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 גם*על כידוע, מופקד, שר־הפנים
 בישראל היהודי העם טהרת שמירת
 ליצלן, רחמנא יתיר, לא הוא ומוסרו.
 מי כיהודי, במירשם־התושבים לרשום
 יתיר לא הוא ספק־יהודיה. היא שאמו

 של בפעילות שחשוד מי לארץ להכניס
 אם אפילו מפוקפקת, כת־משיחית איזו
למהדרין. כשר יהודי הוא

 במישרדו סירחה מתגלית כאשר אבל
 על מה, משום שר־הפנים, שומר שלו,

מופלאה. שתיקה
 )1987( הזה הטולם חשף שבועיים לפני
דירת- על בו סופר משעשע. סיפור

גרי צנזור
מקיים נאה כך כל לא — דורש נאה

 בכירים פקידים קבוצת ששכרה תענוגות
 של מהמתח בה להתפרק כדי בתל־אביב,

 סופר השאר בין הממשלתית. עבודתם
 המפתחות מבעלי שאחד כך, על שם

 שההילולות — דירה אותה של הפרטיים
 השכנים מנוחת את הטרידו בה שנערכו

 משרד- סמנכ״ל מאשר אחר לא היה —
 מיוחדים, ותפקידים לשירותי־חירום הפנים

 מאוד המיוחדים תפקידיו בין גרי. לוי
 הצנזור של התפקיד גם כלול גרי, מר של

ומ לסרטים מישרד־הפנים מטעם הראשי
חזות.

 המופקד האיש כי הסיפור, לפי הסתבר,
 המוסר שמירת על הדתי שר־הפנים מטעם
 הוא הישראליים, הקולנוע צופי בקרב
 כאשר יותר ליברליות אמות־מידה בעל

הפרטיים. בחייו מדובר
 זרק הוא וחיוכים. הדים עורר הסיפור

 והעמדת- ההתחסדות הצביעות, על אור
 גבוהה גבוהה המדברים אלה של הפנים

 טוהר־מידותיו, ושמירת העם חינוך על
 נאה כך כל לא אך דורשים נאה שהם

מקיימים.
 כזה, פירסום שאחרי לצפות היה ניתן
ית המדינה, בכל לשיחת־השבוע שהפך
 להגיב לנכון וימצא הדתי שר־הפנים עורר

 את שיפריד או הדרכים: משתי באחת
 עלבונו את לתבוע וינסה מעיקרו הפירסום

 באדם להחליפו שידאג או הצנזור, של
המועצה־לביקורת־סרטים־ את יהפוך שלא

ואיטלולא. לחוכא ומחזות
 טמן הוא לשתוק. העדיף שר-הפנים

 נהג פסולי־החיתון, ברשימות אולי ראשו,
 זוהי מעולם. הדברים פורסמו לא כאילו
 יוסף הד״׳ר כשיקום אבל זכותו. כמובן
 עלבון את לתבוע הבאה בפעם בורג

 שיתריס מי שיימצא ראוי ומוסרה, היהדות
עיניך! מבין קורה טול כנגדו:

 לאחרונד״ שהתלהט הציבורי בוויכוח
 להם אין כי מישרד־הפנים אנשי טענו

 כדאי פסולי־החיתון. רשימות בהכנת יד
 פסולי־ של רשימה בהכנת יד להם שתהיה
 נמסר כבר ברשימה הראשון השם ציגזור.

להם.
1■ 1■ ■

 סיכומי את עורכים כשאנו שנה, מדי
 לסכם הטורח קורא נמצא השנה, מאורעות

 העולם את גם סטאטיסטית בצורה למעננו
בש שחלפה. בשנה שהשתקף כפי הזה,
 המשימה את עצמו על נטל האחרונות נים

 הנה מנתניה. גספר, דני הוותיק הקורא
ב הזה העולם על שערך המאלף הסיכום

:תשל״ה שנת
 אור ראו הזה העולם של 39ה־ בשנתו

 הסיפרור על־פי שסופררו גיליונות, 50
 כרך — 1982 ועד 1933 מגיליון השוטף
 1784 לעומת עמודים, 2196 המכיל מפואר

 הקודמת. השנה גיליונות שהכילו עמודים
 כ־ או — עמודים 412 של תוספת זוהי

בתשל״ה. הזה העולם עמודי במיספר 230/ס
 אשר הזה, העולם של ונאמן מתמיד קורא
 באחד מדי־שבוע העתון את ורכש התמיד
ב השקיע, או — הוציא העתונים מדוכני
 ל״י 223.— של סכום — להשקפה התאם

 על שהוציא ל״י 151.25 לעומת ברכישתם,
 שיצאו הזה העולם גיליונות כל רכישת

ל״י. 71.75 של תוספת — בתשל״ד לאור
 4431 מכיל במיספר 39ה־ השנתי הכרך
 לעומת — ביותר מרשים מיספר — תמונות

 הקודמת. בשנה שהתפרסמו צילומים 4043
 מיספר אבל צילומים. 388 של תוספת זוהי

 בתשל״ה יותר. עוד מרשים היה המודעות
ל מודעות, 1238 הזה בהעולם התפרסמו

 של תוספת זוהי הקודם. בכרך 584 עומת
.100מ־;ל לפעלה פירסופת, מודעות 654

ה הכרך של תוכנו לשאר נציץ ואם
 תשל״ד. בשנת המערכת שהוציאה מאלף
פור מיכתבים במדור כי לדוגמה, נמצא,

 72 אל כאשר ,652 האחרונה בשנה סמו
 לעומת כותביהם, תמונות מצורפות מהם
 ב־ כותבים תמונות 44 עם מיכתבים 703

 המיכתבים, במיספר נסיגה — תשל״ד
תמונות־הכותבים. במיספר גידול מול

 תש־ בשנת הכיל למשל, תשקיף, מדור
 בשיה ידיעות 587 לעומת ידיעות 643 ל״ה

 וקוריוזים סיפורים אנשים, במדור הקודמת.
 ראו חשובים, ופחות חשובים אנשים על

ה בשנה 809 לעומת סיפורים 1054 אור
 ניכרת במדינה, במדור זאת׳ לעומת •38

ב 355 לעומת סיפורים, 344 קטנה: נסיגה
הקודמת. שנה

 ״אם גספר, הקורא אומר ״לסיכום,״
 ניווכח היבשים, במיספרים רק נתבונן

 לא- קדימה, חשוב צעד צעדה שהמערכת
 .39ה־ הכרך של בתוכנו נעיין אם כל־שכן
 ואימצו, חזקו הפורייה. בעבודתכם המשיכו

בדרככם״ אתכם מלווה קוראיכם כשבירכת
 גספר, לקורא להודות אלא נותר לא לנו

שעשה. מאירת-העיניים הסיכום מלאכת על

מכתבים
אחת מיבפר הבעייה
 על ״טרמפ הכתבה על להגיב ברצוני
 מאד טוב ).1987 הזה (העולם הבודדים״

 הנ״ל הנושא אומנם הועלה. שהעניין
 קודמים בגיליונות קודם־לכן, עוד הועלה

 הטיפול התמקד הפעם אולם העיתון, של
למיניהם מישרדי־השידוכים של בניצול
 יכול מצידו, הזה, שהעולם חושב אני
 והצעתי קונסטרוקטיבית, בצורה לעזור

 צעירים של חברתי חוג להקים שיש היא
 או הזה העולם חברי יוצאי־צבא, וצעירות

 בעל כמובן, יהיה, החוג קוראים. ״סתם״
 מדריך־נוער, בהיותי מייוחדים. ותוכן הווי
מניסיוני. לתרום מוכן אני

 אינה הבדידות שבעיית לציין ברצוני
 בני־זוג החסרות בנות־זוג של נחלתם דק

 שמחפשים זוגות סתם של גם אלא ולהיפך,
 בייחוד חדש. אינו והדבר ״להשתייך״,

העי התעשייתית המודרנית בחברה כיום

 ספורטאי־ לתואר מועמד הינו שטרוייך אבי
הנכים. ספורט מטעם השנה,

גן רמת־ כרונר, אברהם

שוחיי־השלום של תעמולה
 הפלסטינים לשם סירטי אודות בכתבה

 דברים מיספר יש )״1979 הזה (העולם
 ראשית, דיוקם על להעמיד רוצה שהייתי

 את לראות אי־אפשר ואופן פנים בשום
 הוא פלסטיני״. כ״סרט־תעמולה הסרט
 או פלסטיני גוף איזשהו בידי מוצג אינו
הפו והקו פלסטיני, לאירגון המקורב גוף

 הפוליטי לקו בניגוד עומד שלו ליטי
אש״ף. של הרישמי

 הרי — סרנדתעמולד. בכלל זהו אם
 בישראל, שוחרי־השלום של תעמולה זוהי
 כמו־כן, הקהל. על־ידי נתקבל גם הוא וכך
 כי הרושם בסרט שמתקבל נכון לא

הסבון של הפרימיטיביות שיטות־הייצור

פוליטי
אש״ף של קו לא

להש והרצת והבדידות שהניכור רונית,
 היא, אנושית לחמימות ההזדקקות תייך,

שלה. מיספר־אחת הבעייה לדעתי,
ב אבי תל־ אירוס, שמעון

ת איננה ״עסיס" ב
 כתב שחלק הנאה הציון על חן־חן
 על עסיס, למיפעל לביב יגאל הזה העולם
 במערב־ ביריד־המזון המוצרים תצוגת

).1987 הזה (העולם גרמניה
 של תשומת־ליבו את להפנות ברצוני

 שחברת לעובדה קהל־הקוראים ושל הכתב,
 של חבדות־הבת עם נמנית אינה פרימן

בע״ם. בדרנו והאחים עסיס מיפעלי
תל־אביב לכנשטיין, איתן

בלוב במו טיפול
 רשי־ — האחרונות התופעות !משום־מה

 מרמזות — וכד סייתת־שבת מות־שחורות,
 הנאורה למדינה אנחנו קרובים עד־כמה

קדאפי. של
 שיעז מי אצלנו, שגם הזמן רחוק ולא

 או בפסח, בפיתה עסיסי מסטייק להינות
 תכה ביום־כיפור, בבית־קפה לשבת סתם

 ה- הכדורסלנים זכו שבו טיפול לאותו
מה? ורוד, עתיד בלוב. תוניסאיים

רחובות בנצי?, אבי

היחידי לא הוא
 של תשומת־ליבו את להסב ברצוני

 שדרך )1987 הזה (העולם שרוני־בריוני
 יציאתו עקב מונח במקומו כבודו אגב,

 שם שיצליח ולוואי מר־עולם לתחרות
 יודע״ ״אינו כיצד להבין לי קשה אך
 בסיגנון הרים אשר אדם בארץ יש אם

 ממאה־ושיבעים יותר בשכיבה״, ״לחיצה
ק״ג.

 שני ישנם שרוני של קל עידכון למען
 ברמת־גן, ספיבק במועדון נכים ספורטאים
 שלום האחד, מאמנם. הוא אני שבמיקרה

 והשני, ק״ג, 195 בשכיבה לחץ דלוגץ.
 ושיאן־עולם אלוף הינו שטרוייך, אבי

 במישחקי־דנכים האחרון, בקייץ כאשר
 ק״מ. 200 בשכיבה לחץ מנדוויל, בסטוק

והשיאן בעיתון׳ פורסמו אף אלה דברים

הפו של הקשים תנאי־החיים או בשכם,
 תוצאה הם בעמק-היתץ הפלסטיניים עלים

הישראלי. הכיבוש של
 נסב אלה, קטעים הכולל בסרט, הפרק
הפו של הניצול על ובמודגש במפורש

 בעלי- ״אחיהם״, על־ידי הפלסטיניים עלים
הפלסטיניים והתעשיינים האדמות

באו מרצה אינו פרוידנטל גד :ולבסוף
 אסיסטנט (לצערו) אלא העברית, ניברסיטה

בילבד.
 ברלין פוליטי, עדנה

ועובדות אמת על
 תיקונים מיספר להמציא לנכון מוצא אני

שפור הכתבה לנושא והבהרות, עובדתיים
).1987 הזה (העולם סמה

מפו בסופרלטיבים ששימוש יודע אני
 כתיבה. של מסויים לסוג אופייני צצים

 רישמי מיסמך מדוע מבין איני בכל־זאת,
 כי לי המודיע מיפלגת־העבודה, של וגלוי

 ץ1א בידי ומוסר מהאחרות טובה הצעתי
 ״חשד המטיל מיסמך בשם מכונה הביטוח,
נורא״.

 חשבון מתוך שולמו ״הנוראים״ הצ׳קים
 שטרחה אשתי, ושל שלי בבנק משותף
 עימד, ואשר מיכתב־ההשמצה את לכתוב

 זו עובדה בהליכי־גיח־שין. אז נמצאתי
הוש ומשום־מה לכתבכם ידועה היתה
 ״החשד את להצדיק כדי כנראה מטה,

 לא מצוי ,,משחד שום שהרי הנורא״.
 המפורש, שמו על צ׳קים ל׳משוחד׳ יעביר
 שעימר, אשה עם משותף מחשבון ועוד
גט. בתהליכי נמצא הוא

 ״נתתי כי לכתבכם אמרתי לא ■מעולם
 נתנו הם כאשר הצ׳קים את (לחברי) להם

 זהו דחויים״ כצ׳קים ההלוואות את לי
 בין לגשר כנראה שבא מוחלט, שקר

 קבלת לפני רב זמן שקיבלתי ההלוואות
 נכון (יותר הלוואה החזרת לבין הביטוח,

 זאת לאחר־מכן. מחודש יותר ממנה) חלק
 מיספרי בדיקת על-ידי בקלות להוכיח ניתן

ואחרי. שלפני הצ׳קים
 פר- לפני מיספר ימים ניתנו הצ׳קים

 טווח־ביטחון לקיחת תוך ,3.7.74ל־ עונם,
 מוקדם כסף שקיבלתי ומכיוון לכיסויים

)10 בעמוד (המשך
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