
מכחבים
האומה מצב

 ממלא־מקום של דמויותיהם על
 המישפטי והיועץ ראש־המשלה

 שערי מעל שהשתקפו כפי החדש,
).2.7.86( הזה העולם

 העולם של האחורי והשער הקידמי השער
 אחד יהודי בול. היו האחרון השבוע מן הזה

 שני ויהודי מה) על יודעים (וכולם מבוקש
למה). יודעים חנטריש(וכולם

 היה לא שלי. היהודים היו לא אלה אם מה. אבל
 מה וזה — שלי הם,היהודים אבל לי. איכפת

שכואב.
 מה אחת: שאלה מתבקשת הזה הכאב ומתוך

תל־אביב חיים, שימעון יהיה?
• 6 •

כבוד יותר יש למי
 ראש של החנינה בקשת נוסח על

הזה (העולם המדינה מנשיא השב״כ
2.7.86.(

 המרינה לנשיא פונה ממלכתי שרות ראש
 פקיד־ של פניה נוסח כמו בערך ״מכובדי,״ במילה

 חייב הוא כי לו ומזכיר לנישום הפונה השומה,
למס־ההכנסה. שקלים כמה

 הפניה את לו שניסח מי או השב״כ, ראש האם
 והמת־ המנומסת הנכונה. שהפניה ידע לא לנשיא,
הנשיא״? ״אדוני או ״אדוני" היא בקשת

ירושלים אנגלר, יצחק

אחרת דיעה
מונטאן איב של אישיותו טיב על

).11.6.86 הזה (העולם
 צעיר מגיל הזה העולם את שקורא כמי

 גם השאר, בין עוצב, הפוליטי־חברתי ושעולמו '
 לי נראה אבנרי, אורי של מאמריו בהשפעת

 ממה חורגת מונטאן איב על שלו שהביקורת
זה. לאדם שמגיע

 ומאמצים זמן המשקיע אדם לתקוף מדוע
יש ובמדינת ברית־המועצות ביהודי בתמיכה

ראל?
 לישראל טס שהוא אלה, בימים המצהיר, אדם

 לטרור להוכיח כדי וזאת באל־על, דווקא לאו ^
לגינוי. ראוי אינו — מפחד הוא שאין

 שהוא טוען אבנרי כדאיניק? באמת הוא האם
בפעו חלק לקח לא כי אם שירי־מחתרת, שר

 היו היום. ישראל ידידי צרפתים. כמה לותיה.
במחתרת? פעילים
מוסרי, אומץ־לב השנים כל הוכיח מונטאן איב

מצויין. ושחקן נהדר זמר גם הוא מזה וחוץ
מבשרת־ירושלים גורן, אבי

מאשדוד לאיש ד אש
 עיריית ראש של החשדתו פרשת על

שדוד ).25.6.86 הזה (העולם א
 להציג הוגנת הזדמנות לראש־העיריה נתתם

 אי־דיוקים שני נפלו מאי? אלא עמדתו. את
כתבת באותה
 על אש״ל חשבון הגיש ״אזולאי כי נאמר •
 על־ידי מומן שמסעו בעוד לעיריה, דולר 600

החסידים״.
 ארבעה בארצות־הברית שהה ראש־העיריה .

 מימנו ואותם בעלז, חסידי חשבון על ימים
 וגם — ראש־העיריה ביקש לא ועבורם החסידים

הוצאות. החזר — קיבל לא
על־ ששולמו הכרטיסים, מחיר הם דולר 600

ויכוה. אין כך ועל בעלז, חסידי ידי
 על־ידי הנחקרת נוספת ״טענה עוד: נאמר •

 למיכרז, ניגשו קבלני־נקיון ששני היא המישטרה
היקרן.״ דווקא וזכה

 מהשניים. אחד לא אף זכה לא המדובר במיכרז
בוטל. שהמיכרז משום פשוט

 לענייני עוזר שי, מנחם
אשדוד תיקשורת.

.

אגדה דלן לא
 לרווחת שר״החינוך פעילות על

).25.6.86 הזה העברי(העולם הסופר
 יצחק שר־החינוך־והתרבות, את תקף חדש דף
 שהשפיע הספר כי רדיו, בשידור שגילה, על נבון,
 של האגדה ספר הוא התנ״ך, אחרי ביותר, עליו
 האלמוני(ד.נ. התוקף רבניצקי. וי״ח ביאליק ח״נ
 של הסיפרותי טעמו בהוקעת הסתפק לא בון)

 לשווא מצפים אנו ״בינתיים והוסיף: נבון, יצחק
 שמישרדו מעשים על השר של מפיו הודעה לאיזו
הישראלי." הסופר לריווחת יעשה

 הודיע העברי הספר שבוע פתיחת ערב אבל
)4 בעמוד (המשך

2549 הזה העולם

הקידמי: השער כתבת

חשוו מיפגש
 הכל עשה כי מצהיר השב״ב ראש בעוד

 ראש־ של ו״מקזרביר וברשות, בסמכות
ידע לא שמיר כי טוענים לשעבר הממשלה

 לשיחה השניים נפגשו - דבר
 ברק דפנה בחושך. לבבית
מהם. מטר במרחק שם. היתרי

- האחורי: השער כתבת

ובונים מתגושים
ה שהתגרשו גאון, ויהורם אורנה
 בלעדי משותף, ראיון העניקו שבוע,

בכי אני גם יהורם: . הזה״ ל״העולם
 להיעלם... רוצה אני אורנה: תי...

 והאחרון הראשון הראיון זה יהורם:
 אורנה: הפרשה... על שלי

 שאמא יידעו שהילדים
לאהוב... המשיכו ואבא

נועזים ערד
 , 11111 א□ 1י<1 ״ .

ס

 לישכת ואילו מתמוטט, במדינה החוק שילטון
 רחוקות. בארצות רק זוועות מגנה עורכי־הדין

 מסיבות לפרקליטים, להם, שמורה התעוזה
 הזה״, ״העולם לשאלות בתשובה בלבד. מיוחדות

 ראש ברגר, מנחם מסביר
 על־פי לפעול עליו כי הלישכה,
קונסנזוס.

מלביש מעצע
 השופט באמת: קרה זה בדיחה, אינה זו

 צו הוציא כהן אליעזר הדתי
החשו־ כתפיה נגד מיוחד

העיתונאית של פות

הסוס על קורט
 רק ? היה'נאצי ולדהיים שקורט אמר ״מי

 הנאצית:״ למיפלגה הצטרף שלו הסוס
 הבדיחות אחת זו

ב היום הנפוצות
הנ נגד אוסטריה

(בגלו החדש שיא
 בקריקטורה ■׳ פה:

 אב- אורי וינאית).
 מווינה, מדווח נרי

הסוס. של מפיו

למלנות נולדו

ת ארבע עוד מדו ע מו ה ת מ פיו ב הסו
ת ס: תחרו מי ה ת־ תי מלכ שה א  קלו
רין השיניים, צחורת מן מ בר (בתצ לי

שבירה לום) ה משהו, ה  חנ
ת שטיינר טי לגנ א שירה ה  ו

א פלג ת שהי ב ב €שפות. חו 0
מדווחת: המרחלת רחל

 לבריכה לקפוץ הסכימה ידוע יהלומן של בתו
 כהן, פזית • דולר 500 תמורת — בבגדיה

 יעקובי עופר עם מתחתנת המפורסם, מהפוסטר
 אל חוזר זאת בכל נייקרק קמיל • מטר) 2.1(

 אריק • החופה חודשיים ובעוד — רון קלרה
 • בשכונתו לאיכות־החיים קולו את תורם לביא

 סביבו יש ברגר וילי של מותו אחרי גם
 לכבוד במסיבה חשובים שמות 500 • סקנדאלים

 בתם — חברתיים קשרים קשרה שטרם תינוקת
• גרבנאו ואורי כפיר יפה של

^ | |  קנו נוידרפר ושרה אלוני אורי ■
פנטהאוז.

האחריות חסוי
 פולארד, פרשת הבנקים, מניות פרשת

 כל המים: משבר האחיות, שביתת
ממש להפיל צריך היה מאלה אחד
 שר לא אף לדאוג. מה אין אך לות.

 את עצמו על יקח אחד
(  יבצע לא איש האחריות, 0^

עצמו. על חארא־קירי

טון ד אנ ח ל ו
 הסופר לפני קשה עבודה עוד יש

ש עד שמאס. אנטון והמשורר
 - בלתי״הכרחית ממוגבלות ישתחרר

 על מירון דן המבקר
 את שכבלו ל הזי אימהות

הערבי. המחבר של עשו

ךן1יךן
ה כ ב ת ס  ה

ב שז
ה העיתונים בל

הש ציטטו יומיים
ם את בוע ה, העול  הז

 המקור היה הוא כי
מי שסיפק היחידי

 על אור והטיל דע
 המיוחדת דמותה

 זהבי גיתית של
 של בציור (בגלופה:

שנ הישראלית חברה),
ש בחשד בלונדון, עצרה
בעלה. את רצחה

מידידו פרס
 תסביך- על־ידי הרדוף הממשלה, ראש

 נגדו להמריד השבוע הצליח האמינות,
ם חבריו את אפילו  במיפלגה. הקרובי
ראה ״הוא  ח״כ אמר עייף,״ נ

ל שמחכה .,איש ממורמר,
סהשרביט...״ סוף־סוף העביר

לנקום רצה משי
 של התמים הקומזיץ על רימון כושי כששמע
 רצה הוא במכות־רצח, שהסתיים הצופים,

 בשומרים לנקום ולצאת חבריו את לגייס
 על העונש האם מועדון־הנופש. של הפרטיים

 הוא 17 בני של שובבות מעשה
 אובדן עד בראש, בעיטות
הנקמה. את מנעה האם הברה?

לתבריו יעזור מותו
 סרחה כבר אביגדורי ליאורה
 ואת עופר. בנה, את שהרג לאביה.

 אוטיסט. ילד היה שפר - עצמו
דב את מנציחי□ והוריו

בפעי הסב, ובר ואת רו
האוטיסטים. למען לות

אסתר
המבריקה

 הפעם נהרו כנהוג, שלא
לירושלים, התל־אביבים

 הגדולה במסיבה לבלות
 של ריקודה השבוע. של

 הצעירה הירושלמית
(בתצלום) ברק אסתר

 אהרון השופט של בתו
 העז רישומו את השאיר ברק,

 ותיקים מרקדים על אפילו
השפלה. מן שבאו ומנוסים

הקמטים: הסדורים
 הקוצים מכלה - מיכתבים

 מיכתב־איום - איגרת־העורך
 לפירסום בתגובה

 והמשיח הכלבים - תשקיף
 השקדיה - במדינה

 קם לא אחד אף - הנדון
 בגין ושמו בלב - אנשים

 יש לאשה ״אם - אומרים הם מה
 ד תעבוד שלא למה - מקצוע

 החיים על רומן - תשבצופן
 אותיות) 4( בכנסת

 פסיכולוגיה. אידיאולוגיה, - הווי
סוציולוגיה

4
5
6

11
12

16

20

20

 של הפייס - אישי יומן
21 אל־סאדאת אמור

 בירושלים גם - ישראל לילות
22 מבלים

26 השמאלנית הסכנה - חדש דף
 ־ של חשיבותה - הורוסקופ

28 הלידה שעת
 מארדתה - זה וגם זה גס

33 קטנות במנות
 וצפרדע משוחרר דב - קולנוע

34 אומלל
 תמורת להירטב - המרדולת רחל

40 דולר 500
42 לשון חידושי - שידור


