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בדיחות. הזאת בארץ לספר מסוכן
 מתאמתת. בדיחה כל כי

 :הבאה הבדיחה את סיפרו ׳בשעתו
בצה לו ומבשר חברו את פוגש איש

 מס־ההכנסה!״ את סוגרים ״שמעת? לה:
 זה. תמה פיתאום?״ ״מה

 ושם ממס־ההכנסה, מיכתב ״קיבלתי
!״ שלהם האחרונה האזהרה שזוהי כתוב

------------אבל בוודאי. ? בדיחה
 מנהל לי סיפר האחרונים בשבועות

 רפי חזה, העולם של מחלקת־המודעות
שמו פשטו המיקצוע בחוגי כי זכרוני,

 הזה העולם כי האומרות עקשניות עות
להיסגר. עומד

 והתברר העניין, לפשר לחקור התחלנו
 — הרצינות בכל — כאן אירע כי לנו

ההיא. לבדיחה מאוד הדומה משהו
ה ראשי את ביקש איגוד־המפרסמים

הפגי חבריו. לפני להרצות הזאת מערכת
והמ יומיים, בעוד להתקיים עומדת שה

הש גליון יהיה שהנושא הציעו ארגנים
 מחזיק שאתה הגליון הזה, העולם של בוע

 עומדים אנחנו בידיך. זה ברגע אותו
שה השיקולים את להסביר אותו, לנתח
שנת הבעיות בו, הכתבות לפירסום ביאו
וכר. בהן, קלנו

ב ההרצאה על הודיעו בעלי־השימחה
במי הנושא את והגדירו לחבריהם, חוזר
 הזה.״ העולם של האחרון ״הגלית לים:

 הגליון כלשונן. למילים התייחס מישהו
הת ומכאן סוגרים! משמע, האחרון?

גמורה. ברצינות הדברים גלגלו

 התביעה
היתה שלא

ה כל המקומי, הירושלמי כעיתון
מפ כותרת שעבר בשבוע הופיעה עיר,
 העולם נגד תביעה שוקל ״שפירא : חידה
הזה.״

 המפרסמים עיתונים על תמיד תמהני
 תביעה הגשת ״שוקל״ פלוני כי ידיעה

 ידיעות מאה כל על כלשהו. עיתון נגד
 המוגשים מישפטים חמישה אף אין כאלה,

 בשני במקל איש־ציבור מחזיק כך בפועל.
 או- שהוא לציבור מודיע גם : הקצוות

 נמנע וגם עיתון, נגד תביעה מגיש םו־םו
בירו שבמהלך תביעה, להגיש הצורך מן
האמת. להתגלות עשויה רה

מתיי היא ונרגעתי. הידיעה את קראתי
 )2305( הזה העולם של לכתבת־השער חסת

 אגודת- סקופ: שהכילה שבועיים מלפני
לסגי התביעה את להמיר מוכנה ישראל

 של באתנן ובחגים בשבתות על אל רת
למוסדותיה. כסף של

במלואה: הידיעה הנה
 בהעולס שעבר בשבוע שפורסמה ידיעה

 אגודת־ישראל של שחברי־הכנסת הזה,
הקוא ההסכם ביצוע על לוותר הסכימו
 באל בשבת עבודה איסור בעניין ליציוני

 סערת־רוחות מעוררת כסף, תמורת על
הדתי. ברחוב

ב שפרצו הקשות המחלוקות רקע על
 הידיעה עוררה ההקצבות, חלוקת עניין

וראשי- רבנים ועשרות קשה, ביקורת

 אגודת- של חברי־הכנסת אל פנו ישיבות
 נגד תביעת־דיבה להגיש בתביעה ישראל,
 עד הידיעה. בנכונות להודות או העיתון,

הכחשה! כל פורסמה לא כה
 התקיימה אכן כי נודע, העיר לכל

 כמה בין פגישה שבועות כמה לפני
 חברי־הכנסת לבין על אל חברת מראשי

בהס סעיף לבירורה אגודת־ישראל, של
 טיסות הפסקת בדבר הקואליציוני כם
 אנשי הבהירו בפגישה בשבת. על אל
 להתבצע, יוכל לא הזה ההסכם כי על, אל

 שלא החברה, עובדי של סירובם בשל
 מקבלים שהם ההטבות על לוותר יסכימו

בשבת. עבודה בגין
 פקידי- כמה יזמו הזו הפגישה בעיקבות

 אגודת־ישראל, אנשי עם מגעים ממשלה
 ביצועו על לוותר נכונותם את לבדוק

 הקואליציוני. בהסכם על״ אל ״סעיף של
 לראשי הוצע האלה במגעים כי נראה,

 מתוך מיליון, 300כ- של תשלום האגודה
 למיפלגה שהובטחו השקלים מיליון 700

 פירעונם זמן ואשר הקואליציוני, בהסכם
הבא. באפריל יהיה

 אגודת־ישראל של חברי־הכנסת כאמור,
 הידיעה. את רשמית כה עד הכחישו לא

 מנחם אמר העיר כל לשאלת בתשובה
 דיבה תביעת הגשת בעד הוא כי פרוש,

 של עניינו ״זה אולם הזה, העולם נגד
 חה״כ בכתבה.״ שמוזכר שפירא, חה״כ

 אמר המיפלגה, בראש העומד שפירא,
 דיבה, תביעת יגיש אם לשאלה בתשובה

 שלי. עורכי־הדין עם להתייעץ ״עלי כי
משפטים.״ להגיש ממהר אינני

 על ויתור כי כעת, מזכירים במיפלגה
הכס להפשרת בתמורה על״ אל ״סעיף

 דברים עם אחד בקנה למעשה, עולה, פים
בישי מוויז׳ניץ האדמו״ר בשעתו שאמר

שהצטר לפני מועצת־גדולי־התורה, בת
 באיתה לקואליציה. אגודת־ישראל פה

 לדרוש עדיף כי האדמו״ר, אמר ישיבה
לחי להשתמש ובהם הממשלה, מן כספים

 לכפות לנסות במקום וההלכה, הדת זוק
טל. באל או בחיפה שמירת־שבת

 אל ״סעיף על הוויתור סביב הסערה
 החריפה המחלוקת את שיככה לא על״

 השבוע הכספים. הקצבות חלוקת בעניין
 כמה של פגישה בירושלים היתר. שוב

 של הגדולות הישיבות מראשי רבנים,
 חדש, מאיר הרב של בביתו המיפלגה,

 הוזמן לישיבה חברון. ישיבת מראשי
 בקיתו־ נשטף והוא לורנץ, שלמה חה״כ

 ראשי- מצד שוצפת ביקורת של נות
ההקצבות. חלוקת דרך על הישיבות

 חבריו- ואת אותו האשימו הרבנים
 תחת הכורעות הישיבות, בהזנחת לסיעה

 אף רבנים כמה הכספיים. החובות נטל
 לקבל מעתה יסרבו כי השבוע, הודיעו

 ש- העובדה בשל העירייה, מן הקצבות
הכס רוב על ידיו את מניח פרוש חה״כ

ישי ראשי — המסרבים בין האלה. פים
 סכומים שקיבלו התורה, וקול חברון בות

 הילד קריית למוסד בהשוואה זעומים,
פרוש. של שבחסותו

 הירושלמי. בעיתון הידיעה כאן עד
גילויינו. כל את כמובן, מאשרת, היא

נגדנו. תביעה איש הגיש לא כה עד

:הקיז־מ* ר1(1הע כתבת

 במותו אשם מ׳
קומומן? של

:ד,את*רי 11(41(0 1־1303

 אשם דגוש
קטנים! כשהם

 מד״א כין הדדיות האשמות
ל שניסה רופא־השיניים, וכין

 לשעבר, הה״ב חיי את הציל
 :אמכולנס־ההח קרמרמן. יוסף
 אליו. בדרך יצא לא כלל ייאה

 העולם של מיוחדת חקירה
 אפשר האם הזה:

ה את להציל היה
 קר- יוסף תעשיין

ז מרמן

>1 - 1' . —1 
 וסכו. סבתו אצל נמצא ,4ה־

 אוייב בו רואה ממשלת־ייטראל
 להכין קשה אחרת — מסוכן
 מהארץ. לגרשו הוחלט מדוע

ו מאמו, יתום הוא כאדאווי
והצ מהארץ גורש ככר אביו
 העו־ לאש״ף. טרף

 עם דיבר הזה לם
לג שעומדים הילד

0הארץ. מן בור
ד בני ל  פ
ש להיכנע! דר

 המצרי הצבא שלט כאשר :אבנרי אורי מגלה האישי ביומנו
 יום־הכיפווים, במילזזמת תעלת־סואץ של המיזרחית בגדה
 פלד, בני האלוף דאז, חיל־האוויר מפקד תבע

 שעה באותה המעשי שפירושה הפסקת־אש,
ו בטלוויזיה פלד מופיע עכשיו כניעה. היה

ובחולשת־דעת. בתבוסתנות אחרים מאשים

הרפאים אוניברסיטת
 חיילים מסתובבים כיר-זית של הנטוש בקמפוס
 שרון שאריק למדיניות גמור כניגוד — חמושים

 קרה מה כילכד. שבועות כמה לפני עליה הכריז
 ההתעוררות מוקד שהפכה כמיכללה,

 ישי שרית * המערבית בגדה החדשה
האו של כפועל הנשיא את ראיינה

בראמקי. גבי ניברסיטה,

ס: ר א פ ס ל כי כ ר! ב חי מ
 ראשי עם פרס, שימעץ מיפלגת״העבודה, יו״ר של מגעיו על דו״ח

 עוד לאומית״. אחדות ״ממשלת לכינון להגיע ה״א שמטרתם הליכוד,
 ב־ הפנימי ההרס תהליך התחיל לממשלה, המערך הצטרפות לפני

מיפלגה.

יוקרתי בבית־חולים שעווויה
 כתל• ליכטנשטדטר ככית־החולים העובדות אחיות שש

 למנ• פנו כאשר לסכנת-פיטורין, עצמן את חשפו אביב,
 המתרחש על חמורות כתלונות מישרד־הכריאות ־כ״ל
ה חיי טוענות: האחיות היוקרתי. המוסד כותלי כין

הפרשה. את חקר הזה העולם :בכסנה חולים
€ >

46 לסוחר עוכר זמר :מונופול קיבלה תקליטים חכרת
 53 שולמן רצח של הפאראדוכסים :המפוצצים מישפט אחרי

56 כאדמה הראש : 15(82 חורף של התיסרוקות
61 הארץ את המסעיר המלחין של דיוקנו :ואגנר ריכארד

64 ץ העדן גן ילדי היכן :לישראל לחזור רוצה הפנטומימה גאון

□ י ר ו ד : מ ם י ע ו ב ק
39 המלך בגד :המוחזקים בשטחים
40 למסיבה ממסיבה 4 תשקיף

טוביהכמדינה — אומרים הם מה 5
43 מולד ג׳ניפר גפן, יהונתן סער, 10 והשקל אתה

איסטוואן על מפיסטו — קולנוע 13 תשכץ
של ממול האשת סאבו, 13 מכתבים

44 טריפו פרנסואה 18 פורום
48 שידור 20 הורוסקופ
51 שידורים מדריך 25 ושב עובר חשבון
58 ממאדים איש ארצותיהברית, — קטן עולם

צ׳יבר, ״ — נייר של נמר ג׳ 27 תוניסיה איראן,
גולדה מאמרי רוקח, דויד 28 בעולם אנשים

66 אפיקורוס והפילוסוף 33 אנשים
68 שהיה הזה העולם היה זה 35 בלונים
ד7 ספורט 38 אישי יומן

78 מרחלת רחל שרון מדיניות — הנדון

הגברי חגיו מסתור
 אשר האוסטרלית, האשה של מאמרה כעקבות

שנמ לוויכוח גרם ואשר הזה כהעולם פורסם
מא את הזה העולם יביא רכים, שבועות שך
 הנשים את ללמד שבא אוסטרלי, גבר של מרו

 של הסמויים המיניים המאוויים את להכיר
ם. כרי מר הג א מ ה ,הסתם. מד ילזורד. ה מי■ וירו


