
ם בי ח ב מי
זתותחים חמאה

 בתוצר תקציב״הביטחון של חלקו על
״הנדון״, הכסף", הולך הלאומי(״לאן

).8.6.88 הזה העולם
 בחרות בבהירות, כדרכו, מנתח, אבנרי אורי
 ישראל שמדינת המחיר את מעמיקה ובראייה
 הבריאות, מערכות בהזנחת משלמים ואזרחיה
 ביטחון הוצאות עקב התשתית, הסעד, החינוך,
 ורע אח להן אין עיראק את שלהוציא אדירות,
בעולם.

 או תותחים של הישנה הדילמה זאת למעשה
 להרים .אי־אפשר הישראלית: בנוסחתה או חמאה

 רמת־החיים) העלאת ושל ביטחון דגלים(של שני
אחת. ובעונה בעת

בי שלום יושג מחר אם שגם היא האמת אבל
להק נצטרך השכנות, ולארצות לפלסטינים נינו
 ביציבות שנשתכנע עד — רבות שנים עוד דיש

הביטחון. לנושא הון־עתק — השלום
 לקחת אם — הוא לעשות שצריך מה ולכן,

 בניתוחו(על מביא שאבנרי הדוגמות מסוג דוגמה
 לחודש שקל אלף עומדים שלרשותו משק־הבית

 בידור), על 750ו־ מזון על 750 להוציא רוצה והוא
 ילך העוגה מן כזה נכבד שחלק רוצים איננו ואם

 חינוך בריאות, של לנושאים יישאר ולא לביטחון
העוגה. את להגדיל צריכים — וכו׳

 כל מאמץ בזכות יגדל, הלאומי התוצר אם
 העלאת על־ידי במיוחד — בייצורו המשתתפים

 האחוז — מוסר־העבודה ושיפור פריון־העבודה
 לטיפול גם מספיק ויישאר יקטן לביטחון המוקצב

האחרות. החשובות במערכות
ירושלים כהן, צבי ד״ר

אמריקאית מה31ד
 ההתקוממות נגד צה״ל הפעלת על

הכבושים. בשטחים
 של ארוכי־הטווח לאספקטים להתייחס בלי
 צה״ל הפעלת על הזעקה מה מבין אינני העניין,

 עצם אלא ההפעלה, טיב (לא הכבושים בשטחים
ההפעלה).

 בעייה ישראל למדינת יש ההתקוממות מאז
 הבעייה את תפתור שמישטרת־ישראל והרעיון

 המישטרה ״הצלחת״ מגוחך(ראה רעיון הוא הזאת
בדרום). האטומי הכור עובדי אוטובוס בפרשת

 ישראל דמוקראטית(ומדינת במדינה צבא על
 הנבחרת שהממשלה מה לבצע כזאת) עדיין היא

 ספק, כל ללא כאשר, ואפילו לעשות לו מורה
 במטרה הכבושים בשטחים צה״ל הפעלת פוגעת

אפש למילחמה התכוננות קיים: צה״ל שלמענה
רית.

 מאר־ משהו זאת בכל ללמוד אפשר זה בעניין
 הגופים כישלונות כאן משגברו צות־הברית.

 המישטרות הפדראלית, (המישטרה האזרחיים
 הסמים, הברחות בבלימת המכס) אגף המקומיות,

לה ארצות־הברית של הקונגרס באחרונה החליט
ארצות״הברית. צבא על זאת משימה טיל

אננילס לוס ויינשטוק, בנימץ

פלסטיניים דתי□
 למפגיני פלסטינית קבלת־פנים על

העו אומרים", הם (״מהעכשיו שלום
, ).1.6.88 הזה לם

 העובדה לעובדות. צמודים להישאר הראוי מן
 מפגיני לעבר בענפי־זית נופפו שפלסטינים

 מסר־השלום בשורת הפגנת בעת עכשיו שלום
כלום. מוכיחה איננה בשומרון שלהם

הפלס בבעלות כי מוכיחה היא היותר לכל
 את ליטול יכלו הם שמהם רבים, עצי־זית טינים

תל־אביב חייבי, סעדיה האלה. הענפים כל

גרפולוגי רקח
 (״נ־ גרפולוגית בדיקה של ערכה על

מתאבד!״, לא הוא שועה, שגרפולוג
 הזה העולם, אומרים", הם ״מה

1.6 .88. (

 לגרפולוגיה. אסטרולוגיה לקשור נבון זה אין
 רציני. עניין זאת, בכל כנראה, האחרונה,

 אישי. ניסיון מתוך להעיד יכול אני כך על
 לעבודה רבות, שנים לפני התקבלתי, כאשר

 כוח־ מנהל גרפולוגית. בדיקת לי ערכו בסר.
 תוצאות כי לי, סיפר לעבודה, אותי שקיבל אדם,

ביותר. חיוביות היו שלי הגרפולגית הבדיקה
 ״אני באומרי בצחוק, ופרצתי התאפקתי לא
 בזכות רק לעבודה אותי מקבל שאינך מקווה

 הגרפולוגית!" בבדיקה עמידתי
 לך,״ דע ״אבל, דעתי. את הניח הוא ולא,״ ״לא

)4 ד1בעמ (המשך
2650 הזה העולם

הקדמי: השער כתבת

ם שד־ד ק
ם מי  על מצביעים במישפטי־אימוץ תקדי

 מקום אין חוקי, האימוץ אין כאשר כי כך
המאמ ההורים או הילד, לטובת לשקול

 של השיקול חזק כזה, במיקרה צים.
שר־הדם  הביולוגיים להוריו הילד בין ק

 כך, אם יפסוק, איך אחר. שיקול מכל
 תחזור האם לצדק: הגבוה בית-הדין

הטי- להוריה ברונה-קרוליין  שתישאר או בעיים(בתמונה)?ס
המאמצים: הוריה בחזקת

:,האחור השער כתבת

זייפנית! דרושה:
 שהתחיל האמרגן (בתמונה), צח שלמה

 ואילנית, אילן בצמד שלו הקאריירה את
 אדם, הזמר על האישיים, חייו על מספר
 בחיים לו שקרה טוב חכי הדבר שהוא

 אביטל, ולאילנה לאילנית נישואיו ועל
 קישרי על לשמור המשיך שתיהן שעם

 למרות קורקטיים. עבודה
 תצטרך אומר, הוא הכל,

זייפנית. להיות הבאה אשתו

בצה״ל? קורה מה
 שנה, חצי לפני האינתיפאדה, ראשית מאז

 אחריות, עוד לא פניו. את צה״ל שינה
 אלא ומישמעת, בקרה סמכות,

 הפשיט החייל מלך". ממזר ״כל
המדיניות. קובע להיות הפך

 הנזיר תעלומת
הגנובים והספרים

 - אומנותו את ניצל איטלקי, גר פודה, רפאל
 לחדור כדי - ושיקומם ספרים כריכת

 דפים לתלוש הלאומית, הסיפריה למרתפי
 נדירים ספרים ולהעלים עתיקים מספרים

לא זאת, למרות ויקרי״ערך. ^
 נדרש לא ואף לדין, הועמד £

היקרים. הטפרים את להחזיר

לחפירוהשקל אתה
לפשע חת

 מנהלים של אישית אחריות לגבי תקדים
 יוצאים חדשים יומונים שני • לחכרותיהם

 מהפיצויים מיזרחי בנק נפגע האם • לדרך
 • במפולת! שנפגעו ללקוחות לשלם שחוייב

 לייקור שיגרום שיקול״רעת
של הווילה • החשמל תעריפי
למכירה. מוצעת וינר שושנה

מורגנשטרן, מתי על
 והצלע דינה אשתו

 רוני • השלישית
 בעל דוגמן - בראון
 שחר אורנה • כורחו

 תל״אביב־ניו-יורק- (בתמונה):
מתחי הם ולמה • טוסקנה

עיתונאיות! עם דווקא לים

העליון הנציב
 את להעניש או להיטיב נציב־המס יכול איך

 ה• הם ומה עיניו! ראות לפי ישום,הג
המיבח־ את לעבור קריטריונים

 היא התשובה ליועצי-מס! נים ■
לשומה. הארצית היחידה -

עץ תחת עץ
 כנס • ירוק להיות שחדל הירוק הקו

 מורמת כאשר • הביניים מימי כנסייתי
 יבול כדור״גומי • שובת השכל האלה,

• ביותר קטלני נשק להיות
 נטוש צבאי במחנה תחמושת
בתים. בחצרות וסליקים

טבילת־אש
 עברה שלה הראשונה טבילת־האש את

ב מתמחה בשהיתה כבר שניט נורית
 בבית- בקהל, שישב גבר, פרקליטות.

 לעבר ירה מישפט־רצח, התנהל שבו מישפט
 שבנסיונות הקשה אולם ספטל-הנאשמים.

 היה השנים במשך שעברה
פרק־ תפקיד על המילחמה

זכתה. שבו ליטת־המחוז

בפנוכו
 מה כל • הפרוע המערב של החדשה החיה

 של שבת • ההיפוכונדריה על לדעת שרצית
 מביקורו תומרקין רישמי או מכשפות,

 ומשופר חדש תרגום • בספרד
 ופירסום • עליכם לשלום

מצריפין. אצבעות לשתי ראשון ^2^

 ועידת- בין מפריד שנות־אור של מרחק
 שבוועידת- בעור וועירת־אלגיר. עמאן
 לפינה, הפלסטיני העניין נדחק עמאן

 הבעייה - המוחלט ההיפך באלג׳יר התרחש
 ודחקה הוועידה במרכז עמדה הפלסטינית

ה־ אחר. עניין כל הצידה
 האימ- את למדו פלסטינים

לי. מי לי אני אין אם רה:

החיתי ירמיה
 גבע, ובאלי אלגזי בגדי תומך ירמיה, דוב

קי בקו-אדום, הבולטים הפעילים מבין
החי אוריה פרשת על מספר בנפשו. בוצניק

 ועל וגירושיו, נישואיו הסוערים, חייו על תי,
 בעיק- במישטרה, חקירתו

ן  שלא לחיילים קריאתו בות ,
הכבושים. בשטחים לשרת

סותרות גיוסות שתי
 חברת בין 1980ב״ שנערכו מגעים בעיקבות

 (״ברוך״) לברוס השייכת אוריינט, ארל
 הישראלית, דלק חברת מנהל ובין רפפורט
 ימכור רפפורט כי הוסכם אגמון, אברהם

 והתנאים ההסכם טיב על ראל.ליש טנפ
 שתי קיימות ביניהם שסיכמו

ן ^  העל־ בית־המישפט גירסות. 9| ■ |
רפפורט. גירסת את דחה יון

חדש דף
צ״ו של סיפורו

 שנדדה מישפחה על מספר דורין גני
 מרצונה סיביר, של הגירוש מחנות לאיזור

 ספרים לאייר כשנתבקש רק החופשי.
 ברוסיה, מתרחשת שעלילתם עבריים

 לנופי לחזור והמוכשר הצעיר ירהצי עזה
 ישראלי שמעון שלו. הילדות

1/  מיקרה על כותב הוא אף |1ן
ספרים... קורא ילד חריג:

הימים אחרית חזון
 איש־ כעל עצמו על המצהיר גולדנר, דויד

 מסתמך בכוכבים, וקורא קיצין חוזה קבלה,
 נוסטר־ על הזוהר, ספר על יחזקאל, ספר על

 וקו- הקרוש האר״י ועל רמוס
 1990ב־ כי ספק, כל ללא בע, £

הימים. אחרית חזון יתגשם

בנותינו!״ את ,החדה
 וילדו דרו בצעירותן שנאנסו אחיות שתי

 הן ברשותן. נמצאות אינן שהיום בנות,
 את לידיהן להחזיר נאבקות

■1  להעולם ומספרות בנותיהן 1
האונס. על הסיפור את הזה

 גליה עם בנות שיחת
• (בתמונה) אלבין
 שאפתן בצעיר מעשה

גב במיוחד האוהב
 ובעל מוסיקאי רים,

 פתק בקרוב מקבל בר־לב אורי • בית-מלון
 העלמותו קשורה האם • מהרבנות

 בשמחות פרס שימעון של המיסתורית
 ועל • במישפחה! האחרונות

■1 1£ בתו את שחיתן קובה גיאק ?
דולר. אלף 300 של בסכום גייני,

הקבועים: המדורים
3 זשתחים חמאה — מיכתבים

 4 לדעת חצים לא — העורך איגרת
5 מלך ממזר כל — הנדו*

6 עץ תחת עץ — במדינה
10 גרושים למען ארצי — תשקיך

11 במינרל כלובים — אישי יומן
12 בשקט סח אבא — אנשים

 20 הזהח — מנהלים — והשקל אתה
21 שתו...1 אכלו — זה וגם זה

22 מס־בת־גיזס — ישראל לילות
26 אחר ארכיפלא( — חדש דך

 לבבה חלש בין — קולנוע
 הכלי על הכל — בפנוכו

 העולם כל על — מרחלת רחל
 השלישית הצלע — רון רינוני

 חתי של האבא — לרותי מיכתביס
תשכצופן
 תאומים עדיין — הורוסקופ

 ירמיה דב — חשםון־נפש
 אל־והאב עבד — אומרים הם מה

 שפירא־ ניצה שני, יעל דראושה,
 הפחם׳ לידסק׳, צבי ליבא׳,

לפיד (״טומי־) יוסף ר״כמן. ריאל1א
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