
מכוזבים
נו־נו־מ

פרס שימעון שמפריח הבלונים על
).29.1 הזה (העולם

 עם שקורה מה של מזהיר ניתוח אחר, מצד
 או־טו־טו אם גם שני, מצד אר, השלום. תהליכי

 את לקטול מדיי יותר קצת זה כלום. קורה לא
 בצורה פרס שימעון של הטובות כוונותיו

כזאת. דראסטית
 לו שאין בטוחים כל־כך להיות אפשר מניין

 כל־ להיות אפשר מניין בשלום? אמת של עניין
באמת? על משתדל לא שהוא בטוחים כך

 הנדון של הכותרת ברוח לומר, לי הרשו
הרצליה חילך, יהודית נרנו-נו• האחרון:

• • •
לאורווה! גאזדה

(העו בהר־הבית הח״כים ביקור על
115.1 הזה לם

 אבנרי אורי טעה מחנה־השלום. דוברי כל כמו
בגישתו.
 מחברי־הכנסת כשנמנעה טעות זאת היתה

 המלך לאורוות הכניסה שילנסקי ודוב כהן גאולה
שלמה.

ואחר־ ,להיכנס להם להניח צריכים היו להיפך:
השער. את לנעול כך

בכנסת? מאשר באורווה שיהיו מוטב לא האם
אורווה? מאשר יותר להם מתאים מקום איזה

רמת-גן מיוז, אלכם
• • •

המדיחים מישטרת
(העולם סמויים מישטרה סוכני על

).22.1 הזה
 חסרה האם פה. קורה מה מבין לא אני

 ולהדיח לנסות צריכה שהיא תעסוקה, למישטרה
 מי את לה שיהיה כדי שונות, לעבירות אנשים
לעצור?

 ׳84ה־ בן קולצ׳אר לפרופסור נטפלו מדוע
 כמשתמטים המתחזים לשזטרים שיזציא וביקשו

בצה״ל? משרות להשתמטות אישורים
 השודדים, הגנבים, כל את קודם לתפוס כדאי
 המהלכים — המוכחים — והרוצחים האנסים
תל־אביב מירקין, יעקב חופשי•

 את ישראל, במישטרת פקד לבעלי. הקראתי
 מתוך קולצ׳אר. הפרופסור של הדחתו על הכתבה

 לו. הצעתי אני אבל הגיב. לא הוא למדיו כבוד
 אנשים. להדיח הרעיון בראשו יעלה אי־פעם שאם
(במיטבח). כלים ויריח הביתה שישוב מוטב

חותמת אני מובנים, מטעמים
ישראל מישטרת פקד, אשת

• • •
מיצווה ודא פשע לא

הזה (העולם טיבעונית דיאטה על
22. 1. (

 או מחסה מת לא אחד שאף להיות מאוד יכול
 הבקשה בעת הנכבדה השופטת כדיברי מגזר.

 בתל־ הטיבעונית התזונה יועצי של _״למעצרם
אביב.

 היא השאלה פשע. אינה שטיבעונות ובוודאי
 אותה בלשון או, מיצווה, היא טיבעונות האס רק

 לחיות אפשר האם מזה, למזת לא אם שופטת.
חיפה גילדן, דינה ומגזר? מחסה
 הטיכעתיס מיספר שכן. כנראה •

אלף. 400 עד 200ב־ ערך1מ בארץ זהציסחוגיס

רמב״מבם
).22.1 הזה (העולם הרמב״ם על

 והסומא הרמב״ם סיפור את שהכתיר מי
 כנראה, ירע, לא ז״ל רמב״מנו בכותרת המדומה

 לזכר שנערכה 850ה־ יום־ההולדת חגיגת על
בפאריס. חודשיים לפני הרמב״ם

 פרופסור היה הרמב״ם שלי זיכרו מכבדי בין
 חד שהודיע, בדאווי, אל־רחמן עבד מכוויית. אחד

ערבי. פילוסוף הרמב״ם היה למעשה כיי וחלק,

יש!
 תל־אביב נפתלי, דויד

• • •

 הזה (העולם הקולנוע קופתוני על
22 . 1. (

 מכה האימפריה — המיספרים על ריפרפתי
 התיבה שודדי דולר): מיליון 142( שנית

 וכמו מיליון) 96( גריז מיליון): 116( האבודה
 וצעקתי הכורסה מן זינקתי בשעתו ארכימדס
יש: לאשתי:
 של מאזן־התשלומים לבעיות המוצא הנה

 מן יוצאים ואנחנו סירטי־קופה כמה ישראל:
תל־אביב אלברט, יצחק המ״׳ו•

ה העולם 2527 הז

הקדמי: השער כתבת

יבנאל אל, אל,
 הגלילית המושבה תהיה האם

 יתחיל שבה לנקודת־המיפנה,
 במדינה החילוני הרוב סוף־סוף

 ערי־ נגד שלו המרידה את
החד־ המיעוט של צותו

חייו? את הממרר די, ^1^

האחורי: השער כתבת

,ממני?״ מפחד ״מי
 פוחדים שאנשים מרגישה לא ,,אני

העי אדווה. נעמי מכריזה ,ממני,׳
 שהורשעה זאשת־החברה תונאית

 היא לזנות. וסרסרות שידול בעוון
ההרפתקות. מלאי חייה על מספרת

 גברים עם יחסיה ער
£ £  אהבתה ועל מפורסמים §

הסוגים. מכל לבעלי־חיים ~

סודי סיפוח
 הוא מה בעד לב שם מהח״כים שמישהו מבלי

 את לספח השבוע הכנסת החליטה מצביע,
 השיטו הכבושים. השטחים

 1 מס בענייני שולית חקיקה
בלבד. ח״כים שיבעה בנוכחות

 ; 1 ־׳ < 1,

ס
 שווה אחד

עשר
 של חיתולו את להסיר רצה הנרגש האב

 אכן כי הנשיא לאשת להוכיח כדי התינוק,
 מת־ היה דומה פסטיבל האם זכר. הוא בנו

 בת זו היתה אילו גם קיים
בנים? עשרה אחרי ראשונה ^4̂7

בשדרות. הברית פסטיבל

למה?-כובע!
 משוק מהבוידעם, כובעים לחדש איך

 על־ידי שניה, יד ומחנות הפישפשים
ב המצויות תובפות

האחרו הצעקה בית.
התורכי. הפיגנון נה:

 לישכת אך — מירמה מאשמת זוכה עו״ד
 הידיעה פירסום את לאסור דרשה עורכי־הדין

ב־ פוגעת שהיא משום הזו,
בכך. שמיומנותו שלם ציבור

המדור. מגילויי אחד זה

כנעני זיכרון
ס

 כדי התכנסו ויריבים ידידים חסידים,
 האיש - רטוש יונתן על זיכרונות להעלות

 יהודי, להיות רצה שלא
 האיש ״עברי". בתואר ובחר

דברים. לשנות שביקש

שלום הישראלים לנל
מה הצליחה כמעט השבוע בהאיטי

נשאר. בייבי־דוק בינתיים אך פיכה.
 שם מבתדרים כיצד
במתי• הישראלים, קומץ
באי? הבין־גזעית חות

ט ־ ה פ ס
הכדור קבוצת רכז בן־עטר. יאיר

תבי הגיש רנזת־גן, מכבי שר סל
 ב־ אגודתו. נגד לבית־המישפט עה

 נזישמע־ שנש עיקבות
מחו מדור מוגזם. תי

0הזה״. ,,השלם של דש

איפה
האנס

השני?
 היה המישטרה, שבידי הראיות על״פי

תל־ בצפון אנט עוד כנראה
 החשוד מלבד - אביב

השבוע. נפתח שמישפטו

הפועל אגרופי
 תל־אביב הפועל של הספורט באגודת עסקנים
ה ראשי את להטריד אנשי־אגרוף שולחים

 הטלפון וגיבורי הסתדרות.
 בגלל הכל חייהם. על מאיימים

עלובים. דולר אלף 120 עוד
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ס
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יהודית! מיהי
 ורוז נותקו לדירתה והגאז החשמל

 המהנדס הרעב. סף על נמצאת טרור
 תוכל בישראל כי שיכנעה היהודי

 כאן אבל בכבוד. לחיות
 לא ״זה בעיה: התעוררה

יהודיה!״ שאת בטוח

 עם טולר אברהם הקפה בעל של נישואיו
 ה־ של החתונה • אינה הצעירה המלצרית
 דה־ איב • (בתמונה) זמיר ענת דוגמנית

 אלקובי דודי את לעבודה קיבל מרדיקם
ל17ה־ בת בתה •טרו*, • בה והתאהב גאו ש

 דירת של הרע המזל • דתי במוסד נוני, לה
החדש הקריירה • גרנות ואבי אביבה

של והדרכון זראי ריקה של '
7 1  ע־ ברדו, בריז׳יט • יוחנן ^4

השחום. והגבר לוינבון מית

וחווה מחני□
מתכו כבר יערי, חווה הורשעה בטרם עוד
 נווה־תירצה: הנשים בכלא לבואה ננים

וה המכריחות השודדות,
 מאחורי שנולדה תינוקת
בתי״הסוהו. של החומות

הולך! הכל
 יפה• באו״מניק 17 בת תעשה מה

 אומרת כשהיא להתנהג איך התואר?
 שדתית אמר מי ״לא״?

ל־ טובה להיות יבולה לא
להיאנם? לא איך חילוני?

הקבזעים: המדזרים
3 לאורןוה! גאולה - מיכתבים

 4 עצמי וביטחון בורות - איגררדהעורך
5 תושאל אהוד גם - תשקיך
6 המעופף מיגדל־בבל - במדינה

11 פשוטה מילחמת־קיום - הנדר*
 12 יערי חווה עד יערי ממאיר - אנשים

17 לאויב אנדרטה - אייטי יומן
 -כשהטלוויזיה - אומרים הם מה

 לחגיגה הופך זה עניין. סוקרת
18 לאומית!־
 הביתה לשוב טוב יהיה - תשבצופן

20 אותיות) 4(
 בא חדש מוצר - זה וגם זה גם

21 לשכונה

 - חדש דיסקוטק - ישראל לילות
22 ישנים פרצופים

24 הראש על זיקארד - חלוך־ראווה
31 בירדן! תשאל - *טידור

32 שמרים או־ם - הולך הבל
32 אופניו על שהזה האיש - תמרורים
33 נומרולוגיה - הורוסקופ

34 אדווה נעמי עם - ראיון
העיר. אל מהקיבוץ - ספורט

37 וגרמניה בלגיה להולנד וגם
 המלצרית, אהבות - המרהלת רהל

 40 החתולים ומגדלת מנהלת־המכירות
 יהודי פעם ראית - הבא העולם

42 מטרי של ברוחב


