
רזזזזז־זרדרז
במדינה ביותר החי העיתון

לופו ובנצי פז אלכס שרכים • 11 מס׳ גליו!

סקו
ועולםהבא״1■

מגלה:
 14.9* — יוני מדד
 33.4* — יולי מדד
 4.5* — אוגוסט מדד

 הכלכלית במדיניות תומכים
הממשלה. של

יולי במדד צופה אזרח

התגלה
גידול
ממולא! במעי

מיט״צ׳ולנט קישקע מאת
 לו־ מישפחת הסבה ביום־השבת

שכל לארוחת־צהריים, טרשפריץ
 פיש, וגעפילטע ממולאים מעיים לה

 גידול האב גילה לפתע כאשר
בתוך בלעז) (שרימפס סרטני

הגידול על דיווח מקבל רגן

 ליקק המופתע האב שלו. הקישקע
בהנאה. שפתיו את

 שרץ הרב הודיע זה בעיקבות
 בקריות הדיזנטריה שמיקרי מפיס,
 שהמנתח כך על משמיים עונש הינם

 הראשון, ביום נוסע רגן של היהודי
 הגידולים את בחוק לאסור ודרש

הסרטניים.

חידת
הגפרור

מסו גפרורים 9;לפניך
 אנלפא־ביתי. בסדר דרים
 של הזזה על־ידי תוכל איך

 להצית בלבד אחד גפרור
בעם? עדתית שינאה

מתכנתים
ההלכה למען

 המתכנתים ציבור אנו.
 דורשים בישראל,

 שהאתיופים בזאת
 גיור רק לא יעברו

 גיור גם אלא לחומרה,
לתוכנה.

שנשים
מרתיעים

 ומהלו
 עז לנסוע

נאפולי?•
 בשיתוף מישרד־האוצר.
 מציעים מישרד־הנסיעות,

לד:
ת לראות  מס־ה־ א

ולמות! הכגסה
 לסיור היום עוד הרשם

 של במרתפי־החקירות
 ליד נפגשים מס־ההכנסה.

א3ל נא - השער בתכ ו
ריכים!

אלימים לשוטרים
 יהיו לא שבמדינת-חוק ייתכן, .לא
 התעללות מפני מוגנים אזרחים
 חזקים האחרונים אם גם — שוטרים

 בית־המישפט שופטת אמרה כך יותר,״
 סמלים נגד המתנהל במישפט, המחוזי

 .12 בן נער שהיכו במישטרת־ישראל,
 וציוותה קונפטי, עליהם גזרה היא

 לצורך מונע, במעצר הנער את לעצור
הגנתו.

 לעורכי הודאות
 הודאות עיתוגים...

עיתונים... לעודפי
יקר. עורר ,

לש נועדו שלפניך התחיות
 החדש, במישטר סיכוייו את פר

 עליהן, הקפד אנא כאן. שייכון
שלך. לטובתך

 לידיך נופלת למשל, אם,
הבאה: הידיעה
 בחדר־ נלכדו ילדים שני

 ד לאומי בנק של הכספות
למחרת. דק שוחרת
 הכותרת טיבעי באופן הרי
להיות: צריכה לידיעה

 במו אותו שיחתכו .בחרתי
 למה — אלימלך לנאווה שעשו

 להסתובב לערביס מרשיס
 דודו בהתרגשות קרא בינינו?״

הילד. של
סנסציו בידיעה המדובר ואם

 כמו: אחרת נית
 לסגוד שבח הקטן השסן

ת׳דלדב
 גזלת והטף המסכן הצטנן

 נה... אסצי נה נד״.. נה...
אסצ׳י. נה״.

 הקלאסי המקרה זהו כאן
 הבא: מהסוג לכותרת

 או חבלני רקע על סיגוע
 לאימיז רקע על חבלה

בעיתונים. נוספים פרטים

 מיקרה־שוד עוד
קשישים! של

 קשישים, שני לכדה המישטרה
בדיזנגוף. צעיר שדדו כי החשודים

שאם נדר נדרתי
הגו בסכום אזנה

שבת אשמור
 בשרות חייל תירץ כך
הס את צבאי, בבית־דין סדיר,
 במקום בשבת לשמור כמתו

 2000 תמורת מילואימניק,
שקל.

 הכר בטשז
לקרות ימר
 באוטו־טוטו זכה
לוטו. מוכר על״ידי

ונדרס

תועבה
במבביה

ל הגיעו אתלטיות שלוש
 בתחרויות המיזרן על שיאן

התעמלות־קרקע.

 השבת במוסף קרא
:,הבא שר.השום

 וידויו - המוות אחרי מין יש
נקרופיל. של

 חושפני ראיון - והמעיל אני
אכסהיביציוניסט. עם

ת התנצלו
הבדי תתפרסם לא השבוע

 מפני ״בזק״, על השבועית חה
 הצליח לא הבדיחה שמחבר

זה. לרגע עד למערכת להתקשר

ו 2־ה הבנכבירז
 יחסכו הספורטאים שהישגי להניח סביר כי אם המכביה, על בדיחות בהכנת מתאמנת עדיין המערכת

המאמץ. את מאיתנו

יתר במשיכת מתאמנת הבא העולם מערכת

גנובות כותרות
באו בתחרויות במכביה:

 בגין מנחם זכה סגור לם
זאב. במדליית

■
מיק שמאחורי חשד, נחקר

 - בקריות הדיזנטריה רי
מש לייצור חברות עומדות

תוססים. קאות
■

הממש מדיניות במיטגדת
 עובדים ניוד לסבסד לה

 - לפרסי הציבורי מהשרות
ב עוזרי-השרים גם צוידו

 יוקל ובכך וולוו. מכוניות
 מהמישרד הניוד עליהם

לביתם.
■

 שהוכה העיתונאי בחקירת
 סטירות התגלו במישטרה

מרובות.
■

 הגבוה הבניין ממרומי
 המוקם - מסר) ג34במדינה(

- מישרד־הביסחון על־ידי

 להסתכל ניתן יהיה
יולי. מדד של בעיניים

ישר

 מתלוננת: מצלמת־וידיאו
 ה־ הרובוט על־ידי נאנסתי

מישטרתי.
■

 חשודה מחיפה עקרת״בית
 צאת עד כביסה תלתה כי

נשמתה.
■

רשת־דייגים. נתפסה
■

 תכיר הצבאית הרבנות
 האתיופים של הרגלי במסע

 הכיפה". לקבלת כ״מסע
■

 את שהשליך הקברניט,
 ממישרתו יתפטר לים, הכושי

 וימונה אתיופים, במטביל
 לשר־האוצר מיוחד כיועץ

 לים אנשים ,השלכת בנושא:
טובעת״. מספינה

ל<ע\ראל הראע\<ת הרבנות
תשמ״ה תמוז כ״ו ת״ו השלמה ירושלים ב״ה

 נרגשת קריאה
ישראל לרבני

 ירושלים במיזרח החשמל חברת ממשיכה האזהרות כל למרות
להש אין הקדושה. בעירנו מיסיוגריים עמודי״חשמל להתקין

ושביעית. עורלה מחשש זה בחשמל תמש
ו .^ג ן*. _גזו_ר_דשרו ר ושד ר ז ו ז ג , . ״ ף ף, ד ערו ו

הבא״! ר,העולם אתה גם תעבור דבו שר בסופו קורא, אתה עיתון איזה חשוב רא
42
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ם ה ר ב א א ר י פ  ש
לישראל הראשי הרב

י כ ד ר ו מ ה י ל  א
 לציון ראשון

לישראל הראשי הרב


