
בזיבחבים
העיניים את לפקוח
בש תיירת צפוייה שלהן הסכנות על

כדורי־גומי", (״בלי הכבושים טחים
הזה העולם המרחלת", ״רחל

22.6 .88.(

 פועל איך לחקור יש כי סבור אני מזמן כבר
 רחל של הקטע למשל, הנה, יהודי. של מעוות מוח

ראוך. סיביל הגרמנית היפהפיה על המרחלת
 שאני ״בחיי הקטע? את המרחלת מסיימת איך
 בשטחים), מסיירת אינה שהיא אותה(על מבינה

 הגוף את יהרוס תועה כרור־גומי שאיזה למה
שלה?״ המהמם

 בקבוק ולא ערבים של אבנים לא תוהה: ואתה
 חמורות חבלות לגרום העלולים שורף, מולוטוב

 כי אם מלהזכיר, הס זה והיפה. העדין בגופה יותר
הדעת. על יותר מתקבל זה

 תבינו, מתי עיניכם? את תפקחו מתי לעזאזל,
 האבנים ארוכה, המלקקת לשונכם תהא אם שגם

הב בבתיכם גם אתכם ישיגו המולוטוב ובקבוקי
ארץ־ישראל קורא, טוחים?

בירדן גן־עדז אין
 ברית- יוצאי לנשירת המניעים על

 העולם אכזרית", (״ציונות המועצות
).29.6.88 הזה

 של הבריחה, נכון, יותר או, הנשירה ממדי
 כביכול להגיע האמורים ברית־המועצות, יהודי

 רק לארצות״הברית, להגיע מעדיפים אך ארצה,
 לפרט חשובים כלכליים שמניעים מחדש מוכיחים

לאומיים. מניעים מאשר
 מן הירידה מימדי את מסביר גם זה לדעתי

 ירדן, ממלכת היתה לוא אגב, ודרך הארץ
 דמו־ בעיה לנו היתה לא גם גדעדן, שכנתנו,
■חשל־ם קינן, נח בארץ־ישראל. גראפית

• • •
המארוקאית הנבחרת

 בחברה מארוקו יוצאי של ייחודם על
 העולם אישי", (״יומן הישראלית

).29.6.88 הזה
 במילחמת־ לו, בחר אבנרי אורי שהמ״כ זה

 מוכיח רק מארוקו, יוצאי של כיתה העצמאות,
נבון. אדם היה הוא אז שכבר

 בצבא רק טובים לא המארוקאים, אנחנו,
 בממשלה גם אלא למשל), אגמון, דויד (תת־אלוף

 גם שיטרית), (מאיר בסוכנות גם לוי), (דויד
 (ארז בשירה גם פרץ), עמיר דיין, (אלי בעיריות

בן־עמי). היפה(תמי במין גם וכמובן ביטון)
ירושלים מרציאנו, ניטים

• • •
פרלמנטריות דמעות
ברשי נכלל שלא ח״כ של תגובה על
 העולם (״אנשים", 12ה־ לכנסת מה

).29.6.88 הזה
 אזרח אליו צילצל כאשר בכה אבן אבא אז
 עוד אבן. של הדחתו על צערו את בבכי והביע
 אבן• אבא שהקיץ נראה ובכלל, אבכה. אני גם מעט
בבכיינו. בודדים נהיה לא ואני

 את — המחנות מכל בוכים אלינו לצרף נוכל
 יצחק את דקל, מיכאל ואת כהן־אבידוב מאיר
וכר. וכו׳ דיין יעל ואת ארצי

חל־אביב אברמוב, גבי
• • •

הסאמובארים עיר
 בברית״המוע- עיר של הנכון שמה על

אי ״יומן בגיאוגרפיה", צות(״שיעור
).8.6.88 הזה העולם שי",

בגיאוג מאוד בקי שהוא כותב אבנרי אורי
 מיל־ במהלך במפות תקיעת־סיכות מתוך רפיה,

 את מזכיר הוא זה ובהקשר השניה, חמת־העולם
טולזה. הרוסית העיר

 טולה, עיר ישנה טולזה. בשם רוסית עיר אין
 העיר המילחמה. בזמן הגרמנים על־ידי שנכבשה

ובתע שלה בתעשיית־הסאמובארים ידועה טולה
 היטל טולסקאייה מסוג שלה(רובים הנשק שיית

לוד קנובלר, יוסף >■הבק

הסקרים עיר
 בברית- עיר של הנכון שמה על עוד

הזה העולם אישי", (״יומן המועצות
8 .6 .88. (

 היא בברית־המועצות. נמצאת איננה טולזה
בארצות״הברית. נמצאת
 אוקלהומה, מדינת בצפון־מיזרח עיר היא זאת

)4 ד1בעמ (המשך

הקדמי: השער כתבת

מוץ אי
 את חושף הזה העולם שעיד תחקיר

 יכולים שאינם זוגות של מצוקתם
 הניצבים הקשיים לעולם. ילדים להביא

 השנים בארץ. ילדים באימוץ לפניהם
 להפד נאלצים שהם הארוכות

החלו־ והדרכים לאימוץ תץ
משתמשים. הם שבהן פיות

האחורי: השער כתבת

ודוגמתו גינקולוג שו
 נגד לב־רן חניתה שהגישה בתביעה

 כי טוענת היא לב־רן, דויד הד״ר בעלה,
 התמחותו את לימודיו, את מימנה

 המשותפים חייהם ואת באוסטרליה,
 חי היום דרכם. בתחילת

(בתמו־ הדוגמנית עם דויד
(דבני). פרידמן טפירית נה)

הדימדומיס איזוו
 כסף, ממנה עושים הסוחרים - 88 קבלה

 החזרה לתהליך בה משתמשים הדתיים
קבו תראפיה בה עושים ברפא״ל בתשובה,

 מחפ־ בני״נוער העבודה, שעות אחרי צתית
 אומרים, בה, העיסוק פתרונות. בה םשי

 ול- הנפש, לעירעור גורם
 קבלה חוקרי שני ראייה, ■

נשותיהם. הכאת בשל נעצרו

חדש דף
 שיוים שישה

דרויש מחמוד של
 המשורר את מענישה ספרותית עורכת

 שירו על דרויש, מחמוד הגולה, הפלסטיני
 איש שניר, ראובן הד״ר במחלוקת. השנוי

 מבקש בירושלים, העברית האוניברסיטה
 למשורר שנוצר השטני" ״הדימוי את לתקן

הפלסטיני, העם של הלאומי
 הער- רשימת פירסום על־ידי ■ 1 •

שיריו. מטובי כמה וגם כה

חדשות משדרים
 הטלוויזיה קרייני גם אחר, דבר כל כמו

המש - לשלושה מתחלקים הישראלית
 ובמיקטורנים פירחוניות בעניבות תדלים,

 רק להם שיש המדים, לובשי אלגנטיים;
והשלו־ בארון, אחת חליפה

1  ה־ את המעבירים מיאלים, ^ ]1
לאיש. מאיש האדומה עניבה

ילדות־טובות־חיפה
 הדוגמנות עולם של החדש הגימיק

 שפירא וסיגלית איריס הוא הישראלי
זהות. תאומות זוג (בתמונה),

קורצת לא אמנם הדוגמנות ^
כן. דווקא הכסף אן להן,

הו הישרא/י

והשקל אחה
של,כור״ הקאזינו

 ברוכין ושרה לימון מרדכי(״מוקה״)
 בארץ רוטשילד הברון עיסקי מניהול פרשו

 מארצות- מבקשת מישטרת״ישראל •
 20 אחרי • גציש שלום הסגרת את הברית

 • רישיון מקבל דיפלומט - סחבת שנות
 בכב- ברשתות-הטלוויזיה שקעההה םהא

 כלב- מבחינה כדאית לים
1 1  מנכ״ל בין ההבדל ומה ליתז• ■1

קאזינו! לשחקן לשעבר כור

1 ו3 כ ו
 ועל יפו בלילות מוסיקליות צרימות על

 • העגול השולחן אירגון של כללי־הברזל
 • החורקים הצדק וגלגלי נשים, למען נשים

 ישראל ועל ביאליק ח"נ של זינסהדילי על
 ב- לפגוש שהשתוקק לרמן

 מקום ועל • הלאומי משורר
בישראל. הערבית הספרות

 תעסה־גוזו
שויוים תעשה

 הצליחה לא זאת ובכל תימניה, וגם אשה גם
 חרות לרשימת להיכנס תעסה״גלזר מרים

 לא אבל מאוכזבת, אומנם היא לכנסת.
 היבלות על לה כשדורכים לוותר. מתכוונת

 ואם ללביאה. הופכת היא
מל־ תירתע לא צורך, יהיה

לבג״ץ. ולפנות שרירים עשות

 ניאווריס שר פוליטיקה
ומפצחי־גרעינים

 אבירים, נסיכים, מלכים, פיאודלים, על
 מנכסיהם, שירדו אצילים חסודות, גברות
 שההבדל מחנות על הרפתקנים. וסתם

 הפו- ועל בלבד, מיקרי הוא ביניהם העיקרי
 שהפכה הישראלית ליטיקה

למישחק־כדורגל. באחרונה 1ו
התיקשורת. אשמה ובכל

 ביניהו העיקרי

0

אילת על מוותר אילו
 מכישלונו מאוכזב אינו כלל אסיה אילן

 רצה לא הוא מפ״ם. למזכ״לות בבחירות
 את מגדיר הוא 1 ^1ו1 סדנת כבוגר להיבחר.

 רו- לגורו, הסוגדת סגורה כ״מיפלגה מפ״ם
שו ואף מיצעדי־לפידים,״ של מאנטיקאים

 במרץ שוקד הוא בינתיים ממנה. לפרוש קל
 תוכנית״שלום של פיתוחה על

 מוכן הוא שלמענה ייחודית,
באילת. חופשותיו על לוותר

שהכזיב הגאון
 ומנהלת- מזכירה שהיתה זודקביץ, מיכל

 סיבה, ללא פוטרה גאון, יהורם של ההצגה
 תביעה הגישה השבוע, מתפקידה. לדעתה,

 תובעת היא שבה מישפסית,
סכו- גאון של ממישרדו ■

לדבריה. לה, שהובטחו מים

בחרות נרות־חנוכה
 שעבר הרביעי ביום היו נשים הרבה

 הן תנועת״החרות. של הפנימיות בבחירות
 הפוגה. ללא עבדו שעות 20 במשך הכל. עשו
 ברשימת כי התברר היום של ופובס םאול

 אף נכללה לא לכנסת החרות
 נ־ בבחינת אחת. אשה לא ■ * ■

בלבד. לראותם - רות־חנוכה

גזרדין
 בדווית אל״מוגרבי, גמאלת הרתה 20 בגיל

 יהודיה, היתה אילו לנישואין. מחוץ מרמלה,
את לגדל יכולה היתה אולי
ה המסורת אך בגפה, בנה

אחר. גורל עליה גזרה בדווית

4 מכלא חסיות
 פוליטי עבר בעל הוא קלר אדם 33 בגיל

 הראשונה בפעם נאסר 16 בגיל עשיר.
 לשבת הספיק כבר מאז הפגנה. במהלך

 ובגלל בלבנון, לשרת סירובו בגלל בכלא
 טנקים 117 על סיסמות־מחאה שכתב

 האחרון שרות־המילואים במהלך ונגמ״שים
 על ,4 מכלא חוויות על מספר הוא ו.של

 שרכש החדשים החברים
 מעב- בתור הכלא ועל שם,
למדעי״החיים. ניסויית דה

:77/7/77< \ 7 7 7 /7 7 * 7  7 /7 7

 לירון של החתונה על חדשים גילוייים
 לא - (בתמונה)אלבז בצי • צלסון וצ׳ידי

 מועילות עצות • ראמבו גם אלא זמר, סתם
 • בפרט קובלצץ ולרצי בכלל, לקוראים
 - אדם של כמו-אח - שירזי שימעון

 שמח • הצרפתית בריביירה ונמצא נעלם
 הצ- שתי - חיפה בתיאטרון

ה־ ומאחורי הבימה על גות,
אחד. כרטיס במחיר קלעים,

22
26

 משננת שימפנזה — ישראל לילות
ביאריק בלי — בסנוכו

הקבוע׳□: המדורים
28 מקיברו נשלף — קולנוע 3 הממובארים עיר — מיבתבים
30 באיחור רישיון — והשקל אתה 4 הידד! למדליפים. — העורך איגרת
31 לידה שעת — הורוסקופ 5 באוויר שביעיות — הניח
32 תשבצופן 8 בבית נם — במדינה
32 מתמשנח רווקות — לרותי מיכתבים 9 חעסה־נלזר מרים — נפש חשבון
33 השלם כל על — מרחלת רחל 10 בשיפוצים סתום ממי — תשקיף

יונב. שלמה הל־ר — אומרים הם מה 11 פרסי בלנאן — אישי יומן
אשד, חני קול, איציק לוי. (אלנרה) רינה 12 אותה! אכלת ח״ך, — אנשים

38 עינבר שימשון בר־שביט, שלמה 18 השירה לעזאזל — חדש דף
40 לקר״נים מבט — ראווה חלון 21 הפאסטה עיק — זה וגם זה

2654 הזה העולם


