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מכחכים
שרון עם שותפות

 קוראת סבורה כבר, אז - כבר אם
להזדהות, שלא המעדיפה אלמונית,

מעניין. רעיון ומעלה
 הכריז סיים השבועון נגד במישפט בעדותו

 טוהר־ על שלא ועדה, עם קבל שרון. אריק
 עם כל של טיהורו על אם כי נאבק, הינו מידותיו
 אם ושאתילא. צברה פרשה בגין שטומא ישראל,

 חביבנו. אריק של לחרפתו שותפים כולנו אם כך.
 אגדי סכום לאותו שותפים נהיה שלא מדוע
 שאכן כפי בו. יזכה אכן אם מסיים, תובע שהינו
עתה? הדברים נראים

 בסר בשותפות. חלקי את דורשת הנני אי־לכר
שקל. 6.000 של

 ינוכו הדולר מיליון 50מ־ החשבון: פירוט וזה
 יוותרו ואז שונות) מיסים. עורכי־דין, (שכר20כ־ו>
 הדולר לפי שערכם, מיליון, 40 אריק של בידו

 בין יחולק זה סכום שקל. מיליארד 24כ־ היציג.
 והרי הארץ, תושבי השותפים, מיליון ארבעה
לשותף. שקל 6,000

ירושלים שותפה,

• • •

רחד רחל,
 הוזכרה יאירי״דולב דליה הקוראת
 (העולם המרחלת רחל של במדורה

 את להעמיד ומבקשת )14.11 הזה
דיוקן. על העובדות

 מתשע יותר לפני נפל בעלי, דל, יאירי עוזי
 חברו'הטוב היה לא דולב ערן סבוי. במלון שנים

 התחילו עימו ויחסיי מישפחתנו, ידיד לא ובוודאי
 בהליכי־ היה ערן עוזי. מות אחרי משנתיים יותר

 אגב. דרף ילדים(ולי, לארבעה אב והינו גירושין
 זכרוני אמנון עורר־הדין ילדים). חמישה יש

שנים. כשש לפני אותנו ״חיתן"
 מצויינים. ביחסים נפרדו הראשונה ואשתו ערן
 הרכילות? למה אז טובים. ביחסים נשארנו וכולנו

 וכי? נישואין גירושין, על לספר רחל ראתה מה
 הרכילות ומה ערן? של בילדיו לפגוע הצורר מה

 ותת־ ראשי. רפואה קצין שהיה מי של בנסיעתו
 בתל־ בכיר ורופא רבות, שנים במשר בצה״ל אלוף

שבתון? לעשות השומר.
 שמגיעה. דומני אך להשיב. אין הנעשה את

 פשוטה הצגה למעורבים. הילדים לכל ולוא
הדברים. של ונכונה

לב, דליה אי־י־די  בתאסדה י
או־צות־הברית מרילנד

•  •  •

זהכירכר הסביבון
איתני, ללמד מבקש הקורא״הבלשן

העב בלשון פרק החנוכה, חג לכבוד
רית.

 בן־אבי. איתמר המציא סביבון המילה את
 בן־יהורה. אליעזר של בנו הראשון. העברי הילד

 עם בסיפרו. הוא מספר כר שנים. חמש בן בהיותו
מותו. לאחר שנתפרסם עצמאותנו שחר

 שמות ודחק הכול על נתחבב סביבון השם
 השם על אפילו זה. לצעצוע שהוצעו אחרים
 הסביבון גבר ב־אליק. נחמן חיים שהציע כירכר

 ביאליק ש־ל שיירו את שרים הילדים וכאשר הזה
 הנוסח את משנים הם לי כירכר הביא מורי

 עופרת סביבון / לי סביבון הביא מורי וישרים
 יודעים / מיז לכבוד אתם יודעים / יצוקה...

החנוכה... לכבוד מי? לכבוד אתם
ירושלים סיוון, ראובן דיר

פסוקך את די פסוק
 דווקא הטלוויזיוני פסוקו־של״יום

 כל״כן לא כנראה, אך, עניין. מעורר
 הצופים, מצד כמו המירקע, מצד

הזה. להעולם הכותבים
 להעולם ,לאחרונה הכותבים הקוראים, כל

 צודקים הפסוקו, בעניין ואילך) 14.11( הזה
 שלהם ההצעות גם הכל. לא עוד וזה לחלוטין.

מאוד. טובות
 מובאת:- לי יש הקטן, אני, וגם

 משום לאשתו, להחניף אדם צריך •
 ולרבו ילחצנו; שלא - חובו ולבעל שלום־בית;

תורה. שילמדנו -
 אשקלון קטן, סמי

)4 בעמוד (המשך

ה העולם 2468 הז

הקדמי: השש־ כתבת

פוליטיקה! ווצה לא
 בדי־ על מיוחד בראיון מספר אדיב אודי
 האסירים, עם יחסיו לחופש, געגועיו דוחו.
 לסוריה נסיעתו על חשבון־נפש עושה

חברתו. את לחבק חלומו, של
 לעסוק רוצה לא ״אני לשם. לאה
מבריז. הוא בפוליטיקה!״ שד

האחורי: השער כתבת

החצח בעיקסת
 מציאתה ממקום צעדים שני של במרחק

 ״העולם צוות גילה קדמי, הדס גופת של
 גילוי פורנזגראפית. חוברת הזה״

 התפתחויות לעוד מצטרף זה ״ ד
י 6 האכזרי. הרצח בחקירת חדשות ׳

ו ר נ לי ב ב ד נ
מו תל־השומר בבית־החולים הכליות שערוריית

 כך משתפרת, הרפואית שהטכניקה ככל כי כיחה,
בתי־החרו־ לחולה. היחס מידרדר

 בהדרגה מאבדים לרפואה שת
£ שהמדינה כפי צלם־האנוש, את \
שלה. הכליות מוסר את מאבדת ך9

איזה
ן רזנבו־ הצוווז גזברי |
ה תוכניוד של כים ן
 קטע .איזה טלוויזיה ן
ת להזמין הציעו ןן  א

לבירור, שלו ההורים
תת או  כי מטירה. לו ל

 נהנה 8ה־ בץ בר אריאל
הצופים, ואת אותם, לשגע 0 ^
י י שלו. המבריקות בהגדרות נ

על: במדורו.הנדס״ אבנוי, אווי

הח״כיס של הכיס
ה הצהרת־הון, טופס ממלאים הוז״כים

 העולם הכנסת. יו״ר של בכספתו שמיר
 הכנסותיהם, את לבדוק החליט הזה

 מטפל הוא בסידרה הראשונה ובכתבה
 או- צנועים, ח״כים בעשרה

עי־ אינן שהכנסותיהם תם 0
בחודש. דולר 1700 על לות

המובטל
הגבוה

פרס
חובש

בירוק היסטריה
 נפתח ממישרד־החוץ פקודה פי על כמו

 של מסע הישראלית בעיתונות השבוע
 תנועת נגד ושקרים עלבונות השמצה,

 מדוע בגרמניה. הירוקים
 ומדוע אותם, שונאים הם
פולי* דווקא אוהבים הם

נאצי? עבר בעלי טיקאים

בהמי־יד דאלאס
 אוד זניים

 ותויכו בחתקסי-לפ לק ריב
 קסטת — הסתלק אזדיב
סוע סציי״ת־אהנה שד וידאו

 מידיארור של סרטי במטוס רת
 תסקיד לסחיטת שימשה בעוד

 ירוו במעט דלו מילק 67 —
 גיו ויצ׳אוו ודשחי,; לטימק

 עדנה—ברח במעט (בתמונה
1 על מדוחת פיינרו

את המסעירה
לוד

■ | ת  מרתקים |
נבדאלאס־.

 המרחרח רחל
מרתחת:

המשופץ המראה
 לשפץ, אפשר חדש. בגד לקנות חייבים לא

ה־ את ולחדש לגוון לרענן.
 שא־ בעזרת הישנים בגדים ^1*1

לעור. מבתי־מלאכה ריות

הלי בטלוויזיה מתגרשים כולם מדוע
 העליזים הישראלים מיהם • מודית?

 חוות־ של בבריכה המשתכשכים והכבדים,
 מקום באיזה • האנגלית? ההרזיה

 של המעריצות מתכנסות
 נכנעה איך • רביו יצחק
י בהמיים ליצרים גל נירה

 ״ןו□7ג״ז זו! רז׳

0

20 ידוב ואליענה הוס גלי מנוס.
22 העולם כל על מרחלת רחל

 25 באמריקה להיחנק - זה וגם זה
 פרי חני סיני, אריק - ישראל אלות

26 מר וגיוליאנו
28 ראווה חלון

31 פוסט פארה - קולנוע
 37 1985ל־ תחזית גדי: מזל - הורוסקופ
 38 קליידר יקותיאל - לח־תי מיכתבים

44 תשבץ
מכנס עודד - ספורט

46 מחרובסקי ושמואל
 48 ללינץ׳ מסית כרמלי עמוס - שיידור

50 של.צים־ החובות - והשקל אתה

 חבש פרס שימעון
 גדולה כיפה לראשו

 לפני להתרפס והלך
 של התורה מועצת

 יוסף, עובדיה שלהם, הראשי הדובר ש״ס.
 מיצנפת לכבודו וחבש מחווה, לו החזיר

בריקמת־ מעוטרת כחולה,
£ | |  לאהש־ הכובעים אבל זהב. \

בקואליציה. ש״ס את אירו

תבוז רגזה
 ישיבות שום התקיימו לא 1973 דצמבר מאז
 עתה התיכון. במיזרח לשלום ועידת־דנבה של

 מי מחדש. הרעיון מתעורר
 להכשיל מנסה מי בה? מעוניין
מנתח. אבנרי אורי אותה?

1 14 1̂ • ן 1■ 4 11 1

הדומעים: המדורים
מיכתבים

- שהיה הזה העולם היה זה
 שנה 25 לפני סטריפטיז

 ש...־ נודע .לכתבנו - יקד קורא
 תשקי!?
במדינה

 הכליות פרשת - .הנדון
 דפנה עלי
הווי
 לוטן יעל של אבא - אישי יומן

 אביגל שוש - אנשים
 רייסר מיכה את מלווה

 הראל, אהרון - אומרים הם מה
רודה להט. זיווה תאומי. עודד

את״רק

אהבתי!״
 נשר, אבי הבימאי
 עם שלו שהרומן

 דרמאטית, בצורה נסתיים הראל שרון
 עם רומאנים לי שהיו נכון ,,זה מתוודה:

 ברגמן אינגמר מהי אז - שלי השחקניות
 עם מתחתן אפילו היה

 לא מעולם אבל - שחקניות
שרון!״ מלבד אחרת אהבתי

ביותר
 מכויב וזכדוו־סלץ

סנ 208ן מאלוביק
לשחק. ומסרב בביתו יושב טימטרים,)

 לא עץ; רמת הפועל קבוצתו,
והוא שכרו את לו שילמת ^

 את ומציע לריץ אותת תובע ^
אחרות. לקבוצות שירותיו

•מר*,

כיפה


