
מיכחבים
אהזד יערי,

 אהוד של האנושיות תכונותיו על
 הזה העולם נאמן", (״איש יערי

15.10.86.(
 לעורך כוח! ויישר הערכתי את להביע ברצוני

 למעלותיו בנוגע שלו האבחנה על הזה העולם
יערי. אהוד של האנושיות
 סוף- לקרוא שמחתי אהוד, של בנפש בידידו

 שנזרק לאחר וטיבעו, אופיו לגבי האמת את סוף
חווה. פרשת(אשתו) בעיקבות רב כה רפש לעברו

 שנדירים נאמן, וידיד חבר הוא אהוד ביסודו
 אני עימו הדוקים קשרים של שנים ואחרי כמותו,
 אינן הנפלאות האנושיות שתכונותיו מעיד

המזהירה. המיקצועית מיכולתו נופלות
 הפנים מאחורי מסתתר מה יודעים ידידיו רק

מידי וכרבים בית־המישפט, דיוני בעת הקפואות
 במהירות יתאוששו וילדיו שאהוד מקווה אני דיו

 שלא בטוח גם אני אותם. פקדה אשר מהטרגדיה
 לסייע יכולתם ככל שיעשו חברים להם יחסרו

תל־אביב גורדום, מיקי בכר• להם

 האיש קשבנו, הוא גורדוס הקורא •
העולם. מכל שידורי־הרדיו את הקולט

חווה יערי,
 הזה (העולם מישפט״השנה על

22.10.86.(
 שנה. 15 זה הזה העולם קוראי עם נמנה אני

 הוא, יערי״גרנות במישפט הזה העיסוק
 שבוע כל לפתוח לי נמאס מדי. אובססיבי לדעתי,

 מוקדשים שלמים עמודים ולראות העיתון את
הזה. מהמישפט כבר עייפנו הזה. למישפט

 מישפט הרי במנוחה. אותנו עיזבו מכם, אנא
בפתח. גיתית(איזראלוב)

חיפה ויינשטוק, אריה

ושפוי אישי
הבחירות שיטת לשינוי ההצעה על

).22.10.86 הזה העולם (״הנדון״,
 יש הנכונה: למסקנה אבנרי אורי הגיע סוף־סוף

 בבחירות אישיות בחירה! של אלמנט להכניס
לכנסת.
אישית. כן גם בעיה, לי יש זה בעניין אבל

 לכנסת, אבנרי באורי לבחור רוצה הייתי מאוד
 כל־ המוצלחת ופעילותו עמדותיו דיעותיו, בזכות

 יש אזור־בחירה באיזה אבל קדנציות. בשלוש כך
הדרוש? ברוב יזכה שהוא סיכוי

 כינון בדבר להצעתו קל שיפור מציעה אני לכן
 מחוזות, 60 אומנם, ייכונו, מחוזות־הבחירה: 60

 של אזור־הבחירה ארצי, איזור יהיה מהם אחד אבל
 ברוב אבנרי יזכה בטוחה, אני ושם, השפויים,

ראשון־לציון בן־שושן, חיה מוחז•

סנט 78 וגם
(״תמרו לשלום פרס־נובל גובה על

).22.10.86 הזה העולם רים",
 הזה העולם של המהוללת להקפדה קרה מה

תמרו במדור הנה, כגדולים? קטנים פרטים על
 של זכייתו בשורת על חזרתם בו האחרון, רים
 גובה כי ציינתם לשלום, בפרס־נובל ויזל אלי

 הרבה שכשלעצמו מה דולר, אלף 270 הוא הפרס
 העיתונות דיווחי מאשר למציאות קרוב יותר

 של בסכום לנקוב מה, משום שהתעקשה, היומית,
דולר. אלף 220

 הפרס של המדוייק שהשווי היא האמת אבל
 שער־ לפי סנט(או, 78 ועוד דולר 287,769 הוא

 זה: מיכתב כתיבתי ביום המחאות של הקניה
אגורות). 41 ועוד שקל 424,978

תל־אביב סטרכליביץ, מאיר
• • •
גיינגוקרחים

נישו ילדי השלישית, העדה בני על
העו בינעדתיים(״האשבדרים", אים
ואילך). 8.10.86 הזה לם

 טחו אולי אחרת, פלאנטה על חיה אני אולי
 על אנטלר רונית של הכתבות אבל מראות, עיניי

 והשני ספרדי הוא מהם שאחד הורים, של ילדיהם
אותי. הצחיקו די אשכנזי,

 לא ומעולם רחב וידידים מכרים חוג לנו יש
הוריהם, של העדתי במוצא התעניינות גילינו

 רלוואנטי בלתי לנו נראה שזה הפשוטה מהסיבה .
 הולד ששמם באנשים המדובר כאשר וגם לגמרי

 איזושהו ראה מישהו למשל, האם, — לפניהם
 נבון ויצחק אופירה ילדי של נחמדותם בין קשר

)4 בעמוד (המשך
2565 הזה העולם
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ושו הגרעיניים המאזניים
 בלי? או עם עדיף: מה קל:

 מאזן ייתכן האם
 בין אטומי אימה
לקד׳אפי? שרון ס
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בארץ לביקור

 הפלסטינית, הלאומית במועצה חבר
 של ביותר הבולטים הרוח מאנשי :אחד
 בגלל בארץ. לבקר הוזמן הפלסטיני !העם

 שאלו הפגישות׳; ■חוק מפני החשש
 במישרד־החוץ המזמינים

 נוביק נמרוד מותר. זה אם
בסדר. זה בעיה, אין קבע:
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 של מיקרים נודלמן יולי הדייר מנתח לב״,
הרפו הצוות מצד רוח גסות

! '  ומישפחו־ החולים כלפי אי £ •
לבי לרופאים היש תיהם.

לביב ניצחון
 לביב יגאל העיתונאי פירהוס: ניצחון כמו כמעט

 בו הטיח השופט אך ההאשמות, מרוב דכה
 השיגה התביעה חמורה. ביקורת
 גם אך סעיפים, בכמה הרשעה

קשה. בלשון גונתה המישטרה
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 שרות בטוחים כולם
 50 בת שחקנית סגל,

ה את המעלה מינוס,
להצעות, פנויה הצגה

 קובעת, היא לא, עצמה. את בעצם מגלמת
 שנטש בעלה, עם חייה בין ההבדל מה ומספרת

 לבין ממנה, צעירה לטובת אותה
 בין בחיפה, החיים ההצגה.

והשכנים. הדימיון המציאות,

הו מה וסספרת

הקיומי: השער כתבת

וענונו? היכן
 טכנאי הזרה. בעיתונות פירסומים
 רארץ שבא אוסטרלי כומר שהתנצר,

 צאן מתוך שנעלמה כיבשה לחפש
 מהמעלה לאומיות ושאלות מרעיתו

 זה כל - ביותר הגבוהה
 שר ספר לעלילת מתאים
*1לה־קארה. ון ג הסופר

האחורי: השער כתבת

חווה אינה גיתית
 נשים שתי יערי, וחווה איזראלוב גיתית

 בכל לחלוטין שונות אד במראן הדומות
 קרת־ השניה בכיינית, האחת השאר:

 שתקנית, השניה פטפטנית, האחת רוח,
 שועל־ השניה ירוקה, טירונית האחת

חקי־ נקלעה כיצד חקירות.
| י ! י  גיתית את המישטרה רת |

ן סתום מבוי אל איזראלוב

והמזדנבים חוקן
 בימים נשפכות שטויות מאוד הרבה

 ק־־גוריוו, דויד של קיבת על אלה
ת נבובות, מליצות - ״הזקן״ ב  הבל, מ

המערי אין בקטנותם, אגדות-ילדים.
 גדולתו, את נכח לתאר מסוגלים צים

 הם הזעירה ובעליבותם
ן לראות כלל יכולים אינם ■ ■ 

האדירים. חסרונותיו את

כל
עלילות

 המכור המישחק
ולד עימנואל של

 עבודה! תובנית רוצה אינו צה״ל מדוע
 הדוח בעל ולד, עימנואל הד״ר של לדעתו
 יותר קל תוכנית ללא סערה, שעורר
 אז אבל קץ. ללא האוצר את לחלוב

 רבים, בתחומים מתפזרים המשאבים
ם ובשום  מאסה לבנות מצליחים אין תחו

 מדוע ולד מסביר מיוחד בראיון קריטית.
ול בלבנון ההפצצות את להפסיק יש

 משווה מרצועת״הביטחון, מייד הסתלק
 הקתולית לבנסיה צה״ל את

 שלי בדוח דנו ״לא ומכריז: 0 £ •
מכור!" היה המישחק כי

לאלי מיכתב
 פרס חתן ויזל, לאלי גלוי במיכתב אבנרי אורי
 ועדת־הפרס ולא אני לא אתה, ״לא לשלום: נובל

 מקורבנות אחד אף לחיים להחזיר מסוגלים
 מסוגלים, אנחנו אבל - השואה

 מהקורבנות כמה להציל אולי,
היום...״ דמוי־נאצי מישטר של
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הקבזעים: המדורים

3 מקסים גבר של גילו - מיבתבים
4 התמונה בתוך - איגרת־העורך

 ידרוש פלאטו - תשקיף
. 5 דמי־השתיקה את

6 והפסד רווח חשבון - במדינה
 המנהיג אחרי - הנדון

11 ׳ הנהגים באים
 העוגה את לחתוך - אנשים

12 לחתוך לא או
 ולד, עמנואל הד־ר עם - ראיון

14 צה״ל על חדוח מחבר
17 אנגלי תיאטרון - ארצי יומן

 הלבבות חובת - הרדמה בלי
 שירים - זה וגם זה גם

 אותנטיים ישראליים
 וציירים פרות עגלונים. - חדש דף
 סגן־שר: כמעט - אומרים הם מה

 לתיקשורת! רצים איך יודע לא -אני
ץ שב  אותיות) 6( קרוסלה - ת

 33 היד בכף מתחבא העושר - הורוסקום
 נווטת, - לדותי מיכתבים

וימאית גששית
 מוסיקת״נשמה - ישראל לילות

36 לדגים
42 ליד כפפה כמו - שידור
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 עדות אובע
כבוד הרבה

 גרוזי, כורדי, להיות בושה עוד זו אין!
עדות ארבע מארוקאי. או תימני

 התגאו אחד, בשבוע חגגו ישראליות
המבי הפוליטיקאים, שלהם. בפולקלור

 מיהרו העוצמה, צומחת היק נים ן
 והתחנפו. לכינוס מכינוס

מתרג לא הגרוזים יאבל
משלהם. ח״ם רוצים שים:

 ן ■1 י •י 71 11•
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תשמ״ו סרטי
 הסרטים ארבעת את מכתיר הזה העולס

 את מחלק וגם השנה של ביותר הטובים
שח־ לגנאי. הציונים ארבעת

 בתר סנדרין הם השנה קני
הרט. וויליאם (בתצלום),


