
גזיבחבעז
האומה טובת

 הזה (העולם בשטחים המרי על עוד
והלאה). 16.12.87

 להוציא חייבים האחרונים השבועות אירועי
 במקום הדריכה הקולקטיבית. מאדישותנו אותנו
 הפוטנציאליים קורבנותיה אותנו, להדאיג חייבת

הבאה. המילחמה של
 כנו״ על הסדר ״להשבת שיגרתיים ״.אמצעים

 למנוע ועל־מנת המצב. את הולמים אינם שוב
ושו חדשה בגישה לנקוט מנהיגינו חייבים אסון,

השיגרתיות. מגישותיהם הקצה אל הקצה מן נה
הסוד, בסיפרו, שציטט בגין, מנחם זה .״היה

 ״.״ואם אחר): בהקשר כי ז׳בוטינסקי(אם זאב את
 לאויבך, ידך את שתושיט דורשת האומה טובת

שח מה שכח ,שחור. להיות לזיכרונו תתן אל
ידך!״ את לו והושט לשכוח ייבים

חיפה רפאל, זאב

בלפור הצהרת
 הזה בשטחים(העולם המרי על ועוד

והלאה). 16.12.87
 שאותה שבהצהרת־בלפור, לזכור הראוי ...מן

 שני הסתייגות, שוס ללא היהודי העם אימץ
 בארץ־ישראל היהודי לעם לאומי בית — חלקים

הלא-יהודיים. התושבים בזכויות ואי־פגיעה
 השני מהחלק ואילו הוגשם הראשון החלק

היהודי. והעם ישראל שליטי מתעלמים
וזכויות־האדם(לפ הכבוד שלוא ספק לי אין

 היה לא נרמסים, היו לא תושבי־השטחים של חות)
ואלים. נואש עממי מרד מתלקח

אמירים זמיר, שלום

מאוששת הנמקה
 גור מוטה של האפשרית שיבתו על

 העולם אומרים", הם לממשלה(״מה
).13.1.88 הזה

ד מוטה התפטר מאז משהו השתנה האם  גו
 ראש־ממ־ שתחת בהנמקה שמיר יצחק מממשלת

 בפרשיות האחריות את למקד מוכן שאינו שלה
לשרת? מוכן גור, הוא, אין השב״ב
 של שראיונותיו אלא דבר, השתנה שלא רק לא

 נקודה אוששו רק האחרון בשבוע גינוסר יוסי
מאי־פעם. יותר זאת,

 שלא חד־משמעית מודיע גור אין מדוע אז
שמיר? לממשלת ישוב

ראשזן־לציון קלמפר, יעקב

חדר־המיטות מדידות
הדמוגראפי(״ש בנושא הטיפול על
תמקד רון הדמוגראפית״, בבעייה י

).6.1.88 הזה העולם ״תשקיף",
 הצטרף שרון אריק גם כי לקרוא התפלאתי

 הדמוגראפית הבעייה את לפתור הקוראים לאלה
 היהודית הילודה את (״לעודד חדר־המיטות דרך

כספיים"). פיתויים באמצעות
 ומה הערבים גם בקיאים הזאת במלאכה הלא
 אני של העקרון לפי יפעלו הם כאשר נעשה,
 יכולים שאתם מה ״כל — לפידות אשת אוקלי,

יותר!" טוב לעשות יודעת אני לעשות,
תל־אביב ויסמן, טובה

עכשיו אלוהים
 הזה העולם עורך של שכיח ביטוי על

).13.1.88 הזה העולם אישי", (״יומן
 לאחרונה מבקש הזה השלם עורך כי לב שמתי

 זה הקדוש־ברוך־הוא. של עזרתו את ויותר יותר
 כאשר אישי. יומן במדורו בקטעים בעיקר קורה
 מיוחד. באופן אותו המזעזע עניין על כותב הוא
 במוקד שגיא, יהושע האלוף של הופעתו כמו

 טיבו על עמד הוא שבעיקבותיה בטלוויזיה,
לשעבר. אמ״ן ראש של האינטלקטואלי

 הוא דיווחו, את מסיים אבנרי מר כאשר ואז,
 חוזר יותר ההולמות המילים שתי את מוסיף

 אלוהים הזה: העולם עורך את מאשר בתשובה
ישמור!
 הקדוש־ של לסיועו כל־כך זקוק אבנרי מר אם

בב ימליץ, — בשבילו הצעה לי יש ברוך־הוא,
 הצבעה על רב־ההשפעה בעיתונו הקרובות, חירות
 השמירה לו תהיה ואז הדתיות המיפלגות למען

המבוקשת. האלוהית
והריה שלובסקי, בנימין

2629 הזה העולם

העליון הנציב
 רבינוביץ, יאיר מסר שנת־המס סיום עם

 הזה. להעולם הצהרה מס־הכנסה, נציב
 המיסגרות כל את באחרונה שבר רבינוביץ

 משגשג פרטי מישרד עזב הוא - האפשריות
 שנה חצי לפני ממשלתית. משכורת לטובת

 את להסתיר יכול לא הוא ביתו. את עזב הוא
 עם מחייו מעבודתו, מפיק שהוא ־ההנאה
 מהישגיו, להם, שנולד החדש מהילד ידידתו,

 שזורמות מהצעות־העבודה
 באפריל ללא־הרף. אליו
להצעות. פתוח הוא 1989

הקדמי: השער כתבת

1̂1 עלילתי סרט
 דע עלילתי סרט כמו נראה הזה הסיפור כל
 שבתאי גם להיות ל1יב ווה - שמישהו אן -

סיפדי־ מדי יותר קרא - בעצמו קלמנוביץ
 שהיה או בהתאם, הסיפור את וביים ריגזל

 מתאים, ר1יב1 שלו בתדמית שמצא מי
 הקג־ב אם מרגל. ממנו ששה

 כנראה .1ה1כמ לאנשים ק1זק
רע. בבי באמת הוא שמצבן

- ם שי רו גי ו והעור!( אתה

ת ת־הברי מארצו [ 1ג
 יונ״־ האמריקאי לענק־הטקסטיל כבדים הפסדים

 את להחליף מועמד צפריר משה מרצינט• טד
 ליאון • עובדים חברת כמנהל רביד שימעון
 • הקומודיטיס נושא את בניו־יורק למד רקנאטי
 לייבזביץ ישעיהו איש־העסקים של קבוצתו

 החלטה צפוייה • רשת־משחטות על השתלטה
 אמפ״ל • מארצות־הברית גניש שלום גירוש על

יש־ משקיעי רכישת את בוחנת
■7ן  החובות בהמרת קשיים • ראל §

לארצות־הברית. הישראליים

גונב
מגנב
נטוו

 בנווה־תירצה, אדווה נעמי של קורותיה המשך
 בראון פזית עם פגישותיה את מתארת היא

 סייגה עם כעלה, כרצח המואשמת (כתמונה),
 ננד התינוקת בתה וכגוף שבגופה כרוי) (שם

 כנד שסשה גל-הגניבות ואת צאונוגדני־איידם,
 ללא רבות אסירות והותיר לא,

הנהלת־ לחורף. מתאים לבוש
להתערב. שלא מעריסה הכלא

המאכעו עלידות
ושיו־הדין

 כתב־אישום תלוי חיים רונלד עורך־הדין נגד
 גניבת הטאבו, למישרדי פריצה לו המייחס

 בענייני ושוחד עורך־דין של ממישרדו תיקים
 מפרשיות אחת בכל לתעבורה. בית־המישפט

 עורך־ של שותפו פרנקל, יהודה היה אלה
 העיקרי המבצע חיים, הדין

 לא מדוע אך העבירות. של
כתב־אישום? נגדו גם הוגש

בבדיחות דוקטורט
 המוחלטת ההתעלמות נגד קובל דן אבר
 בכתובת זכה לא הוא התיקשורת. מצד

 אבל, הוזמן. לא לטלוויזיה וגם בעיתונות,
 שהוא להופעה זאת, בכל ^ ^

 אוזלים אלה, בימים מעלה
מראש. ימים הכרטיסים כבר

הקבזעים: המדורים
3 האומה טובת — מיכתבים

4 סהר יחזקאל — העורך איגדת
5 כועס שמיר — תשקיך
6 ירי בלי - במדינה

7 אנאליטי מוח — הנדון
11 יחס־ שקם — אישי דמן

12 בישיבה חנמויוח — אנשים
14 עסירב משה — השבוע ראיון

 לד־!, מ״קל — אומרים הם מה
17 סור פי(צ׳׳ ששון. משה

האחורי: השער כתבת

גברים אהבת
 לא צהר.1ם הוסרסכסואל היה בן־גל יוסי
 של לשרותיהם נזקק והוא קבוע חבר לו היה

 וז.1נ1ב השבדים ערבים אלים1הוםן־סכס
 עתה עשרים ערבים צעירים חמישה

 מהם שמשה לרצח. בהקשר בסישטרה
 בליל־הרצח. במכוניתו הגים1נ כשהם נתפש
 האם יחסי־סץ. עיסו קיים! מתוכם שניים

בהם? שנעשה השימנש על ועם התסלאו
 אותם ניצל שהוא חשבו האם
? לנקום רש ולכן  בדיוק סה ס

\ ג י בלילה? הרביעי ביום קרה /

מחומות מעודדרגודו מחכים
 שתי רבץ? יצחק של האנאליטי למוח קרה מה

סות מוקד בתוכנית השבוע שהציג המשימות
ההת דיכוי את מוחלט. באופן זו את זו רות

 שלא ומה בכוח. להשיג מנסה הוא קוממות
 את כוח. ביותר ילך דרבין, אליבא בכוח, הולך

 הוא למשא־ומתן האסשרייב ה״סארטנרים״
 משתסי־הסעולה ואילו מגרש,
מלה־ אוטומאטי כאופן חדלים

רכין? מחכה למי מנהיגים. יות

 בסטודיו _קדר דן את ראיינה• שחרור ציפי
 אינדיבידואליסט, מתבדל, הים. ליד שלו

 הראשון. הציור ועל שנה 90 על שייך. אבל
גוראלובקה. בראי סובול יהושע התפטרות

בו־ את ראיין נודלמן יולי ד״ר
 משורר סופר, אקודג׳בה, לט £

לארץ. שהגיע רוסי וזמר

המרחרת רחר

 מידה של מסעותיה
מ דני (הבאבא־סאלי,

 (בתמונה) לב עוז.״)
 בלוס־אנג׳לס למיליונר

 הכל, למרות • וחזרה
 ארזי ואפי לוי גילה

 שמוליק • מתחתנים
 וילד, אשה עם ביבר
גב • עבודה בלי אבל
גינקולו־ מחפשות רות

 ומה • למה תשאלו גים.
§ §  ולחמי־ ואשת־חברה לדוגמנית ^ £

המרכזי? מהמדור מגודלים שה

מרווחת:

18 קדר דן — חדש דך
21 נחמדה מחלה — זה וגם זה

22 עקדק־ם בשרים — ישראל לילות
26 ׳״רש עיש — והשקל אתה

26 תמרורים
29 בלתי־עחה — הודוסקום

32 תשכין
32 כ!!יח0ו דירה — לרותי מיכתביס

33 הרלזת משורר — קולנוע
36 רביעביץ יאיר - חשבדן־נפש

42 העולם בל על — מרחלת רחל

ם שי ביו ר החמי עי ס שה ה רב מ מי ת ע  א
ה מדינ ת ה א ת ו החרו ת־ ע ע תנו שהצי  כ

ם קיי גי דיון ל לו או די רכז אי מ  תנועת־ ב
ת. ם זו אין החרו ע ה הפ שונ רא  שמעשיו ה
ם ת גוררי בו ה תגו ת כ ו רי ט ס  ונזע־ הי

ת ת. מו שה בתנועת־החרו  ושל שלו, הפגי
ם ר דן הח״כי דו ד מרי הו א ט ו ר מ ל  או

ני פייצל עם סיי חו ל־ רי ודייר א ־ ס סיי  נו
ה בה מ ר ת ג בו סע־ לתגו נ

ת £ ■5^  שהצי־ היו כמה. פי רו
ק עו רו תו לז עה. או תנו מה

יחסי שקט
 קאמפאנה מאריו • חדש כל אין המערבית בגדה

 לא סיגל ג׳ודי • הפלסטינים למען שובת־רעב
 • ביתה על אבנים זורקים פתאום מה מבינה

 הפורנר כמו הטרור, • דיקטים קארטלשל
 גיאו־ של עניין הוא גראפיה, ^ ^ ^
רק הפעם סרט, ועוד • גדאפיה 0 ^

שחורות. עיניים — חצי־רוסי

בעיה נביא
 שלוש בעוד תלבשי מה יודע דירת רוג׳ר
 שייך דירדן מדבר. הוא מה על יודע והוא שנים,
 הם בתחזיות־אוסנה. העוסקים אופנאיס לקומץ

 דבר בל ומצלמים אוספים בעולם, מסתובבים
 מי מהסודות. חלק מגלה הוא כאן ומעניין. חדש

 שצילם הבלונים אולי יודע?
שנים שלוש בעוד יככבו בארץ ■

מפורסם. מעצב של בקולקציה

 חוות־החיות
רוב■ שו

 בקריית- שיפמן דובי של הפנסיון אל
 הקשת קצוות מכל כלבים מגיעים חרושת

 הפנסיון מפורסם מכל יותר אבל החברתית.
 בקיאה היא מאולפת. שימפנזה ג׳יני, בזכות

בנסי מיומנת ובהילכות-נימוסין. בספרות
 אין דיעותיה את וגלגיליות. ופנייםא על עה

בתשדיר מסתירה. היא
תצא בקרוב, שיוקרן שירות, | ■

תאונות״הדרכים. נגד בגלוי
3-


