
מיכתבים
המדינה? היא מי

1
 (״שכר הבנקים ומניות בנקאים על

).15.10.86 הזה העולם ועונש",
 אבנרי אורי של להנדון מתייחס אני

 (של הלאמה — הפשוטה ״הדרך שמסקתנו:
 כיצד פיקח, שהוא היקר, נכבדי אבנרי, ףבנקים)״:

 את תיקח שהמדינה ל״מוטב וגם זו? למסקנה בא
עתה". כבר לידיה העניינים

 בטלנים, פקידים, לא האם המדינה? היא מי
 הפסבדוקראטיה במישטר עושקים? חש־בזים,

 רשעים ״סביב הפסוק לו שמתאים שלנו,
 י״בן? לבני־אדם״(תהילים זולות כרום יתהלכון,

 יפרקו לא המדען העובד, היוצר, העמל, ואם
 פשי־ מישטר ויימשך מעליהם העושק עול ת

 הארץ הזולת, חשבון על וחיי־הצמרת ת־היד
מפניהם. חמס תמלא

 אוצרותינו ניצול העיקר, את מניחים אנחנו
 ואד ותקומתנו עצמאותנו ברוחניותנו, הרדומים

 מישחקים בורסה, אין־מספר, בנקים בטפל: הזים
 בדברי־הבל ההמון את ומעסיקים מוניטאריים

 בן־גוריון כפסטיבל המתים, אל ודורשים(אפילו)
חייו. את מרת כך כל שבחייו השלום, עליו

 תל־אביב זרחין, אלכסנדר
 התפלת־ שיטת אבי הוא זרחין הקורא •

החדשנית. המים
• • •

ההבעה חזפש
 לשביתת הזה העולם גישת על

ואילך). 6.8.86 הזה (העולם האחיות
 ביומן אבנרי, אורי זה? מה מבינה. לא אני

 ומתוך נס על האחיות שביתת את העלה זישי,4
 ובמעשיהן. בתביעותיהן מצדד שהוא ברור דבריו
 זאת, לעומת הרדמה, בבלי נודלמן יולי הד״ר
 האחיות את ולגדף לחרף הזדמנות מחמיץ אינו
 תביעות אותם על הזה, העולם עמודי מעל

 עצמם. ומעשים
הזה? העולם עומד איפה אז

 תל־אביב דרורי, רינה
 ואין שונות, ריעות שונים לאנשים •

דיעותיהם. את מצנזר הזה העולם

לאומי בגק זאת בכר
לשלום גובל פרס של הכספי שוויו על

).29.10.86 הזה העולם (״מיכתבים",
 את שהמיר סטרכילביץ הקורא עשה טוב

 של הקניה שער לפי ויזל אלי שיקבל הדולארים
 שקל 863.31 לוויזל העניק בכך לאומי. בנק

:וספים.
 של שער יום לאותו קבע לאומי בנק כי

 שבנק'הפועלים שעה לדולר, שקל 1.4768
 לדולר, שקל 1.4738ב־ הסתפקו דיסקונט בנק

 שקל 424,115.10 רק לוויזל נותן שהיה מה
ה במקום שלו) דולר 287,769.78ה־ (תמורת

 בבנק לקבל יכול שהיה שקל 424,978.4 ו
רמת־גן מחר, אבי לאומי■

17 מיספר אודות הכל
 בפרלמנט מארוקו יהודי ייצוג על

העו אומרים", הם המארוקאי(״מה
)29.10.86 הזה לם

הג בצורה ניתח שיטרית מאיר שח"כ אחרי 1
 חבר אוחנה, פול של אי־בחירתו סיבת את יונית

 המארוקאי, בפרלמנט היחיד היהודי הפרלמנט
 לו נפלטה פרלמנט, אותו יו״ר סגן לתפקיד
 ייצוג יחידי לנציג קורא הייתי ״לא ההערה
הולם״.

 יש יהודים כמה שיטרית, חבר־הכנסת סליחה,
 במארוקו? יש תושבים וכמה אלף! 17 ףמארוקו?

מיליון! 17
 הרבה בהחלט, הולם הוא הייצוג המסקנה:

 באוכלוסיה היהודים של היחסי חלקם מעל
האחוז). (עשירית שם הכללית

 שתי אותך לשאול לי הרשה זאת, לעומת
 תושבי בין הערבים אחוז הוא מה נוספות: שאלות
אחוז! 17 ישראל?
 בכנסת? ישראל ערביי של ייצוגם הוא ומה

 :120 מתוך ח״כים אחוז(שיבעה משישה פחות
 מהליכוד. אל־דין נצר מחד״ש; וזיאד טובי

 משינוי עטשן ממפ״ם, ותר מהעבודה, דראושה
יפו חורי, אליאס מהמתקדמת). ומיעארי

החיל אנשי הכורדים
 בשבוע שחגגה העדה, של ייחודה על

כורדי!', (״אנא הסהרנה את שעבר
).29.10.86 הזה העולם

)4 בעמוד (המשך
2566 הזה העולם

הקידמי: השער כתבת

שתלה הכבד  שר מגופו נלקח השניה לה
 ה־ ההשתלה הראל. שרמה הרוצח־המתאבד

 וגם גנטיות שאלות מעוררת הזו מסויימת
 האם מישפטיים. שאלה סימני

בחי־ החיפאי בית־החולים נהג לא
זאת? השתלה ביצע כאשר פזו!

שב״ל ל הומ שתי המ
 השנייה, אחרי אחת השתלת-כבד

 ובמע- בבתי׳־החולים הקיים במצב
 הד׳׳ר של לדעתו היא רכת״הבריאות,

 בעצמו שעבד בכיר רופא נודלמן, יולי
ב רמב״ם בבית-החולים שנים 14

 ציבורית רפואית, הרפתקנות חיפה,
מב ההאשמה את באחת. ואזרחית

 על נקודה, אחר נקודה נודלמן, שם
 במישדד- גור מושה עידן ניתוח רקע

 לשעבר, הרמטכ״ל אישר בו הבריאות,
 ב- האחרונים בהונתו מימי באחד

 לבית־החולים מישרדו,
ן י © |  השתלות־ לבצע החיפאי §

התבצעו. שאכן כפי כבד,

האחורי. השער כתבת

ש \ז ו עי ס \
 גירסתה את הזה׳ ל״העולם מספרת איזראילוב גיתית

 (״יוסיניו"). יוסף עם ונישואיה אהבתה של המלאה
 הוא איך ברציחתו: חשודה שהיא הגבר ב,ראילואיז

 איך לבתה, התנכר איד טבעת• לה קנה
 היא ומדוע אחיותיו להשפעת נכנע הוא

שלו. מחלת״הנקיון בגלל נעל עליו זרקה

.77/7//7מ ווו/רחוח 7/77

בדרד
לרומניח

 מצד והמיכשולים האיומים כל למרות
 הפנימיות, החריקות אף ועל הממשלה,
 למיפגש לצאת שהתארגנה המישלחת

 חשובה תופעה מסמלת בבוקארשט
 ה־ היהודי הציבור ביותר:
 עכשיו מרים בארץ מיזרחי

השלום. למען את-קולו

 • לאוויר לחזור בן־נסתלי לאה החליטה מדוע
 • עם־רם הלנה השדכנית התגרשה א ל איך
 הקדוש- הוא קול שאיציק זוהר אורי החליט מתי

 על בר־לב ציסודן־לוטם אומרת מה • ברוך״הוא
 וההתמסרויות המסרים הריגול, לווייני החלון,

 עצובה מדוע • אבית דויד איש־המדיה של
 סידני, של הממאיר הגידול • אמיר שלומית
 • שוורץ שימעונה של הקשיש

ל ברית־מילה פעמיים שתי
>במישפחת״מעוז. אחד תינוק £ )

נושבת עו״ן הרוח
 כפי שהוא, כל תפקיד יש בארץ לאמנות ״אם

 הוא שהתפקיד הרי במדינה, אזרח לכל שיש
 שמי יחיאל האמן קובע השפיות!״ אל להוביל

 והפעם הרוח, נושבת לאן המתמשך ברב־שיח
 תומרקין יגאל האמן גם ופיסול. ציור נושאי על

 יוצר ״להיות חייב: נשאר לא
 כאשר רע, כך כל לא זה לאומי

הנכונה!״ בצורה אותך מפנקים

לשאלות תשובות
 מיזנון־הכנסת לתפריט המשותף מה

ה הם מי • מיפלגת־העבודה ולמצע
 ארבלי־ שושנה את נישקו שלא שרים

 כשרה השבעתה ביום אלמוזלינו
 ממה • בממשלת-ישראל

 דוג־ של בעלה מוטרד
מור. פינצי מנית־הצמרת

ס 1 י
ח! פו ל סי ש

ל כן1ס ו ת ש
י 1 ׳-/זו 1 1

0
לאד או ״סנילי

 עמדתו את סילפו כי טוען הוא מרוגז. צדוק חיים
 בן־גוריון. דויד עם יחסיו ואת הפרשה בזמן

 שבן־גוריון טענתי לא ״מעולם —
שר־המיש־ בזעם מכריז סנילי!״

.73 בן היום לשעבר, פטים

דראושה תרגיל

רי של עטו פרי בדיוני, סיפור  אבנרי. או
ת בינו דמיון שכל או מצי א ל ת הו מ א  ב

ה בוועדה מעשה דמיוני. למו העליונ
שלת של דיעין אן, ממ ת ס קי א מב פ ה
ר דרך קשת שורת להחדי  לכלי־התיק

דיעה במערב הימצ־ על י
תן גרעי־ פצצות 50 של או
די ניות תאן... בי ס פאקי

במיקווה מדוזה

 כמועמד שמו עלה כיצד יודע אינו איש
זאת. בכל בו. לתמוך מוכן אינו ואיש

 לז־ דראושה אל־והאב עבד של סיכוייו
----------------------- —

 כתפינו. על ב״סלינו דווקא התפרסם הוא
 מעדיף ,92 בגיל היום, אבל ביכורים!״ הבאנו

 חברתית: סאטירה כתיבת קיסניס לוץ המשורר
 ב־ שטבל בגד־צדק מעשה
 שם ופגש טבילות שבע מיקווה
זרועות. שבע בעלת מדוזה

ת; ירד!6 תי ה  חג

0
7777"7777

ח/ רוו ב ו
נניחדק

 כמה מרוויחה היא
דולארים) אלפים(של

מבעלה, יותר לחודש.
המחשבים. מהנדס

 היא זאת לה: מגיע
נתנייתית, לוטן, נילי

 המעצבות לאחת הרחוקה בניו־יורק שהפכה
 יוקרתיים בגדי־ים של ביותר המבוקשות

 זה (כמו מהם כמה והמציגה
 האופנה במדור שבתצלום)

ראווה״. ..חלון גלזן, אורנה של

הישראלי אס־נידאל
 הטרור אירגוני מגלה: האף־בי־איי של דוח

 בארצות- ביותר והמזיקים הפעילים היו היהודי
 באמריקה מומחים שעברה. בשנה הברית

 מחסה המעניקה. סוריה, בין ההבדל מה שואלים:
 ישראל, לבין לאבו־נידאל,

 כהנא, למאיר מיקלט הנותנת
יהודיתז להגנה הליגה מייסד

:!עניקהמחסה

0

רקח וגם נתן גם
 נתן אייבי נישא רווקות שנות 33 אחרי

 הפעם זה: את הגדירו שחבריו כפי או, בשנית,
 כלתו את - לקח אלא כהרגלו, נתן, לא נתן

(ב קלאריטה היפהפיה קולומביה יוצאת
 כך כדי עד אותו בלבלה זאת חוויה תצלום).
 *טר9 לו נתן הכלה, אבי הטרי, חמו שכאשר

 נטל לרקדנית־הבטן, כתשר שקל 50 של
אותו, ותחב השטר את אייבי

הרקד־ למלבושי לא בטעות.
הוא. לכיסיו דווקא אלא נית,

הקבועים: המדורים
3 אשכרדים כמה עוד - מכתבים

4 וילנרגראד - איגרת־העורך
ף קי ש 5 אברכיות ועכשיו: - ת
6 פונקציה לא זה לחם - במדינה

 מברכת גאולה - הנדון
11 גרנות את

12 וענונו על תומרקין - אנשים
 שילוח, יוסף עם - ראיון

14 לו שאיכפת שחקן
17 במדים פירתחית - אישי יומן
18 גור מוטה מחדלי - הידמה בלי

 ממין סטאלונה לא - קולנוע
20 נקבה

 הצעיר השחקן - ישראל לילות
22 הזקן הכושי פני בעל

 ביגדי־הים - חלוך־ראווה
24 ׳87 קיץ של

 של תגובתם - אומרים הם מה
28 באונס חשוד של חברים

 אמנות אין - חדש דף
30 תל״אביבית

 מן הרחק - זה וגם זה גם
אן ההמון . 33 הסו

 ביצרים השליטה - הורוסקופ
34 המיניים

35 תעודת־אניות - שידור
 צדוק: חיים עם - חשמץ־נפש

36 עתה ופרשה אז פרשה
סה - המרחלת רחל אחת. טי

40 סיפורים 1000
 יכולה קטנה בהמה - תשבצופן

42 אותיות) 3( לחוויה להפוך




