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 שיל- שנות 11־ב הליכוד הישגי על
טוגו.

 בתשרירי־הבחירות, זה את מראים אינם הם
 ויריביהם ערב־ערב, עכשיו חשופים אנו שלהם
הזה. הנושא שולי את מגרדים בקושי
 11 של הבולטות התוצאות לאחת מתכוון אני
 העשירים את. עשו הם הליכוד: שילטון שנות

 שנקרא מה יותר. עניים העניים ואת יותר עשירים
 (אחר עניותא אזלא עניא בתר הארמית: בלשון

העוני). הולך העניים
פחח־תיקהה פונרוב, צבי

טובות יותר קבלות
 לפחות ישראל, יהודי של ייחודם על

העו אחד(״מיכתבים", ספורט בענף
ה לם ).12.10.88 הז
מדל זהבי(,היו הקורא של הלעגני מיכתבו

 יהודי איזה אם מה אז בכלל. לי מזיז לא ״),יות.
או במירוץ־אופניים מדליית־זהב לקח אוסטרי
 כנ״ל עשו בלגיים יהודים אחים ושני לימפי
בסיוף.

אוה שבו האמיתי הלאומי הספורט בענף אבל
 בכל ישראל, ליהודי יש להתחרות, יהודים בים

 טובות יותר קבלות זאת,
הגולה. ליהודי מאשר

 הוא הזה הספורט ענף
ומדליית־הז־ הפוליטיקה

ראשות־ היא שלו הב
 השנים 40וב־ ממשלה

ישר מדינת קיימת מאז
זאת, בכל לה, היו אל

 ראשי־ממשלה שמונה
 לעומת לבדוק). (אפשר

 רק ,1948 מאז זכו, זאת
לא־ישרא־ יהודים שישה
זה: בתפקיד ליים

 ופייר מאיר סימון יואל רנה :50ה־ בשנות •
בסינ מרשל שאול דויד בצרפת, מנדם־פראנס

 וניאסאלאנד ברודסיה וילנסקי רוי וסר גפור
זימבאבווה). (כיום
 חסן אברהם יהושוע סר :70וה־ 60ה־ בשנות •

באוסטריה. קרייסקי וברונו בגיברלטר
תר־אביב אביר, שבתאי

מנדם־פראנם

לצדיק צדק
הפורש בל״ל מנכ״ל של כישוריו על

וה ״אתה פורש", בינו צדיק (״למה
).5.10.88 הזה העול□ שקל",

בינו. צדיק עם צדק שייעשה מבקש אני
 של הכלכלי המדור עורך את להבין לי קשה
 שרק וקבע צדיק בינו על כאסח שירד הזה, העולם

 של ליכולתו המתאים בגודל בנק הוא אינזד בנק
 הלעאה את לבינו הציע שלא מצירו בינו(יפה

בלמינה). וחיסמן *
בב וגם הראשון בבינלאזמ׳ בינו של הרקורד

ל  שהוא וזה עצמו בעד מדבר בבל״ל) (ובמיוחד ד
 בלשון שייקספיר ויליאם את לדקלם מסוגל אינו

 בכישוריו זה כהוא פוגם איננו עדיין המקור
הראשונה. המעלה מן כבנקאי

תדאביב גרטי, גדעון

אתג״ם גימיקים בדי י-
 צייר של הראשונה התערוכה על

 העולם אמנות", דרוזי(״איש״השנה:
).15.9.88 הזה

 הזה העולם בהתרגשות זה כהוא לפגוע בלי
במוטי־ עזי אסר האמן של תערוכת־היחיד לנוכח

התע זו ״היתה לא זאת שבכל הרי רמת־גן, און
ישר במוסיאון דרוזי צייר של הראשונה רוכה
אלי."

 האמן של תערוכת־יחיד הוצגה 197ב־ז כבר
 לפני וגם חיפה במוסיאון אלקרא עובדיה הדרוזי

 במוסיאון התקיימה ,1986 בספטמבר שנתיים,
אלקרא. של תערוכת־יחיד חיפה

 שימוש שום עשינו לא הרבים, בעוונותינו אנו,
התע של יחסי־הציבור לצורך אתניים בגימיקים

 גם כך נעשה לא נותנת, שהדעת וככל רוכה,
בעתיד.

חיפה חיפה, מוסיאון מנדל פולנסקי, מד

גילת גדודי
 חיל העושים בנגב, מושב אנשי על

).12.10.88 הזה העול□ (״תמרורים",
הרפואית ההסתדרות ליו״ר שנבחר ישי, הד״ר

)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השער כתבת

[■סי□ דמה
מחייך?

 ניטים? משה את תוקף המערך אין מדוע
ב מטפלים המערך מיקצועני אין מדוע

 ה־ של ביותר החשוב האלקטורלי נכס
תוב־ למערך יש האם ליכוד?

 השנים לארבע כלכלית נית
היא? היכן כן, אם הבאות,

האחורי: השער כתבת

וציו׳ מבוקש
ה לאחד נחשב שעדיין מי טופז, דודו

 חלומותיהן מושא המבוקשים, רווקים
 לרציני. השנים ברבות הפך נערות, של

 הפוליו מחלת על מספר הוא _
 ועל שנתיים, בגיל חלה שבה

באביו. לו שהיתה התלות

יש! מה זה
 אפשר כיצד להחליט! איך להצביע! מי בעד

 בכלל האם למערךן הליכוד בין לבחור
 האם ביניהמז לבחור אפשר

יש, ואם הבדל, ביניהם יש
אותו! למצוא אפשר איך

מייחמתוהשקל אתה
ממשיכה טייבו

 שחוו 01■
בגילגיוליה

 של כטראגדיה במוצאי״השבת שהתחיל מה
 של לטראגדיה למחרת הפך אחת, מישפחה

 הס־ מישפחות שתי בין ריב מישפחות. שתי
 בני שני של ברציחתם תיים

 מש- ובמותה, מדח מישפחת
נוספת. צעירה של גאז, איפת

זהירות!
דלקת־

העוצבה
ק ד י ס חי קו קי ו ג נ י מנ ר לא ה ג אח בהרבה מנ

ו. רי קקי חברי י דק, הפוליו. חי י  שתקף החי
ה רונ אח ת ב ה א ק פרי תי עד והגיע א א פ מצ ל

ם ריים. י אי ר מ דו ח . גם ל ך לאזורנו ם אי הי  מז
ת ת א ק ל ח ד מו ה ם־ רו (דל־ ק

ם וכיצד קק-י־עיצבה;  מטפלי
ר בה, קי ח ת ־.,ר־ העולם של ב

לא
החת! לנשים

ת של ־ חת; קחו  מפני מזהיר העולמית הרו
 לא מדוע סייבץ. בתרכיב הרות נשים תיסיו

 מדוע לאזהרה! מישרד־הבריאות מתייהפי
ת מ ת ארב־ שישנה השרה חו

^ ■8  מודעית־ענק על לי־אלמייליני ^0
הנכון; המידע מופיע לא שבהן

לביקוח! עונה שרה
ב ת כ מי בה ב שימה על תגי ה ר מ  בגליון שפורס

□ ל ' , ן — ־ חרו א ת ה ט ר פ  שרת״הברי־ מ
נו, שישנה אית זלי ת ארבלי״אלמו ת א  הערכו

ת או רי הב רד־ ש ת מי נ י ג מ  ל
י ת רנידי ד ג תנ מ י לקביעה -  נ

שיקול״דעת. פעלה לא ב

מצחיק זה אותם
 נגד מישפטית תביעה זנבר משה יגיש האם

 אברהם בין ההבדל מה • לין! זזוריאל
 המחייה יוקר מהו • אשלון: ללבידי פיראש

 שונות ובערים בתל־אביב
ה־ ממשיכים ולמה • בעולם! 8

מילחמותיהם! את טייברים

י ?

ר ח ח ר ר ח ר מ ה
ת:11 מר ח

 בשם בגרמני מעשה
יגו במכונית אולק,

 החיילת ובמידה אר
 הכל למרות שנשארה

וה סולומון לאה •
 המלוכסנים קשרים
 רוני האם • במיזרח
 לאכול ימשיך מאנה

 נוי ימית מחברתו שנפרד אחרי סיני אוכל
 הסודי הנשק - בריסקין רותי • (בתמונה)!

מע • מוסר־השכל עם סיפור • ישראל של
 הבת, על סיפור עוד • הקנאית הבתהמא ללי

 ועל • המשותף והחבר האם
1  - בכסית האחרונה הרכילות ^ )1

הבית. את עוזבת קלריסה

המיקצוע-לוכד
 יותר ידוע בת־ים, עיריית עובד עדני, שלמה

 סיפורים לו יש מסוכנות. חיות שלוכד כמי
נח במיטבח, עטלפים במיטה, חולדות על

 בית- תלמידי שעקצו ודבורים במקרר שים
 מד־ הוא מכל יותר אבל ספר. < • ^

1 1  לבע־ הרבה אהבתו את גיש ■1
לוכד. הוא שאותם לי״החיים

קטנה־גדולה אשה
 בחיוך ונופפה מהמספרה יצאה אליזבט

אותה. זיהו כולם לא והשבים. לעוכרים
ל־ חשבה דבר,״ אין ״אבל

 בשיל- שנתיים ״תוך עצמה, 8 8 8
יסתדרו." העניינים כל טון

 בפאריס, המופיע חשוב שבועון אפריק, זיאן
 עיסקי- על מקיף תחקיר באחרונה פירסם

באפרי מדינות עם רפפורס ברום של הנפט
 קד־א- מועמד לוב, שליט עם קשריו על קה,

 שהוא מישפטים 60 ועל פי,
 שהדבר מבלי בהם, מעורב
יתירה. התרגשות לו יגרום

חדש דף

הגנה כתב
 של בפאבים המסתופפים הסקינהדס עדרי

 נבואת- את ביתר־שאת ממחישים לונדון
 התפוז בסיפרו ברג׳ס, אנתוגי^ של הזעם

כאניה  ברגים שנה. 25 לפני כבר שנכתב מי
 כאל לסיפרו המתייחס עצמו,

8^4■  באח־ פירסם דייקני, ניבוי §
זה. לסיפרו כתב־הגנה רונה

ה צה״ל, אלופי שני של מוזרה תמונה
 מול פניהם, על נסוך רחב כשחיוך עומדים,

 חיל-השריון, לחללי בעצרת־זיכרון מצבה
 הארץ הארץ. בעיתון שעבר בשבוע סמהפור

.  מו- התנצלות לפרסם נאלץ <0^
ה־ דובר״צה״ל, ואילו זרה,

נשכר. יצא לטעות, אחראי

אחר שנים תשע
מצ סופרי גדול מחפוז, נגיב זכה השבוע

 היה אבנרי אורי לספרות. בפרס־נובל ריים,
חו שלושה איתו, שנפגש הראשון הישראלי

 אל״סאדאת אנוור של ביקורו אתרי דשים
 סיכוייו על מחפוז הגיב בראיון בירושלים.

 מחו- על הסכם־השלום, של
4 1 8 8  לפלסטינים העמוקה ייבותו 9

ישראל. לעם אישי מסר ומסר

הסתים! הנו לא
 - דמיאניוק במישפט חדש מדהים גילוי
 הצליחה לא היום שעד טרבלינקה, ניצול

 ון וג יתכן כי סבור אותו, לדובב ההגנה
 כי טוען ואף האיום, איוואן איננו דמיאניוק

 בעניין להגיב לא המדינה רקליטלפ טיחהב
העול□ המישפט. לסיום עד

8^8 4 x ה  השיחה תמליל את מביא הז
שערוריה. החושפת איתו,

הקגזעים: המדורים
3 נימיקים בלי — מיבתבים

 4 הטאס שבירת — העורך איגרת
5 יש מה זה — הנדון

6 היה שלא הפחפסזר - במדינה
10 ימנזןו כהנא — תשקיף
12 ללישכה .סחזק׳״ — אנשים

ח - חשבון־נפש 14 טזפז ח
16 ממשיביס ט״בר — והשקל אתה
17 נהדר! הליכוד?־ - אישי יומן

22 ני1חי מכשיר — ישראל לילית

25 באמבטיה שומר — קולנוע
26 ף מלתדזן גלזיזת — חדש ד

ל — אומרים הם מה מילוא. ח
הר. ישראל אמיר. אלדד כהן, סיכל

28 פר״שטדם פיטר הזוב׳, ח״ם
32 — תשבץ
32 — לרותי מיבתבים
33 אסיח• מעי — זח וגם זה
34

1 35 זאינחנסיה ■הזלה אזר — תמרורים
1 40 ל רחלמרחלת ע השלם כל -

2668 הזה העול□


