
בזיבחבים
שמח איש־השנוז ת

 תשמ״ח, לאיש״השנה מועמד על
ה החודש בראשית תיחשף שזהותו

ה העולם של ראש״השנה בגליון בא,
זה.

 על הכתובת את קרא שלא רבץ, יצחק כמובן,
מק והמתעלם האינתיפאדה, את צפה לא הקיר,

הפלסטיני. העם של יומו
המו לשחיקה באחריות הנושא האיש גם הוא

הפלס ההתקוממות לנוכח צה״ל, בשורות סרית
רסת־נן שסיגל, אהוד טינית•

שבדרך האוגדות
 איראן צבא פניית של האפשרות על
העו זמן״, מערבה(״פסק עיראק או
).27.7.88 הזה לם
אב אורי של המבריק מניתוחו שלי, המסקנה

 זמן, כמה יקח זה פשוטה: היא האחרון, בהנדזן ,נר
מוסלמ אוגדות יצעדו במאוחר, או במוקדם אבל,

לעברנו. מערבה, יות
— 50 בוודאי אבל האוגדות, 100 כל לא אולי

העיראקיות. או האיראניות, או
 הגבוהה הסבירות על מתבססת זאת מסקנה

 בראשה יעמוד אם בין ישראלית, ממשלה שכל
 תימנע, המערר, בראשה יעמוד אם ובין הליכוד
 המתבקש בצעד מלנקוט לעין, הנראה בעתיד
זה. תסריס־אימים למנוע

 עם בשלום דו־קיום של הסדר המתבקש: הצעד
פתח־חיקתה סוקול, רם הפלסטיני. העם

שעת־האמת
 75ה־ בן בגין ממנחם המתבקש על

).3.8.88 הזה העולם (״תמרורים״,
 בגין. מנחם של 75ה־ יום־הולדתו את חגגו

ספו מילים יאמר שבגין הזמן כן, אם הגיע, אולי
 פתאומית עזב כאשר לאומרן ממנו שנמנע רות,
מילחמת־הלבנון. במהלר ראשות־הממשלה, את

— כי
 סתם נקלע/לא אדם פתאום אליו מצב, נוצר

בכיכ ריתק עטור־הילה/שנים מנהיג אלא אדם,
ודם״... ב״אש הלבבות הלהיב ועם/שאג, עדה רות

— ועכשיו
 המנהיג היתר/של וכל החובה העוז, ...איה

 ריאות מלוא אוויר העדרי/ישאף משול עמו, כלפי
תנעם! לא אם אפילו אמת, העם/יאמר לפני

תל־אביב אילון, שמואל

הגנובה הדרשה
 הזה העולם של דיעותיו נטילת על

 הזה העולם העורך", (״איגרת
29.6.88.(

 ב־ כאן, בסינגפור. המתגורר איש־עסקים אני
סדי בצורה הזה העולם את לקרוא התחלתי חו״ל,

דיעותיו. ואל העיתון אל ונקשרתי רה
 אוס״ של בסיפורו המסתייעת העורך, איגרת

 לנוכח מגבעתו את מרים היה (כיצד ויילד קאר
 ותיק), מכר בכך פגש הוא שהרי רעיונותיו, גונבי

 המתאים ז״ל, אבי לי שסיפר סיפור לי הזכירה
זה: לעניין

לעיי נוסע שהיה וגאון, מפורסם ברב מעשה
 בדרך שם, בבתי־הכנסיות ומבקר רחוקות רות
 בשורות מתיישב אלא הוא, מי מודיע לא כלל

לדר ומקשיב מתפלל בבית־הכנסת, האחרונות
המקומיים. הרבנים של שות

 דורש והחל המקומי הרב עלה ולדוכן קרה פעם
 מן דרשות על מסתמכת כולה כשהיא דרשתו, את

המצטנע. האורח הרב של העבר
 האחרונה, בשורה כהרגלו שישב האורח, הרב
המ לרב העיר ולא הפריע לא רב־קשב, הקשיב

 הרב משסיים אך לא־לו. בנוצות המתקשט קומי
 עצמו, משל והמשיך הגנוב המלאי את המקומי

 וצעק: ממקומו עמד האורח, הרב התאפק לא כבר
לך!" התבייש לך, לא בנוצות מתקשט ״אתה

 שעה חצי כבר ״הרי ושאלו: המתפללים תמהו
הגבת!" לא ואתה משלך דורש שרבנו

וטו נכונים רבדים ציטט עוד ״כל להם: השיב
 ועוד שטויות, לפטפט משהתחיל אבל ניחא, בים,

 הייתי וחייב להבליג לי היה אסור בשמי,
סינגפור טיול, חי להפסיקו!״

הכותרות פרס
 תמי הדוגמנית ראוייה שלו הפרס על

ה העולם המרחלת", בן־עמי(״רחל
).27.7.88 זה,

 מרשה אני היית?" כבר ובאילת ״סנוב, בנוסח
)4 בעמיד (המשך 2658 הזה העולם

האופציה של מותה
 היא קיימת, הירדנית האופציה היתה אם

 חוסיין המלך שקיים סודיות בפגישות מתה
 ששת־ה־ מילחמת אחרי ישראל שרי עם

 קיימת האופציה היתה לא למעשה אך ימים.
 כתיס־ רק אלא פוליטית, כמציאות מעולם

 של צעדו לאחר היום, גם אבל נפשית. מונת
 בתו- למות האופציה מסרבת חוסיין, המלך

 מוכנים הס אין בעליה. דעת
 שאם מפני במותה, להכיר

נותרן מה - נעלמה היא

שר פצצה
הביטחון? שוות׳

 הקמת על הידיעות שמאחורי האמת מהי
 פלס־ מדינה על והכרזה פלסטינית ממשלה
 להצדיק כדי רק הסיפור פוצץ האם סינית?

 היה מה אל־חוסיינין פייצל של מאסרו את
בביתו? שנמצא המהפכני החומר של כנותו

 מאמרו על מתבסס הוא האם
סיגל! גרי הפרופסור של

סיגל? תוכנית בכלל, ומהי, ^91^9

 מדבר ״אני
מדיי״ יוחד

הקדמי: השער כתבת

השערה חוט על
 ב* בלימה על שנותרו יהודים, אתיופים 150מ־ יותר של חייהם

 בקני־ בישראל, במישחקי־הקואליציה עפשיו תלויים אדיס־אבבה,
 במיש־ ש״ס של המוחלטת ובשלישתה חשופים רבנים של אותם

 גיבוי הלאומי׳הציוני ראש־הממשלה נתן ציני בתרגיל רד-הפנים.
 את והפקיר האנטי-ציוניים החרדים לשותפיו מלא

העולמות. שני בין תלויים לגורלם, האתיופים היהודים

האחורי: השער כתבת

היתה היא
 על בן־חורין(בתמונה) מיכל של טיפורה
 ניצל שקרוב־מישפחה ,15 בת צעירה

 ל־ ושאיפתה סקרנותה תמימותה, את
האונס, אונס. בה וביצע ידע

 וההש־ לו, שהביאו התנאים 6^1
££ חייה. על ההרסניות לכות ^9

לירי מודע ניו־יורק, עיריית ראש קוץ', אד
 אבן־נגף לגביו שתהווה שלו, בפופולריות דה

 ניו- עיריית לראשות הקרובות בבחירות
 מדי, יותר מדבר שהוא מסכים הוא יורק.
 בניסוחים תלוי להיות לא מעדיף אבל

 את מספר הוא הזה להעולם בראיון זהירים.
 ה- גיקסון, סי ג על דיעותיו

 הש־ התבטאויותיו ציונות, £ 9 ■
חלופיות. תוכניות ועל גויות

הכל
הולד

 שנות של בני־הנוער
 אלה כמו שלא - 80ה־
 40וה״ 30ה־ שנות של

 מקפידים לא כבר -
יוצ כשהם בלבושם

ה הקוד לבלות. אים
 עובד לא כבר חברתי
 הצו כנראה. עליהם,

 הם האישי והסיגנון הפנימי
 אופנת את היום הקובעים

9^ ^ . בארץ הדיסקוטקים, נוער ^

לנסוע! רא ראן
במצ הנילוס עמק במרכז אל-מיניה, בעיר
 היחידי המלון כבוד אחר לו שוכן ריים,
 הדלים- השרותים ללוקסור. קאהיר שבין

 בלשון מספק, שהוא מאוד
 מספקת סיבה הם המעטה, ■9■ £

מצוי. תייר כל משם להבריח

הקשו? מה
 שונות הטבות שרון אריאל השר קיבל האם

 ה- האם גנגר! אריה ושותפו ריקליס ממשולם
 כשרות הן וגנגר ריקליס לבין שרון בין עיסקות

בי־ הקשר ומה החוק! מבחינת ^
 רוזיליו, שלום של למיקרה ניהן ■ 1 •

בתי״הסוהר? שרות מפקד סגן

ש דף 1 חד

בנימין - שלום
 אנשים שני של ידידותם על מרתק חדש ספר

 רגיש, דיכאוני, האחד: מזה. זה ודמא ניםשו
אל־ פילדת עשוי השני פגוע.
של ניצוץ המשותף: חלד.

גאונות. של מזיק ויותר משורר

בשימלה לוי דויד
 דויד את למנות פרס שימעון של הרעיון על

 יצחק של הבוסר נישואי כשר״אוצר. בלס
 החברים לוי. דויד של הפירסום דיבוק נבון.

 דיניץ שימחה של דיעותיו בר-לב. חיים של
 עם מודעי של והפלירט מודעי, יצחק על

 כ- עצמו את המתאר וייצמן עזר על פרס.
 המיסתו- חייו תולדות וכקונדום. פרוטזה

 ו- שריר, אברהם של ריים
■1  - ארבלי־אלמוזלינו שושנה ^ 1

האדרת. בשינוי לוי דויד ^^^^9

הגוררים מרד
רי 9 ־ 1־ ו ז י 1ר

הם למרד. יצאו נמל-חיפה של הגוררות ציוותי

 בתקנים לקצץ הנמל הנהלת של השרירותית
הנמל. לשימוש שנרכשו החדשות לגוררות

ב״ הגוררות, מונחות בינתיים
£ £ ך ן  מיליון 60 של כוללת הוצאה ■

הופכין. לה שאין כאבן מארק,

 ״העולם מדור מחדש שנים עשרות אחרי
 שכל הומוריסטי, מדור פניו. את הבא"

 בו לקחת מוזמנים הקוראים
 אפילו החום, בחסות חלק.

מותרות. גזעניות בדיחות

ליבוביץ, ישעיהו — אומרים הם מה
קזרנהחר. ריצרד לזבלסקי, מאשר.

 28 חס1 יעל צימר׳!, ם׳ רביגוביץ. יאיר
 30 האריה של האצבעות — הורוסקופ

 31 השלם כל על — מרהלת רחל
 32 ח־״־ חת — והשקל אתה

 33 לוויה במקום — זה וגם זה
 34 הבא העולם — סימור

 41 הסנילה חותם — תמרורים
 42 לפנק אוהבת — לרותי מיכתבים
42 . תשבצופן

הקבנעים: המתריס
 3 שבדרך האוגדות — מיכתבים

 4 במגבת עטופה — העורך איגרת
 5 גגגז אדם — תשקיך
 8 הדליףי• ם׳ — במדינה

 11 לעונה רגיל — אישי יומן
 12 וננל בנ דסיאניוק - אנשים

 14 קוץ• אד - חשבון*נפש
 22 העליזים עילית — ישראל לילות

 24 הולך הכל — ראווה הלח
26 ידידים ש<׳ — חדש דך

אשתו הזמו כל
הפוליטי בעליהן בחיי הנשים של חלקן מהו

 כל מאחורי כי האימרה נכונה האם קאים!
 בארצות־הברית, אשה! עומדת מצליח גבר

 במערכות־בחירות הנשים משתלבות למשל,
 המצב בארץ ואילו בעליהן. את לקדם כדי

 בין ההבדל חד״משמעי. אינו
 הוא פרס לסוניה שרון לילי

לכך. הבולטות מהדוגמות

 ליבריה,
וא״דס גומי

והשקל אתה

אס מ  • איתן מרפי מתעלם פיקרינג תו
ת מאיר  ההסתדרות • ישראל לבנק חיוני ח

 ליבריה, בין הקשר ומה • פורשים מחזירה
 ביותר הגבוה הבניין • ואיידס! טיבעי גומי
 המ- נחשבת מתי • במרחב < • ^
 יורשע האם • כתשלום? חאה ■11^1
מנהלים! בתרמית דננברג *£^^9

הפחים של עסקו
 תפוזים. של ועסקן פרדסן הוא מאור נפתלי

 ולא ״בדיוקניק שהוא עצמו על מעיד הוא
 ל־ במועצה שנים, שלוש זה ונלחם, בערכניק",

!  אשר, הגוף הדר, פרי שיווק ^9^
■ ן  גדול נזק לו גורם לטענתו, 0 ■

בצורת. או שרב מניזקי יותר

מדווחת: הארחות 7/77

מוריס אלבין גליה  דרך -הקשר רג׳ואן ו
 אילנה - מלוס־אנגילס חדשות • המיגרש

 מאוד ונשוי מאוד חשוב ואיש - ויינטראוב
 ושוו אהרוני גלית של המיסתורי הרומאן •

 גם כועסת. שושן(בתמונה) אילנה • ארז
בר רונית  ב- עלה ומה • מקו

ה־ לואיגיי־זיאד, של גורלו ^
טופז? נילי של החתיך אקס


