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מיכחבים
אופטימיסטית תחזית

 העולם עורך את למנות ההצעה על
 הליכוד של הראשי כמסביר הזה

העו (״מיכתבים", לכנסת בבחירות
).10.6.87 הזה לם
 הקוראה של בבחירות לניצחון המירשם

 מאורי לבקש לליכוד הציעה היא ובו גילעדי
בב הליכוד של הראשי המסביר להיות אבגרי
 בטוח מירשם הוא לכנסת), הקרובות חירות

הליכוד. של לתבוסה
 לניצחון אחד בטוח מירשם רק יש בארץ כי

מומ לא וזאת למטומטמים, תעמולה בבחירות:
 של המומחיות זאת אבנרי. אורי של חיותו

חירות. של ולפניו, הליכוד,
בשילטון. יישארו הם הבאות, בבחירות לכן.
 ומקווה אופטימיסט, אני כי זר״ את אומר ואני
באר־שבע גולן, י׳ יתחזק. לא שכהנא

השלג פתיתי מנסר ^
 הזה העולם עורן של דיעותיו על

הירידה. בנושא
 עורך של הירידה(דעתו מן לרדת את קראתי

ה העולם  שפורסמה כפי הירידה, בנושא הז
 למראה להאמין יכולתי ולא אחרונות) בידיעות

 בנשימה ומציאות ישראל על מדבר מישהו עיניי.
להיות. יכול לא אומי

 שנים חמש כמעט לפני מקנדה לארץ באתי
 לא ולכן בעברית חלושה יכולת לי יש ועדיין
 את תפסתי אבל במאמר, ומילה מילה כל תפסתי

(כביר)! מאגניפיצינט ון.קרהעי
 קסטלר, בלילה) (גנבים ארתור הסופר אגם

 שתי רק ליהודים שיש המדינה הקמת אחרי אמד.
 ומה להתבולל. או לישראל לעלות ירות:בר

 הדמוגראפיות, הסקירות לפי עכשיו, שמתרחש
קטלנית. התבוללות היא

 פתיתי־שלג כמו הוא בחו״ל יהודי לדעתי.
 פתיתי־ הרבה בו שאין במקום שגר מי כאבים

 גדולה בערימה שגר מי מהר. די מתמוסס שלם
 לאט. יותר מתמוסס ניו־יורק, יהודי כמו שלם של

יקנעם עברי, דוד מתמוסס• הוא אבל

מקאברי סיבתב
 אחר הגופה, בתרומת הקשיים על

ותורמים", (״מתים למדע המתת,
).1.6.87 הזה העולם

 לחימה ולא שלמה אינפורמציה לא אין בכתבה
פיתרון. על

 אוני־ אף למעשה, מקבלת, לא להיום נכון
 אר את להוציא גופות, תרומת בארץ, בדסיסה

 לבקשתי (בתגובה האומרת תל־אביב ניבדסיסת
 היא כי למדע), גופתי את מותי, אחר .שקדילה

 במיוחד בודדות, בקשות רק שנה מדי •מאשרת
האוניברסיטה.״ עם קשר להם שהיה כאלה של

מיוחדת! ועדה של החלטה לאחר רק תה
הקריטריונים? הם מה הוועדה? הרכב הוא פה

 זאת לברר יכול אינו מבקר־המרינה אפילו
לתלונתי). בתגובה הסביר שהוא (מד

לחילו בית־קברות הקמת הוא הפתרון האם
קרמטוריום(משרפה)? או נים?

 מיכתב הוא אך זה, מקאברי מיכתב על סליחה
כנד-

א- תל־אביב בגימלאות, מוזנדס־בניין י.

ד הסגזח ד
ת על  שהלכו לאישים ההתייחסו

 הזה העולם והשקל", לעולמם(.אתה
17.6.87.(

 לצרף ומתמיד מאז נוהג העברית העיתונות
 את לעולמו שהלך אדם כל כמעט של לשמו

בעי קראתי אפילו לאחרונה רל. ראש׳־־התיבות
 ממשלת ראש רצח חקירת על בכתבה אחד, תון

ל', כראמה •רשיד לבנון, ד
 אתה ובמדור כך נוהג הזה העולם גם

 שהלך בנקאי על כך נכתב האחרון והשקל
אחד. צמרת עורך־דין על וגם לעולמו
 שניים של בזיכרם לפגוע לרצות חלילם בלי,

 של לשמו לצרף עדיף ככלל, כי, סבור, אני אלד-
 ולא המנוח תואר־השם את לעולמו שהלך א־ם
הנ״ל. התיבות ראשי את

 דווקא רוצה היה קורא שכל בטוח כל־כך לא
 איננו ששוב מסויים, פלוני של זיכרונו את לבדך

ירושלים גרינסלד, מאיר עיסנו•

האיים סן חייגים1
של מניין אפילו אין בהן מדינות על

)4 בעמוד (המשך 2600 הזה (ם

הקידמי: השער כתבת

תמיר על
 יחסי של הראשון האמן היה תמיר, שמואל

 ביניהם התחרו והעורבים העיתונאים הציבור.
 למצוא נדיר כישרון היה לתמיר לשרתו. כדי

 מטרותיו. את שישרתו הסוגים מכל אנשים
 אן פוליטי, גוף להקים ניסה החמישים, בשנות
 נואם היה תמיר במהרה. ממנו התאכזבו פעיליו
 וגם לחרות, חזר הוא בגין. כמו מלהיב, ודמגוג

 הצטרף החופשי. המרכז את הקים ממנה, פרש
מ־ לד״ש. הצטרף כך ואחר לליכוד

 לשום להשתחל הצליח לא ,1981
בחוץ. ונשאר פוליטית, מיפלגה

האחורי השער כתבת

בני* איפה
 מלובן. בברזל אביה בה התעלל 13 בגיל
 בגיל עכשיו, התחזות. בעוון נאסרה 18 בגיר

 הילד מישפחתה. מפני מסתתרת היא .23
בית. רה ואין לאימוץ נלקח שלה

 הכאב כי לבכות. יכולה היא אין
.1987 ישראלי, סיפור מדי: גדול

הצלב בצל
 שלא בגליל, לקרב שנה 800 מלאו השבוע
 ניגפו שם קרני־חיטין, להזכירו: אוהבים

 ללמוד ניתן האם הערבים. בפני הצלבנים
 האירופית הממלכה של מגורלה מישהו היום

 נאבקו מה על מזמן? שנעלמה הנוצרית,
 מה והמערביים? המיזרחיים

ואיך גורמי היו
הדתית? הכפיה השפיעה

הקרקעות גוער׳
 הקורבן הפעם גם אדמה. בגלל דם נשפך שוב
 איך שלו. היא האדמה כי שטען פלאח, היה

 גועלי־הקרקעות גואלים כיצד השיטה? פועלת
הירוק, לקו שמעבר האדמות את
 עם להם שיש הקשרים ומה

שמיר? יצחק ראש־הממשלה,

 מ■ בלב
בא ש(לא)

 לאיש־ ,עוררין כל ללא שייך, השבוע תרגל
 ה־ אמצעי כל על לעבוד שהצליח הכלבים

 בדדו, בריז׳יט את הבטיח הוא תיקשורת:
נבחנים. רק הציג ובסוף המדינה, את שיגע

כי הטוען גלד, חרון מיהו
 בני״אדם,״ כמו הם ״בלכים

השכחת־הגזע״? זה ו״העיקר

ש דף חד

הנבון הכתם
 חולצי שמשון של ציוריו את הציגה רובין כרמלה

 אותו לקבור התעקשה והביקורת (בתצלום) מן
 ישראלי צייר של שתלאותיו מרכםלל ת,שני

 זך נתן מותו. עם פוסקות אינן
מי־ רן של רמותו בציור ממשיך 1 ■

הטירונות, שנות על הפעם רון,

בלבן עבדים
 האפל עולמם על מעולם סופר שלא הסיפור

 בחלוק העבדים הרפואיים, הסטאזדים של
 יש בבחינות, נכשלים מתוכם שליש הלבן:

 עובדים הם להתקדם, סיכויים מעט רק להם
 כל של עולם תחת בסרך ^9^
3 /1  אבל הבכירים, הרופאים 9

מאוד. מעט מהם לומדים

אגא להוגיש
 ארכיב, אורית של בזיכרונותיה השלישי הפרק

 ההבדל מה אדם: בנה, למען אותם שרשמה כפי
 חיה למנהלת אפשטיין רעיה מנהלת־הכלא בין

 יכולה אחת אמבטיה כיצד שוהם,
4 .  ופסי־ כאמא, להרגיש לה לגרום 0 0

בנווזדתירצה. יום־הולדת בת

יהודי נקיון
 .בסדר מאוהב הוא כי להתגייר, החליט יוסי

 עם חי הוא בינתיים היהודים״. של ובנקיון
 המישטרה אבל למישסטים, סטודנטית, אתי,

 של בחשד כשנעצר — לשניהם מציקה
 גם השוטרים עצת סמים, ^■י .
 בחוצם- ממנה ודרשו אותה, 9 1*0

שלך!־ הערבי את ״עיזבי תם:

נגישה
לילית

 הפגישה סודות כל את מפרסם הזה העולם
 פרוטוקול עמר. שלמה הח״כ של בעניינו הלילית

 והמשמש ארנון, יגאל העו״ד בידי שנרשם הדיון,
 התחבא מי הפרשה: בחקירת הפרקליטות את

כשחיילי־המילו־ הבניין, מאחורי
0*0 9  ברר־ שהיה לאוטובוס עלו אים 1
^3 .אברשפם״? ומיהו ללבנון, כו ^0

 בסוט נמו בוזר
ארו וווי שר

שמוצי — אלן וודי של בסרט כמו חש אני
 ומחזירים לחיים הסרט מן השחקן את אים

 לי,־ שייך שלא בסרט צופה אני — אותו
 סס־ על הרגשתו את בתל עורך־הדין מתאר

 צפלדאמריקה״. .בנק בפרשת סל־הנאשמים,
 ה־ אלא השפלה, הרגשתי ״לא ^9^
ך1 0ן  חשבתי לא גם מוזרה. רגשה £

ת או אלבין מיכאל על דל״ גינ

גלגלים לכיסא יועץ
 בכיסא־ צדדל נכה מטלון. (״מוץ״) משה

 שם לא בסרט מיקצועי כיועץ שימש גלגלים,
 ומדוע כנכה, להתנהג שחקן ללמד זה איך זין.

א  ירחמו לא אך — בו שיתחשבו רוצה ת
 בת שלי, הגדולה ״הבת עליו.

4*0  ללמד תצה שהיא אומרת ,4 1
א — ללכת- אותי מספר. ת

ש״ס מור מילוא
 מילוא, רוני בסגן־השר מאוהבים שאינם מי גם

 לוחם באישיותו: מפתיע, חדש, צד השבוע גילו
 בראיון מסקנות. מסיק וגם צודק, עניין למען
 מש״ס מישרר־הפנים מנכ״ל כי מודה הוא מיוחד

 שהם ח״כים ארבעה לו יש ״כי ממנו חזק היה
 שב־ מזה נהנה הוא שאין מגלה לשון־מאזניים,"

 ומספר אותו, שונאים עיתונות
 ״אני ומכריז: שמיר עם יחסיו על 9 94 0

^ *0^ ראש־הממשלה!" להיות רוצה לא ^

חת:1₪ /7/ל7727/7 7/77

 שרי אבל לילד. מחכים שידון ודן צביון מירי
 יפעת של בחתונה יונים • לגט מסרבת שילון

 (שניהם שמיר עופר עם אסיה) (מיס שכטר
 טלי(״כתבתנו אצל זמנית פרידה • בתצלום)

ת • ובני זלינגר הצבאית״) ת  ת
0^0  לאורי — הראשון לילדה מחכה 9

© השביעי. יהיה הוא ליפשיץ ^3^
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