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 תל־ :והמינהלה המערכת . הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם
 העורר . 136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל. ,3 גורמן רחוב אביב,

רכזי ♦י שנון יוסי :עורך־תבנית ♦ אכנרי אורי :הראשי
תמי :כיתוב עורבי ♦ פרנקל ושלמה ישי שרית :מערכת

 ראש ♦ סרגוסטי וענת צפריר ציון :מערבת צלמי .וגיורא!נוימן מוטוביץ
 :המו״ל ♦ זכרוני רפי :המודעות מחלקת ♦ סיטון אברהם :המינהלה

 רחוב אביב, תל בע״בל, החדש״ כ״הדפום מודפס . כע״מ הזה״ ״העולם
בע״מ. ״כספי״ צינקוגרפיה גלופות . כע״מ ״גד״ הפצה . כן־אכיגדור

 העיתונים כל כי לציין שכח ולא מעניין/
 ברנע בחום משמע: זו. פרשה העלימו

 אומץ־הלב לו שיש היחידי האדם הוא
 ידיעה לפירסום הדרושים העיתונאי והלהט
כזאת.
 זה אין הצער, למרבה מאוד. יפה זה
נכון.

הזה, בהעולם מזמן פורסם פולו העניין
 גם ראשונה. ממדרגה סקופ אז והיה
 אחרונות וידיעות הארץ מערכות חברי
הזה. העולם מפי לראש,/ד. כך על ישמעו

 תשקיף במדור היה הראשון הפירסום
 שלושה לפני ),2313( הזיה העולם של

 זה לעניין חזרנו מכן לאחר חודשים.
 לא העיתונים בשני עמיתעו פעמים. כמה
מכך. מאושרים היו

 היעלים הוא כמובן. זאת, ידע ברנע
 שלא סקופ לעצמו להנחיל כדי הדבר את
 זאת עושה הוא כאשר גברא. ולא היה

 ביקורת למתוח כולה שנועדה בתוכנית
 פאראדוכס בכך יש העיתונאים, ׳נוהלי על

 ״טול שאמר: מי שאמר כפי מסויים.
קורה...״

מצינים

 משה של המעניינת כתוכניתדהרדיו
 המוקדש הכותרות, מאחורי נסטלבאום,

 את לחוות התבקשתי העיתונות, לביקורת
 למוסר הנוגעים הנושאים אחד על דעתי

 הייחוס את לפרסם יש האם העיתונאי:
 בחדשות? המופיע אדם של המישפחתי

 העיתונים צדקו האם המסויים: ובמיקרה
 (לשעבר) הסגן של מישפטו על שדיווחו

 הרב של בנו הוא כי וישצייגו גורן, רמי
לישראל? הראשי האשכנזי

בחיוב. השבתי
 סוגיה לשקול עורך־ועיתון נדרש כאשר

 הפרט האם :עצמו את לשאול עליו כזאת,
 דרוש הוא האם ? לציבור חשוב הזה

 האם ? רלוונטי הוא האם ? הידיעה להבנת
אותו? לדעת חייב ו/או זכאי הציבור

 השאלות לכל התשובה זה, במיקרה
חיובית. היא האלה

 משתהו נפקד בצד,״ל קצין כאשר
 חמור. מעשה זה שנה, לחצי קרוב במשך
 חשוב הצבאית, ברבנות קורה זה כאשר
 היא הצבאית הרבנות כי זאת, לציין
 וחשוב במחלוקת, ממילא השנוי מוסד

 ואיך מתפקדת, היא איך לדעת לציבור
 קצין־ כאשר אליה. מתייחסים אנשיה

 מי הראשי, הרב של בנו הוא הרבנות
 חשוב הראשי, הצבאי הרב בעצמו שהיד.
זאת. לדעת

 עומד ציבורית אישיות של בנה כאשר
 לפקוח כדי הוא, מי לדעת חשוב למישפט,

 או'הצבאי) (האזרחי בית־המישפט על עין
 גורם אינו המישפחתי שייחוסו ולוודא

 במיקרה לטובה. אותו להפלות לשופטים
 כך, זה שאין להיווכח היה חשוב זה,
 האיש אל התייחס הצבאי בית־חמישפט וכי

סבירה. בחומרה ומעשהו
 היה המישפחתי הייחום ההמשך, לגבי

 גזר שבית־המישפט אחרי יותר. עוד חשוב
 לדרגת והורידו מחבוש־בפועל האיש על

 ראוי אינו כזה איש כי בציינו טוראי,
 ו״המתיק״ אלוף־הפיקוד בא קצין, להיות

 המחבוש־ את ביטל הוא גזר־הדין. את
 לדרגת שוב האיש את העלה והוא בפועל,

 בית־המישפט, לדעת בניגוד סגן־מישנה.
קצין. ׳להיות ראוי שגורן האלוף קבע

 עונשו את ממתיק אלוף־ד,פיקוד כאשר
ש לדעת חשוב כאזת, בצורה חייל של

 כשם — ראשי רב של בנו הוא החייל
 הסגן־ של במיקחהו לדעת, חשוב שהיה

ב רוצח־האזרחים פינטו, דניאל לשעבר
 הרמטכ״ל, על־ידי הומתק שדינו לבנון

 מט, דני האלוף של חתנו הוא הנאשם כי
 ידידו הכבושים, השטחים שליט אז שהיה

איתן. רפאל רב־אלוף של הוותיק
 המסקנה את מכך להסיק אדם כל יכול

 את לספק חייב העיתון אך לו. הנראית
 המישפחתי הייחום כאלה, במיקרים המידע.

המידע. של חלק בהחלט הוא
 הסקופ

היה שלא
 נחום העיתונאי דיבר השידור באותו

 שהביאה ,מילחמת״ד,עיתונים על ברנע
 אחרונות ידיעות של השותפות לפירוק
סיפור סיפר הוא הכפול. בלוח והארץ
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האור בעל
 נאלץ מרידור יעקב שר־הכלכלח

הש שלו ״ההמצאה״ את להציג
כפייתי. מהמר הוא מרידוד בוע.

 שהוא פעם שככל
חת־ ,פיו קל את השף
שקור■ מה שבידו ברר
״בלוף״. הקלפגים אים

•ת
ם ס קו ה

 שמאחרי המיסתורי ״הממציא״
 ברמן, דני הוא מרידוד המצאת

נח בעבר הסתבך שבהן שפרשיות
 שנים חמש לפני שפו

 הוא מה הזה. בהעולם
נק כיצד ז מאז עשה

ז כמרידור שמו שר

והקוויזלינגים הפרופסור
״ ייי׳־יי יי׳יי י"י־י י־"•־ ייייי״׳י״ ״ייייי ©—י י • " "

י קק1נ *ו
י !ןןן״ם1 ל

 חלום להגשים הצליח גרנות דניאל הפורנו צלם
 נשים צילם הוא רכים. גברים של

 יחסי־מין. עימן ■וקיים בעירום רבות
המלאה. עדותו מביא הזה״ ״העולם

 ביותר האכסקלוסיבי המועדון זהו
בית־המישפט שופטי 11 בארץ:
 העולם ישראל. מדינת־ ישל העליון

 האנשים על דיווח מוסר הזה
 גורלות שקובעים

מי אנשים. של
 דווקא מדוע ? הם
? הס

ן 4̂׳

ה ״ ל ח שדון שו

י. בנווה

 על האחראי האיש
 בטלוויזיה, הבידור

 מספר חסון, חנוך
ש על לב כגילוי

 מאחרי־ מתרחש
הטל של הקלעים

 שר־ :וטוען וויזיה
 ככתר שרון ל׳ה

 אחרי
 כל
תוכ
: נית

וסוחריעשק
 השתתף התוכנית באותה ז אגב ודרך

 יצחק של עוזרו שהיה מי עירן, עמוס גם
היש השגרירות סגל עם שנמנה רבין,

 תשומת- את העיר הוא בוושינגטון. ראלית
 תרדוף״, נשק ״נשק, שבמאמרי לכך ליבי
הב לא ),2324 הזה (העולם שבוע לפני

 דווייט הנשיא של כוונתו היתד, מה הרתי
 ״התישלובת על דיבר כאשר אייזמזואר,

הצבאית־תעשייתית.״
ה האומה את להזהיר ביקש ״אייק״

 המשותפת השתלטותם מפני אמריקאית
 מדיניות- על וסוחרי-נשק אנשי־צבא של

 הוא היה במיקרה לא האמריקאית. החוץ
 מכיוון כך. על לדבר שהעז היחידי הנשיא
 בצבא ביותר הבכיר הקצין בעצמו שהיד,

 בעלות- של הפלישה מפקד ארצזת־הברית,
 מפקד ולאחר־מכן הנאצית לאירופה הברית
 לפני הצבאי המימסד את הכיר נאט״ו,

 פרצופו. את מלחשוף חשש לא הוא ולפנים.
 בנאמנותו ספק להטיל היה יכול לא איש

ולצבאו. לארצו
 על אייק הצביע חשוב נאום באורז

 וסוחרי־הנשק קציני־הצבא בין שהגבול כך
 בעצמם הופכים שהקצינים מכיוון היטשטש,

 מהצבא. התפטרותם עם מייד סוחרי־נשק
 הזהיר, כך האמריקאית, מדיניות־החוץ

 וזו זו, ״תישלובת״ בידי ליפול עלולה
עסקיה. לקידום בה להשתמש עלולה

 אייק, בימי קיימים ■היו כבר הדברים
 מאמרי מאז. וכמה כמה פי החריפו !והם
 אינטרסים של ההשפעה את לחשוף בא

 במרחב האמריקאית המדיניות על אלד,
 לסוחרי- כי מסקנה לכלל הגעתי שלנו.
 עמדת על עצומה השפעה עתה יש הנשק

 מדינות־ערב, ישראל, כלפי ארצות־יהברית
והשלום. אש״ף
 אחד אדם אף !מצאתי לא היום עד

זה. ניתוח שהכחיש ישראל בצמרת

ח׳ ו צו ה ו ת או ן ב ל ה ש ת שו ס נ י ו ש ח

ף ואני צ פ צ מ ר י א י ה ל ו ע פ ב
במישפט זוכה אלעל רם

הגישה לא התביעה הרצח. מייסד של כנו הוא
מסיבה ערך והוא עי־רעור, (״יאיר״)אברהם לח״י, התלווה הזה העולם צוות

האם הרוצח. שהוא והודה הת הכן יאיר שטרן. ב שסיירו השרים לנשות
ב ? משהו לעשות אפשר מבט, כעורך מנה שו הנשים המערבית. גדה

ו תקדים, נוצר ישראל עצ על מעיד והוא המינית יכולתו על חחו
חזד, העולם ___ אני : מו שנריב של
את מסביר פו־ שונא ו־ מסרים
ה־ המצב 1 ליטיקה שירי־ שרו

מישפטי. י מולדת. ר-

המקצוענית
ת נ ר ע גו ריי  היתה ד

 כדרופלנית־מקצוע־
 צרפ־ כקכוצה גית

 תוקפת היא תית.
 מצב את כחריפות
 הנשי. הכדורסל
העסקנים: תשובת

האחרון האור
בימית

 שי יסגור 10.00 בשעה באפריל 25ב־
 שלו הדלק תחנת את אבריאל (״צ׳רלי״)

ה אשתו את יקח בימית,
הבדו הנער ועוזרו דנית

 ברבא־ לאיי ויירד — אי
ס!הקאריבי ׳שבים בדוס

קבועים: מדורים
4 תשקיף
5 כמדינה

10 לי־לה־לו
 15 שהיה הזה העולם היה זה

16 מכתבים
20 תשבץ

22 הורוסקופ
 31 ופלסטין צרפת איראן, — קטן עולם

32 כעולם אנשים
35 למסיבה ממסיבה

30 אנשים
41 בלונים

 הפליי־ ,הנשיא עניבת — אישי יומן
42 ׳\01!5 3קק6116 באק,

 גוראל, אריה - אומרים הם מה
 אלדוד, גבי פרבר, רפי שיטרית, מאיר

50 מקלוסקי ולי דותן שינזעון
 מרגרטה של העופרת עת — קולנוע

 המוזהב האגס העץ, קבקבי פון־טרוטה,
52 לניצחון והבריחה
 54 מהמסך תורד דאלאס — שידור
57 שידורים מדריך

62 ממאדים איש
64 ושב עוכר חשבון

73 נייר של נמר
83 מרחלת רחל

85 וה־טקל אתה
86 ספורט

2324 הזה העולס


