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יעקב בית־שאן, המקומית המועצה ראש שד עלילותיו
 )1687 הזה (העולם שעבר בשבוע מיוחד בדו״ח שפורסמו מחלוף,

 זוכות היו ולא כימעט הקטיושות״, בצל ״שחיתות הכותרת תחת
הופ ראש־המועצה של השחיתויות בחקירת כשהתחלנו לפירסום.

בארץ. אחר מקום בשום נתקלנו לא שבסוגן שיטות נגדנו עלו
 מתושבים עדויות לגבות כדי בבית־שאן זהבי נתן ביקר כאשר

 הגיע.״ הזח ״העולם בעיר: במהירות השמועה פשטה מקומיים,
 שעה הכתב, את שאיתרו בריונים מיספר גוייסו קצר זמן תוך

 סגן בת־כם הבריונים, עדות. ורשם המקומי פאר בקפה שישב
 באיומים זהבי על להשפיע ניסו בהיאבקות, לשעבר ישראל אלוף

 אל בפניו הביאו הנדיבה ההצעה את כשדחה מחקירתו. לחדול
 חואטי, משה בעל־המכולת העדויות, ממוסרי אחד את בית־הקסה

לכן. קודם לזהבי שמסר הדברים מכל בו וחזר שהכחיש
 העדויות. נרשמו בו פנקסו, את זהבי מידי חטפו הבריונים

 לבנה שזרק אחר, בריון הקפה בפתח הופיע שהסתלקו אחרי
אותה. וניפץ בית־הקפה בשמשת

 הפנקס. וחטיפת האיומים על זהבי התלונן המקומית במשטרה
 כוח־אדם לנו ״אין השוטרים, אחד לו אמר לעשות,״ מה ״אין

 והופקד שנחטף הפנקס נמצא זאת למרות כאלה.״ בדברים לטפל
 יום, כעבור אותו לשלוח לזהבי הבטיחו השוטרים במשטרה.

העניין. את שיבררו אחרי
 בחקירתו להמשיך כדי בעיר־הספר, לילה אותו ללון חשב זהבי
 איומים ששמע אחרי זו מתוכניתו בו חזר הוא היום. למחרת
 היה בלילה אחת בשעה בביתו. להלינו יעז אשר לאיש להתנכל

מהעיר. ולברוח מונית לשכור נאלץ
 לבריון אותו החזירה המשטרה היום. עד אליו הגיע לא הפנקס

 בגאוזה מנופף כשהוא בית־שאן ברחובות מתהלך וזה אותו, שחטף
 הזה.״ העולם את שסידרנו איך ״תראו הפנקס: את

 בשבוע שנוכחת כפי לבית־שאן. חזרנו והאיומים הלחץ למרות
 השערורייה את לפרסם הטרור שיטות מאיתנו מנעו לא שעבר,

הקטיושות. בצל השחיתות על

חדשים שויוים^
ת ו נ מו ת ת ה ו נ שו א ר ש משרבורג, ספינות־הטילים של ה

 בעיתונות גם ואחר־כך העולם בעיתונות שעבר בשבוע פורסמו
 הקוראים בקרב אסוציאציה שהיא איזו עוררו ודאי הישראלית,

הזה. העולם של הוותיקים
הרא העיתון היה הזה העולם חדשה. התמונה היתד, לא עבורם

 ישראלית ספינת־טילים של תמונה שפירסם בעולם והיחיד שון
 בכתבה ),1614 הזה (העולם חודשים וארבעה שנה לפני עוד חדשה

תמונה). (ראה הימים״ לזרוע חדשים ״שרירים הכותרת: את שנשאה

7.8.1968 מתאייד ,1614 הזה״ ,,העולם כליון
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ת של ענק תצלום ואילנית הק  ג׳ז מהו + קלירווטר קרידנס ל
ת י תימני פרסים. נושא ושעשועון תחרויו

לשמוח טונה סינה^

אר כעבור
הספי על האמברגו את החילו הצרפתים כי הסתבר חודשים, בעה
בישראל. מהן חלק הימצא דבר שפורסם מבלי גם נות

מאח יותר לשמוח, סיבה אולי לנו היתד, כך משום
המצפון ייסורי שרבורג״. ״מיבצע הצלחת על רים,

לנמל ספינות־הטילים חמש כשהגיעו נעלמו
הקישון.
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