
מכחכים
המחיר

צה״ל. חללי לזכר
 להזכיר מבקשת אני יום־העצמאות לקראת

 לאחרונה שהוריע כפי שילמנו. אותו המחיר את
 קום מיום הרי מישרד־הביטחון, של אגף־השיקום

 16.010 נפלו 1986 בפברואר 28ל־ ועד המדינה 3
 אלמנות 3,290 מאחוריהם שהותירו צה״ל, חיילי

 רמת־השרון שכולה, אם יתומים• 4,669ו־
• • •

וידיד לאדם הספד
הזה (העולםמרעי סמי של מותו על

16.4.86(
 לבלי הלך ימיו בדמי עוד. איננו מרעי סמי

שוב.
השפוי, הגא, הערבי־הפלסטיני־הישראלי סמי,
והטוב. ההגון החכם,

 כן והסובל, הנפוץ לעמו ונאמנותו אהבתו כרוב ,
 לגאולתו היחידה הדרך כי לרעת חוכמתו רבתה

הדו־ דרך ישראל, מדינת עם ההשלמה דרך היא
 ישראל עצמאיות, מדינות שתי של בשלום קיום

 בתוך ובאחווה בשוויון הדו־קיום ודרך ופלסטין,
פנימה... ישראל

מכו־ מגיחים הגיזעניים שוהכוהנים (ושעה
 של מפחיד סטריאוטיפ לטפח ומצליחים כיהם,

 מן ולגרשו בו להילחם בגלוי מסיתים והם הערבי
 מרצונו ההולך העם את לשכנע קשה כמה הארץ,

 עם להפגישו קשה כמה טועה. הוא כי בחושך,
 בן־אדם הוא גם כי שיווכח כדי הערבי, שכנו

 יותר טוב זאת לעשות ידע סמי כמונו... בדיוק
 יהיה עוד, כשאיננו עתה, בארץ... אחר אדם מכל
נהריה ירמיה, דב יותר. קשה הכל

• • •
ואמיתי עצמאי ליברל, י

לדיון ארצי יצחק ח״כ של תגובתו על
אבנרי אורי של נסיעתו על בכנסת
)9.4.86 הזה (העולםלירדן

התצלו ולמראה בעיתונות הכותרות למיקרא
זאת, בכל יש, כי לשכוח נוטים אנו בטלוויזיה מים
 שמחתי לכן כתוכם. הוא שבורם פוליטיקאים גם

 ארצי יצחק ח״כ של העניינית תגובתו על לקרוא
 בה לירדן, הזה העולם עורך של נסיעתו בפרשת
 הסבר והסביר דיוקם על דברים ארצי העמיד

 המגעים מסוג הצומחים היתרונות כל את היטב
 ביקורו בעת קיים, וגם לקיים, יכול היה שאבנרי
השכנה. במדינה
 סיעה מיפלגתנו(כיום כי ארצי ח״כ הוכיח שוב

 את נושאת אינה העצמאית, הליברלית במערך),
 המיפלגה, של הדגול מייסדה כמו לשווא. שמה

 הד״ר ישראל, מדינת של הראשון שר־המישפטים
 להיות אפשר כי ארצי, גם הוכיח רוזן, פינחס ,

בלבד. בשם ולא אמיתי, ליברל
תל־אביב נדלר, אפרים ד״ר
• • •

תמים קורא מחשבות
בירדן אבנרי אורי ביקור על עוד

ואילך) 12.3.86 הזה (העולם
 אבנרי אורי של סיורו דוח את בעניין קראתי

 וגם ומסודרים נקיים באתרים ביקר בה בירדן,
 לספר נמנע כן ועל חוסיין לממלכת שוב לנסוע * מעוניין שהוא מבין אני רבים... שוטרים ראה
 את קטל הוא בעצם, אבל, עליה, שלילי דבר

מישטרה.
 הערבית השאלה את כי כמוהו סבור הריני

 דורש זה ברם, שלום. בדרכי רק לפתור אפשר
אובייק באופן ערב מדינות את לראות מאיתנו

 מכתבותיו להתרשם יכול התמים והקורא טיבי.
 על בהרבה עולה ירדן מדינת שכאילו אבנרי של

 כל נקודת־מישטרה לה שאין הרשלנית. ישראל
הרצליה ויינשטין, שלום קילומטר• 10

 מחייב אינו אבנרי שאורי מאליו מובן •
 תיארו הכתבות מדינת־מישטרה. של מישטר

 את להסיק לקוראים והשאירו המציאות את
• • • המסקנות.

הכבוד! כד
העולם על מפאריס קוראה של דעתה

הזה.
 הוא חדש. דף הופעת על אתכם מברכת אני
במיוחד, חיוני תפקיד ממלא והוא מאוד מוצלח

הכבוד! כל בחו״ל. לישראלים חושבת, אני
 ביקורו על אבנרי אורי של כתבותיו *סידרת גם

ומיוחדת. מעניינת מאוד היתה ירדן בממלכת
פאריס זלקו, הגר

• • •
הישראלית האישיות פיצול

הדלק. מחירי אי״הוזלת על
)4 בעמוד (המשך 2539 הזה העולם

11גחר1 זבנג
טרי הפצצת על שמחים בישראל רבים
 הפאטנט בעלי של שימחתם זוהי פולי•
 החיים אך וגמרנו״. ״זבנג
 כמה והריגת מערבון, אתם
דבר. פתרה לא וילדים נשים

ת תב הקדמי: השער כ

בונה: סולל שערוריית

בים דחפורים
 גם ידה שלחה הכושלת חברת־הבניה

העבי־ מדוע בעיסקי־ספנות.
לאו־ מאוניה דחפורים רה

ובאישון־לילהי בלב־ים ניה.

במצוקה סניגורים
טורד
לחמיו

 נקרא זילברשטיין גיורא ׳־הדין
 טביעות־אצבעות לתת נדרש חקירה,
 כי שגילה מפני הכל בערבות. ושוחרר
 חשובות עובדות הסתירה התביעה

סני גם מבית־המישפט.
 שה- חשים אחרים גורים

להם. מתנכלת מישטרה

ת ת כו שו ח

המחשבה מכונף
לכו מסוגל .ו

ס
לכו מסוגל ואינו ברוחות מאמין אינו הוא
ה בן הד״ר אבל ברזלים, פף
 רוחו בעיני לראות יכול גז
הרחוקה. בסין ירידתו את

אלונה
 אריק, של לשעבר אשתו איינשטיין, אלונה

 אורי אחרי בתשובה שחזרה
להש־ סירבה זוהר, ואליה

3^ $  תחנת של בתוכנית תתף ^
הפסח. חג לכבוד גלי־צה״ל

אבו של החופש
ס

 אסיר״עולם יבלה רבות שנים מזה לראשונה
ב חג־הפסח את אבו סלומון

 הזה" ״העולם מישפחתו. חיק
 מחוץ בעבודתו אותו ליווה
השיקום. במיסגרת לכלא,

:73117 [א

777/7
ישראל

(בתצ ברקוביץ שנה
 חולמת ,26ה־ בת לום),

ישראל״. ״מרת להיות
 משקיעה היא כך לשם
 בתרגילים ומאמין זמן

ומת הגוף, לפיתוח
 לתחרות לצאת כוונת

בינלאומית. שרירים
אוב להיות לי ״נמאס

ועו אומרת, היא מיני,״ ייקט
 יעז מישהו שרק שריר. שה

שפת-היס: על אליה להתקרב

הקבועים: המדורים
 שמפניה בקבוקי שני - מיבתבים

אחת בלגימה
 36ה־ יום־ההולדת - איגרת־העדרך

 13 בת דוברת - תשקיף
 יירא לא מי שאג, אריה - במדינה

 בגד של עניין אינו המוסר - הנדון
 לפלאנגות אליבי - אישי יומן

 ושמרים דבש - זה וגם זה גם
סופרמן עושים
 מעכו השחקן ודורי, מכרם עם - ראיון
שמפניה גלידה, - ישראל לילות

וריקודים
לשמיים כרטיס■ הולך הכל
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הבנקים! את למכור
 את ה7 בכסף ולפצות הבנקים. נכסי את למכור יש ועכשיו:

 מסקנות את מנתח ויכרוני אמנו! המישפט! • הגול קורבנות
 יש ראשים. בעריפת די אין וקובע: ועדת־בייסקי דוח

הבטיחה הממשלה פ:1סק • המערכת את להלאים _
 שבירי המניות את גם בהסדר לכלול לבנקים

הציבור! בידי היו כאילו שלה!, חברות־הבת
תבת האחורי: השער כ

 לאחת, אגרוף
לשדה טבעת

 הטלוויזיה מכשיר את בפטיש ניפץ דיין אסי
 ״אני לה הודיע (בתצלום), קרוליין של בביתה
ת מתכנן שנאל עד באגרופיו בה והיכה מותך״, א

ם לפנות צה ת־החולי  נחת יומיים אחרי • לבי
 עם ״התחתנתי משם: לה וטילפן בלוס־אנג׳לס,

מדר  שמעה לא אמו • קלצ׳ינסקי!" ס
ן8§1<  ודבר החדשה, כלתה על מעולם ^

הזה". ״העולם מפי לה נודע החתונה

ההיסטוריה שר
וה שר־האוצר היה שעבר שבשבוע מזרעי, יצחק
 לתחום כמומחה מתגלה שר־המישפטים, הוא שבוע

 כג־ משק את שומע ״אני שלישי.
״החי מכריז, הוא פי־ההיסטוריה,"

היסטורית." תפנית הם האלה לופין

!11 סו 10.7

א1
מתרגש
ממדים!״

ח׳ורי(בתצלום) מכרם
 סרטים בשני גילם

 קצינים של דמויות
 פי על אף בצה״ל,

 לבש לא שמעולם
 אותי,״ מרגשים לא ״מדים אמיתיים. מדים

חושפני, בראיון מכריז הוא
 זהותו על מדבר הוא שבו

וכשחקן. כערבי כישראלי,

הולך! הכל
 שבא הקבע, בצבא מישהו לי יש שואלת: היא
 הוא • לי מספיק לא זה בשבוע. פעב רק אליי

 את וראיתי ,15 בן אני ׳שואל:
 כמו במיטה, קופצים הוריי
מגעיל? לא זה זקנים. קופים

י* 11 1 ^ /׳ *'4

0

 28 לטבריה הדגים באו מאיפה - אנשים
לבעלי שנתית תחזית - הורוסקום

30 הקרניים
האמן של דיוקנו - חדש דף

32 צעיר כלוחם
 קבוע סדר על־פי חילופין - תשבץ

34 אותיות) 6(
39 היתוש של שיבתו - שידור

 בחיי המרגש ״הרגע - אומרים חם מה
40 ראשון!־ צעד צעד כשבני היה

הגפילטע על לא - המרחלת רחל
44 לבדו... פיש
46 בצפרדעים ירוק שוק - הבא העולם

שאלה:

©

חדש
סיפ צאת לרגל

הפ מראיין רו,
תזמר־ יגאל עם
עצמו. את קין

 מדוע בעיניים. לי ,תסתכל
 ליצור?״ ממשיך ה1אך

 - קריצה ״בלי תשובה:
מאישפוז״. זול יותר זה

בבת־ים חרדים
 עוד ויוצרים בבת־ים שכונה בונים החרדים

דתית. וכפיה חיכוך של מוקד
 בימים חרדים שבאמת מי

החילוניים. השכנים הם אלה

(בתצ זאדורה פיה
 קבוצה רוצה לום)
 יואל * בייסבול של

 במונית נוהג נוימן
 גירעון * בניו־יורק
 כהן ונירה לב־ארי

 תיקשור־ חתונה —
 רובין ברכה * תית

 שטיפל ברופא התאהבה
 בתחנת גם * שלה כתוספתן

במישפחה. מכות יש גל"צ

 החדש, שר־האוצר של הראשונה פעולתו
 היתה שר־המשפטים, לשעבר נסים. משה

 התנהגות בזכות אפריל, למדד שליש להוריד
 ישוחרר זאת בעיקבות טובה.

 בחמישה כבר אפריל מדד
בחמישה־עשר. במקום במאי,


