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ביותר חריט בעיצוב
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אחרים הודיים  ומאכלים מקוריות קארי ארוחות

 עסקים ארוחת ודגים. ירקות חסילונים, מעוף־בשר,
נעימה. ואוירה מלא אויר מיזוג ל״י. 8.75ב־ מלאה
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 על הענק כתבת הופיעה בו הזה, העולם של האחרון הגליון
 העולם בתולדות במינו מיוחד גליון היה תשל״א, השנה איש
 המפואר העתון, בתולדות ביותר רב־העמודים הגליון זה היה הזה.

 מהעתון, חלק הודפס גם הראשונה בפעם ביותר. והיקר ביותר
משובח. כרומו נייר על השנה, יפהפיות תצלומי את שהכיל זה

 אנשי מגליונות והבדילו במיוחד, זה גיליון שאיפיין מה אולם
 גליון זה שהיה שלמרות העובדה, היתה הקודמות, בשנים השנה
אקפואלי. ׳חדשות כעתון נראה הוא השנה, מאורעות של סיכום
 לדמות היה יכול כזה, עתון הכנת בתהליכי בקיא היה שלא מי

 כתבת זכי הגליון, הופעת לפני יומיים נבחר השנה איש כי
 איש האחרונים. השבועיים אירועי סמך על הוכנה עליו הענק

 ביום עמד בן־אהרון, יצחק העובדים הסתדרות מזכיר השנה,
 בהקשר בכותרות מופיע כששמו החדשות, במרכז הגליון הופעת

 ביחסי במשבר דנו בו הכנסת ממושב הסמלית העדרותו עם
במדינה. העבודה

 השנה איש להיות המערכת ידי על בן־אהרון יועד למעשה
 השביתות גל שהחל לפני הרבה חודשים, כשלושה לפני עוד

 להשתלשלות שהביא הפיחות, את ניבא שמישהו ולפני הנוכחי
המדינה. על חותמה את שהטביעה המאורעות

 שהכנת כיון שנה. מדי השנה איש נבחר בה השיטה זוהי
 יש שלם, צוות של מחקר בעבודת כרוכה השנה ■איש כתבת
 שנותר האחרון השנה כשרבע מראש, חודשים כמה אותה לתכנן

מתחו שאם מובן, בערפל. עדיין לוטה השנה ראש לגליון עד
 אפילו השנה איש את להחליף ניתן מהפכניים מאורעות ללים
ביותר. נדיר הוא כזה מקרה אבל הגליון, הופעת לפני שבוע

 את שיסמל האיש מי חודשים כשלושה לפני ניתחנו כאשר
 יצחק השגריר :מועמדים שלושה לבחירה ניצבו השינה, מאורעות

 תוכנית סביב השנה שהתחולל המדיני המאבק את שסימל רבין,
 המחאה את שסימל הפנתרים ממנהיגי אברג׳יל, ראובן !רוג׳רס

 בין הגדול האימון משבר את שסימל ובן־אהרון, המצוקה נגד
 וויכוחים ניתוח תוך בחיתוליו. היה עוד שאז לממשלה, העובדים

 שתתרחב הכללית, הסוציאלית הבעיה כי למסקנה הגענו ספור אין
 שתעמוד היא השחורים, הפנתרים ■סימלו שאותה לבעיה מעבר
 בן- בחירת על החלטנו לכך, בהתאם השנה. מאורעות במרכז
השנה. כאיש אהרון

שעבר. בשבוע כנבואה, כמעט עצמה, הוכיחה זו החלטה

תרומת
היפהפיות

איש לכתבת האחראי הצוות לאחורי. — הקדמי מהשער ף
שקרב ככל וגובר, הולך במתח הנמצא היחידי איננו השנה, !

ם מלכת לכתר מועמדות מי במערכת ה

 להילוך נוסף צוות מכניסים נוספים, מיבצעים שני השנה. ראש
 בהכנת העוסק זה — חלושים ועצבים גבוהים, טונים גבוה,

 נערות שתהיינה היפהפיות תריסר ובחירת המים, מלכת בחירת
השנה. ראש גליוו את המעטרות החודש,
 בצוותא, יושבים הם מהשני. אחד מנותקים אינם הצוותות שני
הצוו בשני משתתפים המערכת מחברי ואחדים חדרים, באותם

הנור הימים שלפני האלה הנוראים בימים מתערבים, וכך תות.
 במסגרת בארכיונים הנוברים קמוטי־מצח, ■מערכת אנשי אים,

חתי עם יחד וארץ, אומה בחיי שלמה שנה לסכם שנועד מחקר
 איפור, של שונים בשלבים הנמצאות בבגדי־ים, מקסימות כות

 קפה, שתיית איפור, החלפת בגדים, החלפת צילום, לצלם, המתנה
נוראי. בלגן ויוצרות הרגליים בין הרף ללא ■מסתובבות כשהן

ה לצוות מעטה לא השראה הנותן מבורך, בלגן מאי? ■אלא
ירבו. כן הקדמי. שער
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