
מכוזבים
בכשרים חושד

 (העולם השב״ב ראש פרשת על עוד
).4.6.86 הזה

 ההוראה את נתן שמיר התחקיר את קראתי
 היא, השאלה נכון. בו שהובא מה שכל מאמין ואני
הפירסום? תוצאת תהא מה

 כאן גם תהיה ולדהיים, בפרשת שכמו חוששני,
 שמיר של יוקרתו חדשה: במהדורה בילעם פרשת
 הבין־מיפלגתי. במישור וגם מיפלגתו בתוך תגדל

 לשמיר פוליטי שרות יעשה הפירסום — כלומר
ולליכוד. אישית

 רק לא הוא אבנרי שאורי חשדתי מזמן ואכן,
בהווה. סמוי ליכוד אוהד גם אלא בעבר אצ״ל חבר

פתח־תיקווה באומן, אלי
חשד־שווא. זהי להזיה, שנוגע מה 0

וכזב אמת
באשדוד הדתי בית־הספר מנהל על

אנושית דתית יהדות למען הנלחם
).4.6.86 הזה (העולם

 לא טוב. לי עשתה שפרן בצלאל על הכתבה
 כמו אנשים ורק יהודיה. אני אבל דתית, שאני
 הכל לא עדיין כי התיקווה את לי נותנים שפרן
 יוכלו וחילוניים שדתיים סיכוי עוד יש כי אבוד,

יחד. ולחיות להמשיך
 גישותיו כי לקבוע לעצמי מרשה גם אני

 במחלוקת השנויות לבעיות שפרן של הנבונות
 יותר הרבה הן עברי־ערבי) נוער מיפגשי (כמו

 היהודית הדת של האמיתיים לעקרונות קרובות
 החו־ של והכוזבות החשוכות גישותיהם מאשר

היהודיים. מייניסטים
הרצליה בן־שלום, צילה

הביקורת רכבת
 לרגל שעלו אנשי־הרוח אוטובוס על

 (העולם בירושלים לראש״הממשלה
).11.6.86 הזה

 חדש, דף דפי מעל למתפרסם הוקרתי כל עם
 פרס" ״רב שחתם מי שלח מדוע להבין ממני נבצר
 באוטובוס שיצאו אנשי־הרוח לעבר דוהר קטר

 צאתה את בחברתו לחוג כדי לראש־הממשלה
חדשה. קריאה סימן חוברת של לאור

 לא מיטראן פרנסואה של לארמונו האם
 הלבן בבית האם אנשי־רוח? פעם מדי מזדמנים

ומשוררים? סופרים מעולם התארחו לא
 ולהסתייג ולבקר לבקר רק חייבים באמת האם

נורמאלי? מעשה מכל
תל-אביב וקסלר, מרדכי

ר יזתר רמי ס כ
 ראש לנדאו, לאלי שיוחסו דברים על

 בטקס התארח עת הרצליה, עיריית
ירושלים לאיחוד שנה 19 לציון

).11.6.86 הזה (העולם
הבאות: לעובדות תשומת־ליבכם להסב הריני

 לטקס הוזמן אכן הרצליה עיריית ראש • נ
חלק. בו ונטל
בירושלים. לחם אכן הרצליה עיריית ראש •
 את ברמז ולוא הזכיר לא לנדאו אלי •

מלאת לציין שמח הוא ״כי הזכיר הזה שהעולם י-
 לשיחרור שנה ומלאת ירושלים לשיחרור שנה 19

הקו עיריית־הרצליה נבו״(ראש מיוסף הרצליה
דם).

 בהרצליה העיריה כראש מכהן לנדאו אלי •
וחצי. משנתיים יותר זה

 האירוע וכבוד ירושלים של מכבודה זה אין •
 העובדה לאור במיוחד הנושאים, שני את לשרבב

הדברים. את אמר לא לנדאו אלי כי
הרצליה העיריה, דוגר גבעתי, יוסי

!1המכ מן מחאה
הפאתו־ המכון של הדו״חות טיב על

).4.6.86 הזה (העולםלוגי
 המכון, עובדי פל עם יחד העובדים, ועד

 עובדי נגד וההשמצות מהשקרים מזועזעים
 הפאתולוגי המכון בכתבה שהופיעו המכון
גוסס.

 הסתמך הכתבה של שהמחבר על מוחים אנחנו
 להשמיץ כדי ונקמני, חד־צדדי מגמתי, מידע על

 המכון רופאי של הטוב שמם את ולהכתים
 המכון. עובדי כל של גם ובעקיפין במיוחד,
 מישפטית, לרפואה המכון עובדי ועד

תל־אביב

הקידמי: השער בתבזת

הלוחמים הנכנעים
העס לפגי מתרפס פרס ששימעון בשד
 הרדר המגדנים מתשדרים הדתיים. קנים
 שריפת הדתית. הכפיה נפגעי אצר מים

 זים־זננת משרד מחזה אבן היא בתי־בגסת
 על להגיב תימני אדם ימל ביצד - מרים
 שפיתחו הנוסחה את לאמץ אפשר כך?

 מגנה ״אני הדתיים:
 אבל המעשה. את

מבצעיוד את מבין

האחורי: השער כתבות

העדויות סיכום
 ואביבה יערי חווה של במישפטן התביעה

 הזה״ ״העולם עדיה. את להביא סיימה גרנות
 סיכוייהן, את השונות, הגירסות את מנתח
 לפני הפתוחות האפשרויות את וחושף

 מיהי המישפס: משולי זוסות וגם הסניגורים.
״נאווה״! השוסרת

 בובת נקראת מדוע
״יעל״! הפאתולוג

 תבוסת
אמודאי

אח מפורט מעקב
ה הקנוניות, רי

ההב התחמקות,
והתככים טחות

עדי את שהרחיקו
ישראל: בנק נגיד ממישרת אמוראי

בורג במפתיע, בו תמך מודעי
רצה ברונו לטובתו, להכריע עמד .€

 שמת ,״אח
ר הרוצח הוא

 שימעין של סניגורו מעלה תיעמפ עוןטי
הרשעתו: על בעירעור חרמון

■ £ £ ?  פינתיים שנפטר מאיר, אחיו, ■
!בלאס ברמלה את שהרג הוא

והחלום המציאות
והיסטריה אישי משבר גרעינית, שואה של אסון

יוופסון, ארלנד של סירטו נושאי אלה — גמורה
 הזה להעולם מיוחד ראיון המעניק (״הקורבן״),

©י

המרחרח רחר
מרתחת:

ב לא עדיין סמדר
 גוזר דיין ואטי הריון,

תיק־ שתיקה עצמו על
 קורה מה • שורתית

לוריא! ותמר רענן בין
 לניתוח אורדמן ז׳נט •

 אמר מי • בירך
 נראית זראי שריקה

 שלמה • עגבניהי כמו
מאשתו, דרש צח

(בתצ אביטל אילנה
 הגט עלה כמה • ביום ארוחות שלוש לום),

 אריאלה השניה מאשתו לידסקי צבי של
 לקונצרטים הולכת ויצר שושנה • מיכלין?

 מתכוון אינו שיף וחיים
 היפהפיות 19 • להתאבד

דיסטנפלד. בחווה שקינאו

הד־נלאר־י□
הרו״כ1

 בני הח״כ מתקוטטים מדוע
 המיפלגה של והגיזבר שליטא

 על רנר, צבי בליכוד, הליברלית
 האם דולר! 2000 של טכום
 שליטא לח״ב מגיע

שני על הזה, הטכום
הפלילי! מהחשד קה

ה ת ₪
/77774
 נערכה פעמים 25

,.מלכת תחרות־יופי
 עומד השנה - המים״

 לחדש הזה״ ״העולם
 מי המסורת. את

 של היורשת תהיה
נגר, יהודית פרי, חני

 (בתצלום), חידה אורלי
 יהודית דווידסקו, איריס

יפות. ועוד בן־עמי תמי מזור,

במיטה כישלון
 בר־ יהושע הסופר של נוסף כישלון

החרדים של מיטתם אל ההצצה יוסף:

הקבועים: המדורים
 אמר לא מה - מיכתבים

3 העיריה! ראש
יופי. רק לא - העורך איגרת
4 שיכלי מאמץ גם אלא
 זיכרונות - תשקין!

5 האיטלקי מהכלא
6 במישחת־שיניים מעשה - במדינה

11 מיי את לפייס צריך מי - הנדון
12 שלו והמינהגים עם בל - אנשים

17 הבימה עמודי כמו - אישי יומן
״אני - אומרות/ים הן/פ מה

18 שליד הבנים שני בעלי־חיים: מגדל

 ף1ס ף1״ס
א מ  א

ננקתה״
(בתצלום), לימור של האישי סיפורה

 אוטובוס נהגת דוידוב, רות של בתה
השהו ״ההוספה סיענוח אחרי הדמים,

€־'  € ״

הנורא המחדד
גו שאלה מרחפת שואה לסרט מעל

 היהודיים המנהיגים היו היכן רלית:
 כשיהודי השניה, העולם מילחמת בימי

 להם זקוקים היו הגיטאות
שתקו? מדוע מכל? יותר
זה? למחדל נגררו כיצד

וירקרק חום
 השם את לעצמה שנטלה זעירה, חדשה מיפלגה

 חום הוא האמיתי ציבעה כי מוכיחה ״ירוקים״,
 מועדון שחקני ראו מה היסטרי.
 על מילחמה להכריז השח״מת

בארץ״? השוררת ״הדיקטטורה

̂ו 0111 < 1 -/ ווו

0
להתחתן רוצה דגנית

 פסקל דגנית התל־אביבית החליטה 27 בגיל
המוע־ להתחתן. הזמן שהגיע

כי.,עליו עדיין, נמצא לא מד 1
ואסתטי״. נקי גינטלמן, להיות

 בעיני
אחרים

 ,21 ה־ בת אלדר רינת
 המופלאות 12מ־ אחת

ה את לעודד שנבחרו
מתעק לארץ, תיירות

 לא שאני חושבת ״אני שת:
 ומידידיה ממכריה איש יפה!"
גירסתה. עם להסכים מוכן אינו

21 ולדהיים סולם - זה וגם זה
 מציגות לסביות - ישראל לילות
22 בעליהן את

 נמנע מדוע - חדש דך
26 נובלימבורחסי פרס
30 תשבץ

 31 העצבני מרקורי השפעת - הורוסקום
 32 ירושלים בפסטיבל ומי מי - קולנוע

 פיספס - לדותי מיכתבים
34 טלפונים כמה

 40 העולם כל על מרחלת רחל
42 שפיגלרז נגד לשהרבני מה י- שידור

2546 הזה העולם


