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מלם את חקוים קומנדרתבירין
הלו מובחרי נערכו למרכז־הקניות מחוץ

 למיל• המיוחדת והיחידה קומנדדמם של חמים
 מישטרה בכוחות מלווים כשהם במע־׳מ, חמה

ב שנאסף מודיעיני, מידע ומישמר־הגבדל.
 בעלי־ עשרות של תפיםתם הבטיח קפדנות,

משתמטים. עסקים
 גורם למרות פנימה. פרץ והכוח ניתן האות
 רק התוצאה היתה — הכמותי והתרון ההפתעה

 בעלי- קידמו אנשי־החוק פני את מפדדנפש.
 ועטויי־ ביפות חבושי כשהם בלבד, תשובה

 לתת אלא נותר לא המיבצע ולמפקד טליתות,
הנסיגה. אות את

 הצורב, הכישלץ אחרי שנערך• בתחקיר,
 שהצליחה קומנדו־תפילין, יחידת כי התברר
 ה־ לפני שעה כחצי למרכז-הקניות להסתנן
 לחזור בעלי-העסקים כל את שיכנעה מיבצע,

תפילין זיוף בודקים חוקריםבהם. לגעת רשאי החוק אץ וכעת בתשובה,

 הבא״: ל״העולם בלעדי
ל בלבד שנה נותרה

הרוטציה. על בדיחות

המדור
הסיפרותי

ביותר העתיק העיסוק

ב שנכנס אדם,
 האחורית כניסה

 בקו אוטובוס של
באיידס. לקה ,5

ליב״י) המצאת (לפני
כש בעיר, שיגרתי בטיול זה היה
 זוג חמודה, ילדה אליי ניגשה לפתע
 וכל כתפיה על לה יורד בלונדי צמות

 כבקיא רב. ניסיון אומרות הליכותיה
ר זמן, לחסוך ניסיתי בהילכות־עולם,

של הבלעדי המישוזק

 נפרסם זה בשבוע החל
 גזור אחרת. אות בליון מדי

ושמור. אותה
 מיס־ יהיו המיבצע בסיום

 להש־ ותצסרך קהים פריך
 מישחק בידיך יהיה וכן חיזם,

 שבו ומרתק, מהנה מלהיב,
 צירופי־מילים להרכיב תובל

שצברת. האותיות 27 בעזרת
אסו במיבצע ההשתתפות

 עלי הבא, העולם עובדי על רה
 יעקב ועל מישפחותיהם בני

שח מגבעתיים, לוקסמבורג
שקל. 2500 לנו ייב

כותרות
גנובות
 קשה דתיים עשרות
אח בהרצליה, השתוללו

 לקבל הצליחו שלא רי
 להצגת כרטיסי־הנחה

זוגות״. ״זוגות

 העריק בין קשר אין
 למים שקפץ הסובייטי

 בארצות־ ספינתו מסיפון
ל המיבצע לבין הברית,
 ב־ הנערך עריקים לכידת
צה״ל.

■
ה בכיר, ציבור עובד
 במה של לניהולן אחראי

 נשלח קרנות־עובדים,
 בעיקבות להסתכלות,

בבי שהוכיחו מימצאים
 מעל לא האיש כי רור

לפי הנתונים בכספים
קוחו.

 פלאטו־ של מקורביו■
 הוא כי מוסרים שרון

 שיטת על מידע אוסף
ומק באיטליה, הבחירות

 באיטלקית שיעורים בל
היפנוזה. תחת

■
 אנ- בארצות־הברית:

 ריבוי על מוחים שי״רוח
באמריקה. ההוריקנים

 לר הודעתי שטרות, צרור שולף בעודי
".200״ בתקיפות:

 לי הודיעה — מצטערת,״ ״אני
 מצח בנחישות הקטנה המיקצוענית

!״500 זה ״המינימום —
 שאני תוך לה, אמרתי ״תראי,"

 שלי, הפדגוגי הניסיון כל את מגייס
 הזה. העיסוק לכל מתנגד בכלל ״אני
לקפוץ צריך אז מסכים, כבר אני ואם
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 מה ולקחת פתוחות בזרועות עליי
 את ביצעתי כבר מזה, חוץ נותן. שאני

 הקודמת, בקרן־הרחובות עליי המוטל
 מיקצועית אכזבה ממך למנוע כדי ורק
עורף." לך פניתי לא —

 זה אז — לפניי אותך עצרו ״אם
קבלה?" לך יש בסדר.

 ומסרתי מכיסי הקבלה את הוצאתי
 את בצער לאשר נאלצה היא לה.

 אחרים, מקורות לחפש והלכה דבריי,
מיכסתה. את לסיים לה שיעזרו

 על הקבלה את הדבקתי אני ואילו
 וכך למרחוק, שתיראה ביגדי, דש

 עד שפיות־דעתי על לשמור הצלחתי
 ממיב־ אחד עוד של המוצלח לסיומו

בילד". ״הקש צעי

בחיפה רביעיה
 שקיבל טיפול לאחר

 למישחק, חבריו מידי
 ש־ החיפאי חקלפן הודה

 נשלפה האסים רביעיית
מהשרוול.

רפואי חידוש
 של הכלכלי במצבו שיפור

 קופת־ לו שהושתלה הרבי,
צדקה.

מכבי חולים קופת ןב1
חברים טוב בוקר

להיום: נכון
ל על בית־מירקחת ״מכבי״ חבר כ

שת ל״מכבי״ חוסכת החדשה חד
בשנה $ מיליון 3

 הזה? בכסף ששים מה
העיתונים. בכל מודעות מפרסמים

 חולים קופת
״ י ב כ מ ״

 שזלכב פקחי־טיסה
ת״א-יחשדם המהיר

 אד דדם ועדת־הכנסת, יושב־ראש
 למיקרים לאחרונה עד שדדה לץ. ריאל
שרים מכוניות נראו שבהם רבים

רוזן לשמוליק
שלום

ה בחידונך אתמול,
 החידה את שאלת שבועי,
 קפדי אישך, הוא הבאה:
ב ישוב ותקבלי ראשו

ה את המסמל שומרון
 כמצוותך עשיתי זריחה.

 של ראשו את וקיפדתי
 20 וקיבלתי המניאק,

טעיתי? איפה בפנים. שנה
הויס דניאלה

לרכב העליה לפני שר
 למהירות מעל הרבה נוסעות כשהן

בעצ ינהגן שהשרים מציע המותרת,
 ההגה את יתנו ולא במכוניותיהם, מם

שלוחי־הרסן. נהגיהם בידי
 לשרים־נו־ האומנם שואל: ואני

 את ניקח ומאיסה אנו? זקוקים הגיס
אותם? להנחות םקחי־הטיסה

 ביטלו הרדיס
 ביקורים

במועדוגי־לילה
 ב־ העליה עם בבד בד

 על הצובאים החרדים מיספר
 במסדה מישרדי־הנסיעות,

 הלה כרטיסי״טיסה, לרכוש
ה במיטפר תלולה ירידה

ה במועדוני״לילה מבקרים
כטטריפטיז. מתמחים
 הגשת שוקלים ״אנחנו

 הנוסעת כנגד כספית תביעה
ל שהתערסלה הישראלית.

 וגרמה במטוס, חרדים עיני
 בבדים!" הפסדים בכך לנו
 יושב־ראש לכתבנו מסר כך

 מועדוני״הססריפסיז בעלי
 פתיחתה עתה השוקל בארץ,

 לחרדים חברת״תעופה של
בלבד.
 כי לכתבנו, נמסר עוד
 נוסעי- להפחיד ניסו חרדים

תפי הנחת על־ידי אוטובוס
בפומבי. לין

מצוות לקיים בתור עומדים לקוחות
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