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במדינה ביותר החי העיתון

רופו ובנצי פז אלכם שרכים • 50 מס־ גליון

ו ענו ה1 ■הפעם  מוחים - !״גבול נ
 והקים ■שואל החוסם על השווייצי□

שוו״ץ גבול על ביטחון וצועת
 הגבול את גנבתי ״לא

שמו אומר שווייץ־איטליה,״
 מיוחד בראיון סלאטו־שרון, אל

 הבאתי ״אני — הבא״ ל״העולם
 בשביל מדינה; בשביל אותו

 גבול השם, ברוך לנו, שיהיה
 נהיה גם וככה שקט, יותר אחד

 שלנו לבנקים תר1י קרובים
.״,בציריך

 את בברכה קיבל שרון השר
 להכריז ומיהר הח״כ-לשעבר,

 גבול, מפקירה אינה ישראל כי
 הגבול את להחזיר אין וכי

 ואופן. פנים בשום לשווייצים
 שר־ של ידיו את חיזק גם הוא

 אשר רבין, יצחק הביטחון,
 של גבול הוא זה גבול כי קבע,

 אמיתית ״סכנה בהיותו ברכה,
 נתלכד סביבה אשר לקיומנו,

אחד.״ כאיש כולנו
 הגבול על נוספות תגובות

 לישראל שרון פלאטו שהבריח
ההמו מאזרחי־איטליה באו
 גניבת בעקבות אשר מים,

מסו עצמם את מצאו הגבול
לשווייץ. פחים

אפויות מתוות
 תיאסר עוגה״ ״עוגה שירת

 בתקופת־ בגני־הילדים
 יוכח אם אלא הפסח,

 שאינה בעוגה שהמדובר
חמץ. מכילה

■
 קדא־ של הטרור פרופיל

.21ל״ ירד פי
■

 מחדש יורכב הלביא
 טיסת־ה־ אחרי שבוע

 ימצאו אם שלו... בכורה
החלקים. את

■
 את מחק רגן:מיבצע״לוג

 מיבצע של הטראומה
גרגאדה.
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כולס את גנב שפלאטו־שרון אחרי גבולות ללא אירופה

שו נסח נגויון שיא
 תושב לוטרשטיין, מתי של סיפורו - במידנו שנה 40

 ועד ומאז לירוחם נשלח שנה, 40 לפני לארץ שהגיע ירוחם,
לדימונה. הגבול את לחצות הצליח טרם היום

עויחו!
השבוע

 מס־הכנסה פקידי שמעת? בנצי:
 משמשים והם מיקצועית, הסבה עברו

 הסוכנות. של כשליחי־עליה
 פיאום? מה אלכם:
 גינדי האחים עובדה! בנצי:

 מס־ פקידי עם משא־ומתן מנהלים
 לארץ. חזרתם על ההכנסה

 יחזרו? הם מתי ובאמת, אלכם:
החגים. אחרי כרגיל, בנצי:

 בפול תשלם אל
הנפול בלוח פרסם

 ראשונות תגובות
 חג עד

 בארץ הפסח
השרס וברחבי

 □,מ מכת
בטתסילווניו־ו

 נדהמו ערפדים עשרות
ש הברזים מתוך בי לגלות

 צחים מים זורמים בבתיהם
 הטיבה הנראה ככל וטהורים.

 בין מתמשך טיכטוך היא
המי לנציג דרקולה, השליט,

ל הדורש משה, היהודי, עוט
 ולגור לחזור לבני־עמו אפשר

 כמה תוך אם בטרנטילווניה.
 הזרמת תחודש לא שעות
ש צופים לברזים, הדם

כסיד. יחווירו התושבים

 תרנגולות מכת
בצרפת

להי ליהודים ינתו לא אם
 המועדון בשערי חינם כנס

 מכת־התר־ תוסר לא .לידר,
 משה(מתתיהו) שהטיל נגולות
פא על (לוטרשטיץ) עמרם

 בעלי־מיסעדה עשרות ריס.
 מלאי כל כי לגלות הזדעזעו

 לעוף הפך שלהם הצפרדעים
מח נוצר מכך כתוצאה כשר.
והת בצפרדעים, חמור סור
זה. במוצר ירוק שוק פתח

 בלוימצי דבר מכת
התק״ם

 טובלים שנה 60כ- מזה
 עיתון מקבלת התק״ם קיבוצי

 בתוך ביומו יום מדי דבר
וככל שלהם, תיבות-הדואר

הוריד גיסים השד
אפריל ממדד שליש

 שר־ של הראשונה פעולתו
 ניסים. משה החדש, האוצר

 היתה שר״המשפטים, לשעבר
 אפריל, למדד שליש להוריד
 בעקבות טובה. התנהגות בזכות

 כבר אפריל מדד ישוחרר זאת
 בחמישה־ במקום במאי, בחמישה

־ בו. עשר

 פתרון יימצא לא הנראה
הקרו בשנים גם זו לבעיה

 עליהם שפר מזלם אולם בות.
ה השומר לקיבוצי יחסית

 ממכת טובלים אשר צעיר.
על־המישמר.

 פשט שמיר
הרגל את

 ב־ היתה מצערת תקרית
ב האחרונה. וועידת־חרות

 שמיר. יצחק הנשיאות. שמיר
 הרוחות את להרגיע ניסה

 לוי דויד את וקרא הסוערות
 הגיע אכן האחרון וזה לסדר,
 הסדר, בערב שמיר של לביתו
כ הענפה. במישפחתו מלווה

 את שמיר פשט מכך תוצאה
הרגל.

 אימר חזק התקבל
בפרהסיה חמץ מכירת

 קטנה מדינה בפרהסיה,
 התקבל גדר־ביטחון, מוקפת

 איסור חוק מכבר לא זה
 פרה- תושב* מכירת״חמץ.

שק כאנשים הידועים טית,
 וחתולים. שלום רודפי טים.
 בשהם ברחובות לרקוד יצאו

מהוד - וה .,חמץ תמהים:

ש י ה א מ ה ו ב  

ר ח ה ח ב שו ת ה ב ג ר ד ה ב
 ״חור ישיבת הקיצוני. מהמעבר חושש אתה בתשובה. לחזור רוצה אתה
 חג לכבוד והפעם, בהדרגה. לחזור לך ומאפשרת לקראתך, באד הרב״

לך: מציעים אנו הפסח,

דמויית־מצה מחוררת, פיתה

מחורדת כיתה
 לערב־ פאפאברין נרות בדוכנינו: לרכוש שניתן שלנו, נוספים מוצרים

 דקורטיבית מחיצה בגעפילטע־סיש, ממולאים רצועות ללא תפילין שבת.
המוניות. באורגיות לגברים ניטים בין להפרדה

הסריחה! הקוראים ועם ,6 לעמוד האש עמוד עבד בה, תלויות שאינן סיבות מנאה


