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עז ב ח ב י בז
פיגוע־מיקוח

בהחייאת אפשריים שיקולים על
הזה העולם (״הנדון״, תוכנית״אלון

24.8.88.(
 בדיוק היה לא המנוח אלון שיגאל סבורני

 כזה. איננו שרון אריק שגם מניח ואני טיפש
 דבר, של בסופו כי, ברור, (והווה) היה לשניהם
 ודווקא הכבושים השטחים את לנטוש נצטרך
 התוכנית את בשעתו, אלון, העלה כך משום

אותה. מחייה שרון ועתה שמו על הקרוייה
 סליחה הכל, בסך היא, הזאת התוכנית כל הרי

פיגוע־מיקוח. הביטוי, על
הפלסטינים, עם למשא־ומתן נגיע באשר כי,

 על בתחילה נתעקש כן אם אלא נוותר, מה על
 הפלסטינים ואז למשל, אלון, תוכנית כגון משהו,
 אחרי סוף־סוף, עלית כשנוותר מאוד ישמחו

 הם בתמורה אם יודע ומי ומייגע ארוך משא־ומתן
 רובעים של לירושלים, פתרון על יסכימו לא

למשל. מאוחדת, בעיר נפרדים
 מאחורי שעמד מה גם בדיוק זה לדעתי, ואגב,
 לשוב דרש עת חוסייני, פייצל של תוכניתו
 לא אם כי .1947 של המקורית החלוקה לתוכנית

 על יוותר? מה על זאת, מעין מירבית דרישה יעלה
 לשוב הדרישה עם וכך, טול־כרם? על קלקיליה?
 ואחר המשא־והמתן לשולחן ייגש הוא לחלוקה,

 יפו, ועל לוד על יוותר ומייגעים ממושכים דיונים
 מאוד ישמחו הישראלים נצרת. ועל עכו על

 העבר מן להסתדר יוכל צד וכל הזה הגדול בהישג
תל־אביב גולדברג, דב הירוק• הקו של שלו

משה שר המסר
ההשראה את שנתנו האישים על

העולם של אנשי־השנה 37מ״ לבמה
הזה העולם העויד״, (״איגרת הזה

31.8.88.(
 ערב בגליו! שהופיעה אנשי־השנה 37 בתצוגת
 בכמה מעניינת. תופעה גיליתי ראש־השנה

 איש־השנה את שצייר הצייר, הסתפק לא מיקרים
 של ראש־השנה גליון שער על שנה אותה של

 איש־השנה של דיוקנו דמות בציור הזה, העולם
 של דמותו את גבו מאחורי הוסיף אלא המסויים,

 הוא הזה, השלם עורכי לדעת או שלדעתו, האיש,
 השראתם: את שנה אותה אנשי ינקו שממנו האיש

 בהופעתו בגין, מנחם מאחורי ז׳בוטינסקי זאב
 בשנת (כראש־ממשלה, כאיש־השנה הראשונה
 מאחורי הרצל ותיאודור מארכס קארל תשל״ז);

 (תשל״א), בך־אהרון יצחק ההסתדרות מזכיר
 התנ״ך חתן תשי״וז, של איש־השנה ומאחורי
 אבל רבנו. משה מופיע אפילו חכם, עמוס הראשון,

 שני את בידיו נושא כשהוא מופיע הוא לבד. לא
דיברותיהם. עשרת על לוחות־הברית,

חל־אביב קוץ, יאיר
• • •

דציבלית הסכמה
(״איגרת המדינה של טיבה על

).31.8.88 הזה העולם העורד",
 המתאר העורך, דעת על לחלוק מבקשת אני
 כמדינה ישראל מדינת את האחרון בגליון

ומרגשת״. מרעישה ״רבגונית,
 היא מדינתנו אחרת. דיעה לי יש זה בעניין

 בהחלט מרעישה? אבל ומרגשת. רבגונית בהחלט
לא. מזמן נכון, יותר או, לא:

 רועשת. שמדינתנו לכך העורך התכוון אולי
הדציבלים. מאת בכל איתו, מסכימה אני בזה

ירושלים הרץ, אסתר
• • •

ראשונה קושייה
מוסר- בנושא מקובלת דיעה על

בשבועי״, נוסף חופשי העבודה(״יום
).24.8.88 הזה העולם

 מן כמה של בציציותיהם לבדוק רוצה אינני
 אני אבל הזה. השלם של המישאלון על המגיבים

 קיבוצניקית יורד, — הם שדווקא בטוח כך כל לא
 חולי־עבודה כאלה הם — מישרד־נסיעות ואיש

 שבארץ ועדה, עם קבל להתריע, להם שמותר
 גם עובדים. לא (״ממילא עובדים לא למעשה

בעבודה!״). כשנמצאים
הראוי מן אולי ממש, בדבריהם היה לוא

אנשי
 האנשים את הזה העולם מכתיר שנה כבכל

 השאר: בין החיים, תחומי בכל שבלטו
 מאיר רגן(עולם), גורבאציוב-רונלד מיכאיל

ס. (ביטחון), מיצנע עמרם ישפט),(מ מגרש
 דאוד מונירה (ספרות), יזהר

סובול(תיאט־ יהושע (אשה), ■
(ספורט). אוחנה ואלי רון)

חדש דף

פאן? לה
 ולהילחם היצירה חופש על לשמור תחת

מש ומסאים משוררים סופרים, דיכוי נגד
 סוב- פאן אירגון של הישראלי הסניף מש

 הוועד לחברי נות״נסיעות
מע־ על נפש בשיוויון ומגיב
פלסטיניים. יוצרים של צרים

קרס טי מייחמת
 חברת את קדם שימעון(״צ׳פאי") חלב איך
 נערות- בעזרת אורי, אחיו, חשבון על אלד

 סכומי- ומשיכת בורסה ואנשי אמנים זוהר,
 יתר היו ומה אדירים כסף

המתבררת בעתירה מעלליו £
בבית־המישפט. אלה בימים

תו ל מו נן ש סו
 נוספת יריה נורתה האחרון השישי ביום

 השליטה על הפנימיים המאבקים במסכת
ההת ביפו. המוסלמים שבידי הרב ברכוש
 ועד יו״ר שהיה מי פאנגירי, באחמד נקשות

 שמה בתל־אביב־יפו, המוסלמי הנאמנים
^¥  בינוני, עסקן של לחייו קץ ^9
■1  ה- של בצילו לחיות שלמד ^ 1

בחייו. שילם כך ועל שילטון,

א״כמן של התליין
 שנה 20 במשך ששרת מי שרטר, סברין עוזי

 לפני שבוע ונפטר תל״אביב בפרקליטות
 היה בארצות-הברית, במיאמי, השנה ראש

 גר- של כאהוב״ליבה אותו יזכרוש דיףמע
 בישראל אבל גארבו. טה

 דווקא תמיד אותו יזכרו ^
אייכמן. אדולף של כתליין

את לוקחת

רימו רא
מהקורה

(בתמו שרון רויטל
ש המתעמלת נה),

 ישראל את תייצג
 סי- באולימפיאדת

המק על עולה אול,
 ולא ברצון בילים

 כמו כבויות בעיניים
 ממיז- שלה הקולגות

 היא אירופה. רח
 סובלת ולא בקלות הספורט

 לא - והעיקר מאגו־טריפים.
 רק היא הבטחות, מבטיחה

מהקורה. ליפול לא מקווה

ת ב ת הקדמי: השער כ

ורימו *המעון־
 מיפלגת־העבו־ של הבחירות למשה שרותיה את שהציעה אחרי

 משפרת היא הליבוד. במטה גם הזה העולם בתבת התייצבה דה,
 אוזלת דלקת על הליכודניקים, של האבילה תאוות על

חש־ על הליכוד, צעירי טובלים שממצה הקינאתנית היד
הסודי. הסקר על וכמובן פרקינסון בחוקי השני לב

ת ב ת האחורי: השער כ

הווים שני בין
 הר אסנת הציירת של בתה הר, בתיה

 באיומים הוצאה הר, ישראל והמשורר
 שני על־ידי הלילה בשעות אמה מבית

 לעבור והוכרחה ועורך־דין שוטרים
השוט איימו מה סמך על אביה. לבית

 ללא לפעול שוכנעו אין הילדה! על רים
 המיששרה סירבה ומדוע צו!

 עורך־הדין נגד תלונה לרשום *1*1
השוטרים! ושני שטנגר חיים

לשחות לומדת תמי
 ,197'4 של כמלכת־המיס שנבחרה מי

 לביגדי־ צילימי־פירסומת במאות והצטלמה
 יודעת לא גוכוקס, של כדוגמנית־הבית ים

 להעדיף לה גרמה ילדות טראומת לשחות.
 המיס- מרחביה על המוצקה הקרקע את

היום, הבריכה. של תוריים
 מתרגלת היא מצוף, בעזרת ■0^ ■

בשחייה. ראשונים שיעורים

א1שו לא11
11אחד! אף

 הפלסטיניים הנציגים בין אל-חסן, ח׳אלד
 הבלתי- האירגונים של האו״ם לוועידת

 את לא גם אחד, אף שונא לא ממשלתיים,
 להעולם בראיון הישראלים.

 ילדותו על מספר הוא הזה £
ביתו ועל בחיפה

ניס■□והשקל אתה
להמשיך רוצה

 • בארצות-הברית הון מניות תנפיק גלנויט
 מהפסד עוברים מיפעלים - בכור מהפך
 אלפי עשרות מפסידה דובק חברת • לרווח

 של הנמוכים המחירים בגלל ליום דולארים
 להמשיך רוצה ציסים משה • הסיגריות

 אושרה • הבאה בממשלה ר-האוצרכש הןלכ
^ .9^  שכונה להקמת תוכנית ^

 הקאג- בין ויוקרתית חדשה ■
לקריית־החינוך. טרי־קלאב

גבו אשה
 של בתה יפהפיה, בלונדית ,20ה״ בת דפנה

 יו״ר באייר, אוטיסטית. היא באייר, שושנה
 ללא לוחמת העל-יסודיים, המורים אירגון

 מספרת חזקה, אשה פשרות, ^
 על ביניהן, והקשר בתה על

שלה. הקאריירה ועל עצמה

ו₪ת:מ החרחלת רחל

26 מבית־סשוגעים חדשזת — חדש דף 3
הקבועים: המדורים

בדציבלים הסכמה — מיבתבים

 למרות (והייצור) הייצוא גדל כיצד שיסבירו
גם הפעיל המילואים ושירות באבטלה הגירול

יחר?
29 בושה בלי מצלמה — קולנוע 4 ׳ורדוזוזר — העווץ־ איגרת ראשונה. קושייה רק וזאת
32 תשבצוסן 5 למוסקווה? פרס — תשקיף כפר־סבא מרגלית, ציוו
33 השלם כל על — מרחלת רחל 12 (ורדים דנים — אנשים •  •  •
34 בלאט ׳01־ הדיר — הורוסקופ 18 ינפיקו נלנויט — והשקל אתה העיבור סוד

 לאופר, דני אדם. — אומרים הם מה
זוהר. עזרה פ׳1הפר סהרשק. אבי

19
20

 התרעלה בוס — אישי יומן
באייר שושנה — נפש חשבון שנת החדשה, השנה של ייחודה על

36 רחיליו שלזם אלבז, שלמה הפרוסי 22 בהריון דוגמניות — ישראל לילות תשמ״ט.
)4 בעמוד (המשך 2663 הזה העולם

 בכל־בו יער רונית סגן־אלוף עושה מה
 עטרי גלי של התורן המחזר מי • שלום!

 האט־ הרופא או הקנדי החתיך - (בתמונה)
 בפרגיות בחמסינים, מעשה • אי:ריק

 יונה • בטבריה ובמכות
• והפסיכולוג קלימוביצקי

שלו. והזמרת שרעבי ובועז
י 3 1 ״

שם.


