נזי ב ח בי ם
הליכים גלויים ופתוחים
על בחירת מנהיגות פוליטית)״הקנו 
ניה ל הד ח ת פרס״ ,העולם הז ה
,(8.3.89
בהשלם הזה פורסמו
דברים על התרחשויות
במיפלגת־העבודה ,תוך
שירבוב שמי אליהם .לא
נשאלתי עליהם והם אי
נם נכונים.
ברצוני להבהיר :אינני
עוסק ולא אעסוק בהר
חות ובמינוי של מועמד־
ביניים לראשות מיפל-
גת־העבודה.
אני מאמין אך ורק ב־
הליכים דמוקרטיים גלו
יעקובי -
יים ופתוחים לבחירת
מנהיגות פוליטית וכר אנהג.
גד יעקובי ,שר־התיקשנרת ,׳רנשליס

הבעיות של ה שמאל
על ערכים ליברליים בעיני פונדמנט 
ליסטים מוסלמיים )״חרב ה איס 
לאם" ,״יומן אישי" ,העולם הז ה
.(22.2.89
חזרתי בימים אלה ממיספר חודשי־שהות בב
ריטניה ואחת התופעות שהדהימו אותי היתה שה
קהילה המוסלמית ,רובה ככולה סונית ,הביעה
הזדהות עם קריאת חומייני בעניין הסופר רושדי.
כמה מתונים שהביעו ריעות נוגדות ,קיבלו
מיכתבי־איום.
ואם כי אינני מוסמר לחוות דיעה על הפונד
מנטליזם המוסלמי ,הרי מניסיוני למדתי שהחברה
המוסלמית — כולל התפוצה המוסלמית במערב
— איננה ,ביסודה ,קהילה ליברלית .ואם שם כך,
על אחת כמה וכמה המוסלמים בשכנותנו.
עניין זה גורם בעיות לשמאל הליברלי בארץ:
עליו לתרץ כיצד ניתן לנקוט בעמדה יונית)וב
מידה רבה — פרו־ערבית( על יסוד ערכים ליבר
ליים שדווקא הצד שכנגד אינו מכבד.
אלי באומן ,פתח־תיקחה

מבדר ,םר1.ה ,משיי!

כתבת השער הקד־מ

השלישיה
מתנדבות לאן?
הסודית

ל א גוף מ מ ל כ תי הו א ש מפעיל א ת ה ש רו ת ה ל או מי של ה בנו ת
ה ד תיו ת ,א ל א ע מו ת ה א ל מוני ת ה מ תנ ה ל ת ע ל־י די קו מ ץ אנ שי ם
העו שים ב ה כ ב תו ך של ה ם .מ אי פ ה מגיע ה כ ס ף! ל היכן
 1 ^ 1הו א הול ך! ו אי ך מנו צ לו ת ה בנו ת ל צרכי ה ע מו ת ה הנו ט־
פ ת אי די או לוגי ה צ ד קני ת ,ב ח שי פ ה של ה עול □ הז ה.

עינו הפקוחה של האח
הגדול ,שימעון פרס,
בפעולה .אבל זה אינו
מונע מיורשיו  -או מי
שחושבים שהם מת 
אימים להיות יורשיו
 להתכונן לקראתה ה ת מודדות בוועי 

כתבת השער האחורי:
ד ת המיפלגה הבאה.
העולם הז ה דיבר עם
השלישיה על ההכנות
לקראת ההת מודדו ת
נהא״הידיעה .מוטה
גור)בתמונה משמאל(
מתכונן לקרב .את ה 
עבודה בשטח הוא

של יוסי וידו
ביום הראשון בשבוע שעבר ,בשעה 4
לפנות בוקר ,הגיע יוסי רידר ,איש־
עסקים־מצליה בעבר ויצוץ־אופנה־בצ־
רות בהווה ,אל סוף הדרך .העיתונות
שמרה על קשר שתיקה ,ואף מודעות־
האבל על מותו היו מוסוות .מי היה יוסי
_ _ _ רידר! מה הביא אותו להת־
 > 1 *1אבדות! אשתו השניה ,ליב־
גת )בתמונה( ,מגסה לענות.

בבר התחיל .משה
שחל )בתמונה מימין(
דווקא היה מס תפק
בתיק״המישפטים ,א 
בל ,מה לעשות ,הוא
נדחף להת מודדות .ו 
אילו גד י ע קו בי) ב ת 
מונה השמאלית ה■
תחתונה( טוען שאינו פרשן
פוליטי ,אבל הוא יכול לכתוב
סיפורים ,מאמרים ושירים.

טר־פ

לצוד עור קנוא

תערוכת״יחיד ראשונה של הצלמת סיגל ששון
וצילום כציד של עוף קפוא • מי ומי הזוכים
בתחרות סירטי הסטודנטים •
ומשהו על נימוח האופי ש-
עשה ישראל לנניח״סתווית.

על הצעותיו של קורא בפנמה )״אי-
גרוז־העורך״ ,העולם הז ה .(1.2.89
...גם אני מודע לעובדה שכל גליון של השלם
הזה קוראים לפחות עשרה איש וההוכחה היא פה,
בפנמה :לכל גליון מחכים בתור.
בהזדמנות זאת ברצוני להציע לחדש מדורי
רפואה ומדע ובמיוחד הייתי מבקש מאורי אבנרי
להגדיל את יומן איש׳ המברר ,המהנה והמעניין.
יצחק לניאדו ,קולון ,פנמה

איפה שדה־הקרב? לתלות או לא לתלות?
שלום עכשיו לא יכולה לנצח בקרב ,מפני ש 
בלל אינה מבינה היכן נמצא שדה־הקרב שלה.
שדה״הקרב האמיתי ,שבו עליה לפעול ,אינו
מצטמצם במיפגשים בינלאו-
מיים ,פגישות עם פלסטיניים
והפגנות בביכר־מלכי״ישראל.
ד ךי

עדנה אוראדג׳)הממוצעת(  -קוקסינל אוס 
ט ר ל י  -מ ש ג ע ת )משגע( א ת האינטליגנציה
הבריטית .אפילו יהודי מנו־
 1 9 /חין נפל בקסמיה .צפריר
^  > 3גוטליב בוחן א ת התופעה.

להכניס
שמיניה רשמיו
ס מן

על מישרד איכות״הסביבה ,המופקד
בידיו של רוני מילוא.
יש כנראה ,משהו בליכוד ,בכל זאת .רק תפס
הליכוד חזק בשילטון והינה באנג־באנג :שוואר־
נארזה טורח ופוגש ב־
ארגס פעמיים תוך כמה
שבועות )זוכרים כמה
זמן זה לקח לשימעון
פרס?(.
ועכשיו נתבשרנו)ב
עיתונות הזרה( שרק
שמעו במוסקבה ,כי יצ
חק שמיר החליט להקים
בממשלתו מישרד לאי־
כות־הסביבה )ולהפקירו
בירי רוני מילוא( ,הם
החליטו ״קוף אחר בך
אדם״ .הם ריכזו מיספר
מחלקות ממשלתיות קיימות תחת גג אחד ,נתנו
לעסק שם רב־רושם)ראשי התיבות הרוסיות של
ועדת המדינה להגנת־הסביבה( וכך קם לו הגוס־
קומפרירודה רב סמכויות הביצוע)וההענשה(.
שימעון ירוסלבסקי ,ירושלים

שישרי־בית ,בבקשה
על מיספר המוסלמים באלג׳יריה
בעת קבל ת עצמאותה )״תרגיל ב 
חשבון למתחילים״ ,״סמן ימני" ,ה
עולם הז ה .(1.3.89
מעבר לעובדה שהמשל אינו דומה לנמשל —
)המשך בעמוד (4

כמעט־תקוית

מדוע ניסה שימעון מיזרחי לסלק את הד״ר
יולי נודלמן מספסל צסק״א במישחק ש 
ה תקיי ם בינה לבין מכבי תל״אביב! אין נמ 
נעה כמעט־תקרית בינלאומית! ומה ההבדל
בין הנלד יאטורים והספורטאים של ימינו!
וכמה מריגעי־המתח במהלך
^ ■ 1 1המישחק המרגש ,שהנציח
צלם העולם הז ה במצלמתו.

המדורים הקבועים:
מיבתביס — קוף אחרי בךאדם
איגרת העירך — עולם אשליזת

הנדון — 0״\! 131<0

במדינה — להוציא אח ה ש
ת ש ק י ף — הדם שלא נברא
יומן אישי — סיפור פמיניסטי
אנשים — ח״כיס משפפים
מה הם אומרים  -יעל פישב״ן.
יוסף )״ט!מ•״( לפיד .מיכאל שני.
אוסנת מנסר׳ ,מרק טננבוים ,שפר נבע

3
4
5
9
10

11
12
18

האם עונש־מוות בתלייה ,כבי שהציע שלמה
להס ,הוא פיתרון המשקף א ת הדיעות
ברחובו ה א ם הציבור מעוניין בפיתרון כה
אבזרי! ובכלל מה יש לציבור להגיד על
הנושא .העולם הז ה יצא
השבוע לרחוב ושאל עוכרים
■5
ושבים מיקריים לדיעותיהם.

הו ד עו

עדנה הממוצעת

ק 1ף אחר בז־אדם

העולם הז ה 2689

ודו ומוחו

■ מני

צעדיו הגדולים של ראש־הממשלה הקטן •
מה אפשר ללמוד מדוח יריב והחבר׳ה! •
ומה שעשתה הקואליציה בין
^ הרב שך לרב יוסף לדמוקר-
סיה היחידה במיזרח התיכון.

מייחמות■איו

♦איר מתעו רר כל בוקר לבד ,מצחצח בעצמו
שיניים ,מ ס ת ר ק ועושה לא־
בא שלו קפה .אבל מדוע צריך
להזכיר לו להכין א ת שיעוריו!

מרים — ש ף קפוא
לילית ישראל — כדורסל מוננת
קולנוע — עבח ת סקנדינבית
דף חדש — עיר כספיגח רגל
הורוסקופ — קצת קשה לטלה
איך להיות ודרה — יאיר במילחסה

תשבצופו

מיבתבי לרותי — נם רוצה תיגוק
זה וגם זה  -אמריקה
רחל מרחלת — על כל העולם
חשבון נפש — גילה אלסער
סמן ימני — להכניס שסיניה

21
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משאול
תחתיות
היום נמצאת גילה
אלמגור בפיסגת ה-
קאריירה שלה .ספר
מצליח ,הצגה וסרט ,שעכשיו גם זכה בפרס
בפסטיבל האחרון בברלין.
קצת קשה להאמין שלא מומן
■11
היא גירדת א ת התח תי ת.

דורם זה הכל
א ם קיי ם מודל שהפמיניסטיות היו מוכנות
לחקות הרי הוא חיי״המין של החרקים .בני 
גוד לנקבה האנושית ,הנקבה החרקית היא
זו שבוחרת א ת הזכר ,לפי
 ■ 1 1 1הגודל ,הכוח והחוזק .לזכר
לא נותר אלא לחזר אחריה.
רחל*
ה מ ר ח ל ת
מ דוו ח ת:

כשאתה הבאבא ב'
רוך גם ח תונה היא
מיבצע צבאי • ניצה

רוזנשליס ואילן לוי

מ מסדי ם י חסי ם ב־
סימון הוליוודי • ה־
צירוף החד ש  -רוני בדאון ו אורלי!ו א 
רון • השחקן והחתיכה שלא הסכימה • ה 
בייבי של אייבי • הגברת והמיליונר ,ה מז 
כירה והפרופסור  -והכל בחיפה • י ה ו ד ה
אלוש ,ה א ק ס של נ י קו ל
הלפרין • ומה בין אי ב
■

^ • > 3פיאג׳ה ואילנה מרגלית!
*

