
ם בי בגז בזיי
של הגמל מ

 פוליטית שבקאריירה הסיכונים על
).30.12.87 הזה העולם (״הורוסקופ״,

 לנו, מזכירה הזה השלם של האסטרולוגית
 עצמו על מקבל אדם כאשר כי האחרון, במדורה
 רק לא הוא הפוליטית במערכת חשוב תפקיד

 באחריות נושא גם אלא וכו', תנאים מכבוד, נהנה
מאומצת. ועבורה מחוסר־זמן וסובל גדולה
 למסע תצא ״אל הבדווי: המשל אומר זה על

 לשאת יכולים שגמליך בטוח אינך אם במידבר,
רעננה פרידמן, צבי המיטעוי את

והכומתה הכיפה
 צה״ל חיילי של כיסוי־הראש על

).30.12.87 הזה (העולם הדתיים
 בנער הדוחק החייל של ראשו שעל הכיפה

 עניין לי הזכירה הנדון) במדור (בתצלום ערבי
רב. זמן זה אותי המטריד

 דתי יהודי חייב בה הכיפה גודל את קבע מי
 הולכות רואה שאני הכיפות ראשו? את לכסות
 כאשר ומגוחכות(בעיקר, פיצפוניות יותר ונהיות

סיכת־ראש). בעזרת לשיער אותן מהדקים
 צה״ל, לחייל מכובד יותר זה יהיה לא האם
 את לחבוש הדת, חוקי אחרי למלא המבקש
 כיפה איזו במקום התיקנית הצה״לית הכומתה

הקשת? ציבעי ובכל בול בגודל
תל־אביב שמעוני, גיא

שר איננו עכשיו
 ארנס(״מתיחות משה של מעמדו על
העו ״תשקיף״, לארנס", מילוא בין
).30.12.87 הזה לם

 במכונת״הזמן! אחורה נסע הזה השלם
 שר, איננו שוב ארנס משה ליבכם: לתשומת

 במדור בקטע, זה תואר לו שהענקתם למרות
 על מילוא אנשי של כעסם על המספר תשקיף,

 לראשות מועמדותו את הציג שלא על ארנס, .
תל־אביב כפיר, רפאל היהודית. הסוכנות

עופרים של האלוהים
 (״כוח עופרים אבי של אמונתו על

 העולם עופרים״, אבי את הציל עליון
).30.12.87 הזה

 תאונת- אחרי אמר, באמת עופרים אבי אם
 היה לא ״אלוהים כי בגרמניה, שלו הדרכים

חג־המולד״, בערב חמור משהו לי שיקרה מרשה
 משהו אומר שחג־המולד להבין יכולים אנחנו אז .

לעופרים.
 אלוהים לאיזה לדעת שמח הייתי זה במקרה

 חג■ של האלוהים כי עופרים. התכוון בדיוק
 חג־החנוכה, של האלוהים לא בוודאי הוא המולד
ירושלים לוי, עובד למשל.

עיתונאית ת1בי3עי>
 העולם כתבת של התיחסותה על

זה", וגם (״זה הראשית לרבנות הזה
).30.12.87 הזה העולם

 כתביו שמות את חשף הזה שהשלם מאז
 שני הזה בהשלם חובשת שמי דניאלה כי גיליתי
 וגם זה המדור את כותבת גם היא לפחות. כובעים

 הם סה למדור אנשים פעם מדי מראיינת וגם זה
שמרים.

 בשבוע שמרה, לא היא זה ובכפל־תפקידים
עיתונאית. עיקביות על האחרון,
 (בנושא בפתיחה הכריזה, היא זה ונם בזה

 של ההכשר על מצפצפת היא כי הסילווסטח,
 ראיינה היא אומרים הם ובמה הראשית הרבנות !
 מניעת בעניין נעמת של המישפטית היועצת את י

 הראשי הרב את הבוחר בגוף מלהשתתף נשים
לתל־אביב.

 הרבנות של ההכשר על מצפצפת היא אם
 על מצפצפת גם היא כי להניח יש הראשית,
 בוחר מי לה איכפת מה אז הראשית. הרבנות

ךלציון1ראש רבינוב, שוש אותה.

הדתי□ ביו קברות
(״תמרורים״, כפר־יסיף של עברו על

).6.1.88 הזה העולם
 לעובדה מעבר ייחודים כמה עוד יסיף לכפר
 ח׳ורי (ויולט אשה מועצה יו״ר לו שהיתה

המנוחה).
כפר־יוסף, לפנים הכפר שם היה המסורת לפי

מאות ומשר זנפלאניוס היהורו־מת שם.יוסף על.___

הקדמי: השער כתבת

לאל או מרגל
 שבתאי של דמותי מתאימה רבות מבחינות

 מרגל שר הקלאסית לדמות קלממביץ־
 מצליח, איש־נגסקים חריגה. אישיות מיקצועי.

 1ר שיש הענפים הקשרים אישי. קסם בעל
שלם רחבי בבל  אולם .1שב והנאת־החיים ה

 הקשו־ השלם עם 1של הגלויים הקשרים
מי מגע1 ניסטי  שר ידיעים סוכנים עם ג

 מרגל. של שיטת־הפשלה את סותרים הקג״ב
ש השב־כ מנסה האם שתמ שה לה  כדי בפר

הור־ מדוע תדמיתו? את לשקם  עוד בפירסומים קלמנוביץ׳ שע ^ס
כתב־אישום? נגדו שהוגש לפני

האחורי: השער כתבת

ואביבה חווה עם
 כותלי־ בין אדווה נעמי של קורותיה המשך
 הידועה גרנות. אביבה שה־תירצה. הנשים

 שהוזכר המערוך שם ״מערוכי״(על בכינוייה
 הפופולאריות מבין היא במישפט־הרצח)

 חווה לבין בינה המריבות הכלא. שביושבות
 יערי את מכנה גרנות פוסקות. בלתי הן יערי

 יערי עם ב״רוצחת״. לה מחזירה וזו ״שילשול״.
 ציפורה ביחידות. לשוחח היה ניתן ולא כמעט

 שולטת היא שלטענתה רימר,
 שולטת למעשה אך כמגיה.
שרת לא עצמה. ביערי זאת. מאפ

זאב׳לה ראום אום
 בקריית־ שוררת מקפיאה, צומת, דממה

 - הכל געשו פתאום השמאלנית. האמנות
 הפן סובול יהושע ודוממים. משכילים
 לחיציהם ללוח־מטרה האחרונים בחודשים
 הא־ ארץ־ישראל שוחרי כל של המורעלים

 ואף המכוערת, כלומר, חרת,
לצי־ והתייצב קם לא אחד ■

^2 החרישו. הנפש״ ״יפי גם דו. ^£

והשקל אחה

בקטנות מקפיד
 הוא כללי־הטכס. כל על מקפיד אדר חיים השופט

 על במעצר מאיים בלתי־רכוס. כפתור על מעיר
 בעורכי־הדין ונוזף קל איחור

■1  לאחרונה הנאשמים. בנוכחות ^ 1
פסילתו. את מהם כמה ביקשו

מיסתרי
1,ל״אוצרחווה התרומה

 לקרלקו, שהגיעו החזרי־מס נטלה הישראלית ג״ג
 בנק־ על לחץ • 3 רמבו את בארץ שהפיקה
 כרי לישראל מחוץ הבנק את למכור המיזרדוי

 לעבודה ישראלי פיתרון • ההון מצב את לשפר
 פוליטיקה על ירצה אבן אבא • בארצות־הברית

 המשקיעים • בניו־יורק בניו־סקול ישראלית
 ניו־ עיריית את הונו ויצוזקי פלטק הישראלים

 שלום של קרן־החינור • הדירות קוני ואת יורק
האמרי־ לציבור קוראת 1עכשי

 דניאל לסנטור מה • לתרום קאי >2■
^ ^ רה?1צר־ת1ולא מהוואי אינויאו ^2^

המרחרח רחר
מרווחת:

 קצרה חופשה אחרי
 אילנה חוזרת באילת
לאר־ (בתמונה) שושן

 היא שם צות־הברית.
בלי להתחיל מתכוונת

ב־יו־ האקדמיים מודיה
 מעוז ניצה • סי־אל־איי

 אצל קולקציה הזמינה
 של בסכום בוקר ליזה

 לא אבל רולר, אלף 12
 בניסתי דויד הרקדנים • בתנאי״התשלום עמדה

 הנועזים הקטעים את למסד החליטו לוס ואמתי
 קצין • התחתנו הם הבימה. על מציגים שהם

עשי לאופנאית מזרעו לתרום הסכים וג׳נטלמן
 את ישא לא שהצאצא בתנאי רה,

אה־ מצאה אמיר שלומית • שמו

חדש דף

ויגאל וינסנט
 כבר המקומיים ה,,מבינים״ מן כמה
 יגאל של האחרונה תערוכתו על פסקו

 טרמפ״ ״לקחת מנסה שהוא תומרקין,
 קלינסקי איתן האומנם? ואן־גוך. על

 ״טרוריסט״ של דמותו את בשיר מעלה
 מציגה הר־ירוק ונעמי 10 בן יהודי

 כ־ שבוע של אמנותית תמונת־מצב
 הפנים מחצית דצמבר: ^9^

 והמחצית לעבר, מופנית 1§1
! לעתיד. — האחרת <4/

״נו־קייר
 מאז קורותיה את חושפת בדוי) (שם רון רחל

 את בדיאן. גוסטאב עט להיפגש שהסכימה
 את בו. לפגוש הסכימה כאשר שעשתה הטעות
 החקירות, את נקלעה. שאליו הנואש המצב

 ואת בעיתונים, המעליבות והכתבות שמצותהה
האחרונה. בשנה שעברה הסבל

 נגמר שהסיפור מאוכזבת לא היא
נגמר. שזה שמחה ב״נו־קייז".

אלים לא מר■
 גרמה לאוויר סניורה חנא שזרק הפצצה
היש בצד גדולה ציבורית לסערה אומנם
 הפלסטיני. מהצד מתונה לתגובה אן ראלי,

 הוא כי שנה, חצי לפני הכרזתו, בעיקבות
 לראשות בבחירות להתמודד מתכוון

 בעיקר מבול״ביקורת, ספג עיריית־ירושלים
 ש־ יתכן הפעם, גם הפלסטיניים. בריומח

מבודד, עצמו את מוצא היה
 הישראליות התגובות אך 4■

כבודו. את הצילו הנזעמות

מים במס סעו
 על עדיין שנמצאות ,5 סער ספינות ארבע

 בעיית את לפתור אמורות שולחן־השירטוט,
 הבאים. העשורים בשני הים מן הצפוי האיום
 וחצי מיליארד (כמעט המדהים מחירן למרות
 .5 בסער בתמיכתו חיל־הים מאוחד דולר)

 מאוד מהר עצמם את מצאו שאגב, המתנגדים.
 בשילוב מצדדים לחיל, מחוץ

 כולם זולים. אך רבים, כלים ■ * ■
מסתכלים. איך תליי צודקים.

לחגי את שלח
 לא לשעבר הסירובניקים של לוח־המסעות

 אברהם שר״התיירות, את מבייש היה
 גופים כמה ההוצאות! את משלם מי שריר.

 - ביניהם מתחרים יהודיים ואירגונים
 ברית־ יהודי למען הלאומית המועצה

 הסוכנות על־ידי שנתמכת המועצות,
 למידע, והמרכז ומישרד-החוץ, היהודית

 של החדשה המדיניות בישראל. שהומם
ל־ המתירה ברית״המועצות,

או־ תשאיר הגירה, יהודים £ ¥
מחוסדי-עבודה. כנראה, תם,

ושיבה חלום
 אל־ ג׳יבריל נעצר חתונתו אחרי שבועות שישה
 ועצרו הבית את הקיפו חיילים 30מ־ יותר רג׳וב.
 על מספרת היא היבה. אשתו, נשארה בבית אותו.

 ילדים, לגדל להשתקע, תוכניות על חלומות,
 הכל עכשיו חברים. בין לחיות

בין הוא ג׳יבריל מתפורר. ^
■ * גירוש. בפני העומרים התישעה ^2^

לפיוסום לא אונס
 בשכונת־התיקווה בעל־המיסעדה אנס האם

 או לצרכי־עבודה, איתו שנסעה הצעירה את
 איתו לקיים תחילה, הסכימה, היא שמא

ה התלוננה האם והתחרטהז יחסי־מין,
 המיסעדן שביטל אחרי רק האונס על צעירה

 עיסקה איזו ועל שביניהם? קההעיס את
 קרה באמת מה בכללי מדובר

סיפור גשום? לילה באותו 8
שונות. גירסות שתי אחד.

הקבועים: המדורים
 הנמל סשל - מיכתבים

 הראשונה' .בפעם — העורך איגרת
 השביעית הסילחנזה — הנדון

 הוונל מסך — במדינה
 לשטחים ביטזח — תשקיף

 זבינה ביו! — אישי יומן
 אופנאי־צ״ד — אנשים

ר,־־בי. נ־״סס - אומרים הם מה
י יחי -רחו. די ■וי חרדי׳ ,

20 ניבורים מנכרים — קולנוע
21 ההבדל ■ח־ - זה וגם זה

22 בתחפושת חנפניות — ישראל לילות 3
26 אחים אמנים — חדש דף 4
28 חך .רחל - חשבון־נפש 5
29 השוה הבחור- — תמרורים 6
30 אדום •רח — לרותי מיכתבים 10
30 תשבצוסן 11
33 קשה ערל — הורוסקופ 12
34 העולם כל על — מרחלת רחל


