מכחכים
ממשדר■ צרה מאוד
העולם הז ה

על גליון אחד של
).(29.1.86
כשנפל לידי ,פה בק״ק בתקלץ ,הגליון
האחרון של העולם הזה ,נדהמתי .כנראה שיש
בסיס לשמועות כי הליכוד מנהל משא־ומתן עם
הרשימה המתקדמת לשלום ,על הקמת ממשלה
צרה.
אחרת אינני יכול להבין מה קרה לעיתונו של
אורי אבנרי ,שהוא מבכירי הרשימה המתקדמת,
שפיתאום באותו גליון יש קטע שבח על בגין־הבן
).שושן בין חוחים״( ,גם ראיון עם נץ־הניצים של
חרות ,ח״כ מיכאל איתן ,המעמיד אותו באור
סימפאטי ,וגם כתבת־לעג על מאמצי השלום של
שימעון)״או־טו־טו״( פרס.
אני לא יודע מה הליכוד חושב לעצמו ,אבל
כאחד שהצביע ,לפני שנתיים ,עבור הרשימה
המתקדמת ,אני מציע לקחת בחשבון שממשלה
עם הליכוד לא תהיה סתם ממשלה צרה .זאת
תהיה ממשלה צרה מאוד.
יצחק ליפשיץ ,ברוקלין ,ניו־יורק

דף חדש

מדור חדש לענייני סיפרות .נתן
זך :כאסח על אויביה של התר 
בות הישראלית החילונית! שיני-
עון צמרת :על הפלו־
האגרסיווי
 4 £ 9ראליזם
של מוספי הסופשבוע.

התנחלות
מעריב
¥¥

ל ר ס ב ער כל ס 1ס

בית־המישפט בתר־אביב יצטרך
להכריע :האם הקבלן אברהם פילץ
הוא הבעלים האמיתיים של חברה
ואדזצית מיסתורית ,שהשקיעה כספים
ב״דיזעוף סנטר״? האם
מקוד הכספים הוא בהון
שחור ,שהוברח מהארץ?

כתבת השער האחורי:

עיריית תל״אביב הבטיחה ל־
״מעריב״ מיגרש עגק בצפון העיר,
ללא מיכרז  -ראש מינהל
מקרקעי ישראל סירב לאשר,
יי*•״**׳* *****

 * * * • * €:

מדוע שותק תמיר?

עוד על ביקור הח״כים בהר הבית
)העולם הזה  15.1.86ואילך(.
מה שייכת עובדת היותו של אורי אבנרי
מדוברי מחנה־השלום לטעותו בנושא מניעת
כניסתם של הח״כים כהן ושילנסקי לאורוות
המלך שלמה ואפשרות כליאתם שם?
להפך ,גם מי הנמנה על מחנה־המילחמה היה
צריך לתמוך בכליאת של הח״כים באורוות ,כי
אם ,למשל ,אנשי הווקף לא היו נותנים להם
לצאת מן האורוות ,זאת היתה יכולה להיות עילה
מצויינת לפעולת־תגמול אורוותית ,כמו הפצצת
אורוות הסוסים הגיזעיים של המלך פהד הסעודי
או חוסיין הירדני■ מאיר שוורץ ,תל־אביב

פרשת פילץ

¥¥

• תנוח דעתו של הקור א ליפשיץ .אין
מקו ם לדאגה.

על פרשת קסטנר )העולם הזה
.(29.1.86
אני עסוק במחקר היסטורי של העזרה —
במידה וניתנה — ליהודי הונגריה בשואה ,ולכן
אני מבקש להעיר:
זכותכם כי הצלחתם במישפט קסטנר לגולל
את פרשת שואת יהודי הונגריה ,שלא היתה
ידועה בארץ .זכות זו תעמוד לכם ,עם איסר הראל
ובלעדיו .אבל באשר למעשה הרצח עצמו.
• עובדה היא שראש השרות באותם ימים היה
עמוס מנור ,חניכו ומעריצו של קסטנר מתקופת
קלח׳)עירו של קסטנח ,ואין להעלות על הדעת
שהוא ידע או היה נותן יד למעשה מסוג זה.
• עובדה היא כי פסק־הדין ניתן ב־ 22ביוני
 ,1955בתקופה שבה בן־גוריון ישב בשדה־בוקר
ומשה שרת היה ראש־הממשלה .כלום גם אז
מישטר בן־גוריון היה אחראי לכל מעשה או
מחדל מנגנון החושן־?
• עובדה היא ואנו יודעים ,אחרי שנפתחו
הארכיונים ,כי קסטנר היה בורג לא גדול
בנסיונות הנאצים להגיע למו״מ עם בעלות־
הברית באמצעות הגיוינט .היהודים היו אמצעי
ולא מטרה ,להגיע למגע עם בעלות־הברית,
ואלה לא רצו כל מגע ,אלא כניעה ללא תנאי.
ולבסוף ,האם שמתם לב ,ששמואל תמיר
שותק? בהיותו שר־מישפטים)בממשלת בגין( גם
לא הקים ועדת־חקירה לנושא .מדוע?
בני סרגאי ,אשקלוי
•
•
•

כתבת השער הקדמי:

שושנה לא עזוה
שושנה ,רעייתרלחיים של חיים שיף,
לא הצליחה לעזור למלונאי בעת
שנקלע לקשיים עיסקיים  -ידידה ה
קרוב השני ,הבנקאי ארנסט
יפת .ביקש מינוי כונס נכסים
לאחת החברות של שיף.

איזה מ 1מ הנסיך ישראל
ומיסטר גלילי

איזה מזל שיירוט המטוס האזרחי על-
ידי חיל־האוויר נסתיים בכישלון!
מדוע חולמים רבץ
ופרס שוב ושוב על
מבצע אנטבה חדש?

לידה ביום הולדת

רה

אבי נשר ברח מהנו
שים ומהנשים .עכשיו
א מ א מכבסת לו •
מיהי חווה של דודו

טופזו״ס מדר קל-
צ׳יגסקי במלון ניו־

יורקי • כך יגמול
בבא-ברוך את בו 
עז שרעבי • העזרה■
המיוחדת של ציפי לאחותה ,חווה יערי •
בת זוג חדשה לגרשון רוזוב ) :(80אפרת
 ^ 00^ .ארד ,שהיא בגיל ילדיו •
■ ן  ^ ¥האהבה של גידעון חסיד
) (53ורחל גרץ )• (80

מלישל חווה

מיהי מזל ),,מלי״( שחורי) ,ב
תמונה( .השוטרת המלווה את
חווה יערי  24שעות
^
ביממה .מגוננת עליה
ודואגת לה אישית?

 0בגליון העולם הזה האחרון )(5.2.86
סופר .בין השאר .על הדוגמנית יהודית
)המשך בעמוד (4
העולם הז ה 2528
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מדוע הגבר תמיד למעלה!
האם צריך להתאבד בגלל
הריון בלתי־צפוי! מתי מוגז־
לץ טיפול באוננות!
מדוע הוא תמיד
שותק בזמן מעשה!

דאקט מכאן
0

המדזרים הקסעים:
מיכתבים  -מדוע שותק תמיר?
איגרת-העורך  -עובדות
מתחת לשטיח
במדינח  -יתד נאמן,
אך לא דיקדוקי
תשקין*  -רפול רוכב על סוסעץ
הנדון  -כשכשלון עדיף על הצלחה
אנשים  -הכוס האחרונה
של שלמה הילל
יומן אישי  -על פגישה בשנת 1942
מה הם אומרים - -פה ושם
יש פריחות שהן גם יפות ועדינות!־
גס זה וגם זה  -לא עונש קולקטיבי

3

איך? מה?
הכל הולך!

הז׳אקטים הנשיים המעוצבים בארץ עשוייב
עשויים
בסיגנונות שונים ומגוונים —
המעילים הם ארוכים ,ויכו
לים לשמש כשימלות־מעיל.

שרו ,העיתונאים
על טיב הדיווחים בהעולם הזה.
אין שבוע שאינני קוראת את העולם הזה
בהתעניינות גדולה ,אך דא עקא ,בעיתון מופיעים
רק בני עדת אשכנז ,וכל חייהם ומעשיהם פרו
שים בפני הקורא ,על הטוב ועל הרע שיש בעדה
זו ,כאילו העולם סובב רק על העדה האשכנזית.
סבורני כי מן הראוי להטות אוזן קשבת לבני
עוד עדות ,אשר אינן מוצאות ביטוי בעיתון ,כמו
עדות המיזרח.
רחל גילת ,פתח־תקווה

בי ו

שני הסמ־
לים הללו?

בדיוק ביום־הולדתה ה־,33
שחל השבוע ,ילדה חני פרי את
בתה הראשונה ,אילונה .ב־
תצלום :היא מיני־
 |> |> 1קה אותה ,כבקי־
אה ומנוסה מאוד.
רחר המרחרת
מרווחת:

בשנות ה־ 40היה ישראל גלילי סמל
הנוער הרענן ,המתקדם ,הפלמ״חי.
בשנות ה־70י  -אבי הסיפוחיזם
המתחכם ,הממציא של ימית ,סמל
הקונספציה .האם באמת יש סתי־

חלון־ראווה  -זיאקטים
ומעילים ארוכים
שידור  -מנהל חדש
למערכת פרובלמטית
קולנוע  -ליידי ציטרלי בחיפה
תשב*}  -יחידת־מחץ
צבאית ) 6אותיות(
הורוסקופ  -סאדיזם נגד טיפשים
הכל הולך  -המילואימניק והמדברת
תמרורים  -קצין וגינטלמן
רחל המרחלת  -קוקטייל נגד סמים
העולם הבא  -בסיאנס
פאראפסיכולוגי הועלו רוחות פרצים

22

26
27

שתי פסלות ,הישרא
לית אריאלה שמיר
)בתצלום( וידידתה ה
אמריקאית ,עובדות ב
עליית גג בגיו־יורק ,ומוכי
חות את כוחן באיזמלים וב־
משורים .הכי בפטיש ,גברת!

32
33
34
מי אמר שהרבנים אינם גמישים? בחור
35
שיצא עם עשר נשים ,האחת
■ 40
אחרי השניה ,קיבל היתר
42
מהרבנות לצאת עם גבר.

