
מיכחבים
תשמ״ז איש־השנה

תשמ״ז, לאיש״השנה קורא הצעת
ה העולם שער על שיופיע  בגליון הז

תשמ״ח. ראש־השנה
 ראש מעט עוד ונזכרתי: הלוח על הסתכלתי

 מועמדי את להציע השעה הגיעה אלול! חודש
תשמ״ז. לאיש־השנה
ה כהנא, מאיר להיות חייב זה הרב לדאבוני

 ועל הישראלית החברה על שחור צל המטיל איש
 בעם וגוברת ההולכת ההקצנה את המסמל עתירה,
ליום. מיום ומתעצם הולך ושכוחו

 מה יודע שמי לנוער מחנה־אימונים רק לא זה
 גידול את המנבאים סקרים רק לא זה שם: הולך
 חמור — זה אחוזים: במאות הבאה בכנסת כוחו
 זאת אם זוכה: הוא בה הלגיטימציה — מכל

 — יותר המטורפים מרעיונותיו לאחד הטפה
 שר־הביטחון; כסגן אישיות מפי — הטראנספר

ל תל־אביב עיריית ראש מצד נכונות זאת אם
 זה אם התל־אביבי: בהייד־פארק להופיע לו אפשר

בפ הפותח העליון, בית־המישפט של פסק״הדין
לרווחה. הטלוויזיה שערי את ניו

תל-אביב רוזנבאום, חנן

ברגל וגם ביד גם
סה פעילות על  מכבי כלפי מס־ההבנ

 הזה העולם ברשת', (.חור חיפה
12.8.87.(

אנ ממשיכים ״ובינתיים האלה המילים זה מה
 עסקנים, עוצרים בחיפה... לחגוג מס־ההכנסה שי

 בנקים... חשבונות תופסים מכוניות, מעקלים
הקבוצה." של התקין לסרר ומפריעים

 בחוק? שינוי נקבע האם חדש? משהו קרה האם
וק כדורגלנים המשחררות תקנות התקינו האם

מס־אמת? מלשלם בוצותיהם
 מפני מס־אמת? לשלם צריך אני רק אולי, או,
בת־ים קדלטון, עמי כדורידן? שאני

ההכרעה שעת
ת על  הראשונה לפאשלה האחריו

אל במיפרץ המלכודת", תוך הפרסי(.
).12.8.87 הזה העולם

 אני השורה, מן מלח חיל״הים(מיל׳), איש בתור
 אוניית־המיל־ בפרשת ההכללה על למחות מבקש

עיראקי. מטיל שנפגעה האמריקאית חמה
 של משווע מיומנות חוסר ״בגלל קרה לא זה

 היה, האוניה של שלקפטן מפני קרה זה הצוות״.
 שילשול, הביטוי, על לי תסלחו המכריע, ברגע
 מה שם שעשה ושעה לבית־השימוש, רץ והוא

 מה וקרה פיקוד, ללא האוניה נשארה שעשה
אשדוד אלמקייאם, יוסח שקרה.

• • •
פסוקך את די פסוק

ם בשם־עט השימוש על עוד  מסויי
ת שהקפיץ (.המיכתב העו פרס". א

והלאה). 5.8.87 הזה לם
 אפשר הרבה, די דיבר התימני שאליפז מכיוון

 עשה שאכן כפי דורש, לכל פסוק בדבריו למצוא
ה העיתונאי את לנגח בבקשו הגלילי, הקורא
 בשם־העט בזמנו שר־אבי(שהשתמש חיים וותיק
 של האמיתית דעתו את שחשף על התימני) אליפז

פרס. שמעון על בן־גוריון דויד
ו שתמיד הכבוד כל שעם היא, האמת אבל
 חידש לא הוא לפחות, לי, לשר־אבי, חשתי

 שמעון של טיבו על עמדתי מזמן כבר אני מאומה.
 אחר במקום התימני אליפז כדיברי ולכן, פרס

 לשר־אבי: לומר רק יכול אני ט״ו), פרק (איוב,
הוא?" עימנו ולא תבין, נדע? ולא ידעת, ״מה

רמת־גו בר־און, ראובן

שסן בלי ציקים ח
ם על  של לעבירות אפשריים מניעי

 הזה העולם (.תמרורים", שגריר
12.8.87.(

 עתיקה, אפריקאית ממלכה רוואנדה:
 המאחז מן לחלק המאה, בראשית שהפכה,
 המיז־ אפריקה במיסגרת באפריקה, הגרמני

 למושבה היתה מכן ולאחר הגרמנית רחית
 עד רוואנדה־אורונדי, השם תחת בלגית,

.1962 בשנת עצמאותה את שקיבלה
אנ בכל למצוא ניתן אותן אלה, עובדות

 של למעשיו הרקע את מסבירות אינן ציקלופדיה,
 ללא צ׳קים ופיזר שסרח האמריקאי השגריר

כיסוי.
 מושב מקום את לרגע לעצמנו נרמה אם אבל
 קשרים ובעל לשעבר הזה(איש־עסקים השגריר
 בכל העניין, את נבין אולי בוושינגטון) לצמרת

)4 בעמוד (המשך
2607 הזה העולם

מוות ער ושמועה
 והעשיר בארץ, חדשה שפה יצר אופיר שייקה

 אחרי בעת, בה. שנתקל מי כל של עולמו את
 שנים הרבה לפני לספר: מותר גם שנפטר,

מת, הוא כאילו שמועות נפוצו
 עוד האמין לא הוא ומאז

אחרים. של מותם על לבשורות

העליז־ם החיים עלובי
בינ ברמה להיות יכול ישראלי מחזמר גם

 לחזות הזה העולם של צוות יצא לכן לאומית.
 עלובי של הקלעים מאחורי שמתרחש במה

בשו צופים לתפקיד, להתכונן במקום החיים.
 של החשוף חזהו על מתרפקת דיין תיקי שלת,
 מרביץ כהן ואלברט דתי, שחקן ^9^

 בעצם אבל — דור לשלומית
אותה. לנשק דווקא רוצה הוא

האבודה ׳חשרים
 אלעזר מכריז אבודה!־ שירושלים חושב .אני

 לפרשן אוהב אבל לחילוני, שהפך דתי שטורם,
 הכפיה נגד פעיל היהדות. את

דתיים, חברים לו שיש הדתית
סתגה. כיפה חובשי רק אבל

והשקל אתה

ליפול ימשיך
 הדולר של מחירו כי קובע, אמריקאי מומחה

 שנים חמש עוד ולרדת, לרדת ימשיך האמריקאי
 הוא אין מדוע מסביר ברמן יצחק לשעבר השר •

 בדירקטוריון קבוצה משום תכתיב לקבל מוכן
 שבראשו דובק, חברת של
מ־ סימונסון אריה • עומד הוא
למתחרים. עובר הפועלים בנק

הדולר

ודמוקואטיה חבים
 בית־המיש־ קבע לדבר, מותר כהנא מאיר לרב
ורו בכך, מסתפק אינו הוא אבל העליון, פט
 על חם. בנשק מתאמנים ביריוניו לירות. צה

 האם באש? יפתח הוא מי
 דו־ מילחמת-אחים? מכין הוא 9 9 ^

ודמוקראטיה. רובים בץ שיח

הקבועים: המדורים
מה באיזו - מיכתבים  3 הקבר! קו

 4 בקיבוץ הפעמון - העורך איגרת
ך קי ש 5 והרב הרמטכ״ל - ת
6 לקח נתנזון - במדינה

ד הארצי המוביל - הנדון
בל אליעזר - אנשים 12 עציץ קי

ם־אל־פחם בחור - אישי יומן  17 מאו
 18 שטורם אלעזר עם - השבוע ראיון

ם שוחד - זה וגם זה 21 המילי
ר זהו - ישראל לילות 22 ונטילטו

הקידסי: השער כתבת

הכל על מדבר
המפור הישראלי רב־המרגלים איתן. רפי
 על מצטער ★ הכל על מדבר ביותר, סם

 ★ פסלת עם רומאן ער ★ פולארד פרשת
 מכשיר על ★ אייכמן של הצעתו על

 על ★ והמישקפיים השמיעה
ה־ ועל * סיגריות של שנור

יזם. מדי לוקח שהוא וויטאמינים

האחורי: השער כתבת

אדם גיווש׳
 שנה, במשך כהן חיים עם חיה דין מיכל

 החתונה אחרי חודשיים - ואז איתז. התחתנה
 הפך האלמוני הגרוש בינתיים התגרשו. הם

ואימץ לבבות. מרטיט נוער אליל להיות
מדוע אדם. - חדש שם לעצמו ___

לזמר. רוצה אינה מיכל נפרדו?
אמרגנו. באמצעות מגיב ארם

הלאומי המוביל
 הממשלה, כל את הוביל הוא האם — שרון אריק

 בלבנון ניהל הוא האם באף? והמדינה האופוזיציה
 להטיל כולם התעוררו ואולי פרטית? מילחמה

האיו־ האחריות את לבדו עליו י
הפסי־ שהמילחמה אחרי רק מה
ופופולארית? מתוקה להיות קה

 נשים
לחרות

במצו* קיים היה תמיד
שי רוב דת־זאב — נ

מזכי טלפוניסטיות,
 היום פקידות. רות,

 מוכשרות ח כי החרות בתנועת הנשים מגלות
 ליבנת לימור הגברים. כמו לפוליטיקה, ו.ם

 האוחזת גלזר־תעסה, במרים אוחזת (בתצלום),
תגיע מהן מי קרמרמן. ברחל ^

 ההשמצות יפגעו במי לכנסת?
גננת? להיות מי את תשלח ומי

רצחחדש דף
העברי הנוער

 ביותר העברי הפועל את ״רצחה״ תל־אביב
 בגורלה עלה מה ראו המושג. של אחת מהוראה

 הישנה תל־אביב של ביותר היפה האנדרטה של
 גימנסיה של בדרכה תלר האם הקטנה. או

 מאמץ עדיין זאת, לעומת ליפשיץ, אורי הרצליה?
 שבא שלמה העבודה.״ של האבוד ב״כבוד

 שבגליל תפן למוסיאון נסע ^9^
 ביותר 'הקרוב הדבר אם לראות ■1/^

אפשרי. — לבלתי״אפשרי

ק וגם מונמורור - חדש 5דן ק 26 מ
הד - אומרים הם מה  זמורה, או

 סנדרסון, גדות,דני גדעון שפטל, יורם
ס סמי א מי ח 28 תומרקין ויגאל נ

סן צו ב ש 30 )2(בחצי רק מודה - ת
32 לקבורה בן־חור - תמרורים
ה - הורוסקופ 33 ושימעון ארי

34 העולם כל על - מרחלת רחל
35 אור קצת רק - שידור

ה קלמנוביץ: - והשקל אתה 38 דחי

 חזק, ארס
אברח■ אדי

 באמת תל־אביב, הפועל עסקן אפרתי, אלי האם
 באליפות שזכה בלונדון, הכספות לפשע קשור
 אומרת אירית, אשתו, הבינלאומית? השוד
 מעודדים חבריו יישבר. לא חזק, אדם שהוא

^  לצידו, לעמוד ומבטיחים אותה, ^9.
מישפטית טעות .תהיה אם גם ^

בכלא.״ לשבת יצטרך והוא

הפאטליסט
 מחזק כחיל לחסן השבוע שאירע שמה יתכן
 גפצע בביטנו, נורה השמע בגורל. אמונתו את

 פצצות להטמין נהג בעבר ניצלו. חייו אך קשה,
ייהרג. מי לדעת מבלי ביפו, חונות במכוניות

 שהוא מי את לוקח ״אלוהים
9  את מכוון אומר, היה רוצה!״ ^ 9

לדרכו. ומסתלק הפצצה מנגנון

במכה
■■

מ ששבו עולי-הרגל
 את שם ראו מכה,

 דם הרבה המהומות.
 של מותו אבל ומוות.

 מסויים, אחד, איש
בזיכרונם. חרוט נשאר ההלכה, פי על שמת

 המיסגד ברחבת להורג הוצאה ^ ^
חרב, מכת גבוה, תליין הגדול. ^

לגוויה. הראש שמאחה רופא

ו₪ת:מ /7/ל77מ#7
 נולדה טלי, לבתה, — סבתא כבר ארבל עמליה

 לחזור עמליה סבתא החליטה בינתיים תינוקת.
 של בנם אופיר, עדי • הוריה אצל להתגורר

 את לבקר לארץ בא הלוי, ואוהלה אופיר שייקח
 משה • בלילות? ישן הוא היכן החולה. אביו

 שמח סוף־סוף זילברמן, כרמלה של אחיה ביטר,
 באדיבות — תו4א? בהריון

ב־ חתונה • בתי״הסוהר שרות ^
1̂^ בחדרה. רויכמן אינה מישפחת ■

3 ■


