
מיכחבים
והמיסים ניסים

במס־ההכנסה. הצפויה הרפורמה על
 נוכח ניסים, משה שר־האוצר מסתפק מדוע

ב והבריאות החינוך מערכות של הנואש המצב
 קיצוץ, מם־ההכנסה, של קטן בקיצוץ מדינה,
מיל 1,200 ״רק״ ראשונים, סיכומים לפי שיגרע,

המדינה? מהכנסות שקל יון
 לקדה־ מעבר דרומה, שיירד הראוי מן אולי
 המורדים ראש סאווימבי, יונאס אחד אל משווה,

מהבט שאחת באנגולה, הסוציאליסטי במישטר
 הוא(אי״פעם) שאם היא לאנשיו העיקריות חותיו
 על יורה הוא לידיו, השילטון את ליטול יצליח

כולם. המיסים של המוחלט ביטולם
תל-אביב ארליך, יצחק

צרפתית אופנה
 טלאי-הזיהוי של המקור ציבעי על

 העולם אבסורד", (״הלאום: היהודי
).6.1.87 הזה

 (בהקשר וסיפר נשכחות הזכיר הזה העולם
 היה כי האמריקאית) הגיורת של הרישום למשבר

 הלאום רישום את קבע אשר בן־גוריון דויד זה
 לאפשר כוונה מתוך הישראלית, בתעורת־הזהות

 העולם ובלשון ללא״יהודים יהודים בין הבחנה
הפוך״. צהוב טלאי ״מין הזה

 להבחין, ביקשו שכאשר נכון אומנם זה
 בין ,1551 משנת החל ובאוסטריה, בגרמניה5*

 טלאי לענוד ליהודים הורו ללא־יהודים, יהודים
 היא ההיסטורית האמת אבל ביגדיהם. על צהוב

 לכן, קודם הומצא כבר ליהודים שטלאי־זיהוי
 לענוד ליהודים הורו ששם רק דווקא, בצרפת

תל־אביב קדם, אילן אדום־לבן. טלאי־זיהוי
• • •

לפמיניסטיות פיצוי
(״מיכת- בכנסת הח״כיות מיספר על ,

).14.1.87 הזה העולם בים",
 מצויות בכנסת כי כך על מצרה בנדרי הקוראת

 למשל הבריטי בפרלמנט אבל ח״כיות, עשר רק
 החברים ממיספר חמישה פי גדול חבריו (שמיספר

 צירות 11 רק מצויות הכל), בסך ,612 בכנסת,
פרלמנט.

 עומדת הבריטית הממשלה בראשות מה? אבל
לפמיניס פיצוי בתור אולי אשה, ראש־ממשלה

רמת־גן פרקם, דויד טיות,

סקוטית שיטה
 שטראוס אלי של הריפוי שיטת על

 הזה העולם הטבע", נגד (״הרפואה
6.1.87.(

 שאני דבר אינה בה נוקטת שאני הריפוי צורת
 שפותחה תזונה בשיטת המדובר המצאתי.

 המרפא שטראוס, ואלי שנה. 75 לפני בסקוטלנד
בעי הטי  אותה למד לפיה, העובד בארץ היהיר ..

^בסקוטלנד.
 אני שיטתו לפי אשר בסקוטלנד, בית־המרפא

 הוא באשקלון, שלי בית־המרפא את מנהלת
 הבריטי, הפרלמנט הכרת את שקיבל היחיד
המקובלת. הרפואה לפי פועל שאינו למרות

 גם ביניהם ואישי־ציבור, רופאים הרבה בארץ
 על מבוססת היא הזאת. בשיטה שנעזרו אחד, שר

 וללא מיוחדות, הנחיות לפי ומגוונת, מלאה תזונה
שהוא. סוג מכל ■תרופות

אשקלון הטבעי, הבית חמו, שרה

מניריזרק ד״ש
העיתון את המוקיר במרחקים, קורא

הזה. העולם 3
 העולם של ותיק קורא אני ממרחקים. שלום

כאן. שהותי שנות שש במשך בניו־יורק, וגם הזה
 לא אני בהם נושאים לפעמים שיש למרות

 רואה אני הזה, העולם עם בעין עין תמיד רואה
 ביותר, החשוב ואולי חשוב עיתון הזה בהעולם
למדינה. זאת בתקופה

ניו־יורק ברייארווד, יערי, עודד

השפנים בשנת שפן
 הזואולוגית בהגדרה השימוש על

הראשון", היה לא (״מודעי שפן
).14.1.87 הזה העולם ־

 ראש־השנה את היפאנים חוגגים הבא בשבוע
 עליהם הבאה הזאת, החדשה והשנה שלהם,
 שמאפיין, ומה שנת־השפן, בפיהם נקראת לטובה,

 כושר הם בשנת־השפן שפנים היפאנים, לפי
 ופוריות. פיקחות התחמקות,

)4 בעמיד (המשך 2577 העולםומה

הקדמי: השער כתבת

יערי חחה
מסוממת היתה

 מאסר־ נגזר שתיהן על הורשעו, הרוצחות שתי
 חווה אך כרגיל, התנהגה גרנות אביבה עולם.
 על יודעים מעטים בשלוותה: הפתיעה יערי

של האדירות הכמויות
£ י=ל 1 1 1* * * פפק־הדין. הקראת ני

האחורי: השער כתבת

 המאומץ הבו
יפת אלה של

 אלה אותו אספה בסדיר, חייל יפה רוני כשהיה
 אותו אימצה מאז כטרמפיסט. (בתצלום) יפת

 היום לביתו. אותו קיבל ארנסט וגם כבנה
 עמדה לנקוט מהסס אינו 36ה״ בן הסגן־אלוף

 ״היא אלה: ולטובת ארנסט נגד
 חזה עופרה אפילו נהדרת. אשה

שלה!" הקריירה את לה חייבת

העתיק המקצוע
 או זנות רפואה, ביותר: העתיק המיקצוע מהו

 לחלוטין תלויים הרפואיים הכתבים עיתונאות?
 על־ידי להם הנמסר במידע

4*0  מעזים ולא הרפואי, המימסד 1
שלהם. המקורות את להרגיז

וקצרים אוונים ער
 והולך? מתקצר ומה ומתארך הולך מה חידה:

 הביקורת וכנגדו הישראלי, הרומאן תשובה:
 80 בן גלעדי, אהרון גם הסיפרותיים. במוספים

 בנוסטאלגיה זוכר לציור, ההסתדרות פרס וחתן
 ״התגייס״ שבהם הימים את

צי בהנחת העובדים את לצייר
לבאר־שבע. מאילת הנפט נור

1 1 * 1.1̂ 1.
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 מאסר שנות לתשע שנידון בוזגלו, אלי
 מוותר בילדים, חמורות עבירות־מין על
 אותו. שיסרסו ומבקש הכלא על

 ״ וא־ מתנגדת המישפחה
4^1 אפשר ..איך אומרת: מו 0 2 ״תין •4 1 טוו •וו

לגבר?״ בזה דבר לעשות

הפסדתי? שוון:
 בישיבת לוי דויד השר דיבר כאשר דווקא

 דחוף באופן לצאת שרון אריאל נזקק הממשלה,
 חבריו: את שאל כשחזר, מהחדר. ^̂  ^

0  מי מעניין? משהו ״הפסדתי 0 0
פרס?" שימעון — דיבר זה

וקג״ב קאןויאר
 להתמודד שבאו הסובייטיים השחקנים

במיסחר: גם עסקו בבריסל, מכבי עם
קנו מהבית, קאוויאר קופסות מכרו

----------------------------״־*

כאן ליבם
להכ מקפידים לחו״ל המהגרים הישראלים

 נחוץ למי בארץ. נשאר ליבם כי תמיד ריז
בלב לעשות אפשר מה י כזה לב מין

נט שבעליהם כאלה, בות
בא מאחוריהם אותם שו
סמכאן! להם והטתלקו רץ

 נסע ברקן שיהודה אחרי
 פלד נילי יצאה לחו״ל,

 פפושדו אלי עם
 היא ועכשיו המבוקש,

 דודו עם קפה שותה
 לוינסון ירדן • טופז

 ב־ מתחתנת (בתצלום)
 משותף בן • ניו־יורק

 ונירה לגירעון ראשון
 של כוס־התה • לב־ארי
 אשה יש קדישמן למנשה • דיין ואפי סמדר

 מצאה דה*לאונםקי פאולה • מקום בכל
 זוהר ריבקה • בבת־ים חתן

■1 מיקרה־ • באמריקה מבלה ^ 1
ישינובסקי. דניאלה של האף

המפגרים נין שופט
 לבדוק רוחמה, למוסד בא פרגו יהודה השופט
המ נדחפו שאליו הקוצני השיח את בעצמו
הנאש בהם. ההתעללויות שאר בין פגרים,

 טוב, רושם לעשות שרצו מים
 המטופלים, ראשי את ליטפו
איתם. והצטלמו אליהם חייכו

הורביץ
ו/דבך

 הורביץ, אלי לאומי, בנק של הפורש היו״ר
 הוא הזה. העולם באוזני חשבון־נפש עושה
 הוא לו, טילפן לא יפת שארנסט מספר
 הציבורית, הביקורת בגלל שפרש מודה

 כמה בעוד רק מתפטר הייתי ״אחרת
 הוא לכך ונוסף חודשים",

נח לא דווקא ״אני מכריז:
מצטייר!" שאני כפי מד

//1110 41 11' '11

ס
והרס נוס

במישוד־החוץ
 אחד במישרד מנכיילים ויטני יטרים שני
 מסתיר פרס כששימעון אבל מילא. —

השליחויות את הבכירים מהעובדים
פירוד, זורע ידידים, על מטיל שהוא

©־־...... ־־.......־־־* --------

לממית ממינה
 לפני עומדת שוב וישראל הפרק, על שוב לבנון

 מה תחליט היא לא שהפעם אלא חדשים: צעדים
 יכתיבו הנסיבות אם כי לעשות,

 לה־ עומד הלבנוני הפסנתר לה. ■ 0
הישראליות. האצבעות את ניע

 אריחר ןרםז
מחנאות נגד

 על ארידור יורם הח־כ מדבר נרחב בראיון
 הכלכלית התוכנית על יפת, ארנסט פרשת

 בתנועת שנוצר הקשה המצב על החדשה,
 נטל שהוא החלק על החרות,
 ״מחנות ועל השביב בפרשת

בתנועת־החרות. ומחנאות״

אותם תולים היו ברוסיה
 לשעבר, עולם אלוף סגן קורצ׳נוי, ויקטור
 שגרמו בארץ, השח־מת עסקני ממעללי מזועזע

באולימפיאדה. ישראל להחרמת
 תולים היו ברוסיה בגידה. ״זוהי

0 0^ מכריז. הוא וזהו!" — אותם ^

בח־כ ח״כ מילחמת
הקומו הח״ב בוקס, הכנים המנומס הפרופסור

 רצה ההיסטרית הה״כית ברוסית, חירף ניסטי
 ה־ ידה. את שיחבוש לרופא,
 מהדיונים, המשועממים ח״כים,

אגרופים. בעזרת מתבדרים

ה*ר• היסטרית
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:הקבועים המדורים

 בייקל בימת דלק - מיכתבים
 מרגלית דן על - העורך איגרת
 אותו! תחוב - הנדון

 -טבעי׳ מנכ״ל עם - נפש חשבון
 החולים העסקנים קופת - במדינה
 בחברון גזלנים - תשקיך
 לדב״א ניתוח־לב אנשים

 ורוני שימעון - אישי יומן
 שר״האוצר עם - השבוע ראיון

לשעבר
תקר ולא נקר - זה וגם זה

אפלבאום בועז - אמרים הם מה 3
26 הרוסית בדרך 4
28 ועיתונאים זונות - הרדמה בלי 5
30 לאילת בדרך - חדיט דך 6
32 תשבצופן 6
33 אני ארג איזאבל - קולנוע 10
34 דלי מזל - הורוסקופ 12
35 אגב בדרך עונש־מוות - *טידור 17
38 טפלות אמונות - ברשת חור
40 העולם כל על - מרחלת רחל 18
42 מהתחת סקופים - תמרורים 21


