
מכחכים
לגוש־אימונים תודה

 הזה (העולם בתל־אביב ההפגנה על
19.6.(

הי מברך. ונמצא לקלל ביקש הרשע בלעם
 בהפגנה גוש־אמונים, לאנשי אירע דבר של פוכו

 הם בתל־אביב. בכיכר־מלכי־ישראל שערכו
 זאת תחת אך הציבור, תמיכת את להשיג ביקשו
האמיתי. פרצופם את כל לעיני חשפו

 מבקשים הם כי דובריהם, טענו שנים במשך
 מעל נשמעו עתה ברו־קיום. הערבים עם לחיות
 ביותר חמורים גיזעניים והסתה בלע דיברי בימתם

הארץ. מן הערבים לגירוש ודרישות
 על הגוש למתנחלי להודות אלא נותר לא

 לראות לציבור איפשרו ובכך זאת, הפגנה שערכו
דרכם. מובילה ולאן הם מי בבירור
תל־אביב רוזנגאום־נרקים, שלמה ד״ר

• • •
הראשון השיעור

 רשות־השידור מנכ״ל האשמות על
).12.6 הזה (העולםברון נתן כנגד

 ציוני שבבית לעיתונאות בית־הספר כבוגר
ה את להכחיש ברצוני בתל־אביב, אמריקה
 בחבר רשות־השידור מנכ״ל שמטיח האשמות

ברון. נתן הוועד־המנהל,
 אני, ברון, של מתגובתו משתמע שאכן כפי
נת למדתי, שבו הקורס תלמידי כל גם וכמוני
 של סטנדרטי טופס־התחייבות על לחתום בקשנו
 שאין לי וידוע ברור ולפיו בית־הספר, הנהלת

 עבודה) לא גם זה רבר(ובכלל מבטיחה ההנהלה
ולאחריו. הקורס בתום

 של תוכנו את לפנינו הקריא ברון מזאת: יתרה
ה של הראשון בשיעור מייד טופס־ההתחייבות

 מהתלמידים אחד שכל העובדה חרף וזאת קורס,
חותם. הוא מה על וידע הטופס על חתם כבר

 אל פנו תלמידים כאשר כי לציין גם ברצוני
שיפר עורכי־עיתונים אצל שישתדל כדי ברון,
 הבקשות כל את ברון דחה כתבותיהם, את סמו

רמת־גן שסיגל, אהוד מייד. הללו

• • •

ירושלמית לשון
ירושליס״יפו מסילת־הברזל על עוד

).19.6 הזה (העולם
 מיפו הראשונה הרכבת על אחר סיפור יש לי

 ליום־ ראש־השנה בין שנחנכה ירושלימה,
 ״הקיטור״ מסע דבר את .1892 הכיפורים
 בשבועונו בן־יהודה אליעזר בישר ירושלימה

 מונחים באין קידוש־לבנה. של באותיות האור,
 במילים בן־יהודה השתמש זה, טכנולוגי לחידוש

עגלות. מטילי־הברזלים, לוקומוטיף, כמו
 בית־ (מנהל ילין דויד כתב שבועיים אחרי
 ולימים הלשון ועד ממייסדי למורים, המידרש
 באוניברסיטה ימי־הביניים לסיפרות פרופסור
 ל־ לקרוא הציע שבו למערכת, מיכתב העברית)

קטר. לוקומוטיף
 הציע כך כדי ותוך הצעתו, את קיבל בן־יהודה

 שאחריו העגלות״ ול״שורת לקטר לקרוא הוא
 ירושלים, חכמי שני חידשו כך ״רכבת״. בשם
 קטר העברית: בלשון מילים שתי שנה, 93 לפני

ורכבת.
להש אחר־העם נאלץ כאשר שנה, 13 אחרי

 אנו כורחנו בעל העיר: הוא רכבת, במילה תמש
ירושלמית. ללשון צריכים

ירושלים סיוון, ראובן ד״ר

בגרוש פסימלזגיה
 גולדה של בחייה אירועים על עוד

ואילך). 12.6 הזה (העולם מאיר
 זה,היה בגרוש, הפסיכולוגיה שיטת לפי אם,

 שאם־הסבתא מאיר, גולדה על להשפיע צריך
 כיצד אז שלה, בתה מלח שמה היתה שלה

 ב־ קדש, מיבצע שערב העובדה עליה השפיעה
 מיש־ היתה כשרת־החוץ, כיהנה היא עת ,1956
 בגבול בתקרית־דמים ישירות מעורבת פחתה

הירדני.
 רחל ברמת ארכיאולוגים סיור בעת זה היה

 ספר) קיבוץ כמובן, אז, (שהיתה הירושלמית
 בבית־ מעמדות באש פתחו ירדניים כשצלפים

 אחד מהם. ארבעה וקטלו המסיירים על לחם
 גולדה של בנה מנחם, של חותנו היה מהארבעה

ירושלים צור, שימשון מאיר.

שם סוניה פה, סוגיה
סוגיה בשם ראש־ממשלה אשת על

>26.6 הזה (העולם
)9 בעמוד (המשך

הקידסי: השער כתבת

הגדול ההימור
 אם (הריקה). הקופה כל על הימר סרס שימעון

 — האינפלציה ותצומצם הכלכלי המהלך יצליח
 רבץ יצחק את יחקו השרים אם מנצח. ייצא

 של לזעמם קץ יהיה לא — בקיצוצים ויחבלו
 כזה במיקרה בעול. הנושאים היחידים השכירים,

 כי הדמוקרטיה. גם אלא יפסיד, המערך רק לא
 כמו מישהו יחפשו הפוליטיקאים

ב־ לירות שיסכים שרון, אריק
לרחובות. ייצאו אשר ממורמרים

האחורי: השער כתבת

ביער מוות
 (בתמונה) כהן מיכל בין החשאית האהבה

 היער. בעומק במוות הסתיימה בן־יאיר ומאיר
 זאת כי חשב מישהו העיקרי: החקירה כיוון

אחות במיכל. וירה אסורה אהבה ̂—
 בתשר לחזור שהתחילה אהודה

למופת. ובעל אב ובמאיר. בה.

 על אוטוסס
הרכבת ,פס

 קציר״ זהו - פצועים 25ו־ הרוגים 11
 ואוטובוס רכבת בין בהתנגשות הדמים

 לפני היה הדבר חיפה. ליד
מס הוסקו אז גם שנים, 31

דבר. נעשה לא אבל - קנות

חיפאית גלות
 על מספר העברי, הזמר מאבות אירלנד, יעקב
 על ושלונסקי, חלפי פן, אלתרמן, עם חברותו
 שי- על זעירא, מרדכי עם המשותפת עבודתו

 ומסביר לשירי־עם, שהיו ריו
|  ה־ בחיפה, להסתגר בחר מדוע *7ן

הסיפרותית. ההמולה מן רחוקה

גיל של עניין
 את קטלו הבוגרים הקולנוע מבקרי

לש שכחו אך ״הסמבה",
 ילד של לדעתו אול
(מקומית מהדורה .10

העירום. המלך אגדת

 יצרן פיקנטי, תיקשורת כוכב בדש, משה
 בצמרת פוליטיים קשרים בעל נקניקים.
 בראש עמד כי חשוד הליכוד,

 דולארים. זייפני של רשת
 התמנון על מיוחדת חקירה

הפוליטי־פלילי־כלכלי.

ייבם
יריביה

 ליביה נקלעה איך
(בתמונה) חכמון

מ של ללב־ליבה
מא שכולה סיבה
• תימניים כלים

 אירית כתה, את האס השליכה מדוע
 הסוער הים לתוך כרמלי,

 דמון נטע קיבלה ממי •
מאוד־מיוחדים. תחתוניס

רעל
בכותרות

 אך לפרדס, והובל נחטך כי הטוען הנער
 של פעיל הוא האחרון, ברגע נמלט
 חוקרת, עדיין המישטרה כהנא. מאיר

הח את הרשיעה כבר העיתונות אך
 ״ערבי אנס!״ ״ערבי מעזה. גבר שוד:

זוע חטך!״ ״ערבי רצח!״
 כהנא הכותרות. קות

 התיקשורת אך מתחזק,
פשע. מכל חפה נותרת

שימחת
הממש ששרי בשעה

 בירושלים ישבו לה
 גזירות על והתווכחו

 חגגו וצווי־חירום,
 העשירים נשות כל עם יחד נשותיהם,

מנקר באירוע במדינה,

;

הבישול תורת
 הליברלים ביניהם שהחליפו הסודיים הפתקים

 אור שופכים המתקוטטים
 המיוחדת התורה על נוסף

 ועידה מבשלים איך במינה:
יריבים. ומסדרים מיסלגתית

בכלא סלון
 נווה-תיר- בכלא השבוע ביקר ספר־צמרת

 הזה העולם מטיפולו. לאסירות להעניק צה,
 וה־ המיספריים אחרי עקב

 של בשפתון והתמקד מסרק,
(בתמונה)• ארכיב אורית

 יזרוק שמישהו מדוע
עפ מריק על עגבניות

 עם חתונתו ביום רון,
*י איד • שישן אילנה  י ,

שרע הלנה הסתבכה
*------------------- ב־ בועז, של ,אשתובי

 של החדש הצרפתי הגבר מיהו • חובות
 • (בתמונה)אמיר שלומית

 אור- ואביבה ייני ליאור
ייבערוי זמן כמה - שלום

 פרצה ב״דובק״ השביתה אלוקים: אצבע
 בית־ של ותקציכו בשבת, העישון בגלל
 בפתח־תיק■ ״ברנדי הספר ^

 שווה יתחלק שייסגר, ווה,
*1 *  של המוסדות בין בשווה !

ש״ם. של והמוסדות חב״ד

הנשים אסיר
 יפה־תואר הונגרי אסיר על בעיתון כתבה

 רבות, נשים לכלא הזעיקה
ו הצעות־נישואין, שבפיהן

זכר. ממין אחד מחזר אפילו

אזולאי קפטן
ירוש בית״ר של הקפטן אזולאי, חנן

 שני כאשר השבוע אן ביישן. הוא לים,
 מלמיליאן אורי המפורסמים, חבריו

 מן נעדרו אוחנה, ואלי
 לכולם הוכיח המיגרש,

מיקצועי. הוא כמה עד

הקבועים: המדורים
 ועל פרס סוניה על מיכתבים*-

3 גאנדי סוניה
 העליונה ההשגחה - ילך קורא

4 הזה והעולם
 למישפחת לחו״ל שליחות - תשקי!?
5 מקריית־שמונה פרץ ליסה

9 הראון ח־כ מיהו - במדינה
 היא הראשונה הידיעה - הנדון

11 הקובעת
 הרגל בכף קטנה. אצבע - אישי יומן

17 השלישי הרייך של
 התכוונתי .לא - אומרים הם מה

18 שליד מהספר יתגרו שאנשים
 ודוגמנית אחים תישעה - אנשים
20 אחת

 קיסר.• ישראל - ישראל לילית
24 הצגה רבע תמורת נאום רבע

 קערת״אבטיח - זה וגם זה גם
26 וקטילת־סרט

 ובלי ציגיות בלי יפות: - שידור
27 סארקאזם

 הראשון הרומי התרגום - תשבץ
28 אותיות) 6( כיתבי־הקודש של

28 צלף היה הרב - תמרורים
 אחרי מגהק ערבי כיצד - קולנוע

34 הארוחה
 35 ואסונות תאונות סרטן: - הורוסקום

37 י חמבביה עיסקי - ספורט
 אורות שני בין קצר - המרחלת רחל

40 בבטן גאזים עם וסרט
42 פגישות - הבא העולם

2996 הזה העולם


