
^ח רדזזדזלד
במדינה ביותר החי העיתון

רופו נבנצי פז אלכם שרכים •41 מס־ גליון

תלן
 לא וגם פסיכולוגים לא אנחנו

 נסיון לנו יש אבל מחלות־נפש, מרפאי
 עברנו הקצרים בחיינו בנושא. עשיר
 על סופית שנעצרנו עד שונים. גבהים

 סנטימטרים ושלושה וחמישים מטר
 ילדות לנו היתה הנוכחי. גובהנו —

 הכל סך בבגרות. רכה וזיקפה קשה
 ו־ תפרים 409־! פלונטרים, 809.!אנחנו

בסיסי. בחשבון חלשים 1009<!
 על לענות נשתדל הזה במדור
במוס לאישפוז ולהפנותכם בעיותיכם

 בעבר. בהם ששהינו המתאימים דות
ארוכה. רשימה לנו יש

תורכם. ועכשיו
 והוריי ציור שונא ,3 בן אני

 האם באקורדיון. לנגן אותי מכריחים
כנסרד? לחיות לי כדאי

המיואיט בני

3 בגיל אלכס על רוכב בנצי

 פרשת מסתעפת
 סקא<1הק<

תפוז \7שסח
 קיבל כשבועיים לפני
מ מיכתב־סחיטוז התפוז

 במיכתב הקיוסק. בעל
 לפרסם הקיוסקאי איים

 התפוז של עירום תמונות
 חוק־ אשכולית־צמרת. עם

 במיק־ עלו רי־המישטרה
 בלש כאשר הפרשה על רה

 וראה מיץ הזמין מוסווה
 למכו־ התפוז מוכנס איך

 בית־המיש־ נת־הסחיטה.
 פיר־ על איפול הטיל פט

 של מזהים פרטים סום
התפוז.

1.
יקירנו. בני

 ,3 בני כשהיינו אנו, גם איתך. הצדק
 אמא. את להרוג ורצינו באבא התאהבנו
 פרויד, ר״ר דודנו, רצה זה בעיקבות
 השכנה. של בוואגינה עצמו להטביע

 כשהתברר והלכה התגברה מופרעותנו
 לעבור לך כדאי יחיד. בן שאנו לנו

 ברשותנו יש ובמיקרה משלך, לדירה
 של מציאותי במחיר להשכרה דירה
בהקדם. פנה אנא דולר. 300

מה המיואש בני של אבא אני
בכל עוכל, 3ה־ בן בני הקודמת. שאלה

למדו מיכתבים בכתיכת הפנוי זמנו
ב אין האם בעיתונות. שונים רים

 למופרעות סממן משום זו כתיבה
נפשית?

המיואש, בני של אבא
התלוש, יצחק המדוכא, דני

המיבפרית, שרית
ועוד... המאוכזבת דליה

כן. בהחלט כן.
 לשואלינו נענה הבא בשבוע

 אחת תשובה האמריקאית: בשיטה
שאלות. ארבע כל על

לגורדון!לטיילת התקפי־לב איסור הורחב
 במיקרי־חירום, לטפל המוזעקים תל־אביב, רופאי

 על־ידי לטובה מופלים אינם כי על חמס זועקים
 היותם למרות האדם, כאחד ננעלים והם המסנדלים,

בתפקיד.
 חולים ולתמיד אחת לנעול יש ,.להיפך! אומר: ואני

 בנפשנו כי רופאים, ואינם חולים שאינם מי וגם ורופאים,
 מהתקף־לב, למות אדם יכול כבר פעמים כמה כי הדבר.

 וחשב צא שני, ומצד ז בזמן אליו מגיע אינו רופא אם גם
 בעודו בהם, ללקות אדם שעלול התקפי־הלב מיספר את

 למצוא נואש בנסיון שכונת־מגוריו. את לשווא מקיף
מקום־חניה.״

 זה, ציבור־קשישים של חוסר־הבגרות על תמה אני
 אינה שהחניה באיזורים התקפי־לב לקבל המתעקש

ליותר. מצפה הייתי מהם דווקא בהם. מצויה

הפיכה״ רק ״זוהי
 אזרחי־ לרווחה נשמו
 ש־ להם כשהסתבר המדינה

 הטלוויזיה בשידורי ההאפלה
 סיכסוך של בעטיו נגרמה לא
 על־ רק אלא הטכנאים, עם
 שהשתלטו כווזות־צבא. ידי
התחנה. על

שיחת
השבוע

 שבעיתון קראת - בנצי
 סיבת בי כתוב היה שבת ערב

 היא קד׳אפי של הטירוף
מטורף! ואביו יהודיה שאמו

 הגיוני נשמע זה - אלכס
שנר מה התורשה. חוקי לפי
 הוא גדול בפלא בעיניי אה

 כהנא בכנסת יושב שאצלנו
 ואביו יהודיה שאמו אחד

 שפויים היו ושניהם יהודי,
לחלוטין.

לא
להתבודדות

 מצטרפים אנו
ה לקריאתם בזאת

 רבנים של נרגשת
 שונזרי־נזסר ואישים

 ני־ נגד בישראל רת
 הבה שואי־תערובת.

 ה־ המינהג את נבער
עי של הזה קליקל

 מינו, בשאינו מין רוב
 קשות פוגע אשר

בייחודנו.
 מתפללי
 בית־הכנסת

 יהוה עליזי
ארצות־הברית

 אחרון כבוד לחלוק ביקשו כאילו והשמיים פסק ״הגשם
)11.2.86 (״מעריב־ ז״ל. גלילי לישראל
 במורד והחליקה לה הזדנבה וצמרמורת בי עבר רטט

 עיטרה אשר הנ׳׳ל, המרגשת הכותרת את בקוראי גבי,
 מחיתי .מעריב״. כתב יודולביץ, גיל של כתבתו את

 את והשלכתי הדולף אפי את קינחתי מעיני, דמעה
 את חנקו עוד דמעות למחבת. החתוך הבצל קוביות

 פילחה כבדולח צחה כשמחשבה מיובש הגיחר גדוני
 מזג״האוויר, אילו קורה היה .מה מוחי: את כברק

 אז מנוסחת היתה כיצד שונה! היה גלילי, בהלוויית
הכותרת!״

 השר של הלווייתו טקס במשך קל טיפטוף לבם תארו
גלילי. ישראל המנוח לשעבר,

 קטנות וטיפות הכאב, את לחנוק הצליחו לא .השמיים
 את ומבכות ארצה נושרות העננים, לחיי על התגלגלו

■דל.׳׳ גלילי ישראל האיש
 גשם־זלעפות לבדי והופך הטיפטוף גובר היה ואילו

הבאה: הכותרת גיתנת היתה אז או ממש, של
 גלילי של לכתו את בשמיים המלאכים ביכו רב ״בזעם

 העננים חשרת את הבקיע המתגבר בכיים וקול ז״ל,
ההול יבבת על שהאפילו וכבדות, גדולות טיפות והטיל

ארונו.״ אחרי כים
 והופך הסוחף המטר גובר היה אילו, רק ואילו,
עז: לשיטפון
 את שתקפו הרגשות בפרץ נסחף גלילי של ״ארונו
השמיים.־

 - שצזנסק׳ נושה
לווינה הגיעה הוואמה
 הדראמה הסתיימה סוף־סוף

 פרשת את שאפפה האנושית
 כל יוכל היום ובבוא שצ׳רנסקי,

 ספר להוציא מהעיתונאים אחד
 הרב הסבל את שיתאר עב־כרס.

 ב־ שעות בהמתינו עליו שעבר
 בו, נתת אשר עד נמל-התעופה,

אנטולי. של מטוסו סוף־סוף,

 המעיד נציגי
 גידמוק בעיריית
 להרוס דוושיס

ההרות פסל את
בישי גלוי, חשש הביעו הם

 שתחת האחרונה, המועצה בת
נב לפסל שיפוצים של מסווה

 לא־ בבנייה נוספת אצבע נתה
חוקית.

במיש־ מיפלג־הסמים חוקר

האצ את שהריח ניו־יורק, טרת
 מחומר שהיא אמר מקרוב, בע

_ משובח.
 בת־קול יצאה ממצודת־זאב

 בעלת היא הדרישה כי הטוענת
מובהק. פוליטי גוון

 דא מאפו־יד
 ייתר 1גבג

בתי־בנסת
 בחומרי- חמור מחסור

ובמיו החרדי, במיגזר בנייה
 בנייתם את מונע בלבנים, חד
בתי־בנסת. סל

העלתו? מאומצת חקירה
הל סטדוכזים אימת כל כי

 בית- של באתר־המייה בנים
החר באים המתומן, הכנסת

 ומשתמשין אותן נוסלין דים,
בשבתות. ירוי לצורכי בוץ

 תשלם ישראל
 הכופר את

לארצות־הברית
אל־ טייסי את אחזו וחררה בהלה'

 עומדת ארצות־הברית כי בהיוודע על
 בהלה הלובים. מפני מטוסינו על להגן
האמ המסוקים בטייסי גם אחזה דומה

ריקאיים.

סאלי: הבאבא
- מדובב המכשפה

מ״סעס באבא
א אב  הזים ברוך הב

ת בליגלוג  על השמועות א
תה מצאו  מכשפה של הי

השו ארוכת־ציפורניים,
 מושב תושבי את רטת

דובב.
 20ה־ שבמאה ״מפליא

אמי שעדיין אנשים יש מ
או במעשי־כשפים,״ נים
 מציע ״ואני באבא, מר

 שראה שחושב מי שכל
 עצמו על יתיז אותה
ם טיפות שלוש קדו מי
ק שים  שבירכתי מבקבו

 ויירק $) 1.5 - (בקבוק
השמיים, רוחות לארבע

 אחיו עם התחבק
שגה 60 אחרי

משימ בכה המישטרה!״ בזכות ״הכל
 מחבק בעודו ליכטנשטיין, יענקלה תה

 לא שאותו ,40ה־ בן אחיו את ומנשק
 אותי עצרה ״לולא שנה. 60 מזה חיבק

 אחי היה לא שוחד, באשמת המישטרה
ולחבקני!״ לבקרני בא


