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 דולר. אלף 100 ם1זנבל1ר פנינה קיבלה מה חמורתן
לבייבי בייבי תיתן שלא למרות ומכונית. דידה 1

 האלקטרונית המזכירה 91
 אדיהד, סימה הציירת של

 אליהו, שלמה של אחותו
 אליהו, הביטוח חברת בעל

״סי הבאה: ההודעה את קלטה
 לאריה ד״ש טוב!״ מזל מה,

מהת החבר׳ה (איישטיין).
 שם הוא אליהו סימה נועה."
 איינשטיין, אריק של חברתו
 זוהי אך — ילד לו שילדה

אחרת. אשה

ה בשולחנות הסועדים 9!
 תל- במיסעדה הקשיבו סמוכים
המו השיחות לאחת אביבית

לאוזני שהגיעה ביותר זרות
 היו המשוחחים מימיהם. הם

 הכל-ישראלית נערת־הזוהר
אמ וגבר רוזנגלום פלינה

הסו .40 כבן אלמוני, ריקאי
ה הציע מה שמעו לא עדים

 בנוכחות לפנינה, אמריקאי
 אך ישראליים, ידידים שני
 של תשובתה את שמעו הם

 :רם בקול שהכריזה פנינה,
ומכו בית דולר, אלף 100״

למ הסכים האמריקאי נית.״
 משכורת בתוספת זה, חיר

ה אמר מכן לאחר חודשית.
לק רוצה ״הייתי אמריקאי:

השי (תינוק).״ בייבי ממך בל
״ביי במקום: בו פנינה, בה
 בייבי תקבל לא ממני בי,

 כי הודיעה גם היא לעולם!״
ה השנים ארבע־חמש במשך

 ללדת מתכוננת אינה קרובות
ילדים.
במוע בערב־ראיונות 91

 ריאיינה הליכוד של היקב דון
 הסב- את רוזלגדום פלינה

 שהביע שטרן, מנחם וגולס
 מכך תדהמה הראיון בתחילת
 בלי- לבוא מעדיפים שאנשים

 לערבי־ראיונות, לות־שבת
 במיטה. בביתם להישאר תחת

 יש אם אותו שאלד. פנינה
 יותר בני־אדם המעסיק משהו
 לה: ענה שטח מין. מאשר

טל ערבי־ראיונות, ״בורסה,
נכו אם שאלה פנינה וויזיה.״

 שאינטלקטואלים הטענה נה
שט לה ענה במיטה. גרועים

בקיאה יותר את ״בזה רן:
 את שהכינה פנינה, ממני.״

 איזה שאלה בכתב, שאלותיה
 עוזר בארץ ויטמין של סוג

ה־ של המיני לתיפקוד יותר

ל א ו ע י 1 מ 1 לנכה להניח הא□;1
 השחקן מגלם שאותי האריסון, קן בשם פסל
 האלה, החיים מי של בסרט דרייפוס ריצ׳ארד
 אחרי בתאונת״דרכים. אנושות נפצע לעזאזל,

 ייאלץ, והוא לנצח, שותקו שגפיו לו שמתברר
 דורש הוא למכונת־דיאליזה, להתחבר לעולם,

 בית- ומרופאי אותו, מלבקר שתחדל מחברתו
 משום בו הטיפול את להפסיק דורש הוא החולים

 מתנגד בית״החולים מנהל למות. מעדיף שהוא
 את להאריך אחד: הוא שתפקידו בטענה לבך
 קרובי״מישפחה, לו שאין האריסון, החולה. חיי

 בתביעה לבית״חמישפט עורך־דינו באמצעות פונה
 כשהוא מאישפוז, אותו ישחרר שבית־החולים

 מהצוות חלק על־ידי גם למות, ברצונו נתמך
 שהאריסון לטעון מנסה בית־החולים הרפואי.

 נובע אינו למות רצונו ולבן ממצבו, מדוכא
 את ששמע אחרי השופט, אך צלולה, מהכרה

 הפיסול, היה עולמו שכל הסרט, גיבור דברי
ב פועל שהאריסון קובע ממנו, נמנע שעכשיו
 מבית- שיחרורו על ומורה צלולה מחשבה

דין־מוות. גזר הוא שפירושו דבר החולים,
 העולם של במישאל־בזק נשאלו שונים אנשים

 להכריע נאלצו אילו נוהגים, היו הם כיצד הזה,
:ענו והם זו, בשאלה

 למות. לי נותן ״הייתי :סופר הדר, ארנון •
לעזאזל!״ שלו, החיים אלה

מי יצחק $  מאשר בודד ייתר ״מה :לי
 ובשרנו עצמנו זולת אז, איתנו נותר מי מותנו?

 זרים־ צללים כבר הם האחרים כל ? ■והשביר הענוג
 את מהאדם למנוע זכות אז אין לחברה מתרחקים.

 יכול אני זאת, ועם עוד. קיימת אינה היא מותו.
 וכל אדם כל נוסחות? ולהציע הכללות לקבוע

 לקבוע חייבים אנו ואם ואחרים, חדשים הם מצב
 הרי כי מחדש. פעם כל זאת לעשות צריך עמדה,
 מוות, למנוע חובה לה ■ויש קיימת, בהחלט החברה
 צלולה, בהכרה פועל שאינו באדם מדובר כאשר

 חיצוניות, להשפעות שנתון במי ילד, בחולה־רוח,
 מד, לדעת ושכלית נפשית יכולת בעל ■שאינו ומי

 כאשר מוות, למנוע חובה יש ולהחליט. המצב
 מותו כאשר או עצמי, הרס צורכי מתוך פועל אדם

 תקדים על-ידי אחרים של למותם לגרום עלול
 כאשר אך לאחרים. נזק נגרם וכאשר חיקוי, או

 מה היטב היודע באדם זה, במיקרה כמו מדובר,
זכותו.״ זוהי מחייו. בעליל טוב ומותו עושה, הוא

 הייתי ״לא צילום: מחסנאי תורן, אייל •
 פעולה למות. לו ■נותן ולא מהדיאליזה, אותו מנתק
 וחייו, גופו על היחיד לזכות הכבוד כל עם כזאת,

המילה.״ מובן במלוא רצח היא
 להחזיק ״אי־אפשר :נקבנית שאול, גילה •
 הייתי בבית־החולים. גם לרצונו, בניגוד אדם

ללכת.״ לו נותנת
 :למישפטים סטודנט שפרלינג, יוסי •

 האדם, גיל — המיקרה לנסיבות מתייחם ״הייתי
 שהוא התועלת לחיות, סיכוייו הבריאותי, מצבו
 בני־המיש- עמדת הספציפי, במצבו מחייו מפיק
 שיקול־דעתו, טיב כלל, לו היו לא שבסרט פחה,
 ובמיקרה הגיוני, משיקול־דעת נובע רצונו האם
 מכבד הייתי בסרט, ביטוי לידי שבא כפי הזה,
 ־מישקל נותן כשאני אחרות, בנסיבות רצונו. את
 רצונו, את מכבד הייתי לא הצלול, לטיעונו רב

 בשם כבר זו. בנקודה ספק מטיל הייתי אילו
 לידי בא לעזאזל, האלה החיים מי ■של הסרט,
הצלול.״ טיעונו ביטוי
 את דוחה ״הייתי רופא: כדק, שלמה •
 מעורער. נפשי במצב הוא שהפסל בטענה הדיון,
 לטענה להתייחס הוא זה, במיקרה השופט, תפקיד
 להתאבד, מכוונתו יתפקח ■שהאדם סיכוי יש שאולי

כדי מספיק בלבד וזה זו, בדרך יבחר לא ובעתיד

אגד ת ה *ל
 מהדיא- ולנתקו מבית־החולים אותו לשחרר שלא
 :אישית־מיקצועית דוגמה לתת מוכרח אני ליזה.

 שניים־ ערב מדי יש עובד, אני שבו בבית־החולים
 המגיעים התאבדות, נסיונות של מקרים שלושה

 דעתי על להעלות יכול אני האם לחדר־המיון.
 לבית־החולים, ישהובא למתאבד, אתן שבו מצב

 להציל אנסה ולא רצונו, את לכבד כדי למות,
?״אותו
 ״הייתי פקיד־קבלה: אכיגדורי, אילן •
 משום למצבו, ממש שיתרגל עד ההחלטה, את דוחה

הרא תקופת־ההלם אחרי שנים, שכעבור שייתכן
 היה ■לבית־המישפט, שב היה הוא אם שונית,
 אחר־ גם רוצה היד, הוא אם אך הרעיון. על מוותר

לו.״ נותן הייתי להתאבד, בכל־זאת כך
 ״הייתי קולנוע: במאי דיין, גיסים •
 המוסרית הבעייה משום ■שופט, להיות שלא מעדיף

 העיקרון, עם מה לחשוב מנסה אני מעורר. שזה
 מדובר שבו שבסרט, המיקרי מהטכסט ומתעלם

 בחיים. להשאירו נוטה הייתי לכן פסל. באמן,
 את יתנו שרופאים עדיף בסרט, ולא בעיקרון,
צלול.״ ■ומוחו צמח אינו האדם כאשר גם התשובה,

 מחליט ״הייתי מחזאי: סובול, יהושע •
 הנכה, הפסל של רצונו את ומכבד השופט, כמו

 הוא וכאשר לגופו, אדון הוא שאדם הנחה מתוך
 החלטה לכבד יש בלתי-נסבלים, הם שחייו מחליט

 ידיו, בשתי נכה הוא המבקש שבסרט, במיקרה זו.
 רצונו לכן בעצמו. רצונו את לבצע יכול אינו והוא
 אותו, ■שאוהבים ואלה אחרים, בני־אדם דרך עובר
רצונו.״ את לכבד יכולים הרופאים, כמו

 'בעד ״אני :אשת־יחסי־ציבור גלאי, צוקי •
 חי היה חי, היה אילו גם מבית־החולים. ■שיחרורו

 רצונו, את לכבד יש ולכן ביותר, מוגבל באופן
בשקט." למות לו ולתת
 וראש רופא לאמן, <״ג׳אד״) יהודה •
 הייתי ״לא :תל־אביב באוניברסיטת לקולנוע החוג

 בין הפרדה להיות צריכה שופט. להיות מסכים
 מבחינת ■וגם פרקטי באופן גם והמוסר, החוק

ת שהן התשובה תנו  שיישאר טוב החוק. לשאלה. נו
 המטפל, הרופא של המוסר ישנו אך שהוא, כמו

 שיחליט מה להחליט יכול תחומו שבמיסגרת
 מסויימות בנסיבות אם הדין, את על־כך ולתת

לחוק.״ המנוגד מצפונו צו לפי מחליט הוא
 ממליץ ״הייתי :גרפיקאי אורון, ישי •

 מסויימת, תקופת אחרי ואם פסיכולוגי, טיפול על
 הייתי דעתו, את משנה היה לא הוא מראש, נקובה
 אותו לראות הולך הייתי לא שיחרורו. על מורה

 זאת בכל רוצה ואינו מתעקש הוא אם אך במוחו,
זאת.״ לו מאפשר הייתי לחיות,
:לפילוסופיה סטודנט הורלפלד, יעקב •

 במצבו, שאדם משום אותו, משחרר הייתי ״לא
 יכול אינו בדעתו, צלול לכאורה שהוא למרות
להש יש חייו. בגורל יכריע שבית־מישפט לחכות

 פנייה על-ידי לגרום ולא ולו, לרופאים זאת איר
 כללי לעיקרון הפרטי עניינו הפיכת לבית־המישפט

לכאן. או לכאן מחייב,
 ה־ ״אחת עורכת-דין: עופרי, אילנה •

 וכמו לסבול, לא החופש היא האדם של חרויות
 שנדרש חברתו, בהתנהגות ביטוי לידי בא שזה

 גורם שזה משום מנוכחותה, אותו לשחרר ממנה
 לאדם לו, לאפשר מבית־המישפט נדרש סבל, לו

 לחיות להמשיך רוצה הוא אם להחליט חסר־אונים,
 את וגם חייו את שיפסיק שעדיף או ולסבול,
 רוחנית שחזקים יתכן לא זה, במיקרה גם סיבלו.
חלשים.״ על עצמם יכפו ופיסית

 אלה כי לה ענה ושטרן גבר,
 מתחיל ושהמין שטויות, הן

 ״אני לו: ענתה היא מהמוח.
חשב אני גם איתך. מסכימה

 אותו, שאלה פנינה כך.״ תי
מ כתוצאה לתפקידו הגיע אם

והפ מפרקטיקה, או תיאוריה
במע מאמינה ״אני : ליטה

אין שלה הדגישה היא שים.״

 נודע שרון, של קיבוצה חוד,
 את תלו גדל שבו שבקיבוץ

 לחדר- בכניסה שלו הכתבה
 לוח־מודעות, אותו ועל האוכל

החב התבקשו הכתבה, לצד
ט על שמם את לחתום רים
 הסכמתם מביעים הם שבו פס,

 על-ידי ויוחרם ינודה ששאול
הקיבוץ.
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 כהרגלו, בא, יוצאי-דופן, אירועים ולצלם בתל-אביב שונים דונים
 העברית. השירה טהרת על הן ההופעות כל שבו המועדונים, לאחד
 מצלמתו, את בצד הניח זו, מוסיקה החובב יוצא־הקיבוץ, הצלם
להופעה. בנגינה והצטרף הבימה, על המונח האקורדיון, את לקח

ה את סיימה אך בעיוודסכס,
״כש בשאלה: הקצר ראיון

 בעיות־מין, יש כסכסולוג, לך,
 לסכסולוג ? פונה אתה למי
?״ אחר
לב־פתוח של ניתוח 9!

ץ, כתב עבר ר א  אברהם ה
 לחמישה שהזדזקק שווייצר,

במהי מחלים הוא מעקפים.
רות.

 בודו, יעקב הבדרן 91
שח הפך האחרונות שבשנים

 האידישי בתיאטרון מבוקש קן
 בתופעה שהבחין סיפר בארץ.

 הוא שבהן בקומדיות מעניינת
 צוחק תמיד הרוב משתתף.

 מיעוט ישנו תמיד אך בזמן,
 דקה. כעבור מהבדיחה הצוחק

 לו התברר בעניין כשהתעמק
 מעורבות. במישפחות שמדובר

אי מבין מבני־הזוג אחד רק
 שהוא בדיחה כל ואחרי דיש,

 לבן אותה מתרגם הוא שומע,
 דובר שאינו זוגו, לבת או

השפה.
אי העיתונאי כשכתב 91

 על כתבת־קטילה שאול לן
תי לא הוא שרון, שרהל׳ה

 תזכה הד לאיזה לעצמו אר
 משם אפיקים, בקיבוץ הכתבה

 אחדות. שנים לפני הועזב הוא
 גם עסק שבכתבתו לשאול,

 מדוש- הקיבוצניקים בתופעת
אי מאשדוודיעקב גי־העונג

□  שירה ערכה שרהל׳ה ו
 של ■בת־המצווה בטכס בציבור

ו טליה של בתם איילה,
 נערכה המסיבה דיין. אהוד
 אנשי בה והשתתפו בנהלל,
בלבד. המושב

ס המשטרתי המודיע 91
 משראמי, (״סלים״) לומון

 למיש־ המדווח אזרח רק אינו
 שהוא מיפגע כל על טרה

 כחוקר כיום עובד הוא רואה.
 שונות, עבודות ועושה פרטי,

 חב־ על־ידי בעיקר המוזמנות
 לו יש לדבריו, רות־ביטוח.

 והשומר אליו, הצמוד שומר
 זו מסיבה אולי מכוניתו. על

 לחשוף שלא כרגע מעדיף הוא
 — הגיש שהוא העזרה את

 לגילויי — עצמו שלו לדבריו
ניצן. רוני של רוצחיו

הפו מזכיר־הממשלה 9(
למ סיפר לאור, אריה רש,

שבישי דלציל איתן ראיין
 לשרים מגישים הממשלה בות
 ואם ובסקוויטים, סירות קצת

בו מגישים מתארכת, הישיבה
צהו גבינה של כריך או רקס
 הקיצוצים אם כשנשאל בה.

יפ בתקציב־המדינה שמוצעים
 :שאל זה, בסעיף גם געו
 להב ניתן נעשה? מה ״וכי

?״ גרעינים

ג23227 הזה העולם


