
מיכחבים
והפימסנפיה התיאבון •־־

יפת(שוד ארנסט שנטל הכספים על
}.6.1.87 הזה העולם הבנק",

 יכול היה בנושא, יותר מתעסק מישהו היה לוא
 התיאבון את יפת ארנסט לקח באמת מניין להבין
האו לו העניקה שנים שבע לפני הלא שלו.

לפילו דוקטור־כבוד תואר העברית ניברסיטה
 כנראה הוא פילוסוף־של־כבוד, בתור ואז, סופיה
 הוראציוס, הרומי הפילוסוף של בכתביו דיפדף
 בדרך אפשר, ״אם שנה: אלפיים לפני כבר שכתב,
דרך!״ בכל כסף עשה — לא ואם הישר;

תל-אביב ריגר, ישראל

יהודים עד שומרים
באוס ביותר השמורים האישים על ■י־

 הזה העולם אישי", (״יומן טריה
6.1.87.(

 האישים שמונת מתוך ארבעה מעניינת: עובדה
 — יהודים הם באוסטריה ביותר השמורים
 כהנא; המיליונר קרייסקי; לשעבר הקנצלר
 (שהוא האמריקאי והשגריר הישראלי השגריר

אס־ היהודית־הונגרית התמרוקים מלכת של בנה
רמת־גן פלדמן, שמואל , לאורח• תי

 הוא אבל בישראל. חי לא מעולם כהנא קארל *4
 עת המנדטורית, בארץ־ישראל שנים שבע חי

 עלתה מאוסטריה, ,1938ב־ מישפחתו, ברחה
בחיפה. והתיישבה ארצה

 הושב כאשר מילחמת־העולם, אחר מייד
אליה. שבו הם באוסטריה, הרב רכושה למישפחה

לארץ. כהנא של הקשר הסתיים לא בכך אבל
 הוא ספיר פינחס אדריכל־המשק של בלחצו

 נייר לייצור מיפעל בהקמת ,60ה״ בשנות השקיע,
 וחיבר כוחו את ניסה ואף מולט, בנהריה, שימושי

 הנייר - מולט בעברית: תשדיר־פירסומת לו
* נהריה חדש, יוסף עת• לכל י

השכנים בתי הרס
 בגליל הבתים הריסת על עוד

).6.1.87 הזה העולם (״מיכתבים",
 לבין הערבי במיגזר וייצמן עזר תקופת בין

 חשוכי־מרפא לאומנים ניצלו ארנס משה תקופת
 לקח: אדמתם על הבונים את ללמד כדי הזמן את ,

" היסוד. עד אל־ח׳וואלד ערב היישוב בתי את הרסו י
 והילדים הנשים המישפחות, של עוונם מה

 מעבדים הם מקורת־גג? נישלו אותם והתינוקות,
 בטאבו רשומה והיא רבות שנים הזאת האדמה את
 את בנו לכן לרכושם, קרוב לגור רצו הם שמם, על

עליה. בתיהם
 הם אותם. קיבלו ולא רשיונות ביקשו הם
 (השלמה מרקוביץ ועדת שהמלצות לכך ייחלו

 שהן עתה), עד שנבנה מה כל עם דה־פקטו
 פיתאום, ואז, תתקבלנה, והוגנות, הגיוניות |

והורסים! באים וגשום, קר חורף של בעיצומו
 את חורצים שאנו היהודים, לנו, ברור לא האם
 תקומה יש האם אלה? במעשי־הרס גורלנו

 בתי הרס על־ידי דרכו את המפלס למיפעל
חיפה בן־דב, צבי השכנים?

• • •

הגשר קרבנזת ^
 וייץ יחיעם של נפילתו נסיבות על

).6.1.87 הזה העולם (״תמרורים",
 במיסגרת ,1946 בסתיו שפקד, וייץ, יחיעם

 גשר- הריסת פעולת על העברית, תנועת־המרי
פעולה, באותה נספה סולם־צור, באיזור הרכבות

חומר של מוקדמת מהתפוצצות הידוע, ככל
הגשר. את לפוצץ שנועד הנפץ *",*

נוספים, לוחמים 13 עימו ניספו אסון באותו
 אכ״ וגם באיזור מצבת־זיכרון הוקמה לזיכרם

ה ראש־הניקרה, נהריה כביש בצד סניית־נוער,
לי״ד. יד — הנופלים מיספר את בשמה מנציחה

עכו פרוסי, גיל

ושיגשן איחרת
(״מיבצע 1956 סיני מיבצע על עוד

)24.12.86 הזה העולם איוולת",
 של מוחלטת שלילה מתוך פרשתי, 1956 ביוני
האוד פעולות־התגמול כולל הביטחון, מדיניות

 משרות־ דיין, ומשה בן־גוריון דויד של דאז, ליות
סגן־אלוף. בדרגת בצה״ל, הקבע

 לש״ שנה, אותה באוקטובר נקראתי, כאשר
 עליי סיני(והוטל מיבצע פרוץ עם רות־מילואים,

 חיל- של הפעילות סיקור צוות ראש להיות
)4 בעמוד (המשך

2576 הזה העולם

ממ להריח ״אפשר
 הפחד,״ ריח את נה

ש אנשים אומרים
 את לאחרונה פגשו
 השבוע יערי. חווה
ש פסק-הדץ יינתן

 של אחרונים רגעים לה:
 שתינתן לפני — מתח ן

לשופטים. !רשות-הדיבור

חנונים
כורחם בעל

 ארבעת השב״ב: בפרשת חדשים גילויים
 כלל רצו לא הזוטרים ושיבעת הבכירים

 הדרג של תחבולה ברעיון וראו בחנינה,
 ללכת רצו הם * אחריותו להסתרת המדיני

 על בגאווה ולספר למישטרה
 ה- ״לטובת שבוצעו מעשיהם
ואחריו! הרצח בעת מדינה",

 זמאוי שושנה
ביידיש תשיר

ב ביידיש: תשיר התימניה דמארי שושנה
 לגלי־ שיוקלט הבימה, תיאטרון של אירוע
 הרבים בשירים השבוע תיזכר היא צה״ל,

 תקופת־המנדט, בסוף ששרה
 למעפילים במחנות־המעצר

המדינה. קום ועם בקפריסין
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7777*4
7777/777
₪כלא

הו איזראלוב גיתית
 המעצר מבית עברה

 מספרת היא נווה־תירצה. לכלא באבו־כביר
הכלא, הווי על הזה להעולם 1/  על הדולפים, הצריפים על |11

מחשבותיה. ועל שם חייה

 לו♦ דויד
האפריקאי

 בשני במקל אוחזים החרות בתנועת
 התומן הדוב, את לבלום מנסים גם הקצוות:

 וגם ה״אפריקאי', לוי דויד השיכון בשר
 כי המיזרחי. הציבור קולות את רוצים

וה״ז׳בוטינסק־ ה״ישראלים'
4*1  - האשכנזים רק הם אים" ■1

ממנהיגיה. אחד טוען כך

והאחורי: הקדמי השערים כתבות

החגורה מהדק
ש ״ברגע למשל: יפח. לדבר יודע יפת ארנסט

להע האמריקאיים המענקים כפסי את מחלקים
 שלנה״ החברה את הורסים רמת-המיחיה, לאת

חשתב• לא ממלכתית ועדת-חקירה
 החגורה(של מהדק של מכנותו נעה ■]₪

שקרן! הוא האיש וקבעה: האחרים),

לעזאזל הנטעיר
 איפה אבל הקרחון. של הקצה היא פרשת־יפת

 הוא בי לעזאזל, שעיר אינו יפת ארנסט הקרחון?
 האנשים מיהם אך מפשע. חך אינו

|11* הבנקאות את למוטט לו שעזרו מ
עליו? רק האשמה כל את וזרמו

שאיתו האטזה
 שבחייה: לגברים לא וגם מזל, אין וינר לשושנה

 מסרטן, נפטר השני במילחמה, נהרג מהם אחד
 הוא והרביעי אדירים בחובות הסתבך השלישי

 שני של במרכזם עמדה היא יפת.
שושנה־ארנסט-אלה משולשים:

(שיך). ושושנה־חייפדאלה (יפת)

מיזוודה שיחות
 הטיסה לקראת המיזוודות את אורזים בעודם
 קבעו עיתונאים, עם יפת-וינר הזוג בני שוחחו

 שהכל לכולם והבטיחו שלמחרת ליום פגישות
מוש־ כמעט היתה ההסוואה בדגל.

 הארץ מן בריחתם סוד אבל למת, |§>י-§§$
זאת. בכל דלך יפת אלה של מפחדה

הגדולה הבריחה
ל שם וגלו לנמל־התעופה, נפשם על ברחו הם

 מתב- עכשיו רק נציגי־־התיקשורת. את הפתעתם
 אלה לברוח: סיבה כל היתה שלא רד

1  נגד שיוצא לבקש התכוונה לא יפת 3
מהארת! יציאה עיכוב צו ארנסט

ליום אלפיה
 ליום, דולר אלך של בבוכטה לעשות אפשר מה
 הזזיד ״העלם צוות יפת? הגימלאי שמקבל כפי

 וערד בלל, של המרכזית ההנהלה מול התייצב
ושבים. העוברים בין מישאל-בזק

| |  ״מ־ לקחת: מסרב שהיה ענה אחד ■) (
להשתגע!״ פשוט אפשר כזה סכום

לחולה מדויד
 זכאי אתה לדעת, זכאי אתה לך! שייר שלך הגוף

 לרופא ואסור מלא, מידע סמך על להחליט
 מדריך שברצונו. כל בך לעשות

 לחסדיה הנזקק לחולה שימושי £
בארץ. מערכת־הבריאות של

המרחרח רחר
מרווחת:

 מצא רוזוב גרשון
 שוש • לפסנתר מורה

 בחר (בתצלום) מימון
 דינה • החמישי דש

 עם מתחתנת וכסלר
ה • ספקטור יצחק
דני של הצפויה חופה
 ברנו־ ואלון ישינסקי אל

 ביץ#הבתשלםיהזאדורה
דבל. שלמה של הנכדה •

הקבועים: המדורים
3 ושוכח יודע מיכתבים

4 למתחרים לפרגן - העורך איגרת
5 ראשון תצלום - תשקיך
6 אחריות הבעיה: - במדינה

7 המדינה של החנקן - הנדון
13 לה־ קורה מה אלה. -אלה - אנשים

 מתלהב שמיר - אומרים הם מה
14 יוניברס ממיס

17 מושלם עיצוב - אישי יומן
 18 חכם חולה להיות איך - הרדמה בלי

20 גיתית של - מן.הכלא מיכתבים

 מאחר פיק צביקה - ישראל לילות
 גדי מזל - הורוסקופ

 הולנד אניישקה אורחת - קולנוע
 שבתאי עדנה של במקומה - החט דך

 לנקרי יהודה של - אחרת דיעה
 שריד יוסי עם - השבוע ראיון

שבץ- ת
 מאנקונה לחם - זה וגם זוז

 העולם כל על - מרחלת רחל
 - תמרורים

 מקולקל טייפ - שידור
אשם הפרשן - ברשת חור

22
24
25
26 
28 
29
32
33
34
37
38 
42

 מתנתב שויו
חויש עם

 שר- של הלשכות
 והיועץ המישסטים

 דלת. ליד דלת לזו, זו סמוכות המישפטי
 מצריכים ביניהם האישיים היחסים אבל

 של תקדים חסר מיכתב התכתבות.
 הכולל היועץ, אל השר

 בבג״ץ, לטעון מה הנחיה
־ ־ ״העולם לידי הגיע
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הלב תיקנן
 נזכר נורא,־ כאב לי היה משעתיים יותר ״במשך

 עליו. שעבר בהתקף־הלב ),46( הצעיר הח־כ
 עכשיו המוות. למלאך מדאיגה בקירבה -הייתי

 טיפשי זה כי לעשן, הפסקתי
 תיקון סיגריות!־ בגלל למות
שריד. יוסי חה״כ של הלב

שיטוי[/
₪₪1ות

 יפסיק שבועיים בעוד
 להיות שיטרית מאיר

ו יבנה, ראש-עיריית
(בתצ רותי אשתו,

 פטורה תהיה לום),
 ביבנה שהרי העירוניות. מהצרות סוף־סוף

 אל המתייחסים רבים יש
 של כ״בעלה הצעיר חרות ח״ב

עליה. רק וסומכים רותי"
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