
ם י ב ז מ י ז ב
פצ״ר שד עבר

 (״קץ הדמוקרטיה דגל נושאי על
).21.10.87 הזה העולם להפקרות!׳/

המו שמגר, מאיר העליון, בית־המישפט נשיא ^
 ליברליזם של בדרף־המלן־ בית־המישפט את ביל

 בצה״ל. בכיר קצין סתם לא בעבר היה דמוקרטי,
 של הראשי(הפצ״ר) הצבאי הפרקליט היה הוא

צה״ל.
 משהו. לאדם עושה פצ״ר של שעבר נראה
 שנים משך שפעל הפרקליט הדר, צבי גם עובדה:

פצ״ר. בעבר היה נאפסו, עיזאת עבור
 אמנון תת־אלוף הנוכחי, המישרה נושא גם

 לשכנע הצליח לאחרונה המישמר. על עומד נבו,
 מזכירו את בכיר, קצין לאזרח שר־הביטחון את

 מנהגו הלוואה בנטילת הואשם שזה אחרי הצבאי,
תל־אביב גולדשטיין, אברהם האישי•

וחשיפה אר.1*כ־ןי
 עמירב ופגישות ביטון מסר על עוד

 העולם בחירות׳/ (״האש״פיסטים
והלאה). 30.9.87 הזה

 של בכתבה אי־דיוקים מיספר נפלו לצערי
 שיזם האדם בתור קובע אני זאת ואת הזה. העולם

אותם. ותיעד להם שותף היה המגעים, את
 היה לא ביטון ח״כ שהעביר המסר ראשית,

 המשא־ומתן תנאי על חשוב מידע אם כי ברווז,
 לכן קודם שסוכמו כפי לישראל, אש׳׳ף בין

בז׳נווה. למיפגש שקדמו במגעים
 (של הפרשה את ,חשיפת כי הקביעה שנית,
 קינאתי בעיקבות היא עמירב) משה לפגישות

מוט היא ההצגה,׳׳ את לי ״שגנב בצ׳רלי.ביטון,
עית.

 לא הפרשה את לחשוף המשותפת החלטתנו
 אל־חוסיי־ פייצל של מעצרו בעיקבות אלא באה

הפלסטי מהצד במגעים המרכזי האיש שהיה ני,
ני.

מוש אל־חוסייני שבעוד הדעת על יעלה האם
 שניהל היא אשמתו כשכל הסורגים, לבין לך

 — הבכירה המנהיגות דעת על — מגעי־שלום
 את נמלא למצופה, ומעבר מעל פירות שהניבו

■חשל׳ם איש־שלום, דוד מים? *פינו

האומנם
בסוכות״, (״מילחמה עזה אירועי על

).13.10.87 הזה העולם
 אסיר של הנתון הזה להשלם מתיישב כיצד

 מאסרי־ למיספר שנדון אזרחים (רוצח נמלט
 הכלא מן לבריחתו שסייעו אזרחים ושני עולם)
 הקביעה עם הביטחון, כוחות על־ידי נורו ואשר

 היו ששלושתם ״ברור והמטופשת הבומבאסטית
מפשע"? חפים אזרחים

חולון אורן, חיים האומנם?

הכותרות עושי
והמ עיתונאי(״הנעדרים ניסוח על

ה העולם תים׳/ ).21.10.87 הז
 של הכותרות בניתוח רבה הגזמה יש ^

 בהם אסונות־הטבע למחרת העבריים העיתונים
 יהודי ״נעדר הזה: העולם (כלשון ארבעה ניספו
ערבי!״). מהרוג חשוב

 לא יהודים, היו הניספים כל אם שגם בטוחני
 בניסוח היתה לא לדעתי, שונות. הכותרות היו

בתת־מודע. לא גם זדונית כוונה כל הכותרות
 של המנוסים לעיתונאים ידועים בוודאי

 — כותרת של לניסוחה השיקולים הזה השלם
 לשורה הנכנסות השלמות המילים מיספר

 המיקרה הכותרת, בניסוח הזמן לחץ מסויימת,
 לקורא. הגירוי — מכך פחות ולא העיוור

 לחייו ״חשש האומרת כותרת אבל לעשות, מה ״
 ובכל שפה הקורא(ככל עין את תופשת סרן״ של

 וחמישה נהרגו ״ארבעה מאשר יותר מקום)
ובעת״ם גורשניק, שמעון נעדרים•"

• • •
דה־לנכס שביתה
עי (״אין רשות״השידור שובתי על

ה העולם לעיתונאים״, תונים  הז
21.10.87.

 יומיים עיתונים לספק הפסיקו שמיים! שומו
 גם וכנראה בטלוויזיה! לשובתים טלפון ושירותי

 בשעה ועוגה קפה יותר להם מגישים לא כבר
עשר.

או, שביתה? לא או שביתה זה? מה סליחה,
, דה־לוכס. שביתה סתם אולי, )4 בעמוד (המשך

2618 הזה העולם

הקדמי: השער כתבת

לשקר לא העיקר:
 שנים כבר בשב״ב קיימת שהיתה נורמה השסע אישרה לנדוי ועדת
 הפוגעות שיטות־חקירה להסתיר כדי לשקר יידרשו לא החוקרים רבות.

 בין הגבולות מהן חוקיות. תהיינה הפגיעות האדם, בזכויות
 תעצום שמדינת־ישראל הדעת על יעלה האם ? אסור ל ־מותר־
בלבד? דיקטאטוריים במישטרים שמקומם לעינויים עיניים

האחורי: השער כתבת

 האהבה מנתב־
גיתית של
 שהתה מעצרה שאחרי הראשונה בתקופה

 פגשה שם באברכביר. יזרעאלוב גיתית
הש בין אסיר־עבודה. סמטנסקי. צבי את
 במיכת־ שהונצח קשר־אהבה נרקם ניים
 חושפניים. ארוטיים. מיכתבים הם אלו בים.

 ב־ ״כזרם־מים פיוטיים אף אולי ■—
 סוחף בי. חודר מבטך רק ג־קוזי.
עוגן.״ אמצא בצילך שם אותי...

64־1 ב אבא טמיר:
 — אבא וכמעט בחייו, השביעי בעשור טמיר אברהם
 שכבר האשה, בשביל אם כי בשבילי לא ״הילד

 — ילדים יש כבר עצמו, לו, ."40 לגיל מתקרבת
 בפוצי־מוצי מסתפק היה מהצבא, חוזר כשהיה פעט,

 מוגזם הדוקים. כבר היחסים היום
 רודף לא הוא רון־ז׳ואן, לו לקרוא

גדולים. רומאנים כמה רק שמלות,

■דדת־מויבה
 (משמאל) ואינה צבי

 שנים כמה לפני נפגשו
 תל־אביבית במיסעדה

 אחרי והתאהבו. קטנה
 תיקווה איבדו שכמעט

 אך להריון. אינה נכנסה
 אינה הגלגל, התהפך אז

 והחתימה לקיבוץ חזרה
 חוזה על צבי את

 זכויותיו את שהגדיר
 מי בדיוק ברור לא כאב.

 בהתחייבויותיו עמד לא
— ברור אחד דבר —

 צבי נעצר וחצי שבוע לפני
■1  רק הוא הסגת־גבול. על שוויצר ^ 1

בתו. את שוב לראות רצה

עורם מאסר
 ושני שנות־מאסר 15ל־ שפוט אביטל הרצל

 מאסרי־ לשני שפוט שמש יעקב מאסרי־עולם.
 בלבד. אחד למאסר־עולם אנג׳ל שמעיה עולם.

 צעירים כשהיו בבית־המישפט. שוב שלושתם
 במישפט וקיללו. איימו שופטים, על חפצים זרקו

 להח־ הוראה קיבלו השוטרים שקט. עריין הנוכחי
 אם בלתי־טעונים. אקדחים זיק

 אקדח יחטוף מהנאשמים אחר
להרוג. ממנו ימנע לא הבר טעון,

המיני
תו ח

 העליזות 60ה״ שנות
 לנון גון ישונו. לא

 ואפילו שלא, בוודאי
לשונו־ נרשמה טוויגי

המי אבל רי-מישקל.
 60ה״ שנות סמל - ני
 היא ׳קצר׳ חוזר. -

חצ מילת־המפתח,
 בלון חצאיות קפלים, או קלוש מלאה, אית

 קצת שיראו בעיקר אבל תחתוניות, ואפילו |
סגול, - הם הצבעים רגליים. ]

 - וירוק ורוד בתום,
קרנבל. ממש דומיננטים,

העובי גנדי
 לאי- הפלסטיני המרכז ראש עוואד, מובארכ
 ליהודי ולהפוך דתו את להמיר אף מוכן אלימות,

הח שלו תעודת־תושב את לגרשו. וינסו במידה
כאז כאן יושב הוא ובינתיים מישרד־הפנים, רים
ב לפוג עומד שלו האשרה ותוקף אמריקאי, רח

 הלו־ או הגנרי להיות מעוניין ״לא כחודש. עוד
 הוא הפלסטינים," של תר״קינג

להם ממליץ בהחלט אבל אומר, ■
אלה. אי־אלימות תורות לאמץ

ל ח ת ו ל ח ל ₪ : ת ח ו ₪
 חברות שתי נוימן, וריבקה רביץ יהודית

 מייק מתל־אביב לביקור קפץ אחד יום טובות,
 רן של בווילה • ברוגז הם ומאז פלידרבאום

 לדירת־גג לעבור החליטו סתם בסדר. הכל פקר
 מלכה, מקם • לרחל התחילו אז תל־אביבית.

 מסעדות כמה לפתוח הספיק כבר מבוקש. רווק
 שוש את פגש ואז להתחתן, במקום סיניות

 נחום • אצבעות מחזיקים כולם קביליו.
 נשאת מרוז ודליה היימן

הגירו־ אחרי גם טובים ידידים £
לילדים. עזר שזה מסתבר שים.

 המנשמת מחלקת
הק.ג.ב שר

 — עליו עבר לא מה מומחה. עד שיפרין, אברהם
ב ישב בריגול, הואשם הק.ג.ב., ממנגנון חלק היה

התמ עיקר אך אוייב־העם. בו רואים הרוסים מחנות.
 שעיסו־ הק.ג.ב. של במחלקת־המכשפות היא חותו
 בניו־יורק, הפסקות־חשמל — ביותר נרחבים קיה

 ר סודית, קרינה מזג־אוויר, שינויי
 טוען מכשפות. של כוחן בדיקת

© רב. עניין גילו האמריקאים שגם ^5^

חדש דף

זהיוות,
זיכרונות!

 תריסר בת הפסקה אחרי
יש שימעון חוזר שנים
חד בהצגת־יחיד ראלי
 הבאס שקול השחקן, שה.
 לבבות אלפי הרעיד שלו

 ובאסיפות בעצרות־עם
 בכל שהופיע הזמר החמישים, בשנות פוליטיות

 לנתן מספר תיאטרוני־ישראל,
 המסחררת עלייתו סיפור את זך

בעקבותיה. שבא מה כל ואת

מהגינה ירקות
 ב־ נולד רשות־השידור, מנכ״ל פורת, אורי

ל היה בבוקר שלו התפקיד ראשון־לציון.
א  המעדן מהלול. וביצים מהגינה ירקות הבי

ה זוכר שהוא המקורי הפלסטיני  חם לחם הי
 רומל שאם כדי לשחות למדו בבי״ס וזעתר.

ם יברחו יגיע.  לאו־ וישחו לשפת־הים, הילדי
ל־ שהגיע פלא לא ניות־הצלה.

אז חיל־הים, £ ^ ■  להת־ התחילה ו
העיתונאית. הקריירה בשל

נחשים חדו
 כשעשוע לבנים עכברים משמשים רבים בבתים

 שימוש בהם עושה ,18 בן שניצקי, אודי לילדים.
 מהנחשים אחד נחשיו. את בהם מאכיל הוא שונה.

 את סיפק אודי צ׳יצ׳ולינה. את אישית מכיר שלו
 אח״כ אותו וניקה חיטא רחץ, אך למופע, הנחש

 להסתבך רוצה ״לא יסודי. באופן
צ׳יצ׳ולי־ של אחד נחס במחלות.״ ^

תפקידו. מילוי בעת נפל מת. נה

הקסעים: המדח־ים
3 זלהתאבר לאבד — מיבתבים

4 אחזה ועסי - העירך איגרת
5 שטה־מין — תשקיך
8 בלפור הצהרת — במדינה
9 טמיר אברהם — נפש חשבון
12 זחולצה נועיל — אנשים

17 הפוכות ת1חזיח — איש יומן
 זילברמן. מוחם — אומרים הם מה

18 בי1•עק ד1 כמן.1ה שמשן

20 נרסו■ אעל׳,— קולנוע
21 (־,חינוך־ם - זה וגם זה

22 ן1ז־קו-צ־ — ישראל לילות
24 חוזר המין■ — אופנה

26 ישראל־ שמשן — חדש דך
32 חיילת נלי. — לרותי מיכתבים
32 - תשבצופן
33 לעקרב־ם ן1ח־ד — הורוסקופ

34 השלם כל על — מרחלת רהל


