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 של הראשון לגליון שנים 36 ימלאו בפסח

 את לידי שקיבלתי אחרי ).6511 הזה העולם
השבועון.

 כן, לפני שנים 13 נולד עצמו הזה העולם
 בערב. 9 השם את תחילה ונשא ,1937 בפסח
 קיסרי אורי היה השנים אותן כל במשך עורכו

 כמה בו וכתבו מישפחתי. שבועון היה זה המנוח.
 בנתן החל ההיא, התקופה של הסופרים מגדולי

שלונסקי. באברהם וכלה אלתרמן
 של בסכום השבועון את רכשנו 1950 באפריל

 חוזר. כהון לירות 700 בידינו נשארו לירות. 6300
 מלבד כסף, בידינו היה לא שמעולם — זו עובדה

 לא־ השפיעה — עצמו השבועון של ההכנסות
 לא מעולם הזה. העולם של אופיו על מעט

 עמדו לא כספים. בענייני בגדולות הלכנו
 קשים. בימים אותנו לסעוד בעלי״הון, מאחורינו

 ובעלי־ חברות־ענק, מיפלגות, על־יד* נתמכנו לא
 בקורבנות מילאנו החסר את אחרים. אינטרסים

 לא בחסכנות, נהגנו במועט. הסתפקנו שלנו.
ורושם. בשוויץ עסקנו

 הזה להעולם אופייניות נשארו אלה תכונות
 עדיין שוכנים אנחנו שנים. 36 כעבור גם

 המהודר והמישרד מאור צנועים במישרדים
 ונשרף). זדים בידי הוצת פעם לנו שהיה היחידי
 עדיין אנחנו במועט. מסתפקים עדיין אנחנו

 מידה שלנו מחברי־המערכת ומקבלים מבקשים
 שהפכו ומעורבות, אידיאליסטית גישה של

אוהביםכמרינת־ישראל. מאוד נדירות
ושמאים

 של הגיל — בגיל עוסקים באיטר
מחשבות. כמה עולות — השבועון

 היה לא הנוכחיים חברי־המערכת רוב למשל:
 הראשון הגליון הופיע כאשר בחיים, כלל

 שנולדו וחברות חברים במערכת יש בעריכתי.
 יתחיל כאשר .60ה־ בשנות ואף .50ה־ בשנות
 ה־סז, בשנות שנולד הראשון האדם אצלנו לעבוד
במהרה. יקרה שזה מקווה אני קטנה. חגיגה נעשה

 בעיתונים קראתי האלה השנים כל במשך
 שהפך ״הזדקן", הזה שהעולם כך על כתבות

 עם הקשר את ״איבד שהוא ״בלתי־רלוונטי",
 האלה הכתבות את כתבו כלל בדרך החדש". הדור

 לעצמם תהילה להשיג שביקשו צעירים, אנשים
 פלא: זה וראו איקונוקלאסטית. חברמניות על־ידי

 והעולם ונשכחו, והלכו באו האלה הכתבות בעלי
עומד. במקומו הזה

 האחרונה בשנה קראתי .36ה־ בשנה גם קרה זה
 שנכתבו ארסיות, לפעמים רשימות, וכמה כמה
 התקפת־מחץ כי שסברו וצעירות. צעירים בידי
 למשוך ביותר הקלה הדרך היא הזה העולם על

 צעירים גם פופולאריות. ולהשיג תשומת־לב
 חודשים כמה כעבור נשכחו, כבר אלה וצעירות

בלבד.
 מפני לא — רלוונטי נשאר הזה העולם

 אלא אחרת, או זו חולפת אופנה אחרי רודף שהוא
 משוא־פנים" בלי מורא, ״בלי מתמודד שהוא מפני

 בשורה נמצא הוא היום. של הגדולות הבעיות עם
 1986 של הגדולים המאבקים כל של הראשונה
 לחברון), בדרך כמו כמשמעו, פשוטו (ולפעמים

 בשנות הגדולים המאבקים דגל את שנשא כשם
 את ״דופקים הסיסמה את המציא כאשר ,50ה־

 למאבק לבן״, ״מטכ״ל להקים ותבע השחורים״
השלום. על

 על כלשהו מאבק הדעת על כיום להעלות אין
 ונגד הדמוקרטיה למען המאבק—המדינה עתיד

 עדתית לאומנית, אפליה נגד המאבק הגיזעגות:
 המאבק הדתית: הכפיה נגר המאבק מינית; או

 נגד המאבק הישראלי־פלסטיני: השלום למען
 ושיוויון צדק יתר למען המאבק השחיתות:

 נגד המאבק עדינת־התוק; למען המאבק חברתי:
 העולם את לראות מבלי — מיפלגתיות קנוניות

 וכנקודת־החוד המחשבתי כנושא־הדגל הזה
המעשי.
 הזה שהעולם המוזרה־לכאורה, העובדה מכאן

 הנוכחית המערכת של 37ה־ שנתה בפרוס מעורר
 יש הראשון. ביום כמו קיצוניות, ריגשיות תגובות

 כמעט אין אותו. האוהבים ויש אותו, השונאים
כלפיו. אדיש או נייטראלי שהוא איש

אבותזה? מה לנעורים. סימן אינו זה ואם
ובנים

 יצר הזה העולם עיתונאית, מבחינה
 מחקה הוא ואין ״אופנה״, וגם וסיגנון שיטה

ו״אופנות". וסיגנונות שיטות
 מדורים על מוותר הרף, בלי משתנה השבועון
 מדורים ויוצר מרעננותם, לאבד המתחילים

 מדור הזה העולם ״גנב" לא מעולם תרשים.
 בהעולם הנולד מדור כל כמעט אך אחר. מעיתון

 ולפעמים חודשים, שנים, תוך — לו מוצא הזה
אחרים. בעיתונים מחקים — ימים תוך גם

 עריץ הצליח לא עיתון שום קל. לא שזה נראה
 רחל של מדורה את או הנדון, המדור את לחקות

 כמו אץ הצליח? ומי ניסה? לא מי המרחלת.
 במדור־ מתגאים אנחנו שמי. דניאלה של מדורה

 ובמדור פיינרו, עדנה בעריכת שלנו, הקולנוע
ארוכה הרשימה סרגוסטי. ענת בעריכת שידור,

 תשקיף המדור כמו ותיקים מדורים —
 כמו יותר. חדשים ומדורים לרותי. ומיכתבים

 אחרי שהתחדש הבא. והעולם ישראל לילות
שנים. של העררות
ממש חדש במדור במיוחד להתגאות לנו מותר

 בעריכת חדש. דף הסיפרותי־תרבותי המדור —
 שבועות כמה תוך שהפך יכחישו מעטים זך. נתן

 מדורה וגם בארץ. מסוגו ביותר היוקרתי למדור
 מוסיף השנה, שנוסף אבירן, לילי של המשעשע

לשבועץ. מיוחד תבלין
 כוחות המקבל חי, עיתון הוא הזה העולם

אותם. ומגבש מדריך חדישים,
 המשבר למדי. קשים בתנאים קורה זה כל

 פגע המודעות, משק להתמוטטות שגרם הכלכלי.
 בישראל. העיתונים בכל שפגע כשם קשה, בנו

 של קיומה שנות 36 שבכל הוא מעניין פרט
 אף הזה העולם קיבל לא הנוכחית המערכת

 איל־הון או מיפעל של רצונו מתוך אחת מודעה
 מקבלים אנחנו במאבקינו. לנו לעזור כלשהו

 העולם כי משוכנעים שבעליהם מפני מודעות
 אל להגיע הנכון התועלתי המכשיר הוא הזה

 הגל־ על השומר ציבור בארץ, לו שני שאין ציבור
ברצינות. אליו ומתייחס יון

 הזה. העולם של האמיתי הנכס הוא זה ציבור
 של ובנותיהם בניהם הם הזה הגליון מקוראי רבים

 הזה העולם את קוראים והם ותיקים, קוראים
גאוותנו. כך על גם צעיר. מגיל

מ׳שוא־פנים. בלי מורא, בלי

מכחנים
)3 מעמוד (המשך

 מפיצול סובלת שמדינתנו חושב אני לפעמים
מבק אנחנו בכדורסל, מדובר כאשר האישיות:

 ברמת־ מרובר כאשר לאירופה; להשתייך שים
 כאשר לאמריקה; להידמות מבקשים אנחנו חיים,

באפריקה. מתחרים אנחנו בפריון־עבודה, מדובר
 הדלק, מחירי הוזלת על מדובר כאשר ועכשיו,

הח הגולמי, הנפט מחירי התמוטטות בעיקבות
 וכמה בכמה שנוהגים כפי לנהוג כנראה, לטנו,

אסיה. המקורית, יבשתנו של ארצות
 509ב־־ הנפט מחירי ירידת שנוכח שעה כי
 וב־ באירופה הדלק מחירי יורדים כבר ויותר,

 מדי זורקים אצלנו הרי בהתאם, ארצות־הברית
מש והממשלה הוזלה 59.־ של פירור איזה פעם
 לאחרונה שנוצרו העצומים, ההפרשים את אירה

האמי עלותו לבי.ן הצרכנים מן הנגבה המחיר בין
בכיסה. הנפט, של תית

ממש שעבר בשבוע הודיעו בדיוק כך ואכן,
להע שלא החליטו הן גם ופאקיסתאן. הודו לות
 אלא לאזרחיהן, הנפט במחירי החיסכון את ביר

 תוכניות לביצוע הנחסכים בכספים להשתמש
 תל־אביב כלומנפלד, שלום ממשלתיות•

• • •
והאפרכסת השר

 משרות־החובה רגילה, לחופשה הצעיר בננו בא
 חסר- בשקע אחד מבט נתן הוא בצה״ל. שלו

 רכש הסמוכה, חומרי־הבניין לחנות ירד הבורג,
 הבריג חדש, שקע חדשים שקלים שני תמורת

בזק! חברת טובות סדר וחסל במקומו אותו
תל־אביב עציוני, עמיהוד

• • •
אנטי־גשית סיומת

)9.9.86 הזה (העולם אחת כותרת על
האח הכתבה את שהכתיר הזה העולם איש

 שמלות על דובר שבה ראוווץ, חלון במדור רונה
 הכל, בסך הוא, תתמוגגנה, ההרות וכל הריון,
שוביניסטי. גברי חזיר

 ט׳), (פרק עמוס מספר שבפסוק נכון אומנם
 למצוא אפשר הכותרת, (ועובדה) נלקחה ממנו
 הסיומת אבל הפריה, לשם מינית התייחדות רמזי
 תתמוגגנה, ההרות כל לא — חד־משמעית היא
תתמוגגנה. הגבעות כל אם כי

 מחבר של נסתרת כוונה מוצאת אני ובכך
 נראות הנשים, אנו, כי לרמוז המבקש הכותרת,

גבעות. נושאות כמו ההריון בעת
תל-אביב מו־ריץ, עליזה

• • •
לכיבדי״שמי־ ציבוריים טלפונים על
).26.3.86 הזה (העולם עה
 דינה עם שמי דניאלה של לראיון בהתייחס

 ציבוריים לטלפונים בנוגע כש״ב, מזכירת זלבר,
בזק חברת כי לציין, ברצוני כבדי־שמיעה, עבור

ם־ בדם רבני
 (העולם מישפחתיים שורשים על

).16.9.86 הזה
במיש־ להתפאר מבקשת סרגוסטי ענת אם

)1951(מצרי בול על פארוק
דיין ויש דין יש

 שר־התיקשורת! של בהנחייתו לאחרונה, התקינה
 כאפרכסות המצויירים אחדים, ציבוריים טלפונים

 הציבור של מתאימה הכוונה תוך לכיבדי־שמיעה,
המכשירים. אל

 יישמר, והציוד זה לשרות ביקוש יוכח אם
בהתאם. השימוש יורחב

 מבתי־האבות, ניכר בחלק הותקנו לכך בנוסף
 אפרכסות ציבוריים, טלפון במכשירי המצויירים
ומתחדשים. לכיבדי־שמיעה מתאימות

להיע בזק מחברת ביקש גם שר־התיקשורת
 בעלות שפופרות של וזולה שוטפת לאספקה רך

 מנויים של במכשירי־טלפון להתקנה מגברים,
הדובר. עוזר חפץ, אבי פרטיים.

ירושלים התיקשורת, מישרד

בעצמך זאת עשה

 17 לפחות אחורה מגיעים ששורשיה פחתה,
 אילן־היוחסין לעומת מאוד מעט זה הרי דורות,

מישפחתי. של
 אילן־יוחסין לבן, גבי על שחור יש, לנו

 לכך והסיבה דורות, 44 אחורה מגיעים ששורשיו
 בניה כל — המנוח אבי ומלבד מלבדי — כי היא

 דורות 42 דורותיהם, על מישפחתי, של הבכורים
בישראל. רבנים היו ואחורה, מסבי

 יהושע הרב סבי, קבע המנוח, אבי משנולד רק
 לרבנות, יוכשר לא אבא כי נתן, הרב בן נטע

 בשרשרת 42ה־ הרב היה עצמו שהוא מכיוון
 המיש־ יצאה כבר ובכך במישפחה, הרבנים דורות

 בם! ודיברת המיקראית ההוראה חובת ידי פחה
גבעתיים נתן, צבי •)42 = (בם

• • •
האחרונה הלגימה

 חלוק־בית לכבס האפשרות על
לניקוי למוסרו ולא במכונת״כביסה

).9.4.86 הזה (העולם יבש
 בה שמי, דניאלה של מהכתבה נהניתי ממש

 מצד ״חליבות״ הרבה אחרי כיצד, סיפרה היא
 למסקנה אחד יום הגיעה היבש, הניקוי מיכבסות

 היא בעצמה. זאת, בכל זאת, לעשות כדאי שאולי
 וראה הביתית למכונת־הכביסה החלוק את הטילה

 ההוצאה ללא ונאה, נקי יצא החלוק פלא, זה
יבש. שבניקוי הנכבדת הכספית

 יותר קרובות לעיתים לחשוב כדאי ובאמת,
 היה בביתנו הנה, הזה. הסוג מן פיתרונות על

 משקעי־הטלפון(יש אחד לנו נשבר דומה. מעשה
 את המאפשרים בדירה, כאלה שקעים שלושה לנו

 מין הכל, בסך זה, לחדר). מחדר הטלפון העברת
 את מרכיבים ועליו הקיר מן הבולט קטן, בורג

הטלפון. את לחבר רוצים כאשר התקע,
 למיספר וצילצלנו לעשות מה ידענו לא

 16 למס' אותנו הפנו שם בזק. בחברת המתאים
 לבוא רבה, באדיבות שהבטיחו, (״תיקונים"),

ולתקן. למחרת
 למחרת לא באו לא הם לנחש, שאפשר כפי

אינ גם למחרת־מחרתיים. ולא למחרתיים ולא
ואז העניין. את הזיזו לא צלצולי־תיזכורת ספור

שובע ידעו שלא שליטים על עוד
ואילך). 2.4.86 הזה (העולם

 רבים שליטים כי היסטורית עובדה אכן זאת
 מנילה מלכת זאת ומבחינה שובע ידעו לא

 הנעליים, 2,700 של מרקוס אימלדה לשעבר,
כלל. יוצאת־דופן איננה

 השליטים שלושת דיין. ויש דין יש אבל
 עטאס הקוראה הזכירה שאותם התאוותניים,

 אימל־ עונשם: על דבר, של בסופו באו, במיכתבה,
 פארוק־של־ מארצה; גורשה דה־של־הנעליים

 איסמאעיל־ סבו, ואפילו מכיסאו סולק הצדפות
 נכון, יותר או, אותה, אכל ־הפילגשים,3,000של־
אותה. שתה
 מקורית. די בצורה עונשו על בא האחרון זה

 שלו, ממסיבות־ההוללות באחת ניסה, כאשר
הה! אחת, בלגימה שמפניה בקבוקי שני לחסל
תל־אביב ביטון, רמי •נחנק פשוט

למערכת מיכתבים
 הזכות את לעצמו שומר הזה העולם
 מסיבות קוראים מיכתבי לעייף

טכניות. או מישפטיות לשוניות,
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