
מכחכים
אחד בוחר של דמוקרטיה י

ת רוצה העם ה א קוו חידה התי  - הי
לשילטון! הסקר

 על הון־עתק מבזבזות המיפלגות כל
 — (מכספנו ומעליבה עקרה תעמולת־בחירות

 בציפיה עצבינו את מורטות המיסים!), כספי
 שבועות במשך ומשבשות לתוצאות דרוכה

במדינה. הנורמליים החיים את ארוכים
הכרחית, תופעה זוהי כי מקובל היה תמיד

 את לקיים ניתן כיצד וכי לדמוקרטיה. המתלווה !
 לברר אחרת בדוקה שיטה אין אם העם, שילטון [
ורצונו? דעתו את ן

 את לשמוע דרוכים כולנו בעוד פיתרון. יש
 ומומחים סטטיסטיקאים להם יושבים התוצאות, 4

 מראש. התוצאות את החוזים קהל, לסיקרי־דעת
 באחוזים רק זה הרי — כן ואם טועים, אינם לרוב

 לחוקרים הכנסת תפנה שלא מדוע בודדים.
 הסקרים שיטת את ישכללו אשר אובייקטיביים,

הבאה? הכנסת של הרכבה יהיה מה ויחליטו
 הלישכה על המשימה את להטיל אפשר
 שאפשר גוף היא כי לסטטיסטיקה, המרכזית

 בעריכת המיומן הלישכה, ראש יושרו. על לסמוך
 מילה הראשי(יש הסקרן יהיה מדעיים, סקרים

 כי והיחיד, האחד הבוחר בעצם יהיה והוא כזו?),
 שאר כל של זכות־ההצבעה תופקד בידו י;

האזרחים.
 הלכות העמים לכל נחדש רב, כסף נחסוך כך

 של מעונשה פטורים ונהיה דמוקרטיה בהפעלת |
חיפה טמיר, רחל מתישה• מערכת־בחירות |
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מאמץ אני
ד חרוזים די לקלפי. ב

 והפה הלב מאמיניס/אצלו אנו וייצמן לעזר
 הוא מלא מיליס/ועתה חסר ישב שווים./שנתיים

 ובגין גו-ריון אומרים,/בן לא כלום נאומים,/אשר
כסילים. עדת ישראל דומים/ועם בעיניו

בי רמת־השרון גנדלסמן, צ
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בפירסום אמת

 הלאומי ..המחנה של במודעה
ת הליכוד", מ מפרס ת ה  שמיר מר א

ב יצחק, תו  כולו ישראל ..עם כן: כ
 ועתידו אזרח כל של חייו לו. חשוב

ם ילד כל של  (ידיעות לליבוי' יקרי
).29.6.84 ו׳ יום אחרונות,

 במילחמת יקירנו את ששכלנו ומישפחתי, אני
 שמיר, יצחק מר אל בכתב פנינו המיותרת, הלבנון

 ועדת־חקירה להקים בדרישה 1984 במאי 19ב״
 מילחמת אירועי כל את שתחקור ממלכתית,

 כל ואת למילחמה שקדמו האירועים את הלבנון,
 זו בפנייתנו לה. האחראים והגופים האנשים

 שולל מילחמת הספרים מתוך ציטוטים הבאנו
 מאת של״ג וכדור יערי ואהוד שיף זאב מאת

 המהווים ספרים שני — שיפר שמעון
 שרון השר כלפי ביותר חמורים כיתבי־אישום

זו. למילחמה האחרים והאחראים
 בביתנו נתקבל תיזכורות, כמה ששלחנו אחרי

 ממשלת ראש על־ירי החתום תשובה, מכתב
 שהודפס המיכתב, לשון וזו שמיר. מר ישראל,
 נושא מה משום ואשר ,1984 במאי 31ה־ בתאריך
:26.6.84 מתאריך דואר חותמת

היקרה, שפיגל מישפחת
ת קראתי ם א תבכ  באייר י״ז מיום מיכ
 ובתשומת־ בעיון ,1984 במאי 19ה* התשמ״ד,

לב.
 של ושלומה הגנתה למען נפל יקירכס

ם בחורים של לצידם המדינה,  נפלאי
ה ואני אחרים, ומסורים  תמצאו שבכך מקוו

ם הצעתכם ברם *יתמה. קי ה  ועדת־חקירה ל
ה נ נ י עליי. מקובלת ^

 רב בכבוד
שמיר יצחק

 שמיר מר שכן צורב, כעלבון כמוהו זה מיכתב
 ועדה להקמת סירובו את לנמק לנחוץ מוצא אינו
 וממדינת מהממשלה זוכים אנו שלו היחס זהו כזו.

 מיזבח על שהקרבנו הקורבן בעבור ישראל
 וקברניטי־ שרון אריאל של הגדולה" ״התכנית

 - האחרים. המילחמה
 הורה ממך, אנא שמיה למר לי בקשה לכן, יי

 שמיפלגתך ולפירסומאים המוחות לחבורת
 למה המתייחסים החוקים כל את ללמוד מעסיקה,

בפירסום. אמת שנקרא
רמת־גו שסיגל, אהוד

 ליד ■ויוה
בו חד ק ו

 טיולם נקטע רחל קבר שליד הצבאי במחקום
 מחנה־הפליטים תושבי של

 המטיילים מן ואחדים דהיישה,
לבית־החולים. פצועים הגיעו

הקדמי: השער כתבת

 בוץ שושנה
הליכוד נגד

ה של הדומאתי השידור אחרי מייד שנה ואמא, ליס  שו
ה פרץ, ם קורבנותיה. בה נזכ  את עשה הזה העול

השידור: לפני לעשות צייד היה שהליכוד
 על שלה הסוחרות הגירסוח את חקר הוא

תחקה עברה ה שפיזרה. הצ׳קים אחרי ו

המועמדות
לאן?

 נקודת־ באותה והחלו אלמוניות היו שתיהן
ת - זינוק  העולם של מלכת־המים תחרו
 רוזג־ פנינה האחת, - מאז .1971ב־ הזה,

 רבות נערות של חלומן הגשימה בלום,
 1 מסי הזוהר נערת והפכה

 השניה, ואילו ישראל, של
ה)דווידסקו איריס מונ ת ב ) 

ם. בנתיב הידרדרה הסמי

ה, על ת ל ילדו ה ע שואי ל נ ע  חייה ו
ת דו ת בבדי ר פ ס  בורלא־אדר, עופרה מ

תו פר של ב  יהודה הסו
ה בורלא, £ על ארנון שב

שבוע. נפטר אדר ה

ת א נ י ק

הלסביות
 לה: אמרתי סולחה. איתה לעשות .רציתי

 שאת מי את קחי זבל, כמו יש בחורות
ת נתקיימה. לא הסולחה רוצה..." ח  זאת, ת
ת חזן בת־שבע קיפחה  חייה א

 ומיכל אלימה במריבה
 שרצחה בכך נאשמת אלקיים

אותה.

הקבועים: המדורים
3 מיכתבים
5 יקר קורא
6 תיטקייי
7 במדינה

13 הנדת
18 דפנה עלי
19 אנשים
21 כלונים
23 אישי יומן

 תבין, פנחס - אומרים הם מה
שרגא פאר, יוסי עמיאל. מרים

24 עבדי יוסי מוסינזון, תמי שדה,
30 שידור

הטלוויזיה שידור תמליץ
31 ובירדן כישראל
32 ראווה חלץ

האחורי: השער כתבת

שנית משנישאה גם  עופרי שושנה הצליחה לא ב
מזרחי. שמעון הראשון בעלה של מידיו להחלץ

לדבריה, אותה לרדוף חדל לא הוא
מכות, כדי עד הגיעו והדברים

ופיצוץ יריות

הנקמה
יונה שד

תו קלימוביצקי, יונה טרחה מדוע ר כי  מז
שעבר  לציבור להודיע בגין, מנחם של ל

ע לא בי הישראלי בי צ  ת
 יצחק בי — הליכוד עבור
תה! העליב שמיר או

השערות שומר
 דינו פסק ועומד תלוי כלב של שערותיו על
 בלאס. כרמלה ברצח הנאשם חרמון שמעון של

 מהימן בלדר למצוא צורך היד שכד מכידון
 שע־ של הטסתן לשם ומקובל,

^ נד לכרייה אלה גורליות רות
נמצא. והוא ארצות־הברית.

ששי יונה.
!כל

השאו
אלי־ יונה השחקנית

ילדו על מספרת אן
 עליות על ביפו, תה

 בקאריירה וירידות
 המיוחדים יחסיה על שלה,

 ועל קשת ששי בעלה עם
ותהו־ הפוליטית מעורבותה

בארץ. החיים לגבי שותיה

טן עולם  34 צרפת ארצות־הבריוג - ק
39 זה וגם זה

 רגן,מארגרש כעולם־-רונאלד אגשים
ט מקנרו; גיון תציר,  42 מיצים רובר

44 נייד של גמר
48 ישראל לילות

ט - קולנוע 50 קפשאו סיי
52 לרותי מיכתבים
54 תשבצוסן

58 העולם כל על מרחלת רחל
60 תמרורים
טן מזל - הורוסקום 67 סר

68 והשקל אתה
69 הווי

70 שהיה הזה העולם היה זה

 הגדול
פלאטו של

 לצאת שרון פלאטו הצליח כיצד
 חזרי וכיצד שם עשה מה ללבנון,

 פרטיו נחשפים לראשונה
 את להחזיר הנסיון של

 - הישראליים השבויים
פלאטו. של תעלול עוד

השילוש
הלאומני

ם מערך־ליבראלים, ממשלת של כישלון  א
ם אכן קו ת יסלול כזו, ת  לממשלה הדרך א

 אריאל יעמדו שבראשה
 ויורם לוי דויד שרון,

שסביבם ארידור,  יתלכד כ
הלאומני״. ״המחנה

 עם הדוגמנית
 חוגגת הכלבלב

ת ד ל ו ה ־ ם ו י
בי שלה כשכלב־השעשועים

 שלומית הדוגמנית אירחה דיה
 במסיבת ידידותיה את אמיר

יום־הולדתה.
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