
מכחכים
מאוח ביקה־

ביקור על מגיבה אביב הקוראת
בדהיישה לוינגר משה אצל ח״כים

.126.12.84 הזה (העולם
 של הכנסת חברי כי לקרוא מאוד התפלאתי

 ויוסי בר־און מרדכי אלוני, שולמית — ר״ץ
 במחנה־ ביקורם בעת לנכון, מצאו — שריד

 לוינגר הרב עם להיפגש דהיישה, הפליטים
 את לוינגר שם מקיים כידוע, עימו. ולשוחח

 מחנה- את להרוס בדרישה שלו שביתת־השבת
תושביו. כל את ולגרש הפליטים

 היה שהיא כל בארץ אילו השאלה: נשאלת
 שכונה ליד שביתת־שבת מקיים אנטי־שמי מנהיג

 את ולגרש אותה להרוס בדרישה יהודית,
 האזרח לזכויות התנועה נציגי היו האם תושביה,

 אצל — ״מאוזן" ביקור מקיימים ארץ באותה
האנטי־שמי? אצל וגם היהודים

תל־אביב אביב, בתיה

לא־שמאדגי נגר
 השגות יש שליטא לחבר״הכנסת גס

הכנסת במליאת הדגל הצבת בנושא
 נוגעות הן אן ),26.12.84 הזה (העולם
חצובת־ של זה יותר, עצי לנושא
הדגל.

 גישתם את ובגיחוך בתרעומת מקבל אני
 שח״כ המתנגדים חברי־הכנסת של הקנטרנית

 האמור הדגל חצובת את יתקין איתן רפאל
במישכן. להתנוסס

 באמת, מדוע, — הכספי לחיסכון מעבר
 ביצוע מאשר נאה יותר מה כי לאמני־חוץ? לפנות

הרעיון? מציע גם שהוא ח״כ, באמצעות
 מעבירים פשוט הפוליטי והמתח השנאה

 ניתן כיצד מבין אינני דעתם. על מסויימים ח״כים
 דעותיו בסיס על רק חצובה, להתקנת להתנגד

המת שהח״כים הייתכן המציע. של הפוליטיות
 נגר או אמן יימצא הבוהמה שבחוגי מקווים נגדים

 או שמאלני סגנון יש וכי שמאלניות? דעות בעל
לדגל? פשוטה חצובה בהתקנת ימני

 בנושא להיגרר שלא הכנסת מיו׳׳ר מבקש אני
 איתן שח״כ הראוי מן חסר־ערן־. לפולמוס זה

 מוקדמים, שרטוטים בסיס על פשוט, מיתקן יבצע
וועדת־הכנסת. הכנסת יו״ר על־ידי שיאושרו

הכנסת שליטא, בני

ש״ס ויש ש״ס יש
 אברהם הח״כים התכוונו למה

 הם כאשר ויינשטיין ואריאל שפירא
השיט בנושאי בחינות על דיברו

?12.1 הזה (העולם
 זה מה קוראת. שאני מה את להבין אוהבת אני

 לבחינה אעמוד לא אומר: שפירא כשחבר־הכנסת
 תיבחן ש״ס על מצהיר: ויינשטיין וח״כ ש״ם על

איף ועוד אצלי,
תל־אביב מצא, רונית

 תודעה למדה לא מצא הקוראת אם •
הודית  הח״כ ההסבר: הרי - בבית־הספר י

 לרשימתו במובן, התכוון, ויינשטיין הליברלי
 ראשייהתיבות שהם ש״ס, - פרץ יצחק של

 אשר שומריימסורת, ספרדים של (במהופך)
 עיקר את לכנסת. האחרונות בבחירות נטלו,

 אגודת שפירא, ח״ב של ממיפלגתו קולותיהם
 על מזו ו בר במילים. שיחק מצידו. וזה, ישראל
 עם יחד המשמשת, המישנה, בספרי ידענותו
 והמחולקת היהודית. להלכה בסיס התורה.
ם לששה  לפי - ■ס ש תיבות: ובראשי - סדרי

 נזיקין, נשים, מועד, זרעים, - נושאיהם
טהרות. קודשים.

• • •
קרר על הכל

 אחד על נוטפת אינפורמציה
 האיש המרחלת, רחל של מגיבוריה

הישראלית אהובתו שם את ששכח
).2.1 הזה (העולם

 ולא ברנסטיין(כך. קרל על לכתוב אפשר איר
 לפי כן, אם הבאים? ציוני־הדרר בלי ברנשטיין)

 קצת ברנסטיין של שהקאריירה נכון הסדר:
 וזה ווטרגייט, פרשת את שחשף מאז הידרדרה

 הוא מאידך, אבל, מועד. לשתיין שהפך בגלל
מספיק. לו נשאר עוד אבל הון, ושרף הון עשה

 זאת החיים. מן סיפור ממש זה לגרושתו, אשר
 המבוקשות העיתונאיות אחת עפרון, נורה היא

צרבת(באנג שלה, שברב־מכר בארצות־הברית,
מס היא כאב־לב), על מישחק־מילים גם זה לית

 עובדה להשמיט בלי כמעט גמור, לב בגילוי פרת,
ברנסטיין. את עזבה למה אחת,

)4 בעמוד (המשך

 שלושה
אחת בסירה

 החלטה תתקבל אכן מספר ימים ותוך ייתכן
 מכל השקועה, לטלוויזיה, חדש מנהל מינוי על

 על מספרת סרגוסטי ענת בבוץ. עמוק הבחינות,
 - לתפקיד הפוטנציאליים המועמדים שלושת

 הם מה הם. מי - שילון ודן צמח יוסי יבין. חיים
 ואלה בטלוויזיה לעשות רוצים

 מהם אחד לכל יש סיכויים
 עליה הזאת, במישרה לזכות
מטורף. מירוץ עכשיו נערך

©׳ ✓ג 1* ,׳ב-־ן 1

0אי1נ
דיין(ש משה של אימו על

 כשאלה הפרות את האכילה
נח חיים על לבכות); החלו

סי ללא ביאליק(שפחד, מן
 ולכן לחם לו יהיה שלא בה,

 המיזוודה את (שהכין עגנו! ש״י על קמצן); היה
 שהוזמן לפני שנים הרבה לסטוקהולם, לנסיעה

 חייה, שנות 93 ועל פרס־הנובל) את לקבל לשם
 הקשישה מספרת העברית, המו״לות כגבירת

 ברכה מסדה, מלכת המופלאה.
שזור־ בראיון ישי לשרית פלאי. ^

חיים. ואהבת זכרונות

הקדמי: השער כתבת

■ ו ש י א - ב ת נ
 בטלוויזיה בעיתונות, מלל של שבוע אחרי

 המבקר, דדה פורסם מאז ובוועדת־הכנסת,
שובות עם השאלות אחרי  המתחמקות הת

 מתי לעשות? מה אחראי? מי אשם? מי —
 בכיר, משפטן זכרוני, אמנון נותן לעשות?
 כתב• את ניסח הוא וחלקה: חדה תשובה

הבנקים, מנהלי נגד האישום
7  אחרי פרט סעי!!, אחרי סעיף ■1

נימוק. אחרי נימוק פרט,

האחורי: השער בתבת

חשיפה
 האמת אכל אנוש. חולה שהוא אמרו השמועות

 בתוך קשים ניתוחים שני עבר שהוא היתה
 בכיר חבר־כנסת קופמן, חיים קצרה. תקופה

 חושף, שר־האוצר, סגן שהיה ומי הליכוד, של
 עליו שעבר מה ברק, דפנה בפני ן._

 להסתיר בלי האחרונות, בשנתיים ■ 1י1
בר־מינן!״ לא ״אני ומסכם: מאומה

והנחש חווה
עבר לגילוי סבירה התנהגות בין הבדל יש

 והדחה, אמצעי־פיתוי נקיטת לבין יינים
 כאשר העליון, בית־המשפט שופטת קבעה

 של וגוברת ההולכת לתופעה התיחסה
 אדם המריחים סמויים, משטרתיים סוכנים

 להביא תוכל שהמשטרה על־מנת לעבירה,
מנת אלון אילנה למשפט. האדם אותו את
 משפטי וניתוח סיפור־מעשה בעזרת חת,
 הישווה אותה השיטה, את

 חווה לשיטת אחד שופט
בגן־עדן. המפתה והנחש

מ״סבו
חזק

 וגם עגול. הוא הכדור
 אחרי הרולטה. גלגל

 בלונ״ן ניצחה שמכבי
 ישראלי לאוהד ונסון ג לי יעץ 96:98 דון

 ולהמר לקאזינו ללכת למכבי שנילווה
ה־ מיספר ,15 המיספר על

 האוהד ג׳ונסון. של חולצה £ 1*1
■ שקל. מיליון חצי הרוויח ^1^

 באמת הם,
שחורים

 חמודים, שהם ילדיהם על אומרים כולם
 שמות להם נותנים ויפים. מתוקים
 אבל - תרצה אלון, - ישראליים חדשים,

 פרימיטיביים, שהם עליהם כותבים גם
 יודעים לא כירת״גאז, להפעיל יודעים לא

 האמת אבל המטאטא. את להניח היכן
 סרגוסטי ענת אחרת. לגמרי כמובן, היא,

 מאתיופיה העולים בחברת יום בילתה
 הם כי לכול להזכיר ומבקשת וקולטיהם
 אחד, בהבדל כמונו, בדיוק בני־אדם,

 מאומה משנה אינו שכמובן
|  אבל שחורים. באמת, הם, - ■1|

יפה. זה - כידוע שחור,

העי עדת־התביעה זוכה. ברצח הנאשם
 בשבע שיקרה הנרצח, של המאהבת קרית,

 לטבי- הסבר לה אין גם עיקריות. נקודות
 בקבוק־הקונייאק על שלה עת־האצבע

 לא זאת ולמרות הנרצח, של בחנותו
 אילנה כלפיה. מאשימה אצבע הופנתה

 אחרי שלב מעבירה, אלון
 במשפט גזר־הדין את שלב,
בו־דויד. ויקטור של הרצח

הקסעים: המדורים
 וההסברה ההרפתקות מסע מכתבים

 הוואי, באיי תל־אביבי קורא של
3 וקואיי מואיי

 גולדה - שהיה הזה העולם היה זה
 4 בתחרות־יופי שופטת בתפקיד מאיר

 עיריית־חבתן ראש - יקר קורא
5 הגיון חיפש
 של פניו את מלבין מי - בלונים
5 מודעי יצחק
 העתיד דצמבר, של המדד - תשקיף

6 טמיר אברשה של
7 המערכות כל טירוף - במדינה

9 והשחצנות הפטפטת - הנדון
 החשמל את סגר מי - עלי־דסנה
14 בכנסת

 צחקה לא הירוקה מדוע אישי- יומן
15 בפאריס ההולנדית עשתה ומה

24 לשנה בירה ליטר 21 -רק הווי

 וספרים מלכים על - זה וגם זה
25 לשמנים וספירולינה

 הלב פורש, מלצר - ישראל לילות
26 יש! - חשוף וחזה רוגש

28 בזול בגדים - ראווה חלון
 אותיות: תשע מלים, שתי - תשבצוסן
 לפני שנפטרה המשפחה קרובת
30 נקברה לא ועדיין שנתיים

 33 בסרטים והמשקיעים האוצר - קולנוע
 הידיים לחיצת מחיר - שידור

34 דמארי לשושנה
35 הסמויים הסוכנים - בצד חוק

 גדי: מזל של הקבוצות שלוש - הורוסקופ
37 ומציאותיים ממוסגרים מרובעים,

 בעל כיצד - לרותי מיבתביס
38 גבריותו את מוכיח הקרחת

 יהיה מאיפה - המרחלת רחל
39 כוח פרי לאולסי

האחרון ברגע
 ומהר. כסף לעשות רצו המיני־מרקט בעלי

 את וגם עלית את גם לסחוט ניסו הם
 על שירעה המישטרה יחידת אבל תנובה.

 עלית, מוצרי של הסחטני ההרעלה איום
 ידעה אחרת מישטרה שיחידת מה ידעה לא
 תנובה, מוצרי הרעלת על האיום —

 והב־ כמעט השוטרים התוצאה: ולהיפך.
הסחטנים־המרעי־ את ריחו

^£  נעצרו הם במקרה, ורק, לים 1
האחרון. ברגע ממש —

המציאות דחו!
ליל אימוניות שקל; 500מ־ וצעיפים כפפות חגורות,

 מכנסי- שקל; 7.000ב־ סוודרים שקל; 5.000ב־ דים
 ניו־ ,מפאריס שמלות־יבוא וגם אלף 12ב־ קורדרוי

 יפו- בדרך הקטנה, תל־אביב בלב - ורומא יורק
 לנחלת־בנימיך הרצל בין תל־אביב,

 וב־ בחנויות־חורונים ענק, בחנויות
בחדרי־המדרגות. חנויות־ארעי,

המרחרח רחל
מדווחת:

 האחורי במושב שלה השסיזץ פגש מי את
 • מלונדון בטיסת־לילה אל־על מטוס של
 באשר שפירא, אברהם במשפחת הולך מה

 אפוי עגל מפוארת בארוחת-ערב מגישים
 הסוף ומה • הצייד בנוסח

 של החדשה לאהבה המובטח 1
הרסז. שרגא השחקן

יש!
ם פילילי אני  אמנ

אר מתגאה ה בתו
ת ח ה, של ת  המדינ
ת לא היא אבל מ

 בחזה גם ביישת
תו שלה, חו היא או
 הנערכת מקורית, בתצוגת-אופנה שפת

ת בשעות טנו הבו של הק
תל-אביבי. צפון בפאב קר

2471 הזה העולם


