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תל־אביב(״מכ מכבי שחקני על
 העולם אישי׳/ ״יומן הארלם״, בי

).12.4.89 הזה,
ול הזה. השלם דברי עם תמים־דעים אני
 הרי ממני, רחוקה גזענית מחשבה שכל מרות

 תל- מכבי את לראות
במישחקי־הא־ אביב,
במי האחרונים ליפות

 הוא כשההרכב נכן,
אמ טהרת על כמעט

 זה שחורים, ריקאים
מ זאת, בכל לי, היה

מאוד. שונה
שח צריכים כבר אם

 ל- אמריקאיים קנים
הזאת, הקבוצה תיגבור

 למי לשוב לא ,למה
ד~3 _  כדור־ ולחפש קורות ו

יהודיים? אמריקאיים סלני־צמרת
 אילינוי של הקולג׳ כוכב על עין ששם למי
 אותו והביא ברודי, טאלבוט אחד ,1965 בשנת
 ששם האיש ברודי, לטל פה היה והוא ארצה
 אז ממשיכים. בוודאי יש המפה, על אותנו

 ולהביא עין לשים לחפש, להתאמץ, שיואילו
שצריך. מי את ארצה

הרצליה חדש, כרמל
• • •

!ביקוש היצע
 (״אתה בארץ הריבית יוקר על

).12.4.89 הזה העולם והשקל״,
 מרשה אני בכלכלה ראשונה שנה כתלמיד

 רוצה הוא מה תדמור מאיר את לשאול לעצמי
 הגדרת מעצם זה, הלא מלך־שראל. מנגיד

המוני המדיניות את לנווט חייב תפקידו,
 את להוריד יורה הוא ואם המשק. של טארית

 והתוצאה לאשראי הביקוש יגדל הריבית, •
 הוא שפירושו הציבור, בידי כסף יותר תהיה

 האחרון הדבר וזה מחדש האינפלציה הזנקת
 עכשיו המשלמים לאלה כולל לכולנו, הרצוי

הגבוהה. הריבית את
והדרי הריבית את יורידו אם — ובנוסף

 שעד הדברים מטבע הרי תגדל, לאשראי שה
!). וביקוש שוב(היצע הריבית תעלה מהרה
התרגיל? כל את לעשות מה בשביל אז

חדאביב אוברמן, יואל
• • •
התדר מן אמריקאי

 בדיווחי ורשלנות חפיפות על
(״מיכתביס״, כלי־התיקשורת

).12.4.89 הזה העולם
 הוא כמה עד יורע לא רפופורט עזריה

 החפיפות נגד מתריס הוא כאשר צודק
בכלי־התיקשורת. שפשו והזילזול

 באחד פורסמה למשל, שעבר, בשבוע
 בין מיפגשים על מעניינת כתבה היומונים

אמריק ונשיאים ישראליים ראשי־ממשלה
 דויד פגישת גם אוזכרה כתבה ובאותה איים

 שגריר ,60ה־ בשנות שהיה, מי עם בךגוריון _
באו אויית ששמו האו״ם, ליד ארצות־הברית

סטיבנסון. אדליי(כך!) יומון תו
אמרי אישיות סטיבנסון, כי לזכור צריך

 למועמדות במירוץ שנכשל ידועה, קאית
 לשגריר ושמונה ארצות־הברית לנשיאות

 כך על מאוד גאה היה כפרס״תנחומים, באו״ם
 עדליי — למהדרין תנ״כי הוא הפרטי ששמו
 במשך פורסמה זאת ועובדה אוליי), עם (חורז
 בעיתונות גם רבות פעמים שנים אותן

תדאביב מונדול, רזי העברית.
 מטעם הממונה, של אביו היה עזליי •

 אחד בעמקים״, הבקר ״על דויד, המלך
בן־עדליי. שפט

רמרחרת שאלה
המרחלת של הסיקור תחומי על

)4י1ום0 מהמעוך 2694העולםהזה

חוקר צה״ל
ב אירעו האינתיפאדה חודשי 16ב״

 חלק בעיקבות אירועים. 34,001 שטחים
 מישטרה״צבאית־חוקרת פתחה מהם
 מעט כה נפתחו מדוע תיקי-חקירה. 637

 לחקירות הטיבות מהן יחטית, חקירות
 חוק של מיגבלותיו ומהן

 בתחקיר הצבאי השיפוט |1 *
הזה. העולם של מיוחד

 אבן, אבא
ניו־יורק

 לא ומילים, מילין של מרחק בניו־יורק,
 עסוק הוא יגידו. מה אבן אבא דואג

 סידרת־טל־ בהפקת טפרים, בכתיבת
 מי״ מהמיפלגה שהחופש מודה וויזיה,

 להט- ושהצורך עימו טיב
 ומג- לו, חסר אינו תייג
מיפלגתו. שקיעת את תח

נניח

המרדולדו
מדווחת:

בין עבר שחור חתול
ל ח עמי ר מן ו ר ד פ

 בין הקשר מה •
מי מזג־האוויר שי  ל

! וג׳ניפר רי בו • ת
תן הן אי ת כ ענ  ו

ת לי רג ס • בתשובה חוזרים מ רי  אי
פני • אשת-חיל (בתמונה) שמי  חי
הן ה כ מ סי מי ו ע  או מתחתנים - בן־
י • לאז ס ה דיין א ר ה ש וזו  - סנ

ת • האהבה גבול על אהדה י נ  בן״ רו
ס א טב ה ליו חנ  למרות ביחד עדיין או

בלב־ יקדש ומי • הכל
צה את ים  רוזג- ני

! ס 5^4/ י ל לן ט אי לויי ו

נשי□ אהבת
 מערכות־יחסים לסמדר היו 28 גיל עד

 העלתה לא היא גברים. עם נורמליות
 נשים. לאהבת נטייה בה שיש בדעתה

 הקשיים, על מספרת היא < ץ ^
 ב- הבעיות ההתמודדות,

כזוג. והחיים קשר יצירת

הקבוע■□: המדור•□
3 לסרוזלוז שאלה — מיכתגים

4 חדש עולם — העורך־ איגרת
5 הכשרים סילחסת — תשקיף
6 ר1שח תל — במדינה

7 שמיר סיוטי — הנדון
 שילנסק׳, דב - אומרים הם מה

 שי, נחסן •חן, דן ליבק. אלכם
12 קסטן אורל׳ הרלי״ר. רלף

17 חודחה־חה רד1ל — אישי יומן
24 לאכול לא־זשאח — אנשים

27 שים־ 1פוט — טרים
28 הניקיון את להפסיק — זה וגם זה

33 שזר מזל — הורוסקום

ת ב ת שער: כ ה

גודודיש מיוחמות
 הפסיד ומי הרוויח מי עדיין ברור לא

 (״גורודיש״) שמואל שבין בעיסקה
 עמרמי, דויד לבין בדימוס, גנרל גונן,

 המתנהל במישפט, ישראלי. יהלומן
 גורוריש, בי עמרמי סוען אלה, בימים

יהלומים, בכריית שותפו
 ממנו ותובע אותו, רימה
דולר. וחצי ממיליון יותר

 חדשים מדורים
ה העולם ב־ גו

 התאבד לא היטלר שאדולף לרגע נניח
 בברלין. הבונקר חריטות בין נקבר ולא
 מיפלצתיות את הבין שרד, שהוא נניח

 ולתת עצמו להסגיר מבקש יאוה שיימע
ההג־ עליהם. הדין את

במחזה ותוצאומיהן חות ■
צבר. שימעון של חדש

ל ח ר

אחרת דיעה
 כפי שמיר, יצחק רעיונות של פירטום

 מדיניות־ קובעי פורום לפני שהושמעו
רי • ארצות־הברית של החוץ  - דן או
 • ערפאתו יאטר חוסל לא מדוע

 שישראל החדש המסוק - האפאציי
 וחסרונות יתרונות על לרכוש. מתכוונת

ק • נבונה צרכנות ועל רי מן א ט  על - פ
 הפו־ בפרס לזכות בטוחה כמעט דרך
י • ליצר כ ד ר ץ מ רבי  של היחצנות - הו

 על והשפעתה האמריקאית הפוליטיקה
ר • ישראל אי ץ מ שי  קיט־ טוד - ליפ

 הרב • העברית הדמוקרטיה של מה
ה ר יונ צג  הקשר על - מ

רולטת־ שבין הישיר ^
למקורות. לחזרה כביש

הסילון חוג

לרזות לא
 האשה של החדש העצמי הדימוי על

בפר מי, ועם למי, קרה, מה • השמנה
 המוקרנים שושלת של האחרונים קים

 כלנית מיטעדה על • בארצות״הברית
• בה ליפול שאי־אפשר

 בקא- בית-האופרה ועל ^
רוסי. באלט המציג היר

 4 בקו מיניבוס נהג של חוש״ההומור על
וב־ ידיות בזוג מעשה •

המיררף • צ׳קים סרבן ם
הטלפון. אחרי הנואש

34 אגדה ז! אין — חדש דף
38 המפה נול נתניה — ישראל לילות

רות׳— מיכתביסלרותי
40 סתבאסת

40 תשבץ
41 קטנה אש על — קולנוע

43 לנן בפינימה — הורה להיות איך
שלת־1.ש — הסילון חוג

47 לסתקדסים
על התימה — אחרת דיעה

48 ה״אפאצ-
54 טלפון אחרי סיחץ — עצבים

56 השלם כל על — מרחלת רחל
58 בם־שפחה םישפמ — תמרורים

שמיר סיוט■
 מתנהל שבהם שונים מישורים שלושה

 ובעונה בעת הפלסטיני המאבק היום
 ועל שמיר של הלילה סיוטי על חת.א

 הפלסטי- של מגש־הכסף
מת־ אינו מהם שאיש נים
עדשים. בנזיד למכור כוון

קינאה
 תומרקין יגאל פירטם שעבר בשבוע

שנער מסיבמ״הפרידה על אחרת דיעה
 וריגשי־נחיתות קינאה בן״אמוץ. לדן כה

 דנק- ד׳אמנון אליבא היו,
ל״קל- מהסיבות חלק נר, 0 0

והפאתטית". הארורה לה

מ־שאד
מוות

 לך שנותרו שמעת אילו עושה היית מה
 השאלה היתה לחיות, חודשים כמה

 מכל אנשים של גדול לטיספר שהוצגה
 שענו היו החיים. תחומי <

0 1 1 1  שהי- היו בספונטאניות. 1
^41> הגיבו. שלא היו סטו. ■

הוא? או היא
 • ראשון בתקליט״שדרים חדש הרכב

 אריאלה של מצלמתה דרך עג׳מי שבוצת
 שחקנית לוי, אריאל על • אושפיז

 בתור בגן־העצמאות, מאוד המצליחה
 ועל • מהוסס הומו

 את שכבש חדש שיגעון
מישחקים. ערבי - העיר

מחלוח־לב
מסובסדות

 קבע מי מיצרבי״היסודי מהם קבע מי
 מדינת- הורסת האם לסבטדז מה

 בשיטתיות, אזרחיה בריאות את ישראל
 ומי קפדנין תיכנון מתוך
 המי מעייני בראש ניצב

בודק הזה העולם טבסדו

בפיגמה
! ג ל

 את שהביאו רותם של מישחקי״הכוח על
 פחות פיתרונות ועל ייאוש, לכלל אמה

שה* לבעייה, שיגרתיים
^ ?1 4  להו־ בבית-הטפר ציעו 5

בסידרה, נוסף פרק ריס.
■י■ 3 י■יי-^^—^—-יי


