
מיכחבים
ואתמול היום

אב־ אורי של הגלוי מיכתבו על עוד
 פרס את קבלתו עם ויזל, לאלי נרי

ואילך). 29.10.86 הזה (העולם נובל
 עם להסכים חייב אני הדברים בעיקרי כי אם

 הגלוי מיכתבו קריאת בעת לי, היתה אבנרי, אורי
מאוד. רעה הרגשה ויזל, אלי אל

 את כזאת בצורה להעמיד צריך היה מדוע
 נלסון של למאבקו בהשוואה ויזל, של עבודתו
 כך על לשמוח פשוט אי־אפשר מדוע מנדלה?
 מאבק של זאת צורה לשבח צויינה גם אחת שפעם

עשורים? כמה מלפני רצח־עם השכחת נגד
 את אומר היה ויזל אלי אילו שמח הייתי אני גם
 זאת בכל אבל הפלסטינים, של דיכויים נגד שלו

 היום את בלעדית מרגיש שאבנרי לי כואב
לאתמול. חשיבות פחות הרבה ומייחס
 כותב הוא כאשר עימו להסכים יכול לא גם אני
 להיות צריך בשואה שהעיסוק סבור ״אינני

 צריך ולצדק לשלום המאבק אולם מיקצוע...
מלא.״ עיסוק להיות

 שאבנרי כפי השני, מפני אחר נושא לבטל
ענייננו. את מקדם איננו במיכתבו, עשה

 של בערכם ממעיט שאני אומרת זאת אין
 כמו חשיבות, להם יש עצמו. אבנרי של מאמציו

חשיבות. יש ויזל של שלמאמציו
מייסלינגר, אנדריאם

מדינית, להסברה החברה
אוסטריה אינסברוק,

רטורס בתור
 הבנקים מנהלי של שכרם על עוד

 הזה העולם כסףן״, זה שקל 5000(״
ואילך). 12.11.86

 (הכנסה שקל 5,000 היום זה מה ובאמת,
 שרבים־ בטוח אני מיסים)? אחרי נקיה, חודשית

 אפס עד הקניונים את הממלאים מאלה רבים
 העומדים המיקרו־אובנים, את החוטפים מקום,
 יותר סובארו־טורבו(קצת מכונית לרכוש בתור

 המטוסים את הדוחסים במיבצע), שקל, אלף 40מ־
 בכמה מסתכמת שעלותו בחו״ל, לטיול בדרכם

 הנייר על דירות והרוכשים לנפש, דולארים אלפי
 נקי 5,000ה־ את עושים תל־אביב, צפון בחולות
דווקא. בנקים מנהלי אינם והם בחודש.

 הציבוריות בסערות בעיניים, חול יזרו שלא אז
 אומנם יש לצערנו, המדומות. הפופוליסטיות

 נקי 1,000־500ה־ את עושים שאינם רבים באמת
לעומתם... אבל בחודש,

תל-אביב חולי, בנימין

מי הוא מי
ברו למיפגש המישלחת הרכב על

 העולם ובחזרה", (״לרומניה מניה
).12.11.86 הזה

 לנוסעים לתת יש כי בכותבו צדק אבנרי אורי
 אכן הם הכבוד. כל את אש״ף נציגי עם למיפגש

 אך השלום. למען למאמץ נכבדה תרומה הוסיפו
 עומדים שכנראה אי־דיוקים, כמה נפלו בכתבה

 המיש־ הרכב על המוטעית הפרשנות ביסוד גם
לרומניה. שנסעה השמאל של לחת

 היתה לא לרומניה שיצאה שהמישלחת נכון
 סיבות בשל ממנה נפקדו ורבים דיה רחבה

 ההופכות מקומיות, יריבויות שעיקרן פוליטיות
עצמו. המיפגש לחשיבות ביחס מישניות

 שיבעה המישלחת, חברי 2 ז ״מבין כי הטענה
 ארבעה מלבד נכונה. איננה רק״ח" מקורבי היו

 בורשטיין, שעוזי כך על לדבר רק״ח(שלא אנשי
 היו המיפגש) למקום הגיע לא כלל רק״ח, רובר

ולקבו לאירגונים שייכים האחרים המשתתפים
תל־אביב סלע, נועם אחרות• צות

מכופתר? מימסד איש
 הזה העולם עורך של ילדותו על

 הזה העולם אחת", רק יש (״אמא
12.11.86.(

 בזכות הזה העולם של נאמנה קוראה אני
 אבנרי אורי של המצויינים הפסיכולוגיים ניתוחיו

 נהנית גם אני זאת ומסיבה בחדשות. אישים על
כ האוטוביוגראפיות־מישפחתיות, מהרשימות

 ובמיוחד אבנרי, של אמו על הרשימה דוגמת
חתיכה! ממש היתה היא .1930 משנת מתמונתה
 של האוטוביוגראפיות ברשימות חוזר מוטיב

 כשההורים בארץ, הקשה התקופה — אבנרי
 ומתבקשת במיכבסה. או במכולת לעבוד נאלצו

 את משקיע היה אבנרי של אביו אילו — השאלה
 קומות שלוש בן בית למשל, קונה, בתבונה, כספו

מצליח, סוחר והופך בתל־אביב ריזנגוף ברחוב
)4 בעמוד (המשך

2569 הזה העולם

ת ב ת ר כ ע ש הקידמי: ה

חוזר השב״ב תיק
 את להגיש עומד המישפטי היועץ חדש. שיא לפני עומדת השביב פרשת

 היו מה אדם: כל המסקרנת השאלה על יענה לא הוא אך מסקנותיו,
 רפי מגרה: הזה׳ כ?,,העולם השב מורדי שלושת שר המניעים

 דוח־הפעולה את שראה אחרי שהתקומם, הראשון היה מלכה
להחליפו. שבא המזוייף. המיסמך את ואחר־כך - האמיתי

האחורי: השער כתבת

גיתית מישאל
 המיש־ את לסובב מצליחה באמת ״גיתית
 ״היא ממזרה״, זריזה. מאוד אשה .,היא טרה״.
 שאסף מהתשובות חלק אלה נהדרת״. ממש

 השבוע שנערך במישאל־בזק הזה״ ״העולם
 יחסו על לעמוד במטרה תל־אביב. ברחובות

 ברצח המפורסמת לחשודה הציבור של
 כשראו כפיים לה מחאו הם מדוע בעלה.
מע הם כיצד ברחוב? אותה
 יערי. חווה לעומת אותה ריכים

0אחר? מפורסם ברצח הנאשמת

הפוגרום
 עזרתו. בלא השילטון. חסות בל- פוגרום אץ

 הער־ הפורעים צעקו — א־תנו" ״המבשילה
יור — א־תנו" ״הממשלה .192ב־(> בחברון, בים

©י'.,

היזהר! אדיפוס,

!למכירה אטום
 גרעינית פצצה במחסן לך יש אילי

 רוצה אתה ■במיקרה אולי מיותרת?
 ״הרשות — כן אם אותה? למכור

 ממי של גומלין״ לקניות
לע־ מוכנה ישראל שלת ■

קונים: לד למצוא וגם זור

 המטפלת שהצגה טוענים הם היום
 יהודיה לאם בת ילדה, של בבעיותיה

 נישואי־תערובת. מעודדת ערבי, ואב
 אדיפוס את לפסול ינסו מחר האם

 גילוי־ מעודד שהוא בנימוק המלך,
 מנסה מישהו עריות?
 הצגת־הילדים את לפוצץ

אהל״ן״. ברחוב ״הפיצוץ

זנ<גור,7 אנ<
חבר!״ לא

 לא שלה. החבר לא גיתית, של הסניגור אני
ם כלפיה פיתחתי טי מנ טי  מיוחדים,״ סנ

א זיו. מאיר עורך־הדין מכריז  על מספר הו
ת הבעיות  בחקירתה, הכרוכות המיוחדו

ה על נוקבת ביקורת מותח
 ה־ כיצד ונזכר שלה חוקרים

0בעבר. לו התנכלה מישטרה
נ₪ם
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דובים, נמרים, שועלים,
ועו כלבי־ים ארנבות,

 לא — כבשים של ברים
 לספק כדי אלא נוצרו

לעשירים, פרוות במותם
 שרצית מה כל עירומים. שנולדו
 בני-אדם על פרוות, על לדעת

בעולם. אחרים בעלי־חיים ועל

המרחרח רחר
מרמחת:

 סיביל בין חכמי משה
אקרשטיין לנילי ראוך

 רימה הסטריפטיזאית •
 חנוך • חוזרת קדילאק

לעדנה הביתה, שב לוץ
מת שדובר ניטה •

 • בנה מיטת ליד פללת
 (בתצלום) מזור יהודית

קונטסה להיות החליטה
במכו מכשיר־האזנה •

הטלוויזיה תחקירנית של ניתה
אביגל שוש של אהבתה •
שהיגר. המדען של סופו •

 עדשות את לכסות בארץ הצלמים נהגו סעם
 ״צילומים לקבל כדי בגרב־ניילון, מצלמותיהם

 החזקים הישראליים הסרטים היום אירוםיים״.
 של ביומן־החדשות הם ביותר

 נושבת לאן אז הטלוויזיה.
הישראלי? בקולנוע הרוח

ם7ז י !־.חזקים י

©
החבשים: □,המדור

 של התכונות - מיבתבים
סיבילראוד

 ועמוררז סדום - העורך איגרת
 דגלים רצו האיראנים - ךשקית

 בירושלים מתפרע שופר - במדינה
 השחורה המאה - הנדון

 הרבי עם רב מי - אנשים
 היגיינה, ללא - הרדמה ללא

סניטריה ללא
 הנודד היהודי - אישי יומן
 אילת. משה - אומרים הם מה

 קוקה חזי חרמון, רוחמה
ביאליסטוק וגבריאל
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שרייר אליהו
מסרטן! סבל

 ב״רמב״ם" ביותר השמור הרפואי הסוד
 שתי ניתוח אחדי שנפטר שרייר. אליהו

 אסור במצבו, מסרטן. סבל לת־הבבד,
 בניתוח! להתחיל כלל היה

 את חושף צודלמן יולי הד״ר
חקירה. ותובע השערוריח

אסור :מצבו,

0
בשעו מגינה

 כולירה, של מגיפה מתחילה במצריים
 גס המגיפות לבל חשופה ישראל בעוד
 הסביבה, לאיכות שדואג מי אץ יחד:

ה ולנקיון מונעת לרפואה
 40־׳?ש־ אמר ניתן מים.

 את שותים - מהתושבים
0בכינרת! המתרחצים צואת

השחור הריח
 כולם אתיופים. אוהבים אין בבנימינה
 נורא״, ריח להם ש״יש מתלוננים

 זו מבחינה אחר. למקום שיילכו ורוצים
 גם למיזרחים: אשכנזים בין הבדל אין

 מאותן בעבר שסבלו בוגרי־המעברות,
 ״הסירחון על הטענות

( |  השחורים״, של במעברות ^2(
שחור. קורבן להם מצאו

המסלול על ביטחון
 כנה, יפה, אשה מחפש )26(תורגמו דניאל
 קופמן, שירלי מוסיקאלית. רצוי גבוהה,

 וביישנית, שקטה לעומתו,
 הדוגמנות מסלול על אבל
רב!" ביטחון מקרינה ״אני
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חנן <ומנ<
 יומניו את שחשף עזרן, חנן הטלוויזיה כתב

 בעלי־ כמה הרגיז וענונו, מרדכי של הפרטיים
בצינעת־הפרט. הפגיעה על שהתרעמו טורים,

 העניש מיכאל ב׳ הסטיריקאי
יו־ את שפירסם בכך הכתב, את

.15 בגיל שנכתבו חנן, של מניו

 סרטים על
גרביי□ ועל

בחזרה
ליס1

ם נ־יי הבי
שתו דרש 1 ׳ , ובתצ־ מא
״ י - י י8 יחפה. להתהלך לום)

ם, לאכול הריצפה, על לישון לחלוב בידיי
ם לחמם בחצר, העז את - גחלים על מי

שהחליטה המסורת. בשם הכל  להת־ כ
'€

 20 מוזס פולה של הספרים זה- וגם זה
22 המועצה? נגד בג״ץ

24 הקשר קשר - ראווה
28 העולם בל על מרחלת -

ה נושבת לאן - חדש דן* ת 32 ה
36 תשבצופן
37 קשת מזל - הורוסקופ
 מחפש 1.78 - לרותי מיכתכים

38 30 בת
 39 זיו מאיר העו״ד עם
גינת רבי

44 סטייק קיבל
46 שיפר שימעון פישולי - שידור


