
מכחכים
לר ם1אתר1 די תרום

 בחיים לזכות יש האם רציני: הנושא
 אותן לזכות מוכן שאיננו מישהו,
בחיים.

 האגודה אדי, של כרטיס״תורם עימי נושא אני
מח לאחר חיי״אדם. להצלת השתלות לקידום

 הציבור שמפעיל הלחץ ולאור מעמיקה שבה
 את להחזיר החלטתי ההשתלות, נושא נגר הדתי

לאגודה. הכרטיס
 לזכות עשוי מותי שאחרי מן,המחשבה נחרדתי

 שבסיטואציה חרדי, אדם מאיברי איבר בתרומת
לחיים. הזכות את ממני מונע היה הפוכה

 אחרי רק כרטיס־תורם שוב לשאת אסכים
 רשאי תרומתי את הבאים: הסייגים לו שיוספו
 אדם או דומה כרטיס״תורם הנושא אדם רק לקבל
 את הביע מבני־מישפחתו, מישהו או הוא, אשר

 איבר פטירתו, אחרי לתרום, בכתב הסכמתו
ערד יוןזאיבץ, חיי-אדס• להצלת

• • •
מראשון הראשונה הגברת

 שהיתה היחידה האשה לוין, חנה
),3.4 הזה (העולם בארץ ראש״עיריה

 נדיבה להיות כיצד דוגמה גם נתנה
באמת.

 שהיתה מי לוין, לחנה שהקדשתם השורות
 — היחידה כה ועד — הראשונה ראש־העיריה

 להוסיף יש כל קודם קצהו. אפס רק ח בארץ■
 במישפחתה הראשונה היתה לא לוין שחנה

 בעלה, לה קדם ראשון־לציון. בראש שעמדה
 (אז ראש כבר היה לפניה שנה 20ש־ מיכאל,
ראשון־לציון. המקומית) המועצה

 כי תשומת־הלב, את להסב רציתי לזה לא אבל *
 כאשר הזאת. הדגולה האשה של לנדיבותה אם

 אנשים ייהנו מכספה כי החליטה היא התאלמנה,
 ובתמורה ביתה את מכרה היא בחיים. בעודה
 פררסה את מכרה היא מעודלילדים; הקימה

 שנותר ובמזומן מועדון־לנשים; בנתה ובתמורה
לסטודנטים. קרן־מילגות הקימה היא בידיה

ראשון־לציון בך־עמי, אבנר
• • •

עושר ועל יופי ער
נעים־הליכות ח־כ ויש מנופח ח'כ יש

הח־כ חוא מי אבל ).3.4 הזה (העולם ^
היפה!

 על הרשימה למיקרא הסתקרנתי מאוד
 ההומור, חוש בעל אבן, אבא אחרי חברי־הכנסת.

 נעים־ מרידור, ודן המנופח, שאקי, אבנר־חי
 לפחות סקרנותי את תשביעו כי ציפיתי ההליכות,

נוספות: קטגוריות בשתי
ביותר? היפה חבר־הכנסת הוא מי
ביותר? העשיר חבר־הכנסת הוא מי

פתח־תיקווה סמוכה, דנה 4
 להימנע זה, בעיקרה העדיף, רזה העולם •

וריח. טעם של דיעה מהבעת
• • •

שומרי־שבת מטוסים
 את שוורצמן הקורא קרא כאשר
 אל־על מפרק של ההתחכמות דיברי

 במה נזכר הוא ),3.4 הזה (העולם
לייבוביץ. הפרופסור פעם שאמר

אל־על: של המפרק בלום, עמרם של הכרזתו -
-־  ממריאים לא המטוסים הממשלה, החלטת *לפי ^׳

 סיבה אין אבל בשבת. נוחתים ולא בשבת
 את לי הזכירה בשבת!״ יעבדו לא שהעובדים

לייבוביץ: ישעיהו לפרופסור המיוחסת האימרה
 את לחלל אסור לאוטובוסים ישראל .במדינת

מותר!״ — ליהודים אבל השבת.
תל־אביב שוורצמן, מיכאל

* * * י- בגרגד־המזלות מקר
 בארץ הורוסקופ קוראים כאשר

 לתאריכי להתייחס די לא היהודים,
).3.4 הזה (העולםהנוצרי הלוח

 26ה־ עד כי כתבתם בהורוסקופ? הולך מה
 חדשות לי יש להתחתן. כדאי לא באפריל

 אי־אפשר באפריל, 26ה־ עד בארץ, בשבילכם.
כדאי. לא או כדאי להתחתן.
 להתחתן אי־אפשר בכלל למעשה, מזה. ויותר

 שאז במאי, התישעה לפני יהודי, אתה אם בארץ,
בעומר. ל״ג חל

 על שמעו לא בגלגל־המזלות — זה מה
 השלושים היום מלבד שבימיה, ספירת־העומר,

להתחתן? אסור בה, ושלושה
ירושלים סיטקץ, אפרים

מפריעה ספירתיהעומר רק לא •
14 בעמוד (המשך

2484 הזה העולם

החרת
המיזמנית

 של הראשון המושב כוכבי
 בהם שצפתה כפי ,11ה־ הכנסת

 אוהב מי במיזנון: ברק דפנה
 ★ נשים על עין שם מי * לאכול

 ★ בפאריס להתלבש אוהב מי
 רודף מי * בלילות מבלה מי

 פוחד מי ★ פירסומת
 ■ 711 ★ סגורים ממקומות

ומתי. לישון הולך ומי

המתיחה
והפו העיתונאים את שיגע באפריל 1ה־

 על ישראל, קול של ידיעת־בלוף ליטיקאים.
 פירות: קצרה לבגדאד, ח״כים שני יציאת

 גידעון לדין, להעמידם דרש מצא יהושע
ו בממשלה דיון תבע סת

 באהוד נזף קרפין מיכאל
 על ערב, לענייני הכתב יעד,

היה. שלא הסקופ את שהפסיד 0

 יותר. אותם מפחיד זיגל בנימין
 לעצמו ליצור לביב הצליח כיצד

מה? ולשם כל־יכול, של תדמית

פחד
רביב

 כולם מתלוננים, חמישה
 קשוחים, אנשי־עסקים

 הרבה אימתם על העידו
 יגאל העיתונאי מפני

של שמו רק לביב.

המרחרח רחר
מרווחת:

 של רגליו בין קדם (״כריש״) עזרא ירה איך
הצ • אשתו את אליו להחזיר שניסה צנחן,
 בן־אה־ ואר׳לה למאיה בבית שמחכות רות
 מצליחה כיצד • מירח־הדבש כשיחזרו רון,

 פרו־ורבו מעיסקי להתפרנס קרייזלר מימי
• והמפיקות קול איציק •

 את זיתוני דני הרס איך
 הסוערים החיים • מכוניתו

קלצ׳קין. ורפאל הדסה של

ב <ועץ עכ מ ו
 לממשלה המישפטי היועץ של בלישכתו

 ההליכים ״עיכוב בשם שלמה תעשיה פועלת
ליה זכאי מי המישפטיים".

ל ומתיז זה מפאטנט נות אי
דוגמה. מביאה אלון נה

הקדמי: השער כתבת

ורבע מוישה
 לשעבר, רמטכ״ל שהוא רבץ, יצחק

 משה של מעמדו את החליש
 הוא עכשיו לוי. וחצי״) !(״מוישה

 כל את להחליף החליט .
 את ולהפריש צה״ל צמרת

.45 גיל שמעל הקצינים

האחורי: השער כתבת

מתגרש אס׳
 חם תה בום זה שלי מהנשים שרציתי מה ״כל

 זכיתי לא ומעולם מחכה, אני שנים 17 למיטה.
 גירושין להסבם שהגיע דיין, אסי מכריז לכך,״

 בן ליאור גנם, לנגפורד. קרולין אשתו, עם
 בווידוי לקיבוץ. נמסר השנתיים,
 על מספר הוא הזה״ ל״העולם

על אביו, של קמצנותו על נשותיו, ■
הראשון. המיני נסיונו ועל אמו

ומיפלצת יפהפיהשישלמו!
 סכומי- המעניקים האמריקאים, על לרחם מה אין

 הרפתקות על כה עד הוצא הכסף כל לישראל. עתק
 — האמריקאיות הממשלות את ששירתו צבאיות,

 האזרח על־ידן. תוכננו לא אם
 אגורה אפילו קיבל לא הישראלי

ובדם. בדמים הוסיף: אלא אחת,

 לפי עמדות־הכוח כל בה חולקו לבנון הקמת מאז
 על באגדה כמו שינוי, בלי הוקפא והכל עדתי מפתח

 פרץ המטומטם הישראלי הנסיך הנרדמת. היפהפיה
 לדעת ונוכח ליפהפיה נשק פנימה,

 שניה כתבה מיפלצת. העיר כי
בלבנון. המעורבות על בסידרה

סץ עי
ואללה אליל־הפופ

 ישי שרית משלהם. זוהר אורי יש לבריטים גם
 אליל-הזמר התאסלם כיצד ראשון ממקור מספרת

 יוסוף (דדו* סטימס קט
 לידיו שהתגלגל אחרי איסלאם),

בירושלים. שנרכש ספר־קוראן

תורגמן
והכוכבים

ת מרים האסטרולוגית
ב ראתה (בתמונה) מיר

אבר בעלה, כי כוכבים
מפ־ יהיה תורגמן, הם
 היא היום המישטרה. כ״ל

 אולי עצמה: את מתקנת
 מקום, מכל אחר. תפקיד יהיה זה

 מן יוצא ״קידום לו חוזה היא
עליו!" תשמעו עוד ואתם הכלל,

הקסעים: המדורים
 בגנים הספסלים - מיכתבים

3 הציבוריים
 מספק הזח העולס - יקר קורא

4 סקופים
5 ברחובות אור יהיה - תשקיף
 6 העתיקה בעיר אמבולנס - במדינה

 חיים לא אנחנו - הנדון
7 האמריקאים חשבון על
 שווייץ של הדוגמה - אישי יומן

15 יריוויאן של והרדיו
 הנכדה את שלח מי - אנשים

16 מלכת־חיופי לתחרות בגין של
20 ומאונך מאוזן - תשבץ
21 באפריל ח־ג מתיחת - שידור

22 ׳85 לקיץ בגדי־ים - חלון־ראווה
 פולושקה - זה ונם זה נם

הפולנית במיסעדה
29 העברית בלשון וריבאונד
 נסיגת השפעת - הורוסקופ

30 הטלה על המרקורי
 .המימונה - אומרים הם מה

32 המונית!־ אסיפת־בחירות היא
 בהודו, סרט - קולנוע
 37 בארגנטינה וסרט בקמבודיה סרט
 אמר באמת מה - ספורט
38 קליין רלף

 של פמיניזציה - תמרורים
39 המזויינים הכוחות

 אוכל לא - המרחלת רחל
40 בלילה טורף אבל ביום,

בעוצר הלוויה
 המת, לף ח כרים מפני פחד הצבאי המימשל

 החי, המודח מראש״העיריה שפחד כפי
 ארונו את ליוו הגדה ותושבי

 לכניסה עד רק מירושלים
העוצר. בה שהוטל לרמאללה,

הנה את לסתום
 בחולון. השבוע לו צעקו מסומם:־ בן־זונה -אולסי

 ניבול־ כל ועל הכלים מן יצא לא פרי אולמי אבל
 חוזר. כדור בקליטת הגיב פה

סי הפד״־ את להם לסתום .רציתי
עמי ליאיר המישחק אחרי פר

מתמיד!־ טוב שיחקתי .ולכן קם,
0

בלבו לשטוחות
 העונה את בשבת יפתח הקיץ שעון

 לש־ מיועדת היא בחופי־הים: החדשה
חמו־ חסרות בלבד, טוחות

מיותרים. קימורים או קיים


