
ם בזיבחבי
החיים אהבת
 צפוי(״אילו מוות נוכח תגובות על

 חודשים כמה לן שנותרו שמעת
 העולם עושהד, היית מה לחיות,

).18.4.89 הזה
 כחיים נבונים אנשים של תשובותיהם בין

 וריבקה(״סיבה צבן יאיר(נזפ״ם) באר, (מצות)
 על הזה השלם למישאל מיכאלי למסיבה״)

 איש של תשובתו קרב, מוות לנוכח התגובה
 על מתקבלת הכי אברמוביץ, אמנון מעריב,
עירעוו!״ מגיש ״הייתי דעתי:
 החיים להיכנע. אסור לעשות. צליר כך
 לא עליהם. להילחם אותם. לאהוב ויש יפים

תל־אביב פנקס, ישראל לוותה
• • •

פרספקטיבות שתי
 1989 ונחאלין 1954 נחאלין על

ה העולם (״האינתיפאדה״,  הז
18.4.89.(

 הער הזכיר שנים״ 35 ״מקץ הכותרת תחת
 בנד מישמר־הגבול לפעילות (בקשר הזה לם

 בשנת בנחאלין צה״ל פעולת את חאלין)
 באישורו נערך נחאלין של ״...הטבח :1954

כנ נועד הוא שרת. משה ראש־הממשלה, של
מעלה־העקרבים." טבח על קמה

ה בהשלם להפתעתי, גיליתי, כשבדקתי,
 על בדיווח שונה מעט נימה 1954 משנת זה

 הנלווית. בפרשנות ובעיקר הפעולה אותה
 היה ״...לא ):1.4.54(הזה העולם אז כתב וכך
 מעלה־ על פעולת־תגמול המשוער, לפי זה,

 בשרשרת נוספת חולייה אלא העקרבים,
 חזית־הגבול, של זה בקטע הזעירה המילחמה

 בשבוע השני הצד מן התקפות כמה היו שבו
האחרון.״
 האם נשתנה? מה לשאול: טיבעי אך מכאן

העו בריעות להקצנה גרמו שעברו השנים 35
 פרספקטי־ יצר שחלף הזמן שמא או הזה, לם

באו־שבע גספר, דני שונה? בת־פרשנות
ץ • רה. א ה העולם סתי  - אז טען הז

ם אושר והדבר תיי ם בינ רי חק מ סטו ב הי
תה בן־גוריון שממשלת - ריים  מעוני הי
ת ם יינ מו ב נמשך ושהדבר הגבול, בחי
מיה ת ממשלת־שרת. של י ר סג עו׳ במי פ  זו,

חאלין לת ה 1954 נ ת  על פעולת־נקמה הי
ם, טבח העקרבי ה שהיה מעלהי מ ק  על נ

א, בי ה שהיתה פעולת־קי מ ק על... נ
• • •

הקרחון קצה
ומזונותינו(״המדי מימינו טיב על
סבסדת נה  העולם מחלות״לב!׳/ מ

).18.4.89 הזה
קצ באפס נגעה ליבוביץ שרה של כתבתה

 הבעייה. של אחד פן והאירה הקרחון של הו
ועמו רחבה ומזונותינו מימינו איכות בעיית

שיעור: לאין קה
ואיכו מידלדלים זמינים מים מקורות •

 וקולחין שופכין ביוב, הזרמת נפגמת(עקב תם
 כך מי־התהום), עם המתמזגים תעשייתיים,

לשתייה. ראויים אינם שוב שמימינו
תינו מזונו  מהאדרת כתוצאה נגועים •

כי ודישון ריסוס באמצעות חקלאית תנובה
 ואנטי־ הורמונים ורעלניים, מאסיביים מיים,

 בדגה כספית והבקר, העוף בבשר ביוטיקה
וכר.

 אבל גלובאלית, בבעייה אמנם ...מדובר
 הנסיבות מכורח תאוצה צברה היא אצלנו

ותיעוש. עיור עלייה, של המיוחדות
ירושלים מישניבסקי, גדעון

צרות־עץ
 השרים(״צ׳ופרים לנהגי הטבות על

העולם ״תשקיף", לנהגים״,  הזה '
18.4.89.(

 מ־יש של נהגו דיל. ביג ממש לרבר. יש מה
 שי־ 500 של חודשי בתשלום זוכה פרס עון

חות־טלפון!
 להז־ הראוי מן מדובר, במה יודע שלא למי

)4 בעסזד (המשך
2696 הזה העולם

א או היה היה? ל
ש מי באונס שדנו השבוע, כותרות
 ישראל, עם בשיתוף־פעולה נחשדו
 אילו ומשמאל. מימין נרחב הד עוררו

 ה- את הכותבים בדקו
 כי מגלים היו ידיעות,

ממש. אין בסיפורים

ש ת נק ר ב ד מ
 תגובות כמה לסחוט הצליח הזה העולם
 ויליאם של אשתו״עדיין נקש, מרינה
 לא נקש דינו. נגזר אלה שבימים נקש,

בקלות. פעולה משתפת
 לפירסו־ זקוקה לא היא £ ^ ■

מספיק. לה יש מזה מת.

היהודי
 פרשת חוקר אינווה, דניאל סנאטור

 ממוצא אמנם הוא איראךקונסראס,
 עם מזוהה הוא מכל יותר אן יפאני׳

ט־ הוא והיהדות. ישראל
 הק- על הזה להעולם ספר
לפרשה. ישראל שבין שר

מחיר

 וחברותית, פתוחה אחת, בנות, שתי על
 ובייש- סגורה והאחרת,

? ^9  התעסקות־יתר ועל נית ■1
מודאגים. הורים של

ט ס די א ס ה
 יכול היה לדרור שולה בין המיפגש

 בתל־ או האבסורד בתיאטרון להתרחש
 כל להם היה לא ברוך.

מין. מלבד משותף מכנה ^
זאת. בכל קרה זה אך

ר־חל■
ו ר ל ח ־ ר מ ז ד

: ו ד ו ד ו ו ד מ

 לע־ נמוד פרופיל
 • בידרמן מליה
 ופיר- שאולי דנה

ל מהלכת סומת
 ה- • ספורט מוצר

 גילי - עזרו החברים של נידנודים
 יחסים ממסדים בריט ומאי גמליאלי

 רייף מוטי גם - הצרות כל אחרי •
 פינק ירון • מתחתנים טמיר ואנבל

 מדברים - (בתמונה) גייר וביאטריט
 במנכ״ל ומעשה • עורכי-דין באמצעות

דמו  נחי • הנשואה ובמזכירתו בדמכו ס
 אבל תפוס, כבר לאור

 עדיין אורבך אמנון
סובה. מציאה

ת תב השער: כ

ודאות חוסר
 מגלים־בקפה, לא לסמוך. מי על ״אין

ם לא  מישט־ לא וגם קוראיס־בקלפי
 אורן הילד של אמו קטי, אומרת רה,"

 בעולם חיה היא שבוע כבר ברהאמי.
 לרגע ומשוועת רחוקים דימיונות של

ה־ על אורן ידפוק שבו
■1  למיש־ אין בינתיים דלת. £ 1

חוט. של קצה־קצהו טרה

הקבועים: המדורים
 עין צחת — מיכתבים

מד - העדרך איגרת ד כ  הד
 סי? זב־ש — הנדון

ף קי ש  ם1לאלח מכבלים — ת
 בהסתדחח שואה — במדינה

 ן.10ר מרחה — אומרים הם מה
 ד.פ., חריאל, יוסף בךדזיד. יונתן

 מחלב אפי יהודית.
 האחרת אנגליה — אישי יומן

 מי? היא ם׳ — אנשים
נלנלים ארבעה — והשקל אתה

ף עו רו ד ד

א לאוהב■ ל
1׳,מוס

 של בזיכרונותיו למצוא שמצפה מי
 עכשיו שיצאו שוסטקוביץ, דמיטרי
 המוסיקאלי לעולמו פתח עברי, בתרגום

 המו- עולמה או הרוסי המלחין של
 נכונה - ארצו של סיקאלי < ץ ^
מיסמך זהו אכזבה. לו 1■

ודיכוי. שינאה על מזעזע

ש־יע זיכרונות
 שכאלה חיים באולפן היה לא גלזר שייע

 יעקב עם התוכניות הוקלטו כאשר
 מדוע הזה להעולם מספר הוא דורוב.חו

 זו בתוכנית הופיע לא
הטובות השנים ועל ^ ■

הישראלי. הכדורגל של

והשקל אתה

 חכי דמי
ממתי□

 ממתי • צמיגים בארבעה מעשה
 חלקת״קברן על חכירה דמי משלמים

 • הפיתרונים ישראל מלורקעי למינהל
 המא- על קצת ועוד הכל

1 1^  ה־ בנקים • שלימר כער 1]
לדעת. עצמם מוחקים

□ י ב צ ע

מן ר ח ל
שראלי הי

 ועצמת המיניים ההבדלים את מצא
 ועמיתו הישראלי הגבר בין התשוקה

 שהיא בזק על • האנגלי
•  גן-עדן וגם נזק גם י

חג־ והגיון • למתלוננים
דן. חברת של הפסח

24 פמיניזם פזסט — קולנוע
25 אחת בת — זה וגם זה
28 אשכבה מסיבת — ישראל לילות 3
30 מזסיקה לשונאי — חדש דף 4
32 ממחלות מתנות — הורוסקופ 5
33 סחרה ■לרה — הורה להיות איך 6
36 תשבץ 7
37 המוכסף האביר — עצבים
38 השלם כל על — מרחלת. רחל
40 סימפטיה ל׳ אין — אחרת דיעה 12
48 הביתה לחזור - לרותי מיבתבים 15
48 אבא של הבן — תמרורים 16
50 יודל!אובל — הסילון חוג 20

עיתונות
ש חופ

 עומד בארץ חופשית עיתונות של קיומה
 את לשמר שמעוניין מי כנה.בס וםהי

 בישראל הדמוקרטיה
 להצלת גס לעשות צריך

הישראלית. העיתונות

□ סיור קו מ  ב
ר ח א

 המפקדים של עיניהם דרך הדברים,
 מאשר אחרת נראים בעזה, הבכירים

 באותו עיתונאים של עצמאי בסיור
 הש- באותן עצמו, האיזור

 ברצועת-עזה יום עות.
מרדכי. יצחק האלוף עם

וטרינרים
ה ר כ ש ה ל

 לרפואה לבית-הספר להתקבל קל לא
 לחקלאות לפקולטה השייך וטרינארית,

 אבל בו. ללמוד קל לא גם ,חובותבר
 על לחשוב קשה במיוחד

£ £ 9  לבוג־ העתיד שצופן מה £
זה. מוצף בתחום רים

הסילון חוג

ר שינה □דו
 ברחוב שניות בשבע להספיק אפשר מה

 • בפרנקפורט! האדומים החלונות
 • מהיודל ולהתעלף ציריך את אותלר

 המוכשר הפלסטיק ועל
1 1■ ^  והבעיות מלוס״אנג׳לס !

אחיותיו. שתי עם לו שיש

ס ר עצמי ה
 גברים לזרועות נשים דוחף מה ברור לא

 שלי חייהן. את הממררים להן, המזיקים
 וכמעט שנה במשך כזה אחד םע ארהנש

 את במהלכה שאיבדה
 את מספרת היא שפיותה. ^

הזה. להעולם סיפורה

אחרת דיעה
 • בגידה של אוויר-רע - ליפשיץ מאיר

 פייצל - הערבית מהעיתונות נבחר לקט
 חוסני כמאל, סעיד אל-חוסייני,

 קלישות, על - רועה יצחק • מובארב
 ידידים - דן אורי • ורגיעדה היפנוזה
 לי אין - ליבנת לימור • בפאריס

 מרדכי • גלרון לנורית סימפטיה
 דניאלה השתנה! מה - הורוביץ
 הד״ר • אמריקה לתפוס - אשכנזי

 הדם על - משגב חיים
1  שוב־ של במיוחד הסמיך ^ )1

למיניהן. החצרות ני
— 3-


