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הפ את זה במדור ניתחתי שבוע לפני

הקבו ״האונס על הפירסום של המבישה רשה
 כוחות־חהלם על-ידי כביבול, שבוצע, צתי'

 )13 (או בשש ברצועת״עזה האיסלאמיים
בעליהן־״. את להעניש ״כדי ערביות, נשים

 עם שיחות פי על חד״משמעית, קבעתי
 מישטרת־ ומפכ״ל המוסמכים אלופי־צה״ל

 ואינו מהאצבע, מצוץ כולו שהסיפור ישראל,
 גזענית־פורנוגרא־ נימה בעל גס, שקר אלא
פית.

העי היא הזה הסיפור של אמו־מולידתו
 נבאר־ חדשות כתבת קדם, מיכל תונאית

 ממנה קיבלתי שלנו הפירסום למחרת שבע.
 עגול. ילדותי בכתב־יד כתוב בהול, מיכתב

וכלשונו: במלואו הנהו
א.נ.

והמגמתי הנס הסילוף על למחות ברצוני

 כה בתופעה נתקלו אילו רישמית״. תלונה
 ל־ ממתינים אלה מוסדות היו לא רצינית,

הקור את מגלים חוקרים, היו הם ״תלונה״.
 כוחות־ה• נגד ופועלים עדויות גובים בנות,
התפת למנוע כדי רק ולוא — האשמים הלם
האינתיפאדה, של נוספת מסוכנת חות

 ראיון בידיה שיש לי אמרה לא קדם הגברת
 דווקא באוזניי זאת סען הנאנסות. אחת עם

 כתב רבין, איתן חברזדלסיפור־ולמיקצוע,
 רבץ שלא בעיניי מוזר הארץ. העיתון־האח,

 בגוף הראיון תמליל את פירסמו קדם ולא
 הופרך עצמו שד,סיפור אחרי .או ידיעותיהם,

האחראיים. המוסדות כל על־ידי
 שהסיפור בשיחה לי אמרה לא קדם הגברת

 מפי בא שהוא טענה היא צבאי. ממקור בא
 רב־ מפב״ל־המישסרה, בעזה. המישטרה דובר
 אחרי באוזניי, הכחיש קראוס, דויד ניצב

 ציטטה קדם הגברת ואילו נכון. שזה בדיקה,
 מקור שום צבאיים". ״מקורות שלה בידיעה

 גיר- את לאשר מובן ואינו הזדהה לא צבאי
לאתר הצליח לא אלוף־הפיקוד גם סתה.

 פרי־ המערכת במאמר שצוטטו כפי דבריי של
 משוא״פנים" ״בלי הכותרת את הנושא עטך־,

 בלתי־ אופי שנשאה שיחתנו (האמנם???).
 על־ עוותה דקות משתי פחות ונמשכה מחייב

 עלובה דוגמה ומהווה מחפיר, באורח ירד
לייצג. מתיימר שאתה אמינה, לעיתונות

 שלא החלטת מה סמך על לי ברור לא א.
 על לא בוודאי צה״ל. מפי הדברים את שמעתי

אני. שאמרתי משהו סמך
 שריאייגתי בפירוש לר שאמרתי למדות ב.

 בחרת אותת הקלטתי ואף הנאנסות, אתת את
 שמורות — הסיבות ההיפך. את לפרסם
עימד•
 מידע מעלים שצה״ל אסרתי לא מעולם ג.

 צה״ל מכחיש מדוע אותי כששאלת בכוונה.
 בל הוגשה שלא לד הבהרתי הדברים את

 מסיבות לגורמי-הביטחון, רישמית תלונה
 בשטח, עובד היית לו לך, גם ברורות שהיו

אינ ולשאוב ממוזג במישרד לשבת במקום
ערמומיות. משיחות־טלפון פורמציה

 במעט אפילו מעורה היית לו כן, כמו ר.
 שברור כפי לך, ברור הרי בשטחים, בנעשה

 במיקרה שנקמת־דם אחר, בר־דעת לכל כיום
 מעז אינו ואיש מאחר בלתי־אפשרית, הינד, זה

ועדות־ההלם. נגד בגלוי לצאת
 ברצו־ החמס תנועת מנהיג עם בראיון ה.

 כי השייח׳ אישר יאסץ, אחמד שייח׳ עודעזד״
 רקע על נשים הענשת של תופעה קיימת
בבעליהן. נקמה
 המישטרה מפכ׳ל עם שערכת הבירור ו.

הדגי והידיעות מאחר וחסו־משמעות, מיותר
 רישמית תלונה שבל העובדת את בבירור שו
למישטרה. הוגשה לא

המיכתב. כאן עד
 הכתבת, עם לוויכוח* נכנס הייתי לא

 ואלמלא רציני, כה עצמו העניין היה אלמלא
יצ ולשילהוב פרועה גזענית להסתה שימש

מדופ ושמאלנים חפר שחיים כך כדי עד רים,
 טעם־ בעל היסטרי במסע יצאו אחרים למים
מסויים. לוואי

 גיחוך, כדי עד ילדותיים הדברים ובכן:
הכחשה. אינה וההכחשה
 ודד המישטרה צה״ל, כי לטעון ילדותי

הוגשה שלא ״מפני חקירה, ערכו לא שב׳׳ב

בזה. ״מקור״
 שכוחות־ מעולם אישר לא יאסין השייח־

 תנועת־ לא (אגב, תגועת־חמ״ס של ההלם
 קדם) לגברת שנדמה בפי הידיעה, בהא החמס,
 גם ערביות. בנשים קבוצתי אונס ביצעו
 קדם מיכל שפירסמה הש־יח', עם בראיון

 טענה רק היא זאת. טענה לא היא בעיתונה,
 אומר שאינו ניסוח — הכחיש״ ״לא שהשייח'

היתה עובדתית(מה קביעה שום בו שאין דבר,
 זוהי המתייקת?! התשובה היתה מה השאלה?

 עדות ואולי עיתונאות, של מאוד רעד. דוגמה
 הזד״ המיקצוע בשולי להידרדרות נוספת
 שערוריה היא כולה הפרשה הכל: בסך

 מיצבור ליד באש קל-דעת מישחק עיתונאית
 בכל להתפוצץ העלול גזעני, חומר־נפץ של
דיעוזנורא. למרחץ־דמים ולגרום רגע

אחרת
 הצ־ הארצי(השומר הקיבוץ איש גל, מי

 במדור שהופיע מאמר על מתמרמר עיר!
מפקדים. שיח החוברת על אחרח דיער,

 להתרגל קשה אחרים, לרבים במו לגל,
 הזד, חעזלם עמודי מעל מופיעות שבו למצב
במ בעליהן, על־ידי החתומות שונות, דיעות

לכך. שנועד דור
 ר,ד במדור הזה, העולם של הגליון באותו

 את שקרא ״מי הפוכה: דיעה אני הבעתי דו!.
 יכול מפקדים שיח הקרוייה הדקה החוברת
 אלת לוחמים של מדבריהם עידוד לשאוב
 עוד,יד לא צה״ל. של יחידות־העילית בוגרי

 ובכי, ירי למנוע משתדלים אלא ובוכים׳, ריס
האותנ הקול זהו פיתרון. מלא בפה ודורשים

במיטבו." צה״ל של טי
 הרבה לי יש עז. רושם עלי עשתה החוברת

 תהיה שעוד מקווה ואני — עליה להגיד מה
 ולאחרים רעתי, זוהי כן. לעשות ההזדמנות לי

 זח מסוג ויכוחים אחרת. בדיעה לדגול מותר
צודל. של רוחו לגיבוש חשובים

)3 מעמיד (המשך
 כל אין בזק שלחברת כך על תגובותינו כל
באוז נתקלו אלה לפעולות ומעורבות קשר
אטומות. ניים

 שבפי כך לידי הביאו כבר אלה פירסומים
 רבבות האחרונה בשנה נותקו עולות־נקם
ועסקים. מישרדים מישפחות, של קווי־טלפון

מבצ המתכננים, אנשים, פעילים בארץ
 הפי- הכבלים לביעור באחריות ונושאים עים

 מגבה שייטלו מהם מצפה בזק חברת ראטיים.
 על להט רק המגיע הציבורי האשראי את

כשלעצמם. החיוביים מעשיהם,
בזק, דובר מיזרוצקי, ז.

•חשדם # # #

רמה על דירקטורים
דובק(״תשקיף׳׳, חברת ניהול על

),3.5.89 הזה העולם

 לפני הרבה עוד יוון, איי על מת אני גם
 לאיש־ ישלם מ• בסידרת־הטלוויזיה שצפיתי

הסעסרתד
 והאנשים הנופים השלווה, היופי, אבל

 כרתים. באי רק לא מצויים במינם המיוחדים
 בלמנוס גם ונוס). במלוס(של וגם בקורפו גם

 השיש)״ (של בסקירוס גם בקארפאתוס. וגם
 המטרף). הלבן היין בנאכסוס(של וגם

דחוסת מנדלר, משה כולם• יייז איי

ממוקדת המרצה
הסי (״חוג בלגית מיסעדה על

 ).18.4.89 הזה העולם לון״,
 מ״זזן לה , הזאת המיסעדה על ההמלצה

 700 לי. נראית דווקא בבריסל, דאטילה
 סעודה עבור ש״ח) 32 בלגיים(איזה פרנקים

ומה גמור בסדר זה בשרים!) מיני 16( טובה

 למינויים ציבורי לחץ קיים כאילו המידע
 בשלט- מנוהלת והחברה בחבק מיקצועיים

לסמור. מה על לו אין רחוק
 ממלאת־מקום על־ידי מנוהלת החברה
 של הדוק בפיקוח הירש, רות הגב׳ המנכ״ל,

 הדירקטוריון חברי בין החברה. דירקטוריון
 עורך- היו״ר, בכירים: ומנהלים אנשי־ציבור

 ועדת־הכס־ יו״ר לשעבר מלמד, אברהם הדין
 מנכ״ל לשעבר מאיר, אהרון הכנסת: של פים
 צסיחה; חברת מנכ״ל וכיום המיזרחי בנק
 הפניקס, חברת־הביטוח מנכ״ל חכמי, יוסף
ועוד.
 האחרונים בשבועות היה כאילו המידע גם

 כל משולל בחברה, התפטרויות של גדול גל
 דובק, חברת שילינג, אתי יסוד•

תדאביב
• • •

שימושי רעיה
 עיריית-חיפה של נאה חידוש על

 ״תשקיף״, בחיפה״, (״בתי־שימוש
).12.4.89 הזה העולם

 לתושבי לנפק עיריית״חיפה של הרעיון
 בתי־ של מיקומם את המפרטת מפה העיר

 ושימושי גדול רעיון הוא בעיר השימוש
אותו. יחקו אחרות שעיריות הראוי ומן מאוד,
 לעוד כזאת מפה לנצל גם היה הראוי מן
 המצוי, לאזרח חיוניות אינפורמציות כמה
 24 הפתוחות תחנות־דלק של מיקומן כגון

סיג מוכרים שבהם ומקומות ביממה שעות
בי שעות 24 באלה, וכיוצא משקאות ריות,
חיפה בן־דב, יואל ממה•

הסב בדרכי הנכד
 אישיות של שמה מקור על עוד

 העולם (״מיכתביס״, אמריקאית
).18.4.89 הזה
ל ארצות־הברית שגריר סטיבנסון, עדליי

 הסטי־ היה לא ,60ה־ שנות בראשית ארם
 גם תנ״כי. פרטי בשם שהתהדר היחיד בנסון
 בסוף ארצות־הברית נשיא סגן שהיה מי סבו,

זה. שם נשא ,19ה־ המאה
 שני הנושאים האמריקאים, לרוב כמו אגב,

 הסטיבנ־ לשני גם כאלה היו פרטיים, שמות
 יואינג עדליי היו: המלאים ושמותיהם סונים

תדאביב סגל, חיים סטיבנסח•

בולם זן1י איי
 (״חשבתי יווניים איים מיבחר על

העו זה", וגם זה ״גם לעצמי.״״,
).18.4.89 הזה לם

 מיספר את סיפק גס הזה שהשלם עוד
והזמן! צלצל המ״זזן. של הטלפון
 את גם הזה העולם סיפק מה בשביל אבל

 המיקוד? כולל ן,1הנו״ז של כתובת־הדואר
 חודשים כמה מקום שם להזמין צריך האם

 אילת עין־דור, דן ובכתב? מראש,
א. ל •

אחיות שתי
 צבי אורי של קשרי״המישפחה על

 ״יומן נאמנה״, (״אלמנה גרינברג
).18.4.89 הזה העולם אישי״,

 של שכנים סתם היו לא הגרינברגים
 בר• בשיכון־הוותיקים המנוח תמיר שמואל
 בשמה או גרינברג, הגב׳ גיסים. היו הם מת־גן.

 של אחותה היא טור־מלכא, עליזה הספרותי,
 אחד של בנותיו הן ושתיהן תמיר, רות הגב׳

 מדינה, שבטרם בירושלים הידועים האישים
 הסוכנות של הסטטיסטיקן אז שהיה מי

גורביץ. דויד היהודית,
י ירושלים סתווי, נאווה

למערכת מיבתבים
 הזכות את לעצמו שומר הזה״ ״העולם

לשו מסיבות מיכתבי־קוראים, לערוך
טכניות. או מישפסיות ניות,

שראל של השבועון י
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