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נזיבחבים
חילונית סבורה ^

ד מכפייה להשתחרר אפשרות על
אי ״יומן הגופה״, שייכת (״למי תית
).15.2.89 הזה העולם שי״,

 קבורה בארץ שאין כך על קובל אבנרי אורי
חילונית.

 עצמית עשייה שמטרתו גוף החילוני, השרות
להי מהצורך להשתחרר כדי החילוני, הציבור של

 ומוסדות לשרותים זקק
יו כבר מתחבט דתיים,

ה בבעיית משנתיים תר
החילונית. קבורה

 אין כי למסקנה הגענו
להק חוקית מניעה כל
 חילוניים בתי־קברות מת

החי הציבור ואם בארץ,
 מוכן ויהיה יתארגן לוני

הנד בתשתית להשקיע
 המימסד יוכל לא רשת,
אותו. לעצור הדתי

בעיק־ כי מצפים, אנו
יתעו אבנרי דיברי בות

 כדי והמימון העוז את וימצא החילוני הציבור רר
זה. בתחום גם הדתית מהכפייה להשתחרר

תל־אביב החילוני, השרות ברד, יוסף

והחופה הכרה י*-
בעי עצמית חשיפה של התופעה על

 רזיאל״ויזלטיר ורדה (פרשת תונות
),22.2.89 הזה העולם ז׳קוגט, ואמנון

 לרדת מצליח אינני אני גם ברק דפנה עם יחד
 חביבי מיני כל של האכסהיביציוניזם לפשר

 אימרה אותה לפי הנוהגים התיקשורת, וחביבות
 שיוכל כרי מהר? גומר הישראלי מדוע — מאוסה

לחברה. ולספר לרוץ
נעים, יפה, הוא לבינה בינו הקורה הדבר אם
 עליהם מרוע אבל להם. שיבושם וכל, מרומם
 ״כלה נאמר כבר הלא ברבים? סריניהם את לפרוש

 צורך שום ואין לחופתה" נכנסת למה יודעת -י
העיתונים. דפי מעל חוויותיה את איתנו שתחלוק

תדאביב רומנסקי, צבי

ברד

דויד ערירות כר
 דויד המלך של ניאופיו גילוי על

 הזה העולם אומרים״, הם (״מה
22.2.89.(

חש סלמאן בפרשת למוסלמים שבניגוד זה, *-
 וסובלנות מתינות ביתר מתייחסים היהודים די,

 של במיקרה כמו מסורתם, או דתם, למשמיצי
הלר, )22 (מילסד ג׳וזף של סיפרו יודע, אלוהים

 אינו דויד, המלך נאפופי כל את פרט הוא שבו
דבר." אומר
 גם (שאגב, הלר את לתקוף ליהודים היה מה

 את ופרט אותו הקדים התנ״ך כאשר יהודי) הוא
 אחרי פרט בן־ישי, דויד של עלילות־המיטה כל

 מפורטת בצורה תאר, וגם מלכים) ספר פרט(ראה
 עליו(מות הביאו אלה שמעשים העונש את מאוד,
בת־שבע)? עם הנאפופים פרי הילר,

הרצליה בן־עטר, עוזי ״

ברריץ 1איג צה״ר
הרמטכ״ל של הלשוניים כישוריו על

).22.2.89 הזה העולם (״תשקיף״,
 בעת שומרון, דן לרב־אלוף מסיבת־הקוקטייל

 הזה, העזלם לדעת היתה, בוושינגטון, ביקורו
ביזיון.

בוו היה לא הביזיון
 ב־ היה הביזיון שינגטון.

הש במערכת תל־אביב,
הזה. לם

 הוא שומרון רב־אלוף
 צבא של עברי רמטכ״ל

 או ביקורו, והצלחת עברי
חבר במסיבה הופעתו

בי נמדדת איננה תית,
האנג הלשון את דיעתו

בה. בשימושו או לית
אי שומרון, רב־אלוף

 (בית־ של הרמטכ״ל ננו
 ברליץ. ללשונות) הספר

לישראל. ההגנה צבא של הרמטכ״ל הוא
 ביקר הסובייטי הרמטכ״ל שכאשר בטוח אינני
 באנגלית מילה השמיע הוא בוושינגטון באחרונה
לכבודו. שערכו במסיבות

נבעת״ם לב, שימעון

ה העולם 2688 הז

שומרון

הקדמי: השעה כתבת

זה זהו
 מיפלגת- התעוררה השבוע זה. זהו

 טובתה כי והחליטה בבוקר העבודה
שהתחיל מה בהנהגה. שינויים מחייבת
 הפן בחדרי־חדרים פרטיות בשיחות

 פרט שימעון - הכלל לנחלת
ה השאלה ללכת. צריך

אותו. יחליף מי היא נשאלת ס
פסק־זמןהאחורי: השער כתבת

גדו טימפטיה אין חן(בתמונה) לשולה
 מפריע בחייה החיטוט לתיקשורת. לה
 מבלבלת קורן, אבי מבעלה, הפרידה לה.

 אמביציות לה שאין מודה והיא אותה,
 שהיא מה לכל להפעלה. זקוקה והיא

 מישפחה קאריירה, - בחייה עתה עוברת
 זמן, בפסק מתייחסת היא - _ — _

 לממתק מתכוונת ואינה
זה. בשם המפורסם השוקולד

דזדעו דדי

״תן לעמו עוז
 עכשווית. ישראלית תופעה בתור עוז עמוס
 בארץ עותקים אלפי עשרות המוכר סופר

 או מתמוטטות שלה שהוצאות־הספרים
 עוז, של ״סודו״ מהו להתמוטטות. קרובות

 כל בפני עמיד איתו העושה
/ ן  את מרבה ואף ביקורת, |0^

העולם'. רחבי בכל מוניטיו

עכשיו נקק
 עם מיפגשים לארגן עכשיו שלום של היוזמה

 מה הפועל. אל יצאה כל״כן לא הפלסטינים
 ב- ומאורגן מסווג צבאי במיבצע שהתחיל

 ענקי בפקק הסתיים קפידה
פגישות, קילומטרים. של

שם. התקיימו לא אופן, בכל

סלף־מיידמן
בי פוק - מאיבה

 לרענן לנואיבה שחזרה הזה, העולם כתבת
 עם מפגישות חוויות מעלה זיכרונותיה, את

 שפעם המיזנון, ועם המידבר עם בדווים,
 את שחינן צומת״דרכים היה

 ו־ לנימוסים הנופשים המוני • ^ ■
נטוש. הוא והיום הליכות,

נגועה
 עם יחסים שקיימה ),27( מלי של סיפורה

 הפחד המחלה, על איידס. חולה זר שבתו
הצעיר, ועל הסביבה ורתיעת

למחלה מודעותו שלמרות £
בחורות. להדביק ממשיך

 אבר דוגמה
דוגמן לא

 צו-השעה, על לדבר מרבים ישראל בכנסת
 ה־ בצו־האופנה. להתחשב ממעיטים אבל

 קודים לפי התלבשו עברו שבשנים חכ״ים,
 ומת־ עצמם על מתעלים אידיאולוגיים,

 אופ- קבוצות לארבע חלקים
יי־ דוגמות על״סיעתיות. נה £

מצורפות. קבוצה לכל צוגיות

■
 גבריס״גשים הטיבעית שהמשיכה מסתבר

לאח חולה שנראה ומה תופסת, תמיד לא
 מי של סיפורו לאחרים. טיבעי ייראה דים,

 הנשים של מקומן שהחליף
מכל הסוגים. מכל בנעליים. •

אותן. אוכל גם הוא הגדלים.

 בר צבי של הנחותה נקודת־הפתיחה חרף
 בר ניצח עמית, אורי מהמערך, יריבו מול

 אבל רמת״גן. עיריית לראשות בבחירות
 הכל לא וכאן אמריקה, לא היא ישראל

 על ההצלחה. מסיפור דמעות עד מתרגשים
 שבו והרגע המירוץ ההחלטה,

 להיות עומד הוא כי הבין
רמת-גן. של העירייה ראש

שקל אחה וה

ובין נוסח נופש
 • שבא מלכת את קנה מיזרחי בצלאל

 שו- תקיפת בגלל לנדאו אלי יודח האם
 ונופש בלונדון מרצה רבין יצחק • טרתו

 משה של במכוניתו חיבל מי • בשווייץ
 שייך מי • בזבל משגיחי-כשרות • שניצר!

 המיתון • המצהיריסו למעגל
 היקף על ישירות משפיע £

חדש. מותחן ועל • הפירסום

להתערב לא
 בשאלה בבית היחסים תלויים מדוע

 את הכין לא או הכין הילד האם הקרדינלית
 למנוע אפשר איד שיעוריו!

 תלות ואת מאבקי״הכוח, את ■9^ ■
הוריו! בשאיפות הצאצא

הקבועים: המדורים
3 חיד עלילות כל — מיכתבים

4 יבש חוק — העורך איגרת
5 בתל להצביע — הנדון

6 מתון פני1ג לחץ — במדינה
8 בר צבי - נפש חשבון
10 הקיימת' ל,קרן אזר — תשקיף

11 אדם חיית - אישי דמן
12 צרות של שובל — אנשים

16 ח־כים - ראווה חלון
19 בזבל משגיחים — והשקל אתה

19 קיפזח אין - תמרורים

 חאס, מרי די־נור, דניאלה אוסטרוביץ, רחל
 שש וייס. ודניאלה נויישטיין ענת קלר, חווה

 אנטי״פמי־ ,פמיניסטיות זוויות. שש נשים.
בין שנדדו וכאלה ניסטיות <

* ^£ 9 לכ- והכל המיתרס. צידי שני 4
הבינלאומי. האשה יום בוד

ההודי הקשו
 השחור, בשוק שנמכרו זר מטבע הקצבות

 דרכונים מזוייפות, בנקאיות בויותער צתהפ
 סחיטה חטיפה, מזוייפים,

₪ ^ ^  המתגלה בסיפור ואיומים, |
בבית-המישפט. אלה בימים

פ דוד־עו: מד־ור י ר ט

וחמודים ציצים
 מרטין כספי, דורין של החצוף הקברט
 כמו חמורים • שגראן ורולנדה פרידמן

 • ומדוכא אפור כמיעוט ערבים, כמו נשים,
 יום הוא במרס 8שה- ידע מי

ארבע הבינלאומי! האשה ^
פמיניזם. ועל עצמן על נשים

לדמותה
 אירית לה קוראים
(בתמונה). בן־דויד

ו לריקוד מורה היא
 או- בעצמה. רקדנית

^ 9^  ופ- טימטום שונאת ים, הבת >.
אי־אפ־ אלה למאפיינים רט
דבר. ממנה להוציא היה שר

הכעכים מוכד
 למכור הוא לעשות יצחק יוסף שיודע מה כל

 קיבלה לא תל-אביב שעיריית אלא כעכים.
 מילחמת״ עליו הכריזו גפקחיה עיסוקו את

 את מביא הזה העולם קודש.
 מג־ והעירייה העגום סיפורו ^6־11 ■

הולם. פיתרון לו למצוא סה

ד! ר מ  11 *7 ה
מד־וודודו:

 מלכת-יופי עושה מה
בלי שושן אילנה

אלון איש-התנינים
 אורי על • תבור!
ואו שהופתע, מרבך

 שאשת- לגלות לא, לי
 משה • פרישה שוקלת אורנה חיקו

 על • פרטית חתיכה סוף־סוף מצא בובליל
 • נגמר שלא סיפור - חנוך ושלום ליהי
 בין הקשר מה • שלה והרמי רום ציפי

 האפל לצד (בתמונה)בן־מרדכי שירלי
 ויורשת שטרווייס חגי • !הירח של

 תאומי • הצבאיות הנעליים
 שפירא תאומות קאירי,

מסביבם. המעריצים וגדודי

20 לזקש־ם באמת — קולנוע
21 כרצונו שעשג׳ ברוך — מרים
 22 ול־סוזיגות הזדיזת — ישראל לילות

 24 תתערב אל — הורה להיות איך
26 יתן 1לעם עוז — חדש דף

30 משפיע יופיטר — הורוסקופ
תי ד מיכתביסלרו ו ע 32 זוג -

32 תשבץ
33 ונגד בעד — זה וגם זה

34 השלם כל על — מרחלת רחל
 סטחביץ,1א רחל — אומרים הם מה

 קלר, חוזה חאס, מרי די־נזר, דניאלה
38 ״ס1 דניאלה ע״שס״ן, ענת

42 החוצה כהים — ימני סמן
3 8 8  3


