
עז ב בגז בזי
והאש העשן

הכבושים. בשטחים המתרחש על
 דובר של הודעה כל כי להאמין רוצה מאוד אני
 אחת נקודה קיימת אבל דברי־אמת. היא צה״ל

מאוד־מאוד. זה בהקשר אותי המטרידה
בעי ובמיוחד בכלי־התיקשורת, כאשר מדוע,

 של מפיהם יום, מדי מתפרסמים, הכתובה, תונות
 סיפורי־אימים, הכבושים, בשטחים פלסטינים

 ביותר, הטוב במיקרה היא, צה״ל של התגובה
וכדומה. חקירה תיערך חקירה, נערכה פשטנית:

לנהוג. יש כך לא
 המייחסים אלה, סיפורים מתפרסמים כאשר
 שאין התנהגות כוחות־הביטחון ולאנשי לחיילים

 נאצית כהתנהגות להגדירה אלא אפשרות שום
 הם האלה הדיווחים שכל מקווה מאוד־מאוד (ואני

 אפשרויות(בהתחשב שתי רק קיימות שיקריים),
אש): בלי עשן שאין במאמר

 המפרסם גוף או אדם כל לדין יתבע שצה״ל או
 עלילות, אלה אין וחלילה, חס ואם, אלה עלילות

 האחראים את ולהביא ומייד, קץ, להן לשים יש
תל־אביב רכטר, זאב עונשם• על להן

מילים מידים.
 טיטמות־הבחירות של טיבן על

).19.9.88 הזה העולם (״הנדון״,
הב לקראת לנו המוגשות הסיסמות כל לא
 של הסיסמה כמו מילים, סתם הן הקרובות חירות

 גם קיימות הדרך). לפריצת (הדרך המערך
 ענייני, מסר הנושאות אינטליגנטיות, סיסמות
בוחרים. לשכנע העשוי
 במרכאות המיקצועניים מחליטים שאז רק

 לסיסמת־הבחירות כנראה, קרה, כך אותן. לפסול
ד וייצמן: עזר השמועה, לפי הציע, שאותה  י
לביטחון! אגרוף לשלום,

 כל להזדהות יכול זאת סיסמה שעם דומני
 את לקלפי להטיל עצמו את ולשכנע חושב בוחר

זאת. בדרך ללכת המבטיחה המיפלגה של הפתק
רמת־נן רוט, חנה

ניצחיות אמיתות
 להיזכר הראויות שורות כמה על

 העולם בוכקת״, אחת (״עין היטב
).19.9.88 הזה

 ישראלי, שמעון כתב שאותו בשיר־האזכרה
 אופיר לשייקה הזה. השלם של האחרון בגליון
 פנינים שתי מצאתי פנינה, שכולו שיר המנוח,
 הראוי מן אותן ניצחיות, אמיתות במיוחד, זוהרות
ולשנן: לחזור

 לו אוהב/שמפריעים לא ״אלוהים — היא אחת
חושב״. שהוא בזמן

 צריך שמישהו / חוק גם ״קיים — והשנייה
לצחוק!" יוכל שמישהו כדי לסבול,

תדאביב פרנס, ארית

בגן גדוד גנן
 לראשות־ יגיע שמן האפשרות על

הזה העולם (״הנדון", הממשלה
19.9.88.(

 הטלוויזיה, מן והקטע מעולם דברים היו כבר
 בדיוני איננו לראשות־הממשלה, מגיע גנן שבו
נשמע. שהוא כפי כך כל

 לראש־ היה או־טו־טו, שכמעט, האנשים לאחד
 גנן, סתם ולא גנן של עבר היה בישראל ממשלה

 ספיר לפינחס היא שלי הכוונה בארמון. גנן אלא
 זכה כמעט אשכול לוי של פטירתו שאחרי המנוח,

 דבר, של בסופו (שניתנה, בראשות־הממשלה
מאיר). לגולדה
 עוד כשספיר המדינה, קום לפני רבות שנים

 על־ידי נכלא הוא בכפר־סבא, עסקן־פועלים היה
 נגד עבריים עובדים הסתת בעוון הבריטים

 ומשהובא השרון בפרדסי ערביים עובדים העסקת
 חלק ספיר ריצה עונש־מאסר, עליו ונגזר לדין

 את שהקיפו בגינות־הנוי כגנן המאסר מתקופת
בירושלים. הבריטי העליון הנציב של ארמונו

כפר־סבא כהן, מאיר

פשע על חטא
 שינוי יחול שלא האפשרות על

מניות-הבנ- של בזכויות״ההצבעה
).19.9.88 הזה העולם קים(״תשקיף״,

 מי או אמוראי, עדי יישבר וחלילה חס אם
 שבהסדר ולמניות בנושא, דבר, של בסופו שיקבע,

העיקרון זכויות־הצבעה(לפי השוואת תוענק לא

שר (הסשך )4 בע

 צוחקים אדם
באולימפוס

הני מאשר יותר מצחיקה תופעה התיתכן
 על היהודית הדת מיצוות את לכפות סיון

 כל״כולה שהיא באולימפיאדה, המשתתפים
בתפיס במהותו, במוצאו, עכו״ם, של אירוע

שלו! מערכת־הערכים בכל הפילוסופית, תו
 יותרי רבה צביעות התיתכן

 שבמרומי איפוא, פלא, אין
צוחקים. האלים האולימפוס

לכנסת האותיות גהץ
 במינו. מיוחד מרוץ נערך שנים בארבע פעם

 קיבל השנה לקו״הזינוק. מגיעים מעטים רק
ה בהשראת במיוחד ספורטיבי גון המרוץ

 רשימות חמש של נציגים אולימפיאדה.
 על מכריע קרב עצמם לבין בינם ניהלו

 שלוש - מבוצר יעד כיבוש
 שנותרו האחרונות האותיות
העברי. באלף־בית לפליטה

והאחורי; הקדמי השער כתבות

המלין בהרת
 מקומית, בבהלה בהתחלה שנראה מה

 להיסטריה האחרונים בשבועות הפד
 אץ כי טוען מישרד־הבריאות ארצית.

ה אך מגיפת־הפוליו, להתפרצות חשש
 הזה להעולם בראיון מרפה. אינו ציבור

 שפירר צבי הפרופסור קובע
 פוליו מגיפת תיתכן לא כי

הסיבות. את ומפרט בארץ
 ועורך־ ירושלמי ילד־שמנת צור, נדיר •

 המחלה, על מספר בגלי־צה״ל, לשעבר
 חודשי על האיומה, השיתוק תחושת על

 תיכ־ שלא חיים ועל הארוכים השיקום
 בן־אורי יצחק הטיבעוני והיועץ • נן.

 במ- כלל מדובר שאין טוען
 ש־ בשיתוק אלא גיפת־פוליו, *1■

אחר. מחיסון כתוצאה בא

 מיזבח ער
הבנקאיות

 מושבים 350ב״ החיות מישפחות, אלף 21
הבנ המניות למולך הוקרבו הארץ, ברחבי
 שנו־ הבנקים, של הרצחנית הריבית קאיות.

 ריוו־ של למצב הבנקים את חזירלה העד
 חובות את הביאה חיות,

1 0  חסר-תיק- למצב המושבים ■ 3
כרגע. נמצאים הם שבו ווה,

 הוע הטוב,
הישראלי והסרט

 על תשמ״ח, שנת של הבולטים הסרטים על
 הבטחות השנה, הפתעות על הדוחים, הסרטים

ועל המיקצוענים החזה מנפחי על השנה,

חתונות שתי על קונץ
 חתם המערך מטעם בממשלה ישב שעוד בזמן

 הליכוד. עם חשאי הסכם על הורוביץ ייגאל
 בעניין הליכוד בעמדת תמך ההסכם בתוקף

השב״כ, בנושא ועדת״החקירה
 בעניין סיעתו נגד שוב והצביע
חוסיין. עם וההסכם הלביא

חדש דף

 הזבד חבווח
זו נתן נגד

 זך נתן של דבריו שעוררו הסערה בעיקבות
 יצר- האם לברר זך מנסה עיתונאי בראיון

 הביאו חשבון איתו לסגור מישאלה או נקם
 שנמתחה החריפה לביקורת

 מדו- שמא או בעיתונות עליו
לגיטימיי בפולמוס כאן בר

שהתפר־ אלמוניות שחקניות
3 9 3  בס־ כיוון ששינו וזמרות סמו 3

השנה. סירטי של ענק קירת

׳ום־כימו מסיבת
הזדמ שום מחמיצים לא תל-אביב צפון צעירי

 ביום־ כשמדובר לא גם ולהראות. לראות נות
 הקבוע המיפגש על הכיפורים. ^

3 3 9  המתחרה ועל בגשר־הירקון, 0
רוקח. בשדרות הגשר החדש,

הקבועים: המדורים
3 נחל גנן — מיכתבים

4 חצוף עשת - העדרן■ איגרת
5 אולימפי צחוק — הנדון

6 מהחלל בשורה — במדינה
ף קי ש 10 1ברדי מזלזלים במערך — ת

שי יומן 11 במיץ להתבשל — אי
12 שטרן כנזפייח — אנשים

18 לעסקים .הפזערם־ — והשקל אתה
21 אות׳ מעצבן — זה זה.וגם

1949 משנת מינתב
 כסית לקפה ימים כמה לפני נכנסו קשישים זוג

 עיריית לראש 1949 משנת מיכתב ובידיהם
 להתיר בקשה ובו רוקח, ישראל תל״אביב,

 על בלילה. 2 השעה עד פתוח להישאר לקפה
מבין 40 חתומים היו המיכתב

התקופה. של האמנים גדולי £ ]3
בחיים. עודם מביניהם 11 רק

ואחרי לפני
 הוא פלאסטי. ניתוח עבר הזה העולם כתב

 ואת החששות ההיסוס, שלבי את מתאר
 את לפני, המוטיבציה שיחות

3^3  ואת הכאבים ההתאוששות, 9
© אחרי. בראי הראשון המבט ^3^

נעימה טיסה
 בן- בנמל״התעופה ביומו.מתנהלת יום מדי

 דו״סיטרית. בינלאומית תצוגת״אופנה גוריון
 הופ- על במיוחד מקפידים אינם הנוסעים רוב

רגל. אלף 20 של בגובה עתם
הם מה נוחיות. על הוא הדגש 3

מהארץ! כשיוצאים לובשים

22 תשם־ח סירס׳ — קולנוע
26 חשבונזת חיסול — חדש דף

 30 מופתעים שוטרים — ישראל לילות
32 תשבצוסן
33 מאזניים — הורוסקופ
39 במיסה קולעען — תמרורים

נב׳ פרנקל. ח׳ — אומרים הם מה
הראל. איסר לבא. אילן ברלין.
40 לובת׳ אורי ר״סר, מיכה

42 השלם כל על — מרהלת רחל

 אווזי אסון
נשכח

 לא סעולם כי בעיתונות שהופיע הדיווח למרות
בב האסון כדזנסת אווירי אסון בארץ אירע
 סיין,ראסשב האמריקאי חיל־האוויר סיס

 סחרי־ תיריייא תאונה 1954 יולי בסוף אירעה
 על מעגן. בקיבוץ בטכס דה

 ועל לו, שגרמו הסיבות האסון, 3^3
הסייס. נלין, אודי של דמותו

ה ח ל א ק ש ה הלוגים1ו
בסינגמו ישראל״ם

 • בסינגפור היהלומים לתעשיית ישראלים
 בנק • הסיגריות במחירי לשינוי סיכוי

 יקיסעה למיגזר פונה הפועלים
0 . הקו־אופז מרוויח לא מדוע • £ 3

בחברות־הביטוחי קורה ומה

ל ח : 777/770/7 ו ₪ ₪

 המחפש טברייני ובצעיר כאמרגן בספר, מעשה
אה - פרססר ודני זילברמן ויקי • תענוגות

 מרו־ ידהדהסס רוצה מה • ״פך" בסיגנון בה
ת ץ! ני בי ק ד הבלתי־גמו־ • יו

סיני גארי של רה £  סמדר • בר
בחדשות. גרנות ועגנון גנזי

 ״ מסימר
הכווע הדימיו!

 ושוחח שלו המצוחצחת במכונית נהג חיים
 היתה הקו של השני מעברו בטלפון. ארוכות

 האהובה מכוניתו נתקעה פתאום בום! רינה.
 אימתני נברתן .88 מודל מכונית של באחוריה

לצעוד והתחיל ממנה הגיח —
!1  שחיים ידע לא הוא לקראתו. £ 1

בחודש״ דולר אלף 32 מרוויח
3 ״ 2665 הזה העולם


