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 תל־ :וחמינדודה המערכת . הישראלי החדשות שכדעון הזה״, ,,העולם
 העורר * 136 תא־דואר .03־232262/3/4 מד. ,3 גורדון רחוב אכי־כ,

מרי אורי :הראשי  :מערכת רכז . שנון ידסי ג עורן-תכנית ♦ א
 זנל־ . נוימן וגיורא סדטוביץ תמי כיתוב: עורכי ♦ פרנקל שלמה

 אברהם :המינהלה ראש . סרגוסמי וענת צפריר *יון :מערכת סי
 הזה״ -העולם הסו״ד: • זכרתי רפי המודעות: מהדקת . סימון
בע״ם ,,גד״ :הסבה * תלי־אביב כע׳ש, החדש״ ״הדפום :הדפסה .בע״ס

בעי נתנה נשיא-המדינה של ביתו
הת של באווירה מיוחד. מיחס תונות

 מבקשים המערכת, של כללית מוטטות
 מכובד. יישאר זה מוסד שלפחות הכל

 עסקנים של זירה הפכה הכנסת כאשר
 את איבד צה״ל של הפיקוד ג/ מסוג

בסי לקו רבים ומוסדוודמימשל הילתו
לק רצון יש ושחיתות, ריקבון של מנים

 ומוסד הנשיאות מוסד את לפחות יים
למחלוקת. מעל בית־המישפט

 נשיא-המדי- כאשר מאוד, קשה הדבר
 — הפוליטית המערבולת תוך אל נגרף נה

לפולי שנכנס מי בעל-כורחו. או מרצונו
 עליו חלים בכך, רוצה אינו אם גם טיקה,

ב פוליטיקאים. לגבי המקובלים הכללים

 כלפי הביקורת את לרכך שפותר עוד
 הכרעות להכריע בכוחו שאין הנשיא,

 לנהוג אסור הרי לחיי־אדם, הנוגעות
 העשוי פוליטיקאי, כלפי כזאת בהתאפקות

 ואולי גדולה, מיפלגה בראש לעמוד מחר
 זקוק כזה במעמד אדם הממשלה. בראש

ל מתמדת, ולבדיקה לביקורת לחשיפה,
 של לדעתו קשר בלי — הציבור טובת

 המסו- האיש על העיתונאי או העיתון
יים.

 נשיא־המ- של חיי־המישפחה לגבי גם
 בדרך העיתונות, עצמה על מקבלת דינה
 זו מידה אך התאפקות. של מידה כלל,

 מתרחש אין עוד כל דק לעמוד יכולה
יוצא־דופן. מאורע נשיא־הפדינה במישכן

נערה
כארז

 הנשיא של כהונתו שנות כל במשך
 אחריו עקב הנשיאים, במישכן נבון יצחק

 מתוך הן ובהתאפקות, באהדה הזה העולם
עצ לאיש אהדה מתוך הן לתפקיד, כבוד

 ד.צ- פרישתו (לאור היה נבון יצחק מו.
כבר מותר מהתפקיד, והקרובה פוייה

2368 הזה העולם

 מילא והוא טוב, נשיא בלשוך־עבר) לדבר
ובהצלחה. בכבוד התפקיד את

רע לגבי כפליים קיימת היתה זו אהדה
 ל- יש שאליה נבון, אופירה הנשיא, יית

 שמקורו לגמרי, מיוחד יחם תזה העולם
זה. שבועון של בהיסטוריה

 הלכתי כאשר ,1956ב־ התחיל הדבר
 של חנות-המצלמה פני על ועברתי ברחוב
 את בתל-אביב. מוסד אז שהיה ארדה,

 בע- צעירה של יפהפיה תמונה צדה עיני
 עברה אופיינית!״ צברית ״איזו לת־צמה.

 של תמונה זאת היתה המחשבה. בראשי
ארז. אופירה

מט לקיים הרעיון בי נולד במקום בו
״צב התואר על תחרות זה שבועון עם

 מעין להיות שנועדה השנה״, של רית
 אחר שבועון שקיים לתחרות אנטי-תיזה

 לשים היתד. הכוונה מלכת־יופי. לבחירת
אינטליגנ תכונות־אופי, על הדגש את

ועוד. חלוצי אורח-חיים ציה,
 היא בחלון־הראווה שהתמונה מכיוץ
 העולם צוות הלך זו, מחשבה שעוררה

 ושיכנע בעלת־הצילום, מיהי לברר הזה
 שהרבה למרות לתחרות. להצטרף אותה

מוע את הציגו ונאות חיוביות צעירות
הנו של מיפקד מעין זה היה — מדותם

(שכ ועדת-השופטים בחרה — הטוב ער
שמו דמארי, שושנה את השאר, בין ללה,

 ידועים) אנשים הרבה ועוד תמיר אל
״.1956 כב״צברית ארז באופירה פה־אחד

 של למסע על-ידינו נשלחה אופירה
 נשיא על-ידי התקבלה בחו״ל, רצון־טוב

 שגריר מפי גם בשבחים וזכתה צרפת,
ש הקאריירה החלה כך בצרפת. ישראל

בית־הנשיא. אל שהובילה לה,
ו חיבה, של מידה תמיד לה שמרנו

 במיבחן. פעם לא אותנו העמיד הדבר
 עליה, מרושעות שמועות פירסמנו לא

 נפוצו כאשר גם בירושלים. שהופצו
שה האפשרות על הראשונות השמועות

 כאל אליהן התייחסנו יתגרש, נבון זוג
 רק ).2362 הזה (העולם בילבד. שמועות

 על הודעה עצמו הנשיא בית פירסם כאשר
 הטענה (בצירוף שנחתם הסכבדהגירושין

 שאין החלטנו בינתיים), בוטל שההסכם
ע זה. בנושא מלטפל מנוס עוד

והער ובהגינות, בהתאפקות זאת שינו
 בני- בשני דבק רבב שום אין כי נו
להיפ המחליטים ואחריים, מבוגרים זוג
).2366 הזה (העולם רד

ל שלא אי־אפשר עיתונאית, מבחינה
 רונלד חתמו אילו כזאת. ידיעה פרסם
 והחליטו הסכם־גירושין, על רגן וננסי
ב מופיע הדבר היה זמנית, אותו לגנוז
טיימס. ניו־יורק של הראשון העמוד ראש

 מעשיה על בעיתוני-ישראל הביקורת
 היתד. בארצות־הברית נבון אופירה של

 פרובינציאלית בחלקה מטופשת, בחלקה
 בצורה כך על הגבנו מוגזמת. ובחלקה
שקולה.

ההחל לטיב דוגמה הוא כולו הנושא
כ לקבלן, חייב אחראי שעיתון טות

שי מול עומדת העיתונאית חובתו אשר
 ש- מקווה אני אחרים. לגיטימיים קולים

 המיק- של הגדול ברוב הן, החלטותינו
נכונות. רים,
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סד? קורבן המו
 מיכתכים גייר על -מחר סיסמך
סג היהודית הסוכנות של רשמי

 כאירופה אלמוניים גורמים : לה
 יקותיאד שהאלוף שמועה, מפיצים
 חוסל אדם <״קותי״) .!ך

 מי המוסד• על־ידי
2 $* £  ה־ בהפצת מעוניין •

ץ ומדוע שמועה

מר: תעו<וו־ יו3ת3 אד וז

ה מה ר * ק לי פו ל
 שישראל טענו עקשניות שמועות
 כהתקף־ לקה פוליאקוב /״פולי״)

 פולי, אצל כיקר הזה הןיולם לכ•
 נמרץ לטיפול כמחלקה

 בידיג־ ככית־החולים
 כעצם מה ומדווח פון,
לפולי. קרה

שת שריר פר
 המסקנה זאת — השקרן על הטיפש עדיף

ש־ שריר, אברהם מפרשת
 גילויי את בפאריס אישר

 81 באוקטובר הזה העולם
.82 וביוני

ה א הוו ה
ה ל דו ג ה

ה נגד תביעה תגיש הבנק
 היהלומן זיגמן, ליאו יהלומן

 הבנק, נגד תביעה הגיש
 חברת־ של פרטי וחוקר
 שיטה חשף בריטית ביטוח

ה הונו שבה מתוחכמת,
 בנקים

 את
 בנק־

ישראל.

□ ת סדקי כ ר ע מ ב
 ועדת־הדוקירה מסקנות פירסום לקראת

במע ממילא הקיימים הסדקים מתרחבים
 שי הקטנים והטצביאים הפוליטית, רכת

 עורכים .המיפלגות בתוך
 להיות כדי כוחותיהם את

ב יותר נוחות בעמדות
משבר. שעת

ל ״ כ נ מ

ביש*
מזל

 מנכ״ל של מעלליו על שנייה כתבה
 מדוע כר־גרא. יעקם חברת״הירידיס,

 ז אותו מינה ומי לחברה מבקר לפתע מונה
 הציג ומדוע בגרמניה לו יש עסקים אילו

 החברה יו״ר כסגן עצמו
 העולם ז לפחם הישראלית

לחקור. ממשיך תזה

״אסור
ק תו ש ויי ל

 אדכע של סיפוריהן
 שעכרו צעירות, נשים

כ מזעזעות חוויות
 לעכור שכיקשז שעה

 עד ושוב שז־כ הפלה.
 ה־ של שמותיהם לים
ד״ד

 זומנוביץ
 ורמת־
מרפא.

ל ס פ ס

שניים ל
-אחת כל עם מזדיין ״אתה ! 

שמע של לעברו מישהו צעק
 בוגד לא ״בעלי אנג׳ל. יה
שמוליק. מייד ענתה !״בי

ה־ ספסל על גם
 דבקים נאשמים
ב' זה השניים

זה.

מעצר
המחת אחרי
מ אנריאה אלכסנדר

חוד במשך שהוחזק נצרת,
 בחשד סודי במעצר שיים

 דפנה החיילת את שרצח
 אחרי התאבד. — כרמון

 באה מותו
 המישטרה

 לעצור
אותו.

ת ב ד פ

הילו־יס
ה ר, נינ ה רעיית קצי
ב מספרת לשעבר, נשיא
 הוה לתעולס חושפני ראיון

 ידידיה על התנהגותה, על
 תמיד ואומרת: מהבוהמה,

 רציתי
 להיות
 מלכת־

הילדים.״

חיפה־ח■
ב י פ א ־ ל • ח

 הן אבל חתיכות, בחיפה יש
 הפעם — מתל־אביב מיובאות

 פתיחה לכבוד
חנוודכגדים של 1^

חדשה.

ם י ר ו ד : מ ם י ו ו ו ב ק
41 קיסינג׳ר והנרי 4 תשקיף
42 המרחלת רחל 5 כמדינה
44 לו לה לי צרפתי, תמי - אומרים הם מה
45 זה וגם זה שיסל, צבי רקם, ענת פרי, אולסי

46 שאריות עם פטנטים - ראווה חלץ 10 בלוך אהרון וד״ר דנין אודטה
של חדש דןך _ נייר של נמר 13 ינון עודד מיהו — הגדץ

50 עבריים מופרים 15 אישי יומן
52 שהיה הזה העולם היה זה 16 אנשים
55 שידור 18 כלונים

56
 בטלוויזיה .מומלצות תוכניות

והירדנית הישראלית
21
22

 גדי מזל — הורוסקופ
* סיכתכים

58 קולנוע 23 פורום
60 ישראל לילות 24 תשכץ
60 והשקל אתה 33 כעולם אנשים
70 ספורט בחריין זימבאבווה, — קטן עולם
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