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 השוטרת הכחולה״, ־עליזה כי מסתבר
בק רב עניין עוררה מלונדון, ט׳ביט אלייזה

 פירסום אחרי מיד באנגליה, הישראלית הילה
 נתקבלו )9.5,89 הזה בישראל(השלם הכתבה

 מקוראים תגובות שתי הזה השלם במערכת
בבריטניה. המתגוררים

 עליזה המקורי, בשמה או,—טיביס אלייזה
 שיחקה לבריטניה, שירדה ישראלית טיבט,

שנ לפני והתגייסה ובקולנוע בתיאטרון שס
 שהיתר, הזה, העולם כתבת למישטרה. תיים

 הלונדוני ספזרט בעיתון גילתה בלונדון,
בסרטים ככוכבת עליזה, של עברה על כתבה

הבריטי בעיתון טיבט
ה אלף ולילה? דל

 של תמונתה את הביאה הכתבה כחולים.
 שבו בסרט כשחקנית, כשוטרת, עליזה

 העיתון טענת ולפי חלקי, בעירום הופיעה
גברים. שגי עם למיטה קפצה

 למערכת שלח מלונדון שוורץ רוני הקורא
 9מה־ מישפסי פירסום מתוך דף הזה העולם

הגישה טיבט עליזה כי שם נאמר .1989 במאי

 כתבה בשל ספזוט העיתון נגד נזיקין תביעת
זו.

 ליד המתגורר שובינסקי, משה אחד, קורא
ידי למיטב כי הזה להשלם כתב בירמינגהם

לשו מגייסת הבריטית המישטרה אין עתו
 אפילו בריטניה, ילידי שאינם אנשים רותיה

 כי מציין גס הוא בריטית. אזרחות יש.להם
 סנסציו־ בסיפורי־מין מתמחה ספזרם העיתון

 — כולם לא אם — רובם שלדבריו ניים,
 הגברת כי ספק לי -אץ האצבע. מן מצוצים

 היותה אבל בבריטניה, וגרה קיימת אכן טיבם
 זלילה* לילה אלף סיפורי נשמע זה שוטרת,..

 המשך מקוראיו לקבל ישמח הזה השלם
ומוצאד טיבט עליזה של בעניינה הדיווחים

הפילון ^
 חדש מדור התקבל לא רב זמן זה

 חע המדור כמו רבה כה בהנאה זה בשבועון
הסידן.

 רבדים הרבה כמו במיקרד״ די נולד המדור
 השנים, במרוצת הזה בהעולם שנולדו טובים

 הישראלית בעיתונות גכסי־צאדברזל שהפכו
 החל — העיתונים ברוב כחיקויים ושזכו

הסרוזלת. ברחל וכלה תשקיף במדור
 שיש סיפרה חברת-המערכוק שמי, דניאלה

 לו ושיש בעולם העת כל המטייל ידיד, לה
 שיעשה כדאי •אולי בלתי־רגיל. חוש־הומור

מדורדשאלה.
 שיכץ לו תגידי לה: אסרתי תמיד, כמו
ונראה. נשיא מחד. של דוגמה
 מישפטים, כמה בו לקרוא שדי חומר יש

 כזה מיוחדת. איכות בעל שהוא לדעת כדי
 כמה כעבור לי. שהוגש המחד־לדוגמה היה

ימים.
 בעל-הדברים: את עדיין היסיתי לא אז
לה המרבה מובהק, ישראלי צעיר זיו, ארנון

 כשאינו תפקידו. בתוקף בעולם למקומות גיע
 הוא התפקיד, בתוקף מסויים למקום מגיע
ומפקיד. בתוקף שלא אליו מגיע

 הישראלי שהתייר למקומות מגיע ארנון
 מזוויות מעסה וצא אותם. מוצא אינו הרגיל
 טוען הוא תרגיל. מוסע על עובדות שאינן
 האלה. ומצויות המקומות את מחפש שאינו

 וצא קורד, זה וכאשר לו. קורה פשוט זה
ורושם. לעצמו מחייך מסתכל,
 תר׳ל (או אחרת חרל לך יציג זה מחר

 בלתי־ ומועדוגים מיסעדות יודע). אינני אוצי,
 אחרת, או זו סיבה בגלל מיוחדים רגילים,

 הסוגים, מכל אתרים אחר, מסוג מוסיאונים
ומשונים. שונים ומופעים הצגות״תיאטרון

משונים. בעיקר
 במדוד, המוזכרות הערים לאחת תזדמן אם
 אתה לא, אז האלה. במקומות לבקר תוכל
 שתיהנה מקווה אני בקריאת להסתפק יכול
כמוני. מזה

לגבמה עלבון
 יצחק של המדינית התוכנית על

 העולם שווייצית״, (״גבינה שמיר
).17.5.89 הזה

יצ של המדינית״ -התוכנית את להשוות
 לגבינה עלבון זה שווייצית לגבינה שמיר חק

השווייצית.
 היא ליהנות, אפשר השווייצית הגבינה מן

 למצב קץ ושמה ייעודה(להשביע) את ממלאה
ורעב). נעים לא

 בשטחים? הבחירות של התוכנית אבל
 — קאנונובר גבינת היותר לכל זאת
 לה: יש ריח איזה אבל גבינה, אמנם שזאת

רמת־נן קלר, שימחה

פשוטה בעברית
 ל־ מיפלגת-העבודה תגובות על

ליכוד (״המעיד: תוכנית״שמיר
).17,5.89 הזה העולם ב׳״,

 לנסוע רוצה בינלאומיים, באירועי־ספורט חה
 נסע הוא אם אבל לו. שיבושם הרחוק, למיזרח

 -להתחיל על־מנת הזה, השלם כדיווח לשם,
 יש הבאה", לאולימפיאדה הראשונות בהכנות

בעייה. לו
,1992 שנת של זאת הבאה, האולימפיאדה

 במערב אם כי הרחוק, במיזרח תתקיים לא
שבספרד. בברצלונה — הקרוב

נתניה וינטר, יאיר

הידיעה ה״א
רקדנית־בטן(״א של ייחודה על

ה העולם נשים״, ).17.5.89 הז
 הידיעה? ה״א בעברית קיימת מה בשביל

 שראוי מי את ולהבליט לציין שיוכלו כדי
לכר•

להופע סימון(בקשר ברי את להגדיר לכן,
 סימון, כ-ברי ברומא) הילטון במלון תה

מעשה־עוולה. זה רקדנית־בטן",
ברי ״רקדנית־בטן". סתם איננה סימון ברי

 - הוחוק במיזוח אורימביאוה ..אין
הקרוב!״ במערב אולימפיאדה יש

 כשהוא כך כל עדץ־נפש הזה העולם מדוע
 מיפלגת־ של הכמעט־התרפסות על כותב

 כל אחרי הן (״לומר הליכוד כלפי העבודה
הצעה״)?

 ש־ ,פשוטה עברית בלשון היא, האמת
 לכל הן סתם אומרת לא מיפלגת־העבודה

 כל אחרי אמן עונה היא הליכוד. של הצעה
הליכוד. של הצעה

תדאביב אראל, ישראל

1948 ירושלים.
 הרניק גוני של מישפחתו על

חדש", ״דף הבופור", (״מישפחת
ה העולם ).17.5.89 הז

 הר־ רעיה של כתבתה למיקרא נקרע הלב
 גולני, סיירת מפקד שבנה, השכולה, האם ניק,
הבופור. על בקרב נפל

 ערבי באותם דעתו, על מעלה היה מי
 ),1949 כבר היה זה אולי (או 1948 דצמבר
 גוני, של המנוח אביו הרניק, מאיר כאשר
 ויוסי באוניברסיטה) סטודנט קמחי(אז ודייב

 ואני (הקריין) גורביץ ועמיקם שטרן(הצייר)
 אל ממושכים בוויכוחים שעות מבלים היינו
 תוך והציונות, האומה עתיד על הלילה תוך

 בטלבייה, ז׳בוטינסקי רחוב לאורך שוטטות
מאיר? של הבכור בנו של בגורלו יעלה שכך

■חשדם בן־מנחפ, ישכח

בזוז חרוז
 מסויימת(״עבודה חריזה טיב על

אח ״דיעה עבריות", בעיניים
).17.5.89 הזה העולם רת",

 וזאת קיצוני ימני ליפשיץ שמאיר ברור די
 זאת וגם אשכנזי, שהוא ברור די גם זכותו.
זכותו.

 שיידע הראוי מן היה זאת בכל אבל
 שהוא כפי לחרוז, כי לעי״ן. אל״ף בין להבדיל

 את סוף־סוף נראה גואל/ לציון ״יבוא עושה,
 שור לחרוז שנקרא מה זה פועל!״, הישראלי

 יודע נכונה, בצורה עברית שמבטא מי בחמור.
 חורזים. אינם פשוט ופועל גואל כי

בזוז. חרוז היותר, לכל זה,
רמלה דנינו, דויד •

• • •
ומערב נזיזרח

 אולימפיאדת של מיקומה על
 הזה העולם (״אנשים", 1992

17.5.89.(
המתבד ,גלעדי אלכס איש־התיקשורת אם

הידיעה. בה״א ״רקדנית־הבטן״, היא סימון
אשקלון שפר, מייל!

• • •
החליט העם

וגם זה נס־קפה(״גם של טיבו על
ה העולם זה", ).17.5.89 הז

 מניות לי ואין אחד. באף לפגוע רוצה לא
 (אר־ חולת־קפה בתור אבל עלית. בחברת

 מסכימה אני הבוקר) על ספלים בעה־חמישה
עלית. נס־קפה כמו אין שמי. דניאלה עם

 מנד את ניסיתי לגוון. מנסה אני פעם מדי
 השווייצי. נסלה את ניסיתי האמריקאי. סזול

 אבל בסדר. הם הגרמני. ׳עסוב׳ את ניסיתי
כולם. על עולה שלנו עלית

תדאביב בילסקי, תמר

שארה
ואני״ (״אני אחת אהבה סיפור על

).24.4.89 הזה העולם טה",
 על מילשטיץ אורי של החושפני וידויו

 האם שאלה: מעורר שפירא לאניטה אהבתו
 על פרטים ברבים יפרסם שאדם הוא הוגן

 ושבהם נשואה, אשה עם מערכת־יחסים
 היתה האשה אם ספק אשר אישיים היבטים

לפירסומם? מסכימה
פתח־תיקעה שטיגליץ, ענת
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