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 תל* :והמינהלה המערכת ♦ הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם
הל־־־־־ . 136 תא-דואר .03־232262/3/4 טל. ,3 גורדון רחום אביב,

עורך־ ♦ ינאי יופי :המערכת ראש ♦ אבנרי אורי :הראשי
 צלמי ♦ בוארון לילית כיתוב: עורכת ♦ שנון יוסי תכנית:

 אברהם המינהלה: ראש ♦ סרנוסטי וענת צפריר ציון מערכת:
,הזה ״העולם :המו״דזכרוני רפי המודעות: מחלקת . סיטון
 בן• רחוב תל־אביב, בע״מ, החדש״ כ״הדפוס מודפס . כע״מ

כע״מ. ״כספי״ צינקוגרפיה גלופות . כע״מ ״גד״ הפצה . אביגדור

 כאשר זה במדור שטעיתי מסתבר
 הכיל לא שמעולם שבועיים, לפני קבעתי,
תוכן־עניינים. הזה העולם

 סאמט, שימעון טעותי על אותי העמיד
 44 לפני זה שבועון מייסדי עם שנימנה

 בארץ, העיתונאים מוותיקי סאמט, שנים.
 לצאתו עד הארץ מערכת כחבר שכיהן

 — אחר עיתונאי של אביו הוא לגימלאות,
 עתה המייצג סאמט, גידעון הארץ כתב
 בארצות־הברית. עיתונו את

 סאמט־האב: כותב
 אתה יקר״) (״קורא שלך במאמר־המבוא

 תוכן־העניינים בשאלת בפומבי מהרהר
ש השאר, בין וקובע, בלע״ז) (אינדכס

אינדכס. מעולם פירסם לא הזה העולם

 יותר ומרוכז יותר פנוי (פשוט) אתה שאת.
 לא שנפשו כמי ה״זשורנאליסטי״. בעולמך

 פוליטית־ ציבורית בעסקנות פעם אף חשקה
 בילבד, בעיתונות אלא וכר, מיפלגתית

ת סבור הריני ו ח פ ל  אין זו מבחינה ש
 חבר עוד אינך אם להצטער, מה על לך

 אין חבריה של המכריע שלרובם הכנסת,
 זקוקים והם שנון, עיתונאי עט ביכלל
אנשי־עט. לחסדי
 סאמט, שימעון של דבריו כאן עד

 עיתון סופרי ״ותיק לחתימתו שהוסיף
לו. וחן־חן הארץ״,

 אכן רבים שבגליונות ומצאתי בדקתי
 מכותרות כמה של רשימה קיסרי פירסם

 תוכך זה היה לא אך בגליון, המאמרים
העמו מיספרי צויינו לא וגם מלא, ענייני

 20 של בגליון בכך צורך היה לא דים.
עמודים.
 תוכן אח מראש לפרסם להצעה אשר

הדבר — הזה העולם של הבאים הגליונות

פרם וח״כ נכדו כלתו, עם סאמט עיתונאי
מבריקות כותרות במתן אמן

 אורי של כהונתו בימי דרוש היה לא ״זה
 1937ב־ העיתון ייסוד מאז המנוח קיסרי
 את מידיו שקיבלתי ועד בערב), 9 (בשם

 דבריך, כאן עד .״1950ב־ העורך תפקיד
מכובדי. אבנרי אורי

 שהיה כמי בידך! טעות הערתי-. ומכאן
 ואחר-כך בערב, 9 במערכת קבוע חבר

 העיתון העברת עד הזה היעולס במערכת
 יכול הריני קיסרי, אורי על-ידי לידיך
 קיסרי אורי הנאמן ידידי שעורכנו, להעיד

 — לא־רחוקות ולעיתים — נהג כן ז״ל,
ה תוכן את ולהבליט באינדכס להעזר

הקידמי. בעמוד אפילו עניינים,
 כותרות במתן אמן לדעתי, היה, הוא

 ומאוד החיבור לרוח אופייניות מבריקות,
ה הכותרות את .לבחור ונהג מתוחכמות,

באינדכס. להבליטן כדי ביותר מוצלחות
 על־ידי היום בעיתונך לשינוי אשר
 של השלישי ׳בעמוד תוכן־העניינים הכנסת

לעשות. שהשכלת סבור הריני — גליון כל
 ש־ נודעים וירחונים בשבועונים :אגב

 להקדים אף הונהג בעולם לועז בשפות
 העיקריות, הרשימות של (מראש) פירסום

לח מבלי הבא, בגליון להופיע העומדות
מוק הודעה תנצל ש״הקונקורנציה״ שוש
דומים. פירסומים על-ידי זו דמת

מור חבר־כנסת להיות חדלת מאז :אגב
ביתר הזה בהעולס שלך יד־העריכה גשת

 לשבועונים בניגוד אפשרי. אינו פשוט
כתבו את המכינים בעולם, אחרים רבים
 העולם גליון מתבשל מראש, רב זמן תיהם

ה המתח מכאן שבוןן. באותו כולו הזה
 שבעיתון זה על לא־פעם העולה אקטואלי,

יומי.
 שונים בשלבים הנמצא חומר שיש מובן

 אף ולפעמים שבועות, במשך הכנה של
 מראש שבוע לדעת אין לעולם אך חודשים,

 השבוע מאורעות כי ומתי. יתפרסם אם
 תוכנו את הגליון, הרכב את המעצבים הם
 וכות־ הכתבות של הסופי הניסוח את וגם

 לסיס־ נאמנים ונשארנו זו מבחינה רותיהן.
 במשך שהתנוססה קיסרי, אורי של מתו

 גליון: כל של השער בראש רבות שנים
הזמן״. דופק החיים, ״ריתמוס

 ציבור־הקוראים כי להיווכח שמח אני
 האינדכס של הופעתו חידוש את קיבל

 על הערות לך יש אם בברכה. השבועי
 הייתי תוכן־העניינים, של והרכבו צורתו
לנו. להמציא ממך מבקש
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ה טינ ק ב ה כ כו ל ו ג ר ו ד כ ה
 כשהיתה לאשה אותה נשא הוא
להר השמיני וכחודש ,15 כת

 כעדה, נגד הגישה עתה יונה.
 תכיעה אמיגה דויד הכדורגלן
 הוא :טוענת והיא למזונות,

 1 מסרב כי, מתעלל אותי, סכה
_ מחסורי את לספק _ _ 1 

 1 כתנו צורכי ואת
7 ■ לעצמו אך הפעוטה 4■ | 

ן היטב. דואג הוא

ו מ ד ה ג ר נ ו ד י  או
ד ג נ ן ו ו ו ג

 מאיים המר זבולון שר־החינוך
 מכריעה עתה כהתפטרות. שוב

 וכין שכינו 'כעימות הממשלה
נו חזית יש להמר ־טר-האוצר.

 ה■ הרבנות : ספת
^ בינתיים ראשית. .9^ 
 התסיסה מתגברת

״ל. המסד כתוך

ן ו מ ו ל ו סו ב ן א י י ד א ע ל כ ב
 — אבו סלומון לאסיר־העולם חוזר מישפט לערוך ציווה בית־המישפט

 מישפט יימנע האם 1 חנינה יקבל האם בכלא. יושב עדיין והוא
 לפני המדינה את שהסעירה הרצח פרשת על חדש אור ? חוזר

שנה. 11

עם ונפגעת׳
!׳חמיזוח עדות בני

 מדבר גור (מוטה) ״כ.מרדכי ח ,ה
 האפשרות על בראיון כגילוי-לכ
 על פרס שימעון עם שיתמודד

 על סיפלגת־העכודה, ראשות
אז כמטרות צה״ל של פגיעות
יח עד הנשק, טוהר ועד רחיות

המת ועל המיזרח לעדות סו
כמיפדגתו. עתה רחש

ה וסמי□ קפ
 בחשיש. בסחר כחשוד נעצר בתל־אביב, דיצה קפה ממנהלי וייס, שוקי

 עתה מושן התל־אביבית, לבוהמה משיכה מוקד שהיה בית־הקפה,
ובלשים. נרקומנים

ה פ י ? א ן ג ד ג ד ה

מיסתור■
רגזמה האו

 של מאמרה על מגיבים ונשים גברים
 15 בת נערה האוסטרלית. האשה

אמ גבר הדגדגן. שד למקומו שואלת
 משווה ישראלית, של כעדה ריקאי,

ישר אשה לישראליות. אמריקאיות
מש מארצות-הברית, שחזרה אלית,

לישראלים. אמריקאים ווה

בירושלים צהלה בווינה, וצח
 מגלה אלה לשאלות התשובה ? מפסיד מי ? בווינה מהרצח מרוויח מי

 מיהר אש״ף מכון. ספג האוסטרי הקנצלר המתנקשים. זהות את
סאבו־נידאל? של נוספת הכשה חגגו. ובדמשק ובירושלים לגנות,

40 בת היא ,23 בן הוא
 הזמינה 40 כת שאשה הצעיר הגבר של הפרטי יומנו
 ואחר- ואשה, כבעל איתזז ולחיות ככיתה להתגורר אותו

 אחרי עקב הוא ואילו כמישטרה, עליו התלוננה בך
כטלפון. אותה והטריד טלסקופ כעזרת השכנה

שערת ררא תעלה
 מקווה נאמן יובל משלהם, בתעלה מאיימים הירדנים מגנה, האו״ם
 בניית תתחיל לא הנראה ובכל השלום, סיכויי את בעזרתה לפוצץ

תיכנונה. על מיליונים מוציאים שכבר למרות לעולם, תעלת־הימיס
0

 כישראל העם הצביע כיצד ומצא סקר ערך וייס שכח
האחרונות בבחירות

 האופנה שבוע שד הזוהרות הדוגמניות על
 היהודיות החרשות־אילמות של העולמית היופי מלכת
כאילת נכחדה ים־סוף נסיכת

8
40
55
67

רימון, צבי — אומרים הם מה 4 תשקיף
פולופ, גי נלסנן, רפי ירון, נילי 5 כמדינה

42 נמיר דבורה אלה, ברוך מנהלי על — והשקל אתה
44 ממאדים איש ביטוח־מנהלים בנק-לאומי,
47 ושב עוכר חשכון 10 ומכוניות־מירוץ
48 שידור 13 תשבץ מכתבים,
51 שידורים מדריך 20 בתולה  מזל — הורוסקופ

על — קטן עולם
56

וקירה ׳אבידן דויד על — קולנוע צ׳כוסלובקיה,
ניז׳ינסקי 27 ופלסטין ניקאראגואה

58 ,המרחלת רחל 28 כעולם אנשים
63 שהיה הזה העולם היה זה 33 אנשים

ג׳יימס על — נייר של נמר 34 למסיכה ממסיבה
טופז דודו ויסוצקי, דאב ג׳ונס, 37 כלונים

64 בן ומנחם 38 אישי יומן
30 הנדון

1. 3 ־2296 הזה העולם


