
זהארוור־י: הקדמי השער כתבות . מכוזבים

ופולקלור פיצויים
 הזה (העולם החרדים אלימות על

18.6.86.(
 חייבים החרדיים והמחבלים המטרידים •

מעשיהם על הכספית האחריות במלוא לשאת )י*
תחנות על השיקום הוצאות מלוא את ולשלם

 מ־ שונים לראותם אין שניזוקו. האוטובוסים ,
אחרים. עברייני־רכוש

 כל חייבים במרינה, שקט שיהיה כדי •
 את להביא אלה, מעשים המגנים החרדים,
 את ויפצו שיישפטו כדי המישטרה, אל המזיקים

הניזוקים.
 הטרחת על גם משולם להיות חייב פיצוי •

המישטרה. .
 בארץ הראשון המיקרה זה — ולבסוף • י

 בתי־כנסת הרבה אבל בבית־כנסת, פגע שלא״דתי
 שרצו אותם — דתיים בידי דווקא נפגעו בארץ

 בית־ באותו המתפללים ציבור על להשתלט
 אירועים מלא בני״ברק של והפולקלור כנסת,
כאלה.
 מסתפק אני בפרנסתי. להיפגע לא כדי

בני־ברק ל״פ, בחתימה

הן ב שו לשאילתה ת
 בעניין יעקובי השר של שאילתה על

ראש־הממ־ ותגובת דרום־אפריקה
).18.6.86 הזה (העולם שלה י

 ראש־ סירב כאילו נתפרסם הזה בהעולם
 שר״הכלכלה של לשאילתה להשיב הממשלה
 ממשלת תגובת בנושא יעקובי, גד והתיכנון,

 בדרום־אפריקה. המתרחש על ישראל
 ומטעה. מוטעית הינה זו ידיעה

 השר, של השאילתה על השיב ראש־הממשלה
ת רו כי מז  בהודעתה כר על פירסמה אף הממשלה ל
.15.6.86 ביום לעיתונות

ג, נעמי  הכלכלה מישרד דוברת מי
ם והתיכנון, שלי ירו

• • •
עיניים עם קורא

 גורפינקל דויד הצלם של הסברו על 1
י  של זה על מיקצועו את העדיף מדוע י

םעיתונאי ל עו ה ).18.6.86 הזה (
 את למקד יודע גורפינקל דויד כי מקווה אני

 עניין. מנתח הוא מאשר טוב יותר שלו העדשה ,
 קלה צלם של מלאכתו כי בדעתו עלה כיצד

 רק מתכוון לא ואני עיתונאי? של ממלאכתו
 על לסחוב חייב טוב שצלם הקילוגרמים לציוד

 הטוב, התצלום את לצלם כדי הלא עת. בכל גבו .
 אלף כנגד ״שקול האימרה, כדיברי שיהיה, ^

 ותיחכום מחשבה מאמץ, יותר הרבה צריף מילים״
מילים. אלף לכתוב -מאשר
עיניים. לי יש אבל צלם, לא אני

 תל־אביב ערב, אהרון
 ענת בשם צלמת על גורפינקל! גורפינקל!

 בין להשוות יכול עתה איך שמעת? כבר סרגוסטי
לצלם/ת? עיתונאי/ת 1
 גשם בליל ומצלמותיה סרגוסטי ענת ללא י

 פרשת מתפרסמת היתה כיצד אשקלון, בכביש
גילגוליה? כל על האוטובוס, חוטפי רצח

 המעמיק התחקיר את כותב היה עיתונאי ואם
 כנגד שקול היה זה האם בפרשה, ביותר והיסודי
וחלק? חד העניין את שחשף תצלום

תל־אביב קרביץ, ציון 4 • • •
חרמון פטנט

 שימעון שהעלה החדשה הטענה על
 הרשעתו על העירעור בעת חרמון,

 (העולם העליון בית״המישפט לפני
).18.6.86 הזה ן

 למאסר־ שנדון רוצח בשביל רע לא פטנט
 אשמה, מכל זוכה שבחייו שאחיך, עד חכה עולם.
 טענה עם עירעור תגיש ואז לעולמו,• הולך

 לא כבר באמת, הוא, הרוצח. הוא המנוח ^״קורית:
רמת־גן מולה, ליאורה כלים• להכחיש יכול

•  •

מילים מילים,
 של לשמותיה! הנכון התעתיק על

).25.6.86 הזה (העולם ערב בירות
 לו אין מאושר. אדם להיות צריך היימן הקורא

 של הנכון מהתעתיק חוץ בחיים אחרות דאגות
 בירה שאותה זה אותו שמדאיג מה ירדן. בירת שם

 מתעקש הזה והעולם רבת־עמון בעברית קרויה
עמאן. לכתוב
למשל. לי. מזיז? זה למי איכפת? זה למי מה? אז

)4 בעמוד (המשך
2548 הזה העולם

!1עכשי חקירה
 לביצועה דאג השב״ב וראש לרצוח. ההוראה את נתן דאש־הממשלה

 ממלכתית. לחקירה להתנגדות הסיבה בדיוק זאת - באתר־הקרב
 לשימעון קרה מה • מייד דרושה היא מדוע הסיבה בדיוק גם וזאת

 והזכיר בפרשה. הגיונית בלתי כל־כך בצורה הסתבך הוא מדוע פרס?
 ראשי חמשת של הפרופילים • ולא״? ״כן על הבדיחות את לכורם

המישפטי. היועץ בנעלי מוקיון • בפרשה המעורבים השב״ב,

בעליל! חוקי בלתי
 פער! אבן אם וברשות. בסמכות פעל כי טוען השב״ב ראש
 חייבים הם אין הוראות, מילוי כדי תוך בסמכות, השב״ב אנשי
 חנינה, בבקשת המדינה לנשיא לפנייתם לכן, בפלילים. כלל
משמעות רק להיות יכולה _ __ _

שקיבלו, ההוראות אחת:
חוקיות. בלתי היו ושביצעו.

1יריח משל
 מושל המחזה עורר שנים כעשר לפני
 המימי בתיאטרון רבה התרגשות יריחו
 במהדו־ ,ההתרגשות חוזרת הפעם סדי.

כמשל, המושל אחרת. רה
כמשל. הכבושה העיר

בדרך

הסלמת
 (בתצלום), קרץ אלץ

 השחור,• השיער בעלת
 מלכת בתחרות הסופיות המועמדות אחת היא

מצי בעמודים, לצידה המים.
 סיגטי, סיגל השבוע: עצמן גות

מוסינגר. וסיגל עמר לואיז

מדווחת: המרחלת רחל

 מס' הטוב חברו אשת ברונו: מיכאל הפרופסור
 שיט־התענוגות • 2 מס׳ הטוב חברו ואשת ,1

מי הפרופסור התלבש איך לכרתים: מוונציה
 עשו מה שרה, רעייתו אכלה מה סלע, כאל

 ואיך בהרב, אורה ומזכירתו מאיר מרדכי
אן היאכטה בעלת רמה, ביד בכולם, שלטה  ויוי

 • צימרמן ג׳ק עם מתחתנת לא ברורי רונית •
 ישראל את תייצג (בתצלום) מור פינצ׳י

 נוגה, ורדה שבדרך: האמהות • בהונולולו
 ג׳ודי ארזי, ירדנה זילברמן, כרמלה

 סנדרסון• ונעמי מוזם־ניר
€גרושה. מנחם דודאי הילל [1̂ ^

בשוודיה הפקר
א כי שהחליט הנער בו בכל רוצה הו  ובכל לי

דו או  הב־ מן המודאג הזוג נערה, להיות מ
שראלית חבריו אצל גירות  והי

ת שחברותיה מרו  כי לה או
בשוודיה. ההפקר מן זכתה

מחנים
לאמיר
זורא

 דד אלוני, שולמית ח״ב
 דיעה במדור מתארחת

הצ הנשיא גם אחרת:
ה לשבש למאמין טרף
 וחקירה מישפט ליכי

 זולא אמיל לנו יקום מתי —
ו המערכת את שינער משלנו,

למישפט? המישפח ייהפך שוב

הבוקריטות
השעות

מפרק דבורין, לפנינה
טות  תל־אביב, מחוז לי

 הפושעים כל מזל: היה
ם ק־ את המענייני  התי

מע את ביצעו שורת
הסמ בתחום שיהם

תו אבל שלה. כות  גם פועלת עצמו הבניין באו
 שבה המרכז, מחוז פרקליטות

 הלנה ארבל, עדנה עובדות
ם) לין(בתצלו ת ביי רי נו שניט. ו

המילחמה

המילחמה
 והגדול המסוכן הקרב
 איתי של בחייו ביותר

 קצין שילוני(בתצלום),
בגולני, בשרות־חובה

ביירות, במערב התרחש
 על לכן המילחמה. הסתיימה רישמי שבאופן אחרי

 לרשום הצבא סירב שם, שנפלו חבריו, מצבת
 ראשון ספר שפירסם איתי של״ג״. במיבצע ״נפל

 בראיון מספר בלבנון, קרבי חייל של עולמו על
 האופן על הקרב, חוויות על אבנרי לאורי חושפני

 ומתוורה: המנהיגים, שיקרי עליו השפיעו שבו
 ל- אותי להוציא שירצה ״מי

 להתגבר יצטרך נוספת, מילחמה
אי־האמון!״ מחסום על כל קורם

■ומתוודה: 0דגים,

©

דאשתקד פאשלות
 ביותר, סודי לדיון התכנסו המערך ראשי

 א׳: פאשלה הליכוד. נגד המערכה לתיכנון
 לאחד בטעות נשלח הישיבה פרוטוקול

 לא מהליכוד השר בי: פאשלה הליכוד. משרי
שלמה. שגה במשך אותו קרא

יותר! להתבייש צריך מי

ניצן תרגילי
 הבימה, תיאטרון של האמנותי המנהל ניצן, עומרי
 והזמין מונדי יוסף המחזאי אל במפתיע טילפן

 מה כמובן. בחינם, הגיזענות. נגד קצר מערכון
 יכתוב מי מונדי, אחר־כך גילה

 של התרגיל היה ומה מערכון
ניצן.

בוינה השקרים
 של האכזרי לביקורם זכו מידיה הכפר תושבי
 עצי־זית. וכרתו שעקרו הירוקה, הסיירת נציגי

 בהר־הרצל, ברינה, מחדש, ניטעו הצעירים העצים
 להפגין שיצא הבדווי, והפעיל

 ימים לארבעה נעצר העוול, נגד
שופט. של צו ללא

111 וו 1-1 <114

הקבועים: המדורים
3 לשלג מילים 100 - מיבתבים

 4 קלה לא החלטה - איגרת־העורך
 5 ומוסמך ממלכתי מישפטי. - מדון

8 פקודות!״ רק .מילאתי - במדינה
 10 לפולי.טיקהז זיגל בנימין - תשקיף!

שי יומן 11 נתן שרק האיש - אי
 הצנועה המכונית - אנשים

12 שר־המישטרה •של
 שילוני, איתי עם - ראיון
 של הראשון הספר בעל
14 הלבנון מילחמת על קרבי חייל

 הורה .בגין - אומרים הם מה
18 ,שואה׳!־ הפקת את לממן

21 אותי! הצחקתם - זה וגם זה גם

תיו. - ישראל לילות דו סו
24 הגזר של המופלאים

ש דן? ד  הרזה האשה - ח
26 השמנים והכלים
 28 ואמא אבא של הבית - הורוסקופ

ץ ב ש  אדם בכור - ת
32 אותיות) 3( ובהמה

 הטעות תיקון - הולך הכל
34 הפסל של

מבגדאד השר - תמרורים
36 ממארוקו והנגר
39 ונוטר נוקם המנהל - שיתר

 אהבות - המרחלת רחל
40 שבדרך והלידות הפרופסור

 הסופרגיסטיות - קולנוע
42 והפריזידיות


