
ז ג בי ח ב בזי
תשמ״ח איש־השנה

 תשמ״ח, לאיש־השנה מועמדים על
 הזה העולם שער על יופיע שדיוקנו

שבועות. שישה בעוד
להסת עומדת תשמ״ח שנת אבל תאמינו, לא

המו את המציעים חלוץ להיות מבקש ואני יים.
חשנו״ח. לאיש־השנה עמד

 הנינוח הגבר ניסים, משה הוא שלי המועמד
 בידיים הישראלי המשק הגה את המחזיק והשקט,
ובאורך־רוח. בסבלנות בעקשנות, יציבות,

חיפה רביץ, יצחק

 משום־ שבא האיש הוא נתניהו. ביבי ...כמובן,
לכנסת(אמ חרות ברשימת 1 למס׳ והמריא מקום

 התחרות היתה שם אבל הפאנל, במיסגרת רק נם
האמיתית).

 המצוי(או, שלישראלי לכך נוספת הוכחה זאת
 יחסי־הכוחות לפי שני, מצוי ישראלי לכל לפחות,

 שיעטפו ובלבד דבר כל למכור אפשר בסקרים),
תל־אביב ייזל, חזי הנכונה• באריזה אותו

 איש־ למעשה, הוא, תשנו־ח ...איש־השנה
 המתקומם המוסלמי): הלוח (לפי 1408 השנה

 במת־ החושות מן יציאתו הפלסטיני. (המתנער)
 כל את שינתה כבר וברצועה בגדה נות־הפליטים

רבים. לימים חיינו את תשנה ועוד חיינו
 איש־ עם שהחל המעגל את סוגרת הופעתו

 האלמוני, החדש העולה הראשון(תשי״א): השנה
 ישראל מדינת של גורלה את קבע שזה וכפי

 המתקומם קובע כך מאז, שעברו השנים לעשרות
.2000 שנת לקראת גורלנו את הפלסטיני

תל־אביב אטון, הדסה

גורלית התחמקות
 המאזניים כפות על שמונח מה על

(״הגדוו", 12ה״ לכנסת בבחירות
).137.88 הזה העולם

המת הפוליטיקאים את רק להאשים אי־אפשר
 כולנו עתידנו. את שיקבעו מהכרעות חמקים

אשמים.
המת בפוליטיקאים בוחרים אנחנו הכל, אחר
 מתחמקים אנחנו גם כמותם ובדיוק האלה, חמקים

עתידנו. על מהמחשבה
 של החלטות לקבל שש אינו איש ישן. כלל זה
,חיפהפרנקל, אריה ומוות• חיים

• • •
והבנות האם

 מאזן(״כך עריכת של הטכניקה על
 ״אתה מאזניה", את כור שיפצה

).13.7.88 הזה העולם והשקל",
 שעה רווחים כור הציגה כיצד הזה, התיאור

 לי. נראה לא חמורים, מהפסדים שסבלה
 הנהלת־חשבונות של האלמנטריים העקרונות

 והחברות־ מרוויחה החברה־האם שאם קובעים
 מאשר יותר הרבה ומפסידות — מפסידות הבנות

 בסופו הקונצרן, כל אז — מרוויחה החברה־האם
הפסדים. המאוחד במאזן יראה דבר, של

ברי רולאריות הלוואות לקחה אמא־כור אם
 הלאה, אותן והילוותה לשנה אחוזים 10 של בית

 אמא־ הרי לשנה, אחוזים 15 של בריבית לבנותיה,
 אבל אחוזים, 5 הסכום כל על הרוויחה אמנם מר

 ולכן האחוזים, 15 כל את הפסידו כור של הבנות
 15(הפסד אחוזי 10 יופיעו עדיין המאוחד במאזן

האם). רווח אחוזים 5 פחות הבנות הפסד אחוזים
רחוסת שלזינגר, צבי

הנברשות ירידת
 מרים ח"כ אי־הצבת של נוסף פן על

 לכנסת ריאלי במקום תעסה״גלזר
 הזה העולם (״חשביו״נפש", הבאה

13.7.88.(
 במונולוג העלתה לא תעסה־גלזר שח״כ חבל

 ריאלי למקום מאי־הצבתה המתבקש נוסף פן שלה
תימן. יוצאי ייצוג קוראים הזה לפן .12ה־ לכנסת
 בשניים־ ישראל כנסת השתבחה ומתמיד מאז
 של וסלתה משמנה שהם תימן, יוצאי שלושה
 של נציגים היו אפילו הראשונות בכנסות ארצנו.
 ליו״ר־ זכינו גם ובעבר עצמאית תימנים רשימת

המנוח. ישעיהו ישראל — תימן יוצא כנסת
 ח"כ בלבד: וחצי תימני יהיו 12ה־ בכנסת והנה,
 כהן גאולה התחייה וח"כ קיסר ישראל המערך

בלבד). אביה מצד (תימניה
ד חנזלאת התימני: המשל אמר זה על  א

הור — כמו אר־זנאביל(משהו תעלקאת1 קנאדיל
 הזולים) סלי־הקש במקומן, ונתלו, הנברשות דו

למעלה. ותחתונים למטה עליונים דהיינו,
תל־אביב כובשי, ציון

בלהות? חלום
הגדו האוייבים שני בקרוב יתחבקו האם
 ויפנו חוסיין, וסדאם האיית״אללה לים,

 בקרוב יצעדו האם חדש) אוייב לעבר יחדיו
 של משותפות אוגדות 100

 לעבר הללו הארצות
לשאלה. תשובה יש שלים!

חדש דף
 קוות,הב בשבח

בגנותה 1א
 לפני שעוד שנה 30 לפני מאמין היה מי

 יצטרך כבר סיפרו של הדפוס דיו שתיבש
 ולטלוויזיה, לרדיו רגליו את כתתל סופרה

ולמבק־ לספרות למוספים
 ״לקדם כדי ידידים רים
סיפרוז של המכירות" את

 האנושית המצלמה
קאפא חבוט שר

 על קאפא רוברט דרך 1954 במאי 25ב״
 סיקר מותו, עד שנה, 22 במשך ונהרג. מוקש

 בתקופתו, שהיו הגדולים המאורעות את
אנו־ וסבל מילחמות ובעיקר

 היתה האדם אהבת אך שי.
תמונותיו. של סימן־ההיכר

 מסניק נדתי
בודנוך

 כל את החושף פרקים, 11ב״ כתב״אישום
 שלא הישראלית, במערכת־החינוך הפגעים

 על סיפור תרפ״ט. מאורעות מאז חדשההת
הפוזל, הגדול האח על דני,
בחסר. לוקה מיני חינוך ועל

 שד ומותו וח
שחבו גבי

 הראשון, ביום נפטר שרובר (גבי) גבריאל
 מהמחלה ייסורים של וחצי שנה אחרי

 הלכו רבים העולם. על אימתה את המטילה
 אותו ליוו הארון, אחרי

 הזה העולם האחרונה. בדרכו
ומותו. חייו סיפור את מספר

הקדמי: השער כתבת

מ־עואכי־רו״ק
 החוק את וקיבלו בוחריהם, את השבוע הפתיעו חברי־הכנסת

 במישאל השתתפו ח״כים 43 בשכר. נוסף עיסוק הח״כים על האוסר
 ריעות. של רחבה בקשת אוחזים והם החוק, על הזה העולם שערן

 אינם חלקם אחרים, בעיסוקים עוסקים אינם חלקם
 את שמעבירים כאלה יש ומהטבות, ממשכורות נהנים

לענות. שסירבו כאלה גם ויש לקיבוציהם המשכורות

האחורי: השער כתבת

והתאבדות רצח
תחילה בכוווה

 בנו ואת אסתר, אשתו, את צ׳יפרוט משה רצח שבועות כמה לפני
 אנשים מניע מה ממוות. ריבקה הבת ניצלה בנס רק ערן. הצעיר,

הרוצח־המת־ של אופיו מה בני־מישפחתסי את לרצוח
הריג־ הסערה על מסויימים סימנים מעידים האם אבדן

הם! מה כן, אם ובהתאבדות! ברצח המתבטאת שית, ^4^■

לשות! חצה
 אלה בימים לרצות היה יכול עמור מאיר
 בשטחים לשרת סירוב על שני מאסר עונש

 הן, נפלאות ההשגחה דרכי אולם הכבושים.
 בשטחים הפעם לשרת התבקש לא ועמור

חייו, על מספר הוא אלה.
אפ־ על הצבאי, שרותו על

גבול". ״יש ופעילות ליה

מי* את הציל מי
 על • הישראליים והשופטים החום עומס על

 במדינת שקורה מה על • מאבק בשם נער
 אחר מקום בשום לקרות יכול ולא היהודים,

 המחריד החשד נולד איך •
 שמיר יצחק מוכן כאילו

מיי את הציל ומי • לשלום)

לעולם מסביב
 הציוני הקונגרס נשיא ברונפמן, אדגר

 ג׳סי של במחיצתו ערב בילה העולמי,
 איתו לעשות רצה רומניה מנהיג ג׳קסון.
 ברית״המוע- ושגריר פרס ושימעון עסקים,

 הוא בדירתו. נפגשו בארצות״הברית צות
 קשריו על הזה להעולם מספר

ולד־ קורט על העולם, חובקי ■
והצלחה. כסף כוח, ועל היים,

מגונה מעשה
 אמו. ברצח הסתפק לא גולדשטיין שלמה

 הצטרף מהכלא, הראשונה חופשתו במהלך
 מעשה גם פשעיו לרשימת

בנערה בכוח, שביצע מגונה ^
וחסרת״הגנה. עיוורת צעירה

□:,הקבוע המדורים
3 הנברשות ירידת — נדבתבים

4 שסר ש — העורך־ איגרת
5 ברדיו 01 — תשקיף
6 אה1 יום - במדינה

7 פסק־זסן — הנדון
11 בארזיס אם — אישי יומן

12 בטיסה וחים — אנשים
 לנדאו. דו־ - אומרים הם מה

 הר. ישראל שסטוביץ, מיקי
18 חרון עמי פלו. אהוד ב״ר. שושוה

20 אחרים פליטים — קולנוע
21 בועוע שף— זה וגם זה

22 איטלקית מסיבה - ישראל לילות
24 ברזנפמן אתר - נסש חשבון

26 וסיטבח״ס שמיים — חדש דף
28 ב״סרצדס־ חזונא׳ — תמרורים
33 ומרס יופיטר — הורוסקופ

34 העולם כל על - מרחלת רחל
42 המים סישפחת — לרותי מיכתבים
42 תשבצופן

הגדולה ההצגה
 השחקנים הוקמה, הבימה נכתב, התסריט

 לקווי- חוברו הזרקורים העירה, הובאו
 מחזה בכל וכמו החלה. וההצגה החשמל,

 הדמו- בוועידת חסרו לא קלאסי, יווני
הפתעות, באטלנטה קרטים

 צד־ ועלילות שחקני־מישנה £ ] 1 \
בנובמבר. יבוא המשך דיות.

 נסורת חדוות:
ועירה

 רעילה, כימית פסולת של הטונות אלפי
 יכולים לבנון, חופי מול איטליה ששפכה

 עד ישראל. בחופי גם אקולוגי לזיהום לגרום
 להביא אחד ממשלתי גוף אף טרח לא היום

 מרינוב, אורי הציבור. לידיעת העניין את
* ^0  לשמירת השרות על הממונה ^0

במישרד־ הסביבה איכות
שאלות. כמה על עונה הפנים

אדים! שני
 ההנחה על לערער מנסה קרוי משה הד״ר

 לבין דת בין היא היחידה שהברירה
 צ׳ארלס את מגייס הוא לעזרתו אתיאיזם.

 איינש- אלברט את דרווין,
ומגיע כהנא, מאיר ואת טיין £ ■

אלים. שני יש כי למסקנה

המרחרח רחר
מרווחת:

בשי וצהלה שימחה
מי - למ״ד כון  ת

• ביחד שוב וקובי
 של הנמוך הפרופיל

 רביד מוטי הפרופ׳
 ריקי והאדריכלית

מיו מטוס • קדרון
 ישי־ ודניאל ברבי שינו של לחתונה חד

 וסיפו־ הצרפתי האוכל • (בתמונה)נובטקי
 אוח- קאתי של רי־האהבה

במישפחת שימחה • נה ■
מתחתן. גיגי של הבן פרס:

3 ..........י— 2656 הזה העולם


