
מיכחבים
ריח עד1 טעם עד

ת של טיבן על הזה. העולם כתנו
 הזה העולם את לי לשלוח מחבר תישביק

הרי עקב בחופשת־קיץ. נמצא אני בה לכרתים.
 העולם הארץ, עם וזזוסר־הקשר הגיאוגרפי חוק )
 על לי שיש היחידי האינפורמציה מקור הוא הזה 1
בארץ. הנעשה 1)

 הגובלת מגמתיות, גיליתי הכתבות ברוב אך
 של אובייקטיבית התייחסות וחוסר בתעמולתנות,

 עוסקות בהם השונים לנושאים הזה העולם
יוון מירתיוס, שיסמן, עמית הכתבות.

הרקדןודזריצפה
 בן- ננמל־התעופה טראומה על

 הזה העולם העורך", גוריון(-איגרת
22.7.87.(

היש של הפרשה כל את לפטור מאוד קל
 שבגלל האמריקאי, ליהודי משואה ראלית

 בדגוריון בנמל־התעופה הביודוקראטית ההטרדה—
 בתגובה ארצה, (העליה) השיבה על מוותרים

 מה כל איננו בלוד קשוח שפקיד־מכס שתבקתמה
 גם לי יש אבל לאזרחיה, להציע לישראל שיש

עניין: של לגופו תהיות
 לסגן הנשואה שישראלית למיח לי קשה

 בנוהלים מוחלטת בורה אמריקאי וווומ טיקלפר
 בכניסה המכס במסלולי המעבר בעת המקובלים

 במסלול עברה היא מניח, שאני כפי ואם, לארץ.
 לעבור צריכה היתה היא שלה. בעיה זאת הירוק,

 מצלמת־הווידיאו על להצהיר האחת במסלול
מתעוררת. היתה לא הבעיה כל ואז שברשותה

 ראשון־לציון גולה מאיר
 קלי־ מסן־דייגו, הנכבד שור ה׳ הווארד מר

 לרקוד יודע שאיננו הרקדן את לי מזכיר פודנידג3'
עקומה. היא הדיצפה פי והטוען
 קונסים היו לא לארצות־הברית בכניסה וכי

 היה אם המתחייב) המכס את ממנו גובים ואו אדם
 מצלמת־וידיאו, כמו יקר־ערו, חפץ עימו מביא
תל-אביב בדדה, זאב עלי״ גהיד'ש בלי

!1דעני שארה
מדוייקות בהגדרות העורך על :

 של האישי במעמד מדובר כאשר
העו (״מיכתבים״, בחדשות אנשים

ואילך). 1.7.87 הזה לם
 סדר לעשות החליט גרינפלד הקורא אם

 בתואר״השם להסתפק ודורש העברית בעיתונות
 שהלך לאדם דל, התיבות ראשי במקום מנוח

אישי. נושא בעוד סדר שיעשה הדין מן לעולמו,
 כרעיות. אח״מים נשות של להגדרה כוונתי

 פלוני, של אשתו את לכנות יש הצדקה איזו
 לא ואשה, בעל שהם למרות אולי, רעייתוז
תל־אביב אדמוני, חלי רעוי״ ביניהם שורדת

1987 ציה, כיבד
הצעי ביגדי של האוניברטליות על

בב אליי (״דברי הישראליות רות
).15.7.87 הזה העולם גדים',

 רחוב את להגדיר פלייבוי הירחון של זכותו
י־יזנגון■  בתבל ביותר הסכסי כרחוב התל־אביבי ̂ן
 הבגדים את להגדיר הזה העולם של חבזתו

 המצוייה הישראלית הצעירה השנה שלובשת !
,1987 תל־אביב של כ-הבגדים  כירושלמי אבל '

 לבכם תשומת את להסב מבקש אני ירושלמי בן
 בכתבת התל־אביביות על שנאמר מה שכל לכך

 לירושלמיות גם יפה שלכם האחרונה האומה
 שעות בכל בן־יהודה מידרחוב או ציון כיכר (ראה
 מדי יותר להישמע לא וכדי והערבה היום

 ביאליק ברחוב גם כי לכם אגלה לוקאלפטריום,
 משמחי מראות שעבר, בשבוע ראיתי, בדמת־גן

 האופנה עמודי שני את שקישטו הסוג מן ולב עין
ירושלים הלוי, אהוד הזה■ בהעולם

תמיר של ;־.סיסמה■*
ה המרכז אנשי של קביעתם על

 הגדה של עתידה לגבי חופשי
שהיכרתיו", כפי (.תמיר המערבית

.115.7.87 הזה העולם
 המנוח, תמיר שמואל שטבע לסיסמה בקשר

 לב לשים הראוי מן ,יוחזרו־ לא ררחשומ -שטח
חרוז. גם היא אלא סיסמה סתם ודתה לא שזאת

 הוא כי נאמר, כבר עליו החרחים מסוג חרזז
מסריח. גם אבל חורז אמנם

רמת־גן קולמון, רמי
2604 הזוז העולם

הקידמי: השער כתבת

ה ן מכי אוקונוו צ צ פ
 אולם להעיד. התחיל דמיאניוק איוואן ון ג

 אלא הבימה, על צפוי ו1אי האמיתי הפיצוץ
 מרק המודח הפרקליט יושב שם - באולם

 זמן. פצצת מתקתקת בשבחיקו אוקונור.
 ברשותו יש בי סיפר הוא הזה״ ל״העזלם

 הוא כי לנאשם, שיעזרו מיסמכים
 בירושלים דירה לשכור מחפש

בארץ. להשתקע שוקל הוא וכי

האחורי: שערה כתבת

בטלפון
 לב מהתקף נפטר שפית אנאטולי
 הודיעו שבה שיחת־טלפון, בעיקבות

 נהרגו אילן ונכת מאיה בתו כי לו
 את עצרה המישטרה עכשיו בתאונה.

 חברתו, ואת מאיה, של בעלה־לשעבר
 גיבורות שתי מותו. בגרימת כחשודים

בהר■ היום שהן הפרשה,
 בעבר הסתבכו כבר יון,

סנסציוניות. בפרשות

מוות

כתב
האישום

והשו
רובינ אמנון עבר האם

 כשר, כיהן כאשר שטיין,
 בבור־ פליליות עבירות

 כתב־ להגיש הפרקליטות החליטה מדוע סה?
 — ושותפיו אברהם חדו — יריביו נגד אישום

 הבניה חברת סביב והעלילות היצרים נגרו? ולא
 להיכלל ראויים המישפחתית

 מישם■ בחיבור וגם ב..דאלאם־, 0 0 0
רובינשטיין. הפרופסור של טי

נבחרות קריות
שמטי והעלבונות החרפות רישמי: זה עכשיו

 בסים• מיוחד, בקובץ לוקטו בזח, זח הדדכים חים
 ומשו■ מבוער -אתה למי אמר מי הכנסת. ריית
נאצי:־ יא צעק.תשתוק מי נח-, ^
 או.את מטומטם- ..מניאק וגם 0 ^0

בעברית. שיעור צבועה״. נבלה

לשקו מומחה עד
 עורך־דין על המגן עורכי־הדין, לישכת ראש
 מתכוון הליכי־מישפט, בשיבוש הנאשם אחר,

 פרקליט שיאמר: מומחה לדוכן־העדים להעלות
בבית־ אמת לומר חייב אינו

1  לא המומחה העד האם המישפט. 0 ]1
הנאשם? של חותנו אלא יהיה

.77/7//7(7 777/77(7/7 7/77 חדש דף
האבוד העד מירון: דן

 להשיג מירון ח בידי שיעלה עד רב זמן יחלוף
 ב־ שאיבד והגובה הנקודות היוקרה״ את מחדש

 צמרת שמעון כותב — אלד שנקלע יהנוכח ךסב
בסיד אחרונה רשימה במדות.

האני מן הפרידה זך: נתן יטל רתו 1 ■
והמבקר. המשורר של — העני

מצרי לילה
ל בישראל, מצריים שגריר של בביתו המסיבה

 לנשות מצויינת הזדמנות היתה המהפכה, יום רגל
 חום של ביום מתלבשות הן כיצד ראותלה ברההח

ה־ נשות התקשטו איך כבד.
הער־ הנשים לבשו מה שרים,
קיצית. בגופיה באה ומי ביות

מסתער הבופלד
 ניהול את הברפלד חיים סיים בטרם עוד

 על מסתער הוא וכבר במשק העבודה סיכסובי
 המטרה: בהפועל. הכתרגל של הבוס תפקיד

 קיסר ישראל הידר על לאיים
0  האמצעי לכנסת. ולהתגלגל 0 0

סווירי. שאול את להדיח —

מזג עם דוגמנית
 החום על התלוננו מזג־האוויר, על דיברו כולם

 הרוג־ אבל בעניין. דבר עשו לא וכרגיל הכבד,
יוזמה, הפגינה שלומית מנית ^
 על מים והתיזה צינור נטלה 0(0■

המופתעים. וחבריה חברותיה כל ^2^

 על להתגבר הצליחו לא נבון ויצחק אופירה
הא בכל  להצטלם ונאלצו הארץ, בכל שנפוצה השמועה

 את עזבה לא שאופירה לכולם להוכיח כדי ביחד,
 הנשוי השגריר • קצין־מישטרה לטובת בעלה,
 נשואה ישראלית עם הדיפלומטיים ויחסיו מאוד
 לבאר־שבע. עד אחריו נסעה ארד עינת • מאוד

יהורם עם רומאן לה אין אז .
 בארץ, שוב לב ?•מירה גאון 0)0■

דולר. אלף 100 של שמן צ׳ק עם

הקסעים: המדורים
3 בגד־ים - מיכתבים

ד איגרת די 4 מצרית מסיבה - מ
5 י לסביות נגד התק־ם - תשקיף
6 הברדק שיטת - במדינה

11 זיבוטינסקי - הנדון
12 מותו על שמע - אנשים

17 קאפוצי עם ארוחה - אישי יומן
אתי אמוץ, בן דן - אומרים הם מה

איתי. אבנר סידון, אפרים פולק,
18 שפירא ומולי ויינשטיין אריאל

 מת מווע
איש־כסית*

 סביב הסותרות בגירסות חקו- הזה העולם
 בעצם, שעה, באיזו איש-כסית: משה של מותו
 מייד? בו טיפלו האם לבית־החולים? הגיע
 בחדר־ הופיע כאשר לבש הוא בגדים ואיזה

— בעדותו צודק מי המיון?
 מחדר• הצעירה נהג־המונית, 0)1■

בית־החולים? מנהל או המיון

 אמריקאית ערווה
ישראלי וגרעין

 פנטהאוז, ירחוךהערווה של המו״ל גוצ׳יונה, בוב
 יובל גרעינית. תחנת־כוח בישראל להקים ניסה
יא ושאול המליץ שווימר אל לעזור, ניסה נאמן
העו לכתבת סיפר הוא להשתתף. הבטיח זנברג

העל לם  ועל פרס שימעון עם חשאית פגישה הז
ש־ (.זה רבץ יצחק עם היכרותו

. ^  קור־ איך נו, ראש־ממשלה. היה ^0■
מיטריה. לה נתן ובסוף לה') אים

הנץ בעור זאב
ט — דבוטינסקי זאב היום חי ידלו  עוטה היה מ

 אולי או חסידיו, שטוענים כפי נץ, של נוצות
 ב- מצביע היה מי בעד יונים? המיית משמיע

 הכפיה על אומד היה ומה בחירות
המתמשך? הכיבוש ועל הדתית? 0 0 0

לאש-ף? יחמי היה מה הכל: ומעל

 קשים. הסמים לא~
קשים! האנשים

 הד-ר מכריז קשיפד אנשים יש קשים, סמים .אין
 ביפו. מסמים לגמילה המרכז מנהל רייטר, מיקי
 לדת• הסיבות בנרקומניב הטיפול את מסביר הוא
 עם ידידותו על מספר מכרות, ^ ^ ^

ד ■0 0  דדו• על ומדבר איש־כסית, משה £
ואלכוהול. סיגריות חשיש, אץ,

1 סוג נהגת
 המנהלים לעבודה, חבריה — ממנה מרוצים הכל
 והעצבני. הדחוס 18 בקו הנוסעים ואפילו שלה
 נהגת את לפטר מתעקש דן קואופרטיב אבל

 תהיה שלא כדי חודשים, 33 בכל פעם האוטובוס
 החליטה פאשה מרים אשה. 0(11■ שהיא מפני רק לקביעות. זכאית
להיכנע. מתכוונת אינה שהיא

21 מהרופא פתק - זה וגם זה
 24 הומו! לא בונד גייימס - קולנוע
 25 רייטר מיקי הד־ר עם השבוע־ ראיון

27 הקשוח המזכיר - תמרורים
30 סיפרותית תאונה - חדש דף

33 במיטה שואג - הורוסקום
34 העולם כל על - מרחלת רחל

35 השר תמונת - והשקל אתה
40 לטאה מיו ־ תשבץ
41 הגיוס לפני יום - שידור

42 הדחה נסיון - ברשת חור

4




