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 אחרי־ בשעות רץ, האח השני כיום
 כבר הזה העולם גליון כאשר הצזזריים,

 ועדת־החקי־ כי נמסר בעיקרו, מובן ודד״
 את ■תגיש בביירות הפלסטינים לטבח רה

ב היום למחרת לפירסום שלה הדו״ח
בוקר. 10 שעה

צעי של תכונה היא שגמישות אומרים
 עיתון הוא הזה העולם זו, מבחינה רים.
מאוד. צעיר

בר להופיע מתחיל הזה העולם גליון
 ביום 17.00 בשעה החל תל-אביב חובות

מאוד, מעטות שעות לנו הותיר זה ג׳.

1

ר ם שעו ל עו ה ה״ ״ )2371( הז
כולם לפני

 לקרוא הדו״ח, את לקבל צורך היה שבהן
 לכתוב אותו, לנתח עמודיו, 138 את

 שער לקבוע ראשוגה, רצינית תגובה
ב לעמודים אלה כל את ולהפוך הדש,

עיתון.
 שבועונים בעולם יש אם מסופקני

 גליון אולם לכך. מסוגלים שהיו רבים
 בשעה במועד, הופיע )2371( הזה הסולם
 עיתוני- את הקדים הוא ג׳. ביום 17.00

 וחומר קל הדו׳׳זז, סרטי ספירסום הבוקר
התנו הקידמי בשער הפסקנות. בהסקת

 קרי- הרגע מאותו שהפכה הסיסמה, ססה
 :בישראל מחנד״-השלום לכל את־כיוון

תמו הופיעו זו לסיסמה מעל ״החוצה!״
 אריאל בגין, מנחם של המחוקות נותיהם

איתן. ורפאל שחן
 שבוע

מה של טראו

 ועל שרון של סילוקו על הקרב מאורע:
 והפגנות- ההפגנות הממשלה, הישרדות

 מישמרות־ בהפגנה, רימון־היד שכנגד,
 שרון של התפטרותו ההלווייה, האבל,

בגין. של ניצחונו מםישרד־הביטחון,
 מאוד מתסכל להיות יכול כזה שבוע

 האלה המאורעות מן אחד כל לשבועון.
 שלם, גליון למלא כדי בהחלט הספיק

 וזעקו זה את זה האירועים רדפו והגה
מסקנות. ולהסקת לסיקור

 הוא שבועון של תפקידו כזה, בשבוע
 היומיים העיתונים אין אשר את לעשות
האירו כל את לשבץ לעשות: יבולים

 כוללת בתמונה אבגי־פסיפס, כמו עים,
 בפרספקטיבה הדברים את לשים אחת,

 החסרים הפרטים את להשלים הנכונה,
 לעזור כדי משמעותם, מלוא הבנת לשם

כהווייתם. הדברים את להנץ לך
 ה- — הבאים שהעמודים מקווה אני

 ממלאים — לכתבת־ענק יחד מצטרפים
 לעכל לך ושיעזרו כראוי, זה תפקיד
המדינה. ובחיי בחייך זה טראומטי שבוע

 צלמי לתמונות. במיוחד לב שים אנא,
צפ וציון סרגוסטי ענת — הזה העולם

 כמות השבוע במאורעות צילמו — ריר
תמו נוספו אלה ועל תמונות, של אדירה

צילו ובייחוד אחרים, צלמים של נות
 את שצילם ישראלי, רחמים של מיו

 עלינו היה עכשיו. שלום בהפגנת הרצח
 שהספיקו תצלומים, של הר מתוך למזור
ביותר. המשמעותיים את עמודים, למאה

פרופסורים
לטבח

 ועדת־ של הדו״ח את לנתח בבואנו
 כדי רב לזמן זקוקים היינו לא החקירה,

המסקנות. את להסיק
 צברה לענייני פרופסורים הפכנו כבר

ש לפני המחנות בשני היינו ושאתילא.
מוד סיור לנו נערך כאשר הטבח, אירע

 ביולי 3ב־ המערבית ביירות בשכונות רך
 ו־ הקווים את חצינו שבו היום ,1982

 מכן לאחר ערפאת. יאסר את ריאיינו
ל הטבח. באירועי משלנו חקירה ערכנו

 שאלות של רבות מאות ניסחנו מכן אחר
ההי כל את והארנו ועדת־החקירה, למען
 אחרי עקבנו מכן לאחר הפרשה. של בטים
 תוך ביומו, יום מדי עצמה הוועדה דיוני

כת של בסידרה שהתגלו, הדברים ניתוח
בות.

 אשר את לעשות להעז יכולנו כך משום
 לנתח :אדם או עיתון שום עדיין עשה לא
 לעומקו. ועדת־החקירה של ד״דו״ח את

מק אני עניינית. אך נוקבת ביקורת תוך
עצ דיעה לגבש לך יעזרו שהדברים ווה

 תפקיד שמילא זה, מיסמך על משלך מאית
 יהיו ושעוד השבוע, באירועי חשוב כה
בעתיד. רבות תוצאות לו

 ביותר הדרמאתי השבוע זה חיה
רדף מאורע רב. זמן מזה ישראל שראתה

ם: 111303 רי ע ש ה

יותר גרוע רק ־ כרגיל הכל

האש□ שימחת
 שרץ אדיא? ערך הטבח, על הדו״ח פירסוב אחרי יום

 וקבוצה כתכתבים מזדנכים, משתתפים. רבת זלילה מסיבת
לאשם. כבוד לחלוק באו עלוכי־נפש פוליטיקאים של

ח צ ר ה
 אחד בל של מנפשו חלק נרצח גרינצווייג, אמיל כשנרצח

 באל העניין לכל שהתייחסו הצעירים, מחנה־השלום. מאנשי
הפאשיזם. מיפלצת מול עומדים הם כי לפתע הכינו מישחק,
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חחילה! בכוונה המסקנה:
__

ו ״ ז מ ז ד ז ־ א ] !
 מיג מרעוק מנדל
 רוסי כגנרל עצמו
 תא״ל כדרגת וזכה

או הרוסים כצה״ל.
שקרי — מרים

€ >

לחזק? מעל
אנשי שיחדו האם

אייזנכרג שאול
ו בעיריה פקידים

 בעולם שופטים קנו
בדין? לזכות כדי

€ >

המטרטר
 זה ערבים ״אצל
 העיד טוב.״ עובד

 ב- איתן רפאל
 קצין, של מישפמו
בהתעללות. שנאשם

יומולדת רחמי
 השבוע, של המתח למרות

 את כן־עמי תמי הקדימה
ל וערכה פורים
 יום מסיבת עצמה

 שהיחד, הולדת
גדולה. חגיגה

מרינה! גווו
 ל־ נמשכים שבורים אנשים
 מחוללת והיא שני רינה

 תהפוכות. בהם
 שעבר בשבוע
מ אחד התאבד

מאמיניה. עדת

* ו א א

ת קני ח ד ש
 מפח חושפת ריכל? ליאורה

 דיעותיה הרגשותיה, מחייה,
 התיאטרון על

ה־ ושאיפותיה
מיקצועיות.

ה ל י ה ח
 מדתה אצל לימודים אחרי
 הגכוד וכס־ת־הספר גרהם

 עשתה ג׳וליארד, לאמנות
 בוריאוג־ אלקיים אושרה

 ועכשיו רטיות,
ח דכר יצרה

תיאט — דש
תנועה. רון

□ רי קבחגיס: מדו
4 תשקיף
5 במדינה

21 הורוסקופ
22 מיכתבים

23 הזה העולם פורום
24 תשבץ
31 כעולם אנשים

33 המרחלת רחל
45 זה וגם זה

43 פורים בגדי - ראווה חל?
50 נייר של נמר

52 שהיה הזה העולם היה זה
55 שידור

56 שידורים מיכחר
 ברית־המועצות רד,9ס — קטן עולם

57 ואיראן
50 קולנוע
60 אנשים
62 בלונים

63 והשקל אתה
 שלמה פרופ־ - אומרים הם מה

רוזן־צבי, אריאל ד״ר בן־עמי,
 יצחק וקסמן, דניאל בדבש, בני

66 פאר וקרני ארצי 60 ישראל לילות
70 ספורט

2372 הזה העולם


