
נזיבתבים
בזר רחוב תל־אביב,

 שצ׳רנסקי נתן את למנות ההצעה על
ימני׳/ (״סמן באו״ם ישראל לשגריר
ה העולם ).8.2.89 הז

 איש ■מד, סמן המדור בעל צריך מה בשביל
 הוא כאשר הרבה כך כל להתפלסף הקיצוני, הימץ
 אכן אם לאומי אסון יהיה לא שזה כך על כותב

 שצ׳רנסקי אנטולי ימונה
ה ליד ישראל לשגריר

המאוחדות? אומות
 הסמן אם מספיק הלא

 לרחוב מבטו את יעיף
ד שם בתל־אביב. בזל  י
ב מצריים כשגריר שב,

בסיוני, מוחמר ישראל,
 בצבא תת־אלוף לשעבר

שהיה, והאיש מצריים,
יום־הכי־ מילחמת בימי

לרעה, הזכורה פורים,
 דמשק בין איש־הקשר

מושבו (ממקום לקאהיר בסידני
 בעת סוריה) בבירת המצרית הצבאית בנספחות

ישראל. מדינת על התקפת־הפתע
בישרא פוגעת איננה בסיוני של נוכחותו אם

 אוהד שאיננו שצ׳רנסקי, של שנוכחותו מדוע לים
בסובייטים? תפגע הסובייטים, את במיוחד

□,יחשל חשין, יהודה
• • •

מבראזיל להשכיל אפשר
ממשלת־ שרי של הרב מיספרם על

ישראל.
 אפשר השכלתי, מלמד״ מכל העיקרון לפי

כלכליות(אינ בצרות היא מבראזיל. גם להשכיל
 של חיצוני חוב אחוזים, 1580 של שנתית פלציה

 מאוד מוגזם מיספר לה יש וגם מיליארדים), 115
).27(שרים של

 אלה בימים הכריזה היא כאשר עשתה היא מה
פי פיחות, — אצלנו כמו כלכלית? תוכנית על
 עשו הם אבל השכר. והקפאת המחירים על קוח
 מיספר את לצמצם החליטו הם — אחד דבר עוד
 בב־ נותרו וכך בשישה ומישרדיה הממשלה שרי

בלבד. ושרים מישרדי־ממשלה 21 ראזיל
 תושבים, מיליון 100מ־ יותר עם בראזיל, ואם
 אז ,21ל־ 27מ־ שריה, מיספר את לצמצם יכולה

 כדאי אולי בודדים, מיליונים כמה עם אצלנו,
 מיספר את ולהקטין כיוון באותו כן גם לחשוב
פחות. העיקר כמה, חשוב ללא 26מ־ השרים

תדאביב קאופמן, אליעזר
• • •

והצפון הדרום
(״סמן ארץ־ישראל של תחומיה על

ה העולם ימני", .18.2.89 הז
 דעתם לסוף לרדת מסוגל הייתי לא פעם אף

 בשני ובוודאי ומתמיד, מאז מסויימים. יהודים של
 היהודים מיספר גדל שבהם האחרונים, הדורות

מיליו לכמה אלפים עשרות מכמה בארץ־ישראל
 של תחומיה הם מה הכל על מקובל היה נים,

מתוס של בפיהם עכשיו, (הקרוייה אר־דישראל
 מתוסבכים השלמה, ארץ־ישראל למיניהם, בכים

מרע). — הסיסיף כל הכלל את ששכחו
 כמו ארץ־ישראל, זה טאבה גם לפתע, ועכשיו,

 ארץ־ישראל היו ונביעות ימית שנים כמה שלפני
 המטרונ־ ימד.העיר בסמן כותב ליסני שגן וכמו

דל*. אופירה ספרת
 היא בדרום־סיני, אל־שייח', שארם גם מהי

הנוש אנשים לגבי רק זה אולי או ארץ־ישראל?
 שהוא (׳,0׳ סמן של כשמו ליסני, השם את אים

 המתבקש הצפוו לגבול מאוד שקוף רמז בוודאי
ת1ב1רח גונן, בדקי שלו. לארץ־ישראל

• • •
חרדיות סיבות

עיריית ראש של החרדי הקשר על
ה העולם חיפה(,,תשקיף׳/ ).8.2.89 הז

ב החרדים מצאו מה
קור שהם גוראל אריה
 בבחירות בו לתמוך אים

העיר לראשות הקרובות
התק שהוא זה הלא ייה?
עי בארבע לשיחה בל

 מלד הרבי אצל ניים
ד שגם מעיד רק בביץ׳  ג

בניו־יורק. היה ראל
 היא הסיבה אולי אז
 או בוורשה. נולד שהוא
ש או .70 בן כבר שהוא

בנות. ארבע לו יש
גוראל

חיפה בן־שושן, תמי
 שהיה, או במיקצועו. מהנדס שהוא או •

ם, עשר במשך  מישרד-העבודה. מנכ״ל שני
ה העולם 2686 הז

הקדמי: השער כתבת

מהאס־אס אורח
 כלל דורטמונד, עיריית ראש זאמטלבה, גונטר

 שמע, לא אומנם הוא הנאצי. לעברו מתכחש לא
 מארחיו אס להבין מוכן הוא אבל ידע, ולא ראה לא

 אבל כאן. רצוי שאיננו לו אומרים היו הנתנייתים
 ראשי מגינים זאת תחת זאת. לו אמר לא איש

 השילטון ומרכז נתניה עיריית
ו־ אורחם. על נפש בחירו,? המקומי

מים. פיה ממלאה התיקשורת גם

האחורי השער כתבת

יוונית טראגדיה
 פרשת־ אחרי נישואין, שנות וחצי תשע אחרי

מ ותינוקת וכלא מישפט אחרי סוערת, אהבים
 ליבני(בתמונה), וטליה ידלין אשר נפרדו שותפת

 עסקן ידלין, קצר. בטכס האחרון, השישי ביום
 באחד שנחשב מי לשעבר, מיפלגתי
.שנות של בכלכלה החזקים האנשים

ניו־יורקית. באלמוניות חי ,70ה־

ף עו ד ־ ז רו

משוררת על סרט
 הפוליטי־החג־ הקולנוע מחלוצי גיתאי, עמוס

 על סרט לצלם כדי לארץ חוזר בישראל, רתי
 לסקר״שילר אלזה המשוררת

 חשבונה בירושלים. שנפטרה
דור. של וחשבונו גלות של

לב אל מלב
 הסובלים מגן־דויד־אדום, שרותי כמו שלא

 הרפואה של הרגילים מהתחלואים לפעמים
 ללב) חרום שח״ל(שרותי שרותי הציבורית,

 9000 יעילים. שגם ומכאן פרטיים, הם
 מדי מצטרפים שאליהם שחייל, של המנויים

 מנויים ל״סססג 600 בין חודש
 סיפור את מספרים חדשים, • * ■

מעלותיו את ומונים ההצלחה

 נגד מ׳
מי?

 סיפר באמת מה
(בתמו עבאס ג׳סאן

 מ- לעיתונאית נה),
 מה פוסטי ג׳רוסלם

 התרחש מה כהן! ז׳אק לבין בינו קרה
הגדולה! המיסעדה של הקלעים מאחורי

 להדליף שדאג זה היה ומי
בראל, ליוסף הסיפור את

בערבית? התוכניות מנהל

 השתיים טובות
האחת מן

אי פרעה־נכה, של הורתו ימאשיסה-תות,
ם ננה ת  מחלקת היא שנה מזה חתולה. ס
עורכות-דין לשתי מחסדיה ^

 מבלי הראשונה, מהשורה 0
בכך. יבחינו שהשתיים

בשגות העתיד
 ש■ רובין, מרדכי היערות, איש של סיפורו

תבן ס  שלוש ישב הכפול, הרצח במישפט ה
לבעל והכד בכלא שנים ^
4'1  שאותו משגשג, מיפעל-עוגות ■1

ריבקה. אישתו, מנהלת

 המלחמה
השנה בזיהום

 השפה הפכה כולה הישראלית החברה כמו
 למז־ בלתי״מדויקת. ענייה, גסה, העברית

 מתוחכמת: אידיאולוגיה יש השפה המי
 של באיצסלה מתעטפת השחצנית הבורות
 זיהום נעורים. של מודרניות, של קידמה,

 שי- בעיון די או. הוא השפה
 להיתקל כדי עיתון בכל טחי

כן. על המעידים בסימנים

להתערב רא
 ושאין אחד מילד יותר יש שבו בית יש האם

 יש האם הילדים? בין יומיומיות מריבות בו
יל בין הבלתי־פוסקות שהמריבות הורים
 ל־ והיכולים להם, מפריעות אינן דיהם

 גוג מילחמות למרות בעיסוקיהם המשיך
להש־ איך השני? בחדר ומגוג

■ ■ §  בשיעור במרחב, שלום כין £
להורים. בבית״הספר נוסף

והשקל אתה

ש״נח תיקשורת
 • הסנה האשמות על מגיב דננברג יעקב
 מועצת- כיו״ר לכהן ימשיך זנבו* משה

 חבשה עזרא • לה־נסיונאל של המנהלים
עיט־ נכשלה • מחדש נבחר

ס, שימעון • בדובק קה ₪ ¥ ר  פ
והעיתונות. מדינה ויקטור

שכזאת פגישה
 נערת- ״נרקיס", עם חסרת״מזל פגישה לולא
 חייו בשיגרת ממשיך דיין אלברס היה ליווי,

 באמת מה המישטרה. עם מסתבך היה ולא
ת במלון סגרירי ביום קרה ^

נש״ שונות גירסות שלוש מר? 1 ■
בבית-המישפט. כעת מעות

ראשונה מיד
 של הפלילי הכתב שהיה מי היימן, יוסי

 שניה, מיד בריגושים הסתפק לא חדשות,
ה־ על כתבותיו באמצעות ^

 הוא עכשיו התחתון. עולם
בעצמו. הריגושים את חווה

שזיס נסו׳ ובנים
 רזיאל- ורדה של הבלתי־מובן הצורך

 את ברבים לחשוף ז׳קונט ואמנון ויזלסיר
בעוכ היה להצניע מעדיפים שרבים מה

 ה־ על אסר הרבני בית״המישפט ריהם.
בי- כיום המתגוררים שניים, ^

סוף לא זה אבל להיפגש. חד, ן
ץ. לבג" עותרים הם - פסוק

ניו־יורק מובילי
 הישראלית בהשתלטות חדש דבר שום אין
 מוישה גולני, בניו־יורק. ההובלות שוק על

 נרתמו עכשיו נפוצים. שמות הם ואחרים,
 למילחמת בניו״יורק המקומיים המובילים

^ 1^  יוצאי בישראלים. חורמה ■
 בוודאי הקשוחים הסיירות

היום. לסדר כך על יעברו לא

ן ל ג ׳ ס ! ע נ ■

כפול מוסו
שסוב והשכנים הירוק הקו של הנבון הצד
 המוסר תיאוריית • זיכרון מבעיות לים

 את לקשור שהצליח הגדול הקיסר • הכפול
 עבריים פירושים כמה • לכסא הקסן שימון

 פלגנות של מסורת על • ל״מזויין׳׳ סבירים
 צ״וקר דדי • פיפיות לחרב להפוך שיכולה

• טעתה ששולה היכן צדק
9  וצה׳׳ל • לדעת הציבור זכות ^ 9

בכל. הראשון להיות צריך

של הבן
 לו שקוראים אוהב שלא - של הבן אי, ג׳קי
 בית-שאן עיריית לראשות רץ - של הבן

 הליכוד כוונות למרות עצמאית. ברשימה
 לו, עמדה שסרחו, בנים ורותיומש לקלס

 מספר הוא אבות. זכות ללוי,
 בית- על ההתמודדות, על

דויד. אבא על ובעיקר שאן

 בתל- רווק פחות
 אבי והפעם - אביב

ל- אבי • טוויד  טו
 שיהפוך והחבר דנו

 בגלל לגיס בקרוב
 ירצה אם • האמא

 יהפכו טמיר ואנבל רייף מוטי - השם
 אהבת • להורים חודשים שמונה בעוד

 (בתמונה) ירושלמי ג׳קי של הנעורים
 של והקוסג׳ הפנטהאוז על • אפל וטיס

 סלובודאן על • לרר״מילצ׳ן מישפחת
 חתונה • מבחורות חולה שגעשה דרפיץ'

ציר־ שאול של פחות אחת
• קריב־טלר ואסתי לין ■

דיין. לאחרונה חדש תמאן

הקבועים: המדורים
ל נ1רוו חל־אביב, — מיבתבים 3 מ

4 מסתורית אשר. העורך איגרת
5 השפר. ם1דה — הנדון

8 זז משהו — כמדינה
10 לאינתיפאדה זריקודמרץ — תשקיף
11 החפחיס קליפות שביל — אנשים

16 מניב ד!נבת — והשקל אתה
17 שלפני הלילה - אישי יומן
 נננח, שדה. יוסף — אומרים הם מה

ביתן, אשר נרץ, נודת הד־ר

18 הנפלד נדב בךאמץ. דן
22 לסתנצה בדרך — ישראל לילות

24 תחננרס אל — הודה להיות איך
26 פאריס־ברדרחשליס ~ חדש דן*

31 עליון שדם ן1קם1 — הורדסקמ
32 -אזהמזזדזח לרודני מיכתביס

32 תשבץ
33 לזל נקנה סה ־ ־ זה, גםר זה

34 השלס כל על — מדחלת רחל
ש חשבון 36 ח־ -!■ק• נפ

42 פלענח של מסזרת — ימני מגן
......... 3 |_


