
נזיבחבים
ז

לי ב א • שו ־ • פג בן בי ס

 מהר? כל־כך הישראלי הגבר גומר ״מדוע שנה:
לחברה.״ ולספר לרוץ צריך שהוא מפני

 בהחלט שאפשר הוכחנו האחרונים בחודשים
סוד. על לשמור

 זקוק הזה השלם כי החלטתי לשנה קרוב לפני
ההי את לו לאפשר כדי הכלכלי, בסיסו להרחבת

 עם בירורים ניהלתי .90ה־ שנות לקראת ערכות
 דבר של בסופו ובחרל. בארץ גופים, וכמה כמה

 בחרתי מביניהן מעשיות. אופציות כמה נותרו
 העצמאות את לנו שהבטיחה המסויימת, באופציה

 שאנו הכלכלי הגב ואת המערכת של המוחלטת
לו. זקוקים

 עקרונות שני על החלטתי הראשון מהרגע
עוד כל פירסום שום יהיה לא הפירסום: לגבי

גוצ׳יונה מו״ל
איפהל הציק. איפה

 המשא־וה־ שיסוכם כרגע אך משא־ומתן, מתנהל
לציבור. בעצמנו אנחנו כך על נודיע מתן

 בעל מוסד כאל הזה להשלם התייחסתי תמיד
 היא שחובתנו לי ברור היה כן ועל ציבורי, תפקיד
בו. המתרחש כל על מלא מידע לציבור למסור

שע השלישי ביום המועד, שהגיע ברגע ואכן,
 חדש שותף כניסת על הידיעה את מסרתי בר,

 בגיליון הופיעה ההודעה הזה. השלם לחברת
 אותה מסרתי עצמה השעה ובאותה הזה, השלם

הטלוויזיה. של חדש ערב בתוכנית
 על אחת מילה אף דלפה לא הרגע לאותו עד

זה. צעד
 וגם — לפני־כן פירסמו עיתונים כמה ,להיפר

 מאוד. אותנו ששיעשעו .ידיעות״ — אחרי־כן
 את העלו לא אלה שפירסומים להודות נאלץ אני

 בכמה בעיניי. הישראלית העיתונות של קרנה
 מדהימים למימדים אי־הדיוק רמת הגיעה מיקרים

ממש.
 אחת פעם ולא — העיתונים אחד פירסם כך

רכש פזטהאזז האמריקאי הירחון כאילו ידיעה —

ך\.י ׳£<>
 במדיגת־ישראלז סוד לשמור אפשר האם
 הכל אפשרי. אינו פשוט שהדבר טוענים רבים

ר הבדיחה על־פי מתנהלת הפוליטיקה דולף. מ

 לפני לשיא הגיע עיתון אותו הזה. השלם את
 והחלטית מוסמכת ידיעה פירסם כאשר שבועיים,

 צ׳ק. לי מסר גוצ׳יונר, בוב פנטהאוז, שבעל כך על
 גוצ׳יונת מר של הצ׳ק את ראה עיתונאי אותו (אם

 להעביר מתבקש הוא להכית, הכבוד לי היה שלא
האפשרי.) בהקדם אלינו אותו

 טרח לא הזה העיתונאי כי להעיר צורך אץ
לג אותי ולשאול שפופרת־טלסון להרים מעולם

בעיתונו. שפירסם האלה המוסמכות הידיעות בי
 מפורטת ידיעה השכוע פידסם אחד עיתון
 כמג־ התמנה מאור, מכובד אדם פלוני, כי שאמרה

 היכן לספר גם ידעה הידיעה הזה. השלם כ״ל
 למילה אף מעמד. ובאיזה איר ההחלטה, התקבלה

כלשהו. עובדתי בסיס היה לא זו בידיעה אחת
 המכובד העיתון אותו פירסם יומיים כעבור

 לא זו בהכחשה גם עצמו. את תיקן שבה הכחשה,
עובדתי. בסים לה שהיה אחת מילה אף היתה

 זה כתב גם טרח לא הסיקרים שבשני מובן
אותי. לשאול
 מצוי שאני בדברים אם ומדכא. מצעד די זה כל

 שהמצב לי מניין לאפס, שואפת הדיוק רמת בהם
 על בהן? מצוי שאינני אחרות, ידיעות לגבי שונה

 המתגנבות סערות, לגבי אותי מנחם זה פנים, כל
עוגמת־נפש. לי וגורמות זה, לשבועון גם

 קריאה
חדשים לפותות

 הזה העולם את להכין היא שלנו המטרה
ה שנות לקראת ורענן עדכני כשבועון־חדשות

סע.
 רעיונות, רכיבים: שלושה דרושים לשס־כך

בני-אדם. משאבים,
 בהכנת אינטנסיבי באופן עתה עוסקים אנחנו

ניכ במידה שתרחיב רב־שנתית, תוכנית־עבודה
 אני שלו. ותחומי־הסיקור השבועון תוכן את רת

 ואו חודש״חודשיים, תוך תושלם זו שמלאכה מנית
התוכנית. לביצוע ניגש

 ולהרחיב לשפר נועדו המתוכננים השינויים
 הריעות קשת את וגם המישורים, בכל הסיקור את

חתומים. במדורים ביטוי בו שימצאו
להי איתן בסיס עתה הובטח המשאבים, לגבי
זו, ערכות

הא הגורם הוא ביותר החשוב המרכיב אולם
 הרבים והמשאבים ביותר היפות התוכניות נושי.

 בידי תיעשה לא העבודה אם יועילו, לא ביותר
 ודבקים־במשי- בעלי־עקרונות מוכשרים, אנשים

מה.
 כאלה: לאנשים פנייה מהווים האלה הדברים

 הן מתאימים: כוחות לקלוט מוכן הזה השלם
בשבו דרכם להתחיל המבקשים חדשים, אנשים

 הן העיתונאים: מיטב של דורות שעשו כפי זה, עון
זה. למאמץ יד לתת הרוצים מנוסים, עיתונאים
 כמה על זה במדור רמזתי כבר שעבר בשבוע

 משמעותית במידה להרחיב נרצה שבהם תחומים,
 מימשל ענייני כלכליים, תחקירים הסיקור: את

 הגבוהה ההשכלה מוסדות ספורט, תרבות, תקין,
 ומבחינה המדינית. והזירה צבא והסטודנטים,
 וערי- ערי־השדה המדינה, מרחב כל גיאוגראפית:

הומוריסטי. מדור על חושבים גם אנחנו הפיתוח.
 מה להם שיש המאמינים אנשים להכיר אשמח

 רעיונות להם שיש ואחרים, אלה בשטחים לתרום
לעבוד. וחשק חדשים
 בח־ד זאת לעשות מעוניין לכל מציע אני

 על פרטים ימסור שבו מיכתב ביותר: הפשוטה
 שהוא התפקיד ועל התעניינותו תחום על עצמו,
 ולרע־ ליכולתו דוגמות יצרף אם למלא. מבקש

יותר. עוד יעיל יהיה זה יונותיו,

)3 מעמוד (המשך
 זוכר המדינה, קום ערב בלח״י לוחם שהיה כמי

 האם — בתנועה האידיאולוגי הוויכוח את אני
 המטרה ובאם האמצעים את מקדשת המטרה
 נטוש והוויכוח וקדוש, כשר אמצעי כל קדושה,

הזה. היום עצם עד
 ארצה עיראק יהודי את להעלות המטרה באם

 — לכף כשר היה אמצעי כל קדושה, היתה
ב הקהילה כ״חיסול זאת לכנות ולמה במועדו.
 של החיובי הצד את לבטא לא למה בגדאד",

 ערב ז׳בוטינסקי אמר איד גולת־בגדאדז חיסול
 העם ״אם — ובצדק השנייה, מילחמת־העולם

 את תחסל הגולה הגולה, את יחסל לא היהודי
 שהמיטה המציאות הרב ולצערנו היהודי,״ העם

 של זה חזונו את ומימשה כמעט השואה עלינו
באר־שבע צברי, יצחק ז׳בוטינסקי.

עלה־תאנה
ה לבנות הלאומי השרות רעיון על

 העולם אחר", (״שרות גיוס חייבות
והלאה). 11.1.89 הזה
 בנות גיוס בנושא הזה השלם של המסקנות

 החברתי במצב מזיקות, להיות עלולות לצה״ל
י כיום. ישראל של

 בדרך הן, 18 בנות צעירות אלפי אותן כל
 אינן הן מיקצועית. הכשרה כל חסרות כלל,

 אינן מוסמכות, מורות אינן בבית־חולים, אחיות
המ את רק למלא יוכלו הן סוציאליות. עובדות
ביותר. הפשוטות לאכות

 מובטלים אלף מ־ססז למעלה יש כאשר היום,
 באופק, נראים אינם חדשים ומקומות־עבודה

 יהיה ביותר. בחלשים תפגע הזה השלם הצעת
 גריאטרי, מוסד או בית־חולים, מנהל לכל קל

ובמ קבועים עובדים פיטורי על־ידי ל״התייעל״
 שרות מאותו בחינם, עבדים, לעבודה לקבל קומם

לאומי.
 לעיי־ להיכן? כמורות, ישלחו הצעירות ואת

טו למורות הזקוקים מקומות לספר, רות־פיתוח,
 השרות כשבנות הארץ, שישארו״במרכז בות,

למישרד־החינוך. כעלה־תאנה ישמשו הלאומי
חיפה דניאלי, אבינועם

חשסן־וזדמים
 -3מי בעת אש״ף אנשי התנהגות על
 ח״ב עם (ראיון בפאריס הח״כים גש

ה העולם נמיר, אורה ).18.1.89 הז
 שדן הפאריסי, בכינוס שהאירופים פלא לא זה

 כלפי עויינים היו הישראלי־פלסטיני, בסיכסוך
 ופוגעת"), עויינת בצורה אותנו ישראל(״התקיפו

 על דיברו והם מתונים... ״היו אש״ף שאנשי שעה
דו־קיום".

 ויש ובמידה איתנו חשבוו״דמים יש לאירופים
 — ואז מאוד להם מציק בוודאי הוא מצפון, להם

ההתקפה. היא טובה הכי ההגנה
הי שבהשתתפותם לכך, מתכוון? אני למה
מפ בהימנעותם הטוב, ובמיקרה בעידודם שירה,
 האירופים, האירופים(כן, בנו הרגו כלשהי, עולה

 מדי 1945־1939 השנים במשך הגרמנים) רק לא
 נפלו מאשר יותר יום, אחרי יום יום!), (מדי יום

 מדינות־ עם ביותר הקשה במילחמתנו מבנינו
יום־הכיפורים! במילחמת ערב,

פתח־תיקזוה לאוסר, ישראל

מביירות הנחת
ותיקים קוראים של קורותיהם על
הזה. העולם של

 אני שנה, 30 זה הזה. השלס של ותיק כקורא
 בבסיס בשעתו שצולם תצלום להציג מבקש

 תצלום בארצות־הברית, (חיל־הנחתים) המארינס
מסויים קורס בגמר מצטיין חניך ובנו, אב של

גלופה). (ראה
 באחרונה, (שהשתחרר המארינס חייל הבן,

 גם בזמנו, מוצב, היה שרות) שנות שש אחרי
האמ הקונסוליה בניין פיצוץ בתקופת בביירות,
במקום. ריקאית

 הם הבן וגם האב שגם הוא בתצלום המיוחד
 -*■ ישראל נבחרת שחקן אני, זה האב, ישראלים.
 בארצות־הברית הנמצא ,60ה־ בשנות בכדורסל

הוא שבתצלום, המארינס חייל והבן, 1970 משנת

וכנו, זייגר קורא
היחיד הישראלי

 חיל־ בכל היחיד הישראלי שהוא וייתכן גיל, בני,
האמריקאי. הנחתים

ניריורק זייגר(זוהר), אילן

תיבת־השמות
 אחת הברה בני פרטיים שמות על

ה העולם (״אנשים״, ).18.1,89 הז
 השמות מסוג אחת, הברה בעל פרטי שם
 כזה דבר אינו לבנם, הנלסונים ביקשו שאותו
 נתן התיבה) נוח(מן מעולם. דברים היו כבר נדיר.

 חד־הברתיים: שמות חם) (שם, מבניו לשניים
 יהושע של והאבא דן) (גד, אבינו יעקב כנ״ל
 על לדבר שלא נון: אחד כידוע, היה, הארץ כובש
שת. — ואדם חווה של בניהם צעיר

תל־אביב עמיקם, פנחס
ם • תיי ם, מצאו בבר בינ סוני ל  בעלי הנ

ם חד־הברתי שם בטאבה, בפר-הנופש  לבנ
ת רן, - בכורם בו שי־התי ב שם של רא ס  ה
ח, לסון. רפי המנו נ

הקונטרה של המפה
די אינטליגנטית כתיבה על  (״עיניס

ה העולם ורעה״, זקנה חזירה  הז
18.1.89.(

 תומרקין, יגאל של הכתבה את לקרוא תענוג
 ברור, אדם על כדורבנות, במילים עולה, הוא שבה

לתומרקין. נראה שלא ספר שכתב
 אני אבל באמנות, גדול מבין לא אני אמנם

 מה? רק אותה. קורא כשאני טובה, בקונטרה מביו
 אינטליגנטית לעיתים היא תומרקין של הכתבה

 היה הראוי מן לכוחי. מדי) משכילה אולי, מדי(או,
טובה. במפה כמו מיקרא, כזאת לכתבה לצרף

 טבנקין(איש יצחק את לי מיקמתי איכשהו עוד
 וכבר תנועת־העבודה) של הוגה־דיעות עין־חרוד,

 את שטבע אירי, (סופר ג׳ויס ג׳יימס את בקושי
 זקנה חזירה עיני בעל מתוסכל ״יהודי התיאור
 חיד אותיות הן ומה וולף תום הוא מי אבל ורעה״,)

רעננה שרף, יאיר לבן?
ם • א וולף תו אי הו תונ קי וסופר עי ר  ניוייו
א ששמו צ ת השנים 15ב־ לפניו י חרונו א  ה

בתו ת בכתי טי ס חי ס א ב ד ה דוי א לבן ו  שם הו
ה, אות־דפוס של ת עדינ או ת שבה ה דפס  מו

ת. הערה א ז

וחצי שנתיים בעוד
(״תשקיף״, גן־חיות מיקום על

ה העולם )21.12.88 הז
 גן־החיות יעבור הזה בהשלם לאמור בניגוד

 החדש האיצטדיון (איזור מלחה לאיזור התנ״כי
 למקומו גן־החיות העברת לאחר ורק בירושלים)

 לבניית וייועד הקיים הגן שטח יתפנה החדש,
חרדית. קרייה
 ממשיך וחצי, כשנתיים בעוד הגן, להעברת עד

 בעלי־חיים תצוגת ולהציג כרגיל, לפעול הגן
 הוא וכן והדרכה חינוך פעולות לבצע מגוונת,
 כנען, יוסי מיתקני־שעשועים. מפעיל

ירושלים התדכי, נךהחיות ססנכ״ל

המערכת כתובת
 למערכת לכתוב המבקשים קוראים

 בכתובת לדייק מתבקשים הזה העולם
 תל־אביב, ,3 גורדו; רחוב המערבת:

.63458—מיקוד
 בנר לפנות גם ניתן הצורך כשעת

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