
מכחכים
בייי חזק ו

 שלומן לעשות כדי להיפגש, יש מי עם
 הרשימה נציגי פגישת על תגובה

 (העולםערפאת יאסר עם המתקדמת
).13.2 הזה

 אנשי של הספציפיות מהשקפותיהם רחוק אני
 מיזרח כרחוק לשלום המתקדמת הרשימה
 דעתה עם לחלוטין מסכים למשל, אני, ממערב.

 אסור כי גוש־אמונים, של החדשה הדוברת של
 אפילו בארץ־ישראל, מקום בכל ביהודי, שיטילו

 גם חל דין שאותו סבור שאני רק זית. של גלעין
 ארץ- ברחבי אחר, אדם כל על או ערבי, על

ישראל...
 לומר כדי באה הזאת ההקדמה כל ועכשיו,

 על כמובן, וזה, וברוך! חזק המתקדמת לאנשי
 למה למה? כך וכל ערפאת. יאסר עם פגישתם

 שלום, לעשות על מדברים שאם למדנו, שכבר
האוייבים? עם לא אם מדברים מי אם

תל-אביב םן־טובים, אברהם

זכות־קדימה ך
 בנושא פרידלר הקורא של הצעה

 גם לחו״ל ונסיעות זר מסבע ביזבוז
יחד.

 אינן לחו״ל הנסיעות בנושא האוצר הצעות
 ולתת לחדל הנסיעות את להגביל צריך נבונות.

 לא וכך פעם, אף נסע לא שעוד למי זכות־קדימה
זר. מטבע יבוזבז

 אותו מעניין לא לנסוע, שהחליט מי ובינכך,
יושבים״. אנו עמנו בתוך הרי ומיסים. היטלים

תל-אביב סרידלר, אילן

הזאת בארץ לחיות תנו
 עצמו את מוצא פלוס 40 בן קורא

 של זאת כולל העצות, במבוך
 לערוך שהציע למחלות״לב, המומחה

).13.2 הזה (העולםתקופתית בדיקה
 אני פעם הזה. לדבר סוף לשים צריך רבותיי,

האוכל. נגד ופעם העישון, נגד כתבה איזה קורא
 מועדון־בריאות בעד ופעם דייאטה בעד פעם

הדוקטור: של העצה את הבאתם אתם ועכשיו
 הכוללת רצינית, בדיקה על ממליץ .אני *

 בדיקות בדיקות־סוכר, וכולסטרול, בדיקות־דם
בדיקות". כמה ועוד לחץ־דם א־ק־ג,

 בכיר די פקיד פלוס, 40 בן אני לי, תסלחו
 לא אני הפקרות. בלי מוסד אבל ציבורי, במוסד

 יש שזה, כמו גם יום. לחצי יום כל להיעלם יכול
 מנסה ואני להתחתן רוצה בתי ריצות. מספיק לי

 שאני אותי שיכנעה אשתי משכנתא; לה לגייס
בחשבון שלי: בשיניים לטפל סוף־סוף צריך

 יכול אני שרק הגזמה איזו יש האחרון הטלפון ^
 רוצים עוד אתם אז בזק. בחברת אישית, לברר,
אינסופיות? רפואיות לבדיקות אתפנה גם שאני

לחיות! תנו אבל לעבוד. מילא,
ירושלים הולץ, ארווץ

הפינית הדוגמה
שכר, גם להיות צריך עונש, יש אם

 מהמעשה שהתרשם הקורא סבור
ממישרתו, הודח אשר הפיני בבנקאי

לא־מוצלחות עיסקות״מטבע בגין
).13.2 הזה (העולם

 הזה, הגוי את שסילקו לפינים הכבוד כל
 בכסף שיחק כאשר מיליונים כמה להם שקבר
 יש אם אבל האמריקאי. המטבע נגד שלהם

 את ומשבח קם לא אחד אף למה כזה, תקדים
 נגיד הידיעה, בהא הבנקאי שלנו, הבנקאי

 השנה שעשה מנדלבאום, הד״ר בנק־ישראל,
 כאשר ישראל, למדינת טובים מיליונים הרבה
 מרזרוות ניכר חלק והעביר הדולר עליית את צפה

 אירופיים ממטבעות המדינה של מטבע־החוץ
ירושלים גליקסץ, יוסף האמריקאי? לדולר

השדה עץ האדם
 ראש של שמו את לאיית כיצד

העולםראש״הממשלוז לישכת  הזה (
13.2.(

 אפלבוים בועז על בעיתונים קוראת אני פעם
 על שעבר, בשבו?( אצלכם, כמו קוראת, אני ופעם
 ציבורית, אישיות והוא הואיל אפלבאום, בועז

 מאיית הוא כיצד ולתמיד, פעם לדעת, רוצה הייתי
חולון דיבר,ץ, נירה שמו• את

ה העולם )4 בעמוד (המשך 2477 הז

הקידמי: השער כתבת

הביתה הדרו אחכה
 צידון, איזור את בשימחה השבוע עזבו צה״ל חיילי
 לגבולי אחד במהלד צה״ל נסוג לא מדוע צור. לעבר
 סרגוססי ענת בשלבים! בנסיגה כלשהו היגיון יש האם

 ..הנדון": במדורו, קובע אבנרי ואורי מלבנון מדווחת
 הקטל להמשד הסיבה

בין היא
7 בממשלת ערך ■0

הלאומית. האחדות

האחורי: השער כתבת

היועצת או״ב
 .היועצת של ביותר הגדול האוייב

 כנראה הוא רבץ יצחק של המדינית״
של טלפוני ראיון שלה. הפה ^
 הפך (בתמונה) לניר ניבה ■6*

המדינה. בצמרת לשערוריה

מהתופת בחזות
 זריקה שכל קיוויתי למות. היה שלי ״הפיתרון

 גיל, מתוודה האחרונה,־ תהיה לוקח שאני
 אחרי היום, להרואין. שהתגלגל בן־עשירים

 הוא לשעבר, נרקומנים בעזרת גמילה טיפול
 אח- למכורים בעצמו עוזר

י >#  או־ הוא מזה,׳׳ .,יצאתי רים. 1
לצאת!״ יכול אחד ״וכל מר,

פעמיים אלמנה
כפו טרגדיה עברה מושביץ־רשל גבי על

 מושביץ, דני הראשון, שבעלה אחרי לה:
 בתאונת שנים 14 לפני נהרג עלית, מנהל

בע לפתע השבוע מת מטוס,
מבכי רשל, מומו השני, לה
האמריקאית. השגרירות רי

במיומה שידוך
 באונס, השבוע שהורשע גרינוולד, פול

 כי נגדו, המתנהל אחר, במישפט טוען
 רצופים עיסקי־השידוכים

 נגד רבים מירמה במעשי
0התמימים. הלקוחות

חליפנת
 הוציאה המלתחה, ארון את פרצה גאן אורנה

 הבלתי־אופנתיות, הישנות, החליפות כל את
 ועיר־ החלקים בין החליפה >^§^!1 ^
מלת״ התוצאה: אותם. בבה ■

ומקורית. עשירה חדשה, חה

תפנית
בעמאן

 את בתדהמה חיכה ערפאת־חוסיין הסכם
 קודם שיממה הישראלים, ששת מלבד המדינה,

 שעות שבע במשך ניהלו לבן
ערפאת, עם פוליטיות שיחות

■ 1  אורי כלל. הופתעו לא ולכן ■ 1
עמאן. הצהרת מנתח אמרי

דוחס? למה,
 ,26ה־ בן הצעיר עם התיידדה 50ה־ בת האשה
 המיטה. באותה וגם החדר באותו איתו ישנה
 בחובות. ושקעה דולר אלף 300 לו נתנה היא
 כמו אליו התייחסה האם נאיבית? היתה האם
ברזילי, דורים של עדותה עליו? וריחמה אם

 עורך־הדין של במישפטו
לא קוסטין, אלכסנדר

השאלות. כל את כלל מבהירה

מישטוה
בצוות

 על קל עונש לעיסקה: מוכן שוטר־עציר
 קצינים על מפליל מידע תמורת עבירותיו,

 מי - במישטרה בכירים
 סוכן הסגיר מי שוחד, לקח
התחתון! העולם לידי סמוי

לאוצר! אריק
 כבר בחרות

החליט שרון

ס
 כבר בחרות עצות. אובדים העבודה במיפלגת
 החליט שרון אריק הגזירה: רוע עם השלימו

 מישרד־האוצר, על להסתער
 השילטון אל כקרש־קפיצה

ובמדינה. במיפלגתו העליון י

הבווו 3$$̂■
 שני בין פייס מיזרחי בצלאל

שי מיש שלום בורסה. ליווייתני
 100 שטרוזמן יוסי לברוקר לם

 מיש־ מתביעה וניצל דולר, אלף
לגן־ מיזרחי פטית.

הימים
האחרונים

 רב של ההלוויה אחרי
הסתגרה (בתמונה) סגל

עם אשתו, פרדריקה, ___
 על לה סיפרה יריב, שולמית

 ולנשים לה אהבתו על חייהם,
האחרונים. ימיו ועל אחרות

חזיו־נת
 רמת־ למעדניה פרצו רבנות אנשי של גדוד
והח הלקוחות סלי את חטפו השתוללו, גנית,
 שוטר. ניצח המלאכה על בשר״חזיר. רימו

 מצדיק מהמערך, עמית אורי ראש־העיריה,
אומר. הוא החוק,״ על־פי .זה הביריונות. את

 לפרוץ החוק יאפשר גם האם
 את לבדוק פרטיים, לבתים
והמזווה? המקרר של התוכן

 של ההתנדבות עבודת
 חנה • פרס סוניה

 • בהריון לסלאו
(בת רביץ יהודית

 מהחבר נפרדה מונה)
 • שלה ביותר הקרוב

 של העצוב הסיפור
 איך • מילר יהודית
 לנגוצ־ מלי הפסידה

 שלה הצרפתי הגבר את +)40( קי
 את האופנה מתכנן כבש איך • +)20(

 ההומור בחוש שמידו דפנה של ליבה
ה לב את כבש איך שלו.
א  אריה הקבלן שלה, סב
<ע>ביידיש! בבדיחות 1פילץ

הקבועים המדורים
 3 הפינים מן־ ללמוד - מיכתבים

 4 לקרוא׳ רוצה אתה מה - יקר קורא
שקיף 5 1986 בינואר בחירות - ת

 7 יותר גרוע לקו רע מקו - הנדון
 במישפחת מעשן מי - במדינה

י 7 ובפמלייתו שר־הבריאות
 באיחור חוזה־שלום. - אישי יומן

15 שנה 2100 של
 דומה הכנסת מדוע - אנשים

16 לאופרה
 ממימחטות חצאיות - זה וגם זה גם

21 לבדיקת־הריון פרטית ומעבדה
 מאכיל גרמני שף - ישראל לילות

 ישראליים ספורטאים
22 צרפתי באוכל •

 מבייבי חליפות - ראווה חלץ
24 בוהק מסאטן וגם קורדרוי

 מסחררת הצלחה - תשבצופן
 מלים. (שלוש הבסיס לחיילות

28 אותיות) תשע
 חיי־המיו - לרותי מיכתבים

30 82 בגיל הופ בוב של
 40 בגיל גם כדורגלן - ספורט

31 55 בגיל גם וכדורתן
 מחלת־הסרטן - אומדים הם מה

33 מוות פסק־דין איננה
 רוצה שרון אריק - שידור

י 38 בטלוויזיה נתח
39 הדרומי בקוטב חתונה - תמרורים

 מלכת־הבשמים - המרחלת רחל
40 איוב תקן על

 הצלחה לדגים: - הורוסקופ
42 ובאהבה בעבודה


