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התרגיל
 פנינה התובעת, הצליחה כיצד

 גרנות אביבה את לאלץ ,דבוריו
 היה מה לדוכן־העדים, לעלות
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נויווון סחוטה
 בכך: הבחינו הראשונות השורות יושבי רק

 וקולה שפתיה. את חרישית ניענעה ריטה
 הזמרת הרמקולים. מן בקע המוקלט
 מבטה ומקיאה. בוכה מתמוטטת. הכוכבת

 אנשי־עסקים כי מובת־הלם. כולה והיא זגוגי
 עד אותה לסחוט מנסים זריזים ^

^£  ולא מהר. שיותר כמה תום. 7
רגע. אפילו לנשום לה מניחים

שר הבא הגריון
ר 03111:1 גו

 בתל־אכיב המבירה כמקומות מצוי יהיה תשמ״ז ראש־השנה כליון
 גדום הארץ כרחבי ובקיוסקים בערב, בספטמבר, 30דד ג/ ביום כרגיל,

באוקטובר. 1דד ד,
של דיוקנו יופיע הגליון שער על

תשמ״ו השנה איש
 יגבש שבה אבנרי, אורי של הממצה השנתית לכתבה מוקד המשמש

 שהעניק־ האירועים את ינתח היבטיה, בל על תשמ׳׳ו תמונת את
ומדוע. בתואר זבה לא מי׳ יקבע המיוחדת, דמותה את זו לשנה

36ה־ הפעם זוהי
 הזוכה שנתית בחירה — השנה באיש הזדד ״העולם בוחר שבה

בעולם. גם אלא בארץ, רק לא בתשומת־־לב

בהקדם! הגליון את רכוש

ודם בשו שופטים
 הגלימה את מרים דבורין חיים השופט
 מי השופטים: של החסוי לעולמם ומציץ

 ללגום אהב מי שוחד. לקח
1^ !  העבו־ בזמן המרה מהטיפה >

עדים. על מתפרץ היה מי דה,

. /7/7//7מ 777/77*7 7/77
 מאוד ידוע זמר • לגזור מחליטה דיין כשרחל

 • מימיני למאיה ידיים מחזיק מאוד ונשוי
 • לפיד למירב ידיים מחזיק גורביץ איתי

 פרקליט • בבעלה התאהבה רום אריאלה
 הדוגמן • וילדה אלמונית גברת מפורסם,

פינק, ירון

0
גייר, ביאטרים הדוגמנית

 שושנה • שבדרך והתינוק
 תרגילי יפת: וארנסט וינר
בבריטניה. משותפים הרזיה

ח7₪ 3? סננו
 זה טנגו תשוקה, זה טנגו מחלה, זה טנגו

 הגולים של העצמיים לרחמים התרופה
 הבימאי הסביר - מארצם
 להעולם סולאנאס פרנאנדו

0גולה. בימאי של סרט הזה.

ה ת הפ  א
הרופא!

 עצרה לחדר־המיון, הוזמנה המישטרה
 לדין. אותו והעמידה התאונה פצוע את

 נוהגים החולים בי טוענים הרופאים
 כודלמן יולי הדד כך. סתם אותם, להכות

שאל: החולה כי וגילה, חקר
1■  ענו ואז בי?״ יטפלו ״מתי ן

וחכה!״ ״שתוק בגסות: לו

המגעים
נמשכים!

 אדרי ורפי שיטרית מאיר אבו־חצירא, אהרון
 מביקור השבוע לשוב עומדים

 בסודי־ שתואם — במרוקו נוסף
סהשני. חסן המלר י עם סודות

ללבנון בחזוה
 הלבנוני! לבוץ צה״ל חיילי יחזרו האם

 על להגן תחת מסתבר, ,הביטחון" ״רצועת
 המאיים חיכוך מוקד מייצרת ישראל,

 לא הפעם הסיוט. את להחזיר
0^0  להסתתר ופרס רביו יוכלו ^7

שרון. אריאל של גבו מאחורי

סויסה הלומות
בית־שי־ ווא

ס
 בית־שי־ שהוא בית־כלא להקים ״חלמתי

 ״וגם סויסה, רפי מספר קום!״
 גם לאסירים. בית־חולים

בזה!״ לטפל מוכן אני מבחוץ

מדבר בדר
 אך לשמוע, לו קשה .85 מלאו בדר יוחנן לד״ר

 הכל: על כמעט מדבר וגם הכל רואה הוא
 הדתיים. בגין, ז׳בוטינסקי, על

 שערך הדו־קרב על לוי. דויד
לספר. מסרב הוא אשתו על

ווע׳׳י

ביוון עירומה
 גון בעלת נערה מיסתורית, ספינת־מיפרש

 קטן ומגן־דויד הים מתוך שצצה מושלם
 כדאי — המעגן בעל אצל

ן1  גם וכדאי ביוון, לנופש לנסוע 0|
האמת. כל את בבית לספר

היתומים למען
 על שריחם מפני אשתו את רצח הוא

 אפשר סבור, הוא כיתומים, — ילדיו
במישפחה חם בית להם לסדר יהיה

 הוא כך מזה, חוץ אומנת.
 הזמן ״שכל מאשתו נפטר

חופשיה״. להיות רצתה

דם בלי ״דך
 נרצח שבו הצעירים. במועדון למסלולו חזר הכל
 שונאות 14ה־ בנות הילדות קטטה: בעת נער

ה־ כשבני נהנות אבל אלימות,
וכולם כבודן, על מגינים 15 ^

האקסטזי. את לרקוד אוהבים

הקבועים: □1המדור
 יהיה מי - איגרת־העורך

4 36ה־ איש־השנה
6 היווני ברקוביץ מיקי - במדינה

7 שרון של הגיין - הנדון
10 הפראזיטים תופס - תשקיך

11 הבומראנג אפקט - הרדמה בלי
 המזכירה אבל: - אנשים

12 נהדר נראית
 של הפרוטוקולים - אישי יומן

17 אל־קודס זקני
 בורג, יוסף - אומרים הם מה

18 ניצני יאיר דיסנצ׳יק, עידו
 בקלפים הטוב - תשבץ
20 אותיות! (שתי

 21 חצילים סוגי 2000 - זה וגם זה גב
 בסיגנון בירה - ישראל לילות

22 עובדות אמהות
26 והיחפנית הטיפשון - קולנוע

 הפרה קסם - חדש דך
30 והפוסט־היסטוריה

 ונישואין אהבה - הורוסקופ
32 בהם ירצה שרק מי לכל

 אהבת - לרותי מיבתבים
34 ספטמבר

ילדותיות שאלות - שידור
 היסטרי וצחוק

 סחיטת - המרחלת רחל
הדולר מיליון

35

38

תשי״ג השנה איש
כהן יועץ־מישפטי

תשי״ד השנה איש
קסטנר עסקן־שואה

תשי״א השנה איש
האלמוני העולה־החדש

תשי״ב השנה איש
שמוראק מבקר־הסוכנות




