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 ,26785 טלפון תל־אביב, ,8 נליקסון רחוב
 ״עולספרס-. : למברקים מען ,136 ד. ת.

בפ״ם. חזח העולם :לאור המוציא
 .31139 טל. ת״א, בע״נז, שהם. משה דפוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד :ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

המערכת: ראש
כהו שלום

משנה: עורך
איתן רוב

כיתוב: עורך ראשי: כתב
נילו טיוסים תבור אלי

המערכת: צייר המערכת: צלמי
וטי רוידאוטר יזוטובאגור,

המערכת: חברי
 גלילי, לילי נלור, שייט בת־יטר, נורית
 אגו־חטרי. יוטה רותיורד, הורוביץ, דויר

 צבר. שטטוז נזרי, אבנר סטו, אביבה
עשת. סילבי פינו, טטום
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 ירושלים — חיבה — מתל־אביב
הרי־יהודה. גליל, אשקלון, לאילת,

״אגד״: של והתיירות הטיולים במחלקת והרשמה פרטים

:ירושלים
ציון, ככר ׳42 יפו רח׳ — .אגד״

4000 טל.
ם כי א ל־ :ת

,59 בן־יהווה רח׳ — •אגד״־דן
52004 טל.

: ה פ י ח
 68151 מל. ,5 הנביאים רח׳ — .אגד״

68151,68497 טל. ,104 העצמאות רח׳

!נקידים
!תלמידים

1 סטודננזים
ל• החדש לקודם היום עוד רשמו
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אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני
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 (קמפינסקי) בר־קמא ח. : המנהל
 .5 גורדו! רחוב :נל״אכים

 ״במעלה״ בבית־הספר :זיפה
30 לוין שמריהו רחוב
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 מחזה של גרוע שיחזור כמו נראה הכל
 אותם היו השחקנים הכלח. עלמי■ שיאבד יש!

 וגם העלילה. אותה העלילה השחקנים,
הסוף. אותו היה הסוף

 הזה (העולם שנים לשלוש קרוב לפני
 יציאתו את למנוע המשטרה ניסתר, )1055

מעונ היה מישהו הארץ. מן אבנרי אורי של
 שם או״ם, לעצרת יגיע לא אבנרי כי . יין

ער מנהיגים של שורה עם להיפגש עמד
 היתר־יציאד, בידיו היה שכבר מאחר ביים.
נואשים. אמצעים ננקטו חוקי,
 של תל־אביב מחוז למטה בבוקר נקרא הוא

 בפני הובא מכן לאחר נעצר. המשטרה,
 להוציא שנדרש זוהר, דוב יוסף השופט

 עומדים המשטרה: טענה יציאתו. לעיכוב צו
 על חמור פלילי משפט אבנרי נגד להגיש
ה פירסומי עם בקשר ידיעות־כזב, הפצת
 חטיפת בפרשת הש.ב. תפקיד על הזה עולם
תבור. אלי

 השופט. בפני המאבק נערך יומיים במשך
 נשבע השופט, בפני הופיע קצין אחרי קצין

 יציאת וכי המשפט׳ את להגיש שעומדים
 זרק השופט המדינה. בטחון את תסכן אבנרי

 לחוץ־לארץ יצא אבנרי החוצה. הבקשה את
 נורא. משפט אותו הוגש לא היום ועד

★ ★ ★
ה צילצל בבוקר, הראשון ביום השבוע,

 לבוא נדרש אבנרי אורי במערכת. טלפון
 שם ישראל. משטרת של המחוזי למטה מיד

 למשטרה שימסור או אולטימטום: לו הוגש
 או כחוק) היתר־יציאה (ובו דרכונו את מיד

במקום. שייעצר
 המחוז מטה מקרית. פעולה זאת היתד, לא
 הארצי, המטה של ארוך מברק פי על פעל

היצי את מחיר בכל למנוע המחוז נדרש בו
התוצאות. על דחוף באופן ולדווח אה

 אבנרי זו? מוזרה פעולה ננקטה מדוע
 לוזעידת־פי־ בדרכו הארץ, את לצאת עומד
 לד,־פירה, ג׳ורג׳ו על־ידי הוזמן אליה רנצה,
ארו בעבר שוחח עמו לשעבר, העיר ראש
 (העולם במרחב השלום בעיות על כות
 על ללה־פירה הודיע כבר אבנרי ).1116 הזה

 בבית־ מקום לו הוכן ואף בואו, מועד
 ומישהו — למישהו ידוע היה זה כל המלון.

מחיר. בכל הנסיעה את למנוע החליט זה
 תירוץ. לחפש למשטרה הוראה ניתנה

 הזה העולם עורכי נגד בנקל. נמצא הוא
 אינו שאיש משפט שנה מזר, ועומד תלוי

 העולם לגליון נוגע הוא חשיבות. לו מייחס
 שכונת־ צעירי משפט עם בקשר )1159( הזה

 המשטרה מחריד. בפשע שנאשמו התקווה
להש עלולים הזה העולם שפירסומי טענה

של 41 לסעיף בניגוד בית־המשפט, על פיע

הפלילי. החוק
 יוסף במקרה: הוגש לא זה משפט גם

 בכבודי החלים ,משרד־ד,משפטים מנהל קוקיה,
פיקו התנגדות למרות הגשתו, על ובעצמו

 ידיעות נגד רקע, אותו בעל משפט דיו.
הפרקליטות. בתבוסת נסתיים כבר אחרונות,
 אורי רב. זמן מזה מתנהל זה משפט

 לא והשופט ישיבה, בשום נוכח לא אבנרי
 הצדדים לשני ברור היה נוכחותו. את דרש

משפטיות־טכניוח. בעיות לדיון עומדות כי
★ ★ ★

 דרכונו את למסור כמובן, סירב, אבנרי
 כל המחוז. במטה עצור נשאר הוא למשטרה.

 איש־ ירקוני, שלום עם הקצינים התיעצו העת
במטה. בן־גוריון עמום של האישי אמונו

 רחביה, שמואל והנמרץ, הצעיר פרקליטו
 לפשר ושאלו לפרקליט־המחוז, אישית פנה

 המשטרה הפרקליט: התנצל המוזר. המעשה
בפי לה אמר והוא לכן, קודם אליו פנתה
 אינה במשפט אבנרי אורי שנוכחות רוש

התעל פשוט המשטרה ועיקר. כלל דרושה
אחרות. הוראות לה היו התובע. מדברי מה

 שהמקרה אלא לבית־המשפם. הובל הנאשם
ה שופט־השלום במשטרה: התעלל העיזדר

 שופט אותו בדיוק היד, יום באותו תורן
 שנים, שלוש לפני המשטרה בקשת את שזרק

זוהר. דוב יוסף השופט
 את לעצור דרש קור אליהו המפקח

 לשחררו הסכים דרכונו, את להחרים אבנרי,
 שגילה היחיד הנימוק בערבות. מכן לאחר

 כי דורש הטוב הסדר הבקשה: להצדקת
במשפטו. נוכח יהיר, נאשם

 חזר הוא יותר. חזק קלף היה רחביה בידי
אי בעגין פרקלים־המחוז עם שיחתו על

 הודיע זה, במשפט הנאשם בנוכחות ר,צורך
 בשבועה. הדברים את לאשר מוכן שהוא

 צורך כל שאין יודעת המשטרה רחביה: טען
 עצמו המשפט במשפט. אבנרי של בנוכחותו

 אב־ של נסיעתו בכך. מה של עדן על הוא
 יש כי ברור שבועיים. רק תימשך נרי

 עיכוב את לבקש אחרים נימוקים למשטרה
הארץ. מן יציאתו

 כתב־האישום. את לראות ביקש השופט
 במקום בו החליט הוא לו: הספיק אחד מבט

 הראשי העורך של יציאתו את להרשות
ריקות. בידיים יצאה המשטרה לשליחותו.

מכתבים
הרגלים חילהשנה איש

 האחרון הרגע עד אותי: רימיתם בחיי,
 יהיה שלכם איש־השנה כי משוכנע הייתי

ובחר התאפקתם אשתו. ו/או טולידאנו הרב
 אפקפק לא להבא ונכונה. נבונה בחירה תם
 קורא, הייתי כי (אם באובייקטיביותבם עוד

דאנו). מולי־ הגברת על סיפור־שנה כהנאה בוודאי,
חולון רוזנברג, חיים

. . ה המקום את טולידאנו לזוג הקדשתם .
 עמוד לפחות הקדשתם שלא בזה בתפקידכם מעלתם אבל השנה. מאורעות במסגרת נכון
ל יוכל עצמו שהקורא כרי הנשואין, פרשת על ביותר הטובות הבדיחות 50 לפירוט אחד
פסיכי ״רק כי בקביעתכם צדקתם אם דו!

מקורותיהן.״ את לנתח מסוגל היה אטר
פרסמו! משוא־פנים! ובלי מורא בלי אנא,

ירושלים גור, יוסקה
ה ״העולם עורר להיות צריר השנה איש

ה הגנת על האיתנה עמידתו בזכות זה״,
ה האזרח של והחופש האמת היושר, צדק,
קטן.

 דוני על בראון, השוטר ראוי מיוחד לציון
 ללא מגיע ״כיזנפמז" התואר הנאה. מתו
 האטד־ דאג איש-השלום: מינץ. לבנימין ספק

 ספורט: אוחו). מחבב שאינני (למרות שילד
 טולידאנו. הרב השנה: זקן מאנדי. גיולה

 קולנוע: טולידאגו. הרבנית השנה: צעירת
 (עבור אבנרי אורי עתונות: חביב־חביב. נורי

בע ספרות: גרמנית). על המאמרים סידרת
כוכ הקלפן. אידיאליסט: ״הרווקאים״. לת

 האפריקאי. הכושי העולם: רודן. זיוה בת:
 ז׳בוטינסקי, לערי טגיע סוחר־השנה התואר
עדשים. בנזיד אביו זכר את יסםכר

עוז! אזרו
רוט, רב יהודה

ארצות־הברית לוס־אנג׳לס,
 הגיעו שהצעותיו רוט, לקורא העורך תודת

באיחור.

 ובאיש• טובה, אזרחות בנלל השנה, כאיש
 אשר הפירור, חי מר את מציע אני מופת,

ה לאמיתות בקשר הציבור עיני את פקח
 סהר חבורת שמתכננים הקנוניה על שסועה

 היה הסידור, שלולא ידוע בבר עכשיו .,ושות
 לעורכי חז־חז כהלכה. מנויים כולו חמשפם
 במסי־ המשיכו עוז־רוחם. על הזה״ ״העולם
הנעלה! רותכם

ירושלים מכלוף, אלעזרא

ה סיפוק לשם רק
 הפנים הנה סקרנות:

ה (ראה המתאימות
למטה). תמונה

ה בל .־.א־פדופו .
בש האלה: רגליים

דרו בכלל מה ביל
 לחתיכה רגליים שות

 של מסוגז מודרנית,
 מתחת היוצאות אלה

 פלטשר? הגברת לידי
ם אי־פעם תלכנה האם ליי רג ה * * "י לו שאי! בחור עם

סבונית?
 נעות־ של אבריה שאר על הדעה תהיה

 לרגליים — תהיה כאשר הדיזנגופית הזוהר
זקוקה. שאינה ובוודאי בוודאי

ל להציג מצדכם ניבזות שזו חושב אני
 בע־ הסתרת תור רגליים, של שורה קוראים
 מסך מאחורי לותיהז
 ).1190 הזה (העולם

ב בי יודעים הכל
 מחוברות כלל דרה

לנ נשיות רנליים
שים.
 סקרנות מתור רק

המצו הפנים מה —  הרגליים לזוג רפות
ב בתמונה שהופיע

הימני? קצה
רמת־גן אנגל, דויד

גל, אסתר

...והראש

 קרית־מוצקין
 לקורס הכבוד כל

 אך פלטשר, לאת של
 מבלבלים אתם למה

 בדוגמניות? חתיכות
 לא היא דוגמנית
 נערת־ ולא חתיכה,

 או נערה זוהי זוהר.
 קשה, העובדת אשה
כא רק זוהרת והיא

 נ־ טופיעה היא שר
תצונת־אופנח.

מי האם אדרבא,
 הדוגמניות 7ט־ שהי
חתי היא כיום שלנו

נערת־ווהר? או כת
תל-אביב אלמונית,

1201 הזה העולם2


