
מיכחבים
גפן במובן גפן

 שמיר יצחק תשמ׳ו, איש״השנה על
).1.10.86 הזה (העולם

 שמיר יצחק של בחירתו עם מסתדר לא אני
 שאיש־ העובדה לי נהירה כי אם לאיש־השנה.

 על עליי(או המקובל איש להיות חייב אינו השנה
זאת... בכל הרי הזה), העולם עורכי

 אבנרי, שאורי להיות יכול שניה, במחשבה '
 לרמוז ביקש התנ״ך, את לצטט כל־כך האוהב

תאכל! ושית שמיר ישעיהו: לדיברי
ירושלים מולדבסקי, שמעון

 איש״השנה של הפתיחה כל כאשר שמיר, למה
 שזה, לחשוב הקורא את מובילה לא?״) ״מי (הפרק

פרס. שימעון הנה־הנה,
 מה־ הושפע אבנרי שאורי להיות יכול האם
 אורי״זוהר־אריק־איינשטיין של המפורסם סקטש

 אומרת, זאת גפן! במובן גפן התנ״ך), חידון (על
 בתנ״ך פעמים 11 מוזכר זאת, בכל ששמיר, מכיוון
 הטורפים העופות (במניין בלבד פעמיים ופרס

לשמיר? הבכורה הגיעה הטמאים),
רחובות אבניאל, חיים

המתרוצץ הרועה
איש-השנה. על עוד

 כל למרות אחוז. במאה צודק אבנרי אורי
 פרס שימעון אין השאר, וכל הצלחותיו מעלותיו,

 שומע היה שלוא ייתכן כי אם תשמ״ו. איש־השנה
 העבודה, למיפלגת הבכירים מחבריו אחד בקול

בתואר. זוכה היה
 כמזכיר כיום שמשמש מי פעם, אמר וכך
 שנים במשך רוזוליו(שהיה דני העובדים. חברת

המע שבגליל כברי, בקיבוצו, רועה־צאן רבות
רבי):

 מצויץ שיעור בשבילי היתה הצאן ״רעיית
 ברצונו לאן לדעת צריך טוב רועה במנהיגות:

 עליו הכיוון. את לכך בהתאם ולקבוע להגיע,
 מאחור, אותו להנהיג ולא העדר בראש ללכת
יתפזר. אחרת

 ואז — עצבני לא שקט, להיות מוכרח ״הוא
 פחות: לא שחשוב ומה ממושמע. העדר גם יהיה
ללכת!" צריך לרוץ, אסור

 ליד שלו השנתיים כל במשך — פרס ושימעון
 לא ישר, בקו קדימה הלך שלא רק לא — ההגה

 אלא לפה, ומשם לשם מפה הפסק, ללא שרץ רק
ברור. קו ללא התרוצץ, פשוט שהוא

תל־אביב יפה, שרד;
• • •

האפריקאי המאמץ ריכוז
עם היחסים של אפשרי חידוש על

).1.10.86 הזה העולם טוגו(״תשקיף",
 לא ישראל של מדיניות־החוץ קברניטי האם י

 המושג את מכירים אינם הם האם בצה״ל? שירתו
המאמץ? ריכוז של

 כל קודם להיות, חייבת באפריקה המטרה
 ונותנת־הטון הגדולה המדינה ניגריה, הכל: ולפני

ביבשת.
 עם הקשרים לחידוש יש חשיבות איזו

 זה עכשיו שחסר ומה זאיר? חוף־השנהב, קאמרון,
 55 על תושבים מיליון (שני מדינת־הננס טוגו?
 קפה יצוא על החיה מרובעים) קילומטרים אלף

נתניה פייט, ליאור ופוספאטים?
• • •

נוסע הזא מדוע3
חבר של לחו״ל נסיעותיו ריבוי על

(״תש נרקיס עוזי הסוכנות הנהלת
)1.10.86 הזה העולם קיף",

 גם כי תגלו אל־על, לטייס מונה תצמירו אם
מיקצועו. זה כי מדוע? לחו״ל. בטיסות מרבה הוא

תפקידו, את למלא נרקיס עוזי אמור כיצד וכי
 קהל־ את לפגוש בלי ינבראש־מחלקת־ההסברה,

 האפשר? ככל ורבות קרובות לעיתים שלו היעד
 קהל- בארץ. מצוי אינו כידוע, שלו, וקהל־היעד

בחו״ל. מצוי נרקיס של היעד
 החודשים בתישעה נרקיס שהה אם לכך, אי

 הרבה זה בגולה, יום 72 השנה של הראשונים
 כדי יותר, הרבה שם ישהה שהוא מוטב מדי. פחות

כאן. לשהות יבואו יהודים יותר שהרבה
תל־אביב עמיר, שמעת

 מועמד הוא נרקיס שעוזי מקום באיזה קראתי
 לראשות הבאות בבחירות העבודה מיפלגת
 המתקרב קולק, טדי כאשר ירושלים, עיריית

 לנסיעותיו הסיבה זאת אולי אז יפרוש. ,80 לגיל
 עיריותי־ את מנהלים כיצד ללמוד לחו״ל, הרבות

העולם? בירות של הן
ירושלים שוומנטל, אריה

2563 הזה העולם

י ד י צ ט נ ־ ־ ו ה
 שורפו ההתפטרות, מיכתב את בידו ממולל פרס שינזשן בעוד

 כדי - חלילה וחוזר למעטפה מחזירו לנשיא. מוסרו מהמעטפה.
 הרגע את בעדשה לקלוט הזדמנות הצלמים לבל לאפשר

 המשברים בתעלולי העסקנים עסקו - החד־פעמי ההיסטורי
 סוייר: דייוויד היועץ של יוזמתו הפעם, שנחשף התרגיל הבאים.

^0 לחדרו סמוך פרס אנשי של קטן קומנדו ראש־הממשלה. בלישכת שמיר יצחק של +

 בורחל־ר! רחר
השנה כר על*

 • רימוז של בעלה נמצא איפה • הפסיכיאטרית במחלקה דיין אסי עשה מה
 בחרל לוין ומיד את מחזיק מה • אורנה עושה מה מושג אין גאון ליהורם

 • לידה לפני רותי בחו״ל. ייני ליאור • האמיתיים והחברים אלבין גליה •
 מזל • חיתולים מחליפים וחנה(סרי) סבו צביקה

חכמי. לאה של הסגור החדר • מילר לשרה טוב

אימת
הבנקאים

שחורה גלידה
 למפא" למשורריספראק, ישכסית, לבוהמיינים

 העבריים ולבושים תמר. ניקים
ט בתל־אביב: קבוע מיפגש מקום יש

אטדניטי(״נצח"). הגלידה מזנון

 הבנקים מנהלי חוששים מכל יותר
 האמיתי הנכסים מצב את לגלות

 אבודים חובות כי הגילוי שלהם.
 אמיתיים. כחובות אצלם רשומים

 הרגל. את פשטו מזמן הם כי יוכיח
המם־ הם לא להם? איכפת מה אבל

ם כרדי עז א ה
ה בצד השלישית, העדה גני אוהבים, הם מה

הצד משני איזה שלהם! הספרדי ובצד אשכנזי
 לאש־ .היחס מרקוס: יואל יותר׳ תרבותי דים

נקיים..." לא אנשים כאל כנזים
קט־ -הספרדי בנבנישתי: מירון

■ אחרים.״ לספרדים ביחס נוני ^4^

בקיבוץ רצח
 רצח, מעשה להתרחש יכול בקיבוץ גם

 פסיבולוגים מגייסים ובגיבעת־ברנר
בגיבעת החברים. את להרגיע כדי
© ~ י י

תנים
םת

 ותחתונים
תחנת 1ם

 הלבן, שמם למרות
ה הבגדים מצטיינים
ב המצויים תחתונים,

ח תוססת: בציבעוניות שוק,
 מתחרה בצבע, ותחתונים זיות

אחת. בירית גם וכן וממשי,

 חרת
 שות
ת1\ ותו־

 גלרון נורית הזמרת
 ילדותה על מספרת

 שהפסיקה אם אצל
 שלה הפחד על לשיר,

 ילדיה, שלה, הקול על
 והתייחסותה שלה התקליטים

ל לריטה, אחרות: לזמרות
רביץ. ליהודית ארזי, ירדנה

ת ^ו י י \ כ ז ר
 הכללית' התעופה ב״אגודת חברות נשים נמה

 המשתעשעים הטייסים, הגברים בישראל!
 קלים, במטוסים נתרגילי״אוויר

שה מה, לדעת. רוצים אינם
0לחושיהם! מעל יעופפו נשים

 נושבת לאן
תיאטחן הרוח:

 תוצרת שקספיר על אביגל ושוש שמיר משה
 קלאסיקה על מסקין ויובל סמל נועם הארץ,

 חילוף על קיני מרים בעברית,
■4 1 /  תרבות קיימת האם חומרים. 1

בתיאטרון? כלשהי ישראלית

דמיאניוק גז! של
 נדרד״לא״דרד, לאחרונה, שהגיע מסר

 דמיאניוק, ג׳ון של בנתב״ידו הזה", ל״העולם
 הכזב פירסומי את מפריך באוקראינית,

 ״העולם שונים. בעיתונים
 המסר את מלווה הזה"

עדכני. גרפולוגי בניתוח

הכזב רסומי

ס
 אחד מעוון
גיוסות ושתי

ד יערי־גרנות במישפט לעורבי־הדין  נ
 והשופטים הטיעונים, את לסכם רק תר

 העולם מעדיסיס. הם גירסה איזו יחליטו
 מול מערוך העדויות: את מעמת הזה

 בסלט מכה שיחת־טלפון,
 מול אסיוואל דריסה, מול

יפוי* מול דולארים חשיש,
החשבון. מן למשיכה כוח 0

האחרונה ההצגה
 תבוא יערי חווה של הדמעות אחרי

 חקירות, איזראלוב. גיתית של הסנסציה
 הפרק• עיתונות: זרקורים,

 התחרו השנונים ליטים
לייצגה. הסבור על ביניהם

ח׳׳ןרותו *וו■!•
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