
הקדמי: השער כתבותמיכתבים

להבין צריכים שכנים
 טחן(״מונולוג ליוסף עונש־המוות על

).4.2.87 הזה העול□ קאהיר", בכלא
 טחן יוסף של הרשעתו על מערער אני אין

 נגד שאני כשם אבל, המצרי. בבית־המישפט
 אני כך ורוצחים, אנסים למחבלים, עונש־מוות

 אדם. לכל עונש־מוות נגד
רצח. זהו בעיניי

 החוק לפי להיגזר היה חייב גזר־הדין מזה, וחוץ
 זה בעניין ליזום מקום היה ולדעתי הישראלי,

המדינות. שתי בין אמנה
הבנה. ליותר מצפה אני כשכנה, וממצריים,

תל־אביב שסל, גבי

היורדים יתרון
(״הנדון", הירידה תופעת על עוד

ואילך). 21.1.87 הזה העול□
 המדינה כי מאמין איננו שהוא כותב אבנרי

 לחילוניים, הדתיים בין הניגודים בגלל תתחסל
 מדינת להתפרקות להביא יכולה ״הירידה אבל

ישראל".
זו: קביעה על מערערת אני

 הרבה הוא והחילוניים הדתיים בין המאבק
 עתה. נראה שהוא ממה הרחוק לטווח הרסני יותר

 וחסר־פש־ קיצוני קדמחשבה בעלי הם הדתיים
 כי יגיעו, והם — לשילטון שיגיעו וברגע רות,
 לא החילוניים — מבהיל הוא אצלם הילודה קצב

 ותרנים שהם מאחר עמדותיהם, על יילחמו
מדי. מאוחר יהיה יתעוררו וכאשר ומתפשרים,

ה לדתית־קיצונית, תיהפך שהמדינה וברגע
 משום עצמם, לבין בינם להילחם יתחילו דתיים
 קיצוני מספיק להם ייראה לא השני שהצד

תיהרס. ספק, בלי והמדינה, במיצווות ומדקדק
 המדינה את העוזבים אנשים זה, לעומת

 אם אליה, שיחזרו היחידים הם לארצות־חוץ,
הרצליה הרסז, בלה למדינה• משהו יקרה

ק1עס היה גזנסון
 סיני מיבצע בין מהותי הבדל על

 הימים ששת למילחמת 1956
 הזה העולם איוולת', (״מיבצע
ואילך). 24.12.87

 הוא סיני, מיבצע את אבנרי אורי סיכם כאשר
 מצד הלחץ (לדעתי): חשובה עובדה השמיט

סיני. את לפנות האמריקאים
 היתה המדיניות הימים ששת מילחמת אחרי

 של להוראה ציפיה היתה כי כלום, לעשות לא
 ב־ שקרה כפי השטחים, מכל לסגת האמריקאים

 ארצות־ באה(לנשיא לא כזו הוראה וכאשר .1956
בווייט בעיות מספיק היו ג׳ונסון, לינדון הברית,

הזוחל. הסיפוח מדיניות התחילה נאם)
ארצות־הברית דה־מוינס, היל, רינה

ב1ט עסקן טוב
 (״משהו בארץ השח־מת מצב על

 הזה העולם הלוח!״, על רקוב
21.11.87.(

 ותככי נבכי את מעט ויודע מכיר מצוי, אני
 מרי יותר להתנגד יכלה לא ישראל השח־מת.
 אבל בדובאי), השח־מת אולימפיאדת (לעריכת

 צריך היה העסקנים את עסקות. לעשות יכלה היא
ב על לחרף ם על ולא העיסקה, טי צ  ע

 היא: מציע, הייתי שאני והעיסקה העיסקה.
ב אולימפיאדה תמורת בדובאיי אולימפיאדה

ישראל.
עצמם: לעסקנים ובאשר

 ספורטאי־ ,בהכרח אינם, טובים עסקני־ספורט
 לא הנכון. הוא ההיפר כלל, בדרך מצטיינים. עבר

 לא. או שח־מת יודע הדסי יעקב אותו אם איכפת
. ולהנהיג. לנהל יודע הוא האם היא השאלה
 מסקרת הזה העולם של הגליון באותו הנה,

 מנהל בבריסל. תל־אביב מכבי את אנטלר רונית
 היה לא מזרחי, שימעון עורך־הדין הקבוצה,

 בהנהלתו אבל מעולה, שחקן־כדורסל מעולם
 אירופה, גביע לגמר פעמים ארבע הקבוצה הגיעה
פעמיים. בגביע וזכתה

 לבוא צריכה היתה הדסי על ההתקפה לכן:
 לעמוד בלתי־מוכשר כנראה, הוא, אחר. מכיוון
 את לשלם צריך הוא אגודה. או איגוד בראש
 השח־מתאיות־-ונשירתן כישלון בעבור המחיר
.50ה־ למקום במלטה שביעי ממקום

תל-אביב שדדמת, חובב

המשלם עמיר□
הנשק (״פרשת ניר עמירם (.על

)4 בעמוד (המשך 2580 הזה העול□

הכד: את מגלה בלס ־1י1ד

רפוס! הדירה ★
לידידה! המכונית ★
מהמיכרגה! הקברות ★

 הזה״ ל״העולם בלס דויד ששיגר במיכתב
 מכוגית העניק כיצד מתאר הוא

 פירון, מייק של לידידתו ״דהייטסו״
 למען (״אזרחים אלף את שניהל האיש
 אבנרי אורי מתחקירישערך • פרס״)
 דירה העמיד העסקים שאיש עולה,

 שימעון של מזכירתו לרשות בירושלים
 שר- • ביניהם לידידות כאות פרס,

 מיכתב שיגר בר־לב חיים המישטרה
 בלס, עם להיכרותו התכחש שבו לשופט,

 מיכתב יש בלס שבידי שכח אולם
 העבודה מיפלגת • בחתימתו ידידות

 דויד מ״הח׳ התרומות על קבלות נתנה
ש׳. 10,912,500 סך על אחת ביניהן בלס״.
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ר אי וענונו: מ

 מתפייש ,לא
מוטי!״ באחי

לרגל היד ביו
 פילוסוף אבי התעשיין החליק שבועיים לפני

 התאונה ידו. את ושבר הוועד־הפועל בניין בפתח
 להפעיל ממנו מנעה לא הזו

 את ששברה רגלו, את השבוע
 דליה עמדה לידו כוס־החתונה.

יצחק. של בתו רבין(בן־ארצי),

האחורי: השער כתבת

ר י ס א נ י ל  
שפירא גב׳1

 אשתו הבית. את עזב ליבאי דויד
 מישפחתו שם את משמה השמיטה
 יש בלבד. שפירא ניצה ונשארה

 בגלל לא ״זה גירושין. אין אך פירוד.
או תכולת־עיניים דיילת ^

לבן.״ סוס על אביר
חבר־הכנסת. מסביר

הפרסי השוק
 סיפרו ונורת׳ חשוקקי קימחי, האדונים

 למות. נומה שחומייני בסודי־סודות
 מצחוק! — שמת כמעט באמת והוא

 הצליח שבה הרבה הקלות על צחוק,
מיהו.איר לי אמור בפח. אותם להפיל

 מתי לד ואומר מתוך אני
 פרס שימעון עם דיברת

אותנטיים״. ״פלםטינים על

שוב מחייכת חווה
 המפורסם האסיר של הצעיר אחיו וענונו, מאיר

 במארוקו ילדותם על מספר במדינה, ביותר
 על הדתי, הבית על ובמעברה,

 החיים מסלול על הדת. נטישת
מניעיו. ועל וענונו מרדכי של

פשחת־ניק וני
 )1( ימיס: בשישה למערך היו פשלות שלוש
 ורק הכל, על מצפצף שהוא משוכנעים כולם

 הסתבך שוב הוא )2(לו; חשובים הקיבוצים
 עסקן דחף הוא )3(בלס; עם הפעם בשחיתות,

הט■ מבקר למישרת מיפלגתי
 הכל בסיעה מכשל. - דינה ■

אדרי. רפי היו״ר, את מאשימים

ב חיי כל
 על בנביחות מספרת שנה, חצי בת כלבה פוגי,
 וטיפשותם אכזריות□ על העגומים, חייה

 בית אחר חיפושיה על הולכי־על־שתיים, של
 מוסד של מעלותיו ועל חם

̂  בעלי־ הקולט ברעננה, חדש
במצוקה. הנמצאים חיים

7 /7 ל77<מ7 7 /7מ /7/ /7/7/ .

 אברמוביץ אבי בן־אמוץ, ח אצל ניתוחי־לב
 • המישפחה. לחיק אותם מחזירים זילברג ויואל

 • בכלא מביקור מרוצה יצאה שגיא ליזיקה
 בעלה מור, עמי של אשתו (שהיתה מור, שרד

 הפרופסור • אלוהים אצבע בהריון. פינצ׳י) של
 האסירה • בלילה אליה חומק מראש רוזי של

ב־ רומאנים נגד לב אילנה
המפר העורך־דין • פרקליטות ■

הסודית. ובתם הסטאז׳רית רסם,

ה ה יש יערי לחוו שה חבר א בכלא. חד  הי
שפט, נרגעה ה מהמי ק סי פ  להשתמש ה

ק בכדורי־הרגעה, מ סו ר ה  ללחייה, חז
א הי ם ו שה ג תלו־ כעת הגי

שטרה נה שותפתה, נגד במי
תה ב רי ה וי ב בי גרנות. א

עופוה ועדת
ה כל אחרי כמו  גם צריך אווירית, תאונ

ם הפעם ק ועדת״חקירה להקי  שתבדו
ם היטב״היטב: א ת ה תה המזוזו  של בכי

 מתי כשרות! חזה עופרה
במיקווהי טבלה לאחרונה ס

בהלוויה! גברים בין היתה

! ט ק ש ק / מ ?
 לא בייחוד יום. בכל מתראיין אינו הנשיא

 הרצוג שחיים מפני זה האם מכת־הירידה. על
 ואז — כולו היהודי העם נשיא להיות מנסה

 קיר את לתקוף לו נוח זה אין
̂  ^ ^ את ובעיקר הגולה, של מה

אליה? המסתפחים הישראלים

הקבועים: המדורים
3 נדיב תשר - מיבתבים

4 השופטת שולחן - העורך איגרת
5 לקבלני□ תעודת־יושר - תשקיף
10 לו וטוב צדיק - במדינה

11 המתון חומייני - הנדון
12 14 שרות - אנשים

בישול ספר - אומרים הם מה
18 בערבית סיני

21 בתנ״ך סדרים אי - אישי יומן
22 התחתית העיר - ישראל לילות

מפ״ם. מפא־י, - חדש דף
26 פלי״ם פלמ״ח,

 רוזנבלו□ פנינה - ברשת חור
28 בועטת

29 לסופרת פיצויים - קולנוע
31 ביום־הא□ פיספוס - זה וגם זה

32 תשבץ
33 בדלי מחזיקי□ איך - הורוסקום

34 העולם כל על - המרחלת רחל
ם דיאטת - תמרורים  אבטיחי
36 קטלנית

 הצעיר האח עם - השבוע ראיון
37 וענונו
 מדליית־אל־ פמיניסט - שידור

42 כרמל

באופרה ערב
 עוז עמום של שחורה־ -קופסה את קרא מירון ת

 מצויץ בסיס לשמש עשוי הרומאן בי ומצא
 אד עוז אצל .הגששים־. של חדשה לתוכנית

 ל־ שיר מקדיש יבי אופרה. תמיד היא פרה
 את מציג זך ונתן קשת, סילבי

0  במו חוזרת, שתמיד מפא־י 7
המנגינה. במו או ההיסטוריה


