
מכחכים

י

י?1הש החלק עם מה
 (העולם ״אנטי־אידיוטיקה" המדריך

 דיעות לשרש ניסה )9.10 הזה
 להגן מנסה ארזי הקורא מקובלות.

מהן. אחת על
 ״לא האומרת הטענה את הביא אבנרי אורי

 שאין מכיוון שטחים, תמורת שלום יתכן
 ישראל של קיומה עם משלימים הפלסטינים

נכונה. אינה היא כי להוכיח וניסה כמדינה,"
זאת. בנקודה עימו מסכים אינני הכבוד, כל עם

 לא הפלסטיני העם שמהות להניח סביר
 אז .1948ב־ העצמאות מילחמת מאז השתנתה
 מהארץ, חלק החלוקה תוכנית להם העניקה

 היום. של הכבושים השטחים כל את בתוכו שכלל
השני. החלק על במילחמה פתחו הם אך

 השינוי אבל דברים, הרבה אומנם, השתנו, מאז
 המדינה היום איכותי: ולא כמותי, בעיקרו הוא
 אותה להשמיד והסיכויים גדול, וצבאה חזקה היא

מאוד. פחתו במילחמה
 הביא לא זה מצב כי בהחלט ברור אולם

 מדינת־יש־ של קיומה עם השלמה בעיקבותיו
 חלום את עדיין מטפחים רבים פלסטינים ראל,

חיסולה.
 בשלום אש״ף של הנוכחי רצונו אלה, בנסיבות

 וצבא פלסטינית מדינה הקמת בהחלט. מובן הוא
 חלק היא הכבושים השטחים וקבלת פלסטיני

 ולחלק חלק, עכשיו נקבל האומר: מהלך־מחשבה
יותר. מאוחר לדאוג נוכל השני

חדרה ארזי, דן

זהב של דיור
1בארץ הכי־מוגן המקום מהו

ההתנחלו אל לנדוד הפסיקו שאנשים אחרי
 שם, הדירות של המצחיקים המחירים בגלל יות,

 חדשה שיטה ארץ־ישראל־השלמה אנשי מצאו
מתיישבים. למשוך

 בעיתונים: השבוע שהופיעה למודעה לב שימו
 לגור מעוניינים אתם האם — דתיים ״גימלאים

 בכך בשומרון? ישוב בתוך גיל־הזהב בשכונת
ה ליישוב תרומה עם מוגן דיור לשלב תוכלו
ארץ!"
 שקט מקום לקשישים נמצא סוף־סוף, כך,
 מיני כל אותם יתקפו לא שבו מוגן גן־עדן ובטוח,

 להגשים יוכל דתי גימלאי כל וגם פוחזים, צעירים
חשובה. מיצווה בגופו

בית־השיטה וייניש, שלמה
• • •

הקשיש הקלע קול
יוסף של הפרישה הבטחות על

בורג.
 בן בוימל, אליקים עצמי: את להציג לי הרשו

 מישרד־ לדעת (לפחות רבה בהצלחה מנהל ,77
 יצואן תעודת לי שהעניק התעשיה״והמיסחר,

לאבי מיפעל לשנה) דולר מיליון 1.3 — מצטיין
ייחודיים. רפואיים זרים

בברי בשחיה בוקר כל להתחיל משתדל אני
 השמונה־תשע את נותן ואחר־כך גורדון כת

 וחוץ עובדיו. 22 על למיפעל, שלי היומיות שעות
 למסעות־ בשנה פעמיים־שלוש יוצא גם אני מזה

השתת על המיוחדת וגאוותי באירופה, עסקים
 המתאים, במיתקן במיטווח־ירי הקבועה פותי
רבים. בולים קולע עדיין אני שבו

 הרדיפה על לקבול לעצמי מרשה אני לכן
 הד״ר אחרי האחרונים, בשבועות הבלתי־פוסקת,

 שאינו על כלי־התיקשורת, ברוב בורג, יוסף
 שומו ושנית, הבטיח הוא שראשית מכיוון פורש,

.120 עד ,76ל־ מתקרב הוא שמיים,
תל־אביב ברימל, אליקים

הסיוט ר
 הזה (העולם לרצח עדים ילדים

6.11.(
 אבא בלב סכין בכתבה לקרוא הזדעזעתי

 של בגופתו וצפו עמדו השכונה ילדי כיצד ואמא
 איזה מבינה לא אני גרודניקס. הרצל הנרצח,
 זוועה במחזה לצפות שלהם לילדים נותנים הורים

כזה.
,10 בגיל הראשונה בפעם גופה ראיתי כילדה,

 העולם מילחמת בזמן ברומניה, הולדתי, בעיר
 שלי ואמא מרעב, ברחוב ומת צנח האיש השניה.

 לאחר שבועות במשך אותו. וכיסתה עיתון קנתה
 שתקפו הסיוטים בגלל להירדם יכולתי לא מכן

לישון. שהלכתי פעם בכל אותי
 אבל מתים, אנשים הרבה ראיתי כבר אחר״כך

 שראיתי זו כמו אותי זיעזעה לא גופה אף
קטנה. ילדה כשהייתי

תל־אביב שמילוביץ, שרה
2515 הזה העולם

ת ב ת שער כ הקידנזי: ה

עין תחת עין
 (עיתונאי). בעין (עיתונאי) עין מילחמת
 סודי, נזישפט־גירושין בעיקבות שפרצה
 ראשיתה התיקשורת. חוגי את מסעירה
המ לונדון(בתמונה), ירון של ברשימה

 וידידי הבעל ידידי בין בהתפלגות שכה
 רפש בהטלת וסופה האשה,
 של בסופו יצליח. מי הדדית.

מי? של עיניו את לנקר דבר.

ת ב ת שער כ האחורי: ה

ג׳ שר הנרונ
 הסתבך לוי, מחווה שהתגרש אחרי

 הקץ בא מסמים, להיגמל וניסה בעסקים
 אופנת־ נסיך של הישראלי הפרק על

 מירנדה. האיטלקיה. אמו פולופ. גי העור
_ _  לארץ. בחשאי השבוע באה ■

 כנראה עיסה. אותו ולקחה
מסמים. גמילה טיפול לצורך

מילחמתאחים!
פ במילחמת־אזרחים. שמאיים מי

 הפע־ שח. הוא מה יודע אינו שוט
 מצלצלים אינם מונים —

 בחיים והנותרים למתים.
טהורה. משינאה ניזונים

ומפתח ישב!
 בשם איטלקי לפרט שעובד יפאני, כיפ--

 ואת האיטלקית הצנזורה את מסעיר המפתה.
 הנועזות בסצינות התל־אביבית הבוהמה

 (או37ה־ בת סאנה־־לי סטפני השחקנית •טלו.
בגיל* ..אב :מתרגשת אינה .142
ובתמונה) שלי הישבן נ-אה כך
ש במה **י אין _ תביי י "

? לא או אנטישמי
 לעיתונות, שהעניק האחרון הארוך בראיון

הגר המחזאי הצטדק מותו. לפני חודשיים
 פאסבינדר ומר ריינר מני

ה־ של עירבת״הקולנוע באוזני
אנטישמי! אינני הזה: עולם

בסחדרים קיץ
מכי כבר הראשונות טיפות־הגשם עם
ם נים אי פנ  קיץ של המלתחה את האו
 ובארצות־הב־ באירופה .86

ם הם רית חי  הפתעה: מבטי
הקיץ! לימות גם סוודרים

הכוונת עד נגבי
 על להתלבש עומד המנהל הוועד

 תוכנית* בגלל נגבי, משה המישפטן
ודברים. דין שלו, הרדיו

 של גרגזת הערה הסיבה:
זמיר. יצחק הפרופסור

והשקל אתה
טוב? אוקטובר היה

באוקטו רווחה מודעי יצחק הבטיח ביוני
ההת • שנה באיזו לציין שכח אבל — בר

^ סערה שעוררה ייקרות ^ ■ ^ , ־ ו א  ב
 פושטות אוניברסיטות • צר
בנקים• המרגיז מחקר • יד

 המרחרח רחר
מרתחת:

 (בתמונה)שמי איריס
ל ומתכוננת בהריון

 אנסקי שוש • חופה
וה לאלכט, בן ילדה
ת להם הולידה אגדה

 ליטף מי את • אומים
 חווה • שפירא מולי

 מלתחה מזמינה לוי
 )19( רובין ברכה •

 המכונית את
הדר. מעופר

 ס יבואו צדיקים - ל־$ השער זה
 במחיר מציבות קנה רבין יצחק •

 ודו חגיגות • מוז״ל
באפריל. ב־ו במאי ■

הקבועים: המדזרים
ם כי ת ב  3 בעידן־האש שנת־הצפרדע מי

רך העו ת־  4 ותיק מכר עם פגישה איגד
! " קי ש 5 הבנקאי לאשת גט ת
ה \ נ די מ ;> מיליונרית אצל ארוחה ב

7 ופיק־בירכיים ורעדה חיל הנהו*
<'י  הטלוויזיה תצליח כיצד 8אג

12 מביתו בגין מנחם את לגרור
-יי *ימן  משעממת פורנוגראפיה אי

17 מודרני ונביא
ה ם/ן מ ת ה ס/ו רי מ  עדייו .אני או

18 וניושתנים• חלשים שהם חושב
פי צו ב ש  לחזור אפשר אולי ת

20 אותיות) 3( שעבר הלילה על
 טועמים איד ישראל' לילית

22 מזון־חתולים

והנת״ם ערכאת
הפי את להפסיק מבטיח ערפאת יאמר
 מגיב הישראלי המימסד בדזו״ל, גועים
מא פתי ,,דק מכריז: פרס ושימעון בזעם

הבעיה מעוררת מדוע לערפאת!״ מין

 בזז<<ם להצליח
לעומוע בל*

 התגייס לימודיו, את בהצטיינות שסיים אחרי
 קצין־ הוא ,23 בגיל והיום, לצה״ל, מנור ירנ

 כך לשם ואיש־מחשבים. קבע
— מאוד להתאמץ עליו היה
מלידה. חרש הוא דני כי

 חברטז
השדים של

 לשרות לסרב תלמידים שיכגעתי ״לא
 תוצאות את הרי מוסרי. לא זה כי צבאי,

מכ אני!" ולא הם, לשאת יצטרכו הסירוב
הני- בתיכון המורה ס, בסטו רוברטו ריז

חסינות
סקס־מ־רמטוית

 סיפרו את קראה תעסה־גלזר מרים דז״כ
 מיניות בסטיות נגוע הוא כי והכריזה

לפסי־ לפנות ועליו קשות
 בן־עזר אהוד הסופר כיאטר.
 לי יש ״עכשיו מרוצה:
סקס־פרלמנטרית!״ חסינות

ן11״1

רחב
בוראיך

 מוכנים תל־אביב שפועלי לכיבודים גבול אין
 אי־אפשר אחרת נערץ: מנהיג על להמטיר
 אחריו שהשאיר החרוכה האדמה את להסביר

 במועצת״הפועלים, בן־מאיר דב
 הבזבזני פולחן־האישיות את

 נעלמו לאן התעלומה ואת שלו
המועצה. מכספי דולר מיליון 7.5

ם רי מרו  עיתונו את שערך העורך ת
26 חוליו ממיטת

ם בי ת כ תי מי  27 טוב ראש מבוקש: .לדו
 30 ועדת־האתיקה החליטה מה שיידור

ד ו.פ ם ז י ה ו  בחלחול קפה ז
31 האגוזים ואוצר
34 לאמריקה בעיטה קולנוע

ה ת שקל א  הסודי ההסכם וה
35 , מכבי של

זורחת השמש הורוסקופ
36 ולרזים לשמנים

 הסבתא - המרהלת ייחל
 בארץ יפה הכי

 הדולפינים הכא העולם
ציונים אינם


