
מכחכים
חברים ישראל כד

 הוא הלאומית האחדות רעיון אולי
 אולי אין־ברירה. תרגיל מאשר יותר

 בסך ורוצים, עייפים כבר הגיבורים
 ששר- כפי העוגה, מן ליהנות הכל,

 בחתונת עשה מודעי, יצחק האוצר,
 ישראל ההסתדרות, מזכ״ל של בתו

).29.5 הזה (העולם קיסר
התע יו״ר למראה־העיניים. להאמין אי־אפשר

 מזכ״ל של בתו בנישואי הורביץ, אלי שיינים,
 בני־ יפת, ארנסט לאומי בנק יו״ר ההסתדרות׳

 שר־האוצר, ההסתדרות! מזכ״ל של בתו שואי
 מזכ״ל של בתו בנשואי מודעי, יצחק הימין איש

 מלוא ונהנה מעוגת־החתונה טועם ההסתדרות,
פיו!

 כל זאת. בכל בארץ, השתנה שמשהו כנראה
 כל מוגדרים. מחנות יותר אין חברים. ישראל

 הסקטו־ ממילחמותיהם עייפים כבר הגיבורים
 ולאכול לאומית... אחדות רוצים כולם ראליות.

עוגות.
 יו״ר שנקר, שאריה הדעת על עולה היה האם

 בא היה ,30ה־ שנות של התעשיה בעלי התאחדות
 מזכיר־ההס־ בן־גוריון, דויד של בתו לחתונת
 של סוזאייב זלמן או שנים? אותן של תדרות
בן־אהרון? יצחק אצל 60ה־ שנות

ירושלים בן־צבי, יעקב

המשכיל הקורא
ה כלל הוא השכלתי, מלמדיי מכל

 עכשיו גורן. הקורא על מאוד מקובל
 מהעולם גם משכיל הוא כי גילה הוא
).29.5( הזה

 אותי שואל היה מישהו אם אותי. הרגתם בחיי,
 על החירות תנועת מושגי הם מה שבוע לפני

 הארץ, כל מייד: משיב הייתי המדינה, גבולות
וזהו. לירדן. מערבה

 שנים ארבע לפני עד כי לי גיליתם ועכשיו
 בגין מנחם שילטון שנות ארבע משך גם (ז.א.

 את גם החירות תנועת של סמלה כלל הראשונות)
ירדן. ממלכת
לחב להם, שחסר מה משהו־משהו. באמת, זה,

 אגיד מה מוסיין. של הבדווים מיליון זה האלה, רה
 זה השכלתי מלמדיי מכל כי סברתי תמיר לכם?
הזה. מהעולם גם — שעבר מהשבוע גדול, כלל

תל-אביב גורן, דויד

שרמה חכמת
אל שלמה הרב צדק. רוסו ז׳אן־ז׳אק

העו רק ).29.5 הזה (העולם צדק בז
צדק. לא הזה לם

 מביאים אתם כאשר מקפידים, לא אתם איר
 שלמה הרב כבוד כמו בתורה, גדול של מדבריו
אלבז?

 השם את יבטא הרב שכבוד הדעת על היעלה
 שכאשר ברור הלא (אלוהים). האל של המלא
 הוא רוסו, הזה, הצרפתי הגוי את ציטט הרב כבוד

 (כדרך לאל־ים שווה בגימטריה טבע כי התכוון
האל). של אתשמו וכותב מבטא היישוב מן שאדם

אשדוד רביבו, אשר

 )81 (בגימטריה: טבע ונוכחנו: בדקנו •
לאל שווה כן אך ),92(לאלוהים שווה איננו

).81( ים

 קירקס, לא זה
קירקיח זה

 ההגדרה את חבשוש, לקורא לו, יש
 יו- בתי״ו, תי״ו למלחמת המדוייקת
ביוצאת״ דמארי שושנה צאת־תימן

).22.5 הזה (העולם חזה עופרה תימן
 ערב באותו שהלך למה להתייחס אפשר

 חזה עופרה קירקס. כאל הקאמרי בתיאטרון
 חדר־ההלבשה, דלת על שמה עם הפתק את שמה

 שושנה של שמה שיישאר כדי אותו הוריד מישהו
בלבד. דמארי

 לא בכלל זה מאוד. חרה זה לפחות, לי, אבל
 בתימ־ קוראים שאנחנו מה היה זה קירקס. היה
 המילונים אחד כהגדרת שהוא, קירקיח, נית,

המבי ומצה, ריב הזאת: היהודית־הערבית לשפה
 וגורמים ושבים עוברים של להתקהלות אים

הניצים. לאחר בושה
 הכבוד כל עם לכולם. היא הבושה שכאן רק

 דרכו זה הלא לה? מפריעה עופרה מה לשושנה,
בא! ודור הולך דור עולם: של

חולון חבשוש, יוסף

ת תב שער כ הקדמי: ה

 עלה, אלבין
ירדה .אחא״

 ירימו אייזנברג שאנשי האמינה הממשלה
 אנשי אך כספים. רו והזרימה המיפעל את

 מיקי של בראשותו אייזנברג.
• י  להרים העדיפו אלבין(בתמונה), •

הון. ולעשות בבורסה המניות את

ת תב שער כ האחורי: ה

והחותנת החתן
חו (בתמונה) רסקי! יורם אדריכל־הצמרת

 הבל ומספר אישי בווידוי סיפור־חייו את שף
 בחייו המישפחות ונמתי הנשים שתי אודות

סרזך בעלת חותנתו, את ונואשים ^
1 1  תעשייני־שמגים של ובתם יופי £ 1

חייך את הרסה .היא ירשים:

!ברירה
 המילחמה היתה מילחמת-העצמאות

 הראוייה ישראל בתולדות היחידה
 היא זאת אין־ברירה. מילחמת לתואר

 המנתח הזה, העולם עורך של מסקנתו
 ישראל מילחמות את הנדון, במדור
 לחו■ להיכנע לא מהמדינאים ותובע

 לעודף־ה־ או סר־הרצון,
אופ ולמצוא טיפשות,

למילחמה. חלופיות ציות

 זוז עיתון
גקגיק לא

 מס־ההכנסה עם בעיות היו לנקניקן
 החליט הוא מישרד־הבריאות. ועם

מ בשבועון שערה מילחמה להשיב
 כלבת בלוף: על בנוי בולו שהיה שלו,

 כעורכת הופיעה העורך
 ופועל מדור־הבישול ■

כמפיק. הוגדר מזדמן

המצורעים
 בצרעת. חלה כאשר אותו נטשה מישפחתו

 עם רגליו. מאצבעות גם להיפרד נאלץ אחר־כך
 ברירה רק לו נותרה ,10 בגיל כאלה, נתונים
בירו למצורעים לבית־החולים להגיע אחת:

 קבע, דרך מאושפזים, חומותיו שבין שלים,
למחלה, מאחיו עשרות כמה

 חי ״נשארתי אומר: מהם שאחד •7|1
מת!״ לב עם אבל השנים, כל

נעילות או פנסיה
 כולל פיגועים, שורת על נשפט ע׳ית טאלב

 נכלא שנים 10 ישב חומר־נפץ, מיטעני הטמנת
 חילופי־ במיסגרת שבועיים, לפני ושוחרר,

 להבריחו המתנחלים מנסים עכשיו השבויים.
 טאלב. שואל רוצים?" הם ״מה בחברון. מביתו

 ואצטרף הארץ את ״שאעזוב
 היה הוא כעת לפעילות?" שוב

בפנסיה. חייל להישאר מעדיף

במישטרה נשאר הנל

נינוח  
ניבה עם
 ישי שרית עם בראיון

 שריון כינרת מספרת
ה רבנית (בתצלום),

 ב- הרפורמית קהילה
 החובשת רמת־אביב,

טלית, והעוטה כיפה
ש־ הטהרה, דיני על שמה לא בכלל שהיא

גסטרונומיה
 להזדהות הישראליים המארחים נאלצו ביום

 אל־ עבד שר-חנפט המצריים, אורחיהם עם
 עד ,כמותם ולקיים ופמלייתו, קנדיל הארי
 אבל הרמדאן. צום את החשיכה, רדת

 המארחים ערכו בערבים
גסט השתוללות לאורחים
 על כשהדגש — רונומית
הבשרים. את המלווה הרוטב

הגובה על
 של לדירתה פרץ כי נחשד מעזה הגבר

מוק בשעת־בוקר התל־אביבית השופטת
 לאליבי זקוק היה לא הוא אך דמת.

-------י—־"• ---------

מדווחת: המוחלת וחל

 הרווק על השאר ובין נושאים הרבה על
 שלו הסירה על שהעמיס המבוקש, האילתי
 כר־ ותחת בים־סוף לטיול יפות בחורות

 את להסיר מהן ביקש הוא טיס־הפלגה
 ועד בתצלום) (כמו החזייה
ה־ הסירה התמלאה מהרה

וסוג. גודל מכל ציצים, מוני

 עם בבגידה השוטרת, אשתו, את מאשים שוטר
 על מתלוננת והשוטרת במישטרה מפקדה

צל את שבר בה, התעלל השוטר, שבעלה,
 שלא יחסים איתו לקיים אותה אילץ עותיה,

 הכריח ולבסוף הטבע כדרך
מדי־מישטרה, ללבוש אותה
— ביתם למירפסת לצאת

ונואפת. זונה היא כי ולצעוק

 אופו־ה
בגרוש

 שמו את הוציאה
 אבל וייל. קורט של

 ירושלים בפסטיבל
 את דווקא מעלים
הח שיבעת אופרת
המוק בערב טאים

 ואל - לזכרו דש
 הוזמנה לא זה ערב
 המספרת מרום, חנה החיפאית אחיו, בת
 ברטולד עם (בתצלום) וייל של יחסיו על

ה־ את כתב לו ברכט,

הקסעים: המדורים
קירקס, לא זה - מיבתביס
3 קירקיח! זה

מילחמת־הלבנון: - יקר קורא
4 אישית דוגמה

העיראקים גוש - תשקיף
5 העבודה במיפלגת

7 ישראל מילחמות - הנדון
רווחים, של קפיטליזם - במדינה

10 הפסדים של סוציאליזם
הדקה הקליפה - אישי יומן

15 התרבות של
שיש מי הוא יהודי איזה - אנשים

16 ז16ואם־ יהודי אב לו
 של המשמעות ־ זה וגם זה גב

 החומר בין הכמותי היחס
22 בפסלים החלל, לבין

 לגלגל בעיניה דומה היהדות
 איני הרפורמית הגישה וכי
לעצלנים. יהדות בדיוק נה

מי ליגה
משמאל ליגה

ם רסל איגוד א  בו יחזור לא הכדו
טתו החל חד זר של שיתוף להתיר מ  א

 מכבי יו״ר מוכן קבוצה, בכל בלבד
ב,  מזרחי שמעון הדין עורך תל־אבי
ת (בתמונה), נפר ליגות לפילוג: ללכ

ת  כדורגל לכדורסל, דו
 הליגה מול וכדורעף.

 של הליגה - הפועל של
ואליצור. בית־׳ר מכבי,

מס־פסיעות
א העולם  שנוצר החמור העיוות את מתקן הב

 מס־ וחדש, נוסף מס מס־הנסיעות. הטלת עם
 והיטל ברגל הצועדים כל על יוטל פסיעות,

 מקלות־הליכה על יוטל מיוחר
 תיפסק שגבייתו קשישים, של 0^

לעולמו. הקשיש הליכת עם רק ^

של השני החצי - קולנוע
28 ירושלים פסטיבל

 כף־היד של הקווים - הורוסקופ
על משפיעים

33 הכלכלי המצב
לתכניות תנאי־הרכישה - שימר

34 במזרח־אירופה ישראליות
35 בבריסל השחור החלום - ספורט

 בני. ״תמורת - אומרים הם מה
גם נותנת הייתי

38 ראש־ממשלה!״
בשכונת ביקור - הווי

42 מאיר־שערים
43 אותיות) 6( קמיע - תשבץ

ומיצי פיצי ־ המרחלת רחל
44 ומוצי וקוצי

2492 הזה העולם


