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כותרות

 יהדות
אופי עם

 בית־הקב- למנהל ,.אמרתי
 ולשרש לעקור בהרצליה רות
 ששותלים הפרחים את

 קיגרי על הנפטרים קרובי
מנו שהם משום יקיריהם,

 אמר היהדות," לרוח גדים
לכולבוטק. ההרצליאני הרב

 להיחשף מוכן היה הרב
ו הבא העולם לפני יותר

 אמרתי ״לא לכתבנו: הסביר
 משום שוחד, יקח שלא לו

 אופי את הולם אכן שזה
מייצג." שאני היהדות,

האהרוו ברגע
 להשמיד דורש שרון אריק

בחרות. לוי דויד בסיסי את

הבגרות לקבלת ממתינים בית״הספר תלמידי

 עים1מן־איר1י
שוטטות בעוון נעצר

 בבית־ספר וצהלה שימחה
בתל־אביב גורדון א״ד
 הבגרות תעודות חלוקת בטקס

שנה 50 אחרי

הוש מישרד־החינון־ סמנב׳׳ל
 כאשר מתפקידו, אמש עה

 מפוטרי שמרשימת הסתבר
 מתי- של שמו נפקד המישרד

 ועד• יו״ר זייגעזונט. תיהו
 כתבו לפני הציג העובדים

 את הבא״ ״העולם של החולני
 מי מר של הרפואי תיקו

 עולה שממנו ),45( זייגעזונט
 שבה קלה, הצטננות מלבד כי

 אדם הינו הוא ,3 בן בהיותו לקה
 החסיר לא ומעולם בשור, בריא
מחלה. מחמת אחד יום ולוא

 כזה, שאדם שערוריה ״זו
 לבזבז לעצמו להרשות היכול

 יפוטר לא בעבודה, זמנו את
 עובד של מקומו את ויגזול

 העובדים נציג לנו אמר חולני,״
 על מדבר לא כבר ״ואני הנרגש,

 ורוח שופע־בריאות שאדם כך
 זייגעזונט, מ׳ מר כמו חיים,

החו טוכדינו בין המסתובב
 ואינו לדיכאון להם גורם לניים,

כ לקוי תיפקוד להם מאפשר
 לפטרו דורשים אנו נדרש.

לאלתר!״

הפיטורים בעד מפגינים חולים

קרה זה השבוע
 י המוח הזה הכיצד? תמהים: ואנו
 בתבונה לנו שכילכל המפורסם, היהודי
 מכל כלום גלות? שנות 2000 במשך

 אחד גם ולוא יצא לא הזה עם־הסגולה
בטוטו? 13 לנחש המסוגל

 בערב* נעצר אירועים" יומן - ״השבוע הטלוויזיה מגאזין
 באופן משוטט כשהוא שהתגלה אחרי המישטרה, על־ידי שבת

ימי־השבוע. בין חשוד
 היומן כי עולה השופט, שולחן על שהונח מודיעיני, מחומר
 לעבור זומם כשהוא נלכד וכעת וחמישי, שישי ימי בין הסתובב

למוצאי־שבת.
 פשר ומה המירקע על עושה הוא מה להסביר ידע לא היומן

 (המשך הוכה. וטרם חוקריו, עם פעולה משתף הוא שוטטותו.
בטלוויזיה.) במוצאי־שבת

 הששים מישטרת־ישראר, שוטרי הם ...ראויים
 להכרת גבול, ללא ובמסירות נאמנה מלאכתם

 מכלי־התיק־ הוגן וליחס העיתונות, מן תודה
שורת.

 עצמי כשרות מוגש
הבא׳ ״העולם וכתבי צלמי על־ידי

השבוע יומן של מסלולו אחרי עוקב לתיקשורת מומחה

שנה 25 לפני הבא השלם
 טבע עצמה. על ההיסטוריה חוזרת במה עד מפתיע

 ונראו אז שכתבנו ודברים שמוי ללא נשאר האדם
 כך הנה הכלל. נחלת היום הם ומפתיעים חדשניים

א העולם של מזג-האוויר מדור נראה  שנה, 25 לפני הב
 ההם. הימים אווירת על ללמוד ניתן וממנו

ת מעונן - תל־אביב  בהיר עד חלקי
 לפרקים מעונן - ירושלים

 מאוד ערפלי עד ערפלי - באר־שבע
שינוי ללא הלחות

 משוכללות מישקפות־שדה
 ירושלים, לחרדי יסופקו

 ממרחק לצפות המתקשים
ה בנערות קילומטרים 2

 בבריכת״המריבה טובלות
ברמות.

אהי על יאסור מינהלי צו  ז
 ה־ לרחבת להיכנס ארמלי

יהודיות. קבוצות של 16

■
 נכנסה אלקטרונית מזכירה
להריון.

 את בחריפות מגנה ישראל
 בדרום־אפרי־ צווי־החירום

ם קה.  בין מיפגש האוסרי
ללבנים. שחורים

ע י פ ו ה
 חדשה במהדורה

 הדמב״ם שנת לרגל
הספר

חזקה יד
מדרין־

 להילכות־הפוקר
המתחיל לאביר

,מפוטר
רשות־השידור

לעפולה
 בעיתונאים, החמור המחסור

 וסביבותיה, בעפולה השורר
 שליחתם עם לקיצו להגיע עשוי

ל רשות־השידור מפוטרי של
בעיתו החוסר עקב כזכור, עיר.
 להכות העיר תושבי נאלצו נאים

 תחליף אלא שאינם ערבים,
עלוב.

השבו דו־שיח
 הוא שפרס ״שמעת

 מבין ביותר הבריא
 המדינות ראשי בל

 במערבל״
 עם הפלא, ״מה

 תוארי־הדוקטור כל
 בחצי קיבל שהוא
האחרונהל״ השנה

 ספהוד לה עטק

ו כ פ י תנב ת הכ  ב

ההתםכרס

. 'יפיזם0'׳'

דור חברת-חשמל עובדי
 בשכרם, מיידית העלאה שים

 את להוזיל הכוונה בעיקבות
יק שאז משום הדלק, מחירי

 שהם החשמל-חינם שווי טן
מקבלים.

ה היחיד העיתון - הבא־ העולם תב במדינ כ ך שניים על־ידי הנ תו ת מ ש קוראיו שלו


