
ה 031119 היה ה1 ז שחיה ה
 שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״, ״העולם גיליון

 כתואר שזכתה ארז, לאופירה השער כתבת את הקדיש בדיוק,
 ״קצת לנושא הוקדש ״הנדון״, העורר, של מדורו ׳״.56 ״צברית
 לממשלה המישפטי ליועץ הוקדש ״מישפט״ ומרור ציונות״,

 כתבת הזה״. ״העולם נגד מתביעתו לסגת שהחליט כוהן, היים
 דנה פצצה״ תיפול מחר ״אם הכותרת תהת מיוחדת, תחקיר

של המשוטט כתביו האוויר. מן תופצץ שתל-אביב כאפשרות
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 ממערב־ דיווחיו בסידרת המשיר קינן, עמום באירופה, השבועון
וחצי״. כגרוש ״אופרה :והפעם גרמניה,

׳.56 צברית (נבון) ארז אופירה :הגילץן כשער
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העם
יום מיליון

ימי־עבודה. מיליון :דרושים
 לא הרצליה, בחוף לא בתל־אביב, לא

 בכיסופים, בנירים, אלא המיפרץ, בקריות
 אחרות נקודות בעשרות בלהב, בזיקים,

 וירדניים מצריים תותחנים קציני אשר
 מתושבי שמותיהם את לדעת מיטיבים

בתל־אביב. בן־יהודה רחוב
 בין תהום פעורה היתה שנים שבע מזה

 לבדה שלחמה הספר, מדינת : מדינות שתי
 הוציאה עקשני, יריב נגד פרטית מילחמה

שמי לילות על וכספיה כוחותיה מיטב את
ומדינת — בונקרים ובניית אינסופיים רה

 היה המילחמה עם היחיד שמגעה העורף,
הוליבודיים. סרטי־גבורה באמצעות
 פני על הראשון הגשר תוכנן השבוע

התנדבות :הרעיון זו. מסוכנת תהום
 גופנית, לעבודה העורף עם של המונית

 של הדקה*, הירוקה השורה ביצור למען
ה מכת־המחץ את יספגו אשר משקים,
מילחמה. של במיקרה ראשונה
הוצי הראשונה הפעם זו נהלדי. פלח

 עקרון את הארכיון מן המדינה מנהיגי או
 במדי־החאקי שר־הביטחון האישית. הדוגמה

 של משדות־הקרב התפנה שלו, הרגילים
 תיל־דוקרני מתח הכנסת), :(ראה הכנסת

 לשדה־ הימים באחד ליהפך העשוי בנוף
 ב־ דיין, משה רמטכ״לו יותר. רציני קרב

 נהללי, פלח של הרגילים בגדי־העבודה
 כיצד הדורי־המדים מטהו קציני את לימד

באת-חפירה. להחזיק
 התגברו לא המדינה מנהיגי גם אולם

 של יכושר־ההתנדבות אי־האימון על עדיין
ה פינות בכל דדצבו לא לכן ההמונים.

העובדים את שיזמינו צבא, אוהלי ערים

 ב שנולד ביטוי לקן־היחק, הכוונה *
הזה. העולם מערכת

 באופן ולהתנדב פנימה, להיכנס והשבים
ליום־עמל. ספונטאני

 פרושה נשארה עוד הגדולה השיגרה
 להתגלות עשוייה היא המדינה. פני על

המצרים. מתותחי אף יותר מסוכן כאוייב

הכנסח
הסוזח בצע מ׳

ל ניגש בן־גוריון דויד ראש־ד,ממשלה
 בגין. למנחם לענות כדי הנואמים דוכן

 תנועת־החרות של שופע־האדיבות המנהיג
 תוכן אך מתונות מילים בעל בנאום הסביר
אי-אמון להביע מציע הוא מדוע תקיף,

 או מדינית תוכנית לה שאין לממשלה,
 המלא האולם בשעת־החירום. ביטחונית

 אותה קיבל הוא לתשובה• חיכה כמעט
מקורית. בצורה

מש לדעת בן־גוריון חייב כשר־הביטחון
 הוא הצבאית. הטאקטיקה עקרונות על הו

 כל של לציודו השייך התימדון את מכיר
לתקוף נסה חלשה, כשעמדתך :מם־כף

 את לרכז ולאלצו אחר, מכיוון האויב את
 לבוש שר־הביםחון לך. הרצוי בכיוון האש

 היתר, לא זה. עיקרון זכר מדי־ההאקי,
 איש־חרות. של להאשמתו תשובה בפיו

 לממשלת־ישראל אין באמת זה ברגע כי
 לא זו עובדה אולם לפעולה, תוכנית שום

 הקרבות למוד בן־גוריון, דויד את הדאיגה
המילוליים.

 חיכתה כאילו שתוק:״ ״סמארקאץ׳
ה ביציע בן־גוריון פולה קמה למשהו,
 התעלמה הבאות, לקראת מתוחה אורחים,

 לשבת. שביקשוה האורחים שאר מרמזי
חייך הדוכן, ליד בעלה עמד שעה אותה

 ואש־ בין קשה דירודבריס אחרי *
 האופוזיציה ומנהיג בן־גוריון דויד הממשלה

בגין. מנחם

 ונילחם. לחמנו ״אנחנו :והכריז רחב חיוך
 השיחרור במילחמת לחם לא בגין האדון

!״יילחם ולא
ב ביותר החמורה ההשמצה זאת היתד,

 בן־גוריון קרא מאז הכנסת, ימי דברי
ישר ההגנה, אליל לעבר הראשונה בכנסת

כוונת !״ שתוק ״סמארקאץ׳ :גלילי אל
 מפקדו כי לרמוז היתד, הפעם הדברים
פחדן. הוא האצ״ל של האחרון
 בסכנת- רצופות שנתיים שחי בגין, מנחם

 ברחבי באם שיריבו שעה יומיומית, חיים
 ״כאשר ממקומו. נרגש קם והארץ, העולם

ב מלשין היית — עמי למען נלחמתי
 הכללית, המהומה אף על צעק. ישראל!״

 בן־גוריון אך בבירור. הדברים נשמעו
 משתי חברי־הכנסת למראה לחייך הוסיף

 צעק החרותי שופמן שיוסף עד הסיעות,
 המדינה מצב י צוחק אתה ״מה :לעומתו

״ טוב כך כל י
 במהומה כי הרחב. לחיוך סיבה היתה

ה חוסר הוויכוח: נושא לחלוטין נשכח
הממשלה. של תוכנית

 יכלה לא ועדת־הכנסת ? הלשין מי
 תבעה לפניה, העלבונות כשהובאו לשכוח.
 לבן־גוריון שקרא ומחברו, בגין ממנחם
/״פרובוקאטור בכינוי  השניים שיתנצלו. !׳
 שצדקו. דעתם על ועמדו להתנצל, סירבו
 ״מלשין״ מפא״י. אנשי נהנו הראשון ברגע
להכ היה אפשר פרלמנטרית. מילה אינה
 מהכנסת לגרשו או להתנצל, בגין את ריח

הצ התלהבותם אולם ישיבות. חמש למשך
מהר. חיש טננה

 לתבוע יכול הכנסת מן המגורש אדם
 של נימוקו עמדתו. את בו ולנמק דיון,
מדברי ציטטות :מראש גלוי היה בגין

ב הוסגרו בהם הסיזון, בימי בן־גוריון
הברי לידי אצ״ל לוחמי עשרות פקודתו

בדגוריון של נאומו השאר: בין טים.
 כי אמר, בו ,1944ב־ ההסתדרות בוועידת
 הבריטיים והמישטרה שהשילטון ״במידה

 אנו זו במידה הטירור, בביעור מעוניינים
 לשיל־ עזרה בלי פעולה... אתם משתפים

 לא לנו השילטונות עזרת ובלי טונות
 לגייס עלינו הנגע... את לעקור נצליח

 בבית- נער כל בישוב, ויהודי יהודי כל
 בכפר תושב כל בסדנא, עובד כל הספר,

ובעיר...״
 מפא״י היתה גם לו שקטה. קבורה

 בגינית היסטורית בהרצאה להסתכן מוכנה
 נפתרת. הבעייה היתה לא זה, רקע על

 חברי־הכנסת בעד מונע היה לא דבר שום
ב ההלשנה האשמת על לחזור החרותיים

ישי לחמש גירוש תמורת הבאה, ישיבה
 להמשיך יכולים היו חרות ח״כי 15 בות•

ל גירושם תוך סוף, אין עד זו בשיטה
 מעוניין היה לא במפא״י איש סירוגין.

 התכסיסית המטרד, שהושגה אחרי בכך.
 מה להם ברור היה מצביאם, של העיקרית

את לקבור :הבא הצעד להיות צריו
 ככל שקטה נזיפה על־ידי בשקט, העניין

האפשר.

מנשן
הגיסים שילטון

 שרת למשה עמדו כישרונותיו, על נוסף
 הענפים. המישפחתיים קשריו חייו בדרך

 ששלטו לדוגמה, גיסים שלושה לו היו
 לבדיחה וגרמו ההגנה, ובאירגון בהסתדרות
 שקרא ז׳בוטינסקי זאב של המפורסמת
השלושה: ״גיסתדרות״*. בשם להסתדרות

 רגילים ה״א, האות בה שאין ברוסית, *
תחתיה. גימ״ל לבטא

בגין* מנחם ודו״ב בן־גוריון פולה
• לחיוך סיבה
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 ההגנה, מראשי אכיגור, שאול
שרת. אשת היא ציפורה שאחותו

ההסתד מגדולי המנוח, הוז דם •
 של אחותו היתד, ריבקה שאשתו רות,

שרת.
 ,ד,ד,גנה מנהיג גולומב, אליהו •

שרת. אחות היא עדה שאשתו
 פורחים שד,גיסים פלא זה אין לפיכך

 לא שרת, משה שולט בו במישרד דווקא
 ישראל. ממשלת ענפי בשאר מאשר פחות

ה מיפקד את מדיני פרשן ערך השבוע
מענ רשימה וגילה במישרד־החוץ גיסים
: יינת
ה הרב של בנו הרצוג, חיים +

 בארצות־הברית, צבאי ניספח שהיה ראשי,
 נשואים שניהם אבן, אבא של גיסו הוא

אמבש. מישפחה לבנות
ב ישראל שגריר צור, יעקוב •

 יוסף (מיל.) אלוף של גיסו הוא צרפת,
 אשת במוסקבה. ישראל שגריר אבייר,

היא צ׳רנוביץ, ימימה הסופרת אבידר,
צור. של אחותו

 אחד של בנו גינוסר, שלמה •
 הוא ברומא, ישראל ציר לשעבר העם,

יש ציר לשעבר הכוהן, דויד של גיסו
 של אחותו היא גינוסר אשת בבורמה. ראל

הכוהן.
ה לויט, יהודה :האחרונה התוספת

 בוושינגטון. ישראל של הכללי קונסול
שי ראובן של אחותו היא לווים אשת
לוח.

להח :מישרד־החוץ מליצני אחד הציע
״גיספח״. בתואר ״ניספח״ התואר את ליף

אנשים
 כי הודיע מפא״י שדובר לאחר :•

 רק לפעול להמשיך יורשו מפא״י עסקני
 אחד אותו שאל ויחיד, אחד בתפקיד

 יסתפק יחיד תפקיד ״באיזה :העיתונאים
ו״ ושר־ד,ביטחון ראש־ד,ממשלה

 בגין, ■מנחם של הצרה דירתו #
 מלאה מחדר־מדרגות, חלק פעם שהיתה
 בה לחוג שבאו אורחים מאות השבוע

 זאב בנו, של בר־המיצווד, מסיבת את
 זאב שם על כך הנקרא בגין, בגימין

בדי הרצל. זאב ובנימין ז׳בוטינסקי
 הד״ר חרות ח״כ של היתד, המסיבה חת

במי ברכתו את שהחל באדר, יוחנן
נכבדה...״ כנסת היושב־ראש, ״אדוני : לים

ה על רוזנפלד שלום העיתונאי +
 ג׳ון גנראל של הדחתו לאחר בירדן מצב

 כמפקד מתפקידו פחה גלאב כאגוט
הפחת.״ אל הפחה ״מן :הערבי הלגיון

 באדר, יוחנן הד״ר חרות ח״כ •
 כי בן־גוריון לפולה להסביר בנסותו

 מדברי בו לחזור בעלה את לשכנע עליה
 ״בחיי ז בגין מנחם כלפי שהטיח העלבון

 האשד, חייבת בה שעה קיימת נשוי זוג כל
לבעלה.״ מנה לתת
 אדם ״צריך ג גורי חיים המשורר <•

 צבאיות בשמיכות רבים ימים להתכסות
 לבנים. סדינים זוג לכבד כדי מצחינות,

 כדי מאוד בודד :ולהיות לרעוב אדם צריך
 ולצמוא ואשה, לחם של משמעותם להבין

 מי המים, את לכבד כדי עלפון כדי עד
הפשוטים.״ הברז
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