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ראדמרר רא

).5.2.86 הזה (העולם יבנאל גטו על
 האומרים מאלה שהוא על אבנרי לאורי תודה

 לדעתי וישר. נקי מצפון עם חושבים שהם מה את ^
מעטים. הס כאלה ן

 להיות היום גאה פתח־תיקווה, יליד אני,
 האומרים דגל־המרר, מנושאי ולהיות יבנאלי

 כאן אותך רוצים לא לא. בפשטות: לאדמו״ר
מיטרד. פשוט אתה בותכנו.
וגיזע־ אנטישמיות על נגדנו, הטוענים ולכל

 ביתכם ליד לגור בא היה שאילו לומר רצוני נות,
 לצה״ל, המתנגד לציונות, המתנגד כמוהו, אדם

 שונה אורח־חיים בעל והוא לעבודה המתנגד
כמוני. מגיבים אתם הייתם משלכם,
 ונמאס ואמיצים, שפויים אנשים פשוט אנחנו

 המלאכה על מעשינו, על הזמן כל להצטדק לנו
חוצות. בראש לעשותה, הזמן שהגיע הזאת

יבנאל יםלןין, ארז "י
• • •

הזלך הכל רא 1
 (העולם אבידן לילי של מדורה על

ואילך). 22.1.86 הזה *
 על ,והזדעזעות תדהמתי את להביע ברצוני

 הגברת נדיבותה, ברוב שמעניקה, החינוכי הייעוץ
 ייעוץ ההתבגרות, בגיל לנערות אבירן לילי

 על־מנת גופן את למכור אחד: במישפט המתבטא
בחברה: מקובלות שתהיינה

 לשמור בטובך הואילי אבירן, גברת לי, צר
 אותן להעניק לא מיקרה ובכל לעצמך אלה עצות

נשמו את ולהרעיל והתמות הצעירות לנערות
רמת־גן דויטש, רונית תיח• ^

אופייני דגל
 מישדרי בסיום הלאום דגל על

).12.2.86 הזה (העולם הטלוויזיה
 לו יש לחינם לא אבנרי. לאורי הכבוד כל
 אני ציוני. שהוא העליון מבית־המישפט קבלה

 במדורו, הביע שהוא לביקורת פה בכל מצטרפת יל
 מדי המקשט הלאום דגל של טיבו על אישי, יומן
הטלוויזיה. מירקע את לילה

 הוא הזה המיסכן הדגל כי היא האמת אבל
 ולעבודה לאי־האיכפתיות לרשלנות, אופייני

הטל אנשי התנהגות את המאפיינים כלאחר״יד,
הדגל. הנפת שלפני בשעות גם בעבודתם, וויזיה

כפר־סבא זינגר, צפורה

 בחצות הדגל אחוז. במאה צודק אבנרי אורי
 אחד אף להבא שגם בטוח אני אבל חרפה. הוא

 לא בירושלים) הטלוויזיה (בניין רוממה בבית
ישים.
 דובר כבר כמה יום. של פסוקו כמו בדיוק זה

 תמיד שהוא הזה, האומלל הפסוק על ונאמר
 התייחסות ללא ייחוד, ללא מיקרית, בחירה

 הברקה ללא ספציפי, מסר ללא דיומא, לענייני
ישראל. על ושלום פסוק לתקוע העיקר כלשהיא.

תל-אביב מאיר, דויד
 על שיניים עם ביקורת לכתוב כבר אם ^

 על הזה העולם עורך של דבריו כמו הטלוויזיה,
 למה להתייחס לא למה והדהוי, הקטן הלאום דגל

הדגל? של שעתו שמגיעה עד שקורה
שלו, מאיר של החדשה התוכנית למשל, הנה,

 התנשאות שכל־כולה תוכנית זאת בעיתון. כתוב
 חסרי רברים וגיבוב מפוצצת התיימרות רדודה, -־

ועניין.' חשיבות
 — העיתונות מחדלי על לומר שיש מה זה

 או בכותרת מופיעה אלמונית או פלונית שמילה
 מעיתון מסויים קטע העתיק מסויים שעיתון

רמת־גן דבורה, דויד מסוייס? אמריקאי

ב״הילטוך נמל־הוזשפה
שליטא ח"כ של אחת ארוחת־ערב על

).5.2.86 הזה (העולם
 ואף לי שהקדשתם היפה התמונה עבור תודה

 בעמק, להקים פעם שרציתי העובדה איזכור על
 אי- יש אזרחי. נמל־תעופה מגוריי, למקום סמוך
רוצה. עדיין אני בכתובים: דיוק

 ארצות- סגן־נשיא שהיה (מי השתרבב כיצד
 נשגב פשוט לנושא, מונדייל וולטר) הברית,

 ומוצא במשהו חפץ כשהנני מקום, מכל מבינתי.
 אפילו להסתייע מוכן הריני ציבורי, צידוק לו

לקדמו. כדי ארצות־הברית בנשיא
 לשעבר סגן־הנשיא התפרץ כך משום אם

לו. שיבושם הרי לענייננו,
 ירושלים הכנסת, שליטא, בני ח״ב

2529 הזה העולם

הקדמי: השער כתבת

לאן?• שצידנסק׳
 התיקשודת ופסטיבל ברק־הזרקורים

 שצ׳רנסקי, אנאטולי את בהלם היכה
 של ידה עם מגע העת בל חיפשה וידו

 לרגע לקה באילו ממש - אביטל אשתו,
 שלא רוחו לו תעמוד האם בעיוורון.

לק הלאומני־דתי לקסמהימץ להניח
הר בושר את טול

שלו! העצמאי אייה

״ ׳ ן ,י

ס ס
האחורי: השער כתבת מדבר גור צבי
 שואל בן־אדם!״ לא אני ״מה,

 בווידוי גור, צבי האסיר בהתרסה
 מקווה עריץ הוא מרתק. אישי

 אינו חלומותיו, על מספר לחנינה,
 מתעקש העובדות, על מקפיד

 ״ה־ בריחתו את לכנות ^
 מעשה-הרצח ואת עניין״,

שבו ■י^ ״המיקרה״. הורשע ^

הטירוף אגרופי
האנ — כהנא מאיר הרב של אנשיו הם מי

 פעורי״פה בהערצה, השבוע בו שהביטו שים
מופרעים, חבורת אותה —

המ־ וחסרי־שורשים, מובטלים
המדינה? תושבי על איימת

חדש דף
לג ש״צריך בהתלהבות הטוען המשורר

בו ולהשתמש שבנו, הפאשיסט את לות
€״־~־־§ן§§ ־־.....־ ־־־..........־

הולן הכל
 עם לצאת צריך זמן כמה שואלות: הן

 מותר האם לו? שנותנים עד בחור,
 הם ציבורי! במקום גבר עם להתחיל

 שאני לעשות מה שואלים:
0 ?  מצליח לא אני למה ביישן? 0^

אחת? לאשה נאמן להיות

ח רחר ר ח ר מ ה
מרחחת:

 אלבין גליה עשתה מה
• בן־ישין רון בחברת

 חווה של הקריירה
במישרד־הברי־ יערי
גרץ(בת עינת • אות

 בתה את ילדה מונה)
 הרכילות • בניו־יורק
 מאיר על המרושעת

 בירושלים מהאוצר דודאי הילל • ניצן
 אבא של נכדתו לין, אורנה לטובת התגרש
זילבר* אורלי • מחיפה חושי |ן_-^

 לראשונה בילו בנאי ויובל שץ
 אורנה • במלון־פאר לילה ^ 1,1^

י יוסף את אוהבת פורת

ערד
המנתחות

' *י

0*
 צורך היה האם

 יורם את לעצור
 (בתמונה), שפטל

 של צרור בגלל הביטניק, הפרקליט
 היתה שאולי או - מרצדס מפתחות

 זדונית התנכלות זאת
הפרק מצד ומתוכננת

סוהמישטרהו ליטות

 על מהשמועות משועשע ברוך הבאבא
 יש 20ה־ ״במאה דובב: במושב המכשפה

 מאמינים שעדיין אנשים
לעניין: תרופתו בשטויות?״

מבורכים. מים של בקבוק

נזזדעי
ח ר ד ך

 על שפירא אברהם הח׳׳ב שמר למה
 בכנסת, לגברים חדר־הנוחיות דלת

 מבפנים לפתע הגיח כיצד
הס ומדוע מודעי, יצחק

אחר־כך? השניים תודדו

ת, ־ס ס כנ כ

ס
זרים!״ .להביא

 מיקצועני לכדורגל לעבור הזמן ״הגיע
 מכריז זרים!״ שחקנים ולהביא
ל־ במדור קשטן דרור המאמן
הזה. העולם של ספורט ענייני

המודיעין: שעוור״ת
סודות

הזול בזיל
 ראדאר במיתקן לבקר רוצה אתה

 רוצה את הסורי? בגבול חדיש
ה מן שחזר ישראלי סוכן לפגוש
 ראשי עם לסעוד ברצונכם כפור?

 ב־ בעיה. אין הישראלי? המודיעין
 כר־ לקנות אפשר דולר אלף 50

ל־ לשב״ב. טיס־כניסה 1§ | ולאגף־המודיעין. מוסד !

לזמיר? יורשת
 היועץ זמיר, יצחק של במקומו האם

 משתי אחת תתמנה הפורש, המישפטי
בפרקלי הבולטות הנשים

 בתפקיד יזכה שמא או טות,
ואלמוני? אסור פקיד זה

 כתו, מצא
לקח רוב*

 את מצא יהושע חרות ח״כ הפסיד איך
 ואיך - חרות של ירושלים בסניף הבחירות

ריב־ ראובן(״רובי״) בהן זכה
0*1^  מובס: מרגיש אינו מצא לין? ?

הפיכת־חצר!״ תיתכן ״תמיד

ר₪\\3״
נקרא

77.10
 הרוקח סניורה, הנא

ל שהפך הירושלמי
ה של העיקרי דובר

 בשטחים פלסטינים
ב מספר הכבושים,

ה על מיוחד ריאיון
 אל־פגיר עיתונו על אש״ף, בתוך מתרחש

 של מדיני בפיתרון הצורך על (״השחר"),
 אצל גם בי ומסביר העמים, שני בין פשרה

המ קיצוניים יש הפלסטינים
 שלהם המתונים את כנים

״בוגדים". במו גנאי, בתוארי

ם כי ר צלא ג

ו ק

אריק של טלי
 יאיר טלי הפגינה כלולותיה ביום גם

 ברק־ כישוריה את סיני) (מהשבוע:
 והתישה מיקצועית, דנית ^

 את הריקודים בימת על
סיני. אריק הזמר החתן,

הקבועים: □1המדור
 כנענית אזרחות - מיבתבים

3 צברית ומיטת־סדום
 לוחמת בימה - איגרת-העורך

4 לוחם בעיתון
5 מתים סוסים - במדינה
 דולר אלף 25 - תשקי!*

10 סויסה רפי של בגו לשיחרור
 בשבל, משתמש הוא - הנדון
11 ברגש רק לא

12 בשרותים פגישה - אנשים
 דובר סניורה, הנא עם - ראיון

14 הכבושים בשטחים הפלסטינים
 וכיצד מתי - אישי יומן

17 הצהוב האיקס נולד
 מרגש מראה - זה וגב זה גם

21 התחתונה לשפה

 שלישית, חופה - ישראל לילות
רביעית כוס
 החדשה הקולקציה - ראווה חלון

 86/85 לסתיו־חורף
 מתבטא הוא - ספירט
 קשר עשרה של ברוח

א אומרים הם מה  שעיתי -.ל
 והפסדתי!״ כשהימרתי

 בפרשה בזיונות עשה - תשכציסן
 אחת) כל אותיות 2 מילים, 2(

 1986 תחזית דגים: - הורוטקום
 מפלסטיק אהבה - הילך הכל

 פסיכופאתיים פרצופים - שידור
 העיריה ראש - המרהלת רחל

למיטה הולך
 תמונת־עירום - הפא העולם

אשכולית־צמרת עם תפוז של
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