
מכחכים
ה ש וחרפה ט

 כתנא במאיר לבחור צריך היה האם
)!23.9.84 הזה" כאיש״השנה(״העולם

 הצעה בדיעבד, גם ויש הסתייגות יש
אחר. למועמד

 השנה! לאיש כהנא הרב את ולהכתיר לבחור
 דעתי את להביע ספורות, במלים לי, הרשו

 בשבילו גדול ניצחון זה הזאת: להכתרה השלילית
ולדעתו.

 יזהה בשיכלו, מועט שהגיון אדם, כל אומנם
 לא אך וחרפה, כבושה הזה, במיקרה התואר, את

 גאווה כתואר לו ישמש זה תואר כהנא. מאיר
וניצחון.

גרמניה מינכן. אליאסי, ציפי
 השנה, הופיע כהנא מאיר היהודי הנאצי
 רק זכה הוא אומנם ישראל. בכנסת לראשונה,

 אסור שכמותו בטיפוסים אולם אחד, במושב
קטנים. כשהם אפילו לזלזל,

 בתולדות מיפנה היו תשמ״ד של הבחירות
 דמותם ותיטשטש תלך הזמן, שיעבור ככל הארץ.

 תישכח כי עד פרס־שמיר־וייצמן־מודעי, של
 ייזכרו ודיוקנו, שמו כהנא, של דמותו רק כליל.
 את לבטא יידע לא כבר שאיש אחרי רבות. שנים

 דהיוס, האפרוריים הפוליטיקאים של שמותיהם
כמובן. לדראון, — ייזכר כהנא של שמו

חיפה בריל, תיקווה
 האיש היה בן־פורת מרדכי לשעבר הח״כ

 שדרש הוא זה איש־השנה. לתואר ביותר הראוי
 ממשלת להקים הגושים משני משנה יותר לפני

 מן פרש זו, בעמדתו עיקבי נשאר לאומית, אחדות
 כדי הפוליטי עתידו את והקריב הקואליציה

מטרתו. את להשיג
 אותן הבחירות, להקדמת הביא הוא במעשהו

 אחוז את עבר לא עצמו הוא שבהן בחירות,
רמת־גן מועלם, אבי החסימה•

תוספות עם טובה שנה
חורזת, וקצת קולעת קצרה, ברכה

 השנה לקראת קל, באיחור כי אם
תשמ״ה. שנת החדשה,

 אוהדת, מיוחדת, דרישת־שלום עם טובה, שנה
 מלבבת, משתובבת, מחייכת, קורצת, מסמפטת,
מתקתקת. משלהבת, מתלהבת,

תל-אביב לנדאו, נדיה

שר לכל סגנים מאה
 הכלכליות לבעיות פתרון יש

המדינה. בפני העומדות
ימים, מספר לפני לחדשות, במבט בראיון

 קאופמן, חיים ח״כ שר־האוצר, סגן שהיה מי אמר
 מיליוני למדינה חסך כסגן־שר, בתפקידו שהוא,

 בתשובה אמר האלה הדברים את דולארים.
 של הגדולות ההוצאות בעניין המראיין לשאלת

סגני־השרים. על המדינה קופת
 כמה דולרים, מיליוני חסך אחד סגן־שר ואם
סגנים? מאה יחסכו

שר? לכל סגנים מאה לפחות, מציע, אני לכן,
 החמור הכלכלי המצב על סוף־סוף, להתגבר, כדי
 כלכלית. לעצמאות סוף־סוף, ולהגיע, המדינה של

משובח! זה הרי המרבה וכל
בני־ברק שיבק, שמשון

• • •
אגד עם בעיות

 לא לתחבורה הגדול בקואופרטיב
 החברים עם צדק כנראה, עושים,

 עם לא גם הפלא, ולמרבה הערבים,
העברית. הלשון

 שי לחלק אגד מזכירות מחליטה שנה כל
 הרווחה, בקרן החברים לבני בראש־השנה

 בני עם ומה בצה״ל. שירות־חובה המשרתים
 הרי בצה״לי משרתים שאינם הערבים, החברים
 כל כמו בקרן, מלאים שותפים הערבים החברים

דומה? שי יקבלו לא מדוע אחר. חבר
 לחברים מקנה, לא שווים חובות תשלום האם

שוות? זכויות הערבים,
חיפה ערבי, ״אגד" חבר

 את ומטעה טועה טלמור, גדעון אגד דובר
 אג״ד. דובר תוארו, את שמו יד על וכותב הציבור,

 נחמן) שנתן(חיים השם הוא שאגד ידוע והרי
האוטו לחברת שנה, כחמישים לפני ביאליק,

ה בוסים ד ג א ת ה  המילה שונות. מחברות ש
 כזאת. היתה לא ומעולם ראשי־תיבות אינה אגד

 המיותרים הגרשיים את וגרש זאת הבין -הציבור
 אגד דובר רק ממחלצותיה. אותה וחילץ זו ממילה
בטעותו. מחזיק עודנו

ירושלים סיוון, ראובן ד״ר

אגשי
תשמ״ד

 בחר השנה, מאורעות בל סקירת תוך
 המסמלים אנשים, באותם הזה העולם

ובמדינות בישראל המאורעות את
 תשמ״ד. בשנת העולם,.
 יצחק ג׳קסון, ג׳סי השנה:

 דב פרארו, ג׳ראלדין זמיר,
שבתאי. ויעקב תבורי

אנשיי בין

ס
פרישת
השופט
הערבי

 האחרונים המינויים שני פורסמו כאשר
 המחוזי, בית״המישפט סגני־נשיא לתפקידי

חיד הערבי השופט הבין  בבית״המישפט הי
 כי חאג״יחיא, יוסף המחוזי,

 לו צפוי לא ההבטחות אף על
■ להודיע מיהר והוא קידום,  1 ץ

מכהונתו. לפרוש כוונתו על

העליזים האסירים
 יוצרי ידעו הסרט של הבכורה הקרנת לפני עוד

 במסיבה הצלחה. בידם יש כי הסורגים", ״מאחורי
משתתפי נתנו החגיגית, ההקרנה אחרי שנערכה

כישלון
הכיפורים

 אן צה״ל. של קו־ההגנה נפרץ ברמת־הגולן
היישו ובין הסורי השיריון בין היה כפסע

רו־ קרה! זה כיצד בעמק. בים
 על חדש אור שופך שפיגל ני

 יום־הכי- מילחמת כישלון £
שלה. השנה ביום פורים,

הקבועים: המדורים
3 מיבתביב
4 שהיה הזה העולם היה זה
5 יקר קורא
5 בלונים
6 תשקיף
7 במדינה

15 תמרורים
16 אנשים
20 שידור
21 העצבנות מדד והשקל אתה
25 אישי יומן
26 ישראל לילות

הקדמי: השער כתבת

?703/7׳ הוא האס
 ממשלת — הישראלי המשק של היחידה התיקווה
 הכל לייאוש. אך ואולי לאכזבה הוסכת — האחדות

 יצחק החדש, שר־האוצר שיגיש לתוכנית ייחלו
 תוכנית כל אין כי התברר מהרה עד אך מודעי,

 או נכשלה היא כזו, היתה ואם —
 השר מאיים בינתיים טורשדה. אולי

בהתפטרות. כבד, כלחץ הנתון

האחורי: השער כתבת

 שר התפארות
ארוני מירי

 בני־זוג עם ומרים קשים נסיונות של שנים אחרי
 זה את זה אומני ושמואל אלוני מירי מצאו שונים

השניים, היהודית. הדת ואת
תורה, בלימוד אלה בימים העסוקים

 שירי מירי שרה שבו מופע מעלים
דתיות. נשים של קהל לפני תפילה,

 איבד שליטא
השליטה? את

מה לכאורה סתיי ק פרשת נ  חקירת תי
 עבור אך התיק. בסגירת שליטא בני הח״כ

 בפרשה, נוסף פרק התחיל רק שליטא
 בהתפרצותו לשיאו שהגיע

ה הח״כ של  לליש־ ממנחמי
ט כת  תל־ מחוז פרקלי

שליטא! התפרץ מדוע אביב.

מישפטי
תשבדד

 נרצחה אחרת אשה במנעול־הגה, נרצחה אשה
 נרצח גרינצווייג אמיל הזרקת־נפט. באמצעות
 נרצחה אל־בחש ועיישה רימון באמצעות
 הללו הרצח מישפטי ארבעת אביה. במאפיית

 התמקד הציבור עניין אך תשמ״ד, בשנת נדונו
.תבי אושש שבו בבג״ץ

 אישיות- את העליון המישפט
 25 של ובמישפטם הדמוקרטיה

היהודית. המחתרת חברי

מגן
ימני

ש מגן, דויד עיר רא
ת א קיריית־גת, יי  הו

מן ס מני ה ת. תנועת של הי א החרו  הו
ת הינו ד־החני  : יצחק נגד חו

רתו שמיר ף וחבו 0 וכאגרו X 1 
שרון. אריאל השר של

28 לרומי מיבתביס
29 ספלאש קולנוע

אומדים הב מה
 ישי רם הכהן אבידור שמואל

 ריבלין גדעון כהן יוסי
30 שוץ ליליאן מיטלפמקט אירית
הנסיכה רגן פטי בעולם אכיטים

ךצרלס סטפאני סי 37 פאביוס לורן הנ
38 מאזניים מזל הורוסקופ

40 דפנה עלי
48 העולם כל על מדהרת רחל

50 זה וגס זה

ב צ
המחלוקת

 שימעון הוותיקים, היריבים בי נראה
 את להפר סיבה מצאו רבין, ויצחק פרס

 סלט־המח־ ביניהם. השוררת ההרמוניה
 לתפקיד ניר עמירם של מינויו הוא לוקת
 אס טרור. לענייני ראש־הממשלה יועץ

לכד בהחלטתו פרם ידבוק

 המרזזלת רחל
מדווחת:

ונסור
לאואבל

 נגד המישפטי במאבקו
 הסתייע אנאבל אשתו

אבנר בח"כ טמיר אלי
 שואבת הזה ובמאבק שאקי.

 הצמוד מחברה עידוד אנאבל ^ 1*1
מסורי. איתן הזמר והמסור,

 בנקאות
רחמים בלי

 שהפסיד מבאר־שבע, קבלן רחמים, שאול
 הגיש דולר, מיליון 14.5 של בשווי מניות

 ומנהלו הראשון הבינלאומי הבנק נגד תביעה
במ להחזיק לו ייעץ שזה בטענה צדיק, בינו
ה־ מניותיו את מכר עצמו שהוא בעוד ניות,

©י.....־

אשם?1 או עד
 חפץ אסף של במישפטו יחסי שולי עניזן
 העיתונאי, בחקירת עצמה. בפני דרמה הפך
 התלהטו כעד-הזמה, שהובא קוטלר, יאיר

 כמעט כהן, דן חפץ, של כשסניגורו הרוחות,
 העד משנסחפו מכליו. קוטלר את הוציא

 האשמות בהטחת והסניגור
 השופטים נאלצו זה, בפני זה

^ ! הני אינו קוטלר כי להזכיר י'
בלבד. עד הוא אלא אשם,
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