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 לז- הדתית הזהות בין ?גוד
חוק׳/ מול (״אשה הלאומית הות

).30.11.88 הזה העולם
 שהתגיירה הקאתולית הזאת, שהגברת נכון

 בשבת נרות להדליק והמקפידה רבות שנים לפני
 וכר, נחמד חביב, אדם היא ביום־הביפורים, והצמה

 יהודיה רק שיפוטי, למיטב זאת, בכל היא, אבל
לאומה. לפי לא דתה, על״פי

 הזאת הזהות יהודי. 1םיה של הכלב קבור וכאן
 בעולם, ורע אח לה שאין והלאום, הדת בין

בילבול־מושגים. יצרה הארמנים, את להוציא
 בעזרת הופך, כלא־יהודי, שנולד שאדם לקבוע

 יליד שאני, כמו זה ליהודי, בשבת, הדלקת־נרות
 סקוטית חצאית אלבש אמי, מבטן ויהודי טבריה
סקוטי. פתאום, אהיה, ואז בחמת־חלילים ואנגן

טבריה עבי, ייסך

החיסקי בזכות
 שרי־נישחון של השתייה מינהגי על

).7.12.88 הזה העולם (״אנשים״,
 מינהגי־השתייה על כשק, העבה הגס, הרמז

(מש־ שר־הביטחון של

רביז

ב ויסקי בקבוק נמצא
 של יום־ההולדת מסיבת

 מאך שאל מילוא, רוני
 הבקבוק זה האם דהוא

ב הוא, רבץ), יצחק של
פרובינציאלי. הכל, סך

 דווקא הגדול בעולם
 ושרי־ ויסקי הולכים
ל ביחד. רע לא ביטחון
 ג׳ורג׳ של מועמדו משל,
 (ה־ למזכיר־ההגנה בוש

בא־ המקבילה מישרה
הסנ בארץ), שר־ביטחון של לזאת רצות־הברית

 איש טכסאס, איש טאוארס, ג׳ון לשעבר טור
 החדש לתפקיד ומתאים כמוהו מאין מוכשר
 לא כשותה־ויסקי ידוע דווקא ולעילא, לעילא

כרודף־שמלות). גם התמונה קטן(ולהשלמת
תל־אביב מלניק, אריה

לעובד עידוד
 של חוות״דעת על החותם זהות על

והלקו (״רואה־החשגוו עורך־דיו
).23.11.88 הזה העולם חה",

 של חוות־הדעת את למעוניינים העברתי אני
במיכתב״הסכמה. שלי המתמחה

 להיפך. עליה. לחתום רציתי שלא זאת אין
 ידו תחת מוציא מישרדי עובד כאשר אולם,
 חתימתו, להשאיר הראוי מן ומלאה, יפה עבודה

עשיתי. וכר לעודדו. כדי
ובמלואה. זו חוות־דעת מאחורי עומד אני

אביב חל שרן־דין. אמיתי, נחמן

יותר אחת דרגה
אשת־ של הצבאית דרגתה על

 הזה העולם (״אנשים״, ציבור
7.12.88.(

ה אגודת יו״ר חרמון, רוחמה לכם עשתה מה
 כתי-החולים של ידידים

ויי-"' שהורדתם בתל־אביב,
^ בדרגה? אותה ■1(

 סגן־אלוף איננה חרמון
העו שכתב כפי (מיל׳),

 להטרדה בהקשר הזה לם
די שעליה הטלפונית,

 שמילאה, חרמון, ווח.
 בכירים תפקידים בעבר,

 הרמם־ מלישכת בצה״ל,
 היא לב״, קרן ועד כ״ל

חרמון אלוף־מישנה(מיל׳).
רמת־השחן בינדר, יונה

מוהלת של ההוראה
ב החי אתיופי, יהודי של שמו על

 הזה העולם (״אנשים״, לונדון
7.12.88.(

 ששוטר־ היהודי הסוציאלי בעובד המעשה
 צבע בגלל לטענתו אליו, נטפל לונדוני תנועה
 בטוחני אחת: סיבה בגלל משעשע הוא עורו,

 באתיופיה נולד לא אתיופי, ממוצא יהודי, שאותו
 הוא שבו סמית, הווארד השם עם באנגליה) (או

עכשיו. מזדהה
 אינו הנ״ל הסמית כי כך, על מעיד זה אבל

 כמו המודע אתיופי יהודי אלא אתיופי, יהודי סתם
לתנ״ך. שצריך
 שם טוב קוהלת: של ההוראה לפי נוהג הוא
אל •טוב משמו מנו ר. עי חיפה צו

------------------------*?77 ת,יד תחילית

 עולמית, בשעת״כושר קמה ישראל מדינת
 ביניהן שיתפו מעצמות־העל שתי כאשר

 שאם שני, נם מתחולל אלה בימים פעולה.
 ה- את להביא יובל ינוצל, רק

 כאילו מפניו, שחרד מי שלום.
משוגע. אלא אינו שואה, זו

ף ש ד ד סנרותח
הישראלית הילדים

בס אלה נימים הופיעו שמימצאיו במחקר
מו ויותר ייתר כהן אדיר הפרופ׳ מגלה פר

 הילדים בספרות וחברתית פוליסית דעות
 בי- ויותר יותר הישראלית,

 והדגשת מפוכחת קורתיות ■1/
לא. לומר היחיד של זכותו

סיניות סימניות 7500
 וממיין פרת עימנואל יושב שנים שלוש זה

הרא הסיני-העברי למילון סיניות סימניות
 אותו יוציא מי עדיין ברור לא בעולם. שון

 שזהו מאמץ פרת אבל לאור,
חי שהרי הסיני. לעם שלו חוב ^

שנים. לא״מעס בקירבם

טעים? אינה
בגי עליהן חוזרים ולא שחוזרים סעויות על

ם איך ילדים, דול  האווירה את ההורים תאי
 אפשר מה הילדים! אותה רואים ואיך בבית,

 לסדר הכל קשור ואיך לשפר!
 בפגישה הילדים, של הלידה
להורים. בבית״הספר נוספת

מחפשת
טיבעונ׳ גן

 שחקנית טולין, טינה
הר חייבת (בתמונה),

בזכו לטיבעונות. בה
 להיפטר הצליחה תה

מוגלתיים, מפצעים
 ואף להריון להיכנס ממישקלה, להוריד

 יש היום משוקולד. להיגמל
מ־ לאיזה - אחרת בעייה לה י1*9

הטיבעוני. בנה את תשלח עון

אנגלו־סכסולוגית
 אדוקה, ומאמינה סבסולוגית בהן, ג׳ודי

 לעם לגלות כדי לארץ, שעלתה אמריקאית
 ה• בתשמיש חדשים היבטים בציון היושב

 עם זה מתיישבים איך מיטה.
והליברליזם הדת צניעות זה 3

שאלה. לו! מטיפה שהיא

אונס? יה
 ניסיון על שהתלוננה בדוי), (שם ריבקה
 אבל ונחמדה, עדינה נערה נראית לאונס,

 תמו- מצסיירת במישפט הנשמעות מעדויות
 וט- סחטנית בחורה של נה

9*4£  המשתמשת בנפשה, עורערת ?
רחבה. ביד בתלונות-אונס

הקידמי: השער כתבת

השם בווו !ממשלה יש
הר הראשון הרגע מן ת שמיר יצחק ח מ ק ה ברא רחבה ממשלה ל

ם שותו. איו ת ה מ ק ה שלה ב ם־סרק אלא היה לא צרה ממ  וחלק איו
מת־עצבים  מטיבעה שהיא מיפלגת־העבודה, גם מוצלחת. ממילח

חס יכלה לא מיפלגת־שילטון, תיי ה צינית בצורה ל
ת ת לבעיו בו כ ר מו  זה רקע על ישראל. בפני הניצבות ה
ה ת מ ק שלה של ה לגמרי. טיבעית היא רחבה ממ שלה לגמרי. טיבעיתרחבה ממ

האחורי: השער כתבת

מישפחתייס ;חסים
 אשר גבר של אישיותו את להבין קשה

 בתה עם יחסי־מין קיים שנים 10 במשך
הקטנה. בתו ועם חברתו־לחיים של

 לא איך להבין יותר עוד קשה
■£ 1  כלפי שינאה הבנות גילו 1

להן. שנעשה מה על אביהן

א טו .י פו וו ר ו
 של המיועד ראש־המסה סונונו, ג׳ון מכריז
 אם כי לדונלד, מתכוץ לא והוא הלבן. הבית

 נטיותיה את ברבים שפירסם מי לדונלד,
 הנשיא אשת רגן, ננסי של האסטרולוגיות

 איך מספר הוא הזה להעולם בראיון היוצא.
 ה- את לנפץ מנסה תפקידו, את רואה הוא

ש־ האנסי־ישראלית תדמית
 הסיבות את וחושף לו, יוחסה

הלבן. לבית אותו שהביאו

* ידעו לא או ידעו
המת במישפס יתזכרמה השאלה היא זאת
 בנק ומנהל ייסדמ הלפרץ, יהושע נגד נהל

 ראשי ידעו האם וטט.התמש צפון־אמריקה
 המניות ויסות על ישראל בנק

כן, ואם בבנק! שהתנהל
בהתאם! פעלו לא מדוע

אנרגיה בעיות
 על- אנשים המרפא קיבוצניק לסלרוט, דובי

 כ־ חוויותיו על מספר אנרגיה, העברת ידי
 במחנות-הפ- איש־מילואים

 ועל הריפוי על בעזה, ליטים ■ ^ ■
ממנו. הנובעת המודעות

ו
\

>?ז ־4.

שיאו וילות י

ציפורי
לילה

* ^  לפגוש אמור היה הוא
 ומצא לארוחה אמרגן

 במטיבת־ עצמו את
 הולדתו ליום הפתעה

לרי־ אמיתי זמן יש •

לאמא!״ ,,מתגעגע
 היחידה הטירוריסטית, האלימה, ״הפעילות

 שלי. בלשון כרובה היתה ומתמיד, מאז שלי,
יו מסובנת שלי, השכל בצירוף שלי, הלשון

 כך פצצה.״ המטיל אידיוט איזה מאשר תר
 בראיון זהדילביבטרזי,נציגאש״ףבאו״ם,

 מספר הוא שבו הזה, להעולם
אשתו על בגלות, חייו על 4 ]3

לאמו. געגועיו ועל שנפטרה,

מהיר כסף
 לתאוות- קורבן ליפול יכולים עורכי״דין גם

 דן עורך-הדין נידון השבוע ולראייה, בצע.
 הוא בפועל. מאסר וחצי לשנתיים כוכבי

 למכור אותם פיתה מלקוחותיו, יםכספ והלו
 כספם את והוציא רכושם את

 לא בית-המישפט במירמה. £ 9 3
בגזר-הדין. להקל נעתר

-קמרוהשקל אתה
מרוויח וקלקא מפסידה

ם • להפסיד ממשיכה קנון חו ממ קלקא נ
 מואשמים ג׳ינס ששון • להרוויח שיך

 • לדווח מחוייבים זרים בנקים • בהונאה
 • הקיבוצים עם מתפשר מס״ההכנסה

 קנסות ישלמו ישראליים ואנשי״עסקים
 לא- רווחים על גבוהים

1■  בניירות- ממיסחר חוקיים ^
פנימי. מידע ניצול תוך ערך

ת 7/77 ל ת ל ע ת:מ ק ח ו ה

 זמן ויש בתמונה), הדוש יפה (כמו קודים
 ולא היה ומי • אחרים ולעיסוקים לשינה

של 100ה״ במסיבת היה המחזמר0
שמממנה

סלאח
אינו

שבתי,
ידוע

הקכועים: המדורים
3 הוויסקי בזכות — מיבתביס

4 מצוסצם ציבור — העורך איגרת
5 משוגע עם — הנדון

6 באיבר־הסין כספת — במדינה
10 לוזווהי יחזור שרון — תשקיך

11 בחורף להזיע — אישי יומן
12 החחתעים על — אנשים
 16 פרז־ רביב זהדי — נפש חשבון

 18 ההורים במו לא — הורה להיות איך
18 בחייה שסה ער — תמרורים

 דלה ציפורי— ישראל לילות
 אוסלל לא בכלל — קולנוע

ד והפעם — הורוסקופ  נ
 אלפתסיב־ רחם — חדש דך

 וסנדההססה הקיבוצים— והשקל אתה
 קיסמי. תסיר — אומרים הם מה

 שפסל, ■ורם לעוף. רווי ירון. יצחק
 סרר ופחל׳ בךאורי. יצחק

תשבצופן
 השלישי הפרק — לרותי מיכתבים

 שימושית אסנזת — זה וגם זה
ל— רחלמרחלת השלם בל ע

22
24
25
26 
29

30
32
32
33
34

 שייכים קראוס וג׳ק שרמייסטר ענת
 ובאשתו, בעורך־דיו מעשה • אחר לתסריט

 סייאס יוסי • ידיעתה ללא כוכבת-פורנו
שלא ברומאן ומעשה • כוונות מסגיר לא

 וייסברג־ למירי אליהו שלמה כין חיה
ליהודה יורש יהיה לא או יהיה • רסקין
 נחום של המוסיקליים הכסאות • ברקן!

(בתמונה)הלחמי לרומי שיצא מה • גת

©
 ואיך • ומכירות מבישולים

 על קטן משהו בלי אפשר
אשת״החברה. בקר, מיכל


