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מיוחד דו״ח — בטוח ושלום עכשיו שלום בין המאבק •
כהן שלום — והשכונות החנינה בגין, •
לביב יגאל — הרקוב הגוף •
גילן מקסים — גולדמן ונחום ברודי טל •

: ב ח ר מ ב
של השלום מיתקפת — באש״ף הולך מה <•

עראפאת יאמר
 והטאחנים ישראל הסבם של הסורי הממד •
בקאהיר האינטלקטואלים דיכוי !•
ישראלית מהתקפה חוששת ירדן •
 דיכוי מישטר, היסטוריה, — עיראק על זרקור !•
בלבנון אל־חום ממשלת י•

: ת ו צ ו פ ת ב
לאוזן מגיעים שאינם — בגולה יהודים קולות <•

הישראלית
: ם י ר ו ד מ  

מדיני יומן • ■
 העולם עיתונות מול הארץ עיתונות — כ-אגוראמה •
קוץ גדעון של הסאטירי הטור — מישען נקודת #׳
שלם זיווה של הספרים טור — לא ומה לקרוא מה !•
ולפל דוגי — החודש ציורי •
הקיוסקים בכל להשיג ל״י 5:המחיר
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ה האם רגע! ח ד? איר יודע א מו לל
 האישי הכושר לשיפור מיוחדים קורסים מקיים הלמידה לשיפור הישראלי המכון מיל״ה, *

 הם אשר את ולהכין בדקה מלים 1000 לקרוא איד לומדים ותיכוניסטים סטודנטים * בלמידה
 * שלף ההבעה פושר ואת המחשבתי הריכוז את להגביר איך תלמד בקורם * קוראים

ספורים. רגעים של תירגול לאחר לימוד נושאי של רכות עשרות לזכור תוכל הקורם כסוף
בכתב. קורסים וכן ובירושלים בחיפה בתל-אביב, מתקיימים הקורסים

.2 עד 8מ־ 03־912093 ,03־916185 טלפונים בכתב, הקורסים ועל החדשים הקורסים על פרטים
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בעל הכהן־אבידור, שמואל לרב י•
 ד,־ על בלייל־שסת, קבלת־השבת תוכנית
ה מאז יי!חו0:תו 'ברמת הסדהימה ירידה
מהפך.

מפלי סתישבחוית בצדק, זכה, ׳אבידוד
 — השתדל באשר ׳שלפני־כן, בשנים גות

 הבשורה ואת ׳בתובניותו להעביר — והצליח
 בדית הטמונה וההומאניסטות הליברלית
 הקנאות נגד בעקיפין ׳ולהטיף היהודית,

 אהד מצד גוש־יאמוינים אנשי ש!ל האפלה
 שני. -מצד האטומים האורתודוכסים ושל
 טיהר החרוש, ילמצב הסתגל המהפך מיאז אך
 ומסת־ הומאניסטי, מסר מסל ׳שידוריו את
 שיגר־ לאומנייית־דיתית בתעמולה עתה פק

השיעמום. גבול ואת יפעם לא העובחת יתית,

טלוויזיה
13x3 בותתגצדוות מתבייש
 איחר על המאורגנת ההסתערות פרשת
 החהשות, מחלקית ישל המעולים הכתבים
נמשכות. חלבי, רפיק

 ך־ עור היה חלבי על שהתנסל הראשון
 הוועד־ של המוקיון פאפו, אהרון הרין

 פאפו וגידף חרף הוועד בישיבת המנהל.
ל הסתב שלי בתסה בעיקבות ■חלבי, את

 הייתה לוא יפאיסו שלדעית השטחים, ענייני
 ? זאת יאמר לא פאפו אוימנם1 דייה. מאוזנת

 לא לרעתו כי הבינו ׳רבים ׳אולם •במפורש,
 לענייני הסתב בתפקיד לשמש חלבי יבחל

 עצמו ׳שהוא משום הטלוויזיה של השטחים
דרוזי.

 באה חלבי על שהונחתה השנייה המכר,
 לא איזק איזק. חיים דבר כתב מצד

 הרביעי וביום !שהופיעה׳ בכתבה, הסתפק
 כי במפורש ■כתב הוא ׳ברמזים. האחרון,
ל כיפתב דרוזי ישמינו בכד שגיאה ׳נעשתה
,.בטלוויזיה השטחים ענייני

 מד,שמצה להתאושש חלבי הספיק לא1
 על ידיעה אליו הגיעה יוסבר זו, פרועת

 אורלי אברהם האלוף נוספת. מייתקפה
הכ:נ־ של ועדת־החוץ־והביטחזן לפני הופיע

חלבי כתב
הקצין לפני התנצלות

 את השמיץ ■תמימים יומיים ׳ובמשך סת,
ו מסית הוא כי לקיבוע היסס ולא חלבי

 רמז אף אורלי בגדה. הרוחות ואת מסעיר
 גורמים עם לחלבי כביכו׳ל שיש קשרים על

 ייודע הכתב כי טען, כאשר בגדה עויינים
 מתרח־ שהן ליפני עוד בגידה מהומות על

שיות.
ש הוא הפרשה בכל הסימלי אולי
̂  אי- על השאר בין חליפי, הותקף כאשר

 מבסיסי באחד ישהה הוא למרינה, נאמנות
 !בשירוית־המילואים הארץ, בצפון צד,״יל
יבצר,״ל. סגן הוא חלבי רפיק שליו.

 הבר ישל מהשמצותיו ׳בעיקר נפגע חלבי
 התייעץ הוא יפאיפו. אהרון המנהל, הוועד

 נגד !תביעיודדיבה להגיש יועמד ירידים, עם
 השידור רשות ולדובר הדבר כשנודע פאפו.
 ׳וסיפר פאפו אל פנה הוא ,עמידב, משה

 עומר הוא השאר בין דכי נפגע, ש׳חילבי לו
 אומץ- המגלה פאפו, לדין. אותו לתבוע

 הסגורות המנהל, הוועד בישייפות רב לב
להתנצל סירב אומנם הוא נבהל. לעיתונות,
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