
מכתבים
85 תנזעת־מצב

דעתו, את מביע בירנבאום הקורא
הכלב תוכנית״החירום על בחרוזים,

לית. •
 ציונות / מוגרר כיוון ללא מתלבט. כולם כמו

 נסיון שנשרף. גשר עוד / שנשבר חזון במרכאות,
המחר. מיום החרד קטן איש / מיותר

 אותם וכל / וכוהניה האומה גדולי וממול .
 אור?ר והמעלים / גפניה תחת היושבים היועצים
 ולמשוף להמשיך יוכלו שהם כדי כקורבן
 לאחר יותר, טוב עתיד על המדברים / בחוטיה

 מהדקים הם הזמן באותו אך / סבל של יום 90
 קוראים הם ולזה / החבל את צווארך סביב

הנטל. של צודקת חלוקה
 הנורא במשבר האשם הוא שאתה טוענים הם

 ואת / אגורה אף השארת ולא וזללת אכלת כי /
 בפרץ עמדת ולא / למכירה העמדת ערכיך כל

רוע־הגזירה. את למנוע
 / שנותר האחרון המוהיקני הוא אתה כן.

 אחרי כי / דלת־הבשר הקציצה את יעשו ממך7׳״
 בקשתך מהי אמור אז / נשאר לא הרבה הכל

נסגר. השער בטרם האחרונה
קריית־טבעה בירנבאום, עמוס

• • •
בתדר כתוב הכל

 הרב שר״הפנים, התבטאות על עוד
ואילך). 3.7 הזה (העולם פרץ יצחק

 הקורא של עדינות־הנפש על מתפלאת אני
 הוא אחד מצד ).10.7 הזה (העולם בן־אברהם

 כך שמו. את לקצר וגם להתפטר גם לפרץ מציע
 מסתפק הוא שיני ומצד תיחשף, האמיתית שזהותו-

 הפסוק את מצטט הוא כאשר בלבד. דק ברמז
 יתאים המקוצר השם לפיו א', שמואל מספר

הוא." כן כי.כשמו. יותר. טוב לרב־השר
 הלא הפסוק. את השלים לא שבן־אברהם חבל
 עימוד ונבלה הוא... כן ״כשמו. אומר: הפסוק

 פתח־תיקווה גליק, רבקה
• • •

ודשו! לשח שחונה
 שווארנאדזה אדווארד של מינויו על

(ה ברית״המועצות של כשר״החוץ
).10.7 הזה עולם *

 אבא שחושב מה את לקרוא מאוד מעניין היה
 בפיו הלשונות עסשמונה לשעבר שר־החוץ אבן.

 שר־החוץ על עצמו) של והלשון זרות (שבע
 זה. זרות שלשונות ברית־המועצות. של החדש

אצלו. החזק הצד לא כנראה.
אמ בעיתון השבוע קראתי זה. בעניין אבל
 כי ואומרים. מתלוצצים במוסקווה כי ריקאי

 זאת: בכל אחת. זרה לישון דובר שווארנאדזה
גבעתיים שיש, יחזקאל גרוזית.

• • •
גיו־יורק מחירי

הישר ספרי״הצמרת מחירוני על
 (העולם בניו״יורק לשעבר אליים

).10.7 הזה
 היטל-הנסיעות. נוכח כי השוואה. לשם רק

שקל. 1500 של בסיסי דולר ושער מס־הנסיעות
אבל. הקרוב. בשבוע בשבילי מעשי בריוק לא זה .
 האדונים לוקחים כמה לדעת מעניין זאת. בכל '

 תיספורת עבור עובדיה ומישל ועקנין פייר
 של 14ה־ בקומה שלהם. הניו־יוי־קית במיספרה

החדש? גורד־הישחקים
 פרדס־חנה הירש, רינה

 דולר 150 עד 75 לתיספורת. דולר 60 •
 ומייק־אפ שעווה פדיקור. מניקור. לפסים.
פחות. עולים

זבהגא וכהנא כהנא
 הזה (העולם הגנב כהנא מאיר על

10.7(
 זה למתח. אותי להכניס הצלחתם אחד לרגע

 על תשקיף במדור הידיעה את כשקראתי היה
 מתושב דינארים 820 שגנב. כהנא. מאיר הסמל
 כהנא מאיר כי לקרוא שנדהמתי לא זה הגדה.
 נדהמתי זולתו. בכיס ירו את לשלוח. מסוגל

 סמל דרגת להעניק שהעז בצה״ל מישהו שנמצא
ההוא. הגיזעני לסגן־הטוראי

 היתה שזאת ותפשתי התפכחתי תיכף אבל
בז־שימעון. ראובן שני בנוסח מתיחה.
 פתחתי להנאתי, וסתם, הסתקרנתי כבר ואז

 בתל־אביב לכם. דעו אז, הטלפונים. ספרי את
 שלושה — בחיפה כהנא, מאיר שלושה מצויים

תל־אביב קיינר, שלום אחד. — וברמת־גן

1

במעגן המעגל סגירת
 (העולםבמעגן שדה-התעופה על עוד
)4 בעמוד (המשך •)3■7 הזה

רז תל ה תו ו _________________________סב?8 ה

הקדמי: השער כתבת

חווס נו מישטרה
 מספר לי!" הגיע זה מדוע מבין ולא בלילות בוכה ״אני

 שנפל (בתמונה), ישראלי רחמים צלם־העיתונות
 אזרח כשמתלונן המישטרה. של לסאדיזם קורבן

 לו. מאמינים תמיד לא השוטרים, אכזריות על אלמוני
 לא אפילו ערבי, אזרח הוא כשהמתלונן

 הקורבן היה הפעם לב. אליו שמים
שליח״ציבור.

האחורי: השער כתבת

□,המחג העושים
 שר לטובתו עדות־אופי שנתנה הצעירה

 שופט של בתו שהיא הודיעה האנס.
 רמורשע. להינשא שבדעתה בדימוס.

פירסום את האוסר צו לקבל והצליחה
את וחשף בירר הזה״ ״העולם שמה.

—

........

הגדולה השחיטה
שחט כך ת השכר, נ ם כל למרו מי כ ס ה  ה

ה • ם מ רי מ ם או קי בנ ם על ב ני אז מ  ה
ם צד • הצפויי ת כי ל פ ט  מ

טרה ש מי ת ה  על בתלונו
ם רי בכי

המע*
חנוט׳
והסרטן
הציבורי

שחיקת
הכיסאות

 כיצד בתדהמה רואים השכירים בעוד
 הפוליטיקאים עסוקים שכרם, נשחק

הח בענייניהם בהסתדרות
 הכיסאות, באמת: שובים

<€המישרות. ובים, הג
מהכלוב יצאו

 במעיו, ניתוח באחרונה עבר בדרג יוסף הד״ר
 לא הטלוויזיה רגן. רונלד גם שנותח בזמן

 בתפרים, פישפשה לא והעיתונות לגופו חדרה
 הזה. להעולם שהסביר כפי שר״הדתות. כי

 (בתמונה). נבון, אופירה פרטיות. רוצה
 סבורה בסרטדהשר. בעבר שלקתה לעומתו.
 לחולים, עתרת ציבורי לדיון המחלה שחשיפת

 •השד כי אם
לר הפך שלי
ר המדינה כוש

 הבעל, החוצפה: שיא כבר זה
 למעזן מפניו נמלטה שאשתו

 במוסד כי מתלונן מוכות. לנשים
 מדי: רב מחופש הנשים נהנות זה

 ונכנסות יוצאות ״הן
 בטח רוצות. שהן מתי
מאהבים!״ להן יש

*•י , ״ י י • י יי •>*■״1׳ * ־׳ י

 הציבורית התחבורה מחירי עליית
 הגננים בסביון: זעם הפגנות עוררה

 דיירי של והעוזרות
 אינם שפונת־המצוקה 9* 11^

בזמן. לעבודה מגיעים

המרחרח רחל
סרמחת:

המ של (..הישבןאני
(בת אללי דינה״)
 את החליפה מונה)

 תמורת התמחותה:
 ובעזרת דולר אלף

א איזמל־מנתחים  הי
״ה להיות תהפוך
המדינה של שדיים

 גילתה סימור רחל •
 של מישפחתו את

 דויד • משל ירוחם
 קל- שרון בין פיזנטי

ה הנערה צ׳ינסקי,
 והמכונית הולנדית

 לחוביץ יונה • הממוחשבת
 ברקוב סטיבן • בבנה זכתה
גלזר. רותי מפני נרתע אינו

 דרזש
משקיע

ה בת אליאל נאטאלי
 בבוטיק. עובדת אז

 לפתוח חותרת אבל
 — מוכן כבר הכל מתחרה. חנות

 חסר ההתלהבות. הרעיונות, החיוך,
הכסף. את שיביא המשקיע רק

למאיר-שלום
 כיסה תל־אביבי איש־עסקים

 מנכ״ל מאיר, בשיי לנקום
 כי גילה אד שלום״׳ ״כולבו
 בבית־המישפט גם ^

| ^  להיות מאוד כדאי |
שלממש. מיליארדר

בת
 המנצח

מתגרשת
 מספר מהמה זובץ

 חייו על הזה להעולם
 חווילתו על הפרטיים,
 אשתו, על המפוארת,

 גם שהיא גרושתו על
 עכשיו שהיא ״בתי. ומגלה: גיסתו

 בלילות, ישן לא אני מתגרשת.
 למיש־ ייוולד שלי הנכד כי

הרוסה:״ פחה

בהריון.

תיעבה חיה
 דבר, ידע לא כי טוען שרם שימעון
 אך בכתפיים, מושכים שלו החברים

 הכנסת: שולחן על הונחה המישלצת
 סיכוי כל סוסית שיפוצץ החוק

 מה שלום. על להידברות
■ ן  הליכוד ממשלות שאפילו ■

ולתכנן. למום העזו לא

וחסינות מאלמוניות
 אלמוני, ח־כ שבוע לפני עד עמר, שלמה
 התגלגלה כיצד מיוחד בראיון מספר

 ועדת־ החליטה שבשיאה פרשת־הקלטת.
 בנשימה חסינותו. את להסיר שלא הכנסת

 - שתוסר ביקש דווקא כי אומר הוא אחת
 ומסכם: בהחלטה, ליבו בכל תומך הוא אך
 הראיון בשולי שטות:־ הוא העניין -כל

 התנגד מדוע ליבאי דויד הח־כ מסביר
 בעדה, הצביע אך המישפטי, היועץ לבקשת

 מסביר נן־אליעזר (.פואד) בנימין והח־כ
 בכלל מתנגד הוא מדוע

 על שהגן למרות לחסינות,
לסיעה. חברו של חסינותו

ר עז י ר נ י ב ס מ

0
לכלא!״ חצה -אני
 .רוזמרי־, מסוג הוא עליה האהוב השוקולד

 כי — להיעצר כדי אותו, לגנוב נוהגת והיא
לינה. מקוב או כסף לה אץ

 באו וצלם־עיתוגות עודן־־דץ
החדשה. העולה של לעזרתה

ת פ שי קיץ ח
 אבל יפה. יותר — חשוף שיותר כמה

 לקוחה לכל מציעה הנוכחי הקיץ אופנת
 לפי אחר, איבר חשיפת
 ברך חזית, או גב בחירה:

יחד. שניהם או כתף, או
0

הקבועים: הנזדזרים
 ׳85 תמונת־מצב - מיכתבים
בחרוזי□

 של הזיכרון - יקר קורא
מזכירת־המערכת

 לגניבת האילתי הפיתרון - תימקיך
 בבתי־המלון המגבות

 העז את להוציא - כמדינה
 סיכויי־השלום לרצח נסיון - הנדון

 צבן יאיר של הזיקפה - אנשים
 שרון אריאל של והפיטמה

 עדיפות ויאכטה פילגש - איימי יומן
 במיפרקת כדור על
 ״נשי□ - אומרות/ים הן/ם מה

 שפוליטיקה חושבות עדיין
גועל־נפש!״ זה

 שקט בוקר - זה וגם זה גם
 תל־אביבי בבית־קפה

 חדשה מיסעדה - ישראל לילות
 חדשה מיסעדה שפת־הים. על

פלאפל עם לחומוס

24  מאחור וחושפני
היהלומים בגלל - תמרורים ס

27  הספרים את שרפו
משעשע מקרה - תשכין

28  אותיות) 6( ומפתיע
כף־היד - הורוסקופ

32 קווי□ רק לא זה
צעירי□ חמישה - קולנוע 6

33  בית־הספר של בסיפריה
מתחילי□ מתי - לרותי מיבתבים

11

34  מין על באמת, לחשוב
במרכול רופא - הווי

12

34  בקורס־טיס וקיבוצניקים
שן שבר אחד - שידור

17

38 לגרמניה נסע ואחד
אי־הוודאות עידן - ואתה השקל 18

39 והמזומנים
לעשות אפשר - המרחלת רחל 21

40  בעל ללא ג□ תינוק
לניו־יורק טסי□ איך - הכא העולם

42 לשל□"מיסי□ מבלי 22




