מכוזבים
ברסת

מאת נדיב אבידן

קוראים מברכים את .העולם
הזה" לרגל השנה החדשה.
שנה טובה ומבורכת!
משה פרסקי ,נתניה
שגה טובה — שנת הצלחה,
שיגשוג ,ברכה ושלום.

״מוטורולה ישראל״ בע״מ,

מאוזן:

תל־אביב

 . 1לחם בגין הצינה — כך אומ
רים )(3
 .3הברדק התחיל אדוני השר אחרי
הארוחה ) (3,3,3
 .9פרקו חברה )(4
 .10אי ,אי ,אי ,הוא לא מצליח עם פצ
צות )(4
 . 13ששש ...הוא חוזר מהעבודה )(3
 .14שר או חי או הוגה ) (3,3
 .15ספק אם אפילו מרק ספיץ היה
זוכה שם במדלית זהב ) (3,5
 .17אשת המשורר ממש שגעון! ).(4
 .18במקום ההוא קיים משהו פרק
טי )(4
 .20הפלג בממשלה שאפשר לסמור
עליו? זה ענין של השקפה ) (4,4
 .22גם בקטמון רואים את הנשיא )(5
 .24סכינאי שמאלי )(3
 .25שליטה עצמית של משורר בכלי
שיט )(4
 .26משמיע טון סמכותי )(4

לאורי אבנרי — שגה טובה
ומאושרת.

ע׳סאן אל־חאג״יחיא,
פתח־תקווה

אני אוהב אתכם,
חבריי האסירים
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 .28חברת מניות חסרת מדיניות )(7
 .29מכשיר מרתק )(3

מאונך:
 .2עוף לא לאכילה )(3
 .4זבל ש ...מוצאים בשדה )(4
 .5בוס גאה שר את שיריו ) (5,3
 .6שחורים נמצאים כל הזמן
בתנועה )(6
 .7גם לוסי השתנתה בחוה )(4
 .8סמי מתאר וכלום לא נש
מע )(5
 .9בתל־אביב הוא קטן ,אבל
בהברה אשכנזית הוא גדול )(3,4
 . 11בלי מצוה שלמה )(2

 . 12עוד ניוכח לדעת מה שהב
טיח המת לסומא באופטימיות
מוגזמת ) (5,4
 . 16זה מה שקורה כאשר
מתרגשים מחיי המין של הסופר
)( 2 , 6

 . 19כנוי לסדק שמאפשר יציאה
)(3 ,3
 .21רחצי כר קטן בפרקי האצ
בעות )(5
 .22מרים אף בטון מפלגתי )(4
 .23בשש? זה תלוי בו )(2
 .24פעילות חודשית )(3
 .27עולה משאירה טיפ עם
חורים )(3

הגיכורים האמיתיים של
מילחמת לבנון הם אנשי.יש
גבול".
לא בכל יום מזדמנת לו ,לאדם,
האפשרות להיות גאה על חבריו
היושבים בכלא .בימים אלה יושבים
בכלא הצבאי שניים מחבריי וידידי
הקרובים ,שסרבו לשרת את התוקפנות
הישראלית בלבנון .הראשון הוא סמל
רוברט בנוולג׳י מירושלים שלגביו
הופעלה לראשונה הה״קגה הדראקוגית,
המאפשרת לצבא לכלוא סרבני מיל־
חמת״לבנון לתקופה בלתי־מוגבלת.
השני הוא סגן אורי רם מתל־אביב,
שחברותנו החלה לפני שנים ,כאשר
למדנו יחד באוניברסיטת חיפה.
אלה הם שניים מ־ 85סרבני־
המילחמה שנכלאו עד כה בכלא ,6
שלהערכתי הם גיבוריה האמיתיים של
מילחמת־לבנון.
אני גאה שיש לי חברים אשר
מסרבים להשתתף בפעולות רצח ,חב
לה ושוד ,המהווים חלק בלתי־נפרד
מהפלישה התוקפנית ללבנון.
מינהגו של עולם הוא ,שרוצחים
ושודדים יושבים בבית־הסוהר .ואילו
אצלנו עולם הפור :כתוצאה מהמילחמה
בלבנון יושבים בבית־הסוהר סרבני
הרצח והשוד ,אותם שסרבו ומסרבים
לקחת חלק בפישעי המילחמה של
ישראל בלבנון .אני מתמלא סיפוק על
שזכיתי להימנות ,יחד עם חברי
הכלואים ,על חברי יש גבול ,המסרבים
להצטרף אל המיסדר של הישראלי
המכוער ,זה הכובש ,המשחית והמדכא
את חרויות האדם של שכניו.

בהשתתפות ג־ודי דגן

קורא ססירו

בעיות
ולבטים
בחיי המין
מאת

י״,־ מ ר ד כי זי ד מן

הוצאת רשפים
4

המכון הישראלי לספרות
נשים קוסמטיקה ופדיל,ור
* קורסים

ספרות נשים  -קוסמטיקה  -פדיקור מניקור
הוצאת שיער בחשמל לצמיתות)אפילציה(

גא בחבריו
אני מבקש אמר לחבריי הכלואים:
אני אוהב אתכם וגאה בכם ,אשרי
שזכיתי כי כאלה הם חבריי.
גדעון סםירו,ירושלים
• מאז שנשלח הסיבתב ,נכלאו
עוד ארבעה מאנשי יש גבול.

סלסול ,צביעות ,פסים ,טיפול.
החלקות>_ ,
מפי ..
תסרוקות,ימכיו
* סליו
תספורות,
פנים ,איפור ,הוצאת שיער לצמיתות)אפילציה( ובשעות

* הכנת כלות
* מחירים עממיים * שרות מעולה
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