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 אלול. חורש של למתח שוב נכנסנו

 הזה השלם שער על יופיע שבועיים בעוד
תשמ״ט. איש־השנה

 לבחור שלך האחרונה ההזדמנות זוהי
 באנשי־השנה וכן השנה, באשת־) באיש־(או
 את לנו לשלוח יכול אתה השונים. בתחומים
 בצד, אותן ולשים אותן לרשום או הצעותיו,

המער בחירת עם בחירתך את להשוות כדי
כת.

 לקוראים הצעתי שבועות כמה לפני
 פצוע אברמסון, לאמיר מיכתבי־עידוד לכתוב
.405 מס' באוטובוס הפיגוע

לא כתבו מחניים מקיבוץ סל ונירה משה
 שבו ביום אותו קרא הוא מרגש. מיכתב מיר
 זרועו את להניע הראשונה, בפעם מסוגל, היה

 להשתמש עדיין מסוגל הוא אין השמאלית.
והכוויות. השברים מחמת גפיו, בשאר

 והיא במאבקך, נוספת משמעות זה לפסוק
 כוח ביתר לנו וקוראת ליבנו את הכובשת

אליך. לכתוב
תגו ושומעים קוראים אנחנו רבות שנים

קרו או הם אשר אנשים של קשות־יום בות
 העיתונות בשפת שנקרא במה נפגעו ביהם

״פעולות־איבוד.
 מעד חלק להיות הפך שינאה המצמיח כאב

בתוכנו. וטובים רבים של למט
 אחרי שבוע אלינו הנשקפים פניך והנה,

 ששלחת ובדברים שינאה. בהם אץ שבוע
הא מנצחת — הזר■ העזים באמצעות אלינו
 היא־היא השיגאה את המנצחת האמונה מונה.
 ישא־ מי נכאה ורוח מחלהו יכלכל איש ״רוח
נח?״

 הסיכוי היא השינאה על הגוברת והאמונה
כאן. לקיומנו היחיד

 להחזיק כל־כך המתקשים הבריאים, אנחנו
 האלימה, המציאות נוכח אל באמונתנו

לנו. החסר הכוח את ממך שואבים
איתך. אנחנו

המיבתב את קורא אמיר
פוערת והט הראשונה, בפעם

 המיכתב. את לפרסם לי התיר אמיר
במלואו: הנהו
 .26.8.89 מחניים, קיבוץ
— אמיר לר, שלום
 אליר התוודענו מאז אחדים שבועות עברו

הזה. השל□ באמצעות
 שנכתוב וידענו שבוע, אחר שבוע קראנו,

אליר.
 בשבוע אישי, !01׳ במדורו אבנרי, אורי
 הוא האיתנה. רוחך את והזכיר חזר שעבר,

שא סישל׳, מספר פסוק באמצעות זאת עשה
בכאביך. אותר כשראה אביר לר מר
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תה אל במעשים, גם לסייע בידינו יש אם
סס!

 טל. ונירה משה ברעות, שלך
 לאמיר להבא גם אעביר המיכתב. כאן עד

 לעוררו כדי לו, לכתוב שתרצו מיכתב כל
 פציעתו. בתוצאות והמתמשך הקשה במאבקו

כמקודם. איתנה רוחו

נזיבחבים
ט תשמ איש־השנה

 איש־השנה לתואר מועמדים עוד
 בעוד תיחשף, זהותו אשר תשמ״ט,

 ראש־ גיליון שער מעל שבועיים,
הזה. העולם של תש״ן השנה

 תהומית ברצינות החיים את לקחת במקום
 ראש־ כל הזה העולם לקוראי ולהעניק כך כל

שהש שר(כפי או ח״כ גנרל, איש־שנה שנה
 מציע אני האחרונות), בשנים עשה הזה לם

 אלבין, בגליה באשודהשנה, השנה לבחור
 המהפך סמל פנטהאודמעיטין. של המו״לית

המין. בנושא הישראלית בחברה שחל הגדול
ה הצגת אחרי צ׳יצ׳ולינה, פסטיבל אחרי
 בתי־ של הלגליזציה אחרי ציצים, קומדיה

 נערות־ליווי, סוכנויות של במסווה בושת
 סב־ של עטו מפרי הפורנוגרפיה מבול אחרי

 העיתונים, רוב דפי מעל סולוגיות־כביכול
 את ושמה טוב, מבית טובה אשה אלבין, באה

משוח הישראלית החברה הסופית: החותמת
 תדאביב רובין, אריה מכל! ררת

• • •
דשמייא סייעתא

 המילה של נוספות משמעויות על
הזה העולם (״הנדון״,פתח הערבית
16.8.89.(

 פתח השם פירוש כי מסביר, אבנרי אורי
 מעיין אבנרי היה לו ניצחון. כיבוש, הוא

 פירושים פתח למילה כי מוצא היה במילון,
אור שראה מילון, ובלשון ישועה נוספים:

 מישרד־הבי־ מנכ״ל היה לא עוד אפילו פרס
 כעבור רק לידיו קיבל שאותו תפקיד טחון,
שלים1יר כרמלי, ירסףן •1955 בשנת שנה,

ה אז גס • ת פרש הי  המרכזית הדמו
שרד־הביטחזן. נמי

• • •
171:600

 האינתיפאדה(״תשקיף", הרוגי על
ה העולם אחרת״, ו״דיעה הז
6.9.89.(

 את שמטריד מה זה זאת? נקרופיליה, זאת
הזה השלם (״מיכתבים״, מלצר הקורא

 המתבטאת הזאת, אהבת־המתים ),30.8.89
 הנקרופיל־ על ומה בתי־קברותי על בדיבורים

הזה? השלם של זאת האמיתית, יה
 את שבוע מדי המונות האלה, המיסגרות

 את עושות ועוד האינתיפאדה, הרוגי מיספר
 ומניין תשקיף מניין מניינים. שני לפי זה

אחרת. דיעה
 השלם של האחרון בגיליון מנה תשקיף

 ואילו יהודים) כולל (לא הרוגים 600 הזה
 השלם של גיליון באותו מנה, אחרת דיעה
יהודים). 44 הרוגים(כולל 171 הזה.

 נחוץ, באמת זה מאקאברי סיכום האם
חיפה בור, הדסה שבוע? אחר שבוע

!המישטרה השר הנשיא,
תקופת־ההתייש־ לקיצור הרקע על
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״פתח״ המילה של המשמעויות

השמיים מן לעזרה זקוקים מלם
 סיי־ גם גלופה), (ראה שנה 50 כמעט לפני
השמיים). מן (עזרה דשמייא עתא

להו ברצונו אם אש״ף, זקוק באמת ולזאת
מקום. לאיזשהו עמו את ביל

גבעח״ם אדלר, לוי •אנחנו גם יובעצם

וכר קןלומביה, קאראטה.
תשמ״ט. לאיש״השנה מועמד עוד

 הוא תשמ״ט לאיש־השנה שלנו המועמד
הו ש״רק״ חייל־המילואים מורכבת: אישיות

 ערבי של חזהו על ברגלו מכת־קאראטה ריד
 קלמנוביץ, שבתאי בעזה; צה״ל במאחז כבול

 והתגלה פתוחות בזרועות שהתקבל העולה
 ״הבחורים עויינת; מדינה עבור כמרגל

וכל. וכו׳ בקולומביה הטובים״
 הישראלי כמובן, קוראים, הזה למועמד

 את מכל יותר המאפיינת תופעה המכוער,
ומסתיימת. ההולכת השנה

חדאביב אשרמן, וחגי רונית
• • •

1954 פרס, שימשן
פרס שימעון של מעורבותו על

העורך״, (״איגרת בפרשיות״העבר
).23.8.89 הזה העולם

המ ניתוחו את מסיים הזה השלם עורר
 לתיק- שרים של ההדלפות נושא על עניין
 השלם יש ״ותמיד הבא: בפסוק-המחץ שורת
הכל!״ את שיפרסם הזה,

מאוד. נכון
 פרס שימעון על חסרות־שחר השמצות גם

 בפרשיות מעורב היה האמור (״הפוליטיקאי
 פרשת ועד מהעסק־הביש מרובות, חסויות

איראן־גייט.״)
שימעון ,1954 שנת העסק־ביש, בשנת

של העבר את מחק (״הנשיא נות
ה העולם לוי", ).30.8.89 הז
 החליט הנשיא כי נכתב, הזה בהשלם

 הרשעתו על תקופת־ההתיישנות את לקצר
 הרישום מחיקת על ״וציווה לוי מימון של

."1989 ינואר 1מה־ החל
להטעות. עלולים אלה דברים

הש נחקנת הפלילי המירשם חוק פי על
 תקו־ וקיצור התיישנות ,1981 תשמ״א בים

והש מחיקתו את גוררות אינן פת־התיישנות
 העבירות ורישום הפלילי הרישום של מדתו
ישראל. מישטרת במאגר נשאר

ם, גיורא רד  נשיא־המדינה, חבר פו
ירושלים
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