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 .26785 טלפון תל־אביב, ,8 נלוקסון רמוב
ס״. למברקים: מעך >.36,ן. ת. למפו  ״עו

בע״מ, הזה הסולם :לזזזר המוציא
 .62239 טל. ת״א, ביע״ם, משהץשהם הגיוס

בניו, טופל דוד : ההיפצה  תל־אביב ו
כן אחראית .איננה המערבת המודעו לתו

ל ־?נ־ ׳
המ הערב בשעות שעבר, השלישי ביום

 הגל' שאלפי אחרי מעטות שעות אוחרות,
 הופיעו הזה העולם של הראשונים יונות

 ירושלימה. מכונית דהרה תל־אביב, ברחובות
 שרף, לזאב העתון של גליון הביאה היא

המדינה. הכנסות על הממונה-
 חקירה ערך הזה העולם כי ידע שרף־
 פנה השאר בין כי בענין.הש.א., מקיפה

 את לשמוע כדי אליו, גם הזה העולם כתב
 כשנטל אולם השונות. לטענות תשובותיו

 ראש תמונת את וראה הגליון ,את לידיו
במ ביותר הסודיים האנשים אחד א״ הש.

 הוא. גם הופתע השער, על מתנוססת דינה,
אמר. גדול!״ סקופ. להם ״יש

 לשמור שרף התכוון עוד רגע לאותו עד
 ועדת־הכספים ישיבת 'בסוד. האיש זהות על
 ד׳. ביום המחרת, ליום נקבעה הכנסת של

 חשב רב, כוח־שיכנוע בעל פיקח, אדם שרף,
 להם שגם הועדה חברי את ישכנע לא שאם
 הרע במקרה הרי הסוד, את לגלות אסור

 שלא בתנאי השם את להם יגלה ביותר
 הבין עתה לעתונות. לא גם לאיש, יגלוהו

 את לשמור טעם אין שוב כי שרף גם
בשק.' .החתול
 הועדה, כשהתאספה מכן, לאחר שקרה מה
 במקום מפורט הוא משעשע. סיפור1 מהודה

זה. בגליון אחר
★ ★ ★ 'י

 רק א. הש. על הגדולה המערכה אולם
 לשיחת־ הפעם הפכו הזוז תעולם גייל־יי החלוק
 גם אלא ובחברה, ברחוב רק■ לא היום

 של פגישות הנהלות־בנקים, של. בישיבות,
 כל בעלי־מפעלים. של ושיוזות אנשי־עסק

 זו אולם הש.א., של קיומו על׳ ידעו אלד,
 על ברורה תמונה קיבלו הראשונה;׳ הפעם
?ושיטותיו. הנזוסד היקף

 העולם בחקירת שנתגלו ■•וזפרטע עשרות
 הפרשה. על לגמרי חדש אור- שפכו ■הזה

 מפלגתי עסקן הוא א. "הש. שראש. העובדה
ש קבועים, מלשינים •*לפי שישנם.; פעיל,

ש למציאות, מתאים אינו המוצהר׳ התקציב
 המוצהרות המטרות בין קשר כמעט אין.
 כל האמיתיות, פעולותיו לבין. הש.א. של

ציבורי. לחשבון־נפש חדשה דחיפה .נתנו אלה
 חודש של שיא זה היה במערכת, בשבילנו,

 המסועפת, החקירה התנהלה בו מאד, מתוח
 החקירה של אחת אצבע מוחלטת. בסודיות

 לפי לשחזר כדי א., ריש. ־ לקרבנות הגיעה
 המוסד. של דרכי־הפעולה את עדויותיהם

 את ביררה יותר, חשובה שניה, אצבע
 פעולתו■ דרכי את מעשיו, את האיש, זהות

ה שנתגלה ברגע היומיות. תנועותיו את
 ראש של הכפולים חייו — הגדול גילוי

 שלם שסח נתגלה — קרית־אונו מועצת
.שלישית. אצבע שהצריך חדש,

צי לעתים. דרמתית חקירה זאת היתד,
 בכך, שירגיש מבלי איש־המסתורין, של לומו

 בפני קטן מפעל היה פעולתו, בשעת
 כבר החקירה של האחרונים בשלבים עצמו.

 כשמכונית מי, אחרי עוקב מי ברור היה לא
 נדבקה הש.א. של אפורה מט״שן־וואגון

החקירה. מנהל של לעקבותיו
 במינה יחידה הדגמה זאת היתד, הכל בסך

בלתי־תלוי, עתון של הציבורי כוחו של
 של יותר טובה דוגמה למצוא קשה

 אוטומטי באופן כמעט אחריו הגורר גילוי
ענינו. של הציבורי הנצחון את

★ ★ ★
מחדש שהדגישה פרשה אותה המזל, לרוע. .

 הטמונות העצומות החיוביות האפשרויות את
 ההתנוזנות עומק את גם הוכיחה בעתונות,

הישראלית. העתוגות רוב של
 קיים היה הזה העולם הופעת לרגע עד

 א. הש. לגבי בעתונות כללי קשר־השתקה
 רצינית. חקירה נגדו ניהל לא אחד עתון אף

 בצורה המשפיע אדם עם לריב רצה לא איש
מס־ד,הכנסה. תיק על ישירה כה

 זכות- את בפירוש מכרו עתוני־הערב שני
 עדשים נזיד תמורת שלהם העתונאית הבכורה

 בו א., ד,ש. ראש עם רעיון־מטעם — דליל
 שלו. השיגרתי תקליט־התעמולה על חזר

 ששם העתונים שני התחייבו זאת תמורת
 ויתור זה היה בסוד. יישמרו וזהותו האיש

וביקורת. חקירה על מראש מוחלט
 קשר־ההשתקה נשבר הזה, העולם כשהופיע

 לקפוץ מיהרו העתונים כל אחת. במכה
 רק אולם הפרטים. את להעתיק העגלה, על

ת — מהם לשניים ת חרו ת וידיעו  חדשו
 לציין האלמנטרית ההגינות היתד, ■— הגרמני

הזה. מהעולם בא שהחומר
 חבוייה קטנטנה, בידיעה הסתפק הארץ

 פירסם שרף מר כי ציין בה פנימי, בעמוד
 פורקם זה ששם אחרי ד,ש.א., שם את

 מאד הקפיד הארץ בלתי־רשמי״. ״בפרסום
 ושלא הכוונה, פרסום לאיזה לציין שלא

ה לאור המוסד על ביקורת שום למתוח
שנתגלו. המזעזעים פרטים

 העתיק לדוגמה, פרטית יוזמה גילה הבוקר
ב מילה ממש הזה, העולם מן ארוך קטע

 כשהובא המקור. את לציין מבלי מילה,
 לאחת הוכנס העורך, לתשומת־לב הדבר

המקור. את שציין קטן תיקון הפינות
שמר על  את פירסם הוא התרגש. לא המ

ב ימים, שבעה כעבור המרעישה הידיעה
. ״נודע וסתמית: קטנה ידיעה ״ . . . י כ
 18 מעריב. על־ידי שוב הושג השיא אך
 עתון גנב הזה, העולם הופעת אחרי שעות

 אותה העתיק שלנו, תמונת־השער את זה
 שימוש תוך מקור, ציון בלי בגליונו,

 הדבר שלנו. בחקירה שנאסף בחומר חופשי
 רבבות אצל לעורר שבאה בצורה נעשה

 העולם' את לקרוא הספיקו שטרם קוראים,
 שגילה הוא מעריב כאילו הרושם את הזה,
הגילויים. את

 באותו מעריב פירסם הגיחוך, למרבית
 עם שלו האומלל הראיון את עצמו גליון
 מפורש בתנאי קיבל אותו ד,ש.א., ראש
 גנז מעריב האיש. זהות את יפרסם שלא
 מודעות שהכין (למרות זה, ראיון לכן קודם

 כי לדעת שנוכח אחרי ברחוב) להדבקה
ת ידיעות  ופירסם ביום, אותו ד,קדים. אחרונו
עצמו. ראיון אותו את כמעט

 נזיר, מופיע שילר של המחזות באחד
במל הקאתולי הצבא לאנשי מוסר המטיף

 תגנוב! ״לא הנזיר: קרא השנה. 30 חמת
 — כלשונו מקיימים אתם הזה הדיבר את
 השאלה בגלוי!״ כל את לוקחים אתם כי

 על אלה עתונים מקבלים איך רק היא
 עצמם כשהם לאחרים, מוסר להטיף עצמם

ג׳ונגליים. ושנאה קנאה חוקי לפי נוהגים
 לא הסתם מן תמהו הזה העולם קוראי

 בשם דברים לצטט מקפידים אנו מדוע פעם
 שיעדיפו בעתונים כשהמדובר גם אומרם,
 מילה שיגידו לפני לשונותיהם את לחתוך
 פשוטה: היא התשובה אחר. עתון על טובה

 הזולת, לטובת בהגינות נוהג אדם אין
 הצעד את הצועד עתון עצמו. לטובת אלא

מעצור. בפניו אין שוב השקר, אל הראשון

ש.ת. עד מש.א.
 רשימותיכם על לכם להודות רוצה אני

 למיניהם החושד למנגנוני ביחס המאלפות,
 פני מעל המסווה את בהסירכם בישראל.

 הוה (העולם בראשו העומד והאיש הש.א.
 עתונכם כי נוספת בפעם הוכחתם ),1049■

בישראל. הקיים היחיד הלוחם העתון הינו
תל־אביב שרון, עודד

..  עתוני את הזה העולם היכה שוב .
מ עתונאי במקום למיניהם והערב הבוקר
תל־אביב מרשק, חיים ראשונה. מדרגה

 כר, אם משלכם? ש. נם מקיימים אתם ,האם
 הזה, העולם שרות — ש.ה. לו לקרוא יש

השי״נים. שאר כל בחקירת העוסק
חיפה אהרונוב, יעקב

 נם שלכם לרשימה להוסיף יכולים אתם
 ה- פקיד למשרדי נקראתי שלי. המקרה את

ההכ מס תשלום את להכפיל ונתבעתי שומא
 כל על הסתמר לא השומא פקיד שלי. נסה

 שהכנסו־ יודע •שהוא טעז ורק אינפורמציה,
 כאישר שהצהרתי. מכפי בהרבה גדולות תי

 נגדי הוגשה החדשה, השומא את דחיתי
משפטית. תביעה
 שבא ההכנסה מם נציבות פקיד בירי

 גליוז ראיתי ובו תיקי, היה לביודהםשפט
 ובו ״אינפורמציה״, רשום היה שעליו נייר

 סטר על כביכול. שהוצאתי הוצאות פירוט
 לחקור התביעה ניסתה זו ״אינפורמציה״

אלי שמצאתי אחרי רק הוצאותי. על אותי
 הייתי כביכול בחופשה שהייתי שבזמז בי,

 ונקבעה התביעה נסוגה בבית־חולים, למעשה
בי ׳שנעשתה לפשרה בהתאם חדשה, שומא
חייב אני האם השאלה: נשאלת אולם נינו.

 דור שלפני אלו, של למפעלם ישירה צאה
 — התורה במצוות תיקונים לעשות רק ניסו
 ניטתרשה זה ואחרי — ריפורמה אומר הוי

התו המושגים לכל בהמית שנאה בליבם
 מושגים בליבם השרישו ובמקומם ים,רנ

שוו המצפון, חופש כגון: וריקניים שטחיים
אחווה. יון,

 ו־ דתיים לשניים. נחלקים הארץ אזרחי
 תהום רובצת אלה חלקים שני בי; חפשיים.
יאחו ונאומים מאמרים לא אשר ענקית,
נוי. כעל החופשי על מסתכל הדתי אותה.

 ממנה. להימלט שאיו אכזרית מציאות זוהי
 פרים כיום הישיבות שתלמידי הסיבות אחת

כי היא שנים, לפני מאשר יותר ורבים
 מחשל אינו שביודהספר נוכחו רכים הורים

 נגד לעמוד כוח בו נותז ואינו הנער את
 לצבא המתגייס ישיבה תלמיד הרחוב. זרם
 היוצא כאחד התלמידים, שאר בעיני הוא

בו. מתביישים הישיבות וראשי לשמד
 והמטרה לתכלית, להניע שאפו מלפנים

 כיום וכוי. דוקטור מהנדס,. להיות היתה
 בדורנל שחק! להיות היא הכללית השאיפה

 בניהן: את מבר,כות אמהות קולנוע. כוכב או
 להוכיח בזה די דין." נ׳ימם ותהיה ״הלואי

 חוגים של הירודה המוסרית' הרסה את
השמיניות. לכנופית הדרכים אלה אלה.

 אי: כי למסקנה, מצטרפות הללו הסיבות
 ועל והחופשי, ;הדתי ביז לגשר דרך־ביניים

 הזאת.״ הרעה העדה מתור ״הבדלו נאמר: זה
ירושלים בחור־ישיבה,

פוריה עבודה
 האמת לחיסול החוק על למאמר בתשובה

 אתם, כי לומר ברצוני )1049 הוה (העולם
אהבת־ לשמה, לחקירה שאיפה בכם שיש

טטרקו רחל חביב״ ״סרטי פוככת
 בעיני מוחזק אזרח האם אליבי? לספק

מועד? ■פושע בחזקת השלטונות
תל־אביב ד., ת.

ל לגלות חכמה זו שהיתה סבור איני
 כך על־ידי הש.א. ראש י של שמו את צבור

של עבודת ביעילות וראשונה בראש פגעתם
ש מודים אתם שגם ההכנסה, מם טונות

 מש- את לחסל כרי חיונית היא עבודתם
רמתלגן אפשטין, זאב הסם■ תמטי

 עסק! עומד הש.א. בראש כי נילוייכם
 יושב- נם אחת ובעונה בעת המשמש מפא״י,

 מדהימים. ממש הם אונו, קדית מועצת ראש
 אזרחי על־ידי שנבחר שאדם יתכן כיצד

 יהיה למענם, צבורי תפקיד למלא המרינה
להי שמונה השלטונות, נציג זמן באותו

 אדם העמדת עצמם? אזרחים באותם לחם
 בילוש מוסד בראש כהן יעקב של מסוגו
 כי נוספת, הוכחה היא ד,ש.א. כמו רב־כח
הם. חד והמדינה שהמפלגה סבורה מפא״י

ירושלים לנדמן, שאול
 שקבלתם. באינפורמציה שהוטעיתם בנראה

ה מתווד כעל מצביעים אתם עליו האדם
 הנפגש כהן, לזר דלא־ניידי ,ונכסי דירות

 ר,ש.א., ראש עם בוקר טדי דבריכם לפי
נח. אלא לזר אינו הפרטי שמו

 תל־אביב ו., א.
מו כהן נח של שכזו .הוחלף במעות  בני

תו הוא גם הגר כהן, לזר של  בנין, באו
שמן ברחוב  כבן אדם כהן, ללזר .86 פרי

 קשר כל אין מסגרת, הפירמה סוכן ,40
הש.א. עם ידיעתנו, מיטב לפי שהוא,

בדרך האשמות
 שנים. שש מזה שלכם קבוע קורא אני
 (העולם בכנסת״ ״דם שהכתבה היא דעתי
 גדולה הכי מדויקת, הכי היא )1048 הוה
 בארץ. עתוז בשום כמוה נכתבה לא ועוד

 שהמציאו האנשים את שיאשימו אתפלא לא
 מאורגנים שהם לכתבה החומר את לכם

דואק. שירות — בש.ד.
ירושלים בוקרה, יוסף

הפעורה התהום
 היהודית התודעה נושא על המתווכחים כל

 בשורש כלל נגעו ולא המטרה, את החטיאו
 אודותה הכותבים שכל היא הסיבה הענין.

 פי על ורק הפנימית, הבנתה אל הגיעו לא
 הלעג הכירוה. בי בנפשם דימו חיצוניותה

תו הוא התורניים המושגים על דורנו של

נש שאתם זמן יכל קנאות, כדי עד צדק
 .ולחירות, לצדק לאמת׳ קנאים עבדים ארים

ש ערכים הפוריה עבודתכם על-ידי תיצרו
המדינה. לתיקו! יסייעו דבר שיל בסופו

ירושלים בג׳ה, יצחק
התלהב? מי

 הסרב• אודות הרשימה את בעניז קראתי
 (העריב .רבים־׳• 5(ט ״אחד. החדש הישראלי

 כנראה היה הרשימה כותב ).1049 הוה
התלה שמרוב עד ידיו, ממעשה' נלהב כה

 קוראיס אנו וכד שמי. את למסור שבח בות
מ כלל לדעת מבלי ראשון, בנוף רשימה

מ פוחד הרשימה מחבר האם אותה. כתב
, הקהל? מדעת או רש.א.,

חיפה לויט, יזהר
 של מהתלהבותו יותר נבעה השם השמטת

 (ראה הסרט כוכבת למראה הדפוס עורך
 שהיה כפיי הרשימה, ■מחבר של שמו תמונה).

 נווי הוא רשם, השמטת אחרי אף מובן
עצמו. הסרט מפיק חביב,

 הביב, נורי של סרגלי גיבורת כי כתבתם
 וני בנילויילב מצטלמת אינה ממרקו, רחל

 חולצות בכמה בסרט מופיעה שה,יא למרות
 לובשת היא הפרטיים בחייה הרי חשופות
 צרות. כר כל לא וחצאיות תימניות חולצות

 רחל את להכיר הכבוד לי שהיה כמה עד
 ־־.־ של גדולה שונאת איננה היא טטרקו,

 העובדה נוכח למדי שמובן מה נופה, צגת
בו. להתבייש מה כלל לה שאין

תל־אביב פ., רינה
התנצלה המשטרה

 כתבה הופיעה עתונכם של 1047 בגליו!
 שהתיהסו נכונות, בלתי עובדות כמה שכללה

פייג. ואריה לרחל
 תקופת ובכל לבלגיה פייג הגברת בהניע

 או חיפוש אצלה נערר לא שם, שהותה
י מיד נעצרה לא נם פייג הגברת חקירה.
 שבועות כמה אלא בלוד מהמטוס רידתה
ה התראו לא במעצר בהיותם מכן. לאחר
 שום משפחה. קרובי עם פייג ומר נכרת

 אינם נם הם לעצורים. הובאו לא חבילות
הת תור ושוחררו זו בפרשיה כלל מעורבים

המשטרה. מצד נצלות
תל־אביב מלץ, יעקוב עו״ד

 שהוטנסה: על מתנצל הזה העולם כתב
ושוח בפרשה כלל מעורבים אינם פייג הזוג
המשטרה. מצד התנצלות תוך ררו

1050 הזה העולם2


