
מכחכים
למישטרה השבח שינוי: לשם

 שהתעללו השוטרים נגד החקירה
),4.1.80 הזה' (.העולם בקוקסינלים

 במטה השתנה משהו כי מעידה
הארצי.

 במלוא חלאת־אדם האונסים, השוטרים על
 העובדה אבל מילים. להרבות מה אין המילה, מובן

 ברצינות התייחסו המישטרה של הארצי שבמטה
 העבריינים את לדין והעמידו לתלונות

 הגיע לא שהריקבון מעידה — לובשי־המדים
לצמרת.
 נשאר כי שהוכיחו ולעוזריו, למפכ״ל תודה

עליו. לסמור יכול שהאזרח אחד מוסד עוד
כפר־סבא כהן, שמואל

• • •

בישראל? לחיות למה
 והכפיה הכלכלי המשבר המילחמה,

לחו׳ל. מובילים כולם - הדתית
 — הפסימיזם תוקף תחום ובכל פינה מכל

אישית. כתכונה דווקא ולאו
לצנע. בררו ואולי מיתון — כלכלית מבחינה
 האינסופית השהייה — ביטחונית מבחינה
בלבנון. והמיותרת

 גזענות של פריצתה — מוסרית מבחינה
 לנורמה קיצונית שוליים קבוצת של ממיסגרת
 הולכים ובמקביל מקובלת. ויותר יותר ההופכת
 מהניסיון נתח ועוד נתח עוד ונוגסים הדתיים
תרבות. כאן לגבש הפאתטי

 דווקא לחיות ישראלי יבחר מדוע בקיצור,
 הולר .הציונות' ובץ בינה שהקשר בישראל,

 — כמו שרירותיות עובדות לכמה ומצטמצם
 תעודות-זהות בעלי של רוב גיאוגרפי, מיקום

וכדומה? בהן.יהודי' שרשום
הרצליה לביא, זהבה

• • •
השכן שר החמרה
 יחלצו לא ופרשיו המלן סוטי כל

מהבוץ. הכלכלה עגלת
 בארץ, הכלכלה של לגורלה חרדים כולם

 טוענים הכל כיסם. לגורל כולם חרדים ובעצם
 .יש החגורה', את להדק .יש לקצץ', ש.יש

 אינו איש אבל וכדומה. רמת־החיים' את להוריד
, שיקצצו מוכן ו נ מ  ו ל ש החגורה את שיהדקו מ

. ו י י ח רמת את ושיורידו ו ל ש
 מן לצאת ומנהיגיו העם חושבים כן, אם כיצד,

 עד בו ושוקעים הולכים שאנחנו הכלכלי הבוץ
ראשוו־לציון משולם, יעקב צוואר?

ביותר היקרות השיחות
חטכןן מנוי־טלפון משלם כמה

 שיחות עשרים מבזבז שאינו צנוע, מנוי״טלפון
 כל בסוף מישרד־התיקשורת. על־ידי נענש ביום,
 רובו המורכב מנופח, חשבון מקבל הוא חודש

 את יחלק אם קבועים״. של.דמי־שימוש מסעיף
 שיחה כל כי יגלה השיחות, במיספר התשלום

שקלים. מאות לו עלתה
 הוא שאין על צניעותו, על נענש? הוא מדוע

מבזבז. הוא שאין על בקווים, עומס גורם
 זוכה הרף, ללא בטלפון שמפטפט מי לעומתו,

 זולות יהיו הן כף בשיחות, שירבה ככל — בפרס
 פרס. לו מגיע הרי יותר.

הממשלתי. ההיגיון יחי
תל־אביב ברוש, פנחם

• • •
ת כו ה ז ר חי לתיננקנת; ב

 בגנים שכר״הלימוד מחיר מדוע
 ממחיר בהרבה גבוה הוא הפרטיים

 יש לקורא באוניברטיטות! הלימוד
בצידה. הצעה וגם תשובה,

עיקריות. סיבות משתי נובע הזה החמור המצב
 באיגוד מאורגנים אינם שהפעוטים מפני •

ובהסתדרות; מיקצועי
 לקולם זקוקים אינם העם שנבחרי מפני •

לכנסת. בבחירות הפעוטים של
 חייבים גני־הילדים פעוטי הוא: צו־השעה לכן,
 איגוד ולהקים לכנסת הבחירה זכות את לדרוש

בהסתדרות! מיקצועי
בני-ברק שיבק, שימשון

• • •
שופט א גם שהיה ה ב א

 בנימין הפורש השופט עם הראיון
 העלה )21.12.83 הזה' כהן(.העולם

הקוראה. בעיני דמעות
)4 בעמוד (המשך

מסתער שוון
 אפילו תפקיד, כל לקבל מוכן שרון אריאל

 ליהנות כוח, לגייס שיוכל העיקר — בסוכנות
במג־ ולשלוט מחשבון־הוצאות

מבוהלת, הציונית העסקונה גנון. £
המינוי. את להכשיל ומנסה .

המחבלים
 הדתיים המטורפים בת של התוכניות

 בניית הר־הבית, מיסגדי פיצוץ כוללות
 הארץ נבולות והרחבת בית־המיקדש

 ישיבות כמה כוויית. עד
 כוהנים מכשירות כבר
קורבנות. יקריבו אשר

 גיבור
בוגד? או

 עריק, שהוא עליו הכריזו המארונים
 בכל תלוי היה והוא בוגד, בו ראו המוסלמים

 התנהג חדאד טעד רב־סרן - בישראל
 בעלי־הזרוע כל כמו בלבנון

 שהוא אלא המקומיים,
מהאחרים. יותר לכת הרחיק

אי מספרות: בובות
דינה המפגרת, לנה

 העיוור רוני החרשת,
 הקשות בבעיותיהם משתפים הנכה ומוטי

תיאטרי־דבובות, רגילים. ילדים
 ונד ילדים ללמד יכול מסתבר, 0

לחריגים. סובלני לחתם בוגרים

הקבועים; המדורים
3 מכתבים

5 יקר קורא
6 תשקין*
7 במדינה

13 הנדון
18 אישי יומן

21 אנשים
23 בלונים

31 הווי
32 שידור
שידורי תמליץ

33 והטלוויזיה הרדיו
ממונאקו קארולין - בעולם אנשים

 34 לורן סאן ואיב
36 ישראל לילות

39 זה וגם זה

:,הקרם השער בתבת

ת י י ר ו ר ע ש

? ו ס נ י ו ל
 בארצות־הברית זעירה חברה הפכה כיצד

 מיליארדים הועברו שדרכה למשאבת־ענק,
 מיסתוריות? לידיים הפועלים בנק מניכסי

 בנק בצמרת הוקמה חשאית ועדת־חקירה
 מנכ״ל־ של מעלליו את לחקור כדי הפועלים

 התערבותו אחרי לוינסון, יעקב לשעבר הבנק
הזה״ ״העולם ישראל. בנק של

 סביב קשר־השתיקה את קורע
 החמורה הכלכלית השערוריה

ישראל. מדינת כתולדות כיותר

האחורי: השער כתבת

 אתר־התיירות היה - חיות והצגות־מין סטריפטיו מועדון - רוסו״ .קאוה
 לעבודה שם שהתקבל לשעבר. עבריין באםסטרדאם. לישראלים 1 מס־

 ופי ברורה. לא מסיבה הענק העסק את שרף ישראלי, היותו בגלל
 נשאר בעיר. האדומים האורות מלך שהיה היהודי דה־פו־יז,

ישראלי?״ דווקא וה את עשה ״למה ומקונן: ממלכה ללא

9 $ ו4
 לפחוד אוהבים מדוע

 מצפים ומדוע 1984מ*
לעולם קץ שיבוא כולם

 מיקצו־ תשובות —
 מפי עיות

הפסיכולוג

קרייטלר. 0

נבו!
נכשל

 של הפוליטיות תוכניותיו מכל
 כי דבר. נשאר לא נבון יצחק

 ״יכול הממולח פרס שימעון
 עשרה לאכול
לארוחת־ כמוהו

ש כפי הבוקר,״
במערך. אומרים

למסלול מהקיבוץ
 בין שבילתה אלמונית, אמריקאית מתנדבת

 נתגלתה בקיבוץ, הפרות
 והיא חושנית, כדוגמנית
המדינה. את לשגע מאיימת

 וונגוס, קורט - נייר של נמר
 קאר, ח. אדוארד תדהר, דוד

42 סוצקובר אברהם
48 אמת שכר - קולנוע

50 אביזרים - ראווה חלון
52 ארצות״הברית - קטן עולם

56 תשבצופן
 אלכסנדר, אסתר - אומרים הם מה

 שריר. אברהם שיטרית. רותי
 אמיר, עליזה שלוס, גידעון
58 שרון אילנה

- העולם כל על מרחלת רחל
61 חנוך שלום

63 תמרורים
69 ארנס כמוה - דדרוסקום

70 שהיה הזה העולם היה זה

באחר סדום
 דברים התרחשו באזור ומיסתורי וזרמ ביתב

בן אברהם מסמרי־שיער:
 נערים פיתה זיגל מוחמד

מגונים. מעשים בהם ועשה

הכובש
 לא כי במחטים, השעון את שגנבתי ״טיפרתי

 שמשלם אחד כמו אותי שייראו רציתי
 לקבל כדי כטף, לערבים
 בבית-הדין העיד משהו,'
בלבנון. ששירת החייל

1יהי תמיד־תמיד

חנות
 קובע זנות,' נגד חוקים להפעיל טעם כל ״אין

 עבודת שעשה ציון, אברהם
 ה־ על דוקטור, לתואר מחקר

בעולם. ביותר העתיק מיקצוע

ר א<ד מו  לג
ת עו א ד חו ה

 הוא החודש אבל בטדר, אולי הן המשכורות
 לקנות תדמור מאיר מייעץ לכם מדי. ארוך

 בכרטיט- להשתמש החודש, בראשית
 למועד בבנק שקל כל את לטגור אשראי,

 התקציב את ולתכנן קצר
לא והעיקר: המישפחתי.

 בעת הנחות לבקש להתבייש *
במזומן. מיצרכים קניית

3


