
בזיבחביבז
ניראים אנחנו כיצד

בח לאחרונה המרחפים מושגים על
הישראלי. לל

 היהודי? לשכל קורה מה עולם! של ריבונו
 הכבושים שבשטחים צה״ל, מטעם מודיעים, קודם

 לפגיעה ״רובי־צלפים" והלאה מעתה יופעלו
 עצי־זית מאות עוקרים אחר־כך במפגינים;

 ולבסוף הצחיח, הנגב במידבר בדווים ששתלו
 שיקרו שנים 16 במשך כי המגלה, רוח מתפרסם

 במדינה, החשובות הביטחון מזרועות אחת אנשי
בדיני־נפשות. היה כשהמדובר

 לפחות אז המוסרי, מהצד לנו איכפת לא אם
 בעיני נראים אנחנו כיצד — הפרגמאטי הצד

העולם.
 מה לכל סופית, כפסיקה קיבלנו שבאמת א!

 בן־ דויד דברי את הזאת, בארץ עושים שאנחנו
 מה חשוב אומרים, שהגויים מה חשוב ״לא גוריון:

יחשל׳□ ארציאלי, אפי עושים.״ שהיהודים
• • •

זרה אש
 את המגבירים קנאים קומץ על

וערבים. יהודים ביו השינאה
 חדשה: מכה בחיינו הופיעה האחרונות בשנים

 הר־הבית", ״נאמני עצמה המכנה הקנאים חבורת
 בשטח מעשי־פרובוקציה הפסק בלי המבצעת

 מעוררת וכיפת־הסלע, אל־אקצה מיסגדי
 הקנאות ואת השינאה את מגבירה מהומות,

 לדו־ סיכוי כל תחת וחותרת המוסלמית הדתית
וערבים. יהודים בין קיום

 של בליבם בוערת כנה דתית אמונה לא
 ושינאה קנאות של זרה אש אם כי אלה, אנשים

יהודי. שאינו מי לכל
 כאוות־נפשם, יוכלו, קנאים קומץ כי ייתכן לא
 להקים השינאה, אש את להצית מהומות, לעורר

 את ולסכן כולו המוסלמי העולם את ישראל נגד
תל־אביב הר־זהב, ראובן עתידנו.

מחליט כז השר
בעניין נבון יצחק השר פעילות על

(״ערוץ ברשות״השידור השביתה
).28.10.87 הזה העולם פרוץ׳/

 של מעורבותו דברים(על להעמיד מבקש אני
 ברשות־השי־ בסכסוך־העבודה נבון יצחק השר
דיוקם: על דור)

 את חודשים מיספר לפני אישרה הממשלה •
 רשות־השידור מליאת את לבטל השר של הצעתו
 את אישרה הכנסת גם חדש. מנהל ועד ולמנות
 הסכמה שהושגה לאחר ראשונה, בקריאה ההצעה

והליכוד. העבודה שרי בין — בכתב גם —
 הכשילו אחרות וממיפלגות מהליכוד ח״כים

להם. רק הידועות מסיבות ההצעה את
 הגדולות המפלגות שתי נציגי של תמיכה בלי

ושלישית. שנייה בקריאה החוק יעבור לא
 מראש־הממשלה השר תבע שעבר בשבוע

 הקואליציוני בהסכם יעמדו הח״כים כי לדאוג
זה. בנושא

 הציבוריים המוסדות הרכב שעניין הסיבה זו
סופית. עדיין אושר לא ברשות החדשים

 ציבורית ועדה להקמת לפעול החליט השר •
 בכל יסודי בדק־בית שתערוך בלתי־תלוייה,

 השר תיפקודה, על המקשים הרשות, ענייני
 לאחר מייד תוקם הוועדה כי מראש הודיע

 נכון, זה אין ולכן יסתיים. הנוכחי שהסכסוך
הוועדה.״ מעניין בו חזר ״נבון כי בכתבה, ככתוב
 ליישוב הראשון המעשי המשא־והמתן •

 פעמים מיספר נועד שהשר לאחר נעשה הסכסוך
 העיתונאים נציגי ועם מזה, הרשות הנהלת עם

 למשא־ומתן בסיס יש כי למסקנה והגיע מזה,
 ראשי של הסכמה השיג הוא כך בתוך רציני.

 בלעדיהם שכן בדיונים, להשתלב ההסתדרות
 ביחסי־ למפולת לגרום ברשות הסדר כל עלול

במשק. העבודה
 הזה להשלם הפריעה לא הזאת הפעילות כל

מחליט.״ אינו ״השר כי לפסוק
זה. מחדל על למחות לעצמי מרשה אני

 ךוהתרבות1שר־החינ יועץ כהן, ישראל
יחשל׳□ לש״ל־שיחר,

• • •
הקידנזה חיתולי
בעולם החידושים יתרונות על

).28.10.87 הזה העולם (״לעצור!״,
בקידמה. לזלזל לא נא

 לי שינתה בהחלט והקידמה לשלושה אם אני
לטובה. החיים את

 היקר שבעלי מדיח־הכלים, על מדברת לא אני
)4 בעמוד (המשך

2619 הזה העולם

 שו והיות חצה
סגן־שו או

בתפ עצמי את רואה להתקדם. שואף ״אני
 מהר!״ שיותר מה סגן־שר, או שר, של קיד

 בן־אליעזר. בנימין של דבריו הם אלו -
 באלגנטיות ששולפים בפוליטיקאים מקנא

 דולי, - שאיתו האשה מהשרוול. תשובות
 פעם מדי מעיינת מיקצועית, אסטרולוגית

הכו־ עם בעלון של ביחסים
 לומר לא מעדיפה אך כבים
נזהר. לא ממילא הוא - בקול

ושעשועים רחם
 בחודש ורדיו? טלוויזיה בלי חיים של טיבם מח

בל לחיות אפשר שאכן לנו הסתבר האחרון
 גרמה לא שהשביתה העובדה בעצם עדיהם.

 על עלה לא שאיש ציבורית, התרגשות לשום
 יש השידורים, לחידוש להביא כדי באריקדות

 השני, הערוץ בידור. רוצה העם ורה:בר עהקבי
 ד החינוכית הטלוויזיה שידורי

המיר־ סיפקו. הזיות התחנות
רב. זמן מושלג נשאר לא קע

חדש דף

ומשטינים בני\וד

הקדמי: השער כתבת

בלב־ים חטיפה
 השארה מיסתורין. אפוף אדם - נידאל אבו

 מרחפת משרת?״ הוא אינטרסים ״אילו -
 עיראק. את משרת הוא האם המרחב. בחלל
 ה־סי־איי-אי? את שמא או רוב? או סוריה.
 את משרת הוא כי סבור ערפאת יאסר

 טוען ואף הישראלי המוסד
 כי - הקובעים ויש להוכחות.

האדונים. כל של משרתם הוא

האחזרי: השער כתבת

התאבד רא זוהו
 מאמינים אינם ארנוב זוהר של מישפחתו בני
שתח ועדת־חקירה. דורשים הם התאבד. כי

 הסיפור כל .לדעתנו. המוות. נסיבות את קור
 עשו אז הבימה על אותו רצו לא מתוכנן. היה

 לא הוא רו שיוחס האונס את זה.״ את לו
 אר־ זוהר התאבד האם לטענותיהם. ביצע

 להפחיד ניסה רק שמא או גוב?
שטו־ כפי ואולי. הסוהרים? את

רצח. זה היה המישפחה. ענת *
 משיב ישראל פרסי על לשעבר הממונה

 חוזר מכתב ב... כנגדו שהועלו להאשמות
 מפרסם חרש דף אחרים"... ולחברים ל״סופרים

 בעברית במלואם, שלו הטקסטים שני את
 רצופים המכתבים כתובים... הם שבה העילגת
 זן־ ונתן אורלנד יעקב אישיות: ופגיעות עלבונות

 כאב את כואב שבא שלמה שקרנים; —
 אלתרמן חריפאי, זהרירה רעייתו של ״מכאובה״

 וזמרורה״, דמארי ב״הערכת אורלנד את הקדים
 על עידוד למילגת היה ראוי לא צמרת שמעון

 היה כי קובע ה״ממונה" הממשלה״. ראש שם
 הצליח לא זאת ובכל אחד״ במקצוע ״אסיסטנט

השנה... בפרס הזוכים שמות את אשמר שלנח
קומדיה, — כולה ה״פרשה״

/ ^ אמון למשבר עדות או פארסה ■0(
בישראל? המופרסים בפרסים
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 אסתר השחקנית בקרוב: להתחתן עומדים
 סימה הזמרת ברוך. רמי השחקן עם קוסוביצקי

 נימרוד הספורטאי דיבנה. מוטי הזמר עם עמיאל
 מעצבן די שזה נראה • תמי וחברתו דרייפום

 כמה בשביל רק אותן כשמזמינים מסאז׳יסטיות,
 ילדי של חינוכי אחרי־הצהריים • בגב מכות

 וסיאנס. עוגיות קולה, התל־אביבית: הבוהמה
 אביה עם לדבר שהצליחה חושבת אחת ילדה
 הלכה בשינוי, רצתה זילברשטיין רונית • המת

 צבע, איזה ביקשה מרסיה, מישל הספר אל
 יונה עושה ומה • ביחד • הם מאז סילסול,

 במשך שהיתה מי קלימוביצקי,
בגין מנחם של מזכירתו שנים £

מלון? איזה של בלובי לבדה

ברמדאן מיץ כוס
 פולחן־ אך וסנילי, עיוור חולה, 84ה־ בן בורגיבה
 דמות המרץ. במלוא השבוע ער נמשך האישיות

 דמוקרטי. מלהיות היה רחוק משטרו היסטורית,
 האיס־ לקנאות לאפשר לא בדעתו נחוש היה
 אף שילטונו בראשית ארצו. את רוסלה מיתלא

במיו־ אך הרמדאן. צום את ביטל
1 1  ההיסטורית יוזמתו תיזכר חד ■ 1

ישראל. בקיום הכרה הציע שבה

״עסו שלא מעשים
 אכן ,25ה־ בת לתיאטרון, הסטודנטית האם

 מחוזי, שופט של בנו בדירת בית־בושת פתחה
 ה־ הבנק פקיד האם התביעה? שטוענת כפי
 מי- להרפיה אמנם הגיע אצלה יררשב שהשי
כ־ עלילה זו היתה ואולי נית? ^

וזי־ אי־שביעות־רצון, על נקמה
אדום? סוודר בגלל מוטעה הוי

חורף ליל חלום
 בישראל. האופנה עיתונאיות על עבר מפרך סתיו
 ממש — לתצוגה מתצוגה רגליהן מכתתות אלה

 שהוצגו כפי 1987 סתיו־חורף קולקציות רחמנות.
 רביץ, קובי אוברזון, גדעון על־ידי לאחרונה

חשופות, רגליים וגלי. גרא עודד
1 1 ■ ?  צבעים בלון. חצאיות שמלות, ך

לא? מה בקיצור, ורוד. שחור, —

הקבועים: המדורים
3 הקידמה יתרונות — מיבתבים

4 חחסשים פריצת — העורך איגרת
5 וקירקס לחם — הנדון

6 נותק הטלפון — תשקי(!
8 בן־אליעזר בנימין — חשבוךנפש

12 דנים לאכול — אנשים
7 !תורכים מונגולים — במדינה

זנבר. משה — אומרים הם מה
פאר. סד בחל. שסואל רמון, ח״ם
18 נרמלר חנה בן־אליעזר. יריב

20 בננין־הוד כרם — אישי יומן
24 דנים!״ן - זה וגם זה

 22 לעקרכים יומולדת — ישראל לילות
26 תנובה מיכחב — חדש דן?

28 משתעלת ההיסטוריה — קולנוע
29 לר־ו סבה — חדשות יומן

30 חורף תצונוח — אופנה
32 תשבץ

32 לרותי מיכתבים
34 השלם כל על — מרחלת רחל

35 אופייני עקרב — הורוסקופ

חלשלוש ענק
 — למראית־עץ הערבית; הפיסגה ועידת

 מיצבורי־הנפט מדינות, 21 אדירה, עוצמה
 המושקע כסף של עצום אוצר בעולם, הגדולים

 מראה אך והבינלאומי. האמריקאי במשק
 כעת נתון הערבי העולם — מטעה העיניים

 בלבד זו לא ומפורד. מפולג והוא אומלל, במצב
 יכול הוא אין ישראל שמול

 הסכנה את גם להתאחר,
לבלום. מסוגל אינו האיראנית

הבאה המילחמה
 יפתח מי תפרוץ? היא מתי לקרות? יכול זה האם
 האוייביס? יהיו בכלל ומי היעדים? יהיו מה בה?

 השנה שרק אסא, חיים בפני הוצגו אלה שאלות
 אהרון במילואים אלוף ובפני מדיו, את פשט
 ״צריך אסטרטגיים. ללימודים המכון ראש יריב.

למנהיגי־ ברצינות להתייחס
 א־פריורי להניח אין אבל ערב, ■ ■5 1

הצהרותיהם.״ אמיתות את

טביעות־אצבשת
סיניות

 כל אין כי להיווכח נדהם קנת נתן עורך־הדין
 עשה מה טביעות־אצבעות. בנושא שעוסק ספר

 קצת עשה שרוולים, הפשיל החרוץ? עורך־הדין
 בזיהוי השתמשו הסינים ספר. וכתב מחקרים,

 במערב שנה. 1300 לפני כבר טביעות־אצבעות
. 17 ה־ במאה רק השיטה התגלתה

 הוא המחשב. את גילו בינתיים ■
לחוקרים. העבודה כל את עושה

רצח
באויאו

 6 בשעה השישי ביום
 הירייה. נורתה וחצי

 התקיימה החלום. נקטע
 דוב שקיבל ההזהרה

 נישואיו. לפני שבוע
ב משותפות נקודות
 פזית ביניהם; פער־הגילים על גישרו חייהם
 חי־ דרך חיות. אהב דוב ופיסול, בציור עסקה

 גד־ בהם הבתים אופיים, נוכם, < ■ ^
 אותם שקירבה המופנמות לו,

אותם. שהרחיקה זו היתה ואולי
1— 3


