
הקדמי: השער כתבתהסודי המיסמך י מכתבים

זבות ועל טעם על
 הזה (העולםיערי חווה פרשת על עוד

ואילך). 15.1.86
 בהתייוד הוגנים לא מאוד שאתם לי נדמה

 להת־ מתכוונת אני יערי. חווה לפרשת יסותכם
 על ביקורת למתוח שהעזו אלה על קפותיכם
שלו. ומאיר לונדון ירון כגון העיתונאי, הפסטיוול
 שבפרשה מכיוון בביקורתם, צדקו הם לדעתי

 ופגעה טוב טעם של גבול מכל העיתונות חרגה זו
 של המישפחה בני — מפשע חפים באנשים

החשודות.
 זכות עם קשר כל אין הפירסומים מן לחלק

 הזה העולם פירסם למשל, מדוע, לדעת. הציבור
 בחברת יערי לחווה שצפוי מה על )5.2.86(כתבה

 נווה־תירצה! של והנרקומניות הזונות הלסביות,
יערי? לאהוד עידור למשל, יוסיף, זה האם

רמת־גן פריאל, רחל

אשכנזית צעקה
).19.2.86 הזה (העולםבהנא אנשי על

 כך ועידת על מכתבתכם קופצת לכל נוסף
 עובדה עוד האגרוף) שמאחורי (הטירוף

 לפחות היא. כצעקתה לא אחת: מאירת־עיניים
 ערות יוצאי אינם הבולטים כך ודוברי ראשי בין

 סרוטמן, דווקא: אשכנזים אלא המיזרח,
 יליד (פרטנר, בן־עמית פינקלשטיין, פוטולסקי,

אוסטריה). (יליד בן־דור פאריס),
אשקלון מלכי, נסים

• • •
עסק זה עסק

ל־ כונס״ננסים למיצוי התביעה על
 הזה (העולם שיף חיים עיסקי

12.2.86.(
 על בכתבה המרומזת הנימה את מבין לא אני

 שושנה והגברת יפה וארנסט שיף חיים האדונים
וינר.

 שהראה יפת, לארנסט הכבוד כל להיפך:
 הפעולה ידידות. זאת וידידות עסקים זה שעסקים

 רציני בנק שזה מראה שלו הבנק נקט שבה
 שער בצדק, אמר, איך רציני. בנקאי הוא ושיפת
לחוד. כסף לחוד, ידידות — הזה העולם

תל־אביב שטרן, צבי

ההגיח תורת
 (העולםהומוסכסואל של הגדרתו על

).19.2.86 הזה
 מבוא באוניברסיטה פעם שלמדתי מזל איזה
 בשיעורים תיכף מלמדים, שם ההגיון, לתורת

 צרפתי שכל שהעובדה זה כמו דברים הראשונים,
 הוא בן־אדם כל שגם אומרת איננה בן־אדם הוא

. צרפתי.
 של הגדרתה לפי להיות, צריך הייתי אחרת

 הומוסכסואל(עליז, האחרון, במדורה אבירן לילי
בלשונה).

 10ו־* ילד 109־ מין, 80.:? אני גם עובדה:
איזה. ועוד — הטרוסכסואל אני אבל פלונטרים.

ירושלים סופר, סמי
• • •

שנים 13 של הוכחה
 דני הלימודית הטלוויזיה בימאי על

).12.2.86 הזה (העולםולין
 הטלוויזיה הנהלת לתגובת להשיב ברצוני

 ולין לקראת ״הלכנו אומרת: היא שבה הלימודית, :
 הלכו במה באמת, מעניין. תתואר.״ שלא בצורה

 המהווה הפקת־הלקחים, פורום באישור לקראתו?
השיגרתיים? העבודה מנוהלי חלק

 של שמו להכפשת ברור רמז גם יש בתגובתם
 את להכפיש רוצים ״איננו אמירתם בעצם בעלי,
 שם את להכפיש במה להם אין בעיתונות.״ שמו

להכפשה. מהרמז פוחדים ואיננו בעלי
 הטלוויזיה החלטת על תיגר קוראת גם אני

 ארצי. שלמה עם התוכנית את לגנוז הלימודית
 - ארצי שלמה התוכנית את שיקרינו אדרבא,
 בעלי אם יחליטו שהצופים שאוהבים שירים
לו. שנגרמו הבעיות כל למרות ככימאי, נכשל

 לא הלימודית הטלוויזיה הנהלת — ולבסוף
 שיצליח,״ מטרה ״מתוך הסידרה את לבעלי נתנה

 כדי ההנהלה לחסדי זקוק אינו בעלי כדיבריהם.
 13 במשך זאת הוכיח הוא הצלחתו. את להוכיח

תל־אביב ולין, חווה שנה.

מאוד פשוט סמל
(העולם הצהוב האיקס אבהות על

את לראשונה מפרסם הזה" ״העולם
אש״ף, הנהגת של הסודיות ההחלטות

״ ׳ ״ ' ס' ״

)9 בעמוד (המשך)19.2.86 הזה

ד 1 ע 2 0!
 החרות תנועת עסקני הצליחו כיצד
 120 ודחפו המתמטיקה, חוקי את ללוש

 שלמה? אחת ועידה לתוך אחוזים
 שבה ״שיטת־השטיח״, מהי

מעדו, וכיצד השתמשו,
 שטיח אותו נמשך כאשר

לרגליהם? מתחת מלוכלך

 כמו הכגסת
כנסת בית

יים(״אלוהים

ס
 הדתיים(״אלוהים של התערבותם אלמלא

 ה־ היו בתחבולה"), השתמש
 ! את השבוע מרימים ח״כים
ומחוק יד, כלאחר ידיהם

נוספים. גורליים חוקים קים

אהבה
מסח

יפו
 יהודיה נערה בגלל
 סערו (בתצלום),17ה־ בת דבידה אסתר זאת,

 קיללו ביריוניו מזית, כהנא ביפו: הרוחות
 דד מתנגדי את היפו מישמר־הגבול ושוטרי

 יהיא הערבי, חברה גיזענות.
 דד אהבתם על מספר חרוב,
הגיזעגות. את הדוחקת גדולה

מהשבי עצות
 מילחמת־ משבויי אחד קרוננפלר, אבי

 של הקשה בחוויה נזכר הלבנון,
 אליו היחס על מספר חייו,

 אישיות עצות ומשיא בשבי
החדשים. השבויים למישפחות

הומרה

מבו־ מיוחד דיווח
 אכזבות על דאפשט

ה בקולנוע השנה
 המד־ ,היחיד המוצלח הסרט ועל הונגרי

 הנשלח 10 בן יהודי נער צמתו:בעו םהי
 בעוד למחנה־ריכוז(בתצלום),

 חורצת שמסביב האטימות
למיקלחת־המוות. גורלו את

הביטחון חוסו רצועת
 בבוץ בשלישית שקעה שישראל לפני האחרון, ברגע

 את להפסיק והרמטכ״ל שר־הביטחו! החליטו הלבנוני,
 בציבור ניכר רוב יש הפעם כי ידעו הם הפעולה.
 עד מוכיחה הפרשה חדשה. הסתבכות לכר המתנגד

 וכיצד הביטחון״, ״רצועת בלתי־בטוחה כמה
נוסף. לפלונטר צה״ל את לגרור יכולה היא

האחורי: השער כתבת

הרגתי ״כך
אבאר את

 מישפחה חוסלה שבו בעין־כרם, הרצח
 פר:־ רניסים הזכיר נער, על־ידי שלמה

 שעבר מה את קו(בתצלום)
שנה, 16 לפני בנעוריו. עליו

באביו. למוות ירה כאשר

ש דף רזד
 רסיס החדשה: הישראלית התרבות מגילויי

 התר־ — רוק של ומנה תפילה צואה, של
 הקדושות היהודיות נגולות

 אין — קישיכב פוגרוס של
|  אומללים בין דמיון או קשר ■1|

יהודיים. לסובלים לבנוניים

(בתצזמברג לרחלי
 להראות מה יש לום)

 הפסיד כץ גדי •
מישפ־ (אילת), עיר
יל ושני (ורדה חח

במז זכה אך דים),
יסעור) (מירי כירה

למישפחתו הפתעה שסידר הדתי הח״כ •
 מבקר־המדינה, של בתו טוניק, ריקי •

 ירמי את מצאה בעלה. על־ידי שננטשה
 על־ידי שננטש החייב, של אחיו אולמרט,

 במקום החוקית אשתו את מצא • אשתו
 - העוזרת את השאיר שבו

 גיסתו • בהתקף־לב ולקה
גרוס ברוך עורך־הדין של

; 1 • ✓ן 11 11 1
-

צימחוני בשר

 אחד אף
קם לא

 בשטחים הציבור לאנשי — להם קרא הבין
 לא אחד אף לקום. — הכבושים

 שהעז מי כה, ער כי מדוע? קם.
מהלומה. קיבל הראש, את להרים

לך1ה הכל
 מדליק שלי אבא של חבר שואלות: הן

 על נדלקה שלי אמא מותר? זה — אותי
 שואלים: הם לעשות? מה — שלי החבר

 הרגישים האיזורים מהם
— מישפחה רוצה אני אצלן? |

נאמן? להיות אפשר איך אבל

הקבועים: המדורים
של היתרונות - מיכתבים

3 ההגיון תורת
 שיחות־טלפון 16 - איגרת־העורך

4 מוריץ ליעל
5 לחרדים דירות־חינם - תשקי!?
6 במועצתו המלך דבר - במדינה

לסיבוב־ שיצאה העורכת - שידיר
10 בארים

 והסוחר העליון הנציב משל - הנדון
11 הירושלמי

של הקטן־גדול הראש - אנשים
12 שחל משה

עניין הוא הטרוריזם - אישי יומן
17 גיאוגרפיה של

 עלולה -צימחונות - אומרים הם מה
18 והפיסי:׳ המוחי בתיפקוד לפגוע

 מהעצות הון שעשתה זראי, ריקה
 חם על נתפסה שלה. הצימחוניות

במיס־ מתענגת כשהיא
 עסיסית מנה על ערה

כבד־עוף. של וטעימה

21  מהחיים סיפור - זה וגם זה גם
אחד קרוננפלד, אבי עם - ראיון

24 מילחמת־הלבנון משבויי
29 אטפוך דאטפת. על - הווי

30 קיטש של פרופסור - חדש דך
33 דגים במזל עולה אופק - הורוסקופ

ברגעים עושים מה - הולך הכל
34 המלבושים! את להוריד שצריך
 על יהודי של השקפותיו - תמרורים
34 ישוע צליבת

35 שבת לקראת - ספורט
ק - תשבץ 35 אותיות) 4(סטיי

 שסירבה הדוגמנית - המרחלת רחל
40 אחוריים להראות

 הסטודנטית אמרה מה - הבא העולם
42 בגדיה את שלבשה בזמן לפסיכולוגיה

הישראלית השיטה
 את לכבוש שיצא כספין, יובל המעצב

 הברז. לו שנסגר פיתאום גילה אמריקה,
 (איתו למברוזו דורית באה לעזרתו

 מנסים ושניהם בתצלום),
 הישראלית: השיטה את עתה

0פרטיים. בבתים תצוגות

 ביותר הבטוח המניעה אמצעי הוא הפקק
וע־ ★ תינוקות־מבחנה נגד

11^ הקדמונים. לבכירים ממותה ̂^££7 תוספת־ אישרה דת־פיל ^
2530 הזה העולם


