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במדינה
שן )10 מעמוד נהמ

 בגרמניה. פויכטוונגר משפחת על־ידי שנה
ההרפתקנות. תקופת נפתחה

הי הגדולה ההרפתקה של גולת־הנותרת
 פויכט־ בנק על־ידי אלרן בנק רכישת תד•

 אפשר ״אפי״, חשב בנקים, שני עם ונגר.
מהר. יותר להתפתח
 ל״י. מיליון שישה עלתה בלבו זו עיסקה

לקו של שונים מפקדונות לקחו הכסף את
 התמורה את קיבלו אלרן בעלי הבנק. חות

פויכטונגר המלאה,  חוסר־מוומנים עם נשאר ו
לממשם. אפשרות שאין נכסים ועם

 היו אמיר לרענן !הצעיר הדור יחי
 עם אחד בקנה עלו שלא גדולות, שאיפות

 ונסיונו. הכשרתו עם אפילו ואולי — גילו
 מאוד קרובות לעיתים נסעו ואפשטיין היא

בינלאומיים. לאילי־הון כיאה חיו לחו״ל,
 במיתון התחשבו לא שהם היתה, הצרה

 ל- נכנסו הם הקיימת. הכלכלית ובמציאות
 המשאבים את בחשבון לקחת בלי עיסקות,
 רכישת אחרי במיוחד — לרשותם העומדים

 פתאומי שהיה הסוף, בא וכך אלדן. בנק
ההתחלה. כמו בדיוק

 בחדרי־ההד לראשונה נדלק האדום האור
 הממונים בירושלים. ישראל בנק של הלה
עצמם, את שאלו הבנקים על הפיקוח על

מלא להיות זו יכולה עתונאית, מבחינה
 הכחשות, מפני חשש אין שכן קלה. כה
הוצאת־דיבה. על תביעות לא אף

 קלה. עבודה חיפשה לא קשת• סילבי אך
מס וד,שנונה הסרקאסטית הכתיבה מאחורי

 הרושמת חרוצה־להפליא, עתונאית תתרת
 פרטים ואוספת בן־שיחה, של מילה כל

בעבודת־נמלים.
לעוב צורבת ונאמנות זו, חריצות דווקא

 מסתם שלה חידון־השבוע את הפכו דות׳
קטלנית. לסאטירה חברתי שעשוע

 טיל- של קוראיה ורשעות״. ״בשרון
 יותר עוד חדת־לשון היא שבחייה — בי

 לעצמם מתארים אינם — בכתיבתה משהיא
 השבועי לטור נושא למצוא לה קשה כמה

 רש־ בקלילוה נכתב כאילו הנראה שלה,
 בכלל תמצא שלא תמיד חוששת היא עית.

טוב. יהיה לא שהנושא או — נושא
 בלמרחב סילבי קראה כחודשיים לפני
 קבין ״תשעה שכתב: ״חגי״, של רשימה
רש קשת. סילבי נטלה עתונאי כשרון

 טיל־ ,גועלית את למה אז כנ״ל... — עות
ו הדק הגבול את עוברת את מדוע בי?

לניבול־פה?״ סטירה בין המבדיל החיוור
של הכתבה להיפך: כעסה. לא סילבי

וקשת כן־אמוץ
לכם? מזכיר זה מה

 של הבוערת הבעייד, את לה פתרה ״חגי״
נושא־השבוע.

 שם־העט מאחורי האמרגן. ידידי
רשימ גורי. חיים המשורר מסתתר ״חגי״

מוק היתד, סילבי של הבאה השבועית תה
גידי. בשם יפה־נפש למשורר דשת

או ושמחה צהלה ירושלים של הבוהימה
 יודעים שהם היה נידמה לכולם שבת. תה
 אנשים עשרות לחידון־השבוע. התשובה את

להוכיחה. מי לשבחה מי לסילבי, טילפנו
 לעומת וכאפס, כאין היה זר, כל אבל

ש אחרי האחרונים, בשבועיים שקרה מה
ברזילי, מולא לאמרגן טורה את הקדישה
בימין״. וחי בשמאל ״החושב
אגמון, יעקב היה חמס הצועקים ראשון

 מכיוון ברזילי. למולא רב דמיון בעל אמרגן
 קמו ושותפים, ידידים הרבה יש שלאגמון

 הודיע מהם אחד כאשר סילבי. נגד הם גם
 על אותה לתבוע מתכוון אגמון כי לה,

הירוקות: בעיניה מיצמצה דיבה, הוצאת
זה?״ מה — אגמון ״יענקלה

ה ה מ ? ז ר כי  דן קפץ שבוע לפני מז
 דן השבועית בתוכניתו לזירה. בן־אמוץ
ל־ המוקדש קטע הקריא מראיין בן־אמוץ
 יצא לדבריו, עשת. סבינה בשם עתונאית
 גורי חיים אינשטיין, אריק ידידיו ״להגנת

עתו־ ״בצורה תוארו שלדעתו אגמון, ויעקב
קשת״. סילבי על־ידי בלתי־הוגנת נאית

 באחת סילבי את פעם שראיין בן־אמוץ,
 בלתי־ בכתבה להוכיח רצה מתוכניותיו,

 אדם להשמיץ קל כמה עד הוגנת־במתכוון,
בשמו. לנקוב מבלי
ההשמצה? על קשת סילבי של דעתה מה

 יבולה שאני מה שכל מוכיח בן־אמוץ ״מר
יותר.״ גרוע לעשות יכול הוא לעשות,

 השבועות באחד הארץ קוראי יקראו אם
אמיץ, רן המחונן האמן על מאמר הקרובים

משהו? הזה השם להם יזכיר האם

 ב׳ עתונאות שנות 15 של ותק בעלת •
והארץ. אחרונות ידיעות הזה, העולם

לרכי ל״י מיליון שישה לפויכטוונגר מניין
 את לנהל נוספים ומשאבים — אלרן שת

תקינה. בצורה עסקיהם
 — ימים שלושה לפני נתקבלה ההחלטה

 נעשתה היא עליה. ידעו השרים כל לא וגם
 הוציא בלילה שני ביום ורק בסודי־סודות,

 הורוביץ, (״דוליק״) דויד ישראל בנק נגיד
ה שני הנהלת את להדיח לו שאיפשר צו

עליהם. נציגו את ולהשליט בנקים
 התערבות, תבוא לא אם היה: החשבון

 ואלרן פויכטוונגר יוכלו לא שבו הרגע יגיע
 שמפקידים מספיק התחייבויותיהם. את לכבד

 וירוצו למשל, פיחות, על משמועה ייבהלו
 מה שיקרה כדי — פקדונותיהם את למשוך
אינטרא. לבנק שקרה

 נמנעה לציין, יש ישראל, בנק של לזכותו
ההח בסודיות, נעשתה הבדיקה זו. אפשרות

ו מיידי היה הביצוע תקיפה, היתר, לטה
לצי מלאה אינפורמציה מתן על־ידי פסקני.

יש בנק התחייבות ועל־ידי המצב, על בור
 בנק של ההתחייבויות כל את להבטיח ראל

פאניקה. נמנעה פויכטונגר, ובנק אלרן

ת עתתו
השבוע חידון

 של הגדולה מן שירד התנ״ך, חידון במקום
האינטליגנצ לאחרונה עוסקת חכם, עמום ימי
חדש. שבועי בחידון קוראת־העברית יה

יפר,־הנפש?״, המשורר ״מיהו הן השאלות
 וחי בשמאל החושב האמרגן ״מיהו או

בימין?״
 אפשר התעלומות לפיענוח הכתובים את

 והמחברת ששי, יום של בהארץ למצוא
קשת. סילבי היא

 פשוטה־למדי: השיטה עכודורדנמלים.
 מסויימת, לדמות שלם מאמר מקדישים

 לפעמים האמיתי. שמה את לפרסם מבלי
 שאינו אב־טיפוס ערטילאית, דמות זוהי
 ממשית, דמות זוהי לפעמים במציאות. קיים
בכודנה־תחילה. שונו שלה פרטים אי־אלה שרק

1534 חזרו העולם

הנחה  
כל על

מיוחדות הצעות
שלנו הידועה באיכות סחורות
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אילת שבא״ ,מלכתבמלון
ל״י 298 — במחיר

ס״ במלון אזי או אילת ״
 ל״י 199— במחיר

ם וחזור הלון טיסה כולל חשבוננו. על והמסי
ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה ״ארקיע״ במשרדי ו
,532262—בחיפה ,30771/2—בת״א

 ״מלכת במלון ,25888 — כירושלים
 סוכני כל ואצל 059־2111 אילת שבא״,

הנסיעות.
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 קורסי נפתחיס לינואר 27ב־
 לבחינות חדשים וערב בוקר

 1967 אוקטובר—אפריל
וב במתמטיקה מוגבר לימוד

 ההוראה רמת אצלנו אנגלית.
ותיווכח. בוא — גבוהה
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