
צדבזרב׳יס
תאונת־עבודה

 הפלס- התקוממות דיכוי על עוד
הכבושים. בשטחים טמיס

 את שומע הרדיו, את פותח בבוקר, קם אני
פצועים. עוד הרוגים, עוד החדשות:

 קרה מה בידיים: הראש את תופס מתיישב, אני
בני־האנוש. לנו, הציונים, לנו, היהודים, לנו, לנו?

 אחר? בעם לשלוט שיברו? וזה שלנו החלום זה
אחר? עם לדכא

היהודית. בהיסטוריה תאונת־עבודה זאת לא.
יחשל׳□ טובין, בצלאל

בן־גוריח אמר כה
 ראש של מאוד רלבנטיים דברים על

הראשון. ישראל ממשלת
 האחרונים בחודשיים שקורה למה בהקשר

 וכל מובאות, מיני בכל אנשים מיני כל נאחזים
גדול. באילן נתלה אחד

 בך דויד שאמר דברים להביא לי הרשו־נא
 אותה של הציוני בקונגרס ,1931 בשנת גוריון,

 למנוע — לחלוטין פסולה גישה היא ״זאת שנה:
 שאנחנו כשם לעצמך. מבקש שאתה מה הזולת מן

 (הפלסטינים) הערבים של שליטתם את דוחים
 שליטתנו את לדחות חייבים אנו כך עלינו,

רמת־גן מצא, מאיר עליהם!״

כיסאות שגי ער
הטוכנות יו׳׳ר תפקיד חשיבות על

יתפטר״, לא (״דיניץ היהודית
).3.2.88 הזה העולם ״תשקיף",

 להתפטר מתכוון איננו ריניץ ששימחה זה
 זילזולו אחד: דבר על רק מעיד בכנסת מחברותו
היהודית. הסוכנות הנהלת יו״ר במישרת

 קודמים יו׳רים של התקדימים כל למרות
 אין אלמוג) ויוסף ספיר פנחס ח״כים(דומני שהיו

 היא הסוכנות ירד מישרת הצדקה. שום זה למצב
 לאדם ובמיוחד וחשובה, נכבדה מספיק מישרה

 שמן הציונית, בתנועה שינוי לחולל שהבטיח
 להתעקש ולא בלבד. ולה לה להתמסר הראוי

רח!םת ברק, אילן כיסאות• שני על ולשבת

מסייעת מרתקת, םעגייות,
 אדווה נעמי של הכתבות טידרת על

 העולם כלא־הנשים״, מתוך (״דו״ח
 והלאה). 30.12.87 הזה
 המרתקות בכתבות רב עניין מוצאת מישפחתי

 להבץ בידה מסייעות שהן כיוון אדווה, נעמי של
הכלא. כותלי בץ עליי העובר את

 מצפות כולנו כאן גם כי לציין למותר ...
 בסידרת הנוספים לפירסומים עיניים בכיליון
 ה־תירצה11[ יעקב, שרית זאת. כתבות
כה סידרה הזה בהשלם היתה לא רב זמן מזה

הברית הוא העיקר
בישיבת־ שמיר יצחק של הופעתו על

 הזה העולם (״אנשים״, הטדר
3.2.88.(

 החובש ראש־הממשלה, של לתצלומו הכיתוב
 מספר בישיבת־הגולן, ביקורו בעת לראשו כיפה

 בניגוד שחורה כיפה חבש ראש־הממשלה כי
סרוגות. כיפות כולם שחבשו לבחורי־הישיבה

מה? אז
 כמו זה כיפה חובש שמיר יצחק כאשר הלא
 שאשתו שעה שהודיע, אדם אותו על בסיפור
 חשוב, זה מה בת, או ״בן לחדר־הלידה: הוכנסה
ברית״מילה!" שתהיה העיקר

תל־אביב שלוסקי, אלי

במיסעדה תפרנים
 ליהנות כדי הדרוש התקציב על

 סבירים במחירים מעולות מארוחות
זה״, וגם זה ״גם טוב״, (״לאכול

).3.2.88 הזה העולם
לי. מסתדר לא החשבון מאוד. מצטער

 והמיוחדים כביכול, הזולים במחירים לא גם
 27 שקל, 35( הטובות המיסעדות של כביכול,

שקל). 25 שקל,
 משכורות שתי רע. לא משתכרים ואני אשתי

 אבל לחודש. נטו מאלפיים פחות קצת ממוצעות.
 למיסעדה אפילו בשבוע שלוש פעמיים, נלך אם

 שליש את נגמור שקל), 25( ביותר הטובה
החודשי. התקציב
 בוקר ארוחות על ומה האחרים? הימים על ומה
תדאביב מלניק, אריה וערב?

ה העולם 2633 הז

 חומית־השלום
ערכאת שד

הקדמי: השער כתבת
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שעה שלהם ארוחת־העדב את שאוכלים לבעלי־הכרס. מאוחרת. ב
 בתוניס נערכה גרמני שבועון־חדשות ביוזמת

 השבועון ערפאת. יאסר עם מסיבת־עיתונאים
 במסיבה להשתתף אבנרי אורי את הזמץ מדמני

 בקשר ערסאת של תגובותיו את מביא והוא זו,
 שהוא כסי לתובנית־השלום, לססינת־המגורשים,

 הכבושים. בשטחים ולהתקוממות אותה, תאה
 להת• הפלסטינית ההנהגה שותפה מידה באמה

 באילו מטתתיה? מהן קוממות?
^1^  והאם אותה? לסיים ניתן תנאים ■

יוזמת־שלום? או הסלמה צסוייה

 עווני־דין
עצמם בשחת

 לו קשה במישפט, ריגשית מעורב עורך־דין כאשר
 שעורכי״דין הסיבה זוהי בקור־רוח. המצב את לשקול

 עורכי־ בחרו מדוע עצמם. את לייצג נוהגים אינם
 הנאשמים בלזר ושרגא כספי רם ארנון, יגאל הדין

 זה ממינהג לסטות הלילית״ ב״פגישה בהשתתפות
 בפרשה, העיקרי שהנאשם בעוד עצמם, את ולייצג

 בשרותיו משתמש עמר, שלמה
4*1  ווד ביותר הטוב עורך־הרין של ■1

להשיג? היה שיכול ביותר יקר

חדש דף

בחיבה 0ו
הור לא הפלסטינית ״השיבה״ ספינת רק לא

 ולמשו־ לסופרי גם בחיפה. עוגן להטיל שתה
 לפתוח שייאות אולם נמצא לא חיפה ררי

 שעריו. את התל־אביבים ולעמיתיהם להם
 חיפה באולמות העירייה: של הרישמי נימוקה

 ועד יו״ר כרמלי, עמוס פוליטיקה. עושים לא
 מקורית דרך מצא בחיפה, העיתונאים אגודת
 היפנה הוא אזרחי: אומץ־לב להפגין משלו

 ואחר למועדון הסופרים את
להע־ שלא במנהליו היתרה

הסופרים! לרשות אותו מיד

 גשום ליום חוקית אשה
 עולה לפחות כך —

ו מירה של מהסיפור
 על ועוד • שחר משה
 וקררליין דיין אסי

בנו והפעם לנגפורד.
 היה פעם • האשה לשרות המדע • תרגום שא
 היום להתפרפר. כדי לאילת יורד גילאנ דיאו

 ומי • גוש־דן במרחבי נעלם הוא
הצעיר המיסתורי. המלווה הוא ^

דייו? רחל שליד והאלגנטי

חן רינוני
 דירה רוכשים איך או — ג׳ פרק עמוק גרון

 • ביותר? והמשתלמת הקצרה בדרך חיד במינדל׳
 וייס־ ורונית ללרליק ראשונה מנשיכה לא אהבה
המצי • שלו המדלן את מחפש נדלר בני • בלט
 של במיקרה לפחות — מהתמונה יותר עה אות

 חזר נבון יצחק • קחטן תגלי
■€ 7■ £  לא וכלל כלל אופירה לעשן. •
^3 • באמצעים. נוקטת היא מרוצה. ^0

א1 לישון מייד שהולכים ת לעשן. שוכחי□ ל מ ר ה שתיית ל  קפה ב
שקיע ואלכוהול, ש לריחויק בבורסה. לה  הנעת בספורט ולעסוק פילג

ה טובה סיבה בהחלט יש - האכילה בומן הלסת שרירי  - לדאג
שה דום־לב.  טייץ אורי ).44(בכר אהרון ).40(איש־בסית מ

 לתופעה האתרוגים הקורבנות הם אלה - נלסון ורפי ),36( | ^ 1
ממש. שר למגיפה רונות,האח בשנים להיות. שהופכת ^

האחורי: השער כתבת

בריחה? נסיון
המת על אדווה נעמי של בסידרת־הכתבות נוטף פרק
מס והפעם נווה־תירצה. כלא-הנשיס כותלי בין רחש
 חריצותה על גרנות. אביבה של סיפורה את אדווה פרת

לאסי מעבירה שהיא הפילוסופיה חוגי על בעבודה.
 על ולאחריו. הרצח לפני יערי חווה עם יחסיה על רות.

 האמיתית הדמות על ׳פוץ. מכנה היא שאותו בעלה
 שמפגינה התדמית מאחורי המסתתרת

 לתאה מחוץ גרנות עשתה ומה גרנות.
לברוח! ניסתה האם בבוקר! שש בשעה

 הסנינה
שטה שלא

 על מאתונה מדווחת סרגוסטי ענת
 מסיבות-עי- האחרון. השבוע אירועי

לעיתו הודעות אינסופיות, תונאים
 אי-וד- מתח, סותרות, שמועות נות,
מה היו ויאוש תיקווה ובעיקר אות

הא השבוע של העיקריים מאפיינים
פלס מגורשים עשרות באתונה. חרון

 העולם רחבי מכל ועיתונאים טיניים
 באתונה משבוע יותר לפני התקבצו

 ש- ה״שיבה״, ספינת על לעלות כדי
ל בדרכה להפליג אמורה היתה

 דנו עוד הדרך, בתחילת אז, ישראל.
 ההפלגה אפשרית. ישראלית בתגובה

 של מבטו מנקודת לפחות עצמה,
 בספק. מוטלת כלל היתה לא אש״ף,
 סירבו האופטימית האווירה למרות
 אודות מידע כל לחשוף אש״ף דוברי

 ספקות, הוליד ערפל-הקרב הספינה.
כנכונים. התגלו השבוע שבמרוצת

 ישראל שהפעילה הלחץ
 הספינה - פרי נשא
השבוע. שטה לא עוד

 אדום נוטיס
הישראלי לכדורגל

 הלאומי האיצטדיון של השוממים יציעיו
 במעמדה שחל הפיחות על מעידים ברמת״גן

 חובבי- ציבור של בעיניו הנבחרת של
 שבועות משלושה פחות במדינה. הכדורגל

 למישחק־הכדורגל שריקת-הפתיחה לפני
 הנבחרת נראית לאוסטרליה, אלישר יושב

 הסופג כמתאגרף, הלאומית
1י ₪ 1  לנוק- וממתין מהלומות 1

מיסוריו. אותו שיגאל אאוט

במוסד? חפרפרת
 בראשית שהתפרסמה פרס, ׳ונ״טד של כתבה
 כללה פוסט, ן1שיעט1בו גם פורסם ושחלקה ינואר

 שרותי־הריגול פעילות על מדהימות האשמות
 מגלים ידיעה אותה לפי באמריקה. הישראליים

 בפרשת גובר עניין אמריקאיים פקידי־ממשלה
 פולארד שמסר המידע מן שחלק כיוון לארד,פו

 לקג״ב הועבר לישראליים
 חפרפרת על־ידי הסובייטי ■

הישראלי. במוסד סובייטית

איומה מחלה
 ששון, משה של אשתו נפטרה שבועיים לפני

 שש במעט אחרי במצריים, ישראל שגריר
 בסידרת־ האלצהיימר. במחלת מאבק של שנים
 המחלה על הזה להעולם ששון פרסי ותשיח

 שטיפל הדרך על האיומה,
 ממנה למנוע ניטה ואיך באשתו

^3 מחלתה. אודות הידיעה את ^8

המהומותוהשקו אתה
הישראלית והכלכלה

 והיא דולר מיליון 10 גייסה ׳ראס־א״ חברת
 דיסקונט • בישראל במיפעלים השקעות בוחנת

 כדי שלו תיק־ההשקעות את הקטין רק1־'1ני
 סיזרחי־ישראל ראשי • הסיכון את לצמצם

 של מחזור • בניו־יורק הבנק למכירת מתנגדים
 • בניו־יורק לחברות-הלימוזין דולר מיליון שישה

 חקירות ליזום צריכים אמריקאיים רואי־חשבון
מטפלים הם שבתיקיהן בחברות הונאות לאיתור

 וענף בכלל, ישראל כלכלת •
1■  קשות נפגעים בפרט, התיירות ■ ^

הכבושים. בשטחים מהמהומות

ראש ניקוי
 הכי־ הכל שלא הנוכחי, ״שבמצב כבר נאמר

 לשמור לא אם הבן־אדם, צריך מה אז הכי,
 גל־נור יצחק הפרופסור נקיי״ ראש על

 את לאור שהוציאו לוקס, סטיבן והפרופסור
 בדיחות שנושאו אותנו, צחקתםה פרהס

 מסכימים בהחלט פוליטיות,
שזה טוענים הם - זו לקביעה #
^3 4 לבדיחות. הנכון הזמן בדיוק <5

הקבועים: המדורים
3 תאונח־עמדה — מיבתבים

4 כמחאה צילזס — העורך איגרת
5 סצי״ודמין — תשקיך

8 ח״ם קבורים — במדינה
12 והכלכלה ת1הסהום — והשקל אתה
1ז בסיינין 11 - איימי יומן
שופס. יחזקאל — אומרים הם מה

כהן. בנימין פת. נדשן ישורון, הלית
18 בר1דא מאיה עמול, שאול
20 האשר, ביזוי — קולנוע

21 האם יום — זה וגם זה
22 בראזיל־ קרנבל — ישראל לילות

24 ושידים שדים — אנשים
26 היפר, מנזרש׳ — חדש 8*ן* ד

32 - תשבץ
32 יפה פרפר — לרותי מיכתבים
33 דד□ מזל — הורוסקופ

34 העולם כל על — מרחלת רחל
35 עמוק גרנו — חץ רינוני

39 ששו! משה — חשבוך־נפש

נגמר שלא הסינור
 מדעו־ סיחרולידזה, ולרי של המדהים סיפורו
 וחזר במירמה ברית־המועצות את שיצא גרעין,
 אשתו את משם להוציא כדי מזוייף בדרכון אליה
 ולרי ישב לישראל, סוף־סוף, כשהגיעה, ילנה.
 לו שנישאה הבעל אל לשוודיה, חזרה אוהי אבכל

 אם גם פיקטיביים. בנישואין
הדרד רחוקה עוד לאתרה יצליח 1 ■

הזו. המוזרה הפרשה של לסופה




