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 בשער לתאר רצינו חודשים כמה לפני
 מן בחלק שאחז הצרכני, השיגעון את השבועון
 אפרוני יהודה השחקן את ביקשנו הציבור.
 ציון צלם־המערכת, המצב. את לנו להדגים
 תרנגולת טורף כשהוא אפרוני את צילם צפריר,
ובכרטיס־טיסה. מארקים בצרור ומחזיק צלוייה,

 אותו את לפרסם הזדמנות מצאנו לא מה משום
שעבר. בשבוע בו נזכרנו שער.
 של הכללית האווירה את להמחיש רצינו אז

 ההתמוטטות עם במדינה, שפשטה ויאוש דיכאון
 את שוב הזמנו מניות־הבנקים. של הצפויה
 ציפי צלמת־המערכת אותו הנציחה הפעם אפרוני.

כספו. את שהפסיד הבוכה, האזרח ברמות מנשה
 הקודמת התמונה את בשער. הופיעה זו תמונה

 המשבר על בכתבה הגליון, בתוך שילבנו
הכלכלי.

צוחק אפרוני

 )1961(צוחק פשנל
הפסידה מפא־י

 שערים הופיעו שכבר יזכרו הוותיקים רק
.1961 ב־ היה זה הזה. בהעולם :אלה
 אחרי החמישית, לכנסת הבחירות התקיימו אז

 בשבוע ג׳ ביום תמיד, כמו נערכו, הן !רשת־לבון.
הזה. העולם גליון להופיע אמור שבו היום —

̂ידי דדחהזזוהי לדיירי ס־ד-ייייי—זזזזזיי? ו-ר-

 זורח אדם של תמונה אלטרנטיביים: שערים שני
 מיפלגתו למפא״י, מפלה לסמל שנועד מאושר.

 בוכה, אדם של ותמונה בן־גוריון, דויד של
ההפוך. למיקרה

על מפא״י את הציבור העניש אכן בבחירות

בוכה אפרוני
היאוש

)1961(בוכה אופיר
קמה הממשלה

 הזה העולם בשער מכוחה. איבדה והיא הפרשה,
 המאושר האזרח הופיע )16.8.61 מיום ,1249(

 לשחק שהסכים דשא, (״פשנל״> אברהם —
זה. תפקיר עבורנו

 אופיר שייקה השחקן נראה שבו השני, השער
 לא אך — שימוש ללא נשאר בוכה, כשהוא
 קואליציה להרכיב הצליח בן־גוריון זמן. להרבה

 לממשלה, חזר בורג יוסף מהי). הדתיים(אלא עם
 ,1260( הזה העולם שער על פירסמנו ואנחנו
 הבוכה, האזרח תמונת את )1.11.61 מיום

״הגועליציה". האחת: המילה כשעליו
 להשתמש שעבר בשבוע לנו הציע מישהו

התאפקנו. אבל שוב, זו במילה

והאחורי: הקידנד השונו־ כתבות

כיסוי ללא ממשלה
 אולרי יום שמיר? יצחק של ממשלתו קמה שבוע לפני שאך זוכר מי

 יומיים מוצדי־היפוד, של בהלת־קניות באזרחים אחזה בכנסת ההשבעה
 התבשרו אחר־כך ומייד ארצות־־הברית, של לדולר הוצמדו הם אחר־־כך

 שהחלה הממשלה, מזמן. אין כבר ממילא אוצר שד־אוצר. להם שאין
 שר־־אוצר וחיפשה עצמה את להציל ניסתה השלישי. ביומה לגווע
 בעוד מאש, כמו התפקיד מפני נמלטו החכמים העסקנים אך חדש.

 כהן־אורגד, יגאל על הפור נפל לבסון? חבריהם. בידי הוכשלו שהאחרים
 הסכם• וממתנגדי הכבושים בשטחים מתנחל אלמוני, כמעט ה־־כ

 העולם של המישפטי והמדור סגורה, עדיין הבורסה בינתיים השלום.
 הבנקים. יועצי נגד המשקיעים תביעות של הסיכויים את מנתה הזה

ש אחת: חידה עדיין נותרה המהומה כל בתוך כישראל? אופוזיציה י
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בירושלים ביותו השקט הבית

 פוליטית, וטלטלה כלכלית טלטלה בין הארץ סערה שבו בשבוע
 בלפור ברחוב בגין מנחם של ביתו ליד דבר הורגש לא

 לתוך בחלון, אפילו האיש נראה לא שבועות במשך בירושלים.
ביותר, קרובים בני־מישפחה רק נכנסו הבית

 אנשי־ביטחון כמה הגנן, סבבו השקטה ובחצר
המזון. משאריות נהנה אשר מפוטם, וחתול

נשיאבפיג׳אמה
 1 נבון יצחק את ליווה הזה העולם

 ן — שלם יום במשך ובני־מישפחתו
 !כיבוי־האורות. ועד מהיקיצה

 ! בנוח מרגיש )62(החמישי הנשיא
 1 להיות רוצה )9(ארז בפיג׳אמה,

גור >10( ונעמה נשיא־המדינה
 לס־ אביה את רת

בחנו סע-קניות
בתיבה. לכלי־ יות

 גור 110; מרי

)2(

בגין בשירות
 ראש־המנר בשביל עבדתי .לא

 בגין בשביל עבדתי שלה,
 קלימו* יונה הכריזה האיש,־

 של הנאמנה מזכירתו ביצקי,
שהת קודם עת בגין. מנחם

 הצעות החלו מתפקידה פטרה
 זורמות העבודה

ראש־ מזכירת אל ^
לשעבר. הממשלה

הגברים! כל את מסרס הצבא
דוי  שאחרי החיים עם התמודדותה על 55 בת גרושה מספרת יוצא״דופן בווי

 מתארת היא מרביתם שאת - גברים עם חוויותיה על הגירושין,
 ומתארת - ושתלסנים אגואיסטים כאימפוטנטים־ריגשיים,

>ומלאים. עצמאיים חיים לחיות מאמציה את בהתרגשות £ )

אדו זה מטקס
 ה־ הזמנים היו ״בג׳בלייה

 נזכרת שלנו,״ ביותר יפים
 גוט־ לאה בנוסטלגיה

 הדרך על המספרת ליב,
 היא שעברו הארוכה

צא מאז ארמין ובעלה
 1949ב־ הונגריה את תם

 שכבשו עד
 השוק את

 של העולמי ^
בגדי־הים.

הקווים מאחרי
 וישראל המנצחת היא סוריה

 רוצים והאמריקאים המפסידה,
 !הפרשן קובע כך להסתלק,

 ] המנתח חזה, העולם של הצבאי
 1 צפד הצפוי את

אוולי.) לנהר נית <
| מ־ לו, ודרומית

:צה׳׳ל. קווי אחרי

 על 1923ב־ האמריקאים ךאו5 מה
 היה כשעוד היטלר, אדוק!
 לךאו הם מה אלמוני? ביריון

 מז־ינת־ישראל, הכרזת על 1948ב־
 ועל 1982ב־ ושאתילא צברה על

 ב־ בפאריס האחרון הטנגו
 60 מסכם טיים השבועון ?1973

 ובר הוםער״ שנות
 כתבות מבחר ביא

 מזמן נבר שהסכר
היסטוריה. לדסי

חדש מיתוס
 יהפוך גבע שאלי מקווה ״אני

ת מיתוס בעתיד  בתולדו
 דני המחזאי אומר הציונות,"
 החדש שמחזהו הורוביץ,

 את מתאר מולדת שיעור
 של במוחו המתרחש הסיוט

 ערב גבע אלי
ההו* את קבלו

 פיטו- על דעה ^
מהצבא. ריו

שורשים
הונגריים

 השחקן היה שנה 30 במשר
 בל- כמעט וולן! שמואל
ה השתנה לפתע תי״ידוע.

 לארץ־הולדתו, כשחזר כל.
 את לראות כדי הונגריה,

 הפך אביו, נרצח שבו הבית
קול־ לכוכב

 וטלווי- נוע ^
מבוקש. זיה

הקבזעים: הסדורים
 תשבצופן
 מיכתביס

 במדינה
 הנדון

 תשלך!?
בצד חוק

 משל וירוחם קולק טדי - אנשים
 בלונים

אישי יומן
 פאר, -מגי אומרים הם מה

 סמירה, שאול אלכסנדר, אסתר
קי  רבץ, לאה בידלבלייר, רי

קסטרו אלידה
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