
מזבים בזי

תשמ״א השנה איש
שחן שתהביטוזזן

תשמ״ג השנה איש
שרון פולערללבנון

תשמ״ג השנה איש
בלן פורש

תשמ״ד השנה איש
כהוא פאשיסט

תשמ״ה השנה איש
פרס ראש־מנושלה

תשמ״ו השנה איש
שמיר ראש־ססשלה

תשמ״ח השנה איש
שומרון רמטכ״ל

תשמ״ט איש־השנה
 תשמ״ט, לאיש־השנה מועמדים עוד

 מעל הבא בשבוע תיחשף שזהותו
 של תש״ן ראש־השנה גיליון שער

הזה. העולם
 כבר אני השבוע נדע. כולנו הבא בשבוע

ק נגיד הוא תשמ׳ט איש־השנה יודע. ישר מ
 הפרופסו־ שבדבקותו האיש ברונו, מיכאל אל,

 השמרניות, הכלכליות בתיאוריות ריאלית
 הישראלי המשק למצב בלעדית כמעט אחראי

בארץ. בית־אב בכל המורגש מצב —
 חלו־ בפתיחת הקשיחות הרצחנית, הריבית

 הלא־מחושבים־עד־ הפיחותים נות־אשראי,
 הנגיד, של פרי־רוחו הם אלה כל — הסוף

 התיאוריות יישום של המישמר על העומד
 הצרכים לפי במקום הספר, לפי הכלכליות
הישראלי. המשק של המיוחדים

יחשל־□ טננבאום, יעקב
• • •

האבנים ילדי
תשמ״ט. לאיש־השנה מועמד ועוד

 הפלסטיני, הילד להיות חייב איש־השנה
 נרצה ואם כתפיו, על האינתיפאדה את הנושא

 על ביותר המשפיע הגורם הוא נרצה לא ואם
 בשנת גם לוודאי וקרוב תשמ״ט בשנת חיינו

תש׳׳ן.
 נצטרך דבר של ובסופו אבן ועוד אבן עוד

ול שולחיהם ועם מטילי־האבנים עם להידבר
 לפחות, אני, ואז הלאומיות, בזכויותיהם הכיר

הש העמים שני בני בין ההידברות כי מקווה,
לשלום־אמת.. תביא כנים

חיפה בן־ישר, מיכאל

לזרקנרים חקלאי
תשמ״ט. לאיש־השנה מועמד ועוד

 שמו לזרקורים. עצמו את חושף איננו הוא
 בכל אבל, בתיקשורת. רחוקות לעיתים מופיע

 ניסים איש־השנה: להיות חייב הוא זאת,
תנועת״המושבים. של הטרי המזכיר זווילי,

השקו הריעות ובעל מצניע־הלכת זווילי,
 של העליונה המשימה את השנה קבע לות,

שבלע החקלאות, את לשקם ישראל: מדינת
וש בלימה על הזאת בארץ קיומנו תלוי דיה

אמת. של ציונות גם אין בלעדיה
רחובות מגנט, רפי

• • •
לא רבה, דה1ת

ה (העולם אחרת דיעה על עוד  הז
6.9.89.(

 הפאשלות — בארץ שקורה מה כל אחרי
 מצד והאינתיפאדה אחד מצד השמאל של

 איזה לימין יש זאת, בכל שאולי, חשבתי שני,
מסר.

 עמודי את רב בעיון לקרוא התחלתי לכן
 בהשלם להופיע החלו הם מאז אחרת דיעה
הזה.

חושך. לי נהיה אור, במקום אבל
אחד(ש שם היה למשל, האחרון, בשבוע

 מיסגדים להריסת כפיים שמחא שטרן) מואל
 את שכינה ליפשיץ) (מאיר ואחד (בצרפת)
יש במדינת הערבי המיעוט ורדיפת אפליית

״מיצווה". ראל
 תודה אז, לי, להציע לימין שיש מה זה אם
 תל־אביב גורדון, שרה לא! אבל רבה,

• • •
זה? רדיו, זה

 בספטמבר 1ה־ מן זיכרונות על
 ״יומן שנה", 50 לפגי (״היום 1939

).6.9.89 הזה העולם אישי"
 כאשר בערך 16 בן היה אבנרי אורי רק לא
 בדיוק היה וזה אני. גם מילחמת־העולם. פרצה
 בתיבה פיליפס רדיו לביתנו הגיע שבו היום

ימים. באותם מקובל שהיה כפי הגדולה,
 אותו רכש אותי, מטעה איננו זיכרוני אם

 נחלת- ברחוב חיותמן מאדון המנוח אבא
 400 של חודשיים תשלומים בעשרה בנימין

 שני כמו משהו ארצישראליים), מא״י(מיל
לחודש. דולר

 רק חנכנו דולר, 20 שעלה הזה, הרדיו את
 למיש־ לקח שזה הזמן זה — יומיים כעבור

 ■י הרד־ את להציב היכן ההחלטה את לקבל פחה
 בצריפנו המגורים־שינה בחדר או במיטבח יו,

הצנוע.
 כנראה שקלטנו, הראשון השידור היה ומה

 פניית ׳חשלים? מקול בספטמבר, בשלישי
 בארץ- לעם מירושלים הבריטי העליון הנציב

 בריטניה של המילחמה הכרזת לרגל ישראל,
גרמניה. על הגדולה

העוצ במלוא הרדיו את שהפעלנו זכורני
 שהצטופפו חסרי־הרדיו, השכנים שגם כדי מה

 תל־א־ הדרום בשכונה לצריף־מגורנו מסביב
ישמעו. ביבית,

תל־אביב שמואלי, ישכה

״אלביט״ לא ״ארסינט״,
ט חברת על הידיעה בי ל (״תש א

ה העולם קיף״, ).13.9.89 הז
 מילאה בעינו, נוחשבים אלביט מרשתי,

 שהופיעה הידיעה בעניין אליכם לפנות ידי
 אור, יעקב ״עורך־הדין כאילו תשקיף, במדור

וכל מיסוי לעבירות תל־אביב פרקליט־מחוז
 חקירה הקרובים בימים לסיים עומד כלה,

 חברת נגד שהועלו האשמות של ממושכת
 מצגי־ עקב בעבירות מדובר ומנהליה. אלביט

 יוגש כתב־האישום החברה. של בתשקיף שווא
החדשה.׳׳ השנה תחילת עם מייד

 אף אין הנ״ל בידיעה הנאמרים בדברים
 עורו־ עם שנערך בבירור גם אמת. של שמץ
 מק־ ולא מיניה לא כי נמצא אור יעקב הדין

 נגד האשמות הועלו לא מעולם לאמור: צתיה.
במי מרשתי, נגר חקירה נפתחה לא מרשתי,

 רב, זמן האמורה החקירה התמשכה לא לא
 כתב״אישום להגיש כוונה כל שאין קל־וחומר

הנ״ל. בידיעה כאמור נגדה,
 רב שמוניטין ציבורית, חברה הינה מרשתי

 הן נסחרות מרשתי מניות באמינותה. לה
 של בזו והן בתל־אביב לניירות־ערך בבורסה

ניו־יורק.
 נזק גורמת המצוצה־מן־האצבע, הידיעה

 שהישגיהם מרשתי, מנהלי של הטוב לשמם
 בארץ מרובים לשבחים זכו התעשייתי בתחום

ובעולם.
תדאביב שרך־דין, גלוזמן, עופר

ם, • שו ת שעומד בתב־האי  מוגש להיו
א בקרוב, ת נגד הו ר א אלסעט, חב ל  נגד ו

א אלביט, חברת ם שהי מנ ה, קשורה א  אלי
שפסי גוף הינד, אבל  כתב־ נפרד. מי

ם, שו ת בגלל האי רו שקיף עבי ה, בת הי  י
הלי נגד גם בנראה, ם אלסינם, מנ ה בר  א

חמי ה סו עוזי הדין גליל, ו רךי  החב- של עו
הדין ברטון הרווי רה רךי עו  הפרופסור ו

סף א גרוס, יו צי ת שהו ף. א שקי  העולם הת
צל הזה ר על מתנ  חברת של שמה אחכו

זה. בהקשר ט לב• א
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