
שלסבוינה בסברי־לגם
• • •
 תנועו־ גמישות על וישמרו אותך ילטפו אותך, יחממו סברי-לגס

תייך.
 מקצות אחת, יחידה העשויים הגרביים תחתוני — סברי-לגס

 ועדינות, דקות גרביים לסברי-לגס ;למותנייך ועד אצבעותייך
לגוף. צמודים יותר, עבים ותחתונים
 אחיד, בעובי גרביים תחתוני סברי־טייטס: — גיוון למבקשות

 ירוק, שחור, בצבעי תפר ללא סברי־טייטס וגוונים; צבעים בשלל
כהה. ובז׳ בהיר בז׳ שוקולד, חום כחול,

 עם וירוק, בז׳ שחור, בצבעי גרביים תחתוני :סברי-נט — ולנועזות
משבצות. של החדשה בדוגמה גרב
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 הילטון. המלון בפרשת הסתכל־נא
 הנוכחי המאבק של היסודות כל בה יש

 2ב־ שיוכרע המאבק — המדינה דמות על
בנובמבר.

 כולה המדינה רקדה ראש־השנה ערב
ובהילטון. הילטון סביב

 לחגוג כדי שם התכנסה הגבוהה״ .החברה
 גדולי המלון, פתיחת. — הגדול המאורע את

בי התחרו והמפלגות מכל'הזרמים המדינה
 ראש־ ולבעליו• למלון בדברי־הלל ניהם

 אויבים־כביכול בהתלהבות• נאם הממשלה
 מרדכי בדברי־שבח. משותפת לשון מצאו
 בלוויית יחד, הצטלמו שטרן ומרדכי נמיר

 הפתיחה. בטכס חיוכיהם, ומיטב נשותיהם
 היו כולם — ומפ״ם רפ״י והמערך, גח״ל
שם,

 מלון אחד: בדבר מאוחדים היו כולם
 נצ־ הוא הישראלי. המשק פאר הוא הילטון

 לאומי הישג הוא הערבים. על גדול חון
ראשונה. ממדרגה

 של העתונים אמרו כך הראדיו. אמר כך
המפלגות. כל

 קטן ילד רק עמד הזה הקהל כל ומול
 ה־ את וקילקל הזה, העולם ושמו אחד׳

עירום. המלך אמר: הוא שימחה.
 ה־ השבועון הקדיש ראש־השנה בגליון

 היו לא הילטון. למלון עמודים שני מסויים
 את גילו הם ותשבחות. הלל עמודי אלה

המלון. הקמת על האמת
 פקיד זכה איך בפרוטרוט שתיאר אחרי

 של למטר ,משרד־המיסחר־ור,תעשיר של בכיך
 סיכם הפרטיות, מטרותיו לשם ממלכתי כסף

 כך: הפרשה את הזה העולם
מיל 50 טושקעים המפואר הילטון במלון

לירות. יון
ל זה כסף בא מניין

 16־. הילוותד! עצמה ממשלת־ישראל ©
היש הציבור מכיסי ישר — לירות מיליון
ן ראלי•
להח למעשה ערבה ממשלת־ישראל ס
 לירות, מיליון 22.5 של והריבית הקרן זרת

ב קוני־איגרות על־ידי כהלוואה שניתנו
אמריקה.

נו הלוואי• לתת התחייבה הממשלה @
 המדון, למקימי לירות מיליון ו1 בסן ספת
 ב־ נוספות איגרות למכור יצליחו לא אם

זה. סכום
 מקופת ההשקעה כל באה למעשה כלומר:

בער ואם במזומן אם הישראלי, הציבור
למעשה. ואם להלכה אם בות,

 תמורת הישראלי הציכור קיפל מה
זו? השקעה

 50 מלון על בבעלות חלק שום לו אין
המיליונים.

 המלון, הנהלת על פיקוח שום לו אין
בת. להתערב זכות ושום
 הוצאו איך לברר אפשרות אפילו לו אין

המיליונים.
? המלון שייר למי

 השאר ולקבוצתו. סלע לעמנואל בעיקר
פרוטה. אף סיכנו שלא האמריקאים, למלווים

ה הגורמים כל של כולה, ההשקעה כל
 לרבע מגיעה — המלון על הבעלות מן נהנים
 וחצי!) אחד (אחוז 1.50,־/ שהם דולאר, מיליון
ן ההשקעה. מכלל

★ ★ ★
ה החלה זו כתבה של פירסומה מרגע

לרעוש. מדינה
 הקדיש לא אחר עתון שום לב: שים
 או שבוע, באותו אחת מילה אף לפרשה
 לא כן. לפני בחודש או כן, לפני בשבוע

 זולת הפרשה כל על פירסום שום היה
הזה. בהעולם הפירסום אחד:
להת העניינים החלו — רגע מאותו אך
מסחררת. במהירות גלגל

מלחמת־הבחי־ למרכז הפכה הילטון פרשת
רות.

 ב״הילטון־ מפא״י 'את האשימה רפ״י
 כי וגילתה השיבה מפא״י סוציאליזם״.

 למען שלחץ היד, קולק, תדי רפ״י, מנהיג
ביותר. הגרועים בתנאים זו עיסקה ביצוע

 ועדה שהקים הודיע שר־המיסחר־וו•,תעשיר.
 שאותו נתגלה כך כדי תוך הפרשה. לחקירת

 שייצג, הוא — צדוק חיים — עצמו שר
בעלי את פרטי, כעורך־דין הקודם בגילגולו

 מן שהשיג והוא הממשלה, כלפי ך,מלון
הפנטאטטיים. התנאים את הממשלה

 כל בשצף־קצף. מפא״י את התקיפה מפ״ם
 מאד היה ולכולם העגלה. על עלו האחרים

 אותה ערכו המפלגות כל כי — נעים לא
 וכינוסי־נשים וחוגי־בית קבלות־פנים שעה

הילטון! מלון באותו ואטיפות־נכבדים
 הכנסת־ עיור ששילמו לקוות רק (ואפשר

 יכול אחרת שהרי מלא. מחיר זו אורחים
 דמי הס שאלה בהן לחשוד הציבור היה

לא־יחרץ.)
★ ★ ★

 אף מדוע :1 מם׳ שאלה מתעוררת כאן
 בעת הדברים את פירסם לא אחר עתון

המלון? פתיחת
 את (להוציא העתונים כל שתקו מדוע

 לפני כתבה לכך שהקדיש המישמר, על
להמ לנכון מצא לא אך — חודשים כמה
 בעת תוצאותיה את ולפרסם בחקירה שיך

המלון)? פתיחת
דרו היתד, לא סמויות. היו לא העובדות

 גאונית. עבודת־חקירה זה, במיקרה שה,
 בעל כתב, כל בונד. בג׳יימס צורך היה לא

 כל את לגלות היה יכול מינימאלי. כושר
אנחנו. גילינו אשר

 היה לא אחד אף רצה. לא אחד אף
מעוניין.
מדוע?

מעוניינות היו המפלגות שכל מפני האם

בהילטץ אשכול ומרים שטרן מרדכי
 נוגעת שהאמת מפני האם האמת? בט-־שטוש

יחד? גם המפלגות לכל
★ ★ ★

 הכלכלי־ המישטר את מייצג הילטון שהרי
בארץ. השורר החברתי

ה ר,״פועלי״, ה״שמאל״ את מסמל הוא
 אותם ומעניק הציבור מכיסי מיליונים חומס

פרטיים. לבעלים כמתנה
 ב״יוזמד, הדוגל ר,״ימין״, את מסמל והוא

 אינה שהיוזמה מסתבר והנד, — חופשית״
 וכל דבר, מביאה אינה במאומה, מסתכנת

 מכיסי הכסף הוצאת את ליזום הוא כוחה
 הפו־ ״ההגמוניה עם קנוניה תוך הציבור,
עלית״.

 כולם לכן שתקו. כולם לכן האמת. זו
הצ בורגנים״ ו״נציגי פועלים״ ״נציגי —

הפתיחה. בטכס הילט!ן באולם יחד טלמו
★ ★ ★

המסויים. לשבועון — ומכאן
 היד. יכול הוא האמת. את פירסם הוא

מדוע? לעצמו. זאת להרשות
עליו. ללחוץ שאי־אפשר מפני קודם'כל:

 הוא אין כספיים. לפיתויים נענה הוא אין
 הדברים, את נפרסם אם החשבון: את עושר,
 מלון של מודעות מאד הרבה חלילה נפסיד

 אנשים הרבה עם ונריב בעתיד, הילטון
כסף. מאד הרבה להם שיש

פוליטית. מבחינה עליו ללחוץ גם אי־אפשר
 מקבל הוא אין קנוניה. לשום שותף הוא אין

מאיש, הוראות
 שלח הוא האמת. את לוודא רק דאג הוא

 לבעלי הפירסום, לפני המאמר, נוסח את
 להתייחס הזדמנות להם נתן הוא הילטון.

מ כמה קיבל הוא בו. הכלולות לעובדות
 היה הוא האחרות. את ודחה הערותיהם,

 אמת הם שפירסם הדברים כי משוכנע
 שזה מאז הוכח ואכן — וטהורה מלאה

כר•

1467 הזה העולם


