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איש-השנה שער
ערפאת וגם

 השלישית, אף או השניה, בפעם אחד איש
 והיה בלתי־רגיל. זה נכון, כבאיש־השנה.

 לעשות כדי מאוד חזקים בנימוקים צורך
 היתה אחרת בחירה כל השנה אך זאת.

מגוחכת.
 השנים בחמש כמו צייר, ציור־השער את

 הרציתי ליפינסקי. (״לים״) דב האחרונות,
 איש־השנה, כתבת של התיזות על לפניו
ה ״הוויקינג של ברעיון מייד בחר והוא

 העיברי.״ ״זעם־הקרב את המייצג יהודי,״
 את שילב שבהן טיוטות, כמה הכין הוא

 בכובע־הקרניים שרון של כובע־הצנחנים
 צה״ל של השכפ״ץ ואת הוויקינגים, של

הטיו כל מבין ימי־הביניים. של בשריון
 על שהופיע בציור לבסוף בחרנו טות,

השער.
וה תמונת־השער שהבחירה, מקווה אני
לך. נראו עצמה כתבה

 גליון על שהשתלט ראש־השנה, י בגלל
 באופן לקטוע צורך היה שעבר, השבוע
 ישי שרית שערכה הראיון את אכזרי

 ההמשך פוליאקוב. (״פולי״) ישראל עם
הקרובים. הגליונות באחד יבוא
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 נגד כתב־האישום את מגולל הזה׳׳ ״העולם
 מילחמה, פישעי בעוון זהרמטכ״ל ישראל ממשלת

 ראש־השנה טבח וקובע: התועבה את מנתח
 — שרון אריאל של האמיתית מטרתו את השלים
מביירות. כולה הפלסטינית האוכלוסיה סילוק

 ומעות אלות זעת
ניוושלים נתדאניב באמסטרדם

 על דד־שיח באמצע
ב הטבח החל שלום,

 אבנרי אורי ביירות.
 את בכתבתו מתאר

 הרגשתו:
 בושה
וזעם.

 המילחמה נגד הוועד
 להפגין יצא בלבנון

הפלס העם רצח נגד
 הפליטים במחנות טיני

 והמיש־
 הפ־ טרה
 עילה

אלימות.
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 עכשיו שלום הפגנת
 ראש של ביתו מול

 הסתיימה הממשלה
 סד־ גאז של בעננים

 סיע,
 עצורים
 ותינוק
פצוע.

דבר
הדוברת

 ל- גלוי־לב בראיון
 מתארת הזה״, ״העולם
 דוברת גנני, דבורה

 את הבריאות, מישרד
 קאריירה כאשת חייה
 נשואה לא וכאם

:וסודה _
לי ״איו | ] |  לחיים זמן 1■

פרטיים■״

 ההגדה
קלד לבית

 לצידון. בדרך נהרג עגלון
 את לקח בכירכרוה הנוסע
 על לעצמו וקרא דרכונו

 המקום ובאותו — שמו
 הנכד נהרג

 נכדו של
1 9^ י  חסת כסיל ,

הלבנון.
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ויגאל מישקינסקי חשה פלד, •מתי

54 לוסין 4 תשקיף
56 שהיה הזה העולם היה זה 5 במדינה

— אומרים הם מה 15 אנשים
60 בביירות הטבח על 16 בלונים

— קולנוע — קטן עולם
שהפכה האמריקאית :קלי גרייס 21 והולנד דנמרק ארצות־הברית,

64 נסיכה 22 מיכתבים
66 שידורים מדריך 23 תשבץ
6* שידור 2/ ומאזניים בתולה - הורוסקופ
60 והשקל אתה 20 ושב עובר •חשבון
<0 ישראל לילות 35 בעולם אנשים

— אישי יומן — המרחלת רחל
73 בנזונות ועל בשיר על 44 והסניגור הלקוח הזונה,
74 ספורט 46 לי־לה־לו

הטיוטות אחת
יהודי ויקינג

 הם המילחמה. את יזמו הפלסטינים לא
למע רבה חשיבות היתה המגיב. הצד היו
וביוז־ המילחמה, במהלך אש״ף של שיו
הקדש כן ועל ערפאת, של המדיניות מות

 אך איש־השנה. בכתבת מיוחד פרק להם נו
 זו בשנה ערפאת בחירת כי לנו נראה לא

מוצדקת. היתד.
 הפיתוי גבע. באלי לבחור גם היה אפשר

בקפדנות, הדבר את ושקלנו גדול, היה
 גבע להתראיין. סירב עצמו שגבע למרות ן
 תנועת־הסח־ מאוד: חשובה תופעה ייצג |

 לשיא שהגיעה המילחמה, נגד הגדולה אה
 תו- זוהי בעיצומה. היתה שהמילחמה בשעה

ל ראויה היתד. והיא בישראל, חדשה פעה
י רב. ציון י

א1שו הואזקוק ,כוו״
? מילחמהדמילחמה

 איש־השנה בבחירת לדון כשהתחלנו
 המועמדים מיספר כי ברור היה תשמ״ב,

העי המאורע ביותר. מצומצם הפעם הוא
 מילחמת־ ספק כל בלי היה השנה של קרי

בחש הבאים חוג את צימצם וזה הלבנון,
בון.

 ה־ רעיון את הגד. לא הוא ז בגין מנחם
להרפת־ נגרר הוא כי ברור היה מילחמה.

מת מה כלל ידע לא הזמן וברוב זו. קד. ך
 העיקר היה בשבילו גבו. מאחרי רחש

 בשטח גם להשתוות כדי במילחמה, לנצח
בן־גוריון. לדויד זה

 על שמה לא זו מילחמה איתן? רפאל
יחסי־הכו* עלי־הדפנה. עטרת את ראשו

 אירעו לולא גם מראש. זאת מנעו חות
 זה חמורות. פאשלות כמה זו במילחמה

דרורי. אמיר פיקוד־הצפון, אלוף על גם חל
בן־גל. אביגדור הוא יאנוש. על וגם

מוע שלושה רק בסוף נשארו למעשה,
 ואלי ערפאת יאסר שרון, אריאל מדים:

גבע.
 של אחר צד סימל מהשלושה אחד כל

המילחמה.
 לא אך ערפאת. ביאסר לבחור יכולנו

 של הצד אמנם, הנכונה. הבחירה זאת תה—
ף אך ביותר, חשוב היה זו במילחמה \׳

 של העיקרית התופעה היתה זאת לא אך
 המילחמה, נגד שפעלנו מאיתנו, איש השנה.

ה לא כי איש־השנה, לתואר ראוי היה לא
 ה- אלא הדברים, מהלך את קבעה מחאה

עצמה. מילחמה
שרון. אריאל מבחירת מנוס היה לא לכן

 בשבוע הגליון הופיע כאשר זאת, ובכל
 כמעט גמורה. לאפתעה גרם הוא שעבר,

על־ידינו. ייבחר שרון כי האמין לא איש
נב כבר שרון :פשוטה סיבה לכך היתד.

 אז וגם שעברה, בשנה כאיש־השנה חר
 כי שלנו הידיעה מן מושפעת הבחירה היתד.
 המילחמה אותה — למילחסה מתכונן שרון.
השנה. שפרצה עצמה

ב לבחור מאיתנו המונע כלל אין אולם

 בסיז־רה רביעית כתבה
 הסילחסה. מרוויחי על

ה היא הלבנון טילחמת
 החברות את שהציל נס

ההסתדרו
 תיות

 המייצרות
נשק.

 את מנתח אבנרי אורי
 שרון של תשובותיו

 אוריאגה לעיתונאית
 קובע: והוא פאלאצי,

 ״האיש
 מאמץ
 של בכוחו
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בהפגזות!
ר ד מ קי, ס ס ציג ד ו ק ת  כ

 חרות, איש הצייר של
 ד־ הפלישה נגד יוצא

״עלי וקובעת: לבנון
פלס ילדים להסתיר נו

שהם־ כפי טיניים
תירו

ילדים
יהודים

בשואה:

 גם אפשר
עיניים בלי

 וקטוע עיוור בר, אהרץ
 ילדים, לשלושה אב יד,

 בהוצאת ועורך מתרגם
 שאפשר מוכיח ספרים,
 חיים לחיות

 נורמליים
בך. גם

שכזאת מישפחה
הבו עם שחגג חקק, גאזי
 טוען: המה

 ״הסישטרה
מתנכלת
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