
מכחכים
תשמיה השנה איש

מועמדיהם את מציעים קוראים
העולם בוחר שאותו השנה, לאיש
ראש בגליון שנה, מדי כמינהגו הזה,

השנה. •,
 שלושה בעוד — ונזכרתי בלוח הסתכלתי

איש־השנה. את הזה העולם לנו יגיש שבועות
 את להגיש מבקש אני מדי, מאוחר לא אם

 כמובן, הוא, תשמ״ה איש־השנה מועמדי:
השכיר. המצוי, הישראלי

 עכשיו אותה אוכל הוא תמיד, אותה אכל הוא
 את לו שחקו וכהנה. כהנה אותה יאכל עוד והוא

לו. ישחקו ועוד השכר את לו שוחקים השכר,
 כתפיו על המדינה את לשאת ממשק־ הוא אבל
 במס־ ואפילו ובמילואים בתעשיה בשירותים, —

 כל של מחלקם גדול חלקו שבו — ההכנסה
 והחברות העצמאיים במשק, האחרים המיגזרים

תל־אביב אסא, ברוך יחד. גם
בזה. תודו תתביישו, אל פרס. ...שימעון

 התפעלתם לא המעטה, בלשון שמעולם, למרות *
 נובחים הכלבים זה. את עשה הוא כי ממנו.

עוברת. והשיירה
 התחיל הוא מלבנון. צה״ל את הוציא הוא
 מכרסם שהחל בכך במשק העניינים את להזיז

 יעשה עוד והוא המטורפת ההצמדה בשיטת
תל־אביב רוזן, מיקי הפלסטינים. עם שלום

 כהנא. מאיר פעם עוד — כאב־הלב כל ...עם
 כהנא בתשמ״ד, כמו בדיוק מיותרים. פירושים

 תשמ״ה על חותמו את שהטביע האיש הוא
בכר. ייגמר שזה והלוואי

ירושלים קלמנוביץ, דב
 השנים 35ב־ היחיד האדם אפשרי. הכל •
 שניבחר איש־השנה, הזה העולם בחר בהן

 שרון אריאל הוא שנה אחר שנה איש־שנה
 היחיד האדם גם שהוא ותשמ״ב) (תשמ״א
 העולם של כאיש־השנה פעמים שלוש שנבחר

בתשל״ג). (גם הזה
 זה להט. שלמה שלנו, ראש־העיריה ...צ׳יץ',

 לא הוא גבר־השנה. אלא איש־השנה, סתם לא
 שלום בעיות פתר לא הוא עולמות, הפר

 אבל מהבוץ, המשק את הוציא לא הוא ומילחמה,
את איכות־הסביבה, בעיות את לפתור גיסה הוא

 הגדול העירוני המרכז של היום־יום בעיות *
 עם ברצינות שהתמודד האיש הוא בישראל.

המטרופולין. של התנועה בעיות
 את לעשות התחיל הוא סנדלי־דנוור עם כן,

 חונים לא כבר המידרכה, על חונים לא כבר זה. ״
 השמורות בחניות חונים לא כבר במעברי־חציה,

תל־אביב מכונית), (בעלכהן רפאל לנכים.
תימן. יוצא מזכיר־ההסתדרות, קיסר, ישראל

 שם באמת הוא החמישית, לקומה עלה הוא כאשר
 ראש־ סגני משני יותר המפה: על המיזרחיים את

 נבון ויצחק מארוקו יוצא לוי דויד הממשלה,
עיראק: יוצא לוי משה מהרמטכ״ל, יותר הס״ט;

 עיראק יוצא בצרפת, ישראל משגריר יותר ■*
 מישטרה מקצין יותר ואפילו סופר, עובדיה
אלימלך, אמיל תת־אלוף החדש, ראשי צבאית

חיפה בוגנים, יוסן! מארוקו. יוצא
 איננה איש־השנה בחירת כי פעם הסברתם

 עובדה. פשוט, אלא, שלילה, או שבח בבחינת
 את מכל יותר המסמל האיש כן, אם לדעתי.

 בכל החדשות את שמילא האיש האחרונה, השנה
יום־ שריד. יוסי חבר־הכנסת ספק, ללא הוא, יום,
בראש. אותו לי טירטרו בשנה, ימים 356 יום,

 הוא הנושא בטלוויזיה. מוקד את פותח אני
 אני שריד: יוסי — בדרום־אפריקה האפרטהייד

 בידור־ פגישת על סיפור־צבע — צהרון פותח
 שריד יוסי ההיפוכונדרים, החברה של מתיחה

 אני לבוא. יכול לא מיברק: עם ההצגה, את גונב
בריא.

 יוסי בלי שבוע אין הזה בהעולם אפילו
 ):14.8 הזה האחרון(העולם בשבוע גם שריד.

 מאיר חבר־הכנסת של האנושי הפן על הסיפור
 מבקש הוא החמים. בימים בעפולה כהן־אבידוב

 באותה לנו, מאחל הוא ומה מעיתונאית קפה כוס
בארץ! שרידים יוסי מיליון חמישה הזדמנות?

 לפחות, הוא, איש־השנה, לא הוא אם אז 1-1
תל־אביב לידר, גד מבול־השנה.

שמר מיסגד של התותחים
תקציב-הביטחון קיצוץ על עוד

ואילך). 31.7 הזה (העולם
 אנשים של לאזהרות לשמוע רוצה שלא מי

 תקציב־ שבקיצוץ הסכנות על לדעת האמורים
ההיסטוריה. מן שילמד הביטחון,

 אבל בארץ, בתקציב־הביטחון קיצצו כבר
 מס׳ הבריטי העליון הנציב זה היה קיצוצי: קיצוץ

)4 בעמוד (המשך
ה העולם 2303 הז

הקידנד: השער כתבת

י ■11 נ ק ת מ ר א ס נ ה ה ת א  ש
ם ל ש ג ת ה נ ? ל ס בו טו או ה

 שילם קואופרטיב,דך השתיקה: קשר את נוספת פעם שובר הזה״ ,העולם
 לחברה התנלגל ק והצ קיימת. שאיננה קרן לפקודת רמת־גן. לעיריית תרומה
 + (בתמונה) עמית אורי העיריה ראש את ומשבחת המרוממת פרטית.

האד תמורת הגרמנית, ,מאך לחברת שילם הקואופרטיב <-! צ־*
 שנים וארבע מופרזים, סכומים מייצרת. שהיא טובוסים
מנהלי,דך. של גלגלי־הזהב בחורה. לבקשם ״שכח״ תמימות

האחורי: השער כתבת

אותו! ,רצחו
 בוחבוט מישל של למותו עדי״ראייה

 בו ירו הימ׳׳ם שוטרי כי טוענים, (בתמונה)
 פרץ, קלודין בידו. נשק היה לא כבר באשר

 רצחו פשוט ״הם מכריזה: בת־הערובה,
 לאב לאפשר המפכ״ל סירב מדוע אותו!"
 ולתת לשאת סירבו מדוע בנו, עם לדבר

 אל חדרו כיצד כניעה! על
 ההסתערות נורמות המישטרה
במחלוקת! השנויות הצה״ליות,

האמיצה אמיצי ראה
 (בתמונה), אמיצי דני

בתוכ חם על שנתפס
 שוחרר כולבוטק, נית

שהת אחרי ממעצרו,
 יש אם ספקות עוררו

ע שעבר ראיות נגדו
 לאה, פלילית. בירה

העולם ל אומרת אשתו,
בצידקתו. בטוחה אני הזה:

שה יתכן בי. בגד לא מעולם
 בלשון אותו משכו בחורות

להתרברב!׳ ניסה פשוט והוא

חת:1₪ 777/77*7 7/77
 (בתמונה) ציבעון ורד •

 פרי חגי • הריון בשמירת
 • מתחתנים סבו וצביקה

 את אוהב שרעבי בועז
נעל ארז ורדינה • שולי

 מנחם • גיא למשה מה
 • אבא הוא )48( דיגלי
 לוינסון ירדן

 מרפי רחוקה
!שאולי

€ 0

 החסיו החשוד
בארץ ביותר

 הסוחר של שמו עלה שבו היום בין
 הענקיות במירמות החשוד עודה, אחמד

 ועד המערבית, בגדה אדמות גזל של
 תמים. שבוע עבר — נעצר שבו היום
 עם נסגש בכנסת, ביקר הוא זה בזמן

 וגם גירסות לתאם היה יכול בכירים,
 מסויימת. חסינות כנראה, לעצמו, הבטיח
 כי עד מורא, מטילי כה בצמרת קשריו

 החשודים פרקליטי אפילו
 חששו בפרשה הזוטרים

המפורש. בשמו לנקוב

ושחור לבן
ש הוא הדרוס־אפריקאי האפרטהייד

 ישראל העולם. כל בעיני משחור, חור
 טוענים היום לבנה. פעם היתה דווקא

 דומות. המדינות שתי כי
 £ ן ■ מן לברוח כדי לעשות מה

המזעזעת? ההשוואה

מבץ
הסורגים

ה למערכת מיכתבים כותבים אסירים עשרות
 בתנאי שהוברחו מיכתבים חלקם , הזה עולם

 על המתלוננים יש מחתרת.
המת ויש בבתי־הכלא, התנאים
לשם. הגיעו שבכלל על לוננים

הקבנעיס המדורים
פרס? תשמ־ה: איש־השנה ־ מיכתבים

3 הישראליי השכיר צייץיז כהנאז
 התצלומים, לנוכח - העורך איגרת
4 ברור היה הכל

שקיף  בגדה, מוכרים - ת
5 להונדוראס יורדים
6 שופטים של דתם - במדינה

 המדינות שתי בין הדמיון - הנרין
11 בשפת־היבשות

 לפלאטו־שרון 25־? - אנשים
12 לכלא חוזרת כהן וגאולה

 פעיל, מאיר עם - ראיון
14 אלוף־מישנה(מיל.)

 פשוט אדם - אישי יומן
 ואיזה מפילפול ניזון אינו
17 ברשימות מתעסק אדם מין

 התנ״כי ,המיטבח - אומרים הם מה
18 והתימני!״ ההודי למיטבח דומה

 של ההפתשת ממחסן שד
 הגבורות מישטרת מודעי:

 גם לחדל מהנוסעים תדרוש
 * אישורי־טבילה

 מחפשת המערכת
דו־לשונית. מזקירה

 החיים - זה וגם זה גם
21 שבת זה שמיר פסטיבל; לא זה

 הכי־ האביזרים - חלון־ראווה
22 זאת בכל הנעליים, הם חשובים
 שבויים חיסלו כיצד - תמרורים

27 שנה 50 לפני
 מאמן - תשבצופן

29 אותיות) 3( מלאך ממש
 דולארים, לקנות - והשקל אתה

31 באינפלציה להלום
 הזמר - המרחלת רחל

32 תימניות מעדיף
 שלא מי - הורוסקופ

34 לעוף עלול חשבון־נפש, עשה
 חוגגים האבסורדים - שידור

41 מסתבך והפלונטר
42 מתאוננים קוראים - הבא העולם

ת מקו תח ה ה
9.  הער שפירסם התצלום

ור שנה לפני הזה לם
 פרשת את פתח בע,

 מרדכי יצחק תת־אלוף
 היא השבוע (בתמונה).
מפוק בדין הסתיימה

 הקשה, והרושם פק,
ש לרצוח נוהג שצה״ל
 בעניין נמחה. לא בויים,

 פעיל, מאיר קובע זד,
 (במיל׳): אלוף־מישנה

התחמ לוי ומשה ״רביו
 הוא מיוחד בראיון קו!״

 בקיצוץ הצורך על גם מדבר
 בפל־ דרכו תקציב-הביטחון,

מצה״ל. נזמנו סולק וכיצד מ״ח

והשקל אתה פת
ם לעצות מסכי

 נאמן קורא הוא כי פת גדעון הוכיח איך
 בנימין עולל מה • שלך השקל המדור של

 את קרייזלר מנכ׳׳ל משגע כיצד • גיבלי
 דיבר מה על • הישראלים

איש־העסקי□ עם פרס שמעון
בכיר. בנקאי ועם אונגר רמי

הים
 בים, לשחות יצאה סגל בטי השחקנית
 ומתה בהתקף־לב לקתה לפתע כהרגלה.

 קשיש בעל אחריה הותירה היא —
חברתה, עצובים. וידידים _ ^

הגורלי, בבוקר לידה שהיתה •
במים. ברגעי־האימה נזכרת

נוצצים
ונוצצות

הח הם התכשיטים
ביו הטובים ברים

 - האשה של תר
 הקישוטים חובבי מסבירים

 שהם והמשונים, השונים
באופנה. האחרונה הצעקה


