
מכתבים
!,,תשנו השנה איש

 שייבחר לאיש־השנה מועמדים עוד
ראש־ בגליון הזה העולם על־ידי
השנה.

 הסכמתו ללא קיסר. ישראל את מציע אני
 דכא, עד שכרם את ולשחוק השכירים את לאנוס

 מצב באיזה יודע ומי נבלמת האינפלציה היתה לא
היום. נמצאים היינו
 מגיע כי חוצות, בראש להודות, מוכן שאני זה

 העלובים הישגיו לפי הישראלי, לשכיר לו
 את שישחקו כך), לזה לקרוא מותר אם (תפוקתו,

אחרת. אופרה כבר זאת שכרו,
 כפר־סבא גולדוסר, מאיר

החורשים. חורשים גבו שעל הישראלי, האזרח
 תל־אביב דויד, אברהם

 אם לכך, הסופית ההוכחה פרץ, יצחק הרב
 חמאת־ את כי לוי, דויד אחרי כזאת דרושה היתה
באצבע. עשו לא קאים

 תל-אביב נחמיאס, שלום
 כל כמו הוא, פראייר. לא הוא תמיד. האשם
 כל על לצחוק יכול שהוא חושב טוב, ישראלי
לבכות. מתחשק באמת, אבל, העולם,

 תל-אביב גרין, אסתר
משפרעם, הכדורגלן תשמ״ו: איש־הספורט

 את לשגע שהצליח זה בזכות ולוא ארמל-־. זאהי
לתל־אביב. חיפה בין בהתלבטויותיו המדינה כל

 חיפה בר־אדון, דם
 בגין גרוסמן, דויד תשמ״ו: איש־הסיפרות

 שמו את לשנות צריך שאולי .אהבה״, ערך: עיין
 הגעתי אומנם ״יחסי־ציבור״. ערך: לעיין

 שהרעש לי נדמה אבל ,90 לעמוד רק בינתיים
 הסגולי, ממישקלו בהרבה גדול לספר מסביב
 זבוב כאותו זבוב, מישקל כמעט בעיניי, שהוא,
 בגרגרי־סוכר מאכיל הספר מגיבורי שאחד

 שלזבובים כדי זאת עושה הוא כי לאמו ומסביר
לחורף". כוח ״יהיה י

ראשון־לציון גריידי, מרים

אבנרי דוח
 מניתוח המתבקשות המסקנות על

 סוריה עם למילחמה האפשרויות
 הזה העולם נמוכה", (״סבירות

27.8.86,(
 התעלמו הכללי המטה ואלופי הרמטכ״ל אם

 להם מציע אני בעבר), שהיה מה מדוח־ואלד(על
 מה (על דוח־אבנרי את היטב ללמוד לפחות
בעתיד). להיות שעלול
 והסיכויים הסיכונים של מבריק ניתוח זהו
 וגם האפשרויות כל את המפרט הצפון, בגבול
 לנהוג לעשות: צריך שצה״ל מה ברור די אומר

תל־אביב כיטר, צכי בשכל.

סטאלין של השיטה
 לסבב שגרמו הסיבות חשיפת על

צה״ל בצמרת .האחרון המינויים
).20.8.86 הזה העולם (״הפאשלה",

 שהיא משום בעיתו, דבר היתה הזאת הכתבה
 הרחב לציבור ידועה היתה שלא עובדה הבהירה

שומרון. ודן לבנון" ״אלופי בין הקונפליקט והיא
 כאשר לאי־הבנה. מקום כאן יש זאת, עם

 הפיקוד לכל הכוונה לבנון", ב״אלופי המדובר
 של הבכיר שהפיקוד כשם ממש צה״ל, של הבכיר

 קדש" מיבצע מ״אלופי מורכב היה 1960ב־ צה״ל ^
ששת־הימים״. מ״אלופי 1970וב־

 טיהור של אפשרות בחשבון נביא לא אם
 הסובייטי בפיקוד סטאלין שעשה כפי כללי,
 להחליף שאין הרי ,30ה־ שנות בשלהי הבכיר
 של בתהליך אלא קצונה, של שלמה שיכבה
שנים. עשרות

 תחליף לבנון" ל״אלופי אין גם רבה ובמידה
סביר.

 מינויו לשלילת גורמים גם למצוא ניתן ואגב,
 קרבי נסיון לו אין שומרון. דן של (לרמטכ״ל)

 ובשנים מיבצע־זוטא) היתה (אנטבה בכיר בדרג
 רק ועסק מנוטרל למעשה, היה, הוא האחרונות
שוליים. בנושאים

בחתימה: מסתפק אני מובנות, מסיבות
צה״ל קצין,

• • •
מערבי אבל מיזרחי,
הלאומית הדתית המיפלגה מות על

).27.8.86 הזה העולם (״הנדון",
 כבר ראו, שהם עובדה למפד״ל? ללעוג יש מה
 למשל, העבודה, שמיפלגת מה רבות, שנים לפני

)4 בעמוד (המשך
2557 הזה העולם

הקדמי: השער בתבת

 וייצמןיצא
לדרך-לאן?

 וייצמן של המיסתורית נסיעתו קשורה האם
 הזה״ ״העולם שפירסם ה״סקופ״ ידיעת עם

סובייטיים פקידים פגש האם חודש? לפני

האחורי: השער כתבת

ודם נשרים
י ר! ״] במועדון

 הרחוב כנופיית אל הלך הזה״ ״העולם
 אלעזדוב גיל הנער השתייך שאליה

 ב* השבוע שנרצח (בתצלום). 15ה־ בן
״קול־ מועדון בפתח קטטה

1 המועדון. לבעל וגם דך. נוע 1^1

פיאסקו
 1 מברית־המועצות עולים קומץ הצליח כיצר
 הנפש עלובי העסקנים חולשת את לנצל

 י ששיבשו כך אותם ולתמרן
 1 ביותר עדין דיפלומטי מגע

| בהלסינקי. לפיאסקו וגרמו

וחמניות לא אחיות
מלצ חדרנית, היא בבית־החולים האחדת

חוץ הכל,—וסבל פקידה נער־שליח, רית,
€־־---------- ------------------

הסנניס מ־לתש
 אמץ: של תקציבו את לבטל אפשר

 לו שיבין בכוכבים, לחוזה פנה הרמטכ״ל
ה ושל צה״ל של אסטרולוגית מפה

 הכוכבים של העצות שלפניו. משימות
 אפשר איך אבל פרימיטיביות, קצת היו

 האסטרולוג כוכבים? עם להתווכח
ו־ מפירסומת-חינם, נהנה
 מכחיש אינו צה״ל דובר

המדהים. סיפורו את

ומיואש שעיר
 ,20 בן צעיר כותב לגמרי״ מיואש יאנ לי,■לי

 אני קטנה: בעיה בגלל ״והכל
 בעיקר מאחרים, שעיר יותר

^£ לעשות!״ מה ובגב, בכתפיים ^0

השופטים
ללב! לוקחים

סויסיאדה

לב, מהתקף לפתע מת זאבי עמיהוד השופט
 החליטו לכן ניתוח־לב־פתוח. עברו ואחרים

'€
המלפפונים עונת

גט
מאוחר

 חיכתה יהלומי רות
 במשך מבעלה לגט

ם 23 ם-הרבני  שני
 לה, לעזור ניסו לא

ו דתיותה, למרות
 ברב להיעזר שלא עליה איימו אף

 של רגע רק אמריקאי.
£ £ £  בעלה מצד טוב רצון •

מכבליה. אותה שיחרר

 שיוק־ כך על להתריע מתכנסים הסיפרות מבקרי
 נשאר הכל במדוריהם אבל ירידה, בסימן רתם

מל את משבח א' מלפפון כשורה:
 מלפפון את יראיין שזה כרי ב; פפון

לי. מלפפון — לי אני אין אם ג׳.

 בא, - סויסה דויד של לחתונתו שבא מי
 רפי, האב, עם הזדהות להפגין בעצם,

 על מהפירסומים נבהל אינו כי לכל ולהוכיח
 באז שלא ומי הסתבכותו.

 לנוכחים ערך הזה העולם
סלחופה. סמוך נוכחות מיפקד

האכזר הטלנון
 להם ומודיע לשופטים המטלפן האלמוני מיהו

 ה־ מנסה איך במישפחה! אסונות״בביכול על
 הוא ומדוע ללוכדו מישטרה

כפסי״ דווקא להתחזות מרבה
בתי״הסוהר! שתת של כיאטר

 הגבר ..הוא
׳,בזז**! הראשון

 הזה־ ״העולם גירה שעבר בשבוע
 אהבתו על המופלא הסיפור את

 רמת־גן. עיריית ראש של הסודית
 שנר־ כפי הסיפור מובא השבוע

 של מנקודת־מבטה אה
שיחור. חביבה האשה.

בן־אלישר: אליהו ח״ב

תשדום
נוסף

 פעם בכל מהישראלים ומקבלים דורשים ״המצרים
 לנו מכרו בבר שהם הסחורה עבור נוסף תשלום
 אלי■ בן אליהו החייב אומר בעבר,״

 פרם ששימעון הפגישה ערב שר,
מובארב. חוסני עם לה חיכה כה

דנו מכרו בכר

0
 האח״מיו
השר ומזניות

 ומה ריבלין ראובן עורך־הדין נחקר מה על
 לפרשת קליינר מיכאל הח״ב־לשעבר של הקשר

ה־ החוקרים של הסחיטה
 עזרו הם כיצד פרטיים?
עצור? שאחיה השר, למזכירת

רחוחח: 77/ל77/מ7 7/77

 מחלים רביד מוטי הד״ר הרפואה: חוכמת
 איך מוצלח: ראיון • אלבץ גליה של בביתה
 איש־ את מימון שוש העיתונאית פגשה

 רוחלה אנקת־גבהים: • לבנון יעוד הסרטים
 תצליח האם — לחו״ל כרטיס קנתה ברזין
 (בתצלום)יערי חווה כלא: מיקרה • לטוס?
 • נווה־תירצה של האוכל בחדר הוכחה

 של בתם זינגל, עינבר ולמעש: למיצוות
 הבר־ במסיבת ומשה, אילנה עורכי־הדין

 חופות השמחות: אלוף • סבר עמי עם מיצווה
 הרצל של במישפחתו חופות ועוד ולידה,

מינו: את מין מצא • שפיר
 משה של המתחרד בנו עידו,

מתחרדת. נערה מצא אילת,

הקבועים: המדורים
 קאמרון של הדגל - מיכתבים

3 שוקן של והסיסמה
 4 ואנשים כותרות על - איגרת״העורך

5 לבאר־שבע המסע - תשקי(?
6 גאונית התנצלות - במדינה

7 מהכלא המומחה - הנדון
 אליהו ח״כ של - אוזרת דיעה

11 בן־אלישר
 12 במערך ה״גרון־עמוק״ מיהו - אנשים

 מהסרטים סיפור - אישי יומן
17 ההיסטוריה על ושיחה

 חזק, שמתאהב ״מי - אומרים הם מה
18 לשוקולד!״ זקוק אינו

21 הדן על דג - זה וגם זה גם

 הרב בירכת - ישראל לילות
22 לדוגמנית,מהפוסטר

 פסים חולצת - ראווה חלון
24 צהוב־בננה בצבע

26 בעיתונות כלבים - חדש דן?
 לקדוש־ברוך־ להגיד - תשבצופן

30 אותיות) 3( שמספיק הוא
32 לחמצף כדאי - הולך הבל

34 רבה יד אומרת מה - הורוסקופ
35 המרחף הערוץ - שידור

 צנוע לבוש - המרחלת רחל
36 ואמא

 מן שלקה התורכי - תמרורים
38 הסורים




