
מכחכים
 חדשה. נזפד״ד

ישן סקופ
 כבר גילה )28.12.83( הזה־ ,.העולם

 הסודי התרגיל את חודשיים לפני
בורג. יוסף של

 על בהתרגשות השבוע כתבו העיתונים כל
 והקנאית, הניצית הגזענית, החדשה, המפר״ל

 פורת חנן עם יחד להקים מתכנן בורג שיוסף
ררוקמן. וחיים

 חדשה לי נראה לא והסיפור התרגשתי, לא אני
 הזה. בהעולם אותו קראתי כבר מרעישה.
שלכם. כולו הוא הסקופ

תל־אביב וולקן, משה

•  •  •

הזמן מכונת
 דיפלומטיים: בחוגים שמועות

 נציגים עם ברודוס נפגש נשיא״לבנון
 את לחדש להם הציע ישראליים,

שביתת״הנשק. הסכמי
 לבנון במכונת־הזמן: טיול כמו נשמע זה

.1949 לשנת אותנו מחזירה
 ביותר הגדול ההישג בינתיים, שזהו, ספק אין

 אם יותר עוד גדול יהיה ההישג מיבצע־של״ג. של
 קורבנות את מקיברם להקים גם הממשלה תצליח

.1984ה 1949 בין שהתרחשו המילחמות כל
ירושלים שתן, אילנה

• • •

באים הדרדרסים
ישראל־סבא. ברוח טלוויזיה סידרת

 סידרת־• של המסחררת ההצלחה בעיקבות
 מציעה אני הדרדסים, המיובאת הטלוויזיה

 כשר, יהודי נוסח בעלת כחול־לבן, סידרה לעשות
הדרדוסים. יהיה בישראל ושמה

 צופה ישראל עם את מדמיינת אני וכבר
 בפתח־תיקווה״, ״הדרדוסים בפרקים: בהנאה

 אל וכמובן המת", כבוד את דורסים ״הררדוסים
 ״הדרדוסים כמו קודמות הרפתקות לשכוח לנו

ההפלות״. וחוק ו״הדרדרוסים רמות״ בכביש
 שכן אינספור, פרקים תכלול שהסידרה מובן

 אותנו להפתיע יחדלו לא לעולם הרי הדרדוסים
בתעלוליהם.

תל־אביב בן־דוד, יעל

• • •

והנפש החשבון
תירוץ לשמש יכול אינו משל ירוחם

 הופנו לוינסון יעקב של התאבדותו בעיקבות
 ב׳ שלב מוקד שהפך משל, ירוחם אל החיצים כל
לוינסון. פרשת של

 משל ירוחם של מאחריותו להפחית מבל:
 לי נדמה העובדים. בחברת ההתפתחויות לגבי

 משום יש במשל כולו הקולר בתליית כי
 ראשי שצריכים נוקב מחשבון־נפש התחמקות

עצמם. עם לעשות מיפלגת־העבודה
רעננה רובינשטיין, מנחם

 עסקן תככן, מגמגם, קשיש, הוא שמשל נכון
 הצעירים, העסקנים כשהתחילו אבל אפרורי.
 את עליו להטיל בצרורות המדברים הצברים,
 הישראלית, החברה של הצרות לכל האחריות

סימפאטיה. אליו להרגיש שהתחלתי כמעט
כפר־סבא ינאי, יואב

• • •

המחיר עד חבר
 רבים, קורבנות נפילת אחרי עתה, רק

 להיות הופכת למילחמה ההתנגדות
כללית.

 כובש, לצבא והיה ללבנון פרץ שצבאנו מאז
 דומה איננה זו שמילחמה ברורה בהרגשה חייתי

 היתה שלא מילחמה שזו הקודמות, למילחמות
 את הבנתי ולא התפלאתי להתרחש. צריכה

 הרגישו לא איך בציבור. ששלטה הרבה האדישות
 ליד ולהפגין אחד כאיש לקום כמוני, צורך,

 צאו לממשלתנו: ולומר שלנו בית־המחוקקים
מלבנון! מייד

 לנו יש ארצות־הברית. של השוטר איננו
 אין אותן. יישבנו לא שעדיין משלנו, רבות בעיות

 שרק מאוד חבל צעירים. בנים של רזרוות לנו
 קורבנות נפילת אחרי מאוד, רב באיחור עכשיו,

 ברורים דברים להישמע מתחילים רבים, כה
ברמה.

ת תב קדמי: שער כ

הנועלים חשבון על בית
 העיסקה ער המדהים הסיפור את חושף הזה״ ״העולם

 הנאמן, לעוזרו לויוסו! יעקב העניק שבה הסיבובית
 מועצת יושב־ראש כיום ריינר, אפריים

גרושתו. למען בית הפועלים״. ״בנק

תבת האחורי: השער כ

קאריירה תמורת ילד
 נובלת... ושאני פורח שהתינוק .הרגשתי
 התינוק... את רציתי ולא חנוקה הרגשתי
 לי מספרת סבני.' להתנתק החלטתי

 שתוכל כדי בנה. על שוויתרה אדם
 הקריירה לטיפש להתמסר

 כשלב כדוגמנית. שלה
בקולנוע. לשחקנית ראשון

במלנודת נוס
 בפניו הציבו פרס שימעון של מקורביו

 משל ירוחם אפריל עד •אם אולטימטום:
 כמזכיר מתפקידו עף אינו
 אתה ההסתדרות, של כללי
 ממחנה־פרס. לשכוח יכול

סגבון!" ביצחק נתמוך כולנו
 המושוותים

חיפה של
 מידים שוחד של בחשד בביר פקיד של מעצת

בעיריית רעידת־אדמח לעודד ^
₪ ? ¥ וב־ מיוחס לכל כמעט חיפה! >

קופת־שרצים! איזו יש כיד

התותחים ממציא
 בתע״ש, עובד לשעבר רוזנצווייג, שלמה
 צבא לשום שאין מהיר־ירי תותח המציא
 הצבאית התעשיה בעולם.
 אינה אך — בפטנט מחזיקה

בייצורו. להשקיע מוכנה

 •־*-'* ־׳ 1

ס

ננולין סרטים
ואשתו, קאסאבטס ג׳ון הבימאי־שחקן על

שזכו רולאנרס(בתמונה), ג׳ינה השחקנית ....... ^

המהנדס
שחתו

אל
טו הנ

 הן כי שדומה גאוניות, הצעות מציע הוא
ה המרכזיות מהבעיות רבות לפתור יכולות

 של הצעותיו אך ישראל, מדינת את מעסיקות
נד־ זרחץ אלכסנדר המהנדס

מאמינים לא שהם ■מפני חות. ■
סובייטי־. מהנדס אני כי בי,

אליבי בלי
אב. לו. עזור

€0
 אבל לו. תעזור שהיא חשב חרמון שימעון

 מופנה כשגבה שדיברה העדה,
 הבסיס את שמטה הסניגור, אל

ברצח. הנאשם של לאליבי

המרגל אשת
הרפת בין בעולם, שוטט שבהן השנים בכל
 בונד גייימס אשת עסקה סודית, לשליחות קה

 במילחמת־הקיום הישראלי
ל ילדיהם. ובגידול האפורה

ונעלם. אותה נטש זיקנה עת

ם ל ש ה . ר ת א ש ב ח ו
*

אני צה ,  רו

ו נ שו  שי

ת תי א פ !״גו
 כיצד סרגוסטי לענת מספרת הרמז עדנה

 מרד לצאת אמח התעקשה
 שלא .כדי לישראל, מניח

גוי.״ עס אתחתן

אונס:
הזאב

המח״ו
 בעור טיפוחיסטי זאב הוא ארנס ״משה

 של מכריו עליו אומרים כך כבש,״ של
 והאלגנטי, נעים־ההליכות שר־הביטחון

 ומתוק רך בקול המטיף
ביותר. הקיצונית למדיניות

קגזעים; מדורי□

3 מכתבים
5 יקר קורא

6 תשקיף
ז במדינה

9 הירושה - הנדון
17 והשקל אתה

18 תמרורים
19 אנשים
21 בלוגים

 קיסר. מזל - אומריב הס מה
 בךאליעזר, יריב גולדברג, יוסי

 קדברא, עמוס ידיך, יגאל
28 פלד מיקי

29 רעב סף על העולם - קטן עולם
30 שידור

 והטלוויזיה הרדיו שידורי תמליץ
31 ובירדן בישראל

 32 לפורים תחפושות - ראווה חלון
 נתן, אייבי - ישראל לילות

34 קינן עמוס היימן, נחום
 37 בושס הדה משל. ירוחם - אישי יומן

38 זה וגס זה
 אורפז, יצחק - נייר של נמר

 40 רייך אשר היגינס. ג׳ק עליכם. שלום
48 ברלין פסטיבל - קולנוע

54 העולם כל על המרחלת רחל
58 תשבצופן
83 דגים מזל - הורוסקופ

65 הודי
85 ספורט

86 שהיה הזה העולם היה זה
_ _ _ _ _ 3 _ )4 בעמוד (המשך


