
בזיבחבים
ת צבא ע השלום ה

לשלום־העתיד צה״ל חשיבות על
).2.3.88 הזה (העולם

 יעיל חזק, לצבא זקוקה ישראל מדינת אכן
המיוחל. השלום יבוא כאשר ובמיוחד ומוסרי

 יותר טוב עתיד המבטיח היחיד הצירוף זה
 המגדירים אלה ולכן ביטחון. עם שלום לילדינו:

 במחנה־השלום", כ״מיליטריסט אבנרי אורי את
 ביותר הטוב השלום ש״גם סבור שהוא מכיוון
 וכל לו מחמיאים רק להגנתו״, חזק לצבא זקוק

מאוד. טועה כינוי־גנאי זאת בהגדרה שרואה מי
באלישבע מימון, ורד

שכזאת אהבה
 שס״המישפחה מאחרי המסתתר על
 יהודי־אמריקאי טוחר־השפעה של

ה העולם מסויים", (״ריח ).2.3.88 הז
 הבי- זוג פרס, לשמעון שיש כמו ידידים עם

אוי צריך לא ולן) ובוב רפפורט אנד־בי(ברום
 המרומז כל את להסביר אפשר כיצד אחרת, בים.

העיראקי? צינור־הנפט מפרשת
 שר״ של מקורבו ולך, בוב של מישפחתו שם

 מיז, אד במחלוקת, הנתון האמריקאי המישפטים
לן עצמו. בעד מדבר אלט אדם כנראה, הוא, ו

 ידידיו, למען הכל לעשות׳ המוכן מאוד, רואיסטי
הנ היהודי שם־המישפחה שם־מישפחתו, שהרי

 שם־ נושאי של המסורת לפי מורכב, ולן, פוץ
 ״ואהבת המסר של מראשי־התיבות זה, מישפחה

תל־אביב הריך, גד כמורי• לרעד

בטוח לא מקום
ך בנימין ח״כ של ביטחונו על  ב

 ״ הבאה לכנסת שייכנס אליעזר
. ).2.3.88 הזה העולם (״אנשים׳/

 לו שמובטח בן־אליעזר, שבנימין הראוי מן
 לא הבאה, לכנסת ברשימת־המערך 25ה־ המקום
זמנו. טרם יעלוז

להכ יצליח שהמערך הביטחון לפואד מניין
 25 אפילו כהן־כהנא שרון־גאולה בעידן ניס,

מנדטים?
 קינטור לשם הזאת השאלה את מעלה לא ואני

גדול. פחד מתור אלא מרושעות, מתוך או
תל־אביב לובלינר, שמחה

רונדו! איננה ירושלים
טלווי בראיונות חדשה תופעה על

זיוניים.
 מנחים־כוב־ שלושה למדינה: בא חדש מינהג

 הלשון את גילו הירושלמית בטלוויזיה בים
 הזמן) (זה רם של תוכנית כמעט אין האנגלית.

 מני או מיכאלי למסיבה) (סיבה ריבקה עברון,
 והמר־ זר, אורח מתארח לא שבה פאר, (ממני)

 באנגלית ממושך דו־שיח איתו מנהלים איינים
אוכספורדית). באנגלית תמיד (ולא

 המיר־ בשולי מופיעים שכיתובי״התרגום נכון
 רבה מידה לדעתי, נושבת, העניין מכל אבל קע,
קרתנות. של

 לרגל הממושכת, שהותי בעת ראיתי, לא
 אנגלי, ערוץ־טלוויזיה בשום בלונדון, עבודתי,
העברית. בלשון המרואיין שהוא כל ישראלי

שמריהו כפר בן־דוד, אריה
• • •

הנרי רבה. תודה

ועו מקאנט
הסאי־באבא

 של ארוך מסע הם קרוי משה של חייו קורות
אבסו תשובה מחליף הוא והפרכתן. תגליות
 של מהפילוסופיה עבר כך באחרת. אחת לוטית

 ועד הסיינטולוגיה ראנד, איין קאנט, עימנואל
 דחפה גרושתו, גאולה, מהודו. באבא לסאי
 בעודה הסתיים. תפקידה אבל - לשינויים אותו

 המשותפים חייהם על נלחמת
ה־ על־ידי למוות נורתה היא
טלילה. בתה של לעתיד חתן

מפשע גוועה טיפשות
 הם־ העניין לרעת כיום פועלת הפיגועים מדיניות
הפלסטי הופיעו חודשים שלושה במשך לסטיני.

 הרותו על הלוחם נדכא, כעם העולם לעיני נים
 מצטייר החל הפלסטיני המאכק ריקות. כידיים

 אם מדוע, לחלוטין. שונה בצורה
הפלס־ ההנהגה לנכון מצאה כן,

עכשיו? דוקא פיגוע לבצע טינית

ש דף חד
קפקאי גילגול

 ספר־ צאת עם יבי את מראיינת שחרור ציפי
 מארינל, על מספר קניספל וגרשון המורד. שיריו

עטפו שבציוריו נשכח, גאון ^9^
0 עד רדפו הקפקאי שהגילגול דגים, §7

.23 בגיל ומותו אישיותו לפיצול

לנצח מעדיו
ת המקהלה מנצח שני, מיכאל  של הקאמרי

בל ומנהל תל־אביב ווקא למוסיקה הפסטי
 על חריג. כילד בקיבוץ ילדותו על מספר לית,

 מורמונית באוניברסיטה שלו הניצוח לימודי
^ ^9  הפסטי־ על בארצות־הברית. 9
?  הצלחה, שנחל הווקאלי בל 9 1•

חייו. כל שהיא המוסיקה, ועל

₪וחח: וחלח8ח לחל

 בן־עמי לתמי להחליט. מתקשה עדיין זר קובי
 הציונות, • נמאס קצת זה זר) קובי עם (בתמונה
 מד־ יהודי מיליונר גרין, הרי של והבת הפנינים

 ודפנה דן של הסוערים הרומאנים • רום־אפריקה
 שלא דוגמנית • מחדש שהתעוררה והאהבה כנר

 וגם כואב גם שהוא ויופי נזהרה
 שלא־ייאמן הסיפור • כסף עולה §0^0 ■

ארזי. אפי של נישואיו על

 (״חיים המכונית של יתרונותיה על
ה העולם אישי׳/ ״יומן בוונציה״,  הז

2.3.88.(
 בוונציה אושר של ימים כמה בילה אבנרי אורי

 ונציה על שלו ובשיר־ההלל מכוניות, ללא העיר
 אלמלא העולם פני נראים היו כיצד מהרהר הוא

כלל. המכונית הומצאה
 ביותר, עלובים פנים לו: להשיב יכול אני
האישי. ניסיוני לפי לפחות

 בקורקינט(מי נהגתי המוטורית דרכי בתחילת
 דמוי־הסקטים כלי־ההסעה — זה מה זוכר שעוד

 איפשר וזה האופניים) של רחוק וקרוב־מישפחה
 מונטפיורי לשכונת מחוץ העולם את לגלות לי

הולדתי. מקום התל-אביבית,
 יכולתי כבר ואז האופניים עידן הגיע אחר־כך

 בואכה האופניים) (של הרמה על בחורה להרכיב
וצפונה. רמת־גן שבשולי גיבעת־נפוליאון

 למכונית הגעתי מכן לאחר שנים הרבה ורק
 אחת בשבת ארץ־ישראל. את בפניי פתחה וזאת
 אחרת ובשבת ומטולה, לנצרת ועפולה חדרה דרך
וכי. וכו׳ ולסרום לבאר־שבע ויבנה רחובות דרך

)4 בעמוד (המשך

חן רינוני
 עוד אבל עליה. שמעו לא עריין — דקל דפנה ן
 הנישואין את זוכרת לא בן־צור אירית • ישמעו 1
• בגיבעתיים פנסיון־אהבה • בן־זאב לדורי שלה 1

ישראלי קוסם של המוזר השילוב
הגרון 4 1^1 1 ► בריטית ורקרנית־בלט 1

| מחליף! לו מחפשים — נעלם

הקבועים: המדורים
3 שכזאת אר,בה — מיבתבים

4 בביח־ש־מוש אהבה — העורך איגרת 1
5 מבפלם!מבחוץ - הנדון
6 ח־שילטון — במדינה

10 בשחתיס אפל״ר, — תשקין?
11 התקדמות יש — יומן
12 בעיתון כחוב — אנשים
14 תן־רמבו — והשקל אתה
15 של מיכאל — השבוע ראיון

וולוך, נתן - אומרים הם מה
ערליצק׳, אילי סי,11מ דירי שור. ח״ס ן

הקדמי: השער כתבת

לפרסי חקירה
ת בעיתונות שפורסמה ידיעה לפי קאי מרי הח הא
 צינור־ בפרשת המיוחד האמריקאי החוקר ליט

ת לחקור הנפט שוחד. לגבי פרס שימעון א שד־  לפי ח
ת ידיעה ה רפפורט ברוך יקבל אחר א מל טיד  על חסנ

 עם פעולה י9י.ע הוא ובתמורה בפרשה, מעשיו בל
ז רפפורט נזקק מדוע חוקריו. ^נ סי ח  אין האם ל

את עובדה  אפשרות על מצביעה ז
0^0  והאם מצידון פליליות עבירות של ^9

קם מגסה הוא פרס! בשימעון להתנ

האחורי: השער כתבת

אום! למאבר ואוי
ת לאור טק, של האחרונות התוכניו  שלבטח כלבו
 בדקה רבים, ישראלים של הרגלי״האכילה את שינו

ה העולם מערכת ת הז ם בשלושה הנעשה א  מיטבחי
 במיטבחה). שמי דניאלה - (בתמונה פרטיים.

שמעיות היו התוצאות ^  רמת - חד־מ
ה■ הסטפילוקיקים, הקוליפורמים,

הדרוש. בתקן עמדה והעובש שמרים

לתחום מחוץ
סה את בשט הערביים מהכפרים לחלק הכני
ם הכבושים חים מי רק לא חוסמי  מחסו

ם א וצמיגים, אבני  תושבי צה״ל. חיילי גם אל
 על מזעזעים סיפורים מספרים כפריםה

ואלימות, השפלה התעללות,
9^  מצד הן כלפיהם המופנות ^9^

9^ ^ המתנחלים. מצד והן הצבא ^

ם־מת־השוון נשאו
 הקצינים מחמשת כאחד ורבין, עברי של פירסומו

 מוסיף שאינו בוודאי ליום־ספורט, בדרכם ברע
 רמת־השרון. ראש־מועצת האב, ורבין, למשה
 פרי־ על חייו, על מספר הוא הזה להשלם בראיון

 כראש- תפקידו ועל מאשתו, דתו
■1 1 9  אבל להתקדם, רוצה הוא מועצה. 1

ברמת־השרון. נשאר בינתיים

תפארת

ישראל
 לבוני שסייעה ההיפנוזה

 אוחנה אלי • גינצבורג
מכוחו לא — (בתמונה)

ה הכדורגלן • תינו
 ל־ נרצע כעבד ישראלי

 תל־ מכבי • עגל־הזהב
 מדינת תפארת אביב,

 כרטיסים • הלאומי המוראל את ורידהמ ראל,יש
*±9  שוק • פגרה לפני צהובים 9

0  ומה • פעילות רוחש המאמנים 9)9
לספורט? פוליטיקה בין הקשר

אהבה מתור רצח
 לשעבר, חברה על־ידי נרצחה רוזן אפרת
ת לה שארב כנען, עופר מדרגו  של בחדר־ה

ת נמצא עצמו הוא ביתה. סמוך. בבניין מ
שה עופר  לקבל מאוד התק

■1 1 9  המו- ביניהם. הפרידה את 1
9^ ^ § תו, צא, ^ אחד. היה מבחינ

ומשחידהסנינים התוכי
 שרק או בבית־המישפט, התובע התעלף האם

 בגלל אחים שני בין סיכסוך • כמתעלף? התחזה
 ניר־מוזם ג׳ורי נשקה מדוע • תוכי שיחרור

לשילטו־ איכפת מה • ארנון? יגאל לעורך־הדץ

השווייצית הפרשה
 בעיסקת׳־נשק מעורב פרס שימעון היה האם

 ה־ החשאי השרות היה האם איראן! עם
 שהתפרסם מאמר לעיסקה! שותף שוויצי

 בעיס- כי טוען שווייצי בשבועון באחרונה
 לפרשת מפתיע דימיון הדומה זו, קת-נשק

 איראני, שר מעורבים אידאן־קונטראס,
 אמרי- טילים גרמני, סוחר

ס, שאי השרות קאיי  הש- הח
0 9 9^ פרס. שימעון ואף יוייצי §

שבדרך הספינות
 של במרכזה הראל יוסי עמד שבועות כמה לפני

 ספינת־ רקע על הצטלם כאשר ציבורית סערה
 על מספר הוא הזה להשלם בראיון המגורשים.

 כזו/ בצעד לנקוט אותו שהביאו המניעים
 לאנלוגיה מתנגד הוא לאופיו. מוחלט בניגוד

 שעליה אקסודוס, לבין ספינת-המגורשים שבין
 ולא — דאגה ומביע פיקד.

' #1  לדרך, יצאה שלא מהספינה ■1
לדרך. שייצאו מהספינות אלא

נשר בשר
המ כרזה פירסום על פיצויים לשלם חוייב מעריב
 בית־המישפט־העל־ • כרמבו רגן הנשיא את תארת

 מחליף מחפשים • ספרים לנהל יהלומנים מחייב יון
 מיזרחי שוקי • בלונדון הבינלאומי הבזק למנהל
 • שקלים אלף 400 לשעבר מאשתו להוציא הצליח

לדרום־אמ־ יצאו משגיחי־כשרות
• הבשר כשרות את לבדוק ריקה 9 9

שותף. מחפשים קחתן האחים

 הב־ בשטחים ערביים שוטרים אם נות־ישראל
 הפגנות שתי על • מתפקידם? פטריםמת שיםבו

 מלכי־ישראל בכיכר המוניות
 תצליח האם • שעבר בשבוע

9^ § העולם? את נגדה לקומם ישראל ^

18 רדא׳ שלומית !ן.0אד דויד
21 ממונע טיול — זה וגם זה

22 פאב עוד — ישראל לילות
24 השלנו בל על — מדחלת רחל

25 אהבה פנסיזן — חץ רינוני
26 המזור — חדש דן!

32 - תשבץ
 32 חושנית אשה — לרותי מיכתבים
33 טרה מזל -- הורוסקופ

34 אין־׳ מה - קולנוע
40 זרבין משה - נפש חשבוץ

40 * תמרורים

זוסקינד״מנן, רעיה
 זמרת״אופ- (בתמונה)

ה■ את התחילה רה,
כמו״ שלה קאריירה

 בגיל רק רה־דוגמנית.
ת מאוחר  הבינה יחסי

 הוא בחיים האמיתי יעודה כי
 הח- אף באחרונה הזימרה.

הראשית הכוכבת את ליפה 1 ■
לה־טרוויאטה. האופרה של

נוננ
נולד

ה העולם 2637 הז


