
הוה העו&ס
:הראשי העורך
,אבנר אורי

1 המערכת ראש
כהז שיום

:עורכי־משנה
סלע אורי .1אית דוב

: כיתוב עורך
נבירוי איתן
;הראשי הכתב

כרמי אייוזו

:תבנית עורך
צור אהרון

המערכת: צלם
זעירא יחידה

 :הראשי הצייר
 ברתור שמואל
: מבצעים מנהל

אדיר שימה

 :המברקים מען תל־אביב. 8 גליקסון רזד
 .26785 טלפון ,136 ד. ת. ״עולמפרס״

בע״מ. הזה העולם :לאור המוציא
23204 טל. ת״א בע״ס, ישראל דפוס

:המערכת חברי
 הורוביץ. דויד גיייי. יייי נבי. ניצה ביבר, ישראי

 אוסקר הרמוז. אברהם זוהר. רוני ורד, רוהי
 קינן, עמוס סטז. אביבה ישם, משה טאובר,

קשת. סייבי קרו. שימה

:דפוס עורך
אריאי אריה

:מעבדה מנהל
רוזן נתן

 המודעות. תוכן עבור אחראית המערכת אין
הכו תחת המתסרסמות מודעות עבור מלבד
 ״דו״ח לבוחר״. *דו״ח לצרכו״. ״דו״ח תרת

 המערכת תברי על־ידי המוכנות ,וכו לנוסע״
 כולל לבוחר״ ״דו״ח המדור על־ידם. ונבדקות
 *'בוריים וארגונים מסלנות מטעם מודעות

ול לתוכנן אחראית המערכת אין אשר
ב משקפות ושאינן בהן המובעות דעות
המערכת. דעות את שהיא ורח1 שום

תר הנקרא העתוו ה ביו מדינ ב
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 העולם על בויכוח ביותר הארסי הנואם
 חושיסטאן, על המערכה בימי בכנסת, הזה
 אז שהיה מי שפירא, שמשון יעקב היה
 סיעות מנהל גם אלא מפא״י, ח״כ רק לא

 גליון ניפנף הבמה, על עלה הוא הקואליציה.
 כדי אומץ־לב דרוש : ואמר הזה העולם של

 קרליבך ד״ר הזה. השבועון את להתקיף
 היום והנה ימים, כמה לפני רק זאת עשה
השמצה. במאמר הזה העולם לו עונה כבר

 של המר גורלו על דאב שפירא של לבו
 אולם קרליבך. עזריאל דגול, עתונאי אותו

 שפירא, נאם כן על כמוהו. איש יברח לא
 למצוא היה שקשה נאום זו, הקדמה אחרי

בגסות־רוח. תקדים לו
 פרטיות. מלחמות מנהלים איננו אנחנו

 המשתקפות לשמועות, יסוד כל גם אין
 לנו יש כאילו הקוראים, במכתבי לפעמים
מטפ חוקרינו אשר פרטית, שחורה רשימה

 בשמו כשנתקלנו אולם במיוחד. בה לים
 חקירותינו בשעת שפירא שמשון יעקב של
 נאום באותו נזכרנו קרן־המגן, משתמטי נגד

בכנסת.
 ומחכה האיש יושב הנה :לעצמנו אמרנו
 שכרו״ על יבוא לא אם הזה. העולם להשמצת

 משול שיהיה הרי עצמו, לדבריו בהתאם
לאי כזאת בושה לגרום לנו אל לשקרן.

מכובדת• כה ציבורית שיות
 את וגילינו החקירה, את העמקנו כן על

 הפועלים, נציג אותו על המוזרים הפרטים
 ל״י למיליון קרוב אחת במכה שהרוויח

המש הנציג היה הוא מוזרה. כך כל בצורה
 קיבלה אשר חברה אותה של דווקא פטי
 בו בארץ היחיד המקום בחלץ, הזכיון את

 'הוא נפט. יימצא כי מסויים בטחון היה
 משקל בעל בכנסת, מפתח עמדת בעל היה גם

 זכיונות. למתן האחראים המוסדות באותם
 אותה ממניות אלף 35 קיבל וכשכר-טרחה

נפט. חברת
 הכנסת מן התפטר שפירא שמשון יעקב

או השמועה ברבים. נודעו שמעשיו אחרי
לע ממנו דרשה עצמה מפא״י שסיעת מרת
 שהיה צעד, עוד עשה השבוע זאת. שות

 הוא : הזח העולם לרשימת ישירה תשובה
 הנפט חברת של מניות אלפים חמשת תרם

לקרן־המגן.
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 תוצאות על לך סיפרנו שבועות כמה לפני
 תפוצת בעניין הזה העולם של פרטית חקירה

 חקירה כי בצדק, לטעון, יכולת השבועונים.
שבו לפני מספקת. אינה אחד במקום אחת
מוכר אצל הפעם שניה, חקירה ביצענו עיים

הקרן של קרנה
ה י ה ם ת כ ת מ ו ר ־ ת ת י ת פ ו מ ל ה

 העולם הברת . מהכנסות 50(ס׳ל ן ו, מ מ ־ ן ר ק
ס השוטפת) הכספים בשנת כע״מ הזה ל נ כ  ל

י ל ו ת ה ח מ א ל נ כ ל י ו ל ו י ה ת כ ה
ה. ב

 כפר־אתא הר־ורד, לזר
 לשלם נכונות המשתמטים ומראים ...במידה

הכרח מתוך באה זו תרומה הרי פרסומם, לאחר

 התוצאות בתל־אביב■ ביותר הגדול העתונים
שוות. כמעט היו

 וה־ הכדורגלנים אחד היה בן־משה סעדיה
בש תל־אביב הפועל של הידועים מתאגרפים

 מכירת על חולש הוא כיום השלושים. נות
 מגן־דויד. בכיכר תל־אביב, במרכז העתונים

 את שבוע במשך בחנה הזה העולם חוליית
 : הבא לסיכום הגיעה זה, במקום השבועונים

 שעה חיי )242( במחנה ),644( הזה העולם
).104( השבוע דבר ),132(

 של גליונות 100 כל על אחרות: במלים
חשבו־ של גליונות 37,5 נמכרו הזה העולם

הזה״* ,.העולם את מנפנן? שפירא
אחת במכה מיליון

 של 16,1 שעה, חיי של 20,5 הצבאי, עון
 האחרים השבועונים שלושת כל השבוע. דבר

 לתפוצחנו. מלהגיע רחוקים עוד יחד גם
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 למסור זו מערכת חברי נדרשים לעתים
 ובמקומות בשעות העתון על אינפורמציה

ביותר. המוזרים
 סילבי המערכת, חברת ילדה חודשיים לפני
 לשעבר סילבי, הבכורה. בתה את קשת,
המל אחרי שנישאר, כרמלי, חטיבת חיילת

 בבית- שהתה בגדודה, המפקדים לאחד חמה
הש בביקורו בתל־אביב. ליולדות החולים

 המומחה אשרמן, יוסף ד״ר אליה קרב בוע,
נשים. למחלות הידוע הבינלאומי

 העולם מערכת חברת שאת הוא ״הנכון
הדוקטור. שאל י״ הזה

באשמה. הודתה סילבי
 זאת ״׳מי הדוקטור, המשיך לי,״ ״הגידי

?״ רותי

 באה זז תרומה טוב. ורצון הכרה מתוד ולא
השתמטותם... על כעונש עליהם

טבויה טביב, שמואל
ל הרשתה שהכנטת התבשרנו מה זמן ...לפני
שהבנתי מה קרו־המנן. בכספי להשתמש ממשלה

 במערכת הפצצה הנחת על הויכוח בשעת *
מינץ. בנימין ח״כ :מימין הזה. העולם

 ־ לתיד בעקיפין השתלבה קרן־המנו כי הוא מכד
השוטף. התקציב
 עיריית קי בעתונים קראתי מועטים ימים לאחר

 ״בית־הסופר״ בשם בית להקים החליטה תל־אביב
 זו ידיעה ל״י. אלף ששים; של פעוט בסכום

 כי המספרת אחרת .ידיעה של ?צידה מופיעה
 הנהנה הכללי, מהתקציב הנהנה — משרד־הפנים

 מסויים סכום מקציב , — קרן־המנן מכספי גם
 תל־ עיריית כולל ולעיריות, המקומיות לרשויות

 התמים התורם חשבון על בעקיפין הבונה אביב,
״בית״הסופר״. את

 יתקיף, כשנאצר — ״מבצר״ נקרא. זה אכן,
 האם רבותי, והטף. הנשים כל את לשם נכניס
ן עבודה ימי ששה תרמתי כך לשם

תל־אביב אלמוני
 יוותר מהישוב רב שחלק ביותר משוכנע ...אני

להש כנכון זאת יראה מהעדלאידע, ההנאה על
 ל״י) אלף <םאה לביצועה שהוקצב בסכום תמש

 מאשר יותר חיונית כרנע שמטרתה לקרן־המנן
 וחני־ נשפים על מוותר שהוא כשם העדלאידע,

קרן־המנן. את להגדיל בדי רבות נות
ירושלים מוסרי, עזרא

( '-י *ך י
 לממשלה העזרה בעד ־ שכרכם םהן3״3.״מעניי

,הנןנביצת באחת
ז;:״ ׳ ^  ת ברור! בלתי וכתובת ימה1#ז
הפסדנו. במניעת — שכרנו
התותחים מירוץ
 עם נשק ברכישת להתחרות נצלית לא לעולם
 שהטילה הסכום את ננייס גם ובאם המצרים.

 אחוז אך זה יהיה אז גם הציבורית, הוועדה
המצרים. שמקבלים מהנשק זעיר

אחרי ננררים תמיד אנו :נוסף שלילי דבר
 נצטרך בו השטח את לבחור יכול והוא האוייב,

 ואנו מתקיף הריהו — הוא רוצה אתו. להתמודד
 ׳ שורר — לשתוק הוא רוצה להתגונן, נאלצים

 על מכריז הריהו — הוא רוצה באזור, שקט
 ולעולם אחריו, נגררים שוב ואנו מירוץ־זיון

זה. בשטח אתו להשתוות נצליח לא
ם ש אי־ חיים,

לדם דם כין
 רבים בשחצנותו. הפליא ירון שלמה המדריך

 ניצנה, חלל ז״ל, שרעבי עמנואל המנוח מחברי
בן היה ״הלא : )943 הזח (העולם עליו כשאמר
כסף במישחקי ילדותו את שבילה התקוה שכונת

 הצלה...״ עבורו היווה הקיבוץ רחוב. מדרכות על
 תושבי אל זה יחם מאתנו נעלם לא אכן.

 בכדי וורוד מספיק אינו דמם הו השכונות.
 השוכנים אירופה. עולי הגבירים. בעיני חן למצוא

 ואשר תל־אביב, של ובמרכזה בצפונה כבוד
הבוקר. אור עד בכמת משחקים הם דווקא

 על הבלתי־מרוסנות ההתקפות מו לכם ...חדלו
 1 לדם דם ביו תפלו אל השכונות. בני

 תל־אביב החושה, מכבי שב׳ שרעבי, יום־טוב
 הקורא עם המוחלט הצד,ק אזום, דם כל

שרעבי.
מטאורולוגית נבואה

בפולי התעניינותי אבל נביא, נולדתי לא אני
 : התנבאות לידי הביאתני טיקה

במל תפתח לא מצריים חורף, ועכשיו היות
ש בעוד שוחרת־שלום, תכסיסי ותנקוט חמה

 למלחמה. צבאה את מכינה היא הקלעים מאחורי
כי מתנבא מטבריה, בנדודי ספשל אני. לכו:
 תפרוין באביב, :כלומר הנשמים, שייפסקו ברנע

לישראל. מצריים ביו מלחמה
 טבריה בנדורי, מפשל

 לו, הלך חלף הגשם עבר, הסתיו הנה כי
 נשמע ה״דרור״ וקול בארץ, נראו המילונים
בארצנו.

? בנכיאים המדיום הגם
 1840 הזה ;העולם התנבא וילסצקובסקי המדיום

 היא ומצריים ישראל ביו מלחמה תחל ״אם כי
 הסיכויים כולו. כדור־הארץ פני על תתפשט

ולמצ לגרמניה לתורכיה, צפוי-ם ביותר המרים
 אחד יום תור האדמה פני מעל שיימחו ריים•

חנו עד בבירור זאת לדעת יהיה אפשר בלבד...
כה.״

 לא והדבר מאחורינו כבר החנוכה וחג היות
לנו לדווח וילסצקובסקי עתה יבול מה קרה,

? הנשמות לשיחות מהאזנותיו
 חולון גולדגרט, חנן

 חנוכה, איזה עד קבע לא נזהר, הנביא
שנה. באיזו

מפוצצת תרומה
 כי )947 הזה (העולם במכתבו טוען שכטר מר
 הארגונים. לקרנות התורמים מראשוני הינו הוא

 שהו- הפצצה את שכח בוודאי הוא לת״י. כולל
 אותו והקפיצה נ94ז בשלהי שלו למפעל טלה

 ״חרות- לקרן דאז .התורמים של התור לראש
לחיי. של ירושלים״

צה״ל פישל, נחמיה סגן
 ברשימה שכטר האחים על את'הסיפור קראתי

 :שואל ואני קרו־המנן, משתמטי של השחורדו*־
נם לגלות מנסים ואינכם שותקים אתם ״מדוע

 )■ ננבים על לחפות הכללי לתובע הוראות נתן מי
 תל־אביב ר,., מ.

 להשתיק מלמעלה מפורשת הוראה היתה
הפרשה. את

כור... חפר
 לביו העובדים ביו היחסים כי לציין עלינו

 הינם )947 הזה (העולם החופר הקואופרטיב חברי
צד מאיזה גסה התנהגות וללא ביותר.. תקינים
 אנו התופר, חברי את הכרתנו מתור שהוא.
מעלות העמלים עבודה, אנשי אלה כי יודעים
 אם כי בתל־אביב, רק ולא החשיבה. ועד השחר

מרוחקים. ספר במקומות
 נכון — הצבא על־ידי שנוייסה למכונית בקשר

 כך על אולם תקין. לא במצב היתה המכונית כי
 החופר היה יכול לא פן ועל מראש לצבא נמסר
למכונית אשר כלשהן. בתביעות אליו לבוא

משמ ה-א הרי שהזכרתם, 1955 שבדולט הפרטית
 מאשר עבודתם לצרכי הפועלים לנסיעות יותר שת

המנהל. של להנאתו
רשימה מתוכו מסתייגים העובדים, בשם אנו,

זו.
תל־אביב ״החופר״, עובדי וועד

בגליציה ואם עיר
שב מה איתן יונה ששמו יהודי על כתבתם

!

 להעיר, רצוני זה על לא ).945 הזה תבתם(העולם
 גליציה יוצא שהוא כותבים שהנכם כד על אלא

 ווה־ סטניסלבוב ובכו. פטניסלבוב. מהעיירה
 של המחוז ערי 12 מביו .10 מספר מחוזית עיר

העיר. של עלבונה את לתקן נא דאז. פוליו
 פרדס־חנה הופמן, שאול

ברבים. רעך עיר פני תלבין
והצברית כראנדו על

 השעה הניעה 1 ״1956 ״גברית למפעל הידד
 .תל־אביב רוול, קפה יושבות על מכה להנחית

נמ לא שהתופרת השימלה היא העיקרית שבעייתז
 — יותר משנע ומי אספר אצל הראיון לתפור, רה

קורטים... טוני או בראנדו מארלון
תל־אביב אור, גילה

במובן. לביא, אריה
ש ובלבד תנועת־נוער, לא או ...תנועת־נוער

 לפלאפל רק אותה כשאזפין מלבב חיוך תחייך
 שאין משום בבוז עלי תסתכל ולא גזוז, ובום

מכונית... לי
חיפה זמל, גד

 בכל בנענועים נזכרתי המודעה את כשקראתי
 הם־ והעיניים הצמות עם נחמדות, נערות אותן

 משמר־העמק בחורשת מסתובבות שהיו .חייכות,
? אתן קוה מה ההם. בימים

 קרית־דזיים גורן, דני
ו.97ל צברית את יולדות הן

פומבית פרלמנטריות
 וועדה על להטיל בכנות תרצה הממשלה ...אם

 הצבאי המשטר חקירת שאלת את תלוייה בלתי
 וועדה למנות עליה שומה ד,רי ),947 הזה (העולם

 הכנסת על־ידי יגוייפו חבריה אשר פרלמנטארית
 כזאת הערה להסמיך יהיה הדיו מן חבריה. ומקרב
 הוועדה תשמע בהן פומביות; ישיבות -לערוד

 ערביים. אזרחים של ותלונותיהם טענותיהם את
 פחד ללא לוועדה לנשת הערבים יוכלו אז רק

 אומנם כי להערה ולהוכיח עדויותיהם את זלהציג
ה רחבים בשטחים הצבאי למשטר הצדקה אין

המדינה. מגבולות מרוחקים
חיפה סוסא, אליאס עורך־דין

? הערב לאן
 בקרב בעיקר חומרתה, בכל בוערת הנוער בעיית

וה הצבא את שסיימו אלה — יותר המבונרים
מטרה. וחפר שומם לפניהם ניצב עתיד

 נחוץ מה לדעת עלינו הבעייה את לפתור ככדי
: לנוער
פרט. כל של מכריו חוג הרחבת (א)
 בהובי לעסוק אחד לכל האפשרות נתינת (ב)
שלו.
 יחנבוהו אשר לנוער שעשועים אספקת <נ)

 : כמו נפשי, סיפוק לו ויביאו דמותו את וייצבו
וכו׳. הרצאות מסיבות, פיקניקים. טיולים.

תל־אביב לטמנוביץ, מרדכי
עתונפל של מספידיו
 )947 הזה (העולם הדור את שיספידו הברנשים

 עצור, ובבכי חורקות . בשיניים כאב־לב, מתוך
המוש קוראיו דהקא טועה, אינני אם יהיו.
 הקרבות שזכר אלה כן, הזה. העולם של... בעים

 עמוק מקועקעים הדור — הזה העולם המלוליים
כליותיהם. על

 ירושלים הללי, י. יצחק
(עתונאית). אמת דיין ברון ? לעשות מה

הגברית המיטיבה
 (העולם במכתבה לוינסקי אסתר מטיפה מדוע

 ׳. האשה לחמורות הגבר משיכת נגד )048 הזה
בחו רק לזה מתנגדות שלרוב מוכיח הדל נטיוני

 הדרושים. הנתונים להן אין כי החוששות רות
ז תמונתה את הצנועה הגברת תפרסם שמא

 רחובות מן, איברו,ם
 שני להרוג כדי נועזת הצעה מציע ...הייתי

שומרת־ לוינסקי שאסתר :אחת במכה זבובים
 שונא־המין. לסרטים, הצנזור עם תתחתן המוסר

שניהם... את ירפא זה
חדרה טל, אורי

? אנטי־מינו את אנטי־מין מצא
״תכריך״ מבצע

ש מהשנה הזה העולם חוברות כל עמי ישנן
 טרם מדוע בכריכתם. מעוניינת מאד ואני עברה.

ו זה בענייו הודעה כל מסרתם
ילונעם. אורה,

 בראשית תכריך על יכריז הזר, העולם
כמקובל. האזרחית השנה

פוטר המאשים
 מחלקת־ מנהל נוימן. דוד כי נתפרסם בעתונכם

 ראש שרגאי. ״ז ש את מאשים במרסייל, העלייה
 ניסו לטובת ממשרתו רנליו בדחיקת המחלקה.

).945 הזה (העולם ״י מפא חבר שרגאי, של
 תפקידו את שסיים נוימן, דוד של במקומו

 נתמנה שנים. שלוש של שליחות עבודת לאחר
 מר של קרובו ולא ניסו לא שאינו עשהאל, דוד
המחלקה. ראש שרנאי, ש״ז
 הסוכנות של העלייה נזחלקת בן־מנחם, נ.

 ירושלים היהודית,
 בארות־ קיבוץ חבר לשעבר נוימן, דוד
 את שהאשים אחרי ממשרתו פוטר יצחק,
 שפי שרגאי. של גיסו שפי־שפילברג, יוסף

ש למרות המחנה, כמנהל בתפקידו, נשאר
שנים. שמונה כבר בתוץילארץ שוהה הוא

יתבוששו
 (העולים רותי שקי לפנייתה להיענות יכול הייתי

 אבל אישיות. חוויות כמה על לספר )948 הזה
 לי יש זאת, לעומת מתביישת... החדשה אשתי
חבר...

 תל־אביב אלון, עוזי
1 עוזי ששמו חבר יש ולחבר •

בו וקוץ צחוק
 את לקרוא כשהתחלתי צחוק התקפת קיבלתי

 העולם (״הארץ״, הארץ מעתוני השניאות מדור
 במקצת תורידו שלהבא מבקשת אני ).945 הזה
מבו שאינני מפני שלכם, החידוד מתח את

טחת.
 תל־אביב פיין, מיקי •

 כי משוכנע השגיאות, חובב המדור, אורן
למדי. מפותחת פיי! הקורעה

949 הזה העולם


