
מכחכים
ת-1984 ברכו

 - חדשה היא האזרחית השנה
כל־כך. לא הברכות

 צרור לשלוח לי נא הרשו החדשה השנה לרגל ׳ ״י
יושבת: אני שבתוכו לעמי, ברכות

ו נ י ל י י ח ן ל ו נ ב ל במהרה. שישובו — ב
 ישראל מפת את ימצא ארנס משה אם יקרה זה

שרון. אריאל על־ידי אי־שם שנזרקה האובדת,
ת ו ח ו ק ל ם ל י ק נ ב  יפסיק שכספם — ה

 את לשלם שיפסיקו לשוב, מבלי בבנקים לעבור
השרים. של אוזלת־ידם מחיר

ם י ז פ ש ו א מ ם ל י ל ו ח ה ־ י ת ב  — ב
 לפחות לא, ואס ארוחותיהם. את לקצץ שיפסיקו

 היו הם חולים, היו שאילולא בעובדה שייתנחמו
יותר. רעבים

 מישכבם על שינוחו — להבדיל למתים,
 אותם יטלטלו ושלא דת, הברל ללא צשלום0

מקיברם.
 ולחבריו אבנרי לאורי חביב, אחרון ואחרון

 בעבודתכם המשיכו ומוצלחת, פוריה שנה לעט:
הנפלאה.

תל־אביב פ; אורסולה

 נפתחה החדשה האזרחית שהשנה מאחר
 נקווה המפגר, לילד גג החשוב המיבצע בסימן
 יתר הישראלית החברה תגלה זו בשנה שאכן

בתוכנו. החיים החריגים כלפי ופתיחות סובלנות
פתח־תיקווה מלכיאלי, דניאלה

 כלי־התיקשורת הוצפו החדשה השנה פרוס עם
 אשר למיניהם, ועתידנים בנביאים באסטרולוגים,

 שנה זו תהיה אם אך שחורות. לנו ניבאו רובם
 כוכבים להשפעת נתון הדבר אין לא, או שחורה

 ודמותה ציבעה את אחרים. נעלמים גורמים או
 נדע למשל, אם, עצמנו. אנו רק נקבע השנה של

 עוד נעלה בוודאי במועט, ולהסתפק לכת להצניע
הכלכלית. דרך־המלר על השגה במהלך

תל־אביב ברדיצ׳בסקי, שלמה

1

ם, שעי  וחורים פו
האומות בכל יש

 ידיעה מופיעה היתה בגרמניה אילו
כזו...

 גורמים שמפיצים מהחשדות מזועזעת. אני
 הממשלה, המישטרה, — בישראל בעלי־השפעה

 איך מבינה איני שלם. ציבור נגד — העיתונאים
 דווקא ואונס רצח של מעשה בכל להחשיד אפשר

 המופיע ביטוי הוא חשוד״ ״ערבי הערבים. את
מדי. יותר הישראלים בעיתונים
 בישראל התגובות את לשמוע רוצה הייתי

 של בסיגנון ידיעה מופיעה היתה בגרמניה אילו
י ד ו ה י ברצח...״ חשוד ״

 היהודי שהלב חושבים אנחנו לעזאזל למה
ערבי? של מליבו יותר רגיש שלגו

 אנגלים, להיות יכולים וחולי־מין פושעים
יהודים! גם וכן... ערבים גרמנים,

גרמניה מינכן, אליאסי, ציפי

בדבגזן! לחפש מה אין
ישראל. לממשלת גלוי מיכתב

 כך על מוחים ניר־עוז, קיבוץ חברי אנו,
בלבנון, שני חורף כבר נמצאים צה״ל שחיילי

 אינכם ואתם בה, לחפש מה לנו שאין זרה בארץ
הביתה. אותם מחזירים

 הצבאית ההסלמה תהליך מול חרדים אנו
למילחמה אותנו לדרדר העלול סוריה, ובין בינינו ^

מחיילינו. אלפים יפלו שבה
מהבית! לשמור נוכל — ישראל ביטחון את

ו ר י ז ל את הח ״ ! צה ן ו נ ב ל מ
ו ע נ י ה מ מ ח ל י סוריה! עם מ

הקיבוץ: חברי כל בשם
ניר־עוז קיבוץ דן, אברי

 השם? חשוב מה
כומרו שהוא העיקר

 כי סבורים הישראלית בטלוויזיה
 הם קינג לותר ומרטין לותר מרטין
האיש. אותו

 הניצחון למען הכל של הישראלי המתרגם
)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השער כתבת

 החייב שר בנו
הנשע במרחשת

 שבני מראש ידע בכיר, מישטרה קצין שהוא שאחי, ,.יתכן
 רפאל(״רפי״) ח־כ הזה להעולם אומר להסתבך,־ עומד דויד

 בפאריס שנעצר בנו, כי משוכנע האב (בתמונה). סוויסה
 לפושעים קורבן נפל ישראלית, רשת־סמים של בבלדר

 מישטרת אם בודק תמימותו, שניצלו
״אם ומזהיר: הרשת את הסגירה ישראל ,

■  יהיה זה נכונים, שלי שהחשדות יתברר |
בנו? את לחלץ היצליח גדול:־ סקנדאל

1.א.7
 תריסר חצי פועלים הכבושים בשטחים

 המבצעים ישראליים, מחתרתיים גופים
 השיל- של העצומות עיניהם לנגד פיגועים
למע משמשים, הם טונות.

ממ של כזרוע־הטרור שה,
 תמוגת־מצב ישראל. שלת

בשטחים. היהודי הטרור של
0

 מיכליזת
זהב של

האחורי: השש־ כתבת

שצרים
ואונסי□

 קוקסינלים, מפי וחתמפניים מזעזעים וידויים
שוט־ עמי אכזרית התעללות על

 לאטם. כדי אותן האוסרים רים, _ 9 _
 לא .אנחנו ולהשפיל. להתעלל

(בתמונה). איזבל זועקת חיותו־

 סודי מידע מסרו קצינים בצה״ל: שערוריה
 מיכליות המייצר פרטי למיפעל
 לו ואיפשרו דלק, להובלת

צבאית. מהזמנה הון לצבור

שיקר׳ ■החייב
 אחד: תקדים קבע כבר קולם אלי הליברלי הח״כ

 מבלי ומישפט, חוק־חוקה ועדת יו״ר מונה הוא
 לעריכת״דין. רשיון לו שהיה

 יריביו תקדים: עוד עכשיו
 כי במישפט טוענים במיפלגה

^2^ לבית־המישפט. בתצהיר שיקר

 אנצאר
שוב נפתח

 מבלי בשקט-בשקט,
ב התסרסם שהדבר
 צה״ל הפעיל ישראל,
 ,מחנה־ את מחדש
 י ש־ הלבנוני, הריכוז

 חודש. לפני אך פורק
 כמה בו העצורים בין

שהוח מהמשוחררים,
 אליו זרו
בט עוד
 שבו רם

הביתה.

״תלה האס
זה? איש

 צא1ה לא שד משלם
 ישראלי. אזרח להורג

 25וד בן ימס מאהר האם
 טען הנידון הראשונים? משני אוזו־ יהיה (בתמונה),

בבתי־ אך בעינויים. נגבו שהוראותיו
מש־ היגיון לפי פוסקים הצבאיים הדין

בסודיות? המישפט נערך מדוע להם. ^2^

שבו היוםסודי פלאאת ״החזירו

ר בנותיי
מרקוביץ־גיל, גילה הנואשת האם זעקת

 הרצל נגד העידה לווינשטיין מידה האסירה
 אורית שמש. ויעקב אביטן
בנווה־ עליה איימה ארביב

 אותה העבירו ולכן תירצה.
בסוד. נשמר שמקומו אחר לכלא

 מלאי יאזל
הדולארים

המא רב־חובל, של גרושתו
 כי הרבני בית־הדין את שימה

בנותיה. שתי את ממנה גזל

שד זה: בגיליון ו
 השבוע. עבר סילווסטר עוד

 המוני בילו כיצד
 החג! את בית״ישראל

 מתחת דולארים לך יש
 לבדוק צייד לבלאטה!

 מזוייפים אינם אם
 הכלבים עזרו איך

 אדווה נעמי של והחתולים
 מהכלא! לשיחרורה

 ,86ה־ בן מסינגר, מנחם
 16 לפני רק לצייר התחיל
 קריירה עשה מאז שנים.

 מהכלא!" חייך כל תצא ״לא
 לבנון סרבן על בצה״ל איימו
שיין יעקב

 מרדכי רצח מקל במכות
 ״שבגדה אשתו את בן־חמו

 בתו, ואת ערבי" עם
הערביה" ״הממזרה
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שוטרגנב
כי הודה שליט שלמה המרכזית היחידה קצין

שנרצח. קשיש של מעזבונו גנב
'€

הקבועים: המדורים
3 מיכתבים

5 יקר קורא
6 במדינה

7 טנק של מנוע ־ הנדון
8 תשקי!?
19 היתום שפירא אברהם - אנשים
21 בלונים

25 הווי
 28 ולירדן לישראל - שידורים תמליץ
29 המדינה חוזה על חוזה - שידור

 דרוקמן חיים על - אי*טי יומן
30 אבו־חצירא ואהרון

32 בעולם אנשים
34 פאנק אבי - ישראל לילות

37 זה... וגם זה
38 העולם כל על מרחלת רחל

ב חו צוני ה חי שראל של ה א י ה הו  הגבו
ע כל לנפש. דולר 6000 - בעולם סיו  ה

ת הברי ת־  להחזר משמש מארצו
ת בו חו ם, ה מי קוד שבוע ה התברר וה

ם שגם קי בנ ם ה בי רד 20-15 חיי א לי מי
־— -------------- ------------------------------ י

 קור, אבשלום - נייר של נמר
על קניאל יהושע כחן אלבר

40 ו.מאזניים־ בן־יהודה אליעזר
43 מוסיקה
44 גר מרטין של שובו - קולנוע
46 תשבץ
46 תמרורים
51 קטן עולם

 רודי, דויד - אומרים הם מה
 עוזי־סברץ שכטרמן, אברהם
דיניץ, שימחה שרטר,

60 פרנקל וזיגמונד גבריאלי מרים
64 ספורט
65 הורוסקופ

1 66
3

שהיה הזה״ ״העולם היה זה
2418 הזה העולם


