
מיכחבים
האמיתיים הסגרים
 (״לרומניה ברומניה המיפגש על עוד

 12.11.86 הזה העולם ובחזרה",
ואילך).

 ניגר כבר שדמי ישראל, באלפי הקטן אני,
 שלי, ישראל של וקיומה תקומתה על בקרב פעם

 שלום את בקשי על אם כי בזה ומודיע מכריז
 ברומניה, השלום עתידה(במיפגש והבטחת ארצי

 ״ישראל חסידי הרי איחשב, בבוגדים למשל),
 פי בוגדים הם מאחוריהם והעומדים הגדולה"
 שלום להשיג נסיון כל בדחותם ושיבעה, שיבעים
לנו. שיש כל־כך והיקר המעט את ובסכנם

נהריה ירמיה, דב

זרים בשדות רועה
 (״רחל נבגדת אשה של תגובתה על

).26.11.86 הזה העולם המרחלת",
 פותחת אני ראשון דבר ומתוודה: מודה אני
 סיפורים: איזה המרחלת. רחל עמודי את בעיתון

 אני (אמיתיים, צ׳יזבאתים איזה עלילות: איזה
מניחה):
 של הסיפור למיקרא נדהמתי השבוע והנה

 אחרי הביתה שחזר מי) יודעים כבר המחזאי(אתם
הת פשוט ואשתו זרים, בשרות קצת ש״רעה"

 זה בשבילה הביתה, חזר הוא הסיפור. מכל עלמה
לה. לקפוץ יכולים וכולם מספיק
 צריכים לא אנחנו אבל לקפוץ, יכולים הם

 לא פמיניסטית, לא למשל, אני, איתה. להסכים
 עניין. ומבינה 20ה־ המאה בסוף וחיה מטומטמת

 לו מודיעה הייתי לרעות, הולך היה בעלי אם אבל
 תלוי הכבשים, (או הפרות אצל להישאר שיואיל

רעננה דגן, שרה רעה), הוא איפה

האיסלנדי הייחוד
השידור, רשות כתב של עיסוקיו על

 הפיסגה ועידת בימי סגל, ישראל
 הזה העולם (״שידור", באיסלנד
26.12.86.(

 לעסוק סגל מר צריך היה בזה באמת, נו,
 שביקש לאסיר־ציון מוסר בלהטיף ברייקיאוויק?

נוכחות? להפגין
 יותר הרבה בדברים לעסוק יכול היה סגל מר

 כפי לנו, דיווח לא הוא למשל, מדוע, מעניינים.
 ייחוד על בעולם, רבים בכלי־תיקשורת שדווח
 כוחות לה אין איסלנד: של באמת מעניין

 בלבד, שוטרים 350 מונה ומישטרתה מזויינים
בלתי־חמושים. כולם

תל-אביב דיקשטיין, יצחק
• • •

חופשי חת!
ממ חברה סמנכ״ל של הופעתו על

 העולם (״אנשים", בכנסת שלתית
).26.12.86 הזה
 בעל סרוסי, אבנר של הופעתו על בספרכם

וד הממשלתית, בחברת־הבניה ״מטעם" המינוי
 שגיאת־ היתה שזאת פליטת־קולמוס(או לכם תה

 חתן כמו התלבש סרוסי כי כתבתם דפוס):
תו. ש פ  חתן כמו הוא מטבע־הלשון והלא לחו

! תו פ חו ל
 אלא כלל, שגיאה זאת אין אולי שניה, במחשבה

 ״בן האימרה במקום למשל, מרענן. חידוש דווקא
 ״בן מתאים יותר הרבה לחופה" עשרה שמונה
לצה״ל). גיוס (לפני לחופשה" עשרה שמונה

ראשון־לציון חביבי, מאיר

 גמר הטרה
החודש את

•  •

 (העולםההורוסקופ של תחזיותיו על
).26.11.86 הזה

 את קורא אני עניין בכמה מושג לכם אין
 אחר עוקב אני דריכות ובאיזו שלכם, ההורוסקופ

עצותיו.
 לפי ראיתי, החודש, סוף לקראת השבוע,

 בתור אך החודש, את גומר לא שאני בבנק, המצב
 כי ההורוסקופ להבטחת לב שמתי טלה מזל בן

 כרטיס־ קניתי הקלה". צפויה הכספי ״במישור
 אחר החמישי (ביום האחרון ברגע ממש פיס,

 שקל. 300ב־ זכיתי כי גיליתי ולמחרת הצהריים),
החודש. את גמרתי בול. היה זה

תל-אביב פרנקל, אילן
• • •

מסור טיפול
 גלילי בבית״חולים הטיפול טיב על

 הזה העולם בפוריה", אקמול (״אין
12.11.86.(

הקידמי: השער כתבות

הפרסי לשטיח מתחת
הישר הפוליטיקאים ייאלצו הפעם
 חוקרים שר השארות ער לענות אליים

 מנומסים אומנם אלה אמריקאיים.
ל לנחקרים יניחו לא אבל מאוד,

0 0 ס

כליות מוסר

 יוכל לא הפעם אולי. לכן. התחמק.
 האחריות כל את להטיל המדיני הדרג

 ניר עמירם כמו לעזאזל, שעיר על
 טובלת כולה המדינה (בתצלום)

 פרס, רבין. תיבות: (ראשי ברפ״ש
 שנהנו עסקים. אנשי כמה כעוד שמיר).

בצל. מסתתרים בדם, מהמיסחר

 הגנובות: הבליות בשערוריית ב׳ פרק
 הכליות את שהעלים סיגל, ברונו הדד

 ניתוח לבצע ממתחרהו למנוע כדי
בגי כעת זוכה שתילה,

 מנכ׳׳ל של המלא בויו
סהפורש: מישרד־הבריאות
קלסחחן וענונו:

 וענונו, מרדכי עשה בדיוק מה השאלה על
 בית- יענה בבגידה, אשם הוא והאם

 המעניינת הציבורית השאלה אך המישפט.
 אורי עשה: אשר את עשה ךמדועהיא ותרבי

 דיוקנו את משרטט אבנרי
0 1 ■  ב- שגדל ממארוקו, נער של |

בחוסר־שייכות. בניכור, ארץ

שבת של בדור
 אורי הזה: העולם של החדש הספורט מדור

 המיגרש על יתמודדו סיני ומשה מלמיליאן
 הם ומה המישחק, על דעתם מה הקרובה. בשבת

 זעקו ירושלים ביתר אוהדי זה? על זה חושבים
 אוהדי ״וענונו!״ לבאר־שבעים:

 נותרו לא באר״שבע הפועל
סלוי!" ״רפי ושאגו: חייבים,

₪וחת: 777/7727/7 7/77

)4 בעמוד (המשך2570 הזה העולם

 דולר, מיליון 2.5ב־ וילה מכר גניש שלום הקבלן
 עם משלה לווילה עברה יער ורונית עופר, ליולי
לדוג מחכה צ׳רני ליאון • רב־החובל בעלה
 הזמרת אהבת • אמיר(בתצלום) שלומית מנית

 דאן ארנון, יגאל בין דינה מסעות • והשחקנית
של התוכי • ארזי ואפי נתן •

בתי־ מתחרה זילברמן כרמלה
 ההסתגלות קשיי • שלה נוקת ^

לחיי־נישואין. נתן אייבי של

האחורי: השער כתבת

הקצין אהובת
 קצץ־המיששרה של אשתו חדד, נדיח

מס (בתצלום), חדד מישל המפורסם
 לו שגרם בעלה, של הרומאן על פרת

 ״למה צדות: הרבה בל״כך ולמישפחתו
מישפחתי את מכפישה הזאת האשה
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דמיאניוק
7 סניגור ללא

 רמיאגיוק, גיון של סניגורו אוקונור, מרק
 בך על במחאה מהתיק, להתפטר שוקל

■ *  ישרא- פרקליט נמצא שלא ^0^
הרג־ ובגלל לו, שיעזור לי

מכור״. ש״המישחק שתו

לקאקי מהנדס
 שנים■ 32 של ותק בעל רוסי, רופא

 11980 בשנת י עלה בתחומו, ותהילה
 אצל מיקצועית הכשרה לעבור ונשלח
 קאקי״ למדוד איד שתדע ״כדי חובש,
 מישרד־ לו שלח בסו!?

המע תעודה הבריאות
סמהנדס! תואר לו ניקה

סינתיזז תעלומת
 בגיל התאבד החסד, המתות חסיד קסטלר, ארתור

 אבל הופתעו, לא ידידיו שנים. שלוש לפני ,78
 אשתו, את ששיכנע בכך בנוח שלא הרגישו
•  אליו. להצטרף ,55ה־ בת סינתיה ^0^

 תעלומת נפתרה עכשיו רק ^ ^ £
הצל. ממנו והוסר התאבדותה

ממול השכן
 השכך, באי ממול, ממש מהארץ, הרחק לא

 אמיתית, חופשת־כיף לבלות ניתן קפריסין,
 או שטופת־השמש בשפת־הים

 ואפילו המושלגים, בהרים
הרבנות תיווך ללא להינשא

נ, ע׳ו י ׳-׳ן

הקבשים: המדורים
3 רוזנפלד שלום - מיבתבים

4 ישות עוזי - העורך איגרת
8 שווימר אל - חקירה תיק

9 בזי בצבע מעיל - במדינה
10 שימעון? זה מי - תשקיף

11 וענונו בשם נער - הנדון
 12 החרמן והאב האפיפיור - אנשים

 נעלם מארכס - חדש דף
14 מהסיפריה

17 מיזרחי ברחוב הבית - אישי יומן

 צוקר, דדי - אומרים הם מה
 שטרן, יאיר מרטון, רוחמה
18 בךדוב ומאיר רובינשטיין ארדון

20 דואר אין בגשם - זה וגם זה
22 מעור פאייטים - ראווה חלון

29 באים היפאנים - קולנוע
30 מהנדסי או רופא - הרדמה בלי

32 קשתים מיבחן - הורוסקופ
38 דאשתקד סקופ - שידור
39 לבלומפילד! השבת - ספורט

40 העולם כל על - מהחלת רחל
42 תשבצופן

גיתית מת״ תמונות
 עצמת• על לספר ממשיבה איזראלוב גיתית

 היא לעתיד. תיקוותה בחייה, הגברים ילדותה,
 אלבום־התצלומים את הזה העולם לפני פותחת

תצ־ כולל שלה, הפרטי
חב־ עם טיולים לומי־החתונה,

מחיי־הנישואץ. תמונות ריס.

פוזה בלי מזה
 מראשוני השבוע, שנפטר ארדה, אפרים

ב להסתובב נהג תל־אביב, של הצלמים
 עוברים ולצלם שנה 50 במשך העיר רחובות
 בלי פוזה, ״תעשה ושבים.

 ממצולמיו, מבקש היה פוזה,"
סלהשתדל!" שלא ״תשתדל
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שר ויהי
 מבריק פאייטים בהדפס דבר: כל כמו עור

 עמוק שסע עם הקרוקודיל, בסיגנון ונוצץ,
 חלי־ לערב, טוקסידו חליפות נדיב: ומחשוף

 חליפות לאירועים, מקסי פות
 חליפות הספארי. במראה
חליפות׳־עבודה. וגם ספורט




