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אמצעי־תיקשורת. הוא הזה״ ,העולם
 מאיר הבא הסיפור פנים. הרבה יש לתיקשורת

 כאמצעי בו משמש חזה העולם מהם. אחד
שופט. ובץ ראש־עיריה בין לתיקשורת

 שלנו העורכת של בכתבתה התחיל זה
 היא אלת. אילנה עורכת״הדין לענייני־מישפט,

 החדש ראש״העיריה על האחרון בגליון סיפרה
 לשופט שצילצל ניצן. מאיר ראשון־לציון, של

 במישפט טיפל שזה בשעה רצ׳בסקי, אהרון
צו־הריסה. היה הנושא העיריה. על־ידי שהוגש

 עניינו, את לפרט למטלפן הניח לא השופט
 לו שאסור לכו תשומת־ליבו את היפנה אלא

 ועומד התלוי בענית לשופט לפנות לראש״עיריה
 היום למחרת בכך. הסתפק לא הוא אך לפניו.
 זה, במישפט עוד לשבת מוכן שאינו החליט
 השלום, בית־מישפט לנשיא התיק את והחזיר
רביבי. יצחק השופט

 למדי, חמורה בהחלטה הפרשה על הגיב רביבי
לבאת־כוח להעיר לנכון אני ״מוצא אמר: שבה

ניצן ראש־עיריה
אסור!

 את להפנות קרוק, עורכת־הדין(אהובה) העיריד״
 השופט להערכת ראש״העיריה של תשוסת־ליבו

 אני אליו. הטלפונית לפנייתו בקשר רצ׳בסקי
 להעיר התביעה באת־כוח נכונות על מסתמך
״כאילולראש־העיריה." זה בנושא

להשפיע״ ניסיתי
 עוז מצאה לא קרוק עורכח־הדין כי נראה

 ראש־ שלה. לבוס הדברים את למסור בנפשה
 חעולם בעמודי לראשונה על־כך קרא העיריה

 לנשיא במיכתב היום למחרת כבר הגיב הוא הזה.
 אליי. שלח ממנו שהעתק השלום, בית־מישפט

 ראש־־העידיה: כותב
 העולם בשבועת פורסמה אשר כתבה מתוך

 דברים לך מייחסים כאילו למדתי )10.4( הזח
 מתייחס אני לידיעתי. יובאו כי רצית אשר

 מקווה ואני ביותר, מרובה בזהירות אלה לדברים
כך. הדבר אין כי ומאמין
 רב כבוד ולד השיפוטית למערכת רוחש הנני

 בין לתיקשורת הדרך שזו חושב אינני כן ועל
 בכתבה המתפרסם המידע כי לי וצר רשויות:
 למדתי שממנו היחידי המקור המו הזה בהעולם

אליי. דברים לך יש כי
 בלתי־ בדרך החלה בינינו והתיכתובת מאחר |

 דגני בה, להמשיך אלא ברירה לי אין זו, מקובלת
 אורי מר הזה, העולם השבועון מעודד מבקש
בשבועתו. במלואו זה מיכתבי יפרסם כי אבנרי,

 מן אחת לכל כבוד רוחש הנני שציינתי, כפי
 המבצעת, לרשות המחוקקת, לרשות הרשויות:

 לדעתי אבל: המבקרת ולרשות השופטת לרשות
 לביקורת, חשופה להיות חייבת רשות כל

ויוצרת. בונה בביקורת מדובר כאשר ובמיוחד
 לכבוד לפנייתי הרקע את להבין על־מגת

 מיספר אסקור כי ראוי רצ׳בסקי, אהרון השופט
 העגום למצב קשר להן שיש בסיסיות עובדות
— רישוי״עסקים: בנושא בעירי השורר
 כראש־עיריית לתפקידי כניסתי עם •

 העסקים מן (ג) 48כ־* מצאתי ראשון־לציון
 ללא פועלים כשהם ברישיון־עסק, החייבים

רשיון!
 עם להתמודד הנוכחית ההנהלה ניסיונות •

 גם ביניהם רבים, בקשיים נתקלו זה עגום מצב
 לעניינים בבית־המישפט הנהוגה הסחבת עקב

 ממתינים תיקים מאות בראשידלציון: מקומיים
מישפטי! לדיון ארוכה תקופה זה

 מעודדת מישפטי לדיון הארוכה ההמתנה •
 וזאת רשיון, ללא עסקים לפתוח עבריינים־מדעת

הציבור. וביטחון בריאות סיכון תזך
 להשפיע ניסיתי כאילו בכתבת האמור לגבי

 השופט כב׳ של המישפסיים שיקוליו על
— להבהיר: אבקש רצ׳בסקי,

 יוחשו כי רצ׳בסקי מהשופט ביקשתי •
 אשר עבריינים־מדעת. של המישפטיים הדיונים

 בריאות־ עלולים שבהם גדולים עסקים פתחו
י להיפגע! וביטחון־הציבור הציבור

 ובוודאי מסויים, לעניין התייחסתי לא •
 יש כי היא, עובדה עסק. של שם כל ציינתי שלא

 בדיון הנמצאים הסוג, מאותו עסקים שיבעה
 לעניינים בבית־המישפט מתמשך מישפטי
בראשון־לציון: מקומיים

 רצ׳בסקי מר השופט כב׳ כי על־כך לי צר •
 ההליכים להחשת הכללית הבקשה בין הבחין לא

 בהליכים להתערב כנסיון ותירגמה המישפטיים.
בלבד! אחד מסויים עסק של מישפטיים

 במקום כי על״כד אני מיצר במיוחד •
 צעדים ננקטו המישפטיים, ההליכים את להחיש

 המיקרים, אחד של נוספת להשהיה הביאו אשר
 העניין את יבהיר זה מיכתבי שאכן תיקווה והנני
תומו. עד הנ׳׳ל

 להתנצח מבקש איני כי להבהיר הנני לסיכום,
 כי היא מכבודו בקשתי וכל שהיא צורה בכל

 ואשר כמתאימה לד הנראית דרך בכל תפעל
 המישפטיים ההליכים יוחשו כי לכך תגרום

 בראשוד מקומיים לעניינים בבית־המישפט
 פתחו אשר מדעת, עבריינים נגד ובמיוחד לציון,

 ומהותם גודלם בעצם המהווים גדולים, עסקים
הציבור. וביטחון לבריאות סכנה

 הינה המשותפת מטרתנו כי ומאמין מקווה אני
משרתים שאותה העיר, בתחש החוק השלטת

תיקשוית ־כילנו
מיוחדת

 ראש־העיריה• של מיכתבו כאן עד
 מבץ, אינו שראש־העיריה כתבה אלון אילנה

 בהליכים אי-התערבות של העיקרון את כנראה,
 צדקה. שהיא כן־ על מעיד מיכתבו מישפטיים.

 ליקוי. באותו לוקה ניצן של הסברו גם שהרי
 איש־ לכל או לראש־עיריד״ פנים בשש אסור
 הליכים להחיש כדי שופט אל לפנות אחר, ציבור

 מדובר אם גם לפניו, ועומדש התלויים בתיקים
בפרט. ולא בכלל, תיקים על

 מובנת, בעירו לסדר ראש־העיריה של דאגתו
 להחשת להביא ברצונו אם אך לשבח. ראויה ואן■

 פניה למשל אחרות. דרכים לבך יש תהליכש,
 בתי־ להנהלת או העליון, בית־המישפט לנשיא

 נוגעת שאינה אחרת לסמכות או המישפט.
במישריז. בתיקש

מכוזבים
ל) מעמוד (המשך

הזה כארץ(העולם בפירסומת לעסוק
בשווייץ. לא אבל ),10.4

 הבלתי- האפשרויות ארץ כידוע, אנחנו,
 של כפילה מלונדון להביא אפשר לכן מוגבלות.

 פירסומת בעזרתה, ולעשות, דיאנה הנסיכה
אחרת. זה למשל, בשווייץ, לתחתונים.

 ניסתה מיגרוס הכל־בו חנויות רשת כאשר
 בטלוויזיה שלה לקפטריות פירסומת לעשות
 המלכה (של מלכותיים כפילים שלושה בעזרת

 דיאנה), הנסיכה ושל צ׳רלס הנסיך של אליזבת,
 של בקפטריה סועדים המירקע על הופיעו אשר

 מיגרוס ״קפטריית אומר: ברקע כשקול מיגרוס,
 וכמוך!״ כמוני לאנשים

ה השגרירות התקוממה
ל ודרשה בברן בריטית

 מן התשדיר• את הסיר
המירקע.

 שקרה. מה בדיוק וזה
הלחמי, איתן

רחובות

עשרת
באיים הדיברזת

הקאריביים
 של הבולים על עוד

 אלתגר״מי־ העיתונאי
 מובאים שהם כפי רון,

(העו החדש בסיפרו
).10.4 הזה לם

 רק שהבאתם חבל
 דוגמות של קטן מיספר

 אלתגר־מי־ של מאוספו
 ממש דברים שם יש רון.

מא היה מי יוצאי־דופן:
 בולגריה שדווקא מין

 שעליו בול, הנפיקה
 המרגלים שני מופיעים

 על הנושאים יהושע, של
 אשכול־הענבים את מוט

 אנגואי־ שאיי או הענקי,
 ה־ באיים המדינות לה,

סיד הנפיקה קאריביים,
 בולים, עשרה של רה

 בול מופיעים, שעליהם
מע אחד כל בול, אחר
(באנג הדיברות שרת
אומנם). לית,

שימקין, יוחנן

קול! השמיעי דינה,

נגד פורנוגרפיה
פונדמנטליזם

 דחי. אל מדחי הולכים האלה הסרטים לאחרונה
 עם סרט שם היה האחרון. השישי ביום היה השיא

 המערבי במידבר פרוייקט־פיתוח המנהל מהנדס,
 והשופעת הצעירה אשתו את המשכן מצריים, של

 עם בודד, בבית ביותר) דלה הגדרה זאת (ושופעת
וצולע. מעוקם־פנים משרת

 ואינה שכמעט הצעירה, האשה של הופעתה
 שום משאירה אינה לרגע, המירקע מן נעדרת

 חולצותיה את לפוצץ עומדים שדיה לדמיון. דבר
 את קורעים או־טו״טו וישבניה רגע בכל

שימלותיה.
 את לאבק הסולם(כדי על מטפסת היא וכאשר

שורטס כמובן, לובשת, היא בסאלון) הנברשת

)1969( הבט בוגרת
ולהתקשר לאתר

 ועכשיו הזה בהעולם עליה כתבו
מחזור. לפגישת אותה מחפשים

 של מחזור פגישת מתארגנת אלה בימים
 של 1957 מחזור למדתי( שבו העממי בית־הספר
 את בירושלים). כצנלסון ברל שם על בית־הספר

 — הכט דינה — מאחת לבד המחזור תלמידי כל
 העולם מגליונות באחד קראתי ועליה איתרנו

שנים. הרבה לפני הזה

תל־אביב איתן, חיים

 היא אז הזה בהעולם פעם הופיעה היא אם
 היא ואם הזה, העולם את קוראת גם בוודאי
 אליי, תתקשר אם מאוד אשמח זאת, פניה תקרא

.02 — 637255 טלפונית
ירושלים אורון, ישראל

רבינוב״ץ היהודי עדירות
 הזה העולם עורך ששמע לבדיחות

 יש, )10.4 הזה (העולם בטורינו
 כמו לכן, בנוסף רציני. זקן כנראה,

 נוסחים גם להן יש טובה, בדיחה לכל
שונים.

 הטלוויזיה למנהל מציע איתן הקורא
 לעשות )27.3 הזה בראל(העולם יוסף

 לפני הערבית, בטלוויזיה סדר קודם
העב בטלוויזיה סדר עושה שהוא
רית.

 אינני כי ולהודיע להקדים מבקש אני
 רמזים גדושי בסרטים גס אינו ליבי יפה־נפש:

וכר. וכו׳ כשק עבים מיניים

 הטלוויזיה של בקהל־היעד בהתחשב אבל.
 אילו להבין ממני נבצר מירושלים, הערבית

 בראל, יוסף הטלוויזיה, מנהל את מנחים שיקולים
השישי. ליום הערביים בסרטים בוחר הוא עת

מוס ערביות לנשים בגד־הייצוג כידוע, (שהם,
תח צללית בבירור מסתמנת מתחתם למיות),
 עבאס, הנכה, המשרת שעיני הפלא מה תוניה.
 וכי, משתנקת לשונו בחוריהן, מתהפכות כמעט

 אונס, הוא שאותה גבירתו, אחר עוקב כשהוא
^ מרעיו. שניים בחברת דבר, של בסופו

 בשם להביא, מבקש שבראל הבשורה זאת האם
 במשולש, בתים לרבבות הישראלי, השידור בית

 החזרה כידוע, שבהם, הכבושים, ובשטחים בגליל
פרי בשיא היא הפונדמנטליסטי האיסלאם אל

חתה?

 הסובייטית, לארמניה להרחיק מה בשביל
 זה פופוב? בחבר המעשה את ולספר יריוואן לרדיו
 הופיע שאפילו לי ונדמה זקן לו שיש סיפור
 עליכם, שלום אצל המאה, בראשית עוד בכתב,

ככה: בערך, הולד, והוא
 להון הון מן ברכבת. נוסעים יהודים שני

 מה על שמעתם האחד: אומר לדבר. מתחילים
 עבר מיקוצקי החזן בפטרסבורג? השבת שהלך
 כך כל וקולו הגדול בבית־הכנסת התיבה לפני

 לו, העניק שראש־הקהל עד הקהל, את הלהיב
רובל. אלפים 10 של מיוחד מענק במוצאי־השבת,

 אבל שמענו. שמענו. השני: היהודי לו אומר
 כי בשבת, היה לא זה כל קודם כך. בדיוק לא מה.
 היה לא זה כל, שנית בשבוע. השלישי ביום אם

 ברוצקי. סוחר־התבואות אם כי מיקוצקי, החזן
 אם כי בפטרסבורג, קרה לא זה כל, שלישית
 אלפים 10ב־ מדובר לא כל, רביעית באודיסה.

 לא הוא כל, וחמישית רובל במיליון אלא רובל,
אותם. הפסיד אם כי אותם, הרוויח

תל-אביב פיקד, גבריאל
ה העולם 2485 הז


