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תשמ״ח איש־השנה

תשמ״ח, לאיש״השנה מועמדים עוד
 חמישה בעוד תופיע דיוקנו שדמות
 ראש־השצה גליון שער על שבועות

הזה. העולם של
האימ קיסר שהוא קיסר, ישראל היא הבחירה

 שלל־ סר, קופת־חולים, — המתמוטטת פריה
חדרה פלמר, אלי הקיבוצים. במה.

 המבקש השפוי, הרוסי גורבאצוב, מיכאיל ...
לא־שפוי. לעולם שפיות להחזיר

תל־אביב רביב, לאה
 שגלימת־המיסתורין הישראלי, המנהל ...

ממנו. הוסרה
המש מנהלים של שיכבה מצוייה כי מתברר

 שקל אלף 25ו־ 20 אלף, 15 אלפים, 10 תכרים
 חמורות, תופעות שתי גם מובנות וכך לחודש

 תשמ״ח: בישראל טובה חלקה כל המכלות
 והחטטנית הקנאית וצרות־העין צריכת־הראווה

 חדש? אוטו קונה הוא למה ככה? מרוויח הוא (למה
הוא...) למה לחו״ל? הרבה כל־כן־ נוסע הוא למה

חל־אביב שיינרמן, אילן

רא־מנוצר פוטנציאל
 לשעבר של״י ראשי של הישגיהם על

 הזה העולם של״י״, של (״הניצחון
20.7.88.(

 לשעבר של״י אנשי של שהישגיהם נכון זה
 מתי מפ״ם, רשימת בראש צבן (יאיר מרשימים

 לרפ״י ההשוואה אבל במתקדמת), 2 מס׳ פלד
מוקדמת. עדיין

 ספק, ללא קיים, הפוטנציאל כי אם זאת, בכל
 ראש־ממשלה מרפ״י, שיצא כפי משל״י, יצא טרם

 הור־ (ייגאל שר־אוצר לא ואפילו פרס) (שמעון
□,יחשל דגן, איתן ביץ>.

יתרון עם פיתרון
ב להתנחלויות התחבורה קשיי על

 ההתקוממות נוכח הכבושים שטחים
קטיף״, לגוש (״רחפת הפלטטינית

).20.7.88 הזה העולם ״תשקיף",
 לרכוש קטיף, גוש מלונאי של הרעיון את
 למלונם האורחים את בה להעביר על־מנת רחפת,
 דרך הנסיעה סיכוני את בכר ולחסוף הים, בדרף

 השטחים כל על ולהחיל להרחיב ניתן עזה, רצועת
הכבושים.

 את יום מדי יעביר וזה צי־מסוקים, לרכוש יש
 מבתיהם וברצועה המערבית בגדה המתנחלים

 מהם ימנע זה ובחזרה. שלהם למקומות־העבודה
 חוצה־שומרון, בכביש להם האורבות הסכנות את

חלחול. בצומת או למשל,
הכל. זה אין ועדיין

 האווירית לתעשייה יאפשר גם הזה הפיתרון
האווי התעשייה הלביא. חלופות ממש להשתקם.

המתנ לשרות מסוקים לייצור מיפעל תקים רית
תל־אביב גרינשפן, אהרון חלים•

אחרת גם אפשר
 הנובעת נפוצה, שגיאת־כתיב על

 העולם (״אנשים", האותיות מדממת
).20.7.88 הזה

 מסיבת על דיווחתם כאשר שוב. זה את עשיתם
 ביפו, צרפת בשגרירות הבסטיליה כיבוש יום

 מאורחי אחד על בתצלום) (והראיתם סיפרתם
 אבל טמיר. אברהם מישרד־החוץ, מנכ״ל המסיבה,

תמיר. כתבתם: שם־מישפחתו את
 שיודע מי שגם הזאת, מהבעייה הסובל כאחר

 זאת להראות יכול איננו נכון, אותיות לבטא
 מיכתבים המון מקבל אני (ולכן בכתב תמיד

 ששמי למרות עמיר" יוסף מר ״לכבוד הממוענים
 פעם כל אולי, הצעה: לי יש אמיר), יוסף הוא

 תכתבו ממישרד־החוץ, אברשה על לכתוב שתרצו
לפ שבהן, לועזיות, באותיות שם־מישפחתו את

רעננה אמיר, יומך לשגות• אי־אפשר חות,

ארנבי הימנו?
 יום־הולדתה של מעניין תיזמון על

של השמעת־הבכורה של ה־ססג
 העולם (״תמרורים״, האינטרנציונל

).27.7.88 הזה
 שהאיר ,עכשיו עצמה. על חוזרת ההיסטוריה

 להשמעת־ 100ה־ יום־ההולדת את חוגג טרנציונל
 היתה מי לפני להזכיר הראוי מן שלו, הבכורה

בכורה. השמעת אותה
 ברא־ הושמע העמלים, הימנון האינטרנציונל,

)4 בעמנד (המשך 2657 הזה העולם

הקדמי: השער כתבת

קיט׳ על הכל
הב הראשונה ״הגברת דוקאקיס, קיטי
 יצאה דוקאקיס, מייקל של אשתו אה״,

 שמונה מאז הראשון הרישמי למסעה
 הדמוקרטית המיפלגה למועמד בעלה

 שאולי מי ארצות־הברית. לנשיאות
 של היהודיה הראשונה ״הגברת תהיה

 יהדותה, על מספרת ארצות־הברית״
 על דיעותיה בארץ, ביקוריה

 השואה על במרחב, הסיכסוך
בפלורידה. הנורא החום ועל

האחורי: השער כתבת

בוגדנית תהנה
 ילד להביא בן־ארי ריבי של העז רצונה
 לא היא מותה. את עליה הביא לעולם

 ועברה, טיבעי באופן להרות הצליחה
 ב־ טיפול הפוריות, טיפולי במיסגרת

 בדעתה העלתה לא כלל היא פרגונל.
 הדוקטור בעלה התרופה. מסוכנת כמה

 את מאשים ברמן עימנואל
 פושעת ברשלנות הרופאים

לדין. אותם לתבוע ומאיים

ף ש ד חד

מבררים ב״פאן״
״מיי הבינלאומי פא״ן שמרכז יודע מי

הסופ אירגון של הישראלי הסניף את דע"
 ועיתונאים יוצרים של לגורלם בקשר רים

 השאלה הכבושים? בשטחים פלסטיניים
 ב״מידע" הישראלי הסניף עושה מה רק היא

 יסתפקו האם מקבל? שהוא
ש־ רבין, יצחק עם בבירור

לברר... לו דוחקת לא שעתו

1 יותר לשלם למה
 • בירושלים וקיים חי הוא מת. לא בילעם
 קו על • שנה 20 כעבור ונמצא שנעלם החוק

 של בנמל־התעופה - הרקיע
הסוצי־ השאלה ועל • ביירות £

יותר! לשלם למה - אולוגית

השיוויוו? אינה
 בגולדה לבחור שהשכילה ישראל, מדינת
המדי- בין כיום היא כבראש־ממשלתה, מאיר

 עם נאבקים תדיראן עובדי אלף 12 בעוד
 נהנים נמוכות, ומשכורות קיצוצים פיטורים,

 כלי-רכב ממשכורות״ענק, נהליםהמ 1482
 יק- מיסעדות מנקרי-עיניים,

■8 3 המנה־ לחוי׳ל. ונסיעות רות 1
להגיב. בתוקף מסרבים לים

 נבר זה
א מצחיק! י

יש את להשוות העזו כאשר ,50ה״ בשנות
 מצחיק. עדיין היה זה לדרום־אפריקה, ראל
 לדרוס״אפריקה ישראל בין ההשוואה כיום
 לטיעון כמעט הפכה היא עוד. מצחיקה אינה

 שונאי בפי רק ולא שיגרתי. ^0^0^
 מן כמה בפי אלא ישראל, £ ■ ^

ביותר. הגדולים הפטריוטים

צום הדוד אוהל
 האם מטומטם! לישראלי חכם יהודי הופף אין

 או מיסתורי פסבדונים הוא הראל אהרון
 רוזוליו דני האם עליו! לדעת שאסור משהו

להת יתחילו מתי יפת! ארנסט כמו יקה הוא
עדיף! ומה במיקלחת! רק ולא בקיבוצים, בייש

 שקיות או צום הדוד אוהל
 בחידון- תשובות קמברידג!

תומרקין. יגאל של הקרב

התנוון לגה
מתמסר לאנולאט

 ל- סיפר ילד״טוב־רחובות, ויינגרטן, איציק
 על שלו, הקאריירה על ילדותו, על הזה העולם

 ההתמס־ על בקריית־שמונה, שעשה התקופה
 בני ועל חיפה תיאטרון על דות,

 בדמותם שם שפגש אלוהים 0
סובול. ויהושע בסר גדליה של

והשקל אתה
ודוגמה

 שבהן הדרכים ועל שינוי שנותנת הדוגמה על
 בגורלם עלה מה • החוק את ראשיה מקיימים

 לרכישות שנועדו הדולארים מיליוני שני של
צעירים מול ותיקים • כור! של

הביא ומי • אחרונות בידיעות 8
העובדים! חברת לחורבן

 המרחרת רחר
מרווחת:

 קרן ושרי רייף מוטי
 החליטו הם בסוף -

ב מי אז • להתחתן
 צבי של החברה אמת

 סוף־ש־ • לידסקי?
 למיקי גלידה גם בוע

ושלומית שטראוס
וסיפורי״ • (בתמונה) אביזץ

סי״ ורותי גידי של המכולת
בידיעתם. שלא האוהבים ון,

 ה־ של מעמדה מבחינת בעולם המפגרות נות
הנ אין מדוע הפוליטיים. בחיים בייחוד אשה,
 מה בכירות! לעמדות מגיעות בישראל שים

 קשורה ואולי אותן! חוסם
מי - השאלות בשאלת השאלה 8

בילדים! לטפל בבית ישאר

אומדות הן מה
 דורון, שרה אלוני, שולמית חושבות מה

פו ופעילות תעסה־גלזר מרים ארד, נאווה
 הנשי הייצוג ועל השיריון על אחרות ליטיות

 מסבירות הן איך הישראלית. בפוליטיקה
 ואיך הנשי הייצוג מיעוט את

הפולי־ אל עצמן הן הגיעו
הקשיים. כל למרות טיקה

כלואה ציפור
 שנערך לערב״ההתרמה הגיעו ניסאמ בההר

! ן  שעבר. בשבוע הורביץ ליאיר ^9^
/8 ב־ אותו ליוו מביניהם מעטים 9

ראשון. ביום האחרונה דרכו

הקבועים: המדורים
3 ארנבי היסמן — מיכתבים

4 בעמאן ר1ביק — העורך איגרת
5 דליפ!ת מאתר רבין — תשקיך

6 חקאקיס קיט׳ — חשבידנפש
10 שבשינשן השיטה — במדינה

11 גר״ חר־אן — הנדון
12 בס־זברה צייץ׳ — אנשים

שה שינן׳ — והשקל אתה 14 לח
14 חקרת הסבתא — תמרורים

15 האתון פי - אישי יומן

המחוקק?
המ מהות את להבין מפגרת נערה יכולה האם
 למע־ בהסכמתה החוק מכיר האם המיני! עשה

״לקו במונח המחוקק התכוון בדיוק למה ה?ש
מתיישבות ואיך בשיכלה"! יה ,

£ } .8  ואחרות אלה עקרוניות שאלות 9
באחרונה. שמתנהל במישפט

המישאוה
האחוונה

 בתאילנד נפטר ,16אף״ טייס שפירא, יורם
מקו דרך מצאה רחל, אמו, יתוש. מעקיצת

 את הגשימה היא השכול. עם להתמודד רית
^ .9  בנה של האחרונה מישאלתו ^7

- .  במחזה, משחקת היא והיום ■ 8^
חייה. חלום את ומממשת

ל — קולנוע 20 הס־לחסה מל
21 חמורה אזהרה — זה וגם זה

22 לילה צימר׳ - ישראל לילות
24 אריה •לדי — הורוסקופ

28 מבררים שד — חדש דך
סף(.טשי״)1• — אומרים הם מה

שמר־נת. טלי סיחן. יגאל הד־ר לפיד,
 30 פרצמן ה1דפ ״ס.1 שבח אבנר׳, רחל
32 תשבץ

32 המכסה שיא — לרותי מיבתבים
33 השלם בל על - מרחלת רחל

3


