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הבלמים על הרגל

רחבה(״הנדון״, ממשלה חסרונות על
}.14.12.88 הזה העולם

 אבנרי אורי של הסברו את שקראתי יום באותו
 הדו־מיפלגתית, הרחבה, שבממשלה היתרון על

 שבועון־החדשות של האחרון הגליון לידי נפל
הרא מכתביו אחד הביע שבו ט״ם, האמריקאי

האפ על דעתו את ברוקהייזר, ריצ׳ארד שיים,
 לרפוב־ הדמוקרטים בין שיתוף־פעולה של שרות

 מן החל יעמוד, שבראשו החדש, במימשל ליקאים
בוש. ג׳ורג׳ הקרוב, בינואר 20ה־

 איננה ״ממשלת־אחדות ברוקהייזה כתב וכך
 כמו זה יותר... קלה מלאכת״השילטון את עושה
נתניה קטן, צבי הבלמים!״ על כשרגלו לנהוג

מישפחות 3000 גורל
חקלאית. אגודה פירוק על

 רשם עוזר על־ידי צדפירוק, הוצא אלה בימים
אגו הצפזן, מנשב׳ לפירוק השיתופיות, האגודות

חקי אחרי בע״מ, שיתופית מרכזית חקלאית דה
בספרים. בדיקה לפי או רה,

 לבדוק ציבורית, מבחינה השעה, הגיעה אולי
אירע. מה

בל בצו־הפירוק החקירה מסקנות ייושמו האם
 אלפי את לפדות עשויים שמימצאיה או בד,

 לשאת והחייבות לאגודה השייכות המישפחות
לא־להם. כספיים הפסדים בתשלום

 50ב־ מדובר .1985מ־ לפחות נמשך העניין
 יישובי העמק, יישובי תענך, חבל — מושבים

ובג בחוף־הכרמל בודדים מושבים רמת־הגולן,
 מדובר מישפחות. 3000ב־ מדובר המערבי. ליל

 הצפנן. מנשב׳ של חברה־בת של לבורסה בהנפקה
 לחלוטין, שנהרס במדינה יצרני במיגזר מדובר

קבורתם. יהיה שצו־הפירוק אלה
 נושכי־הנשר, הנושים, הבנקים של חלקם מה

 בני של האפור? השוק של חלקו מה זה? בצו״פירוק
כושלים? מיפעלים 11 של הורוביץ?

בךעמי מושב טויב, גלי

להשוואה ם1מק אין
 (״איגרת ראשית כותרת סגירת על

ה העולם העורד", ).21.12.88 הז
 מצא הזה השלם עורך כי לראות נדהמתי

 את הממלאת לחינגת־התישבוחות להצטרף לנכון
 ראשית, מתרח השבועון סגירת אחרי העיתונות

אמור! קחשים מות. אחר בבחינת
 שהתפתתה, הזה, העולם של ותיקה בקוראה

 גם קרובות, די לעיתים לקרוא, האחרונות, בשנים
 ההשוואה מן נעלבת ממש אני ראשית. כותרת את
ראשית. לכזתרת הזה השלם בין

 כאסחיסטית, בכתיבה הצטיין ראשית סתרת
 ושהזד מזדמנת מטרה בכל שפגעה לא־מבחינה,

 תנו־ כלפי במנות״ארס קרובות, לעיתים טיינה,
וראשיהן. ההסתדרות עת־העבודה,
רא כזתרת של הדיווח טיב לי חרה ובמיוחד

 את לצטט אפשר שעליו האינתיפאדה, על שית
 אחר, בהקשר באחרונה, שכתב, מגד, אהרון הסופר

 פלסטינית... מדינה בעד להיות יכול ״...אדם כך:
 עם והמוסרית הנפשית ההזדהות נגד בשעה ובה

בקבוקי־התבערהז' זורקי
רמת־השחן שרייבר, טובה

הטורדני הטייס
טלפונית. בעייה על
המ בשעת מוסיקה למדינה. בא חדש שיגעון

טלפוני. לקשר תנה
 לעורך־הדין או ציבורי, למוסד מצלצל אדם

למע אפילו, או, שלו, לרופא־השיניים או שלו,
מבוקשו. את ומשמיע הזה, השלם רכת

 מעבירה אני בבקשה, ״רגע, אומרת המרכזנית
 של השני בקצה האשה, או שהאיש עד ואז, אותך!״

מו לה משתפכת השפופרת, את מרים השלוחה,
 לתוך צרחנית / מרנינה / עצובה / נוגה סיקה

 עם לדבר רוצה הכל, בסך שאתה, שעה וזה אוזניך
 עור־ על יטפח טורדני שטייפ ולא אלמוני פלוני
תל־אביב פיש, עמי אוזניך• של התוף

הנרוסקופי דיוק
העו הורוסקופ של התחזיות טיב על
).14.12.88 הזה לם

 את לזמן לי התחשק ממש השבוע ראשית עד
)4 בעמוד (המשך

2678 הזה העולם

חילוני? מיהו
 מאז החילוני הרחוב של הלך־הרוח מהו

ה של ניסיונות־הסחיטה ועקב הבחירות
 לסערה החילוני מתייחס איך החרדי. מחנה

 על והגילויים יהודי!" ״מיהו חוק שעוררו
בצבא. משרות הדתית שתמטותהה קףהי

 השבוע יצא הזה העולם צוות
 תגובות לקבל כדי לרחוב ■

המצוי הישראלי מהחילוני

חדש דף

אהבה מיבתבי
 מיכתבים לכתוב היה מסוגל אחד אדם רק

 המשורר לה: שקרא כפי ל״פילגשו", אלה
 האזרחי. בשמו שלח אוריאל רטוש, יונתן

 לכל: ומעל כאב, עד חשיפה וחולשה, גאווה
 לכל בעל להיות לבעול, הרצון

ה־ של ובנשמתה בגופה תא ■
מאוד. נדירה תעודה אהובה.

הפלסטינית המגבית
 זו כמו כמעט מאורגנת הפלסטינית הפזורה

 על״ידי שהוקמו ומוסדות, קרנות היהודית.
 בארצות־הברית, פלסטיניים אנשי״עסקים

 לפלס- לסייע כדי דולארים מיליוני אוספים
העשי־ הם מי בארץ. סינים

4|1■  מאפ- והאם הפלסטינים! רים ?
הסיוע! העברת ישראל שרת

 אד הווו
האושר

 לגבי ושאיפות חלומות אין הורה לאיזה
 יהיו שילדיו רוצה אינו הורה איזה ילדיו!

 ומש־ עשירים מאושרים, חכמים, יאים,בר
 אפשר איך - והעיקר כילים! <

ובאילו באושר! ילדים לצייד 1 ■
אותו! יוצרים שיטות״חינוך

 מוניה ערירות
המחברות נין

 חמור באיסור אסור ניירות״חערך חוקי לפי
 האישי. לקידומו אותה לגצל למנהל־־חברה

 לקבוע יצטרך בית־המישפט ^
 עבי- שפירא מתיה עבר אם

3X בעיסקות-בורסה. אלה רות ^14

בורמגוביה
בהיתר

 מוקרנים ביותר הלוהטים סירטי״הפורנו
 נשים או בעלים הרבני. בבית״הדין יום מדי

 במישפטי־גירושין. כראיות אותם מביאים
 ב- ולהקליט לצלם לבני״הזוג מותר האם

לחוקי־המדינה! בניגוד סתר, ^
^9 1  לק־ בג״ץ ייאלץ בקרוב ■0

בנושא. מוחלטת עמדה בוע

הקדמי: השער כתבת

גבורה סינור
 שגיסה דלרוזה, דויד של הגבורה סיפור
 ילדיה ושלושת וייס רחל את להציל

 לא ביריחו, בפיגוע בוער מאוטובוס
 נפטר דויד היום. עד פורסם
 נפגעו שריאותיו אחרי השבוע

ההצלה. בניסיון תקנה ללא
האחורי השער כתבת

נמרצות! מכחישים
 בחי־הני־ משבר על חרושת־השמועות

קליינשטיין(בת וריטה רמי של שואין
 ביותועבעולם־ המדובר הזוג מונה),

 שפנים לשיא. הגיעה הישראלי, הבידור
 בכמה נראה רמי צעקות. על לספר ידעו

 במענה ההודעה גם בגפו. הזדמנויות
 ל־ שמן הוסיפה האוטומטי -
■£ 7  המנהל בראוו, רוני מדורה. 1

ופל. מכל מכחיש האישי,

קבוצתית תמונה
גברת בלי

 הממשלה של הקבוצתית בתמונה הגברת
 ארבלי־אלמוזלינו שושנה לא היא החדשה

 המ* לוט, אשת זוהי לובלסקי. מאשה לא וגם
 המט־ של מדיניותה את מהכל ריות מלתס

 כשהיה דווקא החדשה. שלה
0^ ■ ^  היא קדימה, להביט עליה ^

אחורה. להביט התעקשה

אכזרית הדחה
 ארבלי־אלמוזלינו שושנה של במיקרה גם

 הדחה זו היתה שריר, אברהם של בזה וגם
 לשימעון נקראה שאלמוזלינו אלא אכזרית.

 המינויים פירסום לפני דקות כמה פרס
 הדחתו על התבשר שריר ואילו החדשים,

 במרכז הבימה על כבוד אחר ישב כאשר
 להעולם מספרים הם חרות.

■ 1  בעיקבות הרגשתם על הזה ^ 1
הצורב. העלבון ועל ההדחה

נוונסוו שר מחירו
 סרוודיו, ציית הפרופסור שווה באמת כמה
 קופת־חולים! של מועצת־המנהלים יו׳ר

 בתפקיד לרופאים לשלם מקובל זה האם
 אי״עבודה! עבור פיקטיבית תוספת מינהלי
 לפרופסור שאלות כמה הציג הזה העולם

^¥¥  קופת״חו־ ולדובר סרוודיו ^7
■1  שהתקבלו התשובות לים. ^ 1

כלל. מספקות היו לא מפיהם

נדות מוסו
 החרדים בלחץ בשעתו שהתקבל חוק,

 מגופו כלייה להוציא רופא על אוסר בכנסת,
 הד״ר בני״המישפחה. הסכמת ללא נפטר של

 בבית־המישפט הורשע יוסים אלכסנדר
 המישפחה הסכמת את קיבל שלא מפני

בנם. מגוף כלייה להוצאת
^  מנסה יוסים של עורכת״הדין £ 19■

הרשעתו. את לבטל כעת

ושגריר הררו
ם בלגן רק אינ ושיחות־טלפון חסר־תקדי

 העולם כתבת של דרכה את פילסו סופיות
 שגריר בהשתתפות רוחת־צהרייםלא ההז

בוושינגטון. ברית־המועצות
השגריר שוחח זו בהזדמנות 0 ^

ישראלי. כתב עם בראשונה

בורסהוהשקו אתה
יהוו׳ בנוסח

 • שפירא לאברהם הבנקים בין הסדר
 מידת מהי • לצ׳ילה ישראל בין הסכם

האמרי בבורסה היהודים של המעורבות
• ! ת י א  לבית- השיב לא מס־ההכנסה ק

 ספדי מישפחת • המישפט
 ונשק • בניו־יורק מצליחה ■1* 1

מחלוקת. מעורר ישראלי

ל77 ל77/7;7 / /7/ 7)7/ /77/7.

והאהבה הא״דס
 להומו״סכסואל ואהבתה בחורה של סיפורה

 ביניהם, מערכת-היחסים על באיידס, נגוע
 שלא החתונה תוכניות על

■ ■ ( {  שהכי־ המתחים ועל התגשמו י
לפרידה. דבר, של בסופו או,

הקבועים: המדורים
 הורוסקופ׳ דייק — מיכתבים

שהעורך- איגרת שבי  ח
לוט אשת — הנדת

 ר־חסז לא השם״□ — במדינה
ף קי ש  לאמריקאית צמוד פרס — ת
 משפפים אלזפיס — אנשים
 סולארס סטיב — נםש חשבון

 רביו, עזרא - אומרים הם מה
 ליפשיץ. הרצל לפידזת. ם־ש

לוי. ניא פרל. מאיר

3
4
5
6 
8

12
14

16 לרר ביה1ט הד־ר
20 ומה סיפור — קולנוע

21 הידרו לסרבנים - אישי יומן
22 למסיבה סיבה — ישראל לילות

24 המיכתבים כל — חדש דף
28 - תשבץ

29 דים1היה1 הבורסה — והשקל אתה
32 שבע של במחמריות — הורוסקום

33 ע״צס — זה וגם זה
34 השלס כל על — מרדילת רחל

39 פורח שפר — תמרורים

ת. אוחנה אתי יח לא אלי האח מתחתנ
 ממשיכה בן־עמי תמי • החתונה את מיץ

 ארוכה דרך עשתה אולמן אתי • לחכות
 אלמליח שולה • ולנחלה לשלמה מפלייבוי
ל שלא-היה והיורש • חלומות מגשימה
 ובסוכנת- פורה בגבר מעשה • ברקן יהודה
 • מאחריות להתחמק לו נתנה שלא ביטוח

 בין עבר שחור חתול ואיזה
ט־ציבעון ורד ■9^ ^ ה)לפ מונ  (בת

היפהפיה! האריס רישיה


