
בכ אולי — נכונה •אחרת דרך שום אין
 לברר — צבאית במיסגרת ודאי אבל לל,

המש ההליכים לפי לנהוג מאשר תלונות,
 רואים המלצותיו שלאור בודק, קצין פטיים:

 שהיה כפי נוספת. בבדיקה צורך יש אם
 אחר־כך בודק; קצין עוד של זה, במיקרה
 ה־ מסקנות ואחר־כך הפרקליט, המלצות
להע — משפטים שיש ובמיקרה רמטכ״ל.

לדין. אנשים מיד
הו מהמיקרים שחלק בדברי ציינתי כבר

 עוד •אחרים פסקי־דין. ויצאו לדין, באו
׳מיק באותם משפט. של בתהליך נמצאים

הפרק להמלצת בהתאם היה, שצריך רים
 אדמיניסטרטיביות נזיפות בהם להביע ליט,

ונעשו. ניתנו הן —
מן או רב זמן שעבר חושב אינני מיו ז

ל אפשרות שהיתה או מקום ושהיה תר,
עזה. ברצועת הזה ההליך את החיש
יודע. אינני — בכנסת ההליכים על

★ ★ ★
 לעדות התייחסה שלי הבאר, השאילתה

 היתר, בינואר. 20ב־ זה בשבועון שפורסמה
 זרים עיתונאים שלושה של עדותם זאת

 שהם מיקרים שורת על שדיווחו מהימנים,
עיניהם. במו אותם ראו

 העובדות מן לגמרי התעלם דיין
 והשיב בשאילתה, באריכות טסתי
״.,מס לשאילתה להוסיף מה לי ״אין . .

חילופי־דברים: אירעו ושוב
 נדמה השר, כבוד :אבנלי אורי

 ובין זו שאילתה בין קשר כל שאין
ההיא. ש-אילתה

מישמר־הגבול, פעולות על מדובר פח
 שדיווחו עיתונאים, של העדויות על

 למשל, העידו, הס מישמר־הגבול. פעולות
 בידיהם החזיקו בעזה מישמר־הגבול שאנשי
בהם. והשתמשז שוטים,

ל בעזה כפוף שמישמר־הגבול מכיוון
ה את נתן מי שואל: אני צח״ל, מפקד

ב להחזיק למישמר־הגבול שמותר הוראה
שוטים?

 גם חל שאמרתי, מה כל :דיין משה
 ברצועת־עזה שפעולתו מישמר־הגבול, על

 שיש: מה כל צה״ל. כוחות במיסגרת היא
 הסתרתי ולא כיסיתי ולא — לומר לי

ה הקצין של במימצאיס נאמר — דבר
 על גם חל וזה המשפטים. ושל בודק,

מישמר־הגבול.
 הבודק הקצין כי התחמקות, זאת היתד,

 מסו' ליחידה שנגע אחד מיקרה רק בדק
 ב־ רק נפתחו והמשפטים צד,״ל, של יימת

העדו רשמית. תלונה היתר, שבהם מיקרים
 ולא נגבו לא הזרים העיתונאים של יות

 בשים התייחס לא ודיין — כלל נבדקו
הח מישמר־הגבול שאנשי לעובדה מקום
 מפקד על־ידי שאושר דבר — בשוטים זיקו

הו ניתנה כי (שאמר ברצועה כוחות־צה״ל
השוטים). את להחזיק ראה

שצי•
שוב:

ל־
ור

ו־
על

 הרבנים עם בשיחה כי לי אמר >-* בישראל
 כמעט בצורה לו נאמר בווינה היושבים

יוכיח הקרוב שהעתיד חושב ואני — ודאית
 לווינו־״ שיצאה ,־בודקתר וע, תה שא, — זאת

 שנעשו הגיורים את לפסול אומר גמרה
בווינה.

לתוצ תחכה אולי :פנהדדאי טוכה
אות?

ם לו ן ש ה  מפני להזהיר רוצה אני :כ
 שקר. שזה יודע אתה :רפאל יצחקהתוצאות.

הרב. שם את תגיד
ם לו ן ש ה מעבו אותו שתפטר כדי : כ

 אישית נקמה מחפש. שאתה מה זה דתן?
ונראה. נחכה אנחנו דברים? שמגלה במי

 הממשלה א,ת להזהיר רוצה אני
 - בממשלה החילוני הרום את -

 הדתיים השותפים את שיזהירו
 יתחרו שלא המפד״ל, את שלהם,

ה של המטורפים השוליים עם
הדתי. מהנה

 בהן שלום עמד דבריו בסוף
ה ענייני את להעביר הצייד על

ת מידי עלייה  היהודית הסוכנו
ל הצורך על וכן המדינה, לידי
או את משוחררים לחיילים תת
 חדשים. לעולים כמו הזכויות תן

חה זו ברוח ס  הצעת״הסיבום נו
 סיעתנו חברי שרק הסיעה, של

בעדה. הצביעו
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 ה־ גישתו למרות הפעם, גם הספר הלך
למין. מיני־מאליסטית

 בשם ספר היה אחיאסף, אחרת, להוצאת
 הלך שלא והנפש, הגוף מערכות האדם,
 ידענו ולא טוב, ספר היה ״זה טוב. כל־כך

 מבעלי אחיאסף, מתן מספר הלך,״ לא למה
 הספרים את אספנו אחד, ״יום ההוצאה.

 לו נתנו העטיפה, את שינינו מהחנויות,
מצו־ נמכר הוא ועכשיו — האדם גוף שם

 מצולם החדשה העטיפה על פלא. לא יין.״
אינטימית. בתנוחה זוג
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ה מהים מעטות דוגמאות רק אלו יו ך״•
 המוכרים לכיסי רווחים המכניס כללי, | י

ב הישראלים בתי את וממלא והמו״לים,
ממדרגה מינית הדרכה לעיתים שהוא חומי

קושניר מו׳־פית
מכירה״ של ״שיא

פומרנץ מו״ס
מכובדים״ ״רק

לוי מו״ם
ספרים״ בלי יודעים — ״הצעירים

 של המצויין סיפרו למשל כמו — ראשונה
 ד״ר ירושלים, יליד הישראלי, רופא־הילדים

 שיצא לנוער, מיני חינוך חיגר, עימנואל
ה לגל קשר כל ללא אך עתה, זה אמנם

אחר. משהו ולעיתים — האחרים ספרים
הסב על ״ספרים ? ליהודים טוב זה האם

 ד״ר סבור בהחלט,״ חיוביים הם מינית רה
 הראשון הישראלי הרופא זיידמן, מרדכי

 בארץ. מיני• הדרכה ספר כתב אשר
 על־ידי נכתבים אינם הם כאשר ״אפילו

מ להימנע רק חייבים הקוראים מומחים.
קור שהם ממה רפואיות מסקנות להוציא

רופא. עם מתייעצים שהם מבלי אים,
 בענייני דברי־מינות שכן מאוד. להימנע

 אם לבריאות, מסוכנים להיות עלולים מין,
ברצינות. אותם לוקחים

המין. בחיי ולבטים בעיות •
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ברנרי פוטו אצל חדש מה
 במחירים הקרנה, מכשירי +

 ובלעדיים. נמוכים
וב גדול במיבחר פלשים,
ובלעדיים. נמוכים מחירים

 במחירים ראינוע, מקריני ^
ובלעדיים. נמוכים

 ובעלת־ חדשה לשחור־לבן מעבדה
 פספורט צילומי גבוהה. איכות

ברגע.
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ה ל ב ק לש נשמח .9—17 — ה
בקשה. לפי הסברה חוברת לוח
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 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על-מנת מראש, שבועיים כן על להודיע
החדש למען חעתון במשלוח עיכוב למנוע
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