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בשמת. מוכה אינה שמנו את נושאת שאינה תעודה

המובחרות הצילום בחנויות להשיג

בע״מ צילום לצרכי סוכנויות ״הדד׳ :בלעדי יבואן
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 ואחריות שירות לן מובטח בארץ ניקון קנית אס רק
המצלמה. חיי כל לאורך

 אתה בישראל הבלעדי היבואן - ״הדר״ של אחריות עם רק
 לפנות תוכל אליה בטוחה כתובת לך ויש מזיופים מוגן

תמיד.

 הצילום בחנויות לך מחכים ניקון של החדשים הדגמים
המובחרות.
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האדמה יום
 בישראל הפלסטיני הציבור שבת ,1976 במרס 30ב־ שנים, 11 לפני

 .הגליל״ ל״ייהוד התוכנית במסגרת האדמות הפקעת על במחאה
 על־ידי פלסטינים שישה נרצחו והגליל, המשולש בכפרי יום, באותו
נעצרו. מאות נפצעו, עשרות ושוטרים. חיילים

ם אנו רי ת סבו ע ק פ ה ת ש מו ד א ח ה רצ ם ו מפגיני  רק אינם ה
ת״. ״בעיה ה זוהי פלסטיני עי ת. ב לי א ר ש י

 בני־ברית בבית נקיים בערב, 7.30 בשעה במרס, 29ה־ ראשון, ביום
יום־האדמה. לציון כנס בתל־אביב, 10 קפלן ברחוב שניה), (קומהי

אל־עוקבי מרי • המשתתפים:
בישראל) הבדווים זכויות על והגנה לסיוע (האגודה

חברזילאי מני • מזר ה השלום) אל (
שימהמוחסן סברי עו״ד • לשלום) המתקדמת (הר
שימהפלד מתי ח״כ • לשלום) המתקדמת (הר
פעיל מאיר ד״ר •

ז ** ר ב י ז ב ב ־ ו ט  ל
ה מ י ש ר ת ה מ ד ק ת מ ם ה ו ל ש ל

תל־אביב־יפו 31109 ת.ד._______________________________

■ שלומיאלים!״ היינו ■
 )12 מעמוד (המשך
 במידה פורסם זה - חייבו סיבות
̂  דברים עשינו לא בסך־הכל, הוגנת.
ומזעזעים. גדולים

 מפסיק אני —1986 אפריל
 שאכתוב מה כל כעיתונאי. לכתוב
 שהכותב מתחתיו כתוב יהיה כעתיד,

 הליברלית המיפלגה מזכ״ל הוא
החרשה.
 אחד בהיר יום —1987 מרם
 ראשית מכותרת אליי טילפנו
 בשבועיים פעם לכתוב לי והציעו

 לשנות שלא התחייבו הם שור.
 שזהו מכיוון שאכתוב. ממה מילה

 את בדיוק משקף שאינו שבועון
 ן היה לא לא, הסכמתי. דיעותיי,

 מזכ״ל הוא שהכותב מתחת רשום
 התייחסו לא הם כי המיפלגה...

 לי נתנו שהם לציין צריך כך. אליי
̂  מאמר כולל שרציתי, מה לכתוב
 יערי מאיר על שלי ביקורתי מאוד
 לכתוב חוזר אני כעת מותו. אחרי

 את שם קיבלו איך במעריב.
 לעידו אמרתי חוזרז שאני הודעתי

לאפ באחד חוזר שאני (דיסנצ׳יק)
בדיוק ״יופי. לי: ענה הוא ריל.

 בתבקיד ,..רצית
 .,,מש־יב שוך
 דיסנצ״ק עידו
 היחסים בו. זנה

1 טובים!״ בינינו
 לשווייץ הנשיא טס הזה בתאריך

 אז זהר עם תתחיל אולי ולגרמניה.
 מאמרים אכתוב אחר״כך טס. אני

 בכתיבת ואשתתף פובליציסטיים
 ההפתעות אחת מאמרי״המערכת.

 זוהי העיתון, אנשי של הגדולות
 לבין ביני היפים מערכת־היחסים

 עורך בתפקיד רציתי אני עידו.
 היחסים מאז זכה. הוא מעריב.
טובים. בינינו

 שאת ביטוי —1986 אפריל
 ״מישפחת בציניות, בו משתמשת

 מצב. תיאור נכון. היה באמת מעריב־
 גאוות־ אחוות־לוחמים, מין היתה

 עידו השתנה... נורא הכל היום יחידה.
 מנהל שאני המשא־ומתן על יודע

 לפוליטיקה, בדרך הכתיבה, את לעזוב
 עמד לא הוא שבועות. כמה מזה

 מופתעים מאוד אנשים היו בדרכי...
 שלא. כאלה היו לפוליטיקה), (מפנייתי

 שדב לי סיפר למשל, תלמי, מנחם
 כמה לפניי עוד לו אמר גולדשטיין

לפו יילד שטומי ״תראה חודשים:
חדשהד למיפלגה ועוד ליטיקה,
 לא אנשים —1987 מרס

 פורש שאני מהודעתי הופתעו
 דולצין, המיפלגה. מזכ״ל מתפקיד

 כך על ירעו סחרוב וישראל ברמן
 כך. על שהודעתי לפני מעשים ימים

 התבשל זה זה. צעד צפו הם בעצם
 בי- גם אורגאנית. די והתפתח

הו היוותה לא שיבת״ההנהלה
 כשישה כי אם הפתעה, דעתי

 רשות־הדיבור את ביקשו אנשים
 אותי לשכנע ניסו לא צער. והביעו
 לא כי אמר מהם אחר בי. לחזור
 בי לחזור אותי לשכנע הוגן זה יהיה

 המיפ־ של הנוכחי מצבה לאור -
 הזאת מההרפתקה יוצא אני לנה.
 חייכן. פחות קצת חכם, יותר קצת

 אני מה על יותר טוב אדע לפחות
 האמת אותי. משמח שזה לא כותב.

 מסו־ לפוליטיקאים שבניגוד היא
 למסרה רק מיורס הייתי לא יימים,
 כותב אני עשיר. עולם לי יש הזאת.
 מד- וער מספרי-בישול - ספרים

 יש ברדיו, שור לי יש ריך-לתיירים,
 מאוד. גאה שאני פעילה אשה לי

 אתגר לפניי שאין העובדה לכן
 או שנה לפני לפניי שהיה כשם

 מטרידה לא הקודמות, בשנים
אותי.

 תפקידים יש — 1986 אפריל
קטן. נראה הכל שאחריהם

2586 הזה העולם


