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שהבריא הגנב
 דמינה בךציון יהושע הגנב כשקיבל
 ססוריס׳־׳ שימיו .משום בגין, ממנחם

 השבוע, חולה. להיראות הקפיד הוא
 גילתה שהמישטרה אחרי

̂ 7^ 47 מתוך אחד מיליון
 הוא שגנב, הדולר מיליון
— כשור. בריא

האוצרי: השער כתבת

13 מס' המועמדת
 מלכת־המים לתחרות הגיעה 1981ב־

 נכללה לא היא במקצת. גמלונית נערה
 צירוף אך הסופיות, המועמדות 12 בץ

 על אותה העלה מיקרים
 גולן, גילה הנערה, הבימה.

 יפהפיה, אשה היום היא
איטליה. את הכובשת

 שנה של בפרספקטיבה כיום, נראים ששניהם
_ שונה. באור רבת־מאורעות,

 מיבצע
עיתוגאי

 שאלה התעוררה עיתונאית מבחינה
 ״האוייב״ עם לדבר לעיתונאים מותר האם נוקבת:

 מנהיג את לראיין מותר היה האם לחימה? בעת
 לו, ולאפשר לדיעותיו אותו לשאול היריב, הכוח

הישראלי? הציבור אל במישרין לדבר זו, בצורה
 מוחלט. בלאו בישראל רבים השיבו שנה לפני
 עדיין היתה המילחמה בעיצומה, היתה הלחימה

סערו. והרגשות פופולרית,
 הציבור של יחסו לחלוטץ השתנה בינתיים

 של העצום הרוב הלבנונית. להרפתקה הישראלי
 והגיע למילחמה, עתה מתנגד הנאור הציבור
 .ארורה מילחמה שהיתה למסקנה בדיעבד

 מאותם רבים עכשיו. שלום כהגדרת ומיותרת',
 בהתלהבות, בה ושתמכו המילחמה את שהצדיקו

 את שאמרו ולטעון זאת להשכיח בדיעבד מנסים
ההיפך.

 העיתונאי. למיבצע היחס את גם שינה הדבר
 המעשה את שנה לפני עוד שיבחו העולם עיתוני

 של המסורת מיטב לפי גדול, עיתונאי כמיבצע
 האישי הסיכון החופשית. המערבית העיתונות

מו שהיה המצב בישראל, הצפויה התגובה בו, כ

לביירות. מצפון גיוניה, בנמל

2392 וזזה העולם

 ערפאת, על הסורי הרודן של ההסתערות
 בעליל מוכיחים חזית־הסירוב, אנשי של וה.מרד'

 — ראיון באותו ערפאת שהשמיע הריעות כי
 בזכות מכן, לאחר פעמים וכמה כמה חזר ושעליהן

 טכסיסי. היו.תרגיל' לא ישראל, עם מדיני הסדר
 ובאש׳ף בפת׳וז איש היה לא תרגיל, היו אילו

 ריעות הן שאלה משום רק ממנו. מתרגש
היסטורי. למשבר עתה גרמו הן אמיתיות,

 לדעת מבלי מסוכנת פגישה לאותה יצאתי לא
 לכד קדמו אש׳ף. יו׳ר של דיעותיו מהן היטב

 עצם באש׳ף. אחרים אישים עם רבות פגישות
 מישלחת הראשונה בפעם לקבל הסכמתו

 לשאלותיה, ולהשיב יזומה, בפגישה ישראלית
 בצורה אלה ריעות להפגין שבא מדיני, אקט היתה

חד־משמעית.
 בין באה, אלה בימים ערפאת על ההסתערות

 ומתנגדיה חסידיה זו. פגישה בגלל גם השאר,
 העיתון שכתב כפי נקודת־מיפנה. בה ראו באש׳ף

 כבר לונדון, של טיימס בעולם, ביותר המכובד
היסטורית'. פגישה זאת ,היתה היום: למחרת

׳7 ׳7
 המאורעות לאחד שנה מלאה השבוע

 מאורע גם שהפך הזה, העולם בתולדות הגדולים
ועולמי. ישראלי

 חברי־המערכת שלושת חצו 1982 ביולי 3ב־
 את — ואני סרגוסטי ענת ישי, שרית —

 יאסר את ריאיינו בביירות, קווי־המילחמה
 אחיעז, אהרון הישראלי השבוי ואת ערפאת
הנצורה. בעיר וסיירו

 אש׳ף מנהיג בין הראשונה הפגישה זאת היתה
 קצרצרה פגישת־אקראי (מילבד ישראלים ובין
 ועידה של במיסדרון רק׳ח מישלחת עם

 שבה הראשונה הפעם וגם בסופיה), קומוניסטית
 בימי קו־האש את ישראליים. עיתונאים עברו

מילחמה.
 ועוררה בינלאומית, סנסציה הפכה הפגישה

בישראל. תגובות של סערה
דומני ציבורי. והיבט עיתונאי היבט לה היה

ערסאת* עם הפגישה לפני יום וסרגוסטי, אבנרי ישי,
שנה מקץ

 אולס< ז<,7אול
אולס<

ה עבדים. היו והסבתא הסבא
 שעבד ,1 אולסי הוא אבא

לה כדי בבית־חרושת כסבל
 הוא הבן ילדיו. את אכיל

ש כדורסל כוכב ,2 אולסי
 הנכד בישראל. חייו את קשר
 החי ,6ה־ בן 3 אולסי הוא
 הורי אצל
באר אביו
הברית. צות

 1111 ם, 11 י

0

הגינקולוג
הרמאי

 - בחיי לעזור שיכולתי מה .כל
 את להשיג כדי הכל נתתי עזרתי.

 משה טען אנשים!' של ליבם תשומת
 כרופא בהתחזות הנאשם גור,

גי בדיקות ובעריכת
צעי לנשים נקולוגיות

 נהג הוא שאותן רות
במכוניתו. לאטוף

הקבועים: המדודים
4 תשקיף
5 במדינה
8 תמרורים

13 טרמפיסטים - הנדון
15 בגין לבית הנסיך ־ אישי יומן
16 אנשים
18 בלונים
19 הורוסקופ
20 נצרת איש יהושע ־ מיכתבים
21 שהיה הזה העולם היה זה
22 תשבץ
26 בעולם אנשים

אפריקה, מרכז ־ קטן עולם
34 וארצוודהברית איטליה

40 שידור
- שידורים מיבחר

41 והירתית הישראלית בטלוויזיה
42 המייחלת רחל
48 נייר של נמר
50 ראווה חלון
54 זה וגם זה
58 ישראל לילות
60 צרפתי שבוע - קולנוע

- אומרים הם מה
מלמד, אברהם זוהר, עזרה
לאו, ישראל זנבר, משה

62 טולדנו ואבי רון משה
67 והשקל אתה
70 ספורט

_

ת קבו בעי
א אב ה

 מספר פיינרו לעדנה בלעדי בראיון
 אביו על 19ה־ בן ויין ג׳יו־איטון
 שאיפותיו על ויין, ג׳ון המפורסם.

 חייו ועל הקולנועיות
ואו מבודדת, בחווה

 שאבא .הלוואי מר:
כאן!־ איתנו היה

טבעית לא ברירה
תערו שרה הטבעית הברירה

 פופ הודית, מוסיקה של בת
 חסידיות ומנגינות מיזרחי

 מארוקאית! מוסיקה לא אך
 אבי המוסיקולוג טוען כך

 הדוקטור שעבודת אמזלג,
 עוסקת שלו ^

 במוסיקה ^
 הקלאסית
המארוקאית.

 להערכת הוסיפו אלה כל — המעורפל המישפטי
שבמיבצע. ההעזה

 עיתונאי של רובם רוב יודו שכיום לי נדמה
 לחצות שההחלטה פרטית, בשיחה לפחות ישראל,

 עיתונאית. מבחינה נכונה היתה הקווים את
 הישראלי לציבור סיפקנו זה מעשה באמצעות

 והדבר היריב, השקפות על ביותר חשוב מידע
 המשך לגבי עמדתו את לקבוע לציבור איפשר

 לכבוש התוכנית לגבי השאר ובין — המילחמה
עקובודמדם. בהסתערות המערבית ביירות את

 ״פמשה
,היסטורית "*ל

 היבט גם למעשה שהיה מובן
 היו למיבצע חברותי שתי ציבורי־פוליטי.

 אדם אני אך הטהור, העיתונאי בצד רק מעוניינות
 ובין זה צד בין להפריד היה ואי־אפשר פוליטי,

העיתונאי. הצד
 לדון ניתן בבקאע, המאורעות לאור כיום,

חדש. באור הפגישה של הזה המדיני בהיבט

הברוטקציונרים מייחמת
 הטבות מהם אוזר לכל הקנתה הכנסת

 איתנים מאבק- עוד. רוצים והם מפליגות,
 סרוטקציונרים, קבוצות בין מתנהל

על. להשתלט המבקשות
מי: לישראל. החברה

להפוך עשוי בה שישלוט
במשק. מונופול לבעל

המשותף האו<<ב אסד:
 מכל נחנה סוריה, נשיא אל-אטד, חאפש'

 בעולם ביותר הצעקני הדובר הוא העולמות:
 ישראל עם יחד פועל ובו-בזמן ישראל, נגד חערבי

 עצמו מציג הפלסטינית; העצמאות לחיסול
 כספים גובה אן כרדיקאל,

 של בעל־בריתם הנפט; מארצות־ י
 מחיזורי הנהנה .:הסובייטים,

ס־האמריקאים.;
שלי״ אנא את ״שיחקתי

 בתפקיד שהצטיין ודורי, מכרם השחקן
 על מספר ספרא, עזרא מישל מחלב, היהודי

הצילומים, ממהלך חוויותיו
 ודרכו האישיים חייו על

 של קשייו ועל האמנותית,
ישראל. במדינת ערבי שחקן

ממת! בלי
 החתונה אחרי ״קצת

 להיות בעלי התחיל
 לא בהתחלה אלים.
 להתמודד איך ידעתי

 לפתוח פחדתי זה. עם
 מספרת הפה,״ את

 המסתתרת ענבר, דפנה
 מוכות לנשים במעון

מתא היא בהרצליה.
 היא שבו הפחד את רת

 ואת חיה
 נסיונה
 להחלץ
ממנו.

השנ< הכיבוש
 תקפו חילוניים צעירים בחורי״ישיבה. על-ידי הותקפה נערה

 בפיאותיחם. ומשכו קריאות״גנאי לעברם קראו נחורי״ישיבת,
 בין טמוייה מילחמה מתחוללת כירושלים

 ובין מטונה, ההולכת החילונית, האוכלוטיה
מעצורים. בלי המתפשטות הדתיות, השכונות

שכם מסח ועונשו חטא
 בצלאל ד׳ר הפאתולוג אל נתלוותה אלון אילנה
 המחוזי בבית־המישפט להעיד שנסע בלוך,
^ 1 השופטים, את שם, האווירה את מתארת היא בשכם.

מתבודד. ישיש של רוצחו נשפט כיצד ומדווחת


