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לאומנית בכיינזת
 ר* מתושבי כמה של תגובתם על

לר חדר״לינה להעמדת מת״השרון
 המועצה של ערביים עובדים שות

 העולם העורך״, (איגרת המקומית
).9.12.87 הזה

 ערביים אזרחים להימצאות הזאת, התגובה
 הזה, השלם עורך כדיברי אכן, היא בקירבנו,

 בעלי־בית יהודים של ולא גיטו, יהודי של תגובה
 אורח, או חדש, שכן לקבל האמורים בארצם,

מאליו. המובן כדבר במאור־פנים,
 והקמנו הגיטאות מן יצאנו זה בשביל האם
 במרכז ילונו ערבים כמה שכאשר כדי, מדינה,
 כי (אם מסע־בכיינות מייד יתחיל יהודית, עיירה

תל־אביב סלומון, ראובן לאומני)? במסווה

לרמת־השרוז פיתרון
 של להעסקתם חלופית אפשרות על

העורך", (״איגרת ערביים עובדים
ה העולם ).9.12.87 הז

 ואל אמי את תאהב ״אל אומר: הערבי הפיתגם
 כל־ ערביים עובדים של נוכחותם אם אביר תהיה

לפ שיואילו אז רמת־השרון, לתושבי מפריעה כך
האר את קיצונית בצורה ויעלו כיסיהם את תוח
 אני ואז, המקומית, למועצה משלמים שהם נונה

 עובדים מספיק יימצאו הנכונה שבתמורה בטוח,
 רמת־השרון את לנקות מוכנים שיהיו יהודיים,

להם: ושיבושם מאשפתה.
חיפה אבו־חליפה, איבראהים

• • •
נזיזרחית אחווה

 העבודה מיפלגת מרכז חברי על
 לתמוך הבטחתם את קיימו שלא

 לראשות זווילי ניטים במועמדות
במערך", (״בדק־בית הסוכנות

ה העולם ״תשקיף", ).9.12.87 הז
 עדות־המיזרח, איש שחל, משה של התנהגותו

 את האחרון, תשקיף במדור שדווח כפי שהעביר,
 לצד עדות״המיזרח, איש זווילי, מניסים תמיכתו

 היה הבחינות שמכל למרות האשכנזי, השני,
 של התנהגותם את לי מזכירה הנכון, האיש זווילי
 בין ההתמודדות בעת במרכז־חרות רבים צירים
 העדיפו ההוא במיקרה גם לוי. לדויד שמיר יצחק

 האשכנזי את עדות־המיזרח, מבני אלה, צירים
לוי. עדות־המיזרח יוצא על שמיר
בר איש עדות־המיזרח אנשי נוהגים ככה אם

 האשכנזי המימסד על ילינו כי להם מה עהו,
׳השלים חברוני, רחל •תע בכל אותם המקפח

והסבא הנכד
 קצין־מודיעין של זיכרו הנצחת על

(״תמרו המצרי בכלא שהתאבד
ה העולם רים״, ).2.12.87 הז

 וכיבד סוף־סוף, נזכר שצה״ל לפני זמן הרבה
 המצרי, בכלא שהתאבד בינט, מאיר של זיכרו את

 ביתו כיבדה במצרים, צה׳׳ל בשליחות בהיותו
הניאותה. בצורה זיכרו את מישל, היחידה,

 במיקצועה, חינוכית יועצת אגב, שהיא, מישל,
 שם אמיר, בשם ילדיה שלושת לבכור קראה

(מאיר). המנוח אביה שם אותיות כל את המכיל
רמת־נן לדמן, אמנון

עיראקי ד311בורד
 הבאות בבחירות צפוי מאבק על

רמת״גן(״תשקיף״, עיריית לראשות
ה העולם ).9.12.87 הז

 עם השלימו כבר שהכורדים חשבתי לתומי
 של האזור על רק חל כנראה, זה, אבל העיראקים.

 כאן, ואיראן. עיראק תורכיה, שבגבול הכורדים
 תשקיף, מדור לפי לפחות ברמת״גן, אצלנו,
להתחדש. הזאת המילחמה כנראה, עומדת,

 הבאות בבחירות ירוץ, באמת כאשר יקרה זה
 כור־ יוצאי של בנם בר, צבי העירייה, לראשות
עיראק. יוצא עמית, אורי נגד דיסתאן,

רנוח־נן פרחיה, יצחק
• • •

לוח־הבפר חשיבות
 המדינה של פשלת״מיליונים על

״א שגאל״, למארק נכסים (״כונס
).9.12.87 הזה העולם והשקל", תה

 אלפי עשרות כמה קברה ישראל שמדינת זה
)4 בעמוד (המשך

ה העולם 2624 הז

הקידמי: השער כתבת
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 את מסכנים הם מרחוק, אבנים ביידוי מסתפקים הם אין גיבורים.
 ״נאלצים והם ברירה לחיילים אין זו גבורה מול מקרוב. חייהם

 פצועים הרוגים, - הניפגעים מיספר את לאמוד ניסיון לירות״.
 חלוקות נם הריעות מצליח. אינו האחרונים הימים של - ועצורים

ההפגנות. של חסרי־התקדים הממדים לגבי
 הרתיחה שנקודת סיר־לחץ. היא רצועת״עזה

להפסיד. מה אין בה לאנשים מתקרבת. שרו
האחורי: השער כתבת

8־בת מענטזת
 וכבר ג־ בכיתה רק אליאס(כתמונה). כינרת

 שהיא עליה אומרים מפורסמת. רקדנית־בטן
 כבר עמוס שלה לוח־ההופעות נדיר. כישרון

 בעצמה. למדה היא תנועות־הריקוד את היום.
 סולחת ,,אני מכירה: כבר היא הגברים את

 הם בי גם שלהם. האופי שזה בגלל להם.
 נותנת לא אני אבל לגעת. מנסים
 של המינית האווירה להם.״

להיפך. לה. זרה אינה הריקוד

עובר שהן
המוסלמי לרובע

 שרון, אריאל של החדש ביתו בפתח
 העתיקה. העיר של המוסלמי ברובע

 של חמושים שוטרים שני עומדים
 של הפנימית בחצר מישמר־הגבול.

 עומד המדרגות, במעלה הבית
 קטנה עצמה הדירה נוסך. איש־ביטחון

הש• מיקומה, אך ביותר,
 הספיק סבר במחלוקת, נוי

ציבורית. סערה לעורר

המושמץ היועץ
 חברי- את לדין להעמיד שלא ההחלטה,

 ואת גדות וגידעון רייסר מיכה הכנסת
 ניסים האלקטרונית אנשי-התיקשורת

 של חדש גל עוררה סגל, וישראל מישעל
בתול ביותר המושמץ היועץ נגד ביקורת

 הביקורת חריש. יוסף המדינה, דות
 גרמה גם בו שהוטחה הנוקבת הציבורית

 אינו חריש אולם אשתו. להתמוטטות
מקט״ עם להתפלמס מעוניין

 משוכנע הוא להיפך, רגיו.
בצידקתו. לחלוטין

 המתרחש על נוקבת ביקורת מטיח ולד עימנואל
 הדו״ח, את מיישמים היו אילו טענתו, לפי בצבא.

 הוא אחרת. נראה הצבא היום היה ,1984ב־ שהגיש
רב־שנ־ תוכנית רק כי גורס |

 הישנותם למנוע תוכל תית
באחרונה. שקרו המקרים של י

הנאים נגד חוק
 התקבל הכנסת של הקיץ מושב של האחרון ביום
כמ הפחות. קריאות בשלוש הרופאים רישוי חוק
 בחו״ל, שלמד רופא חייב החוק לפי בחשאי. עט

 לקב־ בתנאי בחינות לעבור ארצות־הברית, מלבד
 להפלות נועד החוק הרישיון. לת

1 1 1■  הוא עכשיו ערביים. רופאים ^
מבריה׳׳מ. עולים נגד מופעל ^2^

חדש דף
הכיבשניס בצל

 ב־ ישראליים ועורכים מבקרים סופרים, חמישה
 שוב הישראלית. הסיפרות איפיון על רב־שיח

 לנושא השיחה סטתה ושוב
^  החטוטרת הכיבשנים, השואה. 7^

הישראלית. ואחותה היהודית

המרחרח רחר
מרתחת:

(בת־ פלד נילי את גם
 שלוש מזה חברתו מונה)
 יהודה ניסה שנים,
 עכשיו למתוח. ברקן

ריי־ • מתחתנים הם
 אשתו שהיתה מי מונד,

זילברינג, קובה של
ב קלפים, לשחק אוהבת

מה? אלא בפאריס. עיקר
 החדש הגרמני החבר
 העיר את אוהב לא שלה

 גם אהב הוא פעם • לארץ? יעלו הם אולי הזו.
 החבר עם התחתן אלה בימים בחורות, וגם בחורים

 מרקום האנגלי השחקן גם • בלוס־אנג׳לס שלו
ם, הרוסי הקצין גילברט,  רביב, ויפה מתו

 מתחתנים כץ, מנפרד של הבר את שניהלה
 עבר שחור חתול • בלוס־אנג׳לס

מס־ההכנסה נציב בין באחרונה ■
אשתו. ובין רבינוביץ יאיר

רמברנדטי את גנב ג׳
 לצארית שניתט רמברנדט, של רישומים 100

 מתוך שנים. כמה לפני במיקרו: נתגלו יקטרינה,
 של באוסף 100 היו להם שנעשו תחריטים 1000
 עם שנמנה ירושלמי, עורך־דין רוזובפקי, עמום
נעל הם אחד יום בישראל. אספני־האמנות גדולי

 המצבי־ ורמזים חמישטרח, התערבות למרות מו.
 לא עדיין מסויים, לכיוון עים

התחריטים. לאיתור דבר נעימה 1 ■
מתייאיט. לא עוד רוזובסקי

חדך־שלום ימיו
 רגן, רונלד העיניים: למראה להאמין היה קשה
 ברית־ה־ שינאת על ביסס שלו הקאריירה שאת

 גורכאצ׳וב, מיכאיל עם מחמאות החליף מועצות,
 פשטנית תיאוריה קרה? זה איך האדום. המזכ״ל
 הוא כאשר הקיצוני, לימין הכל: את מסבירה

 שלום לעשות יותר קל בשילסון,
 יש עצמם. לרודפי־השלום מאשר £ ■ ^

לכך. מאוד טובות דוגמות כמה

והשקל אחה
ץ גדיש  ס

רחבות־אוטובוסים
 פלילית חקירה • במנהטן בית רכשה זאדורה פיה
 לגדל התחייבה אגרידב • ברנשטיין האחים נגד

 גדיש יצחק • גשם להוריד גם בקליפורניה, כותנה
 מצמצם כלל • אמריקאית לחברת־אוטובוסים יועץ
יבוא • ה5לפיתוח־תוכ חברות ^
■1  נאסר לארצות־הברית עדיליונים ^0 1

סי כ • איטלקית לבעלות קנון •נ

האבוד הנבוו
תיקווה שר

 יצאה האחרונים, הריונה בחודשי מרדכי, תיקווה
 בקירבת שעבד ערבי, פועל צמר. לקנות לתומה
 הפועל לה התאנה לדבריה עליה. הסתלבט מקום,

 את ושיבח שדיה את הילל ״הוא שנה, חצי כבר
 מילה, אמרה ולא התאפקה היא שנה חצי ישבנה,״

האבוד. כבודה להצל החליטה בוקר באותו אך
כתם־ לשמש יכול סיפור־הנקמה

|  פי- ,איומים בו יש — לסרט ריט ■7\
מרדפי־מכוניות. ואפילו צוצים,

לנועה נועיס
 מי לוי, לכוכבה פניהם את האירו לא הכוכבים

 הורים קשה. ילדות סבוי. במלון בפיגוע שהתפרסמה
 מטעים פירסומים בקיבוץ. קליטה קשיי גרושים.

 באותו סבוי במלון ומעשיה לזהותה בקשר בעיתונות
 לבחיר־ליבה, תנשא היא הבא בשבוע גורלי. לילה

ש־ מיכתב־היכרות, גרשוני. ששון
הזה, בשלם שנתיים לפני פירסם ■

ביניהם. הראשוני הקשר את יצרה

 רמבקו■־
קולנוע

 ל־ נועד לא פסטיבל־ריו
 החופים, מבקרי־קולנוע.

 ומו־ המיסעדות השמש,
 מאולמות־וד יותר מושכים היו עדוני-הלילה

 וטובים פחות טובים סרטים. גם הד כן. קולנוע.
 תמיד לא שהגיעו ואלה במכם נתקעו חלקם דתר.

 קצר רווח זאב של פירטו לתוכנית. התאימו
 יכול לא הוא אפילו אבל הצלחה,

במישחק-הכדורגל להתחרות היה ■
המאראקנה. באיצטדיון המלהיב
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