
 ״כיפלי״ לחטיף גדולה הצלחה
מלמה של

 .הוגבר תלמה של ״כיפלי״ החטיף של הייצור מערך
 למוצר הגוברת הדרישה את לספק כדי לאחרונה,

בשוק. זה
 במטרה חודשים, כארבעה לפני לשוק יצא ״כיפלי"

 תוך להיות והפך תלמה של המוצרים סל את לגוון
 חודשים ארבעה תוך הצלחה. לסיפור קצר, זמן

 ובחלק מהמוצר מאוד גדולות כמויות נמכרו
 הביקוש עקב בשוק מחסור נוצר אף מהזמן

צפוי. והבלתי המוגבר
 שנרכש ידע עפ״י בערד, במפעל מיוצר ״כיפלי״
 ומכאן שמן סופג אינו הוא יצורו ובתהליך בחרל

ממושך. לזמן השתמרותו וכושר הרבה פריכותו

מהודרת צבעונית חוברת
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ם רטבי ם ו מי ט של ח ס ר ק סנו

ת״א 1051 לת.ד. גלויה שלחו
חורף גלידת עבור 61009 מיקוד

לביתכם. תישלח והחוברת

המלאי גמר עד

,גל

אובסקורה קמרה
ם ו ל י צ י ד ו מ י ל

די מו לי  אחה״צ בוקר, ו
בכל  הרמות. וערב,

 לימודים ומסגרת
גמישה.
 והרשמה ופרטים

 10.00-20.00 יום יום
תחילת  הלימודים- ו
.1983 פברואר

 23 ביאליק ,אביב תל
658677)03( 

 6 בצלאל ,ירושלים
223573,233502)02( 

 13 הנביאים ,חיפה
662773)04(

אלה בימים ההרשמה

מכחכים
ה מ ? ל א־ם ק ׳ מכסי

השלו־ שנות נוסח גזענות
שים.

 לילינבלום, רחוב של הבורסה
הר העליות בעיקבות שהתפתחה

 זעמו את עוררה והחמישית, ביעית
 היש- הוא וייצ&ן. חיים הד״ר של
מס — למכסיקו הבורסה את ווה

 ניצני יוסף של המראיינת פרת
 דווקא ״למה ).2370 הזה (העולם
 יודעת,״ איני היום עד — מכסיקו

מוסיפה. היא
 פשוטה: היא להשוואה הסיבה

 המכסיקאים נחשבו התקופה באותה
בטלנים. של לעם

תל־אביב ,לזבז, גיל

אותרה

זאב של קריקטורה
9.2.1983 ״הארץ״

 הצצתי הוזהרתן. יפות, ראו,
עוד! שלא והחלטתי ונפגעתי,

נתניה א״י,
ועש היססה לא הקוראה •
הגי־ היא הנכון: הסעשה את תה

ת מ י 191
כ מר בצחוק פרצתי אני גם

האפ דבר על לראשונה ששמעתי
ל יוענק עט־הזהב שפרס שרות,

 אך בכללה״. הישראלית עיתונות
 לצחוק המר הלעג הפך במהרה

 בשמחה- מהולה הנאה של פראי
 כפות- את בהנאה מחכך אני לאיד.

עי אותם כל על למחשבה ידיי
ל ועטם ידם נתנו אשר תונאים,
 הממשלתית, שטיפת־המוח מערכת

ב לשונם את בולעים ושעכשיו
 מאמציהם אף על — נאלצים עודם

 השיל- בעיני לשאת־חן העילאיים
 מרה גלולה לבלוע — וחסידיו טון

!פיללו לא כלל שאליו פרם בצורת
 סובלים מהם אחדים כי בטוחני,

 היוודע מאז קשים מבעותי-לילה
ראו הם שלו ה״פרס״ מהות להם

 מברכת השמאלנית המאפיה יים...
 לרגל בן־ישי, רון אל״מ אותך,

 שמואל האדונים אתם, וגם עוכרי-ישראל. למועדון הצטרפותך
 הרצל זה... הרי — בא זה מי וראו בן־פורת. וישעיהו שניצר

 צה״ל, של בגבם חדה סכין נעצת אתה גם אדוני, כן, דוזנבלום!
והעם. הממשלה
נאה. בדיחה אכן.

 נראה שזה כפי תמימים, כה הפרם מציעי שאין יתברר ואולי
 של מרושעת מזימה עוד כאן אין אם יודע מי ראשון? במבט

 אחרי בעמים? שמנו את להכפיש כדי הבינלאומית העיתונות
 בכללותה״ ל״קצונת־צה״ל להעניק להציע עלול עוד מישהו הכל,

ודומיו! גבע אלי של בזכותם רק רובת־הזהב, פרם את
בכר? אהרון אלה, בלילות ישן אתה איך שכחתי: כמעט ולבסוף,

ץ ע ד ץ, גי שי ירושלים ליפ

ס ר פ ה

רוזנכלום עודד
נאה בדיחה

 ת• כל סל לתשומת״לינם
 מודעות- את קוראינו/אות

:החמס
״לי- במדור קראתי שבועיים לפני

מודעה )2367 הזה (העולם לה־לו״
עם חדר שתקבל ״ליפה שפנתה

 תמורת בבלי, בשיכון הנוחיות כל
זו היתד, הבית.״ וניקוי בישול

 כדיברי קוסמת, הצעה ספק ללא
המודעה. בעל

לכן לי. קסמה ההצעה אכן,
 הטלפון למיספר למפרסם, פניתי

 פגישת לי קבע והוא שצירף,
בביתו. היכרות

ה בעל סיפר לביתו, כשבאתי
 שלו, המיניות הפנטאזיות על בית

 במיטה, טוב הוא כמה עד התפאר
 שכינה מה תמורת חדר לי והציע

כשסירב מצידי. מיניות״ ״הטבות
ש וכמעט בכוח עליי התנפל תי,

אותי. אנס
 מהבית ברחתי בי, רוחי עוד כל

ונעלבת. מושפלת
 באיש־ לפניי עצמו הציג הנבל

 וכשותף כאמרגן מוכר, ציבור
 בירור אחרי ידועה. במיפלגה פעיל
 אלא אינו זה שכל הסתבר, קצר
 מתחזה הוא האיש וכזב. שקר

 גניבה אונם, בעיון בכלא שישב
צ׳קים. וזיוף

המיקרה. על במישטרה תלונה שה

!היווה ,?,מ
במ עימו לראיון בהמשך

 אומרים״ הס ״מה דור
),2370 חזה״ (״העולם

חח״ב: מעיר
ה חברי עם נוסף בירור אחרי

ישי באותה השתתפו אשר סיעה,
 ההצעה לאשר הוחלט שבה בה

 ד״ר ח״כ עמיתי של היום לסדר
 לא שבה (ישיבה בר־זוהר מיכאל

הס אבי), מחלת מפאת השתתפתי
 היטעה לא בר־זוהר כי לי תבר
 תוכן נמסר אכן וכי הסיעה, את

 הדברים ברוח הסיעה לחברי נאומו
בכנסת. על־ידו נאמרו שלבסוף

 לקבוע צריך הייתי לא לפיכך,
 הסיעה. את היטעה בר־זוהר כי
 ח״כ המערך, סיעת יושב־ראש גם

ה את ניהל אשר שחל, משה
זו. ברוח הודעה פירסם ישיבה,

מצב, שבכל הרי — לי באשר
 בהצעתו לתמוך יכול הייתי לא
 מתוך וזאת בר־זוהר, ידידי של

עקי מתוך וגם פוליטיים מניעים

 נפגשו בעבר שכן מסויימת, בות
 עם העבודה מיפלגת אנשי כבר
אש״ף. מראשי חלק

 את לקרוא הצטערתי במיוחד
 לראיון נילוו אשר הערות־הלוואי

 להלבין כדי בהן היה ואשר זה,
 אני ברבים. מיקי ידידי פני את
 בר־ האיש כנגד דבר לי אין

 חילוקי- רק עימו לי יש זוהר.
 לי יורשה לכן פוליטיים. דעות

 שלא רק לא בר־זוהר כי להעיר,
ש במשך הכנסת מישיבות נעדר
 שפירסמתם כפי — חודשים לושה

 הפע- החרוצים, מן שהוא אלא —
 חברי- שבין והדינאמיים לתניים
לנ שמצאתם מאוד חבל הכנסת.

 והעניין אישית, בו לפגוע חוץ
רב. צער אותי ציער

 מחכה אני בר־זוהר, של כידידו
יו עמדות ינקוט הוא שבו ליום
 כפי ממש המדיני, בתחום ניות

להת הנוגע בכל בהן נוקט שהוא
דווקא — בשטחים הממשלה נהגות

מיקי״ ״ידידי

ה מיקי היונה, מיקי מתגלה שם
 המוסרי. מיקי רגיש,

ח ס ס, ש ירושלים רגנסוז, ויי

לידיעת

 מיג־ השולחים קוראים
 לנסח מתבקשים תכים
 אד לכתוב בקברה, אותם

ב במפונת־יכתיכח תם
ת ועל בפול רווח  האחד בי

 עדיפות הנייר. של בלבד
 תמונות למצרפים תינתן

למיכתכיחם.
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