
כזיבתבים
ש עבודת־הגמר חופ

(״הנדון", בארץ חופש-העיתונות על
).6.7.88 הזה העולם

 עיתונות האחרון(״יש הנדון מפירסום שמחתי
 שנתיים לפני כי חופש־עיתונות"). אין חופשית.

והש ״רוחה בנושא לבגרות עבודת־גמר כתבתי
 בדקתי, שבה הישראלית", העיתונות של פעתה

 מול לעמוד העיתונות של יכולתה את השאר, בין
 חוסנה מידת ואת ואחרים, שילטוניים לחצים

חוקית. מבחינה
 הו־ אין חד־משמעית: כמעט למסקנה הגעתי

בארץ. אמיתי פש־עיתונות
 מ־ מורים ועם עיתונאים עם התייעצות אחרי

 להגיש אזהרותיהם, למרות החלטתי, בית־ספרי,
לבדיקה. למישרד־החינוך העבודה את

 לי שעדיף והבנתי למדיי נמוד ציון קיבלתי
׳וקועם ש׳, לעצמי. דיעותיי את לשמור

•  •
ד עניין לגמור בכבו

הישראליים הגברים של טיבם על
הזה העולם ב׳״, פרק ותמי, (״קובי
6.7.88.(

 דוג־ עם שלו שהרומאן הגינקולוג, של תגובתו
 ברק דפנה לפי צורמת. הסתיים, מנית־הצמרת

 הו־ על לשעבר אהובתו את לתבוע שוקל הוא
וכר. ובו׳ בסחטנות אותה מאשים צאת־דיבה,

היש לגבר באחרונה קורה מה מבינה אינני
בכבוד. עניין לגמור כיצד יודע לא כבר הוא ראלי.

 המכניסים גברים של המבחילה התופעה אחרי
 בי אותן מאשימים ואחר־כך להריון חברותיהם את
הא לגל עכשיו צפויות אנחנו זרעם, את גנבו הן

 גנבו גם לשעבר אהובותיהם כי גברים של שמות
ובו׳. ובו׳ כבודם את גנבו כספם, את

תל־אביב שורר, עדינה
•  •

ת הורוסקופ עיו שבי ה
מטויימת אסטרולוגית תחזית על

).6.7.88 הזה העולם (״הורוסקופ",
 בעיני בנימיני. מרים על מתפלא מאוד אני

 לשבוע עכשיו, ודווקא 1 מס׳ האסטרולוגית היא
פישלה. היא יולי, של הראשון
 בחודש 7וב־ 6״ב־ כי לשוורים בישרה היא

 מכאבי־ לסבול ונטייה עייפות חולשה, תרגישו
 היו אלה אחוז. במאה צדקה היא כרגיל, ראש."
ב בקאנטרי־קלאב השביעיות בחירת של הימים

 קיבלו אלה שבחירות המאסיבי הכיסוי הרצליה.
 האלקטרונית, בתיקשורת ובמיוחד בתיקשורת,

אותי. הרגו ממש
הפאשלה? איפה אז

לב צריכה היתה שבנימיני בכר היא הפאשלה
 בל על ישראל בני לכל הרעה הבשורה את שר

 ולב־ לאריות ולסרטנים, לטלאים — מזלותיהם
בת־ים צרפתי, יצחק •השאר ולכל ׳תולות

•  •
ם רקם שבעי המו 2 2 2

ה במערכת״השיפוט מושבעים על
העולם העורך", (״איגרת ישראלית

).6.7.88 הזה
 יתרונות בדבר הזה השלם עורך של הירהוריו

 מאוד מעניינים המושבעים שיטת של מסויימים
אחת: מעובדה מתעלמים הם אך כשלעצמם,

לנ לקטיגוריה וגם לסניגוריה גם מותר כידוע
ני ולעיתים סבירים נימוקים מתוך לפסול, סות

 לפני מסויימים מושבעים פחות, סבירים מוקים
 על סופית מקומו את תופס שחבר־המושבעים

ספסל־השפיטה.
 ייערך קירקס איזה העורך לעצמו מתאר האם

 בבית־ להשבעה יעמוד שחבר־מושבעים פעם בכל
 לא חילוני נאשם של סניגורו ישראלי? מישפט
יהו מליכודניק, מערכניק חרדי, ממושבע יתפעל

 סחבת לנו יש עכשיו ואם וכו׳ וכו' מערבי די
 איו־ כאשר יהיה מה בבתי־המישפט, בלתי־נסבלת

 חבר־המוש־ הרכב לאישור יוקדשו ישיבות ספור
ר בעים? אי תקין, מ תל־אביב לי

•  •
חתונתי חידוש

 (״רחל לחתונה מעניינת פתיחה על
).6.7.88 הזה העולם המרחלת",

 החובות לאחד חדש פן חתונתי. חידוש סוף־סוף
חיינו. על ביותר המכבידים החברתיים

 לפשיטת־ מתקרבים אנחנו שבהם חודשים יש
 שאליהן לחתונות מתנות על הוצאות מרוב רגל

 מבקש אני לכן ללכת. וחייבים מוזמנים אנחנו
 ב־ מהחתונה המחותנים את הברכה על להעמיד

)4 ד1בעמ (המשך

הקדמי: השער כתבת

הקווים אח לחצות
 בירבי על שהתחנך צעיר בחור מביא מה

 ואשר חכם, ותלמיד עילוי שהיה הדת,
 חילונית, לסביבה חשוף היה לא מעולם
 ולמצוא הסגור, הדתי עולמו את לעזוב

 זרה חילונית בסביבה מחדש עצמו את
 צביקה של סיפורו ומוזרה!

 שחצה (מינקוביץ) שוהם
4 9^ הקווים. את רב באומץ־לב *

האחורי: השער כתבת

באדום יפה
 מדוגמניות־ אחת גיבעולי, אוריאנה
 לא בארץ, ביותר המבוקשות הצילום

 השמא־ דיעותיה את להסתיר מנסה
 עלולות שהן לכך מודעת היא לניות.

 הקא־ בהמשך לה לעלות _ - _
)£ 7  להקריב מוכנה אך ריירה, 1

האידיאולוגיה. למען זאת

מחדל
היסטורי

 בשלהי עוד נטמן הפורענות שזרע יתכן
 על המערך ויתר כאשר ,1984ב״ הבחירות

 מישרד־ הכלכליות: עמדות״המפתח כל
 הש־ ומישרד״התעשייה״והמיסחר. האוצר

 המערך לראשי היתה בוע
 לראות בהחלט טובה סיבה ^0 9 ^

היסטורי. מחדל זו בהחלטה

ף סאליב:חדש ד
הגילוח ואחרי לפני
 עוזר מודה הפרשה התפוצצה מאז לראשונה

בווא הריסה" ב״פעולות חיפה עיריית דובר
לדו בכייה המומחים: תגובות סאליב. די

 תבי- על זך לנתן משיב המישטרה שר רות.
.9  נגד בהליכים לפתוח עתו ?^9

 וברוסיה המישפטי. היועץ
נמשכת... האנטישמיות -

השונט! אתה
 של בתביעתה בית־המישפט דן אלה בימים
 העולם אונס. ניסיון על בדוי) (שם ריבקה

 ואת כתב־האישום פירטי את מביא הזה
 המתלוננת של עדויותיהם

9  אתה היית מה והנאשם. 91 9
אלוז עדויות סמך על מחליט

השובלוהשקו אתה
זלמן של

 - הנוסף והמיספר ■
• מגן־שמואל טייס

| י י | ה ( לנ  לא שושן אי
 מערכה • לרגע נחה

 בין במילחמה שניה 1
ץ רני | בלנ לי קו י  לנ

״1 ^ ̂9 בין 9/  עשו ומה • רו
שני באוויר הלחצים  ל

ב  הפרחים את שלח מי • בתמונה)( לר?ה
והקש י המפורסמת לאלמנה ^9^
ומתהדקים ההולכים רים (

לארצות־הברית. ישראל בין

 • עסיס בפרוייקט ישתתף לא קלקא נחום
 גולץ אלפרד • אופטימי נשמע גאון בני

 • וינטר בנק של הסיבוביות והעיסקות
 גרשון של הביטחונות את בודקים הבנקים

 מרקורי אופנת • רחוב
| ו  זלמן ח״כ-לשעבר • למכירה ( (

לכנסת. לחזור ינסה שובל

מיוגוסלביה
הונואה תצא

 אינה בכפות״ידיים, מרפאה מגוצ׳י, רוזיצה
 הטמון המופלא הכוח את להסביר מסוגלת
 להצליח לה מפריע לא זה אבל בידיה.
 הקונבנציונלית הרפואה שבו במקום
 שהרפואה אנשים של פניות מאות נכשלה.

לבעיותי תרופה מצאה לא ^9^
■ ■  ביוגו־ למרפאתה מגיעות הם, 9 י

בישראל. גם עכשיו סלביה.

22 מילכוד
 אלה בימים מתכנסים ידועי־שם רופאים
 האחרת. הרפואה של מעמדה על להחליט
 מרפאים ביניהם שולבו לא הפלא למרבה

 ידועים אינם הרופאים ואילו טיבעוניים,
האחרת. הרפואה של מושבעים כאוהדים

 חברי כך, אם יוכלו, איך
התנג־ שמלכתחילה הוועדה,

9 9^ בהגינות! להעריכו לנושא, דו ^

 שנים כארבע לפני
 הזה" ״העולם פירסם

 )13.6.84 מיום ,2441(
הש שממנה כתבה,

 הרב היה כאילו תמע
 קשור גורן שלמה
ש המחתרת, לאנשי

 בזמנו לפוצץ זממו
כת על הר־הבית. את
 מתנצלים אנו זו בה

.9 עמוד ראה כיום.

לשעבד מוסד
 בשב״כ שנה 20 במשך ששרת אהרוני, צבי

 הוא שבו ספר שנה לפני פירסם ובמוסד,
 הביטחו- הגישות כל את לחלוטין מבטל

תגי  הוא הזה להעולם בראיון הקיימות■ סטיו
^ .9^  את לשנות לו גרם מה מסביר ^
 ההידר־ נגד ויוצא דיעותיו, 9 9 9

השב״כ. של המוסרית דרות

עכבו שהוליד ההו
 להצעה נענתה ישראלית צוללנים קבוצת
 דרום- של בימה יהלומים לכרות מפתה

 הטומן כעסק שנראה מה אך ריקה.אפ
.£ 9  מהירים רווחים בחובו ^9

של בסופו התגלה, וקלים, ך ^9
עכבר. שהוליד כהר דבר,

כו פנו
האינתיפא • לחבר־השופטים אות״החזיר

 על להערים איך • הטלוויזיה בראי דה
 באני אפרוח! מר את ראה מי • הדגים!

 סופרים של חדש אירגון • פילים על חושב
 ה- ונעוריו • לנוער ומאיירים

ראובן, בית של מתחדשים
עדנה. לו היתה בלותו שאחרי

ל״גאל? גואל
ייגאל השר שמגלה והשאננות לקור־הרוח

 מה על יש לאומי בנק האשמות מול הורביץ
 טוען הוא לדבריו. להתבסס

 הק- מצויות באמתחתו כי 91 11
גירסתו. את המאשרות לטות ־* ־

בחזרה
לכסית

 על בלונים חילקו קביים על ליצנים
 של המחודשת בפתיחה בדיזנגוף המידרכה

 באו חוגגים של רבות מאות כסית. קפה
 הסנ־ אחר־הצהריים. שישי ביום לפתיחה

כ־ נשפכה המסורתית גריה
9 גדולה. הייתה והשימחה מים 9§9

בפירות. התקבלו המאחרים

לפסק־הדין מחכים
 סירוטה שרה השופטת פסקה שעבר בשבוע

 חייבים הלילית בפגישה הנאשמים כל כי
 בניתוח עד. הטרדת על לאשמה להשיב

השו־ החלטת של מישפטי
 רמזים למצוא אפשר פטת

בקרוב. שיינתן לפסק״הדין

 ינסן, רי1א - אומרים הם מה
ראזבד, אשר נזדלכון. 11׳ הדר

הקבועים: המדורים
18 ת. דבקה לז1ל אח לזרזביץ. עדה מ 3 השביעיזת הורוסקופ — מיבתבים

זפת מיבצע — זה וגם זה 4 טרמפיסט - העורך איגרת
2 2 אנרגיה מיזנזן — ישראל לילות 5 ימין יל - הנדון
24 לאריזת — הורוסקופ 9 אחר 01׳ — כמדינה
2 5 ך1הפ מיקרה — קולנוע 10 לשפירא פסק־זמן — תשקיך
2 0 ף  חסי חמן — חדש ד

משזחרר חייל - לרותי מיכתכים
11 קזפץ? הוא מה — אישי יומן

28 12 ראשעה פעם — אגשים
:12 תשבץ 16 סימביזת עיסקווז — והשקל אתה
33 בחיתולים חיאטחן — בסנובו 16 נשים חמש — תמרורים

ה העולם 2655 הז


