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2339 הזוז העולם

 ■נוי הישואו■

לינת!
 היה הזה העולם צוות

 והעורך לגנון, בכירת
 על מספר אבנרי אורי

 ש־ החושבים הלבנונים
 את עשה :ישראלי

 שדו,
 והוא
 יכול

סללכת.

השקרים בנ״ן

 הפעילו הסובייטים
 דיסאינ־ של מערכת

אויבי נגד פורמציה
 נבנתה בישראל הם,

 כדי כזאת מערבת
 צה״ל חיילי את לכלכל

 כזבי על הציבור. ואת
 המידחמד

 למן
 היום

הראשון.

קלקלת
מילחמה

ה בעלת הכלכלנית
 אסתר הנועזות ריעות

 — טוענת אלכסנדר
 השכירים שרק אסור
 את יממנו

 המידחמה
הזאת:

שריד נגד הבידיונים
מספר הזה ■לתעולם חושפני בראיון ___

 מנהיגי עם יחסיו על שריד יופי הה״כ
■ ן  שדו המישפחה היי ועל מיפלגתו, ■

ב* נגדי כיריונים כרית יש :וטוען
:מיפלגה

קבועים: מדורי□
4 תשקיף
5 כמדינה

15 פורום
10 מכתבים

18 תשכצופן
21 סרטן מזל — הורוסקופ

— ושב עוכר השבץ
 25 חייל של רשימות

ישראל ידידי צרפת, — קטן עולם
 27 וארגנטינה

20 כעולם אנשים
 הגרוע השוביניסט — אישי יומן

37 לימודי וסרט בקרב אנוש צלם ביותר,

38 ישראל לילות
40 אנשים
42 בלונים

43 מרחלת רחל
 44 העולמי בגביע השיפוט — ספורט
של אי־טי — קולנוע

 45 שפילברג סטיבן
40 שידור
 47 וירדן ישראל — שידורים מדריך

54 די־לה־לו
— נייר של נמר

״<) ובמילואים בקיץ לקרוא מה
 02 שהיה הזה העולם היה זה

07 והשקד אתה

ישי כתבת
מצידון דיווחים

למילחמה! לא
אלף 20  תקדים חסר היה המאורע

 המידחמה. נגד הפגינו
 תנועת התעוררה כיצד

החדשה. המחאה

 תל־ :והמינהלה המערכת ♦ הישראלי ■החדשות שבועון הזה״, ״העולם
 העורך ♦ 136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל. ,3 גורדון רחוב אכיג,

 רכזי ♦ :מון יופי :עורך־תבנית . אכנרי אודי :הראשי
תמי :כיתוג עורכי . פרנקל ושלמה ישי שרית :מערכת

 ראש ♦ סרגוסטי וענת צפריר ציון :מערכת צלמי .נוימן וגיורא מוטוכיץ
 :המו״ל .זכרוני רפי :המודעות מחלקת ♦ סימון אכרהם :המינהלה

 רחוב תל־אכיב, בע״מ, החדש״ כ״הדפום מודפס . כע״מ הזה״ ״העולם
בע״ם. ״כספי״ צינקוגרפיה גלופות . בע״מ ״גד״ הפצה ♦ כן־אכיגדזר

רזין כתבת־צלמת
בלבנון ימים חמישה

 ה־ כחלוץ בעולם צה״ל נחשב פעם
 אהבו העולם עיתוני האשה. של שיוויון
 ישראליות צעירות של תמונות לפרסם
 מל־ היתה לא אימתניות. בפוזות במדים,
 בעולם סיפרה שלא ישראלית כת־יופי

לא. ומה לוחמת, חיילת שהיא
 של לאמיתו ונשאר, היה צה״ל אולם

 בשעה גברי. שוביניזם של. מיבצר דבר,
שיל אחרים וצבאות ארצות־הברית שצבא

ביו מובהקים קרביים בתפקידים נשים בו
 סיפון •ועל בקומנדו בחיל־הנחיתה, — תר

חיי אל צה״ל מתייחס ספינות-לחימה,
 להכנת המתאים נחות, זרע כאל לותיו

 ולתפקידים המישרדים, ולניקוי קפה
ועוד. קשר רפואה, כמו מובהקים ״נשיים״

 יותר עוד זו גישה בלטה זו במילחמה
 האחרונות בשנים העיתונות. אל ביחס

 כגת־ ברחבי־העולם עיתונאיות הצטיינו
 ועד מוויאם־נאם מעולות. צבאיות בות

 ולא הנשים־המדווחות, בלטו אל־סלוואדור
דיוו הישראלית הטלוויזיה משדרת פעם
 מזירות מערביות כתבות־כוכבות של חים
בח אין צה״ל בעיני אך מילחמות• של
לעיתונאיות. מקום זית

 מנעו תחילה הברדק. חוגג זה בעניין
 לבנון, לשטח מלהיכנס העיתונאים בעד
 בהסתר. לשם להסתנן נאלצו כתבינו וכל

 אך לעיתונא^יגברים, היתר נת^ו אחר־כך
 אך •בוטלה,׳ זו פקודה לעיתונאיות. לא

 ביתר- ה0*ו?5ק חזרה .יום־יומיים כעבור
 הי- נענדה ראש־הניקרה במחסום שאת.
האמ הטלוויזיה של כוכבת בראוו, לארי

 מטעם בהיתר מצויידת שהיתר. ריקאית,
 קציר בלוויית לביירות, לנסוע דובר־צה״ל

צה״ל.
 שקיבלו — הזר, העולם מערכת חברות

 רבים, תפקידים יום־הכיפורים מילחמת מאז
הש לא — גברים בידי לכן קודם שהיו
 כמה הפירו הן אלד- תעתועים עם לימו

 לזירת־הלחי־ וחדרו ההוראות את פעמים
 המישפטי היועץ שקל שעה באותה מה.

 לבג״ץ עתירה הגשת פעמים כמה שלנו
הנשים. הפליית נגד

הצ נכנסה המילחמה של השני ביום
 יוסי הכתב עם יחד סרגוסטי, ענת למת

 קטן לבן באוטוביאנקי הזירה. אל הימן,
 ממטולה שעלו הטנקים, בטורי השתלבו

 תחת ענת של התנהגותה צידון. לכיוץ
 כי עד רבה, כה התפעלות עוררה אש

כת לה הקדיש במחנה, הצבאי, השבועון
בה.

 בלוויית לשטח, ענת חזרה יומיים כעבור
צי למבואות והגיעה ישי, שרית הכתבת

 באותה קרבות. אז נטושים היו שבה דון,
 בציר רזין גילה הכתבת־צלמת עבדה שעה

ש מאלפות, כתבות כמה והביאה החוף,

אש תחת צילומים

 אני צה״ל, על המפקדים לגברים אשר
 אחת מפי ציטטה לפניהם להביא רק יכול

 ידעתי ״לא למערכת: הקרובות הנשים
באיברי־מין!״ עורכים המילחמה שאת

שערים: כתבות

האחרונים. דיגליונות בשלושה פורסמו
הו האחרון הששי ביום ירדה כאשר

 אשה אף להכניס לבל חדשה תקיפה ראה
 גילה שהתה כבר לגבול. מצפון אל אחת
ומסופ לבנון, במרכז ימים חמישה רזין
 הזאת. ההוראה על בכלל שמעה אם קני

 הנשואה קרבי טייס של אלמנתו גילה,
 כסה על־ידי ״אומצה״ לילד, אם בשנית,

בשטח. עימן ונעה יחידות־צה״ל
 באותו להיכנס שרצתה סרגוסטי, ענת

 — צה״ל דובר של בהיתר — ללבנון יום
מסו אינו איש אך במחסום. ריקם הושבה

 שעות שלוש כעבור בעדה. לעצור גל
 המיזרחית בביירות סרגוסטי ענת היתד,

 האשד, יום באותו היתה היא וצילמה.
 — לבנון מרחב בכל היחידה הישראלית

במיזרח. אי־שם ששהתה גילה, מלבד
 בעיקבות יום, אחרי בוטלה ההוראה
 יעקב תת־אלוף דובר־צה״ל, של התערבות

לה• שהתנגד אבן,
 של ודבקותן־במשימה אומץ־ליבן יוזמתן,

 הוא תפקידן כי המאמינות אלה, צעירות
הכת פן כמה לך הביאו ולדווח, לראות

 ביותר והבלתי־מזוייפות המהימנות בות
_____ מזירת־המילחמה.

! ה ת י ב ה
 בביירות שהיתה הזה העולם כתבת

 מתארת ימים חמישה כמשך הבוערת
 הקבע כצבא הקצינים המתרחש. את

ה את להשלים רוצים
 רוצים החיילים מלאכה,
סמכלים. ובינתיים הכיתה,

ן ו ש ל י ק

ה ז ח ב
 לנעוץ ניסה צרפתי אשר השחקן
 שרגא השחקן של בחזהו קילשון

̂  שניהלו כדו־קרב הרפז
 אביס! של ליבה על
^1 ישראלי כסרט — גר ! > 

חדש.

אודי עם החיים
 דיין אודי את מכירה אדווה נעמי
 אותו הביא מה שנים. 14 מזה

 _ נגד מאמר לכתוב
? על ז הכריזמטי אביו ^9 ̂
■ ■ של ואהבותיו חייו ר  ן

^ ^ * אודי.

תופת בחבילת וצח
 שמו פוליטי. טירוריסט אינו הוא

 כרצח הורשע והוא גוטמן, שמעון
 תופת. חבילת באמצעות חותנתו
 . ה■ אסיר של סיפורו

̂ 9^ הסתב־ שמבקש עולם
פסיכיאטרית. לות

תמי? את הפיל מי
 הדדיות והאשמות ואיומים קללות

 עסקני של יומם משיגרת חלק הם
 מי האופניים. ספורט

 כשעת תמי את הפיל
■ ניסה האם המירוץ, ^9*9 

ז־ לרצוח אביה ת י נ ד ק ר ה

חוזות הזוהר נעות
 קישט ששמה בנדיקט, בתיה זוהי

 החכרה טורי את רכה בתכיפות
הול היא בעיתונים.

 וכי־ חוזרת, והיא כת,
 על מספרת היא גתיים

הצלחותיה.

ך ר ד ן ב י ס ל
 לא מתל־אכיב, התימניה זאבה,

רק היא ללהקה. מעולם הצטרפה
 — ה- כל סכים ככר דה

̂ 9^ היא ועכשיו עולם,
י לפיו• כדרך | י ¥1


