
הקדמי: השער כתבתמכחבים

טזבהו חתימה גמר
 קצב, משה ח'כ של הצעתו בעיקבות
 מגילת־ על בגין מנחם את להחתים

העצמאות:
 סוס על קצב הח״ב את להרכיב מציעה אני

 אותו ולהחתים הבירה לשושן אותו להביא לבן,
מגילת־אסתר. על שם

אילת בארי, שוש
• • •

ההיסטוריה נגד מפיקים
עם להפסיק להם יגיד מישהו אולי
זהז

 אבי — ברונסון צ׳ארלס את לקחו הם קודם
 של דמותו על אותו הלבישו — המצ׳ואים אבות

 גורל אנטבה. ממיבצע צחוק ועשו נתניהו יוני
 מאיר, גולדה של בחלקה נפל דומה

 ארבעת בת עליה, שעשו בבדיחת־הטלוויזיה
הפרקים.

 המיתוסים אחד את שוחטים הם עכשיו
 מצדה. סיפור — בתולדותינו ביותר החשובים

 האלה השיטחיים האמריקאיים המפיקים תגידו,
 אבן על אבן להשאיר מתכוונים לא באמת

התקופות? בכל ישראל עם של מההיסטוריה
קרית־חיים לוי, דודו

• • •

בתיבה מכונת של אבדאים
העיתו מיקצוע על רפואיות הערות

נות.
 הזה העולם של תרומתו על עוררין אין

 החממה הוא השבועון הישראלית. לעיתונות
 עיתונאיות של רבים קאדרים שצימחה

 אופי שהכניסו וזריזים, מפולפלים ועיתונאים,
 מכל — מהעיתונים אחד לכל במיוחד מעניין

 לאחר השתלבו שבהם — הפוליטית הקשת גווני
 של הראשונית מחוייבותו את זאת, עם יחד מכן.
 מבחינה להיות עליו המקבל בעיתון, כתב

 אבדאי־של״מכונת־הכתיבה, ביריון־עט, פוליטית
 בתיזכורת: ללוות יש פרא־אדם־של־הקולמוס,

 מאבדת הגזמה אל הנסחפת קיצוניות כל —
 שהוא ונמצא טיעוניה, של ערכם את לחלוטין
לשווא. מילותיו את לעיתים משחית

 כתביו של בעפר־רגליהם אני מתאבק
 חזק פנימי חיסון בהם יש העיתון. של הממזריים

 בשירבוטן המאופיין גרפומניה, של זן נגד מאוד
 אבל קלושים. רעיונות על פושרות מילים של
 מקורבים בנושאים שנים הרבה שמתעסק כמי

 גם קיים כי להזהירם, אני מחוייב לרפואה
 מציין הגרפומניה: סינדרום של אחר ואריאנט

 משהבחין הקורא, את המאלץ כתיבה סיגנון אותו
 במיוחד, מרגיזה בכותרת או הכתב של בשמו

 ידיעה או מאמר עבר אל בחטף עיניו את להסיט
וחסל. אחרת,

 מחח״ן(חסר שנזהרים כמו זה מזן להיזהר כדאי
בלעז). איידס — נרכש חיסוני

תל־אביב לנדמן, עמירם ר׳ר

• • •

רח1הצ הכיף
 של בצווארם הוורידים על חבל

הרבים. הילדים
 מן הישראלית החברה מזועזעת באחרונה

 עומדת מערכת־החינון־ הילדים. בקרב האלימות
 מן לה צנחה זו כאילו התופעה, נוכח פעורת״פה

השמים.
 לגורם ורחבה קשה כה תופעה לייחס קשה

 הוזכרה לא שנמנו הגורמים בין אבל בלבד, אחר
אלימות. כמעודדת עצמה מערכת־החינוד

 אלימות, הן צעקות גם המחנכים, רבותיי ובכן,
שליליים. שלהן כשהתכנים ולאו־דווקא
 לצעוק ילדים מעודדות החביבות המורות

 שלו המורה את זוכר אינו מי לצרוח. ולפעמים
 וכר. רם' בקול קולך,״.דבר את .הרם אומרת:
 נוהגות מרוכזת, והקשבה שקט לעודד במקום

 (ואחר־כך רם בקול דיבור לעודד המורות רוב
 גם נפוצה קולניים). שהישראלים מתפלאים

 בטיול. שרה כיתת־ילדים של המעצבנת התמונה
צורחת! שרה?

 שישים התמונה את לדמיין קשה למישהו ואם
 הכיף — .קלמנטינה של השירות לתשדיר לב

 השר בכתה הילדים אחד נראה שבו המתקלף״,
 מתפוצצים כמעט כשהעורקים הסיסמה, את

בצרחות. משקיע שהוא מהמאמץ בצווארו
 לא-אלימים ולהיות בשקט, לדבר נסו מורים,

)4 בעמוד (המשך

 ידעו, הם
שתקו! הם

שת נוסף בלעדי סקופ מפרסם הזה העולם שה לפני שהגיע מיכתב לוינפון: בפר  שי
 את ידעו הליכוד ומנהיגי המערך ראשי כי והמוכיח ואחרים, רבין יצחק לידי חודשים

ת  הצטרפו זאת למרות לוינסון. יעקוב נגד שהועלו החמורות ההאשמו
שו ולא לקשר־ההשתקה, יחד גם והליכוד המערך מנהיגי  כדי דבר ע

*  שמא חששו הם האם המישטרה. לידי הפליליים החשדות את להעביד 0■
מיפלגותיהם? לידי הגיעו מדובר שבהם מהכספים חלק

עוד
חברת״בת!

 חברת־בת גילו הזה העולם חוקרי
 החברה יו־אס־איי, חברת של נוספת

 יעקוב עמד שבראשה המיסתורית
 בין ושקיבלה לוינסון,

-■ בפרשת המניות את השאר
 הוקמה מה לשם סונול.

עסקה? היא במה החברה?

האחורי: השער כתבת

 .הסבס
ר הכל זה

שתו את עזב סיני אריק בנו ליאורה הראשונה א  ו
שתו את הבכור, בנו שוש השניה א  הצעיר. ו
 לטלי עבר מדוע מסביר הוא במינו מיוחד בווידוי

^0  הכל״) זה וסכם מוסיקה (״בשבילי, 0
 סובל הוא כמה עד ומתוודה

נוראיים״). ריגשי־אשמה לי (״יש

הבוגדים
 עווץ־ מתנחלי־השטחים, ביטאון נקודה,

 זמיר יצחק כמו — בוגדים של רשימות
 מבר־אילן ופסיכולוג — וייצמן ועזר

 חדשה תורת־גזע מפתח
מאי־ סובל הערבי (״הזכר

| ^  שמיני פרק כפולה״). שיות §
בישראל. ניאו־פאשיזם על

המושלם? הנשע
ם תה כי יוכיח לא התובע א  אילנה של מו
 של ישירה כתוצאה נגרם לוי

ם  לה שהזריק דבק־הטפטי
זכאי! לוי משה ייצא בעלה, ברוצה מיבלגה

לו את
קליינר, מיכאל
 על-ידי שנתמך

 שני אך בניצחונו, בטוח היה לוי, דוד מחנה
 - שמיר יצחק של אנשיו

א רוני £ • - דקל ומיכאל מילו
פיה. על הקערה את הפכו

שמיו

 מישרד־ מנכ״ל של בלישכתו הכספת
 חיפשו האם באישון־לילה. נפרצה התיירות

^0  שישמשו מיסמכים הפורצים ^0
 הנצחיים במאבקים אותם
י הליברלית המיפלגה בתוך

היפאניות
 שלהן: הייחוד אריאדונה. להקת של רקדניות

 (עם מלא בעירום הופעה
ערוותן), על קטנה בד פיסת £

נחשים. התפתלויות וריקודי

נפוליון!״ לא ״אני
 מעמידים הייתם נפוליון, שאני טענתי ״אילו

 את מנציו קונסטנציו שאל דיוויזיהד לרשותי
 כי שהאמינו חוקרי־המישטרה,

 שהתרברב מפני רק מרגל הוא
המישטרתי. הבלש של באוזניו

ב ר ם ה כיי ש ת ו
 בעל־ גם הוא משכונת־התיקווה עמרני מיכאל

קי* אפילו הוא צייר. גם תשובה,
ל־ .מותר שלו: מהרב אישור בל ^ 1

לציורים!״ לסגוד אסור אך צייר,

קמעים: מדורים
3 מכתבים
5 יקר קורא
6 תשקיר
ד במדינה

13 השוטים ספינת - הנמן
18 במרחב
19 אנשים
21 בלונים

ת - אומרים הם מה  אזרחי
 אלמגור, גילה שרון, שלמה

לידסקי, נירה
26 שפירא מולי בוזגלו, אדמונד
29 אישי יומן
30 שימר

הרדיו שידורי תמליץ
31 ובירדן בישראל והטלוויזיה

היוזמה
את מאשר ״ניו-יורק״טיימס״ של הסקופ

המילחמה הזה": ״העולם של הגילויים
0~־.................־*----------־־*

 המדינה: של הלהיט היה זה שנה לפני
 חיום בחינם. כמעט בגדה, איכות״חיים

הכושל הפרוייקט עומד

.

דזדה: פרדי

 הזמר־ דורה, פרדי
ממ שנשכח, בדה
 לפני להופיע שיך

 על מקונן ייקים,
קשי לאמנים היחס
 שאינו כך ועל שים

 לטלוויזיה מוזמן
 לטלוויזי מוזמן שאינו כך ועל

 ששת־ .לפני זיכרונות: ומעלה
 כמו להתנהג ידע הקהל הימים

 האמיתי התענוג אבל שצריך,
המדינה!" הקמת לפני היה,

ה״קה
האחרון

גיר ייצירד - בעולם אנשים
32 די וגיואנה קאסי
36 ברגמן אינגמר - י^לנוע
38 זה וגם זה

לה״קארה, גיון - נייר של נמר
42 אלתרמן נתן שפינוזה, בנדיקטוס
46 העולם כל על מרחלת רחל
48 ראווה חלון
50 מוזמביק - קטן עולם
56 הוד
57 והשקל אתה

תמרורים
63 דגים מזל - הורדסקום

מיפאן רקדניות - ישראל ליאת
64 משוודיה ומקהלה
66 שהיה הזה האולם היה זה
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