
רשמו־ לעג
 ולא בעומר, ל״ג דווקא אומרים מדוע

לעומרו ל״ג
 כף־גימל לעומר, יוד אומרים: הרגילה בספירה

 היה כזה צירוף ל״ג, של במיקרה אבל וכו׳. לעומר
לעומר״. ,לעג — אבוי — מזכיר

ירושלים שסם, מנחם

 את מקפחים
תל־אביב

 על לא אבל הכבוד, על מוותרים
בתל־ פסטיבל רוצים - התרבות

אביב!
 — גדולים פסטיבלים שני לקיים נהגו פעם

 תל־ פסטיבל והשני ישראל פסטיבל האחד
 משום־מה, חיים שבק השני הפסטיבל אביב.
 טוב ישראל־ירושלים. פסטיבל רק ונותר

 התרבות שוחרי עם מה אך לירושלמים,
התל־אביביים?

 במאמץ בזמן, לשלם צריכים אנחנו מדוע
הפסטיבל? מן ליהנות כדי ובדמי־הנסיעה

 מוכנה אני השפלה, בירת של ותיקה כתושבת
 אבל הכבוד. ועל הכותל, על הכנסת, על לוותר

פסטיבלים. על לא
תל־אביב שמואלביץ, ציונה
• • •

שלב  את ל
שלה היושר בממ

 ההזדמנות הוא הבחירות ערב
ומפתיעים, חדשים רעיונות להציע

הבא: הרעיון כמו
 ליושר מישרד־ממשלתי להקים כדאי
 כמו נוספים, גופים כמה בתוכו שיאחד והגינות,

מישרד־המישפטים.
 לתוכנית דומות יהיו למישרד הפניות

 ויחקור יבדוק והוא כולבוטק, הטלוויזיה
 להתמודד מסוגל אינו הקטן שהאזרח בנושאים

 כמו צודקים, שאינם נוהלים כמו איתם:
 הבנקים פיגעי כמו הגדולות, החברות השתוללות

. . ־וכי• רמת־גן אלון, מיכל • • •
 בשם דברים

אומרם
מיותרים. והפירושים

לגל־ ראש״ממשלת־ישראל, שהעניק בראיון
 העצמאות ליום במחנה עיתון של המיוחד יונו

שמיר: יצחק מר אמר תשמ״ד,
 נכנסנו כאשר מלכתחילה, לנו היה ,ברור
 את להרחיק כדי הולכים שאנחנו ללבנון...
 הרב... כוחם את להרוס מהגבול, המחבלים

 של גבול יהיה לבנון עם שהגבול כך לידי ולהביא
שקט. ושל שלום

ת התיסבוכות ״בגלל מיו  בלבנון, הפני
האלה." המטרות השגת התמהמהה

 והמסקנות הפירושים אומרם. בשם דברים
מאליהם. ומובנים ברורים — מכך

דל, יואב של אחיו — שסיגל אהוד
רמת־גן - הלבנון במילחמת לשווא שנפל • • •

 סלחו לא
כנראה לו,

 שמטוב ויקטור אמר עימו בראיון
הזה" (״העולם אשכנזי הילל על

 סימן ייבחר, הוא ״אם ):9.5.84
לו." שסלחו

שימחתי. כך ועל — לו סלחו לא לא! הו,
ניר־עוז שסיר, יימי

 תמך ספים, חבר אשכנזי, הילל •
 הראשונים. בשלביה הלבנון בסילחמת

 עליו המליצה מפ״ם של הפרסונאלית הוועדה
 אולם שר, של לתפקיד שבועיים לפני

מכיס. במרכז בהצבעה נדחתה ההמלצה

הבית״רי
הלא־נכון

 הזה" (״העולם הספורט במדור
 של תמונותיהם התחלפו )16.5.84

כדורגלנים. שני
 מצויינים, כדורגלנים שניהם בית״רים, שניהם

 אלף באות מתחיאם שניהם של שמות־המישפחה
)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השננר בתבת

למכירה
 עניץ כל על להגן היודע מוכשר, כנואם ידוע אבן אבא
 שבו למוסד דולארית הלוואה תמורת במחלוקת. שנוי
 לטובת יחסי־ציבור למסע לצאת אבן מוכן שולט, הוא

 בנק בשערוריית העיקרית הנפגעת אמפל, חברת
לו, שיתנו הכספים מלבד הפועלים.

 באיל־ ההסתדרותי המשק אילי יתמכו ■7^
תיק־החוץ. על הנואש במאבקו המילים

האחורי: השער כתבת

בצוות שוטו
 איבצן אריה הםישטרה, םפכ־ל העז אילו

 בצסרת לשינויים להתנגד (בתסונה),
בהת ולאיים בורג יוסף עליו שכפה

 מייד. מתקבלת התפטרותו היתה פטרות.
 חמור באום! התערער מעמדו —

 ובעת פרשיות. של שורה בגלל
ידו. את מכופפים יריביו כר

 שר הניצן
התיאטרון

ש ידעתי 9 ״מגיל
 אומר בימאי,״ אהיה
 מנהלו ניצן, עומרי

 אלה שבימים חיפה, תיאטרון של האמנותי
בתי הראשונה — האי ההצגה את מעלה
בער המשוחקת ״מימסדי״ ישראלי אטרון

 הצליח איד ערבים. שחקנים על-ידי בית
 הערכי, הקהל את אליו להכיא התיאטרון

 וכיצד לביקורת יחסו מה
 - בתיאטרון דרכו את עשה #771

ניצן. עומרי מספר כך על

שתיקה עדות ב
 למישמע האמינו לא כמעט השופטים
 שני כי הסניגורים הצהירו כאשר אוזניהם

 לא שני־שגיא ורונן בן־גל גיל - הנאשמים
 כך במישפטם. כעדי־הגנה להעיד יעלו

 שמיעת השבוע הסתיימה
 הברוקר רצח במישפט העדים

אלטרוביץ. יעקב התל־אביבי

ען .1

©
בו חנה מצלמת! לא נ

יפה את לנדם חנה צילמה דורות שני במשך
בדמעות. לפרוש שנאלצה עד ישראל, פיות

להצטלם, שונאת עצמה היא
ראתה הצילום בעבודת אך

אהבה. שאותו יצירתי, מיקצוע

אהוד רא תוגיל
 לכנסת, בתור מילוא, רוני על לעבור כדי
 היה שקורבנו תרגיל, אולמרט אהוד יזם

 להיפטר כביכול ניסה אולמרט בהן. יגאל
 אך כהן, בעזרת שוסטק, מאליעזר

 למקום לבסוף שנדחק מי
 היה לא ברשימה הנמוך
התמים. כהן יגאל אלא

מקוג׳ גיבוו
 פלסטיני אחר־כך־ פלסטיני, כל קודם ״אני

 ש־ עד אהיה וכזה פלסטיני אני ולבסוף
הפלסטינית,״ הבעיה תיפטר  יליד כרנסי, צאלח אומר §?01£
כפרו. גיבור שהפך טייבה

יותר כאן גו רא בגין
 כשהיה בגין מנחם התגורר שגה בדירה

 מתגוררות בכנסת, וחבר המחתרת ראש
 בגין מישפחת בני על צעירות. שתי היום

 שלהם הדירה בעלת מסגרת כדיירים
 העשירית לכנסת הבחירות ערב פי ומגלה

 הרי- את בגין עליזה שיגצה
0 1£ ^  לא שבעלה בתיקייה רה, §

נראש־ממשלה. עוד ייבחר

לכאן מקאן
 עדנה מדווחת בקאן הסרטים מפסטיבל

 לא כבר החשופות החתיכות פיינרו:
 פינתה השמש אחד, אף על רושם עושות

 של וסירטו הקולנוע, לאולמות מקומה את
 בהצלחה, זכה ברבש אורי
הר הרבה יש שנה בכל וכמו

זמן. מדי ומעט סרטים בה
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ם: המדוריס ש הקס

 מיכתבים
 יקד קורא

 משקיף
במדינה

 ערפאת הצעות - הנדון
דפנה עלי

 הישראלים מלן חסן, - אישי יומן
27 אנשים
29 בלונים

 30 דרום־אפריקה פיליפינים, - קטן עולם
33 זה וגם זה

 סמית. חנוך - אומרים הם מה
 אריאלי, הייזל ניר, עמירם רון, משה
36 בראנד יואל קאופמן, מיקי
38 שידוד

3
5
6
7

11
18
23

 הטלוויזיה שידורי - ממליץ
 ובירדן בישראל
ממרורים

 גולדיג, ויליאם - נייד של נמר
 תומסון, דיוויד אליאב. לובה
 ויזלטיר מאיר

הורוסקופ
 שינה ביגדי - ראווה חלון
הגוי

 לרומי מיבמבים
 משבץ

 והשקל אמה
 המרחלמ רחל

מפורט
ישראל לילות

שהיה הזה העולם היה זה

39
43

44
51
54
57
57
58 
63 
65
75
76 
78

התפדחתי
לישיבת

ס ר מ
הליברלים

 ״להתפלח״ שהצליחה העיתונאים מבין היחידה
 כתבת היתה הליברלים מרכז לישיבת
 ההתרחשויות על הזה. העולם
 להיות אמורה שהיתה בישיבה
סברק. דפנה מספרת גורלית,

ם היו
רי ח א ש

 שגרירויות 30 כאש עלו אחד ביוכ
 המיפרץ של שדות-הנכט • אמריקאיות

 איכלאמית הפיכה • בוער לסיד הפכו
 מנהיגי • מדינות בעשרות התחוללה

 לישראל: באולטימאטוב דנו המערב
 אינו זה כל • מייד ירושליפ כינאוב
 מה של יבש תיאור זהו דימיוני. פיכור

 אחרי להתרחש שעמד
 הר-הבית מיפגדי פיצוץ
הקנאיפ. מחתרת על־ייי

ש״ו־ים
ממיטבחה

גולדה
 נגמלה העבודה מיפלגת כי שחשב מי

 דיניץ, שימחה ההעתק: את קיבל מגולדה,
 במקום הוצב מאיר, גולדה של נושא־כליה

 מיפלגת ברשימת 37ה־
 מספר ברעם חיים העבודה.

כי בגין שמנחם האיש על
0״פקידונצייק״. פעם אותו נה

ה מ רג  בלב מ
ן7<ו־<וד3

 צמיחתו למקום השבוע חזרו המישטרה חוקרי
 להתחקות כרי לניו־יורק, נסעו הם הפשע: של
 כהנא ביריוני בין אפשרי קשר על

ה העולם מזכיר בינתיים ואנשי־המחתרת.  הז
 יהודיה צעירה נהרגה כיצד

£ £ § ¥  של טרור בהתקפת אמריקאית *
יהודית*. להגנה ״הליגה בריוני

 לישו!
 - עם

להרגיש

 נשים ישנות במה
 בכותונת-משי. בבייבי־דול, אופנתיות!

 בכלל או זרוקה בחולצה
מגוונות. האפשרויות - בלי

יי— 3


