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תל־אביב. ובניו, מופל דוד :החפצה
הסודיות. למוכן אחראית איננה המערכת

 ראשי: כתב
תבור אלי

המערכת: צלם
אגור יעקב

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
כהו *לוס

 משנה: עורך
איתו דוב

 ניתוב: עורך
נייו סקסיים

 המערכת: צייר
וסי

המערכת: חברי
 ,הורוביץ■ רויר גלילי. לילי נלור, שייוו
 סטו,אביבהאבו־הטרי,יוסרורר,רותי
 סיגו,עמוםצבר,שנועהפרי,אבנר

רחביה.נולכהסשת,סילבי
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ם לפצעי הפתרון הפני
קצר זמן תוך -

 יעלמו הפנים בעור ופגמים פריחות פנים, פצעי
ל הודות קצר זמן תוך

91̂הפנ<ם קרם
 לנקבוביות במהירות חודר אנטיספטי, חומר מכיל
י אותן. ומטהר העור
1 פ של דקה שכבה הפנים עור על מרחו  ותוך ,4
ויפה. נקי חלק, הפנים עור יהיה ספורים ימים

כימיות מעבדות ו״ א י ל ״י, תוצרת
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:כפתחים לפברואר 16 ,15כ*
 כתיב, דקדוק, שימושית, (שפה למכוגרים נוספים ואולפנים קורסים •

״ס ושיחה סגנון והערב. הבוקר שעות בכל הלמודים 10זו>זיחס83*1(
 תיכון ה׳־ז׳ יסודי, ג׳־ח׳ לגומרי כאנגלית נפרדות קבוצות •

לבגרות). להכנה עד הידיעות לביסוס (למתחילים
).1961 (מאי־דצמבר ומתמטיקה כאנגלית לבגרות הכנה•
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נש מראשי״ לכם הודיע בן־גוריון ״האם
 על שעבר השלישי ביום המערכת חברי אלו
 תל־אביב. בחוצות מופתעים קוראים ידי

 שעל הזה, העולם גליון לאפתעתם: הסיבה
מתפ ״בן־גוריון הכותרת התנוססה שערו

המה אחרי בלבד קלה שעה הופיע י״ טר
שביש הצהרונים, שני של המיוחדות דורות

 שבך לפני כשעה לציבור, הידיעה את רו
לממשלה. כך על הודיע עצמו גוריון
 קבוע קורא הינו אומנם בן־גוריון דויד

 עם נמנה הוא אין אך הזה, העולם של
 אם איך, שלנו. הרגילים מוסרי־האינפורמציה

זה? הישג להשיג הזה העולם הצליח כן,
 הגליון הופעת לפני יומיים־שלושר, כבר

 לבון, בפרשת המטפל המיוחד, הצוות הגיע
 אפשרית. בן־גוריון התפטרות כי למסקנה
 וקטעי שונים רמזים על התבססה המסקנה

מנוגדים. מכיוונים שהגיעו אינפורמציה
 איש של בהחלטתו תלוי היו שהכל מאחר

 מתי בטוח להיות יהיה אי־אפשר אחד,
 נסיון בכלל. תבוא ואם ההתפטרות, תבוא
 לחזור יכול בן־גוריון כי אותנו לימד ארוך

 שעת־ הגיעה כאשר האחרון. ברגע בו
 ללוח־הזמנים בהתאם הכתבה, לחיבור האפס

שבו של התקינה להוצאתו הדרוש הקפדני
לידי סופי אישור עדיין היה לא כזה, עון
 אפשרות לכלול הצרת החליט כן על עה.

 את להשאיר אך בכתבה, בולט במקום זו
בספק־מה. הדבר

 הן יותר, מוקדמת השער של שעת־האפס
 מפאת והן צבעים׳ בשני השער הדפסת בגלל

 החליט הצוות להתייבש. לצבע לתת הצורך
 שלושת את המראה תמונה השער על לשים

 — ולבון פרס דיין, — העלילה גיבורי
 מערכת־ בצמרת המשותפת כהונתם בשעת

הכו לבון• להדחת הקנוניה ערב הבטחון,
 — דיין״ משה של התגמול ״פעולות תרת:
 נגד דיין לפעלות היתר, שכוונתו נוסח
 לרקע רמז תוך המרכז, כינוס ערב לבון

המקורית. הפרשה
 המודיעים אחד אותנו הזהיר יום בצהרי

 המיידית להתפטרותו מוכנים להיות שלנו
 חלמו לא עדיין הממשלה שרי בן־גוריון. של
 אחר אישור הושג שלא מאחר כך. על

 ב־ להסתכן שלא הצרת החליט לידיעה,
 הכניס אך מוסמכת, כידיעה הדבר פירסום
זו. אפשרות שהבליטו שינויים בכתבה,
 אחרי במתיחות עקבנו שעות מספר משך

 שלוש לשעה סמוך העניינים. התפתחות
 ביג׳י כרנת לגבי רציני ספק נשאר לא שוב

 מה ברור עדיין היה לא כי אם — להתפטר
 נתקבלה כאשר זו. כרנה מאחורי מסתתר

ה הפקודה ניתנה נוספת, מסויימת ידיעה
 עתונאי כל של הלב פעימות את מחישה
המכונות!״ את ״עצרו אמיתי:
 השער. כותרת הוחלפה קצר זמן תוך

 להחליף אלא צורך היה לא עצמה בכתבה
הכו ואת האחרונים הסעיפים שלושת את

 — שינוי ללא נשאר הכתבה עיקר תרת•
 על־ידי אושרו רק הצרת שהערכות מאחר

ביג׳י. של המעשר,
 בחוצות הופיעה כבר שבע לשער, סמוך

 חזה. העולם של השנית המהדורה תל־אביב
 בפיר- עתוני־הבוקר כל את הקדים השבועון

והוא ההתפטרות, על הידיעה עצם סום

המעשה. רקע בהערכת הצהרונים את הקדים
להת יכלו הארץ ברחבי הקוראים אולם

 מהדורות, בכמה הגליוך הופיע בשוק בלבל.
נשאי הגלימות כמחצית מזו. זו שונות

שניה מהדורה
 שלישים כשני בשער. החדשה הכותרת את

 ששום דומני המתוקנת. הכתבה את כללו
 שיא עדיין השיג לא בעולם המוני שבועון

מהירות. של כזה

מכתבים
מופת איש

 תהיה אשר תהיה
 לעי ברור אחד דבר
ת הכוחות ננד הנ
ואיוהשחורים,לים

 ומשתחווה, כורע נו
בהיהודיכמרדכי

דורו.
 זאת: היא הצעתי

 כ״אישלבוזיוכתר
 העולםשלמופת"

 אףעלוזאתהזה,
 שהיוחלוקי־הדעות

 לבוזמרעםלעתוז
 כיבטוחאניבעבר.

קורשלהאריחלק
ישושלהעתוזאי

 יצטרפוכולהראל
 זאת. לדעתי

 בר־כוכבא,יצחק
ירושלים

— המאבק תוצאת
כצוקעומדלבוז .

לבון

 בשינוי־דעות בצביעות, אתכם מאשים הנני
 הדמו- כי )906( הזה העולם כתב ״1955 בפברואר אנשי-ציבור. נגד זדונית ובהשמצה

 לבוז. הדחת עם ניצחה הישראלית קראטיה
 ופרםדייזכיכותביםאתם ,1961בינואר
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 יחד משתנים ואנו משתנים, ״הזמנים •
עימם.״

 עם דעתו את שינה כי מודה הזה העולם
הנתו שינוי נעם הסודיות העובדות לימוד

חפוליסיים. נים
מאנימייקר גנרל
 מאניטייקר״ ״גנראל את למנות מציע אני

 להביא יוכל לא זה בתפקיד לראש־הממשלה.
 בשנהלהביאשהצליחכפינזקהרבהכל־כד
 בשטחבמשרד-החקלאות,פעולהשלאחת

.0219הזה(העולם והלולהחלבהעגבניות,
ראשון־לציון הרמון, חיים

תי בל קי תר 200 היהודית מהסוכנות ...
הכיאיכשהו,והרווחתימטילות,נגולות

 כמדלפנייציבים.היוהביציםשלמחירים
ובילהיהודיתהסוכנותאנשיאצליבאוזמז

 לעופות, וסככה סוללות שתי לבנות ממני !55׳
 ״תנובה״באי־כוחגםאמרוובזחשבוני,על

 ה■הכסףאתהוצאתיהמרכזי״.ו״המשביר
כד. ועשיתי אחרוז

 פשוט ויורד, יורד הביציםסחירעכשיו
 בהתחשילחיות,כסרנקחמאיפההפסד.על
בגליל? בחורה, יום־עבודה מחירי עם

שמאי כפר יואל, ברוך
ץ סיכוי או סכנה :הפליטים

האנוש טובי ואת שכנינו את ת-י׳
העי 'ים <מע 'יניקוהלאה). ^

או־
מאז
הזה

 שלצידו הזה, לבירור □יוחדת !ושידות
 ה־,ואנושימוסרימעשי,פיתרוזהוצא
העראתהמכירכאחדלביצוע.נםניתז

 היכול כיחידי זה פיתרוז רואה אני ׳0?'
 הנורא.הסיוטמזאותנולשחרר

מצד הסונית לתגובה לצפות היה אפשר
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