
הקיר עד הכתובת
בדרוס־אפ־ הקורה בין הדמיון על

הכבו בשטחים שקורה למה ריקה
שים.

 בדרום־אפריקה, מסיור אלה בימים שבתי
 מצבו לבין האפרטהייד שבין מהדמיון ונדהמתי

 כך כל מתאמצים שאנו דמיון הפלסטיני, העם של
ממנו. להתנער
 חוטבי־עצים של עם חי מכפר־סבא דקות חמש

 בריאות, שתתי ללא החיים אנשים ורוחצי־כלים,
 שינאה רוויים שבניו עם נאותים, ותברואה חינור

 ביומו. יום מדי נרמסת הלאומית שגאוותם על
 הביזיון עם להשלים למדנו חושינו, בקהות ואנו,

שאננות. באותה ונתפסנו הזה המוסרי
 להוות חייבת הדרום־אפריקאית הטרגדיה

 הצריפים עשן הקיר. שעל הכתובת את עבורנו
 צל מטיל השחורים בעיירות הבוערים והצמיגים

 ההתעלמות עתידנו.... ועל עלינו גם כבד
מצבנו. את מסבכים רק וההצטדקות

 תל־אביב ,סיימון דן
• • •

מציקות לשאלות תשובות
 18.6.86 הזה שואה(העולם הסרט על

ואילך).
 החשובות העדויות על לנצמן לקלוד תודה
 קרה מה להבין לי עזר זה שואה. בסירטו שהביא

ובפולין. בהונגריה למישפחתי
 היו שבו חוסר־האונים את קלטתי לא פעם אף

 לברוח, שיכלו חשבתי תמיד קרובינו. שרויים
 להינצל. כדי אחרים פיתרונות ולאלתר להתמרד
. ונספו. חיו הם מציאות באיזו לי ברור היום

גבעתיים זק, דבורה
• • •

שנה 40 לפני השבוע
עצוב. תאריך על
 פוצץ ,1946 ביולי 22ב־ שנה, 40 לפני השבוע.

 מלון את (אצ״ל) הלאומי הצבאי האירגון
 17 היו ההרוגים 91 בין בירושלים. דויד המלך
ז״ל). אחותי (וגם יהודים
הנושא. את לאזכר מבקש אני

אשקלון רוסו, נתן
• • •

רקנאטי ררפאר ?1רעי
 מניות־ למחזיקי אמיתי פיצוי על

הבנקים.
 עצומה אהדה לרכוש יכול רקנאטי רפאל
 שהחזיק מי שכל בג׳סטה ייצא אם בציבור,

 שהוא, כל בסכום בנקאיות מניות בדיסקונט
 שהיו הרווחים חישוב לפי כספו כל את יקבל

 מושקעים היו לוא סכומים, מאותם מתקבלים
מוצלחות. בתוכניות־חיסכון

 בהערכה רקנאטי מר יזכה כזה צעד בעיקבות
ומעלה. משיכמו שהוא בהוכיחו אדירה,

ראשון־לציון ויינכרג, יצחק
• • •

האשה את חפש
גוא שגריר של היפאנית אשתו על

).167.86 הזה (העולם בארץ טמלה
 לבליז גוטאמלה בין חמור סיכסוך שורר אכן

 טוענת גואטמלה הבריטית). הונדורס (לשעבר
 כי (שאם הזאת מדינת־הננס כל על לבעלות
 מיספר ישראל, מדינת כשטח כמעט שיטחה

 רמת־ תושבי מספר על במעט אר עולה אוכלוסיה
אלף). 140כ־ גן,

 הופיע בארץ גואטמלה ששגריר זה אבל
 ממשלת לראש פרס שימעון שערך בארוחת־ערב

 ששגריר לכך רק מייחסת הייתי לא בליז,
הדיפלומטי. הסגל זקן הוא גואטמלה
 של אשתו מעניינת: לעובדה לב לשים כדאי
 היא אפטוריה, דה־גרדה קוני הגברת השגויר,
 לאה הגברת כמו בדיוק במוצאה, יפאנית

 בליז של קונסול־הכבוד של אשתו אייזנברג,
אייזנברג. שאול המיליארדר בארץ,

רמת־גן אמיתי, מרים
• • •

מצפצף ודא אשכנזי לא
 מנהל בפרשת הנכונות העובדות על

 ומנהל באשדוד הדתי בית־הספר
 (העולםבירושלים דתי לחינוך האגף
ואילך). 4.6.86 הזה

 הדתי החינוך מנהל הדני, יעקב מר •
 קאזאבלנקה יליד הוא במישרד־החינור־והתרבות,

 למסקנה הזה העולם הגיע כיצד שבמארוקו.
טיפוסי"? אשכנזי ״עסקן שהוא
בין מיפגש כל נגד יצא לא הדני מר •

יצחק עקידת
 אויבו שהוא מודעי, של הגדול הפה

 את פרס לשימעון העניק משכבר,
 בחודשים להוכיח, לה: שחיכה ההזדמנות
 נמרץ אדם שהוא לכהונתו, האחרונים

 של בשורה שהסתבך פרס, והחלטי.
 והיא כזו, להפגנה עילה חיפש רק פרשו?ז,

המרווי־ במיקרה. לו הזדמנה
 הפרקלי- שלוש מהעניין: חות
להדיח. מודעי רצה אותן טות,

האחורי: השער כתבת

ליאור לחד ■לד
 שהתאהב ייני, ליאור הזמר של המדהים סיפורו

 כפי להריונה, וגרם אשתו־לשעבר כאחיינית
 המרחלת. לרחל חושפני בראיון אותו שסיפר

 ורותי ליאור של ילדם כשייוולד ^
 אח גם יהיה הוא פולני(בתצלום),

ייני. הזמר של לבניו כן־דוד וגם

השב״ס פרשת

)4 בעמוד (המשך2551 הזה העולם

שבטיהך השיטה
 לבנונים עם שערך שיחות סמך על

 במאבק. המעורבים פלסטינים ועם
 למבוך מדריך אבנרי אורי חיבר

 מי לבנון: של הנוכחי
 משרת מי במי, לוחם

ומדוע. - מי את
0

 אצבעות עות<
מעדולעות ואחת

 הראשי השחקן היה שכחייל פינקוביץ, רוני
 כועס מצידון, אצבעות שתי הצה״לי בסרט

 אזרחי למפיץ הסרט את מכר הצבא וממורמר.
 אזרחי ״בסרט פינקוביץ: אותו. לשאול מבלי
 וביטוח מיטעני־צד פרמיית לקבל דואג הייתי

 כולם פה אבל ריקושטים. נגד
 יבוא ועכשיו ב־חנדבות; נרתמו £

כסף?" עלינו וירוויח מישהו

הסרחרת רתר
מרווחת:

 במיטבח קרה בדיוק מה
 בין נווה־תירצה, של

 לסניגורה גרנות אביבה
 מדוע • קנת? נתן

 יצחק שר־החינוך מארח
 גיסתו את בביתו נבון

 מבלה היכן ארז, ורדינה
 עם גיא משה בעלה
 איר • אופירה? נמצאת ואיפה ארזי מירי

 לחיות רותי והאשה־שאיתו בחוזה דויד הצליחו
 הומור, אוהבת רביץ יהודית • מאהבה? רק

 למדה אהרון שלומית גם • גמורה ברצינות
 ואילנה צח שלמה • חביבי" עובר, ״הכל שבחיים
 • בנפרד אבל — לארץ חזרו (בתצלום) אביטל

 יכולה אינה ריקי בעלים: שני בין במלכודת
 המתחרד הטייס הראשון, בעלה כי מהארץ, לצאת
 אינו הר־הבית, את להפציץ שרצה היינמן, יעקב
 — בנותיו שלוש את מכאן להוציא לה מרשה
 יכול אינו רווה, גד עורר־הדין הנוכחי, ובעלה
 מס־ חוקרי מפחד בארץ, לבקרה

 הגדול השוד וחוקרי ההכנסה
צפון־אמריקה. בנק של

׳״ ע-ו <1(1(

נאור: אריה

 רפי הנציב בץ בתי־הסוהר, בשרות הסיכסיד
 דומה בלישבתו, עוזריו שלושת לבין סויסה

— השביב לפרשת בסרטיו
 בפארודיה מרוב־ שהפעם אלא

חמורה. טרגדיה על דלוחה

בני־אדם כולנו
 עצמם שהשטחים שמאמין מי ״גם

שתוש לומר יכול אינו משוחררים,
 ״דיעה כמדור כותב משוחררים,״ ביהם

ה מזכיר שהיה נאור, אריה אחרת״
 רק מדוע ומסביר בגין, כימי ממשלה

 היא קמם־דייוויד הסכמי של האופציה
 כני- ״כולנו מציאותית.

 ו״האדם קובע, הוא אדם,״
סהאדמה!״ מן יותר חשוב
עט

נסיכה
םו1רדר

ה ם) שטיינר חנ צלו ת ב ה( הפי פ  נבחרה הי
קלון השבוע ש א ת ב כ סי  בתי הדרום, כנ

ת ת חרו ם מלכ מי קר ה היו
ת תית. ה סגניו כ סי  הן: הנ

ת לי סנחמה. ויוי שמעוני סיג
חוחים בין ניצן

 ניצן שלמה של חסידיו חייבים מדוע
 עד שעה כמעט כמשך להתענות

למסיבה! כסיבה אותו רואים שהם
השי־ לרשות הצעה הנה
המו־ את שתפרסם דור:

פינתו: של המדוייק עד

 באורח אייבמן
בישראל! רישמי

 השלישי, הרייך להתקיים המשיך אילו
 — יהודים ולא צוענים, רק רצח ואילו
 ממשלת אליו מתייחסת היתה כיצד

 עיתונים כותרות ייתכנו האם ישראל?
 כמי כיקר אייכמן ״מר כמו

 ארנס ו״השר בון־וייצמך
סשוחחעםהשרהרגבלס״?

מכתימים׳ ״מעשים
 ״מעשים הרמז תחת הסתתרו סיפורי־הזוועה

 חשף שנים 36 לפני שמנו". את המכתימים
 הרג, מעשי של שערוריה הזה העולם

 מפא״י. אז ניצחה שעליהם ועינויים, התעללות
 יצחק מילא שנתיים, לפני השב״ם, בפרשת

 של מקומו את מחרות שמיר
 העולם של קולו אך בן־גוריון,

התקיף. הקול אותו נותר הזה

בלו, א ט
ח ₪ ל
שחל

הרא הפעם זו היתה
ה שונה  רב זמן מז

בד שחל שמשה  אי
את מישקלו שיווי את  גם העצמי. ביטחונו ו

א  רוני של הגסה התקפתו על בכך. מודה הו
א א מילו  ובשיאה חמורה במעידה הגיב הו

קק בכאב חש הפרשה של  לבדיקות ונז
לפ כסיון הכל -זה רפואיות.

ל בי גוע ל  • בעד עמדתי מ
השב־כ! בפרשת חקירה

ק^דיקות ,!ק

ס
 שהמוות עד

ביניהם הפריד
 לבית-החולים: קשה במצב הובהלו שניהם
 והבעל, מפצעיה, בדיד מתה ברוריה, האשה,

 גרם מה ברצח. כעת נאשם בנס, שהחלים דויד,
.בדירת 2'̂ב20̂ לקרב
 והאם שררות, בעיירה ידידה
עצמית? הגנה מצידו זו היתה

העדין הפרא
אג גון ב ט גיבור ,ס ר ס  והחיה״ ,.היפה ה

ע לעורכת מספר  ,.העולם של הקולנו
צד הזה״ חק כי ת שי תו א מו או של ד מי  רו

דה לבנבן ה של לצי לי  יו
מדוע שחורה, א ו ב הו ה  או
א ק ת דוו הנגב. נופי א

ו א רומי של
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הקבועים: המדורים

3 ויסקי נגד וודקה - מיבתכים
תחת חדש אין - איגרת-העורך

4 הישראלית השמש
5 פרגמאטיים שיקולים - הנדון

ה תנ מ 6 דיו סוגי שני - כ
 10 זוהר אורי את השתיקו - תשקיך

אדם. נאור: אריה - אחרת תעה
11 ואוטונומיה אדמה
12 השימלה נבחרה כך - אנשים

 כוכב פינקוביץ. רוני עם - ראיין
16 מצידון־ אצבעות -שתי

 כדי מדינה - אישי יומן
19 בה לחיות

21 לאריה יכאב הגב - הורוסקופ
24 קביים על אהבה - קולנוע

25 לשמאל עתיד יש - זה וגם זה גם
 האשה של בדידותה - חדש דך

26 הבלתי־נשואה
 - .מדבר־סקר - אומתם הם מה

30 תרתק:"
 מלכת־המים: - ישראל לילות

34 הראשון הסיבוב
 עיתון של -מחלה תשבצופן

38 אותיות) 3(
 תורכי ייחוס - תמריתם
39 אוסטרית וקריירה

39 הגוויה מחלקת - שידור
40 והמערוך גרנות - המרחלת רחל


