
* מ
 רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת ♦ הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם "י

 עורך ♦ אבנרי אורי הראשי: העורך ♦ ,136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל. ,3 גורדון
 מוטוביץ תמי כיתוב: עורבי ♦ פרנקל שלמה המערכת: רכז ♦ שנון יוסי תבנית:
 דפוס: עורכת ♦ מנשה וציפי סרגוסטי ענת צפריר, ציון מערכת: צלמי ♦ נוימן וגיורא
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בע״מ ״גד׳ הפצה: ♦ החדש״ ״הדפום הדפסה: ♦ בע״מ הזה״ ״העולם המו״ל:

 בוצעה לפני־הצהריים השלישי ביום
 הדיווח בחברון. האיסלאמית במיכללה הזוועה

 כעבור הופיע הכתובה בעיתונות כך על הראשון ״
 שנמכר ),2395(הזה העולם בגליון שעות כמה

 אחרי־הצהריים. השלישי ביום תל־אביב ברחובות
הישראלית. העיתונות כל את הקדמנו
 תופעה עיתונאית. מהירות של שיא זה היה
 את יקדים ששבועון כולו בעולם היא נדירה

 הזאת היכולת חדשות. על בדיווח היומונים
 הזה, העולם של מסידורי־העבודה נובעת

 לאקטואליות השבועון לשאיפת המותאמת
קיצונית.

 שעבר בשבוע המאורע על שנכתבו הדברים
 עמדו במדינה/העם) במדור בע״מ״, (.רצח

 אחרי מכן, לאחר שבוע היום, הזמן. במיבחן
 לשנות צורך אין רבים, נוספים פרטים פירסום

אחת. מילה אף בהם י״
 באופן הזה העולם צוותי עבדו בינתיים אך

 את הפשע. . של נרחב לסיקור אינטנסיבי
).11־8 זה(עמודים בגליון לקרוא תוכל התוצאות

 *שקר
ופזג"

 עולם במדור ברעם, חיים כתב חודש לפני
 נגד הליגה פעולת על מאוד חמורים דברים קטן,

 הצביע השאר בין בני־ברית. אירגון של השמצה
 הממשלה נגד הליגה של מסע־ההשמצה על

 לגייס שנוער ניקאראגואה, של הסאנדיניסטית
 למדיניות־ ארצות־הברית יהודי תמיכת את

 תמיכתו תמורת רגן, רונלד הנשיא של המילחמה
 בגין מנחם של במדיניות־המילחמה רגן של -ן*
).2392 הזה (העולם 1

 השמצה נגד הליגה מנהל וואל. הארי הקורא
 מיכתב־ לנו שיגר בירולשים, בני־ברית של

נזעם. תשובה
במלואו: המיכתב הנה

וכזבים. עיוותים באי־דיוקים, מלא מאמרכם
 נגד הליגה דו״ח של במעלותיו לדון במקום

 מניקאראגואה יהודים גירוש על השמצה ,
 עוסק הסאנדיניסטים, על־ידי רכושם והחרמת

 הליגה. נגד וזדונית זולה בהתקפה ברעם חיים
 מר של אלה כמו מגוחכות האשמות כלל, בדרך
 שקוראיכם רצוי אבל לתגובה, ראויות אינן ברעם

הבאות: לעובדות מודעים יהיו
 ידועים ״אינם הליגה שאנשי מעירים אתם

 אתם איך הדבר, נכון אם היתרה״. באמינותם 1
 שנה 70 שבמשך העובדה את מסבירים

 והציבור אמצעי־התיקשורת פקידי־המימשל,
 הסמכות את השמצה נגד בליגה רואים הרחב

וקנאות? אנטי״שמיות ענייני על בארצות־הברית
 כפי לממשלת־בגין, ״שופר״ אינה הליגה לא, ה-

 ונשארה היתה הליגה עמדת כותבים. שאתם
 ציבורית, הסכמה בענייני בישראל תמיכה עמדת
בירושלים. שולטת ממשלה באיזו להתחשב מבלי

 ב״השמצה עוסקים הליגה שאנשי ההאשמה
 הישראלי״ מחנה־השלום מנהיגי של שיטתית

 שלמה רובינשטיין, אמנון האם וכזב. שקר הינה
 של הצבאי הסופר גודמן, והירש עוז עמוס אבינרי,

 אם מחנה־השלום? מתנגדי הם פוסט, ג׳רוסלם *
 את ששמעו האמריקאים לאלפי חדשות אלה כן, ן

 במיסגרת האחרונות בשנים נאומיהם
 רואה הליגה בני־ברית. של סיבוב־ההרצאות

 של ההמחשה את בישראל בחילוקי־הדיעות
 לעודד הדמוקרטית זכותה את ניצלה שהליגה
 גם יכול בארצות־הברית, בישראל תמיכה

 הקהילה תמיכת את לגייס האמריקאי המימשל
 שני במרכז־אמריקה. במדיניותה היהודית
בזה. זה קשורים אינם העניינים

 הליגה האנטי״שמיות, על בביקורתה ולסיום,
 הימץ שילטונות בין מבדילה אינה השמצה נגד

 יהודי למען פעולתנו השמאל. לשילטונות
 למען מאמצינו כן וכמו היטב, ידועה ארגנטינה

 של העניין את לבורר ברית־המועצות. יהודי
 על אידיאולוגית מסקנה ולהסיק ניקאראגואה,

 את יותר משקף זה, בשטח שלנו ההיסטוריה בסיס
 את מאשר ברעם מר של הקדומות הריעות
שלנו. ההישגים רשימת

ליגה
להשמצה

 לעורך הליגה נציג של המיכתב כאן עד
 ושולחיו, הכותב של צערו למרבה הזה. העולם

משלו. אישית עדות העורך בפי יש
 למסע־הרצאות הוזמנתי שנים כמה לפני

 ליברלי, אירגון היה המזמין בארצות־הברית.
 בין הישראלי־ערבי. בסיכסוך מעורב שאינו
 באוניברסיטות, הרצאות. 20 לי נקבעו השאר
 גוף - הילל בית של המקומיים הרבנים בחסות
לבני־ברית. הוא גם השייך

 בפי היתה ניו־יורק של לנמל־התעופה בבואי
 20 מבין 19 מדהימה: בשורה שלי המארח

 הסבר. בלי האחרון, ברגע בוטלו ההרצאות
 ולבסוף זאת, בכל לקיימן מאמצים עשו המארחים
נוצריים. כמרים בחסות כולן כימעט התקיימו
 גורם את בסוד, לי, הראה אחד אמיץ איש
 השמצה נגד הליגה של חשאי מיכתב הביטול:

 שאין ״בעוד נאמר: שבו המארחים, הרבנים אל
 אנו בוגד, הוא אבנרי אורי חבר־הכנסת כי לומר

 אינה הנוכחי במצב הופעתו כי זאת בכל סבורים
 מזכיר של רמז כמו הספיק. זה רצוייה...״
 היה די בצ׳כוסלובקיה, הקומוניסטית המיפלגה

 בעיר למשל: הדלתות. כל את לסגור כדי בכך
 יהודית אוכלוסיה שבה בולטימור, כמו גדולה

 אחד בעל אף עקשן יהודי מארח מצא לא ענקית,
 שהיה קולנוע או תיאטרון בית־כנסת, אולם של

 ולבסוף שם, להרצות לי ולאפשר להסתכן מוכן
 לא שהליגה מובן שיכון. של קטן במרתף הופעתי
הוראת־החרם. של העתק לי שלחה

 חשאית, פוליטית מישטרה של שיטות הן אלה
 כפי להשמצה״, השמצה(״הליגה נגד הליגה ואכן,
 שלא שיטות פי על פועלת לה) לקרוא רגיל שאני

 הטובים, בימיו סטאלין שליחי את מביישות היו
 המיפלגות על המוחלטת מרותו את כשהטילו

 כעבור קרה, לי שקרה מה בעולם. הקומוניסטיות
 פלד, מתיתיהו צה״ל, של לאלוף(מיל׳) גם שנים,

לאחרים. גם ובוודאי
 את כיום משרתת להשמצה״ ש״הליגה נכון

 ראשי את שירתה שבה הנאמנות באותה בגין
 שרותיה את מעמידה היא הבדל: אין מפא״י.

 שהיא גם נכון ישראלי. פריץ כל לרשות העכורים
 הפועלים מטעם, ״אנשי־שלום״ פעם מדי מזמינה

 והעוזרים הלאומי״, ה״קונסנזוס במיסגרת
 כאלה אנשים ממשלת־בגין. להסברת בעקיפין
 של מנגנון־התעמולה על־ידי כיום מופעלים

 ברוח העולם, בכל הישראלי מישרד־החוץ
הסי־איי־אי. של השיטות
 ״הליגה נסיוני, פי על — ל״אמינות״ אשר

 מעז אינו איש להפחדה.״ ״ליגה היא להשמצה״
 בהינף־קולמוס להרוס בכוחה יש כי מולה. לעמור

 הטלת על־ידי איש־עסקים, או פוליטיקאי כל
 המפיץ תמים, כאירגון זה גוף להסוות חשאי. חרם

 את לתאר כמו זה הרי — הסברה של בדרך ריעות
תורת־הגזע. להסברת אקדמי כגוף הגסטאפו

האחורי: השער כתבתהקידנזי: השער כתבת
סוויסה נגד קרמרמןהמוות זורעי

 בחסות כנוסיות־טרור פועלות בישראל
 ממשלת־ישראל נושאת לבן הממשלה.
 גרינ־ אמיל לרצח הישירה באחריות

 ב־ להתנקשויות צווייג,
ל בגדה, ראשי־הערים

ו המיבללה תלמידי רצח
אחרים. פשעים לעוד

 ידידה את מאשימה העשירה הגרושה
 כדי אשתו עם יחד שחבר בכך הנשוי

 להשפילה רכושה, על להשתלט
 הידיד־לשעבר ולהתישה.

 עליו מאיימת שהיא טוען
אנ מיני כל באמצעות

התחתון. מהעולם שים

שבו... היום
 מקלקיליה נזאל וג׳מאל צברי סעד עבת שבו היום
 הם בחברון(בתמונה) האיסלאמית המיכללה שער את

 לעשות שיצאו אלמונים שלושזדארבעה בידי נקטלו
 אילהאם ערבה שבו היום גם היה זה במקום. שפטים

 לחתוגתד״ אתרונות הכנות משכם אבו־זערור
 מפני שבט של הראשי ברחוב חייה את וסיימה

 מתנחל של בדרכו נקלעה שבמקרה
 את משחזר חזה העולם מזויין.

הקורבנות. של האחרונות שעותיהם

הטרור ...שלט
תיקווה ללא קו

 הסורי, הצבא את צה״ל הביס לא מדוע
הגדולה? הצבאית עליונותו למרות

 בסידרה רביעית בכתבה
 הזה העולם ממשיך

 המהלכים את לנתח ^ 1^1
המילחמה. של הצבאיים

 היעדים את החדשה הפרישה תשיג אם רג טפק
 קובע כך - וצה׳ל ישראל ממשלת לעצמם שהציבו
 הזה, העולם של הצבאי הפרשן
 ישתנה, מה שיטתי באופן ומנתח

 של החלקית הנטיגה אחרי לא, ומה
האוולי. נהר קווי אל צה׳ל

בורסת
העבד<ם

 בצהריים, 1ב־ ביולי, 27ב־
 בתל־אביב טקאלה בקפה
 שחקני של גורלם נחתם

 העסקנים בארץ. הכדורסל
ומוכ קונים,

שחק רים.
 בתמונה: נים
דרייגור. ענת

משקו? הוא מתי
 שרון אריאל מתי יודעים איך

 הבדיחה. שואלת משקר,
 פותח שהוא פעם בבל התשובה:

 בצורה בדק הזה העולם פיו! את
 שרון של דבריו את מדעית

 מוקד. בתובנית
 אינן התוצאות
כלל. מחמיאות

בעיקסתברנס
 עמום שזכה אחרי חודש

 רצח על בחנינה ברנס
 ושוחרר, הלו* רחל ,החיילת

 רועה אל־טורי, עטורה ברח
 שנדון בדווי

* ^ עולם. למאסר ^9.
רצח בעוון
ויינר. ורד

היהלומים מווסת
 הפצע מתיד המוגלה את סחטנו ״כבר

 נשיא מכרה היהלומים,״ ענף של
 שניצר. משה בורסת־היהלומים

מוקד־ האופטימיות

והים הזקן
 אהרון מרגיש 80 בגיל

 בראל, (.אהרונצייק״)
ה התל־אביבי המציל
 כותב ילד, כמו וותיק,
מהחיים. ונהנה שירים

ראשו! על פרס
 גנב מופעי־מין, ומפיק מארגן ששון, שבתאי

 120 שגיא שמעון משותפו
 השותף ונעלם. לירות מיליון

9  זה מסכום רבע לשלם מובן 1; 9
אותו. שימצא מי לכל

¥ ^11
̂׳-־'* י יי׳■ ̂ ־■־

קוב הלם
 את להחזיר האם

לסיטואצ האדם
 שממנה קשה יה

יוסי ברחז הוא

-
 זו בבעיה מתחבט
שכתב. במחזה הזה הג׳אז כל

 בישראל, השבוע שנערך הג׳אז, פסטיבל אורחי
ב־ השומעים את הדהימו

 הו- הישראלים מיקצועיותם.
ללמוד. מה להם יש כי כיחו

הקבועים: הנודורים
40 שידור 4 תשקיף

— שידורים מיבחר 5 במדינה
41 והירדנית הישראלית בטלוויזיה ד הנדון
44 נייר של נמר 15 ועוד דיטריך מארלנה — אישי יומן
52  ראווה חלה

המרחלת רחל
16 אנשים

54 18 בלונים
56 ישראל לילות 19 שהיה הזה העולם היה זה

— אומרות הן מה אומרים, הם מה 20 מיבתבים
כהן, גאולה גינדי, אברהם 21 אריה מזל — הורוסקופ
פלבסקי, מאיר אשל, נימרוד 22 תשבץ

58 מרקוביץ וחיים רבינוביץ נירה בריטניה — קטן עולם
60 ובונואל ניבן דייוויד — קולנוע 31 והאיד״ס ההרפס ארצות־הברית,
68 תמרורים 32 בעולם אנשים
70
י- 3

והשקל אתה 34 זה וגם זה


