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שבת בגשס שוחד
 העיסקה את חושף הזה העולם

 כין כהשאי שנערכה הצינית
 אגודת־ישר וכין כנין ממשלת

 הסכימה הדתית המיפלגה אד.
השערוריי דרישתה עד לוותר

 אל־ טיסות את להפסיק תית
 תמורת כשכת אל

לי מיליוני סאות
המדי מקופת רות
נה.

ת ב ת שער כ :האתור■ ת

צ״א׳ של השדים
 עיריית ראש של נעליו את גנב מישהו

 השער. שליד בשיח והחביאן תל־אביב
 — הנעליים את מצא הזד, העולם צוות

המשו הנעליים הסבר. פתק ובתוכן
 עם 43 מספר חום־כהה ״זמש בחות,

 על־ שתוארו כפי כפולה״, קרפ סוליית
 שלמה ראש־העיר ידי

 אחר־ הוחזרו להט,
 על־ידי לרשותו כבוד

הישרים. המוצאים

ה ת חקיר חד :מיו
 תל■ :והמינהלה המערכת .הישראלי החדשות שכועון הזה״, ״העולם

 העורד . 136 תא־דואר .03-232262/3/4 טל. ,3 נורדון רחוב אביב,
 עורד־תכנית: ♦ ינאי יוסי ■המערכת: ראש . אכנרי אורי הראשי:

 תמי :כיתוכ עורכי ♦ פרנקל ושלמה ישי שרית :מערכת רכזי .שנון יוסי
 ראש .סרגוסטי וענת צפריר ציון :מערכת צלמי .נוימן וגיורא מוטוכיץ
 :המו״ל . זכרוני רפי :המודעות מחלקת . סיטון אכרהם :המינהלה

 רחוכ תל־אכיכ, כע״מ, החדש״ ב״הדפוס מודפס . כע״מ הזה״ ״העולם
כע״מ. ״כספי״ צינקוגרפיה גלופות . גע״מ ״גד״ הפצה . כן־אכיגדור

ן יי שט נ י רוב ל ר מוכ ב רו סח
 התעשייה־ של הדירקטוריון יו״ר סחרוב, ישראל

 הממשלתיות. ההכרות למכירת הוועדה ויו״ר האווירית
 :העלתה הזה העולם של חקירה תפקידיו. את משלב

 מכירת על סוכם כמיסעדת־יוקרה שנערכה כשיחה
רובינשטיין. אהרון לקכלן התעשייה־האווירית של מפעל

 על שהתנוססה דיין, משה של תמונתו
 מותו, למחרת )2303( הזה העולם שער

 הבעת־פניו בשל רבה, תשומת־לב משכה
זו? תמונה צולמה ואיך מתי המייוסרות.
 הכתבת־ דזין, גילה מספרת

 :הזה״ ״!העולם של צלמת
 צולמה דיין משד, של תמונת־הדיוקן

ה את לשדר התחילה שהטלוויזיה ברגע

ביום־ד,בחירות. הקולות ספירת של תוצאות
 מול המתין ודיין ,20.00 היתד, השעה
 כתב־הטל- כשלצידו הטלוויזיה, מצלמת

 שיינתן לרגע חיכו הם רז. מנשה וויזיד.
האיש. עם בראיון יתחיל רז ומנשה האות,

 להנציח כדי עדשת־המצלמה את כיוונתי
 פניו הבעת את שימחיש מקורב, פורטרט

 מראשיה כמה שייוודע ברגע דיין של
 היה לא בכנסת. להושיב תל״ם הצליחה

המח אלא ברוע־לב, שמקורו תיכנון בזה
 התמונה זוהי עיתונאית שמבחינה שבה

המתבקשת.
 בתל- היאט במלון למטה־תל״ם הגעתי

 התרשמתי שעודה,שיא. לפני שעתיים אביב,
במתח. היו כולם — במקום מהאווירה

 הסתגר פירסום־ד,תוצאה לפני שעה כחצי
 החמישית שבקומה בחדר צוותו עם דיין

 החדר אל שהוביל הפרוזדור בבית־המלון.
מאנשי- שומר, בו ניצב ודומם. חשוך היד,

 כמובן, התעניין, שלא דיין, של הביטחון
בחדר. שדובר במה

 מיוחד מקום הוקצה בחדר־ד,עיתונות
 היכן ברור גם היה ולצלמים. לעיתונאים

 אנשי- לפני התלוננתי דיין. משה יישב
לעיתו שהוקצה שהמיקום על־כך הביטחון

 חשוב היה שלי בעוד מדי, צדדי הוא נות
חזיתית. תמונה לצלם כדי דיין מול לעמוד

 פנימה, לרגע רק שאכנס להם הבהרתי
 על להם ציינתי חסום. שהיה המעגל אל

 ולצלם לעמוד, מתכוונת אני מרצפת איזו
 כך על קיבלתי לא ויחידה. אחת תמונה

לעזור. הנכונות להם היתד, אולם תשובה,
פנימה, קפצתי הצילום. נערך כך בדיוק

 התכוונתי ולחצתי. העדשה את כיוונתי
 עדינה אחיזה כשחשתי פעם, עוד ללחוץ

 ראשי את הפניתי השמאלית. בזרועי
 ממני, ביקשה היא דיין. רחל את וזיהיתי
 כי משה, את לצלם שלא הרך, בקולה
 אנשי- קפצו ברגע בו לעינו. מפריע ההבזק

 מהצד רבה בעוצמה בי ואחזו הביטחון
 אינו שמקומי קבעו החלטי ובקול השני,

ופרשתי. נעניתי למחסום. מעבר אלא פה,
 של המעודנת הפנייה שמורה בזיכרוני

המתח. שיא של ברגע רחל
 שהוקפא דיין, משה של המייוסר המבט
התצלום. בתשליל לנצח שמור זו, בתמונה

 פרס גיגי
רתפילה הלר לא

 הקבלן סספר הזה העולם עם חושפני בראיון
אחיו, עם יחסיו על פרם (״גיגי״) גרשון

אמצעי עם יחסיו ועל חסן־בק עיסקת על
^ ■ !  אינה פרס ״נוישפחת אומר: הוא התיקשורת. ■

״קוזה־נוסטרה !

שאי־אפשר הצעה
לה לסרב

 הצעה קיכל בורשטיין טייס השחקן
תפקיד לה: לסרב שאי-אפשר

 ם ל תעו ככרודווי. כמחזמר ראשי
הצלחתו. את מתאר תזה

פסולה הודאה
 כדי אותו עינו לא המישטרה חוקרי אביו. ברצח הודה הנוף דניאל
 החוקרים והשוטרים כתב־האישום, בוטל ואף־על־פי־כן — ־זאת שיעשה
לדין. הועמדו

האדום הרקע צנחני
 :היתה המיתלה צנחני שערכו ככנס העיקרית השאלה

 אכל ישן, חשכון לסגור רצו הם שרון? אריק איפה
משלו. דרך־ רפול מצא אף־על־פי-כן הופיע. לא שרון אריק

כהן? !והו ה ת 111 מתי
המדינה. את זיעזע גופו, בכל שנכווה כהן, זוהר הילד של סיפורו

 כשהגיע אך — הילד למען כספים אספו רודפי־פירסומת בוהמה אנשי
בו. הטיפול את הזניחו לנתח הזמן

0 ץ חמישיות ללידת גורם מה
50 הגדולים כוככי־העכר
53 בדכאו היחידי היהודי
54 המים פני על קולנוע
61 ״1כנותי את ״נטשתי

קבועים: מדורי□
4 במדינה

7 הנדון
8 תשקיף

10 והשקל אתה
13 תשבץ
18 פורום

20 הורוסקופ
 ארצי, יצחק - אומרים הם מה

 גלי לאס, מייקל מהטה, זובין
 22: גוטליב מריס מטר, רפי עטרי,

25 ושב עוכר חשבון
26 כעולם אנשים

 סעודיה, בריטניה, — קטן עולם
28 צ׳כוסלובקיה

31 אנשים
32 למסיבה ממסיבה
34 בלונים

אנשי ואגנר, על - אישי יומן
מילר, הנרי ־, סיני מילחמת המחדל,

37 האסור והסרט מורנט, סגן
46 שידור
40 שידורים מדריך

דבורה על ־ - נייר של נמר
זוסמן עזרא פלד, עודד עומר,

62 קאנטי ואל״אס
64 שהיה הזה העולם היה זה
60 ספורט
71 המרחלת רחל

3 2305 הזה העולם


