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ת מ  לעמוד הז
למישפט
 הם בתים והריסת מישפט ללא מוות

ברבריים. עונשים
 לחוטפי־האוטובוס מגיע היה שאולי יתכן

 בו מישפט, שיתקיים חובה אך גזר־דיו־מוות,
 יתכן לא הגנה. זכות לנאשמים תהיה

 זהו מישפט. ללא אדם יהרגו שכוחות־הביטחון
 החושב אדם וכל החוק, את וסותר הנוגד דבר

 אנשים רצח נגד לצאת חייב ואנושי מוסרי עצמו
 ביותר הגרוע הסוג מן לאדם גם מישפט. ללא

 למישפט, לעמוד הזכות מגיעה ביותר והשפל
 על ולהגן דברו לומר האפשרות לו תהיה שבו

עצמו.
 במבט ראינו ראשון, יום באפריל 15ב־

 שוב החוטפים. של בתיהם נהרסו כי לחדשות
 את להעניש יש מדוע מבין אינני ברברי. מעשה

 — ואחיותיהם אחיהם ואת החוטפים, של הוריהם
 במה החוק? על עברו האם אשמים? הם האם
רמת־גן הירש, אלי תפשע

ימני? מיהן
 פירסום על מעיר הטלוויזיה איש [.

 הזה" (״העולם ״שידור" במדור
16.4.84:(

 בכתבותיי כי על בי, נוזף שידור המדור בעל
 הימין, אל הצופים את להסיט מנסה אני בטלוויזיה

 על שערכתי הכתבה את מציין הוא השאר ובין
 ועל הנושאים על מתנצל אני אין אבירן. שמעון

 — לטלוויזיה כתבות מכין אני שעליהם האישים
 הימין? מן דמות הוא כי אבירן שמעון על לומר אך

 היה הראשי שעורכו פוליטי, בשבועון וזאת
 במילחמת־ גבעתי מח״ט אבירן, של מפקודיו

 מזכיר אבירן, על — מי ועל — העצמאות
עין־השופט? וחבר הארצי הקיבוץ

 ירושלים אחימאיר, יעקב
 כמלבן, לזמר, התכוון לא המדור בעל •

 שצורת אלא ימני, הוא אבידן ששמעון
 נטיה גילתה המראיין, מצד עימו, הראיון
ימנית.

שבת דוחה נפש קיפוח
 להשתולל מותר - התורה למען

בשבת.
 בפתח־תיקווה, בשבתות הדתית ההשתוללות

 הדתיים המתנחלים של הידועים המעשי כמו
 מקדשי־שם־ לרעת למסקנה: אותי מביאות בגדה,

 או גוי של נפשו — נפש קיפוח אלה, שמיים
מיצוות את דוחה — חוטא יהודי של נפשו

טבריה אלוני, משה •השבת שמירת

מול שכולה אם
שכול ב 7$

 )15.4.84(לילה״ ״כותרת הטלוויזיה בתוכנית
 אמהות אירגון את כהן־אבידוב מאיר ח״ב הזכיר

האלה״. ״האמהות חברותיו: את וכינה שתיקה נגד
 בעונש־מוות רק לא כנראה תומך הח״ב

 שמתנגד מי לכל דומה בעונש גם אלא למחבלים,
 הטון — במילחמת־לבנון בנינו של ההמוני לרצח
אלה. כוונותיו על מעיד הדברים נאמרו שבו

 המגינה אלוני, שולמית לח״כ הכבוד כל
ת ק אב מ  כמדינת־ מדינת־ישראל של דמותה על ו

 את בזאת מחזקים מייצגת, אני אשר וכל אני, ׳*הוק.
רמת־גן אשרת, ששיכל אלוני• של ידיה

 דל. יואב של אמו היא שפיגל הקוראה 0
.1983 ביוני בלבנון שנפל

חוות אנעו נל
המת רוב את מכירים אינם חרות מרכז חברי

למ המשתוקקים — במיספר 100 — מודדים
 בני לכנסת. ברשימה ריאלי קום

 אותם מסדר אותם, מציג ציטרץ
סיכוייהם. את ואומד מחנות לפי

 שר מיברגח
חשאיים שירותים

 בוועידת ביותר המכריעים הענייכים
ו הליברלית המיסלגה תנ  במקום ונחתכו נ

ת — ביותר החשאי ^ חר ב
 הירי־ מרכז •מל השירותים ■6*

בת״א. שבגני-התערוכה דים

מישנט
חבוי□
ליו״ו

הכנסת
 מגוחך חכי הודב כאל אליו התייחסו שנים במשך

 את שהעריך הראשון* הכנסת ירד הסך הוא אך בכנסת*
^ ^0 0  על מיהךהדמר ואת הבית־* .בבחי 9

השבוע מיסלגתו. של הצר האינטרס ^
המחיר. את סבידור מנחם שילם

בסירוס ריפוי
 אונס מיקרי בחמישה שהואשם אחרי

 לעבור חליווה שלמה הסכים אחד, וברצח
 בתיקווה סירוס, ניתוח

 בית- מעונשו. להפחית
ההצעה. את דחה המישפט

מצריים חזרת
צינתו את מרגישים אין המצרי ברחוב

מתקבלים שם המצרי־ישראלי. השלום של ---------------------------

לדוגמה גברים
ולשלוש ויפים שריריים גבוהים, הם
 דוגמנים. להיות - אחת שאיפה תם
ב־ עוסקים הם בינתיים ^

במל־ שונים: מיקצועות
ובריקוד. בכדורסל צרות,

הקבועים המדורים
3 מיבתבים
5 תשקי!*
6 ירך קורא
9 במדינה

18 הוד
21 אנשים
23 בלונים

ארצות־הברית - קטן עולם
27 טאנזניה יפאן,
29 אישי יומן

משל, ירוחם - אומרים הם מה
פרנקפורט. דורין לשם, רננה
מרגלית. דויד גרוס, מירון

30 עומר דבורה
32 שידור

הטלוויזיה שידורי תמליץ
33 ובירח בישראל

ת תב הקדמי: השער כ

יהודי טירוו
 ואנשי־התיישמת בדימוס בכירים קצינים
 נורא טבח שננרם לפגי ששת במה נעצרו

 בגדה בהתנחלויות בירושלים. באוטובוסים
 מחסל שמיר יצחק כי טוענים. המערבית
 שהעצורים ן,1שר אריאל עם חשבונות

המתועב. הפשע ״ תומכיו. הם
פחות. אותם מסעיר שנמנע. ^

תבת האחורי: השער כ

השבויים וצח
ר יחקור האם אי  סי את זורע(בתמונה) מ

 צריכה אמיתית חקירה אותו? שמינה
 נתן מי בפועל. השבויים את רצח מי לבדוק:

 ממשלתית הוראה היתר■ והאם הפקודה את
כזה במיקרה דורש החוק לכר.

 הזדוד
נינה של

 מרגישה לשעבר, הנשיא של אשתו קציר, נינה
ערכה היא להתגבר כדי ובודדה. עצובה

 עם אנגלית בשם תערוכה
1'4#  חדש־ שיטה המדגימה חיוך, |

האנגלית. השפה להוראת נית

מופיעה

 הדוגמנית
 התרוצצה בן־עמי, תמי

לכ מסיבה בין השבוע
 תצוגה ובין צייר בוד

 בהתנדבות שנעשתה
 למען

 מיבצע
3התרמה. ) )
במים שערוריה

 לעבור הצליחו העסקנים רק מאשים: שחיה מאמן
 לנסיעה הדרוש המינימום את

ה־ בלוס־אנג׳לס, לאולימפיאדה
כבית! יישארו עצמם שחיינים

36 ישראל לילות
 לאנדון, מייקל - בעולם אנשים

 פרנסואה רוסליני, איזבלה
38 מיטראן

40 ראווה חלון
 הראשון הדור - נייר ישל נמר

42 צה־ל של
44 תשבצושן
45 שור - הורוסקוש

 האוסקר, תפאורני - קולנוע
48 שוייצי סרט

50 זה וגם זה
52 גלרון נורית - מוסיקה

55 והשקל אתה
56 העולם כל על מרחלת רחל

64 תמרורים
67 ספורט

70 שהיה הזה העולם היה זה

אעדף
מחכה
לאסד

 ירשים השבוע ששגש הזה, העולם עודך
 המתרחש את מתאר באש״ף, בכירים
 היריבים המחנות ההכרעה: ערב באירגון
 הקו על. הסכמה לקראת מגעים מנהלים

 שלום של להסדר הקורא ערפאת, יאסר של
אל־ חאפט׳ עידן של לסוסו 1 מצפים הם ישראל. עם

באחדותם. המחבל אסר.

בפסטיבל אביטל
 בתחנה־המרכזית, נווה־שאנן ברחוב .כמו
 כך יותר,־ קונים ואז חנויות־נעליים המון שיש

 בפסטיבל- שיהיו מוסינזון, אביטל רוצה
 ואז מופעים, .המון מנהל, הוא שאותו ישראל,

 עבודתו ועל הפרטיים חייו על יותר.׳ יראו
 יוצר של בנו מספר בפסטיבל
מוטינזון. יגאל ■הסמבה־

ץ ו קי ב ל ב
 קיץ השנה מצפה האופנה צו פי על למתלבשות

 יהיה לא אולי זה לבן. שכולו ^00^
 תהיה לא לפחות אבל מגוון,
צבעיס. התאמת של בעיה

3 — )4 בעמוד (המשך


