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הראשי: העורך
אוריאבנרי

המערכת: ראש
כהן שלום

משנה: עורך
איתן רוב

כיתוב: עורך ראשי: כתב
נילז מקסים תבור אלי

המערכת: צייר המערכת: צלמי
ועי אומר דויד אגור, יעקוב

המערכת: חברי
 נלילי. לילי נלוו, שייע בת־יער, נורית
 אבו־וזנזדי. יומה ורד, רותי הורוביץ, רויד

 צבר. שגועוו פרי, אבנר סטו, אביבה
עשת. סילבי עינו, עמום
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היום לכל רעננות

 ,84.0-5׳1'10£ עם השחי בבית קל מגע
 והדאודורנט העדין הריח בעל המקלון
 לך מעניק היעיל

 של נהדרת הרגשה
ורעננות. בטחון

באק

 בכל להשיג
 בתי־הסרקחת
 ופרפומריות

המחיר
ל״י 1,25

ל ע פ ס מ * פ ה

 מוזרה תמונה מצטיירת האחרונים בימים
 לידיעות, להאמין אם העברית. בעתונות
 לבון, פרשת על ולמאמרי־הפולמום לניחושים

 מפוקפק במצב עומד לבון שפנחס הרי
 של עניין אלא אינו הסופי וחיסולו ביותר,
 נכבדים: עתונאים רמזו או כתבו ימים.
 הראשונה מעדותו יזוז לא הבכיר הקצין
 נגד נלחם לבון המזוייפים, למיסמכים בקשר
 עוד לבון, נגד נלחם הצבא ו/או הצבא
 סודיים מיסמכים יפרסם פרס שמעון מעט

 זקני האדמה, פני מעל לבון את שימחו
 ורוצים לבון עמדת על מתמרמרים מפא״י

 כהנה ועוד חשבונו, על הפרשה בחיסול
וכהנה.
 מידה באיזו הללו? הידיעות מקור מה
 שכל כדי באמון? אליהן להתיחס אפשר
 לעצמו, אלה שאלות על לענות יוכל קורא
 את הכותבים האנשים על מעט שידע כדאי

הידיעות.
 הארץ, בעתון ידיעה קורא אתה כאשר

 לבון, בפרשת הארץ״ סופר ״מאת למשל,
 סופר כי מאד רציניים סיכויים קיימים

 (״סאבי״) שבתי אלא אינו זה עלום־שם
 בטורו נושא אותו על כותב גם הוא טבת.

וחומר. קל האישי,
 הוא לי טבת? שבתי השם לך מזכיר מה
 כפי טבת, שבתי כי נעים. לא משהו מזכיר

שבעי האמיץ הכתב היד, תזכור, שבוודאי
 לפני בן־גוריון, עמוס פרשת של צומה

 מאמרים סידרת כתב שנים, משלוש למעלה
 בן־גוריון עמוס כי לד,וכיח שבאה בהארץ,

 בעצם, ושהוא, בדיבה, רצח של קורבן הוא
 על אז שפך חמתו כל את תמימה. כיבשה
 טען, בך היו, שלא וגילוייו, הזה העולם

מאוסים. שקרים אלא
 כי וקבע העליון בית־המשפט עתה בא

 לא טבת של האובייקטיביים מאמריו סידרת
 של הפרטיות טענותיהם אוסף אלא היתד,
 בית־ בזיון היוותה סהר, ויחזקאל עמוס

 משפט מבת נגד ותלוי עומד כיום דין.
 ה־ אגודת של המקצועית האתיקה בוועדת

 בית־ של זו מהגדרה כתוצאה עתונאים,
המשפט.
 בפרשת כאן מדובר לעצמך, תאמר אבל,

 הפעם גם האס עמום. בפרשת לא לבון,
ב דעת־הקהל להרעלת מכשיר טבת יהיה

ובשקרים? בדים סיפורי
 הוא הפעם גם משוחד. הוא הפעם גם כן.

 אל האישית נאמנותו ביג׳י. נערי את משרת
 יודע פרס שמעון כי סוד. אינה פרס שמעון
 מיבצע גמר אחרי מיד לכתבלביו. יפה לשלם
 מלחמת 'על ספר להוציא טבת ניגש קדש
 ה־ שלבי בכל לו עזר פרס שמעון סיני.

 סכום שהכניס הכספי, השלב כולל מיבצע,
 הבטהון משרד טבת. של לכיסיו מבוטל לא
 טבת של מספרו טפסים אלפי רכש אף

 עדיין אלה ספרים של ערימות צד,״ל. עבור
הבטחון. במשרד אי־שם מתגלגלות

 נאווירה טבת מאס כאשר כשנה, לפני
להת החליט בארץ, שפשטה הבלתי־מוסרית

 שדרש שעה הארץ. חשבון על בצרפת אוורר
 את שוקן גרשום דחה העתון, מעורך זאת

 פרס, שמעון ידידו אל אז רץ מאבי בקשתו.
 משרד־ בשליחות לצרפת לשלחו לו שהבטיח
 על לשלחו שוקן ניאות אז רק הבטחון.

הארץ. חשבון
 האתנן עבוד הפרעון. יום בא עתה
במאמריו. טבת משלם

 הוא גם שנזעק פרס, של אחר ותיק סוכן
 אחרונות, ידיעות כתב הוא הבוס, להגנת
מש כותב רגיל עתונאי כאשר גלי. אלקנה

 עשר מלה כל שוקל הוא הצבא, על הו
הצנזורה כי ידיעה מתוך היתר, בין פעמים.

 מעיקים, אינם כאלה חששות פקוחה. עינה
 היסס לא הוא גלי. אלקנה על כנראה,

 קטע לבון. נגד כבמקל בצה״ל להשתמש
 שהצבא כנראה, היה, סבור ״לבון אופייני:

מה להם נתן והוא ליצרים פורקן מחפש
 לא בה בקלות תגמול, פעולות הראשון רגע
.בן־גוריון בימי מעולם זכו .  ראה לבון .

 דעת להניח המנסה כנותן־עבודה, עצמו
.בטובת־הנאה פועליו . ה קיביה מבצע .

 גלי לכך.״ הבולטת הדוגמה היה מפורסם,
 בטרם עוד נערך קיביה מבצע כי שכח רק

לשדה־בוקר. בן־גוריון פרש
 על להגן מאר טובות סיבות יש לגלי גם
 המהדורה עורך שהיה מי גלי, כי פרס.

 ג׳ואיש החצר, קבוצת בטאון של הצרפתית
 עתון של כתבו וכיום הלונדוני, אובזרבר

 מרחיקות־לכת תוכניות מתכנן בישראל, זה
ש דומה, בטאון של עורכו להיות יותר:

 גלי יודע זאת מלבד בישראל. בעברית יצא
 רוצה היה שלא סוד שמור אדוניו בידי כי
להת בזמנו נאלץ מדוע ברבים: יוודע כי

 הממשלה ראש של מזכירו מתפקיד פטר
 במפתיע כך על־ידי עצר בן־גוריון, דויד
שלו. הפוליטית הקריירה את

 אופיו על להעיד אולי, יכול, אשר פרט
 כמזכיר שירותו בימי דווקא קשור האיש של

 לפני הממשלה ראש ביקר כאשר ביג׳י.
 הוראה נתן בארצות־הברית, שנים כעשר

 בגפם, יסעו במסעו אליו שנלוו העובדים כי
 לממן חייבת המדינה שאין הנחה מתוך

 בארצות־ רק לטיול. נשותיהם הצטרפות את
 היה יכול לא גלי אלקנה כי התברר הברית
 לקח אשתו, את להסיע הפיתוי בפני לעמוד
 ופולה. ביג׳י את שהרגיז דבר עמו, אותה

★ ★ ★
ש בכך, היא ושות' פרם של הגאוניות

 משלהם. עתונים להקים צורך אין כי הבינו
 להם הוכיחה רימון הרפש שבועון פרשת

 להצליח. סיכוי וחסר מאד יקר עסק זהו כי
 בעתו־ אותם המשרתים עתונאים, קנו כן על
 לעתו־ שלוגלש אנשי את החדירו השונים, נים
 אלה תונאים כביכול. אוביקטיבייס נים
 סוכנות חבריהם: מפי לכינוי מכבר זה זכו

פלס). עם (מתחרז פרס יונייטד
 שמעון מלאכת את עושה למשל, במעריב,

שגב. שמואל לשעבר, קצין פרם
 ויואל יורמן פנחס הם אנשיו בדבר,
 דעתו־ ציבור בקרב בדיחה שהפך מרכוס,

 בשמעון. הבלתי־מוסווית תלותו על נאים,
 על ספר מכין שהוא מפני כביכול פרם,

ד,בטחון. מערכת תולדות
 שורה ושות׳ לפרס קמו פוסט בג׳רוסלס

 טד הראשי, העורך עתונאים. של שלמה
 פרס. שמעון של האישי גרורו ך,וא לוריא,

 הנבזי המאמר את כתב שריד, (שפירא) ש.
 זה, בענין כה עד שנכתב ביתר וד,מורעל

 לבון בין כמלחמה הפרשה כל את הציג בו
 פירסס לציון, הראוי לב בגילוי צד,״ל. לבין

 בה הודעה, לסקוב חיים הרמטכ״ל למחרת
 זו. בפרשה חלק כל לצבא אין כי מסר

לבון. בפנחס נלחם אינו שצה״ל היינו:
 פוסט, ג׳רוסלס של הפרלמנטרית הכתבת

 פסיכו־אנא־ באיבחון הצטיינה בן־דור, לאה
 .הניברו־ ״המטורפים בכותבה: עמוק, ליתי
 ביד כרגיל, חשו, הזה העולם של טיים

גרונם.״ סביב המתהדקת רצחנית, שהורה,
 סביב גרוננו. סביב לא בן־דור, גברת לא
בישראל. הדמוקראטיה של גרונה

מכתבים
לכון פרשת

 יוקע פרם ששמעה מילל, ומי פילל מי
 1צ01 חזה (העולם לגון פרשת כל? לעיני

הרא כמהפכה בהיסטוריה תירשם והלאה)
 ואדי לא ישראל. מדינת בתולדות שונה

 דבר שום — השילומים הפגנות לא סאליב,
 כי לבוז. פרשת כמו השלטוז את פיכו לא
 בפייטרים מבחוץ, חובבים נלהמו כה עד

 — הזאת במדינת שיש היחידים הפוליטיים
 לראשונה, עכשיו, מפא״י. אנשי הם הלא

 מאותה פייטרים ביו מאוזז, קרב מתנהל
ליגה.

 חיפה ביטון, דויד
 פשוט אני מזמז. לי קרה לא בבר כזה דבר
 מ״העו- לקבל כדי בבוקר, רביעי ליום מחכה

ש מה של המלאה התמונה את הזה״ לם
 בעשרות השבוע, במשר במקוטע קראתי

.עיתונים . .
 ירושלים גור, אלי

. . האלה? הלבנים הקטעים כל מה אגב, .
 תל־אביב ברגמן, נורית

ללבנים. מודעה לא רק הכל,
ה הנקודה על האצבע את שמתם לדעתי,

 בל חשוב לא כאז כי הפרשה. בכל מכרעת
לא קנוניות. רקמו או זייפו ששיקרו, כד

 לא. או מפשע חח לבוז פינחס אם חשוב
 העם אשר ממונים, שפקידים הוא: העיקר

 הצליחו חופשיות, בבחירות בהם בהר לא
 מאמון כתוצאה לתפקידו שזכה שר, לסלק

העם. נציגת שהיא — הכנסת
הפ למלא העם על-ידי נבחר לבוז פינחס

 רצו ושות׳ פרם שיטעו! ואילו מסו״ם. קיר
 לחלוקת בניגוד הביטחון משרד על לשלוט

 בר לשם החוקיות. השלטוניות הסמכויות
 מעשיב לא אך רבים. מנונים מעשים עשו
 נסיונם אם כי החמור, הפשע הם אלה

א הקונסטיטוציונאלי, בדרכי־השלטוז לחבל
דטוקראטיה. איו בלעדיו שר

 תל־אביב לוי, גרהארד ד״ר
 אנשים אותם הם ושות׳ פרם שמעוז שמא
 דיקטאטורה לכונן בז־נוריוו לדויד שהציעו
וה החוץ ועדת על השלטון? את ולתפוס
ה שתי בין קשר אי! אם לבחון ביטחון

ל קטן קורבן רק אינו לבוז ואם פרשיות,
 מסיבות אשר יותר, ואיומה רחבה מזימה,

לפועל. יצאה לא שונות
 תל-אביב כץ, ראובן

 לבוז: למר מילים כמה לומר לי נא הרשו
 י- תיפול ואל תיכנע אל לבוז, מר אנא,

 ״זדים המלה: דויד דברי אח זכור רוחד.
 סופו כי לו. יכלו לא זאת ובכל "1עלי קמו
ה- בעיתונים תקרא אולי לנצח. הצדק של
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