
גזיבחבים
באםפיתיאטרון םתנחלים

 (״מט- פוטנציאליים מתנחלים על
 הזה העולם והפיסח׳/ העיוור עולת

21.12.88.(
 היתה כאילו הבירבור, מתבסס מה סמך על
 ״הקמתן של סכנה צרה ממשלה מהקמת צפויה

 התנחלויות׳? של הסיטונית
הת לאותן כוודהאדם לבוא אמור היה מניץ

 המאגר היכן נחלויות?
פו מתנחלים של הגדול

ב העומדים טנציאליים
לאב מטרה להיות תור
 ולבקבוקי־התבערה נים

 המערבית הגדה בכבישי
ועזה?

הת אנשי מבין האם
 (לפי ירד שכוחה חייה.

 לכנסת מצביעיה מיספר
 מבין האם ?40ב־^ )12ה־

 הנהנים הטרנספר, אנשי
ארץ־יש־ שירי מזימזום גנדי

 במוסיאון האמפיתיאטרון מדרגות על היפה ראל
 של מח1צ אנשי מבין אולי, או גנרי, של תל־אביב

 כרי־הדשא את בינתיים, המעדיפים, רפול,
יזרעאל? עמק של המוריקים

□,יחשל בן־יהודה, אברהם

1םשרנ אחד
ראש־ סונונו, ג׳ון של מוצאו על

 (״לישראלים בוש ג׳ורג׳ של המטה
 הזה העולם ממני!", לפחד מה אין

21.12.88.(
 העולם מסתיר מדוע הזאת? הצניעות זאת מה

 ברק דפנה שהביאה הסקופ את יד, כלאחר הזה
םוושיגגסון?

 משך הבליטה, העברית העיתונות שכל אתר
 שמונה המושל סונונו, ג׳ון כי מיספר, ימים

 במימשל הלבן הבית של ראש־המטה לתפקיד
 לחשוש צריך ולכן לבנוני, ממוצא הוא החדש,

 את ברק דפנה גילתה ישראל, כלפי מעמדתו
 ירושלמי, ממוצא משלנו, אחד הוא סונונו האמת:

מיוחסת. פלסטינית פמישפחה
חדאביב בר, יונה

שותה הזא גם
 שרי־ביטחון של השתייה מינהגי על

ה העולם (״אנשים״, וראשי־צבא  הז
והלאה). 14.12.88

 עינו בכוס פעם, מדי רבין, יצחק נותן אכן אם
 ארצות־ של המיועד מזכיר־ההגנה גם עושה וכן

יחידים. אינם באמת, הם, טאוארס, ג׳ון הברית,
 האמריקאי הרמטכ״ל הודה שעבר בשבוע רק
המשו ראשי־המטות יו״ר הוא התואר (אצלם
 כי חושפני, בראיון קראו, ויליאם האדמירל לבים),

 רק כוסית. מזומנות, לעיתים ללגום, אוהב הוא גם
האמ (הוויסקי הבורבון את שותה שהאדמירל

בקוקה־קולה. מהול כשהוא שלו, ריקאי)
תדאביב גוטקינד, נתן

המושר שר המעיד
ם על  מושל-מדינה מינוי של התקדי

 עם (ראיון הלבן בבית בראש־מטה
ה העולם סומנו, ג׳ון ).21.12.88 הז

 מימשל של המיועד ראש־המטה לוא היה מוטב
 של לשעבר המושל בוש,

 היה לא ניו־האמפשייר,
מלפ התקדים את מזכיר

 מונה עת שנים, 36 ני
 שר־ אחר, לשעבר מושל

 שהיה (מי אדמס מן
 וירג׳יניה), מדינת מושל

 אייזג־ של כראש־המטה
הואר.

זו שלא למי אדסס,
הוא מאוד. רע גמר כר,

אייזנהואר נתגלה, כאשר מישרתו,
 מצמר עשוי יקר, מעיל־צמר במתנה קיבל כי

 דרום־ בני־צאן של מגיזתם מפיקים שאותו וקונה,
הלבן. הבית מן טובות שביקש מאדם אמריקאיים,

רעננה מוזם, טובה

הספרדים! שרו,
האידיש(״אנ שפת של תחייתה על

)28.12.88 הזה העולם שים״,
ה העולם )4 בעמוד (הסשך 2679 הז

תוכנית
מאורחות

המאול התוכנית חדשה: ישראלית המצאה
 גרגירים כמה לוקחים נמס. תיכנון או תרת

חמים. פוליטיים מים שופכים תיכנון. של
 וכ- ביחטי-ציבור ממתיקים

 תוכנית לעולם מגיחה כה
המשק״. ״להצלת כלכלית

פנדורה תיבת
 המנוח גינדי אברהם מפרקי שחשפו החומר

 הרצת למימון ששימשו חשבוניות גילה
 ערך. לניירות הרשות על-ידי הנחקרת חברה

 היה מה החשבוניות! מאחורי עומד מי
 והאם לגינדי! החברות אותן של הקשר

לע גינדי מישפחת מתכוונת
להע המנוח בהבטחת מוד
הדיירים! לטובת רכושו מיד

ר ש ק ל ה 1 ש

המשפצים חמשת
 בונים, ומהומה. רעש הממשלה במישרדי

 חמישה ומשפצים. מרחיבים קירות, מזיזים
 בהערכה למדינה, כה עד עלו בלי־תיק שרים

שקלים, אלף 600 משוערת,
יתעס־ במה ברור לא ועדיין

בישיבות״ממשלה. מלבד קו

בשיאה היסטריה
 מיפעלים בפתח. עומדת החדשה התוכנית

 הפיחות מאיימת. האבטלה מתמוטטים.
 גזירות על מדווחות העיתונים כותרות זוחל.

 שר״האוצר ארידור, יורם ואילו חדשות.
 ה- את שהמציא לשעבר

 לעם מסביר דולאריזציה, ■ * ■
המצב. על דעתו מה ישראל

להמונים כלכלה
 מטבע- יתרות פיחות, המושגים אומרים מה

 היפר־טטג־ טטגפלציה, אינפלציה, חוץ,
 סל-מט- מכסים, הורדת צמיחה, ציה,פל

 ואיך תשלומים! ומאזן בעות
 להבין הפשוט האדם יכול 0

מסביר. יעקובי גד אותם!

מיוהשקד סחה
הציבורי זה

 מתי • האחרת! הכלכלית התוכנית מהי
 • כתאונת־דרכים! נחשבת במוסך תאונה

 מכריע תפקיד היה למי • הציבור! זה מי
 מר- פסק־דין איזה • ליידי! האפי בהצלחת

 ניתן נושים לגבי חיק-לכת
ן ^  עיס״ פרטי מהם • באחרונה! 4 ״

לצ׳ילי! ישראל בין קת־הנשק

מנדנדים? הם רמה
 תשומת-לב דורש הילד כאשר עושים מה

 לנהל מנסה ההורים שאחד ברגע בדיוק
 חדשי בערב לצפות או פשוטה שיחת״טלפון

 יתרה תשומת-לב הורים מעניקים מדוע
 תשומת-לב למנוע אפשר ואיך לילדיהם!

ביורש, לפגוע מבלי שכזאת
בבית״הספר נוסף בשיעור ■

אדלר. מכון של להורים

הקדמי השער כתבת

הגדולה דורית
 בייניש דורית על הנאמרים הדברים
קים  קשה מדבש. ודביקים מסכארין מתו

 השבוע, עליה. ביקורת של מילה למצוא
ת של שנים אחרי ^  ועיבו־ דחיו

סוף־סוף, בייניש, מונתה בים,
המדינה. פרקליטת לתפקיד

האחורי: השער כתבת

יתר חשיפת
 שלה שצילום חשבה לא פביאן מירי

ת ימכור אפלטון כיתבי קוראת  הסרט א
 לעצמה תיארה לא גם אבל סדום, זוהי

 כרזת את תפאר שלה חשופה שתמונה
 אלה בימים המופצת הסרט,

1^ [  מספרת היא בתל־אביב. |
אותה. מרגיז מה הזה לוזעולם

בלתי־רגיל זוג
 ושולמית ראובן ושולה, רובקוז של הסיפור

 השבוע. הסתיים בלתי־רגיל, זוג אלוני,
 מי אלוני, ראובן נפטר קצר אישפוז אחרי

 אלונים קיבוץ ממקימי שהיה
 של האזרחי כמושל וכיהן

.70 בן והוא שלמה, מרחב

מחדש הכל ח״ם
 נגד כתב־אישום יוגש לא כי פורסם השבוע
 בתאונת- מעורב שהיה שוקרון, שימעון

 מילדי 10 מותם את מצאו שבה הדרכים
 השנתיים על מספרת ג׳וליה, אמו, חפצי־בה.

על עליהם, שעברו הקשות ^
 התאונה מראות ועל הכאב

אותם. ופוקדים שחוזרים

שבורה זכוכית
 לטיט- קורבנותיו את גרר לא רוטמן מרדכי

ה למושב אותם דחף ולא חשוכות טות
 לבילוי אותם הזמין הוא מכונית. של אחורי

 מהודרים. בבתי-מלון אותם אנס ואחר־כך
 שולה לקוקאין. ציפתה בדוי) ם(ש יריסא

הלוואה. רצתה בדוי) (שם
אחר. משהו קיבלו הן

חדש דף

ובר״נים חריע שמן
 של אלה בימים העברית שלום באמת מה

 כלבים מקשקשים שבהם המידות, השחתת
 אותם שמשחיט מי ויש בזנב

1 לנשף, לא לא, ל״באל", והולך ■7
ברכט. של למחזה אם כי

 להלביש ,,ניסו
תיק!״ עלי

 בידי עצור בוזגלו נפתלי היה יום 90
 חנן הילד של לרציחתו בחשד המישטרה

 בו החזיקה מדוע ברור לא עכשיו עד זגורי.
 היו ראיות ואלו רב כה זמן המישטרה

 את להצדיק כדי בידיה
להלביש ניסו ״הם מעצרו. ^

בוזגלו. טוען תיק!״ עלי

.77/7//7מ 77/ל77<מ7 7/77

אחו ממין צבא
 מסוג למילואים שנקלע איש״מילואים,

 חבר על הצבאי, שרותו על מספר אחר,
ט- של השמיני הרקיע על שהשתגע, א  בל

וב בשטח, טוב הכי השומר שהיה אבלס,
 לגדר מחוץ אינטנסיבית פעילות על מיוחד

גרוזים, - לכולם שגרמה
 ואמריקאים פרסים הודים, ■1|1

השעה. מבעיות לשכוח -

:הקבועים המדורים
 1םשלנ אחד - מיכתבים

 בחינם עיתננים — העירך איגרת
 נסם חיכננן — הנדון

 13ה־ החודש — במדינה
 לעבודר צריך ,.עכשיו — תשקיף
 מקוללת ספה — אנשים

 תאננהד זאת מה — והשקל אתה
 בלוח אבקת־שנס — תמרורים

 בילננם הננרל— אישי יומן
חחפח ננוס — הורוסקופ

3
4
5
6 
8

11
18
18
19
20

22 קדושות פחת - ישראל לילות
26 חריט שמן — חדש דף

28 לחמנצים נישואין — קולנוע
 32 ישראלים אזהבת — לרותי מיבתבים
32 תשבצופן

33 בישראל רק — זה וגם זה
34 השלם כל על —מרחלת רחל
אלישר, בן אליה! — אומרים הם מה

ארצי. יצחק ספרא, יחיאל מנן. דויד
36 פדן ׳חיעם כהן, משה

ה הד״ר ד הו ד י מ ל  לטובת מרווקותו נפרד מ
מי - לספר אפשר כבר היום • קלן נינה  ר

און  למישפט־שלמה ומה • הבית את עזב בר
רי, ג׳ואן ולטריו ד ס א לי  וגווין קריגר א
תן מעשה • מורגן!  באיירין טרנר, בנ

תה׳  מה • במים מלא ובדיסקוטק צווי חיו
ה אסיה, מיס עושה ר או ה, לי ק קו  בארץ א

שי רון • מי! ועם  ומדוע • להצעות פנוי בן־י
תל- אוניברסיטת אשמה .

שו־ אורי שבין בקשר אביב •
ר לשרון למן (בתמונה)! ברי

3 י■■:—


