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ס1ק1קוס־פ1ה לא
ץ ירידת על - ת-סםמדולחנ  ערב יתרו

ם הפיחותים ד נ״גם האחדמי ל  יבול י
*.41-89 הזה העולם להבין!״,

 סודת אוג מאוזר ה0י הסביר יעקובי גד השר
 של פוופו סמזוחזזמד. שניסרו הכלכליים המושגים
 פה מסםרמץ. •תחת של המושג כולל עולמנו,

בזז מצא לא הוא מדוע זה מבין לא שאני  להסב *
 להתרשם *ין סי לבך, הקוראים תשומת־לב את

 בלבלייס במו׳סנים מהניפנוף המידה על יתר
אלה.

זטדאל. סנק נג׳יזר שהקיס הזעקה למשל, כך,
 בעיקבות סרזסו, מיכאל
הזד־ עדב זנדחושזזיהזו ירידת
 וזוזיקה סמזוחחנ״ע. חותיס
 זזדיי לעגייץ לא היתה

 ודדידה בי עיזנ״סנ איחזה
הדקוס־ מעש־ ומזנה לא

 סהזזבר הזיק לא פוקוס.
 ■פאות שםדלוגסא■ בכך

והב־ ״מ!־לא1>ח מיליתי
 בלי הארל, פן אוזהוס ריחו

שישובו. כרסוי שיהיה
ש־ הלא שקךה פה בל

הק זד׳ידס אנשיהנשקויס
 לייבא יבזאז היה יכול וכך תשלומיהם את דימו

 *סתזך זזזלים םריולאד תמורת מוצרים ארצה
 הפיתות, אזתסנלאמ־ למכור שיוכל הגיוני שיקול

 תובזתיד את■ לטוזוע חייב היה יכול וכר ־־ביוקר),
 שקלים פח!וזת תפזזחת 1988 בסוף הדולאריים

.1989 בראשית מאשר
 פםבע־מזוץ יזתהזת רפת דבר, של בסופו אבל,

 ■יבא לא 1988 בדצפם־ שייבא מי כי תיפגע, לא
 1988 ס־צפבד חובותיזו שפרע ומי 1989 בינואר

 מהרה ועד 1989 בינואר שנית אותם יפרע לא
 ורפת זפנית המה הנוראית הירידה כל כי יתברר

בבעבד. ;00x11 רפתה על שוב תתייצב היתרות
תי־אב׳ב ספר, יעקב

• • •
הפנסיונרים פמוי

סביסל אפשרי מוצא על " ם סלי רבי
 הזה העולם עבודה״, היא (״האבטלה

21.12.88.(

 לפסקנה הבעתי כפובסל האישי ניסיוני מתיר
לפ אפשרות קי־יסת התעסוקתי החירום במצב בי

 פ־בדי על־יזדי יסססלמו לאלפי הבעייה את תור
 אשר שיט׳י □וזזוק, שיבוי בעזרת מקומות־עבודה

 פן בבבת־ םדלהתק היכולים מפנסיונרים, ימנע
 משפר־ פשפעזותי באופן גדולה היא אם הפנסיה

 לתפוס ובבך נוספת קאריירה לפתח המינימום,
 דיי על לאייש ניתן שאותם מקומות־העבודה י~את

תעסויז־- המחפשים המובטלים
חן11גדוחמד,ז יהודה

ונזנחו־ סניור
ס בין פרסיים שמות זהות על ל בני

44189 הזה העולם (״אנשים״, אבות
 לא העפת! פבל היהודים שונים בזה גם

 יישא שבן אצלנו מקובל
 אלא אביו, של שמו את
 זה נפטר חלילה, אם,

 (והמיק־ זה שנולד *לפני
 זה הוא לכולנו הידוע רה
 יאיר איש־הטלוויזיה של

ה בשמו שנקרא שטרן
 מפקד אביו, של פרטי
 המנוח, שטרן יאיר לח״י

 הבריטים על־ידי שנרצח
 לפני מיספר חודשים

בנו). לידת
ש הגויים אצל אבל

 ובן שאב מאוד כיח
ו פרטי שם אותו יישאו

ם בקן להסזויז נוהגים אף האמריקאים ענ- ל■ק ה
 11־11־31 האב לשם סניור(הבונד* התואר הוספת ידי

ר הבו• לשם (הצעיר) פ ג עו ר ב ד ל ו רחזסת ג

שיש מה זה
{,ל* החברב התפקידים חלוקת על

ה העולם נשים״, שים, 44.1.39 הז
 ■שרם שסיטרי־קילמם יפה לא באמת זה אולי
 •שזב־. חטמ״ססדת להשקפת־העולם נרתמו

 לי׳יתס פפשיסיס ותם שלה) מושבע חסיד אישית,
 את זולנבד יסלמקזונס הנשיים תפקידיה את לאשה

 לרעיזוז שנתהנל השעה הגיעה אולי אבל שלו,
14 מ־01ס (הטנטן

2680 הזה העולם

הקידמי: השער כתבת

שטרד

עיון הפכני ר מ
 בחוסר מחייהן שנתיים ומבזבזות לצה״ל מגוייסות בנות אלפי

 לשרות פוח־האדם את וליעל הביזבוז את למנוע אפשר איך מעשה.
 העולם במדינה! החברתיים השרותים את לשפר אפשר איך מועיל!

חברתי־ חובה שרות מהפכנית: הצעה מציע הזה
רז, דליה ארבלי־אלמוזלינו, שושנה ממלכתי.

דעתם. מביעים ואחרים מיכאלי דן הפרופ׳

האחור■ השער כחכת

בואש־העין לרצח ניסיון
....................... י ;״״״״־׳ 2 בשעה בליל־השבת קרה מה  בשעה בליל־השבת קרה מה

 שרה פרצו האם בוקר! לפנות
 שימחי וג׳קי גרמה אלי יהוז,

 האם אברהם! מזל של לדירתה
 רקע על לרצח ניסיון זה היה

 ה־ בבוד חילול רקע על לאומני!
 רקע על או מישפחה!

£ {  כספים! אי־החזרת ■
אבו־אדם! היה ומי ^ ~

מאחוריו הסינור
 מלא אינו ברעם אברהם (מיל׳) תת״אלוף
 לכל האשמות יורה ואמו עצמיים ברחמים

 על־ידי והואשם שנעצר ברעם, הכיוונים.
 למכירת קשר לקשירת בניסיון האמריקאים

 על בסוף־השבוע התבשר לאיראן, נשק
 על הזה להעולם מספר הוא התביעה. ביסול

 העיסקה על מעצרו, נסיבות
* • ^£ 2  חברים ועל בה מעורב שהיה 4

בו. ותמכו כתף שנתנו

ו ז־ך־ ע ד ז ד

נשכח צרורמינתבים
 חיפה, באוניברסיטת מרצה הימן, שושנה

 במיבת- נזכרת ישראל, בפסלי מהנודעות
 הרא־ במילחמת־העולם אביה שכתב בים

 ידע זיווג ועל אשתו. לימים ובתו,לאה נהשו
כתי־ ותחבולות היסטורי

 יור- מרגריט של בסיפרה בה
אדריאנוס". ״זיכרונות סאנר

אה מ אחרת ו
 ראו־ באבים המשכבים מגנטיים אגדים
 חי- בתהליך לזירוז הגורמים ופדים מסיים

 הטיפול לשיטות מצטרפים לוך״החומרים,
 מכאיבים בטיפולים ברוכות שאינן לופי,הח

 תופעות בעלות בתרופות או
שמי מי יש מזיקות. לוואי ■

לא״רגילות. הצלחות על דווח

7 /7 /7ז* ;77/77*7 7 /77/7.

ניסים איו
 בהש־ ״בילינסון" בית״החולים של הניסיון

 צוות״הרופאים, לאפס. שואף תלות־כבד
 עד ביצע לא שפירא, זאקי הד״ר בראשות

התנ גם עצמאי. באופן השתלות״כבד בה
 בנמ- היו לא להשתלות-כבד הנחוצים אים

לפיכך, בבית״החולים. צא
השלי״ שהניסיון פלא זה אין
לכישלון. נידון להשתלה שי

והשקל אחה

והשמנת החתול
 יותר מבקש בן־ציון יהושע של הנאמן

 והשמנת החתול • הפירוק מכספי 907מ־־
ק  על כור תתגבר איך • צפון־אמריקה בבנ

 • מהפיחות! שנגרמה ההפסדים תוספת
 פסק־דין • המלונות של בת־היענה מדיניות
 אינה ההדדית הערבות כי קובע תקדימי

אבר • במוסקווה כשרה מיסעדה • תקפה
 ומשולם גנגר לאריה מצטרף טמיר הם

 אפל ודויד • ריקליס
■ £  שות- מיש שלום את תובע ד

בנייה. בחברות- פו־לשעבר

כוח מאבקי
 הורים בין במאבקי־כוח מטפלים איך

 הילד! את להביס אסור מדוע לילדים!
 מבלי הילד את לחנן אפשר צעיםאמ אלווב

 - למילחמות״עולם להיגרר
בבית־הספר נוסף שיעור ■

אדלר. מכון של להורים

בושנה אישיות נתיחת
 מהבחירות ללמוד מה הרבה לגדולים יש

 בית־הספר של למועצת״התלמידים שנעשו
 רצינות, למופת, אירגון רעננה.ב דיויח

ו־ שקטה מערכת״בחירות
| ן ן ר  בחירות - והעיקר מסודרת, £ *

עניין. של ולגופו אישיות

מן ■מגי ס

וד״סות כותרות
 על • באום־אל״פחם עוצר לא בנזימן עוזי

 דייסות ועל כותרות על לצביעות, הגבול
 משתנות הפרופורציות • אלמגור דן שמבשל

א עם לתחייה! גאולה יותר! נאמן ומי • הכס
 לארץ- גאולה לצחי! גאולה

 הת־ לשמיר! צחי ישראל! 9* 9^9
חדש. מדור לליכוד! חייה

באוצר שמח
 הגיע האם הכלכלית! לתוכנית אבות כמה
 מגובשות! תוכניות כשבידיו לאוצר פרס
 בהא־ היועץ להיות הולך מי בינו! למה

 האשמות מקור מה פרס! של הידיעה
 ומדוע ובנק־ישראל! האוצר בתוך דדיותהה

ברו־ מיכאל לפיטורי קוראים
 במיש- מילחמת״היהודים נו! ^ ■ 1 ■

כולם. נגד כולם רד״האוצר.

שג אשת הורם, רות
בשוויץ, ישראל ריר

 אשתו לא עצמאית, אשה היא הורם, יהודה
 סיב- מכבלי ומשוחררת מוכשרת ציירת של,

איו־ נסיעות אחרי סיות.  חפ־ היא ברחבי-עולם, ספור 1*1
בירושלים ונחלה במנוחה צה

לסם גנה
 באולם אחד יום בילתה הזה העולם כתבת

 מבין שני־שלישים כי וגילתה המעצרים
 עוסקים, שופט לפני המובאים תיקיםה

 בעבירות אחרת, או זו בדרך
קשים. בסמים הקשורות

עיניים. ופוקח מיקרי מידגם

זין שם רא
 תארים ובעל מילדות נכה סימנטוב, דויד

 למצוא התקשה חיפה, מאוניברסיטת שונים
 הספר בעיקבות לכתיבה. ופנה פרנסתו את

 על הזה להעולם מספר הוא שכתב השלישי
 ברשויות ומילחמתו בעיותיו על כנכה, חייו

לר* איך לאחיו־לצרה ומייעץ
בוש־ ולבטא אומץ״לב בוש ^

מקורית. בשיטה המיני רם

מוצא איו
 בחדרה, מביתה ברחה בדוי) (שם רינה

 סרסור של לידיו ונפלה עבודה חיפשה
 עוסקת עדייו היא זונות.
ש■ היחידי המיקצוע בזנות.

הצעיר. בגילה מכירה היא

ס סוף־סוף  בדמותה תל-אביב של אלכסי
ה)צצו* זיווה של  ההחלטה קשיי • (בתמונ
 • בוטבול ואני אלעזרוב אילן של

 • צלמי-עיתונות אוהב לא דויד ג׳וליאן
ם צביקה  מעסקים - גלס ואולי רו

מעלי • במישפחות נשאר הכל • לנישואין
 איינהורן, •דורון ברטי אדי של לותיו
 ועל • היהודיות והנסיכות בך־יוחנן עדי

 ובאה הממשמשת חתונתם
שושן אילנה הדוגמנית של ■

והחיה. היפה - תבור ואלון

הקבועים: הסגדוריס
ר— מיבתכיס ח ח ז ר ח 3 ס

4 טעות של •31־ - העורף איגרת
5 צפופה לרשת מבעד — תשקיף
.כמדינה ל ז מ ש י כ - 6

ת— הנדון ח 7 אחר ש
11 היה סוך1 איש—אישי יומן

ח של הטוסיק — אנשים 12 ח
 אוריאל הפרופ׳ — אומרים הם מה

אליעזר, חיד ששון, אשר ר״כסן,
בס חי אופק. בינה דן, ל־ 14 ח

20 שחורה איותיפאדה — קולנוע
21 ופש׳ טיפול — זה וגם זה

 והמרחב פומה — ישראל לילות
22 השנוי

26 מיבתבים צרור — חדש דף
 תילחם אל - הורה? להיות איך

24 בילד
30 אפריקה אליפות — תמרורים

32 תשכץ
 מחפש - מיכתכיסלרותי

32 התחשומת
33 ורודה ■ד - הורוסקופ

34 העולם כל על - מרחלת רחל
36 יענה בת - והשקל אתה
42 למיל למיל למיל — ימני סמן




