
הקדמי: השער כתבותמכחכים
ברכבת בית־ספר

 מבקשת השווייצית מציריך קוראת
ששינ בחוויה הקוראים את לשתף

חייה. את תה
 הזה העולם של יחסית חדשה קוראת אני

 אתם למה בריוק מבינה אני אבל שנתיים. בערך
 שלא דבר בעיתון, אמון לי ויש מתכוונים
לפעמים, להוציא, אחר, עיתון אף כלפי הרגשתי

 לשתף מבקשת אני לכן הגרמני. שפיגל דר את
בנסיוני. הקוראים את

 וחיה שווייצית אזרחית אני שנים 14 מזה
 בנסיעות עברתי השנים רוב את אך בציריך,
המיזרחית. אירופה יוון, מכסיקו, הודו, — בעולם
 בין בנסיעה הייתי ששת־הימים מילחמת אחרי

 פלסטינים שני היו בתאי לסופיה. בוקארשט
 ומובן שעות, 26 התא באותו שהינו משכם.

 וויכוחים מעניינת מאוד שיחה בינינו שהתפתחה
לוהטים. מאוד

כישראלית, אפשרות, לי שהיתה מאוד שמחתי
 מאחר השני, הצד עם קשר־הידברות ליצור

בפרדס־חנה) למדתי(החקלאי שבו שבבית־הספר
 היה הפלסטינית. הבעיה את לי הסבירו לא מעולם -י

 נאיבית די בדרך כי מאוד. מביך וגם מעניין
 שקיבלתי הקיצוני הלאומי בחינוך אז עד האמנתי

וברחוב. בבית־הספר בבית, בילדותי,
 בית־הספר למעשה, התחיל, נסיעה באותה ורק
שווייץ ציריך, דד, שלי• האמיתי

• • •
תיזכורת

 הפועל שם על היוצרים זכות למי
)ז6.3 הזה (העולם לרטץ

על אבנרי אורי של הנדון למיקרא
 לרטץ שהמונח להזכיר חייבת אני הרוטציונרים, *

 הזה העולם כמו ומי לגמרי, אחר במקום נולד
זה. את לזכור צריך היה

המנוח. לוינסון. יעקב אצל נולד הזה המונח
 אותם להעביר אנשים, לרטץ אוהב היה הוא

 ממקום למישרה, ממישרה לתפקיד, מתפקיד
 — בדרגה ולהוריד בדרגה להעלות למקום,
 במקומם מדי בטוחים האנשים יהיו שלא ובלבד

תל־אביב שטרן, צביה ובמעמדם.
• • •

מזיכרונות
האובדת ארץ־ישראד *

 עורכי־הדין על הכתבה למיקרא
 נזכר )6.3 הזה (העולם בארץ־ישראל

 מישפחתיות בחוויות בנלי הקורא
הרחוק. העבר מן מרנינות כל״כך לא

 מאיר העליון, בית־המשפט נשיא כאשר
 מבקר־ וכאשר באצ״ל, חבר היה עוד שמגר,

 גם ביקש גאפיר, היה טוניק,.עור יצחק המדינה,
 המישפטנים קהילת אל להצטרף המנוח אבי

 היה לא זה שנה 50 שלפני אלא הארצישראלית. י"־
 מחוזי שופט היה שאבי למרות פשוט. כל־כך
 ערב ארצה, ברחנו ממנה איטליה, מוצאנו, בארץ

רישיון, את בקלות קיבל לא הוא מילחמת־העולם,
סיבות: משתי וזאת הארצישראלי. עורך־הדין .

 שמיספר כך על הקפידו האנגלים ראשית,
 של חלקה על יעלה לא היהודיים עורכי־הדין
 (והיחס האוכלוסיה בכלל היהודית האוכלוסיה

 לרעת 2:1 האחרונות המנדט בשנות היה, הזה
 העולים מעורכי־הדין דרשו — ושנית היהודים)

 החוקים בכל בבחינות לעמוד רק לא החרשים ^
 אלא התורכיים, המג׳לה חוקי כולל בארץ, שנהגו ן
 השפות שלוש מתוך בשתיים במיבחן לעמוד גם ן

 ערבית (עברית, ימים אותם של הרישמיות
ואנגלית).

 להשתמש כיצד מאוד יפה ידעו האנגלים
אבי, את האלה: הדרישות שתי של בקומבינציה

 במילאנו, עוד מושבע אנגלופיל שהיה — למשל ן
 ושלט באנגליה חופשות לבלות הרבה ואשר
הראשונה, בשנה מייד, הכשילו — זו בשפה היטב

 אותו הכשילו השניה בשנה באנגלית. במיבחן "י
 לא כבר אני השלישית, בשנה המקרקעין; בחוקי

 בדיוק הגורל, לעג דבר, של ובסופו — במה זוכר
 הארץ, את עזבו שהם לפני שנה ,1947 במאי

 העליון בית־המשפט של עוזר״הרשם לו העניק
 פינקס על הממונה הפקיד (א״י), בפלשתינה

 את עימי), השמור במיסמך כתוב עורכי־הדין(כך
בפלשתינה(א׳׳י). עורך־דין בתור לשמש הרשיון

חיפה בגלי, אנצו
• • •

השירים שיר
 מריבוי מתפעל איננו טליתמן הקורא

ב- לאחרונה, המובאים, השירים
ואילך). 27.2( הזה העולם

 עטם פרי שירים, של שבוע אחרי שיר! עוד
 של המעולה תרגומו בן); (מנחם משוררים של

)4 בעמוד (המשך 2480 הזה העולם

הלוויות - ושוב
 המחיר. את לגבות ממשיבה הארורה המילחמה

 מתי? עד ושואלות: מתיהן את מבכות המישפחות
 מייד להסתלק הדרישה גוברת שבציבור בעוד

 בשי ״נסיגה - הפוליטי שהטימטום כדי מלבנון,
 ״שלמות ״יוקרה״, . לבים

 שד יקיז לא - הקואליציה״
קורבנות. 650 אחרי דם. ועוד

 הבחיו־ה־ו
 הבאות

ס של ר פ
 אפילו אותה: משחק סרס שימעון

 מתחילים בירושלים במעוזי־ביתר
 הפופולאריות את אותו. לחבב

 לקיצוץ ינצל הוא שלו הגדלה
 דד בתקציבי דרמאתי

אחר־ ומייד התנחלות,
 בחירות, על יכריז כך ■1■

הבא. בחורו* שייערכו

חתונת
הניצחון

ו הישנים הדתיים
 זוהר אורי החדשים,

 שי- היו ובני״עדתו,
חתו כורי־ניצחון.

אפריים־ של נתם
 היתה ושירי פישל

 הפרטית החגיגה
 אבי החילוני, איינשטיין אריק שלהם.
בטעות. למקום שנקלע כמי נראה הכלה,

 מה הבין לא אפילו הוא
 את שהעסיק הנורא הדבר

 בחדר-ההת- הצעיר הזוג
רב. כה זמן ייחדות

סוף ברי מישפט
 התביעה תיק בבית־המישפט התגלגל שנים 11

 העדים, מתו בינתיים בעמידר. מנהל נגד
וה הדגלים ההפגנות, נשכחו

ל יצא השופט ואפילו — דם
©פסק־דין. לכתוב וסירב פנסיה

? או פרקל־ם ו מנ
 קורבן קוסטין אלכסנדר עורך־הדין נסל האם

 היה שמא או זוטר, לנוכל
 המורה המתכנן, המוח,

המירמה, שמאחורי והמדריך
ידידיו? כל את כסה והפיל

האחורי: השער כתבת

7711/7
 לחור,״ מחור רץ לא אבל נשים, אוהב ״אני

 הגישה שאשתו שרעבי, בועז הזמר מכריז
 ל״העולס מספר הוא תביעת־מזונות. נגדו
 על וחברותיו, נשותיו עם יחסיו על הזה״

 על אורנה, על דווידסקו, איריס
1 ^ ועוד. ועוד אלן, על ליאורה, ^9.

עצמו: על המעיד הגבר נאום
וילדים!״ בית רציתי אני ״תמיד < £ >

בשלג קללה
 החיילים אחד חרת ומקולל,״ ארור הוא ״הג׳בל

 הגבוה, ההר אך חדרו. קיר על בג׳בל־ברוך
 המקום הוא לקרח, שהפך הכבד, השלג עוטה

 בלבנון ואולי בדרום־לבנון, ביותר הבטוח
 ענת הלבן. היריב עם רק נאבקים שם כולה.

החם, בבונקר ביקרה סרגוסטי
ההפשרה, לפני שבועות כמה

הנסיגה. תבוא גם שאחריה

 כוכבת
14 כת

 של אחת הופעה
 ב־ (בתמונה) מרינה

הפ פסטיבל־ילדים
תה כה  מייד או

ה קטנה. לכוכבת
או מעריצים בנים

ת הבנות תה,  מסתרקו
א ורק כמוה  ממשיכה הי

ונבוכה. שקטה להיות

ט פ ש ק מי ד צ ה
 ובעלי-מופ־ קדושים צדיקים, אפילו

 ולבוא מנתיבות לצאת חייבים תים
 זאת עליהם מצווה כאשר לתל-אביב,

צפ־ ציון בית־המישפט. ^
 את במצלמתו ליווה דיר

אבוחצירא. ברוך הרב

 והר קם (מיקי) פרויליין יגיל, (גדי) הר
 עוסריים אסתר • מילוא (יוסף)דוקטור

 • מתרושש עופרים אבי בעוד מתעשרת,
 מי את • מכונת־האמת מול נערת־הטמפונים

 • רובינשטיין אמנון של אביו מאכיל
 קלדרון שמואל המפיק של העצוב הפורים

 זאב זילברמן, כרמלה •
 בלב־ים חופה קירשנר,

הרבנים. כל של ומחלת־הים

הצלו!
 כי ימים, ארכעה במשן־ אותי ״צלבו

 רופא,״ שאני עליי הלשין מישהו
 הרופא־השחקן פיינרו לעדנה מספר
 המופיע קמבודי, פליט נגור, ס׳ היינג

 המועמד שתיקה״, של ״דמעות בסרט
אוסקר. סייפי לשיבעה

 ועל שבסרט הזוועות על
1 1 1■  בקמ־ שבחייס האימה (

מובת־המילחמה. בוריה
הקבזעים: המדזו־ים
 אוזבקיסתאן - מיבתבים

3 קזאחסתאן איננה
 פרשת מימצאי - יקר קורא

4 לוינסון יעקב
 - אלון יגאל של בכו - תשקיף

5 בדרום־אפריקה גרפיקאי
 את הדליף מי - במדינה
ס משה דיברי מ 10 א

 במלון ביקור - אישי יומן
15 ברוך הר שעל

 הקלעים מאחורי - אנשים
16 המושבים בתנועת

 את לפתור - זה וגם זה גם
21 עיתוני־השבת בעיית

24 אופנת־חורף - הלון־ראווה
 נהרס, הבניין - שידור

26 צונחים הקירות

 רבנים - תמרורים
26 הקומוניסטי בגוש
 עתיק: תכשיט״נשים - תשבץ

28 אותיות 6 מילים, 2
 מתאים מי - הורוסקופ

29 דגים מזל לבני
 פאסטורלי באסקי סרט - קולנוע

32 אמריקאית ולוליינות־מיטה
 בבולוניה, קודם - ספורט

33 באתונה אחר־כך
 דוקטורים - המרחלת רחל

העברי, מהתיאטרון
36 באוסטריה אבל

 נפצע ״כשחייל - אומרים הם מה
38 אותי!״ תוקף הפחד בלבנון
 סאלי באבא - השבוע תמונות

42 בבית־המישפט

אופנה
המכה

בשי האחרונה, הצעקה
 בעצמך: זאת עשה טת

 על להדביק אפשר
 פיסות־ הישן המיקטורן

ה את לקבל כדי עור,
 (בתמונה), הנמרי מראה

 כל את להפוך ואפשר
ש המשומשות החולצות
 שהתפרים כך בארון, מוצאים

כל. לעין יתגלו הפנימיים


