
ם בי בגז בזי
שנה ש־ה מ אי ש ח ת

תש־ לאיש־השנה מועמדים עוד
 על־ידי שנה, כמדי שייבחר, מ״ח,

 שלושה בעוד וייחשף הזה, העולס
של ראש״השנה בגליון שבועות

הזה העולם
 רמקכ״ל הגדולה. האכזבה שומרון, ...דן
 אולי, כי, אם מדי. פחות והעושה הרבה המדבר

 להתפנות .שיוכל ובמקום ביש־מזל, סתם הוא
 נפלה הגדולה"), (״הטלטלה העתיד צבא לבניית

האינתיפאדה. עליו
 ומה צה״ל, של ו3ה־ הרמטכ״ל הוא הרי

יו־עים. כולנו בחובי טומן זה שמיספר
פחח־תיקווה אבדהמי, שמואל

 לא או מחושב אחד- שבצעד חוסיין, המלך ...
 מול פנים אי פנים כולני את העמיד מחושב,
 התכוון לא הוא אס וגם ביותר הקיומית בעייתנו

 אופציה רק קיימת כ־ ישראל לעם הזכיר הוא לכך,
הפלסטינית. האופציה אחת,

תל־אביב הונינמן, אלכם
 כמה עד באשת־השנה. שוב לבחור הזמן ...הגיע

 יעל במנתנו: מאוד י בעבר קימצתם זוכרת שאני
 נשות־ שלוש — כהן גאולה מאיר, גולדה דיין,
 את הזה העולם יצי מאז אנשי־שנה 37 מבין שנה

הזה. המוסד
 לנו שעשתה חזה, עופרה היא שלי המועמדת

 הלב על טוב האחרונית, השנים בכל כמו השנה,
 בארצות קרננו את הרימה פחות, לא שחשוב ומה

 מיספר, לחודשים לפחות השכיחו, שבה אירופה,
 הישראלי דמות את המסחררות, הצלחותיה

הכבושים. השטחים מן המכוער
תל־אביב לודקובסקי, יפה

• • •
באוזניים עגילים
האחידה התילבושת יתרונות על

הזה העולם מספיק!'/ לא (״חינוך:
27.7.88.(

 הזה 'השלם התסרמחת עם מסכים אינני
 לחייב שיש סבור אני האחידה. התילבושת בנושא

 עם יחד להחליט, ניתן כי אם אחידה, תילבושת
וספור נוחה תילבושת על מועצת־התלמידים,

 מחוץ גם התלמידים את לשמש שתוכל טיבית,
הלימודים. לשעות
 התילבושת של מוחלט שביטול ספק כל לי אין

 בבית־ תילבושות תחרות ליצור עלול האחידה
הבנות. בין בעיקר הספר,

 מבחינת בכך הכרוכות הכספיות ההוצאות
 יש לבנים אפילו והיום אדירות. הן ההורים
 מודרניות, תיספורות צביעת־שיער, של הוצאות
ועוד. ועוד באוזניים עגילים

ש כל אין במערב חד
 ישראל מדינת של מיקומה' על

הזה העולם (״הנדון", אסיה ביבשת
3.8.88.(

 השלם לעורך מותר מישחק־המילים בשביל
 כי, לדרום־אפריקה יורדים של בפיהם לשים הזה

 הלבן־השחור העימות בין הבדל שום ״אין לדעתם,
 הישראלי־הערב• העימות ובין בררום־אפריקה
 הראוי מן הגיאוגרפיה בשביל אבל בדרום־אסיה."

 ולא במערב־אסיה נמצאים שאנחנו לכך לב לשים
ירושלים לב, נחום בדרום־אסיה.

 ־70 כפינה ת1ב1ש ישראל ,.77 07/ 07 07 •
היבשת שר חסית־סערביח

• • •
כחזד־לבן! על אבוד

באל־על החרסינה מערכות על
).3.8.88 הזה העולם (״תשקיף",

 שגייסה מעובות־החרסינה על לקרוא נדהמתי
 להטיס, האמור שלה לבואינג אל־על חברת
 המגבית אח״מי את ראשונה, מחלקה בתנא־

 חרסינה מערכות — לוורשה מניו־יורק היהודית
רוזנטל! של

 כחול־לבן, לטוס והערב השכם מלחיצים אותנו
 רושם לעשות רוצה הכחולה־לבנה כשהחברה אבל
רע מה כחול־לבן. בצלחות מגישה איננה היא

 פירי י, או למשל, בנעמי,
חל־אביב אילוץ, .־נה;אל־על ״י־־א רוזנטל

• • •
ש הסוס על האי

יוקרתי פרס־תיקשורתי על עוד
 הזה העולם המרחלת", (״רחל

והלאה). 27.7 88
 ואם להגנתי זקוקה המרחלת שרחל סבור אינני
)4 בעמנד (המשך . 2659 הזה העולם

ת ב ת שער כ הקדמי: ה

סי ג הרברנד
 הטופר״טטאר היום הוא ג׳קטון ג׳טי

האמרי התיקשורת של ביותר הלוהט
 מרטץ של כממשיכו שנחשב ומי קאית
 הוא הזה להעולם בראיון קינג. לותר

 היהודית הקהילה עם יחטיו על מטפר
הרו את לתקן וניטיונו בארצות-הברית

 שאמר, קודמים דברים של הקשה שם
 המשו- ועל בארץ ביקוריו על
והעבדות. השואה בין תף

ת ב ת שער כ האחורי: ה

מישפחחי וצח
הטרא מותה כמו עבאדי, נלי של חייה

 עליה הטיל עופר בנה קלים. היו לא גי,
 ממנה וטחט בבית טרור השליט מורא,

 אחרי-הצהריים, השישי, ביום כטפים.
 את ודקר סכין שלף לביתו, עופר נכנט

 נמצא למחרת בחזה. אמו
טמון. ציבורי בגן עץ על תלוי

 שלושה
אחת בסירה

 הדסה הלפרין, יהושע של מעלליהם כל על
 צפון בנק בפרשת שטרו ומשה מונסה

 נגד כתב״אישום הוגש לא ומדוע אמריקה
 הירו- הקבלן רג׳ואן, מוריס

 בהברחת שהודה שלמי, £
לשווייץ. דולארים מיליוני

עוד
אחת אנדוטה

 לישנסקי בתיה לפסלת ימלאו השנה בראש
 השלישי. אלבומה לאור ייצא בספטמבר .88

 בנות של ממישפחה שמוצאה לישנסקי,
 מחוננת, כפסלת נחשבת חשיבות", ״חסרות
 רוצה היא היום בארץ. הפיסול מחלוצי

אחת, אנדרטה עוד לפסל
תפנה גם היא צורך יהיה ואם 1 ■

עצמה. את ותציע מיוזמתה

:₪1ח11777/77*7 7/77

באבחנה טעות
 לאה את פוקדות החלו שנים שבע לפני

רעי פרי, חני הדוגמנית של אמה פרידמן,
 חד״ היתה האבחנה מובנות. לא דות

 התרופות אולם מחלת״פרקינסון. משמעית:
 החמירו ואף מצבה את שיפרו לא שקיבלה

שלא אובחן באחרונה אותו. ^
מחלת־פרקינסון, זאת היתה 4■ 1

במוח. לא-ממאיר גידול אלא

הטיבעית הברירה
 תינוקות של המוות ממיקרי אחוזים 20

 ותורשתיות גנטיות ממחלות נגרמים וילדים
 900ו״ הכרומוזומים 46מ־ אחד כל מולדות.

 אלה. ממחלות להיפגע יכול הידועים הגנים
 לכמה מגיע התורשתיות המחלות מיספר

נערכות בארץ ואילו אלפים. 1
 המחלות לארבע רק בדיקות £

כולן. מבין ביותר הידועות

 לרוני ובמיוחד לאנשים, עושה שאילת מה
 • מור ורוויטל (בתמונה)נוי ימית מאנה,

 זייתו* דני האחרון, הישראלי הפלייבוי גם
 מרגלית ישראלה • סוף־סוף נתפס ני,

 שינה בעיות • ישראלי חום מחפשת
• פלד במישפחת ופיסיקה

צ׳רלי האדריכל בין המשותף מ ■
טיומקין. ויהודית דורל

פולק סיפורי
 את מגמד שהיה רב על מרתקים סיפורים
 את שחפפה נערה על ומעשיות הכנסיה,

 - ביצים אכל שלא ברזל וסוחר בנפט שערה
 החדשה באוטוביוגראפיה

!2  פולק, ישראל התעשיין של ^1
ושרד. הרבה, תהפוכות שעבר

שחוהת עיניים לא
בישראל שניה בחורה כל שלא מסתבר
 איך אחרת דוגמנית״צילום. להיות שואפת
 הנואשים ניסיונותיהם את להסביר אפשר

 חברת״פירסום אנשי של
 בחוסר- כמעט לחפש,

בעלות ״בחורות הצלחה, 9
וגדולות"! בהירות עיניים

מנהיג שר פרופיל
 אל־חוסייני פייצל נעצר שבועיים לפני

 להאמין קשה שנה. לחצי מינהלי במעצר
 האינתיפאדה. את סופית יחסל שמעצרו

 תימשך, הכבושים בשטחים מותהתקומה
מי של מעצרו למרות כנראה,
 שר־הביט״ על־ידי שמוגדר

האינתיפאדה". כ״מנהיג חון

שחכמה הבה
 שהציעו ופפו, פרויקה צעירים, בשני מעשה

 למצרים להתחכם מפתה: רעיון בגין למנחם
 עובדות בטאבה באיזור״המריבה ולהקים
 על התחנכו שלא המצרים, מה! אלא בשטח.

 כלל המעשית, הציונות ברכי
העוב־ מן התרשמו לא

אותם. הרגיז זה להיפך, דות.

והשקל אתה
יחשה מאבקי

 ישראל יורשי בין מישפטיים מאבקים
ב שדות־תעופה יבנו הבריטים • טייבר
 מיכרז נגד מישפטיים הליכים • סעודיה
 • בבאר־שבע מס־רכוש על ממונה לבחירת

 התמורה את תל״אביב עיריית קיבלה האם
 ״גן־העיר" של הפרוייקטים על המירבית

למיש־ מותר האם • ובאזלי
רישיו־ לעכב רד־התחבורה

קנסית! אי־תשלום בגלל נות

 או היתר.
היתד. לא

 מסתם יותר הוא גילעדי אורה של סיפורה
 במיש־ בפסק־דין, ירושה. על כספי סיכסוך

 אף אמה, הוזכרה אחיה, את תבעה שבו פט
 במישפט. נכחה לא כלל האם שלטענתה,
 גירסתה, את מאשר גילעדי של עורד״הדין

להגיב, מסרב נוסף עורך-דין
 הפי שבינתיים השופט, ואילו
בגירסתו. דבק לשפוט, סיק

 הן רמה
לבדי

שלו דונסקי, קארין
 (בתמונה), אמיר מית

 שלוש טמיר, ואנאבל
 מצליחות, דוגמניות
 מחייהן טפח חושפות

 ומנסות הפרטיים
 על חושבות הן מה לבדן. הן מדוע להסביר

 הגבר חושב מה בגבר. מחפשות הן מה עצמן.
 איך ובכלל, עליהן. הישראלי

 חיי של הסתירה מתיישבת
ריקה. ומיטה סוערים זוהר

האדום הבית
 רצה מלוס־אנג׳לס, איש״עסקים הד, מאיר

 לדבריו, אולס, ברמת״גן. ביתו את ותלבנ
 מיכשולים העירייה מציבה
 בעירייה זאת, לעומת בדרכו.

לגמרי. אחר סיפור מספרים

הקבועים: המדורים
3 באוזניים שידם — מיכתביס

4 שור ידע — העורך איגרת
5 למשיח מטוס — תשקי!?
6 בשם״□ חור — במדינה

7 אותם מכירים — הניח
11 נושך כלב — אישי יומן

12 סופרמן מחפשת — אנשים
14 לקסון לסי - נפש חשבון

17 החמישי הנכד — תמרורים

 - זה וגם זה
 - ישראל■ לילות
- והשקל ה

21 אשה פנשח׳
22 חתן־כלה

25 ט״בר יורשי — והשקל אתה
פורן. אפרים — אומרים הם מה

שיטרוק. דורון רובינשטיין, אמנון
26 שפווד אידת סבר. ישראל קירר. ננרית

30 לישנסק־ בתיה — חדש דף
32 תשבץ

32 להתחתן רוצה — לרותי מיכתבים
33 8 על ושד — הורוטקום

34 השל□ כל ער — מרחלת רחל


