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העורך הראשי:
אורי אבנרי
ראש המערכת:
שלום נוזן
עורכי־משנה:
דוב איתן ,אורי סלע
עורך כיתוב:
עורך תבנית:
סילבי עשת
אוזרוז צור
הכתב הראשי:
שרנא חר־ניל

רחוב גליקסון  ,8תל־אביב ,טלפון ,26785
ת .ד . 136 .מען לסברקיס  :״עולמפרס.-
המוציא לאור  :העולם הזה בע׳־מ.
דפוס משה שהם בע״מ ,ת״א ,מל.62239 .
המערכת איננה אחראית עבור תוכו ה
מודעות ,כולל מודעות המתסרסמות תחת
הכותרת .רו־ח לצרכן,־ ״דו״וז לנוסע־
וכו' המוכנות ונערכות על־ירי המערכת.

צלם המערכת:
אריזז עוז

חברי המערכת:
ישראל ביבר ,ניצח נבי ,איתן נבירול,
לילי נלילי ,רויר הורוביץ ,רותי ורד ,רוני
זוהר ,אברהם הרמוז ,אוסער מאובר ,משה
לשם ,אביבה סטן ,עמום עינן ,שלמהערו.
אלי תבור.
הצייר הראשי :עורך דפוס :מנהל מעבדה:
נתז רוז
שמואל ברתור אריה אריאל

העתון הנקרא ביותר במדינה

עזריאל קרליבך המנוח לא היה אחד ה
חובבים של העולם הזה .אולם היה לו שי
פונו עתונאי חותך .כשעבר אהרון דולב,
'׳״ -לשעבר כתב העולם הזה> למערכת מעריב,
אמר קרליבך בדו״ח השנתי שלו על פעולות
המערכת ,שהוא מקווה כי דולב ״יתקדם גם
ב ע תי ד ...מבלי לאבד את היתרונות הר
בים שבסגנון אכסניתו הקודמת בוזעולם
הזה'.
נזכרתי בפסוק זה בשבוע שעבר ,כשזכה
דולב .צבר תל־אביבי ,בסקופ בינלאומי:
היה זה הוא ששאל את ניקוליי בולגאנין ב
מוסקבה על יחסו לישראל .בולגאנין נתן
לו רמז בעל חשיבות עולמית :שהוא מוכן
 .לבקר בישראל אם יוזמן ,וגם להושיט עז
רה טכנית .מובן שמעריב  .הבליט את
השיחה בהדגשה.
למחרת היום נטלתי לידי את כל עתוני
הבוקר',כדי לראות כיצד הם מוסרים ידיעה
זו .מי שאינו מכיר את עתונאי ישראל׳ יכול
היה להיות מופתע :אף לא עתון אחד הז 
כיר את שמו של דולב .כולם הודיעו רק
בי בולגאנין דיבר עם ״עתונאי ישראלי.״
הארץ אפילו הכתיר את הידיעה כולה בש
מותיהם של רויטרס ,יונימד פרס וסוכנות
הידיעות הצרפתית ,כאילו היתר .זאת ידיעה
שאין לה שום קשר עם עתונאי ישראלי.
צרות־עין אופיינית זו היא אחת הקללות
הממאירות ביותר של העתונות הישראלית.
קנאת עתונים אינה מרבה חוכמה ,אלא רק
חוסר כבוד עצמי.
★
★
★
אנו׳ בעתון זה ,התרגלנו מזמן להתיחס

לתופעה זו בזלזול פילוסופי .כקורא וותיק
אתה שמת בוודאי לב לכך שאנו מקפידים
בכל מקרה לציין את שמותיהם של העתו־
נאים והעתונים שאנו מצטטים אותם ,אפילו
כשהמדובר בעתונים המעתיקים בכל יום
רביעי את מיטב ידיעותינו )בעיקר ממדור
תצפית( מבלי להזכיר לעולם את המקור.
דווקא בשבוע.שעבר ניתנה לנו דוגמה בו
לטת .בצפת התקיים משפט נאשמי־ד,הפגנה
בקרית־שמונה .גילויי העולם הזה עמדו ב
מרכז החקירות באותו יום ,והוזכרו פעמים
רבות .אף לא עתון אחד )כולל במאוני ה
מפלגות אשר גילויי העולם הזה ממש הצילו
את שליחיה,ן במקום( לא מצאו לנכון להז
כיר קטעים אלה של הישיבה ואת שם
העתון.

זרת אבי ,שניתז לי לא מכבר על־ידי שר
הפנים — אם לא אבלום את פי ואפסיק
להתריע על אי־הצדק שנעשה לי.
עלי לציין כי מר עיני היה דווקא אדיב
בהשמעת איומיו .הוא אפילו הבטיח לנסות
ולהשינ עבורי משרה — כמחלק מכתבים
מבית לביתו
דאוד חורי ,נצרת

בעיטה בעברית
כל חכבוד לכם על טיפולכם חנהדר במיש־
חק הכדורגל במוסקבה )העולם וזוה 9ר.(9
כחובב ספורט מושבע ,עקבתי אחר כל ח־
עחוגים באותם הימים ואתם היחידים שהצ
לחתם להביא שלל צילומים כה גדול בסחי
רות כזו.
יוחנן מירון ,תל־אביב
ובכן ,יוסלה טרימוביץ׳ כתב וצילם בש
בילכם ,סח? עכשיו אני מבין לטח שלאחיה
לו זמן להבקיע איזה שער או שניים . . .
עוזי בירנפלד ,בת־ים
אני רק מקווה שתוצאת הטישחק לא נב
עה מכד שנם חודורוב היה עסוק אותה
שעה בכיסוי הטישחק בשביל העולם חוה.
אנב ,אולי תעשו מיפעל לאומי ותבקשו ם־
אילין וטישנקו הרוסיים לכתוב ולצלם בש
בילכם בסישחק הגומלין?
חיה בלומנטל ,ראשון־לציון
אם יספיקו ללמוד עברית עד אז.
מה היה קורה אילו משרד החוץ שלנו
היה דורש בכל תוקף ששחקני הנבחרת ה
רוסית שיבואו לשחק כאן יחליפו קודם את
שמם לעברית? האם היינו שומעים ברדיו
על החלוץ הימני תוציא־לו־לשון וטאטושיז(
המעביר את הכדור במסירה ארוכה לתייש-
נקי )טישנקו( ותייש-נקי לנתן גורי )אינור
נאטו( המשלח פצצה ישר לרשת של תורד
רוב — סליחה ,חוד?
יעקב בלדימן ,חיפה
יתכן ,הקורא בעל־דסיון.

גופית־שרת

הידד לצלם שלכם על תמונת משה שרת
בנופיה ,הממתיז לאשתו ,כשהיא יוצאת מן
המקלחת בסדום )העולם חוה 9ד .(9אני חו
שב שזוהי תמונת השנה .אבל צץ בלבי
חשד נורא  . . .הדמויות קצת קטנות ויכו
לות להיות סתם דמויות אחרות.
אליך,ו בוש ,תל־אביב
יבוש הקורא בוש על חשדו .להלן צילומו
המלא של שר החוץ לשעבר בגופיה ,בסדום.

י אחרי מאות מקרים בהם הזכירו העתונים
״שבועון מסויים,״ כדי להתחמק מן הצורך
להזכיר את שם העולם הזה ,נולדה אצלנו
במערכת בדיחה .מישהו הציע להחליף את
הגדרת העתון בראש הגליון ,לקרוא לו:
״העתון המסויים ביותר במדינה.״
★

★

צריך להגיש משפט
המאמר על העולה התרשח דהאן )העולם!
הוה רד (9כולו כתב אשמח אחד נדול ננ ך
העובדת הסוציאלית בצפת .הן תפקיד עובד
סוציאלי הוא :לעזור לאדם לעזור לעצמו.
 . . .נעשה עוול לאותה צעירה על־ידי חי
בחור שהבטיח לה נשואים וחי אתה כמת
חודשים בצפת ועזבה ללא כתובת ,ועוד הב-
ניסח להריון .על העובדת הסוציאלית לה 
גיש תביעה בשם הבחורה נגר אותו בחור.
כי יש פה מקרה של הבטחת־שוא של נשו 
אים ושל נטישת ילד .כמובן ,אין זה שיקום
סופי ,אר הבחור היה חייב לשלם עבור וד
אשה הזאת וכל בסך שהיחח מקבלת חי ת
מקל את מצבה.
יואל ויטנר ,רמתיים!

בעיות ילדים
תורתי נתונה לכם עבור המאמר על חילד
בגילים שונים )העולם הוה  6ו .(9בתור מו 
רה הנני לבקשכם להתחיל במרור חדש ,אשר
יעסוק בעניני חינוד למיניהם .מדור ז ת
יכול להיות לעזר רב להורים המתלבטים ב 
בעיות חינוד ילדיהם.
אסתר דנסרן ,חיפה.

עולה על העצבים
מדוע כתבתם אליקים העצבני )העולם הות
 ?(979אני דווקא מכיר את איש שורת ה 
מתנדבים אליקים העצני והוא כלל לא איש!
כזה . . .
דויד מרכוס ,ירושלים
כן ,אבל הקורא מרכוס אינו מכיר את ח־
מגיה של העולם חזר ,בשעות העבודה הבו 
ערת ביותר .הוא עצבני מאד.

רצח די־האן )המשך(
תמהני על זכרונו הקצר של הקורא
טלכיאל נרינוואלד )העולם הוה  ,(.918ש 
נעלם ממנו משום מה שרי־האן היה חבר
מפלגתו עוד באמסטרראם.
תנועת המזרחי שם שלחתהו לארץ־ישראל־
כשליחה ואף הוציאה לכבודו נליון מיוחד
של עתונה .הוא אף נסע אז בקרון הרכבת
ההולנדית הממלכתית — בה היתה נוסעת
בדרד כלל המלכה — אף זאת לפי בקשת
מנהיגי המזרחי בהולנד.
בהגיעו ארצה ,חוא ניתק את קשריו עם.
המזרחי מאחר והשקיף באספקלריה הרקובה,
שלהם ,והתקרב אל הרבנים דיסקין וזוכר־
פלד ,מנהיגי אגורת ישראל דאו .מני-אר
התחילו לרד לחי:ו .על כן ,אין פלא.
שמלכיאל נרינוואלד מתאנה לו  . . .מכנה
אותו בונד בעם ישראל ופושע מיני..
יעקב חיימזון ,תל־אביב

גורמי חרצה
במשד חודש ימים קרו ארבעה מקרי ?יצח!
באשקלון .הסיבה תהיה ברורה לכל אחד ,אם
יסור לאשקלון ויראה את מאות האנשים
המתהלכים ברחובה הראשי ולכל אחד מ ה ם
צמוד לצדו אקדח ,ממש כמו בטקסס .רש 
יונות לנשק ,השפעתם של הסרטים הקר*.ו!יי
נליים וסרטי קאובוי ,חוסר מועדונים לתר 
בות ,המתח שנוצך כתוצאה מהמצב הבטחוני־
והכלכלי — כל אלה גורמים למצב אי־נוה
ולשימוש בנשק כתחליף לשפה המקובלת.
נעים גלעדי ,אשקלוך

★

מצאתי בעתון אמריקאי מודעה מערכתית
שאני מוכרח לחזור עליה:
״כמה מקוראינו היקרים הודיעו לנו שהם
מצאו שגיאות־דפוס בעתון .עלינו להסביר
כי אנו משתדלים לתת לכל סוג של קוראים
את אשר הם מחפשים בעתון .ישנו סוג
של קוראים המחפש שגיאות.״

מבט ממרחקים
קראתי את רשייוותיה של נציגת הולנד
במיפנש בנות העמים -,שהתפרסמו בעחון
מקומי .מסתבר שהדבר .אשר ממנו התרשמה•
הכי הרבה בכל מסעה יהיה יופיה ואישיותה
של אופירה ארז .היא כותבת שהצברית היש 
ראלית עשתה רושם רב על הבנות שהיר
שם ,בהתנהגותה המצויינת ובמיוחד בקשירת.
הידידות בינה לבין נצינת מצרים.
ורדה היגנטליך ,אנזסמרדם ,ר!ולנ?־

משה שרת כסדום

מכחבים
משגה אתי
במשפט אשכול )העולם הזה 9ד ,( 9לא צי
ינתם משום־מה באיזה נוסח נשבע בז־נוריון
כשעלה לדוכן העדים .הנוסח הנכון הוא )יש
להניח( :״אני נשבע לומר האנד ,כל האט
ו רק האם־!״
דן מירקין ,רחובות
זור,י באס־ הצעה מעניינ־ ומיוחד־ במינה.
קורם שרת ,עכשיו אשכול .מה אתם רוצים
משרי מפא״י? הלא הם בכל זאת בשר ורם.
כשאחד צדיק ,אין לו מדיניות תקיפה .לשני
יש מדיניות תקיפה — אבל הוא איננו
צריק . . .
אלי אלגזי ,ירושלים
...א שכול מלא כרימון — משגים אס
תטיים.
אסתר לוין ,חדרה

איש השגה
אני מקווה שהשנה אספיק להיות הראשון
המציע מועמד לתואר איש־השנה .׳ובכן ,אני
מציע שנתעלם לגמרי מן הפוליטיקאים ום־
הליכלור שלהם ,ונבחר בארם המסמל את
עמידתנו בשער במאורע העיקרי של השנה:
שוער נבחרת ישראל יעקב חודורוב.
דני געתון׳ חיפה
העולם הזה שוב מזמין את הקוראים להגיש
את הצעותיהם׳ ,לתואר ,כדי לסייע למערכת
בבחירתה.

דוגמה אישית
ביום נ׳  17.7.56ישבתי בקפה פינתי ב•
תל־אביב .בשעת  22.15עבר פטרול משטרה
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בסיור שינרתי ומספר מכוניות שחנו בשטח
אסור חטפו תלונות .ממש באותה שעה עצ
רה לפני הקפה מכונית ,במקום שאסורה בו
חניה ובמרחק של פחות מ־ 12מטר מפינת
הרחוב .במושב הקדמי ישבו ,בניגוד לחוק,
שלושה נוסעים — גבר ושתי נשים.
אחד השוטרים רשם תלונה אר משניגש
למסרה לבעל המכונית ,נרתע לפתע והסתלק
משם במהירות .הסיבה? נהג המכונית היה
עמום בדגוריון .מוזר מאד שסגן מפקח ה
משטרה מרשה לעצמו דברים שאזרח פשוט
היה נענש אילו ביצע אותם.
אזרח ,תל־אביב

על רגל אחת
מספרים שהיה איש אשר נפצע קשה ב
תאונה וכאשר נסם על משכבו קראו לרופא,
שפסק כי יש לקטוע את שתי רנליו של ה
פצוע על מנת להציל את חייו .אמנם ,היתה
קיימת אפשרות אחרת ,להזריק לחולה תרופה
חזקה חרשה .אד הרופא •הסביר לבני המש
פחה כי הסכנה בתרופה החדשה היא לא
מבוטלת והיא יכולה להצילו אד גם יכולה
לגרום למותו.
אז התווכחו בני המשפחה  . . .ולבסוף באו
לידי פשרה :נקטעה לו רנל אחת והוזרקה
חצי זריקה .הפצוע מת לפנות בוקר .מדיניו-
תנו הכלכלית והחיצונית מתנהלות באותה
צורה.
יורם דלמר ,תל־אביב

איום אדיב
אני מודה לכם על פירסום מכתבי הנ(ודם
)העולם הזה  .(977כתוצאה מפירסום זה תו
פיע לפתע בביתי מר יעקוב עיני ,מזכיר
מפא״י לעניינים ערביים .הוא איים עלי ב
אבי :כל מה שיש לי — כולל הרשיון להח

זבות טכעית

כתבתם כמעט עמוד שלם על מר זכאי
מקריית שמונה )העולם הוה  .( 918רבות הן
המשפחות בארץ הנקראות בשם זכאי :מדוע,
אם כן ,לא פירסמתם את תמונתו של הנ״ל?
האבדה המצלמה לצלמי העולם הוה?
יעקב זכאי ,חיפה
גם צלם העולם הזד ,סבר כי הקורא זכאי,
ויתר הזכאים ,זכאים לראות את תמונתו
של מנהל החברה לפיתוח קרית־שמונד״ יצ
חק זכאי ,אולם הוא עצמו סבר אחרת ,סירב
להצטלם.

דור ההמשך
מדוע אפשר בישראל לעורר פולמוס חריך
והפננות על ,למשל ,השאלת :האם ללנין
היה זקן אדום או שחור? אד לא יקום איש
להפניז ננד התעשרותו של פקיד זה או אחר
על חשבון משלם המסים או פעולה זו או
אחרת ננד חופש האזרח?
 . . .הצרה היא שדור ההמשך הולד בתלם
וזה כולל לא רק נ׳ובניקים אלא נם חלק
נדול מאותם האנשים שהגישו לנו את המ
דינה על מגש של כסו* .הפרסים המוצעים
לילד הטוב חוקים וקוסמים כנראה יותר
מטושנים מיושנים כגון כבוד עצמי ,טוהר
מידות והתנגדות לרע.
אהרן ברט ,עכו
עקבתי בעניז אחר כתבותיכם על המצב
הפוליטי ונילוייכם על השחיתות במנננון
הממשלה .טוב לדעת שישנם לוחמים ביש
ראל הדוגלים בחוק ובצדק ,אולם נראה בי
השחיתות־הסטונאית חזקה הרבה יותר מן
הקולות הבודדים הזועקים ננדה  . . .אני רק
מקווה שאם תתבסס ישראל ותמשיך להת
קיים׳ יצליח דור בריא יותר לטהר את ה
אווירה.

י הוד ה ל א ה ת ב ר ב ד
באחד מלילות הקיץ ,החלטנו לע 
רוך קומזיץ שיכיל מכל סוב ,נ ד
תפוחי־אדמה וקפה ועד ענבים ,אב 
טיחים ותרנגולת צלויה .וכאן היתו״
הבעיה העיקרית :מאיפה נגריל תר 
נגולת.
בחרנו בינינו שלושה חברה מך
המעולים שבסחבניס ושלחנו אותם;
לאחד הלולים שבמושב .בבטחון הת 
קרבי השלושה אל הלול ,פתחו אוד.
הדלת אן לרוע מזלם צלצל פעמוך
אזעקה ,שהיה מחובר במנגנון מיו 
חד בביתו של הלולן .בעל חלול־
תפס מקל עבה והתקרב אל הלול־
בשאלה :״מי שם?״
החברה כבר ראו את סופם לנגד־
עיניהם*: .ו יהודה לא התבלבל וע-
נח בקול צרוד ודק :״זה אנחנו״
התרנגולות.״
המושבניק נרגע וחזר לישון.
אברהם ל ת ר ,גת־רמוןן

ג־ק שולמן ,בולוואיו ,רוזזי ה חדרוסיח

הסולם הזה

