
בזימזביס
סימני־שארה בדי

למישרד־ לוי דויד של מועמדותו על
 הזה העולם (״הנדון״, החוץ

16.11.88.(
 בימים המשחיזים הם שרבים בכך בהתחשב

 (למיש־ לוי, ״דויד וכותבים עטיהם את אלה
 זה סימדקריאה), ישמור!״(עם אלוהים רד־החוץ)

 מסתפק, שהוא אבנרי אורי של מצירו הוגן רי
 אלוהים לוי, ״דויד — שאלה בסימן זה, בהקשר

ישמור?'
 לוי דויד של למועמדותו הזאת ההתייחסות את

 או התת־מודע, בתחום לחפש יש למישרד־החוץ
ב־ פחות, נקייה בלשת
(חסר־ העליונות תסביר

האשכנזים. של ההצדקה)
 כל נזרמאלית במדינה

שר־ להיות יכול אחד
ל מגיע הוא אם חוץ,

 המצדיק הפוליטי מעמד
 לדויד כזאת. מועמדות

הג במיפלגה 2 מס׳ לוי,
 חסרים לא במדינה, דולה

 יכול כי ואם כישורים
 יודע איננו שהוא להיות

 שולט הוא הרי אנגלית,
 ישראל, מדינת של הרישמיות הלשונות בשתי

 שיוכל כדי בהחלט מספיק וזה וערבית, עברית
להתבטא. שצריך במקום להתבטא
 הצרפתית, בלשון שולט גם לוי דויד מזה וחוץ
 הדיפלומאטית הלשון עדיץ הכל, ככלות שהיא,

השלטת. הבינלאומית
לוד אלמקייס, מטריק(ניסים)

ופלא הפלא
 בבחירות ישראל אזרחי חצבעת על

 העולם (״בחירות״, 12ה״ לכנסת
).9.11.88 הזה

במוח. ולא בכוח בחרו האזרחים שרוב מפליא
נרסויה קלן, נבון, מייק

• • •
נדזלה אכזבה
בב הערביים האזרחים הצבעת על

.12ה־ לכנסת חירות
 ערביים(ביניהם אישי־ציבור למיספר שלחתי

 מיעארי) מוחמר וח״כ דראושה אל־ואהב עבד ח״כ
 שתוצאות הגדולה האמבה אודות מיכתב

 ומי למחנה״השלום גרמו הערבי במיגזר הבחירות
לציבור נזק הארוך, בטווח גם, יגרמו לא אם יודע

תדאביב. רוזנפלד, משה •צמוע ביעיה

הראשח לא
 שרי־ביטחון של בצה״ל שירותם על

 העולם ״תשקיף״, שירת״, לא (״ארנס
).9.11.88 הזה

 יהיה הוא אם ארנס. למשה להיטפל הצדקה אין
 הראשון שר־הביטחון יהיה לא הוא שר־הביטחון,

בצה״ל. שירת ושלא פרופסור שאיננו
 רק הנה, זה. בנושא להגזים צורך אין וככלל,

 לסגן־הנ־ בארצות־הברית נבחר שבועיים לפני
 הכפתור מן פעימת״לב במרחק שהוא אדם שיא,

 אדם אטומית, שואה העולם על להביא היכול
 היתה כשארצו דווקא פעיל, משרות שהשתמט

קשה(בוויאט־נאם). במילחמה נתונה
הרצליה קוק, נתן

• • •
הדמוגראפית הבעייה
 ברוכות-הילדים מישפחותיהם על
 החרדיות המיפלגות ראשי של

 הזה העולם הסחסנים״, (״מיצעד
9.11.88.(

 מתעמולת־הבחירות חלק מיקד המערך כאשר
הדמוגרא בבעייה שלו
 לא אך ניבא, הוא פית,
ניבא. מה ידע

 הדמוגראפית הבעייה
 הירוק. לקו מעבר איננה

בבקשה:
ש(תל לח״כ ה החד

רביץ אברהם הרב תורה)
 ילדים. 12 —

של הרוחני למנהיג
יוסף עובדיה הרב ש״ס,

 ילדים. 11 —
חנן המפד״ל לח״כ

ילדים. תישעה — פורת
 אריה ש״ס, של )37( הצעיר התימני לח״כ
 ירבה כן ילדים. שיבעה — גמליאל
ה העולם בני־ברק גוט, אברהם 2673 הז

 אוכלים איו
זהי את
שלו במשך הערבים. על לסמיד אי״אפשר

 יוזמת־שלום. לכל ״לא" אמרו הם דורות שה
סמכ שלנו. הסודי הנשק היה הערבי ה״לא״

 על ומכריזים באים הם עכשיו עליו. נו
 איד בישראל. להכיר נכונותם

 הזה התבשיל את יאכלו
שלנו! האיו״מדיניות קובעי

ף ש ד ד ח

תשמ״ח דוו
 וביקור״ אוטוביוגראפיים טקסטים אסופת
 בשנות צעירים אנשים בידי שנכתבו תיים,

 דמותו את לראשונה מציגה לחייהם, העשרים
 הנה- תקום שמתוכו דור של

יש־ של האינטלקטואלית גתה
החושן. תקופת שלאחר ראל

שקט
הכ שאחרי הראשון ביום ״היחסי״ השקט

 שקט היה הפלסטינית, העצמאות רזת
 דווקא כאילו יוצא״דופן. לא״סיבעי, מתוח,

 הפלסטינים את מאחד הוא
 כ- בחשכת״העוצר. הנתונים

נשימתו. עצר שלם עם אילו

1

 הבא[
נורית שר
ע נורית של סיפורה

 שנה 12 שבמשך מיר,
ב עצמה את חיפשה
ובד- בהודו הולנד,

 מצאה ולבסוף רום־אמריקה
^ ■  הנפש איזון ואת השלווה את 4^

אן. של הפרחים בתמציות ב

יי""ויייוי,*יי""יי וי ," "יי" ^ייייי* ^ *
הקידמי: השער כתבת

עיתונא של שתו
 קשה. ממחלה השבוע בסוף נפטר אשד חגי

 בכיר עיתונאי אשד, שנתן מראיון בקטעים
 חודשים, ארבעה לפני הזה, להעולם בדבר,
 הספר על סיפר הוא אז, התפרסמו לא ואשר

 על שילוח, ראובן על שהוציא
§  הסתיר ולא בבית הסתגרותו ^ £1

פרס. משימעון אכזבתו את

חשוון בחודש מוות
 וגם ארקין, במישפחת המוות היכה שוב

 כהן, דניאל חשוון. בחודש זה ההי עםהפ
 ארקין- גליה של )28( בתה

1  ש- שלושה לפני נפטרה כהן, ^ )8
מסרטן־הדם. בצרפת בועות

מזכירע
 ה־ ראש שהיה מי שרפשטיין, הפרופ׳בן״עמי

 באוניברסיטת לפילוסופיה חוג
■ |$£  שרה על-ידי נתבע תל-אביב, |1

שנעלבה. מזכירה פרודזון,

ד ? ע ע ב ר א . ג.••־.; .• • ־ -.־־׳ • ■י-•״.;׳.;■. .

קו הקמת היא היחידה תיקוותו ורצוץ. שבור פרס שימעון
 ולהב- להשפילו פדי מגידרו יוצא שמיר אן רחבה♦ אליציה

 כמעט מאמינים זאת בבל ארבע". ״על לבוא ריחו
מדוע! רחבה. קואליציה שתקום המומחים כל

:,האחור השער כתבת

מוקי? איפה
 השבוע להתחרות היה יכול לא אחד אף

לגמ אלמוני כלב מוקי(בתמונה בכלב
והי מחנות לשני העם את שפילג מי רי),
 טופר- כל וכמו להתנצחויות. נושא ווה

 בהילה אפוף השבוע גיבור היה טטאר
 פודל הוא האם מיסתורין. של

? }£  אימתני. דוברמן או שחרחר 7
החגיגה. נמשכת בינתיים ^34^■

יהודי?■ מיהו
 - ויכוח־סרק הוא הזו השאלה על הוויכוח
 בשעה הלא-נכון, הנושא על הלא״נכון, הוויכוח

הלא״נכונה. בזירה הלא-נכונה,
 יהודי - היא הפשוטה התשובה

יהודי. להיות שרוצה מי הוא

בגלל הכל
קטן מינתב

 לחץ־ את שהעלה המיסתורי, המיכתב מהו
תב מהו משרי־המערךי נמה אצל הדם  המינ

 הפוליטית, בקלחת הדתיים מחיר את שהעלה
 עם לסגור לליכוד גרם ואשר

■ ■ מי גס הדתיית המינלגות י  נ
! יהודי מיהו של הכבד חיר

אונסוהשקל אתה
מדריכים מחבש

מוס ס באמריקן מצליח ברגנר ע ספר ק  • א
אר • מטוסים מעקל לוי שי או מר אייר ט

שה • פעילותה את חיבה ס מ רנ  מתפש א
 הא- החרם בוטל • מדליפים ^ .

• רופאי״העיניים על מריקאי
בנתחים. זכתה ארמורקור

אייכה? שמאל
 מוטי השמאל. את מחפש תומרקין יגאל

 דליה עכשיו. שלום את מחפש קירשנגאום
מודאג. קינן ועמוס להצטרף רוצה רביקוביץ

נעלם. איננו, השמאל אבל
השמש, לאור בבוקר, אולי ^

הים! לחוף פחי״הזבל בין

נאשם להיות קשה
 דוכן־ על לעמוד כספי רם לעורך־הדיו קשה

 של בידידם עצמו המרגיש לאדם העדים.
 רא- של יועצם גדולי-עולם,
 קשה ושרים שי״ממשלות

נאשם. של מפקיד לגלם

חשבון בלי חאה
ביש רואי״החשבון מגדולי ולנשטיין, חגי

 מלקוח קיבל תפקידו שבתוקף חשוד ראל,
 הלוואה, להשיג כדי דירה למשכן יפוי-כוח

ת אן  כנגד הדירה את מישכן זאת, תח
ת  המיש- אחר. לקוח של חונו

לדין. להעמידו המליצה טרה £ 4
פרקליט-המחוז! מסרב למה

ל77 ל77<7/7 / /7/ ?72/ /77/7.

השותקת הרשות
 הלאומית המועצה אירועי את לצנזר ההחלטה

 גרוסמן דויד של ופיטוריו באלג׳יר הפלסטינית
הש עוררו בקול־ישראל ממחלקת״החדשות

 תחיונשהה שאומרים מי יש רבתי. מהומה בוע
 אי- ־השידור,תרשו מננ״ל פורת, אורי שהעביר

הזה העולם חריגה. מהוות נן
האי השתלשלות את מנתח
1 השבוע רועים

הקסעיס: המדורים
 3 שאלה סיסו׳ בל• — מיבתבים

4 בנזירים סיפוח — העורך איגרת
5 יהזדי? סיה! — מדון

9 1להח כדי לירית — במדינה
10 במעט־קרע — תשקיף
11 1־111 בשן יצא — אנשים

17 ישראל אח לשחד — אישי יומן
 ישעיהו הפרופסור — אומרים הם מה

סאיר שוקד, סשה ר1הפחפס ליבזביץ,

נדות. נידשן נלינסק; •אשר. פלבסק׳,
18 פזלק אתי

20 רסוסקסר־ם המשך חד — קולנוע
21 להפיל שמר הרצע — זה וגם זה

 22 בחדו־סדרנזת אקשן — ישראל לילות
27 ססוסיס מעקל — והשקל אתה

28 חשמ״ח דור - חדש דף
32 תשבצופן
33 צרקל 1סיר, — הורופקום

34 השלם כל על - מרחלת רדול
38 הרטיב שילה־התים — תמרורים

ד אילן בין עברה שחורה עננה רו ל ס כ  א
שום שומ  ורקדניות- כנר דן עלילות • ל

מי מעשה • הבטן ת ר בן־עמי, ב תו אר  ב
 לה נתן שכמעט ארתור, של ובאבא דילר

 של מהסוג מישפחתיים קשרים • נדוניה
ר • שושלת מו קי א ס ל פו צו  להיות רוצה קג

ת אבא רוני לאוס נוטעת ויגלר(בתמונה) ו
 הה- הידידות • אהבה! זאת מה • טרליה

ה של סויה ^ ^ ל ס  וה- בורמן יו
₪מ 4 £ ת •  איבדה ומה • סטודנטי

בניו-יורקז שטן עמליה
3


