
מיכחבים
אלמנטרית הגינות
 ברעם, אברהם תת״אלוף פרשת על

 לאיראן נשק במכירת שהוחשד
 הזה העולם ותת־מזל", (״תת־אלוף

29.4.86.(
 עם אחד בצוות הייתי מ״פים בקורס כחניך

 מפקדי היה הוא יותר ומאוחר ברעם, אברהם
 (מכירת לשימצה, שמו יצא כאשר במילואים.

 בהקשר פרטי ארם הוא שאין הבנתי לאיראן) נשק
 אותו היכרותי בשל בעיקר זאת מעצרו, לנסיבות

אישית. ואינטואיציה
 עם עסקי־הנשק כי התברר (כאשר עכשיו
 שיקומו רגן) הנשיא בהשראת נעשו האיראנים

 לינץ׳. לו שעשו הזריזים תופשי־העט כל ויתנצלו
 ולרוב בו, ירה שהוא שלו, בכתב־העת אחד כל

שניה. מחשבה וללא מהמותן
 ומינימא־ אלמנטארית הגינות לדעתי, זוהי,

חיפה מארי, עמי לי• מגיע וזה לית,

חדשה סיסמה
 להחזיר המבקש קורא, של הצעה

בתשובה. הזה העולם את
 הזה, העולם עורך של יחסו מה יודע איני

 דתי שהוא משער אני אבל לאלוהות, אבנרי, אורי
 לדת מעל עצמו מוצא כי אם שלו, בדרכו

 שהוא האדם את היוצרת היא הדת אבל הממוסדת.
 סיסמת תורחב שלא למה ולכן מולדתו נוף תבנית

 ובלי פנים משוא בלי מורא, ל״בלי הזה העולם
ירושלים עזרא, יוסי אלוהים׳׳? ללא

רפול מעשי
 סיני מיבצע בעת שאירע מה על

העו אישי" ו״יומן העורך־ (״איגרת
).5.11.86 הזה לם
 שניהם רמזים, בשני זה בגליון נתקלתי

 לקוראים העורך במיכתב אבנרי. אורי בחתימת
 פירסום את אסרה ״הצנזורה נאמר: יקר) (קורא
 שאסרה כפי כפר־קאסם), (טבח הזה הפשע

 — יותר וחמורים — אחרים פשעים פירסום
מילחמה.״ באותה שאירעו

 פשעי־ מבחינת ״גם נאמר: אישי יומן במדור
 לאין 1956ב־ רפול של פשעיו עולים .מילחמה,

 היתה מילחמת״סיני .1982ב־ פשעיו על שיעור
 זו.׳׳ מבחינה גם מזוהמת מילחמה
רמת־גן ברמן, רונית הכוונה? למה

 בשלהי שאירע למה התייחסו הדברים •
 אל־טור שבין במרחב 1956 מיבצע־סיני

בפקו מיפרץ־סואץ. לחוף ושארם־אל־שייח:
 נהרגו צנחנים, גדוד מפקד אז איתן, רפול דת

להיכנע. שביקשו חיילים מאות
י • • •

כסף זה שקר 148
הבנקים מנהלי של שכרם על עוד

הזה העולם כסף!", זה שקל 5,000(״
12.11.86.(

 בבית־חרושת שנות־עבורה, שגה 28 אחרי
 148.66 ממיבטחים מקבל אני לביסקוויטים,

 66 ועוד שקל ושמונה ארבעים (מאה חדש קל1̂?
 צרף העובדות (להוכחת לחודש פנסיה אגורות)
 שלו תלוש־הפנסיה את למיכתבו שיבק הקורא
 זאת הנ״ל). הסך את המראה ',86 אוקטובר לחודש
 רק היום מקבל הייתי עובד הייתי שאילו אומרת

לחודש. חדש שקל 265
 חרפת־הרעב בעניין פניתי שנה 20 במשך

 ולכל ההסתדרות, מוסדות לכל הרף, ללא שלי,
לכ ואפילו המדינה לראשי ההסתדרות, מזכ׳׳לי

בני־ברק שיבק, שימשון לשווא: והכל נסת,

פחות אחד רמטכ״ל
 מממשלת גור מוטה של פרישתו על

 מוטה (״מחדלי הלאומית האחדות
).5.11.86 הזה העולם גור",

 על אחד יישר־כוח עוד גור למוטה מגיע
 בכך כי הממשלה. שולחן ליד כיסאו את שנטש

 ליד הרמטכ׳׳לים־לשעבר מיספר את הפחית הוא
 — לשניים משלושה הנוכחית הממשלה שולחן

 חיים ורב־אלוף(מיל׳) רבץ יצחק רב־אלוף(מיל׳)
בר־לב.
 מנוחים, רמטכ׳׳לים של שמות להזכיר ובלי

 עובדה קודמות, בממשלות בכירים שרים שהיו
 עם עם הטיבה רק הממשלה מן שפרישתם היא

תל-אביב מרמלשטיין, יאיר ישראל.
2568 הזה העולם

ם שני שתלי  ופסטיבל מתו, המו
ת שתלו  בכישלון נסתיים הכבד ה

 ופוליטיקאים מנהלים רופאים. גמור.
עגו תירוצים ממציאים

! ן■ ן ש 111 ווען־ו 11 1111 ■

העיניים עלילת
 בשידור־ ראה (בתצלום) 7ה־ בת הילדה אבי

 והזדעזע. לעיניים הפרופסור על כתבה טלוויזיה
לבתו שקרה מה את לו הזכיר זה '

|  עלי־ נולדה וכך — העיוורת ^7■
הרופא. נגד הנוראה לת־הדם

,,משקו! רא ״נשיא
 1ע לשעבר, משיא קציר, אפרים

 באוסטר־ מייצוג חיים של הסתבכותו
 מניח ״אני וענונו: פרשת בעניין ליד*

 ש■ כשאמר שיקר, לא המדינה שנשיא
 על דבר לו ידוע לא
 צריך בוודאי, כן,

חשוב דבר כל על לנשיא

87 ה

1

/ת;7//7מ ₪ךחלת רחל

 לתת החליטה בעלה) עם (בתצלום, כנר דפנה
 הפרופסור של הסטודנטיות • לדן צ׳אנס עוד

 מעט עוד מתחתנת: טסלר מוניקה • פרי מנחם
 ואבי שמיר ישראלה • ורדימון הגברת

 • הריון עם רבנים, בלי נישואין איינשטיין:
 יורדים ולא — נשואים גוט ורמי סילפן נעמי

 גוטפדינר שושנה • לחו״ל
 בצמד גירושין מישראל: נפרדת
נישואין. שנות 18 אחרי רעים,

נבלות! שלום,
ירבספ וףלחל  בספיר לחלוף האוהבים הנהגים לבל אזהרה

 על בוץ ולהתיז שלוליות בתוך
 תתנהגו לא אם הולכי־הרגל:

פעולת־תגמול! צפויה בנימוס,

הקידמי: השער כתבת

מרדכי של סינר
 לה צצה הזמנה, על־פי כמו המכריע, ברגע

 טמירה בלונדית צעירה האפילה מן פיתאום
 ישראל. ממשלת את והצילה ומיסתורית,

 פגישתה על אלף־הלילדדוהלילה סיפור אילולא
 עימו לצאת הצעתה ועל וענונו מרדכי עם

 היתה עלולה ללב־ים, בספינה
 טכנאי־האטום כי לחשוד בריטניה

בתחומה. נחטף מבאר־שבע

האחורי: השער כתבת

שד הבעלים ״כל
 לשאלות עונה אינה איזראילוב גיתית

א הזה״ ל״העולם אך החוקרים. הי
ארבעת על בפרוטרוט לספר הסכימה

------------------- ! -----------------״.
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ס ה1ה ע
ה סי ת הכנ מני ר א שלים ה  מייצרת בירו

א שערוריות  ענייני־ על כולן סוף, לל
א חומר, ל ם, ענייני־רוח: ו ת תככי  תיגרו
ם ורצח, מי ת מעילות, וזהב, ס  קרקעו

ם ם וכמרי די ח ם א קי ב א שה על הנ  א
ה אחת.  שע־ כל של במרכז
ד צץ - רוריה מי  שמו ת

ף של שו בי מיאן. הארכי סעג׳
ו צח■ נ  וא נ
אגא של ילד

 הימין של הפגנות בראש התפרע הוא פעם
 מדבר הוא היום אדרטה. בראש התבצר הקיצוני,
 מישרה לו ויש דיפלומט של שקולות במילים

 הנגבי צחי ראש־הממשלה: בלישכת ממלכתית
 לבין כהן גאולה אמא בין ),30( י

 התחיה בין שמיר, יצחק הבוס
לחליפה. הסנדלים בין לליכוד,

ו 1 ר ח ת  ד
ם י ר י ש

שפתות שירת של בתרבות  שפשתה א
ם אפילו הולך: הכל לאחרונה  קידו

 במדורים ומודעות לחרוזים מכירות
 העיתונים של המיסחריים

 10 + שירים 3 (״שלח
שים שקלים בצק"). חד

במדורים 7

0

הקבועים: המדורים
 רפול מעשי - מיבתבים

 אומר ישי רם - העורך איגרת
 שנית תקום מצדה - תשקיך
 שקלים 50ב־ סקופ - במדינה

 מכשכש׳ מי - הנדון
 ברשץן׳ הריגה - הרדמה בלי

 והזיגלים היורמים - אנשים
 בר־און ר׳׳ץ ח־כ של - נפש חשבון

 שפנסקי אנאטולי - אישי יומן
לנקרי יהודה של - אחרת דיעד!

20  כועס פליני - קולנוע
הון גולדי - ישראל לילות

22 אושרת וקובי 3
24 סיגריהז יש למי - זה וגם זה 4
26 גילן מקסים עם פגישה - חדש דך 5

זינגל אילנה - אומרות הן מה 6
28 ובסטר ורווינה 7
33 עקרב מזל - הורוסקופ 10
34 ביטחונית משימה - המרחלת רחל 12
36 הנגבי צחי עם - השבוע ראיון 14
39 תשבצופן 16
42 סקופר זאת בכל - שידור 18
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מתאים
 בר* מרדכי ועדיין) ח״ב
 החליט מדוע מסביר און

 ״לא הקדנציה: מחצית אחרי מהכנסת, לפרוש
 חוקי לפי שבכנסת. לשטויות סבלנות לי היתה

 פקידים. 100 עם יחד וח׳׳כים, שרים 30 המישחק,
 90 ויתר המדינה, את מנהלים
 סטאטיסטים. רק הם הח׳׳כים

לזה:״ מתאים לא שאני החלטתי

והכלב הזנב
ת רגן רונלד אילץ האם  ישראל א

ת למענו להוציא  האש מן הערמונים א
ה שהיא או האיראנית, תנדב  בשימ־ ה

 של בגרונו מחזיק מי הה!
ה־ במי: מכשכש ומי מי,

להיפך! או בזנב כלב

לשלום צ׳חצ׳ח
א ה ל ה הי א ז ב ת בן אבן, א תרבו  ה

ת הדובר המערבי ת ו  מצוחצחת, ערבי
ע  מלך עם להיפגש פרס לשמעון שסיי

קו ארו א - מ ל צא אדרי, רפי א קו יו ארו  מ
 לשלום״. ראשון ״צ׳חציח

ה הדיר של דעתו ד הו  י
רה לנקרי שלומי. מהעיי

מתה?
 בת בתם נדין(בתצלום),

 אשת־החברה של 29ה־
 מתה ארז, לשעבר וכוכב־הכדורסל לוסטיג אווה

 לבושה היתה היא מיטתה. על
הת־ ? תאונה שחורים. כולה

חוקרת. המישטרה אבדות?


