
מיכחבים
שרון אמר סה

ש אריאל על אבנרי אורי של דבריו
בביט שהופיע ציטוט בעיקבות רון
 הזה (העולם שבת" ״ערב החרדי און

22.4.87.(
 של במדורו שפורסמו הדברים על הצטערתי

אישי. יומן אבנרי, אורי
 בחזית שהלוחמים אמרתי לא מעולם

ביט בשמירת חשוב פחות או קטן יותר חלקם
 גחלת על השומרים מאלה עם־ישראל, של חונו

בישיבות. היהדות
 בכל והשתתף לוחמות. ביחידות ששירת כמי

ב ההולכים שללא יודע אני ישראל, מערכות
 בחזית, גם פעם מדי נמצאים שלצערנו אלה ראש,

בארץ־ישראל. קיום לנו אין
 היהודי, העם של קיומו שלדעתי אמרתי, כן

 עם־ישראל בין הקשר בשמירת תלוי זמן, לאורך
זה. קשר מבטיח התורה ולימוד לתורת״ישראל,

אי אבנרי לאורי גם שאמרתי הדברים אלה
וברא בראש שאני איתו בשיחתי הדגשתי שית.
עמנו. של קיומו להמשך שחרד יהודי, שונה

שבת.״ ״ערב לעיתון גם לידיעה תיקון שלחתי
שרון, אריאל

ירושלים והמסחר, התעשיה שר
• • •

ברכה של גיסטריא
הזה. העולם ליובל עוד

 הזה העולם את ברכו כבר 50ה־ יובל לרגל '
התורה. מן ואפילו הברכות, בכל וטובים רבים
 לפי אבל המברכים, בין להיות מבקש אני גם

הגימטריא. שיטת שלי, שיטתי
 עגבניה של (פרי־הכלאיים שגמבה מכיוון
 אני לבדוק), (אפשר 50 בגימטריא היא ופילפל)

 שימשיך ,50ה־ ליובלו הזה, להעולם מאחל
כעגבניה. ועסיסי כפילפל מפולפל גמבה: להיות

ירושלים בלכר, יהודה
• • •
הגיגי־פסח

האומה. מצב על
 רואה כשהוא בקברו, מתהפך לא רבנו משה אם

פר אני אז ממצריים, שהוציא העם עם קורה מה
עה:

 בעבור ישישה רוצחות הטובה החברה נשות
 לשי־ לצותת מורה רמטכ״ל דולארים: אלפי כמה

שרי־ממשלה... של חות־הטלפון
רמת-גו שפירא, אריה

• • •
ח מצה

 לא שלי .לבית שפטק: הגדרתי על
העו מצות', בלי (״פטח מצה!" תיכנס

).22.4.87 הזה לם
לאשתו: שהודיע מגדרה, הזה הגבר חבר׳המן,

 כמוהו, גיבור אינני ואני הואיל אך מצה! מור נו
 אותו הזה, שבוע־הייסורים את לעבור נאלצתי

 את לרמות ״אפשר הישנה: באימרה למצות אפשר
בני־המעיים!" את לרמות אי־אפשר אך בני־האדם,

תל־אביב דגני, חיים

מקפיאה סיבה
 בלוזאן מכבי להפסד הסיבות על

 הזה העולם אוהדים', בגלל (.הפסד
ואילך). 8.4.87

 הקורא מעז כיצד עגבניות! במיץ שטויות
 בלוזאן ההפסד הלא מכבי. את להשמיץ לבינסון

נקודה. של קוצה על ממש היה
 הסבר לדעתי, יש. אז להפסד, הסבר לחפש ואם
הס היורה, מהרי שנשב הקור, זהו באמת: ענייני
מכ לכדורסלני הקפיא פשוט הוא ללוזאן. מוכים

גבעתיים בן־דב, שמעון הידיים• את בי

קשור לא
 למישחקי״לייזר הזיכיון על

).13.4.87 הזה העולם (.תשקיף״,
 אלי של לשמו שמי נקשר תשקיף במדור

מישחקי־לייזר. יבוא בעניין אפרתי,
 בשם קנינו אפרתי. שעושה למה קשר לי אץ
ב מישחקי־לייזר להפצת זיכיון פוטון חברת

 ניסינו ולא רישיון, לנו אין בינתיים 'אירופה.
 בישראל, המישחקים להפעלת רישיון, להשיג
 המישחקים בהפצת בעיקר עסוקים ואנחנו

,תל־אביבשאולי רפי באירופה.

2591 הזה העולם

תבת הקדמי: השער כ

 העליל: השבב
הוסרסכסואל! אתה

 מניע. חיפשו נאפסו עיזאת הקצין של חוקריו
כיצד תפרו. - מצאו ומשלא חיפשו, חיפשו,

ו ח י ל צ י ה ו ׳ ג ו ■ א ד״י ר ח״ז ו ד ״ ז ת ל 8 א
ת תב האחורי: השער כ

 חלארים רבבות
פלסטיק של בכזס

 שטסה ילדים, לשלושה אם ישראלית, בלונדית
 4ה- בת קדוש מורן את שהוביל במטוס ללונדון

 לעזר- נחלצה השתלת־כבד, לניתוח
 התרי- הנוסעים, בין עברה היא תה.
דולארים. רבבות ואספה אותם מה

עודה עד עוד
 ועכשיו לדבריו, תמיד, עליו איים אש־ף

 המישטרה ..אפילו יהודים, גם עליו מאיימים
 באחני גורלו מר את ביכה ליד להאמץ הפסיקה

 אחמד זהו בשכם. הצבאי בית-הדין שופט
 המעה• בגדה המלוכלכים העסקים איש עורה,

 כסף סכומי נתן כי שטוען בית,
|1 1 1£  כדי ישראלים לפקידים גדולים •

בשטח.״ שהיו .בעיות לפתור

באהבה לרוסיה,
 עצי רואים בישראל, החיים ברית־המועצות יהודי !
ברית שונאי לאומנים? דבר. לכל ישראלים מם ,
 שלהם הנוסטלגיה בערבי לאו־דווקא. המועצות? 1
 רוסיים שירים שרים וודקה, הרבה שותים |
עי תישעה להם יש ומתגעגעים. !
 אירגוני־ והרבה ברוסית תוניס '

זה. את זה המשמיצים עולים

— וס״^ו 1 ־ע

רמות שבחו האיש
 הזרם. נגד תמיד הלך ממרין, ג׳ורג׳ הפסיכולוג :
 טענו, הם מעבודתו. פוטר באוניברסיטה, כמרצה ן
 בבית־ אושפז כאשר טוב. משתלב לא הוא כי |

 מיסמך על לחתום סירב הוא איכילוב, החולים
 הוא לנתחו. לרופאים המאפשר

 לכפות זכות לאיש אין כי טען
ונפטר. — סירב הוא ניתוח. עליו

 הקרוב: לקיץ הפתעה הבינו האופנה מעצבי
 למיפסעה המהודק ביקיני של תחתון חלק

 מזה חוץ ברזל. מהדק על״ידי
 בגדי- בדגמי חדש כל אין
הקרוב. בקיץ שנראה הים

א ה ל ־ ה ח ס

ב ל ל מ ב א ל
 למועדון זשני
שם את סבלה

0
 למועדון השני בסדר־הפסח הפך כסית קפה

 שם את להסב האם ביניהם שהתווכחו חולי־לב,
 ל״הלב השבור״ מ״הלב מועדונם
 יותר שם היו שכן הפתוח״,

התקפי־לב. מבעלי מנותחי־לב

חדש דף
הגחלה ההצגה

 את מזהיר הסופרים אגודת נשיא
 מוחות הסופרים אלמנות האפיפיור.

 מחרים עמיחי יהודה אפלייתן. על
 עורך ״מאזניים־ עזרך הוועידה. את

 ומנחם הבקבוק עם משאיומתן
 אחר מעולם כדורסל משחק פרי

 חגית העיוורים. לעיני
? ^0  ועי־ על פסח וחיים טוף 7

הסופרים. אגודת דת

המופלאים 12
 אחריו, חיפש העולם שכל המיסמך,
 של רשימה לראשונה: כאן מתפרסם

בבנק מוקפאים חשבונות תריסר
מי החשבונות! מי שם על שווייצי.

©~־ ־־־ ־י־־ -----------

בו מאחור*  ג
הנע\<א עול

 מאחורי להצטלם הנוהג האיש גלוסקא, עמי
 דובר כסאות: שלוש על יושב הנשיא, של גבו

 מזכירו הנשיא, של הצבאי שלישו הנשיא,
 לפעמים. מקנא, אינו האם הנשיא. של האישי

 נשיאים, שני תחת ששירת האיש • בנשיא?
 קבע שחתם מספר והרצוג, נבון

מי לכל וספה אז נתנו כי.בצבא 1 ■
שניס.־ לשלוש קבע שחתם

והשקל אתה ועדת
ביקורת קוברת הביקורת

הבינ לוועידה יילך לא חוסיין
 פלסטיני ואף אש״ף בלי לאומית

 בניגוד יפעל לא הכבושים בשטחים
 הלאומית המועצה ף. אש של לקו

 באלגייר שהתכנסה הפלסטינית
 מצי־ שנראתה התחבולה את קברה

 של בעיניו רק אותית
 אותה שהגה האיש

פרס. שימעון החוץ שר

 לביקורת הכנסת ועדת של ועדת-מישנה
 התנחלות על קטלני דוח קברה המדינה

 דויד הם המישנה ועדת חברי עימנואל.
 ורפאל מצא יהושע ליבאי,
 סיבה מהם אחד לכל איתן.
הדוח. לקבורת משלו טובה

דויד הם ינה

האשה אח בוא אלוהים
 את משחזר הוא עכשיו - זר ח! ואדים רוז׳ה

 בעזרת שלו העבר הצלחות
דה רבקה של ובעזרתה עצמו ■

(בתצלום). היפהפיה מורניי

וד<קוד<ם דג<ם
 קיבלה נוראייב רודולף הרקדן של אחותו
 ונשארה מברית־המועצות יציאה אשרת

 בשעה בדרום־צרפת, שלו הווילה על לשמור |
בנמל דגים אכל עצמו שהוא ן

היש ידידתו של בחברתה יפו ■
אדווה. נעמי הוותיקה, ראלית

הרגליים בין ההדק
הקרוב: לקיץ

למיפסעה דק

ה ר ט ש י מ ה ה מ ק י ט י ל ו פ ל
7 7׳מ7 77/ /7 ת:0 ת7 ח חו <

 בין שפיענח, מפורסם בלש חדר, מישל פקד
 ורצח בלאט כרמלה האחות רצח את היתר.

 מהמישטרה פורש מלבסקי, מלה התיירת
 בלתי״ אותו מצאה רפואית שוועדה אחרי
 חבריו פניו! מועדות לאן לשירות. כשיר

 טבעית נטיה לו שיש אומרים
 לקרב רוצה הוא לפוליטיקה:

5^ העמים!" שני לבבות את 4 5^

 שיתאהב מקסים גבר מחפשת מיכאלי ריבקה
 לאלי • וסינוסיטיס בעין שעורה עם בצולעת
 • אחת באף להתאהב תוכניות אץ פפושדו

 השר כת של ביטנה את מלטף תוראל איציק
 וטדי שרונה איך דדע אלוהים רק • הפולני
 מישפט-גירושין • מהר כל-בך התגרשו שאולי

 דפנה בין מתנהל מבוער די
1■ בורשטיין למייק • קוטן ויהודה 1  ̂

לשטויות. כוה עכשיו אץ

ם הם מה מרי חריש, מיכה - או
פולק. מישה בן־אליעזר, בנימין

 18 לוין ובן ארבל גדעון ברעם, חיים
שראל לילית  22 חוגגים הפוחלצים - י

 24 קאן לפסטיבל יום־הולדת - קולנוע
ה ת  25 מתמזג רובינשטיין - והשקל א

ש דן?  26 הסופרים רעידת - חד
 33 מצות מיחזור - זה וגם זה

 34 לשוורים מיבוזךבזק - הורוסל^ם
 35 כבוד עם תפאורניות - שידור

ת רחל 40 העולם כל על - מרחל

ם רי דו מ ם: ה עי הקבו
ם תבי  3 שרון אמר מה - מיכ

 4 סוער בים חסקה - העורך איגרת
 6 ' ערפאת של ניצחונות - במדינה
 9 למאוננים קורס - תשקין!
דון.-  11 עצמו את מרמה פרס הנ
שים  12 מרוקאים מחקה יעקובי גד - אנ

פן שבצו  כאן אונסים - ת
 16 )5( חיות כמו

17 הבוגדים מועדון - איימי יומן


