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 בתכתובת התניין ללימוד הישראלי הספר בית־
ם י ל ש ו ר י

 עברית, בשפות בתנ״ך חוגים בחינם ללמוד לכם מציע
ורומנית. צרפתית אנגלית,

:הבאים הנושאים את המבהירים שיעורים 42

התנ״ן את להבין כיצד #

ישראל של והעתיד ההווה העבר, #

וההתגלות דניאל ספר #

 ירושלים״—״הר-ציון תעודות לתלמידים יוענקו הלימודים סיום לאחר
הפנוי ובזמנך בביתך תנ״ך למד

ירושלים ,10060 לת.ד. כתוב

 בחו״ל השוהה ישראלי כל המדהימות התגליות חת
 המתפרסמת ישראליים, בנושאים הקשורות הידיעות כמות היא

 שלא נידחת, במדינה קורא העולם. עיתוני של החדשות עמודי בכל.
 לפי להתרשם בקלות יכול ישראל, של שמעה את מעולם שמע
 המעצמות אחת היא ישראל כי לידיו, המזדמן מקרי מערבי עיתון

לענין חייב בה שמתרחש מה ושכל העולם גורל את הקובעות
האנושות. אזרח־ כל את

 אמורים אינם הדברים
הנוג ידיעות לגבי רק

במזרח־ למלחמה עות
 למאורעות או התיכון,

 להם אחרים סנסציוניים
העיתו עורכי מקדישים

הכו את העולמית נות
שלהם. הראשיות תרות
 על שהם נושאים אפילו
הרכילות, ידיעות גבול

 אותם לדעת מענינים
קוראיהם, את עורכים

 את להן מקדישים והם
לד להן הראוי המקום

עתם.
ל יכול לכך דוגמא

ה השבועון גליון שמש
ם־ שטרן הנודע גרמני

השנה. באוקטובר 4ה־
 להגדיר יכול אינו איש
פרו כשבועון שטרן את

ה־ עם יחד בינציאלי.
והפא־ האמריקאי לייף

 הגדולים השבועונים משלושת לאחד נחשב הוא הצרפתי, רי־מאטש
 על השטר! עולה אף עיתונאית מבחינה בעולם. ביותר והחשובים

משלהם. גדולה לשבוע, עותקים מיליון כשני ותפוצתו, מתחריו שני
 המשתרעת מצולמת כתבה השטרן פירסם גליון, באותו והנה,

 והגנרל הישראלי ״שר־התחבורה הכוארת: תחת עמודים שני על
זו!״ אשד, לאהוב לך אסור בנו: את מזהיר וייצמן, עזר לשעבר,

ב״שטרן״ פאולוצי על הכתבה

ראשונה מדרגה עיתונאי חומד*
 קורא בתור שלך, בנושא, עופל,ת ב״שטרן״ כתבה

 הרוזנת בין האהבים רומן פרשת ודאי: מוכר הוא הזה, העולם ן ן
 עזר של בנו וייצמן, שאול לבין פאולוצי כריסטינה האמריקאית

 פציעתו עם טראגית בצורה שהסתיים ),1711—1713 הזה (העולם
בארץ. הרוזנת של ביקורה בעת בתעלה שאול של

 הפרשה, את שפירסם בישראל היחיד העיתון היה הזה העולם
ישראל מעיתוני אחד אף בינלאומי. בקנה־מידה אנושי סיפור שהיא
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הזה׳׳ ״העולם על מסתמך ה״שטרן״
העול לעיתונות הסיפור על הידיעות כשהגיעו אולם עליה. כתב לא

ראשונה. ממדרגה עיתונאי חומר כמונו, בו, ראתה היא מית,
 שאמרה דברים על גם השאר בין השמרן הסתמך בכתבתו

 והוא הזה. להעולס שהעניקה בראיון הפרשה על פאולוצי הרוזנת
 מהגדולים כמה הלכו בעקבותיו זאת. שעשה היחיד העיתון נשאר לא

 חודשים שלושה הפרשה, על כתבות שפירסמו אירופה, בעיתוני
הזה. בהעולס שהתפרסמה אחרי

האחות ■שואל פני *
 אולי בהם היה לא בישראל פאולוצי הרוזנת פרשת ילגולי ך
 תופעה ביותר הבולטת בצורה המחישו לולא מיוחד, עניין ^

 הידיעות סוכנויות חו״ל, עיתוני האחרונה: בשנה במיוחד שהסתמנה
 בדיוזחיהם ויותר יותר מסתמכים בישראל, הזרים והכתבים הזרות

 המתפרסם אחר עיתונאי וחומר ידיעות על האמיתית, ישראל על
 עיתונים אותם בישראל. אחד עיתון באף מופיע ואינו הזה בהעולס

 של מהימנה תמונה למצוא יכולים הם הזה בהעולם כי למדו זרים
 או בלעדיות ידיעות פוליטיות, בדיעות המדובר אם האחרת, ישראל

בישראל. החיים הוזי
 הזח (העולם שפירסמנו המרעיש הגילוי רבות: מיני אחת דוגמה

 אבן, אבא שר־החוץ של ספרו סביב בצמרת השערוריה על )1729
 מעיתוני אחד באף לכיסוי זכתה לא מוקדמת, לצנזורה הוגש שלא

 הזרות הידיעות סוכנויות על־ידי הועברה היא זאת לעומת ישראל.
 לכל זרות שידור תחנות של הישראליים הרדיו וכתבי
רבים. במקומות ושודרה פורסמה העולם, רחבי

ש לכך הסיבה אולי היא זו במינה מיוחדת תופעה
 לפעמים יודעים בחו״ל, רבות בארצות העיתונות קוראי

 על נמנים שאינם מישראלים, עובדות יותר ישראל על
הזה. העולם של קוראיו
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1731 הזה העולם


