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במדינה ביותר החי העיתון
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,.היתרות בנק־ישואר: נגיד

אריק עם מילים 26
שוחי ל,.שלט אשיו רן עוחוף־הכשרה הונח

ז לפרט מוכן אמה שאלה:
 של שיוורורם אמ ביקש לא אש״ף מאוד, פשוט אריק:
 עכשיו״, ״שלום של מקורות״המימון בפרשת הצחקרים

 חשיפת על להקשות ומנטה עליהם מחפה הוא ובכך
הפרשה.

 ושיחרור זה, בנושא חקירה כל אין אבל שאלה:
 ג׳יבריל! של אירגוצו עם מו״מ אחרי היה המחבלים

רואה!!? אתה ניצחון): (בארשת אריק

האדום!״ לסו מתחת אד ירוו
 מתחת אל ירדו ישראל שבידי הביטחוניים העצירים יתרות

 תמורת מהבלואים, 1150 החזירה שישראל אחרי הירוק, לקו
, , הישראליים. השבויים שלושת

 מילחמת של כופף הישג בכך רואה שרון, אריק שר־התמ״ת,
 הרבה כל־כך לוכדת ישראל היתה לא פרצה אלמלא שהרי של״ג,

 וקרא זרי־הדפנה, על ממנוחה השר הזהיר זאת עם יחד !צירים.
המלאי. להשלמת בלבנון נמרצת בפעולה נקוט 1

בתי־הסוהר שוותשאטה כלא
ת מודיעי□ א ת על ס ח תי  לימודי פ

שא: דו־שנתיי□ תעודה בנו

נניס עיצוב
ה: תנאי ה קבל ק ת בדי טכני  פסיכו

ה מוכח וניסיו! ד עבו ת ב עו צ מ א  ב
וסכיני־גילוח חומצות

הפשיר
הססנות

וטבע
 השמועות בגל שנסחף אזרח,

 את והפשיר המשק את שהציף
 תל־ בחוף אמש טבע חסכונותיו,

הת שתחנות־ההצלה אחרי אביב,
השביתה. עקב ממצילים רוקנו

 מחסור מורגש
 מלח, בסוכר,

וקפה נשר
ב אמש שהתקיימה במסיבה,

ו קוויאר שמפניה, הגישו סביון,
 חמור מחסור והורגש - חסילונים

וקפה. בשר מלח, בסוכר,

 - קטע״ ״איזה
החוצה!

 איזה הטלוויזיה תוכנית
 בשבועות מהמטך תורד קטע

 של ניטיונם למרות הקרובים,
ב להשתמש עורכי־התוכנית

 כדי הבא, העולם של שמו
 של הפופולאריות את להעלות

תוכניתם.
 תמים ילדון, באמצעות

 הטלוויזיה הפיצה לכאורה,
 ובכך הבא, העולם שם את

 כאמצעי- בו, להיתלות ניסתה
תורד. בטרם אחרון, עזר

א העולם  קשור היה לא הב
 קטע, איזה בתוכנית מעולם
 ההקשר על נמרצות ומוחה

 עקב סביבו, שנרקם השלילי
אומ בתוכנית שמו איזבור

זו. ללה

 קיבל פרס דר
 ססשרה ראש שאר

מו של נ

הגדיון בשולי
 מכות-רצח, חטף
כופר. ודורש התבצר

 לפרס: הציע וייצמן
 והפסק מנהיגות גלה

אח של לעצות לשמוע
0 רים.

 מטבע־ יתרות עלו
ב ישראל... של החוץ

 ב־ חסויים חשבונות
■שווייץ.

 שולל ראשי חינוך קצין
 לא חיילים של נסיונות

ביחידו פופולאריים
 בשבי, ליפול תיהם

 באהדת לזכות כדי
 - אמצעי-התיקשורת

החזרתם. עם

 מצפון האנס
אגע  מל-

 יהא לא וח״כים שרים
 העיר! לראשות התערבות זועמים:
במישפט שופטים

מזי-הרעב ההמונים דורשים - ומלח" לחם .,הבו

 - המחתרת
שעחריהו

 וחברי- שרים בפי רב זעם
 ההתבטאויות מסכת נגד כנסת

המ בית״המישפט שופטי של
 עצו- של בדינם היושבים חוזי,

 הפרו לאחרונה רי־המחתרת.
 ה- חוק את שופטים כמה

הת כל האוסר ״טוב־יודיצה״,
 במהלך וחוות-דעת בטאות

גור את לשבט וחרצו המישפט,
 וזאת ה״מחתרתניקיס״, של לם

 ההליכים נסתיימו בטרם עוד
 התבטא למשל, פך, לחנינתם.

 לפירסום) נאסר (שמו השופט
 הנאשמים אחד של במישפטו

 10 הנאשם על גוזר ״אני ואמר:
התבט בפועל,״ מאסר שנות
 על השפיעה ספק שללא אות

החלטתו.
ה אל ששיגרו נזעם במיכתב

הש דורשים המישפטי, יועץ
 נטיית את לחקור והח״כים רים

 החוק את ״ליטול השופטים
 מקורות- את ולחשוף לידיהם,"

שלהם. המימון

 שלא הודיע להט ששלמה אחרי
 האנס, ירוץ שאליו מקום לכל ירוץ

 מתכונן אינו הוא אף כי האנס הודיע
 שלמה ירוץ שאליו מקום לכל לרוץ
להט.

 ^״8118 ״!אסזוחא
זעק־השג

בתדאביב בהתפוצצות
 ניסה כאשר אמש, נםצע נהג עוד

 על־ידי שמוקשה מכוניתו, את לחלץ
 לאחרונה, משוטר. מדגם סנדלי־דנוור

 הצליחו אמיצים נהגים שכמה אחרי
 החברה התקינה ריפבם, את למלט

 ונפצים מנגנוני־השהייה המתםעלת
 בכך הוא שייחודם קריטון, מסוג

לרכב. נזק כל גורמים שאינם

 חמזרה החרפה
נןךוזבח במשבר

 הפגינו מורים אלפי עשרות
ב מישרד־החינוך, מול אמש

 מיכתבי־ את לקבל דרישה
 ולשבצם שלהם ההתפטרות

 בתי־הסוהר. בשרות לאלתר
הפ שלאות־מחאה המורים,

 קובלים עיצומיהם, את סיקו
 גרם כבר במו״מ העיכוב כי

וכ מחבלים, אלפי לשיחרור
 אוכלו־ נתמעטה מכך תוצאה

 חשש ויש סיית־האסירים,
 גונדר של הבטחתו שגורל

 לכל עבודה לספק סוויסה,
דוח־עציוני. כגורל יהיה מורה,

 שהוא הודיע שר־החינוך
 3500מ־ יותר לפטר מסרב
 רק מדובר כאן וגם מורים

 ומצטיינים, ותיקים במורים
 מסתבר זה. לפרס הראויים

בעבו רואים רבים מורים כי
 מישחק־ האסירים בקרב דה

 הסכנות לעומת קליל ילדים
תלמי מצד להם, האורבות

בית־הספר. כותלי בין דיהם,
מח נשמעו השני מהעבר

ה אסירים, של חריפות אות
 לחברה, חובם את כי טוענים

 ריצו חוק־חינוך־חובה, פי על
 להטיל הוגן זה ואין כבר,

כפול. עונש עליהם

העולמי התז? חידון
 1 טעיתי איפה רבי!

 שאל האחרון בחידונו
שמוליק:

 עמי. אויב ישמעאלי הוא
 חבלה. ובמעשי בתורה גדול ותקבל ראשו קפד

 במקום והנה רגלו את רק קיפדתי בשעות אן כמצוותו עשיתי
 בכלא ומחבוש סיעון עיסקת קיבלתי ערבית תפילת זמן את לקבל

ח משיח תל-מונר. גאה נ
ממיר: תל כלא הטעו״ז איפה
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