
מכחבים
ו תשנז השנה איש

 שיופיע לאיש־השנה, מועמדים עוד
 שישה בעוד העולם־הזה שער על

שבועות.
 מה אין ריטה. אשת־השנה. תהיה זאת הפעם

 רצון עם אשה כמו שאין הוכיחה היא לדבר.
המיזרחיים, שאנחנו. שוב הוכיחה והיא ויכולת,

הזאת. הארץ של האמיתית התיקווה הם
 אשדוד לוי, עופרה

 באלוני־ את אחד. מצד שמסמל, גינדי, אברהם
 סולל־ ,אלבין מיקי בנוסח הישראליים, העסקים

 אנשים יש שעדיין שני, מצד ושהראה, וכר בונה
 כי והסבורים בשבילם ערך הוא כבוד שהמושג

למעשיו. אחראי להיות חייב אדם
חלילה, בלהתאבד לא בעיקבותיו, ילכו אם

 ישתנו שחיינו ייתכן — אחריות בקבלת אלא
הקצה. אל הקצה מן לטובה

 תל־אביב חיותמן, מיכאל
לתהום. כולנו את יגרור שעוד כהנא, מאיר

תל־אביב שיש, צביקה
 שישראלים למה החיה העדות גולן, מנחם
להם. נותנים רק כאשר לעשות(וכמה), מסוגלים

תל־אביב לוין, אליהו
• • •

כנען לילות
 יחד הבנסת, הצביעה בו הלילה על
 הגיזענות חוק על בהנא, מאיר עם
 אש״ף עם מגעים נגד החוק ועל

).13.8.86 הזה (העולם
 נצנצו הכוכבים בכנען. לילות לנו היו פעם
 עלה ואחר־כך למתבן... יצאו הזוגות במרום,
 הברווזים(כאשר ליל לנו והיה לשילטון הליכוד

המנוח, ארליך שימחה שלהם, הראשון שר־האוצר
 לגזור ורצו לממשלה חבריו עם תמים לילה ישב

 כשיש ועכשיו, מאומה). עשו ולא כלכליות גזרות
 ליל יש הלאומית, האחדות ממשלת את לנו

 ושות', כהנא של תועבות
מליל? מה שומר, הכתוב: את לאזכר רק נשאר

תל־אביב רוקח, שלמה

• • •
זך נתן
עוז עמוס נגד

 זך נתן של הערות״השוליים על
לתמיכתו, בקשר עוז, עמוס לדיברי
 האחדות ממלדלת בהקמת בשעתו,

 הזה העולם יחדש", (״דף הלאומית
13.8.86.(

 שהיתה כפי תרבותית, לא שלי התגובה אולי
 סגירת־החשבון של הרמה נוכח להיות, צריכה *

 עם הזה העולם של האחרון בגליון ערך זך שנתן
להתבטא: חייב פשוט אני אבל עוז, עמוס

איך! לעוז, לו הכניס הוא איך
חיפה ליפשיץ, גד

וברח פרס תאונת
השני וחסן פרס של פגישתו על

ואילך). 237.86 הזה (העולם
 פגיעתו מפני אותו הזהירו שיועציו אף על
 לאזהרתם חסן שעה לא התוקפני, הפרס של הרעה

 רק הוא שלו. הרגיל הערב לטיול מביתו ויצא ^
 הפעם כי לבדו, לטייל לו יניחו כי מהם ביקש

 אל גם אולי, ולהגיע, לכת להרחיק בדעתו
השלום.
בהולך־ הפרם מייד הבחין חסן, של מזלו לרוע

קשה. פגיעה בו ופגע והתמים הבודד הרגל
 חסן כי הרופאים מסרו באיפראן מבית״החולים

בסכנה. השלום שלום אך לו, שלום וכי מתאושש
למ־ ,התקיפה ביצוע לאחר מייד חזר, והפרס

 יימנע לא כי הצהיר בה ידועה, ים־תיכונית דינה '
מרחיק־ תמים־דרך כל ולתקוף לחזור בעתיד גם

לשלום. יתר־על־המידה בדרכו המתקרב לכת
שער־העמקים נאור, ישי

המרחרת ורחל הפלסטינית •
 העולם קורא של אישית חוויה על

בהולנד. הזה
פלס לאשה הזה העולם של גליון הראיתי

 האו״ם בוועידת התעניינה היא כאן. החיה טינית
 גליון באותו דיווח התפרסם עליה בווינה,

 הזה העולם בווינה", שחורות (״סנוניות
 הפלסטינים מן כמה שהכירה כיוון ),167.86

בכתבה. פורסמו שתצלומיהם
 לא אותו בעיתון, לעיין החלה היא מכן לאחר

)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השער כתבת

 ומה צה״ל בצמרת המאבק נטוש מה על
השערו סבב־המינויים שר משמעותו

האי והעניינים הרכילות מאחורי רייתי?
 הלאומי לביטחון הנוגעת בעיה חבויה □.,שי

 ארוסי־ שדולת של קיומה ישראל: של
לפאשלה. האחראים לבנון.

 את לממשלה להכתיב המנסה
הבא. הרמטב־ל של זהותו

האחורי: השער כתבת

ושעשועים וחם
 אטי של הקרב דיין: לבית בקומדיה פרק עוד
 סמדר הסריה, אשתו של הרחם על דיין

 משה של וחייו בניצחון, הסתיים קלצ׳ינסקי,
 התפייסות בהפלה, איומים ניצלו. 2ה״ דיין

דמעות בורקאס, המירפאה, מדרגות על
לספק כיצד היטב יודע דיין אסי - אושר

— ־־ ־.......־*־ ...............
:

הבחירות? מבשר
 המומחה סוייר, דייוויד בארץ עושה מה

 פרם שימעון את שליווה האמריקאי
פית התייצב ומדוע — 1984 בבחירות

' €

רביו מור אלמנות
 לבנים יד אירגון את לעזוב רוצות צה״ל אלמנות

 השכולים וההורים מבוטל, מיעוט בו מהוות הן -
 האינטרסים על מגינים אינם

 יצחק שר־הביטחון, אך שלהן.
להן. לעזור מוכן אינו רבץ,

האוצר בוס
השבוע בדיחה. שהוא חשבו בתחילה
 שר־אוצר הוא ניסים משה כי התברר

©י

חסכונית ברגל
 נכנם באר־שבע של החדש ראש־העיריה

 לא חיסכון: ובתנופת ימין בדגל ללישכתו
מכונית עוד לא צמוד, נהג ערד

מתח״כמים
 ניתוחים מאפשרת אינה הח״כים של רדידותם

 דרוקמן חיים בין האידיאולוגיים ההבדלים על
 מושב של הסיכומים לכן למשל. כחן, לגאולה

 ברכילות מתמקדים הכנסת
9£ § £  מיסדרון של בזוטות מהמיזנון, ,

מזרון. איזה של ובאימרות־שפר

הרע המזל
 ברוסיה עברי משורר על מספר מירון דן
 אב), (ללא ביש כמזל שנולד סטלין, של

 אם), (ללא ביש במזל גדל
 (בגלות ביש במזל חי

 כיש במזל וזכה בסיביר)
בארץ. שיריו של בהוצאה

₪וחת: /7/ל77/מ7 /ל77

הדוב מגע
 לגשש ברית־המועצות התחילה מדוע
 האיג■ באמת הם מה ישראל? לכיוון

 האיג־ ומה — במרחב שלה טיסיב
האיד• ומיהו שלנו? טרפים

 ה־ היחסים את שניתק יוט ^
?1967 בשנת דיפלומטיים

עימנואל נהוג איו
נורה מאז עברו חודשים ושלושה שנה

של מאקדחו למוות, מוטעי עימנואל
©י

 גיבעת־ תושבי — ממש של קרב יהיה זה הפעם
 מאיימים תל־אביב, שבצפון ג׳מוסין, היא ב׳, עמל

 כאשר דלק מיכליות לפוצץ
 כדי לסלקם, הפקחים יבואו

לעשירים. דירות במקום לבנות

החשפנית שיבתי
החשפנית, של נפלאותיה את שיבח הבעל
 את ומנה רם בקול התרגשותו את הביע

"€

איתי!״ מתחילות ,,הן
 הגדולה״ ״המיסעדה הטלוויזיה בתוכנית

שמלות. רודף שרמאנטי, מלצר מגלם הוא

מלכה! יש
 גובהה ,18 בת היא שטיינר, חנה לה קוראים

 הנערה קילוגרם. 52 ומישקלה סנטימטרים 176
ה־ העיניים געלת הרמת־גגית

 היא העדינות והפנים ירוקות
המים״. ״מלכת התואר נושאת

 הגבר מרוע ידעה לא גלזר רותי עצוב: סיפור
 אשתו? עם עסוק הוא אולי מגיע. אינו שלה

 את הנושאת מודעת־אבל בעיתון גילתה למחרת
 נפרדה לא שושן אילנה מעודד: סיפור • שמו

 לארץ באה רק היא הצרפתי, מרופא־השיניים
 הרגיז גרבר דפי גברי: סיפור • באמה לטפל
 ריבקה אצל יגור שהוא כשהודיע אריק, את מאור

 ליהי מישפחתי: סיפור • בניו־יורק דה־מורינאה
 חנוך ושלוט בעלה, בלי בארץ נמצאת חנוך

מתענ הם האם — דפנה חברתו בלי מסתובב
 החברים אדום: סיפור • בשני? האחד שוב יינים
 אלף 50 ההולדת, ביום מהטה, לזובין סידרו

מפוצץ: סיפור • אדומים ורדים
1 1  מור(בתצלום) פינצ׳י נוסעת איך ^ 0
■ * קודם? אוכלת היא ומה לתחרות, ^4^

הקבועים: המדורים
3 הבנגיו על בינגו - מיפתבים

 שווה ,.הכלב - לעורך אערת
4 המקל־ את

 במס״ההכנסה - תשקיך
5 עיתונים קוראים

10 אומר יביע לדור דור - כמדינה
11 ניאט ועל דא על - הנדון

 שרים של חופשות - אנשים
12 גמדים של ואגודות

 בפתח־תיקווה שאבעס - אישי יומן
17 בדהיישה ויוס״חול

 ראש־ במישרד - אומרים הם מה
18 מישרות 27 קוצצו הממשלה

 ספרדי בקבוק - זה וגם זה גם
21 טלפונית ועזרה

 אכרם, עם ראיון - חדש דך
26 ממוצע משכיל אזרח

 של זרועות שתי - תשבצום*
30 אותיות) 4(נאמן חבר

 עבודה באוקטובר - הורוסקופ
33 לבתולה ומעניינת חדשה

בחוץ. תיאבון - הולך הבל
34 בבית אוכל

35 5:37 בתל-אביב, דרבי - תמרורים
35 בקריית־שמונה חתונה - שידור

 ועוד שתיים ־ המרחלת רדול
40 ארבע זה שתיים

42 לגט סיבה בתשובה, חזרה - הווי
ה העולם 2555 הז


