
 פדייה׳ שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גיליון
 חזרתו את שאיפיינה בניצנה, צה״ל כפעולת בחלקו התמקד

 למיש־ כן־גוריון, דויד החדש־ישן, ראש־הממשלה של הרשמית
 פרטי הובאו א-ספחה״ ג׳בל על עלינו ״רף הכותרת תחת רתו.

 מאמר העצמאות. מילחמת מאז צה״ל שניהל כיותר הגדול הקרב
 שכו, הנשק?״ ״אל המאמרים כפירת נוסף פרק היה העורן*

 של חייהם תולדות הוכאו בניצנה״ שנפלו ״שלושה הפותרת תחת
המצרים. כפיסי על המיתקפה בקרב שנפלו הכוח, מחיילי שלושה

 כתבתה הובאה מצרית״ בשגרירות ״ביקרתי הכותרת תחת
 באופן תיארה היא בלונדון. המתגוררת צעירה ישראלית של

 בריטניה. בבירת המצרית הנספחות עם הראשון מגעה את מקורי
 בפירסום התחיל בוהן, שלום הזה״, ״העולם מערכת ראש

 — ימים אותם של הישראלית החברה את שזיעזעה הסידרה
 איכפת״. לא זה ״להם הכותרת תחת — השחורה״ ״הרשימה

 את כוהן מנה המגן״ ל״קרן שילמו שלא עתירי־ההון ראשוני כין
 ואחר־כד נודע פרקליט ימים באותם שפירא, שימשון יעקוב

היבואן ;דיסקין שימעון הירושלמי הקבלן ;שר־המישפטים
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 ;ירושלמי זלמן ;מחרוב משפחת ;אילין אפרים המכוניות וייצרן
 עולת אלמנה •טל תצלום אלה ומול אפיקים. וקיבוץ תנובה

 כתבו נישואיה. מתנת את האחרון, רכושה את שנתנה טריפולי,
 כתבה פירפם קינן, עמוס באירופה, הזה״ ״העולם של המשוטט

 שהפנים, חולים, נכים, עקורים, ״פליטים על סוציאלי, רקע בעלת
 לישראלי גילתה הכתבה החופשי״. העולם תופעות ושאר יתומים

 גלילי לילי של במדורה במערב־אירופה. רעב של קיומו דבר את
 את שתיארו הנפט״, ״ציפור הכותרת תחת פארודיות הובאו
 גילוי נוכח ימים כאותם כלי־התיקשורת של הפרופורציה אובדן
חלץ. בשדה הנפט

 פצוע, מצרי שבוי נושאים צה״ל חיילי :הגיליון בשער
בניצנה. הקרב במהלך

דה * שמשו) הוון שימעון אגדת בן־גוריון נו

ל שייו! של הגביעים * החשמל והפסקת ר 1ג

מענון
שעלת האיש

 היה מהימן מפא״יי צעיר הורן, שימעון
 נתמנה אותה, קיבל הוא למישרה. זקוק

המדינה. של העליון הכלכלי היועץ לתפקיד
 היה זריז, מפא״יי צעיר הורן, שימעון

 מישרד- הקציב כשנתיים לפני לבית. זקוק
 ל״י אלף 12 של סכום זה לצורך האוצר
משלמי־המיסים. מכספי

 היה חרוץ, מפא״יי צעיר הורן, שימעון
 העיתונות מסרה השבוע למכונית. זקוק
 וזה זו, לאומית בעייה גם נפתרה כיצד
 חדש מם להטיל הצורך שנתעורר מבלי

מתאימה. מגבית ילערוך או המדינה על
ה בהשגת כמו כאץ. של צרותיו

 בסיפוק מישפטי דופי שום היה לא דירה׳
 (העולם ההוא במקרה האלמנטרי. הצורך

 כי להכריז שר־האוצר הזדרז )849 הזה
 הצעירה המישמרת מדוברי לשעבר הורן,

 לאידיאליזם בתוכה והלוחם מפא״י של
לשיעו בתשלומים מחירה את ישלם צרוף,

הממשלתית. ממשכורתו ריו
 היה לא אחרת כלכלה. גאון הוא הורן

 לשמש אשכול, לוי שר־האוצר, אליו פונה
 שלא אף הארץ, בכלכלת מרכזי גורם
 וחצי, משנתיים למעלה כלכלה מעולם למד
 להצלחתו פרט מעשי, נסיון כל חסר והיה

 פתר כך עצמו. בכלכלת הבלתי־רגילה
כלכ במבוכה מביאה שהיתה בעיה הורן
ה מן להפיק כיצד גאוניים: פחות לנים

ה את גם הזעומה הממשלתית משכורת
 וגם הדירה מחיר של הכבדים תשלומים

 בת מישפחה של החודשית מחייתה את
נפשות. שלוש
 זו שמשכורת היה ברור פנים, כל על
 מכונית, לרכישת גם להספיק יכולה אינה

 בן היועץ של החברתית לרמה שתתאים
.33ה־

 ממקור באה הישועה הפיתוח. גלגלי
ה תפקידיו עשרות על נוסף בלתי־צפוי.

 כמקשר גם הורן שימש האחרים, מפרכים
 לבין והפיתוח העצמאות מלווה מיפעל בין

 שהסביר כפי זה, בתפקיד מישרד־האוצר.
 פניהם את להקביל עליו ״מוטל האוצר,

 וביחד ובעתיד, בעבר האגרות קוני של
 לייעול לדאוג העצמאות, מלווה עובדי עם

נסי מחייב זה תפקיד בארץ. ביקוריהם
עות.״

 יהודי עם פגישה חייב גם זה תפקיד
 את נטש שנים עשרות לפני מאוד. מעניין
 צוקרמן, יוסל אחד הולדתו, מושבת גדרה,

 שנטש סבו כמו ביל״ויים. של שלישי דור
ב חדש עולם לכבוש כדי רחוקה ארץ
ו החדשה למולדתו יוסל גם יצא ארץ,

בוס בעיר הימים ברבות והשתקע רחוקה
 צוקר־ יוסף נודע שם ארצות־הברית. טון,
שוגרמן. ג׳וזף עורך־דין ובשם בתואר מן

 שוגרמן מיסטר חזר ותיק, לציוני כיאה
 אמריקאי יהודי כשהוא אבותיו, לארץ
 ארץ בפיתוח מהונו להשקיע מוכן עשיר,

 לנעליים בית־חרושת הקים והוא האבות,
 עצמו את העמיד הוא מזה חוץ בירושלים.

בישראל. הפיתוח מלווה מיפעל בראש
גאונים שני בין פגישה כי להבין נקל

 ללא להסתיים יכולה אינה כאלה כלכליים
ו יפה מכונית היתה התוצאה תוצאות.
 שימעון של לרשותו שהועמדה מהודרת

הוצ לתשלום חודשי סכום בתוספת הורן,
 לשפשף נאלץ לא שוב הורן החזקתה. אות
שוגרמן. תוצרת נעליו, סוליות את

 צרי־מוחין, אנשים חשדות־שווא.
מקנ חסרי-דירות, גם ואולי חסרי-מכוניות

 אחד מהם. טובים באנשים כלל בדרך אים
כ השבוע שטען *למרחב,כתב היה מהם
 לבין הורן של מכוניתו בין קשר יש אילו

ב לבצעה נאלץ שהורן מסחרית עיסקה
 תשלום העיסקה: הרשמי. תפקידו תוקף

 תמורת שוגרמן, למיסטר ל״י אלף 700 של
 שוגרמן. בידי שהיו הפיתוח מלווה אגרות

 שמתפקידו סוג מאותו אגרות אלה היו
מכירתן. את לעודד שוגרמן של

 החשדנות לאווירת מובהק ביטוי זה היה
 ב- המתפשטת הבלתי־מוצדקת וההטטנות

ו אלה, חירום בימי גם מדינת־ישראל
ה את האנשים למוחות להחדיר המנסה

.2 הם 1 ועוד 1 כי הפסולה תיאוריה
 פסולים מחשדות נפגע לא הורן שימעון

 כשניסו נפגע שלא כשם ממש אלה,
 זה בעניין דעתו את דירתו. אחרי לרנן
 למד בטרם שנים, שש לפני עוד סיכם

סוציא ״מאוויים שנקרא במאמר כלכלה,
להתעוררות המקור ״...כאן : ליסטיים״

 אמנם, (בהכרה, הטהורה האידיאליסטית
 אצל בתחושה אך בלבד, בודדים אצל

נש משהו אחרי המבקשת מאוד), רבים
ל ניתן שאינו משהו יותר, ונעלה גב

להת לאדם לו שיתן משהו בנקל, השגה
לעצמו!״ מעבר ולעלות עלות

 שנה 25 לפני השבועבן־גוויון ממשית
ממש־ הרכבת הושלמה

 זו בתמונה בן־גוריון. דויד של בראשותו החדשה, לת־ישראל
 שר־ :מימין הנשיא. של ברכתו לטכס בדרכה הממשלה נראית

שרת בן־גוריון, דויד ראש־הממשלה בנטוב, מרדכי הפיתוח
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 ברזילי, ישראל שר־הבריאות (מאיר), מאירסון גולדה העבודה
 שר־ ,נפתלי פרץ שר־בלי־תיק שפירא, חיים שר־הדתות־והסעד,

 לוי שר־האוצר שיטרית, בכור שר־המישטרה ארן, זלמן החינוך
 בורג, יוסף שר־הדואר בר־יהודה, ישראל שר־הפנים אשכול,

שרת. משה שר־החוץ — בתמונה ואחרון לוז, קדיש שר־החקלאות

§5״־״ צה״לתיקדבמדבדס־נ׳
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שרט ס
החוס סידוק

 מהאנשים אינו גלזר (שייע) יהושוע
 למד לא הוא פעם אף לשכוח. המהירים

ה חשבונותיו את אולם הנהלת־חשבונות,
 רואה־ מכל יותר טוב מסדר הוא אישיים
 נלהב תומך הוא שייע מוסמך. חשבון

 והריבית והפיצויים השילומים שיטת של
הקצוצה.

 הפאסיב שבצד ברגע התחיל החשבון
בשני ״אי־השתתפות :השורה הופיעה

 מ״ הרחקה בשל אחרונים משחקי-ליגה
 יש בשחקן.״ פגיעה על כעונש מיגרש
 הרחקת בין קשר קיים כי להניח מקום
 של אי־זכייתה לבין מהמישחקים גלזר
הליגה. באליפות תל־אביב מכבי

 כשחזר גביעים. כשני שמפאניה
 אך מדי, מאוחר קצת היה למיגרש שייע
 ״מוטב נושה: כל של הכלל את זכר הוא

 עוד לו נותרו פעם״. אף מאשר מאוחד
 האקטיב סך את להעשיר הזדמנויות שתי
 יוסף ע״ש והגביע גביע־המדינה :שלו

שפירא.
ל ניצחון והביא רגליו את אזר שייע
 בהבד ),1:2( תל־אביב הפועל על קבוצתו

 חזר השערים, שני את רגליו במו קיעו
 במיסגרת שניה בתחרות גם המעשה על

 מתוך ארבעה הבקיע שם שפירא, גביע
ש חיפה, מכבי לחובת השערים חמשת
דקות. 13 תוך זה אחר בזה לרשת חדרו

 לא גביע־המדינה של חצי־הגמר במישחק
 מכבי עם הישן החשבון את שייע שכח

 שגזלה פוקס, אלי של קבוצתו חיפה,
ב יקרות נקודות שתי תל־אביב ממכבי
ליגה.

 — האחרון החשבון סילוק נותר עתה
בחי מפתח־תיקווה, הי״א עם הכפול הקרב

 גביע־המדינה בגמר — האחד ;הליגה רי
 גביע בגמר — והשני ;השבת שייערך
הבאה. בשבת שייערך שפירא,
 נשתה עוד ״אנחנו :ואומר מחייך שייך

יחד.״* גם הגביעים משני שמפאנייה

אנשים
פי ראש-הממשלד, רעיית כשהגיעה !•
ב הדסה לבית־החולים בן־גוריון לה

 חשמלי, טיפול לקבל על־מנת ירושלים,
 איזור באותו החשמל זרם במקרה הופסק

 לחברת־החשמל מיד טילפנה פולה עירוני.
 תשובה כשקיבלה הזרם. חידוש את ודרשה
 אספר ״אני :איימה שלילית, אך אדיבה,

 למחרת פולה כשחזרה לבעלי.״ זה את
 היא האם האחיות התעניינו לבית־החולים,

 סיפרתי ״כן, האיום. את הגשימה אמנם
 :ענה שהוא והוסיפה פולה, אמרה לו,״
לעשות?״ יכול אני ״מה
 החדש, שר-התחבורה שנשאל לאחר !•

 עצמו מרגיש הוא כיצד כרמל, משה
 אומרים בעבודה. מסדרים ״אצלנו כשר:

 אומרים מזכיר. ואתה — מזכיר להיות לך
 אומרים פלח. ואתה — בפלחה לעבוד לך
שר.״ ואתה — שר להיות לך

 עיתונאי כתב שמעתי קראתי בטורו י•
 משהש לאחר רוזנפלד, שלום מעריב
ת ר  ניסה שם לג׳נבה, ממסעו חזר ש
 ממעצמות ישראל לביטחון ערובה להשיג

מגששת שלנו ״מדיניות־החוץ המערב:
בערובה.״ כסומא

בגביעים. זכתה אכן תל־אביב מכבי •




