
הקדמי: השער כתבת מכחכים
דקדזש־ברוך־הוא תודה

 נהג המר, זבולון לשעבר, שר״החינון
)3.4 הזה (העולםהכבושים בשטחים

ביד. ואחת בפה אחת
 אני באשדוד, דתי תיכון בית־ספר כמנהל

 כי יען והמתנחלים, המר לזבולון להתייחס מבקש
החינוך: עיסוקי, לתחום קשורים הדברים י

 המר בשיבחי (שכתב יהלום שאול המתנחל
 שהיה מי אלא אינו נקודה) המתנחלים בביטאון

 היה הוא המר. זבולון לשעבר, שר־החינוך עוזר
מפד״ל. צעירי וממנהיגי המר של מנושאי־כליו

 רוממות המר בפי היתה תמיד, כי, ואם
 החינוך את לטפח העדיף הוא האינטגרציה,
 אין ועל־כן — ואולפנות ישיבות — העליתיסטי

 שהוקמו התיכוניים מוסדות־החינוך שבין פלא
 דתי תיכון בית־ספר אף אין הכבושים בשטחים

אינטגרטיבי.
 ששיחרר הקדוש־ברוך־הוא עימנו עשה צדקה

 ליצחק ואיפשר כשר״החינוך מתפקידו המר את
 של החינוכיים לצרכים ולדאוג תחתיו, לבוא נבון |

 לקבוצה רק ולא ורבדיו שבטיו כל על ישראל, עם
 ומובחרת. סנובית עליתיסטית, ^
אשדוד שפרן, בצלאל ן

בראלו אר־אד
 של הערביים לסרטים להיטפל לא נא

 זאת ).17.4 הזה (העולםהשישי יום
 הרואה מזר, הקורא של בקשתו היא

 נקודת-אור דווקא אלה בסרטים
 בראל יוסף הטלוויזיה, מנהל שהביא

למירקע.
 שיסלח אבל יפה־נפש, איננו אולי איתן הקורא

 נקודת־אור יש אם רפה־טעם. קצת הוא לי, *
 הרי הטלוויזיה, שידורי של ובבינוניות בשיעמום

השישי. יום של הערבי הסרט זה
 בהן לשטוף שאפשר חתיכות, שם יש לפחות

 בטוח ואני לי, עושה לי, תאמינו וזה, העיניים את
 בוודאי זה הלב. על טוב אחרים, צופים לרבבות גם

 בסאלון, האורחים של הקיטורים את לשאת מקל
הטלוויזיה. שידורי אחרי שבת, בליל

הטל מנהל בראל, ליוסף לומר מבקש אני
חולון מזר, דב בראל! אל־אל וויזיה,

הנשרים פולחן ^
 63ה״ בן רביו יצחק מבקש מדוע
 הזה (העולם צה״ל צמרת את לרענן
 שהגיעו האלופים ניפוי על״ידי )10.4
145 לגיל

 שהוא לחשוב אפשר רבין? ליצחק לו, יש מה
 אלוף הצבא מן לסלק צריך מדוע ילד. עצמו

 בכירי לרוסים(ששמה שטוב מה ?45ה־ את שעבר
לאמריקאים, או פלוס) 70ו־ 60 בני הם הגנרלים

בשבילו. טוב לא כבר לאנגלים, או *
 אלוף שצבר והתיחכום הידע הנסיון, רק הלא

 הרבה כנגד שקולים שירות, שנות בעשרות
 ובכלל, לצעירים. שיש כאלה) יש (אם יתרונות

 של או פיקוד, של או הכללי, המטה של אלוף
 תפקידו? במילוי לעשות צריך הוא מה חייל,

 לחצות ריצות־מרתון? לרוץ לסל? כדורים לכדרר
 הכל, בסך צריך, הוא לא. בשחיה? הכינרת את

 נסיון מתוך לי, והאמינו שלו. המוח את להפעיל
פועל פלוס 45 בגיל המוח — 64 בן אני — אישי

תל־אביב קורן, מאייר יופי: *
ב דוד אלוף תת־ של מוחו גם • קו ס  ל

 82 למרות פעיל, בשירות עדיין הנמצא
0 # # שנותיו

לבן־אדם לפרגן נא
האמיתי: )3.4 הזה (העולםטופז דודו

איכפתי. רגיש, רציני, ^
 טופז דודו על הכתבה את שקראתי אחרי
 לפרגן קשה כל־כך האומנם להגיב: החלטתי

נגדו? אישי משהו שיש או לבן־אדם,
 בעל איכפתי, רגיש, רציני, בחור והפכו הלכו
 מצליח, מעז, הומור, כתיבה, מישחק, כישרון

וכו׳... דויד, כינור נפלאה, הצגת־יחיד בעל אהוד,
הומור. ובלא חוכמה בלא בציניות, מהלך. לזין

תל־אביב פרידמן, אלה לי. צר

נזפא״יפקית מישפחה
 הלך האחרון, המפא״יניק נצר, שרגא

 הוא אבל ).17.4 הזה (העולםלעולמו
מפוארת. מישפחה הותיר

 כתבה יפרסם הזה שהעולם מאמין היה מי
 רק חבל נצר? שרגא הגוש איש של לזיכרו אוהדת

ואז שלו, המישפחה על הדיבור את הרחבתם שלא

2486 הזה העולם

הבא הטימטוס
 עכשיו מתכוונת מלבנון, להסתלק תחת

 רכבת ביטחון״. בה..רצועת להקים הממשלה
 של הססיב מן עכשיו עוברת ההתערבות

 ומבטיחה רבין־פרס, של לבסיס בגין־שרון
 דוגמת מעשי־טבח עוד

 פיגועי״ עור ושאתילא, צברה
דם. ועוד נקב עוד תופת,

רוני במקום דני
 של במחנהו ביותר החזקים העצבים בעל האיש
 את בהדרגה התופס מרימו, דן הוא שמיר יצחק

 שר מילוא. תני של מקומו
ב־ הודה העבודה במיפלגת בכיר
 במיפ- גם כי ברעם, חיים אוזני
כבוד. למרידור רוחשים לגתו

הציפורי ממעוף
במו השבוע התיישב ציפורי מרדכי

א הירוק. הקו בתחומי חדש, שב  מספר הו
 בעיקבות הגדול כאבו על ישי לשרית
 על ועדת־כהן, על חבריו, של בגידתם

ק  ושימעון שמיר יצחק שרון, ארי
 החדשה מישרתו ועל פרס,

 ממנה - הרצליה בעיריית
א ח הו א מבטי  להמרי
לפוליטיקה. ולחזור שוב

וצוואו1 עד קביו
 לחשוף מוכנה לאונס, קורבן שנפלה דורית,

 כדי הטראומה, על ולספר זהותה את
 למישמר־ להתגייס הנשים את לדרבן
 האנס. את ללכוד במאמץ החדש, הנשים

 מכל העניין את חוקר הזה״ ״העולם
 של המשוער הנפשי קלסתרו מהו הזוויות:
 בתל' בודדה אשה מרגישה מה הפושע,

 הפליליים הכתבים פלשו וכיצד אביב
לרצונן. בניגוד הקורבנות, של לפרטיותן
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האחורי: השער כתבת

וסלים מכות
 ב״היכל המיגרש על התקרית
 מכבי. של לניצחון קדמה הספורט״

 העניין הפעם אך .16ה־ הפעם זו
 יותר הרבה קשה היה

 היה הזה״ ״העולם מבעבר.
הדראמה. אחר ועקב שם

 בל♦ ח״כ
תחתונים

 לבוא בטענות־שווא הצעירה את שפיתה אחרי
 ל־ נכנס הדלת, את הח״כ נעל במלון, לחדרו

 עירום כשהוא וחזר שרותים
0*0  ממשיכה ברק דפנה לחלוטין. 1

הח״כים. הווי על גילוייה את

העונשין
ם אלה - מקל ולפעמים רצועה,  האבזרי

 של לשימושם המומלצים הפדגוגיים
 ההסבר החרדיים. בבתי־הספר המורים

לשימוש המוסמך הרבני

בראש
ורכן*7

וקארה, תלתלים
רא ושחור, בלונד

ו נשים של שים
 פרי כולם - גברים

 הספר של יצירתו
שלו. במסיבה לחגוג באו - חן מואיש

תר הזמרת אפילו ס  א
* ^  תלתל - (בתמונה שמיר 5■

ראש. הרכינה שאטני)

הקבועים: המדורים
 הכלא מן מיכתב - מיבתבים
3 המפקד מלישכת ומיכתב

4 אשמים! כולנו - יקד קורא
5 בן־גוריון לפי המדינה - הנדון

7 הדגל נולד היכן - במדינה
11 נואש טרם מרידור יעקב - חשקין!

 15 לקלאב הפאב בין ההווי - אישי יומן
 השטן אשת - הורוסקופ

22 האור את בולעת
תכשיטי־קיץ. - זה וגם זה גס

27 ומתנת־קיץ מראה־קיץ מרק־קיץ,
 מלא ..העולם - אומרים הם מה

30 שחקנים׳־ כולם ולא - אידיוטים

מני ם סי  חיי
״ 7 !03 מ ■31
 רק למפד״ל נותרו הרבים הכיסאות מכל

 - עסקנים קומץ ועליו צר אחד ספסל
 אך מזמן. כבר בדחו המצביעים רוב

 כפי ימימה, כמימים נמשכים התככים
 פנימית. ועדת־חקירה השבוע שגילתה

 את לחזק המר זבולון מנסה כעת
 יוסף המושבע יריבו

 את לחסום כדי בורג,
מלמד. אברהם חברו

 שד בפוזה
שוטר(מיל)

 ואני שס מתרוצצים קטנים לוינגרים ״המון
 יקי מתלונן שוטר," כמו עליהם, לשמור צריך

 מילואים משרות שחזר צלם־אופנה הלפרין,
 הוא פקודה לסרב בחברון.

 כובש להיות אך מוכן, אינו
 נהרס וכך — נעים לא זה
המילואים. של הכף כל לו

ה ה/ סי א ה
קוקסינל, וידר, זלמן־שושי כשנדונה
בין — מתאים כלא עבורה נמצא לא למאסר,
 להתעללות, מטרה תהיה היא הגברים

©י

 שבמכונית הציוק - תשבץ
32 אותיות) 4(

 ביצה על חתימות - שידור
34 בשבת ומישחק־גמר

35 הדרבי - ספורט
 מבית־המירקחת - תמרורים

38 לבית־העיריה
 צבאי בסיס - קולנוע

39 בישבן כדור תמורת
 הגשש של הביזנס - אנשים

40 חבר־הכנסת של והתיאבון
 מפנקות נשים - ישראל לילות

42 גברים
46 אחד יוצא ממשולש - המרחלת רחל

צע מ א הדרך ב
 את עברנו המדינה של קיומה שנות 37 במשך
 כותב — ליוהנסבורג מלונדון הדרך מחצית
 הברירה הנדון. במדור אבנרי אורי

 לגבולות שיבה היא: עכשיו
 סופית הידרדרות או המדינה
אפרטהייד. מדינת לקראת

1 עת לכל רוצח
סה התביעה, מנ  שלמה׳ כי להוכיח ה
 ■ אורלי החיילת את רצח חליווה

א כי גילתה דובי, ת. גם שיחזר הו א
בן־ ליאונור של הרצח
ם לולו. א חלי־ כי ייתכן ה

א ווה עתי לכל רוצח הו

מדווחת: המוחלת וחל
 * לשאלה חוזרים אומני ושמואל אלוני מירי

* חסידית בחתונה הלוי דודו
המז־ על צועק שניצר משה
הרקדניות של קינאתן * כירה

האמזונות

 מכות סוסים, על רוכבות מופלאות תריסר
 מסרט. תמונה זאת כן, — גבר כל ומביסות

 בפתח־ אי״שם הפקה, בשלהי עדיין הוא
 עסוקות והשחקניות תיקווה,

שהמפיק אלא באימונים. ^
אוכפים. שישה רק להן הקציב


