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לתצלום מתחת הכותרת טיב על
).8.6.88 הוה העולם (״הפגנות",

 מתחת הכותרת שעושה כפי לרמוז, אסור
 הכיבוש, נגד בהפגנה מופיעה אני שבו לתצלום

 ובין הנאצי הכיבוש בין אנלוגיה יש כאילו
הישראלי. הכיבוש

 באירופה היהודי לעם הביא הנאצי הכיבוש
 בין השוואה כל אין ושיטתית. טוטאלית השמדה
 ובין בהיסטוריה, ורע אח לה שאין זו, השמדה
השטחים. של הישראלי הכיבוש

 הוא כביכול, ה״נורמאלי" זה, כיבוש כי אם
 דיכוי — מכך המשתמע כל על קולוניאלי כיבוש

אזרחית. אוכלוסיה בקרב וזריעת־מבוכה
■חשליס. ארנון, לוסי

אל בכרם חברה ר ש י
(״הנדון״, מהמדינה הדת הפרדת על

).25.5.88 הזה העולם
 למה לדתיים? השינאה הזה להשלם מהיכן .1

 בלב חמה פינה הזה בהשלס מקבלים לא הדתיים
הערבים? שמקבלים כמו
 כן! בהחלט מהמדינה: הרת להפרדת ובאשר .2
 יכולים שאינם נפרדים שני הם והמדינה הדת

 הקדושה תורתנו דת לפי אחת. בכפיפה להיות
המשיח. ביאת לפני מדינה להקים אסור

 לחבר מנסים שהפוליטיקאים הוא העניין אבל
 בכרמים, המחבלים והם האלה העניינים שני את

ניריזרק פרנקל, משה ישראל• בכרם
• • •

תופל עצת־אחי
הכ קיפת־החולים של חשיבותה על

 הזה העולם והשקל", (״אתה ללית
8.6.88.(

 את ״למסור לביב, יגאל לנו שמשיא העצה
 עצת־אחי־ היא למישרד־הבריאות," קופת־חולים

 של ייסודה מאז כמעט שמענו וכמותה תופל
 ברצינות, אליה מתייחס לא ואיש קופת־חולים

מהליכוד. שר־האוצר לרבות
 מז־ של הצודקת תביעתו בין קשר כל אין גם

 להשתתפות קיסר, ישראל ח״כ ההסתדרות, כ״ל
 קופת־חולים, בתקציב האוצר של משמעותית

 מכלל 83ל־זל ואישפוז בריאות שרותי המעניקה
 בראשות חילופי־הגברי לבין ישראל, אוכלוסיית

 ״ראשו תמורת כאילו ההנחה שרות־התעסוקה.
 משאבים שר־האוצר יזרים חקלאי" (ברוך) של

מגוחכת. הנחה היא לקופת־חולים
 גבו על ״גיבנת איננה קופת־חולים ולבסוף,

 נכס היא קופת־חולים הוא: נהפוך קיסר". של
 העזרה במיפעלי וגולת־הכותרת תחליף לו שאין

מושת שעליו מעקרונות־היסוד שהיא ההררית,
ההסתדרות. תת

תל־אביב ההסחדרוח, ,דוברסולר שמואל

ם חומר־נפץ לחרקי
 הקמת שלפני הימים מן כינויי־סתר על

 הזה העולם (״מיכתבים", המדינה
15.6.88.(

 גרשון של בסיפרם בעילעול הסתפקתי לא אני
 המפרט ספר — יבין לא זר — ריבלי ועליזה

המ שלפני במחתרות נהוגים שהיו כינויי־סתר
 דברים בו וגיליתי אותו רכשתי גם אלא דינה,

מאוד. מעניינים
 כינויי־הסתר אלפי בין שם, למצוא אפשר כך

 את גם וכלי־נשק, מיבצעים מקומות, לאישים,
 טי־ הנפץ לחומר ההגנה אירגון של כינוי־הסתר

 שכח, שכבר למי שהוא, ,,די־די־ט היה זה אךטי:
השניה. במילחמת־העולם שהומצא קוטל־החרקים

קר״ת־מוצקיו פלג, שימחה
אפילו ועוד זוכרי□ • שמ איל.  המלא 1את

 דיכלורו־דיכניל־ נלועזית: הדי־די־טי של
טריכלורותן.

שגר■ פגי והדרת
 טרייה כך כל לא לעוגה תגובה על

).18.5.88 הזה העולם (״תמרורים",
 שחקן־תיאטרון רק היה לא המנוח לביוש זלמן

 שהיה איש־רעים גם אלא הראשונה, השורה מן
שלו. המקורי בהומור ידוע

 עם ישב כאשר הפעמים, שבאחת עליו מספרים
 התל־אביביים, מבתי־הקפה באחד לבימה חבר
 העוגה מן ראשונה נגיסה נגס משרק לפתע, דחף

 ממקומו. וקם כסאו את במקום, לו שהוגשה
הפת קימתו על הפתעתו את חברו משהביע
 העוגה על בהצביעו לביוש, הסביר אומית,

 — שיבה ׳מפני אצלנו כתוב ״הלא לו: שהוגשה
תל־אביב יצחקי, אתי תקום׳!"
2651 הזה העולם

מוסד
המתת על

 של שיטות־העבודה על מרתקים פרטים כמה
 שרותי־הביטחון בין שיתוף־הפעולה המוסד,

 במיק- כמו המערבי, העולם של
חפר־ ועל וענונו, מרדכי של רה

מודיעיניות. ופאשלות פרות

קוסמטי ניתוח

ת תב שער כ הקדמי: ה

קרה מיקלחח
 מיפלגת־ החליטה שעבר הרביעי ביום

 לא אבן. אבא של הדחתו על העבודה
 נרדף שם אבן, במעשים. אלא במילים,
 הומור מדיני, ניסיון עשירה, להשכלה

 ויו־ חריף וכושר־ביטוי שנון
 התבוסה, על מגיב צא־דופן,

סבה. שזכה הקרה והמיקלחת
 רשימת- של בסופר־מרקט ויונים דגים על

 הקוס־ הניתוח ועל הבאה. לכנסת המערך
 העור מתיחת האף, שינוי - המוצלח מטי

 חדש לב הצבע. והחלפת
מוח. לא גם הושתל, לא עדיין

אחר״כך. שלם עכשיו, קנה

נסיכה
כורחה בעל

 ההגדרה עם מסכימה לא קרמרמן רחל
 לפוליטיקה בהקשר ״נסיך", של המקובלת

 הוא שיטרית מאיר דווקא הישראלית.
 היא הזה להעולם בראיון לנסיך. סמל לגביה

מוע־ על ילדותה, על מספרת
 ועל חרות לרשימת מדותה

מבית. שקיבלה התגובות

חדש דף

בא? לא ומי
 בין סימלי הסכם־שלום של חתימתו טכס על

 באי לא ומי העתידה. פלסטין למדינת ישראל
 על להיות!" יכול לא זה טובים, ״יהודים על

 60ה־ שנות על ו״כהנרון", ״שמירון" ״אנצאר",
הרפ־ על גפן, יהונתן של

 ולטש רוברט של לקטיביות £ |
שירים. בשישה בושם ואילן

הפיראטים
 השכנות והתחנות הישראלית הטלוויזיה

 האזרח, של רצונו את לספק מצליחות אינן
 פרושים כבלים של מטרים אלפי ולראייה,

תח המדינה. של ולרוחבה לאורכה היום
 מוסדר לא עדיין שמעמדן הכבלים, נות

 להנפיק התחילו כבר בחוק,
סיר־ ולשדר חשבוניות־מס
עלילתיים. טוני־פירסומת

הסוערים ח״ו
אלבז בני שר

 בני את אוהבים לא אמצעי־התיקשורת
 אולמות למלא לו מפריע לא זה אלבז.

 הזה להעולם בראיון קלטות. אלפי ולמכור
 עדת- בקרב הצלחתו את מסביר הוא

 את ומביע שלו המעריצות
הומו־סכסואלים, על דעתו

נשואות. נשים ועל קטינות

הקבועים: המדוד•□

3 אח־תופר עצת — מיכתבים
 4 בהר־מען פנישה — העורך איגרת
5 פנים מתיחה — הנדון

6 הרס האחת — מדינה
10 השמים של הדשא — תשקיך

11 כסישנל החיים — אישי יומן
12 תעשייתי ריגול — אנשים

 14 שלילי שוו״נכסים — והשקל אתד
14 החדה — תמרורים

16 כשלה פנקסנות — חדש דך

ת תב ר כ שע האחורי: ה

לא? או מזונות-נו
 של אלמנתו נלסון, מריאן בין המאבק

 תנופה. צובר לירון בנו לבין נלסון, רפי
 מנסה בצוואה, לדבר זכתה שלא מריאן,
 לרשותו שנפלה מהעוגה בנתח לזכות

 לבית־המיש־ שהוגש בתצהיר לירון. של
כל למריאן אין מדוע לירון מנמק פט

ד ר*דיי ״י ו חי ד חי י י.-! ח " י1י €י

..

פושעת ושלש
חו בבית־שמש בבנייו״הממרים השריפה

 בבניין בטיחותיים. מיפגעים של שורה שפת
 בית- של למכבי-האש אמצעי־ביבוי, כל אין

 ול- אנשים לחילוץ בסיסי ציוד אין שמש
 האש עם מהירה התמודדות

■1 לו £21 1 אי ה ו צ ע מו ה ש־ א ה ר ל  תו
אחרים. בגורמים האחריות

המזלג קצה ער
 ב־ הקרובים בשבועות יוקרנו סרטים 130

 היושב לישראלי ירושלים. פסטיבל מיסגרת
 לטעום ראשונה הזדמנות זו תהיה בציון
 השנה של הקולנועיות החדשות מן משהו

 העולם הרוסי. הקולנוע ובייחוד האחרונה,
 את המזלג קצה על מביא הזה

המו שבסרטים הבולטים
ירושלים. בפסטיבל צגים

מתבייש היה שיילוק
 מה לעצמה תיארה לא בוודאי פוקס סוגיה

 שהוציאה דולר, 2000 מעשיה. השלכות יהיו
 להשיבם בכוונה החייל, בנה של מחשבונו

 של לחוב שנתיים תוך תפחו מהרה, עד
שב־ שקלים, אלפי עשרות .

^ 0 £ ו £ תי בו ק ה עי ש ר ד ר נ מכו ת ל  א
בעלה. ידיעת ללא דירתה,

// 7 חנוני
 • מדי וזמר מדי נשוי מדי, צעיר אבל נחמד,
 מעשה • דולר אלף 100 תמורת אשה

 והדימיון, • צוואר״הרחם ובסרטן כשחקנית
 חברתו ניסני, מירי בין טעויות, המעורר

 אורלי לעורכת-הדין לידסקי, צגי של
 הנכונה הנוסחה • קעטבי

 - ניס וברוריה דני של
לחוד. ולבלות ביחד לעבוד

 שיטרית. תאיר — אומרים הם מה
 יצחק הראל, אהחן עמור, שאזל

18 יעקוב׳ נר גון־נחס. ציפי צב; (.פיצלה־)
20 הסרטן שנת — הורוסקופ

21 התנועה צו — זה וגם זה
22 לנויטבח מהצבא — ישראל לילות

 24 השל□ כל על — מרחלת רחל
25 מבונרזת אוהב — רון רינוגי

26 יחשל׳□ פסטיבל — קולנוע
34 - תשבץ
35 לקולנוע נשוי — בפנוכו

36 קרמרמן רחל — חשבידנפש
42 נחמדה מחפש — לרותי מיכתבים

 הכשו אין
אשר בוועדת

 בממשלה שר על אוסרים ועדת״אשר כללי
 קודם לו שהיו בעסקים מעורב להיות

 ראיות צצות החלו באחרונה למינויו.
ייג־ של העמוקה למעורבותו

בניו, בעיסקי הורוביץ אל ^
כשר. כיהן שבה בתקופה עוד

המענקוהשקל אתה
והעלמות־המס

אול • שרותי־ים למנור זמני כונס־נכסים
 המיסים ביטול דורש אמריקאי טימטום

 בתי • להסכם״הסחר בניגוד העומדים
 בית־ • גדל הייצור אבל ריקים, הקולנוע
 יאיר טענות את דחה המחוזי המישפט

• אפרתי אלי נגד קולטון
 • לקנון שלילי שווי־נכסים ■ * •

האמריקאי. למענק הסיבה

ו כ ו נ פ ב
קוק ומתכתבת, מתאבדת סטריפטיזאית

 רדופת־שואה וזמרת״אופרה ערבי סינל
 נשוי - קולר שיש • אחרון בסטריפטיז

 מפיק גם עכשיו לפסטיבלים, מכור לקולנוע,
סאליב. לוואדי ורקוויאם •

 סיביל של מסעותיה
 הטכס כוכבת ראוך,

 מיסעדה • האירוטי
 אישי וכנר שלם לערב
 ולא- שאולי לטדי
אבי על • חן ביטל

 של אלמנתו בה,
 והקשר ורנד נחמן
 נילי • לעיתונות שלה
 לרוני עברה פלד

 יהודה בינתיים עושה מה ה.בוטקטו
האל היא ומי • ברקן!

! 0X ו  לי־ בין ששידכה מונית ■4
ן עטרי ושיש צ׳רני און


