
מיכחבים
תשמ״ו איש־השנה

איש־ לזהות קוראים של הצעות עוד
הזה העולם שער על שיופיע השנה,
שבועיים. בעוד ראש־השנה, בגליון

 תשמ״ו. השנה איש הוא ולדהיים: קורט
 מחפשים אנחנו מה השוכחים ליהוחים תיזכורת

ישראל. במדינת כאן.
 לפחות שם. כי אחר, במקום לחפש מה לנו אין

דיין. ואין דין אין לנו, שנוגע מה
תל-אביב אדלמן, מרים

 שיבחר הזה, העולם על אחוז במאה סומך אני
 הוא הלא הטוב), לא (הנכון, הנכון האיש את

 תשמ״ו, בשנת מעשיו בזכות ולא פרס. שימעון
תשמ״ז. לשנת לנו הכין שהוא מה בזכות כמו

פסיכו למחקר הראויה דאגה, מתוך כנראה
 בכל אמינותו תדמית על לשמור החליט הוא לוגי,
 את ראש־השנה, אחר ימים כמה יעביר, והוא מחיר

לליכוד. השילטון שרביט
 אבל אמינות־שמינות, לומר רק אפשר זה ועל

ד ישראל? עם חטא מה תל־אביב סלם, ג
 בחירתו המר. זבולון את מציע אני לב בכאב
 סמל מהווה בממשלה, כנציגם המפד״ל, למועמד
אישית, בהמר לפגוע לא (וכדי הימנית להקצנה

 הנעימה, הופעתו בזכות מחבב רווקא אני אותו ;
 בציבור שפשתה והמטורפת) מלכתוב נמנע אני

 עוד אותנו, מלמדת שההיסטוריה כפי ועליה,
ירושלים כהן, מיכאל ביוקר. נשלם

• • •
החוחים בי? שושנה
שושנה של האפשרית הצטרפותה על

במקומו לממשלה, ארבלי־אלמוזלינו
(״חשבון המתפטר שר־הבריאות של

).10.9.86 הזה העולם נפש",
 יותר אגב, המייצגים, הלא־אשכנזים, אפילו
 של לייצוג זכו כבר המדינה, אוכלוסיית ממחצית

 השרים מכלל 25*■ ישראל: בממשלת ממש
 יצחק פיטורי אחרי נותרו, (בה פרס בממשלת

 ניסים, משה לוי, דויד הם והלא שרים) 24 מודעי,
 יצחק והרב שחל משה נבון, יצחק קצב, משה
פרץ.

לנשים, הולם יצוג מגיע לא אז כך, זה ואם
המדינה? אוכלוסיית ממחצית יותר מהוות הן שגם

 38 משך עכשיו, שעד וחרפה בושה זאת הלא נ
 רק בה שירתו בישראל, ממשלה היות שנות
 בזו אלא בו־זמנית ושלום חס (ולא נשים שלוש

 מאיר, גולדה גדולים): די ברווחי־זמן זו, אחר
 בממשלת קצרה תקופה (משך אלוני שולמית

 ארבלי־ לשושנה מגיע לא אז דורון. ושרה רבין)
 שבחינה זה על כבר לדבר שלא אלמוזלינו?

 שלה, מחשבון־הנפש משתקף שהוא כפי האישי,
 שושנה בבחינת הממשלה. תדמית את תשפר היא
באר־שבע קרליקר, רחל החוחים. בין *

• • •
אדום בכביש אדום גהג

לתאונות־הדרכים הטיבות על עוד
).27.8.86 הזה העולם (״מכתבים",

 הוא בתאונות־הדרכים היחיד האשם לדעתי,
 ברכב נוהג הוא בהם והמנטליות-, מיזגו הנהג,
 שותפיו האחרים, הנהגים אל מתייחס הוא ובהם

 על סיפורים ילי יספרו ושלא בכביש. לשימוש
וכו׳. מזג־אוויר אדומים, כבישים ים, מזגו

 אחרי אשדוד־אשקלון בכביש נוסע נהג אם
 לנהג ואין נמוכה, במהירות הנוסעת משאית
 עד דקות 15 ואולי עשר חמש, לחכות לסבלנות

 והוא מירבית והראות.תהיה יתפנה הכביש אשר
 אין לתאונה, וגורם בלתי־מבוקרת לעקיפה יוצא
 אדום, ככביש מוגדר שהכביש שלמרות ספק
הכביש. מאשר אדום יותר הרבה הוא הנהג

חיפה אבני, יוכי

עניין של לגופו
 וכאיש התרבות כאיש לוין, חנוך על ויי

).10.9.86 הזה (העולםפרטי
 היושר זה הזה בהעולם אוהב שאני מה

עניין. של לגופו מדווח דבר כל שלו. העיתונאי
4  חנוך של בחייו הנשים על לדווח צורך ״■ *1

 ואם משוא־פנים. בלי מורא, בלי — מדווחים לוין,
 לוין של שבחו את לומר גליון, באותו צורך, יש

 סקירתו את סיים חדש שדף כפי אומרים. בפניו,
 הוא ״... לוין: של האחרון ספרו על האוהדת־מאוד

 ביותר והחשובים המקוריים היוצרים אחד
בת־ים לחמן, מאירה כיום.״ בתרבותנו

מאת פאת, אילי
בממ בהשתתפות הסיכונים על עוד

שבוטאו כפי לאומית, אחדות שלת
)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השער כתבת

ח ח ש ש11א (
הכ ראיונות, מיקרופונים, תצלומים,

 ועידה וושינגטון, אלכסנדריה, - רזות
ת.  פוטר שבועות כמה לפני בינלאומי

חד  שימעון כי שטען מפני השרים א
 זה היום .מעופף״ ממשלה ״ראש פרט

 מה כעלבון. נשמע לא כבר
 ואיזה - פרס את מריץ .

א נוצות לאחרונה! עוטה הו

האחורי: השער כתבת

הויגון קור
 קול איציק את לרצוח ניסה מעובדיו אחד

 מפני רימון, עליו והשליך (בתצלום)
 התוקף, של חבריו מהעבודה. שפוטר
שהכל טוענים להתאבד, השבוע שניסה
קול. עם שחיה האשה בגלל התחיל
-------- --------- -----

\

קרה ה מי ע עוי
 מן שינה סויסה רפי המטבע: של הצדדים שני

 גם אבל שרות־בתי־הסוהר, של רוחו את היסוד
 בממלכתו. מיזרחי סולטאן כמו בשרות התנהג

 הממונה, השר יותר? חשוב הצדדים משני איזה
 לסויסה ונותן יודע בר־לב, חיים
 שיחזור ובלבד מותנה. גיבוי

הנוהלים. על הקפדה למישטר

 אבא
 בסיבוב

שני
(בתצ יעקובי הדס
 עדיין אביה), עם לום,
לכך: מודעת לא

ה כשהיא ה ,22 בת תהי  י .70ל־ יתקרב אבי
וגלוי- חושפני נפש חשבון עושה יעקובי גד
ב על לב בו ומדבר בחייו, השני הסי
€־־ ־"*

111

בגלל: הרצח
המיזוחזז החזית

 של בבעיות מעוניין אינו חוסיין המלך
 דא- לו יש פרס. של בחלומות או מובארכ

 של רוחו לגמרי: אחרות גות
 המאיימת - האיית-אללה £ £ ^

מהמיזרח. לתחומו לפלוש

י11א ) ־ א ל )

 ובעזה המערבית בגדה שנעשה דעת־הקהל סקר
 כמה מפריך גם אבל ידועים, דברים הרבה מוכיח
 האופציה השאר: בין השילטון. של אגרות

 כמה רק בה שתומכים בדיחה, היא הירדנית
הפלסטיו זקנים,

האותנטיים" נים
 פרס שימעון של
נבראו. ולא היו לא ס ס

מצולם שישוו
 התצלומים את מביא הזה העולם

 נוגה הריגת של המישטרתי מהשיחזור
 רוצה ״אני אורי. בעלה, בידי דרור

 אלה תמונות תראה שהמישפחה
 פרץ בעצמה!״ ותחליט
למר מר בבכי החשוד

המוסרט. השיחזור אה

ן1עלי סבב
 מוחה בשמיים!״ רק יש כוכבים כוכב. לא ״אני

 עם בראיון מלמיליאן אורי הכדורגל שחקן
 אחריו רצים בירושלים אבל הזה. העולם
לו. וסוגדים חתימות מבקשים ברחוב, אוהדים

קטלניים רופאים
 בגלל מתים בשנה חולים עשרות
 בהם, שטיפלו הרופאים של רשלנות

 את תמיד מטייח הרפואי והמימסד
נודלמז: יולי הדד של תו

 בל- מבקר־רפואה דרוש
 על רק שיגן תי־תלוי,
הרופאים! על ולא הציבור,

נק (בתצלום) קריבושי ישראלה הזמרת
 כאשר שמפניה, דו־קרב של למרכזו לעה

ה דץ אורנה חברתה  על כוהולאל התיז
 במסיבת שלה, השיער מעצב

 חדשה. למיספרה פתיחה
בכנען. הלילות רטובים מה

וזכיזוב שיטת
בניסו השבוע שהופיעה אחת׳ שיקרית ידיעח

 שיטה על מלמדת העיתונים׳ ברוב דומים חים
עלו כופים ועניפה: מתוחכמת

 שיטתי, בכיזוב העוסקים מים׳
העולם. בבל ליטטות מצליחיב

 את לימדה לנגוצקי מלי
לע איך מוסיוף נחמה
 למצוא — זאת שות

צעי ויותר יותר גברים
סיגי(בתצ טלי • רים

החמי בחודש כבר לום)
 ולאריק לה אך שי,

 עדיה • דירה אין עדיין
תני אי מיב־ מקבלת ,מ

 עוטרה של ההולנדי הסיפור • מהכלא אהבה תבי
 סמי אצל טוב סוף • איוניר ומוטי זילברמן

 • טוני אצל וגם ליאת אשתו אצל אלקולומברי,
גדין דמון ותמי רינה קיבלו איך '

 לאה אמא שירכה איך • קארד?
רמו. לשלום סלומון ליאת את

שם-  הא
תמיד?

 — תמיד האשם
 נמשכת, החגיגה

 של מקומה ואת
המתמש האי־נחת

 עכשיו תופסות כת
כוכב והבושה: האימה ^

| ■1ן  החדש והבידור התרבות |
.1986 שנת ישראל של

האהבה: ספינת
ביזנס שר עניין

 מתווך מצוא, לעת משורר — רובין אסף
 יופי תחרויות מארגן לעת, מעת קרקעות

 ת־לה ליטהח — לודב ויועץ שמנות לנשים
 ספינת־האהבה. מעיסקי עשר

1■ רווקות עם הסתבך בינתיים 1  ̂
רומו. כי הטוענות — זועמות

הקבועים המדורים
3 נשיא של נכד נשיא, - מיבתביב

4 המבורגר - העורך איגרת
5 הלאהי מה - הנדון

6 עלה? זה כמה - במדינה
ף קי ש  האורחים העורכים - ת
10 לשווא נסעו

11 מבקר־רפואה דרוש - הרדמה בלי
12 הנשיא של העקרונות - אנשים

 פסול כל אין - אומרים הם מה
16 בדיאטה בעיסוק

 יעקובי: גד - נפש חשבון
18 ושרים שירים

 במיבנה נשמתו נופח - תשבצוסן
20 אותיות) 4( רעוע

 21 מישרה בחצי אמא - זה וגט זה גם
השמפניה. מסיבת - ישראל לילות

22 והמסרק המיספריים
 24 מהבישוף ערק בקבוק - אישי יומן

מלמיליאן. אורי עם - ראיון
26 ירושלים ביתר כוכב

 29 בתולה במזל עולה אופק - הורוסקופ
30 פרוסט מרסל על - חד?ט דף

א - המרדזלת רחל  את לקח הו
א הדלת, 32 הידית את לקחה הי
 34 בארגנטינה אחרון טאנגו - קולנוע
35 באולפן מדי חם - יטידור

ה העולם 2559 הז


