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 ליום- הזה העולם עירן־ דברי על
ה מאמין!׳/ (״אני41ה- העצמאות

.19.5.89 הזה עולם
 ל.קרוא אחרת דיעה לברברני מציע אני
 אבנרי אורי של הנחן את ולקרוא ולחזור

 כל ישננו שהם הראוי מן ליום־העצמאות.
הא הציונות היא זאת כתב. שאבנרי מילה

כאחת. והמוסרית המפוכחת מיתית,
 לעשות הצליח אבנרי אורי אישית, לי,

יום־העצמאות. את לי עשה הוא שוב. זאת
 עשר! הרגשתי ממש לקרוא שגמרתי אחרי

מהינת־ישראל! ולתיפארת
 תדאביב הרטמן, יואל

• • • 
בבית בערי־הבית

חופ עם זקיפות-קומה(״להיות על
העו אחרת״, ״דיעה בארצנו״, שי
).9.5.89 הזה לם

ליפ מאיר של מילה כל עם מסכים אני
הגו את להוציא צריך כי כותב, כשהוא שיץ,

 מישראל לגלותיות) שהתכוון מניח (אני לה
 נחוץ, ואם ה^אש, את ולהרים לחזור ושצריך

היד. את גם
 להבנת לרדת לי קשה קצת זה עם יחד אבל

 אולי לערבים. ליפשיץ של התהומית השינאה
 גלותי. להיות להפסיק לו להציע הראוי מן

 בבית כאן אנחנו כי לו, ברור לא עוד אולי
 להרשות יכולים ואנחנו בעלי־הבית. ואנחנו

 נדיבים גם להיות מתבקש, זה כאשר לעצמנו,
הערבים. כלפי הוגנים וגם

 לזולת מדכאה ולא משפילה לא התייחסות
 שחזרה מזקיפות־הקומה חלק בוודאי היא

עצמאותנו. עם ביחד אלינו
-השד□ בן־יוםך, חיים

• • •
השריחוו. מימון
 הג׳רוסלם של הכלכלי מצבו על

 נתונה החופשית (״העיתונותפוסט
 העולם ״הנדון", מדועז״, בסכנה.

).3.5.89 הזה
 הדוחות כאשר באחרונה, שדווקא מפליא
 מכירת תהליך כדי תוך שלנו, הכספיים

 לנחלת־הציבור כמעט הפכו מניות־העיתון,
העי ובכל פרטית) חברה שאנו כולו(למרות

 מאוזנת כמעט שלנו שהחברה נכתב תונים
 ״יש הפיסקה: הזה בהשלם מופיעה עיסקית,
ציבו גופים חשבון על המתקיימים עיתונים

 הנ׳חסלם היה כזה למחצה. מיפלגתיים ריים,
פוסט...״
 פוסט הג־חסלם נתמך לא ובעבר, היום,
באו ולא ישיר באופן לא כלשהו, גוף על־ידי

כלכ עצמו נושא שהעיתון רק ולא עקיף, פן
 השקעות ממקורותיו מימן אף אלא לית,

ביותר. נרחב בהיקף
 אין הזה בהעולם הכתבה של לגופה באשר

ולמסק המצב לתיאור מסכים שאני ספק, לי
 בידי האפשרות קיימת שני מצד שהוצגו. נות

 שליחות בקיומם הרואים יומיים, עיתונים
המשו מקורות־הכנסה לפתח עסק), רק (ולא
 הוצאת את לאפשר כדי עצמו בעיתון לבים

 השלם על־ידי שנאמר כפי שלרוב, העיתון,
עצמו. נושא אינו הזה,

 ובדרך המקומונים בפיתוח הארץ עשה כך
 — רבות שנים מזה פוסט הגירוסלם פעל זאת

מכי הבינלאומי, השבועון המיסחרי, הדפוס
 מאפשרים וכדומה, העיתון דרך מוצרים רת
 לעזרה להזדקק לא עיסקי, באיזון לפעול לנו

מע עצמאות על לשמור כך ועל־ידי כלשהי
הכללי. המנהל נוי, אלי מלאה• רכתית

■חשליס פוסט, לחסלם

דראמתית דווקא
(״לי בסרט ריסה של הופעתה על

 ).9.5.89 הזה העולם ישראל״, לות
)4 בעשר (המשך 2699 הזה העןלם

 צידי משני
המירורס

 שותפים־ הם שרון ואריאל רביו יצחק
 לזה זה עזרו אחת לא ותיקים. יריבים

עכ שלהם. המגוונת הקאריירה במרוצת
 המיתרס צידי משני עומדים הם שיו

 שמיר־רבין תוכנית לגבי
 הקיצוניים הקצוות ובשני

דעת״הקהל. סיקרי של

מהר מתחמם
 הופך מהר, מתחמם וחצי, 28 בן כהן, אלי

 ירי- על הזה להעולם מספר הוא שולחנות.
 ה- לליגה קבוצתו של דת

 האחרונה השנה על ארצית, ^
העסקנים. בכל ומאשים

הפל״־בק אש□ בכל
בא הראשון במקום זוכה גילי היה האם

ב נערך הקדם־אירוויזיון היה אילו רץ
מ לצפות היה אפשר האם חי! שידור

 בלו- הבימה על ללחץ יכנס שהוא ראש
 אנשי- רוב דעת לפי זאן!

הת־ זה בתחום המיקצוע
* חד-משמעיות. הן שובות ^3^

חדש דף

מחזה
ר י ד הקשה ב

 אפריים לאור, יצחק של מחזהו של דרכו
 הקשות מן היתה הבימה אל לצבא, חוזר

 האחרונות. בשנים כלשהו מחזה שידע
 רק לא אבל המחזה, על מספר לאור
 מתקהה שמאל על הקונסנזוס, על עליו,

 הלא״מצודדת דמותו ועל
הממו־ התיאטרון של 1 ■

בישראל. סד-מסובסד

לא
התיקווה

 מתרחש הדר״יוסף, בואכה צדדי, בפאב
 טכס אחר-הצהריים שישי יום מדי
 כדי לשם מגיעים ונשים בריםג וע.קב

 הסטא- את אולי, לשנות,
 שידו- שלהם. הפנוי טוס ^ מ ^

נוצרים. לא כמעט כים

אחרת דיעה

ת איש ח גפנו ת
 • פרס שימעון עם ראיון - לוריא רענו

 • שמאלה! זז שמיר מדוע - ליטני גן
 של הביתי המיגרש - הורוביץ מרדכי
 של הגיהנום מדורי - דן אורי • הליכוד

 מסימני - גשניו ענת • הדמוקרטיה
 - ליפשיץ מאיר • השמאל של ההיכר

• אחד לאיש פתוח צ׳ק
איש - אשכנזי דניאלה ■

תאנתו. ותחת גפנו תחת

 השער: כתבת
■ י י טוטו! היה■ ■

זכ החדשה המדינית שהתוכנית אחרי
 ה־ ולתמיכת הממשלה לאישור תה

המשו שמיר ליצחק מצפה אמריקאים,
 מרכז אישור - מכולן הגבוהה כה

הת לבחון ניטה הזה העולם המיפלגה.
מחב כמה שאל ואף שונות, פתחויות

 מרכז-הליכוד רי
 חושבים הם ומה
התוכנית. על ס©

בחירות כמו
 - בנעמה הכמעט־פסטורלית האווירה

 וציוץ כלבים נביחות חמור, נעירת
 אנשי עצרת את הסגירה לא - פוריםצי

לשיח- העממית החזית

1 1  שהתקיימה פלסטין רור1
בשקט. עבר הכל שם.

 ושמה בע״ה
ערמונית

מ סובלים הגילים בכל גברים מעט לא
המח מהן הערמונית. בלוטת של בעיות

 ההשפעות, מהן בערמונית, הפוגעות לות
 הניתוחיות, דרכי-הטיפול מהן סכנות,ה

 ניתן וכיצד השמרניות,
(  את מועד בעוד למנוע 0 8■

הבעייה! של התפתחותה

דר או ל
שות העיר לרא

 אסתי שבנתה המרשימה האימפריה
 לתוכניות בסתירה עומדת לא לאודר

 ראשות על להתמודד רונלד, הבן,
 עצמה, לאודר להיפך. ניו״יורק, עיריית

 להעולם מספרת דומיננטית,ו שהנוק
 בעשר שבנתה מה על הזה

| ■4■  הנקודה ועל אצבעותיה §
ישראל. - שלה הרגישה

הקבוע■□: □,המדוד
3 עשר התשה: — מיבתבים

 הפצועים — העורך איגרת
4 שותקים

5 לפניך ל נס— הנדון
6 פלט״ם ה־סורים <ד1 — תשקיך
7 תמאס לצשק— במדינה

15 מזה םתי□ - אישי יומן
16 ירדה לא לב — אנשים

 שימסק׳, רב — אומרים הם מה
 יעקב קריב. נעם הד־ר בי־ר. שושנה
22 מנוסי ריר־ נישינסק׳. אסנת שהרץ,

מיסחוריח הרעלה
בת פגעה הוגלה של הטיטולים במיפעל

 הרעל מיסתורית. הרעלה השבוע חילת
 בחו- אינו מקורו ערכת-העיכול,במ לענב

 ו- לקו־הייצור, השייך מר
 ל- שאפשר ערבים אין גם • * •

אתהאשמה. עליהם הטיל

הגנותן גנן שליפה
 השיירה את כמעט קטעה האינתיפאדה

 מרצועת״עזה כוח-העבודה של היומית
 חיסלו הסגר ימי חמשת ישראל. לתוככי

 מה ברור לא לגמרי. אותה
לסגר. הגורמים-שהובילו

בוטל. איך גם ברור לא

 פסיגווו הרז״ה
ב ל דו

 בתל- בכיר רופא דולב, ערן הד״ר
 כי וגילה אחד בוקר התעורר השומר,

 של במודעת־פירסומת משורבב שמו
 באגו־ חבר בעצמו דולב, מוצר־הרזייה.

 לאתיקה הישראלית דה
 עכשיו חייב רפואית,

הסברים. הרבה לכולם

ם טלפוני סכ
 כמה • הבר לידי והאיש טלפוני סכס
 ומה • הארצישראליות לזונות עצות

 מפני החרדה בין הקשר
 ונהגת־המשאית האיידס

נעלי-העקב! בעלת ברטה

אד האחר ה
כים הח״ של

תפוס אבל חתיך, הוא בורג ״אברום
וביבי נשים חובב הוא רמון חיים חזק.

עו״ אפרת, כך, ממזר," נורא הוא נתניהו
 שזכתה פרלמנטרית, זרת

 הפ- הצד את גם להכיר ■
הנבחרים. של חות־חשוף

25 חדל טרנס — זה וגם זה
26 פלסטי תיקון — ישראל לילות
28 ר.ס!רר אילוף— קולנוע
30 לצבא ווחר אפר״ס — חדש דך
33 כפולים תאומים — הורוסקופ
36 תשבצוסן
36 לרותי מיכתבים
37 אחר ראיון— טריפ
38 טלפוני סכס — הסילון חוג
39 שמלות רודף— תמרורים
40 הבוס? •0- אחרת דיעה
48 השלם בל ננל - מרחלת רחל

א משיח א ל ב
 פאסה, להיות איכפת לא זיטנר לאורה

 סינטרה פראנק על שאומרים מה זה אם
 פסטיבל את להספיד אפשר כבר האם •

 דו- בודו יעקב • ישראל!
 עוד משיח • לאידיש אג

• יגיע. עוד אבל בא, לא ^3^

הווידיאו תרמית
 על שעלה חשב קיבוץ, עוזב פלג, משה

 קאהן משה לו הציע כאשר חייו עיסקת
או בסיפריית־וידיאו. לשותפות הצעה

 השקעתו כי דעתו על העלה לא הוא לם
 בימים לטימיון. תרד

בית־המיש לו פסק אלה ^
^ ^3 ניכר. בסכום פיצויים פט ^0

ר־רוד
דזמררולידו

ת ח ו דו מ
מי ״ טו ט ר ט  ליי
 לעשות מוכן דורף
 • אהבה למען הרבה
מי רי שי בו והא ת

הח הצעירה הבה
סיפורי • שלו דשה
 החיים • הדרוזים של ולילה לילה אלף

 אביטל אילנה • מוסיקליים ככסאות
 את מנצלים טיכמאייר ושי (בתמונה)

 נישואין לצורך בעומר ל״ג
 הקודש בעיר חיים יש • 0* 1*8

רמת״השרוו. וסיפורי •
1 ו.וו■!7^ 1 .3


