
מיכחבים
הנוער? אלילת

״מיכתבים", איזראלוב גיתית על עוד
ואילך). 10.12.86 הזה העולם

 מעלליה, ולתאר לכתוב מרבים אתם לאחרונה
 גיתית הגברת של וכו׳ הופעתה פיקחותה,
 — זוהרת תדמית לה משוות הכתבות איזראלוב.

.1986 לשנת הישראלי הנוער אלילת כמעט
 של הפרטי בכתבה,,האלבום לעשות הגרלתם

 עליה בתיאורים ).3.12.86 הזה גיתית״(העולם
הטו ״מעשיה ״המפואר", עברה ונשכח נמעט
 ואותו והונג־קונג יפאן אנגליה, באיטליה, נים"
 שעות לכמה התגנבה שבו ,1986 בינואר לילה

זרה. בזהות ארצה,
 חשודה שגיתית העיקרית שהעובדה לי נראה

בכתבה. ביטוי מצאה לא קר, בדם :רצח
ירושלים הלוי, שרה

שר אין ק
 ועגונו למעשה אפשריים מניעים על

 הזה העולם קלסתרון", (״וענונו:
3.12.86.(

 מרדכי של בגידתו את לתרץ להפסיק יש
כב שחש והזילזול מהניכור יוצא כפועל ענונו

 למישפחה צאצא מארוקאי(הוא היותו בגלל יכול
ומכובדת). מיוחסת
 כל כי להבין ניתן אבנרי, אורי של דבריו לפי
ביט במיפעל שתפקידו מסויימת עדה בן טכנאי

 לנקום ויחליט יתמרמר גבוה, אינו כלשהו חוני
ובגידה. חמור ריגול של בדרך :חברה

קיראון זרחין, תומר

ריקה אבל שלמה
הארץ. מן לירידה הסיבות על

 ביורד נתקלתי אוסטרליה, בסידניי, בשוק
 את מצא בזה אם שאלתי על תיקים. !מוכר
 שבגבולותיה למדינה, היגר שהוא לי ענה *ושרו,

מילחמה. היתה לא פעם זף
 עולה היורדים מיספר מדוע ההסבר בכך אולי

 רובם המעטים העולים ובין העולים, של זה על
 את ״מסכנים שהם בשעה אל־צבאות, על סומכים

תורה״. בעול נפשם
 ארץ־ אולי תישאר תימשך, זאת התפתחות אם

ריקה. תהיה היא אבל שלמה, שראל
הרצליה ויינשטין, שלום

לפיריון שותפים
מח דימה, אלכסנדר של פוריותו על
 (העולם כריסטו" ממונסה ״הרוזן בר

ואילך). 12.11.86 הזה
 ממונטה הרוזן את רק לא כתב שרימה ידעתי
 ואת הקמליות עם הגברת את גם אלא כריסטו,
 1,200 כתב שהוא זה אבל המוסקטרים, שלושת
ידעתי. לא ספרים

 אדמות עלי דימה של ימיו שכל בכך בהתחשב
 ),1870־1802( שנים 68מ־ ביותר הסתכמו ל\

 18 כמעט מאוד. מוגזמת זאת פוריות לי נראית
 בתנאי וזה שנה, אחרי שנה לשנה, ספרים

 שנה בגיל כגאון־ינוקא, מלאכתו את שהתחיל
תל־אביב קרני, צבי אחת•

 לכתיבת אבל גאון, היה אומנם דימה •
 כמחברם, שמו את נתן להם הספרים 1200
 שאת כותבים־בסתר, של ברשת הסתייע הוא

לאור. הוצאתה לפני מלטש היה מלאכתם

השם את נתן השמרן
 העובדים הסתדרות בין הקשר על

ליכוד. איש שבראשה לממשלה
 הסתר־ ביחסי קצר שצפוי חושש מישהו אם

 עומד הממשלה שבראש מכיוון רות־ממשלה,
בידו. טעות שמיר, יצחק הימין איש

 אנשי עם רע לא ההסתדרות הסתדרה בעבר גם
 שבהם הבולטים מאחד קיבלה אפילו והיא הימין,

 חידש, לא הסתדרות המילה את כי שמה. את
 ציוני של איש־הברזל אלא המאה, בראשית

 שאנשי קיצוני, שמח אוסישקין, מנחם רוסיה,
 שדרש מפני לשורותיהם אותו לקבל סירבו ביל״ו

 מלוכני(ולא מישטר בארץ יקום לבוא שלעתיד
תיכננו). שהבילו״יים כפי רפובליקאי, מישטר

רחובות הר־לבן, יעקב

מ״עטרה״ הרווקה
דידי הקדיש שאותם החמשירים על

)9 בעמוד (המשך
2573 הזה העולם

ת תב הקידמי: השער ב

וענונו של הסוד
 עד בו משתמש והוא מפותח, דרמאתי חוש יש וענונו למרדכי

 ידו כף על רשם בירושלים, בית־המישפט בפתח השבוע, הסוף.
 את לצחוק לשים והצליח במדינה, ביותר השמור הסוד את

 תפקידו אולי זהו פיו. את לסתום שניסו שומריו. ...
 הביטחון שבסידורי הגיחוך את לחשוף האמיתי:
בית־המישפט. בחצר וכלה בדימונה הסודי במיתקן

תבת האחורי: השער כ

ק ו י שי כ  אני ע
ה ל י ח ת ר מ י ר ה מ ש ה ל

 אביבה מתוודה ריגשות״אשמה," עם חייתי שנה 16״
 בין טיפולים, עברתי אלה מרגשות לצאת ״כדי פז.

 של האישי סיפורה להורים." בבית״הספר השאר
בנה, עם יחסיה על השחקנית-זמרת,

עם ויחסיה מישפחתה עם יחסיה על ■
ראשון. בגוף וידוי - בחייה הגברים

 חיד נערי
 מחסלים י1ל

חשבונות
 הרביצו׳ שלי, ההודים •טל הזהב את ״קברו
 את להוציא לנו נתנו ולא ,84ה־ בן לסבא.

 במישדד- ביותר בכיר פקיד אומד החפצים:״
 בכיר פקיד בפקודת נהרס הוריו שבית השיכון,

חי־ ״זהו הפיישרד. באותו אחר
 הצעיר אומר סול״חשבונות,״

דיו המזועזע. ע ל״. יד— של מ

ה ק רי מ א א! קנ ל
 ריקים האמריקאי הקונגרס מליאת אולמות

 דביליים. הנאומים. רוב אצלנו. כמו תמיד. כמעט
 מתעשרים הנבחרים מן רבים אצלנו. כמו
 סיבה יש אבל אצלנו. כמו פרטיים. סקיםבע

 יש להם כאמריקאים: לקנא ^
 וכל חופשית, ועיתונות חוקה
להתגלות. סופה אפלה פרשה

אתה, ם׳
חכים? אלבוט

חבצלת:

אחו■
המוות

 ומשורר שחצן סופר
 את פירסב עצמו, בעיני נביא מתנשא,

 עכשיו, הסנסציה. תאוות מתוך מיכתביה
 — שידיה מתפרסמים התאבדותה, אחרי

 והמרגשת האמיתית יצירתה
 ״לכתוב חבשוש: חבצלת של

שקולקל...״ משהו מחדש

--- 1 1 י 1 1

!״לקיביני־מאט ״לו
 ו־ יורסלף״ ״פאק בעברית אומרים איך

 לשלוח אפשר איך בכלל, ״מאזר־פאקר״י
 הקללה את מתרגמים כאשר לעזאזל, מישהו

 צופי למען אחרת, משפה
 צרותיה כל בארץ: הקולנוע £ ^ מ

מיקצועית. מתרגמת של

גירוש בסכנת
 השיל־ הגישו סודיים מיסמכים 311

לעי הניה. אכרם נגד לבו״״ץ טונות
 אפילו לעיין הותר לא מרמאללה תונאי
 יכול ואינו מהם, באחד

 במעצר, יום 45 להתגונן.
מהארץ. גירוש בסכנת

המרחרת רחל
מרווחת:

 של בברית פולני נעמי
 בעלה של הבן שירן,
 אברשה • ורותי ליאור
 הזרה העיתונאית טמיר,

 חתונת • סלע ותהילה
 הרפזי ענת • קנת חיים

 כבשים בין (בתצלום)
 ארד אפרת 9 וניה לדוד
 מגרשון פנטהאוז רוצה
ה הגירושין • רוזוב

 לרד ניצה של עליזים
עד • שולמן ויהושפט

 רפי עם מתחתנת ויסלר נה
 ),29( אוהד דניאלה • סימונסון

גולדמן איתן של החדשה אשתו

שערוריר.

 חכים, אלברט המיסתורי הסוחר מיהו
 הפרשות בכל מבצבץ ששמו הפרסי היהודי

 שניסה השכיר הרוצח גליל, ומיהו האפלות:
 ה- ממנהיגי אחד את להרוג

 במייאמי, מישפט קונטראס!
לארץ. גם ודאי יגיעו שהדיו

תגנח הדוח
 סודי: נזיסמך חושף הזה״ ,,העולם

 הניהול שיטות על קטלני פנימי דוח
 הענק בקונצרן גביש ישעיהו של

 ישראל האם ,,כור״. ההסתדרותי
יוד־ רוזוליו ודני קיסר

 מתרחש מה בכלל עי□
שלהם? לאף מתחת

רמון: חיים ח״כ

הסוו! את וחשוך
 במתנחלים המושקע המדוייק הסכום מהו

 חיים ח״כ כמוס. סוד זהו בינתיים בשטחים?
 משר־האו־ דורש אחרת, דיעה במדור רמון,

 ספר־התק־ מחדש לבנות צר,
 ההוצאות בו שיפורטו כך ציב,

המדינה. לגבולות שמחוץ

האו משר ש

<נ>
בסיני איוולת

 למיבצע אחורה, שנה 30 חוזר אבנרי אורי
ששו הבריטי, הטלוויזיה סרט בעיקבות סיני,

 ושאם־ תככנים צעירים שני כיצד השבוע. דר
פרם, ושימעון דיין משה תנים,

והם־ זין ראש־ממשלה תימרנו ^
אווילית? למילחמה להסכים סן

1151117X1
\יחיח ל

 בעיני חן מצאה גיתית
 לא זה אבל חן. מיכל

 להקליט לה הפריע
 בבית״המעצר, אותה
 היא עכשיו המישטרה. למען

או רימו שהשוטרים טוענת
איתה. בהטפם עמדו ולא תה.

אונס ורא בתורה רא
 בכלא חודשים חמישה ישבו צעירים שלושה
הקטי המתלוננת הודתה במישפט אונס. בחשד

 אונס, כל היה לא מעולם, דברים היו שלא נה
 שלה השונות הגירסות חמש

 תעודת־הב־ וכי הדימיון פרי הן
מזוייפת. היא שהציגה תולין

 ואברהם בראש, בעיטה קיבל מיזרחי יוסי
 הראש את אישית לבדוק צייר היה לוי (״אכרם״)

 לקה אוחנה אלי ★ הפגוע
 הרצינית המחלה אבל בשפעת, ^

לסמנתה. הגעגועים היו שלו

הקבועים: המדורים
3 וחווה אדם - מיבתביס

ה זיכרון - העורך איגרת מני 4 מ
דון 5 אבוקאדו צבע - הנ

6 בכנסת אפריקאים במדינה
8 סירוסי אבנר עם - נפיט היטבון
 לומד אסיר־עולם - תיטקיך

10 פסיכולוגיה
12 כ ח״ שזיהה/תה הזונה - אניטים

17 רמון חיים של - אחרת דיעה
 שיטרית. רותי - אומריפ/ות הם/ן מה

 יעקובי. גד שגב, אמירה ריבלין. רובי
18 רון וגירעון הספרי שמואל

21 צלף של כדור - אישי יומן
 גבריאלי, מרים - ישראל לילות

 לביא־דגן עירית טוליפ. הכלב
22 קריבושה וישראלה

27 גדי מזל - הורפקום
28 הדוד בהוצאת שירים - חדש דך

32 תשבצופן
 33 ולזאבים לצבוע אוכל - זה וגם זה

ם קולנוע היפאני 34 באים -'
37 בבכי פרץ פרץ עמיר - שידור

40 העולם כל על - מרחלת רחל
42 כסף חוסך תיקו - ברשת חור


