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נזיב\זבים
ש־השנה ח אי מ ש ת

 כשבוע שיופיע איש־השנה, על עוד
תש־ ראש־השנה גליון שער על הבא
הזה. העולם של מ״ט

 שומרון? דן רבין? יצחק גאון? בני נ״יסים? משה
הפלסטי (המתנער) המתקומם בן־טלאל? חוסיין

ני?
 תשמ״ח. איש־השוה לבטח הוא מהם אחד
 תשמ״ח. איש־השנה הוא מהם אחד כל למעשה

 י לעורפי משאיר אני הסופית הבחירה את אבל
 לבחור יודעים שהם עליהם סומך אני הזה. העולם
תל־אב־נ ששון, משה ו•הנכו באיש

הטזבה הרוח
יו״ר אודות הפירסומיס טיב על

והשקל", (״אתה לישראל כימיקלים
).10.8.88 הזה העולם

סי ״פיקרינג לידיעה
אי רפי את לראות רב

מעו דברים היו לא תן״:
לם!

 למדתי השנים במשך
פירסומי־ה־ את לספוג
ש כך בעיתונים, שווא
מאומה. מבקש איני

 שבהשלם רק אציין
 20 לערך הופעתי הזה
מ בשליש ולפחות פעם

מהאמת. רחוקים הדברים היו הפעמים
 וכתובים נכונים היו האחרים השלישים שני

רמת־השרון איתן, רפי טובה. ברוח

איתן

ה אי! פ עד גזענית ה
והבהי הגדולות העיניים נערות על

 הזה העולם שלה", (״עיניים רות
117.8.88.

 הפונות קטנות, מודעות שתי פירסם מישרדנו
 עשרות היו ובהירות. גדולות עיניים לבעלות

 את ראו לא אשר מועמדות, של קריאות־טלפון
 ממשיכות עכשיו עד ולמעשה, במועד, המודעות

למישרדנו. לצלצל נערות
 כפי ,10 ולא נערות, 25 הופיעו הצילומים ביום

 ושביעות־ למודעה וההיענות הזה, העולם שציין
 הנערות מהתלהבות מור אדי ם1פירס של רצונו

 התעלם הוא אך הזה, השלם כתב לפני הודגשו
אחרים. ומיספרים עובדות וציין מכך

 הזה השלם הגיע כיצד להבין לנו קשה גם
 לפירסו־ בהירות עיניים אחרי שחיפוש למסקנה

כלשהי. גזענית העדפה משום בו יש מת,
חל־אביב מור, אדמונד

נזילת־קס□ לא
 ראש־עיריית להחלטות הסיבות על

בנוש צייץ' של תל־אביב(״ההטעייה
 העולם וגן־העיר״, באזל מיכרזי אי

).17.8.88 הזה
תל־אביב־ עיריית ראש את מאשים לביב יגאל

 בעיסקת־ בחר לא להט ומר מאחר ב״הטעייה", יפו
העירייה. קרקעות במכירת אחוזים

 העירייה בהנהלת עלה עיסקת־אחוזים נושא
 והוחלט פעמים, מיספר

מה זו בדרך לנקוט שלא
 הבאים: נימוקים

ה ריי יכו אינה •עי
 לקבלן שותפה להיות לה

בעסקיו. פרטי
מ עיסקת־אחוזים •

ע והקבלן מאחר סוכנת,
הרגל. את לפשוט לול

מ עיסקת־אחוזים •
ה של הסיכון את עבירה
מכירת־ לשעת עירייה

 מקרם־סיכון ומכניסה הבנייה, בסוף הנכסים,
 יכולה אינה עירייה לעיסקה. יותר גבוה (וסיכוי)

כזה. מקדם־סיכון עצמה על לקחת
ה  את אחר־כך לשווק יכולה אינה •עיריי

שונים. רוכשים עם ולהתעסק הנכסים,
 הפרוייקט. בתחילת לכסף זקוקה העירייה •

 שהיה גן־החיות פינוי לצורך — גן־העיר במיקרה
 כיבוי־ תחנת הקמת לצורך באזל ובמיקרה במקום,

חדשה. אש
בפרוייקט אחת אגורה ולו הפסידה לא העירייה

באזל.
 גדו־ לרווחים מילת־קסם אינה עיסקת־אחוזים

חל־אביב השרייה, חבר כהן, בני •ם'ל

2661 הזה העולם

ליברלית נדוניה
 שהיו עליהם מספר שהמיתוס הליברלים,

 בידיים כנראה יבואו רבים, נכסים בעלי
 נעלמה להיכן הליכוד. עם לאיחוד ריקות

הלי־ המיפלגה של הנדוניה
המיפ־ הצליחה ואיך ברליתי

נכסיה: מכל להיפרד לגה

אי־אי־האלימות תורת
 שממלא החיובי מהתפקיד להתעלם אסור

 מסך את קורע הוא זאבי. (״מדי״) רחבעם
 מנסות שמאחוריו והאדישות השאננות
 את מחדד הוא המיפלגות. כל להסתתר

ה■ לציבור ועוזר הוויכוח
 אייו שהמצב להבין ישראלי

זמן. לאורך כך להימשך יכול

חדש דף

וחניבער הרכס
 הנרי דרך קאפקא לפראנץ ועד עמון מש״י
 תל״ של המחוספס הרכס וורגיליוס. פרסל

 וצבי לו. ויכלו שניסו הזרים והפולשים חי
 לספנות מומחה הרמן,

 החדש בסיפרו מציג עתיקה
חניבעל. המצביא של שונה פן

הקדמי: השער כתבת
הסורגים מאחורי

 לכך, התכוון לא בוודאי אבישן הרצל
 למדינה. גדולה שובה עשה הוא אבל
 בתי־ בשרות המצב על הצביע הוא

השו הקשים התנאים ועל השוהר
 רבות תלונות יש לאבישן בהם. ררים

לה־ אפשר לתנאי־המאשר.
 שנים עוד לפניו אותו. בין

* השורגים. מאחורי רבות ^3^

האחורי: השער כתבת

הליווי של הזוהו
 רוצה לא (בתמונה), 21 זוהר, אורלה
 מעדיפה היא נערת־ליווי. להיות

 של בבוסית בסף לעשות
 היא באחרונה מישרד־ליווי.

7^* £ חדש. מישרד־ליווי פתחה *

גלוי מיכתב
 של הפועל הוועד לחברי פוגה אבנרי אורי

 להח־ לא מהם ומבקש גלוי במיכתב אש״ף
לשלום, ההזדמנות את מיץ

 בתולדות חדש דף ולפתוח
והפלסטיני. הישראלי העמים

של הבא הגליון

חנה הווו&ס
 בספטמבר דדד ד׳, בדם כרגיל יופיע תיטמ״ט ראש־השנה גליון
לפנות־ערב. ג׳ ביים בתל־אביב במקומות־המכירה מצוי ויהיה

יטל דיוקנו יופיע הגליון שער על

תשמ״ח השנה איש
 שבה אבנרי, אורי של הממצה השנתית לכתבה מוקד המשמש

 האירועים את ינתח היבטיה, כל על תשמ״ח תמונת את יגבש
 בתואר זכה לא מי יקבע המיוחדת, דמותה את זו לשנה שהעניקו

ומדוע.

38־71 הפעם זוהי
 הזוכה שנתית בחירה — השנה באיש הזה״ ״העולם בוחר שבה

בעולם. גם אלא בארץ, רק לא בתשומת־לב

בהקדם! הגל־ון אח רכוש

לגנב קוואת גבייה
 פירצה בבחינת הוא בארץ הגבייה ענף

 לחץ הפעלת סחיטות, איומים, לגנב: קוראת
 התחתון. העולם של והשתלטות ונפשי פיסי

 הראש את טומנות המישפטיות שויותהר
 הטיפול את ומעבירות בחול

■ ן1 £  על למישרד. ממישרד בנושא ך
אישית. וגבייה שחורה גבייה

■זדחז-זלזדהדד

 נבולות מנות
למוות לנידון

 איוואן ג׳ון של עירעורו יישמע בדצמבר 5ב״
 את דמיאניוק מבלה בינתיים דמיאניוק.

 תרגילי־ בביצוע כפולות, מנות באכילת זמנו
המיכ־ ובקריאת התעמלות

את אליו. המגיעים תבים ■
כלל. מזכיר הוא אין גזר־הדין

 אלינו, תתקשו .,אד
׳,אייו! נתקשו אנחנו

 שניסתה הזה העולם לכתבת שאמרו מה זה
 למטה־המת־ להצטרף הצליחה) לא (וכמעט
 מספרת היא מיפלגת־העבודה. של נדבים

 כנסים על מבפנים. המטה על
 ובעי־ גימיקים על סודיים, ■ ^ ■

עצמי. ביטחון הרבה על קר

 המיס■□ משלם
והבנקאיות

 הבנקאיות המניות פידיון סכום במחצית
 והתעשיה. החקלאות את להציל היה ניתן

 אפשר היה במימונן צורך היה אלמלא
 מחורבן מרוויח מי הריבית. את להפחית

^  מש״ על מוטל ומדוע המשק: ^9'.
החפ־ את לממן לם־המיסים ■

הבנקאיות: בעלי של סדים

 חלקו בלונדון. שנעלמה מכוערת ילדה על
האינתי־ בשריפות צה״ל של

עם הסכם־שלום על פאדה. ■
האחרון. השומר ועל סוריה

ואוו חושך
 סולימאן של סיפרו לאור יצא חודש לפני

 ממיטען שהתעוור הדרוזי החבלן חירבאווי,
 לראש היהודית המחתרת אנשי שהטמינו

 הדקות על מספר הוא אל־בירה. עיריית
 החשיכה על ולאחריו, הפיצוץ שלפני

 בשיבה שמצא והאור מאז אותו שעטפה
 על זעמו ועל לדת, מחודשת

שהוא מי עם הדין מוצה שלא ן ■
לפציעתו. כאחראי רואה

 יחטוף מי 8■
גיר? ■ודם את

 חבורת • הווילה את ימכור פורר רוני
 קנון • גיל יורם את לחטוף תנסה קשוחים

 מה • בדרום־אפריקה סרטים מפיקה
 במס״ההכנסה המיכרזים מאחורי מסתתר

• ברמת״רחל: והצפיפות
המר־ של מוסיקת־הרקע ■ י

לכלל. קשה ושנה • כזיות

ת:₪1מ המרחרח 7/77
 • האישיות המזכירות של הטובים החיים
 רינה עם מתחתן של, הבן משל, מאיר

 - שטראוס עדי • שופטת״שלום שוהם,
 אבל - מיוחסת למישפחה ובן חתיך גבוה,

 של הקריצות מובילות להיכן • חברה לו יש
 באלופת־אירופה ומעשה • 1כנר דן

 החבר תאילנדי, באיגרוף
חוצ׳נר, רות • של והחבר ■

והאלמנות. רשף אולי

הקבועים: המדורים
3 סילח־קסס לא •- מיכתבים

4 ?38ה־ האיש — העייד איגרת
6 !ל1םס לא •הזד־ — במדינה

7 ננד׳ תזרח — הנדון
10 מכחיש לנדסבתו — תשקיף

11 ססי בת לשון — תמרורים
12 לאלבין דמיון — אנשים

 אלקלעי, מזסקו - אומרים הם מה
18 רקל אהרון(.דקס'> חוח, אזר׳

16 קשזחיס חמרת — והשקל אתה
19 80 ב! ילד — אישי יומן

21 הבא בשבוע — זה וגם זה
22 כזשר מיטת - ישראל לילות

24 העולם בל על - מרחלת רחל
25 אבודה סיזוזרה — קולנוע

26 שנעידע — חדש דף
28 תשבץ

29 זהביקזרח הבתולה — הורוסקופ
34 הבא העולם


