
אש? יחזיר־ מ■ חראשון? הכדור אח ירה מי
תהיה
נקמה

המזהי בראש עומד מי רואה כשאונה
 ח׳׳כ - אחים מלחמת מפני אותנו רים
למה. - גם יודע אתה - שריד יוסי

ההפ שריד ח׳׳ב שבשביל יודע, אתה
 חגורת גם זוהי אחים״ ב״טלחמת חדה

 להיות ״מת" שריד יוסי אישית: הצלה
הפלשתינ המדינה מקדמי של הנביא

 עם הפעולה משתפי של והסמל אית
לנו מפחד ״מת״ גם כשהוא אבל אש״ף,

 היום לו שרוחש והבוז הסלידה כח
 לוותר היום מוכן הוא - הישראלי הרחוב

בקונסנזוס. להיות ו״מת" שלו היחוד על
לא וזועק, היום עומד הוא כן על אשר

 ולא פה, שונאים אותי רק לא ״לא, מור:
 לכם: וגם לך גם אלא פה, מתנכלים לי רק
 צה״ל... חיילי לכם וגם שמיר יצחק לך גם

הגו בחבורה איפוא, אני, שריד, אני,
נה..."

שמייח לאותם יעזור שלא כשם אבל
 של זדון כוונות ימין, הקרוי למחנה, סים

 פגיעה של ותיכנונים אחים מלחמת
 גם שריד, לח"כ יעזור לא כך - ביהודים

 של העבותות גביניו מאחרי כשיסתתר
 צה״ל, גייסות של הרחב וגבם שמיר

גייס הוא ששריד העובדה, את להסתיר
 אחרונות ידיעות כהן, גאולה •חמישי

— 23/6/89
מע כבר ומישהו מטרות, לסמן ממשיכים

 כהן גאולה בקנודהרובה. המשחולת את ביר
 ניסה שבה ההגנה חגורת את השבוע הסירה

 ״על אומרת, היא ״לא״, להתעטף. שריד יוסי
 הם ושומרון, שמיר של גבם מאחורי תתחבא
 מסומנת, מטרה אתה ואילו טועים, רק באמת

חמישי.״ גייס דמך. את הפקרת במעשיך

 לחיפה נסענו מאז עברו שנים שש רק
 דיעו־ בשל נרצח גרינצוויג אמיל חבר. לקבור

 כל אל שכוון יהודי, מרימון־רסס נפגע תיו,
 נזרק שלעברם מי עכשיו. שלום תנועת אנשי

 הרצח על ועברו נפגעו שלא שמחו הרימץ
שמע ההתנצלויות, את קיבלנו בשתיקה. הזה

 הוקמה לא שתקנו. נדהם. הנגבי צחי את נו
אז. כבר שנדרשה מערכת־ההגנה

שגאו כדאי היריות, שמתחילות לפני רגע
ההדק, על עבורה שילחצו למי תבהיר כהן לה

 חגורת־ההגנה נקמה. תהיה הזאת הפעם כי
 או שמיר מיצחק תורכב לא שריד יוסי של
ב הפגיעה לעצמם. ידאגו אלה שומרון. מדן

 שיכוון הכדור הכרזת־מילחמה, תהיה שריד
 גם למדנו כבר ואנחנו אלינו, מכוון אליו

חם. בנשק להשתמש
 חפים ערבים של דמם מדוע להסביר קשה
 מדמו יותר זול גהה, בכביש הנהרגים מפשע,

 ובכל להסביר, קשה יהודי. שמאל איש של
 על־ידי שנפגעו הערבים עשרות עוברה: זאת

ליותר הביאו לא קנאים יהודים מתנחלים

 אולי הרב בישיבת גדולות. כיכר מהפגנות
 להציב עכשיו צריך תמיד. יהיה שכך חושבים

 נקמה נקמה. תהיה שריד במיקרה המחסום את
מילחמת־אחים. כן. מילחמה. פרושה

 ברגע השני, הפוליטי הכדור שיירה ברגע
 כפרה. יותר תהיה לא כללי־המישחק, שיופרו

 חבריה. גם שיידעו חשוב תדע, שגאולה חשוב
להם חשובה טוענים, הם לפחות כך המדינה,
₪ ב שס-מו שמואל •לנו כמו לפחות

שמאליות?
 להקים הציע וילנר, מאיר (חד״ש) ח״כ

 תנועות־הש־ לכל משותפות מישמרות־הגנה
עצ הפגנות, כמו פעולות על להגן כדי מאל,
אחרות. ופעולות־מחאה רות

וילנר:
 הדבר. ייעשה צורה באיזו סיכמנו לא עדיין

 זד הוועד של ישיבה בעת הועלתה ההצעה
 הפגנה, יש שאם חשבנו המיפלגה. של מרכזי
 לא שהפאשיססים כדי אבטחה, לתאם כדאי

 אבטחה על אופן, בשום מדובר לא יטרידו.
 שקיים כמו סדרנים, על פשוט אלא מזויינת

מאורגנת. בצורה אלא היום, עד
הנער תנועות־השמאל של רבות פעולות

 ההצעה מביכים. למצבים נקלעות היום כות
 כזה באופן קיימת והיא בעיקרה, פשוטה היא

רבות. בארצות
מתקיי שבהם למיקרים רק איננה הכוונה

 השמאל, גופי כל של משותפות הפגנות מות
עומ שהפשיסטים ידוע שבו אירוע, לכל אלא
 תאה איני כזה במיקרה התקפה. לערוך דים

 — אחרים שמאל לגופי לפנות שלא סיבה
 כדי — לא־מיפלגתיות ותנועות מיפלגות

בהגנה. שיעזרו
 ולגופים למפ׳ם לר״ץ, לפנות חשבנו

 דברים אלה פעילת שנשתף הגיוני זה אחרים.
 שעכשיו מכיזון עכשיו, התעורר וזה פשוטים

מסוכנים. מצבים יש
של להצעתו מתנגד צוקר דדי ח״כ(ר״ץ)

וילנר:
הצי הוויכוח מבחינת נכונה אינה ההצעה

 לא שווילנר יודע אני היום. שקיים בורי
 למליציות גם אבל מזויינת. לאבטחה התכוון

 משלהם. דינמיקה היתה בגרה המתנחלים של
 דינמיקה יש בלתי״חמושה התארגנות לכל

 לחירחור שותפים הופכים אנחנו כך משלה.
הריב.

שי ביותר הגרוע הוא ההצעה של העיתוי
 השמאל התארגנות נגד אני להיות. כול

המ את להכדיח בעד אני במישמרות־מחאה,
 על בהגנה עליה שמוטל מה את לבצע דינה

תנועות־השמאל. פעולות
 משחקת וילנר של שהצעתו חושב אני

מפיה להישמע יכלה כזאת והצעה הימין, לידי
ת ו•כה גאולה של נ י ע ט ס ז ג ד ₪ ס

כהן גאולה
מאיימת

שריד יוסי
מפוחד

מיליציות

 הישראלית התיקשורת בעולם המתחולל על
 ארבעת את להזכיר מבלי 1989 יוני בראשית

 אנשי־התיק־ של הפנימי עיתונם .001 עמודי
אלה. בימים בראשונה, אור, שראה שורת,
ממ לצטט לפחות אז עליו, לכתוב לא אם

 הקוקסינלית על בסיפור פנינה, אותה כסו נו,
 מעירים שלה גבר, ולהיות לחזור המבקשת

 לא ואף יוחזר לא משוחרר ״אבר :001 כתבי
ישוחזרר

תל־אביב אורנשטיין, צבי

הטיבטית הברירה
עו עם הריון סיכויי הגברת על
 ומין רצוי(״האורגזמה ממין בר

ה העולם הילוד", ).9.5.89 הז
 נראה אך רב, בהומור כתובה הכתבה אמנם

 את להגביר הבאה השיטה את החטיאה שהיא
 מעבר רצוי עובר מין עם להריון הסיכויים

.5098ל*<
כיום ביותר המהימנה הרפואית השיטה

פוסט״ ב״ניו־יורק ברק ראיון כותרת
משעשעים למטעמים מצדיות הזדמנות

שם1ב שד סרחון
מלכת״הבשמיס(״אי עם ראיון על

ה העולם העורך״, גרת ).21.6.89 הז
 האמריקאית, שהעיתונות סתם לא זה

 עשתה רב־התפוצה, פוסט הנירורק ובראשה
 ברק דפנה של מהראיון משעשעים מטעמים

לאודר. אסתי מלכת־הבשמים עם
 מצויינת הזדמנות לעיתונים סיפק גם זה

 למשל, כך, שלהם. בכותרות למישחקי־מילים
 לניו־ הראיון חשיפת חלוץ הפוסט, הכתיר

 הדו־ בכותרת הראיון על הריווח את יורקים,
 בהקשר סירחון מקימה -אסתי משמעותית

גלופה). לישראל!״(ראה
ניר־ורק שטיין, אבי

 התערבות כוללת העובר מין על להשפעה
 של הזרע נוזל שנלקח בכך רצינית רפואית

 של בסיס על הפרדה תהליך העובר הגבר,
כרומו המכילים תאי־הזרע בין מישקל הבדל

 תאי־הזרע לבין נקבה) ליצירת א(ויביאו זום
 זכר) ליצירת (ויביאו ¥ כרומוזום המכילים

מאוכלוס באחת האשה את להפרות וניסיון
הרצויה. תאי-הזרע יות

הצל מובטחת אין באחרות, כמו זו, בשיטה
 מוחלטת, הפרדה שאין היות ,10098־ של חה

 כאשר אלא בה, לנקוט רשאים הרופאים ואין
 הפוגעת במישפחה, גנטית מחלה מוכחת
 עם להרות ועל־מנת בלבד, המינים באחד
 שאינו מהמין יהיה שהוא חיוני בריא, עובר
במחלה. לוקה

טיבעית ברירה שתעשה שיטה מציעים אנו

 בלתי־רצויה, תאי־זרע אוכלוסיית אותה כנגד
 ללא ידועות מדעיות עובדות על המבוססת
כלשהי. רפואית התערבות
 קיום מועד בין תיאום על מבוססת השיטה
מועד־הביוץ. ובין יחסי־המין
 בכל שימוש נעשה לא זו שיטה על־פי

הנע מועד־הביוץ, לבדיקת פרט נוסף, גורם
 המופיעה פשוטה, בדיקת־שתן באמצעות שית

 דיסקרטסט הנקראת ביתי, לשימוש בערכה
 מבכירי רבים על־ידי בשימוש נמצאת ואשר

בארץ. הגינקולוגים
 לעזור ובראשונה בראש מיועדת זו ערכה

 מהחט־ כתוצאה להריון נכנסות שאינן לנשים
המדוייק. איתורו על־ידי — הביוץ מועד את

 של המדוייק המועד ידיעת על־ידי בנוסף,
 קיום־היח־ מועד לבין בינו לתאם ניתן הביוץ,

 כמתואר הילוד, מין על להשפיע על״מנת סים
הדיסקרטסט(״כי לערכת המצורפת בחוברת

 מין עם להריון הסיכויים את להגביר ניתן צד
 ידוע ואגב, ?״)5098־<5098ל־־ מעבר רצוי עובר

 זו שיטה המכתיבים רבים רופאים על לנו
שלהם. לפציינטיות

 ברירת על המשפיעים נוספים גורמים
 צוואר־ ,בנרתיק החומציות הם תאי״הזרע

 באופן להשפיע ניתן עליה שגם והרחם, הרחם
 כמתואר יחסי־המין קיום אופן על־ידי טיבעי

בחוברת.
 האורגזמה של איזכור הופיע מקום באותו

 — הסביבה חומציות את המקטין כגורם
 אותו הפכה הזה השלם שכתבת איזכור
 הדברים הוצאו כך ועל־ידי העניין" ל״כוכב

פרופורציה. ללא ונופחו מהקשרם
 המדעית, המחלקה מנהלת עפרון, דליה

בנדם חברת.חכמי'

במותנינו! מחנו
 פלוס 50 בני של חרמנותם על

לחדר", בלילה התגנב (״השומר

הזה העולם לרותי", ״מיכתבים
7.6.89.(

 החקלאי, בית־הספר למנהל חדשות לי יש
 הצעירים המוסד שומרי את להחליף שהורה

 ל״הסרדת' קץ לשים כדי פלוס, 50 בבני
המוסד. תלמידות
במות כוחנו עדיין פלוס, 50ה־ בני אנחנו,

 לפרטים להיכנס בלי איתנו. וחרמנותנו נינו
 אר של תשומת־לבו את מסב הייתי מיותרים,

 קנרי־אונאסיס, ג׳קי של לביוגרפיה מנהל תו
 דיווח כיצד מסופר שבה באחרונה, שפורסמה

 ,62 בן שלהם בירח־הדבש שהיה השני, בעלה
 פעמיים ועוד אחד בלילה פעמים ״חמש על

למחרת!" בבוקר
תל־אביב קופרמן, דב
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