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גונבים? הם מדוע

 אפשר פסיכולוגיים במונחים רק
אישי־ של התנהגותם את להסביר

בתפקידם. המועלים ציבור
 במעשים מסתכנים הם מדוע גונבים? הם מדוע
 מעמד על מפוארות, קריירות על המעיבים

 מבטיח? עתיד על בחברה,
 מעוצמה נהנים הם דבר. להם חסר לא הרי ־

 בעלי של מעוצמתם בהרבה גדולה בלתי־רגילה,
 מרמת־חיים ליהנות יכולים הם פרטי. רכוש
 ההוצאות שכן עשירי־העולם, מכל יותר גבוהה
 לא לעולם שימעלו, ככל חשבונם. על אינם

 לנכסים בגודלה שתדמה בכמות רכוש יאספו
כשליחי־ציבור. בשליטתם נמצאים אשר

 הרכוש עוצמתם. את להנציח רוצים הם אולי
 במערכות בלתי־תלויים אותם יהפיד הפרטי

 משהו להוריש להם יאפשר וחברתיות, פוליטיות
לצאצאיהם. גם

פסיכולוגי. כנראה, הוא, האמיתי ההסבר אבל
 אמרו כאילו אותו, מנסים בגורל, מתגרים הם

ככל לעשות יכולתי מגיע היכן עד נראה בליבם:
ירושלים יחיא, עימנואלה "יייהעילהעל
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ברכות ועוד

 ברכות אן עברה׳ כבר ינואר מחצית
למערכת. לזרום ממשיכות 1984

 בבנק השערוריה חשיפת הכבוד! כל
 הרציני השבועון אתם שוב: הוכיחה הפועלים

 שבין וחסר־הפניות ביותר, האמיץ ביותר,
הישראליים. העיתונים
 דווקא הם בפרשיות שהנחשפים חבל אומנם,

 ארץ חסידי בין אותם לגלות מוטב היה יונים.
 את יוזמים אינכם הרי אתם אבל השלמה. ישראל

 עושים אתם אותן. חושפים רק אלא הפרשיות,
 תפקידה זהו כי כך. ומוטב משוא־פנים, ללא זאת
העיתונות. של

 1984 את והמשיכו לכם, ופוריה טובה שנה
ללא מורא, בלי — אותה שהתחלתם כפי

תל־אביב גיבעון, משה •פנים־משוא

 הזה, העולם וקוראי עובדי ולכל אבנרי לאורי
 והצליחו. עלו החדשה. לשנה הברכות מיטב
 אין במיקרה. ולא עליי, האהוב השבועון אתם
 את כזו בדייקנות החוזה אחד עיתון עוד בישראל

 לכל מציע ואני התחומים, בכל להתרחש, העתיד
 האינפורמציה את בכובד־ראש לשקול קורא

 מי כי מוכיח הניסיון אצלכם. שמתפרסמת
 מצטער. אינו הזה העולם על שמסתמד

.1984ב־ גם בכר שתצליחו
רמלה נחום, עמום

 רמלה. בכלא אסיר הזא המברך הקורא 0
 קשרימיכתבים לקשור מבקש הוא )ו בהזדמנות

 נחום, עמוס הכתובת: לפי אליו נשים,שיפנו עם
,רמלה.72101 מיקוד 178 ת״ד
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ראגטי־שסים מוסרי הכשר

 של הבלע שדיברי לחשוב היה אפשר
 הנורמה את מייצגים רבנים כמה

מקומ שהם מסתבר, אך היהודית.
שומרי-מיצוות. יהודים אפילו מים

בס״ד
 את להביע ברצוני שומר־מיצוות כיהודי

 למישמע־ שחשתי והסלידה התיעוב ריגשי
 הרב בטלוויזיה שהשמיע הגזעניים דיברי־הבלע

 לגור ערבים על לאסור הקורא זלמנוביץ, אפרים
יהודים. גרים שבהם בבתים

 של בפניהם זלמנוביץ הרב ירק בדבריו
 הכשר והעניק לדורותיו, היהודי העם קורבנות

 דיעה המביעים בעולם, האנטי־שמים לכל מוסרי
הם. גם כזאת

 לשמש להוסיף ראוי אינו כזה אדם לדעתי,
בישראל. כרב

 להוקיע בארץ הדתי לציבור קורא אני בזאת
 את המבאישים כמותו, ואחרים זלמנוביץ הרב את

הדתית. היהדות של ריחה
תל-אביב רוזנגאום־נרקיס, שלמה ר׳ר

 ,956 ולד להתקשרות: מען צירף הקורא 0
_ תל-אביב.

שוב  ליהודים היתה ו
ושימחה אורה

 נשמו העולם ברחבי יהודים מיליוני
לרווחה: השבוע

 תשתמש היהודית שהסוכנות הסכנה חלפה
 ופיגזי נאפאלם בפצצות סרבני־הגירח נגד

חולון לחובר, י6צי מרכבה•
)4 בעמוד (המשך

חוקות מה
החקירה ועדת

 את שעבר בשבוע שפוצץ הזה״, ״העולם
 המדינה, את שהסעירה ביותר הגדולה הפרשה
 אילו הבילעדיים: הגילויים בסידרת ממשיך
 לחברה הפועלים״ מ״בנק הועברו נכסים

 של הפיתאומית לקפיצה גרס מה האמריקאית,
 קיימאן באיי הבנק פרשת המניות,
 מספרים ומה בניו־יורק, והדירה

^  וד על לוינסוד יעקוב של ״חבריו״ 0■
שלהם. הבל־יבול הבום שהיה איש

 על האפילה
 הקלעים זרי

 בין חדשה
אל  שרון ארי

 !ש״הממשלה
 הברית אם

 על שרון את
בסוכנותז יר

היכה מ׳
אויק* את

 חרוו מרכז בישיבת המהומה
 שמא העובדה
 ברית נרקמת

 תיק ללא השר
 4ר סגן ובין
 ה לוי. דויד

£  תפצה החדשה £ ;
המחפ כישלונו

כנופייוז

מאהבה רמות
 התובעים את תמיד הביך רחמים מתוך רצח
 העורכת אלון, אילנה השופסים. ואת

 הזה, העולם של המישפטית
 התקדימים את מנתחת

 1■ המיק־ מן כמה על ומספרת
המדינה. את שזיעזעו רים

השרישה
אהרון אבו־חצירא, אהרון — תמ״י כנופיית

לעצ־ ליצור הצליחה — רובין ובן־ציון אוזן
״------------------ . .1---------------------

ללא גוש

הנסך מגש
ט גיבור ר ס צונים בין נשחק הישראלי ה  קי

הודיים ת ערביים. וקיצונים י או  במצי
אבקו ט יוצרי נ ר ס בצג־ ה

>1י1  של ובווטו ח־כים של זורה ו
שחקנים כמה בסרט. מה

אמונים
 הגדול הפוליטי הבלוף היה גוש־אמונים

 קומץ בעזרת המדינה. בתולדות ביותר
 והון־עתק הממשלה, שכירי רובם פעילים,

 גנבים של אפלים ממקורות שבא
 וסוחרי-נשק, בינלאומיים

 המונית תנועה הגוש ביים
נבראה. ולא היתה שלא

שלנייר  נמד
 חדש פולני סרנו - קולנוע

ם- הם מה מרי האו ש  זנבר. מ
 בלח־, בצלאל טאוויל, רמתדה

 בלבן וניסן רסלר יהודה שפס, מרק
 וסין ברית״חמועצות - קטן !י

 העולם כל על מרחלת
בצד חוק

והשקל אמה
הוד

 תמרורים
 ספורט
תשבץ

 הורוסקופ
' היה זה

דלי זל
שהיה הזה
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מיכתבים
מרינה

 התגייס החורג אביו כי במארוקו, גדל הוא
 בתל־ גדלה היא הצרפתי. הזרים ללגיון
 אריק שניהם, גרמניה. יוצאי להורים אביב,

א  מספרים שני, ושושי לבי
 הילדות על הזה' ל״העולם

וחייהם. חלומותיהם שלהם,

 המלכה
מרו היא

תה ננסי  אחרי יפהפה. חיפאי גבר פעם הי
תוח שעברה  לעבוד נסעה מין, לשינוי ני

ת אי פטיז  במועדון כסטרי
 ״בחרל באירופה. יוקרה

א לנו,״ טוב יותר אומרת. הי

הקבועים: המדורים
3 מיכתבים
5 קוראיקר

6 תשקיף
ד במדינה
19 אנשים
21 מונים

26 בדמשק ארמית - במרחב
27 רגן של השטויות - אישי יומן

30 סיני אריק של העברית - שידור
31 ובירדן בישראל - שידורים תמליץ

32 מלאכותיות פרוות - ראווה חלון
34 גילעדי מוטי - ישראל לילות

37 זה וגם זה
פרסלי פרסיליה - בעולם אנשים

38 צ־רלס והנסיך

 חיברה שני שיין״) (״רינהרינה המנוחה הגורו
 העו־ חייה. בימי מיכתבים הרבה

 לגרפולוגים, איתם פנה הזה לם
ושושיק ארקמפתיעים. גילויים שהשמיעו

הבוכה הריצו
 כש־ סובח' ״שעה לאולפן הגיע גולד אליוט

 יכול לא הוא בעיניו. דמעות
 הקשה מהחוויה להירגע היה

ב״יד״ושם', עליו שעבדה

האחורי: השער כתבת

המחרה הצוואה
בלאסו של

 בסביון המפוארת הווילה שייכת למי
 פלאטו־ שמואל שבה? האמגות ואוצרות

 פלאטו, של אמו לאשתו, אותה ציווה שרון
 את ציוותה שייביץ. אסתר _ ■ _

 איוו לגברתה. הווילה מחצית
הקובעת? היא בעצם. צוואה.


