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מנגלה ציידי

 הטלוויזיה של השבוע ביומן קטע על
אישי", ״יומן שטן", בלי (״לחיות

).16.12.87 הזה העולם ^
 מנגלה ציידי של מהקטע נדהמתי אני גם ך

 ביומן־החדשות בטלוויזיה ששודר עצמם בחסדי
השבועי.

בלתי־ גם אלא מגוחך, רק לא קטע זה היה
לחלוטין. אמין

 דווקא לאו זה כך על לגנות שצריך מי ואת
הכ המישקפיים ומרכיב מוסווה־הפנים הצייד

 הטלוויזיה של עורכי־החדשות את אלא הים,
המירקע. על להופיע כזה לקטע איפשרו שבכלל

בולשיט, המלא המאצ׳ו מטיפוס הוא הצייד אם
הוא... הופעתו את לו שאיפשר מי הרי

רחובות פרי, שמחה

שדמה גאולהב
היסטורית אימרה של מקורה על

אי ״יומן לעולם״, גאולה (״להביא
).16.12.87 הזה העולם שי״,

 למקורה אבנרי אורי שערך היסודי המחקר
 מדיי חשוב עניין היא ״המילחמה האימרה של

שבח. לכל ראוי ובו׳״ |
 חז״לינו, כדברי להביא, ברצונו היה אם אבל,

 בשם דברים מביא שהוא בכך לעולם, גאולה
 צ־יו שלמה גאולה שיביא היה הראוי מן אומרם,

כלשונה. האימרה את טט
 כי קבע שטאלייראן לחשוב שמקובל למרות

 להשאירו מכדי מדיי חשוב עניין היא ״המילחמה
 במי־ שונה היה אמר שהוא מה הגנרלים", !בידי

יקצת.
 עניין היא ״מילחמה טאלייראן: אמר וכה
צבא.״ לאנשי להשאירו מכדי מדיי חשוב

 לגרום יכולים גנרלים רק שלא אומרת זאת
תל־אביב אבישי, דני במילחמה: אסונות

הברכה!הקדרה
 על דברים העמדת של נוסף פן על

 הזה העולם אישי", (״יומן דיוקם
16.12.87.(

 שעשו המעוות את תיקן הזה העולם עורך
 וביטחון, חוץ ועדת ויו״ר ראש־הממשלה דובר

 לאב לא והגנרלים המילחמה אימרת את ביחסם
 ככתוב העורך, קיים ובכך האימרה. של האמיתי

 אומרו, בשם רבר האומר ״כל אבות, בפרקי אצלנו
לעולם". גאולה מביא

 בגלותו כי העורך, מכבוד נשתכח האם אבל
 גם הוא הנ״ל הנכבדים שני של טעותם את ברבים
 אחר במקום אצלנו, נאמר גס הלא אותם? סיבך

 אמרו, שלא מי בשם דבר ״האומר משלי): (ילקוט
חולון פוטרמן, פנחס לעולמי קללה מביא

בגרמניה קטנה עיד
 מיפ- עסקנית של בני־קהילתה על

<״תמ* יוטפטל סנטה לגת־העבודה
 ).16.12.87 הזה העולם רורים״, 4
 יום־ על שבישר בקטע לציין היה הראוי מן י

 של המפורש שמה את יוספטל סנטה של הולדתה
שנה. 75 לפני נולדה היא בה העיר

 אלף כ־ססז (כיום, קטנה עיר פירת, היא זאת
 המראות בתעשיית הידועה בבוואריה, תושבים)

 יוצא־הדופן ביחסה במיוחד אך שלה, והצעצועים
 כעיר־ פירת שימשה בימי־הביניים עוד ליהוריה.

הגדולות. הרדיפות בעת ליהודים מיקלט
 יוספטל הגב׳ של לידתה אחר שנים 11 ואגב,

 היהודית קיסינג׳ר למישפחת פירת באותה נולד
 הזה הבן נודע לימים אלפרד. הנרי לו שקראו ובן,

 ארצות־הברית של שר־החוץ קיסינג׳ר, יכהנרי
חיפה הנדלר, שרה ופורח• ניכסון (במימשלי

דניאדה שד החברות
אוסט לבנות המועדפים השמות על

 הזה העולם (״מיכתבים׳׳, ריה
9.12.87.(

 ושמחתי שמי דניאלה של מושבע אוהד אני גם
 שמה כי אורבן, הקוראים של ממיכתבם לגלות,

 השמות מיצעד בראש באוסטריה צועד (הפרטי)
לבנות. המועדפים

המופי השמות הם אלה פחות לא שמעניין מה
דניאלה. אחרי ברשימה עים

אוסט בשגרירות הסטטיסטי בשנתון עיינתי
 סנדרה השני במקום כי וגיליתי בתל־אביב ריה

ומרסינה. סטפאני ניקול, קתרינה, ואחר־כך
תל־אביב דינוביץ, הלל

2625 הזה חעולם

 קוה מה
השלום לתנועת

 חשבון־נפש לערוך חייב הישראלי השלום מחנה
 ביום; עכשיו שלום של לעצרת־המחאה נוקב.

 קרה מה בלבד. מפגינים אלפי כמה באו השבת
היש מתנועת־השלום נותר מה עכשיו? לשלום
ש בברית קשורה לשאלה התשובה — ראלית?
 העבודה. ומיפלגת עכשיו שלום בין נכרתה
 טבח כנגד להפגנות אלפים מאות שהביאה ברית,

ל־ איפשרה לא אך שאתילה,
 מיפלגרד את לתקוף תנועה

לשילטון. חזרה כשזו העבודה

הקידמי: השער כתבת

בעזה ישראלית
 לבלות שהעזה הראשונה הישראלית העיתונאית היתה הזה העולם כתבת
 בחזית המתרחש את ראתה רצופות שעות 36 במשך הנצורה. בעזה לילה

 על עמדה מנהיגים, עם שוחחה עדויות. גבתה הפלסטיני. מהצד המילחמה.
 סיפורי־זוועה לשדה־קרב. הרצועה את שהפכו והסמויות הגלויות הסיבות

 פרועות שמועות בתוספת התושבים. ולכלל לפצועים החיילים יחס על
הרשמיים. בכלי־התיקשזרת דיווח־אמת באין כנפיים להן העושות

 נעים החיילים המפגינים. מאחורי מאוחדת עומדת האוכלוסיה
 בית־חולים אבנים. מול חיה אש בוערים. צמיגים בתנאי־קרב.

ותימרות־עשן. דם מחרידות. סצנות בו שאירעו אחרי כבוש.

המירחמה ■לד■
 של הטובה כפיות • לחג־החנוכה רבות פנים

 ואשתו פולארד ג׳ונתן כלפי מדינת־ישראל
 על ילד של סרט - ותהילה תיקווה • החולה

ה־ את המציא מי • מילחמה ^
 פולחן • אסטאבלישמנטי £ ■ ^

חדש. ישראלי בסרט סטאלין

להשתקם רוצה
 החברה של יחסה את בדק הזה העולם כתב

 הוא להשתקם. המנסה לעבריין הישראלית
 לפתוח שונות. לעבודות להתקבל ניסה

 למצוא ואך דירה לשכור בבנקים. חשבונות
 חד־משמעיות כמעט היו התוצאות שידוך.

ש־ אך היו מוחלט. סירוב —
עברו, את להסתיר לו הציעו ^

דלתם. את בפניו שטרקו לפני

ילד רוצה
 להקים רוצה אסיר־עולם, של אשתו רייפלר, יפה

 לפניה. שעומדים לקשיים מודעת היא מישפחה.
 יותר מקשים אף עוברת שהיא טיפולי־הפוריות

מבעלה. לילד זכותה על נלחמת היא אר —
 ביציות הוצאת של אחד ניסיון
בע־ של בזרעו והפרייתן מגופה

מוותרת. לא יפה הצליח. לא לה
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האחורי: השער כתבת

״מחבלת של יומנה
 החזית למחתרת שלה בשנות־העשרה התגייסה אום־סמיר
 אך בעלת־מישפחה. היא כיום בעזה. פלסטין לשיחרור העממית

 חוויותיה את מתארת היא במינו מיוחד במיסמך פעילה. עדיין
 הכיבוש. שר הראשונות בשנים כחברת־מחתרת ופעולותיה

 מה להבין רוצים אם חזקה״. ״יד שם השליט שרון אריאל באשר
 כדאי בברד. ובשטחים בפרט,. בעזה עכשיו קורה _

 דור של עלייתו את מתאר הוא זה. מיסמך לקרוא
המאבק. את עתה שמנהל הדור נחוש־החלטה. חדש

מבולבל ציבור
 המדינה מן הדת להפרדת להביא שרוצה מי

 תוצאות את תחילה שיקרא כדאי בישראל,
 המסקנה הזה. השלם על־ידי שהוזמן הסקר

 בארץ אין כי היא ממנו שנובעת העיקרית
 הדתי הציבור וגם אמיתי. חילוני מהנה

 מהמסורתיים חצי ולראיה, למדי. מבולבל
 בשבתות, לים ציבורית בתחבורה תומכים

 דתיים, בסמלים תומכים רבים שחילוניים בעוד
בני־טו־ דוגלים אינם ורובם

 אין לא? מבלבל. אזרחיים. אין £ ^ ^
כנו. על נשאר שהמצב פלא

ניו־יווק ניו־יורק,
 לקנות כדי לעבוד גינזברג אלן יצטרך שנים כמה
 בן־אמוץ דן עושה ומה ראושנברג של ציור

 איזו על ט״מס? הניריזרק של העסקים במוסף
 המעוצבת באופרה ואגנר של איזולדה תשב ספה
 יהודה ומדוע הוקני דיויד הנודע הצייר בידי
 פחות קצת מפרגן אך גדול משורר אהו חיעמי

 השוטף בדיווחו זה כל מרשים.
 שחזר חדש־״ .דף עורך של

לניו״יורק. מירידתו ועלה

 גבר • הראשונה מהמאהבת חושש בכיר מנהל
 בגלל העשיר הקבלן של לאשתו נמשך צעיר

 המיקצועיות? היפות נעלמו לאיפה • הצ׳ק־אפיל
 בניו־ נמצאת למשל, (בתמונה),שושן אילנה

 חכים לבנה של והתענוגות העבודה • יורק
 כלום אומר לא לוין חנוך • רינגל וישראל

 ואשתו דויד אחיו של חיי־הנישואין משבר על
 שני דור קם ולא כמעט • ניצה

^ ^1  דד הצילו המצב את לגפרורים. 8
חן. ונאווה פרי חני לוי, ווה

תחנת־ביניים
 גם כשוטף־רצפות. דרכו את התחיל הוא

 מיליונר. שהוא עליו המעיד דבר אין היום
 שלוש מזה בתחומו. האספנים מגדולי אחד
מאוס תערוכת־תילבושות מוצגת אף שנים

 התכ- עיסקי במוסיאון־ישראל. הפרטי פו
 היה אביו - בדמו טבועים אומנם שיטנות

 רכש ידיעותיו את אך - בירושלים צורף
ניו־יורק. של המרכזית בסיפריה בעיקר

 עולמי מומחה הוא היום
ולחיל־ לתכשיטים לצורפות, 1 ■

ארוכה. דרך יהודיות. בושות

הקבועים: המדורים
3 בגרמניה שר — מיבתבים

 4 בסופרמרקט רצח — העורך איגרת
5 שבנאמגיס הנאמנים — הנדון

9 שרובי□ כלים — במדינה
10 לאגור□ הסברה — תשקיף

11 נפט פך - אישי יומן
12 ויטראז׳ ולא ויוכיח — אנישים

 מודעי. יצחק — אומרים הם מה
סוויסה, רפי עמר. שלמה למון. ח״ם

18 קריבושה דויד גאון. בוי

20 איטריות מיחץ — קולנוע
21 בלגיה א־פחפג — זה וגם זה

 22 קגלגגשגת סופגניות — ישראל לילות
26 ניו־־ורק ניו־יורק. — חדש דף

32 - תשבץ
32 — לרותי מיכתבים
33 כוכבים שלגשה — הורוסקופ

34 העגלם כר על — המרחלת רחל
39 מתרגס'מארמית — תמרורים

42 חד־נד־א — והשקל אתה

תשוחרר! מונסה
 מי בכלא. מונסה הדסה את פגשה אדווה נעמי

ש אמריקה. צפון בגק סגנית־מנהל שהיתה
 מנסה שגות־מאסר, לחמש ונידונה הורשעה

 מטעמים להשתחרר משנת־מאסר פחות אחרי
 לאשר עומדת ועדת־החריגים הומניטריים.

 מישק־ ידיה, שעל התחבושות למרות זאת.
חתכו־ והביקורים פי־השמש,

1 1 1■  נראית לא דיא במרפאה, פים ?
אנושה. במחלה שחולה כמי

מיקי של החברים
 כמי מתנהג וקופצני. מתוח עדיין רייסר מיכה

 מפחד עדיין מאחוריו. שהכל מעכל שאינו
 תמה. לא עוד לגביו, המערכה, טעויות. לעשות

 כל שמבין כך על וקובל שתיקתו, את מסביר הוא
הח את המישטרה מיקדה מקבלי־האופציות 200

 שרבים בעוד בלבד, אנשי־ציבור בארבעה קירות
 עסקים, אנשי נמנים (שעליהם 200ה־ מבין

 נחקרו לא וביטחון) תיקשורת
£ ן  מיקי את מגדיר עדיין כלל. 2

מתבייש. לא — כחבר אלבין

חדגדיא והשקל אתה
האמריקאית והכלכלה

 האמריקאי במשק המיתון מגמת תשפיע איך
 מאור • לארצות־הברית? הישראלי הייצוא על

 מחפשים • נוביק את שיחליך סגל את תהליך
 מה • לשרות־לימוזין דוברי-אנגלית נהגים
 יואל • המטרופוליטן? מול פרם מחפש

 עדה • פיקנטי מיפעל לניהול •טל, אח גורודיש,
 הביוגרפיה את כותבת הוז־פלם

 ריקלים • מרקוס אימלדה של ^
• 400ה־ מרשימת נעדר




