
מכחכים
קיבוץ שר קופה כמו

 הדברים רוח על חולק דתי קורא
 אזרחי של השתתפותם על בכתבה
הדתיים המוסדות בתקציב המדינה
).27.3 הזה (העולם

 במחשב־ בדקתי חשבון. לעשות יודעים אתם
 לפי כי שייך. זה מה אבל נכונים. והחישובים הכיס
 משלם אזרח כל כמה גם לחשב אפשר הגיון אותו
 למשל, (ואני, היצוא רווחיות עבור חודש מדי

השג החזקת או בתעשיה) עניין לי אין בכלל
 עובדיה השגריר, יכול (ומצירי בפאריס רירות
בארץ). להישאר סופר,

 של קופה כמו משהו הרי, זה, המדינה תקציב
 לפי ומקבל יכולתו, לפי תורם אחד כל קיבוץ:
 בדיוק למוסדותינו, מגיע הדתיים, לנו, צרכיו.

 הדתית האוכלוסיה של שבכספים בטוח שאני כמו
 שום זאת לאוכלוסיה שאין פעילויות מממנים

 לא גם אלא לעיל, שהוזכרו אלה רק לא בהן. עניין
 התיאטרון סיבסוד או למשל, הירוקה, הסיירת

בני־ברק גרבובסקי, דב הקאמרי.

תיישים נגד אמהות
 במעשים שהורשע המורה ניב, אריה

 לכתוב יכול בתלמידותיו, מגונים
 6.2 הזה (העולם הכלא מן מיכתבים

 על רושם עושה לא זה אבל ואילך),
מתלמידותיו. אחת של אמה

 מורה, סתם לא הוא הזה שהניב לחשוב אפשר
 מעם, מורם צדיק־הדור, ממש מורה״הוראה. אלא

רחב־אופקים.
 כל בגועל נתקפת אני מאוד. מצטערת אני

 מיצירותיו, אחת את בעיתון רואה שאני פעם
 ומזהיר לתיקונים מטיף ציונים, מחלק הוא שבהן
עיוותים. מפני

 עם שהתעסק זקן תיש הכל? בסך הוא, מי
 ברשתו. בתי נפלה לא בנס רק טיפשיות. ילדות

שהסתבכה. לפני איתי, לדבר שכל מספיק לה היה
ראשון־לציון אמא,

המזרחיים ,1שר
 את לשקם יצליח עיראק יוצא אם

מצריים יוצא אולי רפול, אחרי צה״ל
 את ,לשקם יצליח )27.3 הזה (העולם

סער? אחרי הטלוויזיה
 ההלכה מתבדה האחרונות שבשנים ויכוח אין

 וצריך יוצלחים לא הם שהמיזרחיים הגיזענית
להצליח. בשביל אשכנזי להיות

 לוי דויד ירושלים? 'את בנה מי בבקשה:
 רפול אחרי צה״ל, את משקם מי המארוקאי.

 הולך מי העיראקי. לוי משה אוסף־התרמילים?
התימני. כהן יזהר לאירוויזיון?

הט מנהל יישאר המצרי בראל יוסף אם אז
 כמו טלוויזיה לנו תהיה סוף־סוף, אולי. לוויזיה
תל־אביב חביבי, מלכה שצריד.

וא העבריין של טביעות־האצבעות
הזה (העולם טביעות־הריח פילו

הכי־ אבל מונח. במקומן כבודן )20.3
עצמו. העבריין. את להביא זה טוב

 את המגלה ברוריה, לסמלת הכבוד כל
 טביעות־האצבעות בעזרת בתל־אביב הפושעים

 הריח שכבר למפקדה, הכבוד כל וגם שלהם,
 באמצעות פושעים מגלים שם באמריקה,

 הכי־טוב לא האם אבל שלהם. טביעות־הריח
 זז48£\.3 בלטינית שאומרים כמו לעשות

 זה טוב הכי יעני, הגוף! את הביאו ,00881(5
הפושע. את לתפוס פשוט

 כי ברדיו, שבוע לפני שמעתי — ועובדה
הצמוד■לתו מנגנון־אזיקים המציאו מריקה

 להתגבר מצליח נכנס, הגנב המכוניות. של ;
 הסוויצ׳יס על המנעול, על האזעקה, מנגנון ]̂ 

 אזיק לו קופץ ציק־צ׳אק ואז, מתיישב )ודיים,
 הגנב את ונועל לדוושת־הגאז מתחת חבוי

חיפה בן־משה, דויד למקומו.

בז־יהודה פינת
הזה (העולם עברי ניב שמביא מי
לשונו. על להקפיד חייב )27.3

 להבאת מקבילה בעברית, שיש. ■מאוד נכון
 תבן הבאת איננה היא אבל לניו־קאסל. פחם

לעופריים.
 שנסעו חירות צעירי אלה שאין משער אני

)4 בעמוד (המשך
2483 הזה העולם

הקדמי: השער כתבת

למלונות! קונה מחפש שיך
 במחלוקת והשנוי הססגוני המלונאי

תה עסוק ל תיירותי בפרוייקט ע  גדו
ע מוכן והוא בבראזיל,  למכי־ להצי

ת את רה _ ש  המלונות ר
שלמו ״אם בארץ: שלו  י

ה - טוב מחיר מ א? ל ל

האחורי: השער כתבת

ליזהר נוסף צ׳אנס
 עד תהסובות, הרבה בחייו עבר כהן יזהר הזמר
 נזכר הוא באירוויזיון. להשתתף בשנית שזכה

 לידידתו, ומתגעגע ובחצלחות הקשיב ברגעים
 על ההצגה את בתאונה. שנהרגה בקת, דבורה

 שהשתתפו הרבות היפהפיות גנבו במעט הבימה
 היתה מהן אחת הזמרים. של בציוותי־־המלווים

 עם (בתמונה:18ה־ בת רדד בן רקפת
 המאוכזבת ארזי ירדנה כהן). יזהר

שליד האחרון הפסטיבל ,זהו מבריזה:

המרחרח רחר
מרווחת:

 ״אנשי מהשיר צץ משה
 עם מתחתן הגשם״
 ירדנה • בהן אורנה

 הליכוד מסיעת מלר
 של לזרועותיו עוברת

 טמיר אברשה • רופא
ראש־ ממישרד )64(

 מסאז׳ים חובב הממשלה
 נישואין, על ויתרה מ״אל־על" םיצי • ונשים

 ראובן לקפטן ילדה אך
 ריימונד • בת נרונסקי

1> !  אינה מהמועדונים זילברינג 1<
לקובה. תחליף מוצאת

קיסר־בלי
מזל

הפשע:
/7777ד

נרה

 מעלים מדוע מבינה אינה קיסר מזל
 ״מקריבים החג. ערב המחירים את
 היא העשיר!" חשבון על השכיר את

 מזכ״ל ישראל, לבעלה, אן מכריזה.
הזדמ־ אין ההסתדרות,

0

 סוחרי־המחת
ושם״ ב״יד

 בעלי מיקצועיים, שכירי־חרב של ירחון עורכי
 בארץ ביקרו וסאדיסטיות, נאציות נטיות

 הסערה על ושם. ביד סיירו ואף צה״ל כאורחי
 באמריקה היהודית בקהילה

 הרפש ירחון של דמותו ועל
נוימן. גיורא מדווח והרצח

נחנקת כנסת
 - חותמת־גומי איננה כבר ״הכנסת

 יבשה!״ דיו כרית להיות י־ הי־ אהי
 את שסיכם ח״כ מכריז

 בצל הראשון המושב
^ ^1^ החונקת. הקואליציה י

 (בתמונה) בחדווה התאהב אדגר
 בנישואי להתחתן אותה ושיכנע
 אחרי נוצריה. היא אמה כי קפריסין,
 ללחצם נכנע הוא הבן ולידת החתונה

 והכריז: מהבית אותה זרק הוריו, של
 אותי, רימתה ״היא
 רוצה לא אני

ד גויה עם לחיות

הכיסאות נעלי
 ובכעסו. בכיסו בכוסו, ניכר אדם כל

בכיסאם. ניכרים זאת, לעומת הפוליטיקאים,
 אחרי עקבו הזה העולם צלמי
 גד נצמד שבו המכריע, הרגע

לכיסאות. העסקנים של פם ^2^

מטאטא
חדש

 וכבר לתפקידו, קראוס דויד נכנס רק
 ממאירות בעיות עם להתמודד עליו
 ם זימת במישטרה. טוהר״כפיים של
 לגלאי* ביותר בכירים קצינים של

€ל לגרום טלולה הג׳ולור *

בשוק דם
 נפל מגיבעון, מתנחל ),52(אבולניק זלמן

סס  אל- של בכיכר־השוק בדמו. מתבו
ת מייד עצמם על חזרו בירה  המראו

 בשורות, עומדים גברים המוכרים:
 וידיהם לקיר כשפניהם

קצי־ גדרות־תיל, מונפות.
מתנחלים בכירים, נים

הטיחו אבות
 בו שאחז הראשון אינו שרון אריק

 הציע שנה 31 לסני הלבנוני. הטירון!
 לעורר בסודי־־סודות, בן־גוריון, דויד

 דיין ומשה בלבנון, מילחמת״אזרחים
 שיהיה סח, איזה שם להשליט רצה

 גם הימים באותם אך ישראלית. בובה
 שרת משה — השםוי המדינאי נמצא

 נגד בממשלה רוב לגבש שהצליח —
 והספסרות ״קלות־הדעת

£  ונד בקיומם ההרפתקנית 1
אחרים.״ של שלומם

השינאה יצוא
 לארצות־ למכור דעתנו על עולה היה לא

 מוכנים אנחנו אבל יפה. לא זה הרואין. העולם
 לפי אחר, צבע בכל המוות את למכור בהחלט
 פורשת מדוע ויועצים. נשק בצורת — הזמנה

 מדרום־ זרועותיה את ישראל
 מניק־ צ׳ילה, עד אפריקה
ססרי״לנקה? עד ראגווה

.,שיקנאו
ויתפוצצו!״

פה״) (״פליטת דודו
 וחצי 38 בן טופז,

 את מורח בדיוק,
 מודיע בקרם, פניו

 מציצה ישי שרית הומו. לא שהוא
 שואלת שלו, הטרנינג מיכנטי לתוך
 נשים. עם יחסיו ועל מרוויח הוא כמה

 איכפת לא - נשים המון לי ״יש טופז:
 כשיהיה מקינאה!״ יתפוצצו שכולם לי

האמלט, יהיה הוא גדול
 רוצה הוא ואחר־כך

ש־ הפוליטיקאי להיות
מס־ההכנסה. את יבטל

הקבזעים: המדורים
 המדינה תקציב - מיבתבים

 קיבוץ של קופה כמו
 בבתי־הסוהר המצב על - יקר קורא

ף קי ש  הכוונת על ממזרי□ - ת
 וההתנחלויות בורג המר, - במדינה

 קהות־חושים גם - הנדון
 ה׳ שעשה ..הנס - אומרים הם מה

 הון!״ עולה לאבותינו
 שאגאל של הבן - תמרורים
 המארוקאית ואשתו

 מבית־המרזח לנין - אישי יומן
 מבית־הקפה וטרוצקי

 בני-ישראל הלכו מדוע - אנשים
 במידבר שנה 40
 מעור. עגילים - ראווה חלון

מנוצות קולרי□

12

14

15

16

24

ע לנו  הארוכות הרגליים בעלת - קו
27 הירוקות והעיניים
 הראש לבעל עשו מה - תשבצוסן
28 מלים) (שתי המשולש

28 והדייאטה הנקניקים יצרן - הווי
 קניידלך, פסח. - זה וגם זה גם

29 ביפו ופיתות כללי נקיון
 להתחתן כדאי לא - הורוסקום

30 באפריל 26ל־ עד
31 המבול - בראל אחרי - שידור
ט ר  הכסף את רוצים כולם - ספו

35 יפו מכבי של
 קישרי־חוץ - המרחלת רחל

38 וקישרי־פנים




