
כזכחבים
ך שי מ ה  המשא־ומתן ל

אש״ף עם
 בעוד ההסכמים, על הקפיד אש״ף

אותם. הפרה שישראל
 שהמשא־ומתן למדו ישראל תושבי מבין רבים
 על בהסכם שהסתיים ואש״ף, ישראל בין המוצלח

 על המצביע חיובי צעד מהווה חילופי־השבויים,
 ועומדות התלויות נוספות בעיות לפתור אפשרות

זו. בדרך הצדדים שני בין
 ההסכם את זו בהזדמנות ולהזכיר לזכור כדאי

 עם בזמנו שהושג הצפון, בגבול הפסקת־האש על
 לפלישת עד בקפדנות מצירו ושנשמר אש״ף
 אותנו והכניסה קץ לו ששמה ללבנון, צה״ל

העמוקה. הלבנונית לביצה
 תל־אביב דורי, לטיול

_ • • •
ה1 ;1 חוזר שידור - ב

 שיקול לכל קודמים אדם ״חיי אם
 560 למוות נשלחו מדוע - אחר"

ישראלייסו גברים
 :1976 ביולי 5ה־ של המתכונת לפי פעל הכל

 בוא על חוזרות הודעות ברדיו, מולדת שירי
 מה דמעות. חיבוקים, המרגש, המיפגש הגיבורים.

 הזכור ביד, ספר־התורה עם הרב רמות היה שחסר
אנטבה. מאירועי

 הבעיות נשכחו. הרגילים השידורים כל
 עוד. קיימים היו לא השכר האינפלציה, הרגילות,

הליכוד. של אנטבה — בקיצור
 הממשלה: דובר עונה קושיות, משמתעוררות

 מדוע כן, אם אחר.״ שיקול לכל קודמים אדם ״חיי
צעירים? אנשים 560 למוות נשלחו
 להודות האומץ הליכוד לראשי היה אילו

 להקריב טעם ושאין נכשלה, שמילחמת־לבנון
 הרי לכך אך ניחא. — נוספת אחת נפש עבורה
 מאורע הוא ב׳ אנטבה של הביום אומץ. דרוש

 שיוזמיו ממה ההיפך את שישיג גרוטסקי,
לו. התכוונו

רמת־אפעל מירון, שלמה
• • •

תפוסים הקווים כד
מודיע: מישרד־התיקשורת דובר

 שהתקין קווי־השידור, על הידיעה על בתגובה
 רשות־השידור(העולם עבור מישרד־התיקשורת

להעיר: ברצוני בנובמבר), 30 הזה
 התקנת של שירות מספק מישרד־התיקשורת

 תשלום. תמורת לרשות־השידור, קווי״שידור
 אכדיה במלון קווים הרשות הזמינה בשעתו

האוטונומיה. שיחות סיקור לצורך רהרצליר״
 תודיע כי רשות־השידור הדגישה בהזמנה

 להסרת המבוקש המועד על למישרד־התיקשורת
בהם. השימוש תום עם אלה, קווים

 רק מישרד״התיקשורת אל נשלחה זו בקשה
 הורו ושירותי־הטלפון ,1983 ספטמבר בסוף

 נפסק אלה קווים עבור והחיוב לאלתר, להפסיקם
מועד. באותו

 עושה מה בודק אינו מישרד״התיקשורת
 מושג לו אין שברשותה. בקווים רשות־השידור

 השנה, בספטמבר רק ההסרה בקשת נשלחה מדוע
 בקווים, להחזיק המשיך ברשות־השידור ומי

 שאין ידעה אכן אם — עבורם לשלם גם וכמובן
צורך. עוד בהם

 דובר מיזרוצקי, זכריה
ירושלים מישרד־התיקשורת,
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הסורגים מבץ שארה

 מקום אין צבאית גלויה גבי ״על
בקיצור:" ״אז הקורא, כתב לפרט,״

 לשרת סירוב על עונש־מאסר מרצה אני
 השמועות לכלא אלינו הגיעו לאחרונה ובלבנון.

 בעניין הקיבוצית בתנועה שיש הבעיות !על
לצה״ל. ההתנדבות
 אחוז על המתמרמרים כל את לשאול ברצוני
 — כלשהו שינוי חל לא האם הקטן: המתנדבים

 צה״ל, מייצג שאותם בערכים — שחיקה או
 השירות של משמעותו השתנתה לא האם ולפיכך

הקרביות? וביחידות בצבא־הקבע
צה״ל ,6 כלא נצר, אילן
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מאהב

 בביקורו לבלשן שאירע נורא דבר
ממשלתי. במישרד

 מתוק קול החוץ. ממשרד אליי צלצלו פעם
 בצהרייס. 12ב־ מחר למאהב מוזמן אתה לי: אמר

 במודיעין,׳ לך יראו שאלתי.",כבר המאהב?׳ ,והיכן
 משרד אל היום למחרת הלכתי שמח בלב נעניתי.

 ,הריהו המאהב. היכן במודיעין ושאלתי החוץ,
 עיניי נשאתי הפקיד. בנימוס לי השיב לפניך,
הברית). ארצות מאה״ב(מחלקת שלט: וראיתי

)4 בעמוד (המשך

ת ב ת ר כ ע ש מי: ה הקד

בפינה לוי דויד
 לכאורה נוהג שמיר, יצחק ראש־הממשלה,

 הוא למעשה אך כבוי• של גינונים כסגנו
 מוחלט, כזילזול לוי לדויד מתייחסים ואנשיו

 אל להתקרב לו מניחים אינם
 שהקימו הפוליטי המיטבח
גבו. מאחורי אותו ומחרפים

ת ב ת ר כ ע ש האחורי: ה

ואילנית הדוגמנית
 בית- של פסק־הדין לאור שיצא יום באותו

 את טמיר אנאבל גוללה הדין־הגבוה־לצדק,
 מבעלה הגירושין והליכי נישואיה סיפור

 מזה אהובתו את לאשה לשאת הרוצה אלי,
 הדוגמנית, אילנית. הזמרת שנים, ארבע

 על-ידי ממנה נשללו וכאם ברעיה שזכויותיה
 שאיננה מפני הרבני בית־הדין

4£ ץ  לוותר שלא החליטה יהודיה, ׳
זכויותיה. על במאבק

 תמורת כסף
עצמאות

 1964 מאז גדל לישראל האמריקאי הסיוע
 ירוקים! בדולארים הכל - 130 מפי ביותר

 סכומי־העתקז תמורת ישראל משלמת מה
 ספק: לכל מעל השבוע התברר הדבר

 ומירושלים, מוושינגטון ההכחשות למרות
 הידיעות עצמן את הוכיחו

 הסכימו הממשלות שתי כי
סוריה. את במשותף לתקוף

 כי הניו־יורקיים השוטרים על האומרים יש
 שאלות. שואלים ואחר־כך קודם, יורים הם

כי נראה אך כך. היה לא מעולם זה בארץ
ן.....

..[שאותי
׳ ׳ ! ן ס ל כ י ל

 לעשות מוכנה הייתי דולר מיליון ״בשביל
 בלי אך מארש. שרינה הצהירה הכל!"

 ״חיית־ התואר ובלי הירוק המיליון
לארץ שרונה שבה הבינלאומית' השעשועים

המפוקפקת התחרות על סיפורים ובפיה --------- -----

 רוצה מי
רודן להיות

 להיות לן אסור משכיל, להיות לך אסור
 אחרת - מעמיק להיות לך אסור תרבותי,

 הסופר האספסוף. את להוביל תוכל לא
 סילונה איגנציו האיטלקי

^ *7£  לדיקטטורים, מדריך התקין §
לעברית. עכשיו שתורגם

ם רי דו מ ם: ה עי קבו ה
3 מכתבים
5 ירך קורא
6 במדינה
7 הנדון
8 תשקיף

21 אנשים
28 אישי יומן
31 במרחב
32 שידור

33
 הטלוויזיה שידורי תמלי־ן

ובירח בייטראל
34 בעולם אנשים
40 זה דגם זה
42 נייר של נמר

ת3זפ<7
הה<מור<ם

 הסביר ד׳.״3ב־ נלחמנו ממול, במעוז ״באן,
 השט, בקאזינו לחבריו נלהב ישראלי מהמר

 צווח בתעלת־סואץ. שעברה אוריון, באוניה
 לשיט הצטרף הזה העולם

שדוד ההימורים  עד והיה בא
אילת. עד שנמשכו לשעשועים

לכספם חרדיםשחוקה הסתדוות
 ה״מיתון״ את להצדקתם מגייסים כשהם
 לאומית־ ״אחריות ההסתדרות ראשי מגלים

 על הממשלה, עם יחד ויורדים,
 הישראלי העובד של שכרו
המיתון׳ היכן אבל

הבא: היעד
שכם

 מאיימים בחברון, שרצו מה שהשיגו אחרי
 שכל בעוד שכם. על גוש־אמונים אנשי

 ביקרה לרגל, אליהם עלה הישראלי המימסד
 שוחרי ישראלים של קבוצה
 נציג את דווקא שלום

אל־שכעה. בסאם הקורבנות

 חרפז, עדינה - אומרים הם מה
א אבו־חצירא, אהרון ס  כשר, א
ליבאי, דויד סבידור, מנחם

46 רודה ורדה
48  שריף עומר - קולנוע

דתס־אפריקה, - קטן עולם
52 וספרד בריטניה
58 המדדולת רחל
60 תשבץ
60 תמרורים
66 הודי
67 הורוסקופ
69 ספורט
70 שהיה הזה העולם היה זה

 וגם בכורסה, השקיעו גור חסידי גם
 בניגוד אך מהמפולת. נפגעו ׳ הם

 נציגם — מושיע להם נמצא לאחרים,
 את שיכנע שפירא, אברהם בכנסת

 מהם לקנות הפועלים בנק
 בזמן מניותיהם, את

סגורה. היתה שהבורסה

באריזה תינוק •
 דקה. יבבה נשמעה שקית־הניילון מתיר
 בעיקבות הלכה ,3 בן לילד אם ציפי,
 תינוק בשקית לגלות נדהמה היא הקול.

 כי בהאמינה בן־יומו.
ה את לה שלח אלוהים

לאמצו. ציפי רוצה ילד,

המסגיר הפתק •
 טוען נפתלי אריה ד״ר הגראפולוג

 וייס, אבי הגראפולוג מתחרהו, כי
 ההוכחה? נוכל. הוא

 פתק — כמובן כתב־יד,
וייס. פעם לו ששלח

תורכית דימה
 מישראל שנשלח הראיות חומר סמך על

 התורכי. בכלא חילוואני מרדכי מוחזק
 ייגזר אולי שבו משפט שם לו מצפה עתה
 כי טוענת שושנה, אשתו, למוות. דינו

 בתורכיה נעצר וכי מפשע חף מרדכי
 אשה של הלשנה בעיקבות

 מפני בו להתנקם שרצתה
סאהבה. לה השיב שלא


