
מכחכים
עיסקת־חבירה

 לעיסקת״חבילה מוכן שיבק הקורא
 907־ על לוותר מוכן הוא - פרטית
 מסויימים בתנאים רק אבל משכרו,
מאוד.

• מוטה שר־הבריאות אמר בטלוויזיה בראיון
 עשרה על כבר ויתרו שרי־הממשלה כי גור,

 על ויתרו לא שהשכירים בזמן משכרם, אחוזים
 שרים, כי שנתבשרנו אחרי זאת אמר הוא מאומה.

 החודש יקבלו אחרים ונבחרי־ציבור חברי־כנסת
 יקבלו שרי־הממשלה לשכרם. תוספת 1209־?

שקל. כמיליון של שכר החודש
 כידוע, גם, הוא הרי זוכר, אינו גור השר אם

 875ל״ החודש יגיע אלה של ושכרם חבר־כנסת,
 לשעבר, רמטכ״ל גם הוא גור השר שקל. אלף

 שקל אלף 570ו־ מיליון החודש יקבל והרמטכ״ל
 שנבחרי־ האינסופיות להטבות בנוסף זה כל —־י

מקבלים. הציבור
 משכרי, 90?ל על מוותר הייתי פשוט. אזרח אני

 היה ועוד גור, מוטה כמו משתכר הייתי אילו
משתכר. שאני ממה שלושה פי לי נשאר

 בטבלת־השכר לעיין גור לשר ממליץ אני
 שקל, אלף 60 המשתכר שלפיה — שפורסמה

 67,309 הכל ובסך שקל, 9,829 של תוספת יקבל
לחודש. נטו שקל

בני־ברק שיבק, שמשון

הצעה אץ
 לא שליו מאיר לאיש״הטלוויזיה

חדשה. תוכנית להנחות הוצע
 כאילו )31.10 הזה לידיעה(העולם בהתייחס

 בטלוויזיה, חדשה תוכנית להנחות לי הוצע
 וכי ארץ־ישראל, בנופי תעסוק אשר ארץ־ארץ,5

 לי הוצעה לא הרי — זו תוכנית להנחות סירבתי
סירבתי. לא וממילא תוכנית להנחות הצעה שום

ירושלים שליו, מאיר

הירד של הבת
 של בלום אוצר יש בלאוויי לקורא

 אריה הסוכנות, יו״ר על עובדות
שעבר שבשבוע אחרי דולצין.
 16 על סיפר )31.10 הזה (העולם

כותב, הוא היו״ר, של תוארי״הכבוד
היו״ר. של בתו על השבוע,

 כמוס שומריםבסוד דולצין אריה של מקורביו
 של במישפחתו האמיתית המרתקת הפרשה 'את

 היא הראשונים. מנישואיו בת יש לדולצין היו״ר:
 היא אדוקה. וקומוניסטית בכירה מדענית ,45 בת

 והיגרה מקומי לצעיר נישאה במכסיקו, נולדה
במוס שנים כמה וחייה לברית־המועצות עימו
סיטי. למכסיקו־ חזרה היא לאחרונה רק קבה.

ירושלים בלאוויי, זיורז׳

דירו סמור דיד? ביג
 של ממעמדו מתפעל איננו ניר הקורא
 והצבר הצעיר השגריר נתניהו, בנימין

 הזה (העולם באו״ם ישראל של
31.10.(

 נתניהו, של בקאריירה מרומם כל־כך מה
 זה בארם. שגריר לתפקיד 35 גיל לפני שהגיע

 נתניהו לי. האמינו דיל, סמול זה זה? דיל, ביג
 מדינות של שגרירים 157 איזה עם שם *יושב

 לעירי, מאשר תושבים פחות יש מהן שלכמה
 סנט־ ,סמואה המאלדיבים, למשל, כמו, נתניה,
סאו־תומה. או לוצ׳יה

נתניה ניר, נחום
 מיספר לדייק. ניר לקורא כדאי א •

 בכל נופל אלף. 105כ־ נתניה. של התושבים
את האי של התושבים פר ם ממי ז תי  מדינ

 200 שהוא - השקט) (באוקינוס סמואה
ס אלף;  מדינת-האי של התושבים פר ממי

 150 שהוא - הקאריבי) (בים סנט־לוציה
ת תושבי מיספר רק אלף. ם מדינ  האיי

קינוס בצפון חמלדיביים  100( ההודי האו
 ופרינקיפה מה תו אוי ס אי מדינת-ה ו אלף)

 ממיספר נופל אלף) 80( אפריקה במערב
נתניה. תושבי

 כי עמיתים, שגרירים 157 לנתניהו אין ב
 שבועות כמה לפני שהצטרפה מאז .158 אם

ת המאוחדות. לאומות 159הי המדינה  מדינ
אתי הדרוס־מיזרח הסולטן  ברומי, אסי

ביתיהשלום). (ברומי, זאד־אל־סלאס

דדזס־אעילס מראשון
 גלויות הודיע תבורי שימי שהזמר זה
ללוט* ויצא עליו קטנה המדינה כי

 מפריע לא )31.10 הזה אנגילס(העולם
)4 בעמוד (המשך 1 2462 הזה העולם

המריבה דירת
 המפוארת מדירת-השרד יצאו כידידים הס

 עליה מתנהל ועכשיו כירושלים, שלהם
 השרים בין איתנים מאבק
שסיר, ויצחק נבון יצחק

ושו• אופירה כשנשותיהם
האש. את מלבות לסית

במסת הצחים
 של והנאצים היום של הטרוריסטים נוצרים היכן

 שם בישיבות. בבית־הספר, בגן־הילדים, המחר?
 המטיפים הח״כים את שומעים

 מטר עוד והסוללים לגיזענות,
ה אל המובילה הברזל למסילת

סאבנרי. אורי של ״הנדון״ - זוועה
 בן ארגמן באייל שהוטחה מכת־האגרוף

 לא השתובבות, קטטת בעיקבות וחצי, 13ה״
 בנתיחה סימן. כל בו הותירה

 הצער על מום־לב. התגלה לא
רפואי. מיטתורין גם מתוסף

חוזר סימט
הכדורסל זה״,  הכדורסלן הזה", ״העולם של ספורטאי־השבוע

 מפציעתו, שהחלים סימם, וילי
 עצמו את והוכיח לכושר חזר

 תל־ ״הפועל מכריז: בהולנד,
ממכבי!״ טובה פחות לא אביב

 דברו עושה יהיה לא ברעם עוזי
שס־ פרס. שימעון של
צור־ מפלה השבוע פג

שלו. מיפלגתו מידי בת ^

 הסרחרת רחר
מרווחת:

 יום את שכח לידסקי צבי הפרקליט
כ אי האוסנאי 4 אשתו של ההולדת

 מיכה של מעמו 0 מתגרש דדרמדדיקס
 ׳טרזן אלדד האדריכל 0 כנשים דייסד

יהו הדוגמנית 0 נשותיו שלוש כין
 ערב כל הוזרת נגר דיה

 קרני רוני דסק 0 הכיתה
הרכז. שרגא על מתלוננת

הקבועים: המדורים
3 מיכתבים

שהיה הזה העולם היה זה
4 פטי פסקל -
5 ירד קורא

5 גלונים
6 תשקי!*
7 במדינה

8 חרקו לא השיניים - דפנה עלי
9 בכנסת צחוק - הנדון
עיסקת־חבילהי - והשקל אתה

14 ירוקים• חבילת
חומיבבה שלומציון, - אישי יומן

15 ריקליס ומשולם
 16 לוי דויד של התיספורת - אנשים
18 מתנצל קרפין - שידור

הקדמי: השער בתבת

נעו־כהנא
 בן־שימול דויד מוכיח: הזה״ ״העולם

 בירושלים, הטיל בירי שהודה (בתמונה),
 מאיר ★ חודש מזה כך תנועת חבר הוא

 האם ★ מהארץ בבהלה הסתלק כהנא
 חמישה לפני לבית־הקפה. הרימון הוטל

ל־ קבלה־ כ״מיבחן שבועות,
★ הגיזעני? הרב של אירגוגו

| [ (  שהי־ נער־שכוגות של פרופיל |
ירושלים. ברב לטרור דרדר

מחפש אורי
איריס את

 היכן יודע אינו בישראל, עתה המבקר גלר, אורי
 איריס בעבר, אהובתו את למצוא

הזה״ ״העולם עמודי מעל דווידסקו.
!  ״איפה נרגשת: בצורה אליה פונה הוא 0* 7■

אותן!״ להציל רוצה אני לי! תעני את,

 כרמלה
 ניצבת

 מאחור*
המיקרופון

הח כתבת־הרדיו
 מנשה כרמלה רוצה

 של לסנדלים נכנסת
 מישטרה לענייני בכתבת הולר, מייק

 כי שחושב למי וסלילים.
 לעשות יכולות לא נשים
€גדולה. הפתעה תהיה זאת, >

אחסום אני11
11בגופי! אותו

 ימיו איש קלצ׳ינסקי, אנדרי אפילו
 של גבו מאחורי תמיד המציץ ותיק,

 עוד לסבול יכול אינו שרון, אריאל
 מאיר של הגיזענית השתוללותו את

אותו, לעצור ״צריך :כהנא __
 לעצור צריך שהיה כמו
 מוכן ״אני היטלר. את

בגופי!״ אותו לחסום

א גברת ת א

ויא ל 1
ו־וצו1■

1:מילוא

 מייסד של אלמנתו מולד, ציפורה
 גס ולעובדיו לסיפעל דואגת ',,,,אתא
 אחרי רבות שניס היוס,
 אחרות. לידיים שעבר
 עליה מעיד ',נהדרת, ,,היא

ועד-העובדיס. יושב-ראש

מישמזה אלבום

די 1 1 ח בת מרצון גלות א
שו• בגרמניה. שנתיים

 אותי רוצים ״לא ליבו: את מילוא יוסף פך
 ואלי ציץ קולק סדי - פה

מישראל!" אותי גירשו דיין

 הזה״ ״העולם לפני ופתחה ארצה חזרה פרי חני
^0  ש־ תצלומי־הפירסום אלבום את ^0

בעצם, רוצה, שהיא מה אבל לה.
תמונות־מישפחה. של אלבום זה

 שלמור, אירינה - אומרים הם מה
 אורי מזר, ריבה שרייבר, יהושע

22 עומר וגיל כספי צביקה רוטשילד,
25 שמי נוסח בשומשום עוף - זה וגם זה

30 כרמן - קולנוע
דניאלה פלג, עמיר - חלון־דאווה

32 קרן ורז אוהד
35 עקרב! זהירות, - הורוסקום

36 תשבץ
37 לרותי מיכתבים

38 העולם כל על מרחלת רחל
40 תמרורים

 גידעון שרף, צביקח פרץ, ויקי - ספורט
42 סימס ווילי דגמי עופר חרמט.

48 הווי

חנה
■רדה
טובה

 ),29( גולדברג חנה
סק הכי המשוררת

 (״אני בארץ סית
 לו לחלוץ רוצה
 לי...״) שיגרד שד...

 בחייה כי טוענת
 לא בכלל היא הפרטיים
 שום לה ואין חוסשיה,

חפוזים. ביחסים עניין




