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לא פעם מתעוררת סקרנותם של עורכי
עתון זה בדפדפם בגליונות ישנים .למראה
מאות האנשים ,שעמדו במרכז החדשות ב
מרוצת שלוש־עשרה השנים ,ושתמונותיהם
הופיעו על שערי העולם הזה ,צפה מדי פעם
השאלה :״איפה הם היום?״
לעיתים מזדמן לנו לפגוש בהם בנסיבות
מוזרות ביותר .כך אירע גם לגבי רישא
בורשטיין ,שתמונתה הופיעה בשער העולם
הזה לפני למעלה משלוש עשרה שנה )העולם
הזה  19 — (669שבועות אחרי שעבר
העולם הזה לידי המערכת הנוכחית .אמעל
תקופה ערך העולם הזה תחרות מיוחדה'
במינה ,שנקראה בשם מייבצע חלום' קוראות:
העתון התבקשו לענות על השאלה :״מד*

ח ש ק ה נו ב רי א  1נור־ 11נ ן
ב אני ד ה מ ש פ ח ת * ח נ עי מ ה
המשחה לבני הנעורי ם ולצעירים ברותם

רישא 1963

בחודרי -אין הברח ל ש תות את המאלוז נו! המקרר

בעיות ולבטים בחיי המין
מ א ת ד״ר מרדכי זידמן
המדריך הטוב ביותר
בשאלות מין ומשפחה

למדו

לתועלתכם

בקלות

ובמהירות

לןצרנות

עברית
ו/או
אנגלית
) £ 0 0מכ<( בשיטת גרג הידועה בעולם.

אשר .ואהבה

ב״אולפן גרג״

מאת ד״ר א .צ׳סר

ההדרכה בידי מר חיים בר־קמא ,מחבר הקצרנות העברית
בשיטת ג ר ג המוכרת ע״י משרד החינוך.

ספר מקיף על ה א ה ב ה
ו ה מ י ן  .גישה שונה מכל
האחרות אל מכלול הבעיות
בשאלות ש״בינו לבינה״.

עתה נרשמים לקורס החדש
פרטים:

הפצה ראשית :ברונפמן בע״מ
צ׳לנוב  ,2ת״א

ת ל ־ א כי ס  :בר־קמא ,רח׳ גורמן .5

היית עושה ,אילו יכולת לבלות  24שעות
על חשבון העולם הזה?״
מבין מאות התשובות שזרמו למערכת.
נבחרו התשובות המאלפות וברות־ד,ביצוע
ביותר .בעלות תשובות אלה זכו להגשמת
חלומן ,שהונצח בכתבה גדולה בעתון.
רישא בורשטיין ,אז פקידה בת  17ב
משרדו של עורך־דין חיפאי ,היתד■ אחת
מבין רבות שהשיבו כי חלומן הוא לערוך
טיסה וטיול לאילת ד,אכזוטית ,דבר שבאותה
שנה ,1950 ,נחשב עדיין כחלום לרבים.
בהגרלה ,שנערכה בין אלה שבחרו בטיסה
לאילת ,זכתה הזקא קוראת אחרת ,שושנה
טג׳ר ,חקלאית ממושב בית־חנן .אולם רישא
צורפה לטיסה ,אחרי שציינה במכתבה כי
אילו היתד ,זוכה בהגשמת־חלומה — היתה
מוסרת את הזכות לטוס לאילת לנער תימני,
מבני העולים החדשים .כך נערך טיול ל 
אילת לכל השלושה — שושנה טג׳ר ,לרישא
בורשטיין ולנער התימני שמואל גפט.
לפני שבועות מספר ,כאשר החליטה ה 
מערכת ,על סמך נתונים שנאספו בחיפה,
לבחור בראשונה שפירא כנציגת נשות חיפה
במיצעד הנשים האלגנטיות שצעד בשלושת
הגליונות האחרונים של העתון ,לא קישר
אותה איש עם אותה רישא בורשטיין ,מימי
הראשית של המערכת .הכתבת שבאה ל-
ראיינה לא ידעה אפילו על מבצע חלזנז
שנערך ב־ .1950היא הופתעה ,לכן ,כאשר,
רישא — אשר נישאה לקבלן חיפאי כ
שנה אחרי הפרסום ,ושהיא כיום אם לשני

ח י פ ה  :בי״ם ״במעלה״
העולם הזה 1369

