
ם בי ח ב סיי
שא על פילים הד

 12ה״ לכנסת הבחירות תוצאות על
 הזה העולם הגדול״, (״השבר
2.11.88.(

 מי למטה. המעיד למעלה, הליכוד — זהו אז
עכשיו. יקרה מה יודע

נש — ישראל אזרחי — אנחנו מיקרה, בכל
המחיר. את לם

 אדוורד הסובייטי, שר־החוץ פעם אמר כיצר
 עושים פילים ששני מה חשוב ״לא שוורנדזה:

 בכל — אהבה או מילחמה — נפגשים כשהם
המחיה' את הדשא משלם מיקרה

פחח־תיקחה שבדרון, אהרון

הצף הישראלי
האח בחודש הבוחר התלבטויות על
 19.10.88 הזה העולם (״הנדון", רון

והלאה).
 צף הוא שצף. הישראלי זה שצף, הקול לא זה

 אלא למערך, הליכוד בין רק לא שלו, החיים כל
 בין ש׳ח, 111.111 לחיש־גד אוח החיש־גד בין גם

 לאירופה) יום 21(מאורגן טיול בין לטוטו, לוטו
תאילנד). של לא־מאורגן(לאיי־הסמים לטיול

 לראות אפשר יותר גורליות בהכרעות אפילו
 מתחבט הוא קונצרן־ענק, מנהל הוא אם זה. את
 •ובל־גד את אל״אנס. את או סולתם את לסגור אם
וכל. וכר סול את או

 לקבל לו קשה המצוי. הישראלי של טיבעו זה
 בדרך מחליט, הוא מחליט, כבר וכשהוא החלטה.

הב תוצאות הלא־נכונה(ראה ההחלטה את כלל,
תל־אביב אדלר, יהודה חירות*•

עיתונאית יעילות
מעל סקופים להעתיק הנוהג על

(״איגרת־העורד״, הזה העולם דפי
).26.10.88 הזה העולם

שה המקומון את מוקיע הזה העולם עורך
 העולם של הגילוי את במילה, מילה כמעט עתיק,

בארץ. קרום־המוח דלקת סכנת על הזה
שבחים. מקומון לאותו מגיעים דווקא לרעתי,

 התייעלות. הזמן. רוח עם הולך הזה המקומון
קיצורי־דרך. חיסכון.

במהי הדפים את למלא אפשר כזאת בצורה
 הד וללא יתרה טירחה ללא וביעילות, בזול רות,

מיותרות. צאות
 עסק הוא המקומון אותו מניח, שאני כפי ואם,

הסי אחת היא הזאת העיתונאית היעילות פורח,
■רושלים הכהן, שלמה לכך• העיקריות בות

תנרת־ההיניח *
לאיל־ איש־עסקים בין ההבדל על
ה העולם ישראל", (״לילות הון  הז

26.10.88.(
 המסיבה על הקטע את פעמיים, וקראתי, חזרתי

 ביקשתי בסביון. הלבן בביתו נימרודי יעקוב של
 כבעל עליי המקובל הזה. העולם מרוע להבין

 עורר את הקטע באותו הגדיר ד<* חוש־הבחנה
 אחד ואת בינלאומי' כ״איש־עסקים המסיבה
 זה הלא בינלאומי". כ״איל־הון המסיבה מאורחי

הדבר. אותו להיות צריך היה
 העקרונות באחד נזכרתי ואז וחשבתי חשבתי

 לבעייה אותו מיישמים שכאשר תורת־ההגיון, של
 איש־ כל לא חד־משמעית: היא המסקנה הנ״ל,

 בינלאומי(וגם איל־הון גם הוא בינלאומי עסקים
תל־אביב יגאלי, חיים להיפח•

אותיזת שלוש של מילים
(״מיב־ הזה בהעולם קורא דברי על
העו זה", וגם זה ״גם מקורא", תב
ה לם ).26.10.88 הז

 בה־ קוראיו את משתף הזה שהשלם נחמד זה
״הב מן מסתייגת אני אך הקוראים, של גיגיהם
לצ ״הגיעו כי המודיע, ספרא, הקורא של דיחה'
 (קבר ל״קרס אנללס הלוס — באמריקה מרת:

 התוחס־ליי־ — ובארץ היוקרתית) צת־הכדורסל
מלקקי־התחת). פשוטה: (בעברית קרס."

 אני (סאלוני עיתון הוא הזה השלם בשבילי
 שכשם מציעה אני ולכן בסאלון) אותו קוראת

 בפירסומיהם להשתמש מרבים לא שהאנגלים
 אד ארבע של מילים קוראים שהם במה שבכתב

 במילים להבא, ישתמש, לא הזה העולם כך תיות,
הרצליה שיסמן, חנה אותיות• שלוש של

ויו ו■■וו ■111 וויויוח־הרירוריח

הסקרים שר
 הבחירותן תוצאות בניחוש יותר טעה מי

 דעת־ה- סקרי או הידעונים האסטרולוגים,
 בכל להם קורה זה מדוע קהל! ^ ■י̂ 
 ולאן בחירות! גל לפגי פעם, £ ■ £

האבודות! האוגדות נעלמו

ת ב ת ר כ ע ש מ ה הקו־

 ה־תה 11״
שלנו!״ אטימות

 ממכון צמח מינה הד״ר באומץ מודה כך
 להי• הטעות. את לטייח מנסה לא היא דחף.

 שמכוני־ מודה היא הזה להעולם בראיון פך.
 הסקרים, לעריכת אחראים שהיו המחקר,

המטאו עלייתם את בחשבון הביאו לא
 אחד בדבר הדתיות. המיפלגות של רית

את* לפחות - מתנחמת היא
1^  הגרו- המיפלגות בין התיקו ■

נכונה. צפתה היא לות ^0^0^

בוש שר הנאצים
 מי היה וויס ווילאג׳ הניו־יורקי השבועון

עוז שיבעה של העסקתם פרשת את שחשף
 בוש, ג׳ורג׳ על״ידי ופאשיסטים נאצים רים

לתפ יותר הגבוה הסיכוי לבעל שנחשב מי
 שהצהיר למרות ארצות־הברית. נשיא קיד

 של עברם על דבר ידע לא כי
0  שה- הרי העוזרים, שיבעת 0 0
^0 לו. חדש היה לא כך על מידע ^0

 השכןחדש דף
ליפשיץ אור׳ של

לפ כך, האגו־טריפ. עם גמר ליפשיץ אורי
 שבאה שחרור ציפי באוזני מכריז הוא חות,

 מפ־ ישראל באמני החשובים אחד לראיינו.
 האי- ה״אני־מאמין" את תח

1 1 /  וקוראים שלו. והאמנותי שי 3
והריגה. חריגה על כותבים

 בין המשותף המכנה
וני רענן דניאלה

 טוטו־ • זווילי טים
 בטלוויזיה הבחירות

 במישפחת קורה מה -
 מי בעד מי • סביר!

 בסיפור מי נגד ומי
 ברנוביץ מוטי שבין

 • אילני לאירית
 - של) (הבןשם־טוב ישמוליק רום ציפי

 וייט* מירי • מהרבנות פתק צריכים לא
 • לממשלה נוי ודפנה (בתמונה) ברג

 ירון • דנצל! דניאלה של החברים מי
 • סיפור סוף - גייר וביאטריט פינק

 במישפ- מלאה דמוקרטיה
שרותים ואיזה • רביבו חת ן■

ישראלי! עטרה מוכרת

השחור הכוח
ת צו בו שים של ק ם בעלי אנ קני ם, ז רי חו ם ש שי ם לבו די מ ם ב  שחורי

ם, די חי ם א שי ת חבו עו מיגב ת, ב רו חו ם ש דלגי שכת בין מ  ראש״ לי
שלה ת הממ שכ ץ ללי ר שר־החו חוז ה ו הי - חליל המצי־ זו

ת ת או אלי שר ר של הי ב מ ב א .1988 נו מל  ביני- הפילוג אל
ם ם היו ה לי בו ך י סו ח ם ל מ צ ע ת מ צו ם. בין רי שרדי מי

ת ב ת שער כ :,האחור ה

 נגר חווהתיהבסו
הראשית הוננות

 לפני כגר החל ההתחרדות תהליך
סו האוסר מיסמך ולראייה, הבחירות.

 אולם רקדניות־בטן. והופעת כריות
 יש מי עם ידעה לא הראשית הרבנות

 יצ- רקדניות־הבטן עסק. לה
 פרי כוכב למיתקפת״נגד. או

המובילה. היא (בתמונה),

שחור ניצחון

1 ־§'■ ״

^ ״  1־
1

' י ! ₪ ₪■ ■ מ ?

 לאדם שייך 12ה״ לכנסת בבחירות הניצחון
אב לצבא קילומטרים, אלפי במרחק היושב
ם בצבא משרתים שאינם רכים מי תקיי מ  ו

ם, ^0^^^  מ־ של ולציבור כפאראזיטי
 עכשיו וקללות. ברכות מלמלי

ה. לשלוט עלולים הם במדינ

מזו״פי דרכונים
בנים״ ביישובו

שהת שונים, מיסמכים תמונות, חותמות,
 בנים, שובו ישיגת גיזבר של במחסנו גלו

 של לזיופים חשד מעלים
נרחב, בקנה־מידה דרכונים

הישיבה. תלמידי על-ידי

ההתקנהוהשקד אתה
מקסוול רובוט ער

מע קיבל בגיו״יורק מישטרת־ישראל נציג
 הגדולה רשת״המכירות • קונסול של מד

 קניות עושה וולמארט, בארצות״הברית,
 ריצ׳ארד מסתדר לא מדוע • בגלנויט

 השליח עם ניו־יורק, לאומי בנק נשיא קיין,
 של דעתו ומה • הישראלי! 0^0^

■ £  איל- על וויק ביזנס השבועון |
מקטוול! רוברט העיתונות

א פגישה בכל
 עורר הניצוץ דרך חברי של מעצרם סיפור

 אבל לימים. דעך, אך רבים, הדים בשעתו
שי יום מדי שוכחים. לא והילדים החברים

 ולמ- נווה־תירצה, בכלא מתייצבים הם שי
 בית- עד מרחיקים השבת, יוםב רת,ח

* ^0  בתו- לפגישות קישון, המעצר 0
הזה העולם כתבת הכלא. בכי ■ £

לביקור. היא אף הצטרפה

הקבועים: המדורים
3 סופי סיכום — מיכתבים

 שערים - העורך איגרת
4 שאוזר־־בחיחח

6 הספסיד־ם— במדינה
8 זהעצמוח שריר — תשקיך

11 האבודות האודות — הנדון
12 השם ירצה אם — אנשים

14 בא לא גדיש - והשקל אתה
17 חשאיזח בחירות — אישי יומן

20 שפויים מחפשים — קולנוע

 מחזור פז־שח — ישראל לילות
 היקרים טי — זה וגם זה
 ליפשיץ של השכן — חדש דך
 סאשה פלד. זאב — אומרים הם מה

אזרון. וםס־)1(, ת״ם רזבלסק׳.
זח קוב* בהן. אסף בן־אסוץ. רן

- תשבצוסן
ם בי ת כ תי מי רו  ׳לחת תחם - ל
ם  הרשע טכב — הורוסקו

ת רחל חל ר  השלם כר על — מ
ם רי מרו למירזץ מיליון שני — ת

22
25
26

28
32׳

32
33
34
38

 הכשיר מה
נוס? את

א מדוע  סיוע הערביים הסנהיניס הושיטו ל
 שעשו המחוות היו מדוע פרס* לשימעון

ת כה חלושות, כה  מדוע התלהבות! חסרו
 ערב! למנהיגי בהבטחותיו פרס עמד לא

*  היש- המציאות היתה ואיך ^0^
 הצליח אילו נראית ראלית

0^0^ ם פרס ^ הבחירות! את להקדי

ש טן האי הק
המדי יצרה גלות, שנות 2000 יצרו שלא מה
הודי אוויל - נה  יגאל כך ושורשי. משריש י

ז על תומרקיך. עי מ פופולי מזוייף, כליבוד ה
 פילוסו- ועל הפולנית, תסורמה טבמי לפי זם

^ ^0  הק- האיש ועל חיילים פים, 0
 - תומרקין של בהסברו סן, 0

הפעס. גס הצביע לא מדוע

והמתנדנו האברך
 דתי קרוב־מישפחה של הפתאומי מותו
ת הביא ס, יוסי א א פופול שדרן״רדיו סי

ה לכתוב רי,  בלתי־אפשרי סיפגש על מחז
 כבר הועלה המחזה לאברך. לכסיקוק בין

 אחר לתיאטרון בפסטיבל
אס בעכו  באמי יתקל לא ו

0^0^ תי בוש ^ בקרוב. שוב יועלה ד

צעיר מיו
 הראשונה, הפעם ועל סמפון עם תריקמ על

ה, שהכאיבה ת שהרגיזה לדנ  וש• יריב, א
 על אדיר רושם השאירה

ן מין שמחכה. לירן ועל מפר. •
העשרה. בגיל חשבון בלי

 הסיסמה-
סוניות ■חידות

בל שלא למי  הדרך עוברת כושר מעודף סו
 בוגר ),26(עילם יובל אצל קרביות ליחידות

 שהקים, חיל-האוויר, של יחידת-התילוץ
 מה לצה״ל. ייחודי חמ-הכנה שעברה, בשנה

 נע- לכמה כקורס שהתחיל
| ן עשרות. של לחוג תפח ריס, 0 ■

מה קרביות. יחידות - הסיס
ו ו ו 3 ו 2671 וזה


