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 בגד תגידו את באשדוד: ההתרחשויות
 של רגע = קלע לקראת דודי לכה +

עוורית.
 סנדקתה גם : )1987 הזה (העולם ״הנדון״

יו״רשתה. וגם
חיפה כהן, מיטה

ץ ההתעמרות איפה
 הכתבה את לקרוא מאד התפלאתי

 הזה (העולם ביותר״ הגבוהה ״הקפיצה
 בכלל בה הזכרתם שלא ולראות ),1989

בנות של האמנותית ההתעמלות מופע את
הפועל.

 כוונה, מתוך היה זה אם יודעת אינני
שאם לי ברור אבל שיכחה, או התעלמות

״הפועל״ מתעמלות
נעורים חן

 זה, מרהיב ממופע תמונה מביאים הייתם
 הכתבה, ליפי להוסיף כדי רק בכך היה

מוצלחת. אגב, שהיתה,
כת בעיתון להוסיף כדאי כללי, באופן

 1 מת- רבים קוראים ספורט. בנושאי בות
 י עליו. לקרוא ואוהבים זה בתחום עניינים

1. פתח־חיקווה ממל, שרית
 המרהיב ממופע־תהתעמלות תצלום !•

גלופה. ראה — הפועל נערות של

פטסשגות־פגיין שיתמחו
פי קיבלו ישראל מדינת מתושבי רבים

 פועל- לא האם גרמניה. ממשלת מאת צויים
 חייבת ישראל מדינת כי הוא, מכך יוצא

 שיקומם לשם מסויים סכום־כסף לתרום
ז הפלסטיניים הפליטים של הכלכלי

 1 הפד שחברות־הנפט, לדרוש יש כמדכן
 י תעברנה ארצות־ערב, עם בשיתוף עלות
 למישרדי מתגמולי־הנפט מסויים אחוז

הפלי של הכלכלי שיקומם לשם אונר״א,
הערביים. טים

 יש פלסטינית, מדינה של לרעיון אשר
 מה ״פלשתין״. לשם מכל־וכל להתנגד
צא הם האם ז ״פלשתין״ ולשם לערבים

הפלישתיטז צאי
 ולהתפצל להתלכד יכולות מדינות-ערב

 לא זה עוד כל ותת־מדינות, מדינות לכמה
הער הפליטים אם למדינת־ישראל. מזיק
 משלהם, מדינה הקמת על יחליטו ביים

 1 ״חאג׳ ״מוחמדיה״, בשם לכנותה יכולים הם
 וכר, וכר ״עראפאתיה״ אל-חוסינה״, אמין

!״פלשתין״ בשם לא פנים בשום אך
ה את בפני שטח שלי המכרים אחד
 מגיעה לא הערביים שלפליטים עובדה
 שהם כך עם בהתחשב מדינית, הכרה

 היא טענתו אם ג׳יהאד. של דגל מניפים
 והוא העיקרי, השלב נשאר כי-אז נכונה,
כלכלי. שיקום
 מישפחות לראות יהיה נעים יותר כמה

 1 בטפסנות־ מתמחות פליטים של ערביות
 להסתובב במקום בתיהן, את ובונות בניין

 ד הרם ולנטוע והעולם ישראל במרחבי
בהלה.
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