
והאחורי: הקידמי השערים בתסתמכחכים
ליו איכפת

 רחל לה שהוציאה השם אחרי
הקוראה• את פוקדים המרחלת,
למיניהם. סוטים השדכנית

 המרחלת רחל שהפיצה לשמועה בתגובה
 לזכות ״אין — באוקטובר 18 הזה, (העולם

 לי איכפת להבהיר: ברצוני בשטיפת־ריצפה״)
מאוד!

 אומנם אני למישרדי. הפונים מיהם לי איכפת
 ובסיכסוכים בבעיות נשואים, באנשים מטפלת

 אחד מאזוכיסט או אחד, סאדיסט לא אף אך —
במישרדי! רשומים

 במישהו שתצליף לכתבת הצעתי שלא כמובן
 של פיקנטית תוספת זוהי שטיפת־ריצפה. תמורת

חסר־הגבולות. דימיונה פרי המרחלת, רחל י
 מאז כי מיכתבי, תוכן את לפרסם אבקש
 למיניהם סוטים אלי פונים הדברים, שהופיעו

אותי. ומטרידים
תל־אביב נדב, רוויטל

• • •
סכץ ללא ברוריה

שיבוש. נפל בתוכן־העניינים
 נכתב — חומצה״ בקבוק לא סכין, רק ״הבאתי

 העניינים(העולם בתוכן צוורן ברוריה של מפיה
 היא ,54 בעמוד עצמה, בכתבה בנובמבר). 2 הזה

 זה חומצה. בקבוק ולא סכין לי היה ״לא צוטטה:
סיפורים.״ הכל

הנכון? מה אז
תל־אביב בן־יצחק יעל

א הנכונה •  שסופרה כפי השניה, הגירסה הי
 על מתנצלת המערכת המרחלת. לרחל

בתוכן־העניינים. שנפל השיבוש
• • •

ואשכגזים כרבים עד
 ספרדי הביטויים את נשמיט אם

 - ישראלים רק יוותרו ואשכנזי,
מיפאן. הקורא מסביר

 רק בתודעתנו קיימים בעולם הדברים רוב
 וכלבים, פרחים — שמות להם שהצמדנו מפני

ואשכנזים. ספרדים ומדינות, רחובות
 יהפוך הוא איריס, לפרח לקרוא שנפסיק ברגע

 יתחיל ברק, להיות יפסיק הכלב יפה; פרח לסתם
 רחוב יהיה ארלוזורוב רחוב חמוד: כלבלב להיות
 יהפוך ספרדי שכנה; מדינה תהיה מצריים ראשי;

האשכנזי. גם וכמוהו לישראלי, -
יפאן טונןטלי,סוקה גבי

• • •
זביש־גד אור־גד
ניטים. ועל שר־האוצר על

 הישראלית הכלכלה את פעם הישווה מישהו •
 ורק שחורה קצת הפוכה, היא מסויים: מסוג לקפה

אותה. יציל נס
 מזל יביא כהן־אורגד יגאל השר כי מצפה מי

 בעתיד יזדקק כי חוששני האבודה, לכלכלתנו
 יום (כמו האחרונים האירועים לאור אחר. לנס

 והכרזותיו המוניציפליות) לבחירות השבתון
— דקים") יותר אך סטייקים, האחרונות(״נאכל

אותנו. יגאל השר כי הרושם מתעורר לא
נסים, של שר לא ואף אותנו יציל נם לא אכן,

 הנוקטת תפיסה שונה. כלכלית תפיסה אם כי
 הפוליטיקה, מן הכלכלה של מכסימלית בהפרדה
 יוכלו אחרת, בחירות. של מפוליטיקה ובמיוחד

 אינו אור־גד באכזבה: לאמר בניסים המאמינים
ביש־גד. אלא

נתניה רמת־פולג, ארגון, סמי

• • •

השבוע שאלת
 ישראל שגריר הזדרז מדוע

 בפלישה לתמיד* בוושינגטון
לגרנאדהי

 יודע המי בפעם לארצות־הברית להוכיח כדי
 אחד ידיד רק לה יש הקאריבי שבאיזור כמה,

ישראל. לסמוך: יכולה היא שעליו
חיפה ירושלמי, ענת

מסובנים גהגי־אממלנס
 בתאונת״דרכים, שנפצעו הקוראים
נותבים:

 אירעו באוקטובר 28ו־ 23ה־ שבין בשבוע
 היו שבהן תאונות־דרכים שלוש הדרום בכבישי

אמבולנסים. מעורבים
 השלישית, התאונה אירעה השישי, ביום 28ב־
קל. נפצענו בה אשר

אחראי? מי

המחדל? אחרי הצבאי בפיקוד הבכירים

החסרה הקוביה
 המתאבד, את שהרג האיש אילוז, דויד
 מצילה היתה נוספת קוביית־בטון בי טוען

הכבד. האסון את ומונעת חבריו את

בהריסות גוויות
 הבניין בחורבות שהורמה אבן לכל מתחת
 דיווח הרוג. עוד או פצוע עוד נתגלה בצור

השחור. השישי יום על מצולם

ההלחיות
 מישמר־הגבול אנשי ודרוזים, יהודים

 באותה נהרגו הכללי הביטחון ושירות
 בבתי- נפגשו מישפחותיהם בני השניה.

ודואבים. המומים בשבולם הקברות,

 בחלקת בור
הקבר

 מועד לפני אחדים ימים
 בגין לעליזה האזכרה
 הצמודה החלקה נמצאה

 תחוח. כשעפרה לקיברה,
 מישהו טרח כאילו נראה

 מראש החלקה את והכשיר
 לקבורת
 בעליה,

עדיין. החי

איש־
הפרשיות

 אותי." רודפות תמיד ״הפרשיות
 אלי מיוחד בראיון אומר

 בעיריית מהפך שחולל לנדאו,
הסתב על מספר הוא הרצליה.
בפולי ליכלוכים על כויותיו,

 אריאל עם יחסיו על טיקה,
לד הזמן ״עכשיו ואומר: שרון

למנ ולעזור בר
יא־ אש״ף היג
ערפאתל סר

מרשיון רא
 שנדון משהראווי, סלומון

 על מאסר שנות וחצי לשבע
 פנה שונים, נסיונות״רצח

 לא ״אני והכריז: הזה להעולם
 מודיע אלא מלשין, הייתי

וה המישטרה מישטרתי.
 - חליפה לי תפרו פושעים

 ובית־המישפט
 את לי כיפתר

הכפתורים!"

בטריפולי מצדה
 בתוניס, להישאר היה יכול ערפאת יאסר

 תוך לטריפולי, לחזור העדיף הוא אך
 הסורי־ישראלי המצור דרך חומק שהוא

 המכריע שברגע החליט בי - העיר על
 היה כף־המאזניים על אנשיו. עם מקומו
 של האישי גורלו רק לא השבוע מונח

 גורל גם אלא אש״ף, מנהיג
ה־ של העצמאית דרכו

 דרכים המחפש אירגון,
ישראל. מדינת עם לשלום

מוות
בעריסה

 השנתיים בת דלל נעמה
 בבית״ מתה מאשקלון
 קבעו: אים הרופ החולים.

 מוות. עד הוכתה היא
 החשודים

 שנעצרו:
ההורים.

הברוקר שר הברוךבבית חסכובה
בן וגיל־גיל 6ה־ בת רונן

 שיש יודעים אינם 5ה־
המבו אחים, עוד להם
 כי שנה. 40ב־ מהם גרים

 מוסמזון, יגאל אביהם,
 אך מהם. זאת מסתיר

 מוכן הוא הזה להעולם
 עם יחסיו על לספר

 בחייו יום מוגרו. מרילץ
של

מחבר
הסמבה.

 חשב שטרוזמן יוסי הצעיר הברוקר
 הציעו כאשר עיסקת־חייו, לידיו שנפלה

 שפירא ומוניה גניש. שלום־אהרון לו
 מצא הצר זמן תוך אך במניות. שותפות

 עבורן ששילם מניות כשבידיו עצמו את
 והולך. יורד ערכן עתה ואילו הון־עתק

_ שותפיו, שני את משחיפש _ _ 
 המניות, את קנה שמהם

< במרחק השניים היו כבר  1ו7§
במונטה־קרלו. אי־שם רב,

 השדמות שנ■
 חוב שד

הואש■
 לישראל הראשי הרב אחת, גירסה פי על

 הגירסה על־פי ד.2 בן הוא שפירא אברהם־אלקנה
היה יכול לא הראשון במיקרה .69 בן הוא השניה

€**־־---------------------------4.--------.!
:

קוסמטיקה במקום פוצופים
 גם אלא לגוף רק לא טובה התעמלות

 היימן, מאיה טוענת כך לפנים,
 התעמלות תרגילי 16 על הממליצה

 הפעלה לדבריה, לשרירי־הפנים.
 עשויה אלה שרירים של יומיומית

 ולסייע ההזדקנות קצב את להאט
 המראה על בשמירה

שעו כמו - הרענן
זו. דוגמנית שה

הדסביות מידחמח
 אלמונית טילפנה המישטרה למוקד

 חזן בת־שבע של גופתה כי ומסרה,
 החדשה המרכזית בתחנה נמצאת

הפרקליטות, טענת על־פי בתל־אביב.
על־ידי לכן קודם ימים כמה נרצחה היא

. אלק מיכל ס  על כנראה אלקיים, מיכל
ב מילחמת־שליטה רקע
אביב. בתל־ הלסביות חוג

עידית? את היכה מי
 בחברו לפגוע טובול יעקב הצליח בשלא

 את פרק הוא הרפז, שרגא השחקן לשעבר,
 תקף הרפז, עירית חברו, אשת על זעמו

 כך — בסכין־גילוח באכזריות אותה
 מכל מכחיש טובול התביעה. טוענת

 את להטיל מנסה וכל,
 שרגא על אשמת־החבלות

עידית. עם המסוכסך

העבר מן דמויות
בג׳נין יהודי יישוב 1891 ב־ להקים ניסה מי

הקמשם: הסדורים
3 מיכתבים

4 יקר קורא
6 תשקיף

ד אתראיז מי - הנדון
8 במדינה

- אישי יומן
21 בספרד האזרחים מילחמת

22 בגין מנחם של הזקן - אנשים
24 בלונים

- אומרים הם מה
 יפה, אורי אילת, עוזי עמית, אורי

 ורבין נחום בן־אלישר, אליהו
26 רובין ואבשלום

29 הווי
32 קרפין סיירת - שידור
33 שידורים תמליץ
36 חוגגים דיפלומטים - ישראל לילות

- המרחלת רחל
38 קדישמן מנשה של המיכנסיים

40 זה וגם זה
 קימחי, דב - נייר של נמר

42 טופול וחיים גלדמן מרדכי
44 תשבץ

44 תמרורים
48 ארגנטינה - קולנוע
- בעולם אנשים

50 אדוארד והנסיך ואלנסה לך
- קטן עולם

52 וניקראגווה גרנאדה ארגנטינה.
- במרחב
63 הערבי העולם לענייני חדש מדור

67 והשקל אתה
68 ספורט

69 עקרב מזל ־ הורוסקופ
70 שהיה הזה העולם היה זה

 שביקר הראשון האירופי האדם היה מי דווקא?
 הראשון המורה היה מי בחברון? במערת־המכפלה

 הרצליה העברית בגימנסיה התורכית לשפה
 הגנרל הגיע ואיך העות׳מאני, השילטון בעת

 ועל אלו שאלות על לירושלים? אלנבי הבריטי
 עונה ומרתקות, מוזרות פחות לא חרות,א לותשא

 של האישים לקסיקון עכשיו
 השנים מן ארץ־ישראל
עובד. עם בהוצאת 1948-1799

המסלול
היהודי

 בגלל ולא אהבה בגלל לא נישואין, בגלל לא
 ברנדה הדוגמנית - בארץ מזג־האוויר

 בישראל נמצאת סטיבנס
 אף והיא היהדות, בגלל פשוט
כאו. בשהותה להתגייר יי־נה


