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 את הסבו כאשר השבוע, רק זאת גיליתי
מאוד. אותי הרגיז זה לכך. תשומת־ליבי

★ ★ ★
קריקטורה. של צורה הוא הפוטומונטאז׳

 זה לפעמים אך בו. להשתמש מרבים אנחנו אין
מתבקש. ממש

 להקה של תצלום לידינו הגיע שעבר בשבוע
 בשעשוע עסקה זו להקה בארץ. שביקרה בריטית
בבוץ. חופשית היאבקות אנגלי:

׳ 1,/' ר י
משגיאות״דפוס. מרגיז דבר אץ

 העריכה. לפני מהעיתון חלק על עובר אני
 שכלל קרה כך הדפסתו. אחרי זה חלק קורא ואיני

מאוד. מרגיזה לשגיאת־דפוס לב שמתי לא

 כתבת־תחקיר כתבתי שבועות חמישה לפני
״מכ במקור: כתבתי, השאר בין פרשת־איראן. על
 כאיש אותו מעריכים ביניהם) (ואני ניר של ריו

ובעל־עקרונות." רציני אחראי.
 אפשרית שכמותה מוזרה, שגיאת־דפוס בגלל

 ״מכריו(ואינני בעיתון: הופיע העברית, בשפה רק
 רציני אחראי, כאיש אותו מעריכים ביניהם)

ובעל״עקרונות."
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 את מייד לנו הזכיר זה — בבוץ היאבקות
 צעד רק היה מכאן בתנועת־החרות. המתרחש

 זה פוטומונטאז׳. בצורת הרעיון למימוש קטן
 נהנו. שהכל מקווה ואני טובה. ברוח נעשה
והפוטומונטאז', המקורי התצלום הנה
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)3 מעמוד (המשך
המ אוכלוסיית של רובה מעדיפה בהם מבוקשים,

לחיות. דינה
חד שלושה דירת להשכיר כדאי שיהיה כדי

וה ההקלות כל שעם למשל, בתל־אביב, רים
 פחות להיות יוכל לא מחירה האפשריות הנחות

 שכר״דירה לגבות יצטרכו דולר, אלף 80 ער 70מ־
 התשואה חישוב לחודש(לפי דולר 600־500 של

כזה). גודל בסדר מהשקעה המתבקשת
 יוכלו צעיר, זוג או השורה, מן שכיר ואיזה

כזה? בגובה בשכר־דירה לעמוד
תל־אביב פלד, דם

 לוגיסטיים יעדים בין מפריד הוא ״כי היתר,
 זה אבל דפוקים, היו המדיניים היעדים למדיניים.

 הצבאיים היעדים את לבצע שאי״אפשר אומר לא
שצריך״. כמו

 בסיגנון דיעה, אותה ועל מילים, אותן על והנה
 קדושי הירושלמי האסטרולוג כאשר אחר, קצת

ה לדרג לשמוע לא מהרמטכ״ל ביקש אליצור
 אותו כינה בצבא, פוליטיקה לערב ולא פוליטי

 מיליטריסט דמוקרטי, ״אנטי הזה העולם עורך
לאומני״.

 הזהז העולם עורך אצל ואיפה איפה יש האם
ירושלים גורן, שלמה

פלשתינה(א״י)
ארץ־ של הלועזי בשמה השימוש על

אלן וודי של החדש בסירטו ישראל
 ).18.3.87 הזה העולם (״תשקיף",

 להתרגש סיבה כל אין האמריקאיים ליהודים
 של ימים החדש, בסירטו קורא אלן שוודי מכך

 ארץ־ של שמה זה פלסטיין. לארץ־ישראל רדיו,
מימים בלועזית ישראל) ממדינת ישראל(בשונה

דסמיגריו! העיתון מן
 הדיר של כתבותיו של חשיבותן על

הזה. בהעולם נודלמן יולי
 ד״ר של סיפרו כי לדעת תתעניינו בוודאי

 סידרת וכן בישראל, הבריאות מערכת נודלמן,
 לעבודה בסיס שימשו הזה בהעולם כתבותיו

 של בהיסטוריה שלי הקורס במיסגרת סמינריונית
אוני־ של לרפואה בפקולטה הניתן הרפואה,

רוטנשטרייך(מימין)׳ יו״ר־ועדה
פרופסור לא פרקליט,
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1*

ל

 את טבעו שהאנגלים הזמן מן רק ולא ימימה,
פלשתינה(א״י). המושג

בכי מכירה ישראל ממשלת אפילו מזה, וחוץ
 מאות נוסעות הזה היום עצם שעד עובדה זה. נוי

 האו״ם במוסדות תפקידים בעלי של מכוניות
מכו של לוחיות״הזיהוי כשעל המערבית בגדה

פי(פלסטיין). האנגלית האות מתנוססת ניותיהם
הרצליה זונטג, רפי

נתן איננו יהושע
 וע־ יו״ר של האקדמי תוארו על

 הזה העולם (״אנשים״, דת״הבירור
18.3.87.(

 ועדת־ יו״ר רוטנשטרייך, יהושע לד״ר לו יש
 פולארד, לפרשת הממשלה שמינתה הבירור
 מועצת יו״ר בכיר, משלו(פרקליט תארים מספיק

 לו להעניק צריך הזה שהעולם מבלי העיתונות)
שלו. שאיננו נוסף, תואר

בתו הד״ר את הכתיר אנשים שמדור למרות
 כי מניח אני לו. מגיע זה תואר אין פרופסור, אר

 הכתיבה, בשעת חשבה, הזה העולם של הכתבת
 (לפילוסופיה) הפרופסור אחר, רוטנשטרייך על
ב העברית האוניברסיטה איש רוטנשטרייך, נתן

ירושלים חן, יאיר ירושלים.

והאסטרולוג ולד ד״ר
(״ראיון קורא של מאוחרת קובלנה

).29.10.86 הזה העולם השבוע",
 הד״ר עם בראיון הזה, העולם כתב בשעתו

 בתשובה צה״ל, על הדוח מחבר ולד, עמנואל
 שיקולים בגלל בדוח דנו לא ״אולי לשאלה

בין ענה, ולד כי לצבא״, מעבר שהם פוליטיים,

 בעל־המשמר״, לסיד יוסי של באיור *
צור. צבי לוועדה. לחברו במישקפיו מחובר

ג׳. שנה תל־אביב, ברסיטת
 התרשם עילם, משה הסטודנט העבודה, מחבר

 הרפואה למערכת הביקורתית הגישה מן מאוד
 ה־ מהבחינה גם זה בנושא דן והוא בארץ

קונספטואלית.
תל-אביב פריד, יהודה פרופסור

אחד כל
שלו והגוי
ב שהילכו והבדיחות ימים היו

 היו הפוליטית הצמרת על ארץ
-׳ ב־ הן מאשר מאקאבריות פחות
העו דיווח למשל, בך, אלה. ימים

 השבוע שהופיע בגליונו הזה, לם
 אותה אנקדוטה על שנה, 25 לפני
ממ ראש על השרים אחד הפיץ

מא לנובח בן־נוריון. דויד שלתו,
בירי זה של הבלתי״מתפשר בקו
הפו מיפלגת אנשי משמאל, ביו

המאוחדת(מפ״ם): עלים
 בן־גוריון, דויד של כנו החליט כאשר •

 השנית מילחמת־העולם של בעיצומה עמוס.
 מפצעי־המיל־ החלים בה בלונדון, להתחתן

 הוא האנגליה, קאלאו מרי עם שלו, חמה
 באותה שהיה לאביו, כך על להודיע טילפן

 * היהודית. הסוכנות הנהלת יושב־ראש עת
^ לברך ומיהר לבשורה שמח האב בדגוריון

 את להכין גם ביקש עמוס, הבן. אך הבן. את
^ ולכן יהודיה אינה שמרי לעובדה אביו ^ > ך סי  הי
 משלנו!״ לא היא ״אבל

מ ״היא בבהלת בן־גוריון הגיב ״מה?״
הצעיר?" השומר

2587 הזה העולם


