
מכחבים
 הגזרז מועצת

המטורפים לצד
 מניע מה ב״הנדון" הסביר אבנרי אורי
 (.,העולם מהגולן הטרוריסטים את

 הגולן תושב הקורא, ).16.5.84 הזה"
מוסיף: לשעבר,

 כ״ביט־ בגולן ההתיישבות נחשבה בעבר
 בעלי חילוניים, היו המתיישבים רוב חוניסטית.״

 את בישיבתם להבטיח שחשבו ביטחונית, ראייה
 הישובים היו'שרויים שבו המצב אי־החזרת
 דברים נאמרו גם רבים בישובים הגולן. למרגלות

 גם להחזיר ניתן — שלום ״תמורת של ברוח
 היה שלא בוודאי מהגולן.״ נכבדים חלקים

מיסטי־דתי. אופי להתיישבות
 את שהפכו דברים, כמה קרו השנים במשך

 המטורף מהגוש בלתי־נפרד לחלק רמת־הגולן
 את מתוכו שהצמיח הקיצונית, הנחלנות של

 של רוחם למורת הטרוריסטית, המחתרת
הגולן. תושבי בין המתונים־יחסית

 עם החלו גוש־אמונים וחדירת ההקצנה •
 שבאה — קשת מושב של הלא״חוקית עלייתו
 במקום הסורים. עם הסכם־ההפרדה את למנוע
 הרמה ישובי אותו קיבלו המעשה, את לגנות
היום. עד שם שורה ורוחו — לחיקם
 החוק את להחיל נאבקו שבגולן בזמן •

 קיצוניות החלטות גם התקבלו שם, הישראלי
 לחבל למשל: לבסוף. בוצעו שלא ביותר,

 להחזיר או ללבנון, מסוריה העובר בצינור־הנפט
הגולן. תושבי של תעודות־הזהות כל את

 מתושבי רבים נסעו מסיני הנסיגה בזמן •
 המועצה, ברכב הנסיגה״ את ״לעצור הרמה
 לפעילות הצהובים האוטובוסים את ה9שתר

אמונים. גוש של זו בלתי־חוקית
 בעוצר בגולן הדרוזים הושמו כאשר •

 את איש פצה לא רבים, שבועות ברוטאלי ובהסגר
 עם מלא שיתוף־פעולה היה להיפך. פיו.

י כלפי הנמהר והמעשה זרועות־הביטחון, ב ש ו  ת
ן ל ו ג  נאומים נישאו שתמיד למרות הוצדק. ה
 מיבחן בשעת הדרוזים", ״אחינו על צבועים

היהודי. הישוב ראשי. בו נכשלו — זו לידידות
 תושבי כשנעצרו גם זאת, כל שלאור מובן

 הובע כל קודם טרור, בפעילות כחשודים הרמה
 ם".ותיקי ומתיישבים ישרים ים״אנשב אמון

 נדמו — בלבד קלוש חשד זה שאין ־כשהתברר
 למעשים חד־משמעי גינוי על הגולן. מן הקולות

 אי־אפשר כבר מבצעיהם נידוי על או הברבאריים
 המועצה יישרה למעשה, בכך, בגולן. לדבר

 וזנחה גוש־אמונים, מטורפי עם קו גולן האיזורית
 ברמת להתיישבות פעם שהיה המתון האופי את

ירושלים שוסטר, חזיהגולו.
 קימץ חבר בעבר היה שוסטר הקורא 0
הצעיר. לשומר השייך בגולן. אשר גשור

כסר ללא עשיריה
 ולחבריו פרס לשימעון שאלות שש

המסדרת. בוועדה
 הרגיל המסלול את עברתי הארץ. ילידת אני

 הכשרה הגנה, חלוצית, נוער תנועת בצעירותי:
 חיים ומישפחתי אני שנים שמונה מזה וקיבוץ.
 פעילה הייתי לא פעם שאף למרות בנגב. במושב

 חלק עצמי את ראיתי תמיד הרי העבודה, בתנועת
ממנה. 1

 ראיתי רצינית! דילמה בפני עומדת אני הפעם
 מר אתה, אשר המערך של 120ה־ רשימת את

 כך אחר הרכבתם. המסדרת, בוועדה וחבריך פרס,
 ואני הרשימה, הצגת אחרי דבריך את קראתי

 כאן מציגים ״אנחנו האחרון: המישפט את מצטטת
 בכבוד שתנהיג עשיריה רמה, על פותחת עשיריה

).17.5.84 אחרונות, (ידיעות התנועה" את
אותך, אשאל שלי, הדילמה את להבהיר כדי

 אשר למישפט המתייחסות שאלות כמה פרס, מר
לעיל: צוטט
 ״עשיריה אומר כשאתה מתכוון אתה למה •

 זו, עשיריה האם — התנועה" את בכבוד שתנהיג
 תנועת את בכבוד הנהיגה מכירים, שכולנו
באופוזיציה? היותה שנות שבע במשך העבודה

 אי־פעם התריע זו מעשיריה מישהו האם •
 ממושך כיבוש בשילטון הממשית הסכנה על

 הערבית באוכלוסיה יום־יום הנעשה ובעוול
הכבושים? בשטחים

 נגד והתריע הזהיר זו מעשיריה מישהו האם •
ולאחריה? שפרצה לפני בלבנון המילחמה

 סכנת על התריע זו מעשיריה מישהו האם •
היהודית? המחתרת

 עצמו הטריח זו מעשיריה מישהו האם •
 החיים האנשים אל לדבר לעיירות־הפיתוח, לבוא
 החברתית המצוקה את ולהבין לנסות כדי שם,

נמצאים? הם שבה והכלכלית
ודיבר אחת, פעם ולוא מכם, אחד קם האם •

_____ תנועת־העבודה? של העקרונות על
)4 בעמוד (המשך

הנאשמים
העליזים

הנאש המחתרת, בפרשת החשודים 25
 לרצח. ובניסיון בחבלה ברצח. מים

 ללא בירושלים לבית־המישפט הובאו
 שירה כשבפיהם אזיקים, ^00^
העולם חיוכים. פניהם ועל ■

שם. אותם צילם הזה

הקיויה בתוככי
 אומדת ,״גיבורים הם האלה ״האנשים
 המחתרת, אנשי על קירייודארבע תושכת

 יקלו השוםטים אולי הארד״ לדם -היתה
̂ס נם' בי בדינם,  להם נם תגילי דים, ידו ד

 סרגוסטי ענת הארה!־ תהיה ^00^
 בקיריה השבוע ביקרה ■ )| ■

אומרם. בשם דברים ומביאה

 תית■ לא
 להיות

מיפלצת!
 ויצא התפכח בגוש״אמוניס, היה מט* חיים הסופר

 על מספר הוא מיפלצת.״ להיות רציתי לא ״כי מזה,
הסכ על עומד הגוש, מנהיגי צמחו שמתוכו הרקע

שנ מאמיניס הס ״כעת ומסביר: בהם הטמונות נות
 היו ולא מדי מהר שרצו מפני ענשו

 לסגפניס... יהפכו הס טהורים. די
*י האיסייק״ כמו לחיות יתחילו * *

למחתרת נאמן
 התחיה אנשי חשבו עוד שבועיים לפני עד
 אסון עליהם תמיט המחתרת פרשת כי

 מאז והתנצלו. גימגמו הם לכן אלקטוראלי.
בו״ הרוח נושבת לאן התברר

לר־ החליט נאמן ויוכל חוב.
המחתרת עם זיהויו על בוב

קולנוע
ויח גשום מזג־אוויר

הנ בין מתוחים סים
 ובין הפסטיבל הלת

 איפיינו העיתונאים
 פסטיבל את השנה

 על לפחות אך זוהרו. שהועם בקאן, הסרטים
 הזהב״ פרס,.דקל - הסכמה היתה אחד דבר
 שהיה ביותר הטוב לסרט הוענק אכן

 הוא..פאריס הלוא בפסטיבל,
 הגרמני הבימאי של טכסאס״

 של בכיכובה ונדרס, וים
היפהפיה. קינסקי נסטסיה

הקסעיס: הסדורים
3 מיבתגדס

5 אנגל קדר. ברנסי, - יקי קורא
6 ונשקיף
7 במדינה

8 הנדון
18 דפנה עלי

19 אנשים
21 בלונים

22 אישי יומן
 אברמוב. זלמן - אומרים הס מה

 ינסקי קלצ סמדר סרטני. אמירה
 24 גולדברג יוחנן וידברג. רון שר, דוד

30 שידור
 הטלוויזיה שידורי ־־ תמליץ

31 ובירדן בישראל

בגשם

הקדבזי: השער כתבת

הרצח טישטוש
 ספק. אץ בכך ורצחו. האוטובוס חוטפי שני
 זורע מאיר על־ידי שהוגש הדוח אך

 לא והוועדה רצח. מזכיר אינו (בתמונה)
 מנתח אבנרי אורי הרוצחים. את מצאה

 - החשודים אחד על־ידי שהוזמן הדוח את
 אינני וקובע: - ארנס משה

מאמין!

האחורי: השער כתבת

 זרק אבא
מהבית אותנו

 שואלת אבא?״ לנו אין מת. שלנו אבא ״האם
 אלקולומברי יצחק שאביה רונית, בכאב

 רונית בורקאס״. ״סמי רשת מבעלי הוא
 של יחסו ער מזעזע סיפור מגוללות ואמה

״  הוא ואילו ואמם. ילדיו אל יצחק ^9^
אוהיו״ להרוס רוצים ״הם אומר:

בכינה תככים
 רגע החמישי ביום מועמדיהם את יגישו הדתיים

 של הרשימות את שיגיש ומי חצות, לפני אחד
אותן, לשנות גם יוכל ואגודת־ישראל המפד״ל

© ״

מנגו!״ הוא
מיזמז
ונענש

 שלנו,״ הפקידות את למזמז נוכל לא .,יותר
 כגיו״יורק, ישראליים מעבידים אמרו

 מנהל טורין, ארז הפסיד כיצד כששמעו
 שבו במישפט בניו־יורק, שיף מלונות ברשת
 מינית• הטרדה על נתבע

 עלתה המנהל של התנהגותו
דולר• אלך 27 שלו ולחברה לו

רי א מ ד
 בבית, להיות אוהבת דמארי־בושמי שושנה

 לצייר, שקטים, חיים לחיות
 בעלה, בחברת ולחיות לבשל
.13 בגיל הכירה שאותו

32 ישראל לילות
אוסטרליה, סודאן, - קטן עולם

34 דרוס״אפריקה
39 מוסיקה
40 8ה?לול כל ?<ל ״לת לי״ רחל
42 יאווה חלון

ב יגאל - נייר של נמר ל
44 ביאליק נ׳ ח׳ ברלין, ישעיהו
46 תשמנוסן
46 הווי
51 זה וגם זה
58 לרותי מיבתבים
58 תמרורים
6ד תאומים - הודסקום

70 שהיה הזה העולם היה זה

הבי
של

 להורים, התברר האימוץ אחרי שנתיים רק
 הוא שלהם האהוב שהתינוק וצביקה, רותי
 במישרד־ פקידה .1007ב־־ ונכה מפגר

 למסור להם הציעה הרווחה
 הוא ״אבל למוסד. אותו

האם. זועקת שם!" ייחנק

 חי עמירם
1ונרב־.£.

 לקוחותיו, על עטו כבר ומתחריו מת שהוא סיפרו
 המומחה הישראלי עורך־הדין קליין, עמירם אך

 למהגרים קארד" ״גדין בהשגת
 מחלים חי, בארצות־הברית,

 מראשו, גידול להסרת מניתוח
הראשון. ילדו ללידת ומצפה

זז<נוכ<| |בלת< ע\<עוד
באזרזזות

 דתי בית־ספר־תיכון מנהל שפרן, בצלאל
 התחילו ואז לתמ״י, מהמפד״ל עבר באשדוד,

 במישרד־החינוך ביותר סודית ועדה — צרותיו
 פרס, ממנו למנוע ניסתה

 ואף באי־סדרים אותו האשימה
בפלילים. מעורבותו על רמזה

1 1 11 > 1 1*7 14.

0
 מישחק
מסוכן

 והתיאטרון המישחק
 של עולמה כל הם

 זאת עיריתפרנק,ובכל
 בעולמה מקום מצאה

 לאסירות גם ובליבה
 שם תירצה״, ב,.נווה
 נאיבית ״הייתי דרמה. כמדריכת עבדה

השח אומרת לעזור,״ יכולה שאני והאמנתי
 אחת עם שהסתבכה קנית

 לשמש ונאלצת האסירות
במישפטה. כעדת־תביעה

ת ר ע ו רז א ש  ה

0


