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 והכישלון יש להיכשל. טוב לפעמים
טובים. פירות דווקא מניב

 הור. העולם פירסם חודשיים לפני
 הלבנונית, הצעירה על ידיעה )17.10.89(

 לחד, אנטואן הגנרל של בחייו שהתנקשה
חז שמועה שלפי נאמר בידיעה צד־ל. מפקד

 שד הצעירה, נרצחה בלתי־מאושרת, אך קה,
ככלא־היאס. בשארה, הא

שה טענה הישראלית מערכת־הביטחון
 או לנו, לאפשר סירבה אך נכונה, אינה יריעה

 עם להיפגש אחרים, ישראליים לעיתונאים
בקיומה. להיווכח כרי הצעירה

 שוב לעניין וחזרנו בכר, הסתפקנו לא
 לראות מוסמך למישהו לתת תבענו ושוב.
אותה.

אי־ נפגש כי טען מסויים צרפתי עיתונאי

אינה שפירסם שהידיעה על־כך לשמוח עיתון

* א ג ו מ י ע ״

טי ק
 הקשבתי ברלי גירעון ידידי בהלוויית

 אריק על וחשבתי והכניס, המעטים להספדים
מוזר? זה האם אייגשסיין.

״עי על בשיר־הסתה חיל עשה א״נשכיין
העיתו לכלל בהתכוונו שלי״, קטן תונאי
 בזוי, כאיש העיתונאי את תיאר הוא נאים.
 לאמלל לו איכפת שלא חסר״מצפון, שפל,

בגי־ארם.
 הזה העולם מערכת חבר ברלי, גירעון

 גם היה הוא עיתונאי. היה רבות, שנים לפני
 מן המוחלט ההיפך היה והוא קטן־קומה.

 איינ־ הפיץ שאותה המרושעת, הקאריקטורה
 בעיניי ונשאר שהיה שיר — בשירו שטיין

וחסר־מצפון. שפל בזוי,
 הוא אבריו. רמ״ח בכל עיתונאי היה ברלי

שאותה אמיתית, שליחות זה במיקצוע ראה

נכונה.

*

 מיה ולאשתו גרשונוביץ, דודי בע״מ״, הזה ״העולם למנב״ל בבית: חגיגה
באוויר. הרך־ז־זנולד את המוהל הניך ברית־המילה בחגיגת שימרי. בן, נולד

 בשבועון קטנה כתבה כך על פירסם ואף תה,
 מספק אינו זה שפירסום כך על עמדנו צרפתי.
 דבר בו שאין מפני חיה, שהיא לכך הוכחה

הפגישה. נערכה — ומתי — אם המוכיח
הט זו. הוכתה סופקה סוף־סוף, השבוע,

 ועל עליה כתבה שידרה הצרפתית לוויזיה
הישר והטלוויזיה בחיאם, אחרים אסירים

 נראה בכתבה זו. כתבה היא אף שיררה אלית
ובריאה. שלמה הצעירה כי בעליל

 רובצת והלאה מעתה כי כך, על שמח אני
 ואם לשלומה. האחריות מלוא צר־ל אנשי על

 אני הדבר, בהבטחת מסדים תפקיר מילאנו
לעורר- מותר שבהם המיקרים אחד זה שמח.

 הבליט לא מעולם ובצניעות. בשקידה מילא
אן עצמו, את  איש על רעה מילה כתב לא מעו

 אתריו השאיר לא ובמותו חיוני, היה לא כשזה
אחד. אדיב אף — לי נדמה כך —

 המתאים עיתונאי ושם פה קיים אולי
 הרוב כי ספק אין אך שבשיר. לקאריקטורה

מסו ובעולם, בארץ העיתונאים, של העצום
 גירעון שהיה כמו החיוני למיקצועם רים

ברלי.
שיר. עליו יכתוב לא איינשטיין אריק

בזיסזביבז
הבא ברוך הבא, כר

 השלום לספינת המצטרפים על
 הזה העולם ״,2 (״אלטלינה

20.12.89.(
 הנביא ליונה שבניגוד על מאוד שמח אני

 מצליח הוא שאו־טו־טו אבנרי לאורי חורה לא
לפלסטי הישראלים בין בשלום במשימתו:

נים.
אמ ללעוג, עליו מדוע מבין אינני מאידך

 המצטרפים לאלה ובחינניות, בעדינות נם
שהס בטוח משכבר עתה, רק השלום לספינת

 בשלום תגיע אלא בדרך תטבע לא פינה
מישחק־המילים). על למטרתה(סליחה

ירבו! וכן הבא ברוך הבא, כל ישי מה
תדאביב הבר, יצחק

גדולות עיניים
 הזה (העולם עין", '׳מיקרה

20.12.89(
פי אודות הכתבה את לקרוא הזדעזעתי  ח
מתל־אביב. ברכה הד״ר את־העיניים

 סיזסעתה על ערער לא הזה השלם •
 ססר ד,׳בסיס על עטר כרכה,אלא הר״ר של

שלה. הפרקטיקה של ״סיס

למחשבה חומר
הזה. העולם קורא של מניעיו על
 השלס קוראי למועדון והצטרפתי חזרתי

 וקדימויות חוסר־זמן מחמת שגטשתיו הזה.
 מסכים כי אומרת, זאת אין אחרות. כספיות

 זווית־ זו אך הזה, בהשלם הכתוב כל עם אני
למחשבה. חומר לי הנותנת אחרת, ראייה

פתח־חיק״ה לומניץ, גידעון

ליושנה עטרה מחזיר
 ראש של הנוכחי תפקידו על

(״אנ לשעבר רחובות עיריית
 ).20.12.89 הזה העולם שים׳/

 עיריית ראש איננו שוב הר־מלך יחזקאל
 החדש המפקד בטעות, שסבר, כפי רחובות,

 חיל עושה הוא אבל רחובות. מישטרת של
זאת. בכל

מאזד טזבה עבודה

 ועם הכתבת עם להתווכח בכוונתי אין
 אולם לי. ידועות אינן העובדות שכן כתבתה,

ידועה. גם לי ידועה ברכה הד״ר
 וכ־ כאדם רבות שנים אותה מכיר אני
 מיומנותה רמתה, שלגבי משוכנע אני רופאה.

כרופאת־ ומומחיותה
חילוקי־די־ אין עיניים

עות.
 ידועה ברכה הד״ר

מרופאי־העינ־ כאחת
ב ביותר הטובים יים

ארץ.
 הרבות השנים במשך

אותה, מכיר שאני
לא־ מיקרים ראיתי
 סירבה שהיא מעטים
טי עבור כסף לקבל

ב וזאת רפואי, פול
 הכספי במצב התחשב

מסויימים. פציינטים של הקשה
 תשלום גובה היא אין כעיקרון ועוד, זאת

בנכי־צה״ל. טיפול עבור
 מאוד, אחראית כרופאה אותה מכיר אני
ומרגיעה. רגועה שקטה,

 אצלה שהיו אנשים שני אישית לי מוכרים
 שרויים היו ומטבע־הדברים קשה, בסיטואציה

 בראייה. קשה פגיעה בשל רבה ובחרדה במתח
 טיפול ולאחר אותם הרגיעה אותם, בדקה היא

מאור־עיניהם. את הצילה ומסובך, מורכב
כש היום בקירבנו מתהלכים רבים אנשים

 שבזכות על גדול חוב ברכה לד״ר חבים הם
לראות. שבו הם וטיפוליה ניתוחיה
 ברכה ריבקה הד״ר של התמונה זוהי הנה

אותה. מכיר שאני כפי
תל־אביב לב־ארי, גירעון

 הנ״ל הר־מלך: נעלם לאן יודע שלא למי
 מודעי יצחק של מישרדו כמנכ״ל כיום משמש

 עבודה שם ועושה והכלכלה) התיכנון (שר
מאוד. יפה

 את להשיב מבקש הוא למשל, באחרונה,
 רבים ימים לפני רמלה(שהיתה של עטרתה
 מתכנן הוא ליושנה. ארץ־ישראל) של בירתה

 מתל־אביב הממשלה קריית את להעביר
 נבון הנראה מהלך ברמלה, חדשה לקרייה

כלכלית. מבחינה גם מאוד
רמלה בן־צבי, יגאל

ס & עו ר1ג ה
ישראל של ון1השכו!

 אבנרי אורי הראשי: העירך
 סיטון אברהם מנהל:
 מחלקת־מודעות: מנהלת

מיטרני רינה
 והמינהלה: המערבת

 3 גורדון רחוב תל־אביב,
 )61001 מיקוד ,136 (וגד.

 ),03־(232262/3/4 טלפונים:
)03־(5230662

 )03־(245130 פקס.
 בע״מ הזה העולם המו״ל:

 החדש הדפום הועפה:
גד הפצה:

 7 חרוצים יד תל־יאביב,
)03*(377056 טלפון:

גרשונוביץ דויד הכללי: המנהל
2730 הזה העולם
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