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נזשב־רוח ביום שרב

הקוראה דרורה שלם הזכירה את
סיבלותיהם של הגברים הגרושים
שנהוג משום־מה להתעלם מהצד
שלהם )העולם הזה * (23.5.8קוראה
אחרת מגינה על בך:
כמשב־רוח רענן ביום של שרב היו דבריה של
דרורה שלם .כמה נדיר לשמוע אצלנו דעה —
מחוץ לכותלי בית־המישפט — ששיפוטה
אובייקטיבי וענייני .כל הכבוד!
הדה פשה־סולצין ,רמת־גן

א1י לשירים 1א1י לעיתח
בהעולם הזה ) (26.10.83פורסמה
כתבה על ד״ר שלמה נרק ,רופא־
שיניים .עובדת מישרד״הבריאות
מתרה:
הפירסום נוגד את פקודת רופאי השיניים
)נוסח חדש( תשליט  ,1979 -הקובעת בסעיף
, :40לא יפרסם אדם ולא יניח לפרסם בעיתון או
בכתב־עת ...הודעה ...בדבר ...כשירותו של עוסק
ברפואת־שיניים.״
הנכם מתבקשים להתייחס לעניין ולהתחייב
בכתב שלא לחזור ולפרסם בניגוד לפקודה.

יוספה׳־חווה קאופמן,

עוזרת לענייני בריאות השן,
מישרד־הבריאות ,ירושלים

שנש אזרחי
לקורא סמי יעקב היה סיכטוך עם
הרשויות ,והוא מצא דרן■ מקורית
להעניש אותן .להלן מיברקו
לשר־הפנים:
בהמשף למיברקיי לשר־הפנים־והמישטרה,
מהתאריכים  22.4.1984ו״ ,15.5.1984הריני
מבקש מהשר בכל צורה של בקשה למחוק את
שמי כליל ,כליל ,כליל ,מפינקס־הבוחרים לכנסת
)על כל מיקרה שאני נכלל בו( ,מאחר שאני אזרח
מצרי לכל דבר ,מתאריו .28.10.1979

סמי יעקב ,יבנה

כתבת השער הקידמי:

התירו׳
הביטחוני

לראשונה מזה  20שנה מנסה הממשלה לפסול
רשימה המתמודדת בבחירות .יועציו של יצחק
שמיר חיברו מיסמך גזעני מחפיר ,הרצוף
נימוקים ביטחוניים כוזבים ,כדי
לפגוע ברשימה היהודית־ערבית
■ י ■ לשלום ,שהליכוד רואה בה את
היריב האמיתי שלו בבחירות.

הממשלה פעלה השבוע בדי לקבור
בשקט את פרשת הרצח של שני
חוטפי האוטובוס בקו  300־ בדיוק
כמו שנקברו החוטפים עצמם .אך
העולם הזה אינו משלים
עם טישטוש הפרשה
שאלות
71
ומציג
לאחראים הבכירים.

כתבת השער האחורי:

המהמר
מטבריה

המנצח :מסף ס רג
___ פרשת גילויה של המחתרת נגדה
מעורר שאלה :מי היה מעוניין
בעיתוי הגילויו
עובדה היא ,שניתן היה לסכל את הפיגוע
באוטובוסים ללא גילוי פרשת המחתרת כולה,
שהיתה ידועה זה מכבר לשירות־הביטחון .למה
נחשפה הפרשה כולה ערב הבחירות?
כדי לענות על השאלה מי היה מעוניין ,יש
להתייחס לשאלה :מי נהנה מהגילוי?
׳ לדעתי ,לא הליכוד הוא שנהנה .הקיצונים
הדתיים לא היוו עבורו גורם מתחרה מבחינה
אלקטוראלית .היחיד שנהנה הוא שר־הפנים־
והמישטרה ,הד״ר יוסף בורג ,שהאירועים עירערו
באורח חמור את מעמד יריביו הקיצוניים במחנה
הדתי ומקנים סיטי חדש למפד׳׳ל.
אלי שטיינר ,פתח־תיקווה
•

•

•

האם תיעצר הבערה?
על הטרוריסטים של המחר.
עתה ,כשמתברר ש״האנשים היקרים״
)המשך בעמוד : (4

©
ביו שת♦
מילח מו ת

החודש קיבלו מנחם גולן ויורם גלובוס אזרחות
אמריקאית .השניים ,המתגוררים בהוליווד ,הפכו
שם דבר בעולם הסרטים הבינלאומי .השבוע
הקדיש להם השבועון הבריטי ,סאנדיי טיימס״
כתבה ענקית שבעיקבותיה מתאר
מנחם גולן ב,.העולם הזה״ את דרכו
הארוכה מטבריה עד הוליווד.

מ0 />/77״/0

תחילת
המיווץ
ותיקות
מיפלגות
ומיפלגות חדשות,
רודפי השלום ו־
מחרחרי המילחמה
 -כולם הגישו ליו״ר

דוגמנית רק פעמיים
לכתבה על שימחה דיניץ )העולם
הזה  ,(23.5.84צורפה תמונה של
הקוראה עם דיניץ)יחד עם דוגמנית
נשם ריקי( .בדיברי־ההסבר נאמר
שגם היא דוגמנית.
נראה שמי שכתב את
הכותרת לתמונה זו אולי
מבין היטב בפוליטיקה,
אבל לא כל־כר בבידור.
כי אני זמרת ושחקנית
)ההצגות ילדי הכרך
ובין הצילצולים ,והופ־
עות־יחיד במועדון תל־
אביבי(.
הייתי דוגמנית רק
פעמיים בלבד בחיי ,וגם
אז זה נעשה כטובה
לחברה ,בעלת בוטיק,
חיים
שאירגנה תצוגת אופנה.
רחלי חיים ,תל-אביב

דזח
בסימן
שאלה

האלמוני בחבורה
 11יונים 14 ,מתונים 12 ,יונצים ו־16
ניצים כלולים במקומות הריאליים ברשי
מת המעדר .ויש גם מועמד אחד ,אפרים
שלום שמו ,שהוא אלמוני
לחלוטין .השמועה מצרפת
גם אותו למניין היונצים.

>€
מסיבה

תחתונים
בגדים תחתונים אב־
סקלוסיביים הציגה
ג׳ אנין ג׳ מ סון ב
מועדון אכסקלוסי־
בי ,לפני גברות
אכסקלוסיביות .גם,
כמובן,
המחירים,
היו אכסקלוסיביים.

0

קיבר׳ המנודות

בבית־הקברות בחולון הוקצתה חל
קה נפרדת לנשים שמתו כתוצאה מ•
מנת־יתר של סמים ,״כדי
שלא ייקבר צדיק עם
רשע,״ כדברי הרבנים.

על אף ההאשמות החמורות  -אירגון
טרור ,רצח ,החזקת נשק שלא כחוק ,פגיעה
בזדון ברכוש צבאי  -נהנים עצורי
המחתרת מיחס מועדף,
המעורר את קינאתם של
 ■ 1 1 1אסירים פליליים ,שהואשמו
בעבירות קלות בהרבה.

אחרי ה״ 5ביוני  -של  - 1967בא וד 6ביתי
 של  :1982שני תאריכים המסמלים אתההתפתחות שעברה ישראל .אילו קם
לתחיה חייל מחללי ששת״הימים ,לא היה
מאמין למראה עיניו :ישראל הקטנה הפכה
להיות כובשת עושקת ו*
מתפשטת .על החוט המקשר
 ^ 9 ^ 9כין שתי המילחמות כותב
אורי א מ רי במדורו הנדון.

יריות
ציוני ג מ ר מאהבה

לקראת תום שירותה של ממשלת שמיר,
מצייר חיים ברעם פרופיל אישי של 19
חבריה .הוא מעניק לשרים
ציוצים בהשכלה ,באינטלי־
^
 9 ^ 9גנציה ,כהומאניות ,בתיפקוד
ובשפיות מדינית.

המשולש גבר־אשה־
גבר יצר בליבו של
אריה משולש אחר:
אהבה־קינאה־אלימות.
בשל אהבתו לאורנה
וקינאתו לחברו הטוב אילן,
ירה בשניהם .האם התכוון
.לירות כדי להרוג אותם?

הטייסים
המבריחים אורי ב ע ק ס ת
מ־ 1980עד סיר  1983הוברחו לישראל
יותר מ־ 4000מכשירי וידיאו ב־240
טיסות .שניים מן הטייסים נדונו
בשבוע שעבר למאסר .עתה נותרה
לבירור נקודה אחת במישפטו של יוסף
סוריה — האם היה ראש
רשת־ההברחה או רק שו■
תף ,כפי שטוען סניגורו?

המדזרים החסזנים:
מיכתבים
קורא ילך
תשקיף
במדינה
הנדון
עלי דפנה
עילם קטן  -ברית־חמועצות ,רומגיה.
ארצות־הברית .ניקארגואה
יומן אישי
מה וש אומרים  -אסף יגויי,
משה מנן ,נילי טל ,יהורם גאון,
מיכה קירשגר ,רבקה משולח
קולנוע  -ראיון בלעדי
עם דיוויד סטנס
הלון ראווה
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אודי אדיב
ביום בהיר רואים את דמשק הוא שמו של
סרט ,שצילומיו ארכו שלוש
שנים .הגיבור ,אורי שמו,
נקלע לסיטואציה המזכירה
את פרשת אודי אדיב.

תשבץ
וערוסקום
מיכתבים לרדתי
אנשים בעולם  -הנסיך ציארלס,
בריזייט ברדו ,שירלי מקליין
שידור
תמליץ  -שידורי הטלוויזיה
בישראל ובירדן
לילות ישראל
זה וגם זה
אנשים
בלונים
נמר של נייד  -אמנון שמוש
ט׳ כרמי ,נתן זך ,דרקולה
אתה והשקל
רחל מדחלת על כל העולם
זה היה העולם הזה שהיה
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