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בע׳־מ. הזה העולם : לאור המוציא
.62239 טל. ת״א, בע״מ, שהם משה דפוס

 וו• !זוכו עבור אחראית איננה המערכת
 תהת המתפרסמות מודעות בולל מורעות,
 לנוסע״ ״רו״ח לצרכו," ״רו״ח הכותרת

המערבת. על־ידי ונערכות המוכנות וכו'

הראשי: העורך
אבנרי אורי

המערכת: ראש
כהו שלום

עורכי־משנה:
סלע אורי איתן, דוב

תבנית: עורך כיתוב: עורך
צור אהרוז השת סילבי
המערכת: צלם הראשי: הכתב

הרו אריה שרנאהר־ניל
המערכת: חברי

 נלור, שייע נכי, ניצה ביבר, ישראל
 רוני ורד, רותי הורוביץ, רויר נלילי, לילי

 משה מאובר, אוסהר חרמון, אברהם זוהר,
 הרו, שלמה עמוסהינן, סטו, אביבה לשם,

תבור. אלי

מעבדה: מנהל דפוס: עורך הראשי: הצייר
רון נתז אריאל אריה ברתור שמואל

ו ר הנקרא העתו ת ו י ה □ נ די מ ב

 לאחרונה הנפוצים מסוגי־הספורט אחד
שמועות להפיץ הוא מסויימים בחוגים

 האינפורמציה את הזה העולם מקבל כאילו
אחר. או זה מחוג שלו

 הכניס המתנדבים, לשורת שהציג בשאלון
ש שאלות לחמשים קרוב בן־גוריון עמוס
 קיבל הזה העולם כי כביכול, להוכיח, באו
 שבועיים לפני השורה. מן נגדו החומר את

מכת ראש־הממשלה משרד למנהל נשלחו
 על האינפורמציה כי שטענו אנונימיים בים

 מחלקת מנהל מידי נמסרה אבריאל אהוד
 הרצוג, יעקוב במשרד־החוץ, צפון־אמריקה

 והפרופסור ליבנה אליעזר לשעבר ח״כ
מישהו משתדל עתה לייבוביץ. ישעיהו
 בין קשר היה כאילו השמועה את להפיץ
 רפאל יצחק על הזה העולם כתבת פרסום

 והפרופסור המתנדבים שורת, פרסומי לבין
• איש. אותו על לייבוביץ
את להנמיך היא אלה שמועות כוונת

 הרושם את ליצור הזה, העולם של דמותו
 שהוא או קטנים, חוגים משרת הוא כאילו
 אינפורמציה. קבלת לשם לשרותם זקוק
יותר. מגוחכת טענה לתאר קשה

★ ★
 ראשי כמו לקרוא, יכול שאינו מי גם

ה של המפורטים הדו״חים את המשטרה,
 הנרחבות בפעולות־הבילוש העוסקים מוסדות

 ההגיון בעזרת להווכח יכול הזה, העולם נגד
כוזבות. אלה שמועות כמה עד הפשוט

חוב פעם מדי מפרסמת המתנדבים שורת
 הנרחבת, האינפורמציה בידיה היתד, לו רות.

 בך עמוס של חייו על הפרטים, מאות בעלת
 הגילויים בסידרת אחר־כך שהתפרסמו גוריון,

 על מתקבל זה היה האם הזה, העולם של
אינ בפירסום תסתפק עצמה שהיא הדעת

מצומצמת? פורמציה
 העורך ליבנה, אליעזר לגבי הדין הוא
 הוא בטרם. משלו, מעניין כתב־עת ומפיץ

 לייבוביץ, ישעיהו הפרופסור לגבי גם הדין
 מאות את בעצמו מפרסם ספק בלי שהיה

 שפורסמו רפאל, יצחק של חייו על הפרטים
 בידיו. אלה עובדות היו אילו הזה, בהעולם

 בפירוש, הודיע הזה שהעולם היא האמת
 ביזנס״, או ״דת הסידרה פירסום בעת

 רפאל יצחק על כתבה לפרסם מתכונן שהוא
 מה זמן היה זה הסידרה. למסגרת מחוץ
 המעניינת, לפעולתו התעורר שלייבוביץ לפני

לראש־הממשלה. מכתביו את ופירסם
 המשטרה ראשי גד1 הזה העולם חקירת

 על המאבק בימי ורבע, שנה לפני נפתחה
 כי ספק לכל מעל נתברר כאשר חושיסטאן,

 פרשת את ברצינות חוקרת אינה המשטרה
 ושהיא הזה, העולם נגד שהופעלו הפצצות
 מפא״י. דוברי לידי סודיות עדויות מוסרת

 רק לא לכך יש שאולי דעתנו על או עלה
יותר. אישיות סיבות אלא מפלגתית, סיבה

* * *
 העולם של העבודה דרכי את שמכיר מי
השמועות. אותן למשמע לחייך רק יכול הזה,

 מיוחד הוא זה עתון של מנגנון־החקר
מור החיצוני המעגל בחינות. מכמה במינו

 ומוסרים אלינו, הפונים אנשים ממאות כב
 העולם כי אמונה מתוך שהיא, כל ידיעה

 המסוגל בארץ היחיד העתון הוא הזה
 ובלי מורא בלי אמת, דבר כל לפרסם

שיהיה. מי הנפגע יהיה משוא־פנים,

 עשרות את מקיף יותר מצומצם מעגל
ל שקשר. העתון, של הקבועים המודיעים

 אלא עתונאים, אינם אלה בערכם. הפריז
 לפעמים שונים, ומוסדות מחוגים אנשים

 כאב את הכואבים מאד, אחראיים בתפקידים
 רצופה אינפורמציה לנו והמוסרים המדינה

 לעתים זאת עושים הם יותר. או פחות
 וכמעט ניכר, עצמי סיכון תוך קרובות

 זוכים הם אין שכר. ללא המקרים בכל
פומבית. תודה לשם

המק מנגנון־החקר עומד המעגל במרכז
 המתקבלות, העובדות את המברר הוא צועי.

 מתקבלת היא אם רק עובדה בכל משתמש
 משתמש הוא אין שונים. מקורות מכמה
 מלבד משלו. עצמאי בירור ללא פרט בשום

 טרור, מפני חשש כשיש מיוחדים, מקרים
 פונה הוא מודיעים, וסיכון עדים הפחדתת

 הפרסום, לפני יכתוב, שעליה האישיות אל
הגילויים. על מראש להשיב

 ומקצועית עדינה מכונה מהווה יחד זה כל
 שהיא לטעון מצחיק פעולתה, לאור .1מא

בתו שהן כמו להשתמש מוכנה או יכולה
מק פוליטיים ארגונים של חקירתם צאות

 פרטיים, אישים של או חובבים, או צועיים
ש הפנאי בשעות בגילוי־שחיתות העוסקים

וחיו מבורכת פעולתם תהיה אפילו להם,
כשלעצמה. בית

★י ★ ★
 של האחריות לרמת העליונה המחמאה

 כי בעובדה כלולה הזה העולם חקירות
 נחשפה בה פעולה, של שנים שש במשך
 מפתח עמדת בעלי אישים עשרות על האמת

 של אחד משפט אף הוגש לא בציבור,
 פרט — הזה העולם נגד דיבה הוצאת
בחיפה, פרטי איש של אחד בודד למקרה
 חושים־ גילויי בפרסום מקרי באופן שסובך

פשרה. של בדרך חוסל זה משפט טאן.
בן־גוריון שעמום מוזר זה אין האם

 שפירסמה המתנדבים, שורת את לדין תבע
 לדין מלתבוע ונמנע פרטים, כמה רק עליו

 פי מרובים היו שגילוייו הזה, העולם את
 חמורים? יותר ערוך אין ועד והיו עשר,
 נהג רפאל יצחק שח״כ מוזר זה אין האם

 דווקא תביעה כשהגיש בדיוק, דרך באותה
 מוזר זה האין לייבוביץ? הפרופסור נגד

מינץ בנימין אבריאל, אהוד חושי, שאבא
 העולם נגד ממשפט פחדו חבריהם ועשרות

גרדום? מפני כמו הזה
 המקרים, בכל השיגרתית, הרשמית הטענה

 להגיש האיש של מכבודו זה שאין היא
שאינב אנשים בפי מושמעת היא משפט.

 העולם נגד להגיש הזדמנות כל מחמיצים
 של קטנים טכניים סעיפים על משפט הזה

 אסורים פרטים פרסום על בית־דין, בזיון
 כל במציאת בקדחתנות והעוסקים וכדומה,

מזכירה היא נגדנו. למשפט שהיא עילה
 ״אילו אלף: בכיתה הילדים של קריאתם את

אבל העצמות, את לך שובר הייתי רציתי
״ לא אני ה... צ רו

★י ★ ★
 שום ישרת ולא שירת לא הזה העולם

 חובב. או מפלגתי ארגון ושום פוליטי ח־ג
 הראוי הפרסום את להם ויתן נותן הוא

 מעניינת, בפעולה שיעסקו ובמידה במקרה
ומטהרת. יוצרת מועילה, חיובית,

 מישהו עם הזה העולם של אחרת זהות כל
תהיה. ולא היתד, לא מישר,ם או

מכתבים
השנה איש
ובמ שלכם הכוונת את לרנע תנמיכו אם

 עולם של שברומו עניינים על להצליח קום
 שתורו הרי מסביב, הנעשה על מעט ותביטו

 כרמל, מיטה ספק בלי הינו השנה איש ני
 ניצוץ את להצית שהצליח הראשון האיש
הו זה ניצוץ ישראל. במדינת האזרחי המרי

 עם להיות תקוותנו, אבדה לא אכן כי כיח
.בארצנו הופיעי . .

תל־אביב רם, אליהו
 נכשלה המדינה מנהיגות כי חושבים אתם
 — היום קיומנו עצם כי אומר אני ואילו
מו — 1947ב־ היינו מאיער כמה פי חזקים

. מזהירה הצלחה על כיח .  הוא האדריכל .
בז־נוריוז. דויד

רמת־גן פלר, חיים
ומע משכמו עומד הוא ביניי. ורק אד ...

אחר. מנהיג כל על לה
 חדרה גורי, רות

 אשר בז־גוריוז' דויד ישראל, ממשלת ראש
 להבליג ידע מושבע אקטיביסט היותו למרות
המלחמה. מאסוז המדינה את ולהציל

 עכו ניב, שלום
ה־ איש בדורו, האחד הגדול, ...התכסיס!

 איש התחיה, נביא המולדת, יוצר הזוז,
 להתחרות יכול טי האומה. מצביא שרח־בוקר,

 איש לתאור המשיחית, הרעמה בעל בגבר,
השנה?

רחובות לבקינד, חנה
ד . . (בז־נוריו;) הוא עליו. קפצה ,ויקנה.

 הצהרותיו במעשיו, לחלוטין למטושטש הפד
יצי את שאיבד בעליל מוכיחות ההפכפכיות

 על עמדתי זאת לעומת ושיווי־משקלו. בותו
 הבנה בעל כמנהיג בניו מנחם של אישיותו
ה בראיית שנחו! גבוהה, ומדינית פוליטית

בעוד־מועד. נולד
תל־אב־ב קורא,

 אוי אל־נאצר. עבד נם הוצע השאר, בי!
.בו תבחרו אם לנו . .

בני־בוק שרך, אלימלך
 מחלת מוכה אנטי־שמי סתם .אל־גאצר? עבד
. לשנעון תוסיפו אל נדלות. . ה. ז

יפו אלחדף, דויד
העי הסמל עמום־בזגוריון' את מציע אני

תשט״ז. ישראל של לאי
חיפה ברונו, רי א

קונלאנר. אני במישהו, בחרתם לא עוד אם
 את מציע אני הפרינציפ בשביל רק אבל

 טוראי, הוא עוזי לביא. עוזי שלי, החבר
 הרנלים. חיל של אלמונית בכיתה כמוני,

 בשמירה אותו וכששמים ארטיסט קצת הוא
 בטוח אני אבל להשתמט. משתדל חסיד הוא

(מב אחרים עוזים והמו! זה, עוזי שאלמלא
 הייתם א7 ,אמו),ה עבדכם את קשנוח לי

 השנה איש לבחירת להתפנות יכולים אתם
 הרם לתואר מועמדים היו בכלל אם וספק
.הזה . .

צה״ל כהן, דויד
 היושב האלמוני, איש-הספר לא ...למה

 ושומר ביום עובד הגבול, על ממש במשקו
בלילה? מסתננים ננד

ביאליק ל!רית דורון, חיה
האצ״ל תולדות
 הזה (העולם תהומי אברהם של מכתבו

 מפלנ־ פולמום של בנימה אומנם נכתב )984
 של ביותר מאלפת תמונה נותז הוא אבל תי,

בש רק העברי. הצבאי הכוח התהוות ראשית
לפרסמו... היה כואי זה, ביל

חיפה שולברג, דויד
ה שהארנוז דעתי על העליתי לא מעולם

 יצור ומתמיד מאז היה לא הלאומי צבאי
הרביזיוניסטית... המפלגה

בתייס רון, שמואל
 למעשה, נולד, הלאומי הצבאי הארנוז אכז,

 למולדת. בניז מנחם של העפלתו עם ־1943ב־
 האצ״ל, על הפיקוד את בניז שנטל לפני

 ב־ רק מפראג. הנולם בבחינת היה הארגון
 ״צבאי המלים צמד קיוטז את הצדיקו 1943

 תהומי מר מצליח היה אילו לאומי"...
 מה האצ״ל, מפקד היותו שעות בשש ?חולל,
 בעוד אז שנים, בארבע חולל בניז שמנחם

 העש־ השנה יום את לחוג היה אפשר שנה
עצמאותנו. של רים

ירושלים הללי, י. יצחק
המפורש השם
 העורר דברי את היטב זוכר עוד אני
 הוא מצרים נשיא של הנכון שמו כי שקבעו
 ידיעותי מיטב ולפי אל-נאצר, עבד נטאל

 שמו כבוד על השומר היחידי הוא עתונכם
המצרית. הרפובליקה נשיא של

ול קהיר של השידור ׳.תחנת ,,א,נתי ...
 שם בקיצור הקריין השתמש הרבה הפתעתי

. ל.,נאצר״ נשיאו . .
 יהודה אבן אבי־גזית,

 גמאל זאת בכל הוא מצרים נשיא של שמו
״המ פירושו בלבד ״נאצר״ אל־נאצר. עבד

 בו להשתמש יכול קהיר שקריין תואר נצח״,
הזה. העולם את יחייב שזה מבלי כרצונו,

ההומור? איפה דחילק,
 ),983 הזה (העולם נלילי לילי של במדור

 פרסמתם שמתוח־טתוח״ ״מה הכותרת תחת
ב והשתמשתם ״מבדח״ מעשה על קצר סיפור
רטת-נז. תושבי מז, ונברת מן נד שמות
 וחבר נז רמת תושב הוא מז נד שמר נכוז
 ב־ שפורסם הסיפור אולם א״לוז, להקת

 תקרית קרתה לא ומעולם בדוי הנו עתונכם
ה זה, פירסום עקב הנ״ל. בפידסום כמסופר

 הנ׳יל שולחי על רע שם הוצאתם שחר, חסר
.מן נברת אשתו ועל . .

״כ לכר בעקבותיו שהביא מעשה עשיתם
לעצמם מחייכים כולם בכביש, עובר שהיא

 של אישיותו על בתכת־ענק
 * מכל יותר שהשפיע האדם

 * תפור* השנה, מאורעות על
 * ראש־ גליון הכא, כגליון סם

של השנה

ה 051111.1 ו ח
ב הבא ב׳ כיום שיופיע

 את כן כמו ויכיל בוקר,
 לתו■ הזה״ ״העולם בחירי
 ״איש העולם", ״איש ארים

 הכנסת", ״איש המדיניות",
ה ״איש המשפט", ״איש

 הספרות", ״איש אמנות",
ה ״איש התיאטרון", ״איש

 ״איש המדע", ״איש ספורט",
 ״הא־ ״הצעיר״, העיתונות״,

 ה- יכיל כן השנה. של שה"
גליון

האבוד הגייפ
שני על מרתק מקורי סיפור

 שהסתבכו ובחורה בחורים *
 סיני/ בשממות בהרפתקה |
של חדש גדול פיליטון ובן |

גלילי לילי י
 כ• הקבועים המדורים וכן

של מוגדל גליון
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לל הנ״ל שולחי את ושמתם רב־הבנה" היוד
הת לנ״ל, נוסח הבריות. בעיני ולקלס עג

ג... בני ביז הבית שלום ערער הזו
 לממשלות המשפטי ליועץ נשלח העתק
ישראל.

תל־אביב. פרין, ס ח. עו״ד
 כוללות. אינן לעורכי־דין שהבחינות חבל
 שפורסם הסיפור, ההומור. חוש של בחינה
 הינו נלילי, לילי של ההומורימסי בעמוד
ה כללי מיטב לפי מוצלחת, מתיחה סיפור
 המחונן אדם, שום לא. ותו הצברי, הומור
 ר, י ה יכול לא הומור, ובחוש הישר בשכל

חו זה, חוש חסרים לאנשים אחרת. להבינו
 לא לה היו לא כי ומדגישה המערכת זרת
ההד בנאמנותו ספק להטיל סיבה ולא ענין
 מקצועית כבדרן מן, סר מן. הזוג של דית
מפרקליטו. טוב זה הומור יבין הסתם מן
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