
ם בי ח ב י ז ב
והכיפה המי

ב נוכריים אורחים לחייב הנוהג על
 הזה העולם (״העם", כיפה חבישת

16.11.88(
 שמזדמן מי לכל כיפה להחביש הנוהג מילא

 מן משהו זאת, בכל בכך, יש אוליי לטכס־אזכרה.
 אבל המתים, זכר כיבוד או למסורת, ההתיייחסות

 הנוהג זה מחדש, פעם כל אותי מרגיז שבאמת מה
 ליד המזדמן גוי כל של ראשו על כיפה שדוחפים

ושם.
 בית־ איננו ושם •ד בית־קברות, איננו ושם יד
 גוי מזה וחוץ המערבי הכותל איננו ושם יד כנסת,

תדאביב פלסנר, אריק יהודי• ולא גוי הוא

חשינגטון עד האמת
 וושינגטוני מכון־מחקר של טיבו על

 זה העולם השדולה", אורח (״שיף
12.10 .88.(

 שיף, זאב אודות הזה העולם שפירסם בקטע
אי־דיוקים: מיספר
 על־ידי הוקם לא אינסטיטיוט הוושיעטוו •

 בארצות־הברית). הישראלית (השדולה א״פאק
שהוקם בלתי־תלוי, מחקר מרכז הוא האינסטיט־וט

 פרטיים אנשים על־ידי
 הבנה לקדם ביקשו אשר

 של וריאלית מאוזנת
 ארצות״הברית מדיניות
התיכון. במיזרח

האינס־ אין שנית, •
הסוו משמש טיטיוט

שהוא... אירגון לכל אה
חופ שלו עמיתי־המחקר

דיעו־ את להביע שיים
תה שאלה ובלבד תיהם
 מחקר על מבוססות יינה

ענייני.
 כוללת האינסטיטיוט של המייעצת הוועדה

 בארצות־הברית: עושי-המדיניות מראשי כמה
 השגרירה מונדייל... וולטר לשעבר סגן־הנשיא

אל הגנרל לשעבר שר״החוץ קירקפטריק, ג׳ין
 מאלה איש לואיס. סמואל השגריר הייג, כסנדר

 זה היה לוא לאינסטיטיוט, שמו את נותן היה לא
אחרת. לפעילות כהסוואה רק משמש
 האינס־ מזמין שלו מפעילות־המחקר כחלק •

 ב־ לעבוד בכירים ועיתונאים אקדמאים טיטיזט
 לאי־ בא שיף וזאב כעמיתים־אורחים, אינסטיטיוט

 (קרן כעמית־קורט חודשים לשישה נסטיטיוט
 לחקר פילנטרופית קרן היא מסן־פרנציסקו קורט

התיכון). במיזרח וביטחון שלום נושאי
ר ש א ו  מנהל איננו הוא גודמן, להירש •

ה לאיסטרטגיה, עמית־מחקר הוא באינסטיטיזט.
כנ והמארגן ואיסטרטגיים צבאיים נושאים חוקר
אלה. בנושאים סים

לינדק. ולא אינדיק שמי ולבסוף, •
מנכ״ל, אינדיק. מרטין

 וושיעטון דה
וושינגטון אינסטיטיוט.

נזאסאטצוסטס מושל
 דו- מייקל מוטל שעליה המדינה על

אקיס  ״יומן מדיי״, סביר (״אדם ק
).16.11.88 הזה העולם איטי",

 מייקל של טיבו על אבנרי אורי של הערותיו
 ארצות־ לנשיאות בבחירות שהובס רוקאקיס,

 ן הפו־ והתלהבותו הברית,
 ן בנד אינן האיש, מן שרת
קום.

 1 לשכוח לא הראוי מן
 בכל צבר, דוקאקיס כי

 מיליון 40מ־ יותר זאת,
 כמר מזה, וחוץ קולות

 הוא מאסטצוסטס, של
 רבה, בהצלחה עומר,
שי בעלת מדינה בראש

 1 ה־ תושבים, מיליון שה
בגו שטח על משתרעת

 ישראל מדינת של רלה
 כ־ יהודים, של קטנה לא קהילה גם מצוייה (ובה
הלברשטאם, יואל אישי• אלף 300

ארצות־הברית בוסטון,

דוקאקיס

•  •
מישפטי סיוע

 בתביעת״גירו- אפטרי קו״הגנה על
 המר- ״רחל בבית", (״ערומה שין

).16.11.88 הזה העולם חלת",
שבו במישפט־הגירושין, לנתבעת הצעה לי יש

ר.קדמ השער כתבת

בציאניד מוות
 בעלה חוצ׳נר, רוני של למותו גרם מה
 חוקר חוצ׳נר! רותי הטכסולוגית של

ציא שרידי בגופו גילה מיקרי-המוות
 מרצח מתאונה, המוות נגרם האם ניד.
 חוצ׳נר רותי מהתאבדות? או ^

 על פירסום איסור צו הוציאה
הצו. בוטל עכשיו הפרשה.

האחורי: השער כתבת

אשתו הומו נל
 לא אני מאוד. אותי אוהב שרחמים ״אומרים
 ככה.״ אותה יאהב שגבר אשה לאף מאחלת
 אסיר־ של אשתו אהרוני, בת״שבע אומרת
 מספרת היא אהרוני. רחמים(״גומאדי״) העולם

 על בעלה. במחיצת חייה על הזה להעולם
 החיים על שלו, פיצול״האישיות

 שקיב- המכות על שניהל, הכפולים
זהב. של כלוב בתוך חיים ועל לה

חור שעון
ה את בירושלים המדיניות קובעי הבינו אילו
 היו - בכלל הערבית הנפש ואת - המצרית נפש

 קמפ- הסכם מחתימת שחלף הזמן את מנצלים
 הפלס- הבעייה לפיתתן דיוויד

יותר. לנו הנוחה בצורה סינית £ ■ ^
אזל. בשעון־החול הזמן אן

אחו מסיבוו
ה את לאומה, למדינה, להקריב שמובן מי

 אני מכריז: באילו עצמו, את העליון, קורבן
 את לחרף מוכנים אינם החרדים ואילו שייך.
 מוכנים הם הישראלית. האומה למען נפשם

 לכן חשבונה. על לחיות רק
 לאומה לשייכם ניסיון כל

יסורו. בטעות - הישראלית

פ!לוהשקל אתה
באשדוד דוהד לבן

חדש דף

כמיספו משודד
 אל-נאצר עבד את מציג נאסור סלמאן
 ב־ 2145 מיספר מטולכרם, משורר צאלח,

 אדם של עלבונו את ותובע ,3 אראגצ חנהמ
 עמוס למיספר. להופכו שניסו

 ברשות תרבות למלחמת קינן
מראש. ידוע מוות השידור.

 ששבו הקש
הנציב גב את

 נציב- הודיע כהונה של שנים ארבע אחרי
 האם התפטרותו. על רבינוביץ, יאיר המס,

 ועם בדש משה עם הסתבכותו לכן הביאה
 קשייו הכריעו האם נוספיסן אישי-ציבור

 קשריו שמא או הכלכליים,
§  היו בציבור הידועה עם ^ £1

הנציב! גב את ששבר הקש

שייכות שר שארה
לרשי נוסף מועמד - באשדוד נמל-הפחם

 בננות כמדינת ישראל • הלבנים הפילים מת
 גינראל סוכנות בוטלה • גאון בני על וחוזה

 של המבריק ההונאה תרגיל • אלקטריק
 היצאניות את שיחליף החניון • עודדנייגר

נוש־ שאינם מי עושים ומה •
ישראל־ תעודות״זהות אים
בזק? לשרותי והנזקקים יות,

 ומרגלית יענקלה
 • סוף - רוזנבון

תקריבושה ענת ב )
 ק־ ריצ׳ארד מונה),

 • והזאבות אופלר
מחפ פורש נאווה

 לקרמיקה סטודיו שת
 מצביעים שלא למי גם עוזר אלוהים •

 וב- משומשים בבגדים מעשה • בשבילו
 ישר״ רוצה מה • תנופה שצבר כדור־שלג

 עושים מה כהן! מאלברט גטליץ אלה
 תיקווה • אלעזר! ויאיר רוז רי ביחד

 גברת להיות רצינית מועמדת - ליאור
פנסיון ועל • 3 מיספר ברמן ^
ופילגשיהם, מים לאח' קטן ■

^ לנשותיהם. צעירים וחיילים ^31^

 רוצים הם מדוע לעזור! הילדים רוצים מדוע
 המישפחתית! למיסגרת ולתרום להשתתף

 במדור הדיון נסוב ואחרות אלו שאלות על
 כפי וילדים, הורים של בעיות עלההמ דשח

 בפגישות משתקפות שהן
בבית־ הנערכות שבועיות 0 ^

אדלר. מכון של להורים הספר

מטורף משהו
 מילחמת־המעט־ בארטל, פול של החדש סירסו

 שייקס־ טראגדיה לא הוא בבוורלי־הילס דות
 מינית אנרכיה של פרועה עלילה בו יש פירית.

 רוח־ עוזרי־בית, צמד על-ידי המושלטת
לשעבר. פורנו וכוכבת רפאים

יבולה התוצאה כזה סלט עם ■
שחורה. קומדיה רק להיות

□:,הקבוע המדורים
3 והכיפה הגוי — מיבתבים
4 מעורבים חשות — העורך איגרת
5 שייכים לא הם — הנדון
6 סר׳ ציני חרניל — במדינה
ד קאלינולה של הסוס — תשקיף!

12 אבא על סמוך — אנשים
15 בלחש לשיר — אישי יומן
16 שילוסק־ דב — נפש חשבון
20 לטולסטו׳ בחזרה — קולנוע

לקרב יוצא ,צייץ
 קאריירה על חילם לא להס, ),יץ״ שלמה(״צ
ב פוליסית.  מי לו. מספיקה בהחלט תל-אבי
 ידוע עיריית״תל-אביב ראשות על שמופקד

ל שומר לא שהיא עצמאיות, דיעות כבעל
שמרגי לעניינים נוגע כשזה במיוחד עצמו,

שתמטות כמו אותו, זים  בחודי-הישיבות ה
 הוא הזוז להעולס בראיון בצה״ל. משרות

 העי- לראשות דרכו על מספר
מיפלג־ עם יחסיו על רייה,

תל-אביב. על - ובעיקר תו

נגישה
במיצעדהמוות

סת יו״ר שילנסקי, דב  מספר החדש, הכנ
 עם בחייו שחלו שינויים על הזה להעולם
 אחותו של יצר־ההישרדות על היבחרו,

 כולה המישפחה את שהציל
 במיצעד- הפגישה על ממוות, £ ]

החדש. המינוי ועל המוות

היוסי הם איבה
 בישיבת־הפתי־ הביזיון אחרי שהיום, יתכן

 מנגנוני־ שפיתחו ואחרי 12ה־ הכנסת של חה
 הם איפה השייכות. בחוסר גאים הם הגנה,
 אבן! אבא עושה מה הח״כים־לשעבר! היום,

 מטייל היכן ארצי! יצחק של תוכניותיו מה
^9  בע- נפתרו אין אמוראי! עדי ^7
■1  ומה בן־מאיר! דב של יותיו ^1

רז! נחמן של חוש־הריח פסק

 ואש
הבו על

(בת רפאלי עופר על
 בעל-השימ- - מונה)

מאו נראה שלא חה
ש ביום־ההולדת שר
 1- דרייה מישל עצמו. לו
 היא כיום אבל באה, היא ומאיפה היא מי
אינפוזיות ועל עובדה, כבר ^

שת■ השתוללות וודקה, של
ם יינים הבוקר. עד וריקודי

 שרו חשו
ומוקי־לוסי

 כתגובה חדשות העיתון שהגיש כתב־ההגנה
 אברהם השר נגדו שהגיש לתביעת״הדיבה

 לוטי! היתה מי רבות. תמיהות מעלה שריר
 ו- לווטרינר! בהמחאה שריר לםשי דועמ

 אכן האם - שאלת־השאלות
 לבי- לוסי הכלבה הגיעה

■ ■ שפחת קור ^3^ שריר! בבית־מי

נמוך בהילוך פאריס
מטמור היא 1989 לאביב פאריס בשורת

 את מחליפים נקיים קווים - שלמה פוזה
 סולידיים צבעים וההתחבטויות, הקישורים

טוו־ צבעים במקום באים
 דרא- נשאר האיפור סיים. ■9^ ■

המיפנסיים. והעיקר, מתי,

21 שמע עור — זה וגם זה
 22 אינפחיוח סחסל־ס — ישראל לילות

26 בלבד לבריאים — חדש דך
28 תשבץ

29 השבת כוכב — הורוסקום
 כפירי, לוחמה — אומרים הם מה

 פרושן. עמוס קאן, תר׳ אורן, יורם
30 וודלמן יולי דמון. חי״ם

32 בבראזיל לידה — תמרורים
ק פיל — והשקל אתה 33 ל
34 העולם כל על — מרחלת רחל


