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 )58 מעמוד .(המשך
 אותנו! להוציא נרשה לא אנחנו
 רק ואתם שנה 12 כבר פה אנחנו
 נישאר. ואנחנו תלכו אתם חודש.

 של בסופו בכוח, תשתמשו אם
 השיל* עליכם. נגבר אנחנו דבר

לצידנו!״ טונות
 לא שהביריון טענו המתנחלים

להי עליו האוסר בכתב, צו קיבל
 הגיע כאשר אולם למערה. כנס

 דודו, רב־סרן סגן־המושל, למקום
נימ כזה, צו לידיו למסור שביקש

 לדלת מבעד המקום מן סוובנר לט
 על להגיב סירב הוא האחורית.

התנהגותו. בדבר שאלות
 עד מקובל שהיה ההסדר על־פי

ה בין המערה חולקה לאחרונה,
 ניתנו ליהודים והמוסלמים. יהודים
קיי שבהם ויעקוב, אברהם אוהלי

 למוסלמים ואילו בתי־כנסת, מים
 ממוקם שבו יצחק, אוהל נשאר

 חודשים, ארבעה מזה המיסגד.
 שר־הביטחון, של להוראה בהתאם
עם אחת יד העושה שרון, אריאל
 ליהודים ניתנה גוש-אמונים, אנשי

בק השבת, ביום להתפלל, הרשות
ה יצחק. אוהל בתוך גם בוצות,

 ושטיחיהם הצידה נדחקו מוסלמים
 כשחבל אחד, קיר לאורך סודרו
 אוהל שטח רוב תחומם. את מגביל
 אך היהודים. לרשות הועבר יצחק
 לאנשי מספיק לא זה שגם נראה

קריית־ארבע.

התעללות
במואזין

 שז׳ל- הם בשבת שכת די ף*
 כדי הקטנים, ילדיהם את חים ■י

המוס שטיחי על בכוונה שידרכו
 לצד. יותר עוד אותם וידחקו למים

 כך על התושבים מתלוננים כאשר
ל פונים ואלה החיילים, באוזני

 תשובה בפיהם יש מתנחלים,
 בסך- הם 1 רוצים אתם ״מה :אחת
משח הם מבינים. ולא ילדים הכל

 ילדים של דעתם על אולם קים.״
 למשל, לשחק, יעלה לא כלל אלה

יוד הם שבמקום. התורה בסיפרי
 לשחק, להם מותר במה היטב עים

ההורים. של להשקפותיהם בהתאם
להת גם נוהגים המתנחלים ילדי

 חול מכניסים הם במואזין. עלל
 באחת חדרו. מנעול לתוך וליכלוך
 לצאת המואזין הצליח לא הפעמים

 לעזרה לקרוא ונאלץ כך, בשל
 לקול לתפילה, המיועד ברמקול

 בכך שראו המתנחלים, של צחוקם
 גם נאלץ המואזין קונדס• מעשה
 מישמר בליווי למקומו לגשת
העומ שהמתנחלים, מחשש צה״ל,

בו. יפגעו בחצר, דים
 אוסרות האיסלאם דת מיצוות

ח משקאות שתיית המאמינים על
ה מתעקשים זאת למרות ריפים.
 לסערת־המכפלה להכניס יהודים

ה בליל קידוש לערוך כדי יין.
 המימשל אנשי שאלו כאשר שבת.

משת אינו מדוע לווינגר הרב את
 אפשר עליו שגם ענבים, במיץ מש

חשבנו לא -אוי, השיב: לקדש,
 ממשיכים זאת למרות זה.״ על

למקום. יין להגניב המתנחלים
ב להתגרות מנסים המתנחלים

 אפשרית. דרך בכל חברון תושבי
בלי לצאת נוהגים הם פעם מדי
 ב־ ובמחולות בשירים השבת לות

 העתיק השוק הקסבה, סימטאות
 למערת־המב־ הסמוך חברון, של

להת החוששים הצבא, אנשי פלה.
 מצליחים אינם תיגרות, פתחות

 מוחלפות כאשר עליהם. להשתלט
להת החיילים נאלצים מהלומות,

 הם אחת ולא הניצים, בין ערב
 בעוד עצמם, את בכך מסכנים

 המהומה למראה נהנים המתנחלים
שחוללו.

 אנשי של עולמם השקפת על
 מדרשה, ללמוד אפשר אמונים גוש

 השישי ביום ליאור הרב שנתן
 עד הלבנון -דרום שעבר: בשבוע

 מה־ חוץ אבל שלנו. זה הליטאני
 המילחמה גם יש בלבנון מילחמה

 לשאלה והאיראנים. העיראקים בין
ל לשלוח צריך משניהם מי את

 את אחת: תשובה רק יש אללה,
 זכות יש לעיראקים אבל שניהם.
!■ ,הימן יוסי !״קדימה

2338 הזה העולם

שנ אתה הוולוו. לבעל *
 שבת במוצאי מטורף כמו הגת

 רוטשילד בשדרות בבוקר 2.00ב־
 !באיכילוב שתגמור הלוואי —

שיינקין. בפינת מהולכת־רגל
 לשונך שתידבק לשרוגה. *

 לרכל מוכרחה את למה לחיכך,
 את עליז ובייחוד העולם כל על

 יש ואולי — ממי טוב יודעת
ז עוד

 יכולת לא גלי. של לחפר
 במסיבה הצידה דקות כמה לזוז

אני. י ברמת־גן

 את מ״שלוש״. לוורד ,*
הכי אוהב, שאני הכי יפה, הכי

הר/ב. לאלוהים. קרובה
ממדור־שלי־ לוי ליחזקאל *
 פכר למר ירושלים, בדואר חים

 בתל־אביב, מנהל־הדואר מלישכת
 ממזכירות־הדו־ פכריקנט ולמר

על תודה הרבה בירושלים. אר
מרחל. המהיר. הטיפול

 חזרת עזרו. הקללות ליוסי. *
כולם. ככה. תמשיך בשלום,

 נשבעת אני לצ׳ימיני. *
 אש על הגחלת על שומרת שאני
ואוה נאמנה כלומר, מאוד, קטנה

 והכי טוב, במצב תחזור רק בת,
מקוקי. רענן. — חשוב
 אני הכל למרות ו. ליעל *
 העדיין. על דגש עדיין. אותך אוהב

שלום.
ש העיקר תחזור, לאורן. *

 הכל. לך אסלח תחזור אם תחזור.
האלוהים. לך יסלח תחזור לא אם

שולה. ז טוב יותר מה
 נהריה, משטרת למפקד

 ארו- על תודה מוראלי. יצחק
 לנו שקילקלת חבל רק חת־הערב,

אח מייד כשאמרת התיאבון את
 ללילה. אותנו עוצר שאתה ריה

 גמור. בסדר היית זאת. למרות
ושרית• מענת

החלאבות
 אוגר יחריף• ע!נםף הכן .

תמר חדש, במצב קוא״ט 6 חשמלי

 טלסון שקלים. או שווה־ערך רת
שוקי. ,03־757781

שליחות כל
הב הספרים את להשיג מת

דיו אלכסנדר (בעברית): אים
מ המוסקטרים, ארבעת : מא
הבר ומסיכת שנה עשרים קץ
כלבי :פורסיית פרדריק זל.

 עבורם לשלם מוכן המילחמה.
להח או שליחות כל לבצע או

בתק או אחרים בספרים ליפם
החמישים. משנות ליטים
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 8 מקמה קח אנציקלופדיה.
 המשוכללת חדשה, סופר, מילימטר

 עברית אנציקלופדיה ותן בעולם
.03־482920 טלפון שווה־ערך. או

יס א לב

ותמו חומר לו שיש מי כל
 שישלח פרסלי אלביס על נות

ב הכל ן את זמיר. לוורד
 רעננה, ,37 יפה א. תמורה.
.43000 מיקוד

 ישראלי, זכות. למכור *־•
 את למכור מעוניץ תושב־חוזר,

 6,000 תמורת מכונית לקניית הזכות
דולר.
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יש בגדים משי. חליפת ♦
 + לנשים איטלקיים, וחדשים, נים

.03־482920 טלפון משי. חליפת
במ סלון בהזדמנות סלון. *

.03*896151 טלפון מצויין. צב
 + כחדשה 200181 וספה. *1

בערב. 04־528508 טלפון אבזרים.

הולך מה
 מעוניין צעיר זוג לשמור.

 תל-אביב. באזור דירה על לשמור
.03*395839 טלפון
 המעוניי- רעננה. הופעה *

 רעננה, הופעה על לשמור נים/ות
 סודיות וספורטיבי. .צעיר מסז׳יסט
נתניה. 6040 ת״ד מוחלטת.

 בקלי־ תלמדי אנגלית. *
מצטיי שמיניסטית על-ידי קלות

הנ 50ס/סוב־ היום שעות בכל נת,
.03־482920 טלפון חה.

 חתלתולות אוהב. כית ,*
 מחפשות מעורב) (סיאמי מקסימות

ב לדבורה, להתקשר אוהב. בית
 14.30 השעות בין ורביעי שני ימים

.02-254601 טלפון ,18.00ו־

טיול עגלת

 עגלת דרושה אנושקה עבור
 טוב. במצב מתקפלת טיול

.03־428976 טלפון

ף 1 ח ד
 תל־אביב. במרכז

 דירה־טלפון־ריהוט-טלוויזיה
יש. —

 חסר. — שותף
 ברצונך אם בלבד. לרציני
 לטלפון להתקשר נא להצטרף
 אחר־הצה־ בשעות 03־632349

והערב. ריים

 בן רווק שתרצה. מה כל
 ביקורי־בית. לעשות סוכן 29

 שתרצי. מה וכל וללוות, לטייל
.02-718908 טלפון

שור ולול

 בן שור, מזל בודד שמנמן
 מעוניין ואמיד, דירה בעל ,45

דיס לידידות וחושנית במלאה
.03־737908 טלפון קרטית.

 מעוניינת 39 בת פנויה.
 ת״ד ואינטימית. פנוייה בידידה

טלפון. לציין נא תל־אביב. 6192
 מאוד. נאה משוחררת. *

 מעוניין פנוי, לא ,30/170 אקדמאי,
ומ דומה בגיל איתך, להתקשר
 רציני. לשיח גם אך — שוחררת

 — מיקוד תל-אביב, 26059 ת״ד
61260.
 ישראלי שוטר. או קצין *
 ומשתלם בפינלנד הנמצא נשוי

 הבא בחודש חוזר למסד, בקורם
 עם קשר ליצור מעוניין לארץ.

 משותף בילוי לשם נשוי, ידיד
 שוטר). או קצין (עדיף וסאונה

 — מיקוד תל־אביב, 26014 ת״א
61260.
 מבד עצמאי דקת־גיזרה. *

 אינטימי- בקשר מעוניין ונדיב סס
 ודקת- יפה צעירה עם דיסקרטי

נדי תמיכה — למתאימה גיזרה.
 מיקוד תל־אביב, 36852 ת״ד בה.

61368.
 איש-עסקים שמנה. דא י*•

תמיכה מציע — ותרבותי עשיר

וח נאה לצעירה מאסיבית כספית
 עיסו שתיצור שמנה, לא טובה,
 כתבי(רצוי אינטימי־דיסקרטי. קשר

 טלפון) ומיספר תמונה בצירוף
 — מיקוד תל־אביב, 30161 לת״ד
61302.

מו״ל
 (מקום מז״ל בעל 33 בן
 איש־ציבור לעשות), וזמן

 מחפש דירת־פאר, בעל רווק,
 לחיים וחכמה יפה מיוחדת

.03־456970 טלפון משותפים.

ביי ,23 בן סטודנט .50 עד *1
 50 עד ומנוסה במבינה מעוניין שן.

 רצוי אינטימיים. וליחסים להיכרות
 ת״ד אבי, וטלפון. דירה בעלת
.77122 מיקוד אשדוד, 2300
קד. גם + מו  נייד, אקדמאי כ

 וחתיך מבוסס ובחו״ל, בארץ
 בך. מעוניין פנוי, ולא 33/180
ממוס משוחררת גיל, בכל הנשית
 גב ניתן ונאה. מעניינת כמות,

כפר־סבא. 455 ת״ד הבוקר. בשעות
 מעוניין נכה צעיר טיול• *

 ב־ לטיול צעירה או צעיר לצרף
 תנאים היסטוריים. במקומות חו״ל

.03־743350 טלפון טובים.

ללב ניגע
 גרוש שתוחזר. תמונה *

לה מעוניין ילדים, ללא ,37/190
 נשים ביותר רצינית למטרה כיר

 ומשבי־ נחמדות ,35 עד 25 בגיל
 לצרף, נא משנה. לא עדה לות,

יש שתוחזר. תמונה אפשר, אם
מי רמלה, 13 ת״ד מיליק, ראל
•72100 קוד

נח ,38 בן כיוון. קריאת *
 הדומה אותך. מחפש וטוב־לב מד
 כיוון. קריאת תני .45 עד לו,

כדאי! תל-אביב. 7201 ת״ד

בלבד חרד״ס
 מעוג־ ומשכילה נאה 35/165

 ומסודר משכיל בגבוה, יינת
 (רצוי בלבד רציניים .43 עד

 תל-אביב, 16431 ת״ד טלפון).
.61163 מיקוד

וב ליידי את אם ליידי. *
 לן מצפה חמודה, גם לזה נוסף
להיכ ונחמד נאה 22/160 בחור

 תל־אביב, .61314 ת״ד רצינית. רות
טלפון. צייני

רווקה. מלאים. פרטים
 למטרו במתאים סעוניינת ,35

 פרטיב עם לפגות בלבד. רצינית
מי תל־אביב, 1931 ת״ד מלאים.

.61019 קוד
 סטודננ רצינית. כמובן ,*

 מעוניין קל, צה״ל נכה ,24/174
רצי וכמובן מאוד נחמדה להכיר

 419 ת״ד חטובה). (רצוי נית
רמת־גן.

1 כסך אין :חינם
 להודיע, מה לך יש אם אז

 לשפר לביד, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו שובה, בדיחה
!קדימה

לכ יבולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

ממו לצרף שרוצה מ♦ •
 עגלת- האבוד, הכלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופיו, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 גבי על תיכתב ההודעה •
 ״העולם למערכת נלויית-דואר,

 תל-אביב ,136 ת״ד הזה׳/
 לה מצורפת כן אם (אלא

להש יש זה במיקרה תמונה.
תתקבל א ל במעטפה). תמש

ב בעל״פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
 את תכלול הגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל״ההודעה. של
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