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בזיבחבים
ושמנה קדושה פרה יי

(״שרות נוספת צה״לית בעייה על
והלאה). 11.1.89 הזה העולם אחר",

 הער כתבות את מלאה ובהסכמה בעיון קראתי
מצ ואני בצה״ל החיילות לשרות בקשר הזה לם
 ותנסו לאומי) שרות מהרעיון(של תרפו שלא פה

ולהפיצו. לקדמו
 ופיתחו צעד עוד המשיכו אנא, אז, כבר, אם אך

 הרבה ושמנה נוספת קדושה פרה נגד במערכה
שרות־המילואים. — יותר

 מאוד יקר מחיר הם ימי־מילואים אלפי מאות
שנה. מדי הישראלי הציבור שמשלם

 וחשובים חיוניים האלה ימי־המילואים כל האם ו■׳
לביטחון־הסדינה?

בב ימיהם את מבלים חיילי־מילואים אינסוף
 או מיותרים בתפקידים בחוסר״מעש, שונים סיסים

וחיי חיילים על־ידי להתבצע שיכלו בתפקידים
ובו׳). ניקיון סדירים(שמירה, לות

 צר כל בהן שאין יחידות־מילואים גם וקיימות
 של הקיום הצדקת היא לקיומן היחידה והסיבה רך

חיפה וידנסלד, יעקב ד״ר ז•מנגנונ

האוניברסיטה מן ישר
יש ממשלת שרי בין הגדל על עוד
ארצות-הברית ממשלת ושרי ראל
 21.12.88 הזה העולם ממשלה!״, (״יש

והלאה).
 ארצות־הב־ ממשלת שרי בין הבדל עוד קיים

המ למיספרם בנוסף ישראל, ממשלת לשרי רית
 אר־ ממשלת שרי 14 כל ).26 לעומת 14( צומצם

 האדמירל שר־האנרגיה, את צות״הברית(להוציא
לשע האמריקאי חיל־הים מפקד ווסקינס, ג׳יימס

שר באנאפוליס, לקציני־ים בית־הספר ובוגר בר
יוקר אוניברסיטה כל של מזו נופלת איננה מתו

אוניברסיטות. בוגרי הם תית),
 ממשלת שרי לגבי כן איננו שלראבוני, מה,

 חוסר־עניינם את אולי, המסבירה, עובדה ישראל.
בארץ. הגבוה החינוך ובשימור בקידום

ירושלים שרן?, גד

והדרום הצפון
 גגי־דודיס בין חילוקי־דיעות על

 העולם ״אנשים״, לדוד״, (״טרנספר
).25.1.89 הזה

 התחייה. איש הסטודנט בבן־הדוד, המעשה
 אלמגור, דן לבן־דודו, טרנספר־אכספרס שהציע

חלחלה. בי עורר ״השמאליות״, דיעותיו בגין
ונפע ההולכת התהום את לראות אפשר כבר

 תחושה איזו מתחילה ולי ליהודי, יהודי בין רת
 שנה 130 לפני כמו מעולם, דברים היו שכבר

 למחנותי־ התפלגו כשבני־דודים בארצות״הברית,
 העבדים שיחרור למען הצפון, לצד לחם אחד הם,

 של שיעבודם להנצחת הדרום, לצד לחם ואחד
תל־אביב שורר, אהרון העבדים.

בקרייה ביובוז
 מיועצי אחד על

 (״השבוע שר־האוצר
 העולם נימרוד", של

).18.1.89 הזה
ש האיש הוא אם בין

 הנד תקציב מאחורי עמד
 והצלם המגישה גהצת,

 הרי לאו, אם ובין הצמוד,
 של דעתה את נקבל באם

 כי הזה. השלם כתבת
 הוא נוביק נימרוד הד״ר

מוכשר, חרוץ, ״צעיר
נעים־הליכות, משכיל,

מתעור חמודות,״ עלם 1
זאת. בכל אחת שאלה רת

הקר־ לשכות בין שם יתבזבז שהוא חבל לא זה
בירושלים? הממשלתית ייה

ן1ראש!ךלצי גולדשטיין, דויד

נוביק

הגאזים!התת־מודע
ונם זה גאז״החרדל(״גם קורבנות על

).25.1.89 הזה העולם זה",
 אפשר אם התת־מודע. השפעת ספק, ללא זאת,
אותה. מרחיקים הרעה, את להרחיק

 צפון של באיזור־הספר הכורדים אלה היו אמנם
 להתקפות קורבן באחרונה, שנפלו, ואיראן עיראק

 הזה כשהשלם אן העיראקים), גאדהחרדל(של
 הוא בשושלת הטרוריסטי הטבח סצינת על מספר

)4 בעמוד (המשך
2684 הזה העולם

ת ב ת ר כ ע ש הקידסג■: ה

לאוו מחושך
 והתיאוריות האינטלקטואליים התרגילים
 ר הד שבנה ובני־אור בני־חושך על המפוארות

 כיסיי ששימשו אפשר (בתמונה) קרוי משה
 בעל קרוי, ולשיגעון־רדיפה. לשיגעון־גדלות

 נביא, שהוא האמין שסועה, ונפש מבריק מוח
 שהיא ומכאן בני־אור, של שליח
• בני־חושך. על-ידי נרדף אניי ת ה

הטראגית. מדמותו נגזרה תו ^48^

:,האחור השער כתבת

אביה שר אגא
 פפו־ אביה של אמה פרבשטיין(בתמונה), זהבה
 מעידה סונסטה, אביה מלון נקרא שמה שעל שדו,

 האסונות רישום ואכן, חזקה. אשה כעל עצמה על
 לוזעולם סיפרה היא פניה. על ניכר לא שעברה

 המשולש ברצח שנהרגו בנותיה שתי על הזה
 מדלקת שנפטר הצעיר בנה על שנים, שש לפני
 העמוס המקום על קרום־המוח, ^9^

 ההרגשה ועל מבתה בזיכרונות
^9 4 סונסטוז. אביה את למצרים להחזיר ^8

והפיל הזבוב
 ילין־מור נתן של אימרתו בין הקשר מה

 הפיל," עם משא״ומתן מנהל אינו ״הזבוב
 הפלסטינים צריכים האם ותוכנית־רבין!

 האינתי־ את ולהפסיק התוכנית את בללק
מקו־ בחירות תמורת פאדה

4^ ■ ^  מא- מגע ניתוק תוך מיות, ^
קיים! במצב להמשיך או ש״ף,

שקל אתה סלםוה
כמובן מישראל חוץ

 שמן־ענבים ייצור על השתלטו ישראלים
 את ירצפו אקרשטיין • בארצות-הברית

 על המיזרחי משתלט האם • קליפורניה
 ניר הפועלים מחפשים מה בניו־יורק! הבנק
 איג־ • הבינוניים! הלווים בשוק יורק

 פרטיות העברות • בצידן וריבית רות״חוב
 העולם • יותר משתלמות ^099^

1  בניירות־ הונאות נגד מתאגד ^ )0
■ ■ כמובן. מישראל, חוץ ערך, ^4^

אמא בלי
 בביתו, כל״כך קשור שיטרית ארז היה לולא
 המיסגרת אבל היום. עד חי שהיה יתכן

 והוא אותו לקבל מוכנה היתה לא הצבאית
 הטירו־ אחרי ימים ארבעה מותו את אמצ

 הצליח לא בית־המישפט נות.
9*9  הא־ הוא מי בוודאות לקבוע 9

חלוקות. הדיעות במותו. שם

בורקאס □גקום ואפלים
 וההוכחה מגדולתו, שירד •שדינו' פורום על

ת הניצחת  • ספיר פינחס מימי ואפלים בדמו
 רופאי על • פרס שימעון של קיטוריו על

 ו־ במרחלת להתחרות שיכולים תל־השוסר
בר־ המישרות על הקרב על

 הכחש־ שטובי שות־השידור ^ ■ £
ידיהם. את בו תחבו נים

ף ע ד ־ ד 1ח

כיבוש עדי
 כאן. זה גיהינום איזה יודעים לא ״אתם
 לאבא מה, כאן, לעשות יש מה חרא. איזה
ת יש שלי או  אני מה אז שדה! בית! כאן! ו

 העדויות מן מקצת רק - כאן!" מחפש
בבי ומתעדים שומעים הכיבוש' ש״עד*

הכבושים. בשטחים השבועיים קוריהם
 ״פקודת לאור יצחק של שירו
 טיבעית מתקשר כמו יום"

המרמן. אילנה של לטיסמך

מקומי מיו
 מאחורי מסתתר מה אביבי! אלי מיהו

 של סיפורו הסבוך! והזקן הארובה הג׳לבייה
ת שהקים מי  את ונתן אכזיב מדינת א

 שעדיין קיומה, על למאבק בשנותיו הטובות
ושסוף־ ויפות צעירות אוהב

4*0  מאבק שנות אחרי סוף, 1
לחשמל. התחבר במימסד,

היה* לא או היה

ו בן־אברהם רותי
 צריכים לא גלזר רפי

הא ייחוס • רבנות
 אלכסנדרה של בות

 ויובל אייזנשרייבר
 - סופית • עציוני

ידי רק מאנה ורוני בן־מרדבי שירלי
 עם בדרינק נשואה, באשה מעשה • דים

 בין הקשר מה • מפתיע ובסיום עשיר סעודי
ההיס לפריצת־הדרך אדוארדס ג׳נגו

 • בישראל! הפמיניסטית התנועה של טורית
 • מעוז ודני לב מידה אצל בסדר הכל

הצ־ - (בתמונה) מור יפעת
מנסדורף. עמוס של מודה 009 4

מתגרש. הומפקלר ואורי

באו בכפר-שלם בבית אונס התבצע האם
 ב- מתברר אלה בימים שעברה! בשנה גוסט

 שלו־ אונס. מישפט המחוזי בית־המישפט
 ל- קורבן שהיתה טוענת בדוי) (שם תמי

 הנא- קבוצתי. אונס ניסיון
4■ £ ך זו. טענה דוחים שמים |

בישראל. החיים מן סיפור

!״.קבועים: המדוו-ם
3 וז10וש קדושה פרה— מיבתבים

4 לסיצעד להצטרף — העודף איגרת
ה — הגרון מנ 5 לפיל מ

שקיף 6 לשסיר נסוכה ודילח — ת
7 1כסוט הח״ם — במדינה
שים 12 מאוד ר׳שתדל — אנ

14 השני הוער — תטרזריס
17 לא־זד־אנים חזרה - אישי יומן
 נ.1םרינ אזר׳ הד־ו — אומדים הם מה

 לפיד, יאיר רי,1ם־ש יעקב ד־סטר־ק, נדד!
18 כדמל ס־ץ מרי. שדא

אקדמי טואנספר
שס הטוטו שיגעון של העיקרי הנמשל מהו
 כולם! ישראל אזרחי את האחרון בשבוע חף

 לא שכלל החברתי״פולישי ההיבט ועל •
הסטו סילוק על המישפטי בדיון עלה

 אוני- במעונות מחדריהן הערביות דנטיות
 השאלה תל-אביב. ברסיטת
 מהדהדת נותרה המרכזית

האוויר. בחלל חסרת-מענה

■היו? יא או ■היו
 הישראלים בין מגעים יהיו לא או יהיו

 המרכזית השאלה היתה זאת - לפלסטינים!
הז בהאג. שעבר כשבוע שנערך בכינוס
 הראשון. הדיונים ביום רק תפסה הירות

 ל- עד החוק של מוראו הפשיר אחר-כך
 עקשניות ושמועות מינימום,

4.  בין פגישה על סיפרו אף ^4^
כהן. לרן אבו־שריף בסאם

11$̂ זאת בכל
הגיע

 לא האחרון הרגע עד
אם אבן אבא ידע

■ §ן1 / ־ בהאג, בכינוס ישתתף
דבר, של בסופו אבל,
 הוא הופיע. הוא

הזה להעולם מסביר
 עם התייעץ לא מדוע לשם, אותו הביא מה

 אין מספר נסיעתו, טרם פרס שימעון
 על דעתו את ומחווה אש״ף מנציגי התרשם

ו־ ממשלת־ישראל מדיניות
1|  מיפלגת־העבודה של יציאתה ■ |

הבינלאומית. הזירה מן

ן מ י ס מנ •

אבסוודום עד
 המצפון את להשתיק אפשר בישראל רק

 המדיניות את מייצג מי • דולר מיליון בחצי
 או אלדד עקיבא - יותר טוב הסובייטית

 אב- עד וההתרפסות דיגיסוב, אלכסנדר
 רבי- וזרוע חזקה שמירית יד • סורדום

 והאינתיפאדה • נטוייה נית
4■  הש־ לפתע שפרצה החדשה 9* ^

■ * בליכוד. מוקדים בשני בוע ^4^

במישפחה תינוק
 בשלבים ללידה הילד את להבין כדאי לא

 הארוכה הציפייה ההריון. של הראשונים
 ללחץ אותו מכניסים בנושא ותתעסקוהה

 שזה בטוח גם והוא מיותר,
 שיעור - בבוקר מחר יקרה 0091 4

להורים. בבית״הטפר נוסף

ענבוים מירוץ
שהסת מצוי תל־אביבי מירוץ־עכברים על

מל • החדש בהיכל-הבילויים כמובן, יים׳
 טרום־מל- של ואוסף • אחת מלכותית בה

 ששת- במיוחד, צעירות בות
 את להציג התנדבו מהן יים 0₪£₪£0

לעיני־כל. החטובות רגליהן

20 שבים קטעים — זד! וגם זה
21 אותה לשחק — קולנוע
22 המזתבים על - ישראל לילות

24 חדש תינזק - הורה להיות איך
28 בעזה ביקורם — חדש דף

 32 שוקולד מנותק — לרותי מיבתבים
. 32 תשבץ

33 קשה תקופה — הורזבקום
34 העולם כל על — רחלמרחלת

36 אביה של אסא — נסש חשבון
םוהשקל אתה בי ש מן ש - 40
42 סקוטי לסר—ימני במן
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