
י

מיכחבים
תשנז״ז איש־השנה

תשמ״ז, לאיש״השנה הצעות עוד
 בגליון הזה העולם שער על שיופיע

תשמ״ח. ראש־השצה
 בין אשת־שנה, — לאיש־השנה מציעה אני
 הנשים שלשלוש הזמן הגיע שכבר בגלל השאר

 תשמ״ו(יעל עד מתשל״א אנשי־השנה, 36 בין
 כהן גאולה בתשל״ב; מאיר גולדה בתשי״ס; דיין

אשה. עוד סוף־סוף תתוסף בתש״ם),
 תאצ׳ר, מרגרט היא תשמ״ז אשת־השנה

 עימו נושא האחרונות בבחירות הסוחף שנצחונה
 הבשורה בריטניה. לגבולות מעבר הרחק בשורה

 עם הימין, איש וגם שמרן גם להיות שאפשר היא
 עם וביחד ,20ה־ המאה לסוף המתאימים המסרים

 כושר ובעל נחרץ מצליח, מוכשר, להיות זה
ביצוע.
 המוכרות הדוגמות לשתי בניגוד כמובן, וזה,

 האח שאצל וזאת בבית שאצלנו זאת היטב: לנו
הגדול. לים מעבר הגדול,

רחובות אינטל, צביה

ב תשמ״ז איש־השנה שאלה. בכלל אין י  חי
 הישראלית החברה סמל פרס, שמעון להיות

 ובכלל באה היא מניין מזמן ששכחה זאת תשמ״ז,
הולכת. היא לאן מושג לה אין

תל־אביב מעין, חיים

 ושוב האחרונים בחודשים נאלם הוא אם גס
 מיקד הצעתו בעצם הרי הצעתו, על חוזר אינו
 של גיבוי להצעתו אין אם (גם סניורה הנא

 דעת על רק הוצעה ואפילו רבים פלסטינים
 לפי אחד לרע(כל או לטוב לנו, צפוי מה עצמו)

 קיומם עם ולתמיד פעם נתעמת לא אם השקפתו).
לירדן. מערבה פלסטינים מיליון שני כמעט של

תשמ״ז. איש־השנה הוא סניורה הנא ולכן
ירושלים ורשבסקי, דב

מסוכן נזיקצוע
 (״איש באש״ף בניר של מותו על

).12.8.87 הזה העולם היה", שלום
. ח׳ורי. ע׳אזי על הקטע את בצער קראתי

 בזה מתבקשים, אש״ף צדיקי שכל הסיבה מהי
במחלה. מי בחרב, מי מעלה? של לישיבה זה, אחר

המתהפכת. החרב להט מפני להזהירם כדאי
מסוכן. מיקצוע היא שלום עשיית

פתח־תיקווה אחרוני, בנימין

• • •

הרבני הקשר
 ובני- רבנים של השפעתם כוח על

 העולם מערכות", (״טירוף רבנים
).19.8.87 הזה

 הרבנים בידיהם נושאים כוח איזה מפליא ממש
 והרב הלביא בגורל מכריע פרץ יצחק הרב בארץ:

 יכריע עוד כהנא מאיר לעשות) מה אין רב, (הוא
ילדינו. בעתיד
 זוכים עמדות־כוח באילו מפליא יותר עוד
 מי של בניהם הם אם ובמיוחד רבנים, של בניהם
ראשיים: רבנים שהיו
 של בנו הוא הרצוג, חיים המדינה, נשיא •
ק הרב המנוח, לישראל הראשי הרב  הלוי אייזי

הרצוג.
 הרב של בנו הוא ניסים, משה שר־האוצר, •

ניסים. יצחק הרב המנוח, לישראל הראשי
 הממשלה, גורל את לקבוע העלול והאיש •

 בעל ,12ה־ לכנסת הבחירות הקרמת את ולפחות
 חבר־הכנסת הוא בכנסת, המכריע, ,6 ז ה־ הקול

 הראשי הרב שהיה מי של בנו יוסף, יעקב (ש״ס)
יוסף. עובדיה הרב לישראל,

חולון ריינדורך, משה

הגזע טוהר
המיליונר של בחייו הנשים על עוד

(״תמרורים", גולדסמית ג׳יימט
והלאה). 12.8.87 הזה העולם

שואיו  לאיזבל גולדסמית, של הראשונים ני
 הבוליבי איל־המיכרות של בתו פאטינו,

 את בלדתה מתה היא כאשר באסון, (שנסתיימו
פשוט. כל־כך עניין היו לא בתם),
 שניהם ופאטינו, שגולדסמית בכך התחיל זה

 הוריהם, זעם מפני לסקוטלנד נמלטו ,20 בגיל אז
 אביה לכך התנגד ובמיוחד לנישואין, שהתנגדו

 אינדיאני. ממוצא אדוק קאתולי פאטינו, של
 התפתח הטרי חתנו עם לבסוף, נפגש, הוא וכאשר
 כדלהלן: דו־שיח ביניהם

 בנותינו את להשיא נוהגים לא ״אנחנו
 בעיקר) (בדיל, איל־המיכרות פתח ליהודים!"

)4 בעמוד (המשך פאטיני• אנטניר

הקידנוי: השער כתבת

זועק וענומ
 מרדכי של הסודי מישפטו פתיחת ערב

 עצמם. על והאחיות האחים מספרים וענונו.
 שפנו האחיות. הכלוא. האח ועל הוריהם. על

 לשרת שהתעקש האח החרדי, לעולם
 מוטי, של המצונזרים והמיכתבים בצנחנים.

 גרעיני נשק שמייצר ״מי זועק: הוא שבהם
 שאסור נשק וזהו בו... להשתמש מתכוון

 אמנון עורך־הדין בור להשתמש לבן־אדם
 וענונו מרדכי בי מוכיח, זיכרוני

 והכל - חדש דבר כל גילה לא
בעבר. ודווח נרשם פורסם. כבר

האחורי: השער כתבת

חדשה חווה
 הרגעה. גלולות לקחת הפסיקה יערי חווה

 חדשה תדמית מחפשת היא שבכלא מחאה
 בינתיים שהגישה. לערעור חדשות וראיות

כס ממנה גזלו שעורכי־הדין מתלוננת היא
 ממנה ,,רוצה אהוד שבעלה. ומבטיחה פים.

 במיכתב זיןד יקבל אבל (גירושין) גימל
 ״הלכתי אומרת: היא הזה להעולם נרגש

 לי אין בטוחה: אני ועכשיו לאנשי־מיקצוע,
ב־ עתה יודעת אני .מחלת־נפש.

 ומה המציאות מה אני. מי בירור
האמת.״ ומה שקר מהו דימיון.

4 בנלא סיוחון
 :4 כלא נוסח התעללות על מילואים אנשי ערויות

 לאסירים: צועקים בשמם, אליהם לפנות תחת
 מיסדר בשעת שפיהק חייל ★ הנה!" ואב רחוו,״סי

תרומות ★ נוסף למחבוש נרון
200 ★ במירמה נלקחו רם ■

למיסרר. מוכנים בדלי־סיגריות

ממוות? יציל מי
ל אותי זרקו העם נבחרי מרצח. גרוע יותר .זה

 נגזר — אצליח לא ואם נדבות. לקבץ רחובות
חו גיורג׳יה, אלי של המזעזע סיפורו למות:״ עליי

 בברי־ מח־העצמות להשתלת הזקוק סרטדהדס לה
 תמורת תשלם לא המדינה מניה. ^ * ^
 — תרומות יהיו ואם הטיפול, ■1*4

מהן. 16״ז׳ לגבות תשמח היא

דה שגו אילו
 עולם לתוך להציץ מאפשר ההפשרה עידן

 מורטובה, קירה הבימאית הסובייטי: היצירה
 עשתה במערב, לחלוטין אלמונית לאחרונה עד

 שהיו בלבד, סרטים ארבעה האחרונות בשנים
 עורר המדהים כישרונה לאחרונה. עד גנוזים

בפסטיבלבלוקרנואתהשאלה: ^
אותן בכל העולם הפסיד מה ^

לעבוד? ממנה שנמנע שנים

קור הם כך — ״גופות״
הנפוחים, לשרירים אים

ב מטפחים הם שאותם
 במשך ובאהבה סבלנות

התח לקראת השנה, כל
 מר התוארים על רות

 הם גופות!" ״איזה ישראל. ומרת
ב אבל באולם, בהתהלבות צעקו
ו״שוחד!" ״פרוטקציה!" גם נוסף

השאגות מאחור
 חילות־הא־ את והאמריקאים הבריטים בנו כיצד
 צי על הגרמנים הטילו מטרות ואילו שלהם, וויר

 מילחמת־הכוכבים בין הקשר מה מטוסי־הקרב?
 האם במידבר? אי־שם המתחבא בודד, לטנק
 מית־ או מיגננה תהיה העתידי שדה־הקרב מלכת

אסטר־ ״עומק שווה מה קפה?
 ש־ האמיתיות השאלות טגי״? £ ■ ■

הלביא. סביב השאגות מאחורי

חדש דף

ד הזין ער העולם נ
 במעין והחלפתה התיקנית העברית שבירת האם
 משבר של תופעת״לוואי היא אינפנטילית עגה

 שואל — הישראלי חילונות) (מלשון החילון
 מעתה להשתתף העתיד גוטליב, צפריר ומשיב

 כי מגלה בן מנחם המשורר זה. במרור בקביעות
ם של אמק" מהקוס הוא ״זה מי רו ם העי  והמתי

במזכירה; לגברת כותב מסחבק ציבלין ואורן
 ללשון האקדמיה של המדעית

 אצלו העולם ש״כל העברית, ■9^/
מיכתבה. למיקרא הזין" על היה

ב׳, טי  צעיר סמו
לעצלנים ובריא

 גם ורענן, בריא צעיר, ספורטיבי, להיות אפשר
 לדעת רק צריך אחד. מיוזע שריר ולא להזיז בלי

 ברגע הנכון, בלבוש די להתלבש. <
ש־ הרושם את לעורר כדי הנכון,

ספורט. במועדון ותיק חבר אתה

התאבדות
הסתווית

 עדת־הה- פריצ׳ארד, אניטה של ההתאבדות נסיון
 מימד את למישפט החזיר דמיאניוק, במישפט גנה

 היא שבו למצב הסניגוריה נקלעה מדוע המוות.
להתא־ בכוונתה כאילו פועלת

■  הרו־ ,התובע של כוחו מה בד? ^ £
החובבנים? עדי־התביעה את מם

לנין, של חבר
נוס של חבו

 ולדימיר עם נפגש הוא שנה 60נד יותר לפני
 הוא פרם. שימעון של ידידו הוא והיום לנין,

הס הוא קד׳אפי, ועם ישראל עם עסקים מנהל
 את לישראל הביא ועכשיו ב״ווטרגייט־ תבך

 הסי־איי-אי דמיאניוק. למישפט המיסמכים
 הגיש המוסד סובייטי, סוכן הוא שאביו חשד

 ביטל ובגץ 0חוות־דעת, נגח
 המיליונר באמת מיהו אותה.

האמר? ארמאנד האמריקאי

 מנסה ק1ו
לצחוק עוד

 מנסה בשבץ־מוח, שלקה מאירוביץ, (״דוק״) זאב
 הפעם, אולם בבית־החולים. חוליו ממיטת להתבדח

 מראשון־לציון העשיר הישיש אין לעבר, בניגוד
המ־ קלות־דעת, בצעירות מוקף

פליי־ חוכמותיו. לשמע צחקקות
מרושלים. במיכנסי־פיג׳מה בוי

₪וחת: המרחרח לתל

 אורן בדודי, טל עם (בעברשלמון לאה
מהגב פסק־זמן לוקחת שפירו) עודד לבקוב,

 רוזן> חנוך עם (פעםגרוסמן ליאורה • רים
 לצידן איטלקים שני • אמסלם רוני את פגשה

 עגנון • לחוביץ ומירי זוהר זוהר של
 ירח־ את — (בתצלום)גנזי וסמדר גרנות

 החתונה בוטלה כך • באירופה יבלו הדבש
ת של  מוטי על לחצו ההורים ויגלר: רוני

 • מבראזיל ילד מביאה בינג ג׳קי • ריים
אנג׳־ מסויים: בגיל פלייבואים

 ר שאולי טדי של)18(ליק
בן־פורת. שוקי >של35(קים

הקבועים: המדורים
 3 והאינדיאנית המיליונר - מיכתבים

ץ - העורך איגרת 4 1969 קי
5 בממשלה תנינים - תשקיך
10 העץ על סרג־נטים - במדינה

11 והשריון הקלע - הנדון
12 שרון! שיקר מתי - אנשים

 14 בלונדון הש״ח מחיר - והשקל אתה
14 הלבן לבית שחורה - תמרורים

מן שי יו 15 הקיר על לוח - אי
אלספקטור, שרה - אומרים הם מה

יונתן. צפירה בן־אליעזר, יריב
רון סרטני, אמירה  16 תגיר דני דקל, י

21 בזק תעלול - זה וגם זה
 22 דציבלים 150 - ישראל לילות

24 העולם כל על - מרחלת רחל
26 כרמלית - חדש דך

30 ובתולה אריה - הורוסקופ
32 )2(בחי איבר - תשבץ

ל - לרותי מיבתבים  32 מתנועע שמי איי
 33 זימן ואיילת מדונה - העניין עצם

40 אוזל המלאי - שידור
2608 הזה העולם


