
הקדמי: השער כתבתמכחכים
לשכוח! ולא לזכור
 על לקרב שנתיים מלאו 6.6.84־1

 השכולים ההורים זוג הבופור.
זוכרים: כית״זרע מקיבוץ

 מלחמת־לבנון. התחילה מאז יממות 730 עברו
 דאז, ישראל ראש־ממשלת השמיעו מאז שנתיים

 את שרון, אריאל ושר־הביטחון בגין, מנחם
 — הבופור — המקולל ההר ממרומי השקרים ,

 מאוויר מתפעלים לטלוויזיה, הצטלמו כאשר
 ללא נכבש ״הבופור לאומה: ומודיעים הפסגות
נפגעים.

 רק התקיימה הזאת הראוותנית ההצגה כל
 שישה של הגופות שנאספו אחרי שעות שלוש

 על בקרב שנפלו גולני, סיירת מלוחמי בחורים
הבופור. כיבוש

הבופור, על והצטלמו חייכו ושרון בגין כאשר
 חללים. 25 לצה״ל כבר היו למילחמה, השני ביום
 אמרו שלהם? ההצגה כל נחוצה היתה מה לשם
 להם, נודע וכאשר ידעו? לא למה — ידעו שלא

 להם היה שלא כנראה כך? על להתנצל יכלו לא
 שלחו שאותם הבחורים, את לכבד אנושי צורך

 לציבור יחס להם היה ולא בלבנון, למילחמה
 היו בוודאי אחרת — בטלוויזיה הופיעו שלפניו

מתנצלים.
 בלתי לגישה מוביל חוסר־יחס תהליך: זהו

 אחר עם של בבני״אדם שרואה מי כי הומאנית.
 ביהודים, ראו שהנאצים כמו דו־רגליות, חיות

עמו. מבני בבנים גם דבר של בסופו מזלזל
 עסוקים... היו זמן, להם היה לא — אמרו
 של מנהיגים הנה, זמן? של עניין זה האם האומנם?
 הומאנית, בצורה נהגו מישראל גדולות מדינות
 נשיא מישפחותיהם: ואת החללים את כיבדו

 כל עם אישי באופן ודיבר טילפן ארצות־הברית
 בלבנון. שנפלו החללים מישפחות 240מ־ אחת

 וחלק ארון כל ליד אישי באופן עבר צרפת נשיא
 החללים 50מ־ ואחד אחד לכל אחרון כבוד

 לא ושרון לבגין אבל בלבנון. שנפלו הצרפתיים
יחס. של עניין זמן? של עניין זמן... היה

 בעד היד את הרימו אשר אותם וכל שרון בגין,
 אשר ואותם ברירה, יש למילחמת היציאה

 שחור דף רשמו אותה, איפשרו בשתיקתם
והציונות, ישראל מדינת של בהיסטוריה

 האמיצים, שהשפויים, עצוב ומה חבל מה
 היו הראשון מהרגע למילחמת־לבנון שהתנגדו

מדי... מעטים כל־כך, מעטים
הבופור. על בנינו נפלו מאז עברו יממות 730

נסלח. ולא נשכח לא נזכור,
בית־זרע קיבוץ שרף, ודוד מונה

ת1ב1ט מעלזת כמה
עלינו לשילטזז
 הנאמרת מיוחדת, תפילה מתוך קטע

אי מועדפת, עצירים קבוצת על־ידי
במיגרש״הרוסים: שם

 זקוקים והמישטרה הביטחון שרותי היו לוא
 כדי מראש־החממשלה מיוחד אישור לקבלת
דיינו. — לעצרנו
 לעצירת נוסף מיוחד לאישור זקוקים היו לוא
דיינו. — לוינגר ומשה ולדמן אליעזר הרבנים
 להתערב בממשלה לשר מתירים היו לוא
דיינו. — וחקירה מעצר בענייני
 את מלהוקיע נמנעה הממשלה כל לוא
 ״חיובי״ טרור בין להבדיל השר אותו נסיונות
דיינו. — ״שלילי״ לטרור
 תוך כ״משיחים", אותנו מפארים היו לוא
 — מעשינו בשל אותנו מלבקר מתנגדינו אזהרת
ריינו.

 ולפעול להתארגן לחברינו מתירים היו לוא
 למניעת ל״חוק בניגוד חופשי באופן למעננו

דיינו. — ״1984 טרור
 ״גורמים להאשים לנו מתירים היו לוא

 כאחראים הישראלית״ בחברה מסויימים
דיינו. — למעשינו

 במעצר ״פיקניק״ תנאי לנו מאפשרים היו לוא
דיינו. — הצפוי ובכלא
 ומכופלת כפולה טובה וכמה כמה אחת על

 הטובה שפע לכל לנו שדאג עלינו, לשילטון י
 לקיום הצעות יש וכבר נטויה. ידו ועוד הנ״ל,

 של ההצעה תועלה קצר זמן ותוך בכלא, ישיבה
וכדומה. חוץ״ ״בעבודות עונשנו המרת

ירושלים אור־נר, נפתלי

היזהרו - ייגאל
 הורביץ ייגאל של הבחירות תעלול

ביוקר. לו לעלות עלול
 מחבורה היום מורכבת ישראל מדינת ״הנהגת

 אותם להכניס או אותם לגרש צריך עבריינים. של
 שר* הורביץ, ייגאל השבוע אמר כך לכלא,״
 ההנהגה? של העבירה היא מה לשעבר. האוצר

 לסף אותנו והביאו הכלכלה את הפקירו ״הם
)4 בעמוד (המשך פשיטת־רגל."

הדמוקרטיה נאד קשו
 החליטה השב״ב בהדרכת הפיכה. בישראל התחוללה השבוע

 לבטל - ג־ מסוג עסקנים רובם - מיפלגות נציגי של טכנית ועדה
 שתי של המאכערים השיטה: הפרלמנטרית. הדמוקרטיה את

 לפסילת יפעל אחד שכר ביניהם. הסכימו הגדולות הסיעות
 גזענית. רשימה פסל המערך - השני שר מתחריו ^_

]  מוחמר של השלום רשימת את פסל והליכוד ■6^
לך. ואפסול לי פסול (בתמונה): פלד ומתי מיעארי

האחורי: השער כתבת

 שלי הרומז
ביטי חרז עם

 האמריקאי הכוכב של ביקורו עורר רבה התרגשות
 שלו הזוהרים הרומנים לרשימת שהוסיף ביטי, וורן
 של בעיצומה לוין. ציפי הישראלית היפהפיה את

 מלון לבריכת החוגגים קפצו הפסטיבל סיום הילולת
 ן ב* מי בבגד־ים, מי הירושלמי, רמאדה

 הבריכה מי גם אך בעירום, ומי תחתונים
החמה. התלהבותם את ציננו לא הקרים

חנ1₪

בכלא להתייחד

 רהדג־ו רא
הציבור את

 מער- את לחמם לא החליטו המערך ראשי
 להם יעצו שמומחים מפני גת־הבחירות

 שרק מעריכים, הם הציגור. את להרגיז לא
 אגל מנדטים. 52ב- יזכו כך

 עלולה אירגוגית אוזלת״יד
תוכניותיהם. את לשבש

 חברי במישפט הנאשמים מישפחות
 זיכרונותיהם, את מציעים היהודית המחתרת

בארץ לעיתונים דולארים, רבבות תמורת

 מטורף, שרון ״אריק
 ועוד מטורף, נאמן ויובל
 יהיה רפול גם מעט

 לי נראה והוא בכנסת,
 רותי פרופסור אומרת שבחבורה,״ מהמטורפים

 לזכויות האגודה יו״ר גביזון,
ב המספרת בישראל, האזרח

האגודה. פעולות על מיוחד ראיון

השופטות
 סילפל ודרדרה ברלינר דבורה סירוטה, שרה

 לתפקידן שמונו חדשות, שופטות הן
 שוועדת־המינויים אמרה השמועה לאחרונה.

כך,״ ■אם פרוטקציה. נוהגת
 אחרי המישפטנים אומרים

 .כדאי החדשים, המינויים
ר הזאת בשיטה שימשיכו ^

זה 50
ההתחלה קו

 ואסיר, מיליונר וייקח, אינדיאני היה הוא
 ונהג-מירוצים. קיבוצניק ומרגל, מתאגרף

 מתכונן 50 בגיל
 לחלק כץ מנפרד
סשלפניו. בחייו העיקרי

החזה
המותח

 י אמי־ משוחררת ״היא
 ברקן יהודה אומר תית,"

 החדשה התגלית על
 להצטלם; שהסכימה היחידה אנה״סאנין, שלו

חו ״אני הגדולה. המתיחה בסירטו בעירום
 הן ועיניים פנים שהבעות שבת
 להראות מאשר חשיפה יותר

אנה. אומרת החזה,״ את <£>

ורצח ריטונים
 ליטף הדיון, שנפתח לפני קלה שעה
 התינו־ בתו את מאלון־מורה הרנוי יוסף

 על התיישב אחר־כך קת.
במיש־ ספסל־הנאשמים,

 ברצח נאשם הוא שכו פט
משכם. שמונה כת ילדה

בירושלים כוכבות
 היה בירושלים הסרטים פסטיבל משיאי אחד

ש ליליאן — הכוכבות שתי של מיפגשן  גי
 הראשונה הגברת האמריקאית, י

 מורו וז׳אן האילם הסרט של
 של החלומות אשת הצרפתיה,

העולם. ברחבי רבים גברים

׳ #ז י ׳

_________€ >

 מתחנו המעון־
הימין למחנה

 כדי היוניים, הבוחרים על מוותר המערך
 מנדטים שיבעה לפחות לקחת

 הוא שלו הסודי הנשק מהימין.
בין, יצחק שנש־ הסופר־נץ. י

הלאומי', ב״מחנה לזנב לח

1בשב הריבוד

 רק העבודה. מיפלגת בידי שבוי הליכוד
 אם - התפוררותו את למנוע יכולה היא

 אחדות ממשלת להקים תבחר
ה יחיה זה סיכוי לאומית.

מת של ביותר היעיל נימוק
סבמערך. ממשלת־אחדות נגדי

 שיער בגרר
שרברב

 בגלל עורך־דין להרשיע אפשר האם
 מתבררת זו שאלה כלב? של שערה

 שימעון עורן־־הדין של במישפטו
 כרמלה ידידתו, ברצח הנאשם חרמון

המכרי■ השערות כלאם.
הת־ על־ידי מיוחסות עות

הנאשם. של לכלבו ביעה

הקבועים: המדורים
3 מיכתבים

5 יקר קורא
6 תשקיף
7 במדינה

9 הנדון
שי יומן 16 אי

17 תמרורים
18 דפנה עלי

19 אנשים
21 בלונים

 רמון, חיים - אומרים הם מה
 שטרן־קטן, שרה פלסנר, יקיר
 28 פלד תמי מסקין, יובל אושרת, קובי
30 שידור
 הטלוויזיה שידורי - תמליץ

31 ובירדן בישראל

32

34

39

ראווה הלח
 ניקראגווה, בחריין, - קטן עולם

 נשק מכירות
איון - קולנוע  מיוחד ר

 ליאונה סרגייו עם
 ויליאם, הנסיך - בעולם אנשים

42 אנדריו הנסיך קארולין, הנסיכה
 היד מת ערבי - נייר של נמר

44 משלי פתגמי זוסמן, שירת הקטועה,
52 זה וגם זה

54 תשבץ
55 והשקל אתה

57 לרותי מיכתבים
58 ישראל לילות

 61 גיאז פסטיבל הציבור, שלום - מוסיקה
67 סרטן מזל - הורוסקופ

68 , העולם כל על מרזזלת רחל
70 שהיה הזה העולם היה זה
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