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מפורשת הלכה

 לדמוקרטיה החרדים של גישתם על
).30.11.88 הזה העול□ /,(״הנדון

שדו ״מי כי למסקנה, אבנרי אורי הגיע מניין
הרע את אוטומטית פוסל בשילטון־ההלכה... גל
שילטון־הרוב"? של יון

לה רבים ״אחרי במפורש: בתורה, כתוב הלא
ירושלים יהודאי, ירוחם כ״ג>. (ששת סות'

רבוי־ברק טרנספר
 בתל- הדתיים התושבים אחוז על

 העולם להט, שלמה עם אביב(ראיון
).30.11.88 הזה

 ליברלי, ארם אני אבל דתי. ואינני חרדי אינני
 מוחה ואני צ׳יץ׳, הנכבד, עירנו ראש כמו בדיוק

 על מחאה של לשון בכל
סרגוסטי, לענת תשובתו

 את הסבה היא כאשר
 כי לכך, תשומת־ליבו

 התושבים של מיספרם
בתל־ והדתיים החרדים

ביקש, צ׳יץ׳ גדל. אביב
הכ את להרגיע כנראה,

ו הזה השלם של תבת
 ״בשביל לה: ענה הוא כך
 אני ראש־עיר? אני מה

שהפרופורציות אדאג ,
טי יישמרו!" ה

 הפרופורציות? לשמירת להט מר ידאג כיצד
 הזאת, הדמוגראפית הבעייה את יפתור הוא כיצד

 יבצע הוא האם תל״אביב? על כביכול, המאיימת,
תדאביב פולקמן, עובד לבני-ברק? טרנספר

טהורהקריזה
ל המצפים של רכישות־הבהלה על

מטב על אפשרי(״מתנפלים פיחות
 הזה העול□ ״תשקיף", עות״,

130.11.88.
שו הוא קריזה, תופש המצוי הישראלי כאשר

 היה אותם תורת־החשבון, יסודות את אפילו כח
דל״ת. או גימ״ל בכיתה ללמור אמור

 על ההסתערות את להסביר אפשר כיצד אחרת
 האחת האונקיה של השווי הלא סדליות־הזהב?

 בימים הוא, במדליה, הטהור הזהב של גרם) 31 (כ־
הצי כל עם אז, שקלים). 690(דולר 430כ־ אלה,
 45* של •פרמיה לשלם אפשרי, לפיחות פייה

שקלים)? 690 במקום שקלים 1000(
פתח־תיקווה פטישי, שרית .

• • •
9 מס רציף

 אשדוד(״הפיל בנמל פחם פריקת על
 העולם והשקל", ״אתה החדש", הלבן
).30.11.88 הזה

הבהרות: כמה מחייבת הזה העולם של הכתבה
ל מ בנ  לא אשדוד •

 לא ואף נמל־פחם בונים
 לפריקת־ מיוחד רציף
פחם.

ת שנ הח 1985 •ב
 בניגוד הממשלה, ליטה

 שר־התח־ של לדעתו
 קורפו, חיים מר בורה,
 נמל בהרחבת צידד אשר

ובנ צפון לכיוון אשדוד
 עמוקי־מים רציפים יית

 גדולות, לאוניות־פחם
 ברציף זמנית להשתמש

 לפריקת גם מתקדמים, בשלבי־בנייה שהיה ,9 מס׳
אוניות־פחם.

 בנמל הפחם בנושא רשות־הנמלים השקעות •
 לצורך דולר, מיליון 17ב־ מסתכמות אשרור
 למאגר מהרציף הפחם להעברת מסוע בניית

 כמצויין דולר, מיליון 250ב־ ולא בעורף־הנמל,
בכתבה.
 לעגון יוכלו אשדוד בנמל גם ולבסוף, •
 שאלה לאחר טונות, אלף 160 של בנפח אוניות
בחדרה. הפתוח במזח ממיטענן חלק יפרקו

בר־משיח, י.
תל־אביב הרכמח.1 הנמלים רשות חבר

משה שד התקדים
לשמור(״דתיים שחייבים מיצווה על

).26.10.88 הזה העולם כיפה", בלי
הת מזכיר של גישתו על מתפלא מאוד אני

שמירת־הש־ לנושא אזרי, מאיר הרפורמית, נועה
)4 בעשר (המשך 1 2676 הזה העולם

קורפו

הקדמי: השער פתבת

המסוכן ההימור
 הפעולה על המרחפים סימני־השאלה

 זאת היתה האם שבלבנון. בדאמור
 לאיג־ הראשון ביום־השנה הפגנת־כוח

 ליצחק הפגנת־כוח שמא או תיפאדהז
המי גרוע, העיתוי היה לא האם רבץ!
 דן פיקד האם גדול! והסיכון רע קום

בלבנון, פאשלה על שומרון
 כמעט שבסופו מסוכן, הימור

בשטח! חיילים 4• והושארו
האחורי: השער כתבת

 השנ״ה העין
טו שר שנ

 מיכתבי״איומים, לקבל ממשיך שפטל יורם
 טיפול לקבל וממשיך מתחזה על־ידי חתומים

 לשם עולה התל״אביבי שפטל הפגועה. בעינו
 אינו אך בירושלים, לבית״החולים יום, מדי כך,

 בגלל שלו, המהודרת ב״פורשה״ לנהוג יכול
 יפהפיה - נהגת גייס ולכן עינו על התחבושת
 במכונית הנוהגת וחטובה מהממת ^

1> {  שפטל תחבושתו. את והמחליפה י
■ שלי.״ השנייה ״העין אותה: מכנה <3^

מתי?• עד
 אותה זעקת־השאלה תמצית היתה זאת

 בתל־אביב המפגינים בפני אלמגור דן הטיח
 מתי עד האינתיפאדה. לפרוץ שנה במלאת

 הפלסטינים של כבודם את רק לא נהרוס
 שה־ מה כל את גם אלא כבני-אדם, כעם,

 תמיד לנו שנתן בו, אמנו
ב־ הא□ אמונה. גאווה, כוח, £

לאדם-זאב! אדם כבר אמת

1983 הצבעים, ציידי
 פירסם האינתיפאדה פרוץ לפני חודשים 21

ההת את שצפה בדיוני, סיפור אבנרי אורי
 גם שגה. שעבר בשבוע מלאה שלה קוממות,
 את בשעתו שקראו פלסטיניים מנהיגים
 שמרי האמינו לא הזה הבדיוני הסיפור

 בלתי־סביר היה הוא אפשרי. כזה פלסטיני
 כי הוכיחו האחרונים החודשים 12 די.מ

 גם חזקה לעיתים המציאות
 ביותר, הבדיוני מהסיפור ■

שנית. עכשיו המתפרסם

אותו? לעודד איר
 איך סרגוסטי ענת של בסידרה נוסף פרק

 להרכיב הצליח לא שם הפעם: הורה. להיות
 לו להגיד כדאי לא בית־הצעצועים. כל את
 חלקית שהצליח לו להגיד צריכים כשל.שנ

 את ידגיש זה קשה. במשימה
להמ־ אותו ויעודד כוחותיו ■

שיצליח. עד ולהתאמץ שיך

גיקסון של המסד
 - ג׳קסון ג׳סי את שוב ראיינה ברק דפנה
 אל מנהאטן ממרכז בדרך במכונית הפעם

 על לה סיפר הפקקים בין נמל״התעופה.
 ספציפי מסר ועל ושאיפותיו תוכניותיו

 שא- רוצה ״הייתי לישראל:
1 1 1 1  לקראת תצעד רצות״הברית 1

הפלסטינית!״ במדינה הכרה

חוחת:8 המרחרח 7/77

האמיצה ויטה
 בעין-הסערה. שעבר בשבוע עמדה היא

 פגישתה על רגש האמריקאי־יהודי המימסד
ה היהודיה הפרקליטה האוזר, ריטה של

 ו- אש״ף, ראשי עם מניו-יורק, מבריקה
 דפנה בסטוקהולם. ערפאת, סריא ניהםבי

 ושמעה אותה ראיינה ברק
0  אבן אבא של דעתו את גס 0

אמיצה!" אשה ״היא עליה:

חדש דף

 שדרכן המישקפות אוסף בעל המציצן על
 מעבר המתפשטות בנשים גם לצפות אפשר

 שגילה הגרוש הדוקטור על • הירוק לקו
 האקסית על הספרדיה הכלה יתרון את

 מעצבת- עם (בתצלום) ארזי ירדנה של הטובה החברות על • האשכנזיה
 ועל שרטון על שעלתה שלה התלבושות

ה גלזר, פיליס של החתן
ש טבעוני, לבישול מומחית

עלומה. אפריקאית מארץ שב

 מקומוניזם
בתשובה לחזרה

 יוסף של סיפורו את מספר קניספל גרשון
 הרשמים מבחירי בבצלאל, פרופסור הירש:

ממש הארוכה הדרך את שעשה בישראל,
 עתל היהודית. הכיפה ועד לנין של נתו

 המ- ספרו סוקרת ברוידא
 ו- הארדי תומאס של פורסם

תישכח. שלא נובלה על זך נתן

האור שליח
 שהתפרסם לפילוסופיה, ד״ר קרוי, משה
 צרוף, לאגואיזם הטיף עת ויותר, עשור לפני
 תיאוריה ובפיו שנה 13 אחרי ארצה חזר

 המילחמה - והיקום העולם מהות על חדשה
 ועל לבני־חושך בני-אור בין

 בק- הצפוייה הקטסטרופה
ישראל. למדינת לדעתו, רוב,

מעצרשווא
 לכל לקרות יכול זה לך, לקרות יכול זה

 (מנהל- אחד מכובד לאזרח קרה זה אחד.
 עצמו ומצא בבוקר שהתעורר חברות)
 כפי האשמת-שווא, קפקאי: בסיפור מסובך
 על דבר, של בסופו בית-המישפט שקבע

רצח. לביצוע קשר קשירת
■1  על אזרח אותו של סיפורו ^ 1

אור. שראה בספר - הפרשה

, ,1נ א א ,1נ ל י
 הלשונית המטוטלת על כרונולוגי דו״ח

 לקראת הפוליטיקאים של וההתנהגותית
 שימעון קואליציה. כל הקואליציה, הרכבת

 מילוא, ורוני ברעם עוזי שמיר, ויצחק פרס
 באמירת פרץ יצחק והרב רביץ אברהם הרב

 יום, באותו לפעמים והיפוכם, דברים
 תככים טוויית תוך שאחריו, ביום לעיתים

של שולל הולכת וגוכלויות, 1
 לול- והליכה וידידים יריבים

דק. חבל על ומתמשכת ימית

דו־קוב
למען
אשה

 שנות-נישו- 59 אחרי
ש בשבוע איבד אין

ה באדר, יוחנן עבר
 (בתצלום) החרות תנועת של הדגול קשיש

 שלמענה לאורה, אשתו אהבת״נעוריו, את
 בפולין בדו״קרב אדם בצעירותו, הרג,

 על מספר הזה העולם בה. שיזכה ובלבד
 יוחנן של לצידו באדר, לאורה של יהחי

 תהפוכות מלאי חיים באדר,
 שי- עד הפולנית מקראקוב ■ ^ ■

ברמת-גן. הוותיקים כון

והשקו אתה

המצליחנים
ה באמריקה: לישראלים להם הולך ש  מ

ל כיתוביות מדפיס בארץ דיאמנט,
 הסרטים. בעולם בגדול שם מצליח סרטים,
 דן נהג של ובנו מיל׳ טייס פריהר, מנחם
 של פרוייקטים־ענק עם משגשג לשעבר,

 מנ- אל, שולה רושלמית-במקורוהי יהבני
■ י  חברת־תמרו- של סניף הלת ^

 בחנות־היוקרה ידועה קים ■ץ
בלומינגדייל. הניו-יורקית

הקבועים: המדורים
3 וחרדה חרד קול — מיבתבים

 שרירית שפה — העורך איגרת
4 וחזקה

5 ספ״ר מדינה — הנדון
 םדריכי־הטלפונים — במדינה

6 הסדור שלם של
10 לזמרת ליטיום — תשקיך
והסיליארדר גורבאציוב — אנשים

11 הנידורק׳
15 ותיסוים ורשים — אישי יומן
 האיותיפאדה — והשקל אתה

16 כתירוץ
16 ואמים עצים על — תמרורים

 אח״ם׳□ שבם — ישראל לילות
22 יחד 01

26 בלשת חלום — חדש ד)?
 גרש׳ שודדים שבט — תשבץ
28 אותיות) (שש

 שזלות עיניים - לרותי מיכתבים
28 לברית׳ ויד

29 כישלון של כרוניקה — קולנוע
 כש ס* .ויטמין — אומרים הם מה

30 בזר שמאמין לם׳ — אלוהים
33 ברזרי־מר — זה וגם זה גם

 הכדותלו— המרחלת רחל
34 והיפהפיה
42 עחבזז השמש — הורוסקום


