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אברהם שר קורת־הגג

לפלסטי ישראלים בין דו״הקיום על
אישי׳/ ״יומן היה׳/ חכם (״איש נים

).24.2.88 הזה העולם
 טראנספר על דיבורים מצדיק אינו דבר שום

 אחיך את מגרש שאתה כאילו זה כי וכדומה,
 עם מסכים אינו שהוא מפני רק אבא, בית מהבית,

דיעותיך.
 אל מתייחסים שהמוסלמים כשם כי מקווה, אני
 לפתח אנו גם נצליח שווים, כאל נוצריים ערבים
 את במישנהו יראה מאיתנו אחד שכל זיקה, בינינו

 אחת, קורת־גג תחת עימו ונתאחד האובד האח
הגדול. אבינו אברהם, של קורת־הגג

 יושבי כל כולנו, נרגיש שלא סיבה שום אין
 אלה הדדי, באורח לראות, הרוצים כאחים, זו, ארץ

ונוצרים. מוסלמים יהודים, אלה, של בריווחתם
טבריה דגני, א׳ יצחק

אל־אולל סולטאן
לתוכ ראש״הממשלה התייחסות על

המעופפת״, (״הבדיחה השלום ניות
).2.3.88 הזה העולם

 את לי מזכירה שמיר יצחק של התנהגותו
 אחד זה הבדווים. באוהלי המצוי אל־אולל סולטאן
 כדי־החרס(אל־אולל) על הממונה בשבט, הזקנים

 סולטאן כמו המתנהג אך קרים, מים המלאים
 הכד, מן צמאונו לרוות הניגש צמא, לכל ומורה

 תשתה ״אל לשתות: כד מאיזה רבה בתקיפות
חלילה. וחוזר ההוא!״ מהכד שתה הזה, מהכד
 בינלאומית, פתיחה מציעים אם שמיר. כך
פתי יציע אוטונומיה, יציעו ואם אוטונומיה יציע

כפר־סבא מנחם, שלום ואם- חה

לעניי! מילים שמעה
השלום. יתרונות על

 בן שבהן ממילחמות / כבד במחיר שלום מוטב
תל־אביב אילון, שמואל אובד•

הזדמנויות שהיון
בישראל ראשי־ממשלה של טיבם על

).24.2.88 הזה העולם אישי׳/ (״יומן
 עד לכולנו מזכיר הזה השלם שעורך שעה

 הבלתי-מתפשרת בתביעתו וצודק צדק הוא כמה
 מזכיר הוא הפלסטינים, עם שלום לעשיית
 בשנים חבר־כנסת, בהיותו התריע, כיצד נשכחות,

 סכנת מפני יום־הכיפורים, מילחמת שלפני
 עם ישלימו שלא מכיוון המצרים, מצד מילחמה

 הצמרת לו לעגה וכיצד סיני, כיבוש המשך
 ראש־הממשלה, כולל ימים, אותם של המדינית

מאיר. גולדה
 קולע איפיון אבנרי טובע זאת ובהזדמנות

נקבה." ממין שמיר יצחק ״מעין מאיר: לגולדה
 חוק לפי לדרוש, אותי מחייב שלדאבוני, מה,
 ללכסיקון להכניס בתעסוקה, ההזדמנויות שוויון

 שורת״ מאותה הנגזר נוסף, איפיון שלנו המדיני
 בול: כנראה, הרב, לצערי הקולע, איפיון הגיון,
זכר.״ ממין מאיר גולדה מעין שמיר, ״יצחק

תל־אביב שטח, אכרהם

יודע מי ארבעים
כמו 40ה- שנת לבחירת הסיבה על
 המדינה קיום לחגיגות מיוחד עד

הזה העולם אומרים׳/ הם (״מה
24.2.88.(

 בשאלה כל־כך ולהתלבט להתחבט צריך מדוע
 דווקא לבחור להחלטה שהגיע מי הגיע כיצד

חגיגות? לעריכת כמועד למדינה 40ה־ בשנת
 ייחוד איזשהו זאת בכל יש 40 שלמיספר נראה

 לעיתים הסוגר, פרק־זמן זה שלנו. בהיסטוריה
שלמה. תקופה שלנו, בהיסטוריה קרובות

 40 מלך שלמה המלך שנה. 40 מלך דויד המלך
 שקטה מלוכה, שטרם השופטים, ובתקופת שנה.

הרצליה קורן, נחום שנה. 40 הארץ

מקאברית גימטריה
 40 למיספר אפשריים צירופים על

הזה העולם אומרים׳/ הם (״מה
24.2.88.(

 חישב למחשבת־ישראל, המומחה ספרא, יחיאל
 למדינה: 40ה־ בחגיגות רמז לגלות ניתן כי ומצא

 האותיות שש של המיספרי כשהערך ה,1יה יד
.40ב־ מסתכם האלה
יראת״שמיים בפחות לנושא להתייחס אם

)4 ד1בעמ (המשך
2636 הזה העולם

הקדמי: השער כתבת

הפיגוע
 ביש־ רבים בעיני הרוחות. את השבוע הסעיר באר־שבע בכביש הפיגוע

 אי־שימוש שר הפלסטינים כה עד שנקטו הקו מן סטייה היווה א1ה אדר
 פיגועים בין סתירה כר אין אש״ף מבחינת אורם חם. בנשק

ה״התנערות־. של הבלתי־חמוש המאבק ובין ישראל בתחומי

קשה לידה
 זכה כבר 1987 בדצמבר 9ב־ שהחל המאורע
 מהומות. התפרעויות. - רבים בכינויים

 היו למעשה אך מהפכה. מרד. התנערות.
 מדינה. של אומה. של צירי־לידה אלה

 מנתק החל הפלסטינית המדינה של העובר
הכיבוש מגוף עצמו את .

 יציאתו לקראת הישראלי,
עצמאית. כישות העולם לאור

<ו₪ת1 /לת77נ7/7 /ל77

חדש דף

רון רינוני

והשקל אתה

ההתקף אחרי
 התקף־ אף ועל נגדו ועומד התלוי המישפט אף על

 מאיר, אהרין נראה ממנו, מחלים שהוא הלב
 שהגיע כמי המיזרח׳, בנק של המודח המנכ״ל

 על מספר הוא עצמו. עם לשלווה
פגי־ ועל ההתקף על המישפט, ^

בניו־יורק. יפה ארנסט עם שתו

קרביים ציוד
 והציירים למדינה בא חדש מנהג האם

 להביע ״בדי בדם מעתה יציירו המקומיים
 אמנות של סכנותיה על זך נתן אדיב״?
 ויותר יותר אלימה מציאות להדביק המנסה
 צפריר מבית־המטבחייס ״חומרים״ בעזרת
 חיים של החדש סיפרו את בעיון קרא גוטליב

 בין מפתיע דימיון מגלה והוא הזמיר עת באר
 הנוצרית״קא- לתרבות היהודית ומרבית

 ״ערפאת את מגלה צמרת שמעדן תולית.
 עד בו הבחין לא שאיש החדש״

/ !  בחוצות מתגלגל כשהוא בה, ■9^
פלסטיני. מהנח־פליטים בל

 שחומה דוגמנית — (בתמונה) צדוק סמדר
 בחיי־הלילה האחרון והחידוש • בדרום־אפריקה

 מעשה • בתשלום מסיבות — התל־אביביים
 מושמץ, עובד אנונימי, מיכתב אחד, בצהרון
 ובעלה שטיר ישראלה • ומכונת־אמת עורכת־

 מרגלית ודוב לתינוק, מחכים איינשטיין אבי
סי־ עם והתחתן מאילנה התגרש

עזבה אשת־הקאריירה • מונה 2
מדוע? אליו. וחזרה הרופא את

הבוז מן וקי□ א
 הגג. על מיכל־מים יש רב־קומות בניץ בכל

 המחייבת מישרד־הבריאות, הוראת למרות
 העיריות מעטות לשנה, אחת המיכל את לנקות

 המיכלים. את יתחזקו הבתים שוועדי הדואגות
 לבעייה, מודע אינו שכלל האזרח, — התוצאה

 נקיים מים שותה שהוא מאמין ^
הוא למעשה אד הברז• מן ^

מחוטא. מרק־ג׳וקים שותה

עולה המגנות
 הנשים את שעטפו המסורבלים החורף ביגדי

 יתפסו מקומם ואת יעלמו, הקרים בחודשים
 זו אין ורכות. נשיות שישררו קלילים כגרים

 המכפלת - הגא לאביב היחידה הבשורה
לשלוט. ימשיך המיני ואורך לעלות תמשיך

 למראה לחזור היא הנטייה
 במתוניים שיתמקד הקלאסי

חדיש. בעיצוג ושרוולים צרות

26 זאלסימו !יתלתא — חדש דך
28 סחזריסג- איך - לרותי מיבתבים
28 - תשבצרםן
31 חינוך ספינת — תמרורים

32 פליל לא - קולנוע
33 אשלי!ח1 נ!!ח1חל — רורוסקום

34 ר,שלם בל על מרדולת רחל
33 )6(טסזל, גרזן — רון רמוני

ליבטושט״ן. דקלי! - אומדים חם מה
שיטרית. מאיר שיקרי. עליזה קרמן, חי

36 אב! אבא לורברברם. יעקב
38 ראש זעד רגל מכף — זה מם זה

כשד לא

האחורי: השער כתבת

שסע  כל כי פרס שימשן הודיע ה
 צינור־ה־ בעניין כלפיו ההאשמות

והכ חזר הוא חסרות־שחר. הן נפט
 למיפלגת־ התשלום כוונת את חיש

 בהודעותיו העלים אולם העבודה.
 השוחר שרעיון העיקרי, הפרט את

 מפני האמריקאים. דעת על עלה
 לשעבד צורך שהיה

מכס־ דולר מיליון 400
האמריקאי. הסיוע פי

אדום קו
 מכפר- חברים שני פורת, ואלון ורשה יורם
 את כמעט עשו המערבי, שבגליל כליל

 הם ציבורי מתא־טלפון הבלתי־אפשרי.
 הם אדום. קו מיצעד את וביצעו תיכננו

 לארגן יצליחו ספורים ימים שבתוך האמינו
 ו- כולו מחנה־השלום את

 15 ישראל. המוני את לסחוף ^
במיצעד. השתתפו איש אלף

*1 ■
 הצי • והשלמתיו חבק בניהול הצפוי המהפך

 ייצוא את מאבטח הפרסי במיפרץ האמריקאי
 ״יחידה הוקמה בבריטניה • האיראני הנפט

 • הלבן בצווארון למילחמה רציניות״ להונאות
 למלונות הזיכיונות את שרכש סטיין, סיריל

ל לרכשם מתמון בעולם, ן1ילמ1ו י • מו ד  מ
 בשטח ואכסניית־גוער מלון לבנות מעוניין
האירו בעיקבות צפוי מיתון • הארץ טזס-א!!

 מכירו? אושרה • הכבושים בשטחים עים
^ ■ >  • לררובדאפריקה מטוסי־כפיר ^

| ■7^ במן מישפחת י  תו־ מקנדה ריי
ביזנס. הבריטי המאמין את בעת

בדרכים קטל
 טולדנו, רפי לכאורה. שיגרתית תאונה היתה זו

 משאית בין למוות נמחץ בית־מלון, מנהל סגז
לפגי בדרכו כשהיה ומיכלית <

■ 1  ובתו דניאלה אשתו שת־עבודה. ■1
לדמותו. קווים משרטטות מאיה

הקבועים: המדורים
3 מקאבוית נימטתה — :מיכונבים

4 נזשתונאיטל ד,׳בן - העורך איגרת
5 קשר, לירה — הנדון

7 בדחס הפיגוע — כמדינה
10 מחולקת בד־אילן — :תשקיך

11 בלאר• בלאדי — איימי :יומן
12 גריאטרית מסיבה — אנשים

15 אחם ק! - השבוע ראיון
20 מתחילי המיתון — והשקל אתה

22 הוליוודי סט — ישראל לילות
24 סנטימטרים בלי — ראווה חלון

וחצי שנתיים בת דוגמנית
בש משגעת וחצי השנתיים בת רפאלי בר ן

 מציצה היא המדינה. את האחרונים בועות
 תחנת־אוטובוס. מפל ומחייכת עיתון מכל

 בתצוגת״אופנה. תופיע אף הבא בשבוע
 מל־ בתחרות שהתגלתה לוין, ציפי אמה,

 הקאריירה את מנהלת ,16 בגיל כת־המים
^9  של התמונה רמה. ביד בר של ^9
■1^  לארצות־הב־ הגיעה בבר בר )

אפשרויות. בודקת היא רית.

 לא גם לדבר. רוצה לא ליפשיץ(בתמונה) שרון
 עצמון ענת של הגברית הגירסה • זוהר ריבקה

 חיים • הגרושה והמלצרית הפוליטיקאי •
 הוא בלונדון. רבינוביץ יאיר את פגש לא טוסול

 • עצמה בכוחות די — עיתונאית • גמרא למד
 אלן וודי של הסודית הפגישה

 בין הקשר ומה • קיטון ודיאן
למתנחלים? אינשטיין אריק

חברות־נפש
 ל- מספרות טמיר ואנבל דונסקי קארין
ומחקו ביניהן הידידות על הזה העולם

חבי- שהן הטענה נגד ממות '
 מרב- אך בפומבי, לזו זו בות

^2 הגב. מאחורי זו על זו לות ^5

הירוקים
 מכבר לא נחשבה חיפה

 עד כדורגל. של עיר
 הצטופפו שנתיים לפני

 קר- איצטדיון ביציעי
צו רכבות יית-אליעזר

ה מצביע היום פים.
 קומץ ורק ברגליו קהל

 אמונים שומר אוהדים
 שהביאו הגורמים מהם מחיפה. לירוקים

 הקבו״צהז של הגדולה לנפילה
 הגדולה לשקיעתה גרם מה £

החיפאית? האימפריה של


