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05 מעמוד (המשך
פי - לקראם יבלו לא גם הם הצווים. את קראו לא הפתבים אבל
מועד. באותו הופיע, טרם ״רשומות״ :ליון

באללה נשבע נאצר עבדאלרביעית מערכה
 ישראל לעיתוני ובעמאן. בדמשק בקאהיר, גם — רבים מאזינים יש ״קול־ישראל" 1*
הזרה• העיתונות כתבי ביניהם רבים, קוראים יש /

 רחבי לבל סנסציוניים מיברקים אלה בתבים שלחו היום למחרת
 ופי האוייב", ״שטחי מעמד את ביטלה ישראל פי והודיעו יזעולם,

לישראל. השטחים סופחו מעיטה1:
 מרדניים. פועלים בפני לנאום עליו היה אללה. מידי כמתנה הדבר בא עבד־אל־נאצר לגמאל

 האמיתי. פרצופה את וגילתה הכבושים השטחים את ישראל סיפחה הנה כי להם סיפר ־,וא
הכבושים, השטחים את לשחרר באללה להישבע הערבים ועל ערך, עוד אין יארינג לשליחות

, שעל. אחרי טעל
 שיחות־ כל את מייד להפסיק היסטרית בקריאה הערבי העולם אל פנתה דמשק ממשלת

 לבדה שהיא הגדולה, למלחמת־השיחרור ולהתכונן והכניעה, החולשה גילויי ושאר ־,שלום
 הערבי, העולם כל את ולספח לכבוש הזוממת הציונות, מידי פאלסטין את לשחרר יכולה

 על־סדר־יומו העניין את להעלות באו״ם נציגה על הטילה גם היא הפרת. ועד הנילוס טן
האירגון. טל

 (במגמה יארינג עם במשא־ומתן ביותר עדין בשלב רגע באותו נתון שהיה משרד־החוץ,
 חבלה בפרשה ראה לשלום), מוכנה ישראל בעוד בשליחותו, מחבלים המצרים כי (הוכיח
 למשרד־החוץ כי לעיתונות להודיע הזדרזו בירושלים מדיניים״ ״חוגים במאמציו. זדונית

שר־הפנים. פעולת על ידיעה כל היתד, (א
 כי הוא אף הודיע המוחזקים, השטחים על הממונה משרד־הכיטחון,

עימו. תיאום שום היה זא
 על גבוהה המדברת כמדינה העולמית דעת־הקהל בפני ישראל הועמדה וכה, כה בין
 כבושים״ משטחים ל״נסיגה (הקוראת האו״ם להחלטת להיענות נכונותה ועל בשלום ־צמה

 כל את לספח זוממת שהיא בעוד הסדר־שלום), במיטגרת ומוסכמים״ מוכרים (״גבולות
וכתחבולה. בעורמה בחשאי, ;שטחים

1 מי מתפטר, מיחמישית וכה1מ/

במדינה
תולדות

ס חי קיי ו
הישר לאזרח חסידוף חי השם אופר מה

 כלשהו, זיכרון בעל שהינו מי הממוצע? אלי
 התפרסם הצעיר הירושלמי הגבר כי יודע
 של לשעבר המפכ״ל בפרשת חלקו בגלל

סהר. יחזקאל המשטרה,
 משרותו השתחרר שרק צנחן אז חסידוף,

ב המשפטים משרד בארכיון עבד הצבאי,
 התכתבות גילה עבודתו כדי תוך ירושלים.
 לזיכויו להביא מזימה על שהעידה רשמית,

 עדות־שקר. מתן של ההאשמה מן סהר של
 בוזעולס ההתכתבות לפירסום גרם חסידוף

 אבל — הורשע סהר סוכלה. והמזימה הזה,
 למאסר נדון הוא ביוקר: שילם חסידוף גם

המדינה. סודות חוק לפי
 שלווים, לחיים שב עונשו, את שריצה אחרי
 מם־עיזבון במחלקת נשכח ממשלתי כפקיד

 ליחידת־הצנח־ חזר יוני במלחמת בירושלים.
ה אחרי עצמה. בירושלים לחם לא אך נים,

 הבו־ בשכונת מביתו ידיד, עם יצא קרבות
 חבריו- נלחמו שבהם השטחים לעבר כארים,
 על עלה ביתו שליד בשטח״ההפקר למדים.

נקטעה. הימנית רגלו כף מוקש־נעל.
 למחרת בעיתונות, שהתפרסמה בהודעה

 חי שהשם — המשטרה גירסת הובעה היום,
 — בלתי־נעימים זיכרונות בה מעורר חסידוף

לח שניסה שעה נפצע הצעיר כי נאמר, בה
ביזה. לבוז כדי ערבי, לשטח דור

המפר את תבע עמוקות, נפגע חסידוף
 ללא זו מפרשה גם יצא השבוע לדין. סמים
 הידיעה פירסום על התנצלו העיתונים רבב.

פיצויים. לו שילמו ואף ,והכתבת המשמיצה

דרכי־אדם
העצמי הגולה

מ י \ ה י ר ר ק ב ד  היום, למחרת מתפטר שר־הפנים היה רגילה, דמוקראטית במדינה ה
 הסערה שוככת היתד, גם כך נשמר. ישראל של וכבודה מתחסלת הפרשה היתד, וכך
:מרחב.

 מפלגות. של פדראציה אלא צרופה, דמוקרטיה אינה ישראל אולם
 נשאר הוא פלשהו. מתפקיד יתפטר המפד״ל ראש פי ייתפן לא נלל

:תפקידו.
 אבל השר. על סוערת ביקורת מתיחת תוך לכנסת, מייד מגיע העניין היה אחרת במדינה

 מה על רק בו ומדובר וממושמע, צייתני מיוחד־במינו, מוסד היא ישראל של :כנסת
שידברו. רוצה זד,ממשלה

 הצעה זאת היתר, זה. נושא על הכנסת של לסדר־היום ויחידה אחת הצעה רק הוגשה לכן
 של הדחיסות את אוטומאטי באופן שללה הכנסת נשיאות אבנרי. אורי ח״כ של חופה
דיון.* שום ללא הפרק מן הורדה ובכך — :הצעה

 לא. או חוקיים הם האלה הצווים אם הפעייה נפתרה לא בכד אולם
כמיבחן. הועמד לא !דבר
 בני־אדם כניסת על צו להוציא מוסמר שר־הפנים ספק. כל אין הצוזים מן שניים לגבי

חוקיים. הם השלישי והצו השני הצו כי ברור לכן ממנה. וליציאה ישראל
 ופמפות מעמד כל אין לשר־־הפנים הראשון. הצו לגבי מתעורר הספק

 ליד תחנת־גבול להקים יפול הוא איד כן, אם המוחזקים. שטחים
אלנבי? שר

 תקדי־ לכך יש הדייסה: את שבישל האיש בן־מאיר, ישראל שר־הפנים, סגן כך על העיר
 שבקאנדה, במונטריאול תחנת־גבול הקימה ארצות־הברית ממשלת למשל, בינלאומיים. ים
 השווייצית בעיר צרפת ממשלת גם עשתה כך לארצות־הברית. הנוסעים אנשים על להקל די

נבה.
 ממשלות בהסכמת הוקמו ריבוני, ושוזייצי קאנדי בשטח זרה אדמה על אלה, תחנות אולם
 שר־ קיבל האם הישראלי. הצבאי המושל הוא המוחזקים בשטחים הריבון ושודייץ. אנדה
 אדמתו? על תחנת־מעבר להקים הצבאי המושל של רישמית הסכמה פנים
מראש. לכך הסכים הצבאי המושל כן. בן־מאיר: ישראל סגן־שר־הפנים הוויכוח אחרי טען

 בגופו בפירוש נאמר לא הדבר בי חוקי. תוקף אין זו להפפמה אולם
 המשפט לפי חוקי אינו הראשון הצו פי לוודאי קרוב לפן עצמו. הצו ול

באחד.** והבינלאומי ישראלי

 ממשלה — הליכוד־ר,לאומי ממשלת בעידן בישראל, רק לקרות היה יבול זה ל י•
 פרועה תחרית בה שקיימת וסותרות, נוגדות דיעות בקירבה שמתרוצצות קו, לה שאין ■
ופירסומת. יוקרה (

 טימטום. של עניין שזהו פשוט בציון העניין את לפטור היה אפשר
כללים. יש לטימטום גם אולם

 היה בוודאי המוחזקים, השטחים מן כנסיגה להתפרש שיכלו צוזים שר־הפנים פירסם אילו
 נתקבלה שאומנם לוודא כדי מאחורי־הקלעים רחבים בירורים מתחילים והיו מתעכב, רסומם

בפירסום. טעות חלה ושלא הממשלה, דעת על אמיתית זלטה
 סיפוח לקראת מובילים אלה צווים כי גמורה) (בטעות לכולם נדמה שהיה מכיוון אולם

 פרשה יכלה — בכך רוצים ישראל אזרחי רוב כי בטעות), (שוב לכולם ונדמה זטחים,
אבסורד. של לתהום להתגלגל
ויליאם הסופר בדברי

יה.
כשיגעון שיטה יש אבל שיגעון, זה :שייכספיר

י7 ׳״׳־ -------י— ו ן ן . *־ן_יזךיי; /
 לבוחר). דו״ח (ראה תעניין .על כלשהו לוויכוח להביא אבנרי הצליח זאת בכל י

 אמנון עו״ד של חוות־דעתו על־פי אבנרי ח״כ על־ידי לראשונה שהושמעה זו, טענה **
 בחוות־דעת אליה, הצטרף השאר בין משפטיים. בחונים רבח לתמיכה בינתיים זכתה ״וני,

 רוזנטל. יעקב נ׳ייסם הארץ, של המשפטי המומחה ורטת,
—-------------------------- --------- - _ --------

 ותעד — ידועה דמות היה שיבר חביב
הרביזיוניס התנועה איש בארץ. — הונית

 שיבר התגייס לתנועת־החירות, שקדמה טית׳
בבאר־שבע. הוצב תש״ח, במלחמת כטוראי

 שירות־דואר כל עדיין קיים היה לא שם
המדי להקמת הסמוכים בימים — ממלכתי

 בכיכר תיבת־דואר שיבר הציב כן על נה•
ה את הנושאת חותמת־גומי הזמין העיר,

 מכתבי־ ואסף באר־שבע״, ״דואר סיסמה
לעורף. צפונה, לשלחם מנת על — חיילים

מ שיחררו לאחר הגג. על משוגע
 הקים הוא בתעלוליו. שיבר המשיך צהיל,
 בה ביותר, פרטית פוליטית תנועה לעצמו

מוב כמה עצמו, הוא בעיקר, חברים, היו
 מישר, בשם רומני ניכזב וקומוניסט טלים,

 האנטי- הליגה קרה זה לאירגון־ננס בראון.
בישראל. קומוניסטית

 רבות: פעלה כשנתיים, שנתקיימה זו, ליגה
 המודפסים — משוכפלים כרוזים שלחה היא

 עצמו; שיבר על־ידי מאוד נמוכה ברמה
משוחררים. לחיילים שיכון סיפקה ובעיקר:
 ששיבר לעובדה הודות זאת עשתה הליגה

מסו היה ולכן במיקצועו, בניין קבלן היה
חד נטושים, בתים של גגות על לבנות, גל

משוחר חיילים שיכן בהם — רעועים רים
לגולגולת. לירות עשרות כמה תמורת רים

 עיריית מצד תביעות של שורה התוצאה:
 ריש־ ללא בנייה להתיר שסירבה תל־אביב,

 הריסה נוספת: תוצאה יפו. גגות על יון
המיבנינב מן חלק של

ה את זמן־מה, לשיבר, היקנתה הפרשה
הגגות״. על ״משוגע כינוי

ה היו שיבר בעיני כדאי. שיגעון
 שלו הפרטי הדואר חיסול כמו — הריסות

נור לבנה—קומוניסטית מקנונייה חלק —
פטיצ שלח הוא להתבטא. שנהג כפי אית׳
האמריקאית. הקונסוליה חסות את ביקש יות,

לגוואטמאלה. היגר עזר, לא זה כשכל
 איכשהו, אבל קשים. ימים עליו עברו שם

 נמוך הצנום, האיש את המאפיינת בזריזות
 דרכו, את מצא הוא וכחול־העיניים, הקומה

לארצות־הברית. — מכסיקו דרך
 צרור בישראל אנשים כמה קיבלו השבוע
 רב בהידור הפעם — משוכפלים מיסמכים

 הליגה הכותרת את נשאו הם יותר: הרבה
בגלות. — הישראלית האנטי־קומוניסטית

 המארב־ הישראלית ״המדינה שיבר: כתב
אח כתב העולם!״ ליהודי סכנה היא סיסטית

 ל- שהצסרף מחדי, מוחמד הערבי הד״ר ריו
הקו נציגת היא ״ישראל בניו־יורק: שיבר

התיכון!״ במיזרח מוניזם
 חביב של המטורפות־הישנות בסיסמותיו

 שהתחדש, מה חדש. כל היה לא שיבר
 הליגה שאת העובדה היתד- זאת, לעומת

 ייצגה בגלות הישראלית האנטי־קומוניסטית
מוכרת. ודי —אמריקאית ליחסי־ציבור חברה

גולן גירה
 את לראשונה פירסם הוליבודי יתץ ן*
הרא בעמוד גדולות. בכותרות הידיעה. 3

 ״היא זעקו. הן התגרשה״. גולן ״גילה שון:
 בבוורלי במלון בדירת־פאר עכשיו מסתגרת

אחד.״ אף רואה ואינה הילס,
 — בירת־הסרטים את הפתיעה הידיעה

 ראשית, ישראל. את פחות לא מפתיעה והיא
 ושנית, הישראלית? השחקנית התגרשה מדוע
 -ידעו לא מדוע התחתנה? בכלל היא מתי
 רבלני־הוליבוד, לא מעריציה, לא כןי על

אחריה. שעקבו העיתונאי״ לא יאפילו
בעב מצוייר. הללו השאלות לכל התשובה

 יתומה, נערה היתר, כשעוד גילה. של רה
עליית־הנוער. במיכגרת ארצה שהגיעה

 בגיל גילה כשהיתה בשואה ניספו הוריה
 היא מעולם. אותם הכירה לא לכן רך.

 או קרוב ללא אם, ללא אב׳ ללא נשארה
לדבר. שלמדה לפני עוד — מודע

★ ★ ★
בלידות פחד

אר גילה הובאה המלחמה תום ם ץ•
ג  עברה משם — למוסד והוכנסה צה, י

 כל יותר, בוגר לנוער המיועד אחר, למוסד
 תמיד ולא — במוסדות עליה עברה ילדותה
גבוהה. ברמה מוסוות

 וניפחדת. חלשה רכה, ילדה היתד, היא
 פחדה היא הגדולים. מהילדים פחדה גילה

 שטיילו מהעכברושים פחדה היא מהמטפלת.
 פחדה היא למיטוה־הברזל. מתחת בלילות

 לה שהזכיר — מרעש פחדה והיא מהחושך,
באירופה. ההפצצות את תמיד

 המוסדות, אחרון את ועזבה גדלה כשהיא
 מרעש, מאנשים, הפחד נטוע בה נשאר

 השחקנית ישנה הזה היום ועד ומחושך.
דלוקים. האורות כל בו בחדר הידועה

 הכל לעשות גולן גילה מוכנה היום עד
ילדותה. לתנאיי לחזור לא כדי

 החשוך, לעבר לשוב לא זו גחושה החלטה
 אחרת: להחלטה אותה שהביאה גם היא

 לצמרת. תגיע היא כי לעצמה, הבטיחה גילה
 מיטות על בדירות־פאר, גרים בהם למקומות

 ושהיא אורות. הרבה עם בחדרים רכות,
במס אם כי רעשני, בחדר־אוכל לא תסעד
שטי על בלאט, המלצרים צועדים בהן עדות
טוב. אוכל ומגישים רכים, חים

לאכול. רוצים שרק כמה — והעיקר
★ ★ ★

בחו לתשלום צמחונית
 הפכה היא 18 לגיל גירה שהגיעה **
 את שמשך מזהיר, יופי בעלת לנערה ^

 ל- להיבחר החליטה כן על הגברים. עיני
הלאה. להמשיר ומשם — מלכת־יופי

 לרופא, הלכה זו, תוכנית להגשים כדי
 עדיין היו הפלסטים הניתוחים בה בתקופה

 להרשות יכלו העשירים שרק יקר, דבר
 במשך אחר־כך, ניתוח־אף. ועברה — לעצמם

 צימחוניות, ארוחות על חיה תמימה, שנה
 את למנתח להחזיר כדי ולחם, ירקות על

הר בשבועיים פעם בתשלומים. — החוב
בשרית. ארוחה לעצמה שתה

 ניבחרה גולן גילה הגיע. יום־הבחירה
 אמרו רבים ישראל. של מלכת־היופי לסגנית

 עליזה המלכה על אפילו עלתה שגילה אז
התח ביום לבשה שהיא הבגדים אבל גור.
 לא ולכן במיוחד, מזהירים היו לא רות

הראשון. המקום את השיגה
 כל בידה היו כבר ללונדון, נסעת כשהיא
 יופי, בהצלחה: לזכות הדרושים האמצעים

יש כיפהפיה ופירסומת — כישרון נעורים,
 להצלחה, גולן גילה זכתה ואומנם, ראלית׳

עולם. מיס של ראשונה לסגנית וניבחרה


