
מכהכים

:מודיע¥¥מנער
18.00 עד 8.00מ- חול ובימי 21.00 עד 17.00מ־ כטוצ״ש פתוח

 מקצועי פטיפון + 2x30^ מגבר הכוללת כחלקים מערכת *
 .2x40^ רמקולים זוג +

 מקצועי פטיפון + 2x30^ רסיבר הכוללת מעדכתמקצועית
2x40^ רמקולים זוג +

 70^\\ רמקולים זוג * ל״י 2,500 רק 40\\7 רמקולים זו;
 רמקולים זוג + 4,290 רק 50^ רמקולים זוג ,■¥•ל״י 6,490 רק
ל״י. 8,900 רק 90/י\

 כיותר הזולים היצרנים •מאנו ותיווכח מחירים השווה *
 מוצרינו כל על לשנתיים אחריות תעודת +

.10 קומה עליה) רח׳ (סוף תל-אביב, 27 שוקן רחוב :כתובתנו

ל״י 12,300 רק השבוע

ל״י 16,100 רק השבוע

 תחזיותיו שכל אבנרי, ...אורי
לדאבוני. נתאמנו, השחורות

ירושלים פלג, גילה

 כדי מאוחר, לא שעדיין מקווים
 אשר :השנה איש את לכם להציע
 וממעצבי המדינה מבוני ידלין.

 את ממנה להפיק שידע דמותה,
 ושעזבה האישיות ההנאות מלוא

לפ כדי הקשות, בשעותיה לאנחות
נמו של כ״נפולת בקאריירה תוח

 הבלתי- האפשרויות בארץ שות״
מוגבלות.

מרן, ויוסי ארנון דן
 צוז״ל משוחררי

באירופה המשוטטים

 איש רגן; רונלד העולם: איש
 כארם או שכעד, בסאם :המרחב

 שמואל ח״כ :הכנסת איש ;חלף
 גאולה ח״כ :אשה ;פלאטו־שרון

ספ יבין; חיים טלוויזיה: כהן;
 עומרי תיאטרון: עומר; דן רות:
ניצן.

ג., כרמיאל י.

 :דיוק ליתר (או, המישפט איש
מ אחר לא הוא המישפח) איש

 טרם לנו, שהוריש תמיר, שמואל
 צרור מישרד־המישפטים, את עוזבו
למזכרת. — דראקוניים חוקים

ירגשלים נסים, ח.

 — עראפאת יאסר השנה: איש
 אתם שבדרך״. ״המדינה מראשי
 חסר אבל צודק, שאני יודעים

הצב בשער להנציחו האומץ לכם
 שמא או, השנה. גליון של עוני

תפתיעוני.
פתח־תיקווה קופפרמן, יאיר

 האופייני כנציג פדן. ...עומרי
שלום־עכשיו. תנועת של

תל-אביב קפלן, צ'לי

 המשוער, היורש השנה: איש
שמיר. יצחק שר־החוץ

 חרף קארטר, ג׳ימי :העולם איש
 ב־ עליו שמותחים העזה הביקורת

ארצות־הברית.

■ השנת אנש
 את המייצג בגין׳ מנחם כמו אין
 נע הוא ישראל. של ואופיה רוחה

 לדיכאון, אופוריה בין בקביעות
 מיסטי, לעירפול צרוף הגיון בין
חול של לגילויים הפגנת־כוח בין

 לחולי. בריאות בין שה,
 וחבל. השנה... איש הוא

תל־אביב כראלי, ודן חנה

באילת הלילה חיי אח שישנה
 שמא־ נטיות בעל שאני למרות

 לבחור לדעתי יש ליות־ליברליות,
החב של הימני האגף מן מישהו

 או בגין, מנחם הישראלית: רה
 הם כהן... גאולה או שרון, אריק

ה בדרכם כולנו את מובילים
 באף אחריהם ומושכים מטורפת,

 בהנהגת הרשמית, האופוזיציה את
המערך.
מגיעה ולו הטון, את נותן הימין

כחן גאולה ח״כ
ה אש

 ולו חסר־אונים, השמאל התהילה.
בוז. רק מגיעה

אביב תל־ אור, משה

 באילת. המפואר ״קיסר״ במלון ספטמבר בחודש שייפתח הדיסקוטק של שמו זה — מיתוס
 מעודכנת, תקליטיה האלקטרוניקה: שכלולי במיטב המצוייד בחו״ל, כמו דיסקוטק — מיתוס

 ההצעות מחוך שם נבחר לא לדיסקוטק שם למתן בתחרות ועוד. משוכללת סטריאו מערכת
— המשתתפים בין הראשון הפרס את גם להגריל השופטים חבר החליט לפיכך שהוגשו.

התוצאות: ולהלן

שון: פרם זכו: ״קיסר״ במלון זוגיים שבוע בסופי ל״י 10,000.— רא
ירושלים. ,6 פרבשטיין פרץ, דורית .1 ברק. בני 37 גבירול אבן חגית, בקשי

קיראון. ,111 אשכון לד מלכיאל, דהן .2
צ.ה.ל. 02366 ד.צ. גוריני, מירה .3

ב׳׳מיתוס״. ולהתראות המשתתפים לאלפי תודה

! מיתוס
5 אילת. ״קיסר״ במלון דיסקוטק. של אגדה

 שכיר- ההרפתקן המרחב: איש
חדד. סעד החרב
ש דיין, משה המדיניות: איש

 מנוכחותו המדיניות לטיהור סייע
בה. המאסיבית

 העליון השופט המישפט: איש
 האמיצה הגנתו בזכות כהן, חיים

החוק. שילטון על
 אחד כל 1 אפס אין :הכנסת איש

זה. לתואר ראוי הח״כים 120מ־
 ארליך. שימחה הכלכלה: איש

ה הימים את עדיין זוכרים אתם
 כשר־ כיהן כאשר ההם, טובים
! 1 האוצר

הירש, ושימעזן מיכל
תל־אביב

 מאז וייצמן. עזר הביטחון: איש
ביט חוסר מרגישה אני הסתלקותו

 כשאני בעיקר ומעמיק. הולך חון
ה מיורשיו אחד כל על חושבת

פוטנציאליים...
לונדון פלמר, דיתה

 האלמוני. היורד הוא השנה איש
לנ שהחליט אחרי שנקט, בצעד
 גורלה את חרץ הארץ, את טוש
ה אותם זאת שעשו מכפי יותר

בפועל. המדינה את מנהלים
לשעבר, חיפאי ל', יורם

ניו־יורק

ש בגין, מנחם הספורט: איש
 באולימפיאדת ישראל את סילק

.1980 מוסקבה
עילית נצרת זוהר, עלי

!הזזהדתם דאו
סכ האזרחות חוק תיקון

כ ופגיעה לדמוקרטיה נה
האזרח. זכויות

 ב־ -שהוכנסו התיקונים שאר בין
 הקיץ מושב בתום חוק־האזרחות,

 שהוצע תיקון נכלל הכנסת, של
 (חרות) שילנסקי דב ח״כ על־ידי
 בתיקון, האזרחות. בביטול והנוגע
 לשר- ניתנו קולות, ברוב שאושר
אז לבטל נרחבות סמכויות הפנים
:נאמר בתיקון אדם. של רחותו

מישר שיצא ישראלי אזרח (א)
ה מהמדינות לאחת כדין שלא אל

אזרחותה, את רכש או ערביות,

תמיר* שמואל ח״כ
הפות־אמוניס

 אזרחותו על שוויתר כמי יראוהו
יצי מיום תתבטל והיא הישראלית

ה אזרחותו ביטול מישראל; אתו
 זה, סעיף לפי אדם של ישראלית

 הישראלית אזרחותו את גם מבטל
 תושב שאיננו הקטין ילדו של

ישראל.
 את לבטל רשאי שר־הפנים (ב)

 אשר אדם של הישראלית אזרחותו
 הפרת משום בו שיש מעשה עשה

למדינת־ישדאל. אמונים
 את לבטל רשאי שר־הפנים (ג)

 אם אדם של הישראלית אזרחותו
שהאזרחות דעתו להנחת הוכח

)8 בעמוד (המשך

 העולם של האחורי בשער •
).2240( הזה

2244 הזה העולם6




