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 כאמצעי־ והרדיו הטלוויזיה הריסת
 ל־ העלובים שרידיהם והפיכת תיקשורת,

מ ממשלת־הליכוה של מכשירי־תעמולה
 ה־ בשטח המצב את יסודי באופן שנות

והמידע. תיקשורת
 לשינוי מיוחדת ערנות שגילה אחד אזרח
 (אין בן־ארי דויד הקורא הוא זה דאסטי

 שמו, את לנו מסר הוא האמיתי. שמו זה
הוא שם־העט). את רק לפרסם ביקש אך

ר״ 1 -ז

וחיילים עובדי־כפיה
רוחנית דיאליזה

 רוצה שהייתי יוצא־דופן, מיכתב לי שלח
במלואו. כאן לפרסמו

כן־ארי: כותב
ה את קורא כשאני ביומו, יום מדי

 בטלוויזיה, וצופה לרדיו מקשיב עיתונים׳
לדיכאון. נכנם אני

 לכל קולוניאלית למדינה הפכנו בשטחים
 בני- נגד מזוהמת ■מילחמה המנהלת דבר,
 ולצדק, לחרות בסך־הכל השואפים אדם

 במדים אנשים שם אותי מייצגים כמוני.
 שהם מעשה בכל מתבייש שאני ובלי־מדים,

אומרים. שהם מילה ובכל עושים
 שבה ממשלה, בידי הוא המדינה גורל
מרי יעקוב כמו פאתולוגי שקרן בולטים

 דיק־ ,מודעי יצחק כמו מופרע אדם דוד,
 גמור ציניקן שרון, אריאל כמו טטור־בדרך

 אפסים, של ארוכה ושורה בורג, יוסף כמו
לכום־תה. הביתה אותם מזמין הייתי שלא

השטחים. בכל במדינה חוגגת זזשחלתות
 כל אוכלים הליכוד של הפרוטקציונרים י

 חרות ועסקני ובפרהסיה, בגלוי טובה, חלקה
 פישפשים כמו המדינה גוף על פושטים
ב מבחילים הדתיים העסקנים צמאים.

 לכל בשוק אלוהים את ומוכרים מעשיהם,
לעבוד, רוצה לא אחד אף במחיר. המרבה
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ת נ ת ר כ ע עו מ׳ ה קיז־ :ה

בימית קומדיה
המת את לעולם מציגה הממשלה

 נוראה, כטרגדיה כימית רחש
 הזה העולם צוות השלום״. ״מחיר
 קומדיה זוהי :האמת את מגלה

ה המופקת, כפארסה, הגובלת
 על־ והמבויימת מופקת

 ישראל, ממשלת ידי
הטל מצלמות לעיני

סוויזיה.

ח ב ת ח העוער־ כ א : רי1ה

? וו אי זיון בי ־
 היו והבגדים יפה היתה התפאורה

 חלק היה הכל לא אך — משגעים
ה התחרות של הקלעים מאחרי

 לשם מגיע לא מדוע מוסיקלית.
 זכה מדוע ץ הטוב הישראלי הזמר
 נ — • לדעת שהוא השיר
 7 ביותר הגרוע רכים
 ירדנה זכתה לא כיצד
? ארזי

ח המוזרה הברי
 ההסתדרות, ומזכ״ל ארידור יורם שר־האוצר

 לתוספת־ מתנגדים שניהם : מוזרה ברית כרתו
אלכ אסתר הכלכלנית במלואה. צמודה יוקר

 תוספת־יוקר דרושה מדוע מסבירה סנדר
ענפית.

סמשל, ירוחם
 :המו״ל . זכרוני רפי :המודעות מחלקת . סיטון אכרהם :המינחלה

 רחוב אביב, תל כע״מ, החדש״ כ״הדפוס מודפס . כע״מ הזה״ ״העולם
כע״מ. ״כספי״ צינקוגרפיה גלופות . כע״מ ״גד״ הפצה . כן־אכיגדור

 היא והבורסה להתאמץ, רוצה לא אחד אף
חיינו. מרכז

כלי־התיק־ על וחבריו בגין של ההתקפה
התמונה. את משלימה הממלכתיים שורת

ב־ הולך והרדיו נהרסה, כבר הטלוויזיה
 מילה לאף להאמין חדלתי עיקבותיה.
 במצח לי שמשקרים יודע אני משודרת.

וערב. צהריים בוקר, נחושה
יותר. קצת טובה הכתובה העיתונות

המוכ עיתונאים, משתוללים שם גם אבל
המולדת. למען שקר, דבר כל לפרסם נים
 עיתונאי כל על ההגונים, בעיתונים גם

רמייה, מלאכתם העושים שניים יש הגון
 במסווה שיקרי־השילטון את והמפרסמים

אובייקטיבי. דיווח של
 להעולס מיוחד תפקיד יש זו במציאות

 פעם רוחנית. דיאליזה זוהי בשבילי הזה.
 מוציא הוא אותו, קורא כשאני בשבוע,

 שם שהצטברו הרעלים, את המוח מן לי
 אני הקריאה, אחרי ימים. שיבעה במשך
לתפ המסוגל שפוי, אדם כמו שוב מרגיש

 הייתי הזה העולם לולא שבוע. עוד קד
הארץ. מן יורד — יותר גרוע או משתגע,

המערכת, בשביל לא זה את כותב אני
 המרגישים האחרים, הקוראים בשביל אלא

 לשינוי מודעים שאינם להיות יכול כמוני.
 אמצעי- שאר שבירת אחרי במצב שחל

התיקשרת.
 צריכים הזה העולם שקוראי חושב אני
 הם אקטיבי. תפקיד עצמם על לקבל עכשיו

 לקרוא ומכריהם ידידים את לשכנע צריכים
 הם ובעיקר קבוע, באופן השבועון את

 גיל- לפני שהצעירים לזה לגרום צריכים
 העולם את יקראו בשרות, והחיילים הגיוס,

השחתתם. את למנוע כדי הזה
בן־ארי. הקורא של מיכתבו כאן עד

 אבנים
בשכם

ה כלי־התיקשורת התמוטטות
ב הבולט ביטויה את מצאה אלקטרוניים

ה על בחוסר־הדיווח) (או בדיווח יותר
הכבושים. שטחים

 והרדיו הטלוויזיה יכלו לכן קודם גם
 שרידים המתרחש. על חלקית רק לדווח

רמה. ביד עתה דוכאו אומץ־לב של אלה
 מטיל זה בן־ארי, הקורא שכתב כפי
 העולם כתבי מאוד. אחראי תפקיד עלינו
 וצלמיו המתרחש, על נאמנה ידווחו הזה,

המציאות. את להמחיש ידאגו
 ציון צלם־המערכת זכה שעבר בשבוע

התצלו על שלנו השבועי בפרס ציפריס
 הדרך את שהנציחו בשכם, שצילם מים

ובי עוברי-אורח, אנשי־צה״ל עצרו שבה
והו ואנשי-עסקים, אינטלקטואלים ניהם
כקבוצת־עובדי-כפייה, בסך, אותם בילו

 על- שהושלכו מאבנים הרחובות לניקוי
מפגינים. ידי

משהו. הזכירו האלה התמונות לי

 גיבויה
קורבן? או

 האיש אנג׳ל, שמעיה
ש סבורה שהמישטרה

ב 1 מס׳ הפושע הוא
 והוא נלכד ישראל,

 היא מי ברצח. חשוד
קור — שנהרגה ה האש

ש גיבורה או תמים בן
 המיש־ בשירות עבדה
? טרה

ה מ ד א  ה
א רונדה! ל

 מוכן ׳הכל היה במארס 30כ-
ה אך גדולה, להתפוצצות

 קיכלו והשוטרים חיילים
 להרוג לא :מפורשת פקודה

 צוות !כיום־האדמה איש
סי הזה העולם

האירו את קר
כגליל. עים

זהות
נטייה

 האמיתי הסיפור
 חלוקת מאחורי

ל תעודות־הזהות
 ברמת־הגו• דרוזים

פצועים 17 :לן
 הפקודה כעיקבות

 החיילים שקיבלו
״האז כרגלי לירות
 של החדשים״ רחים

ה מדינת־ישראל
 לקבלת מתנגדים

התעודות.

•לדוח רוצחי
 מספרת הזה העולם של המישפטית הכתבת

 על ילדות רצח של המזעזעייס המיקריס על
המדינה. קוס מאז מיני, רקע

אסור■□ ספרי□
 משום סטודנטיות שתי אסרו 1982 של כישראל

 מסויימים. ספרים ברשותן החזיקו •טחן
 ונמצאים צנזורה, עכרו מהספרים חלק

 מי כל האם כישראל. רכים ככתים
ץ למאסר צפוי כהם שמחזיק

הכלא אל בחזרה
 סלומון פרשת את מנתח הזה העולם
ה שכית-המישפט העולם אסיר
 האם כרצח. והרשיעו שב עליון
 אילו לעשות אכו מטיב היה

ץ חנינה ביקש

אבו,
4

המסלול על 13 בת
 :עולס־האופנה של החדשה התגלית

 על המרגישה ,13ה־ בת כהן דקלין
 שחיי־ המגלה אך בבית, כמו המסלול

קשה. עבודה מחייבים • הזוהר
< 3 | )

שמה מין־מזל

 הבריטים האסטרולוגים
 לקשר ברצינות מתייחסים

 וחיי■ יופיההולדת שכין
.נכ המזלות ומפת המין,
 למיטה נסת

להשתע כדי  — כין שע
סדינים.

□ קבועי מדורי□
 במדינה
 תשקיף

 מיכתכים
 תשבצופן
הורוסקופ

4
6

12
16

18 ומזלות מספרים
אי בריתיהמועצות, — קטן עולם
27 אל־סלבדור טליה,

29 כעולם אנשים
33 אנשים
37 בלונים
39 חמתך שפוך — הנדון
. עם עכשיו שלום — אישי יומן

 והביישנות גורן שלמה הרב הולנד,
ן של י 40 די

43 והשקל אתה
51 ספורט

54 מרחלת רחל
57 לו לה לי

 כריסטיאן - אומרים הם מה
 לביא, דליה אלקיים, אורי ברנארד,

 וחסן פרנקפורט דורון טולדאנו, אבי
58 אבו־רומי
 רב־ זאב הפבורן, קתרין — קולנוע

62 ברונטה והאחיות נוף
64 שידור
 בישראל •טידורים מדריך
67 ובירדן

68 ממאדים איש
71 ושב עוכר חשבון

 שלום, גהשום - נייר של נמר
 סנד ואלכסנדר יונת נאור, מרדכי

84 צ׳ילסון ורוברט
86 שהיה הזה העולם הלה זה
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