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1. היבש בדרום 1

שה ת חופ שפחתי  מ
 זוהר' י־ במלין,גלי

 מלוי פנסיון אויר וג1מי
■ ל 234 בממיר החל

שה ת חופ שפחתי  מ
 אויר ממתג■ בקרוואנים
 כלכלה ללא

̂י 290 במחיר החל ״ ל׳

שה1ח י שפחתית פ  מ
מלא פנסיון

נפרדים שרותים אויר ממוזג■ בביתני□
ל״י 588 במחיר החל

טיסה כוללים המחירים
ע פרטים: ק אר די ר ש מ  ב
ת סוכני ואצל עו סי הנ

 מתבקש כתובתו את לשנות חמבקש מנוי
 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

ר כו ם ע אי ר ם קו קי תי שלי יום הזה, העולם של ומושבעים ו
 העיתונים שמעטים תופעה זוהי העיתון׳׳. של .היום הוא בשבוע שי

בה. להתגאות היכולים
 בשבוע הרביעי היום הוא הרשמי הופעתו שמועד הזה, העולם

 בימי למכירה נמצא כליון), כל גבי על הנקוב התאריך גם (.וזהו
 כמו בתל־אביב, מכירה מקומות בכמה הערב, בשעות בשבוע שלישי
 קיוסקים מספר ובעוד המרכזית בתחנה במוגרבי, דיזנגוף, ברחוב

לחצות. עד הפתוחים
 נוהגים המחרת, ליום עד להתאפק יכולים שאינם רבים, קוראים

 כבר הפכה זו תופעה העיתון. את לחפש כדי שלישי בימי לצאת
 העיתונים מוכר משרת למשל, כך, תל־אביב. של הנוף מן לחלק

 לידו הנעצרים נהגים של שיירות דיזנגוף, ברחוב נסית קפה מול
השבועון. את לקנות כדי מכוניותיהם עם

 דיזנגוף ברחוב היה הזה העולם מתפוצת נכבד שחלק בעת בעבר,
 גליון בהן שנים היו במיוחד. בולטת תופעה זו היתד, בתל־אביב,

 ימי של הערב בשעות המטיילים בידי קבוע אביזר היה הזה העולם
 של האוכלוסיה אופי השתנה הזמן במרוצת דיזנגוף. ברחוב שלישי

 מעבר הרבה חרגו הזה העולם של הקוראים חוגי וגם דיזנגוף, רחוב
 ״היום שלישי יום עדיין נשאר רבים קוראים לגבי אולם לתחומיו.

העיתון״. של
 כמעט שלישי, ביום השבועון הופעת של העקרון הפך לגבינו,

 העיתון, הופעת הקדמת של הפיתוי, בפני עמדנו פעם לא לפולחן.
 מאיתנו! שיילקח שחששנו סקופ בפירסום מוקדם יותר לצאת כדי

 להצליח כדי ביום, ההופעה מועד את לדחות אחת לא שנטינו כשם
 שבועות להוציא אבל, דוזקא. שלישי ביום המתרחש מאורע לכסות

 על תמיד שמרנו העיתון, הופעת מוקדמת בהם ומועדים חגים של
שלישי. יום של המסורת

 של מיוחדים גליונות ;היו רגיל גליון הופיע אחת פעם רק
 במוצאי־שבת. הרגילים) הגליונית על בנוסף שהופיעו הזה העולם

 להוציא נאלצנו הצנזורה הגבלת בגלל כאשר ,1961 בשנת זה היה
 כחשוד בר ישראל הד״ר של מעצרו על הגילוי עם העיתון את

 מיוחדת הודעה שקיבלו הקוראים, אולם במוצאי־שבת. רק בריגול,
 בשעות כבר בדיזנגוף לו המתינו השבועון, של הופעתו הקדמת על

 ממתינים אזרחים כשאלפי יישכח, שלא מחזה זה היה אחר־הצהריים.
 בו ברגע בהתרגשות המוכרים מידי אותו חוטפים העיתון, להופעת

למקום. הגליונות הגיעו
 הזר, העולם שלישי. יום של המסורת תישבר הבא מהשבוע החל
 אבל בשבוע, שלישי יום מדי הארץ ברחבי למכירה אומנם יימצא

 שני. יום של הערב כשעות כבר להשיגו יהיה אפשר בתל-אביב
 הזה העזלם הודפס בו הדפוס בלבד. סכני הוא זה לשינוי הגורם
 בתל״ שהוקם השני הדפוס שהוא שהם, דפוס רבות, שנים במשך
 הבא מהשבוע החל להיסגר. עומד ז״ל, שהם משה על־ידי אביב,
ב הקשורות אירגוניות בעיות החדש. בהדפוס הזה העזלם יודפס

 אותנו מחייבות זה, בדפוס עבודה סדרי
העיתון. הופעת את להקדים

 הזה העולם של המושבעים קוראיו
 שבוע מדי לחיות כמונו, יתרגלו, ודאי
המוגמר. העיתון עם קודם, אחד יום

במשנחה חתונה
ע ר או ני מ שו א המע בחיי אחר ר

ב לגמרי. שונה בתחום התרחש רכת
 מעט לא נולדו העיתון של קיומו שנות

ה עשרות המערכת. כותלי בין רומנים
במזכי וכלה בעיתונאים החל עובדים,

 רק לא ידעו המערכת, דרך שעברו רות.
 היו בה. לאהוב גם אלא בה לעבוד

 שנולדו כאלה והיו עובדים בין רומנים
סיפוריהם. נושאי לבין העיתון כתבי בין
 שאיננו על מצטערים אנחנו פעם לא

המת מופלאים סיפורים לפרסם יכולים
לעיתון. מסביב רחשים

חתו חגגנו הראשונה, כפעם השבוע,
ש אהבה של תוצאה ״משפחתית״, נה

 שנון יוסי המערכת. כותלי בין נולדה
 את הכיר המערכת, של הגרפיקאי ),27(

 לעבוד שהחלה שעה ),21( ברגר דורית
ה מינהלת של החשבונות במחלקת

 הוא בעבודה ההפסקות באחת עיתון.
 נוספת בפעם סמוך. לבית־קפה הזמינה

 אף פעם יומית. להצגה יחד יצאו הם
גומי־לעיסה. לעיסת על התערבות ערכו

הת ודורית לעיסה גומי כדורי 500 של חבילה לדורית קנה יוסי
בהתערבות. זכתה היא שבוע. תוך לחסלם חייבה

 אחרי השבוע, עובדה: במיוחד. יוסי את הפחידה לא ההוצאה
לאשה, דורית את נשא הוא חברות, חודשי מספר

סי ת יו רי דו ון ו ם שנ ם כיו ת נ תו ח

ה העולם 1766 הז


