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 לסבך ובכירינו שרינו מנהיגינו, של הכישרון

 מוחי הזה. מהעולם שלא משהו הוא פשוט, עניין
 כל את וסיבכו הסתבכו, הם כיצד קולט איננו הרל
, הבכיר. הפקיד בפרשת ישראל, עם

 קיימים וחלקים. חדים בעצם, הדברים, הלא
 מבררים תפקיד, ממלא כלפי והאשמות חשדות

 נכונות, נמצאות ההאשמות אם — ואז אותם
 יבואו — ולאו הדין את יתן התפקיד ממלא

עונשם. על ממלא־התפקיד של דיבתו מוציאי
 ברור לשם הרי לביטחון־המדינה? שייר זה ומה
 בחשיפת לא צורך אין זה, מסויים במיקרה האמת,

 דרכי״הביצוע או נוהגי־הפעולה, שיטות־העבודה,
 כלל אלה כל שהרי הכללי, הביטחון שירות של

הפרק. על העומדת לשאלה רלוונטיים אינם
 של חשש מתעורר היה כאילו דומה זה

 ולא למשל, מאפיה, בעל מצד העלמת־הכנסות
 לאפות שיפסיק מחשש העניין את מבררים היו

חולון קלצקין, יצחק שלי• יה5במא לחם

 השב״ב, ראש של בהתנהגותו מאוד שצורם מה
 מאשימים כאשר נעים זה שאין נכון תגובתו. זאת

לקרות. יכול זה אבל בן־ארם, ומחשידים
 תובע הוא בצידקתו? הבטוח אדם אז עושה ומה

 בסדר, באמת הוא ואם העובדות, בירור את
 רב־ אדם אם — ולחילופין לאור. תצא צידקתו
 זה וגם התחלק, ורב־זכויות רב־מעללים פעלים,

 ואישיותו אופיו עברו, דווקא אז לקרות, יכול
 משהו עשה אם המסקנות. את שיסיק מחייבים

שישלם! ייעשה, לא אשר
רמת־גן ממרוד, אברהם

 חס זאת, להדגיש מבקש ואני וחלילה, חס אם
 עבר הכללי הביטחון שירות ראש אכן וחלילה,

 חשוב ביטחון־המדינה בטוח, שאני וכמו עבירה
 לקום מסוגל להיות גבר, להיות צריך הוא לו,

תל־אביב חסון, משה במעשה• ולהודות

היחידה התיקחה
 מצד אבנרי לאורי ההתנכלות על

 (העולם לחברון בדרן המתנחלים
).16.4.86 הזה

 אשר שלא־ייאמנו המחזות על לקרוא נדהמתי
 בחברון. הזה העולם עורך ביקור בעת אירעו

 התנהגות גילו אותו, לעצור שביקשו האנשים
גועליותה. על עולה טיפשותה שרק

 מכיוון במיוחד, אותי ציער זה עצוב אירוע
וכעי כאדם לרעיון, והתגייסותו אבנרי שאורי
 של במצב תיקוות של כאות לי משמשים תונאי,

חוסר־תיקווה.
 לא ובכך נכון, נוהג שהוא משוכנעת אני
מאומה. לשנות והקנאים הצעקנים גם יכולים
 שאורי דומני ולעיקשות לאיבה בינות כי
 גישה, היחידה. הנכונה הגישה את מגלם אבנרי
 גם אלא האנושי, ההיבט מן נכונה רק לא שהיא

 לפיתרון אי־פעם שתוביל היחידה הגישה
 שני מדי רב זמן זה המאמלל העצוב, הסיכסוך

אחת. בארץ עמים
גרמניה אלהרסהאוסן, שרנגל, סבינה

ה מעיירה שרנגל, הקוראת •  בצפון- קטנ
א בי מיבתבה, בשולי הוסיפה, גרמניה,  בת הי

 להמשיך מתכוונת בחינות-הבגרות, אחרי ,20
ב בסתיו בלימודיה  ומצטערת באנגליה, הקרו

בישראל. ביקרה טרם בי בך על

והקבס הקיפוח
 הליברלי המרכז ראשי התנהגות על

 שביקש האיש יצחקי, יצחק כלפי
 הזה (העולם שורותיהם את למלא

28.5.86.(
 פרשת על לינץ׳) (מישפט הכתבה למיקרא

 הליברלי במרכז האשכנזיים וחבריו יצחקי יצחק
 ואני לבחילה, אלגנטית מילה קבס(זאת בי אחז

 אני מה הנייר על להעלות לא כדי בה משתמש
חש). באמת
 על חיים הם האם האלה? האנשים עם קורה מה
׳?86 של לישראל מודעים אינם הם האם הירח?
 — בלבד אחד לדבר דבר, של בסופו יביאו, הם

 רבת־עוצמה, מיזרחית מיפלגה של להקמתה
 לתמיד. אחת ייפסק העדתי הקיפוח כי שתדאג
 של תמ״י אחרי כל־כר: רחוק אינו באמת והדבר

 ארבעה של ש״ס הקודמת, בכנסת חברים שלושה
הנוכחית... בכנסת חברים

בת־ים ממון, יצחק ... ...
2544 הזה העולם

הקידמי: השער כתבות

השקו ועל הקשו על הוצח, על
 עד הממלכתית החקירה להתנהל חייבת - בדיוק זה ובסדר - אלה חשדות שלושה על

 הבימה מן לכך האחראים את לסלק יש אלה, למעשים פוליטית הוראה היתה אכן ואם תום.
מישטר ישרור בישראל אם יקבעו זו בפרשה הבאות ההתפתחויות כי - הפוליטית

 בעניין החושך. שילטון או דמוקרטי
לעיתונות: נם נכבד תפקיד יש זה

״העולם כיצד
אחרים? כלי־תיקשורת התנהגו וכיצד

תבת :,האחור השער כ

יערי מישפט
 עם לעימות יערי(בתצלום) חווה כשהובאה

 התמוטטה, היא גרנות, אביבה חברתה,
 מתחת התחבאה ואף לעזרה זעקה בכתה,

 בווידיאו, כולו צולם והמעמד - לשולחן
 כתב־האישום, לפי השופטים. לפני והוקרן

בהתנה־ הפגינו החשודות שתי
 ענייני- נעל גמורה, תמימות מתן
מטרטים. רק כנראה למדו רצח

 הממן גסיסת
באברכביר

 יערי חווה של הרצח מישפט במרכז
 הפאתולוגי הדוח יעמוד גרנות ואביבה

 נטוש יהיה כך על הנרצחת. גופת של
 חמורים כישלונות כמה בי מר, ויכוח

 באבו* המכון מומחי על מעיבים ביותר
שהם* נראה כי עד בביר,

■,ן גסיסה. בשלבי נמצא כון *

הגולן קרבות
 עולם את משגע גולן ומנחם גלובוס יורם הצמד

 נוקשה במתחרה ונתקל הבריטי, הקולנוע
פאטנם. דייוויד המפיק וחריף:

 תצטרך הבריטית הממשלה
המפיקים. בין בסיכסוך להכריע •

32
שש:
\״בר
שבר

ההוראה! את נתן מי
 עדויות זוייפו האם

 אמ״ן ראש ג׳יבלי, בנימין ראיות! והועלמו
 עשרות ששתק העסק־ביש, בתקופת

 דווקא לדבר להתחיל הסכים שנים,
 מסעירה אחרת עלומה פרשה שבו בשבוע

 השיחה ״מאז המדינה: את
 עוד מנהל לא אני לבון, עם

עיניים!״ בארבע פגישות

הסכין ער אהבה
 מרוב הוריה בית את עזבה ליאורה

 וכשהיא איתו. והתחתנה למאיר אהבה
 מאיר שלף אותו, עזבה
 ליאורה את ודקר סכין

סאהבה״. -מרוב למוות

מב לוי(בתצלום) חווה
 עם שפת־הים על לה

 גי • שלה הספר מישל,
בקנדה, מזמן פיולום
• מצרותיו שנגמל אחרי
 שלמה התנצל מדוע

 מזל לפני להט (״צ׳יץ״׳)
 הצליח איר • יייז

ה את לגנוב השב״כ
 אנט אמרה מדוע • רוזבלום מסנינה הצגה

 • ילד...״ הוא ״סמואל בעלה: על סלאטו־שרון
 של הווילה בחצר השימוש בבית התרחש מה

 • במכות הסתיים זה ומדוע - שובם ואילן ריטה
 מדוע • בדיסקוטקים מבלה )60(אברמסון תיקי

 ישינסקי תיאל הדוגמנית חתונת נדחתה
 אשת נוסעת מה לשם • ברנוביץ ואלון

 טוב מזל • ללוס־אנג׳לס האמריקאי ,הדיפלומט
 לשעבר אשתו הוד, ליובל

1■ ) !  - סנסטר ושלום אריאלה '
החדשה. בדרכו מהם אחד כל

בהריון
 זמירה(״זמי״) הזמרת

קפ (בתצלום) אדם
 לביקור־מולדת צה
נישו את לחגוג כדי
 תעשיית־ לאיש איה

מהאור לכמה בארצות־הברית. הבנייה
 האמיתי: הסוד נודע חים
הרה! כבר 35ה־ בת זמי

בקיץ תמה
 לארבעים מתקרב תמוז בנימין הסופר

 בשום זכה לא כה עד שנות־יצירה.
 ספריו כי אף סיפרותי, פרס

 מזכירים ־ שמו רק ולא -
החם. הקיץ להט את

 קורה מה
ף  להיגזר באג

תי  שולט ומי ד
בכיפה?

 עם המזדהה דתי־, בית־־ססר של מנהל
 לדין צפוי שר*החינוך, של מדיניותו

 מהוראות שהוא.חורג על מישמעתי
 באגן) כי - הראשית״ הרבנות

 מישרד* של דתי לחינוך ■ר! ־
§ | ע  מדינה צומחת החינוך |

עצמאית. חומייניסמית

 הצ״ות
 והקבלן
הקשיש

ה רובינשטיין, אהרון
,80ה־ בן העשיר קבלן

 טימור רחל לציירת נתן
 היה כמה סגורה. במעטפה מזומן כסף (בתצלום)

 לפני ולמה נעלם? זה לאן שם?
לדירתו? עימו עלתה היא כן

ך מ

,ישראלי.

־ ב ג ז נ ר

גגם
 מציעים הצעירים הישראליים האופנאים

ה ,40ה־ שנות בסיגנון ביגדי־ים הקיץ
 חלקים, לייקרה בדי ספארי,

 או פירחוניים מפוספסים,
זועקים. בגוונים שקופים,
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הקבועים: □,הסדור
3 וגבר פקיד - מיבתבים

 4 אחרי ימים 19 - העורך איגרת
 6 האדם את עושה התפקיד - במדינה
10 שילנסקיז גורש מדוע - תשקיך

 11 מיניסטר פריים לא, - אישי יומן
12 לוי דויד של העניבה - אנשים

 ומה אומרים הם מה
 18 איבר שיתרום הרב - אומרות הן
21 פראייר? מיהו - זה וגם זה

22 פולני שישליק - ישראל לילות
24 במים חשופות - ראווה חלון

26 בסרטים תל״אביב - חדש דך
28 עברית לומדים כך - המרחלת רחל

32 תשבץ
 תאומים - הורוסקום

33 גרועים כמאהבים
34 מעיקים גברים - קולנוע
37 מכסיקו בנוסח פאשלות - שידוד


