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רה חוויה מסעי

אד־ (,,הצופך סגר שתכיל גליון על
16.10.87 רמה העולם מע״,

 הנועז ספרד בקריאת עלי עברה מסעירה חוויה
אדסזג פן.1הצ צטגיק, ק. של

■חשד□ גבאי, יעל
הקד הבדזכד, ליחסה הערכתי להביע ברצוני

 צסניי+ י+ פאת לכמעס־ספר הגלית רוב שת
 חדש דף פתה זה שהשלם להיווכח שמחתי

 אלה כדונמת □חבים דפים יהיו שעוד מקווה ואני
.2614 מס׳ שבגליון

פי יירבה כן אי, א מ בצת שב1ם סל
 על צסניק 4? של יזסנו מקריאת מאוד נהניתי

 להירפא בדי די, אס אלב שעבר הטיפול תקופת
השואה. מסיוטי

תל־אביב בץ, רחל תודה.
• • •

בגדתם פסיכולוגיה ^
(.אנשים', חריגה דיעה הבעת על

).13.10.87 הזה העולם
 של הטלפונית חח־עתו את בשאם־נפש קראתי
עברי. גיל סדן של מותו על גרץ אח רב־החובל

 של וחברו ידידו יל־האתיד,חב 15אף־ טייס כסרן,
 אותו של נסידנו את לראות נדהמתי המנוח, גיל

 עברי מישפחת של זממה את להשוות רב־חובל
הוא. הנפשי למשברו

 ולא למסד עליו הפסיכיאטריות בעיותיו את
 הוא שגם היה הראוי שמן הזה, השלם גבי מעל

ות.בוהתחש בדיקה של במידה ינקוט
 בין קשר שום אין — בתעופה שמבין כמי

 שנכתב ומה המציאות ובין הזה בהשלם המתואר
שגוי. היה י*

 של דבריו את לסרסם מיזם שהיה חושב אינני
 בנים של לכיבוש ניתן שאיננו הדחף על גרץ. אדן

 עברי, גיל להזד׳זס(כסו עצמם להוכיח המבקשים
מפקד שהיה עבדי, דויד לאביו, המנוח, הטייס

חיל־האוויר).
 אבל בגרוש, פסיכולוגיה בסך־הכל, זאת,
 האלוף כמי ים,להשכו םחודיב מאוד קשה פגיעה
 איתן, רפאל ורב־אלוף(מיל׳) עבח דויד (מיל׳)

 תיסת־איסבתאוגו ניספו הסייסים שבניהם
ס, . תר־אב־ב מיי

לפיתזום לוזן איזו הסימזב בעל שם •
• • •

ס אץ בסי
חרדית קוראה של דיעותיה על

הזה העולם העורך', (״איגרת
13.10.87( .

 ברור באופן בסיכתבה ביטאו־״ בחלד הקוראת
חר בין הדדי לשיכנוע המשותף חוסר־הבסיס את
 המונעים ועז וזזדדים ולדעתי, לחילוניים דים

 ותועבה כפירה הוא חילתי ערך או דבר כל זאת.
 לחיות אותו, להבין שניתן דבר ולא בעיניהם,

ממנו. ללמוד או עימו
 רציחות כסו ניסוקים אלא מותיר אינו זה מצב
 אינם ואלה סג״זעב וגידופים מטר־אבנים ברחוב,

רמלה רוזנברג, ערן כלשהו. לדו־קיום בסיס
• • •

ט <1 שי ד אחד בול רו ג
במכונית חגורות־בסיחות חגירת על

הזה העולם כמפתח', חוגר (״יתהלל
13.10.87( .

 לחגורת־ הטתנגדת לקבוצה שייך ואני היות
 אני איוולת, שדיעזתיי חושב ואינני הבטיחות,

אבנרי.רוצים, אודי של דעתו על להגיב מבקש
תייר. על לשסזד בן־אדם להכריח הכל, בסך

אותי, יסריח שאיש רוצה אינני הכל, בסך ואני,
אוויל. להיות גאה אני איוולת, זאת ואם

ד מספיק מ  לרצוח שניסו המונית, נהג את א
 חייו את שהציל הש־בד לבית־צפאפא, בדרך אותו
חנוד). לא (בהיותו להימלט האפשרות היתה

 כמו (ממש גדול אחד בולשים היא החגורה
 לא היום ועד סם־קז 50 עד לקטנוע קסדת־מגן

 את ללמוד כדי נורמלי אחד מחקר בארץ נעשה
לן כהלכה. הנושא ן, אי י מי ש פ הזד־השוזן א

• • •
אדה בלבי

 גודל אידה של בעלייתה נוסף פן על
העולם אידה', של אסירה (״אילנה

413.10.87 הזה
ציונית? טרסה הזאת? הכלביאו־ה כל זאת מה
סובייטית? מזימה
 התברר בלוד המסרס סן גודל אידה ירדה אך

)4 בעמוד (הסעזך
2617 הזה העולם

דבוטינסקי אנטי
 השבוע: פורסם ביותר מוזר מיסמך

 היה ותוכנו ארנם, משה לח״ב יוחס הוא
 כל ארנס הכחיש היום באותו סנסציוני.

 האיש נעלם למחרת אך למיכמך, קשר
 הפנס־ במיסמך להשיגו. היה ניתן ולא

 בנטייתם ״להילחם הצעות היו ציוני
 — לאוטונומיה״ ישראל ערביי של

 זאב של חסוד אותו שחיבר היתכן
תו־ מאבות ז׳בוטינסקי,

■ > ך  לא ואם רת־האוטונומיה, |
ארנס? נאלם מדוע ־—

ת תב שער כ הקידמי: ה

 בעיקבותחדש דף
מאיאקובסק■

 רוסיה ברחבי שנסע קניספל, גרשון
 בא מאיאקובסקי, ולאדימיר בעיקבות

הרו המשורר של הולדתו בעיר לבקר
 שלמה מאיאקובסקי. העיירה היום סי,

 נוספת פעם מציץ שבא <
 והמת־ הקלופים בקירות 11/

תל־אביב. של מוטטים

הצ׳לנית מות
 בעלה בלונדון. וגבבה שכבה דה־פרה ז׳קלץ

 לא ולצ׳לנית אהובתו, עם בפאריס חי המפורסם
 עליה שבכה סיפר מהמה זובין איכפת. היה

 חנוך המבקר שנים. 5 במשך
 תר דה־פרה ש״ז׳קלין אומר רון
עצמה׳׳. של האסכולה את רה

האוב׳
הוו״צמני

 במונולוג ווייצמן, עזר
נו חשבון עורן חושפני,

 ״יכולתי עצמו: עט קב
לתורי, בנחת להמתין
ושומ יהודה את ליישב

 מה ראש־ממשלה. ולהיות רון
 אולי שלי. האופי זהו לי שהפריע
בעוכרי!" שהיה הוא השארם

ועניוות סלים
 של לכבודם אירופה, אלופת נגד ישראל נבחרת

 דויד השופטים ארואסטי. ומוטי ברקוביץ מיקי
 להסתיר הצליחו לא היווני ומאניס הישראלי דגן
 כי נראה מסויים בשלב הטבעית. נטייתם את

 לקבוצה עבירות הדבקת על ביניהם התחרו
— ליוונים עזר לא היריבה.

 לכל הובילה ישראל נבחרת ^ 11 ■
.110:102 וניצחה המישחק אורך

בצלחת נטיש
 במיסעדה שולחנות ליד יושבים אנשים מאות

 את מוזרות. חיות קטן בפטיש ומפצחים ענקית,
 הם — ולאיזמל לפטיש מתחת שיוצא מה

 משלמים גם הס בסוף הירייצו. בעזרת טורפים
 ליפסון, אריה לאיש. דולר 40 התענוג: תמורת

במיסעדה הכסף את מהם הגובה ±
^9 /  גם להאכיל חולם בניו־יורק, שלו ■7

חיות. באותו הישראלים את

דתית חטיפה
 הדוגמנית שוחמכר: יוסלה פרשת את לשחזר מנסה מישהו

 הדת, לטובת עיסוקיה כל את נטשה ובאלט, ציור שלמדה
 דיו דתי היה לא בעלה אבל לתלמיד־חכם. בשידוך ונישאה

 התייעצה כן לפני .5ה־ בן בנה, עם יחד נעלמה היא לטעמה.
 החליטה כנראה מבני־ברק. ידועים רבנים עם

האב. עם הקשר לנתק צריך חרדי שלחינוך ^427

ת תב שער כ האחורי: ה

חשוף הפרלמנטריזם
הפור מלכת של להופשתיה נהר לא הקהל

 נותרו האולמות הפרלמנטרית. נוגראפיה
שב בתמונות הסתפק והציבור חצי־ריקים.

 הח״בית שהתה שבהם ימים ארבעה עיתונים.
 לכותל רק כיוון. מכר סוקרו בארץ־הקודש

 כסאות. זרקו הדתיים כי להגיע. זכתה לא היא
 של גבו על הצטלמה כתחליף __

 לא ״בעלי־חיים - ירושלמי גמל
צ־יצ׳ולינה. דברי מזה,״ סובלים

הבורסה, נפילת
וקצפת תותתים

לק משאבים די אין הגדולה לאמריקה אפילו
 היה לאמריקה אבל חמאה. וגם תותחים גם נות

 עד לחם, לה היה כן, על ברזל.
 בין הקשר מה קצפת. ואפילו גות

והבורסה? רגן רונלד המיסים,

המיליארדרית
הרעבה

 עיריה ראש של גיסתם גיבשטיין, שולמית
 שנושלה טוענת אגם, יעקב האמן ושל לשעבר
 לציבור פונה היא עכשיו מיליארדים. של מרכוש

 הרבנים קנו האם לנדבה. בבקשה
 קו־ ש״היא הבעל, סיפור את £ ^ ■

הבורגנות?״ והורסת מוניסטית

המרחרת רחר
מרווחת:

 לא פישר דודו הזמר
 טובה, מאשתו נפרד
למל הזמנה קיבל אבל
 רותי • בריטניה כת

כו את עזבה הר־ציון
 מאיר, ואת הירדן כב

 להיות מנסה כששופט • לעורכי־דין ופנתה
 רק מחפש בהן רפי • רווקים לפרקליטים שדכן

 הכמוס הגירושין סוד את הדליף מי • כחול־לבו
הא־ ולמה ששון, מורים של

והפסיקה התעלפה כמעט מא ^
פלטאו? חביבה עם לדבר

הקבועים: המדורים
3 נחל אתד בולשיט — מיבתבים

 של □יכתבו — העורך איגרת
4 חף־מפשע

 4 והנחשה ראש־הממשלה — תמרורים
5 בחל הרבה הרבה — הנדון

10 זהרב׳ הבתולה — תשקיך
11 אחרת שואה - אישי יומן

12 מדכאו הרקדנית — אנשים
 חדד, סישל - אומרים הב מה

ועמן עידית ארצי, יצחק ברקן. יהודה

18 אשראי עדי פולק. אח׳
20 הקודש ל1חיל — קולנוע

 21 רף1סהח נמאס כבר — זה וגם זה
22 בהפסקח־חשמל — ייטראל לילות

26 שירה שוברים סדרים — חדש דך
32 נטש הפיל, — תשבץ

 שולטות נשים — לרותי מיבתבים
32 במחר

33 מאזניים של השנה — הורוסקופ
34 העולם בל על - המרהלת רחל

פרוץ ערוץ
 ידע, שלא טען נודל, אידה את קיבל שניר ינון

 השני, הערוץ שוב. זה את יעשה שלא והבטיח
 עובד, הראשון, הערוץ גם הוא שעכשיו
 אייבי אצל כתרגל ממישחקי ישירים דיווחים

 מחום־ השובתים משדרים, גלי־צח״ל יש, —
 צריך בכלל מי אז מחלטרים. רי־המשכודת

שי־ ,הפוליטיקאים טלוויזיה?
 סובל שלהב צר-הפירםום

נוראיים. מחסכים אלו בימים

 תבור שימי
לפאריס בדרר

 שימי עובר בארצות־הברית הבנייה מעיסקי
 מנס־ זמרי־הקאפטות מלך שהיה מי תבורי,

 האשה את לפאריס. ציונה,
 בצדד בבית, משאיר והילדים

צרפתית. מבין לא עוד לה.

זוהר אור׳ תחתוני
 זוהר אורי מתפשט המציל״ את ״הצילו בסרט

 הוא כתבת, נזכרת בחיים, בתחתוניו. ונשאר
עבו לצורך בביתה שנים 10 לפני הופיע

 אח־ ורדף מתחתוניו, גם לפתע, התפשט דה,
המתחרז־ לחדר. מחדר ריה

 בדר- במדינה, ביותר המפורסם
בתופסת. שיחק הדת, אל בו

הרוח חולות
 כל ויעל שלומית ענת, עוזבות שובב, כשרדינג

 את לקחת ורצות ועניץ, לימודים עבודה,
 עם־ישראל כשאוסף הגלשניס.

הב־ יורדות אז המנגל, ציוד את 1 ■
במרחבי־ים. פרטי למסע נות

אסטרוסקסורוגיה
 גבירתי, בך, יש מינית? אנרגיה אדוני, לך, יש

 מי שאלה. לכל תשובה יספק המחשב מגנטיות?
 אסטרולוג של שירותיו תמורת לשלם יכול שלא

 בשירותיו להיעזר יכול פרטי,
בם־ האסטרולוגי, המחשב של ■

מתאימים. כלה או חתן ציאת


