
מכחכים
בדיחה איגז אונס

 יש אך מאונס. צוחקות אינן נשים
בדיחה. שזאת החושבים גברים

 קארי־ העיתונים באחד פורסמו לאחרונה
 טרמפיסטית". לאנוס ״איך הכותרת תחת קטורות

 בסידרה האחרונות רק הן אלה קאריקטורות
 בנשים. ופוגעים המשפילים ביטויים של ארוכה
 נשים ששינאת נוספת, פעם להיווכח מדאיג

 מתבטאת נשים, נגד מאלימות המופקת וההנאה
• גברים. של בחדוות״יצירה

 גברית. פריווילגיה זאת לבדיחה אונס להפוך
 האונס פירסום מאונס. לצחוק יכולות אינן נשים

 זו תפיסה לעורר רק יכול להמונים קל כבידור
 הינה לאונס זאת גישה שלה. המימוש ואת

 וכל אונס שעברו אלה הנשים: לכל סטירת־לחי
אונס. של יומיומי איום תחת החיות השאר,
 בנו הפגיעה על התנצלות דורשות אנו

 בנשים. הפוגעים ביטויים של הפירסום והפסקת
תל־אביב אונם, נגד פעולה קבוצת

1א1ה אחיכם החרישו,
 עדינות ביתר התייחסו בתנ״ן אפילו

 ובני אחיו שמתייחסים מכפי לאמנון,
 לאמנון שר־התיקשורת של דודיו

).30.1 הזה (העולםרובינשטיין
 יואינג, מישפחת זה מה דאלאס, זה מה

 כמו אחים עם מתל־אביב? הרובינשטיינים לעומת
 אני יואב, כמו בני־דודים ועם מרדני־מוטקה

 ליהנות יכול כבר רובינשטיין שאמנון חושב
 למינוי, ויריבו לשינוי שותפו של בחברתו אפילו
וירשובסקי. מרדכי
 לא ובני־הדורים האחים בחבורת אם יודע מי

 את שכינו כפי אמינון, לשר־התיקשורת קוראים
 אבל, ותמר. אמנון מפרשת הראשון, האמנון
הוא: אחיך החרישי, נאמר: שם אפילו

תל־אביב סטולר, יואל
 ב׳(פרק שמואל בספר ,במלואו הכתוב 0
ה אחיך האמינון אליה... ,,ויאמר הוא: י״ג)  הי

 אל הוא! אחיך החרישי. אחותי, ועתה, עימך!
הזה!״ לדבר ליבך תשיתי

בגין של הטעות
 יותר ער בגין מנחם היה אילו

 צעיר חירות חבר של להתנהגותו
 הזה (העולם ארידור יורם בשם
30.1...(

לא. רק ארוכים. חיים ארידור ליורם מאחל אני
 בענייניו שיעסוק ציבוריים. חיים וחלילה, חס

ישראל. לעם ויניח
 הכת^ה למיקרא באה הזאת ההקדמה כל
 סופר שבה שהיה, הזה העולם היה זה במדור

 ארידור, יורם אחד צעיר, ירושלמי עורך־דין על
 משונות ודרישות תביעות שאיפות, לו שחיו

שנה. 25 לפני כבר ביותר,
 הטעות, את אז כבר עשה בגין שמנחם חבל
 הוא בחייו. פעמים הרבה כל־כך חזר הוא שעליה
 ״הרוג הביטוי, על לי תסלחו הכלל, מן התעלם
צעירים!״ עוד כשהם אותם,

 פתח־תקוה כהן, משה
 באופן בהן. בלבד,הקורא סימלי באופן 0

^ ^ ^ בלבד סמלי

פיתוי ויש עיתוי יש
משתמ שבהם נערי־הפיתוי, עניין
 לנשים המגיע את לגזול כדי שים

 הוא ),30.1 הזה (העולם מתגרשות
 מגלה אורן הקורא אבל רציני, נושא

הוא. אף רציני אולי שונה, פן בו
 ההזדמנויות. את החמצתי פשוט אני אולי

 הוי — קל שכל״כך הנשים עם האלה, הסיפורים
 והצלחת", ״צ׳יק־צ׳אק אותן, לפתות — קל! כמה

 אותן, רודף אני דיוק: ליתר חיי. כל אותי רודפים
כזאת! אחת לתפוס הצלחתי לא פעם אף אבל

 (בית־הספר 1 שבה״ד הטובים בימים עוד
 מדריך, שם הייתי ואני בפרדס־חנה היה לקצינים)

 מהחופשה חוזרים שהיו בחבריי, התקנאתי תמיד
 בררך באוטובוס, להם קרה מה לי ומספרים

 יד פה, יד שם, מבט פה, מבט לתל־אביב; מחדרה
תשאלו... אל שם.

 כרטיסי־אוטובוס כמה מושג לכם אין
 של הדלה, ממשכורתי ביזבזתי חדרה־תל־אביב

 ועוד כן מבטים — ומה ,1955 מחזור צה״ל סרן
 מבט לא — ואחר־כך שלי. רק שלי, אבל איך!
בטיח. ולא יד ולא נגדי,

 הוא נערי״הפיתוי. — שוב עכשיו, והנה
 אלה, משכיב. הוא מאכיל, הוא מזמין, הוא מופיע,
פוגש. אחד כל שלא מיוחד, מסוג נשים כנראה,

פתח־תיקווה אורן, אברהם
2975 הזה העולם

אתיונים
ת חלויו התנ

 20 העניקו הם זועמים: האמריקאים
וסט האתיופים, לקליטת דולר מיליון

 100 עוד של תרומות ממסים רו
 ייקלטו שהעולים בתנאי — מיליון

הירוק. הקו בתחומי ■
 שהעסקנים מתברר כעת

אותם! רימו בסוכנות

הקדמי: השער כתבת

הנטציה
11״

 מלבד העבודה, במיפלגת העסקנים כל
 לא הרוטציה החליטו: כבר רבין, יצחק

השו של פירוקה תתבצע.
 צפוי הליכוד עם תפות
להסתדרות. הבחירות אחרי

7־ 1 1 1 11

0
בלבון ן1ישל

 צידון, באיזור השבוע שהתחילה מלבנון, הנסיגה
 לא ובדמים, בדם היקרה, המילחמה כי מוכיחה

חסרת־סי■ הרסקתה אלא היתה
חסרי־תבו־ סוליטיקאים של בוי ■

בלתי־מיקצועיים. וגנראלים נה

פ<סגה
בניו־יורק

 פנישה-פיסנה קיימו קולס ואלי סרון אריק
 שערורייה הקים טמיר אברשה • בניו״יורק

ס •  , חייבה קופת-החולי
1! מיליון 100 לבנק־הפועלים 1 X 1

מדווחות ברק דפנה - דולר

במוסקבה פגישה
 שנדון העידה מסורב חולמיאנסקי, אלכסנדר

 במשך התכתב וחצי, שנה של למאסר השבוע
מירו־ הופר דורית עם שנים

 פגישה על מספרת דורית שלים.
במוסקבה. — ביניהם מפתיעה

שראלי ביפו י
ב המפורסמת מהמאפיה אבולעפיה, המיס

 מוכר יהודי־ערבי, מעורב, בגן־ילדים גדל יפו,
ישרא אזרח ומרגיש וערבים, ליהודים פיתות

 העסקים גא. וערבי נאמן לי
 החברים מרווח, הבית בסדר,

סלו. מפריע כהנא רק טובים;

ד1111׳ י נ ו ב
 חסרת־ והמישטרה תל־אביב. בצפון איזור פקדה אונס מיקרי של מכה

 על האיזור. על נרחב תחקיר ערך הזה״ ,,העולם אונים.
ומנז־ מהקורבנות עדויות אסף המישטרה. של פעולות־הסרק £

מיגון. אמצעי על ליץ

האחורי: השער כתבת

חתי גתה איו
 לחדר־הלידה הגיעה )27( בר־דיין רותי

 אחר־כך קלה ושעה ״השרוך בבית־החולים
 הרופאים קרה? מה מת. העובר גם נפטרה.

 החליטו ואחר־כך סותרות. תשובות נתנו
ה־ מובת המישפחה חקירה. על
נער־ לפחנת ״אילו זועמת: יגון
עצמי גורם על־ידי החקירה כה

אי...״

טעה! ואלו
 הז־ תל-אביב, מכבי כמאמן שדף צבי כשמונה

כי■ מסני קליין ראלף אותו היר
*  ב־ שרף מכריז כעת צפוי. שלון 1^

טעה!״ שראלף שמח ,.אני פיסוק:

 רחלהסרחרת
מרווחת:

 למתקיפיה: מילחמה משיבה בושט הדה
מגו מעשים עושה השני פסיכופט, ,,האחד

מ אינו הנשיא בית מדוע • בקטינות נים
 נאיבי לא כבר כהן יזהר • ז בזמן שלם
 את לחוביץ יונה ניצחה איך

 רונית חזרה למה • כלתה
כיכר־המדינהז אל גמליאלי

 ן (בתמונה), דאנה אורן
מ של לשעבר מפעיליו

 \שהבין הגזען, בהנא איר
 וברח עסק לו יש מי עם
חושף בו, רוחו עוד כל

—-------——י .,ה־ של המזימות את
בנות להגנת מישמרות

החול לובשי ציטדין: לבני ומספר ישראל"
0 ־■״'־ -------- --------- —־־

0

צוענית
בנשמה

 אחריה קראו בפולין
מלוכלכת!" ״יהודיה

היהודי, אביה בגלל
מצוענים. אותה והזהירו
 ממנה דרשו בישראל
 אמה בגלל להתגייר,

מ״ערבים אותה הזהירו וגם הנוצריה,
במועדון- להטוטנית שהיתה אחרי מלונלכים".

התא־ (בתמונה) נדיה לילה,
 ובעת התאסלמה, בערבי, הבה
בעברית. שירי□ כותבת היא

הקבועים: המדורים
3 מיפתבים

— שהיה הזה העולם היה זה
 ונעמי 1979 של המילחמה

4 1960 של אדווה
5 יקר קורא

5 בלונים
6 תשקיף
ד במדינה

9 טרוריסטים שיח — הנדון
14 דפנה עלי
15 ישראלית אהבה — אישי יומן

 רפול של הביצים — אנשים
16 דנקנר של והשמן

20 *■ תמרורים
24 ראווה חלון

 סנונית, מיכל — ישראל לילות
26 ליכטנשטיין וזאקלין מר גיוליאנו

 זה וגם זה גם
 אוזן מיקרה — הווי
 פתר סיני — נייר של נמר

 שבא. שלמה מוסנזון, ויגאל
אסא וחיים הס אמירה

שידור
 די ליידי של המתחרה — קולנוע

תשבצופן
 פצצת־אוראנוס — הורוסקופ
— לרותי מיבתבים
 מוסקוביץ ובוריס ברדה אושרי

 פרח, יהודה — אומרים הם מה
 חיים שחרור, ציפי שמאי, יעקב

 נישרי וליאת ברק שלמה שטנגר.
 קליין והאלף שרף צבי — ספורט

העולם כל על מרחלת רחל

28
29

31
34
35
36
37

38

40
42
44

!״,ואהבת ״לימדתי
 אריה מספר הזה להעולם מהכלא במיכתב

 תלמידותיו, עם יחסי־מין בקיום הנאשם ניב,
 מתקדמות, •חינוכיות ריעות פיתח כיצד

מכריז: תי ו מד לי  אותם ״
^7  יודע אני היום אותם. ואהבתי ^1

איומות!" טעויות שעשיתי

סרבלים
וב מסורבלים, תמיד לא הם שמם, למרות
הש הלהיט אופנתיים. החלט

 יוני־ בסיגנון הם.סרבלים נה
0לה. וגם לו גם המתאים סכם,


