
מיכחבים
םהבהבת בחה1ה

 לשביתת נוספת אפשרית סיבה על
 של (״סימנים האחרונה הטלוויזיה

 ).24.6.87 הזה העולם גמילה־.
 יותר הרבה סיבה היתה הטלוויזיה לשביתת

השטח. על־פני נראה :יאשר עסוקה
 ״ערבי־ למעשה. ערכו, הטלוויזיה אנשי
שוויון'.
 כללית. לשביתה יצא הערבי שהמיגזר כשם
 המהבהב המיגזר כנראה. יצא. כך שוויון. כדרשו

 שוויון. קיים דווקא שאצלו להוכיח כדי לשביתה
 את מסקר אינו שהוא וכשם משוא־פגים אצלו אין

 בלבוש אפריקאיים שוטרים שמיר.בחברת יצחק
 שימעון את כסקר לא גם הוא כך אופרטות־ של

באירופה". ומצדיע מכריז פרס.מצהיר.
 שהם סופית הטלוויזיה אנשי הוכיחו ובכך

 על שמים.... לא הם נכון. שרופים. שמאלנים אינם
פרס. על כנ׳ל אבל שמיר.

ירושלים מינץ, מיכאל
• • •

התג־ך ם! רמו
ש הופעת על  במישפט השב־כ אי

 אש״ף עם המיפגש משתתפי נגד
).24,6,87 הזה העולם (.הנדון־.

 נהג ראובן הכינוי תחת שהוסתר השב־כ. איש
 נכון. יותר ביקש(או. בן־בעור: בילעם כפו באמת
מברך. ונמצא לקלל נשלח•
 לכבוד לו. שניתן הזה בכינוי תתמקדו ואם

 שיש תבינו — ראובן — בבית־המישפט הופעתו
בגו. דברים

 בניו): את יעקב (בבירכת כתוב כך הלא
עוז!״ ויתר שאת •ראובן_יתר

 של שולחיו ביקשו העתיד ראיית מתוך אולי
 המחשבה. את אשלים שלא מוטב —.ראובן״

נצרת -*.ע., חותם: אני מובנות. מסיבות

השקל עד1 האמרה עד
 בתי־הסוהר שרות חשב פרשת על

).24.6.87 הזה העולם (.מנגנון־,
 חוסר לי סיפק עטר הרצל החשב של הסיפור
 בהת־ הקוראים את לשתף רוצה ואני למחשבה

לבטויותיי:
 בתי־הסוהר. שרות נציב בא קרה? בעצם. מד.
 התיקני. הסוודר על מוותר המערכת. בראש האיש
 את ומגיש לטעמו יותר שהוא סוודר קונה

 מאשר אתנו החשב לחשב. שקל. 95 על החשבון.
התשלום. את

 לקח בוודאי שהחשב למרות מאוד. יפה
 שקל. 95 יכל הוצאה על מדובר ־שלא בחשבון

 את חוסך בתי־הסוהר שרות (הרי פחות אלא
 לא הנציב אותו התיקני. הסוודר של המחיר
 מקום אץ כשורה. נהג ספק. ללא הוא. לוקחג

מאה. כדין פרוטה דין לחוכמות.
 כזה. חשב אולי שלי. ההתלבטויות החלו ואז

 סוודר שנים. במיליון פעם לאשר, המתקשה
 מגדירים ׳שהאנגלים מה הוא. השרות. למפקד

 משהו שלנו. (ובמטבע בלירה' שוטה בפני. .חכם
שקל"). ומבזבז אגורה כמו.חוסך

תל־אביב אמיר, בנצי

בכנסת רגשי□ ם1םק
ב הנשי הייצוג בהגברת הצורך על

כנסת.
 ציבורי לדיון הנושא את להעלות מבקשת אני

 12ה־ לכנסת הבהירות לפני ורבע שנה עב־שיו.
 ההכרח מן יוקדמו): אלה בחירות אם וחומר. ווקל
בכנסת. הנשים ייצוג את להגביר הוא

 תימצאנה שבקושי ואופן פנים בשום ייתכן לא
.בכנסת ח׳כיות עשר אתה  הנבחרים). מכלל 8׳ (
 נכנסו למדי. השמרנית באיטליה. אפילו הרי

 630 בן לפרלמנט נישים 91 האחרונות בבחירות
).14.״הצירים•
 נכנסו בווייט־נאם. העולם. של השני ובצד
 לאסיפה השנה) (באפריל. האחרונות בבהירות
הצירים 496 מכלל 18׳׳ — נשים 88 הלאומית
תל־אביב אלדן. אתיבאסיפה.

הא״ם ם? הבריחה
כמ אין בהן מדינות־איים על עוד
 העולם . (.מיכתבים יהודים עט

ואילך). 24.6.87 הזה
 •שיהודים לכך מכובדת יותר סיבה יש אולי

 מאישר בסדינות־איים לחיות שלא מעד־פים
היב־שה. מן מנותקים להיות לא הרצון

 ממדינות־ שבכמה להיות יכולה הזאת הסיבה
 ברמה. כל־כך נישא הנוצרי הצלב האלה האיים

)4 בעמוד (המשך 2601 וזעילםהזה

העובי המיטה
 עברה שבוע לפני הערבי הציבור של השביתה

 גם לב. אליה שישימו מבלי כמעט גמור. בשקט
 הפוליטיקאים וגם היהודים הפוליטיקאים

 אבל פוליטית". ״אינה שהיא אמרו הערבים
 מישהו בה ייזכר אולי בעתיר
 היום זה המיפנה, היה זה ויקבע:

מדינת־ישראל. השתנתה שבו

פחדן לא הוא

הקידמי: השער כתבת

המגרש הארוך
■ ■

") רחבעם מדי ״ בי ( א נו ז ש עולה אי קלין, חד  מברו
א בעל ט ב אי מי ק רי מ ק א חי ט מצ מ ת ש מ  מכל ו

ת מו ח ל אל. מי שר ת לכן, י ע ריו לד מין חב  הקיצו בי
תר. ני ש ביו כוי י הו סי ש מי ב ש שי ק . י ו תי עו די  ל

א האם כוון הו ת ה, להצטרף מ ק טי ס לפולי תפו  ל
ם ב מקו ה טו תחי ת ב חרו ת ה ר ול אי מ אן ב הנ  כ
ש ם האי ש א הו ם, ש אד ד־ צי ה ב ס חטוף שני  קצין ל

ני ד ר ם י ס תפר ה ש תו ו דו די  עם בי
שע, לי־פ ד אי שוי עו ר ע אי ש ה  בצל ל

בל רפול, את מן יו א ה נ אול כהן. וג

 שוחד על לדין יועמד לא עמר שלמה ודד
 רק אלא מילואים, משרות השתמטות תמורת

 הוא הראשונה בפעם הלילית. הפגישה על
 לא .אני הזה: להעולם מגלה
 של החמישי ביום — פחדן

צידוןד עד הגעתי הטילחמה

שהכרתיו כפי תמיר,
הקרו ידידותו שנות 10 על מספר אבנרי אורי

 אי־ היריבות שנות 27 ועל תמיר, שמואל עם בה
 שיתוף־פעו־ על בחסקה, משותפת חתירה על תו:

 על המישטרה, צמרת נגד לה
 ממשלות שהפיל מישפט־ריבה £

מיפלגה. מקימים שבו האופן ועל

האחורי: השער כתבת

 בעילת של מאשמה זוכה ארוס מישל הספר
 קרה זה איך סבל. של שותיים אחרי קטינה.

 מה הקיבוצניקים, אליו נטפלו מדוע לו.
 ב והח אלוני שולמית הח״ב כך על אומרת

 מה סנהדראי, טובה מהמפד״ל לשעבר
 אברמסון זיווית הסכסולוגית של דעתה

צבי־ הבדרן מכך מתרשם וכיצד
מ־1 הנברים מדוע פיק? קה

רוצות? הן ומדוע אליהן שבים

וג׳ינג׳י יתום ח״כ
 כעת' רב. זמן מזה שתק רייסר מיכה הדוד

 העולם לפני הסוף, עד עצמו את לחשוך החליט
 כנער ילדותו, ימי על מספר הוא דווקא. הזה

 ואיד צעיר בגיל התייתם כיצד בכיתה, גיינגיי
 מערכניק הוא כי החרותניקים חבריו בו חשדו

 שבה פרשת־אלבין, על שתול.
מילה. לא אך בינתיים הסתבך, £ ■5 ^

מבטיח. הוא הבא,״ ״בשבוע

ת קנה טבוסקי מני ז
 טברסקי, לשימעון יקרה שזה האמין׳ לא איש

 דולארים מיליוני שעשה הממולח איש־העסקים
 של מיזוודה שילם הוא בחו״ל:

 יהלומים־כב־ תמורת מזומנים £ ■ 1 ■
בזכוכיות: שנתגלו — יכול

שוב מגיח כסחוביץ
תמונות שווייצי בבנק שהפקיד איש־העסקיס

;77/7//7/7 /7/ל77נ7׳7 7/77
ה־ חושדת: יערי חווה

 חנוך כרמלה פרקליטה
 על מעדיפה (בתצלום)

• בעלה! אהוד, את פניה
 כהן אבי הכדורגלן האם
 בסקוטלנד פגישה קבע

ברו של בתה שרון, עם
לא, אבידן־בריר? ריה

 האם את הצעיר מרגיע
דה־ איב • המודאגת
 עם ותוכניותיו מרדיקם

הכ ליאורה העיתונאית
 אי- שצבי אמר מי • הן

מעונב, לון(יחסי־ציבור,
 מתאים אינו מגונדר)

 • טריקו)? ג׳ינס, שמש(צלמת־עיתונות, לנאווה
 כוכבניות־ נטש יווני, פליי־בוי לום, אריק

 מזדקנות אירופיות קולנוע
17 בת ישראלית נערה לטובת •

שמה. רוטשטיין שירה —

ח בת שמנה
 אינה ראש־עיריה, של בתו ,17 תבורי, ליאת
 מתביישת־). •טאני שוקלת(.לא היא כמה מגלה

 וגם זה, עם להסתדר יודעת קטן, מגיל שמנה היא
 וחטובים רזים ..הרבה מכירה

ה־ הדב — למשל מגעילים״.
בביתה. אותה •שהטריד מקומי,

 שהקליט ענקית, הלוואה תמורת מזוייפות
 השופט את לסבך בתיקווה שופט של מתמחה

 מתיי־ ,פאנטום מטוסי לקניית תרםוש מו,עצ
ה־ בבית־המישפט. שוב כעת צב <

פס־ ראובן(״רוברט") חשוד פעם
מזוייפים. צ׳קים בהצגת חוביץ

למוקש בדדו
 הרבה ועוד פרי חני פפושאדו, (.פאפו״) אלי

 יום־ למסיבת באו ודוגמניות עסקים בעלי
 שלומית לחברתה נגר יהודית שאירגנה ההולדת

 לה העניק ידוע אופנאי בתצלום). (שתיהן אמיר
 לה שלח ידידה במתנה, שימלה
 לה הציעה וחברתה מכונית,
למרקש?״ נחזור .אולי בצחוק:

הקמטים: המדזרים
3 הלילה לשון - מיכתבים

 4 הסובייטי הסקופ - העורך איגרת
5 בקג־מ ציופארים - תשקיף
6 מוזס טל - במדינה

11 לשטיח מתחת - הנדון
12 מילוא של המיקטרת - אנשים

בי אישי יומן 16 תמיר ידידי־ירי
21 כשר! לא זה וגם זה

22 הרובע נפילת - ישראל לילות
24 העכבר הבלש - קולנוע

עוז, אבי - אומרים הם מה

25 כספי ומאיר שפרלינג יוסי
26 17 בן עם - השבוע ראיון

30 חריפים משקאות - חדש דף
32 )4( בעדנה נוגע - תשבצופן
33 סרטני מין - הורוסקופ

 34 העולם כל על - מרחלת רחל
35 בניסים רצו לא - שידור

38 אלופה כמעט - תמרורים
40 הסרט -סוד והשקל אתה
42 מדבר הכסף - ברשת חור

41 פופאיי המורה - העניין עצם

במיומה בשו
 את לרמות כיצד פאטנט מצאו יבואני־בשר כמה

 לפני הבשר: צרכני כל ואת המדינה מנגנוני
 הבשר לתוך מזריקים הם מחדל מישלוחה

אחר מים. של גדולות כמדות
^ * ! ן  וה־ החבילות, את מקפיאים כך ו

אחוזים! 20 של רווח תוצאה:

זונות אוביב
 כיצד ארביב: אורית של זיכרונותיה המשך
 אביטן, מהרצל נפרדה מתי לראשונד. נעצרה
 בהריון: שהיא גילתה וכיצד לחול, שברח
חלב. שקית היא ןוירבה לאסירה היחידה ״הזכות

 שימלח מין קיבלתי גם מזה חוץ
8^ (  לי שהזכירה מכוערת. ירוקה >

בית־משוגעים...״ של בגדים

חדש דף
לאומית״ ו״ליגה ביקורת

 חלק כתב יהודית, תודעה חסר חתרני. אמיגראנט
 ומי כאן? קרה באמת, מד. מירון. דן של מביקורתו

 אבידאנטה דויד ה&זימוניים המשוררים הם
 על.נער השפעתם את הקרינו אשר ז״ך ודונאטוס

 דברים הרבה ועל אלה כל על ויזלטיר? סבים"המו
 של החדשה באפיזודה אחרים

 שהוא חריף משקה .בועות":
■ ^4 לרקיקה. עד גרוע או מאוד טוב <4

בצבא? ״ליהוג
מפחיד!״ לא זה

 על כיפה, חובש .17 בן ישראלי נער חושב מח
 פולי־ ועל חיי־מישפחח על הצבאי. השרות
 בלהקת־ חבר מפתח־תיקווד. שבטו־ בני טיקה?

 הקטן, הראש תופעת את סובל לא עירונית, זמר
 מפחיד -לא כי אס צבאית. ללהקה תללכ קלשו

 יש חברה בצבא־. ליהרג אותי
■1 1 /  אבל — שנתיים בבר לו 1

שנים:־ 10 עוד -אולי נישואין?

חשודים פרקליטים
 מאיר סניגורה. את לפטר ניסתה איזראלוב גיתית

 את החליפו גרנות ואביבה יערי חווה זיו.
 שמגיש מי כל כמעט עושה וכך הפרקליטים,

 בין קורה מה מדוע? הרשעתו. על עירעור
בארבע ללקוחותיהם הנאישמים ^

 החרדי האמון אובד כיצד עיניים? ^
בסניגור? חושדים תמיד ולמה

_ _ _ _ _ _ 3 ■




