
ךבויכחבים
תשמ״ז איש־השנה

ש תשמ״ז, לאיש־השנה הצעות עוד
ראש־ בגליון שבועיים, בעוד ייחשף
הזה. העולם של השנה
 החבר׳המן ספק, ללא הוא, איש־השנה

 פרשת־הנשק גיבור ניר, עמירם המצד, ^הישראלי
האיראנית.

 הכוונות שעם ישראלים, של המייצג הדגם הוא
מבק יפה), עולות אפילו סוברת(שלפעמים הכי
 לא כשזה גם הבלתי־אפשרי, את לעשות שים

 האחרון הדבר וכשזה כדאי, לא כשזה וגם דרוש 1
לו. זקוק ישראל שעם

ה־ את שיזם האיש נוספת: אקטואלית דוגמא
א ל תל־אביב מררי, אפרים י

 מסויים, אדם ולא טיפוס להציע מותר אם
ה התעשיה פועל את כאיש־השנה מציעה הריני

 מדינת של הגדולה תיקוותה שהוא כשם ישראלי. !
 ורמת־החיים הכלכלי עתידה (להבטחת ישראל

 כל של הראשון הקורבן גם הוא כך תושביה) ^של
 אתא, (ראה מלמעלה המדינה על הנופל מישגה

לביא). ראה סולתם. ראה
טבשן בן־אפרים, ציפורה

שהע שוקן, עמוס השנה: של יתונותעאיש־ה
 המפה על ח,1חדש שלו, העיתון את השנה מיד

 קריא, הוא עיתון: עם לעשות אפשר מה והראה
קולע. הוא קצר, ושא

תל־אביב רובינשטיין, שלמה

 הישראלי הכדורגלן השנה: של איש״הספורט
 לעשות כיצד — אבן־החכמים את שגילה בחרל,
 דולארים בבלומפילד או בימק״א שערים מכמה

חולון הרצוג, שמואל ^באירופה.

סיני פרוס
שר-האנרגיול-והתשתית, פעילות על

 העולם הסיני", (״החוזה שחל משה
).2.9.87 הזה

 מתכנן אינו שחל השר בכתבה, לנאמר בניגוד
לסין. נסיעה

 חוזה־קניות־ נחתם לא בכתבה, לנאמר בניגוד
מסין. ■פחם

 מישרד־הא־ מדיניות בכתבה, לנאמר בניגוד
בק חליפין עיסקות לבצע היא נרגיה־והתשתית

לביצוע. ניתן שהדבר מקום בכל אנרגיה ניות
 התערב לא שחל השר בכתבה, לנאמר בניגוד

 חברת־ למנכ״ל הורה ולא בקניות־פחם מעולם
אחר. או זה ממקור פחם לרכוש הפחם

 שחל השר בין אין בכתבה, לנאמר בניגוד
קשר. כל לוי וחרוז

ה מעולם התייחס לא בכתבה, לנאמר בניגוד
 עקרוני ובאופן הפועלים בנק של לעסקות שר
 מיס־ לגופים הקשורים בנושאים מתערב אינו הוא

אמיר, אבישי חרייס•
ירושלים והתשתית, האנתיה מישרד סבר

הכואב הלב!
שית דעתו חוות  קורא של מאוד האי

בניכר. 1
ש וזה הזה, העולם זה מי בדיוק יודע העם ""

הד על מעיד רק זמן הרבה קיים הזה השלם
ישראל. של האמיתית מוקרטיה

 אל־חוסייני(״קשה פייצל של הדוח את קראתי
 הוא ).12.8.87 הזה העולם אגדה!', של בנו להיות
 לתבל שבאו מחבלים עם אזרחית ספינה על מסט־

 על לספר גם לו איפשר הזה והשלם בישראל
הקרים. במים שטבעו המיסכנים קבוצת
 בכפפות באלה שיטפלו סיבה שום ראיתי לא

משי. של
עליכם. הלב לי כואב

לוס־אנללס פרידמן, דני

ש מנהרי ^התימנים מ
באת היהודים תולדות חוקרי על

 הזה העולם (״תמרורים", יופיה
26.8.87.(

 בר יונה אתיופיה, יוצאי עסקן של מותו עם
 פיי־ יעקב הד״ר של שמו את הזכרתם גאלו־״

 את כלל, בדרך רואים, בו ),1955־1981(טלוביץ
 אך משיכחתם. אתיופיה יהודי את שהוציא האיש

 מפוליו העגלון בן לפייטלוביץ, הכבוד כל עם
 ולימד למד בהן ובז׳נבה, בפאריס זרח שכוכבו
 שתי ובמיוחד ואשורית מיזרחיות(ערבית לשונות

ושפת־ גיז שפת־הקודש — האתיופיות הלשונות

2610 הזה העולם

הקידמי: השער כתבת

נו עצמו אח גו
 ישראלי מוכן חובותיו. לכיסוי כסף, תמורת

 מגופו. חלקי□ למכור (בתצלום) יוסף בשם
 כל כילית. רגל. יד. עין. במהירות ״למכור

 בלעדיו.״ לחיות להמשיך שאפשר זוגי איבר
 מה אשתו? כך על אומרת מה .י

 אינה אגב, האוזן. ילדיו? אומרים
■ כבד־שמיעה). הוא (כי למכירה ^2^

האחורי: השער כתבת

סטלוגה עם זונה
 את כובש רמבו - שם סטלונה פה. סילווסטר

 הקטנה, אפגניסתאן את בעיקר העולם. כל
 הוא אישית בשיחה ים־המלח. ליד שהוקמה

 לקרבות־הגבר זכר וחבלות, שריטות מראה
ה־ על בגילוי־לב מדבר הוא רה.

טעם׳ על שלו. הנפוחים שרירים
כסף. הרבה על כסף. ועל הקהל

לחנדים הנווד
 גיורא קובע לחכמים!״ מישחק זה ״כדורגל
 בארץ, הבכירים המאמנים משני אחד שפיגל,
 על מספר הוא הזה. להעולם מיוחד בראיון

 שלו הקריירה על כשחקן, בעבר הצלחותיו
האקדמיים, לימודיו על בחו״ל,

■ 7  של והייצוא הייבוא בעיית על 6(1
ובנו. אביו על וגם — שחקנים

הצרה בובת
 בהתנדבות לקיים החליט אלמוני עורך־דין

 בתל־ מגן־דויד־אדום בבית להחייאה, קורסים
 באים. מעטים רק שמעו, מעטים רק אביב.

בחברת שעות שלוש של בילוי י ^
חיים. להציל יכול בובת־הדגמה 6

והחרדים אסד
 של אחיו אסר, לריסעת המשותף המכנה מה

 המערבית, מהגדה מתנחל סורי!־״ נשיא
 חרדי שבועון ההסתדרות, ביומון תונאיעי

ומשובה: שדון? ואריאל צהוב

8  ארצות־ של דולר 800 של סכום■6
אחד. בלגי פרנק ועוד הברית

סורר■ גם אור׳
 את לבלום אוברקוביץ יורם הצליח איך

 דריקס אלי הפסיד איך • גימציי! דורון
 לאורי מאמינים מדוע • מכבי? מנצחון

 מלכה, בסמי ונוזפים פצוע שהוא מלמיליאן
 קונפורטי בני • פצועי כשהוא

 יפטר עוד צימר חיים מזהיר: ^
סווירי! שאול את בסוף

החסום הכביש
 למצוקה נקלעה הישראלית הנשק תעשיית

 גם אבל ב״לביא״, רוצה אינו צה״ל — חמורה
 הסועלים ומצטמצמים. הולכים בעולם השווקים

ביט־ ,כבישים השבוע שחסמו
ה־ הדרך חשובה: אמת או

חדשה. לחפש יש חסומה, זאת

 מווווחדש דף
עמו׳ נ\ד

 לציון הראשון הראשי, הרב שכבוד להניח יש
 הורים על שאסר בעת ידע לא אליהו, מרדכי
 איזבל נמרוד, עמרי, בשמות לצאצאיהם לקרוא

 בעיני הרע את ״עשו אלה כל שהרי ואבשלום,
מר־ עצמו, שלו שמו גם כי ה׳,״

6  שונד שכך לאוזניים אוי — דכי 7
אליל. של משמו שאול — עות

ת רחל ר ח ר מ ה
ר ת:11מ ח

אהו מאירצ׳ק, עדיה
 המישטרה קצין של בתו

צ׳י־ את רוצים לא •
 מצליח איך • צ׳ולינה
 קלצ׳ינסקי אנדרי

ו־ שרון של (אבא
 לעצמו למצוא סמדר)

• צעירונת? איזו תמיד
 מישפחתית חופשה

 • ואמה לד גילה עם ואחיו, ארזי אפי ביוון:
 פריבם, אריאל עם מתחתנת ברמון טובה
 דויד עם בצרפת מבלה אחותה, זיטנר, ואורה
 מור: פינצ׳י של התשיעי הזיווג • ברגמן
 (בתצלום), וכפלר דנה את שירכה היא עכשיו

איציל! עם לשעבר, מלכת־יופי
6 *  (סופר־סגל עדי • ספקטור £6

הרופא. עם מתחתנת פארם)

הבקבוק בתוך
 עיראק בין

לאיראן
 הסגור הבקבוק דתוך נקלע ענקי אמריקאי צי
ה של לבן־ערובה •טס והסך המיסרץ, של

 או לישראל טוב דה באדר. והעיראקים איראנים
 הזה במישחק מיקרה. כבל לא?

 הבימה לשולי :־־ל־ יש־־אל 6*6
רב. מישקל לשיקוליה ואץ

והשקל אתה

 הלוהט המקור
המישנט ובית

 מסוגל שאינו ולגלות מקרר לקנות איך
 לארץ לייבא מקפיד תל־אביבי יבואן לקרר!

 לפעול המותאמים אמריקאיים מכשירים
 זו־ הם כי - קרים באזורים ^ ^ ^
 קבע בית־המישפט יותר. לים 6(2^6

בשלו. היבואן אבל שקבע, מה

 נועה תכריכי
היטלו דומני

 האיש את לארץ הביאו רימיאניוק של סניגוריו
 ואת הזיוף, את וגילה היטלר־ ״יומני את שבדק
הקג״ב. של תעלולים שחקר הרוסי, הרוזן

או־ טל, צבי השופט חלה אילולא
■6  על גם אלה בימים שומע היה לי 1

תות־אנך־אמון. המלך תכריכי

איסר של הדרייפוס
 את שהסעירה פרשה שוב: צף זה עכשיו

 ותיק פוליטי בשמנהיג שנד״ 30 לסני המדינה
 הסובייטים. למען בריגול השב־ב על־ידי נאשם

 אהרונצ׳יק שכתב מיבתב של ראשון סירסוס
 (.הרגשתי מאסרו בימי כהן

| ן  מול דרייסוס:־), אלסרד כמו 6 ■
הראל. איסר של התרברבותו

הרופא \יהש
 נמשך בית־הוזולים, בשער מקטסה התחיל זה

 יום, בתוך תסתיים ועדת־מישמעת של בישיבה
 את לבדוק שהתעקש השומר, פיטורין. במיכתב

 ערבי ״כל לו: אמר טיבי, אחמד הד״ר של תיקו
 ההנהלה האם מחבל!' הוא

■6 1  ובאבחנתו בפסיקתו תומכת 1
הגיזען? שומר־הסף של הדקה

הקבועים: הסדורים
 איש־השנהז מי - מיבתבים

 מוועכונו מיכתב - העורך איגרת
ף שקי  אל־סם גם סם, גם - ת
 ״מעניינת־ תמונה - במדינה

 חסומים כבישים - הנדון
 בטוטו החיים - אישי יומן

 איידס נגד כפת בגד - אנשים
 בן־אמוץ. דן - אומרים הם מה

 רון, גדעון צמלין, רובי הנגבי, צחי
 רפאלי מיכל ענבה, איציק

בבית־השימוש קרם - זה וגם זה

3
4
5
6 
7

11
12

14
21

 22 יודצניתה אחת כל - ישראל לילות
 25 בלב־דיזנגוף מחדל - והשקל אתה

26 לעבודה! הבוז - חדש דף
28 שלושתם עם שכבה - תמרורים

 29 שפיגל גיורא עם - השבוע ראיון
33 בתולה מיבחן - הורוסקופ

34 העולם כל על - מרחלת רחל
36 נעל־בית - תשבץ

36 בכיר קצין - לרותי מיכתבים
 41 גומרת לא איריס - העניין עצם
42 מלוכלך תרגיל - ברשת חור


