
עז ב ח ב בזי
הקלפים טורף

 (איש-השגה איש־השנה בחירת על
).7.9.88 הזה העולם תשמ״ח,

 בכל להיות, צריך היה איערהשנודוזשם־ח
 אל נולד אשר הצעיר הפלסטיני, המתקומם זאת,

 שמע הוא חוסיין שילטון שעל הישראלי, הכיבוש
 הטבח היא נעוריו של הטראומה ואמא, מאבא

 בחיים ושאיפתו (בחברון) האיסלאמית במיכללה
 יונף שבו צבאי במיסדר יעמוד הוא כאשר תתגשם

פלסטין. דגל
 והרצועה הגדה ברחובות מתרוצץ הוא היום

 מה של החמושים חייליה מול באבנים ומתמודד
כאימפריה. לו שנראית
הו והוא במרחב הקלפים את שטרף הכוח הוא

 העומדים אלה לפחות בארץ, שהפוליטיקאים כיח
למציאות. עיוורים הינם השילטון, הגה ליד

 מנהיגיו כולל בהפתעה, כולם את תפס הוא
שלו.

 הטביע אשר האיש הוא הפלסטיני המתקומם
 בתשמ״ח(וגם חיינו על אחר מכל יותר חותמו את

איש־ לתואר זכאי היה הוא ולכן לבוא) לעתיד
אנגליה אי״שאם. ברק, אלכם -השנה

הגבתה הכתובת
 (״מיכתב ערפאת ליאסר הפנייה על

).31.8.88 הזה העולם לאש״ף", גלוי
 למדינת הכרה להעניק ערפאת מיאסר לדרוש

 וא־ היות פתוחה, לדלת התפרצות זאת ישראל,
 ובמדינות שונים בזמנים פומביות, בהכרזות ש׳ף,

 לשולחן־הדיו־ לשבת נכונותו על הודיע שונות,
שווים. עם כשווה ישראל עם נים

 במדינת דה־פקטו הכרה מהוות אלה הכרזות
 היה אבנרי אורי של הגלוי שמיכתבו כך ישראל,

 ולשליטיה, ישראל למנהיגי מופנה להיות צריך
הד להכרה וצבועה צידקנית בעקשנות המסרבים

סבירה פשרה של בסיס על ולמשא־ומתן דית
תל-אביב זמיר, שלום •1יי״י״י

םיזתר חיטוט
ת שחשפה כתבה על מחדר־ה״ סודו

ה ידידה״, בחברת (״במלון, מיטות
).24.8.88 הזה, עולם

 הסודית ואהובתו אילץ רמי על בכתבה הפעם,
לגמרי. ליכלכתם
אפ באנשי־ציבור, מדובר שכאשר עלי, מקובל

 אבל לחדר־המיטות. להיכנס צריך, ולפעמים שר,
בענייני והחיטוט באיש־ציבור מדובר לא הפעם

 לגמרי היה הנ״ל האנשים שני של האישיים הם
 עלול והדבר נשואים ששניהם גם מה מיותר.
תיקווה. ללא חייהם את לטרפד

תל־אביב גיל, נ. אברהם

האינתיפאדה חסמת
ההת של אפשרית תוצאת־לוואי על

הכבושים(״האינ בשטחים קוממות
ה העולם תיפאדה״, ).7.9.88 הז

 של התיחכום ברמת המזלזלים כאלה יש אם
 להרהר להם מוטב הפלסטיניים, המתקוממים

 שבד מיקרה לא כנראה, זה, נוספת. פעם בדבר
 עלתה ויערות חורשים של ההצתות מאות עם בבד
בלתי־נסבלים. לגבהים הטמפרטורה גם השנה לנו

הסי אחת כי מזמן, יודעים כבר המדענים הרי
האח בשנים בעולם, הכללית להתחממות בות

 בצפון־מערב הענקיות שריפות־היער היא רונות,
כמו מהשריפות, כתוצאה נוצרות, שבהן בראזיל,

 הגורמות הפחמן, דו־תחמוצת של אדירות יות
. החמסה"). הארץ(״תיסמונת כדור לחימום

טבריה פורמן, נתן

המוח רבדבל עדיף
(״גם טובה שנה ברכת של טיבה על
).7.9.88 הזה העולם זה״, וגם זה

 השנה בברכת שמי, דניאלה כורכת זה כיצד
 ווה") מור (״נו איחולי־השלום את שלה, הטובה

 כמו בולשיט!״(משהו, מור ״נו איחולי־ההבל, עם
המוח!")? את לבלבל .הפסיקו

 מה הרי פרות(זה של בחרא לבוסס מעדיף אני
תיק שלא ובלבד ימיי אחרית עד הוא) שבולשיט

סילחמה. אי־פעם עוד רה
— וור יס! — ״בולשיט הסיסמות: בלשון או,

חל־אביב ירדני, עוזי נו!#

הקדמי: השער כתבת

זהירות
שיכורים! והרם

 נהגים לאיתור בדיקה בעולם רבות במדינות
ב כן לא אן שבשיגרה, דבר היא שיכורים
 בדיקות־ עורכת לא ישראל מישטרת ישראל.

 במיבצע הנבדקים, רוב ולראייה, לנהגים, פתע
 ומישטרת הזה העולם של משולב

 בטוחים היו ירושלים, מחוז £ מ ■
סרט־מתיחות. בצילום שמדובר

האחורי: השער כתבת

 חומש שום ראו
סגו? ם־דו־קה שר

 סגל! פרדריקה של ביתה את שדד מי
 אחד של מתוכננת פריצה זו היתה האם

 גנבים של פריצה או מקרוביה
| \£  האמי־ השווי ומה מזדמנים! 7
שהשאירה! הרכוש של תי ^41^

השלם מטווח מטורף
 הצופה מפגר גנן על קושינסקי יז׳י של חזונו

ת והופן, בתשדירי־טלוויזיה  כישרונו בזנו
מפור לפוליטיקאי ריקות, מליצות להפריח

 בבואה אלא עוקצנית, סאטירה רק אינו סם,
 הפו- המציאות של נאמנה ^ ^ ^
תופעה רק זו ואין ליטית. ^

כאן. גם קורה זה אמריקאית,

חדש דף
בונקת״ אחת ״עין

 להופעות שותפו שהיה מי ישראלי, שימעון
 ה־ נשיר אופיר, שייקה הליצנים מלך לש

 בלי ליצן על לידידו. מוקדש
 אחת עין ועם מחיאות־כפיים 9

בוכקת. אחת ועין צובה

מפואר שרום
היש תנועות־השלום של הרבות בהפגנות
 מאות אותן את תמיד למצוא אפשר ראליות
 כך, אם יתכן, איד אנשים. של בודדות
 של להקמתם אחראי זה מצומצם שציבור

 לא מדוע ומחאה! שלום אירגוני 40מ־ ריות
 על אלה אירגונים מתגברים

ת עו די ה קי־ לו ם חי די ח א ת מ  ו
המשותפת! המטרה לטובת

[<ךווחח: 77/ל778ד< 7/77

והשקל אתה

וזים מאזנים
 • ברנוביץ א״צ בחברת מילחמת״אחים

 בחברת- • 1990 עד לאזורים רזים מאזנים
יש על רוגזים דרקסל־בורנהם הברוקרים

 למי• מחכה הליכוד של חשנון־הבנק • ראל
• מודעי של ההבטחות מוש

■1  ומי • בשגיאות מודה רוזוליו ^ 1
! ^4^ רומיאו! אלפא בסוכנות יזכה ^

 בגרר הנו
מעלית

 וידידות טובה שכנות של שנים 13 אחרי
 והספר בן־עיתו הדסה השופטת הגיעו אמת

 במישטרה תלונות של למצב משולם שלמה
 נש־ התחיל הכל בבית־המישפט. ותביעות

 להתקין רצה משולם הספר
שלו, לדירת-הגג מעלית
״טרמפ"... לשופטת והציע

 בטיפור-אהבה יפה וצעיר אמנות איש
 (בתמונה) אלדר רינת • האחר מהסוג
 • מהלב רחוק מהעין, רחוק - תבור ואלון
 משותפת בדירה באשה, בבעל, מעשה

 ג׳ק בדודי, רונית • נפרדים ובחברים
בעי להישאר שרוצים רבים ועוד צימרמן

 • כרם ענת של האהבה חיי • שם לום
 דיין משה בין הקשר מה

^  אגט של ומשנר-הנישואין ^ 19■
פלאטו־שרון! ושמואל

מהחיים סינור
 לקורס בדוי) (שם מיכל נרשמה כאשר

 לא היא המפורסם, השדרן של השדרנים
ם אין דעתה על העלתה  הפרשה. תסתיי
 אותה הזמין איך מספרת היא ביומנה
 ואין, באכזריות, אותה ואנס לביתו השדרן

 לנוכלת קורבן גם נפלה היא לב, בתום
 את שניצלה מפורסמת,

 לסחוט כדי המזעזע, הסיפור
המפורסם. השדרן מן כספים

׳ ט פ ש  ׳
ח ד נ ש ת

 שגה גם היתה למדינה 40ה־ שנת
 המיש* למערכת חשבון־נפש של

 עיזאת של מישפטו פטית:
 טיומו שעם בתישרי, נאפטו
 שהתירה לנדוי ועדת הוקמה

 גופני לחץ באמצעות חקירות
 רוני הש״ג של מישפטו • מתון

 בית- נדרש שבו בחשוון, אלמוג
 מידה איזו עד לקבוע המישפט

 ההגנה זבות לחייל עומדת
 ניטן של מישפטו • העצמית

ב שהורשע בכטליו אישגוייב
 חודשי לשישה ונדון נער הריגת
 פרשת • חוץ בעבודות מאטד

ב בבתי-המישפט השחיתות
 הלילית״ ״הפגישה פרשת • טבת

 מרדכי של מישפטו • בשבט
 נאשם הוא שבו באדר, וענונו

 ובסיוע חמור בריגול בבגידה,
 • בישראל במילחמתו לאוייב

 גיתית על שנגזר מאסר-העולם
 • בעלה רצח על יזרעאלוב

 של בגורלה שדן שלמה״ ,,מישפט
 • קרוליין־ברונה התינוקת

 ג׳ון על שהוטל עונש-המוות
 של מישפטו • דמיאניוק איוואן

 • למעקפים המומחה בלט, דויד
 דאוד, מונירה של מישפסה
 חמורה חבלה בגרימת שנאשמה

 של ועתירתה • אלדובי לרומם
 למנוע כדי לבג״ץ שפר שלילה

 בתה, של חייה הארכת את
 חשוכת־מרפא. במחלת החולה

 האינתיפאדה, ריחפה לכל ומעל
 שיטת על מאיימות שהשלכותיה

 הישראלית, המישפש — _
 זכו- ועל הצדק על

במדינה. האדם יות

נץ לא יונה, ״לא
יונץ״ ולא

 שר־ בר־לב, חיים עצמו מגדיר בדיוק כך
 סוסים. בייחוד חיות, אוהב הוא המישטרה.

 חולם והוא וטרינר להיות שאף צעיר בגיל
 המציאות על ספר לכתוב

. ך  נושא רק בישראל. הפוליטית ■
ביצורים. - לו קשה אחד

שישו מסתם יותר
 ערפאתן ליאסר שמיר יצחק בין ההבדל מה

 משיעור יותר • שוב רוכב נתן אייבי •
 הפנטומימה על • בגיאוגרפיה

■ 1  וה- להב, להדס הועילה שלא £ 1
נמצאה. שטרם בחוק פירצה

הקבועים: המדורים
3 מיותר חיטוט - מיבתבים

 4 ובמים באש - העורך איגרת
שקיף 5 אמוראי על לוחצים - ת
6 בר־לב חיים - נפש חשבון

10 שוב רוכב אייבי - במדינה
11 הגיינגל חוק - הנדון

12 הזירות בין - אנשים
1־7 הביטחון בשם - אישי יומן

18 הליצנים מלך - חדש דף
21 חדש כוכב - הורוסקופ

 אילתיות מסיבות - ישראל לילות
ענה תשבץ

 ביישן קצת - לרדתי מיבתבים
 השישי הבן ־ תמרורים

הרון אומרים הם מה א  אריה מגד, -
 לוי, אשר דקל, (״דקס־)

 וייצמן, עזר זטלר, יהושע
שרון אריאל

 אחים מילחמת - והשקל אתה
 הביתה לכי ג׳ינג׳ר - קולנוע

_ העולם כל על - מרחלת רחל
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