
בז בי ח ב בזי
המסיבות גיהינום
בלילות־ המסיבות של מיקומן על

ישראל.
תל־ באזור רק נערכות משהו ששוות מסיבות

 שבועי מעיון שלי ההתרשמות לפחות, זאת, אביב. י; י
הזה. השלם של לילות־ישראל במדור

הכרמל, עיר עירי, את מעדיפה אני זאת ובכל
 בפירסום זוכות שאינן הצנועות, מסיבותיה כולל י

הזה. בהשלם
 רנטה של האימרה את משאירה אני לתל־אביב

 הוא ״הגיהינום אליגיירי: האלוהית) (הקומדיה
 לחיות רוצה הייתי לא אך בו, לבקר נחמד מקום
חיפה אירכשטייז, מאירה שסי

• • •
ה חימר ס ג

 אלימלך של בחייו תחנות על
 העולם (״תמרורים׳/ המנוח רימלט

).11.11.87 הזה
 רימלט ד״ר של הראשון עיסוקו כי אומנם נכון -

עממי, בית־ספר מנהל של זה היה בארץ המנוח
 תיכון בית־ספר למנהל היה הוא מהרה עד אבל

 עיריית של מחלקת־החינוך מנהל מכן ולאחר
הכנסת. של ועדת־החינוך ויו״ר רמת־גן

הקרוב הנושא היה החינוך, נושא הזה, הנושא
רמת־גן פילוסוף, מיטל לליבי• ביותר

• • •
דג ולא בשר דא

 ניב של והמלא, הנכון, הכתיב על
הזה. בהעולם השכיח לשוני,

 לומר(כלשון ויש המיקרא) ר(כלשון1לאם יש
לומר. מעדיפים והכותבים הדוברים ורוב חכמים)

 לאמר. לכתוב אין לאמור: המעדיפים לאלה ״
 עם לאמור, לכתוב יש דג. ולא בשר לא שאינו
ירושלים סיוון, ראובן ד״ר וא*ו.

• • •
מ״מקורות״ מקורית
 צמודה מכונית של הבעלים על

המושבים״, בתנועת חוגג (״הביזבוז
).21.10.87 הזה העולם

נאמר, המושבים, תנועת על בכתבה היתר, בין
 של ברכב מחזיק מקורות מנכ״ל זכאי, יחזקאל כי •

המושבים. תנועת
עבו ומתחילת הואיל בסיס. כל אין זו לאמירה

 ברכב נוהג הנני ,1984 בדצמבר במקורות, דתי
לרשותי. העמידה שהחברה

מקורות כללי. מנהל זבאי, יחזקאל
• • •

לשבויים ת11מ
 תיקשורתי ביטוי של מקורו על

 הזה העולם העויד", (״איגרת
18.11.87.(

 עם המתמיד המירוץ על מספר אבנרי אורי
דד־ התיקשורת בשפת שנקרא מה מועדי־הדפוס,

 נולד לא כלל זה מושג כי להזכיר הראוי מן ל״ן.
 במילחמה היא הזה המושג של לידתו בתיקשורת.

דווקא. ■
 באמצע האמריקאית, מילחמת־האזרחים בעת

 מחנות־שבויים, בכמה נהגו, שעברה, המאה
לחצות שניסה שבוי וכל למחנה. מסביב קו למתוח

במקום. נורה זה, קו *
 — ההולם השם את הזה לקו נתנו השבויים

דד־ל״ן. ובאנגלית, קו־המוות
תל־אביב קופילוביין, ארי

• • •
השם בעזרת
 פוליסת״ביטוח בין הקשר על

(״תשקיף״, באלוהים לאמונה
).18.11.87 העולם

 כי שקבע תל־אביבי רב אותו מצד מאוד יפה זה
 לאמונה פוליסת־ביטוח הוצאת בין סתירה אין

 להוסיף חייב אני אישי נסיון מתוך אך באל.
 באלוהים אמונה הרבה צריך זאת בכל אחת: נקודה
 אז כי דמי״הביטוח, את לקבל רוצים כאשר

התנצחו תביעות, של הידועה הפרשה מתחילה
רמת־נן מילר, צבי והמתנות• התכתבויות יות,

הזה הקטן השלם
 1955 מחזור מלח, של גילגוליו על

רשות־השידור, מנכ״ל עם (ראיון
).4.11.87 הזה העולם

 יומון ערך בה התקופה על סיפר פורת כשאורי
 עיתונאי כישרון בעל מלח הזכיר הוא בחיל־הים,

 הזה, הימי היומון את שיצר ליוואי, ירון אחד נריר,
)4 בעמוד (המשך קרש

2621 הזה העולם

הקדמי: השער כתבת  היה הרעיון 1
חוושציוב של

 כי היא היום בעולם הרווחת האמונה
אך פרסטרויקה. המושג את הפיץ גורבאצ׳וב

רעינית ג פצצת־זמן
ונגב ו בחורות

 יוסי אפילו שהרי - יעז גרעיניות(ומי תנועות בישראל עדיין אין
 ציבורי ויכוח נם כבוגד?). וענונו מרדכי את להגדיר מיהר שריד

 גרעינית. פצצת־זמן קיימת אבל עדיין. אין הגרעין בנושאי
 על־פי הנגב. בחורות אי־שם טמונה הזאת הפצצה

 בזפת הטבולה הרדיו־אקטיבית הפסולת זוהי וענונו,
נוראות. סכנות בחובה טומנת היא בחביות. והארתה

ב ״קומוניסט". בעיתון במאמר המונח,
 אך השתמש, לא הוא ״גלאטנוסט" מונח

 במילים הרעיון את הביע
גורבא־ שגם כנראה אחרות.

המאמר. אותו את קרא צ׳וב

11 ; ^ האחורי: השער כתבת רשביתורוגיה ן
 עכשיו עד עשו שניתת־השידור מארמי

 השובתים למען אפשרית. שגיאה כל כמעט
 תתלהב אל לקחים: של מדריד שבדרך
 כוחך, את דע • הנכון בעיתוי בחר • לשבות

 כמו שביתה, • חולשותיך את תשכח אל
 הגדר • פסיכולוגית להכנה זקוקה מילחמה,

 הכן • השביתה מטרות את
 דאג י לנסיגה דרך מראש
הסלמה. של לשיטה מראש

לבעל
 בין מישפחתי סיכסוך

 ז׳ק וגיסו פלאטו־שרון
 תמיכה שחיפש אסולין

 בסביון מפוארת וילה בדמות אותה ומצא מהגיס
 על לשמור כדי — ביותר נדיבים ו״דמי־כים״

 מאות — מיוחד" ״מענק דרש גם הוא התדמית.
 בתביעה סירב. פלאסו־שרון — דולארים אלפי

 פרטים מתגלים עתה, שמתנהלת המישפטית,
 בחברות מנהלים שהפכו קש אנשי על מרתקים

 נגרים פלאטו־שרון. של ענק
| ן  קרוא ידעו שלא לילה, ושומרי # ^

למנהלים. בן־לילה הפכו וכתוב,

□רש! שיך: חיים
 פרישה. שוקל שהוא בראשונה מגלה שיף חיים
 שחיים ״מזל עליו: אמר לנדאו חיים המנוח השר
 מי — בת וחלילה, חס היה, אילו בת. ולא בן הוא

 לא הוא הביתה. מביא היה ממזרים כמה יודע
 בקללות בוחל לא שיף חיים לא.״ להגיר יודע

 חבר. למען הכל לעשות מוכן אבל ובכינויי־גנאי,
 הוא שלו, אמא במדורי־הרכילות. קבוע שוכן

חשבה ״היא גדולה: אשה טוען, ׳
 חייב שלי, השכל עם שאני,
לפחות." ראש־ממשלה להיות

תנו בנר שרמות
 העולמית האופנאים צמרת עם נמנה ראסל פראנק

 יהודי, כך. על מעיר לא חיצוני סממן שום —
 לעולם־האופנה בארץ״ישראל, כחייל ששירת
 היא יוצר שהוא האופנה .15 בגיל כבר התוודע

 ליידי נמנות לקוחותיו בין במיוחד. יוקרתית
 ליידי אל־סאדאת. וג׳יהאן תאציר גרטמר נה,רייא

 בעצי הדגמים את בוחרת לא דיי
 מבקשת תאצ׳ר מרגרט ואילו מה, ^ 1 ^

לביתה. הקולקציה את לשלוח

חוטנת שד עבש
דוג נחשון(בתמונה), ליבני, בן(בלינקס) אירים
 בשערותיה רוח של קל משב שכל לשעבר, מנית
 גם בתשובה. חזרה לדום, מיד אותה מעביר היה

 לא אך מאמין, דתי, נחשון, לשאול שנישאה אחרי
 מצד עצמה. את ולטפח יפה להתלבש אהבה קנאי,
 סבלה שני ומצד החיים הנאות את אהבה היא אחד

 ממסר במאי, 22ב־ אסור. זה אולי — החשש מו
 בגם את איריס חטפה נחשון, שאול

 הנושא הועבר בינתיים המשותף.
חמורים. לפשעים היחידה לטיפול

נציב רהיות רוצה
 תאה תל־מונד, כלא מנהל פרנביד, בני גונדר

 מתבייש לא בתי־הסוהר. בשרות עתידו את
 הוא כנציב. לשמש רוצה היה שבעתיד להודות

 הגיע שנים 10 ותוך השרות, מתוך צמח עצמו
 נציבים להצנחת מתנגד בתי־סוהר. לניהול

 יוצרת הנציבים של הרבה התחלופה מבחוץ.
 הביקורת והסוהרים. האסירים בקרב אי״טקט

עד שנעשתה ההצנחה, בגנות ^
 מוצאת חדרים, בחדרי היום #

בעיתונות. ביטוייה את הפעם

סופרמן שר בנו
 קידר, מוטל׳ה של החורגת בתו בן־חורץ, מיכל

 של בנו ארז, עם אהבתה פרשת את מתארת
 לאישיותו ארז של שיעבודו ואת — מוטל׳ה

 ציפור קלימרו, לו קראה היא ולתורתו. אביו של
 העולם אל מהביצה בוקעת אשר וגלמודה קטנה

 אל וחוזרת נפגעת פעם וכל אהבה לחפש כדי
 עסוק היה מיכל, טוענת כך ארז, גם הביצה.

 שמעולם שאותה האהבה אחרי בחיפוש תמיד
 אביו, בצל ארז של חייו על מאביו. קיבל לא

 למישהו נותן היה ״שכאשר
0*0 3  אחר־כך שורף היה הוא פרח, 1

הבן? נהרס האם שלם.״ שדה

ף ש ד ד ח

 לדוגמה שישו
״קוסית״ וטלוויזיה

 — שנים של במרחק — עכשיו מבין שבא שלמה
 שתק. ישראל עם ואילו השוחט אז שחס כיצד

 ואילו זך, נתן מתריע לגמרי אחר מסוג שתיקה על
^0  שומו — מגלה קניספל גרשון ^0
4^#  ליאון של שמו את — שמיים׳ 7

סובייטית. בתערוכה סרוצקי

בדיסקוטק סלקציה
 הורשה לא תימני ממוצא שחום־עור נער

 ואילו נכנסו, חבריו ברמת־גן. למועדון להיכנס
 שני היחיד, לא הוא בפתח. כעני נותר הוא

 גם נדחו הזה העולם על־ידי שנשלחו צעירים
 קבוצת לציבור. מסוכנים הם השומר לפי הם.

״המ מועדונים מעדיפה מרמת־השרון נערים
 תל-אביבי צפון בלבד,״ באשכנזים אוכלסים

 קשו־ לא הסלקציה כי בגאווה מכריז אחר
^  כמה להתנהגות. אלא לעדה, רה 0^0.
■  ̂0  להתריע, ניסו ברמת־גן נערים 3

משוועות. באטימות נתקלו אך

רחוחת: החרחות 7/77

הקבועים: הסדורים
 השם בעזרת — מיבתבים

ך איגרת ר ו ע  לכלבים זרוק — ה
 באמריקה כסו — תשקיף
 ישן לא — במדינה

 השגיאות כל — הנדון
 זה... שלום — אישי יומן

 בהריון בערך — אנשים
 מילוא. חני — אומרים הם מה

 שדה. יוסף .,יעקוב נד אדרי. רפי
בן־־וסף רונית לוי. אמנון

3
4
5
6 
7

11
12

14

: 18 פדנבזך בני - השבוע ראיון
• 21 הארץ תוצרת — זה וגם זה

22 במוסיאון ווליום — ישראל לילות
: 26 קוסית טלוויזיה — חדש דף

: 31 קשת מזל — הורוסקופ
33 העולם כל על — מרחלת רחל

38 שיף ח״ם - חשבון־נפש
42 תמרורים

42 תשכין

 לכנס נשלח מובטל, מקהלות מנצח שני, מיכאל
 יעל הדיילת כלה, עם וחזר באוסטריה, מקהלות

 מחפש טופז דודו • עבודה קיבל גם בינתיים שלו.
 להתחתן ילד, לו לעשות שתסכים צעירה אשה
 תוכניות מכחיש שפטל יורם גם • רוצה לא הוא

 סיני אריק בין שחור חתול עבר האם • חתונה
^  ואשתו ידיד) בחברת (בתמונה ^

 ארי השופט • טלי? השלישית,
בית־המשפט. של החתיך זיו־אב,


