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/ ׳,י
 הבאה הצעת־החוק על הרבה דובר כבר

 אלא חשודים, של שמותיהם פירסום את לאסור
ימי־מאסר. 30 אחרי
 שמה על שריר״. ריבקה ״חוק לה הקוראים יש

 שר־המישפטים של אשתו החוק, יוזמת של
וב במישרד־המישפטים בבעלה, כיום השולטת

כולה. מדינה
חוק לקרוא מעדיף אני וענונו". לו.

 לארץ. והובא ברומא. •לדבריו. נחטף, וענונו
 כך על שמעה אילו גם בחשאי. נכלא כאן

 לציבור, כך על לספר יכולה היתה לא העיתונות,
 כאן להירקב היה יכול וענונו הצנזורה. מאימת
 מבלי שנים, ואף חודשים, ׳במשך סורי בכלא

 נמנע הדבר כך. על יידעו ופרקליטו שמישפחתו
 שחיפש הבריטי, העיתון למאמצי תודות רק

 ושעורר לתפשו שבא האוסטרלי והכומר אתריו,
רעש.
 כל יכול המוצעת, הצעת־החוק תתקבל אם
הלילות באחד לווענונו. להפוך בישראל אזרח

וענונו •טריר
העורכים הורדמו כך

 ומאותו אותו, ותעצור דלתו על המישטרה תקיש
 יום שלושים במשך איש עליו ישמע לא הרגע
 כל עליו להפעיל המישסרה תוכל שבהם ויותר,

ש־ במה שיודה כדי וגופני, נפשי אפשרי, לחץ
אשת״השר יעשה ולא עשה

והמאהב*

 ויסות־ של בעולם במדינה. השליט המעמד
 כספי־ יפת, של הפנסיה בלס, מתנות המניות,
 כי בחד ופרשת־ידלץ, פרשת־לוינסון איראן,

 פחות מגלה היא מדי. יותר מגלה אינה העיתונות
 יגרום יותר, עוד אותה להגביל הבא חוק וכל מדי.

 ולהפקדות במדינה השחיתות להגדלת בהכרח
 גם וביניהם שונים, טפילים של יותר עוד גדולה

• מושחתים. פוליטיקאים
 לצימצום יגרום החוק הפשוט. האזרח מבחינת

 השאר בץ האישי. וביטחונו האזרחיות זכויותיו
הבאות: התוצאות צפויות

אזר המוני עתה כבר העוצרת המישטרה, •
 אחרי אותם ומשחררת סבירה, סיבה שום בלי חים

 פי הזאת השיטה את תרחיב אישום, בלי זמךמה
 השופטים רוב פיקוח. שום עליה יהיה לא כמה.

 באופן דקות, כמה תוך אלה מעצרים על חותמים
 תרבה כן יותר, לקוייה שהמישטרה ככל שיגרתי.

 בבתי־ ״יישברו" כי תיקווה מתוך חשודים, לעצור
ויודו. ובחקירות, המעצר

 שמות את לפרסם תוכל שלא העיתונות, •
 הכתבים, בהם. מלהתעניין תחדל העצורים
 לתפקידים יועברו כיום זה בשטח העוסקים

 המפקחת היחידה, הציבורית העין תיסגר אחרים.
 מופקר שהאזרח בשעה רווקא המישטרה על כיום

ולחסד. לשבט לה
 שמועות. של חרושת תתחיל שעד. באותה •

 על מידע אץ בעיתונים כי יידע שהציבור מכיוון
 שמועה. לכל להאמין יתחילו רמי־דרג, חשודים

 במדינה נפוצו כאשר ,50וד כשנות קרה כבר זה
 של מעילת־ענק על לגמרי דמיוניות שמועות

ברי בחילי ישראל השר לכידת על קולק. טדי
 אותם ידע אזרח שכל כאלה, שטויות ועוד גול,
 להופיע נאלץ המיסכן (ברזילי ימים. כמה תוך

 לציבור להוכיח כדי המילחמד* באמצע ברדיו
בממשלה.) לכהן ממשיך שהוא

 שהעיתונים מפני כסה, פי תגדל זו חרושת
 תוך ביותר המרעישות הידיעות את יפרסמו
 נעצר ״ח״כ כגון ידיעות הגיבור. שם העלמת
 נתפס חשוב .מנהל־בנק מיני״, שוחד של בחשד

 המאהב את פצעה ״אשת־השר במעילת־ענק",
 אנשים הרבה הראשיות. בכותרות יופיעו שלה"

 אנה לא ״זה בקולי־קולות: ויצעקו בארץ יסתובבו
תרגילאחות!" לי אין

שע בטלוויזיה בשידור אמרתי מכבר לא
 המישטר בין זבויות־האדם מבחינת לבחור לינו

 באר- הנהוג המישטר ובין בברית־המועצות הנהוג
 ניו־ נוסח עיתונות בין לבחור עלינו צות־הברית.

פראבדה. נוסח ועיתונות טיימס יורק
 בארצות־ אחת. בחירה אלא אינן הבחירות שתי
 שניו־יורק מפני זכויות״האדם. נשמרות הברית
 מעצר. וכל חשד כל על לדווח יכול טיימס

מע על מודיעה פראבדה אין בברית־המועצות.
לאדם. זכויות בה אין כן ועל צרים,

 בשם באים החוק, יוזמי ושות׳, שריר ריבקה
 אדם של הטוב שמו על הגנה נעלים אידיאלים

 חפים־ לעצירים הנגרם הנזק הורשע. בטרם
 אחרות. חסודות מישאלות הרבה ועור מפשע,

 התעוררו ובעלך שחר שחבקה היא עובדה אולם
 בתחום מסויימים חשדות נגדו שהועלו אחרי רק

 בכנסת כאלה הצעות הועלו בעבר גם הציבורי.
 שנפגע אחרי קרה זה פעם ובכל — פעם מדי

 שלא או בצדק אחרת, או זו מפרשה פוליטיקאי
בצדק.
 זוהי אזרחים. על להגנה הצעת־חוק זו אץ

חבח ושאר פוליטיקאים על להגנה הצעת־חוק

סחטנות של
רומ בהצעת־החוק, התומכים דדכים, כמה

 ללחוץ כדי רק באה שההצעה לעיתונות עתה זים
 להם. מאמץ אינני מרצונה. דרכיה את לתקן עליה

 הצעודהחוק את להעביר ינסו שהם מאמין אני
היו העיתונים עורכי את שהרדימו אתרי הזאת,
 חופש־ על ברצינות מעולם לחמו שלא מיים,

העיתונות.
 אדם כאשר בעיתונות. לתקן מה יש אבן,

 באותה זאת לפרסם יש המעצר, מן משוחרר
 כלים ליצור יש מעצרו. דבר את כמו ההבלטה

 שלא עיתון על־ידי שנפגע לאזרח, שיאפשרו
 קהילת־התיקשורת מיידי. סיפוק לקבל בצדק,
 אך עצמה. את ולתקן עצמה את לבקר צריכה
 , של תרגיל־סחטנות בגלל זאת שתעשה אסור

 ז ב־ להנהיג המאיימים מושחתים פוליטיקאים
בחת־המועצות. של תופש־העיתונות את ישראל

מיכחבים
)3 מעמוד (המשך

 צמר זהו משובח. צמר סתם איננו ויקונה
 ר עדינים מבריקים, סיבים בעל ביותר, מעולה

 כיבשי של מגיזתן מופק והוא במיוחד, רכים
 בהררי חופשיות המשוטטות הפראיות, הלאמה
ובוליביה. פרו שבמרומי הנצחי השלג

 אל־ הקרוי המבוייתות, הלאמה מגזע ואגב,
 המשמש ומיוחד, מעולה צמר מופק כן גם פאקה,

יקרים למעילי־גברים גולמי כחומר הוא גם
תל־אביב סישמן, טובה

בן־יהודה פינת
ה אישי", (״יומן תיקנית לשון על

י ).25.2.87 הזה עולם
 כה הזה שהעולם לשון, בענייני נדנוד ושוב

לתקינותה. רגיש
 בריאה (״נפש המנוח יערי מאיר על בכתבה

 דור מאחרוני אחד היה ״הוא נכתב: שברירי״) בגוף
 והוא מזלו שאיתרע דור הנפילים דור המייסדים

מאין." יש ליצור מסוגל היה
 נשבר הוא מזלו איתרע המילים פירוש אבל

 במטבע להשתמש אפשר נכשל. כלומר: מזלו.
 היה ולא מזלו איתרע כגון: לשלילה, רק זה לשון

חיפה כהט, יעקב פרום׳ מסוגל.
•  •

צעיר צרם צעירי:
 בכלא (״לסביות צלם של זהותו על

).25.2.87 הזה העולם נווה־תירצה",
 שאותה מיזרחי, גלית של תמונותיה את

מזויץ, לשוד נסיון בגין כליאתה לפני ראיינתי

25.2.87 הזה״ ״העולם
רביעית שנה סטודנט

 אלון רביעית) (שנה לצילום הסטודנט צילם
תל-אביב אדווה, נעמי צעירי.

המרחלת של התועלת
 לאשה הדרוש הנעליים מיספר על

הזה העולם המרחלת", (״רחל
25.2.87.(

 עשרה איזה לך דחיות(״יש של שבועות אחרי
 אליי להתלוות היקר בעלי סירב בהם זוגות!״),
 הוא סוף־העונה, במכירות נעליים זוג לקניית
ולקנות. לצאת בי ודחק לפתע, השבוע, התעורר

 שקניתי עד חדל לא הוא לחנויות וכשנכנסנו
 ככה־ככה). ואחד מציאה, (שניים זוגות שלושה
 במקום הסבר. ביקשתי הביתה, שבנו כאשר

 העולם של האחרון הגליון את פתח הוא תשובה
 המרחלת רחל של מדורה את לי הגיש הזה,

 יש אל־על) איש של לאחת(גרושתו אם והצהיר:
 שישה טלוויזיה) ולאחרת(אשת נעליים זוגות 27

מגיע. לך גם מגפיים זוגות
תל-אביב פופל, חווה

בראי האיש
 בנושא המנהל בוועד ההצבעה על

אינטליגנטי", (״חמור טווירי ציון
).4.3.87 הזה העולם

 כאילו פורסם שידור) (במדור הזה בהעולם
 תבוטל לא אם בראי להסתכל אוכל שלא אמרתי

 הטכנאים ועד יו״ר סווירי, ציון של השעייתו
 הכדורסל מישחק שידור את שהפסיק בטלוויזיה,
המפורסם.

ד הצבעתי אני הנכון. הוא הגמור ההיפך ג  ־׳י נ
 שלא אמרתי, במיעוט. והייתי ההשעייה, ביטול
 ביטול בעד אצביע אם בראי, להסתכל אוכל

הצודקת. ההשעיה
 את לבטל המנהל הוועד שהחלטת סבור אני

 לטלוויזיה חמורות תוצאות תביא ההשעייה,
 המנהל, הוועד חבר ברון, נתן הישראלית.

ירושלים השידור, רשות

אריק? את הדיח מי
מזכי שלושה בין באר״שבע פועלי

העו כורחו", בעל (״ראש־עיריה רים
).4.3.87 הזה לם

 !מתפקידו ניסן אריק את שהדיח מי פיספסתם
 כפי ולא כרמל, בנץ הוא מועצת־הפועלים כראש

 זה לפני שנים כמה מעניין: פרט ועוד שכתבתם.
סבאג. אורי את זה, מתפקיד עצמו, ניסן הדיח

באר־שבע אמזלג, יוסי

 מישרת על התמודד לא מעולם זילברמן משה
 השנים בשמונה שכן מועצת־הפועלים מזכיר

כממ שימש הוא כראש״עיריה, לבחירתו שקדמו
ראש־העיריה. מקום לא

 אריק מקומו, ממלא לבין בינו מערכת־היחסים
 מערכת־יחסיםייי גם יש ביותר. טובה היא ניסן,

 מועצת־הפועלים מזכיר לבין בינו טובה אישית
 תיקשורת יועץ שתיל, יצחק כרמל• בנץ

באר־שבע לראש־העיריה,

המרחלת של התועלת
 הדרוש הנעליים זוגות מיספר על

הזה העולם המרחלת", (״רחל לאשה
25.2.87.( *

 ] עשרה איזה לך דחיות(״יש של שבועות אחרי
 אליי להתלוות היקר בעלי סירב בהם זוגות!״)
 הוא סוף־העונה, במכירות נעליים זוג לקניית
ולקנות. לצאת בי ודחק לפתע התעורר

 שקניתי עד חדל לא הוא לחנויות וכשנכנסנו
 ככה־ככה). ואחד מציאה, (שניים זוגות שלושה
 במקום הסבר. ביקשתי הביתה, שבנו כאשר

 העולם של האחרון הגליון את פתח הוא תשובה
 המרחלת. רחל של מדורה את לי הגיש הזה.

 ► יש אל־על) איש של לאחת(גרושתו אם והצהיר:
 שישה טלוויזיה) ולאחרת(אשת נעליים זוגות 27

באמצע. מיספר איזה מגיע לך גם מגפיים זוגות
תל-אביב סופד, חודה

למערכת מיכתבים
 הזכות את לעצמו שומר הזה העולם
ת. קוראים מיכתבי לערוך בו סי  מ

ק טכניות. או מישפטיות לשוניות,

סוד
הזנבות

 העולם התעניין שנה 25 לפני גם
 רק ולא העברית, בלשון מאוד הזה

 גם בדיהודה. פינת במיסגרת
 דווח, שבו ספרים, המחר במיסגרת

 25 לפני השבוע שהופיע בגליץ
 נקיה. לשון החדש. סיפרו על שנה,

 בן (אז הקשיש העברי הבלשן של
בנידיורק: שחי פרסקי, תיאל )75
 סובל אינו בן־גוריון שדויד למרות

 חשובה מילה זאת בכל היא אותה,
 מחקר לפי כמובן. את, המילה מאוד.
 ביותר השכיחה המילה היא את מדעי,
 השכיחה השניה המילה העברית. בלשון
לא. ביותר:
 כל־כך. חשוב דבר היא ששכיחות לא

 מילים, 414 מצויות למשל, בתנ״ך,
 בלבד, אחת פעם אחת כל המופיעות

 בלשון(כגון: רע לא נשתרשו זאת ובכל
צינצנת). סולם, אבטיח,

 למיברשת קוראים למה יודע ומי
ברוש. מעצי עשויה היא כי מיברשתי

 אנשי של (השטריימל למיזנבת ולמה
 כנגד זנבות 13 זנבות) 13 שערים) מאה

היהדות. של עיקרי-האמונה 13

-
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