
מיכחבים
דמטינסקי שר האשליות

עמדו שלא ופרוגנוזות דיאגנוזות על
הזה העולם (״ז׳בוטינסקי", במיבחן

29.7.87( .
 וכמתענ־ ,בפסיכולוגיה רקע בעלת כמחנכת,

לער עליי ז׳בוטינסקי, זאב של בביוגרפיה יינת
 כי קבע הוא אבנרי. אורי של הנחות כמה על ער
 שהוא יטען לא ז׳בוטינסקי של אויביו גדול ״גם

 כ״פרקליט ז׳בוטינסקי את להציג אין וכי רמאי"
אחיזת־עיניים״. של חוזה המנסח רמאי,
שהת אשליות, של בעולם חי ז׳בוטינסקי אך
 הפוליטית המציאות של פשטנית ראייה על בססו

 מרבית ובצדק, בכתבה, שצויין כפי תקופתו. של
עמ לא ז׳בוטינסקי של והפרוגנוזות הדיאגנוזות

 הפשטנית שהראייה ייתכן כי אם במיבחן. דו
 להמוני רעיונותיו את לשווק לז׳בוטינסקי עזרה

 לדיעותיו חיזוק בקבלו במיזרח־אירופה, מעריציו
 כיצד היתה בעייתו אבל ההמונים. מצהלות מקול
האכ לאור לציוויים, ולתרגמן אלה ריעות לשלב
הריאלית. המציאות של זריות

 אכן ז׳בוטינסקי של והליבראליזם גם ייתכן
 לשיווק. נוח שהוא כמשהו תמימה, באמונה החל
מדי בתחום מעשיות, הכרעות כשנדרשו ברם,
 בנושא למשל בארץ, חסידיו של מעשית ניות

 ההגנה אירגון של אי־ההגבה (מדיניות ההבלגה
 שימש הוא )1939־1936 בשנים ערבים לתקיפות

 חסידיו, מעשי בלתי־ליבראלית. להשקפה כסות
לרעיונותיו. מוחלט ניגוד היוו באישורו, שנעשו

רעננה שטדלר, עדנה
• • •

פרס לעזרת אליפז
(״המיב־ שם־עט בבחירת העיתוי על
הזה העולם פרס", את שהקפיץ תב
5.8.87( .

 לא אשר מעשה עשה שר־אבי חיים שהחבר זה
 זילזל שלנו(כאילו פרס בשימעון בפוגעו ייעשה,

 זה אבל בר־דעת. לכל מובן זה בך־גוריון) דויד בו
 התימני, אליפז בשם־עט בחר שר־אבי שהחבר

 ״ניבא בבחינת לעניין, בחירה דווקא היתה זאת
שניבא". מה ידע ולא

 איוב רעו את אליפז הוכיח בהם הפסוקים אחד
שר־אבי. החבר של התנהגותו את מתאר ממש

 כ"ב>: פרק (איוב. התימני אליפז אמר וכך
 תחבול כי לעוונותיך, קץ ואין רבה, רעתך ״הלא
כפר־סבא הגלילי, שאול חינם!" אחיך

מנצח וגם מנתח גם
 בארץ בולגריה יוצאי של מעמדם על

 העולם עצמו", את שאכל (״האיש
).5.8.87 הזה

 כי הרעיון את הזה העולם עורך נטל מניין
 בולגריה, יוצאי של בנם שהיה המנוח, בכר אהרון

לנחותים? נחשבים בארץ הבולגרים כי חש
 של 1 מם' מנתח־הלב — לנחות נחשב מי

בולגר יוצא שהוא לוי, מוריס הפרופסור ישראל,
הפולי מאצילי ואחר לשעבר שר־הבריאות יה?

 יוצא שהוא שם־טוב, ויקטור הישראלית, טיקה
 שהוא גראציאני, זיקו האהוב, המנצח בולגריה?

שול ראש־הממשדה, של אשתו בולגריה? יוצא
בוגלריה? יוצאת שהיא שמיר, מית

באר־שבע בולגריה. יוצא ליי, שבתאי

הילכתית החרטה
(״להיק בקומות לקבורה ההיתר על
).27.11.85 הזה העולם לגובה", בר

 החליטה )20.7.87( תשמ״ז בתמוז כ״ג ביום
 מבחינה לאשר אחד פה הראשית הרבנות מועצת

 לקבורה על־ירינו שהוגשו ההצעות את הילכתית
בקומות.

 תרומתו על הזה להעולם להודות ברצוננו
הנושא. לקידום ועזרתו

 ירושלים אדריכל, פונגר, אורי
אביב תל אדריכל. שיגב, טוביה

ם חני ס, שמי קל״ב,
 משנות ראשי״תיבות של פישרם על
).5.8.87 הזה העולם (״שייקה", 40ה־

 ראשי־ למבול התרגלנו כך כל כבר אנחנו
 מקל״ב חיינו, את המציפים הצבאיים, התיבות

 לסוגים השמורה שירות זכות לבית, (קרוב
 (שירות שמ"פ עד מתגייסים) של מסויימים
 לא שאלה שוכחים שאנחנו ער פעיל), מילואים

 ותק בעלי מהם ורבים צה״ל הקמת עם רק נולדו
צה״ל. קיום שנות 39 על העולה

)9 בעמוד (המשך
2606 הזה העולם

האחורי: השער כתבת

מין! לו תנו
 (בתצלום) אביטל הרצל אסיר־העולם

 ארביב, אורית בכלא. עצמו את הצית
 למען הנלחמת ולחיים, למאסר חברתו

הח אבי־בנה, עם להתייחד לה יאפשרו
הק המצוקות אחת את לחשוף ליטה
 ״תנו במין. מדס־ר האסירים: של שות
 שילמו־ אל קוראת היא חיי־מין!״ להם
 מנתח הזה״ ״העולם הסוהר. בתי נות

בד־ הפסיקה משמעות את
של להתייחדות הזכות בר #

נשותיהם. עם האסירים

יון על שוק
 עולה, המכפלת למדינה: בא חדש מינהג

 התורה חכמי במועצת הירך. את וחושפת
 השוק גם הרי אבל — זאת יאהבו לא בוודאי

 עד אותם זיעזעה החשופה ■
 בקרב אבל נישמתם. עימקי

מראש. צפויה תבוסתם הזה

 המנהיגות לעמדת אותו מכינים חסידיו
 הצהרות משמיע הוא בינתיים בליכוד. הבכירה

 עורכים ותומכיו האמריקאי, נורת׳ בראולי סחנו
אדיר, ציבור יחסי מסע לו

 בנימין כדוגמתו. נודע שטרם
זינוק. בעמדת נתניהו (,.ביבי״)

ריבי של החופה ליר פלונטר — כספי ואלי
 של החדש האף את ראה טרם אוחנה אלי •

 לקחה בן־עמי תמי • בן־בסט רונית
 בגלל הכל לו. שנתנה השעון את זר מקובי
ולבן ליעל הביתה, חזר קיטל שלום • טבעת

הפסידה איך • מראש? רוזי אצל חדש מה •
 טיסה רובינוביץ אריאלה

 מי — בקר מיכל • לחדל
לחולון? עד ונסע עליה נדלק

באמבטיה ליווייתן
 קרה החרסינה, חנות על באגדה לפיל, שקרה מה

 לתוך פרץ בעולם הגדול חיל־הים לאמריקאים.
 בביזיונות והסתבך הפרסי המיפרץ של האמבטיה

רו־ של בסירטי־הגבורה חמורים.
 להתרחש צריך חיה זר רגן, נלר

סרט. אינם החיים אבל אחרת.

הירידה לפני רגע
 מה יורד. עוד לארצות־הברית. נוסע דויטש פזי

 אחרי מצה״ל ״השתחררתי ימריא? בטרם בפיו
 היחידי הדבר קרבי... כחייל שנים שלוש

 צו זה מהמדינה שקיבלתי
חיקוי, כאן הכל אם מילואים...

למקור?" ישר ללכת לא למה

סיפחתי מאסו
 .עיתונאי נודלמן, יולי הדד בין קרה באמת מה

 מילה בסיביר, (״אצלנו, מרוסיה שעלה ורופא
 הסיפרותי העורך קריים, יוסי לבין מילה!־) זו

 אוהבים לא (״השוטרים אלכסנדריה יליד
הסיב־ הסתיים מדוע בוהמה״)?

|  ד בפקודת־מאסר, הכספי פוך ^7\
שוטר? של אוזנו נשרטה איך

נישגן לצד
 רוכש ריגר, יוסי של זוגו בן פישמן, אליעזר
 מקבל שהוא אשראי תמורת מהבנקים, נכסים

 10 של פיחות צופה הבנקים איגוד מנכ״ל • מהם
 גלובוס ויורם גולן מנחם • אחוז

הנוכלים בחבורת מתחככים #
האפיפיור. את רוששה שכמעט

אוקראיני
אדם נבו

 איוואן גיון של במישפטו קורה מוזר משהו
 אדולף של במיקרה כמו שלא דמיאניוק.

 אל■ מיפלצת בו רואים הצופים אץ אייכמן,
 קול, לו יש אטום. זכוכית תא בתוך אנושית,
 גס אליבי. וגירסת עממי חוש־הומור אישיות,

 שלשקריס ברור משקר, אסחוא
 שאינם הסברים להיות יכולים
אשם. שהוא הוכחה דווקא

 המשודר
חולה כאדם

 מספר מוחי, באירוע שלקה שלו, יצחק המשורר
 בפוליטיקה. עניין איבד ואיך חייו השתנו כיצד
ממני. חשוב יותר הרבה ״אבא הבן: שלו, מאיר

הטלוויזיה, בזכות מפורסם אני
1#י1 נאד. כל להופיע יכול שם אבל (

שירים!״ לכתוב יכול אחד כל לא

יוד שערוריית
 לפני שבועות שלושה הזה: כדבר נשמע טרם

 בקבוצת בכדורגל, הלאומית הליגה פתיחת
 לא המאמן האימונים. החלו טרם לוד הפועל

 לא חוזים השחקנים, עם נפגש
 מ־ מתחמקת וההנהלה נחתמו, ^ ן

לכדורגלנים. חובות תשלום

הקבועים: המדורים
3 חג״ם שמ״פ. קל״ב. - מיכתבים

4 הליגות צימצום - העורך איגרת
10 בשרון טעות - תשקיף

6 חמממס! - במדינה
7 הלאומי הטוטו - הנדון

12 פרס של עונשו - אנשים
 חודורוב. יעקב - אומרים הם מה

 הכהן אבידור שמואל
14 לובלסקי ומאשה

15 מרגל! לא - אישי יומן
16 חוסייני פייצל עם - השבוע ראיון

21 גיע־גיע הגמד - זה וגם זה
22 קיצית מכפלת - אופנה

24 לאמריקה חפצדי - והשקל אתה
25 שיניים בלי אריה - הורוסקופ

 מקנאים הסופרים - חדש דף
26 בגנרלים

30 רע חרש - תשבץ
31 אינטלקטואל י- העניין עצם
32 העולם כל על - מרחלת רחל

3?) המנהל איפה - שידור
37 תמרורים

42 הזריז שלזינגר - ברשת חור
.......... 3^

זבל של עניין
 הזבל. ליד שלוי, בחצר גדר בנה תמים אזרח

 בתל־אביב הבריטי שהכיבוש גילה הוא אחר־כך
 זקוק הרצליה עיריית שראש נמשך, עדיין

מזויינים, שיעים של לפלוגה
1 1#  מנכ״ל אין ירדן ושבממלכת ■

הטובה. הגדר דרעי. אריה בשם

שבא הנוכל
הצנחנים מחיו

הצנ מן מאושר גיבור ״פטל״, של עלילותיו כל
 דולארים במיליוני המושבים את שסיבך חנים.

בהצתה, רמאות, במעשי והסתבך
1 1  אלימה, ובגביה יהלומים בגניבת 1

אחרים. צנחנים של בעזרתם

מ:1 1 פייצל,
■ אגוז של

 לאומי גיבור של בנו אל־חוסייני, פייצל
 מעצרו על מספר לאגדה, שהיה פלסטיני
 אסף הוא שבמהלכו מינהלי מעצר האחרון,
 ועל חקירה, שיטות על מהנחקרים עדויות

 על ישראלי. סטי״ל על־ידי ספינה של הטבעתה
 על דעתו על מישפחתו, של השורשים

 ועל בלתי־אלימה התנגדות על הישראלים,
 בבחירות להתמודד הרעיון

 זה כל — ירושלים לעיריית
הזה. להעולם מיוחד בראיון

הקידנזי: השער כתבת

בסלון ברוגז
 מתגזררים דמיאניוק מישפט כוכבי
אוכ בירושלים. אחד במלון כולם

 המקום, באותו ארוחת־בוקר לים
הפרק זה. עם זה מדברים אינם אך
עיתונאי. להיות רוצה אוקונור ליט

 ג׳וניור דמיאניוק וגון
 יטפל עור שהוא מבטיח

אביו. סניגור שהיה במי


