
•1זניב7 פע־שוא בלי •
 ידעתי לא שלי. השולחן על כאן מונח זה חיי׳? את

מייצגת." שאת השבועון שזה

* ד ו ב כ 7ה
 בת־ המצב על ליבוביץ שרה של הכתבה

 בוזדיראן כל וקודם רבים, גלים היכתה דיראן
 למזכיר־ שאילתה הגישה כבר מפ״ם עצמה.

עליה. הסתמכות תוך• ההסתדרות,
 שיגר תד־ראן של הארצי ועדיהעובדים גם

למ שלח העתקיו שאת מיכתב, קיסר לישראל
 לנו שלח הוא אחרים. ולנמענים העיתונים ערכות
 גדולות: באותיות אדומה בדיו כתוב ועליו העתק,

הכבוד!־ נל הזה. .השלם
לשונו: וזו

 בעיתון כתבת־תחקיר פורסמה 3.8.88 ד' ביום
 המנהלים". של ״בור־השומן אודות הזה השלם

 מצביעים ממנה העולים והדברים הכתבה תוכן
 העובד וניצול הסתאבות שחיתות, על לכאורה

הש בקונצרן למנהלים סובות־הנאה למען הקטן
השבדים. לחברת ייך

 של קצה־הקרחון רק היא לדעתנו, זו, כתבה
 כגון הניהוליים. בדרגים תדיראן בסיפעלי הנעשה
 במ־ סופי־שבוע שמנים, בונוסים לחדל, נסיעות

 ושכר מכוניות־פאר ארוחות־יוקרה, לונות־פאר,
גבוה.

 החולפת בשנה התרענו העובדים, נציגי אנו,
 אך הפירמידה, בצמרת הנעשה על פעמים מיספר

 היה ודברנו קשבת, אוזן מצאנו לא לדאבוננו
במידבר". קורא סקול
 הקוראת עצומה, על חתמו עובדים 4ס0כ*ס
 תבדוק אשר בלתי־תלויה, ועות־חקידה להקים

נענתה. לא זו קריאה גם אך בחד־ראן. הנעשה את
מוועדת־חקירה? ההנהלה פוחדת מדוע

 מה אין העובדים לנו להסתיר? להנהלה יש מה
להסתיר!
 רסיסי־המידע לצוף מתחילים כאשר היום,

 נהפך ובסרט טענותינו, את לכאורה המבססים
ת תובעים אנו אל־אוס, או אחא למיקרה מ ק  ה

ה ר י ק ח ־ ת ד ע ת ו י ת כ ל מ  תבדוק אשר מ
הבאים: הנושאים ואת בחד־ראן הנעשה את

בחברה. הבכירים שכר פירסום •
מנהלייהחברה. של נילוות שכר הוצאות •
 והמתנכרת המזלזלת יחסי־האנוש מערכת •

ציבור־העמלים. אל
 מיש־ בני קיבלו אשר נסיעות־חינם מיספר •
הבכירים. פחות
 חברה, רכב למקבלי קריטריונים בדיקת •

להיום. נכון הזכאים, ומיספר
הניהולי. המנגנון ניפוח •
במיבני־פאר. השקעות •
 של וסכומי־הפיצויים הפרישה תנאי בדיקת •

פרשו. אשר בכירי־החברה
 אני ובהם לקבלני־מישנר״ עבודות מסירת •

לשעבר. שי־הנהלה
בחברה. בלתי־מאורגניס עובדים העסקת •

שפורסמו הפרטים יתבררו שאם מצהירים אנו
 לדין להעמיד חובה תהיה לדעתנו הרי כנכונים,

האחראים. את פלילי
 הארצי, הוועד נציגי אנו נכבדים, נמענים
 האגף יו״ר של הפורמלית להכרה הממתינים

 בקריאה היום אליכם פונים מיקצועי, לאיגוד
 המתגלגל! כדור־השלג את עיצרו אנא, נרגשת:
לה הדרושות הפעולות את מייד ובצעו תיבעו

 את ובבושת־פנים מייד סלקו הקונצרן! צלת
ולהסתאבות: לביזבוז לכישלון, הגורמים

 לסנכ״ל שכתבנו כפי כי ומצהירים חוזרים אנו
 צוות כל עם פעולה נשתף ,2.8.88 ביום מר

 שבו הבוץ מן אותנו יוציא אשר חדש ניהולי
שקענו!

, ך •
 השיחות של התצלומים אלינו כשהגיעו

 אשת״המועמר־לנשיאות, עם ברק דפנה שניהלה
 היא מה חברות־המערכת: תמהו דוקאקיס, קיטי

לובשת?
 אופנתי, לכוש על כלל בדיר המקפידה דפנה,

 רחבה, בחצאית עטופה כשהיא בתצלומים נראתה
בלתי־מוגדרת.

 מארצות־ בהולה בשיחה בא התעלומה פיתרון
 התצלום. פירסום על מחתה ברק דפנה הברית.
 אלא חצאית״ בתצלום לובשת היא שאין מסתבר
מגבת.
עם המפרר המסע במהלך המעשר״• סיפור וזה

והמגבת בדק דפנה דוקאקים, קיטי
חשאי שחח הרחצה. באמצע

 דפנה מצאה הלוהטת, בפלורידה אשת־המועמד
 לבריכת־ ולהתפלח הפמליה מן להימלט הזדמנות
 אירוע־בחירות. התקיים שבו מלון, של השחייה
הח ״השחת אנשי שני לה קראו הרחצה באמצע

 אישים) ביטחון על המופקדת (היחידה שאי
 דוד אותה. מחפשת דוקאקיס שקיטי לה והודיעו

 הכתבת, עם לשוחח כדי התפנתה עת באותה קא
במסע. אליה שנלוותה היחידה

 אל מיהרה סקופ, להחמיץ רצתה שלא דפנה,
 התצלום לצורך בביקיני. לבושה כשהיא דוקאקיס
הגדולה. השחורה במגבת התעטפה

והבדיחה 4)
 לא-הכי- בדיחה בארץ מתהלכת מכבר זה

 אישיות על־ידי למערכת הובאה היא עדינה.
בכירה. פוליטית

 וליצחק פרס לשימעון קוראים ״איך לשונה: וזו
דו־קאקרס." שמיר?

סיפ חקאקיס, קיטי עם בשיחת־חולין השבוע,
 אשת־ של תגובתה הבדיחה. את רפנה לה רה

בעלי?" את אוהבים לא בישראל ״מה, המועמד:
 לשם בארצות-הברית עתה השוהה ברק, דפנה

 אמריקאיים, אישים של שורה עט ראיונות עריכת
 מסויימת בכירה אישיות עם השבוע התקשרה
 אותה ביקש האיש של דוברו ראיון. וביקשה
באנגלית. העולם.הזה שם את לאיית

 פשוט,״ פיתרון ״יש ונואשה. ניסתה דפנה
 גליון את שיקנה לקיוסק, מישהו ״שלח אמרה,
 יש השער על כי אותו, להכיר קל הזה. השלם
הש נמכר ובניו״יורק דוקאקיס.״ קיטי של תמונה

מסויימים.) בקיוסקים הזה לם
 עליו שיש ״השבועון הדובר, השיב ״אה,״

שינה ושם והכותרת.׳ד דוקאקיס קיסי של תמונה

שמיר מימין: קאפא, של בתמונה המתכופף) מרכוס אלוף ברוידא(מאחורי
טובה סיבה —

 העולם נרונפמן, אדגר של (מונולוג
).27.7.88 הזה

מהג מישפחת של בנה איננו אדגרןברונפמן
 סם אביו, נכדה. אם כי מבסרביה, יהודיים רים

 בקנדה, נולד כבר ),1971־1891(הגדול ברונפמן
 יחיאל אדגר, של סבו שלו, שאביו אחרי שנתיים

הי הרוסית, מבסרביה אמיד מגדל־טבק ברונפמן,
לקנדה. גר

 מחזיק אדגר, שהנכד, מפליא כך כל לא גם וזה
 הסב־המהגר הלא במישררו. סיפרי־קודש סידרת

 עד במישפחתו, המסורת לשמירת כך כל דאג
 כבסרביה העיירה לרב הוצאות־הדרך את ששילם
 את ויבטיח לקנדה בדרכו אליו שיילווה ובלבד

כא נולד, סם, ילדיו(השלישי, שני של דתיותם
ירושלים יעבץ, הרי בקנדה). כבר מור׳

• • •
הירדנית האופציה

 ל־ ישראלים בין הריהוט קישרי על
המרח־ (״רחל ההאשמית מישפחה

).27.7.88 הזה העולם לת",
 האדריכלית זאת היתה כי מגלה המרחלת רחל

בשעתו(בלוג־ שעיצבה קידרון ריקי הישראלית

 במילחמת־ה־ שהיה מי ברוידא, אלכסנדר זהו
 היהודי־ הקצין מרקוס, מיקי של שלישו עצמאות

 בשגגה ונורה פיקוד־המרכז על שפיקד האמריקאי
אבו־גוש. במישטרת במטהו מחיילינו אחד על־ידי

גווי רבקה אשתו עם בתצלום המופיע ברוידא,
 מנהל לימים היה היקינטוו, כמלחינת הידועה לי,

 לבקר טובה סיבה לו והיתה דביר הוצאת־הספרים
 מופיע שבו תצלום בה הוצג כי קאפא. בתערוכת

בחול באמצע, עומד כשהוא גלופה) ברוירא(ראה
 האלוף מאחורי מפקדים בהתייעצות בהירה, צה

 עומד אכן מימין, לירו, מפה. על הרוכן מרקוס,
חל־אביב קרם, בנימין שמיר. שלמה האלוף

המערכת כתובת
 למערכת לכתוב המבקשים קוראים

 בכתובת לדייק מתבקשים הזה העולם
 תל־אביב, ,3 גורדון רחוב המערכת:

.63458—מיקוד
בט לפנות גם ניתן הצורך בשעת

 — בפקסימיליה ),03( 232262—לפון
 ובטלקס ,2009 מנוי .972־3־245242

ועןץןעוח. _וו 341667 —

)3 ר1מעמ (המשך
 מבקשת היא פתאום מה למרחלת. להעיר לעצמי

 של הרב המיספר בזכות בן־עמי, לתמי להעניק
העב בעיתונות האחרונה בשנה שיצרה כותרות

פוליצר? פרס את רית,
 בארצות־ רק מתחלק הזה היוקרתי הפרס הלא
ה ב,1קול1ס פרס את מחלקים בישראל, הברית.
 אחד סוקולוב, נחום של שמו לא־פחות(על יוקרתי

 התנועה ומראשי הראשונים העבריים העיתונאים
המאה). בראשית הציונית

 סוקולוב פרס הוענק שעבר בשבוע ודווקא
 השטחים ולכתב הארץ של הכלכלי לכתב שוב,

חיפה פנור, ציון דבר של הכבושים

זסיפרי־הקודש הרב הסב,
ברונפמן מישפחת של קורותיה על

חוסיין. למלך מיוחד שולחן־כתיבה אמנם) דון,
 שליטי נהו ומתמיד מאז השמש. תחת חדש אין

 רהיטים ומעצבי יצרני אחר ההאשמית השושלת
 ירושלמי נגר זה היה שנה 50 לפני עוד ישראליים.
 ולא אמיר רק חוסיין(אז של סבו על-ידי שהתבקש

 אר־ את ולרהט לרבת־עמון לבוא עבדאללה, מלך)
ירושלים כהן, אסתר החדש• מיני

האלוף של השליש
 תצלומיו בתערוכת מבקרים זיהוי על
 העולם (״אנשים", קאפא רוברט של

).27.7.88 הזה
 קשור אנשים במדור בתצלום המשופם הגבר

 הוא אבל מילחמת־העצמאות, של לאלוף אמנם
לטרון. על הקרב מפקד שמיר, שלמה האלוף איננו

1988 קאפא), ואשתו(בתערוכת ברוידא
— לו היתה

2658 הזה העולם4
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