
ל־ יוצאים

גריל
!הטובים בימים כמו

ת ■ ״הוילאג'"  475550 טל׳ • הגריל בי
ת חנ ד פז, הדלק ת ר לי .היתרן הכפ

ת  מודעות קבל
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

0
אידיאל פרסום

 תל-אביב 110 גבירול אבן
 אנטוקולסקי) (פינת

772118 ,227117 טלפון

פלסטיים לוחות
 גלימות, מהמלאי, שוטף,
 צבעים עוביים, במידות פילמים

 או קשיחים שונות, ודוגמאות
 או עם וזהב) כסף (כולל רכים
 לזכוכית תחליף וגם דבק. בלי

רובקם. פלטות וכן
טרידינג רבי

.822926 ,827315 טל.

 בעיות
 ולבטים

המין בחיי
סאת

 זידמן מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

5 מנעדזן ^
חדשה לחרבנו!

תל־אגיר ,5 הם וח־

 15.12.81 שלישי, יום
.9.00 כשעה

עם החודש ראיון
וילנר -מאיר ח״ב

 המפלגה מזב״ל
 הישראלית הקומוניסטית

גלילי יוסף :מנחה
 שלישי בימי פתוח המועדון

 התוכניות בערב. 8.30 משעה
בערב. 9.00 בשעת מתחילות

פלסטיים לוחות
 דקורציה, משי, לאופסט
 חריטה, + שלוט גרפיקה,
 וקישוטים, תערוכות פרסום,
 תעשיית לזכוכית, תחליף

 הלחמה, ואקום, משחקים,
 רהיטים מדבקות, אריזה,

ואהלים.
 טרידינג רבי

822926 ,827315 טל.

רובקס
יבוא מעודפי

 עובדים ועדי מסעדות, למוסדות,
וקיבוצים.

 וצלחות מגשים קערות,
 אפשרות מיוחדים. במחירים

מיוחדות. בהזמנות מגשים ייצור
 ת״א ,26 גלויות קיבוץ
830141 ,822926 טל.

מכהנים
 )14 מעמוד (המשך

 שלא ומדוייקת, מהימנה פורמציה
כהרגלכם.
 30כ־ שצולמה תמונה מצורפת

ה את הנציח שצלמכם אחרי דקות
אירוע.

 קרית־אונו כדום, יואב
 שהכנס אחרי צולמה הכתבת •

 ריכז לא הזה העולם צלם התחיל.
 אחד באיזור המשתתפים כל את
 גדול המון של רושם ליצור כדי
יו על־ידי שנשלחה התמונה ורב.
בית״ר פנסגלופה, ראה :בלום אב

מטעם הצלם ידי על שצולם כפי

ע ר ת ז ו נ ע ר ו פ

ה הגדה ברחבי המסייר
הקורא, אומר מערבית,

 להתפעל שלא יבול אינו
ו אליה אך הנוף. מיפי
ה- קוץ ב

ה היישובים הם דופן יוצאי ...
 והגרעינים ההתנחלויות יהודיים,

 אינו מיקומם ראשית, העירוניים.
 תיכנו- ביקורת שום לפני עומד
 של ביקורת שום לפני לא וגם נית,

 איכות־ של ושיקולים לנוף התאמה
הסביבה.

 לקווי- מעל ממוקמים היישובים
 תואמת אינה צורודהבתים רכס,

 כמתריסים נראים ורובם הנוף, את
 האיזור. פני נוכח ומחציפי־פנים

 ו־ לדורות בכיה הם אלה יישובים
לבוא. לעתיד זרע־פורענות
 ליישב הפנטסטיות, התוכניות

 הן המערבית, בגדה יהודים מיליון
בידיוניות• תוכניות

תל-אביב להס, .מידן

מנוו ש ן א י ג ב

הריסת על נכתב הרבה

 עדיין אבל העיראקי, הכור
להוסיף. שמבקש מי יש

 היה לא הכור הריסת עיתוי
 הוא ההכחשות• כל למרות מיקרי,
קו להוסיף התכוון שבגין מוכיח

 יוקרתו את ולהגביר לליכוד לות
כראש־הממשלה. האישית

למע תקדים היה כבר אומנם,
 חיילים שלח אשכול כאלה. שים

 כדי בלבנון בארות־מים לפוצץ
 מבן- קטן אקטיביסט שאינו להוכיח
 העיראקי הכור מעשה אך גוריון,
 הימר בגין שיעור. לאין חמור
 ניכשל שאילו מאוד, מסוכן הימור

בלתי־נסלח. היה
גל את לעצור לשווא ניסה בגין

 במאוחר או במוקדם הזמן. גל
ו הערבים, בידי פצצת-אטום תהיה

 על אותה להטיל יהססו לא הם
 ביוזמת־ אנו נפתח. לא אם ישראל,

מדינות־ערב. כל עם שלום
נג ארוכודטווח מדיניות באין

ו המאורעות אחרי ישראל ררת
 שיש התמיכה מעט את מפסידה

עדיין. לה
נאור, ישי

שער־העמקים קיבוץ

ה ■רידזה ד ו א ג ?

״של הארץ שתהיה ככל
 ריקה תהיה כן יותר, מה״

יותר.
 על מבוסס אינו גוש־אמונים

ששמו כפי אלא שכליים, שיקולים

 בסך מדובר באמונה. מקורו מעיד,
 פעם אשר מאמינים, בקובץ הכל

מת כהמון יהודה הרי על מקפצים
 עם ברוב מפגינים ופעם יישבים,

בחבל-ימית. הנסיגה נגד
 היהודיים התושבים מיספר אילו

היתד, עלייה, בקו היה בישראל

מידידי כמה
הטובים...

 על ביקורת יש לקורא
אי של מחקרה תוכן
 ה־ חיי על שנקרי רית

 כפי הומוסכסואלים,
(״ה כאן שהתפרסם

מת בפחד חי הומו
הזה״ ״העולם מיד,
2306.(

 מתחת להוציא מתיימרת היא
הרי את שייסלק מיסמך ידיה
 ביחס המקובלות הקדומות עות

 למעשה אך להומוסנסואלים,
 מבוטל לא חלק מבססת היא
 רוצה היא דיעות. אותן של

 ההומוסכסואלים עם לעשות
 האומץ את חסרה היא אך חסד,

 לתת והאינטלטואלי הנפשי
״תעודת־כשרות״. להם

 צורך יש שנקרי לאירית
לס שאינה ושוב שוב להדגיש

 ה־ שהתווית חשש מתוך בית,
 עליה. גם תחול הומוסכסואלית

 שהקורא כל־כך חשוב זה מדוע
 ז ״משתייכת״ לא שהיא ידע
 הו־ שלהיות חושב שבאמת מי

 צריך אינו בסדר, זה מוסכסואל
 ההטרוסכסואליות את להדגיש

שלו.
 מוגדרת קבוצה נוטלת היא
ו לעבודה, חברים -של מאוד

 כולם. לגבי מסקנות מוציאה
בי־ כאילו דומה? הדבר למה

סופר קורא
השכבות כל

 על מחקר לכתוב מישהו קש
 מידגם על־פי תל־אביב העיר

שב ברחוב בתים ארבעה של
זי.

אי ולסביות הומוסכסואלים
 בבתי־קפה לרוב ״מתרכזים נם

ב נמצאים אלא ובמיסעדות״,
 ובכל האוכלוסיה שיכבות כל

ה בכל גרים הם ענפי־המשק.
בכפרים. וגם ערים,
 הבר־ כי להזכיר ראוי כאן

 אבנרי אורי הכנסת־לשעבד
 ההומו־ של להיסטוריה נכנס

 שהיה כמי בישראל סכסואלים
 בל- כנסת מול שעמד הראשון

 את לשנות בנסותו תי־נאורה,
 כל־כך גדול עוול שעושה החוק

בישראל. להומוסכסואלים
אמסטרדם סופר, יהודה

 ל״ישראל והיה ירידה, ולא עלייה
 היינו — הגיוני יסוד השלמה״
 של האימפריה את למלא מסוגלים

 במצב אבל כהנא־קליגולה. ״הרב״
 מכל הארץ את ירוקן הוא הנוכחי

לג במזימתו יצליח אם תושביה,
הערבים. את רש

הזוע אלה כל דווקא :משונה
ל גורמים בשער״ ״מילחמד, קים

עלייה. ולחוסר ירידה
 הירידה סיבות את נבדוק אם

ה המצב ע״י נגרמת שהיא נמצא,
ש־ אלה, גם המדינה• של ביטחוני

כהן גאולה מביאת
ירידה וגס

 על מצביעים אלא בזה מודים אינם
מאו משנים אינם אחרות, סיבות

 של תולדה הן אלה סיבות כי מה.
 על והנפשי האירגוני הכספי, הנטל

ישראל.
 ואנשיה כהן גאולה ימשיכו אם

ה אולי שלהם, בתעמולת־ד,זוועה
 יהיה העם אבל שלמה, תהיה ארץ
 גאולה תהיה כהן ח״ב ואז חסר,
 מאמיניו עדר עם לווינגר והרב

לבדו. בה ישכון
הרצליה היינשטיין, שלום

ל ש א *ו ׳

ו שלו, את עושה הזמן
אל צריך בך משום דווקא

טרנטיבה.
העשי לכנסת הבחירות תוצאות

 בקרב דיכדוך תחושת הותירו רית
ה הסכנה הישראלי. מחנה־השלום

ש היא בכך רואה שאני עיקרית
 להשיג מנסיון יתייאש זה מחנה
 או ,11ה־ בכנסת פרלמנטארי ייצוג
 למשימה המרץ במלוא ייגש שלא

זו.
 תהליך־השלום להמשך הסכנה

 עומד בגין עוד כל קטנה, היא
 ספק אין ישראל. ממשלת בראש
כ היפנוטי כוח בעל מנהיג שרק
 יתרת להחזרת להביא יכל בנין
 ש־ מאמינה אני כן, על יתר סיני.

)18 בעמוד (המשך

ה העולם16 2310 הז


