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במדינה ביותר החי העיתון

לופו ובנצי פז אלכם שרכים • 19 בוס׳ גליו!

ס את בוחר הבא״ רו ה
ה העונ

יכו אחרים עיתונים כעוד
לבחור לעצמם להרשות לים

1:6,000,000 של בהגדלה השנה וירוס

 ״העולם הרי השנה״, ״איש את
 ודל־ קטן עיתון שהוא הבא״,

ב להסתפק נאלץ אמצעים,
השנה״. ״וירוס בחירת

הספי עדיין שעברה בשנה
 בחיידק לבחור משאבינו קו

 הכלכלי המצב אולם השנה,
 את לצמצם אילצנו הקשה

בווירוס. ולהסתפק ההוצאות

- טובים יהודים
הצילו!

נר בקריאה פונים אנו
ה היהודי לציבור גשת

 את להציל בבקשה רחמן־
 9ל־ אב אברך של חייו

 בדחיפות הזקוק ילדים
 כדי דולארים 50 000ל־

 לאר־ נפשו על להימלט
 ממשיו צות־הברית

 200 000 חייב הוא להם
 ב־ שהפסיד דולארים

 הקוביא מישחק מיצוות
דאשתקד. בחנוכה

ם הרבנים שיי הרא

גנובות נותוות
 חמושים מישמרות

הת גוש־אמונים של
 אמש לפטרל חילו

רבי קיבוץ של ברפת
 אחרי צפת, שליד בים

ש הזדוני הפיגוע
 ביהודי, פרה ביצעה

 זכות- את שמימש
 לטייל שלו האבות

המלןובלים. בעיר

 חושדת המישטרה
 היה תוספתן שפיצוץ

חבלני. רקע על

סן ש הנפש ח
 אמר בשנה. ימים שיבעה בסוכה לישב ישראל בני מחוייבין

 הרי ריבוא, 300 ישראל בני מונים שאם ולמד צא זרמא: רבי
בסוכה! שהייה ימי של ריבוא 2100ב־ אחד כגוף הם חייבים
 ישראל בני הם שפטורים למד אתה מאין עקיבא: רבי אמר
 לזה״ זה ערבים(בבנק) ״ישראל חז״ל: שנו שהרי בסוכה? מלשבת
 עם לכל העוני שכונות תושבי ריבוא 25 שקולים שכך, ומכיוון

 — השנה ימי כל בסוכה ויושבין מדקדקין הללו שהרי ישראל, .
 מחצית ועוד ימים ריבוא אלפים ושיבעת מאות שלוש אומר, הווה

 מלישב פטורין שאנו רק לא ומכאן, שעברה). משנה היום(שנותר
 המה פטורין שבגולה אחינו וכל בנינו ובני בנינו גם אלא בסוכה,

גורע״. המוסיף ״כל שנאמר: ומחטיא חוטא סוכתו הבונה וכל

ב התפוצץ רימון
עצ המישטרה סוכה.

יר כמה לחקירה רה
 מבני-המיעו- קנים
0 טים.

 הגינקולוג, הרופא
 הת־ בפרשת הנחקר

קר ייבשותושלחייל
 נלווה, שאליו בכוח בי

 להסביר מסוגל אינו
 גרידה ביצע מדוע

בחייל.
■

 מידע מרכז נפתח
 מנהלת באבו-כביר:

 , אמריקה״ ״׳צפון בנק
מעי בחשד שנעצרה

השק ייעוץ תיתן לה,
בפר לחשודים עות
 מיליארד שוד שת

השקלים.

התחדשה
במשק הצמיחה

ש ה חודשה האחרון בחוד
 המיש־ מיספר במשק. צמיחה

 לקו־ מתחת החיות פחות
אחוז. 25ב־ צמח העוני

פטמ״ס להטביל צריך
פעמיים־ לצלצל עפ״י.צריך לחן
 בבית״כנסת הרב לו חושב
 אולי זה שחור שצבע

 קלוקלת געליים מישחת
 בוודאי בכביסה תרד

 כדולר שחור ואתיופי
 ילבין אז השחור כהון

 בשורה השחורים להעמיד
מימין ראשון ת להכניס
פיזמון:

 פעמיים להטביל צריך
 טיפת־דם להקיז צריך

 המים אל הראש את לדחוף
פגם ללא יהודי לצאת

 באתיופיה יהודי ישב
 להלום הפסיק לא ליבו
 עבר הוא תלאות של מסע
 היום. הוא בציון הגה

 מיכגסיים, מעליו פשטו
 הדין שלמען קבעו
 מיספריים להביא צריך

מימין ערלה עוד לקצוץ
פיזמון:

 פעמיים לקצר צריך
 כולם את להטביל צריך

 המים אל הראש את לדחוף
פגם, ללא יהודי להיות

 באתיופיה מיני חופש
 לקנן החל בניו״יורק כמו

 במרץ בה התפשט והאיידס
 מעשן בריאות סרטן כמו
 לאחינו דם מעט גקיז אז

 לבדיקה טיפה רק ונשלח
 לדמגו דמם את ונשווה

עמ״טגולה. הם גם אם נדע כך
פזמון:
 פעמיים לבדוק צריך
 דמם. את למצוץ צריך

 המים אל כולם את לדחוף
כדת אז יהודי להיות

 הוא כבוד של שרב מי אך
 עיניו את נושא הוא מה אל

 מהודו גם יהודים להביא
 שבטיו. עשרת את ללקט

 בגאנגס, הם יעברו טבילה
 ישלים שם הברית את התנין
 יגיעו הם נוראים לימים
לחוטאים כפרה לשמש
פזמון:
 פעמיים לחפש צריך

 כולם את ולגאול למצוא
 אשפתיים ובין בתופת

כאן. רק אז לסבול כבר אם

ו נ ל צ א
 אותנו: שואלים מקוראינו רבים

סאטירה?" כותבים אתם ״איך
 מן להתעלם רב זמן זה ניסינו

 פקעה השבוע אך הזו, הפרטית השאלה
 שאנו האחרונה הפעם וזו סבלנותנו
לנושא. מתייחסים

כך: סאטירה כותבים אנו ובכן,
סאטירה.

השבוע דושיח
 שנשדדי בעיתונכם קראתי —

שנש השטרות את זיהו המיליארד
 הצליחו הם איך מעניין מהם. דדו
בכר
 צייר הזמינו שמעת? לא מה, —

ה את שצייר פורטרטים־איטלקי,
גולדה. של קלסתרון

בן־אמוץ את פסלה הצנזורה
 היוודע עם בצהלות-טימחה פרצו בתנ״ך הבגרות נבחני

ת שתי * הצנזור החלטת  * הן גם ונפסלו התעלפו מזוזו
בגן־הפפלים הצגתו נאסרה

כורת דן מאת
 לביקורת המועצה נימוקי נודעו מאוחרות בשעות־לילה אמש

 בן־אמוץ. (״שייקה״) ישעיהו של מחזהו לפסילת ומחזות סרטים
 נאסרה וכן הספר, גם נפסל בשלמותו המחזה פסילת בעיקבות

מתוכו. הג׳ינגלים והשמעת הקומיקס הקרנת
 כן יעל קשים סמים השפעת תחת כנראה נכתב אשר המחזה,

חזון קרוי  סיפרו על־פי המחזאי על־ידי עובד בן־אמוץ", ישעיהו ״
לי יחם מעורר והוא א״', ״ישעיהו  ומעלה המדינה. כלפי במיוחד שלי

 המוקדמות הסצינות באחת מנהיגיה. של לדמותם מסולפים קווים
ם .■שריך המישפט את לשמוע ניתן  כולו־ גנבים וחברי סוררי

 את לערער המחבר מנסה קודמת בתמונה כאשר ),23 א', (ישעיהו
 באומרו: החדש. לשקל במעבר ולפגוע הכלכלית התוכנית אושיות
במים״. מהול סבאך לסיגים היה ״כספך

 את שליוו ביטחוניים לשיקולים תשומת־הלב את היפנה הצנזור
 יהיו קהל־הצופים ובקרב שיתכן לזכור יש כי ואמר ההחלטה. קבלת

 יעורר מהטקסט ניכר שחלק ויתכן מנקים), (כנראה ערבים גם
 השורות למשל, כך. עויינת. חבלנית לפעילות והסתה תסיסה
 הימים באחרית -והיה ני: נפרק 2 פסוק מפי המושמעות הבאות,

 כל אליו ונהרו מגבעות ונשא ההרים בראש יהווה הר יהיה נכון
כו ואמרו רבים עמים והלכו הגויים ה ל על  יהווה־ הר אל ונ

עליהום!״ -עליהום! הערבי: האספסוף לקריאת מסווה אלא אינם
 את לפסול אלא ברירה כל למועצה נותרה לא אלה בנסיבות

בבתי־הספר. הלימודים ממיסגרת ולהוציאו בשלמותו. המחזה

יוגברו
שיעורי־הנשק

הנמוכות בכיתות
 נתקבלה זו ברוח החלטה

 מערכת־ ראשי בין בפגישר
מע על והממונים הביטחון

 במישרד־החינוך השעות רכת
 של הצורב כישלונו בעיקבות

לד  בחברו שירה 12ה־ בן רי
והח קצר מטווח 11ה־ בן

א טי
 הביעו הממונים השרי□

ם שיש דאגה ם ילדי  אשר רבי
 יידעו לא לבגרות בהגיעם גם

 עלול וכך 11 בבני לפגוע
ב מצב־הביטחון להידרדר

שטחים

.ו . ש
 הזהב גיל לבני בלעדיים חסכון מסלולי

לשנתיים. שנחסמו שבהסדר בנקאיות מניות שברשותם
 הימים פני על כספך שלח
ויי... ויי... ויי...

 4 בקו לנסיעה חיסכון מסלול - דן
שנה חצי כל מגיע

 נחמד קשיש אלי בוא
 ביד אצלי מניותיך שים
 תירא אל תנוח שב

ד1ש.מהתמורה ותשכח - הזהב גיל .

האוצר משרד ע״י מוגש


