
רסוסורט

ם בי ח ב י ז ב
אקדמית הנאה

(״זי הלשונית הסביבה שיפור על
ה העולם השפה׳/ הום ).22.2.89 הז

 מאמרו את המדעית, במזכירות פה, קראנו
 עיתונאי למצוא ונהנינו אמרי אורי של המשובח

 בקינה מסתפק שאינו אדם קומתו בשיעור וסופר
לשי קורא בקול ופונה בתחומו עושה אלא בלבד,

הלשונית. סביבתנו פור
 וכמוהו ממש, כדברינו דבריו ידיו! .תחזקנה

אנו. אף תובעים
מע ושיטות דרכים עתה שתוצענה הלוואי

 בשאלתו כאמור הנכספת, המטרה להשגת שיות
מגיני־השפה?"). גדוד אבנרי(״היכן של הסופית

המדעי. המזכיר ינאי, יגאל ד״ר
ירושלים העברית, ללשון האקדמיה

וחלחל חפיפות
(״איגרת העברית השפה ביזיון על

ה העולם העור!־״, ).22.3.89 הז
 זו התייחסותו, על הזה העולם לעורך מודה אני
 השפה לביזיון שבועות, כמה במשך השנייה הפעם

ובדי בכתיבה העברית,
החבר׳המ־ בחסות בור,
המי־ גגד וההתרסה ניות
מסד.

ל החייבים אלה אכן,
— ודגם דוגמה שמש
 חוסר בתפקידם. כשלו

 בהתבטאויות הבהירות
במ חוסר־בהירות מוכיח

כ־ בשפה זילזול חשבות;
 תרבות של כלי־ביטוי

 זילזול הוא — ורמה
מיותרת. התבזות עצמי,
לדר־ רגיש שאינו מי

 תאונה או אסון בתקלה, מילים של גות־עוצמה
 בין מבחין שאינו מי לשואה; אצלו הופך דבר וכל

 או לדבר צריך אינו — וחייב צריך משמעות
 להפסיק חייב הוא האמוק למען לערוך. או לכתוב,
לערוך. או לכתוב לדבר,

ועורכי־ כתבים של והרמה החיפזון החפיפות,
 בכל פשטה) (לא פשתה הכתובה בעיתונות הם

ה על ידיעה הופיעה היומונים באחד הדרגים...
 בכותרת — סימניה בגליל. דיזנטריה של מגיפה
 גבוה, מחום סובלים ״הילדים — הידיעה ובגוף

 על חוזר נותן־הכותרת גם ושילשולים.' הכאות
הקאנת. במקום הכאות,

 על מדובר ביומן־המערכת, הצהרונים, באחד
 בן־אהרון יצחק ראש־הממשלה, מישרד מנכ׳׳ל

המפורסם!). יוסי (במקום
 לגלותם שניתן רבים, מתוך בודדים זילזולים

 בקור־ וגם בשפה גם ובדפוס. בשידורים יום מדי
 תדאביב רסוסורט, עזריה אים/מאזינים.

• • •
רח״בים מוטיבציה

של פעילותם לעידוד שיטה על
חברי-הכנסת.

 מקומיות וברשויות במיפעלים רבים, במוסדות
 כלי־ה־ בחסות מקיימים,

 נו־ מיבצעים תיקשורת,
עו לבחירת שאי־פרסים

מצטיינים. בדים
 העולם יארגן אולי

 העובד מיבצע את הזה
 והדבר בכנסת המצטיין

 יותר למוטיבציה יביא
 חברי״ה־ בשרות גבוהה
לאזרחים. כנסת

לבחי הקריטריונים
 המצטיין חבר־הכנסת רת

— יהיו
 פרסמי 'ה ההופעות מיספר •

בכנסת. ביותר רב
לה שיצליח ביותר הרבים החוקים מיספר •
עביר.
חבר־הכנסת. של ונימוסיו הליכותיו •

 הפרס את להעניק יצטרכו שלא מקווה רק אני
נתניה פרסקי, משה למחלק־התה.

• • •

לכר רולטה
הישראלית הרולטה תופעת על

מחפשים הם - מתאבדים לא (״הם
).5.9.89 הזה העולם ריגוש!״,

 הילדים. המציאו לא הישראלית הרולטה את
מש לא שהם רק המבוגרים. בהרבה, להם, קדמו
המכו־ בתוך אם כי המכוניות, לפני אותה חקים
)4 בעמנד (המשך 'ניות

ה העולם 2693 הז

:הקדמי השער כתבת

ת מקומו על גן־אמוץ. ח  התופעה. על והישראלית. הארצישראלית גתרגו
 התרמית על אידישי. מחומר־גלם מחרש עצמו את שגרא מי על האיש, על

 ועל האמיתי. רן - אחר בן־אמוץ דן על החיצונית.
 במסיבת-הפרידה ומצמררים מרגשים מעמדים

האחרון. השגת ביום ואוהביו יריריו לו שערכו ס ס
הגוות □לחן

 בך השמחות״לאיד,״ הן היחידות ״שימחותי
 צה״ל, גלי של העריות גילויי על תומרקץ. יגאל

 אני״מת״לחיות. ופולחן המת־על״המת פולחן
 הסקאלה על שהוא איפה שנמצא הניוון, על

למוש־ פרץ והרב שך הרב שבין
 וגירסה אפ״טו״דייט בעט כים 9 9 ■

דן. של המוות לפולחן אחרת

ף ע ד ד־ 1רו

 ־ עוז עמוס
ב׳ פרק

 בריקנותו מפחיד ועולם נפשי סוליפסיזם
 גיבורו יואל, את מאפיינים ובעקרותו

 האחרון בסיפרו עוז, עמוס של המנובר
 עולמו את משקף הספר האם ה.אש עתלד

 עולמה את שמא או עוז, של ^9^
ה־ הישראלית הספרות של

זך. נתן ועונה שואל עכשווית,

שקל אתה וה

שעולה זה
 • הבנקים לנו שמוכרים היקרה הריבית על
 ומה הבורסה של הפתאומית הירידה על
 ומניעתם כאבי״גב על • יקבותיהבע בואשי

 בארצות- הנמכרת בקלטת ^9^
ן ■ ם §  • לשטר יום־הולדת • הברית /

צמיגים. בארבעה ומעשה

האויסטים
 הרושם על מיוחד, מטיפוס רוכבים על

 הכוח, תחושת על המישחק, שם אשהו
^  של מעמיק ניתוח על החופש, 4^9.
 הכלי ללא נטול שמרגיש מי ■0^ ■

שבת. ביום השכבות ועל שלו

סן ועפולה מ
 למסע־ שנים 10 מכבר לא ציינה וונג דאי

 שמישפח- וונג, מוויאט־נאם. שלה האימים
 של להזמנתו שנעתרו מהראשונות היתה תה

סייגו! על מספרת לישראל, לבוא בגין מנחם
נתיב־הת־ על מילחמה, של

תה־ ועל הפליטים של לאות ■
בארץ. שלהם הקליטה לין

האחורי השער כתבת

ועונשו החטא
ם חפי ם י ם חר־פעמיי ם אינ בי הכרח מחיי  אבל והפלה. הריון גם ב

ק זה אלה, שקרה מה בדיו ת לדני קבו  הרפתקה בעי
ם. בדרן עם מיקרית א מסויי ת הי ספר  המיפגש, על מ

ת, סחפו ת, ועל ההי או צ תו ט. ההפלה ההריון, ה והסיו

פתוחות שאלות
 לארצות״הברית שמיר יצחק של צאתו טרם
 שמיר שחורות. בנבואות העיתונים חגגו
 ויצא תוכניתו את האמריקאים לפני פרש

 שאלות כמה אולם מנצח.
 ההמ- את שיקבעו חשובות,

פתוחות. נשארו עדיין שך,

 החרטה
החיים שר

 את להגדיר. מתקשה לא וייל פייר ז׳אן
 הסותרים העיסוקים מיגוון את עצמו.

 מסביר הוא חייו במרוצת עסק שבהם
 אולי זה תיכנון. ובחוסר שליטה בחוסר

קצוות שני בין נע איך מסביר
ולנרד לחוסים עזרה -

בתי״קאזינו. וניהול פים

צאנה צאנה,
 גרם צאנה צאנה, השיר של מיקרי איזכור
ה העולם של ניו״יורקי לקורא  את לספר הז
 של מחברו ),69(מירון יששכר של סיפורו

 בתולדות ביותר הפופולריים השירים אחד
 זוכרים הוותיקים רק הארץ.

■1 1 9  רב- האיש ואת השיר את 1
בניו-יורק. היום שחי הפעלים

כסירה החיים
 מוגבל שאינו אחת, בסירה החיים עיקרון על
 בתא ליישום וניתן דווקא, טירונות,ל בא,לצ

 ה- של הרצון ועל המישפחתי.
■9 2  בשי־ אותו לנווט והדרכים ילד ■1

להורים. בבית״הספר נוסף עור ^2^

הקסעיס: המדורים
3 אקדנוית אה1ר, — מיכתבים

4 אחרת דיעוז — העורך איגרת
5 אידיש חבר נזחשב — תשקיף
6 17ור החזדש—במדינה

7 הכוח נבול — הנדון
10 פרידה מסיבת — אנשים

11 הארלם מכבי — אישי יומן
16 בצמיגים סעשה — והשקל אתה

 נודלסן, יולי — אומרים הס מה
ציסרמן, שרי קלדחן, ניסים

אורבך. ישראל יצחק. לו־

18 פרנקל רזי
20 ציפלין פסטיבל — קולנוע

21 בראדל׳ קפה — טרים
22 ואורי אריק — ישראל לילות

שוד — חדש דף 26 שז ענזוס ב
28 סינית אסטרולוגיה — הורוסקופ

 29 סתם להכריח לא— הורה להיות איד
32 תשבצופן
 32 ביף של שעות — לרותי מיכתסים

33 חותכת הוכחה — זה וגם זה
34 השלם כל על — מרחלת רחל

36 נתנאל נילי — נפש חשבון
42 אירופית לאומנות — ימני סמן

חתונה
שתיים מיסבד

 מתורגלים בבר זוהר ואורי אייגשסיין אריק
 ה־ האורחים כאלו. מישפחתיות בחתונות
 זה אבל שכחז, קצת כנראה שלהם חילוניים

 מישחק־הכדורסל על לוותר מהם מנע לא
 לרגל ולעלות ממש, שעות באותן שנערך

 להשתתף כדי לירושלים,
 יסמין שבין בסכס״הנישואין

ושלום

פ י ר ט

המו הנה
 ועל שם, אלא תיאור״מצב, לא שהוא ברדק, על

 בראזילי קפה • הפוכות תמונות של תערוכה
 המצב על • מוסיקאלי שגריר גם שהוא חזק

 האינתיפאדה ועל הכבושים טחיםבש משהה
^ .9^  מל־ במעט טטריפטיזים בשני ^
 אסי־ שבין הקשר ועל • אים ■9■ 9

.3 לאנצאר אוטטרליים רים

לשווייץ בדרך גיל׳
 ידועה, עובדה זוהי הצגה. כל גונבים ילדים

 נתנאל, גילי של במיקרה שקרה מה וזה
 ושייצג הקדם-אירוויזיון, בתחרות שזכה

 הוא גילי השנה. באיתויזיון ישראל את
 למ- בעצמו. הבוטח מיקצוען ^9^

 מפחיד אחד דבר רק עשה,
אחרון. למקום להגיע - אותו

ר דו ת
ת ל ח ר מ ה

: ת ח ו ו ד מ

 בר־שילטון איריס
הח - וייס ושלמה

 של המישפטית תונה
 המלוג- אשת • השנה

בקלקלתה. נתפטה אי
 מה לנחש קשה לא

 הרווק של האהבה חיי על • הסוף יהיה
אה סיפור • פילדרבאום מייק המבוקש

 משה איל־הטקסטיל של פרקים כבמה בה
 ולאילן (כתמונה) צדוק לסמדר • שהר
 פלייבוי על • להחליט קשה קצת יצחק

 ורד על • מהבעל שמפחדת ואשת-חברה
• המאפיונר וחברה מיארה

הק- מהעיתונאית וברכות ■
איינשטיין. לאריק סנה


