
מיכחבים
חרפה

 בשכר-לימוד ההפליה החלטת על
 הזה העולם עצמית", (״השמצה

20.5.87.(
 ממשלתי ישראל, ממשלת של להחלטתה

 רק יש לאדם, אדם בין להפלות המבקשת שלי,
חרפה! אחת: הגדרה
 עצמותיי. לשד עד הזאת בהחלטה בוש אני
ישראלי. בתור יהודי, בתור אדם, בתור

ירושלים אופנהיימר, אלכם
• • •

מילחמות אוהבים גברים
 האוהבים ועל מילחמות היוזמים על

 הזה העולם אישי", (״יומן אותן
13.5.87.(

הקידנוי? השער כתבת

במים? שד נמה
 ניש־ בניבכי ״אי־שם, כותב אבנרי אורי כאשר

 המילח־ את אוהב שלי) (ההדגשה האדם מתו,
 המיל־ את אוהב הגבר לדייק: ממנו אבקש מה״,
וגברים. נשים הכולל מונח ״האדם״, ולא חמה,

 הגברים שילטון נשימתו. בניבכי תמיר ולא
 המילח־ אהבת את הסתיר לא מעולם הפאשיסטי

 הגברים הזדרזו לשילטון, הגיעם ועם שלו, מה
 התפקידים מכל הנשים את לסלק הנאציים

 קיימת ובהם החלטות מקבלים בהם הציבוריים,
1 השפעה.

 גברים: של ממשלות יוזמות המילחמות כל את
ובאי בעיראק ובארצות־הברית: בברית־המועצות

ובפלסטין. בישראל ראן;
ש העובדה את להסתיר להפסיק חייבים

ם  מיל- אוהבים — בני־האדם כלל ולא — גברי
ם אותן, ויוזמים חמות  בני״ כלל ולא — שגברי
אותה. ומבצעים אלימות אוהבים — האדם

יפו פוגע״, פירסום נגד ״נשים בלכמן, דינה

נוראית שבדה

 לענות שב״כ נוהג שנים במשך
 ונפשית. גופנית בצורה עצירים
 שנים במשך הודאות. מהם ולסחוט
 הודאות על־פי אלפים הורשעו

 כמו בדיוק בשב״ב, מהם שנגבו
 בעצם, מהם. כמה - נפסו עיזאת
 נוהג היה אילו מפשע? חפים

 השחצנות היו מוות, עונש בישראל
 השב״ב חוקרי של והאמביציה

הגרדום. אל מפשע חפים מביאים

ס

האחורי: השער כתבת

ת ו נ ו ־ ז ן ה ב ד ת
 לתל־אביב, מצפון תל־ברוך, חוף

 עיר לאומית: לתופעה מזמן הפך
 מתרחשת שבה והזונים, הזונות

 כל במשך מינית־מיסחרית פעילות
 ״העולם צוותי והלילה. היום שעות
 החוף חיי על דוח מגישים הזה״

 הזונות, מי שלמה: אחת יממה במשך
ה מהם המחירים, מה הלקוחות, מי

הברי היבטים
 הכלב־ אותיים,

 ליים,הפסיכולו־
 והמישפ־ גיים

הגי אחד טיים.
ה רוב לויים:

 בתל־ עובדות
 למע־ הן ברוך

מחו־ גברים שה
ם י ש © פ

שליי', (״מולדת השכול שכיחות על
).13.5.87 הזה העולם

העוב את שמי דניאלה אימתה הגדול לאסוננו
 כמעט אין מילחמה שנות 39 אחר הנוראה: דה

שכול. ללא בישראל בית
 המיספרים מן מעצמה המתבקשת העובדה זאת

 איש, אלף 13מ־ יותר נפלו 1948 מאז הנוראים:
 כמיליון, הוא בארץ המישפחות שמיספר ומאחר

 76ו־ אחר. חלל מישפחות, 77־76 כל שעל הרי
 בשישה־ הדיירים מיספר בערך זה מישפחות

נתניה כהן, כו־ניה עירוניים. בתים שיבעה

סכיזופרני פרגמטיזם
של ללוח-השנה נותני־החסות על

מילים", (״ללא הטבע להגנת החברה
).13,5.87 הזה העולם

 של לוח־השנה על להתפלא מקום כל אין
 מתנוססת כריכתו שעל הטבע, להגנת החברה

 וב־ במימון חסידות, עדת של מרהיבה תמונה
לעופות. מישחטה של פירסום

 שהיא המכריזה ישראל ממשלת כמו בדיוק זה
יהו היא כי אפרטהייד, בעד להיות יכולה איננה
האפר למישטר כלי־משחית מספקת אבל דית,

טהייד.
 הטבע על השומרת הירוקה, הסיירת כמו זה
למענם. ולא הבדווים מפני

 הנשלט סכיזופרני, פרגמטיזם קוראים לזה
מסויימת. מאוד אידיאולוגיה על־ידי

ירושלים נאה, כעדיה

העשבים של השורשים
החודשי. המדד מיסתורי על

 מדד- סביב תיקשורתית מהומה קמה לאחרונה
 אינו כמעט הוא כיצד לצרכן(האינדכס). המחירים

 שכולנו בשעה בלבד), לחודש (אחוז״שניים זז
 של מחירים עליות עורנו(ובכיסינס על חשים

 עשרות של בשיעור רבים ושרותים מוצרים
אחוזים.
 המדד כי הצדקה. כל חסרת מהומה היא זאת

ושירו מוצרים סל מרכיבי של מחיריהם את מודד
 אומנם אלה של המשוקלל ומחיריהם מסויים תים
בודדים. באחוזים רק האחרונים בחודשים עלה

 ולפתע לאנין־טעם הפך הישראלי שהצרכן זה
 עלה (שמחירה בתשלום בחניה להשתמש מרבה

 מוצרי־ רוכש או אחוזים) בעשרות זאת בתקופה
 מחיר אם גם כי שלו. בעיה זאת יקרים, יבוא

 מישקלו מאוד, גבוה הוא המיובא הקוויאר
מאוד. נמוך הוא הממוצעת המישפחה בתפריט
היא־ מטעמי ישראל, עם כל יחליט מחר ואם

)4 בעמוד (המשך
2595 הזה העולם

רבין, יצחק סקום:

אחרי .
בלונדון. חוסיין המלך עם פגישות שלוש

 הפך הוא — ובערבה בפאריס
 של ביוזמתו נלהב לתומך

ירדן. עם למו״ט פרם שימעון

אתה!השקל

דאשומון
 שאול לאנשי אחת, גירסה זובוביצקי ליונתן

 כל על החתן ענה האם הפוכה: גירסה איינזברג
 את לשמוע סירב והחותן שנשאל, השאלות

 לא כלל שהוא או התשובות,
 הפרקליט לשאלות? התייחס

 דבר מלומר ״מנוע ארנון יגאל
לחותנו. החתן שבין בנושא״

רוייל רז
ת 1גוי*1וז>פחד בלי ״לביא׳ פו

הדוח לקראת
 מגלה עבודתן, את מסיימות פולארד ועדות בעוד

ה העולם  דויד הפרשה: על נוספים פרטים הז
 והעביר המעורבים, כפרקליט לכהן חדל ליבאי

 של מפעילו • גולדנברג לאמנון התפקיד את
 ערך שום אץ כי קבע פולארד

 האמריקאים • הוועדות לעבודת £ ■ 1 ■
רביד. אילן איש־השטח את ניקו

ופטפטנים מדגלים
 המיטה תחת ןומיקרופ לשתול א□ מחלים מי

 יסתכן ראש־שרות איזה תאצד, מדגרט של
 את עליו הממונה הפטפטן לפוליטיקאי ויספר

 ומיהם שלו המרגל של שמו
מדינה? כל •מל שבירי־הדגל

רחב. מימי העקרונות אחד
ההתרג על מספר הלביא מטוס של טייס־ניסוי

 האוויר קרבות על החדש, המטוס שבהטסת שות
ומב־ בחיל־האוויר, בעבר, שלו

 מפחיד לא שלי ״המיקצוע ריז: £
בבנק!" מעבודה יותר מסוכן ולא

הצ לא ברנוביץ אלון
הכוס, את לשבור ליח

(ב ישינובסקי ודניאל
להתג עומדת תצלום)

 ליד גל ריקי • ממנו רש
 אילנה • טורקניץ אפי

 ומריק בניו־יורק שושן
להת לא נשבע עפרון

• לדוגמניות עוד קרב
 לגבי גומל קיטל שלום

 אבי־ שלמה • אשתו את עזב הוא גם — גזית
 ושמואל לארץ, באה אנה • כסאות שני על נרי

• בשווייץ לבדו נשאר בק
ן | וניל וגלידת שוקולד גלידת |5§

קופלר. ליאור וגיסו להט דן של

הנבחרת להכיר: נא
 הרכיבה הזה העולם של הספורט מדור עורכת

 כדורגל אוהדי בכדורגל. ישראל נבחרת את
 מה משלהם. נבחרת להרכיב נתבקשו ותיקים

 וכמה בית״רים כמה התוצאה?
) בכרטיס־כניסה? כאן זכו מכבים ^ 1^

העיתונאי? ומה הכלכלן מציע מה

 שכר־ על הגיזענית ההחלטה את יזם פת גידעון
 החיילים עם כביכול, להיטיב, כדי הלימוד,

מת־ הזה העולם המשוחררים.
השר, של הצבאי בעבת עניין
בשרו. על מילחמה עבר שלא

חדש דף
קיץתדאביב׳

חגי סופרים, מוועידות חופשה נטל חדש״ ״דף
 לרחובות ויצא סיפרותיים ופולמוסים יובל גות

 רחוב בתערוכת לביקור הקיצית תל־אביב
 בתחרות המנצחת ספרים חנות שבחלון־ראווה,

 ליצנית לאביזרי״מין, חנות עם
^6  לילה לעבודת המתכוננת רחוב 7

פעם. של טעם עם ובית־קפה

הקבועים: המדח־ים
3 ' וקרליבן רוזנבלום - מיבתבים

4 ומשולם אריאל - העורך איגרת
5 דולף אגם - תשקיך
6 דרייפוס מישפט - במדינה

7 פולארד ערך: עיין - הנחץ
11 והח־כ העיתונאית והשקל אתה

12 ס ש אלרגיית - *שים א
15 אוליבייה לורנס - תמרורים
16 )3(אמהי עוף - תשבצופן

17 ע עם - השבוע ראיון

פושה מול פושה
 של למסקנותיה השבוע שציפו הסקרנים בין

 כמעט: שנשכח איש גם היה ועד־ת־פולארד
 הבכיר״, ״הקצין היש מרגיש כיצד גיבלי. בנימין
^ ^0  33 העסק־ביש, פרשת גיבור ^2

והה־ הריגול סערת אחרי שנה
ימים? באותם הואשם שבה בלה

בקאן ארים סיום
 בקאן, שזכה הצרפתי לסרט בח שדק הקהל
 אתכם!" שונא ״אני למבקרים צעק מזרם בימאי

 הבא מכל סרטים רכשו הישראליים והמפיצים
 על מדווחת פיינרו עדנה ליד.

על הפסטיבל. של האלים הסיום ■
המרהיב. הצרפתי התכלת חוף

 21 ההוא הקטן הדבר אישי ידםן
 22 אפלה מסיבה - ראליש ותליל
26 הלילה כל פתוח הדש דך

28 תאומים מיבחן - הורוסקופ
37 רוסי גנרל - שידוד

אדרי. רפי - אומרים הם מה
שפירא. אברהם קופמן. היים
38 עמר ושלמה יוססינוב פיטר

40 העולם כל על מרחלת רחל
42 בשער רן אבי ברשת חור

^  3


