
שהיה מויה הונובס היה !?ה
 התרכז בדיוק, עתה 25 לפני שיצא הזה״, ״העולם כיליון

 30״ב־ הסידרה השנייה. לכנסת להיעיד שעמדו ככחירות עדייו
 השונות המיפלגות כעמדת הפעם עסקה מחליט׳׳ אתה כחודש
 ״הכחירות חיתח ומצולמת נוספת כתכת־תחקיר המדינה. למשק
 לכסות ממטרותיה, אחת את המערכת יישמה כה לעקרון״, כאות

 כערים רק ולא המדינה, ככל המתרחש על העיתונאית מהכחינה
הגדולות.

 על מצולמת כתבה היתה הזה״ ״העולם של זה כגיליון
 גם היתה הולם. הימים של הישראלית לנערה כאב־טיפום ,רותי׳
 לא בתל־אכיב. שאגל מארק הצייר של ציוריו תערוכת על כתכה
 אורי מאת פלשת״ ״שתת הופעת על דיווח של מקומו נפקד

 נייר באספקת דאז המימסד שעשה והקשיים בארגנטינה, אבנרי
 תוד שהוחרם המטבע״, של השני ״הצד אכנרי של השני לספת

בקיצוב. שימוש
בפעם :אחרת מבחינה גם הגיליון מעניין 1976 של לקורא
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 — רגן רונלד בשם שחקן הישראלי לקהל כו הוצג הראשונה
ארצות־הברית. נשיא לתפקיד המועמדות על מתחרה כיום

באו בר, רוני צלם־המערכת, בניקמת עסק הגיליון שער
 אינו שזה עד הבוחר, של חלום־בלהות שהפכו המיפלגות, תיות

 לקור־ ,לשחיתות מתנגד מי גלויות, מקבץ מי כראוי עוד ״זוכר
.טוב וכל שלום רוצה מי ולפרוטקציה, פורציה . ״ .

 השני״ ״המעמד התת־מדורים הופיעו ״במדינה״ במתר
 צמחו שמהם העולם־הזהיים טושגיס שני — השלישי״ ו״המעמד
השלישית.״ ו״ישראל השנייה״ ״ישראל ההגדרות

של הקאו״וה ** * בן־גוריון של בחירות פיזמון
אבן סח׳ של הבובות אוסר * תן ותלד

העם
ח ד ק א ה זז ל

 מועמדי של הגדול המתחרה חום, המועמד
 רציני פתחיה השבוע הוליד הרשימות, בל

 עמדו אנשים קרח. המועמד את יותר. עוד
 את (וכן זה את זה קיללו (לקרח) בתור

והם־ הפרטית היוזמה העירייה, הממשלה,
הווי נראו זה רקע על המפא״ית). קידות י
 יחלו־ בלתי-חשובים המיפלגות :בקי נוחים :
לעניין. לא פשוש טין, •־

 אדישות על להתגבר ניסו המיפלגות
 בגסות הבוחרים של זו והולכת גוברת
אר אישיות התקפות של והולכת גוברת
 הבוחר של בליבו זז לא הקרח אך סיות.

 10 של ■סרט הוצג בבתי־הקולנוע הבינוני. |
 המאשים כללים), (ציונים צ״כ מטעם דקות י

 כימעט בעולם, הרעה בכל מפא״י את
 אשמה הממשלה :הידוע האמריקאי בנוסח

אם אשמה הממשלה בעל, לך אין אם

 בן־גוריון דויז־׳ל
 פרון, להיות רוצה

 — הניסה קראה: פולה אז
*♦ 1 מאוויטה יפה האינני

הממשלה
?־״ אדו■ •היה ״מה

 ובירושלים בקריה מישרדים, בעשרות
 ממשלת־ של גבוהים פקידים עשרות ישבו

 שאלה אותה עצמם את ושאלו ישראל,
?״ אתי יהיה ״ימה :גורלית

 לידיהם שנטלו המדינה, אזרחי לרבבות
 את לעצמם לחשב וניסו ופיסתעייר עפרון

 ספורט. מעין זה היה הבחירות, תוצאות
 לא הגבוהים הפקידים אותם לגבי אולם
 של שאלה אם כי כלל, ספורט זה היה

 מעמדם וילדיהם, נשותיהם כלכלת פרנסה,
שלא המדינה, מנגנון התוצאה: בחברה.

תי ל ב נלפג־גת ה
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 הוא, האמיתי הקורבן יציב. מינהלי בניין
 בשיטחו, הבקיא המיקצועי, הפקיד כמובן.
 אך המיפלגות, של הפוליטיקה מן הרחוק

זאת. בכל בהן תלוי שגורלו

השני המעמד
התורה ער מונופזל

 משך גיסה ועלאני. סעדיה שהרג •אחר
 הרבנות אישור את להשיג חודשים ■שישה

 אשתאול המושב כרב בו להכיר הראשית
 בכך, שיצליח בלי ירושלים, שבפרוזדור

צרותיו: את ותינה לעיתונות פנה
הרא הרבנות מטעם מיכתב לי .״שלחו

 שאלוני לשם, הגעתי אליהם. שאלד שית׳
 :אמרתי 1 ושוחט רב להיות רוצה אתה —
 הלכתי הכפר. חתימת לנו תן לי, אמרו כן.

 פעמים. שתי וחתמו הכפר, כל ואספתי
 אמרו, להם. ומסרתי החתימה את לקחתי

 אמרתי, בפחח־תקווה. עובדיה הרב אל תלך
 אתה אמרו, ז בירושלים רבנים חסרים

 לפתח־ נסעתי לשם. ללכת צריך אתה
 ודומם, . יושב הרב, אצל באתי תקווה.
 כן. השבתי: להיבחן. בא אתה אמר:

 עניתי'לו. שאלות. אותי לשאול התחיל
 תפתח אמרתי, נכון. לא שזה לי השיב

 שהצדק וראה פתח חיים. אורח (בספר)
אתי.

 מקפחים התימנים אתם :לי אסר ״אז
 יכולת, לי אין תורני). בוויכוח (מנצחים

לירו הלכתי התימניים. הרבנים אצל לך
 :אמרו המעשים. כל להם ושחתי שלים

 הלכתי קפח. יוסף הרב אצל להיבחן לך
 אליהם, מיכתב שלח אצלו. ונבחנתי אליו

 עמדו הכתב שראו כיוון אישור. לי שיתנו
 הרב אל מיכתב ושלחו מינויי על והחליטו

 שלח זה. למינוי הסכים הוא וגם (כץ) כס
 הלכתי אישור. לי שיתנו מיכתב, אליהם

 צריך אתה עוד לי, אמרו הרבנות, אל
 : להם אמרתי עובדיה. הרב אל ללכת

 שאני חודשים ששה לי יש כבר חברים,
 כמה והפסדתי לירושלים, מאשתאול נוסע

 תלך אם אמרו: ימי-עבודה. וכמה כספים
 לא לאו, ואם אישור תקבל לפתח-תקווה,

תקבל.״
 ״האם :ועלאני הרב של הסופית שאלתו

 לאחר ואין להם, רק מהר־סיני תורה ניתנה
בהן״ ונחלה חלק

 אם אשמה הממשלה השן, כואבת לתינוק
מדי. ארוך החורף

 רחוקים הם גם היו מפא״י •תועמלני
 קירות את כיסו הם צימחוניים. מלהיות
 בשיר-ענק: בתל-אביב המרכזית התחנה

•בן״אדס חיוז רוקח, רוקח, : 
 !הים את וטהר בתל־אגיב שב

 — פנאי לד יאיו רבה, זו עבודה
 !למפא״י המדינה שילטון את הנח

 פיזמון לאוזן מפה עבר היום למחרת
 גאון של פרי-יצירתו יותר, עוד ארסי

:הימניות ת פלגו המי אחת בן אלמוני,

 תל־אביב, ראש־עיריית רוקח, ישראל *
 נתגשמה שאיפתו שר־הפנים. להיות שאף

השניה. לכנסת הבחירות לאחר
 ארגנטינה, שליט היה פרון חואן *•

 היפה אז היתה היפהפיוז אודסה ואשתו
 פולה, העולמית. בזירה הפוליטיות בנשות
 פופולרית דמות היתה בן־גוריון, של אשתו

׳מחברי־הבדיחות. בין

 בכמה נעצר יתרה, בזריזות מעולם הצטיין
כליל. כימעיט מקומות
 הם הפקידים. את להאשים היה קשה
 הבחירות אחרי קרה אשר את זוכרים
 מאירסון(מאיר) כשגולדה הראשונה, לכנסת
 במקום מישרד־העבודה את לידיה קיבלה
 העובדים כל את וזרקה בנטוב, מרדכי

 פקידי החוצה. בעמדות-הפסתח המפ״מים
 ומישרד-המסחר־והתעשיה מישרד-האוצר

 ציונית־כללית, לרשות יעבדו כי חוששים
 הבריאות העליה, מישרד-הפנים, ופקידי
 מן ייצאו הדתיים כי חוששים והסעד,

 עצמם ■שואלים החלו העתידה, הקואליציה
שונה. יהיה גורלם אם

 המישטר בעצם כמובן, הוא, הרעה שורש
 אינו כרטיסי-מיפלגה, על המבוסס המביש,
 מיקצועי, אזרחי לשירות מקום משאיר

 הפר מיזוודתו על היושב פקיד בלתי־תלוי.
 ממישרתו ולצאת להיכנס מוכן ליטית,
 אינו הנושבת, המיפלגתית לרוח בהתאם
להקים לעבודתו, כוחו את להקדיש מסוגל

השלישי המעמד
ם ל שעים כו פו
 הצבאי המימשל באיזור ערבי בכפר

 קצין אחד יום נעצר המערבי, בגליל
 הוצב בית־הקפה •גג על בתדהמה. המימשל
 נרגשות: קריאות בקעו וממנו רמקול,

פושע.״ בגין פושע, רוקח פושע, .״בן־גוריון
 מה שאל הערבי, לקריין ניגש המושל

 השמצות, לא ״אלה הללו, ההשמצות פשר
 בתל-אביב ״אצלכם הערבי. ענה סידי,״ יא
 ובוגד. ורמאי פושע לשני קורא אחד כל
 רעהו, על אחד זאת לומר מותר להם אם

 הלך המושל אסור?״ לנו יהיה מדוע
 מתוך להקריא המשיך והערבי לדרכו,

 המנהיגים כל שמות את שכללה רשימתו,
העבריים.

716 הזה׳׳ ״העולם
פרוטה 120 :המחיר .19.7.51 :התאריך

 (אדי פירסומת וסוכן רגן) (רונלד צייר
 (דר־ צעירה מורה לשכנע מנסים ברקן)
 שקיספיר את לצטט המרבה מאיו), ג׳ייניה

 כשהיא דוגמנית, להם לשמש וביירון,
 צריכה זו מרכזית בדיחה בגד־ים. לבושה
משעשעת. לקומדיה הסרט את לעשות

 הוליוודי משחקן יותר שהוא רגן, רונלד
 יותר אך לסרט, עניין קצת מאציל רגיל,

 גבה- חום־שיער, ,38 רגן, עברו: מעניין
 ליפני שימש האתליטי, הגוף בעל קוימה,
 שידר ברדיו, ספורט קריין להוליווד הגיעו

 חולשה לדגן רבים. מישחקי-כדורגל ■מהלכי
בו-ברצי ■עסק הוא זה! למישחק מיוחדת

 תלמיד בהיותו אופיינית אפריקאית נות
 משך רגן שימש לכדורגל* נוסף מכללה.
 מעיר הרחק לא בנהר, מציל קיצים שיבעה

הצלות. 77 נזקפות ולזכותו הולדתו:
 מיכשולים ללא היתר. בהוליווד דרכו

 שלוש במשך בצבא לשירות פרט רציניים,
(ספור והתנגשות סרן), :(דרגה שנים וחצי

 מישחק בעת טוביאס, ג׳ורג׳ עם טיבית)
רגלו. את אז שבר רגן כדורגל.

 ושמו מרובים, אינם רגן של סרטיו אם
 הסיבה בהוליווד, ביותר המזהירים מן אינו
 שהוא ספק אין — בחוסר־הכישרון איבה
באמ המעניינים הצעירים השחקנים. אהד

 הציבורית הפעילות את מבכר הוא : ריקה
 שחקני של המיקצועי האיגוד ראש (הוא

 שנים) חמש זה בארצות־הברית הקולנוע
שלו. ההסרטה עבודת על

אנשים
שע הסופר בהתבקש ־¥• הו עציי  שיטים (

־ עונזדים) ר  אוניות את שליווה יוסף כ
 רשמיו, •זת לפרט לארצות־הברית, צה״ל

 (תכונה גומי בלעיסת שהתמיד תוך הסביר,
 כובשי גדולי כי בארה״ב) לעצמו שקנה

וזימן. יוצאי : היו המליחים בין הלבבות
 רשימת ראשון אלישר, אליהו *
 :חדש תעמולה נימוק גילה הספרדית, ס״צ

 הוא עיראק, יהודי נציג ברשימה, השני
 שם־מישסחתו אשר ששון, כנימין סידם

 האחרונות. השנים 2600 משך שונה לא
 עורך- כי הסבירו פוליטיים מתנגדים אך

 ב- וחונד בהודו שגדל בגדד, יליד הדין
 שנים 26 לפני שפו את רכש אוכספורד,

 לשמו שתזון השם צירוף ההסבר: בילבד.
 אישור אחר בא בנימין) (סילס הקודם

 מעשירי ששון, פיליס סיר קרוב־רחוק,
בממ שד־התעופה שהיה אנגליה, יהודי
,השמרנית.* שלה
 יעקב ד״ר בארגנטינה, ישראל ציר •¥-
חוד (מוקי), שמואל בנו את רשם צור,
 בסמיגר שלו, בד־המיצווה חגיגת אחר שיים

 סערה עורר בבואנוס-אירס, העברי המורים
 (המונה בארגנטינה היהודי הציבור בקרב

 לא תבע הוא הסיבה: נפש). אלף 360
 ממיקצועות־ (אחד אידיש בנו את ללמד

בסמינר). החובה
 החונים השגרירים נשות 32 בין ■¥•

 שושנה בלטה ארה״ב, בירת בוושינגטון,
 שתי בהגישה ),30( הצעירה אכן (סוזי)

 לעסקנית ישראלי, נוער דמויות בובות,
 לילדי-הבירה, תערוכה שיזמה וושינגטוניית

השונים. העמים את הבובות, לפי יכירו, בה

אמריקאי). (כדורגל לרוגבי הכוונה *
 מקרובי אחד היה ששון, בנימין סילס **

 שנרכש ששון, שאוסף ששון, מישפחת
 היה בירושלים, הלאומית לספריה ^וחרונה

מנכסיה. אחד
55


