
באוץ זוהו ונעות שתענית היא ישראל,
הב הממשלה בקרב ניכבדים מהלכים היו

 הקהילות של מעמדן את להבטיח ריטית׳
 מדינת תקום כאשר בירושלים, החרדיות

 אפשרות החרדית ליהדות ולתת ישראל,
 שלטון תחת שלא בירושלים להתקיים
הציונות.
 וחריף־המח־ חד־הלשון גודמן להארי

 ה־ בקרב הן רבים, מתנגדים היו שבה
 הדתיים החוגים בקרב והן הציוני מימסד

 טענו ממתנגדיו חלק ממנו. הפחות־חרדים
 התיסרד החיצונית, בדמותו מזכיר שהוא

 החוגים היטלר. את הקטן, והשפמפם קת
מז שדמותו טענו לו שהתנגדו החרדיים

ה שרת משה הציוני של זו את כירה
אותו. להשמיץ התכוונו אלה וגם — מנוח

ת מו שי  ריגול מ
טגג׳יר ג

 כי להישבע המוכנים עדיין ש ף
הברי הנגדי הריגול בשרות עבד גודמן

בגר הסברה חומר בהכנת בעיקר ועסק טי
 רד את שימש אשר היטב, שלט בה מנית,
 הנאצים. נגד במערכה הפסיכולוגית לוחמה

ש עובדות בגלל או זו, עובדה בגלל אם

ש כמי גודמן נודע ידועות, אינן עדיין
הנא החיה מציפרני יהודים אלפי הציל
 גודמן של חתימתו הייתה מספיקה צית.

 לאיים כניסה רשיון להעניק בקשה על
 תמהר הבריטית שהממשלה כדי הבריטיים,

אנג ברחבי חיים כיום זה. רשיון להעניק
מר אשר חרדיים יהודים אלף 50כ־ ליה

גודמן. להארי חייהם את חייבים ביתם
 ביון כאיש גודמן הארי ואגדות סיפורי

 שערים מאה בסימטאות הן מהלכים ומרגל
ב וויטצ׳אפל* ברחובות והן בירושלים

 באומץ פעל הוא כי המספרים יש לונדון.
במשי והיה הנאצית גרמניה בתוככי רב

וב בטנג׳יר הבריטים מטעם ריגול מות
מרוקו.

 וכאשר הציונית ישראל מדינת כשקמה
 הצטרפה ואף ישראל אגודת בה הכירה

 עם קשריו את גודמן ניתק לממשלתה,
 הקיצוניים החוגים עם ונקשר האגודה,

הרחו מלונדון נטורי־קרתא. בקרב ביותר
 את ומנחה בחוטים מושך גודמן היה קה

ה נגד בפעולותיהם קרתא נטורי ראשי
 אי- חרוטה דיגלו כשעל הציונית, ממשלה
ישראל. במדינת ההכרה

בלונדון. יהודי רובע *

 שלא מקפידה היא בה בירושלים, הפרטית בדירתההקוסמטיקאית
 ליופי מכון טרי הקימה בלילה, פעם אף לשהות

 בוחלת אינה טרי והסרטים. הדוגמנות עולם את שהכירה לפני עצמה פירנסה שבעזרתו
ביותר. הקרובים ידידיה את לספר אפילו ומוכנה שלה בסלון הגברים מקרב בלקוחות
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אחד אחר;״ בית לי היה לא ״מעולם כי ומצהירה ירושלים את

 פיסגתו על הזיתים, הר הוא טרי על האהובים הצילום מאתרי
 בתמונה כולה. ירושלים את חובק גופה כאילו אותה לצלם אפשר
בירושלים. היהודי ברובע בבית־הכנסת אורנאמנט ליד טרי : למטה
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יוסי, היה גודמן של ילדיו משלושת
השחו הכיבשה ג׳ו, — מכונה שהוא כפי או

 חנות בעל הוא טרי, של אביה ג׳ו, רה.
 המלכה הלני ברחוב ומזכרות לעתיקות

 זה מסורת ושומר דתי יהודי בירושלים.
 אחיה, ושני טרי ילדיו, שלושת את חינך

 חינוך בצה״ל, קרביות ביחידות המשרתים
 לא ג׳ו של דתיותו אולם קפדני. דתי

 גם שהתנגד המחמיר לאביו מספיקה היתה
ג׳ו. של הציוניות לנטיותיו

ת  עיוור
ת בעין ח א

 לא גודמן שהארי מה שכל תכן ן•
 טרי. בנכדתו מתרכז בנו, אצל אהב
 לנכדתו הסב בין הגדולה האהבה למרות

שנכ גודמן הארי יודע היה שאילו ספק אין
 היא בו במערבון, כשחקנית משתתפת רתו

מו שהיא או נאנסת, של תפקיד ממלאת
לטמפו פירסומת מודעות גבי על פיעה
עולמו. עליו חרב היה נים,

 עשר לפני בלונדון נפטר גודמן הארי
 הזכורה שבת בבוקר, בשבת שנים,
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הק טרי של המלאך פניהזוהרת
 האופנה צלמי את סימו

שיותר. מה למצלמה לחייך ממנה הדורשים

הדוגמנית
בדוגמנות. להצטלם, מרבה אופנה, תצוגת


