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לעבוד. אוהב שאינו גער ן■
אלה בעלת נערה 1
קשה־יום של ומותו \

 1988 בפסח ישראל של פדה את
 בכמה הישראלית הטלוויזיה הראתה

תמונות.
 צוות־ נער־הפרחים. :1 תמונה

 ליד ררומי, במושב צילם הטלוויזיה
 מגדלי־ה־ של חייהם את רצועת־עזה,

ההתקוממות. בימי פרחים
לע באים אינם הערביים הפועלים

מוח עוצר מוטל היה הרצועה על בודה.
 הנהגת של פקודה יש עוצר, כשאין לט.

רב את לקטוף אי־אפשר ההתקוממות.
 לשוק להגיע צריכים שהיו הפרחים בות

האירופי.
 חקלאים מישפחת הראתה המצלמה

 הם ילדים. ושני אם אב, — במושב
 המיר־ על ידיהם. במו פרחים כמה קטפו

 .10 כבן אחד, ילד הופיע קע
הכריז לעבוד,״ אותי מכריח ״אבא

לעבוד!״ אוהב לא אני ״אבל בתמימות.
הכי של 21 ה־ בשנה תמונת־מצב,

בוש.
 במשך נערת־דאלה. :2 תמונה

 אחד צה״ל חיילת היתה רבות שנים
 מדינת־ של ביותר החביבים הסמלים
ישראל.
תצ הביא שלא בעולם עיתון אין
 במדים, מחייכת חיילת כאלה: לומים

 בתת־ או ברובה חינני באופן המחזיקה
 והא־ הקטנה ישראל של סמל מיקלע.

 זה כך האשה. שיחרור סמל וגם מיצה,
נראה.

 כיתה המירקע על הופיעה השבוע
 מעצרים לביצוע בדרכה שוטרים, של

 הקשוחים הגברים בין ערבית. בשכונה
באלות. החזיקו הן צעירות. שתי גם היו

 עוד לא חייכניות. צעירות עוד לא
 צעירות ואמיצה. קטנה מדינה של סמל

ה כמו להכות. כדי באלות המחזיקות
כיבוש. של סמל גברים.

מנ האשה, לשיוויון הלוחמות אחת
 את הרימה לובלסקי, מאשה נענות היגת
 למשימות־ נשים שליחת נגד קולה
 כשבידיהן הכבושים, בשטחים דיכוי
הועיל. לא זה אלות.

תמו להורג. הוצאה :3 תמונה
 לא איש בטלוויזיה. הופיעה לא זו נה

 קורים אינם כאלה דברים אותה. צילם
 איגרת בסביבה(ראה מצלמה יש כאשר

).4 ענונד העורך,
קשה־ צעיר מחנה־פליטים. בשולי

 ועליה עגלת־רוכלים, דחף 18 בן יום
דחוקה. פרנסה שקדים.
 הסיור צה״ל. של בסיור נתקל הוא

 סיבה כל בלי שלו, העגלה את הפך
 תעודת־הזהות את והחרים נראית־לעין,

שלו.
 חיים אין הכבושים, בשטחים לערבי

 החרמת־התעודה תעודת־זהות. בלי
ל חייל, כל לחסדי אותו להפקיד באה

 על העולה ככל לעשות אותו הכריח
רוחו.

6

ול לטפס הצעיר על ציוו החיילים
 שהיה משהו הגבוה המתח מקו הוריד
 פלסטיני דגל שזהו חשדו הם בו. תלוי

 ב־ לחיילים שנאמר כפי אש״ף״, (״דגל
 לגדה שליחתם לפני שיעורי־התעמולה

ולרצועה.)
 הגיע. ולא טיפס, חסר־הישע הצעיר
 שאינו מכשיר־מתכת לו נתנו החיילים
מבודד.

 הת־ בו, נגע הקו, אל הגיע הצעיר
 במקום. ומת נפל חשמל,
 הוצאה־להורג. היתה זאת

 זו ידיעה גם ,1988 פסח של בישראל
 בטלוויזיה הקריינית תגובה. בלי עברה
 הפנים. את לעוות מבלי אותה קראה

מזג־האוויר. לתחזית עברה אחר־כך

מינרגות
פיפיות חרב

 שקב פוליטיקאי כד ■
 רק אך הסקרים. אחרי 1
נזן־1ס טיפש פוליטיקאי 1
עליהם. |

חרב־פיפיות. הם דעת־קהל מישאלי

 ראשי״ממשלות, בפח הפילו פעם לא
 המיש־ מן הסיקו אלה ובישראל. בעולם
 את הפילו בעם, רוב להם שיש אלים

 — חדשות בחירות ערכו הממשלה,
ירך. על שוק והוכו

 מדויי־ המישאלים כאשר גם הסיבה:
 מצב־ את בסך־הכל מראים הם קים,
 למחרת כבר נערכים. שהם ברגע הרוח
 את לשנות כלשהו מאורע יכול היום

 הקצה. אל הקצה מן הלאומי מצב־הרוח
 ה־ ,וחודשים שבועות על מדובר כאשר

דבר. אומר אינו מישאל
 יותר. עוד מסובך המצב בישראל

 כלל. רציניים אינם המישאלים מן חלק
לצי קשר בלי נערכים המישאלים כל
 האד מאזרחי־ישראל: 17* המהווה בור

הערביים. רחים
 את לחלוטין משנה הערבים הצבעת

 שתי שלפחות בלבד זו לא התמונה.
 על רבה במידה מתבססות מיפלגות

 המתקדמת) הרשימה (רק״ח, זה ציבור
ממ השיגה מיפלגת־העבודה שגם אלא

ביש ויותר. מנדאטים שישה בעבר נו
 שניים־ של בשינוי די היום, של ראל

 המצב את לשנות מנדאטים שלושה
כליל.

ש מציינים אינם עורכי־המישאלים
 רגילים הם זה. מגורם מתעלמים הם

והמת רק״ח את לסבלותיהם להכניס
 בבהירות הישגיהם שיעור פי על קדמת

ולהתע מנדאטים), 6 האחרונות(ביחד
 למיפלגת־ הערבים מהצבעת לגמרי לם

העבודה.
 הסתבר השבוע להדהים. !־!עירך

 ל־ מישאל בין גדולים פערים יש כי
 כי קבעו שניים שלפחות בעוד מישאל.

ה (ובכללו ו״הימיף ״השמאל״ בין
 60 מוחלט, שוויון קיים עדיין דתיים)

 ל־ העניק שלישי מישאל הרי ,60 מול
 לעומת מנדאטים, 66 ולדתיים ״ימין״

ל״שמאל״. 54
 שמיר יצחק מיידית. היתה התוצאה

)8 ד1בעם (המשך
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 שהועברה לרשימה הנילווה ד!? ף•
 מנהלי מציינים רוזנפלד, למאיר ^

 ואליעזר אבישר שמואל נשואה, חברת
 נעשו הללו ההקצאות כל כי כרמל,

 של הוראותיהם, פי ועל ביוזמתם,
 הם זוכוביצקי. ויונתן אלבין מיכאל

 ״האופציות כי ומציינים מדייקים
 אנשים״. של לשורה הועברו או נמכרו
 לא האופציות ממקבלי שחלק מכאן
עבורן. שילם

 את פיהן על הופכות אלה הערות
האופ ממקבלי כמה של דברי־ההגנה

 או החוקרים באוזני שטענו ציות,
 תיק תמים באופן ניהלו כי העיתונאים

 מושג להם היה ולא נשואה, בחברת
בו. מהמתרחש

 ביוזמתם ניתנות ההקצאות היו אילו
 אבישר נשואה, מנהלי הוראות פי ועל

 למה אולם סביר. זה הסבר היה וכרמל,
 מתנות לחלק אלבין־זוכוביצקי יטרחו
 של לשורה שקלים מיליוני בשווי

 החלוקה כי העובדה שונים? אישים
מו שלהם חיצונית בהוראה נעשתה

 ניהול־ בדרך נעשתה לא היא כי כיחה
ורגיל. תקין תיקים

 האופציות כמות לפי לראות, מעניין
 הם כמה הללו, השמות לבעלי שהוקצו

אלבץ. בעיני שווים היו
 של בנו ארלוזורוב, שאול כמו שם

 ׳נציב״המים שהוא ארלוזורוב, חיים
 5000מ־ יותר שווה היה לא בישראל,
 איתן מיקי אבל א׳). (להלן: אופציות

 מי שחר, והדסה אלפים. 10 שווה
 100 שווה אלבין, של חברתו שהיתה

 אלף. 15 רק שווה שאולי טדי אלף.
 5000 בושה: — רוזנשטיין מלכה
 רפ־ דרורה עורכת־הדין כמו בלבד.
 של בעלה במישרד שעבדה פורט,
מלכה.

 ראש־ אלף. 100 שווה תהילה אילן
 20 שווה הרמלין, יוסף לשעבר, השב״ב

 הרמלינים כמה עוד יש אבל אלף,
 במה אלפים. כמה שקיבלו ברשימה,

 קרוב־ שהוא מכיוון האם זכה? הוא
 אבל אבישר? שמואל של מישפחה

ולאש אלף, 250 לעצמו הקצה אבישר
 זקוק היה לא הוא דומה. סכום תו

 למה אז לקרוביו. לחלק כדי לאלבין
 לראש־ מתנות לחלק לאלבין חשוב היה

השב״כ?
 אלף 150 שווה היה פלוקסמן ישראל

 של לספנות הבנק יו״ר היה שכן ובצדק,
 עוז, ניצה זו ומי אייזנברג. קבוצת
מיקי אלף? 150ל־ ראויה שהיתה

 אחו נר היה נמה
 בעיניו שווה מהם
אלבין?- של
 מכיוון .5000 שווה היה ברקוביץ
 זה ידוע, שחקן־כדורסל היה שאבישר

 ממנהלי כיום בכר, שלמה טבעי.
 אלפים. 10 שווה היה הנ!רמי, המשכיר

 של ואיש־אמונו יועצו אדלר, וראובן
 אמנון של וחתנו שרון, אריאל השר

 החזק האיש שהיה ז״ל, רוזנשסיין
 20 שווה היה הליברלית, במיפלגה

 מאנשי הוא גם מחרובסקי, שלום אלף.
 מנחם .5000 שקיבל טבעי הכדורסל,

 של שותפם ״מנטה״, הוא הלא עצמון,
 האם .5000 רק קיבל וזוכוביצקי, אלבין

ביניהם? הקרע החל אז כבר
ברח גרד אלף. 100 קיבל גרד שרגא

 שוחד במתן שהואשם אחרי מישראל
 1 ב־ לקצין״המישטרה־הצבאית־הראשי,

 ה שר־ של קרובו הוא ארבל. רוך
 שריר. אברהם המישפטים־והתיירות

 כי אפשרות המישטרה חקרה בזמנו
 זר, תושב לגרד, שניתנו הללו, הכספים

 מיועדים היו שקיבל, כספים ועוד
 בלא הסתיימה החקירה לשריר. למעשה

תוצאות.
 * ידוע. איש־מחשבים הוא יוחננוף בני

 של כשמו רגב, יצחק אלפים. 10 שווה
 * אלפים. 10 שווה שר־וזשיכון, יועץ

 רק שווה מחיל־האוויר, זה הוד, מרדכי
 שניים פי שווה דיין ואהרונה .5000
 לנדאו. אלי מכולם שווה אבל ממנו.

אלף. 150
 שווים היו כמה לראות מעניין
 שויי־ אברהם עיתונאים: של שמותיהם

 .5000 — נווה חיים אלף. 20 — צר
 דנקנר מרים אלף. 100 — סגל ישראל

 המיספר-ן, — מישעל ניסים .5000 —
 נראה אפסים. חמישה יש אך ברור, לא

.5000 — ביקל עופרה אלף. 100 שזה
בשי הגיבו מהאישים כמה

 הזה״: ״העולם עם חות
 הוא אם יודע לא אני הוד: מרדכי •

 המטפל אבישר, שמולי יתכן נתן.
 אופציות רכש שלי, בתיק״ההשקעות

 על דיווח בחודש פעם מקבל אני עבורי.
 השורה מעניינת ואותי התיק, מצב

הכר ולא כמעט אלבין את התחתונה.
תי.

 של שותפו הייתי שאולי: טדי •
 ובמיסגרתו עסקים, מיני בכל אלבין

אופ ממנו קיבלתי שלנו השותפות
 שקיבלתי. האופציות על ידעתי ציות.

משותפות. הנפקות יחד עשינו הרי
 מוכן לא אני הרמלין: יוסף •
■ לביב יגאל זה• על לדבר


