
מכוזבים
תשנז״ד? איש יהיה מי

השנה. איש את מציעים קוראים
 לו שעמדו תכונותיו. כמובן. פרס, שימעון

 חלקלקות, אפרוריות, — השנים כל לרועץ
 תרמית להגיב, מבלי עלבון כל לספוג הנכונות

 — השילטון במיסדרונות המכרסם עכבר של
 הבחירות תוצאות כוחו. כמקור עצמן הוכיחו
 סף אל אותו הביאו וייצמן עזר של הדרמתי וצעדו

 יידע האם בישראל. ביותר החשובה המישרה
 כדי בכוחו ישתמש האם ההזדמנות, את לנצל

לשפיותה? ישראל את להחזיר
 את מכל יותר שיקבע האיש הוא — כך או כך ״

הקרובות. בשנים ישראל של י״ררכה
נתניה בן־דיין, מיכל

 הזה העולם למערכת מציע שאני המועמד
 חמישה של שורה אחרי הרצוג. חיים הנשיא הוא

 משבר בעיתות כי הוכיח הוא נשיאים־לקישוט,
 האזרח של ולעמדתו לדעתו מישקל יש פוליטי

 של לתקינותו לאומית. לאחדות דאגתו .1 מס'
 כל של השיוויון לכיבוד הדמוקרטי. המישטר

 הגזענות ניצני נגד הגאה ועמידתו המדינה, אזרחי
השנה. איש בתואר אותו מזכים אלה כל —

ראשון־לציון נפתלי, בני

 מביקורו אל־סאדאת אנוור הנשיא כשחזר
 צערו על לרווח מיהר הוא בירושלים, ההיסטורי

 מומיות — השילטון כס על לקודמיו המדיני
 שהקשיב אחרי הקאהירי. שבמוסיאון הפרעונים
 אחד אותו הפתיע ישראל, על להסבריו בסבלנות
 את שם מנהל עוד יוסף ״תגיד, בשאלה: הפרעונים

 לדעת. סאדאת ביקש יוסף." ״איזה העניינים?״
כמובן!" בורג, ״יוסף

 של הספינכס אפילו החיובית, התשובה לשמע
 אחת רמות שם יש ״לפחות בהקלה. חייך גיזה

החנוטים. ביניהם סיכמו שלנו," מהמחזור מוכרת,
 שר־הפנים־המישטרה־הר־ בצד. צחוק אבל

לעבר. השייכת רמות רק אינו תות־האוטונומיה
 מבין, הפוליטית התנהגותו אחרי שעוקב מי כל

 הקאריירה של לשיאה מתקרב הוא עתה שרק
 ממשלתיים תיקים לגרוף סיכוייו שלו. הפוליטית
 שמיפלגתו ככל והולכים גדלים וסמכויות,
 שהליכוד ככל מבוחריה. ומאבדת מידרדרת
 בעניין הקשוחות בעמדותיהם מתבצרים 'זהמערך
 ראש כס מתקרב כך — אחרות ממשלת ״!כבת

תל־אביב שמיר, דינה חיקי• אל הממשלה י״

אש בלי עשן איז
 - במישטרה אמון אין לאזרח אם

טיבה. לכך שיש כנראה
ממוח מישטרה מתוחכמת, מישטרה לנו יש"
 עבריין את תפסה מזמן לא אמינה. מישטרה שבת.

 עבריין את ופצע 2 מס׳ עבריין את שהרג ,1 מס׳ י
.3 מס' ן

חובות. והרבה זכויות קצת עם קטן, אזרח אני
 את לי גנבו בלאגן, עשו דירתי, את פרצו שילשום !
 טילפנתי לי). שהיתה (היחידה הטלוויזיה 1

 שש אחרי שיבואו. שעות חמש חיכיתי למישטרה,
 את לתפוס ש״הסיכויים לי, ואמרו באו שעות
אפסיים." הפורץ
 מכות יום־יום בה מכה בעלה שכנה, לי יש

 לא שם אבל במישטרה, התלוננה נמרצות.
 באו, ברצינות. כאלה פעוטים במקרים מטפלים

 הוא אבל השלישית), (בפעם הבעל את הזהירו
 עשן שאין חושבים במישטרה להרביץ. ממשיך 1
 מגיע. לאשה — מכה הבעל ושאם אש. בלי .
 להתרחץ(שתי נכנס בשבת. בים היה שלי חבר י

 בגדים, לא — כלום מצא ולא החוצה יצא דקות),
 לו. לקחו האוכל את גם מפתחות. לא ארנק, לא

 לתפוס ש״הסיכויים לו, אמרו במישטרה. התלונן
אפסיים." הגנב את

 אמינה. מישטרה לנו, יש ממוחשבת מישטרה
 כנופיה לו איכפת לא כה. מאמין לא הקטן האזרח

 לו איכפת בכיר. מועל לו איכפת לא ,1 מס',
 לא הבאה בפעם לו כשיגנבו האישי. ביטחונו
 אותו כשיכייסו יתלונן, לא לו כשירביצו אתלונן,

יתלונן. לא
 הקטן שלאזרח כדי הבאה הממשלה תעשה מה

יפו ביאזי, רמי במישטרה? אמון יהיה
• • •

בעיניים לכיסאות להסתבר
 וגגו שטרחו תל־אביב, העיר אבות

 החליטו היפהפיה, הטיילת את
אותה. לבער עכשיו

 התל־אביבית בטיילת אלה בימים שעובר מי
 לא בו, ננעצות עיניים זוגות סוף אין נחרד: פשוט

נפשו. על המקום מן בורח שהוא עד ממנו מרפות
 הכחולים־לבנים, הכיסאות מאלפי אחד כל על

 זוג מהעיריה מישהו הדביק בטיילת, המפוזרים
 מאיימות הן בך, מביטות הן מזרות־אימה. עיניים
הגרול. האח את מזכירות הן עליך.

)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השער כתבת

*רישת
בפרצוף

 של בפרצופו בורג יוסף השבוע ירק פעמים ארבע
 שערוריה יזם שעון־הקיץ, את ביטל הוא הציבור:

 השפיל בהר־הבית, ביו״לאומית
 כהצא למאיר והתיר חברי־כנסת

אום־אל״פחם. בתושבי להתגרות
ן למעשיו אחראי הוא האם

האחורי: השער בחבות

׳ 777־7־
לסחתרתר

 הוא בי הזה״ ״העולם הודיע שעבר בשבוע
 מ־ שנעלמה אחרי דווידסקו, איריס את מחפש

 מם־ גמילה לצורך אושפזה שבו בית־החולים,
 כי וסיפרה, התקשרה השבוע מים.

. ^£  להימלט כדי זהותה את שינתה 7
לה. האורב הנרקומנים, מעולם

 צרור קטע השבת לכניסת מתכוננת בעודה
 בוזגלו, מזל של הצעירים חייה את יריות

 הטוענת ואבלה, המומה מישפחה והשאיר
 את למנוע יכלו והשופט שהמישטרה בכאב,
 ..העולם בתם. של הנורא הרצח

 לדו־ שהצליח היחיד היה הזה״
1המזועזעת. המישפחה את בב

.יבנה

אגו
לאגד
זאב

מש כולם הגדול האוטובוסים בקואופרטיב
 של במחלקתו הצטברו כן כולם. את מיצים
 שכוללים רבים, תיקי־חקירה זיגל בנימין

 ה- ושחיתות. העדפה בפרוטקציה, חשדות
 הרצי- החקירה זו תהיה אם
שכו־ זיגל. של האחרונה נית
כוחון את לשבור מנסים לם

 ה1םו
ופחד

 שנת פתיחת לקראת
מב תשמ״ה הלימודים

 ירון נילי המורה טאת
כמורה, חרדותיה את

 השנה את מתחילה ״אני בישראל. וכאזרחית כאם
 מתמוטט מסביב הכל כבד. בלב

 להקנות להמשיך צריכים ואנחנו £
וחינוך." ערכים הרכים לילדים

נמעט
אשה

מבוגרת נראית היא
מר אינה אך מגילה
 מוכנה עצמה גישה

ש למרות ליחסי״מין.
 בת היא טיילור שרון

 לה יש בלבד, 15
 על מחזריה, על אביה, על מוגדרות דיעות
 ופוליטיקה. לבוש סמים,
 על בסידרה ראשונה כתבה
.1984 שנת של הנוער

הקבועים: המדורים
3 מיכתבים
4 שיהיה הזה העולם היה זה
5 יקר קולא
5 בלונים
6 תשקיף
ד כמדינה
9  הנדון

16דפנה עלי
19 אישי יומן
20 אנשים

 אבן סיזי אומרים הם מה
אורגד בן־ציון שמיר בני

 ינקה ווי
₪ןךיעין<' על

 האם — הבא ראש־הממשלה שיהיה מי יהיה
 הפרשן מודיעין? לענייני מיוחד יועץ לו דרוש

 הערובה לאו: טוען: הזה העולם של הצבאי
 היא מחדלי־הערבה נגד היחידה

 הדרג של מחשבתית גמישות
עניין. שיבין ובלבד הפוליטי

בצוות גולן
 אימפריית בעלי גלובוס, ויורם גולן מנחם

 ההפצה חברות - לצרות נקלעו הקולנוע,
 מכנה דרק בו והשחקנית איתם, מסוכסכות

ה אך ,.מיפלצת״. גולן את
ב לעשות ממשיכים שניים

בדולאריס. מיליונים, קולנוע

0 11 ׳ין י י ̂*י
ם י ש ה בלי נ ג ה

 29 עוד מיכל. אומרת בהגה," ״התאהבתי
 בנהיגת פרנסתן את שמצאו כמוה, נשים

התקש האם מעבודתן. פוטרו אוטובוסים,
 את בקירבה לעכל הגברית דן חברת תה

 פחות לא כנהגות עצמן את שהוכיחו הנשים,
 האם הגברים! מן טובות

1# • # !  ל- בדן הגברים מתעקשים '
למיטבח! הנשים את החזיר

כא וידידים יריכים
 את ללוות כאו חד

 ו־ המתרגם הסופר,
 עומר, דן המכקר,

של נמר המדור עורך
בהתקף־לב האחרונה. כדרכו נייר.

המאבקים רצופי חייו נסתיימו קטלני
........................... י

₪ודנת? הודאה
 יפהפיית של היעלמה תעלומת נפתרה האם

 שמא או בישון, אורלי התחתון, עולםה |
 אינה שלה ברצח ההודאה

 של פסיכוטי התקף פרי אלא
רייפלרז רחמים המתוודה,

 בצבע שווייץ
שחור-אפור !

 היפהפיה בלוקארנו והרגוע הצנוע הפסטיבל' מן
סרטים על פיינרו עדנה מדווחת שבשוויץ,

 המפ־ הסרטים ועל הברזל למסך מעבר שהגיעו
................- —----------

כרמי (גייני) פנחס
24 סיץ מיקלוש פוליקר יהודה

29 זח וגם זה
 טרנספר מנהטן ייטראל לילות
30 ברמלה וריקודים טופול ענת

39 בתולה מזל הורוסקופ
41 לרוחני מיכתבים

42 ראווה חלון
44 תשכין
4ד שידור

48 העולם כל על מרחלת רחל
52 לוקסזנו פסטיבל קולנוע

5ד והשקל אתה
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