
מיכחבים
האמריקאי נמרן^

 הפוליטית המערכת בין ההבדל (על
 (״צבע והישראלית האמריקאית

).24.12.86 הזה העולם אבוקאדו",
 הקונגרס עלוב. מוסד היא ישראל כנסת

 עלו־ הם הכנסת חברי עלוב. מוסד הוא האמריקאי
 עלובי־ הם האמריקאי הקונגרס חברי בי־חיים.

חיים.
 שביקש האחרון, הנדון את לסכם ניתן כך
 שתי בין העצום ההבדל על הדגש את לשים

 והוא: דמיונן, למרות הפוליטיות המערכות
בישראל. מקבילה לה שאין האמריקאית, החוקה
 מן המתבקש ועצום גדול הבדל עוד קיים אבל
 ככל עלוב הקונגרס יהיה הנדון: באותו הכתוב
 (נכון, מתעורר הוא כאשר — זאת בכל שיהיה,

 נמר. הוא ובעזרתה), החוקה סמך ^על
הקונגרס  הנשיאות מן ניכסון את שסילק הוא ^

ן כ ז  לרגן. גם זאת שיעשה מאוד ^
הצורך. בשעת כך נוהגת הכנסת את נראה }

תל־אביב אמזלג, מורים

היחידה התיקווה
איוו (״מיבצע מתבקשת מסקנה על

).24.12.86 הזה העולם לת",
 ואני, ומתמיד מאז העבודה מיפלגת חבר אני ן

 הפאשלות אחרי אבל אמת. מצביע ^מובן,
 שימי של שילטונו מתקופת שנתגלו מיתרונות

 אני לאיראן) הנשק השב״כ, (פרשת פרס עון
אובד־עצות. ממש מאוד, מוטרד
 סיני מיבצע את מנתח אבנרי, אורי בא ואז
ז 30 מלפני  מיפלגתי) לראשי לי(וגם ומראה ש̂ז

רבץ. יצחק זאת: בכל תיקווה למיפלגה יש כי
 משה ״בירדק כתבה באותה אבנרי שכותב כפי

 כדי רבות שנים דרושות והיו צה״ל״ את דיין9
 במילחמת שגילה הגבוהה לרמה יגיע שהצבא

הימים. ^צשת
 ועמד הצבא את שהכין הרמטכ״ל היה -,״'ומי

שו ׳ זאת? במילחמה *׳י
לציון ראשון פרדת, מנחם !רביו צחק

יום־הולדת מתנת
 שהלכו יו״רי־הכנסת הנצחת על עוד

 הזה העולם (״אנשים", לעולמם
ואילך). 24.12.86

 יו״רי״הכנסת כל לא טועה. אילון |^־זקורא
 יוצא־ האחד, מפא״י. אנשי היו לעולמם שהלכו
 נחום המלא (בשמו המנוח ניר נחום היה הדופן,
לתפ 1959 במארס שנבחר ניר־רפאלקס), יעקב
יו״ר־הכנסת. קיד

 מבריק פרלמנטארי תרגיל בעיקבות קרה זה
 יו״ר של פטירתו לאחר יזם, אשר בגין, מנחם ושל

 אנטי־ קואליציה שפרינצק, יוסף הראשון, הכנסת 1
 היו״ר כס על להושיב הצליחה שאכן (מפא״יית,

 של שמאל) ציון השמאלי(פועלי הפלג איש את־ 1
ת ו ד אופוזיצ מיפלגה אז שהיתה העבודה, מ

יונית.
 למחרת קרה גם זה הכללית השימחה ולמרבה
ניר. נחום של 75ה־ יום־הולדתו

תל-אביב לוכסמבורג, ידסךז

בדיהודה אמר כה
 פרץ, יצחק שר־הפנים, הופעת על

בטלוויזיה. מוקד בתוכנית
 הרב של חסידיו עם להימנות חייב אדם אין
 להימנות כדי דיעותיו, חסידי על או פרץ יצחק

הפומביות. מהופעותיו המתפעלים עם
 הרב הופיע עת להיווכח הכל יכלו שוב בכך

 התפט־ את הגיש שבו ביום מוקד בתוכנית פרץ
תו.

 פעם שמדי נכון לדבר! יורע הוא לדבר, יש מה
השי (בעיקר העברית הלשון עם תקלים לו יש

 אבל נקבה) להיות כשצריך רבים זכר בלשון מוש
 ״האשכנזים בן־יהודה: אליעזר אמר כבר כך על

 לדבר!״ יודעים הספרדים אבל דקדוק, יודעים
בת־ים לוי, אליהו

בלבד גסיון
 בבית-המעצר באמת שקרה מה על

 הזה העולם לטדי", (״מיכתבים
17.12.86.(

 נכתב מטה לחתום אישיות מחמאות לאחר
 מיכתבו המישטרה.בעניין חקירת אודות בידיעה

 מיכתב אודות נחקרתי כי לבנו, לוי רפי של
הממו לוי, רפי של לבנו מבית־המעצר שהעברתי

)4 בעמוד (המשךירושלים. מחוז על נה
2575 הזה העולם

הקדמי: השער בתבת

הגדול הבנק שוד
 לארוחת־צהריים, לפאריס לטוס מסוגל הוא

 שאטו־משהו — דולר אלף של יין בקבוק ולהזמין
וינר לגברת ענק־יהלומים לקנות ואחר־כך —

 בטל מושלם ג׳נטלמן הוא כי לעצמו. ופנטהאוז
 וילד זקן ואשה, איש שכל יפת, ארנסט זהו סיגנון:
למענו לאסוף כדי אחד דולר מכיסו שילם בארץ

שני אחרי פיצויי־הפרישה, דמי את
בתול הגדול הבנק שוד על צח

יקרים. בצמרת החיים המדינה. דות

האחורי: השער כתבת

למערה מטפסת מיכל
 בשפל עבדי מיכל היתה מזמן לא

 אסירה. גנבת, נרקומנית, התחתית:
 עכשיו, עצמה. בכוחות מזה יצאה היא
בד־ היא בלבד, 19 בגיל _

מצרי־ דוגמנית למעלה: רך
ביותר. מבוקשת ואשה תה

בעוכים מתעניין
 — וטישטוש שקר רצח, — הפרשה מחנוני אחד

 והציבור: העיתונות לפני ליבו סגור את פותח
 מעניינים אותי בעובדות? מתעניינים ״אתם

 עשי־ !לאיבוד שהלכו הלאומיים, הערכים
מאי־ יודע ואני שיעורי־בית, תי
 בתיקשורת הליכלוכים באו פה

חברינו!״ ועל אברום על עליי,

אקדמית תלונה
באו מרצה כי במישטרה התלונן הסטודנט
 במישפט עדים ושיחדה הדיחה ניברסיטה
 שהוא טענה היא נגדו. שהתקיים מישמעתי

 הדביק הוא בכיתה, התפרע
 מחאה. לאות פיו, על פלסטר

ד בגלל הכל בן״גוריון. דוי

דמיאניוק של יורם
 שהסכים הישראלי הפרקליט שפטל, ליורם
 מיוחד שם יש דמיאניוק, גון את לייצג
 הקריירה את המישפטנים. בחוגי ,במינו

 איש־המאפיה על בהגנה התחיל שלו!
 לנס- מאיר היהודי״אמריקאי

 בהצלפות אותה והמשיך קי,
ובתובעים. בשוטרים לשון

מ׳/*

>2<
 הדיבור קשר

והשתיקה
7/17/7 
 ₪11117נו
נשוש

מר לשום מסרבים שאינם ״הסופרים אל |
 המשורר שניים: באחרונה הצטרפו איין״
 על אלקיים. סמי ואסיר־העולם עריידי נעים

 לעומת בן, מנחם המשורר
שתיקה. קשר הוטל זאת,
לטובתו? הקשר יפעל האם

חבצלת •טל דודה 1-----—------<
 כבודה, על למילחמה ייצא חבשוש
 המיידי. הקורבן היה שדה ופינחס
ש המשוררת של ומותה חייה לסיפור  י

ת: גירסות  אשם מי רבו
4|  האהבה מיכתבי בפירסום 0 י

התאבדה? מדוע שלה?

הסמים דיקן
 סגן־דיקן סוסטר, דניאל את הביא מה

 לארץ להבריח אמריקאית, באוניברסיטה
 מדוע קוקאין? קילוגרם שני

אש של ידידה עליו הלשין
ההברחה! את שיזם - תו

ץ 1 1־ 1-41

 שרדף בן־שיטרית, מיקי האמיץ הבחור
 הכדוד אחרי במקום האוטובוס, אחרי

 כיצד * אותה אכל כהן אבי איך ★
 מתאונה לוי אברם של דיויל צלוני

השחר• זו מי * קטלנית
קירט? שלמה של חורת

המרחרח רחר
מרווחת:

 (בתצלום) מרש שרונה
האב בין קטטה מנעה

 • אביה מות על לים
 (ארקיע) בורוביץ דדי

אח מחם(ידיעות ותמי
 יפה • מתחתנים רונות)
 אסיר־ של אשתו ריפלר,
 • והשב״ס המדע בעזרת להריון תיכנס עולם,

 • בעיריה והסוציאלית עשת אלי הסמנכ״ל
אפרי נשיא״בובה עם מעוז ניצה של יחסיה

 אינה טמיר תהילה • קאי
דו אלף שילם מי • מודאגת !
ומנגינה? סטייק תמורת לר '

׳ 11-11/- *

המרשיע הדוח
פר על הפרקליטים בדוח מדוקדק עיון
 ללא השערוריה: את מגלה השב״ב שת
 יפעלו שבמיסגרתו ומפורש, ברור חוק

החו מנגנוני ימשיכו החשאיים, השרותים
 על העולה ככל לעשות שך

בהתעל או באישורם רוחם,
9הפוליטיקאים! של מותם

ר ט ס ח ר י ס
ברג הצביעו וישראליות ישראלים המוני
 כלל איכפת היה לא לאיש לחגוג. ויצאו ליים
 כולם אבל סילווסטר, הנוצרי הקדוש מיהו

 מבלי אזרחית, שנה עוד שעברה שמחו
 פרץ הרב לב לתשומת נורא. דבר שאירע

 לעמוד שניסו הרבנים וכל
עומ־ אינם הדתיים בפרץ:

המדינה! על להשתלט דים

שך ה״לביא״ נו
 (במיל׳) האלוף קובע אחרת דיעה במדור

 לחיל־ מזיק הלביא פרוייקט פלד: מתי
 והכל - האזרחית לתעשיה לצה״ל, האוויר,

 התעשיה של האדיר כוח־וזלחץ בגלל
לא המצליחה האווירית,

 מערכת־הביטחון את נוס
סכולה! ישראל ממשלת ואת

לגדר מחוץ רפואה
 יש מחטים, רופאי יש טיבעונים, רופאים יש

 או הרגליים בכפות המתמחים ויש היפנוזה רופאי
 מהם ומי להועיל יכול מהם מי למיניהם. בעשבים

 מצאו במישרד־הבריאות רמאי?
לדע־ ביותר: הקל הפיתרון את 0 ^

כזו! תופעה כלל אין — תם

32 בת פנינה
 הפתיעה רוזנבלום, פנינה הנצחית, הצעירה

ה: כל את שוב  יום־הולדת במסיבת ידידי
 עלתה ,32 לה במלאת ענקית,
 סוער, בריקוד-בטן לבימה
החדש. חברה את והציגה
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רגיש נאשם
 איתר, להתנשק שהסכימה אומרת היא
 אותה משך עורו, הפד פיתאום הוא ואז

 שהיא טוען הוא מיכנסיה. וקרע בכוח
 כל-כך אחראי, אדם ״אני התנגדה, לא
ש . כאלה!״ לעניינים רגי

או־ מאשימה התביעה
פלמחים. בחוף באונס תו

הקבועים: המדורים
20 לזאדורה זהב - קולנוע 3 תפוח עוד - מיבתביס
21 ממריא פרץ השר - זה וגם זה 4 והדוח העיתונות - העורך איגרת
24 העולם כל על - המרחלת רחל 5 בולשיט - הנדון
2 8 ברב־קומות שריפה - אומרים הם מה 8 הבאה הפעם עד - במדינה
30 36 בגיל בעיה - חדש דף 8 חנון־שב״כ עם - נפש השבץ
32 תשבצופן 10 ומיס־יוניברס השר - תשקיף
33 גדי של חיי־המין - הורוסקופ 11 הממשלה אונס - אחרת דיעה
34 בכסית מתייוונים - ישראל לילות 12 מאיים שרון - אנשים
36 נעלם השר - שידור 14 וטבע רפואה - הרדמה בלי
42 פיזנטי בגלל יחסים ברשת חור 17 כהנא קארל - אישי יומן


