
מכחכים
לעשות עת

ב המישטר של תסריטי״זוועה על
).15.1 הזה (העולם מדינה

 החשיבות כל ועם רביד, לקורא הכבוד כל עם
 לקידום לעשות אומנם יש בגיזענות, למאבק

 הזאת הרעה אבל — המדינה פני שכנגד הרעה
 סכנת — הכל ובראש הכל, לפני כל, קודם היא,

הרוטציה.
 מה כל זה הליכוד שילטון של שנים שבע

 חזרתו למנוע יש לשאת. יכול הזה שהעם
 כן אם אלא מחיר, בכל הליכוד של לשילטון

לחלוטין. הזה העם של דעתו נטרפה
 תקופת־ שתיתם לפני לעשות, עת אכן, ולכן,

 עד החודשים מיספר של נותרה, שעוד החסד
 גם צרה, ממשלה הרוטציה. מועד הקרוב, לסתיו
 עם צרה ממשלה ובוודאי לדתיים, כניעה במחיר
המת והרשימה רק״ח של פרלמנטרי שיתוף
קדמת.

 שימעון של אמינותו של כביכול איבוד מוטב
 הרוטציה), (של הסכם מקיים שאיננו על פרס,

ילדינו. של עתידם איבוד מאשר
תל־אביב רצון, יקיר

שני כיפור ין□
 הזה (העולם הרוטציה סכנת על

22. 1. (

 בצורה פרס לשימעון להטיף צריך לא
 תשו־ את להסב די הרוטציה. בנושא רציונאלית

ללוח־השנה. מת־ליבו
 כהונתו תקופת מסתיימת הרוטציה, הסכם לפי

 אומרת זאת .1986 באוקטובר 12ב־ פרס של
ב ראש־הממשלה לתפקיד ייכנס שמיר שיצחק

יום־כיפור. שהוא ,1986 באוקטובר נו
 • לא תשל״ד, שנת של זה אחד, יום־כיפור האם
רמת־גן וקסמן, דוד ישראל? לעם הספיק

ניטשה אמר כה
טאבה. בעניין הקבינט סיכום על
 חמוצת־ תגובתם על להשתומם לא אבקש

 ממ־ של ההצעות לחבילת המצרים של הפנים
השאר. וכל טאבה בנושא שלת־ישראל

 וילהלם פרידריר הפילוסוף אמר כבר הלא
 טעים להיות צריך ״הפתיון ):1900־1844(ניטשה
הדייג!״ של לחיכו ולא הדג של לחיכו

ירושלים סופר, שרגא

היוצרים זכות
 (העולם אבשלום של קריקטורה על

).15.1 הזה
 מדוע שפירא? אברהם מח״כ אבשלום רוצה מה

 זורח המודיע, שפירא, ח״כ להיות צריך זה
 ״עכשיו כי בטלוויזיה, השביתה לרגל מאושר,

 כתוצאה (כנראה ילדים!״ הרבה במדינה יהיו
בטלוויזיה). הצפיה במקום החלופי, מהעיסוק

 ח״כ הוא הילודה לריבוי הגדול הלוחם הלא
 דיוקנו להיות צריך זה והיה כהן־אבידוב, מאיר
הקריקטורה. אותה את לקשט צריך שהיה

רמת־גן גרין, שימעון

איוב של גדהחינת
ה (העולם בתנ״ך חיות תיאורי על
).15.1 זה

 איוב(״ישחק בספר נכתב שעליו הסוס אומנם
 לא הוא חרב!״) מפני ישוב ולא ייחת! ולא לפחד
 שהוא כפי ביפו, אבנרי אורי שראה הסוס בדיוק
 המשורר איזכור עצם אבל לציין, הקפיד בעצמו
 את פתחתי הסקרנות. חוש את בי גירה התנ״כי

 המובאה הוצאה שממנו (ל״ט), איוב בספר הפרק
לקרוא. והמשכתי אבנרי, של

 בעל היה איוב ספר את שכתב מי לדבר. מה אין
 למשל, כך, ביותר. נכבדים זואולוגיים כישורים

 במותניו, ״כוחו (ההיפופותם): הבהמות מתואר
 עצמיו ארז... כמו זנבו יחפוץ ביטנו, בשרירי ואונו

ברזל." כמטיל גרמיו נחושה, אפיקי
הרצליה בן־חיים, שרה

למערכת מיכתבים
 הזכות את לעצמו שומר הזה העולם
 מסיבות קוראים מיכתבי לערוך

טכניות. או מישפטיות לשוניות,

הקדמי: השער כתבת

אנינה של השנוטה
 גרנות לאביבה שהיתה האדירה ההשפעה מניין

 לתאה הסכין את הגניב מי יערי? חווה על
 האם שתתאבד? בכך עניין היה ורמי חווה של

 הרומאן על שתלשין חווה על אביבה איימה
 שר הרעיון בעל מיהו ח׳כ? עם שרה

משח־ הזה׳ ,,העולם גופה? ,,גיהוץ״
בפרשה. השונות הגירסות את זר

משקו!״ .נוס

ס
ש ״לישראלים  והם - גרעיני נשק י

 ברונו מזהיר בו!״ להשתמש מוכנים
 בניהולה מילחמה הצופה קרייסקי,

 לגרש והתובע: העבודה מיפלגת של
 מהאינ־ השקרן פרם את

 הסוציאלים־ טרנציונל
שקרנותו!״ ״בגלל — טי

ציבשנ״ם בלונים
מסעו את אופף פוליטיים בלופים של ענן
 בתי־ בין פרס שימעון של הססגוניים תיו

 הבטחות מפזר הוא אירופה. של המלוכה
 ומרגיע: ציבעוניים בלונים מפריח ורמזים,

 השלום. מתקרב או־טו־טו
 האו־טו־ מועד כשיגיע אבל

שמיר. כיסאו על יישב טו,

ומרגיע: וניים

ס
גונדר

מישגה
פו יופי גונדר־מישנה

 של המודח המפקד לק,
,39 בן איילון, כלא
 יש כעת למקרר. נכנס

 לאסיפת־ ללכת זמן לו
 — פאשלה ״עשיתי הורים.

 הקצין. מתוודה משלם,״ ואני
 ״גונדר־ בתואר עצמו המציג

ומרתק. כן במונולוג מישגה",

בבדידותו איתן
 חריגות עמדות בעל הוא איתן מיכאל ח"כ

 הקיצוני. הימין שבחוגי חבריו בקרב
 הוא מדוע מסביר הוא מיוחד בראיון
 נגד מטיף הוא מדוע מוות, לעונש מתנגד

 כמהו- התנגד מדוע כהנא,
 לו יש ומה בהר״הבית מה

כוכבי־טל־ של עלייתם נגד ■
בגין. זאב בנימין כמו וויזיה

0

□חלו וחדו
 כיצד הזה להעולם מספר רודולף אלן הבימאי

 אהבה־ על סרט״אינסטנט עשה
רדיו יועצת־מין של אינסטנט

ושקרן. בארים בעלת פונית,

ו 1 1 1_✓ו - 1 ו  ׳

0
הקבועים: המדורים

3 איוב של גן־החיות - מיכתבים
 מריץ מה - איגרת-העורך

4 הראל איסר את
 5 ז חברון את לשרון יתן רבין - תשקיף
6 מרפי ושמה בדיחה - במדינה

11 צבעוניים בלונים - הנדון
והגלגל. השר - אנשים

12 והסנדל העיתונאי
17 החוחים בין שושן - אייטי יומן
 רוצה ,.אני - אומרים הם מה

 18 ויחייכו׳״ וישרתו יתרוצצו שהמלצרים
- זה וגם זה גם

21 השמצות לכתוב קל לא
ש פ ךנ מ ש  פולק. יוסף של - ח

22 איילון כלא מפקד שהיה מי

האחורי: השער כתבת

אהבה גירושי
 נווה-תירצה, מכלא הובאה אנג׳ל שרה

 באר־ מבלא הובא (בתצלום) שמעיה
להתג־ לרבנות באו הם שבע.

מס־ דווקא השניה, בפעם רש
זה. את זה אוהבים שהם ני

באגם מוות
 מתוך שנמשתה הגופה התאבדות? או רצח

 בפרק־ המלאכותי האגם מקרקעית מכונית
הא־ במושב נמצאה הירקון,

וברב במבוכה. החוקרים חורי.
ריון־גירושין. יתקיים לא נות

המרחרח רחר
מרווחת:

 שרה של הרומאן
 אד־ הברון עם ברוכין

 דה־רוטשילד מונד
 בן־ תמי נפלה איך •

 של בזרועותיו עמי
תוני דני  עירית • זי

קיצ (בתצלום) בולקא
 לטובת בשיערה צה

 עציצים משליך לא סיני אריק • החרדים
 תחרות • יאיר טלי על

 (״ילו״) אהרון בין ההרזיה
לופוביץ. לצביקה שביט

במחתרת ילד
 הצעיר העבריין ,13ה־ בן גיל

 מתגנב בת־ים. בתולדות ביותר
 יפית של לביתה לפעם מפעם

 אומר אותו, שאימצה ניניו,
להס־ וחוזר שלום
 - במיקלטים תתר

המישטרה. מפחד

 הפוער
פוער לא

 תל־אביב הפועל של עסקנים כמה
 השחקנים משכורות את משלמים

 שהאגודה בעוד - מכיסם
 דולר אלף 200 שילמה

 ומב־ אחד, שחקן תמורת ^ 1, 0
בלבד. 3.000ב־ אחר רה .

 27 לשנה בננות קילו 15 אוכל אתה - הווי
28 ׳86 לחורף הסוודרים - חלון־ראווה

30 איתן מיכאל חרות ח״כ עם - ראיון
 32 אותיות) 3(שחור כמון זרע - תשבץ
35 אמריקה נוסח אהבה - קולנוע

 37 שיגעון וקצת העזה דלי: - הורוסקופ
ופיקנטית. חמודה - לרותי מיכתבים

38 ואהוב אוהב
39 בטאבה לשדיים צל״ג - שידור

44 רומאן רומאן - המרחלת רחל
אחוז 16 רק - הבא העולם

46 להתגרש מצליחים

סוודר מיני
 1986 חורף של הסוודרים

 ומסתיימים ורחבים ארוכים
* ז י י י י י י י י ״ י י € י -
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 בוועידת ישתתפו מהשטחים אמנים
 מהשטחים האמנים והפסלים: הציירים

^0  בבניית נרחב חלק יטלו ^9
והביתנים, הקונסטרוקציות

באי־הכינוס. את שישמשו
2526 הזה העולם


