
הקדמי: השער כתבתמיכחבים

החידה פתרון
 פוליטיקאים של התנהגותם פשר על

 הזה העולם שהיכרתיו", נפי (.תמיר,
ואילן). 1.7.87

 שמואל של הפתלתלה הקריירה אחרי עקבתי
 את שקראתי שעד להודות ועליי המנוח תמירנ

 כחידה היה הוא הזה בהעולם עליו הכתבות
בעיניי.

 שמואל שבין מההקבלה התרשמתי בייחוד
 בכושר הנוגע בכל במיוחד שריד, ליוסי תמיר

בתיקשורת. ההתבלטות
 של שריד יוסי מעין השאר, בין אכן, היה תמיר

 שרות־ השניים עשו פרדוכסאלי ובאורח הימץ.
 והיוו לתמוך רצו הם בהם הפוליטיים למחנות חב
דווקא. היריבים למחנות פוליטי נכס

 לא־ בתחומים יותר להצליח יכלו שניהם ואגב,
 קריינות(ואכן מיסחרית, פירסומת כמו פוליטיים

 תקופת בשלהי תמיר — רדיו אנשי היו שניהם
בתי אף ואולי >60ה־ בשנות ושריד המנדאט

 פתח־תיקווה שטיגליץ, אילת אטרון.
• • •

שמיר האפיפיור
ראש־המט־ של ההצבעה מניעי על

המישמר', על (.שמיר בבנסת שלה
).15.7.87 הזה העולם

 יצחק של להצבעתו הצדקה כל כמובן, אץ,
 היהודית(לא המחתרת רוצחי חנינת למען שמיר

 שר־ של רעתו כנגד עניינית, ולא מוסרית
 שכח בכלל שמיר אולי אבל שלו!). המישפטים

ראש־הממשלה? שהוא
 שנהנה האפיפיורים אחד את לי מזכיר זה
 בבעיה מתחבט הוא כאשר כיצד, לספר תמיד

 ואומר מישכבו על בלילות מתהפך הוא נכבדה,
 את לשאול צריך זה את ברירה, אין .טוב, לעצמו: 1

 לעצמו טופח באמת, מתעורר הוא ואז האפיפיות׳
האפיפיור!״ אני .הלא ונזכר: מיצחו על

ירושלים מנע, ח

חשש אי?
המיש־ ביחידות דרוזים שרות על

).8.7.87 הזה העולם (.תשקיף", טרה
 הגיעו לא פירסם הזה שהעולם למה בניגוד

 דרוזים על שר־המישטרה ללישכת ידיעות "שום
 בתי״הסוהר, בשרות עבודתם להפסיק השוקלים

 בעיקבות הכחולה, ובמישטרה במישמר־הגבול
בית־ג׳ן. אירועי

 חושש אינו בר־לב, חיים שר־המישטרה,
 לחבריו פונה ואינו שלמות יחידות מהתרוקנות

 כפי שמורות־הטבע, רשות את לרסן בממשלה
 דובר מנהל, נחום פירסם• הזה שהעולם

ירושלים מישרד־המישטרה,

וחתולי חלק חד,
 של לאי״הימצאותם ההסברים על

(״מיכ• מסויימות במדינות יהודים
ואילך). 24.6.87 הזה העולם תבים",

 להבין המנסים הקוראים מיכתבי אחר עקבתי
 עד מסויימות. בארצות יהודים מצויים לא מדוע
 של שייחודן כך התחיל זה זוכר שאני כמה

 שהן בכר היה מסויימות מדינות־ללא־יהודים
 יבשתי); גב אוהבים (והיהודים ר־ימדינות־איים

 מיוחדת הערכה יש כאלה שלמדינות ואחר־כך
 ולבסוף ברגליהן) מופיע שהוא (עובדה לצלב
 אין כך, אם למה, אז מילשטיין הקורא שאל

 יש אלא צלב בדגל אין ששם בסרי־לנקה, יהודים
בכפותיה שלופה חרב עם אריה דווקא בו

 חד אצלנו, כתוב הלא זאת? שאלה מץ איזו
יירא? לא מי שאג, אריה וחלק:

בכפותיו! שלופה חרב עם ועור
תל־אביב ניר, אבי

 של הנושא יותר מעניין לא מספיק. זה מספיק
 יהודים, של אחד מניין אפילו אץ בהן מדינות

 היהודים, חסרת לסרי־לנקה בנוגע הזה, והפילפול
 שלופה חרב הנושא אריה מופיע שבריגלה
 סופרת של ספר לי מזכיר כבר זה בכפותיו.

 שנה. 50 לפני באירופה רעש שעשה ־ונגריר*—י
הדגים. צד החתול רחוב היה הספר של שמו

תל־אביב חביון, חיה

ר אז ישר או סג
ממ ראש שם של הנכון האיות על

העו המנוח(.מיכתבים', לבנון שלת
).8.7.87 הזה לם

 לבנון, ממשלת ראש המנוח, כראמה רשיד
2603 הזה העולם

קעקע כתובות גם האיידס: בהלת
 תומך הציבור מחצית קובע: דעת־קהר סקר

 מיעוט ־♦־ לחולי־איידס מחנות־הסגר בהקמת
 של גופם על בתובות־קעקע בסימון תומך

בתעודת־ מחלתם וציון החולים.
 מפני פוחד הציבור רוב ♦ הזהות

את שינה קטן חלק רק אך המחרה.

 בדיקות־ בעד מוחלט רוב ־♦־ המיניים מינהגיו
 החוזר ישראלי אזרח ולכל לתיירים חובה

 מזועזעים הממשלתיים במישרדים ־♦־ ארצה
 דמוקרטיים צעדים רק ״ננקטים התוצאות: מן

 המערבי. העולם מדינות בכל כמקובל רגילים,
העולמי.״ הבריאות אירגון הנחיות פי ועל

דחפור! זהירות:
 הגבול את לחמם שרון אריאל נהג שנה 20 לפני
 היה משוריין דחפור פשוט: פטנט רתבעז ריהסו

לסו־ וגורם המפורז, לשטח יוצא
ן ^ על חזר השבוע באש. לפתוח רים ן

ברבין. להתגרות כדי התרגיל,

באים הרוסים
 בידי כולה כדם נמצאת במרחב היוזמה

 ופעלתנית, צעירה הנהגה להם יש הסובייטים:
 מה ועייפה. מזדקנת אמריקאית נבחרת מול
 המישלחת כווייתיות, מיכליות ןבי שרהק

 בא- הגבוה הסכר הקונסולרית,
ל■ ניר עמירם של טיולו סואן, 0

באלג׳יר? וועידת־אש״ף טהראן

 גוועת ,בתי
עיניי!״ לנגד

 מצבה על מספר מזעזע, בווידוי אנדרסון, ברנרד
 בין החיכוכים על פולארד, אן בתו, של החמור

 האישיים חבריו של התעלמותם על הפרקליטים,
 לחברה תסריט כותב הוא בינתיים מאסונו.

 ואן, ג׳ונתן הגיבורים בו יככבו :יוודיתהול
 רב־המרגלים סלע, אבי מסייה

 וגם סיניים מרגלים איתן, רפי
הפרסי. במיפרץ אפלים תככים

האחורי: השער כתמת

שינאה ממוות עזה
 וטמאה המת אביו את שונא דיין אסי

 משה מותו. אחרי שנים שש גם תהומית.
 משהם יותר עוד ילדיו את שנא עצמו דיין

 ער התופעה מלמדת מה אותו. שונאים
 מה המת. המנהיג

 על מלמדת היא
 ועל נשותיו עם יחסיו
לעצמו? שרו יחסו

יקרים מפרקים
 החברה מפרקי פי״טז של במיסמכים מסתתר מה

 הנתבעים הפניקס, בעלי מעיני אותם מסתירים
 אנשים של שמות שם יש ״כי רולר, מיליון 120ב־

 טוע- אחרת פרקליטה חשובים״.
 תרגילים, עושים שהמפרקים נת 8 £

דולר. מיליון 12 לגבות כדי

ניצן את הרגו
 שמועות בארץ מפיצים שבועות כמה מזה

 באיידם. לקה כאילו ניצן, שלמה על זדוניות
 למערכות טילפן אפילו מישהו השבוע

 כביכול, התאבד, ניצן כי להודיע העיתונים,
 לו תהיה לא המחלה. בגלל

1 9  לטלוויזיה, לחזור אלא ברירה ^ £
האומה. כל את להרגיע כדי

ונאים רוחות

לב
גדול
נדם

 את להסתיר מנסה הראשונה העברית העיד
 בה לנים ערבים עובדים רבבות בושתה:
 נתונים כשהם אנושיים, בלתי בתנאים בלילות,

 שומרי־החוק של שפלה סאדיסטית להתעללות
 לאכול אי־אפשר בלעדיהם המדים. לובשי

 אי־אפשר בלעדיהם במיסעדה,
 מתיידד אבל — אשפה לפנות

לתת־אדם. כמו אליהם סיס

ג י ר ס ו ד

ס
למכורוהשקר אתה

המרחרח רחר
מרווחת:

 (בתצלום) קרת דורית
 • חבם דין עם מתחתנת

 מכריזה: שילון שרי
 לו בחר איך • להד״ם
 בלי ג׳ינג׳ית, זוהר איקה

 נירה • אותה לראות
 תל־ ברחובות ויינברג

 ונדב אילנה • אביב
 שהתחילו הרומאנים כל • גט סוף־סוף מרגלית:

 אל־על של 707ב־ המנוחה בחדר
אילנה הפסלת של הגלביה • £

והשודדים. הכבד התכשיט גור,

 ומעמיד הילדים עם משחק היה הוא ״לפעמים
 מישחק?״ רק זה הפעם גם אולי חשבתי: מת. פני

 אמו איש־כסית. משה של אלמנתו רותי, מספרת
 נזכרות ההלוויה, אחרי ואחותו,

 מד על ומספרות בחייו בלידתו, £
הגדול. הלב בעל האיש של תו

ש דף חד

והירח הנרוטה
 או קיומית וחוויה חוויה ומהי רומאנטיקה מהי

 ה״חוויות- והאס מעוצמת? אישית חוויה
 הן למשורר זך נתן של שכנתו מספרת שעליהן
 בנוסח רומאנטיקן יכול ואיך אמנות? בבחינת

המודרני? בנוסח ניאוקלסיקן להיות הישן
ל־ זך נתן מוסיף אלה כל על

1 ברשי- מירון ח עם התווכח 1
בסידרה. שלפני־האחרונה מה

הקבועים: המדורים
 עדות־המיזרח יוצאי - מיכתבים

3 כראשי־ערים
 האמריקאי התובע - העורך איגרת

4 הישראלי והמכס
5 בבני־ברק איצטדיון - תשקיף
11 העברית העיר של בושתה - הנידון
12 העולם כל על דיין אסי - אנשים

21 היה כסית איש - אישי יומן
27 שמימית המצאה - זה וגם זה

28 בגד שלא הבעל - ישראל לילות
 והחוויה הרומאנטיקה - חדש דף

30 הקיומית

 32 פורן של הפרות - והשקל אתה
המפיצים - קולנוע

33 הפיראטים נגד
 היפה נירה המרחלת רחל

34 עבודה מחפשת
 36 תורכי בסרט שוב שר ־ תשבצופן

 ויום הפקידים - אומרים הם מה
38 הנייד העבודה

42 וקיים! חי ניצן - שידור
43 הים חוף על - העניין עצם
46 גיונסון בלי מכבי - ברשת חור

בלונדון ש״חים
יש שקלים למכור אפשר לונדון לאומי בבנק

 זאיר של לשטרות קונים אין • ולהרוויח ראליים
הסע־ את ישקה פורן אפריים •

המפרס־ איגוד • בחלב גפורים
 הפי־וי־סי • הנקניק נגד מים

למצריים. נמכר שלא

הגונה גירוש
 הקוקסינלים״, כ״מלך עצמו המציג שושי, זלמן
 סרים ואינם בו מרדו נתיניו כי הקשה בדרך גילה

 להגנתו בתל־ברוך, למגבית נסיון למישמעתו.
חרוץ. כישלון נכשל המישפטית, ^ ^

 התרגזו בטיח,״ ואיזה מלך ״איזה
פרוטה. תרמו ולא הקוקסינלים,

השיש אנשי
 ומנסרים בגליל, במחצבות שיש חוצבים הס

 התעשיה שבאיזור במיפעל אותו ומעבדים
 קרקעות על בנויה אגב, העיר, בכרמיאל.
 האחים הגליל-. ״יהוד במיבצע מהם שהופקעו

 ביותר, העשירה הערבית מישפההה לוס,בו
 שערבים ״בטח לבורסה. בדרך

 כי גם שלנו. המניות את יקנו ^ מ ■
גאווה.־ מתוך גם טוב, עסק זה

רן? לאבי יורש
 עוד הם שוער אבל פסיכולוג, גייסה חיפה מכבי

 שמיר, אדיר גינצבורג, בוני המועמדים: מצאו. לא
 עלר גול, כל אחרי שוורץ. מנו

ז / ^ 4  לשוער: לצעוק האוהדים לים 2
כזה!״ גול עוצר היה רן ״אבי


