
מכחכים
מתחיל זה ;ך

הגליל. בלב גזענות
 בכלי־ ישאלו כאשר הבא, השואה ביום

 זה כיצר — המסורתית השאלה את תיקשורת
 ונאור תרבותי עם כיצד להתרחש, היה :ול

 האנטי־שמיות בנחשול להיסחף היה יכול ל־כך
 לעם לספק הטלוויזיה תוכל — אכזרי?

התשובה. את משתומם
 מן לשלוף זה -לעשות עליה שיהיה כל

 לפני ששודרה מיפגשים, תוכנית את ארכיון
בטלוויזיה. ׳מעיים
 היה אפשר בראשיתו שהובאה ובכתבה בריון

 ומהוגנים טובים יהודיים אזרחים כיצד ־אות
 ערבים, כלפי באנטישמיות ונוהגים תבטאים

 אזרחים שנה 50 לפני ונהגו שהתבטאו כפי ־יוק
 יהודים. כלפי ומהוגנים טובים ימניים

מתחיל! זה כך .•
ממתיהו, ישראלה

חיפה
• • •

תליהו יעד:
והפובליציסט. האתגר הקורא,

 שרון. אריאל נגד דברים מפרסמים ■אתם תמיד
 רציתי בשיבחו? משהו לפרסם פעם תעזו <ם

 כושר אבל תאהבו, שלא משהו פעם לכם :תוב
 לכן מוגבל. שלי הניסוח

 לכם יהיה אם נראה
 דברים לפרסם האומץ

הרגשתי, את המבטאים
 פובליציסט שפירסם
מבריק:

! | י י על הכל קמו ״ושוב |
אחת כשדרישתם שרון 1

* וירשוב־ מרדכי לתלותו. *
 הרחקתו את תובע סקי

 מיעוט מפאת מהממשלה
 מנין אך בה. עיסוקו

מוכן הוא מעצלנותו?

רוזנבלום
 ■ זה עיסוקו מיעוט :ע

 להיות מוכן לו, נותנים ולא שר־החוץ יות
 שר להיות מוכן לו, נותנים ולא ״החקלאות

 לנהל מוכן לו. נותנים ולא אחר תפקיד ל
 אז לו. נותנים ולא ההתנחלויות ענייני את לו
 לו ומזכירים לפטרו? יש אותו כובלים שהם לל

 לדווח מיעט הוא שר־הביטחון שבהיותו חטא, ־
 ומגלה, לוי דויד בא הנה אך לשרים. צעדיו

 צריך וכלום בכלל. לשרים לדווח חדלו !תה
 והלאה: דיווח? בכ״ז שהוא על גם שרון את טר

 מיקרה חקירת תובע הוא בכך אותו ■שימים
 מהממשלה שררש לואיס, האמריקאי זגריר

 על גם אותו לפטר צריך וכלום שרון, את טר
 הרצוג את מכיסאו להרחיק לואיס דרש לוא ?

— כך על פרטים לדעת סקרן היה הרצוג
חידה." אותו? גם לפטר היה צריך ום

חולון שדמן, משה

 הקורא מצטט שאותו הפובליציסט
 ידיעות־ עורך רוזנבלום, הרצל ד״ר אלא נו

זרונות.
• • •

עיתונאית עברית דבר
 בת־ימי במיבטא ״אנגלית זה מה

כבד׳־ז
 ספינת־ההימורים על הכתבה את קראתי

 הדן לפסוק שהגעתי עד ),7.12.83(הזה [עולם
 שרית של בדיווחה המהמרים. אחד של !יבטא

 גיליתי כבד" בת־ימי במיבטא ״אנגלית על וי
לוקאלית. לנות
 לנו שיש ידעתי לא בבת־ים, אחרים רבים כמו
 הגילוי. על תודה משלנו. מיוחד בטא

הכתבה? נכתבה מיבטא באיזה אגב.
בת־ים שנון, יוסי

• • •
הגזיים לארצות רדת

 הפרטית התחבורה הכוונת: על
בשבת.

 — הדתיים זוממים עכשיו חוצפה! איזו
 קורפו חיים שר־התחבורה, עם זיתוף־פעולה

 בשבתות הציבורית התחבורה את לבטל -
הריה.
 יש הזה, בקצב מחר? אותנו להעניש ינסו כיצד
 פרטית תחבורה על גם לאסור ינסו הם גזער,
 ממדינת־ לרדת אלא יישאר לא ולנו זבת,
גויים. של חופשית ארץ לאיזו לכה

נהריה בדדה, יעל
• • •

אח ודא ־זיין
בן. שהושמטה: אחת מילה

בהעולם בשמי שפורסם למערכת במיכתב
)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השער כתבת

1בטריפול דראמה

 ביודעו מרצונו, לטריפולי בא ערפאת יאסר
 בחר הוא מלכודת־מוות. להיות עלולה שהיא
 הפלסטיני. הגורל את לפמל כדי זו בדרך

 לפינוי, האחרונות הפעולות שנעשו בשעה
 טריפולי, של הנמל את צדדל של חיל־הים הפגיז
 או ארצות־הברית — המעצמות ששתי מבלי

לו, יפריעו — ברית־המועצות
העצמאי. אש׳׳ף את לחסל בנפיון

 התייצבו אירופה מדינות רק
הפלסטיני. העם •טל לעזרתו

האחורי: השער כתבת

 ידלי? חבורת
חוזרת

ה ״היא ס ר ת ה שר א א ועכשיו ידלין, א  רוצה הי
ס ען אותי!״ גם להרו  אשתו, גורלי. בצלאל טו

ה ת (בתמונה) ארליכמן־גורלי חוו מ ש א  הנ
שיבה: וגניבה, זיוף במירמה,  הלשין ״בעלי מ

ת כדי עליי, ח ק מני ל ת מ  א
ה הדירה!״ ה נגדה עדת־המדינ  אינ

א ל תו הרי, שרה א חו ידלין. של א

מומחה
לצרעת

 במנחם לטפל שעבר בשבוע שהוזעק רופא־העור
 — הנסך ל״מחלת עולמי מומחה הוא בגין

 הערפל צרעת. התנ׳׳כי: בשמה יותר הידועה
 בעניץ בגין מקורבי שמפזרים

 לגרום ממשיך בריאותו מצב
ומבהילות. מדהימות לשמועות

הערפל צרעת,

0
האשם

 על לקרב נערך שרוך שאריאל בעוד
 בתנועת מתגבשת בצמרת, מקומו
 הסיס־ נגדו. רחבה חזית החרות

 היא יריביו של מה
 אשם ״שרון פשוטה: ■

!״בגין של בהתמוטטות

נגמר! הכסף
ה ״לא  מנהל טוען בקופה!״ כסף יותר הי

 העסק.״ את סגרנו ״לכן הצף, הקאזינו
 היתה לא הקאזינו הנהלת כי מסתבר
 לקראת נכונה ערוכה

ם הנח הישראלים, המהמרי
 הקאזינו מהמרי בין שבים

ם בי 0בעולם. והנודעים הטו
חרסינה בחנות אוזן

תיק־החקי על במרץ עובדים זיגל בנימין של יחידתו ,צי  תיק־החקירה על במרץ עובדים זיגל בנימין ש־ל יחידתו אנשי
 שר־העבודה־ אוזן, אהרון של שמו שורבב שלתוכה בפרשה

 מנכ״ל איבצן, אריה של ביחידה התכופים ביקוריו והרווחה.
 החוקרים כי להבטיח, אולי, יכולים, המישטרה,

 בדבר שאלות כמה השר את לשאול יורשו
0שבביתו. הרהיטים ובדבר הדולארים, אלף 8,5

את יבין לא זר
ריקה
זראי

באהבה מהשופט
 | נותן כשאני אהבה. בשופט למצוא רוצה ״נאשם

 עליי, בועט איננו הוא באהבה, עונש־כבד
 המחוזי, המישפט בית נשיא כהן, בנימין אומר

 33 בסכמו לגימלאות. שפרש
 ״נהניתי מכריז: הוא שנים

שיגעון!״ - שלי מהעבודה

סדזסרזוזי,
 ריקה מתחננת יורדת!״ לי תקראו אל ״רק

אורלוגין, וקול השיקמים גן זמרת זראי,
 שם בפאריס, מצליחה קריירה לה שבנתה

 מוניתי שלא ״למרות יעל. בתה עם חיה היא
 של כשגרירה עצמי את רואה אני לכך,

 אומרת כך בפאריס!״ ישראל
^7  בגאווה המספרת זראי, ריקה *1

הציונות. למען פעילותה על

 סירוס
מאסר או

ת ״אשכים ר  שופט הציע מאסר,״ תמו
אי ק רי מ ם א מי ש ס לנא אונ תי ב צ  קבו

ם ובעולם בארץ אכזרי. שמעי  נ
ם ה תי לו שי של קו ם מבק ק היג נ  להנ

שראל גופניים. עונשים ת גברו בי לו  קו
ה קר אל ת לאחרונה, בעי קבו ה בעי מ  כ

ם. מעשי־רצח ריי  אך אכז
ם א שה ה ה הענ מ לי  א

מנע ת תי ה! עבריינו מ אלי

שסו
מגו״ס

 שרון אריאל ״אס
 נחושה במצח שיקר

 מה שלנו, במיקרה
 ויותר טוריים יותר בנושאים קורה

 סמח״ט בקר, חיים שואל ז״ כואבים
 על פיקד אשר גוייסה", שלא ״החטיבה

 צור את שפבשה היחידה
 הוא מיוחד בראיון וצידון.
 עינו את איבד כיצד מספר
0במילחמה: גאווה ״אין וקובע:

שד זה: בגידיוז ו
נפרץ דיר״אל״קמר על המצור •

2 * בספר - שנה 150 לפני
£ 4 להופיע שעומד חדש

 היועץ קבע ציבורי" עניין ״אין •
 נגד פלילי בתיק המישפטי

היה מדוע ציבורית. אישיות
2 1 התיק, באותו ציבורי עניין

0 1 איש״ציבורו היה לא כשהנאשם
אברמסון זיווית הפסיכולוגית •

 ״ £ מה כל את למבוגרים מגלה
ד □ המין על היום עד ידעו שלא

 2 2 בדרום, חרות פעיל יהב, אבי •
צ ^ לוי דויד מחנה את לעזוב החליט

 לחולל אותה הזמין מארוקו מלך •
 4 £ מעדיפה ביטון ויולט אבל לפניו,
4 בישראל ריקודי־בטן ללמד - 0

התקבצו ישראל שחקני כל כמעט •
✓ ^ השחקנית את לברך ובאו

ם 89 לה במלאת הדגולה, והמורה ד י
 אפשר בתל־אביב הכרמל בשוק
50ובזול - האופנה ממיטב לקנות

הקבזעים: המדורים
 כדבתבים

 יקד קורא
 תשקיף
במדינה

 לין אמנון של המוות עונש — הנדון
תמרורים

 ולקוחותיה זלמן־שושי אנשים
בלונים

 קימחי, אברהם —אומרים הם מה
 סוזי שחר, מירה רביב. עמירם

 מרגלית ודן ישורון אבות ברק.
 לה חוזרת אליזבת — בעולם אנשים
 ישראל לילות

זה וגם זה
ש שבוךנס  זראי ריקה של — ח

 שירת שחר, דויד — נייר של נמר
בן רוסיה, פלדמן ושי קריין סטי

נשים
אוהבות

 מגע לאה קיימה 15 גיל עד 12 מגיל
 ביומן כתוב כך - גברים 218 עם מיני

 האמיתית האהבה את אולם שלה.
 רחל. את כשפגשה גילתה

 השתיים הגיעו כיצד
 אבו־כביר, המעצר לבית

<£>לרצח? בניסיון כחשודות
48 העולם כל על מרחלת רחל
50 חלוךראווה 3

אנגליה בנגלה״דש. — קטן עולם 4
52 ודרום־אפריקה 9
55 שי יומן משה ושמו חילזון — אי 10
57 תמרורים 11
58 טריפו פרנסואה — קולנוע 13

21
2360 שבץ ת

60 הווי
62 שידור
63 ס תמליץ תרי ולירדן לישראל — שי 28

בקו נדלץ — והשקל אתה  34 ו
36

66 ניו־יורק־תל־אביב 39
68 ספורט 40
69 גדי מזל — הורוסקופ
70 שהיה הזה־ היה,.העולם זה 42


