
גזימזביס
העוצר חרות

בירו אל״טור בשכונת העוצר על
 הזה העולם (״במדינה״, שלים

27.1.88.{
הירושל בשכונה העוצר כי להזכיר הראוי מן
 הוטל שבו הראשון המיקרה איננו אל־טור מית

בישראל. עיר על עוצר
 תל־אביב, צפון על שהוטל העוצר לכו קדם
 אוטובוס־הדמים עם האירוע אחרי ,1978 בשנת

בכביש־החוף.
 תנו- איש ממשלת־ישראל בראש עמד אז גם

תל־אביב הכט, דליה בגיוי• עת־החרות(מנחם

ששאג הזבוב
עמי- משה של הציבורי מעמדו על
וזה - כבד מחיר משלם (״אני רב

).20.1.88 הזה העולם כדאי!׳/
 תנועת־החרות מרכז חבר שנמצא שמח אני
 דרך לא פלסטין ערביי בעיית את לפתור המנסה
 לראות נדהם אני אבל כוונת־הרובה, של החריר

לעשות. יכולה שהתיקשורת מה
 מעל עמירב של חשיבותו את ניפחה היא
 מישקל לדעתי, שהוא, האמיתי למישקלו ומעבר

 מעיד בעצמו- שהוא כפי מיפלגתו. בזירת זבוב
 בשולי נמצא ״אני סרגוסטי: ענת עם בראיון

הפוליטיקה!״
 איזה ולפעולותיו, לדיעותיו הכבוד כל עם כי

לו? יש ציבורי מישקל
 נ־ימ וראש רשות־השידור דובר היה שהוא זה

במישרד־התחבורה? הל־הבטיחות
ירושלים פרץ, גדי

הישות שד הטשת
לישות(רא הנכון הערבי המונח על
 הזה העולם עמירב, משה עם יון

20.1.88.(
 ומעיר ישות פלסטין לערביי מציע חרות איש

קיוואן. הוא לישות הערבי המונח כי
סי עם כ״אן(חורז הוא לישות הערבי המונח

טבריה בן־דן, נתן וון).

• • •

אנליטי גיוס
 מתקנת־פטור אפשרית תוצאה על

פטו (״נגועי-איידט בצה״ל משרות
הזה העולם ״תשקיף״, מצה״ל״, רים

27.1.88.(
 שר־הביט־ של ההחלטה מאחורי עומד לדעתי

 נתגלו שבגופו מי כל צבאי משרות לפטור חון,
 רבין, יצחק של האנליטי המוח נוגדני־איידס,

 עוד לצה״ל לגייס דרו זאת, תקנה בעזרת שמצא,
חייבי־גיוס. אלפי עשרות כמה

 יאמין לא שוב אדם אף עכשיו? יקרה מה כי
 שהוא בגלל בצה״ל משרות פטור שהוא לאברך

 בכל ולהסביר, לשוב יצטרך הוא בחור־ישיבה.
 שאין בצה״ל, משרת הוא אין מדוע שיישאל פעם

 יתבייש כל־כך הוא דבר, של בסופו ואז, איידס לו
 לי אין ״אבל להודיע ונשנה החוזר מהצורך
 וית־ הישיבה את יעזוב ירוץ, שהוא עד איידס!״

תדאביב מנדלבאום, חיים לצה״ל• גייס

הטכסט שד הטקסטורה
 עתיקה אימרה של הנכון הנוטח על

 הזה העולם האופנה", (״נביא
20.1.88.(

 יותר מתמצאת הזה השלם של כתבת־האופנה
 וב־ בטכסטים מאשר שלהם ובטקסטורה בבדים

מילותיהם.
 1991 לאופנת האופנאים לנבואת בהתייחסה

 הלשון: בזו וקדומה ידועה אימרה מתמצתת היא
.לשוטים.״ הנבואה ניתנה השני, הבית נפל ״כאשר

 בית־ שחרב ״מיום היא: המדוייקת האימרה
 וניתנה הנביאים... מן נבואה ניטלה המיקדש,
לה לשוטים.״ ר, שו א תל־אביב ג

• • •

יותר אלף פחות, אלף
 של הלימוזין עבור התשלום על

לא־ (״לימוזין בניו-יורק ארנס משה
).27.1.88 הזה העולם מס״,

 הלימוזינות שירות מנכ״ל אילן, לרוני למה
)4 בעשר (המשך

בחו״ל •שואלי
 אורי בחו׳׳ל. ישראלי להיות השבוע היה קל לא

 באיטליה ימים שלושה של משהות חזר אבנרי
 למרכז הפלסטיני העניין חזר איך מספר והוא

 האיטלקים הצעירים על האירופית. התודעה
 עזרו איך ומאידך, לצווארם. כפיות הלובשים

ומא־ 1עכשי ם1של של ההפגנה
 לתיקון־מה אלן וודי של מרו
באירופה. ישראל תדמית של

הדוכן ער
 שרות נציב לשעבר, ח״כ סוויסה, רפי

 השבוע עמד לשעבר, בתי-הסוהר
נא הוא בנאשם. דוכן־העדים על

 ובהד- הליבי־מישפט בשיבוש שם
לע־ ומחותנמו כלתו חת

 הת- סוויסה, דות־שקר.
נגדו. שעלו לטענות כהש "4 /

גיוס דנני וגע
 הגיוס לפני רגע צעירים מרגישים איך

 בשטחים במהומות שצפו אחרי לצה״ל,
 הגיוס להם נראה איך בטלוויזיה! הכבושים

 אם לשרת, רוצים הם היכן ובא! הקרב
 למחו- לארץ! מתייחסים הם איך בכלל!
 עי־ יסכימו תמיד שלא פקודות לבצע ייבות

 ליבם סגור את חושפים צעירים שישה - מן!
התלבטויותי־ על ומספרים

 השלם שעשה בתחקיר הם ■ 15 ■
בתצלום). לוי (קארין הזה.

נשקוהשקל אתה
למרחב בואזילי

 שהיו האמריקאיים ראשי־הערים ממחצית יותר
 • בואם את ביטלו בישראל לכנס לבוא אמורים

 תובעת רקנאטי למישפחת השייכת אוניות חברת
 לספק־ היתה בראזיל • פיליפס הנפט חברת את

 התעשייה בין ומתן משא • למרחב העיקרי הנשק
 הסבת על דרום־קוריאה לממשלת האחירית

 אספה 1987ב״ • פאנטום מטוסי
תרו־ לישראל החדשה הקרן
דולר. מיליון 2.5 של בסך מות

נוועת פנטזיה
 על הידיעה היתה חופשית מדינה בכל

סע מעוררת לראערממשלה הצעת־שוחד
 היבט כל לבדוק תחת בישראל. בך לא רה.

 העיתונים הסתפקו העניין של אפשרי
 פרועה״. ״פנטזיה היא הידיעה כי בהודעה
 זאת, בכל מדוע. הספיק. זה ישראל לעיתוני
 לפרוייקט ערבויות לתת ישראל הסכימה

^  ואת השקפותיה את שסתר ^7.
 ניסיון נעשה האם מדיניותה?

רמי? כן ואם שוחד? להציע

נשים שתי
 רפי של המדיה כלתו (משמאל). אן־קלוד

 כ״אשה אותה שיכירו רוצה לא אדרי.
 בינתיים. מאשתו־. בער שלקחה העשירה
 לנסיעותיו נלווית היא ומאוהבת, צייתנית

 ללמוד ומתכוונת לירושלים בעלה של
 (מימין) אדרי. ג׳ואן בית. ולחפש עברית

 את לשק□ אלה בימים מנסה לעומתה.
שרר רחוקה היא חייה. רח־ מל

1> ]  לתד־ בביטול ומתייחסת מים, <
■^3 הפגועה. השבורה, האשת מית ^4

בי

השלישי המין
 מביתו, מיספר ימים לפני שנעלם חייל נים, דם

 שבה הנפשית, המצוקה באילת. בפאב נמצא
שכ בשירים גם ביטוי לידי באה נתון, היה
 למו־ כמעט אותו שהביאה והיא ופירםם. תב

מיכתב־ההתאב־ למרות תו.
■ 1  התא־ לא הוא שהשאיר, דות ■ 1

התחליף. היה הפאב אולי בד.

? לא או אינדיאנים
 הראשון ביום באו בלבד אנשים 200

 עונת של המסיים בפרק לצפות כדי לסינרמה
 האוהדים שאר כל האמריקאית. הפוט־בול

 אלה היו הפעם בבתיהם. במישחק חזו
הוושינגטון־רדסקינס. מול הדנוור־ברונקוס

לתבו־ זכו הברונקוס שחקני
■ ( אדומי־העור. מידי מוחצת סה |

הרדסקעס). שחקן (בתמונה

 תנועת-המרכז של העיקרי שהגילוי יתכן
מי שלושה במדינה שקיימים הוא החדשה

 הסיבה אולי זוהי ודרוזים. גברים נשים, — נים
 התנו־ של בכינום־היסוד מהנואמים שחלק לכך

 נאומיהם את לפתות בחרו עה
■1  ״גבירותי התמוהה: בפנייה ■1

הדרוזים״.״ והחברים ורבותי

בלי שיוהחדש דף
צילום-עם פרטיות,

 ביקר ארצות־הברית שבצלמי הידועים אחד
 העיב כצפוי, הנודע. ידידקהמשורר בחברת בארץ
 המסוגר, הצלם של זה על המשורר ביקור

 נעמי הציבורית. הזירה מן בדרך־כלל המתרחק
 אלן ואת פרנק חברם את פגשה הר־ירוק
לו ״להמציא כוחה את ייפה פרנק גינזברג.

 היא זאת, תחת ביוגראפיה״.
 של נדיר מיקרה על כותבת ■7^

ומשורר. צלם בין שיתוף־פעולה

מהחיים!״ לי ״נמאס
 של סיפורה והפעם כלא־הנשים. מחוויות ועוד

 והיתה סוציאלי חינוך שלמדה דסקלו, דיטה
 ניסיון• על מספרת היא מכון־עיסוי. בעלת

 על האונים.—חום על בכלא. שלה ההתאבדות
 על הסוהרות. מצד היחס חוסר על הבידוד.

אותה. ה״מציל״ הדראמה חוג
אך לה, שהבטיחו השיקום על ■ ■

לה. נמאס קיימו. לא היום עד

לאוננה משוגעות
 צריך נשים להלביש הבסיסי הכישרון מלבד

 - הן כאלה לדבר. משוגע להיות האופנאי
 הפרטי בשמה בארץ הידועה חסין, סובהל׳ה

 מביג- שהתחילה רל,1מא ברוך אלה בלבד.
 פרנק- ודורין העיצוב. לתחום ועברה די-ים

 הידועה אך הצעירה פורס,
■ ■ §  זמנה את שמחלקת מביניהן, ^

ובלונדון. בארץ עיסוקיה בין

הקבועים: המדורים
3 ששאג וזזמב — מיכתבים

4 הורגות מילים — העורך איגרת
5 מבפנים כיבוש — תשקיך
6 צ־בעת״ס בלונים — במדינה

7 מזרם בראש — הנדון
11 סנויסת טלזזיזיה — אישי יומן

12 אנשים
17 השזפטים שפזט — קולנוע

21 ם־סעדות על — זה וגם זה
22 החיים עשירי — ישראל לילות

24 לאופנה משוועים — ראווה חלון

₪וחת: 777/77/7/7 7/77
 לב ומירח מעוז דני — ארוכה תקופה אחרי

 לא בכלל קנו־ אירים של הסטודנט • מתחתנים
 שהסתתר העסיסי הסיפור על • בארץ נמצא

 סילבסטר על מקובר רונית של הכתבה מאחורי
 הלנה עם יחסים לתפוס משתלם • סטלונה

 זאת עשתה צוברי אתי עמרם.
איש־תיק־ ועוד • בבעל וזכתה ■

באיידס. ש״חלה״ ידוע שורת

חייל, כהן. לענן — אומרים הם מה
 זילברשט״ן, שרה צ׳תי. ליאון

28 פרנקל אלתה ארן. בה1ט
32 תשבץ

 32 ת1תפ1בש ילד — לרותי מיכתבים
33 אוראעס השפעח — הורוסקופ

34 העולם בר על — מרחלת רחל
35 תאימית ערים — והשקל אתה

42 הנשר על מתל — תמרורים

? ״טינזון זו גי
לצמ נדרך מעצבת-אופנה, יסינזון, מיכל

 לא עצמי. ביטחון בהרבה חמושה היא רת.
 מודה היא בושה. של שמץ בלי ה.הוצפ עטמ

 לגברים קורץ שלה שהמראה
■£ 1  כדי אותו מלנצל נרתעת ולא ■1

לא. מיטה דברים. להשיג
■ 3 ........ י ...........

26 םש!רר1 צלם — חדש דך

2651 הזה העולם


