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מיכתבים
ירמיהו אמר כה

 תשמ״ז(יועץ איש־השגה בחירת על
).21.9.87 הזה העולם הסתרים״,

 לאיש־השנה. ניר בעמירם בחר הזה העולם
 להיוו# שמיר ויצחק פרס שימעון בו בחרו כן ולפני
הבכירים. מיועציהם אחד

 אמר: הוא וכך הנביא? שאמר מה זכרו הם האם
 קוצים!״(ירמיהו, אל תזרעו ואל ניר, לכם ״נירו

באר־טוביה פלג, מיכאל '>•ד יקפ

לרפואה אחד מיזרחי
 אנשי״השנה של העדתי מוצאם על

הזה העולם העורך״, (״איגרת
16.9.87.(

 המיזרחיים היהודים מיספר כי שהודיתם אחרי ■
 הלא־ ממיספר אפילו קטן הוא אנשי־השנה בין

 וגם איש־שנה(שלושה) להיות בכבוד שזכו יהודים
 זה, לכבוד שזכו (שלוש) הנשים ממיספר קטן

המעוות. את סוף־סוף, תתקנו, השנה כי ציפיתי
ניר. עמירם את אשכנזי. שוב שמתם אתם אבל
 להבנה השערים את הפותח המיזרחי אדרי, רפי

 חסן עם פרם שימעון את הערבים(בהפגישו עם
 המסמל, לוי, דויד לכם. טוב היה לא מארוקו), מלך

 כמהעדייןמתייחסים עד חירות, בוועידת בכישלונו
 לכם. טוב היה לא במדינה, המיזרחי לרוב בזילזול

 המוכן המצפון, בעל הישראלי האדם סויסה, רפי
 של גורלם את לשפר ובלבד מישרתו את לאבד

 לכם. טוב היה לא בנו, למען כבודו, ואת האסירים
 דן של מינויו נגד העקשנית לוי,שבמילחמתו משה

הפו עידן את סופית פתח לרמטכ״ל, שומרון
לכם. טוב היה לא בצה״ל, ליטיזציה
 ובין חיובית תופעה מייצג שהוא שבין נראה

 אין מיזרחי ליהודי שלילית, תופעה מייצג שהוא
אנשי־השנה. במיסדר מקום

שדם קטן, אשר ׳ח

 אנשי־השנה 37 בין בשבילכם. חדשות ל׳ יש
 מצויים לא תשמ״ז) עד הזה(מתשי״א השלם של

 רק שקבעתם. כפי מיזרחיים, יהודים שני אפילו
 יהודיה היא כהן) (גאולה 37ה־ כל מבין אחת

 השנה ואיש התנ״ך חתן חכם, עמוס כי מיזרחית.
 קלוגמן, המורה של בנו אשכנזי, הוא תשי״ח,

לחכם. שמו את שעיברת
פחח־תיקחה בן־יצחק, אברהם

הירידה לעצירת העיתון
 קוראיו על הזה העולם השפעת על

הזה העולם העורך״, (״איגרת
26.8.87.(

 את הקוראים אנשים ״כמה שואל אבנרי אורי
 מושפעים הם ואיך ממנו מושפעים הזה העולם
 הזה העולם השפיע עליי כי להודות ברצוני ממנו?"
מאוד.

 שהייה (לאחר דרכים לפרשת הגעתי כאשר
 בארצות־הברית) וחצי שנים 11 בניכר, ארוכה

 היה הרי לא, או ארצה לחזור אם בליבי והתלבטתי
 בארצות־ שהותי שנות כל הזה(שבמשך העולם
 מקור עבורי היה והוא עליו מנוי הייתי הברית

 גורם בארץ) לקורה ביותר האמין האינפורמציה
לחזור. הסופית החלטתי של בגיבושה חשוב

 פנייתו משהו. לי עשו תמיד אבנרי של מאמריו
 הקורא, של ליבו אל קריאתו הצרוף, להגיון

 שאליה במדינה, המתרחש על הנוקבת ביקורתו
ותי המעוות לתיקון פיתרונות תמיד מוסיף הוא

 נתנו לא במדינה, האירועים על המדוייקים אוריו
מהארץ. לנתקני ולזמן למרחק

 למצפוני הניחו לא ומאבקיו דיעותיו רעיונותיו,
שבניתוק. בשלווה לשקוט

תל־אביב (עכשיו) מרקום, יוסי

ובבת־ים בבריסל בברפוריה,
ה (״איגרת מאוד מתמיד קורא על

).21.9.87 הזה העולם עורך״,
 מכיוון אבל בעבר, עיסוקיי את לפרט יכול אינני
 העולם שאת ראש־השנה בגליון הזכיר שהעורך

 גם בבנימינה, וגם בבאר־שבע גם קוראים הזה
 להביא מבקש אני וגסבבואנוס־איירס, בברוקלין

אישי. מנסיוני מסייעת ערות
 הולדתי, בעיר לקרוא התחלתי הזה העולם את

 הצבאי שירותי בעת לקרוא המשכתי בנייברק;
 שבוע כל ממנו ונהניתי באר־אורה (בחוות־הגדנ״ע)

 הוריה בבית אשתי עם גרתי בהם השנתיים במשך
בבלפוריה(המושב).

 בעת להמשיך גם הצלחתי הזאת במסורת
 בבריסל השווייצית, בבזל — באירופה שירותי
את מעריך שוב אני ועכשיו הגרמנית ובבון הבלגית

)4 בעמוד (המשך
2613 הזה העולם

תשמ׳יז אנשי
 האנשים את הזה״ ״העולם מכתיר שנה, כבכל

 השאר: בין החיים. מתחומי תחום בכל שבלטו
 מרדכי (אשה), פולארר אן נורת׳(עולם), אוליבר

 ניסים(מדי־ משה וענונו(צעיר), ^ 9 ^
(ביטחון), מיצנע עמרם ביות), ^

ועוד. (ספורט) מנסדורף עמוס

הלוויות
 המשורר של בהלווייתו מיגבעת חבש מי

 התייצ־ ואיך ראש, בגילוי בא ומי קובנר, אבא
חובשי־ גוש־אמונים ראשי בו

 של בהלווייתו סרוגות כיפות
טבנקין. יוסף איש־הסלמ״ח

השנה מישפט
 המישפטים כל על אחד מישפט האפיל בתשמ״ז
 הזה העולם דמיאניוק. מישפט השנה: שנערכו

 בין השואה נשכחה (כיצד ההחמצה את מנתח
 הנאשם של הופעתו את הטלוויזיה), פעלולי

 למישפט (שסיפקו הסניגוריה אנשי את הגמלוני,
ואת התככים), ואת הדראמה את ^

 התובע של המבריקה הופעתו
אלמוני. שנה לפני עד שהיה

הקידנד: השער כתבת

נשבו הטאבו
 בקומדיית הסתיים בזנבה הרציני המיפגש

 עמי־ משה של פגישנתיז צ־רלי־, של ״המסר
נס בירושלים פלסטינים עם (בתצלום) רב

 נולד נם ובסוף נוסייבה. לסרי במכות תיימו
המי ליד שמנים צ׳קים על המכוער הסיפור

 שימחה של חג חג. היה השלום לאויבי טה.
 עשן שהתפור אחרי אבל לאיד.

חדשה. מציאות נותרה הסנסציה.
לאש״ף. דרך מחפשים בחרות גם

האחורי: השער כתבת

לעיתונאי סכין
 צדוק העיתונאי למעשים: עבר גם זה עכשיו

 בנסיון־ סכין, דקירות ספג יחזקאלי(בתצלום)
 כשגילה הכדורגל. מיגרש ליד שאירע רצח

 ירושלים בית״ר בתוך ומריבות שחיתויות
 האוה־ עליו כעסו לקבוצה. להתחנף וסירב

חוד־ אותו. היכו אחת ופעם דים.
לס־ שעבר אחרי ארוכים שים
זכר. מישהו אחרים. עניינים קר

 את עיןיבעין לראות ומצפה ערום כאן שוכב אני והנה ״...
 סיוטים של סודם הסוד, גילוי את - פחדי מכל הנורא

שנה...״ שלושים זה לילה־לילה, אותי הפוקדים

הצופן:
ע מ ד א

של החלש סיפח

ט צ יק1ק.
של הבא בגליון יפורסם

היה העוצם
 באל־אס־ד׳, ומסובן חדשני טיפול של סיפורו הו1

 הפסיכיאטרית במחלקה במחבר שנערך
 הספר הולנד. בל״דן, הממלכתית באוניברסיטה

 שבהם במצבים הטיפולים הקלטות על מבוסס
סודותיו. את הלא־מודע הסגיר

 הזה״, ״העולם בתולדות תקדים לו שאין זה, גליון
החג. לרגל אחת, ביממה ויוקדם מוגדל, יהיה

 ענק תשבץ
חזה השלם

 שמשתע- מי לכל ינאי. ביגילא ריכתכע
 ואוהב ביוס״הביפורים, מס

אינטליגנטיות. חידות לפתור

שימחה היועצת
 אני אבל פמיניסטיים, ברובם שלי ״הרעיונות

 וגסמישפחה,״ קריירה אוהבת אנטי־גברים. לא
 את להחליף המועמדת שימחה, אתיה מכריזה

 היועצת מתפקיד המודחת שפירא־ליבאי, ניצה
אגב, השתיים, האשה. למעמד

 ליכל־ ״ניצה פעם. התחלפו כבר ■ )1 ■
כעת. שימחה מנדבת אז,״ כה

טיילור ליז כמו מירי
השחק של כפילתה פעס ודתה שפיר מירי
 חסידת היא אלעמי אורנה טיילור. אליזבט נית

 בגרים מעצבות שתיהן דאדא.
לא שכמוהם כיותר, אלגנטיים ■

בחו״ל. אפילו — להשיג ניתן

והשקר עתה
גביש במקום גאון
 גאון בני ההחלטה: נתקבלה כבר בהסתדרות

כור. בראשות גביש ישעיהו את יחליף מקו־אופ
 ומי יקודם, רווחים שמראה מי

 הבעיה יילך. הפסדים שצובר
רוזוליו. דני את להזיז — עכשיו

יהודי?׳ מי יודע מי
 ליום־ מיוחד בראיון הכהן, אביתר שמואל הרב

 לדתיים, החילוניים בין ניתוק מציע הכיפורים,
 לדתי לתת מוכן החילוני מגע, יש עוד ״כל כי

 הל־ כי סבור גם הוא יהדות״. בשבילו לעשות
 שאלוהים עונש היא אומיות

 ומסביר אתבני־האדם, בו היכה ■
יהודי. מיהו יודע הוא אין מתע

חדש דף
האדמוני הקווא

 גרוסמן בדויד השנה גם בחרה חרש״ ״דף מערכת
 ״הזמן סיפרו בזכות — בספרות השנה כאיש

 — השנה איש היה קלדרון נסים בעיני הצהוב״.
שהפ־ האלמוני״ החדש, ״הקורא

ברכישת קיומו את השנה גין

וווווחת: /77/77;ז/7 7/77
 ויוסל׳ה סבאג אלברט של בביתם כספי תגה

 גירעון האופנאי של הבת של החבר • בוכמן
ת • אוברזון  • חתונה צימרמן: וג׳ק בתרי תני

 אל־ אנוור קרטר, צ׳רני(ג׳ימי ליאון עורר־הדין
וייצמן) ועזר בגין מנחם סדאת,

 שלי עם עיתונאי לראיון נכנס £
מאוהב. ויצא היפהפיה גולדמן

הקבועים: המדורים
 3 לרטאה אחד מיזרח׳ — מיכתבים

 4 מפתיעה החלטה — העורך איגרת
5 נכת כת סילחמת — תשקיף
6 ברווז עוד — במדינה

חד — הנדון 7 דנבה א
 16 קימצניק רב ע□ —השבוע ראיון
19 צ׳־צ׳זלינה הח״כ־ח — אישי יומן

21 זעתיד עבר — זה וגם זה
22 בחזזטרה — ישראל לילות

26 לבאקו בדרך — חדש דף

 פקקים אין — והשקל אתה
32 ב״אל־על־

33 ק1ע' הפעם — תשבץ
34 מאזניים מיבחן — הורוסקופ

35 בלי יכולה לא — קולנוע
 פורה. אור־ - אומרים הם מה

 שפירא. ניצה נוטמן. דליה הלוך. נתן
ק1 שדה רפי ח 36 לזעבסק׳ צ

38 בקאהיר המישפטן — תמרורים
40 ססטזל איזה — אנשים

42 השלם כל על - מרחלת רחל




