
מכחכים
רעץ־חרוד בדרך

 (העולםלחברון בדרך האירועים על
)22.4.86 הזה
 פלוגות במסוק. היורד אלוף בכביש. מחסומים

השילטון. בחסות .בריונים
 בדרך קינן, עמוס של בספרו הופיעו אלה כל

לעין־חרוד.
בדיוני. כמדע נשמע זה אז
 אבנרי לאורי ימים, עשרה לפני שקרה, מה
 המחריד לסיוט מגיע אינו אולי לחברון, בדרך

 לסיוט הניצנים כל בו יש אבל קינן, מתאר שאותו
חיפה וייס, פזית זה.

למודעי פנינה
מודעי יצחק של הגדול הפה על

ואילך). 9.4.86 הזה (העולם
 של כיתביהם על גדל לא מודעי שיצחק חבל

 ההדחה את ממנו מונע היה זה אולי ספרד. גדולי
האוצר. מכס

 קובץ־אמרות הפנינים, במיבחר מצאתי וכך
 ״אם הגדול: הספרדי איבן־גבירול, למשה המיוחס
 הדיבור על תתחרט השתיקה, על פעם תתחרט
רבות!" פעמים

 על גדל לא מודעי אם שניה, ובמחשבה
 הוא מסורתי, בבית שגדל כאדם הרי הספרדים,

 (במידרש חז״ל לימדו מה לדעת לפחות צריך
 למה מזמר, ואם מזמר למה בוכה, ״אם תהילים):

רמת־גן עזרא, אשר בוכה?"

רבנית הגדרה
גיסים משה החדש, שר״האוצר על

).16.4.86 הזה (העולם
 הופעתו נוכח לטעות להיגרר לא מציע אני

 שכבר למי ניסים. משה של והרגועה הנינוחה
 עובדיה ברב ניקמתו את להזכיר מבקש אני שכח,
יוסף.
 ראשי רב תחת שבא האיש כידוע, היה, זה

 של אביו המנוח, ניסים יצחק (הרב אחר ספרדי
 היטב לניסים חרה זה מעשה החדש). שר־האוצר

 שר־המישפטיס, כבר בהיותו לו, הזדמן וכאשר
 הרבנות חוק בהפעלת הריעה בעל להיות

 הרב של כהונתו כי לכך דאג הוא#הראשית,
תוארך. לא יו״סף עובדיה

 כי שקבע כך כדי עד בו בער זה של -וזעמו
 ראשי הם המן כי שני, המן אלא אינו ניסיס משה

ניסים. משה השר המילים: של התיבות
ירושלים שאול, יוסן*

חזבמה רא זאת
לפיד טומי של אחת התבטאות על

).22.4.86 הזה (העולם
 קל בדיבריכם!״ היזהרו ״חכמים, נאמר כבר
חכמים. שאינם וחומר
 שמובא מה את בשעתו לפיד טומי אמר אכן אם
 ח׳ורי, מכרם עם סרגוסטי ענת של בראיון מפיו

 הראשי התפקיד את לאייש ביקשו שכאשר
 פסק בח׳ורי, ובניו ספרא עזרא מישל בסידרה

 הכי בסידרה ערבי שחקן רוצה אינו כי לפיד
 לראות קשה הרי — הטלוויזיה של יוקרתית

 של המזכ״ל להיות המתאים האיש את בלפיד
החדשה. ושות') ,הליברלית(צ׳יץ המפלגה
ואבדנו. כזה ליברל עוד

נצרת בארודי, עיסא
• • •

אמת על ביטוח
ביטוח לשיבוב בתביעות אמת על

).16.4.86 הזה (העולם
 על בדיווח היריעה את להרחיב היה הראוי מן

 מאז חברות־הביטוח, שגילו המדהימים המימצאים
אמי לבדיקת במכונת־האמת משתמשות החלו
המבוטחים. של הנזקים תביעות תות

 במיקרי מדובר כאשר כי התגלה למשל. כך,
 נבדקו אשר התובעים מן 74*מבתי־עסק, גניבה

 להיקף באשר ניכר באופן הגזימו בפוליגראף
 מדירות גניבות של במיקרים ואפילו הנזק,

 מכלל 66* כלל: דייריהן התעצלו לא פרטיות
 אשר זה, מסוג נזקים בגין תביעות התובעים

הנזק! בגודל הגזימו במכונת־האמת, נבדקו
רמת־גן קרסו, נפתלי

הזאת בארץ לעשן תנו
העישון. נגד המסע על

אני (והעישון) הבחירה בחופש המאמין כאדם

הקידמי: השער כתבת

ושחו גיבור
 עצמו.״ דעת על דבר שום עשה לא ,,הוא

 שלנרעייתו ברעם(בתצלום). רונית מכריזה
 בברמו־ שנעצר אברהם, ) (במיל תת־אלוף

 כיצד גדול.״ ופטריוט טוב ציוני ,,הוא דה,
 הימים ששת של המילחמה גיבור התגלגל

 - במוות הפורח הבינלאומי המיסחר לביבי
 המדינה בשליחות זה היה האם

כלשהו? אמריקאי מוסד או

)4 בעמוד (המשך2539 הזה העולם

האחורי: השער כתבת

נשמות שתי
 וינדר, זלמן מכריז נשמות,״ שתי בי ״יש

 של ואחת זכר של ״אחת שושי. המכונה
 על מטפר הוא ללב נוגע בראיון נקבה.״

ומח סיבלו בזנות, עיטוקו על ילדותו,
 בלילה ״במיטתי שלו. ההתאבדות שבות

כרית, או דובון מחבק אני
ה־ עם מתעטק אני וביום

הבנק.״ - שלי טרטור

למתוח שולמן

 תת־אלוף התחתן מדוע
 חב״ד בכפר בן־חנן יוסי

 רצתה למה • דווקא
 את למכור רבין לאה

 שברמת־אביב דירתה
 אצל • התחרטה ומדוע

לרר־ ניצה החליטה מי
 רונלד הצליח כיצד • עורה את

 שלו הרומאן את לסיים ששון
 (בתצלום) ירושלמי ענת עם
ביותר! מפתיע סיום אבל —

חדש: דף
את להרוס

ב! בי א ל- ת
תל־אביב, את המחפש שבא, שלמה
בין המשתרעת העיר את להרוס מציע

• מחדש ולבנותה לרמת״אביב, יפו
החדש בסיפרו ההחמצה על מירון דן
על אלוני עדנה • המאירי ישראל של

'€

 שולח בישראל וחמץ נקניק בפרוס
 כתובה שלום פריסת שליטא האדמו״ר

 וגם ופרסותיו, בניו ישראל, לבנות
 שמיר הרוחניים למנהיגיו

 חג־שמח, בברכת ופרס.
0תובבי׳א. ניו־יורק וכשר,

המו הקץ׳ עד
 בועטים מורטים, בזה, זה חובטים הם

 אינו הקץ' כי האומרים יש וצורחים.
 אנשי אך מבויימת. הצגה אלא

 ואן־אריק קוויו של ידידיו השרירים,
 אחד נשבעים: (בתצלום)

 אחד בזירה, נהרג מהם
בפניו. חומצה ספג אחר

ם י ט נ ט א פ
 הוא פאטנט כל ולא מאמריקה באה חוכמה כל לא

 בחנויות בארץ, גם תוצרת־חוץ.
למצוא אפשר בניין, לחומרי ^

החיים. על המקילים אבזרים

הולך! הכל
 הפעים בכזה. מתאבדים לשני עצות

 בעיות • וחיים מוות של בשאלות
מת שמאוד אחד של

 של חלומות • בייש
€עצמה. את האוהבת 0

ב ה מ11 ז ב
 שקנה על בכלא, ישב בן־ציון יהושע אם

 הבנקים שמנהלי הרי כדין, שלא זהב
 קנו הם — לשבת צריכים בוודאי

 כמעט חםרי־עוץ־, ניירות
 זכרוני אמנון זבל. כמו

דודדבייסקי. את מנתח

! 1מ11ע ס י י ו נ ו ע
בי בתק* מזועזעים: הקיבוצים זיקני

 ״ני- של ״החרפה׳ נתגלתה ממש תם
 הוא הסקנדאל תערובת״. שואי

 ך. ש״ הרב של בישיבות לא בקיבוצים,
מבי המזדעזעים האם

 של משמעותה את נים
סהציונית! האידיאולוגיה

האימפריה מות
 אמר וידאל גור האמריקאי הסופר

ה האימפריה מרעישה:. בהרצאה
 עושה בעיקבותיו מתה! אמריקאית

 - השוואה אבנרי אורי
קט־ אימפריה לבין בינה

שלנו. זו - בהרבה נה

מרחובות האיש
 האסיר לפוליטיקה. שוב מגיח רכטמן שמואל

 .סניף על שהשתלט לשעבר.
 ברחובות, הליברלית המיפלגה

 בין הבא במאבק להכריע עשוי
0מודעי. ויצחק ניסים משה

בא<לת נגר
 באילת לגור עברה (בתצלוב) נגר יהודית

 מעצבת עבור •מם ומדגמנת
זרוק, (סימון בילי האופנה

היימן. סכסי) וגם טרזני צעיר,

 בהריגה הודאה
נישואין המודה

ם בהריגה, במקומך להודות מוכנה ״אני  א
 שאריה אחרי סוזי. הציעה אתי,״ תתחתן

ת דחה  אמרה: הרעיון, א
 לי תעשה לפחות אז ״טוב,
 זה ״את ענה: כך על ילד."
בעיות!׳ בלי לסדר יכול אני

הקבועים: המדורים
 שלום שלום, - מיבתבים

3 שלום ואין
4 עלילת-הדם - איגרת־העורך

5 הכלב קבור היכן - הנדון
10 חלה בעיקבות לחמניה - תשקין?

11 הכומר ואשת התוכי - אישי יומן
 וינדר, זלמן עם - ראיון

15 וקוקסינל הומוסקסואל
 נגד מים - זה וגם זה גם

21 ציפורניים
27 זה מין מין איזה - קולנוע

 מוסיקליות הארות - חו״ט 5דן
30 תיאטרוני לקונצרט
 כפולה בקשה - תשבצופן

32 אותיות) 2(

שור במזל ילדים - הורוסקופ
 בתחנה פגישה - הולך הכל

המרכזית
 זרועה לא ארץ - תמרורים
בתוניס

רוצה אינו לוי דויד - שידור
 המזלות גלגל על - אומרים הם מה

 אוניברסיטאי תואר ועל בטלוויזיה
בהתכתבות

 השתקנים מינזר - אנשים
לטרון ומיבצר

 במאפיה חתונה - המרחלת רחל
לחם) (של

ס - הבא העולם  הוברק לביא מטו
הטלגרף קווי דרך

33

34

34
35

36

39

41

42
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