
מיכחבים
תפוח מיבצע
(.,מיבצע לאיראן הנשק פרשת על

).3.12.86 הזה העולם רפש",
 מיבצע .האיראנית לפאשלה לקרוא מדוע

 לקרוא נכון יותר שמיר)? פרס, (רביו, רפש
 גם ראש). פרש(ללא מיבצע זה אווילי למיבצע

 שמות של מראשי־התיבות מתבקש זה כינוי
 שטיכסו ובהווה, בעבר ראשי־הממשלה שלושת

זה. ״חכם״ למעשה עצה יחד
גיבעתיים לב, שלמה

 ה״ה של החלמאי למיבצע שם לתת בכלל אם
 מיבצע הוא המתאים הצופן אז ורבין, שמיר פרס,

 אורי של הגאונית להשוואתו בהתאם תפוח,
 ן (או האמריקאי הפיתוי את הישווה בה אבנרי,

 חווה למעשה בזה) מסתכלים איך תלוי הישראלי,
תל־אביב לקם, מיכאל והנחש•

שחימר ראש־להק
אל האיראנית, הפרשה גיבור על

העולם מאוד", קרוב (״ידיד שווימר
).3.12.86 הזה

 קשיש אינו שווימר עניינית: טעות כל, קודם
 מלאו הקיץ בהרבה. קשיש אלא מפרס, ״מעט"

.63 רק מלאו שלפרס שעה ,69 לשווימר
 כמה זאת, בכל לציין, היה הראוי מן שנית:

 מעבר שווימר, של בעברו חיוביות נקודות
פרס. עם לידידותו

האמ בחיל־האוויר מהנדס״טיס שהיה שווימר,
 מראשוני היה השניה, מילחמת־העולם של ריקאי

 באביב ארצה שהגיעו חוץ־לארץ(מחייל), מתנדבי
 שווימר עלה גם בו חיל־האוויר, את והקימו 1948

הנדסה. כראש־להק אלוף־מישנה, לדרגת
תל־אביב ברנדם, שלמה

הדייגים תסמונת
נבגדת אשה של תגובתה על עוד

 הזה העולם המרחלת", (״רחל
ואילך). 26.11.86

 שרוצה מי דגן: הקוראת עם תמימת״דעים אני
 לאשה אבל עשב. שיאכל בשדות־זרים, לרעות
 בכל בעיה יש המירעה, מן חוזר שבעלה נבגדת,

 הדייגים": ״תיסמונת לקרוא אפשר לה בעיה זאת,
 הבוגד את תקבל לא היא שאם חוששת, האשה כי

 ישוב הוא פתוחות, בזרועות המירעה מן החוזר
 דגים הרבה ״יש לאימרה בהתאם החי, לעולם
תל־אביב קוק, רחל בים".

וענונו שד הארמון
 וענונו מרדכי בין ההשוואה על עוד

 הזה (העולם כריסטו ממונטה לרוזן
ואילך). 12.11.86

 לרוזן וענונו מרדכי בין נקודת־מיפגש עוד יש
 נידח במקום שניהם לכליאת מעבר האגדתי,

ועלום.
 מאות כמה לעשות שעמד לווענונו, בניגוד

 בעיתונות הכור של גילויו מפירסום אלפים
 כן הכסף, את לאסוף הצליח לא וכנראה האנגלית,

 אלכסנדר הרב־כתב הרוזן, של ממציאו הצליח
 ספרים, 1,200 חייו בימי לחבר (שהספיק דימה

 את לאסוף כריסטו), ממונטה לרוזן בנוסף
 זה סיפרו על שקיבל מהון־העתק וחלק הכסף

 המאה אמצע של צרפתיים פרנקים אלף 450(
 בצדק, קרא, לו ארמון־פאר, בבניית השקיע )19ה־

כריסטו. מונטה דה שאטו(ארמון)
רמת־גן סמוכה, יצחק

הזה התנ״ך
 גיתית אודות הכתבות ריבוי על

ואי 3.11.86 הזה (העולםאיזראלוב
לך)•

 גיתית עם העצבים על לנו תנגנו מתי עד
איזראלוב:

הזה (העולם יוסיניו" עם שלי ״הרומאן •
5.11.86( .
 (העולם נותנת" שאשה מה לי נתנה ״היא •
).12.11.86 הזה

הזה (העולם שלי" הבעלים ״כל •
19.11.86( .

הזה (העולם גיתית?" על דעתך ״מה •
26.11.86( .

הזה (העולם באהבה" מאמינה ״אני •
3.12.86.(

 גיתית את בלהזכיר הסתפק התנ״ך אפילו
 פעמים שלוש כלי־נגינה) של במובן (אומנם,

)4 בעמוד (המשך בד:לב

הקדמי: השער כתבת

גאה ,אני
 בטוח שיוסגר״לא־יוטגר, מצרפת הרוצח נקש, ויליאם
 ״בסך־הכל אומר: הוא הרצח על פרס. לו שמגיע

 מישפט־ לו לעשות לשיחה, אותו לקחת התכוונו
 זאת ״מה ארצה: בואו על ליהודים!" הציק הוא שדה.

 השוד על מדינת-היהודים!" זו אומרת?
להשתין, הלך שלי ״השותף בארץ:

השוטרים!״ עליי התנפלו - ופיתאום

האחורי: השער כתבת

לנרצחת מינתבים
 ,16ה־ בת הנערה היסשר(בתצלום), ענת

 )20( מלבה מוריס בצעיר התאהבה
 הוא מרגשים. מיכתבי־אהבה לו וכתבה
משלו. לוהטים במיכתבים לה השיב

שינתה לצבא, והתגייסה ענת כשבגרה
€*־־*״ ..................................

,

שעשיתי!״ במה

חתונת
הנעוק

 לפני נמרודי, יעקב של בנו בחתונת
 אז הישראלית. האצולה כל נכחה שנה,

 יש היום חברתי. אירוע נראה זה
 . משמעות להשתתפותם

 0,הסוחרים מועצת חדשה:
הנשק. וספסדי הגנרלים

דיזקז
התליין

 שהיה המורא מטיל התובע שרטר, עוזי סברין
 הסתבך אייכמן, אדולף הנאצי של תליינו גם

̂  והתאהב כיסוי ללא בצ׳קים
£ גאר־ גרטה הקולנוע כשחקנית

זיכרונותיו. את מספר — בו

המפא״יניק מות
 ליוו כשמת, לתודעה. השבוע חזר ברעם משה
 שרון אריאל ואפילו ומפורסמים, חשובים אותו
 כה, עד נאום. נשא

 הוא שנים, 9 במשך
אלמוני. כמעט היה

סתיה קומנדו
 המשמשת בלונדית צעירה דויד, טוניה

 בעלי על מוראה מטילה הצנזורה, כרכזת
 והמח־ התיאטרונים מנהלי בתי־הקולנוע,

 שליחת צעירה, אשה זאים.
 מפ- קשישים, דתיים גברים
הפקחים. את בשרותם עילה

ובוואריה מוס
הגרגרנים את לפתור שנועד עולמי, פאטנט

 הקץ לקינוח. להזמין מה הנצחית הדילמה מן
©׳

 בישיבת־ שירים קרא שרון אריאל השר
 לקצץ השרים את לשכנע כדי הממשלה,
״בלתי־פטריוטיים״, בפירסומים בתמיכה

ס מו ואלי ע
 את לפרסם הנפוץ הצהרון עורכי סירבו מדוע

 דרום־ סופר על קינן עמוס של הקצר סיפורו
 אליו בשם דימיוני, אמריקאי

§  ניקרא־ בין הקשר מה ויזליו? £1
בירושלים? ליד־ושם גואה

 מיהו הזה: העולם של החדש מדור־הספורט
שווייצר דויד ממליץ לאן השבוע, מפסידן

הקבועים: המדורים
3 מהאוטובוס אלמונית - מיבתבים

 4 בגרמניה איש־השנה - העור]־ איגרת
 5 הכשרות שומר שרון - תשקיןז
 8 נקש ויליאם עם - נפש חשבון

10 מחייכת עודנה והשמש - במדינה
11 לעניים אטום - הנדון

12 קינן נוסח ויזל אלי - אנשים
14 המדינה נגד כדורי - הרדמה בלי
21 ותרנגול־הודו נשיא - אישי יומז

הגדה
ת ר ע ס

 המערבית: לגדה באה חדשה רוח
 יושבים פשוט בלתי־אלימה. התנגדות

 להתגרות. בלי המחסום, ליד בשקט
 ובדם. באש באלימות, הגיב צדדל

 בית■ בתחום גם יריות נורו לראשונה
פר חולים.

פו של צופו
צבאי. גרום

הובא
ואייטולה

 החומיי־ מאיראן מפליגות הפיסתוקים ספינות
 בשווייץ, לחשבונות נשלחים המזומנים ניסטית,

 את היודעים ושמיר, רבץ פרס, והסוחרים
 על צוחקים הנשק, של מחירו
1 ■ חוכא — גדול צחוק כולם 1 2 

ואייטוללה. חוכא ואיטלולא,

ז א ד ג י ע ר
 הנשק מול - אימה מאזן של חדש סוג

 את העניים יציבו העשירים, של הגרעיני
 על לסמוך אפשר האם הרעל.

 יתפתה לא האם כזה? מאזן £ ■ ^
הזה? הנשק את לנסות מישהו

ח רחר חר מר  ה
מרווחת:

סלטק-סורר(בתצ גלית
 החפצים, את לקחה לום)
 ונסעה רוני את עזבה

 חמש אחרי • לניו־יורק
 יצחק אחת: וילדה שנים

נשו ואילנה אליעזרוב
 דולר אלף 14 • אים

 חבם דיצה של לשימלה
 לאלונה בנק חשבון •

אי • סבו וצביקה פרי חני של בתם הקטנה,
 החיים • המדליף? את זיו מאיר חיפש פה

 • הטלוויזיה אחרי מתחילים
̂  הפאטנ־ • בהריון גביזון רות
טופז. דודו של החסכוניים טים

גדולה מתנה
 במוסיאון וקטן״ ״גדול התערוכה כשנסגרה

 נותר לילדים, בעיקר שנועדה תערוכה ישראל,
 זעירים, ספרים של מלאי המוסיאון במחסני

ני• עכשיו במיוחד. שהוזמנו
■ 1 1^  ואפשר בחנויות, להשיגם תן •

גדולה. מתנה מהם לעשות

הנורא הניתוח
 קו־ של למרפאה הולך אדם כאשר קורה מה

 משם נשלח כאבים, על להתלונן פת־החולים,
 גל,בר גיעמ הוא שאליו לבית־החולים, לבדיקה

 זה הסכמתו? ללא מנותח ושם
 2 מ ■ הוא מאשקלון. כדורי לאלי קרה

לצמיתות. ב־&׳סס! נכה התעורר

 של המישקפיים ישראל־ לילות
22 לידסקי צבי

25 בריו שערוריה - קולנוע
 26 גשם מוריד הדובר אומרים הם מה
29 18 בגיל סודי שיא - זה וגם זה
30 וצוחקים מצטנזרים - חדש דן?

33 קשת במזל חיי״המין - הורוסקופ
34 העולם כל על - המדחלת רחל

40 תשבצופן
40 סמרטוטים לא - שידור

42 המפסידן שרף - ברשת חור


