
מיכחבים
הראשונות השנים 50

הזה. העולם יובל על
 הזה. העולם של לידתו אחרי שנה 20 נולדתי

(ל שבוע היה לא האחרונות השנים 15ב״ אבל
 בצה׳׳ל שירותי בעת שבועות כמה ושם פה הוציא

 הזה שהעולם בחו״ל) צה״ל, אחר הגדול, ובטיול
 חש־ פקיחת״עיניים, של שעות לכמה לי גרם לא

יחד. גם ובידור הנאה בון־נפש,
 הבאות השנים 50ב־ גם כי לכם מאחל אני
 תערובת מאותה ליהנות נמשיך ושלי) (שלכם

חיפה וינוקור, צבי דשנה• שבועית
 50ב־ הזאת, בארץ משהו עשה הזה העולם

 העיתונות פני את שינה הוא הראשונות. שנותיו
 עם נלחם הוא הקצה. אל הקצה מן העברית
 החזקים. נגד החלשים עם הרבים, נגד המעטים

ברמה. השלום נס את נשא הוא — כל ומעל
בר שאו ,50ה־ ליובלכם המליצה: על סליחה

הטובה. בדרככם והמשיכו ואימצו חיזקו כה!
רחובות שכטר, דויד

 היד על הזה העולם עורך תיזכורת למיקרא
 כמה להבדיל הרגשתי, ובא, הממשמש 50ה־ בל

 סתיו של הלילה באותו כמו טובות, הבדלות
 שהעלה המהפך על הטלוויזיה בישרה עת ,1977

לשילטון. בגין מנחם את
 או בגין של חסידו מלהיות רחוק שאני למרות

לעצ ואמרתי להתאפק יכולתי לא תנועתו, חסיד
זה! את עשה הוא ואללה, מת

 העולם ואללה, להבדיל: וכאמור, ועכשיו,
שנה! 50 זה! את עשה הזה

תל־אביב לב, יעקב

שריריות התייעצויות ש1של
ער לאזרחים זכות־הבחירה מתן על

 המדינה של הראשונים בימיה ביים
),1.4.87 הזה העולם (תשקיף,

 שפורסם שגוי מידע דיוקו על להעמיד אבקש
 מפ״ם(בשנים של עמדותיה על למחקרי בהקשר

 הפלסטיניים: הערבים של בסוגיות )1954־1948
התנג לפיו מימצא הזה במחקר כי נכון זה אץ

 למתן ממוסדותיה, כלשהו מוסד או מפ׳׳ם, דה
בבחי בישראל הערביים לאזרחים זכות־בחירה

הראשונה; לכנסת רות
ש התייעצויות שלוש על מסופר רק במחקרי

ער לעניינים ״מומחים ,1948 בדצמבר קיימו,
 הצבאי, המימשל וקציני מישרד־החוץ של ביים'
 יש כי תמימות״דעים שרר-ה משתתפיהן בץ אשר

 לאסיפה זכות־הבחירה את הערבים מן לשלול
הראשונה). המכוננת(הכנסת

 באותן שנכחו הצבאיים, המושלים מן שניים
 היו השלילית, בהמלצה תמכו ואף התייעצויות,

גבולות אמיתי, יוסי מפ׳׳ם• חברי

בת־דודה אץ
ואתה", לאשורן(״השקל עובדות על

),1.4.87 הזה העולם
 לביב, יגאל של במדורו שמי לפירסום בהקשר

הבאים: הדברים את לציין מבקש אני
שרות־התעסוקה. מנכ׳׳ל איני •
לוי, דויד לשר יועץ הייתי לא מעולם •
 במישרד־הבינוי־והשיכון. בת־דודה לי אין •

לתפ שלי בת־דודה מיניתי לא שמעולם מכאן
במישרד־הבינוי־והשיכון. האיכלום ביחידת קיד

ירושלים מנע, דויד

דסו!1 של המתחרה
 ראיית- של זקנו לגילוח הסיבות על

הפר יו׳ר רפטנג׳אני, האשמי אללה
היו׳ר", של (״הזקן האיראני למנט

),25.3.87 הזה העולם
 נימר להעלות נמרודי יעקב צריך מה בשביל

 לתמורות ביותר הבולט (״הסימן מסובכים קים
רפסנג׳אני. של זקנו גילוח לסיבות בו') שחלו

 התקנא הכל בסו הזה שהאיראני להיות יכול
 אחרי אילת, איש נלסון לרפי שיצאו במוניטין

 מסע־פירסומת לכבוד זקנו את בשעתו גילח שזה
אילת חורש, זהבה סכיני־גילוח. של

ריח עד1 טעם ער
 פיינרו עדנה של הסרטים ביקורת על

).25.3.87 הזה העולם (״קולנוע',
 כאשר האצבעות את מלקקת אני שבוע כל

 י שעוני־ המלווה הסרטים, ביקורת את קוראת אני
 פיינרו. עדנה של הערכת
 לסרט איתה: בעיה לי היתה שעבר בשבוע אבל

)4 בעמוד (המשך
2588 הזה העולם

באיס הריסים
 והטיט־ הפאשלות כל על נחזור האם

 עולי יופקרו האם אתמול? של טומים
 עסקני של לשילטונם ברית־המועצות

 מישרד־הקלי־ ופקידי הנרפים הסוכנות
 הזמן הגיע הכושלים? טה

ברא־ רשות־על, להקים
בעליה. לטיפול שר, שות

לוועידה?׳ ;מהכינוס־־
 חבש גיורג' עם להתפייס עומד ערפאת יאסר

 חוסיין־ערפאת הסכם חוותמה. נאיף ועם
 ל־ ואש״ף ישראל את יביא החדש המהלך

 כי הייתכן באלגייריה. הפלסטינית הלאומית
ל ואש־ף ישראל את יביא החדש המלך
 בוועידה המשא־ומתן, שולחן

 מוסקווה בנוסח בינלאומית
פרסי שימעון ושר־החוץ,

הקידמי: השער כתבת

ס
ישראלית הלשנה

 לא האמריקאית הערך ניירות לרשות
 דויד של מעלליו את לגלות סיכוי כל היה

 הלשנה אלמלא במירמה, החשוד סופר,
 אותו הסגיר מדוע בישראל. חבר של

הירושלמי? הכספים איש
1|  בהת־ הפרשה קשורה איך £ ן

^ ^ ■ אמריקה? צפון בנק מוטטות 1^

רהביט
בגר

אמרי יהודיה, ״אני
— ישראלית קאית,
 מכריזה הזה!" בסדר

 בניו״ שנולדה (בתצלום),20ה־ בת אברהם שרית
 על לאמריקה. שהיגרו ישראלים להורים יורק,

 על ולבתולין, לדת יחסה על באמריקה, ילדותה
 נישואין: ועל העליה רעיון

 אני גוי! עם אתחתן לא ״בחיים
גוי!״ על אסתכל לא אפילו

לתינוק! תזריקו אר
 בסכנת־חיים נתונים בארץ התינוקות האם

 סבו־ מקום, מכל כך, נולדים! שהם לפני עוד
 ״אתם מרגולין: שושנה רה

 בהתמדה ילדיכם את הורסים • * ^
ותרופות!־ חיסונים בזריקות,

ההשתלות שעווו״ת
שערו על מחפה עדיין מישרד־הבריאות

 חקירה היתה האם השתולים. הכבדים ריית
 האם החולים! שני של מותם בנסיבות

 המיקצועיים. הלקחים הוסקו
 £ | בבית־ שמתארגנים לפני

חדשות! לשתילות החולים

הקבועים: המדורים
3 קונדום ד־ר - מיכתבי־ם

4 בוועידה אקורדיון - העורך איגרת
5 שיס מבת - תשקיף
6 גרמני מסע - במדינה

7 י בדרך הרוסים - הנדון
11 ראשונה זיקפה - אישי יומן

12 מוזס לפולה כיסא - אנשים
15 כבני־ערובה זקנים הרדמה בלי
18 אלכסנדרוני קיטש - חדש דף
21 בלילה קניות - זה וגם זה

לדיו יתבע לרין
 מעורב שהיה ויהודי. אמריקאי לדין, מייק

 לומר מוכן אינו לאיראן. הנשק בעיסקת
 גירסתו אולם פרס. שימעון של בגנותו מילה
 חוץ שר־החוץ. מגירסת מהותי באופן שונה

ה א חז הד הו ח רד־יז 1111 דרו ווזו ©״

האחורי: השער כתבת

הזונה עדות
ה לכלא שנקלעה בזנות העוסקת נרקומנית

 ראיתי ונזכרה: גרנות באביבה הביטה נשים
 תהיה האם בתל־ברוך! פעם אותה

 תסתמך שעליה החדשה. העדות זו
• בביהמ״ש? בעירעורה יערי חווה ^3^

 ש ,לו דויד
גוובציוב

 לא והזקנים הוותיקים ״האשכנזים
 חרות הבד מתלונן לוי,״ דויד את אוהבים
 אפילו מהם ״אחד ליבו: את ושופך אלמוני

 אבל מהעצים. לוי את הוריד שהוא אמר
פו לו שיש חושם אני

 כמו בדיוק רב, טנציאל
גורבצ׳וב.׳׳ למיכאיל שיש
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 בניד לליל־הסדר נסעו וילדיה זובוביצקי אסתר

 טוב מזל • שגריר למיכה אהבה סוף־סוף • יורק
 הוא הקטן ג׳יבלי • סגסטד ולשלום הוד לדניאלה

 החבר • אב שוב להיות עתיד אלא — סב רק לא
 השתחרר גולדברג הלי ושל עטרי גלי של

 להתחתן ובא האמריקאי מהכלא
■1  ניתוח אחרי אמיר שלומית • ^ 1

למסלול. עצובה חוזרת מכאיב,

מקולומביה סולק איתן
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חדש דף

והמלך מוסאייף
 ה־ יהלומי את שקנה מכחיש מוסאייף שלמה

 שישה שילם אומנם הוא מווינדזור. דוכסית
 חרבות תמורת זה היה אך — דולר מיליון

 איד לשעבר. המלך הדוכס, מעזבון וחותמות
 ציחצח שבילדותו הנער, הפך

 לפסק ירושלמי, ברחוב נעליים
טיילור? ליז של היהלומים

ן . 1— * — *

אלוהים ער איום
 הוא - קתולי ישראלי, יהודי, - הוסאר ברונו
 בשם ערבי, יהודי שיתופי, כפר הרעיון: הוגה

 הוא תנאי,־ לאלוהים .הצבתי נווה־שלום.
 מישפחות יבואו לא שנה בתוך .אם מספר,

 לכפר באו מאז עוזב.־ אני - כסף יהיה ולא
 אבל מישפחות, 13 השיתופי

 באלה מתעניינים לא רובם
בלבד. בשלום אלא - הים

׳״׳-עז

 מותק סימו
בלעדיו שאנשו

 עד שונות מהדורות 51( רב״מכר - .רבקה
 צריך מי בן: פי על ואף - קלאטי סרט כה),

 היהו־ הז׳אנר על מירון דן • בעבריתז אותו
הר־ ונעמי היס-תיבוני, די ^

האטומיים' ״ציוריו על ירוק £
כהו״גן. פינהט האמן של

העירום מתנת

 22 חוזרת השלישית העין - ייטראל לילות
 27 שנמלט הברוקר - והשקל אתה
 28 מאמריקה בתולה עם - השבוע ראיון

 מרע, מנחם - אומרים הם מה
כהן־אבידוב, מאיר ארן טובה

קי ליבאי דויד ירון דן  30 גיקסון ונ
32 רטייה - תשבץ
33 ההולנדי השוטר גוויית - קולנוע

34 טלה של זיוגו הורוסקופ
36 בלבד נוסעים - שידור

40 העולם בל על - מרחלת רחל
42 בצבעים הפסד - ברשת חור

 הרוצה אשר למדינה: בא חדש מינהג
 מגישה ביוס״הולדתו, בעלה, את להפתיע

מ יפהפיה. אנגליה דוגמנית כמתנה לו נ
 מאנט טטפאני עירומה. עט
מוכ (בתצלוס), 25ה״ בת
מתנת־החלומות. להיות נה

וזזרב גלימה
 לעורכי־הדץ דמיאניוק. רקבמישפט לא קורה זה

 בהם שמטיחים עלבונות על ספור ללא סיפורים
 השופטים ואיומים. השפלות על השופטים,

מטומטמות טענות על מתלוננים ^
בדימום השופט הפרקליטים. של ^

התופעה. את מסביר כהן בנימץ


