
ת א ר ק  השניה הוועידה ל
התנועה של

 30—29 בימים בתל־אביב, תתקיים אשר
,1968 במארס

 התנועה ואוהדי חברי מוזמנים
המחוזיות: לאסיפות

ב # אבי תל־ ב
ב 8.30 בשעה במארס, 7 זה, חמישי ביום
ב קפלן, רחוב בני־ברית, בבית ערב,

השתתפות
 אכנרי אורי ח״ב

 פהן שלום
סגל שמואל עו״ד

ה # בחיפ
ב 8.30 בשעה במארס, 8 זה, שישי ביום
 ,50 מוריה רחוב פת, קפה באולם ערב,

בהשתתפות הכרמל, הר על

ה שימשו, הזה העולם של כתבים שני
אחרים. בעיתונים לידיעות נושא שבוע,

המש על־ידי נעצר שקד, שמואל האחד,
 כן לפני לילה שנגנבה קופת־ברזל, ליד טרה

 בפרדם ונמצאה בתל־אביב, מחנות־תכשיטים
הרש ההודעה לדברי השוטרים, נתניה. ליד

הו וכאשר הקופה, ליד מארב הכינו מית,
 לתפוס הצליחו בחשיבה, צעירים כמה פיעו

נמלטו. היתר מהם. שניים
 כתב שקד, שמואל היה אלה משניים אחד
פליליים. לעניינים הזה העולם

★ ★ ★  שנים. כשלוש לפני זה לתפקיד נכנם שקד
מחיי לעבודה חדש כתב קבלת כלל, בדרך

 לא שקד לגבי העיתונאי. כושרו בדיקת בת
 לא וחשוב — בכישרון ניחן כי ספק היה

טובים. מקורות־אינפורמציה לו היו פחות:
 — עצמו לו אתגר היתד, לעבודה קבלתו

 עם בעבר הסתבך 33ה־ בן הצבר כי ולנו.
 ולהתחיל מעברו להינתק ביקש ועתה החוק,

 כל אלא אנחנו, רק לא חדשה. בקאריירה
 במגע, עימו בא ועתה מקודם שהכירו מי

יחיד־במינו. מיבצע־שיקום בכך ראה
 אנשי־ עם היו ביותר הטובים קשריו

 העיתונאיות ההצלחות מן וכמה המשטרה,
לקש־ הודות באו זה בשטח הזה העולם של

 אכנרי אדרי ח״כ
סגל שמואל עו״ד

מזכירות
ואנגלית בעברית

ות ד י פק
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כיג׳י עם בשיחה ינאי
 בעולם המתרחש את ידע גם הוא אלה. רים

 דברים ידע לא־מעטים, במיקרים התחתון.
המשטרה. עליהם שמעה בטרם עוד

 שלו, יוזמתו פרי בעיקרה, היתה, עבודתו
 מראש להודיע כלל, בדרך נהג, לא והוא
להיפגש. עומד הוא מי ועם הולך הוא לאן

היתד, לא הללו השנים שלוש כל במשך
 מהימנותו, על שהוא, מקור מכל תלונה, כל
הגינותו. על או

נתניה? ליד בפרדם כן, אם קרה, מה
 מה על להסתמך רק יכול אני לצערי,
 היתר״ שקד של טענתו בעיתונים. שפורסם

 העיתונאית. עבודתו בתוקף שם נמצא כי
 לו היד, כי הכחיש פרקליטו, עם בשיחה

בשוד. כלשהו חלק
המוס המוסד רק לקבוע יוכל האמת את

 רק יכול אני אז, עד בית־המשפט. לכך: מך
 של העבודה מן היעדרו על צער להביע

מוכשר. כתב
★ ★ ★

ב ת כ י, ה שנ  יותר עוד לכותרות שזכר, ה
ינאי. יוסי היד, — מצערות ופחות — שמנות
 במערכתנו: חדש־יחסית הוא )24( ינאי

 הדף את הוצאנו כאשר אלינו הצטרף הוא
 המערכת בצוות ונשאר אשתקד, ביוני היומי,
ל לטעון יכול הוא אבל דף. סגירת לאחר

ה מיקצוע את שבן גדול, יותר הרבה ותק
 שבע לפני הזה, בוזעולם למד עיתונאות

 להתגייס, כדי אז עזב המערכת את שנים.
עיתונאית. בקאריירה שיחרורו לאחר המשיך
המער מישיבות באחת העלה, אשר הוא

 בן־גוריון, דויד אצל לבקר הרעיון את כת,
 המנהיג את לתאר כדי רעייתו, מות לאחר

 להשיג גם אפשר, ואם בבדידותו, הקשיש
 הזקן של מקורביו עם התקשר הוא ראיון.

רצוי. הביקור כי השיבו ואלה בשדר,־בוקר,
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 היטב, בן־גוריון משפחת את מכיר ינאי
 הכיר עצמו בן־גוריון את ואילו מילדות. עוד

 מבט במערכת עבד בד, התקופה מן במיוחד
 אליו, בפנותו לכן, רס״י. של הביטאון חדש,

 החדש, מעמדו את מייד הבהיר בשדה־בוקר,
הזה. העולם כתב הוא כי לבן־גוריון הודיע
 בודד, בכתבתו דיוזח האלה הדברים כל על

 דיווח: השאר בין ).1590( הזה בהעזלם
בשדה־ הצריף בפתח אותי קיבל בן־גוריון

 שהוא למרות טוב, שר־חינוך להיות יכול
טוב.״ פוליטיקאי לא

 זלמן הקורא את כמובן, הקפיצו, דבריו
בצו ברבים התגלה הדבר החינוך. שר ארן,

 מכתב־ כתב השר לה: פילל לא שאיש רה
 אך לכנסת. אותו שלח לבן־גוריון, תגובה
 נלקח בכנסת, היה לא שבן־גוריון מכיוון

 נערכה בו ביום לשדה־בוקר, המכתב אליו
ו״ל. פולה של לקיברה העלייה

מלחי פרשת וגיבורי (מימין) שקד
 את יותר עורך הוא אין שוב אומנם בוקר.

 שש לכן מחלתו. בגלל המפורסמות, צעדותיו
 עם המשק, בחצר מעט, לטייל להזדמנות

 לרא״נו. שבא עיתונאי
נתן לא בן־גוריון רגיל. ראיון זה היה לא

המשק כחצר
 ארוך, מונולוג היה זה שאלות. אותו לשאול

 והצליח לנושא, מנושא ״הזקן״ זינק בו
ה בעיות שלל השעה, מחצית תוך להקיף,
 בן־ ונושאים החדשות, של ברומן עומדות

טיפוסיים. גוריוניים
 בן־גוריון שהעניק הראשון הראיון זה היה

 בתחילת אומנם הזה. העולם לכתב אי־פעס
 רא־ להעניק רוצה ״איני אמר: הוא השיחה

 נגד דבר שום לי אין הזה. להעולם יונות
מת רק אני בסדר. הן העיתון. של הריעות

ש לאחר אולם הערומות.״ לבחורות נגד
הרש הראיון של הכותרת בלי עימי, שוחח

 הדברים את לפרסם רשותו את ביקשתי מי,
וקיבלתיה. —

 אחרי מייד ינאי על־ידי נרשמו הדברים
 לפרסמם. הרשות שנתקבלה אחרי השיחה,
מילולי. כימעט הוא הניסוח

★ ★ ★
ה חינוך: על גם דיבר כן־גוריו* . . . ״

 נלחמו במלחמה, שנלחמו האלה, בחורים
מפק יש לצבא תורה. בהם שהרבצנו כיוון
 אנשי־ גם אלא מיקצועיים רק שאינם דים

 יש החינוך במשרד מוסריים. ואנשים רוח,
 אלה לא בעיקר כולם, לא אבל כאלה, גם

פוליטי יהיה ששר־החינוך אסור שבצמרת.
בכ זה טוב, לא או טוב ציבורי עסקן קאי,

סמילנסקי שיזהר חושב אני משנה. לא לל

ב משר־ההינוך מכתב כי שהניחו מכיוון
 דברי־תנחומים, דק להכיל יכול כזה יום

 הזקן הקבר. ליד — לבן־גוריון העבירוהו
 חמורה, בארשת־פנים אותו קיפל אותו, קרא

 הסתגר הטכס אחרי מייד לכיסו. והכניסו
לארן. תשובה וכתב שלו, בחדר־ד,עבודה

 מייד תכחיש לא ״אם כתב: שארן מד, וזה
 אפגש לא מפיך, הזה העולם שכתב מה את

יותר.״ עימך
 נתתי שלא הודעתי ״כבר בן־גוריון: השיב

להכ מוכן אני אין אך הזה. להעולם ראיון
 צורך אין אם כותב. זה שעיתון מה חיש

 משרד־החינוך־ תיפגש: אל איתי, להיפגש לך
ה כאזרח ואני, העם, לכל שייך והתרבות

 להיפגש מי עם הדרך את כבר אמצא מדינה,
לשוחח,״ מי ועם

 הפירסום רקע לגבי הוסיף, בשיחה ואילו
 את הציג אשר צעיר ״הגיע הזה: בהעולם

 הוא עיתון באיזה שאלתיו כעיתונאי. עצמו
 מבט בשביל עבד כי השיב והצעיד עובד,
הזה. העולם בשביל עובד הוא עתה אך חדש

שומר־הראש עם
ל־ ראיון לתת מוכן אני אין כי לו השבתי
.״ הזה העולם . .

 של רעייתו כהן, נחמה שדה־בוקר, חברת
 בן־גוריון מר ״לא הוסיפה: כהן, יהושוע

 הזה. מהעולם העיתונאי עם דיברנו אני ולא
 איתו.״ דיבר לא במשק אחד אף בעצם,
 הוא אבל איתר״ דיבר שהוא כתב לא ינאי

 — שדד,־בוקר מחברי וכמה כמה עם דיבר
 בן־גוריון, של וידידו נחמה, של בעלה כולל

 בן־גוריון עם לשיחה אשר כהן. יהושוע
ותמונו — צלם על־ידי הונצחה היא עצמו,

עצמן. בעד מדברות תיו

1592 הזה העולם


