
מכחכים
השסע: שאלת

 סרי״לצקה ממשלת הטילה מדוע
 המצ- עובדת על מוחלטת צנזורה
המ ישראליים, יועצים של אותם

 הלאו- המיעוטים בדיכוי לה סייעים
מייסז

 שלנו, למישרד־החוץ לעזור התנדבה בטח היא
בעולם. תדמיתנו שיפור על השוקד

תל-אביב זהבי, יורם

אסים מקדשים דזלארים ^
 בית- בירושלים בונים בעלז חסידי
 של בית״המיקדש בסיגנון כנסת

הולילנד.
 של רבם (״הינוקא״), רוקח דב יששכר הרבי

 רבנים לו יזכו שלא למה יזכה בעלז, חסידי
 את יחנור הוא — בתורה ומופלגים קשישים

השלישי. הבית
 הצצה אל בבית־כנסת, רק המדובר אומנם

 שבץ הדימיון את מייד מגלה בתוכניות חטופה
 במלון בית״המיקדש דגם ובין המתוכנן הבניין

 כזה, דמיון קיים היה לא אפילו אבל הולילנד.
 מיליון 12 — עתק הון יושקע שבמקום העובדה

 בו אבן כל האתר. את לקדש כדי בה די — דולר!
מאבני־החושן. קדושה מפז, יקרה תהיה

 יתקנאו בוודאי האחרות החצרות חסידי
 צפויים אנו הבא הקואליציוני ובהסכם בבעלז,

 תקציבים נידחת חצר לכל שיבטיחו לסעיפים
מתחרים. בתי־מיקדש להקמת

חולין. עוד נדע ולא הארץ קדושת ותגדל
לציון ראשון גרבר, צביה

החרדות עעת
 מיני כל להשיג אפשר הבחירות לפני

חשובות. אפילו הבטחות,
 דברים כמה יש כי להראות צריך רק הציבור

 ומייד — חרד הוא ושלהם לו, יקרים שמאוד
 השילטון, מיפלגת כולל המיפלגות, כל יזדרזו

 שעל־פיו חוק, לחוקק הוצע למשל כך להרגיעו.
 המדינה אזרחי של הפרטיים החסכונות ייפגעו לא

הבחירות. אחרי
 חוק לחוקק צריך רק להירגע. אפשר עכשיו

 העיקר בשילטון. יזכה מי משנה לא וכבר — זה
ייפגעו. לא שהחסכונות

 גם לעבוד יכולה שיטה אותה אם מעניין
 לא עזה חרדה נפגין למשל, אם, אחרים. בנושאים

 חוק יחוקקו לחיינו, גם אלא לחסכונותינו, רק
בחיי־אדם? פגיעה האוסר

רמת־גן צמח, דוידלנסות. כדאי

זיקגה לעת רהודכים
 לעת לעצמם דאגו חברי״הכנסת

כולו. העובדים לציבור לא אך זיקצה,
 מר החדש, ההסתדרות שמזכיר מקווה אני
 הגימלאים של זכויותיהם את יתבע קיסר, ישראל

 אוזן־קשבת להם שאין השנים, במשך שקופחו
 ההולך למצבם דעתו את נותן אחד לא ושאף

ומידרדד.
 במשך דאגו הקדנציות מכל חברי־כנסת

 המפליגות הסוציאליות לזכויותיהם השנים
 על חשבה אחת מיפלגה לא אף אולם והחריגות,

 שנים במשך המשרתים ה״עמך״ בוחריה, ציבור
 שדואג מי אין לגימלאות ובצאתם הציבורי במשק

להם.
 הכנסת — לעצמם הבטיחו שחברי־הכנסת מה

 ביטוח הוצאות רכב, הוצאות כמו שכר מרכיבי
 נמנע — הגימלאים לקיצבת רכב ורשיון

 רבים ח״כים מזאת, יתרה אחרים. מגימלאים
 והטבות עבודה מקומות מכמה גימלאות מקבלים
 כל את יקבלו שאלמנותיהם דאגו גם הם נוספות.
 צריכות האחרות האלמנות ואילו הנ״ל ההטבות
 בקטגוריה נכללות אינן הן כי קיומן, על להאבק

ירושלים גורן, יהודית הציביי• נבחרי של

1אקולוג כמיטרד האפיפיור
מס הספורטיבית לגלימה מתחת

קטן. חומייני תתר
 ממשיך פרי-עטו, מחזמר הפקת מתכנן בעורו

 ווייטילה, השני״) פאולוס קרול(״יוחנן האפיפיור,
בעולם. המהנים מסעותיו את

 ברוחו, וצעיר עליז כוהן־דת הוא לכאורה,
)4 בעמוד (המשך וספורטיבי. חביב

שיחה
במישרד־
הביטחוז

 המתקדמת הרשימה נגד השב״ב של המהלך
 קשה שיחה אחרי ביותר. כמטופש התגלה לשלום
 מהעץ לרדת חייב הוא כי ארנם למשה התברר
 שמיר, יצחק אותו הושיב שעליו הגבוה,

 כשהיא — לדרך יצאה והרשימה
ה הרחוב את לגרוף מצליחה

 כוחות־הש־ את ומגייסת ערבי
היהודי. ברחוב העיקביים לום

 המפיקה כהן לנאוה עלה אחד ראיון
 הזמן זה של המנחה עברון ולדם

 הרוחות בעוד בתוכנית. בעבודתם
 השניים הדחת בשל סוערות בטלוויזיה

 כי מסתבר מתפקידם,
 הסיפור שמאחרי הסיפור

מס־ המירקע על שהובא 0 9
יותר. הרבה ומזעזע עיר

לחופה!

 מיבתבים
 יקר קורא

 תשקיף
 במדינה

דפנה עלי
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13 הווי
19 אנשים
21 בלונים

22 קרייסקי אצל ביקור - אישי יומן
27 אנגליה גרמניה, צרפת, - קטן עולם

 גולדברג, יוסי - אומרים הם מה
 יצחק ניר. נתקה דבוריו. פנינה

28 גלעד ניצחונה מונדי, יוסף אורפז.
30 שידור
ח מל  הטלוויזיה שידורי ת

31 ובירדן בישראל

הקדמי: השער כתבת

הרב ע•
לפשע השוחר

 בעבר עסק (בתמונה) מרן שלמה הרב
 מידע - הר־הבית של מדוקדקות במדידות

 קוד־ את לפוצץ שזממו לדתיים חיוני שהיה
 אנשי־המחתרת האיסלאם. שי

על־ שהודרכו לחוקרים סיפרו
להגיב. מסרב גורן אך רב. ידי

האחורי: השער כתבת

ח ון7י1 אי נו־
 עם הקשור כדבר מגונה מעשה מפרש ״אני

 מגונה,״ מעשה ביצעתי לא ואני מינית, פעילות
 השופט אד בבית־המישפט. בן־אמוץ דן טען

 הסופר על והטיל אחרת חשב
מאסר־ חודשי ארבעה המפורסם
קנס. שקל אלף 50ו- על־תנאי

 הרוצה האיש
שנוא ת1י

 בעל אבל מוכשר, מנהל ורציני, חרוץ
 תוכנית וחסר ירחמיאליות מליצות
 של דיוקנו זהו - ברורה

 להיות שעשוי יעקובי, גד
 האיש הבחירות אחרי

במדינה. ביותר השנוא

7\ ג ר ם ו ח
 את ימצא בעולם מקום בכל יהודי שכל ״רציתי

 אומר להתבייש,״ בלי שלו, ההיסטוריה מול עצמו
 אדמה החדש הישראלי הסרט בימאי אנקרי, סרז׳

 של אישי סיפור הוא הסרט חמה.
■1  סיפורה — טוניס יליד הבימאי, ^ 1

בטוניס. יהודית מישפחה של

 ואחותו אחיו חוריו, שנהרגו אחרי וחצי שנה
 שלמה בנו נולד ,20וד בן פריאנטה גבי של
 דף להיפתח היה יכול בכך אביו). שם (על

 ממנו מנע אלמלא גבי, של בחייו חדש
 את לשאת בית-חמישפט

 הסיבה לאשה. בנו, אם אתי.
בלבד. 15 בת היא אתי —

הקסעים: המדורים

 בדרד־כלל אותי, שאוהב גבר ישנו ״תמיד
 אפילו איתו. מזריקה שאני שלי, הסרסור

 אותו מביאה אני להזריק, רגיל לא הגבר אם
יאללה, לו: אומרת אני לכך.

 בך הווריד.״ את תביא
בווידוי שלום ריטה מססרת

32 ראווה חלון
34 תמרורים

39 זה וגם זה
בירושלים. הפסטיבל אורחי - קולנוע
40 אגקרי סרז׳

המלכה וייל, סימון - בעולם אנשים
 42 גואה יאניק גיש ליליאן אליזבט,

 44 מומלצים ספרים - נייד של נמר
46 תאומים - הורוסקופ

48 ישראל לילות
51 העולם כל על מרחלת רחל

54 תשבצוסן
58 בצד חוק

67 לרותי מיכתכים
68 והשקל אתה

70 שהיה הזה העולם היה זה

של מעצר
* . ך . ך ן . ןיך ך
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 של עליזה ואווירה וסלים משקד״ פחיות
 מעצרם האדסת על בדיין שלטו סגישת־מחזוד

 אף היהודיים. הטרוריסטים של
החגיגה. את מנע רא שוטר

בית-המישפט. בבזיון שגבלה

וחייכן״
 הייתי לא ״מעולם
 את נוגד זה קיצוני.

 ואת עולמי השקפת ואת אופיי
 אומר וחייכן," שמן שאני העובדה

 פי וטוען גלוי-לב בראיון לפיד יוסף
 שציפו אלה את הן איפזב

 את והן קיצוני יהיה כי
€מכן. חששו אשר אלה 0

ת ד מ ל מ

ו ש ג י ש
 צו־אישפוז לקבל לעבריין עדיף האם

 אילנה מעונש־מאסר? בעזרתו ולהימלט
 מיקרים כמה מנתחת אלון

 עולה: שמהם מישפטיים, י־■-!
 תקופה של מאסר מוטב 0י1

אישפוז־עולם. על קצובה

האותאיות
שמות ם ה מי ס ר פו מ ם ה רי ק הי תר ו  ביו
ה בעולם פנ או ם ה ם אך גברים, של ה בי  ר

ם מן די טי הבג ש ופרי  . הלבו
ת שרוכשות רבי  הנשים, מ
הן מעוצבים  נשים, של בידי

שרוניות והן א כ ת. ל ©פחו


