
מיכחבים
בחיוך להסתפק אפשר
 רמטכ״ל בשרות האסטרולוגית על

מודיעין", במקום (״כוכבים צה״ל
),3.9.86 הזה העולם

 לשכנענו מנסים שרים בהם אלה, בימים
 של בדיקות על־ידי בתאונות־דרכים להילחם
 עכו״ם מהדירת לחששות מקום אכן יש מזוזות,

 להביא הרשוני אך צה״ל. של כשיטת־לחימה
באסטרו הצה״לית ההתעניינות כי לידיעתכם,

האסטרולוג(הירו של במפה התחילה לא לוגיה
קדושי. אליצור שלמי)

 שתי צה״ל הקדיש תשל״ב שנת בתחילת
הת לתורת מחניים, מירחוניו, אחד של חוברות

ואסטרו אסטרונומיה ״על הכותרת תחת כונה,
 בצורה הנושאים הוגשו לדעתי, ביהדות". לוגיה

לאס היחס כאשר לחימה, למטרות לא הולמת,
 כי ״נראה, באמירה: ביטויו את שם מצא טרולוגיה

 זאת עושים אינם בהורוסקופים המעיינים רוב
גבעתיים בוכני, אליעזר חיור•" מתור אלא

והאמונה השלום התקווה,
אפריקה(״מיב־ מדינות דיגלי על עוד

ואילך). 3.9.86 הזה העולם תבים",
 לקחה מניין המשלימה: האינפורמציה ועכשיו,

 שלושת בעל הדגל את אפריקה לאחדות התנועה
 אפרי־ שמדינות וירוק), אדום (צהוב, הצבעים

בדגליהם? בהם מתהדרות רבות כה קאיות
 לרוחב, פסים (שלושה אתיופיה של מדיגלה

 לרעהו), מעל אחד ואדום, צהוב ירוק, בצבעים
 ביותר הוותיקה העצמאית הריבונית המדינה
 כי בכך בהתחשב החדשה, בעת (לפחות ביבשת

 בכמה בכך מצריים אותה הקדימה הקדומה בעת
שנים). אלפי

 דיגלם: לציבעי משלהם פירוש גם ולאתיופים
 — אדום לשלום: — צהוב לתיקווה; — ירוק

ראשון־לציון שקולניק, פרץ • לאמונה•

הסכין על
•  •

האמ בהיסטוריה ציוני״דרכיס על
 קזה העולם (״מיכתביס״, ריקאית
ואילך). 237.86

קור שמטריד מה על השתוממות מלאת אני
האמ בהיסטוריה כי אותם מטריד מסויימים. םאי

 וגם האב גם שבו בלבד אחד מיקרה מצוי ריקאית
 הנשיאות, לכס הגיעו אדאמס) מישפחת הבן(בני

 (בני הנכד וגם הסב גם שבו אחד, מיקרה ועוד
לכך. זכו האריסון) מישפחת

האמריקאית, ההיסטוריה מן משהו ללמוד אם
 למשל, מדוע, מעניינים. יותר הרבה דברים יש :

 הימנית בידם כשהסכין היישוב מן אנשים אוכלים
 שהאמריקאים שעה השמאלית, בידם והמזלג
 קטנות לחתיכות הבשר את לפרום קודם נוהגים
 את מניחים מכן ולאחר והמזלג, הסכין בעזרת
 בעזרת הבשר חתיכות את ואוכלים בצד הסכין
בלבד? המזלג
 במצב היו באמריקה שהלבנים בימים נולד זה
 ולכן אינדיאנים, של התקפות מפני קבוע היכון

 להפעלה פנויה, תהיה שהסכין להם חשוב היה
הצורך. בשעת מיידית, הגנתית

ניו־יורק ניסן, אלזה

מנשה ודא מסוק לא
לשעבר ח״ב של בתו חתונת על

).10.9.86 הזה העולם (״תשקיף",
 בתו את השיא לא נעים רענן לשעבר הח״כ
 רמות־מנשה. במושב

 כזה. מושב אין פשוטה: מסיבה
 הצעיר השומר של קיבוץ היא רמות־מנשה

 שהיא ברמות־נפתלי, נערכה והחתונה (בשומרון).
העליון). בגליל מושב(אבל אכן

עוז ניר שפיר, ירמי

 כי נכתב המסוקים" ״חתונת הכותרת תחת
 לחתונת במסוק הגיעו וראש־הממשלה הנשיא

ברמות־נפתלי. נעים רענן לשעבר הח״כ של בתו
 הגיע לא הנשיא כי להבהיר מבקשים אנו

במסוק. לחתונה
הנשיא, דובר גלוסקא, עמי

ירושלים
__ •

למערכת מיכתבים
 הזכות את לעצמו שומר הזה העולם
 מסיבות קוראים מיבתבי לערוך

טבגיות. או מישפטיות לשוניות,
2562 הזה העולם

1 ״תשמ אנשי
 החשובים האירועים את סוקר הזה העולם

 והנשים האנשים את ובוחר השנה של
מיבאיל של החיוך אותה: שסימלו

 ,2ה- חסן המלך של לשלום הגשר גורנאציוב,
 מרדכי, יצחק האלוף של העצמי הכבוד
 הכתובת בייניש, דורית של העקרונות מחיר

 המושגים סלומון, ברוך הרב של הקיר על
 של והמוות הבושה יערי, חווה של החדשים
 של הספורטיבי המיבצע גינדי, אברהם

 דוב של הירושה מילחמת יניב, אורלי
 של הפליי־בק יודקובסקי,

 וערך קליינשטיין ריטה י
גרוסמן. דויד של האהבה
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ס
ישמור! האל
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יערי
השניה

 להציג התובעת הצליחה לראשונה
 האחרות פניה את בבית־המישפט

 בכיינית, עוד לא יערי: חווה של
 תוק־ אשה אלא וכנועה. תלותית

 מאיימת. מאוד. פנית _ ■
רצח־ רעיונות בעלת

אלימה. והתנהגות ניים

לאשקלון ממרקש
 מכריז מארוקו!״ על בזעם הסתכלנו לא ״מעולם

 מדוע ומספר אשקלון, עיריית ראש דיין, אלי
 נזכר הוא מיוחד בראיון בעירו. הסערה פרצה

אר בעלייתו במרקש, בילדותו
 ומכריז: ובשועלים, במעברה צה,
עזה! ובין בינינו טובים חיים יש

111 וווו

ס

ענת מתנת
 יום־הולדתו, את שחגג אופנה, אמרגן
 — שפות בשבע ברכות מחבריו שמע

— אמו בשפת אחד בל
 על־ידי הופתע הוא ובמוח

שלמה. ענת של שריריה

 הנפוץ העיתון
 ביותר והמצוטט
 ״סנדיי במדינה,
יש טוען: טיימס",

 מעצמת היא ראל
 השישית הגרעין
מס מה • בעולם

 • 2 במכון תתר
 ייצרה פצצות כמה

 לאן • ישראל
 מירפסת משקיפה

 רומו איך • גולדה
בעז האמריקאים

דה־גול. של רתו

1 £ 5]\1 מ 1 £1

הבוס מוניותהאחורי השער כתבת
 בהרב אורה צועדת החול ימות בכל

 שלה. הבוס של לצידו (בתצלום)
 רק בן־זוגה. נם שהוא מאיר. מרדכי

 לבני מקדיש הוא השבת יום את
 .דבר לש ״בסופו ולאשתו. מישפחתו

 לכל־ אותי יזרוק לא הוא
אורה. מקווה כך - בים״

ויהי

לא
ש״ך

 תיאודוראקיס מיקיס
 עם בשיחה (בתצלום),

 הייתי אבל אלימות, שמא אני אבנרי: אורי
 • אותם והרגתי - הנאצים נגד אלימות בעד
 התקוממות לארגן לנו לעזור רצה דיין משה

 לא שהוא אמר ואחר״כך - הקולונלים נגד
 שנים ארבע אחרי • מעולם איתי נפגש

 כל לשלוח צריך בשילטון
 ממישפחת אני • לכלא מנהיג

שייך! לא אני לכן - פליטים

חרטומי□ הנא׳
 אי־פעם לפענח הצליח כבר מישהו
 דוח־ניתוח? מחלה, סיכום רפואי, מירשם

הרו של העקמומי החרטומים כתב
 במי־ הרשלנות מסימני אחד הוא פאים

לז־ לפעמים ועוזר — קצוע
 אחרי המיסמכים, את ייף <7^

רפואי. אסון שמתרחש
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 אבידן דויד • רבינוביץ נירה של חייה אהבת
 הסוד־המוחלט־ דלף איך • 26 בת קשישה מצא

 • סלע ותהילה טמיר אברשה של בהחלט
ה הנשים • שאולי לרפי חוב מחזירה מנדי
 קלצ׳ינ־ אנדרה היציב הגבר של יציבות בלתי
 • מזונות בגלל בכלא יושב נמרי שאול • סקי

 והוליווד זיקוקים • יערי חווה ₪̂־¥£₪ עם מילים מחליפה זגל מרים
צמח ברכה של בחתונת־הפאר

האע\כרד<ם
 ואולי בארץ, בגודלה השלישית העדה הם
שראלים בעצם הם ם: הי תיי  חצי האמי

 מזדהה מי עם ספרדים. חצי אשכנזים,
סי יואל ה כיצד מרקו ם על השפיע ז  אברה

 מה בנבנישתי, מירון מרגיש מה כץ־עוזי
 ומה ארליכמן חווה חושבת

| |7■ מרה )  של אמו על גולדה א
ם ראשונה. כתבה ברעם? חיי

ופחדנים גיבורים
 למוות שירה נער האם מדהימות: שאלות
 לוחם־ הוא הכבושה בהולנד גסטאפו בקצין
 לרדת אנשים מניע מה טרוריסטי או חופש

 אומץ־ שמא או הפחד זה האם - למחתרת
 , עומד ההולנדי הקולנוע י הלב

 ' לוחמי־המחתרת מניעי על
סערה. לעורר ומצליח -

 ץאומ אשמ ־

©

הקבועים: המדורים
 אתיופי פירוש - מיבתבים

 צנועה מסיבה - איגרת־העורך
הנדון-
 לאחור ספירה - במדינה
 ברפורמה אוחזין שניים - תשקי־

 עיריית ראש דיין, אלי עם - ראיון
אשקלון

 ושמה קטסטרופה - הרדמה בלי
 רפואיים רישומים

-עוגת־תשבץ זה וגם זח גם

3
4
5
6
ד

16
21

22 ריקוד בצורת מתנה - ישראל לילות
24 סוף־העונה חולצות - חלון־ראווה

26 החוליגן שירת - חדש ד!ל
 הקול בעל המתולתל - הורוסקופ
33 המלודי

 3(אנגלי משורר - תשבץ־ענק
34 אותיות) 6(עברי נביא אותיות);

 ברכות־אם - המרחלת רחל
36 שפות בחמש
38 קם לא אחד אף - אנשים

ם י ל ו ת ם ח י י ש ו מ י ש
 ת״ס המשורר של והמתחכמים המפוכחים חתוליו
 שימושיים) חתולים על הזקן (פוסום אליוט

 איך עברי. בתרגום — מייללים
 יהודית המתרגמת התמודדה
החתולולוגיה? עם קופנהגן
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 טריקו, ולצת1
אפשר כותנה ו

 מי גם ^
א ינס נ

 מה כל קצרצרה. חולצה לעצב
 מיספריים, זוג הוא שדרוש

הטבור. מעל לגזור ולהקפיד




