מתחת
 ומפות- מסובכות תקציביות נציות
 לדבר נתבעים המדינה ראשי לות.

 הדתיים זכאים אם דוגרי: עימנו
 על לשמור כדי מצה״ל, לשיחרור

 שהם הרי היהודי, העם של הגחלת
תפ אין שהרי למימון. גם זכאים

 שהם מזה פטריוטי יותר קיד
 למימון, זכאים אינם ואם ממלאים.

לשיחרורי זכאים הם למה
ו אבו־חצירא אהרון השרים לא
ה לשערוריות אחראים בורג יוסף

 אלא — לבקרים חדשות נחשפות
 לבדה הזו הממשלה ולא הממשלה.
הממ כל גם אלא לכך, אחראית

בממשלה החל לה, שקדמו שלות
)8 בעמוד (המשך
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