
בזימזבים
פסימית אנבייקטיביות

העו עורן של המדיניים ניתוחיו על
הזה. לם

 אמרי לאורי לכתוב שרציתי רב זמן זה
 השקולים ניתוחיו שבזכות כך על לו ולהודות

 תמונה לקבל כגרמניה, לי, עזר הוא והבהירים
הישראלית. המדיניות על מאוזנת

 הישיר־לא־ חלקה ובגלל הגרמני העבר בגלל
 בו דובר לא שמעולם בו(נושא אמי של ישיר

באובייקטי לעקוב במיוחד קשה לי היה בביתנו)
י הישראלית. המדיניות אחרי ביות

 כתב(לפחות שאבנרי מה כל קראתי עתה עד
 הגרמנית בעיתונות מדבריו שהובא מה כל

 29ה־ מן שטרן השבועון בגליון ולאחרונה
 שהוא מילה כל עם מסכימה ואני )1987 בדצמבר

כתב.
פסימית. מאוד־מאוד אני הכל: למרות אך

גרמניה רחלפצל, הורץ, אורסולה

עכשיו אפוקליפסה
המשן של אפשריות תוצאות על

סרטן", הוא (״הפינוש הכיבוש
).6.1.88 הזה העולם

 שבחברה אבנרי אורי עם בהחלט מסכים אני
 נובע זה סרטן מסוכן. סרטן מתפשט הישראלית
הירו מהמוסריות הישראלית, החברה מהתנוונות

 לאליל־ המצדיעה הישראלית, החברה של דה
לאלילי־הבורסה. והמשתחווה הווידיאו
באמ שלם עם דיכוי של זה, שמצב גם, ברור

 ויש זמן לאורך להימשך יוכל לא ברוטליים, צעים
 לשטוח מבקש אני שאותה מסויימת, תחזית לי

הקוראים: בפני
 על־ידי מודח מובארב, חוסני מצריים, נשיא

 המוסלמיים ההמוניים על־ידי או צבאית הפיכה
באיראן. אירע שזה כפי בדיוק הקנאים. הדתיים

 המיל־ את מסיימות ועיראק איראן ממשלות
חוזה־שלום. וחותמות שביניהן חמה

וצע עולה היקפן נמשכות, בשטחים המהומות
 בהחרפה נמשכים הישראליים והדיכוי המנע די

גוברת.
גחלים. על סוריה, נשיא אל־אסד, חאפט׳
 וצבא יותר לשתוק מוכנות אינן ועיראק איראן

 לכיוון ירדן דרך נע חיילים מיליון ארבעה בן
ישראל. של המיזרחי הגבול

 פונה מצריים וגם להתנגד, מסוגל איננו חוסיין
סוריה. וכמוה למילחמה
 חזיתות, בשלוש אדיר צבא מול עומד צדדל

 פנאטים בחלקם חיילים, מיליון שישה המונה צבא
חומייני. נוסח קנאיים,

תל־אביב טוקטלי, לוי משה

הקוראים בלב הו־הנרים
 נווה-תרצה בכלא המתרחש על

 העולם כלא״הנשים", מתוך (״דו״ח
והלאה). 30.12.87 הזה
 אוב־ מאספקט נכתבו אדווה נעמי של הכתבות

 הווי־החיים את נאמנה ומתארות לחלוטין יקטיבי
ולרע... לטוב הכלא, כותלי בץ

 שהתפרסמו(בעיתונים הכתבות כל היום, עד
 בית־הסוהר כותלי בין חיי־אסירים אודות אחרים)

וסוביקטיביות... מגמתיות היו
 הסוג מן בעיות מעלות אדווה של כתבותיה אך
 יום־ בחיי בהן נתקלים הרגילים הקוראים שאץ
בליבם. רבים להרהורים גורמות בוודאי והן יום,

שה־תירצה לב, אילנה
• • •

ס על האמת מ ר
 רמבו הסרט הפקת סביב הבעיות על

 הזה העולם והשקל״, (״אתה בארץ
13.1.88.(

 הרבה כל־כך אחת בכתבה לכלול אפשר כיצד
 הפיתרונים. לביב ליגאל שרק נראה אי־דיוקיםז

— כי
 איננה תובס הסרט את קחלקו(המפיקה א.

 שתי בין קשר כל ואין קנון חברת על־ידי נשלטת
החברות.

 קבוצה על״ידי נשלטת איננה קנון חברת ב.
איטלקית.

קרולקו של בשקלים חשבון־בנק היה לא ג.
 היה ולא ומאחר בישראל, 1רמב הפקת בעת

 של סכום בו להיות יכול היה לא ממילא חשבון,
• דולר. מיליון חצי

 מע״מ, החזרי קיבלה לא קרולקו חברת ד.
 גם החזרים, ובאין למע״מ זכאית היתה ולא מאחר

לה. שייך שאינו מע״מ נ־נ חברת לקחה לא
)4 בעמוד (המשך

2630 הזה העולם

שח־תות מעט
נורא איננו המצב בשקט. לישון יכול בתי־המישפט למערכת שחרד מי כל

ויסוק־עצמות
 החוק על־פי בעליל. בלתי־חוקית פקודה זוהי

 למלא לסרב רשאי ישראלי חייל כל הישראלי
 חייב חייל כל — מזאת יתירה כזאת. פקודה
 שפקודה לחיילים יקרה ומה אותה. למלא לסרב

 אחר־כך יהפכו האם עליהם? הוטלה כזאת מבישה
 המעריכים נורמאליים, לאזרחים

 שמא או חיי־האדם? קדושת את
ימי־חייהם? לכל נכים יישארו

למצב בדרך המדינה של האחרון המיתרס שהם בתי־המישפט. כל־כך.
 כמה לעשות אולי צריך מכונם. על עומדים עדיין רפובליקת־בננות. של

 בפרשת־השחיתות תקין. המסד אבר פרצות. ולסגור שיפוצים
 מראיות חוץ שחיתות. מעשי הרבה נמצאו לא בבתי־המישפט

לשוחד. ראייה אף התגלתה לא בית־המישפט, מזכיר נגד

האחורי: השער כתבת

לאונס פיתיון
 נשים של תלונות במישטרה שהתקבלו אחרי

 משה האמרגן בהן שביצע מעשי־אונס על
 לביתו, סוויסה יפה השוטרת נשלחה יהלום.

פרו־ בלבוש לבושה כשהיא
להי־ הצליחה לא היא בוקטיבי.

הצעת־נישואין. קיבלה אך אנס.

רחבה מיטויה
ב מאמין עכשינ. ס1של ממייסדי וילן, אבשלום
 כלי בכנסת רואה הוא חוץ־פרלמנטרים. מאבקים
הפוליטי את להשאיר שאסור גורם אבל למאבק,

הראשו הצעדים על מספר הוא לפוליטיקאים. קה
 בת- הרווחת האמונה את שולל התנועה, של נים

במיפלגת־ עכשיו שלום של לות
 לזכות בעתיד, ומקווה, העבודה

הרחב. הציבור של בתמיכתו

1 ישלם מי
 וביניהם תנועת־הדע־ות, של סנדלים

 חפרת בשרותי השתמשו ארנם, משד!
 של המקומי ומניף אך בניו־יורק, לימוזץ

 את לשלם מרח לא תנועת־החרות
לסכומים הניעו כשאלה גם החשבונות,

מנופצות אגדות
 המילחמה של הראשונים השבועות בשיבעת
 אשליות טענות־שווא, אגדות, כמה התנפצו
 ההתנחלויות, לאגדת קרה כך ושקרים:

 יחסי■ התגלו הירדנית. ההשפעה לאשליית
הפלסטיני. הציבור בתוך האמיתיים הכוחות

 ״מיעוט על השחוק הגיבוב מת
 והת- ומסיתים׳׳ מתפרעים של

ירושלים. של אחדותה נפצה

שמיו של התכתיב
 רגן- בפגישת עלה לא הפלסטיני העניין

 פרצה, בשטחים ההתקוממות גורבאצ׳וב.
 לפני שנערך בננס בך. משום השאר, בין

 וגור- רגן דנו לא מדוע התברר ימים במה
 תכתיב בגלל קרה זה זו. בבעייה באצ׳וב

 המצב המשך את העדיף הוא שמיר. של
 החלטה בכך ומנע הקיים

 לגבי אמריקאית״סובייטית ■
והערבים. ישראל בין הטדר

והשקר אתה
 מעלליו המשך

האמריקאי חתור של
 מיליון 5.15 של הקצבה אישר האמריקאי הסנאט

 רשתות־הטלוויזיה • בארץ למוסדות־חינוך דולר
 בפירסום להשתתף מסרבות בארצות״הברית

 פרק פלטק־יצחקי, סיכסוך • 40ה־ שנות חגיגות
 ימים בשלושה נמכרו דרוקר של הדירות • ב׳

 בתור הממתינים רבים עוד ויש
2 1  נגד רווחים הפסד על תביעה • •1

• אלטמן גילה הישראלית ^2^

 המרחרת רחר
מרווחת:

דו קנו■(בתמונה) אירים
 שזה טוענת עגלה. חפת

ת • חייה תפקיד  תני
 רופא. חיפשה מקובר
 בסוף חיפשה. חיפשה
וה בר חיים • מצאה
 האשה לו שעושה צרות

 ניצה • מתגרש צה״ל •
 ה־ לוין דויד • ביחד אפלגאום ובועז לוין

 בזרועות ניחומים מצא בעל,
■ £ £ ^  מוטי עושה ומה • שומרון מירי ו

אילני? אירית אצל ברנוגיץ

 בטלוויזיה שהמליץ מי אלדד, ישראל ד״ר
 תושבי של ״ריפאטריאציה״ על שעבר בשבוע

 עומד ערב, לארצות הכבושים השטחים
 לחובמת- ביאליק בפרט השבוע לזכות

 הפרס שופטי משלושת אחד אבל ישראל.
 מישרר־הט־ בעיקבות דעתו את שינה

 חבר־השו־ נימוקי על לחתום ומסרב לוויזיה
 לתופעה סוף־טוף עדים אנו האם פטים.

 התעוררות בישראל: חדשה
1^■ ?  למילחמת- אנשי־המצפון ן

הגיזענותן בנגיפי הורמה

נורני נבוז

הסר־ דולארים. אלפי של ■-
 אלה בימים מתבררת שה

בניו־יורק. כבית־המישפט

בכלא נמקה
 פולארר, ג׳ונתן של אחותו פולארד, קארול

 מספרת היא בישראל. אלה בימים מבקרת
 שהיא האינטנסיבית הציבורית הפעילות על

 של שאיפתו על וגיסתה, אחיה למען עושה
 תקו- את יסיים כאשר לארץ לעלות אחיה

גי״ על ובמיוחד פת־המאטר,
 והנמקה החולה, אן, טתה,
רפואי. טיפול ללא בכלא

רגשני מאציו
 לסבול מאשר למות העדיף פרוטט אדם

 לשווא. היה קורבנו אבל בכבודו. מפגיעה
 את נתן אותם למנוע שנדי הסיפורים, בל

 שיאמר מי ואין לאור כעת יוצאים חייו,
 גרמי מינה של ההסתבכות לטובתו. מילה

 סייג ללא בה האמון הויז,
■ £ ^  עלי- חתום שהיה והערבויות ■

מותו. את עליו הביאו הן

;שן
באמבטיה

 חטף מרשק שלדון
 ילדיו ארבעת את

והבי הגיורת מאמם
 מר״ קרול לארץ. אם

 חייה על מספרת אותם, לחפש שנאה שק,
 חזרתו תהליך על בעלה, עם

 ש- הקשיים ועל בתשובה, ■ ^ ■
החרדים. בדרכה מערימים

 בחיי־הלילה מרכזית דמות שהיה מי סיני, אריק
 טוב. מבית פולני ילד בעצם הוא תל־אביב, של

 גיל משבר על ומדבר שלווה מקרין הוא היום
 הגעגועים מהמוות. הפחד על הקמטים. על .40ה־

 על בבית. שספג השואה זיכרונות שנפטר. לאב
 ביחסיו שלו המעצורים על ביישנות. מופנמות,

 שמסתתרת הרגשנות נשים. עם
ובעיקר המאצ׳ו תדמית מאחורי ■

ליהי. בתו של יום־ההולדת על

בחורו חוו
 החורף. בימי מתרוקנים לא תל־אביב חופי

 אלה למיניהם: חולי־־ים אליהם באים להיפך.
 על עומד גילם שממוצע שלמרות הקבועים, הם
 חורף ביום מרעננת הייהשמ נרתעים לא ,70

 אוצרות, מחפשי אחרי* גם יש סגרירי.
 תיירים ובעיקר שש־בש אלו־סי בחורי־ישיבה,

בהת־ ״קור׳׳, שהמילה ותיירות
■2 1  הישראלית, לשמש ייחסות ■1

עזים. לפירצי־צחוק לחם גורמת

הקמעים: המדורים
3 1עכשי אפזקל־פסה — מיכתבים

4 עצם־ת צחורה — העורך איגרת
5 ביניים סימם — הנחץ

6 הראשון הצעד — במדינה
8 ויל! אבשלום - השבוע ראיץ

10 אחי־ יבי,1,א — תשקיף
11 מעיסת טלזדזיה — אישי יומן

12 אח־סיס שרות — אנשים
 שלמה לו; בחך — אומרים הם מה

 זיז, יורם תציב איתן עסר,
18________ צחק ע)שון1 פולק אתי

20 בריאה לה1ח — קולנוע
21 וססנות גבר־ם — זה וגם זה
22 הלילה אסצע — ישראל לילות
24 ׳1־0 אחק - נפש חשבון
29 הדולר סעלל׳ — והשקל אתה
32 תשבצופן
32 חת־ שד — לרותי מיכתםים
33 ד התאמה — הורוסקופ ר ל
34 השלם כל על - מרחלת רחל
36 ריפטחאציה — חדש דף
40 □1ח בית — הרדמה יםל חולה ד
42 דקות שבע - תמרורים


