
עז חב ב נזי
שתאי־אדם

פולי לתנועות היאה ההגדרה על
העורך״, (״איגרת מסויימות טיות

).18.5.88 הזה העולם
 לפיל־ להזדקק ובלי ושרק, כחל ללא למעשה,
 הימין לאנשי הנכונה ההגדרה יתרה, פוליסטיקה

פאשיסטים. ולפחות, נאצים היא אצלנו הקיצוני
למו הקשורה הנוראה הסטיגמה בגלל אבל י

 כאשר מגמגמים כולנו יהודי, כל בלב אלה נחים
המפורשת. בהגדרת־האימים להתבטא צריך

 לילד לקרוא שנוכל שעל־מנת מציע, אני
 המביעה פחות, לא קולעת בהגדרה נסתפק בשמו,

 של לדיעותיהם שיש המעשיות ההשלכות את
שונאי־ארם. אלה: קיצוניים

חל־אביב ויצקין, יעקב

עאנז! תקיף פרקליט
 עורך־הדיו הגיש שנגדו הפרקליט על

אי (״נקמות עצומה שפטל יורם
).4.5.88 הזה העולם שיות",

הכתבה. תוכן על מצטערים אנו י־1
 שדר, אהרון (פלילי), תל־אביב מחוז פרקליט

 בתנאים ציבורי, תפקיר שהוא תפקידו, ממלא
 ובמחוז בארץ הגדולה הפרקליטות ביחידת קשים,

 הפלילית העבריינות של גדול חלק מתרכז שבו
הסוגים. מכל

 תפקידו הממלא תקיף, כפרקליט ידוע שדר
 והדברים משוא־פנים, וללא מורא ללא בנאמנות,

הזה. העולם של הכתבה מתוכן נובעים אף
 חד־צדדי לפירסום ידו נתן הזה שהעולם חבל
דוברת אשד, אתי ופוגע•

ירושלים מישרד־המישפטים,

ירושלמי מעורב
הזה. העולם של ה״ביסוי״ טיב על

בש עשרות הזה העולם את קורא ,44 בן אני
 זה כיום הוריי, רצון נגד זה היה בילדותי ואם נים,

 העולם כי הטוענת אשתי, של מחאותיה למרות
 כי תל־אביבי. מקומון מאשר יותר לא הוא הזה

 שלל על ירושלמיים), (אנחנו למשל ירושלים,
 בכתבות־השטח ביטוי מוצאת אינה בעיותיה,

המצולמות.
צודקת. אינה שאשתי להוכיח לי עיזרו אנא,

׳חשדם בן־שאול, ש.

ן י א א רוצה הזד, השלם •  איש בין לבו
קרי בחר מי אבל לאשתו, ת של מי  כתבו

ם די עמו תי ת רבו ם בגליונו ני חרו א העו של ה
ה לם תר, בץ בולל, הז תבה הי ם על כ  אפרי

שדוד,הרץ איש גור, ת א עמדו  על לכנסת; למו
ה נלסון רפי של אלמנתו  על באילת; החי

רסל הכדו תי צ ה קבו ח טי ב רעאל, המ  מעמק-יז
ת בעל על איתךנבח; עו ת, הדי ריו  הדייר המקו

קב ע  ועל עציון, שבגוש אלון־שבות איש כך, י
ץ, יוסוף א חי מרפ מחיפה. ה

שלו והדין אחד בד
לשני והלא־משותף המשותף על

הזה העולם (״תשקיף", ח״כים
11.5.88( .

 שני אחד בקטע נכרכו תשקיף במדור בידיעה
 מישפח־ שם הוא ביניהם היחיד שהמשותף ח״כים,

 ח״כ בין הבחנה כל היתד, שלא העובדה תם.
 חוק את להצבעה שהביא לין(מהליכוד), אוריאל

 ובין מעביד על־ידי קנסות־התנועה אי־תשלום
 בהתמודדות שנכשל לין(מהמערך), אמנון ח״כ

לכנ המועמדות על במיפלגת־העבודה הפנימית
 פה המדובר אין כי חשד, בי מעלה הבאה, סת

״טכנית". בטעות
 מתקבלת איננה זאת טעויות. ויש טעויות יש

נסלחת. ואיננה הדעת על
חיפה בן־זאב, משה

א 9 ר קו אב ה ־ז  בכשרים.שירבלב חושד בן
ה הליכים, שכי ה, ליד ז ע ז ב  כ־1ל שעלת מתוך נ
ת ^ ^ טהורה. ני

ראשונים זכות
יחצן המילה של הראשון אביה על

הזה העולם העורך״, (״איגרת
11.5.88( .

 אני כי אל־על, חברת ובתיקי במרומים שהדי
 ליהסי־ציבור למחלקה יחץ המילה את המצאתי

)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השער כתבת

מהחיים סינוו
 של בעלה דאוד, תייסיר של סיפורו

 הוא מביתא. האשה (בתמונה> ממירה,
 על הוגשמו, שלא שאיפות על מספר

 ועל הסתיימו שלא לימודים
 שמזלה רגילה, ממירה-אשה

פיהם. על הייה את הפך הרע

האחורי: השער כתבת

ההפסד אחו׳
 החיים על מספרת דיין(בתמונה) יעל

 הפנימיות בבחירות ההפסד אחרי
 על מספרת היא העבודה. במיפלגת
 של בעיתונות הפירסומים על שושלת,

 על בתדמיתה. שפגעו אסי, אחיה,
ובעיקר המישפחה, תגובות

0
י י *

 1 מהמיפ* - הקשה האכזבה על
1 ובכלל. פרס משימעון לגה,

 ומיאניוק
י לאיטליה

 של הסגרתו את איטליה ממשלת תבקש אם
 פליליים הליכים עקב דמיאניוק, ג׳ון

 על יקפוץ הוא כי להניח ניתן נגדו, שפתחה
מוס־ להיות ויבקש המציאה

 הוצאתו את למנוע כדי גר,
לטריאסט. נסע שפטל להורג.

ההבלים ויד1
 ומוכרי־ מקהלות מוקיונים, ניצים, יונים, על

נבחרו, ולא שנבחרו אלה סבון,
ש* מיפלגת־העבודה, בוועידת
הרשימה. את (כמעט) הרכיבה

אן ח מוי א צ  ׳ו
דמידחמה

 יפול לא שרכושו מאוד השתדל נלסון רפי
 כך לשם מריאן. הצעירה, אשתו של לידיה

דבר. לה הותירה שלא חדשה צוואה כתב
 מקו- כמובן, הרגישה, מריאן

כ־ נגד במיתקפת ויצאה פחת ^
בחוק־הירושה. נעזרת שהיא

המרחרת רחר
וחת:1מר

 במעיל־פרווה מעשה
ובאש מבעליו שנגזל

ה • ראש-עיר של תו
 - מאיר לבית שושלת

 כחול-לבן כולה שהיא
 - הוריהם מגירושי שנהנים ילדים גם יש •

 פרסוב ויוסי גולדמן דבי • תומר דן ולראייה
 הם עכשיו הים־התיכון. במועדון הכירו

 הביזנס ועל • מתחתנים
 קריבושה ענת של והפלז׳ר ■1^ ■

בן־שיטרית. ומשה (בתמונה)

 שרמה מישבט
לצמיד־זהב

 נעצר פולופ גי • מטבע אותו של צדדים שני
 נישק הקדוש ג׳ורג' • סמים לעבירות בחשד

 הנא- • לעוגה סכין • מיפלצת
• להשתחרר רצה שלא שם

לצמיד-זהב. שלמה ומישפט

ף ש ד ד ח

סודיים מנתחות
 מודע להיות בלי מודעות לפתח אפשר האם

 אולי אבל שכן. נראה מסוייטז דבר לשום
 ידוע שאינו משהו לידעתים ידוע באמת

 לנו צפויות כך, או כך רגילים. תמותה לבני
 וספינות עב״מים ״התגלויות

 לתיקשורת ואפשרויות חלל
מהיקום." אינטליגנציות עם

 בולטות עובדות שתי
הל מיכל של בחתונה

הרו • (בתמונה) מן
 ליז של הסודי מאן

המ החברה • הרדי
 • בן־ישי רון של צעירה אוד

 יותר עוד הצעירה והחברה
והעליז. החתיך עליזי, אורי של

שם ררא אסיר
 בנו קידר, ארז ישב חודשים תישעה במשך

 שה- מבלי הבריטי, בכלא קידר, מוט׳לה של
 נחשד הוא זהותו. על דבר תדע מישטרה

 ובהשתיי- בקוקאין במיסחר
מס־ הוא וזוכה. למאפיה, כות ■

סיפורו. את הזה להעולם פר

הציוני בונד ג׳יימס
 לשיחרורו המילחמה על מספר קידר ארז
 על קידר. מוטקה הישראלי, בונד ג׳יימס של

 י היום שעד אביו, של מאסרו על בצילו, חייו
 לו, שהביאו הסיבות על או עליו, ידועים לא

 - שניהל החריף המאבק ועל מלאים פרטים
 בצה״ל ואלופים קצינים עם

 כדי - בממשלה שרים ועם
מהכלא. לשיחרורו להביא

דוס־דב
 השבוע בסוף נפטר רטקין יורם האדריכל
 אהבותיו, ילדותו, סיפורי מז־ום־לב.

 והקאריירה גירושיו נישואיו,
את שנים במשך פירנסו שלו #

והרכילות. החברה מדורי

המתקלנת האשנורית
 אבוטבול, אלון עם (בתמונה צחור ענת

 אחרי לרגע. נחה לא מהסרט) בסצנה
 ונערת נערת־היופי לב״י, נערת שהיתה
 חדש עניין לה מצאה והאשכוליות, היוגורט
 בימים ותיאטרון. קולנוע - בו לעסוק

 ל- לצאת עומד הקרובים
■1 שבו החדש, סירטה אקרנים 1

מלא. בעירום מופיעה היא

1
להש שידע העני בן-המלך - פוליקר יהודה

 מרתון- • התיכון הים באגן במדויק תלב
 הס- בשבוע ים־ספרים • הלילה לתוך ארצי

 למראה ותמים קטן תיון • פר
על והרצאות 450 במקום 30 • 4? ■

פרס. שימעון במקום פמיניזם

18 דיין יעל נפש חשבון 3
הקבועים: המדורים

ירושלמי מעורב - מיבתביס
21 זוהר מיקצוע - זח דגם זה 4 העורכים ועדת - העורך איגרת
22 עלומה שליחות - ישראל לילות 5 ב לא - הנדון ככה טו
24 העולם כל על - מרחלת רחל 8 במדינה
25 ת עובדות - רון רינוני בולטו 10 יוגים דרושים: - תשקי־
28 ם עובדי - חדש חל כוכבי 11 ם - אישי יומן קרי ם החו הרעי
28 תשבצים! 12 עכוזים מלקקי - אנשים
28 יפה ילד לרות״ מיבתבים ה - אומרים חם מה מאשה קורן, חנ
31 קטלני קיץ - הורוסקופ אלון, ניר רשף, צלי לובלסקי,
33 שחור הומור - בפנוכו 16 ירמיה דוב ביילין, הלנה

2648 הזה העולם


