
מכחבים
בלבנה שגי סדר

להש שנשלחו לחיילים שני ליל״טדר
חדש. סדר ליט

 חג־החרות את חיילינו יחגגו עוד פעמים כמה
 כי מרגישה אני שבה השניה הפעם זו בלבנון?

 של בעולה והוכנסו חרות מתוך הוצאו בגינו
 של בסופו פירושו, כובש להיות כי עבדות.

 של ביותר המכוערות הגחמות עבד דבר,להיות
ממשלתך.

חיפה רובין, פנינה

 לישראל יימצא הבאה השנה ועד ייתן, מי
 ובזרוע חזקה ביד מלבנון יוציאנו אשר הגואל,
נטויה.

תל-אביב שרון, אבי

הליכוד מרך מפא״יניק
 אן ערביה, אם הדביקו פרס לשימעון

 של המפא׳יי עברו את זוכר אינו איש
שרון. אריאל

 דויד של טיפוחיהם וכבן כפר־מל״ל כיליד
 יציר הוא שרון אריאל דיין, ומשה בן־גוריון

 עם מסתדר כל־כך לא זה מובהק. מפא״יי 1
 נוטים לכן — הליכוד מטעם מלכות־ישראל ן

 נשארת העובדה אבל זה. שולי פרט לו לשכוח
 האיש את מתוכה הוציאה העבודה תנועת עובדה:
מדינת־ישראל. של קיומה להמשך ביותר המסוכן
 רבים לה: להתכחש שאי־אפשר עובדה, ועוד
 שנים מזה בוערים שבליבם חרות, מרכז מחברי
 על להמליך רוצים מפא״י, נגד קיפוח ריגשי
לשעבר. מפא״ייניק עצמם

רמת־גן שחורי, יאיר

 הליכוד של נאמן תומך שאני רבות שנים זה
 עוגמת״נפש השבוע לי היתה כך משום ודווקא

רבה.
 אחוז 42ב־ זכה שרון אריאל כי לי משנתברר

 ראיתי כך לא נחרדתי. חרות, מרכז חברי מקולות
לה. שאיחלתי המנהיג זה ולא מיפלגתי, את

 מפלה הוא לשרון כזה שניצחון חושב אני
 של לכבודה החרות, מיפלגת של לכבודה

 ראש־הממשלה. של ולכבודו הלוחמת המישפחה
 אל כאשר המיפלגה, של לדרכה מאוד חושש ואני

כשרון. איש מטפס פיסגתה
רמת־גן כהן, זאב

ודפים
מדלגים

על
משוכה

 16 את הפחיד 607ה־־ מחסום
 העבודה. של הוותיקים חברי־הכנסת

 ברור היה כבר הקולות ספירת באמצע
 וכי נכשלו, זכאי ויחזקאל אשל תמר כי
 שפייזר אליהו רק הצליחו. אחרים 13

 אך המשוכה, את הפיל
 מחדש אותה הציבו חבריו
אותה. עבר הוא כי וקבעו ס

״ה״נו
בדווים״

מספר

 היו ישראל ״בני
ב נודדים שבטים
 שבתקופת מידבר,

 אותם ניצלו הבצורת
 ככוח־עבודה הפרעונים

 כי אומר הוא משל. זאב ד״ר הארכיאולוג
 ליציאת־ ארכיאולוגית הוכחה כל אין

 הסיפור את לאמת מנסה אך מצריים,
 השוואה תוך המיקראי

הבד של לאורחות־החיים
סיני. מידבר תושבי ווים,

החוס הכיח
 (מיל׳), בכירים קצינים יחד הזדמנו איך

 דימני־ האגן! עם סעודיד״ לכיבוש המטיפים
 סוריה לכיבוש המטיר הכנענים, של קיצוני

 של בביתו מעיראק, וחלקים
£ של נהרות על החולם משורר, |

לרסיסיס. מנופץ עולם ועל דם

הדבילים סוד
 של גורלו על מתמרמרים פולס למה
 היה הוא גברית״המועצות חפץ! אסף
שגות-טאסר! בשבע נענש

 שנות לשבע סובייטי אזרח נשפט בריגה
 מזכ׳׳ל כי זר כתב באוזני שטען אחר מאסר,

 גילוי היה: האישום סעיף אידיוט. הוא המיפלגה
מדינה. סודות

 כי לעיתונאים שהדליף שלנו, חפץ אסף
 הושעה רק דבילים, עוברים ירושלים במישטרת
מתפקידו.
 הם רחמנים בני רחמנים כמה וראו צאו ועכשיו
ישראל! שילטונות

אילת רוזנווסר, דפנה

פרלמנטרית תוספת ן
הכנסת. קצין של משכורתו 1
 (חור פיליטון אני שקוראת חשבתי תחילה י

 הארץ, במוסף טל אברהם של כתבתו - בכיס
6.3.84:(

 משכורת מקבל בנגל, יצחק הכנסת, ״קצין
 במישטרה ניצב של משכורתו על המבוססת

 כלומר, — 359ל של פרלמנטרית ותוספת
שקל.״ 338.199 היתה האחרון במרס הכנסתו
 מאשר יותר ויוקרתי אחראי תפקידו האם

 ממציא מדען, טייסת, מפקד בית־חולים, מנהל
בית־מלון? מנהל אוגדה, מפקד דגול,

 היה מעניין הזה, העיוות פשר את להבין כדי
שקבעו אנשים אותם של השיקולים מה לדעת

 על״קיום בסך־הכל שאחראי לתפקיד זו, משכורת *
 הכנסת(מה מישמר יחידת על הכנסת, כבנין סדר

הסדרנים. ועל איש?) 50 — מיספרם
 על קורא הוא כאשר מהעם, לדרוש אפשר מה

, כאלה? משכורות
תל-אביב מנדלר, פנינה

בגודל כוכב
טיבעי

 הראשונה הפעם ״זאת
 לעשות צריך הייתי שלא

 ההסרטה לפני דיאטה
נוכ בפיאה ולהתקשט

 ניקולסון ג׳ק אמר רית,'
 באוסקר שזכה (בתמונה),

 עטור בסרט תפקידו עבור
 הפרסים
 תנאים

חיבה. של

הקמנוים: הסדורים
3 מיבתבים

4 תשקי!?
5 יקר קורא

8 . במדינה
9 הנדון

21 אנשים
23 -בלונים

- קטן עולם
28 בריטניה מערב״גרמניח,

31 אישי יומן
 שטרית, מאיר - אומרים הם מה

 בראון, איונה לאו, ישראל דיין, דודו
32 שבדרון שלי אופק, אוריאל

34 שידור
 הטלוויזיה שידורי - תמליץ

35 ובירדן בישראל

הקדמי: השער כתבת

באוטובוס מוות
 נהרנו התוקפים מארבעת שניים

 שעקבה סרגוסטי, ענת במקום.
 את צילמה הדראמה, אחרי

 את הקורבנות, ואת החוטפים
 הניצולים ואת ההרוגים
 מפקד משמאל: (בתמונה

החוליה).

האחורי: השער כתבת

 בש1ב שרון
הליכוד את

 בתואר שמיר יצחק יישא אם גם
 שרון אריאל יהיה ״ראש־ממשלה״

 בליכוד. האמיתי והבוס המניע הכוח
 זה יהיה בבחירות, הליכוד ינוצח אם

 של הפוליטי סופם
ועמיתיו. שסיר

בנגב פצצת־זמן
 של הצוענים להיות נסכים ״לא

 הידיים הקיבוצים, עבדי המדינה,
 אומרים הנגב!״ של השחורות
 העיירה של הבדווים

 פצצת־ ״אנחנו רהט.
מזהירים. הם זמן,״

מאוחרת בריחה
 בשיא אברג׳ל סריטה מרגישה 47 בגיל

 מהו־ טובות דוגמאות לה ויש פריחתה
 חוזרת היא משם ליווד,

מבטיחה: והיא עכשיו, 1■
בפלייבוי!״ אהיה 50 ״בגיל

- בעולם אנשים
 קארולין, הנסיכה קתרי, שון

38 אליזבת והמלכה ג׳קסון מייקל
 היסטוריה, סיפרי - נייר של נמר
44 תבין ראובן יזהר, ס׳ הילל. ע׳

48 תשבצופן
46 ודדי

49 טלה - הדרוסקום
51 ניקולסון ג׳ק מדרס, וים - קולנוע

59 זה וגם זה
62 ישראל לילות

67 תמרורים
68 קצרות חולצות - ראווה חלה
72 העולם בל על מרחלת רחל

73 ספורט
74 שהיה הזה העולם היה זה

סדטאוו׳ נוס
 הדרך היא דם שפכנו שלמענה .הדרך

 סר־ עיצאם של קולו בקע המוסרית״
 >11 באשר המקלט מן טאווי
 ערבי וסופר יהודי סופר

^1)11 שמי• על בפרסים זכו >

אורגזמה
בכדורגל

 לי יש מנצחת, תל־אביב הפועל קבוצת ״אם
 עסקים, לי: הולד והכל שבוע של שיגעון

 מכריז הכל!״ מצב־רוח, בחורות,
ז האוהד  את המשווה קוט, ג

לאורגזמה. הניצחון שימחת

מישר
בלחץ

העונה: של ההפתעה זו
אוחיון(בתמונה), מישל
מארוקו, ילידת צעירה

כתבה, חסרת־פרוטה,
 סרט לחץ, את והפיקה ביימה

| * . י  ויהודיה ערבי יחסי על רגיש ^
העברית. באוניברסיטה

מרצח נקי
 מאשמת השבוע זוכה קטרי יעקב
 כן לפני וקנין. רוזה הזונה רצח
 שאינו ילד על באבהותו הכיר הוא

 תובע הוא ועכשיו שלו,
 את לעצמו. הילד את

8^  הוא המוזר סיפורו 6*
הזה״. ב״העולם מגולל
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