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 היה 1951 שנת של הימאים״ ״מרד

 לא הזה. העולם של הגדולות השעות אחת
 של המצויין סרט־הטלוויזיה הזכיר במיקרה

הגדו השביתה על נאמ.ן (״ג׳אד״) יהודה
 השבועון, של שמו את שידור) (ראה לה

 את לבטא אף סירב בן-יגוריון שדויד
 כי המסדים״. ״השבועון לו וקרא שמו,

 באותה חשוב תפקיד מילא הזה העולם
 הימאים״) (״מרד שמה שעצם שביתה,

זה. עיתון עמודי מעל נולד
ה של החשובים אמצעי־התיקשורת בל
 דבר עיתוני־הערב, הרדיו, — ההם ימים

 דויד מאחרי במלוכד התייצבו — והארץ
 לשבירת הברוטאלית במילחמתו בן־גוריון,

 הזה העולם הפלמ״ח. יוצאי הימאים, ציבור
 היחידי ההמוני אמצעי־התיקשורת האח

 הוועד חבר הייתי הימאים. לרשות שעמד
 תמיכה לגייס כדי אז שקם הציבורי
 אלתר־ נתן נמנו חבריו ושעם לימאים,

 אברהם שמיר, משה שדה, יצחק מן,
זימן המאבק ואחרים. חפר חיים שלונסקי,

* )22.11.51( 734 הזה״ ״העולם
מסויים שבועון

 לאחר שהפכו האלה, האנשים את ביחד
המא בימי קיצוניים. מדיניים יריבים מכן
 שהפך שדה, יצחק עם התידדתי הזה בק
הזה. העולם של נלהב חסיד אז

הי למאבק הזה העולם שתרומת בעוד
 בעצם בסרט התבטאה (והיא בדורה תד.

 והמיסמכים התצלומים כל שכימעט העובדה
 הזה), העולם מגליונות באו בו שנראו
הש ההפוך: התהליך את לבדוק מעניין

 של דרכו המשך על זד. מאבק של פעתו
הזה. העולם

מניחי־ — הים״ ״מרד :הכותרת *
 דגל את הניפו גאה ימית מסורת של היסוד
 הניעם מה אוניותיהס. את ונטשו המרד

?״ לכך

 העולם הפשוטה. בדרך המאבק אל הגענו
 בלתי- ביטאון ההם, בימים היה, הזה

 תש״זז. לוחמי דור של מוכר אך רישמי
ש קרביים חיילים עמדו המערכת בראש

 ידידינו כל מצה״ל, לא־מכבר שוחררו
״השבו החוגים. לאותם השתייכו וחברינו

 הסיג־ את רבה במידה ביטא המסויים״ עון
 של והאכזבות התלונות השאיפות, נון,

דור־הלוחמים.
כו בה ראינו השביתה, פרצה כאשר

 רוח — רוח־הפלמ״ח של נוסף גילוי לנו
לגדו בילעדי באופן שייכת היתד, של
 על סמל-הפלמ״ח את בתש״ח שנשאו דים

ה לכל משותפת שהיתה אלא כתפיהם,
חזי התנגשה זו רוח הלוחמות. חטיבות

ש בן־גוריון, דויד של הגישה עם תית
המע הדפוסים את צה״ל על לכפות רצה

 מאיתנו רבים הבריטי. הצבא של מדיים
 נוהל על מאבק סתם זה שאין -הבינונו

 לגבי משמעות לו שיש אלא בצבא, ונוהג
לאומי. עתידנוה לגבי כולה, המדינה

 בן- של המישטר עם התנגש הזה העולם
 (פשוטו הראשונים בימיה כבר גוריון

 שקבילד, הנוכחית, המערכת של כמשמעו)
 תוך .1950 באפריל העיתון את לידיה

 מאבקי-איתנים לנו היו מעטים שבועות
מ רבים ועם ידיו) (ייגאל הרמטכ״ל עם

המדינה. ראשי
 הגדולה המערכה היה מרד־הימאים אך

שבו במשך שלנו. הראשונה והממושכת
המא את הזה העולם סיקר רבים עות
באו גם בו השתתפנו והסביר. דיווח בק,
 יחד נאסרתי, הלילות באחד אישי. פן

 בשעה צור, ״בומבה״ המנוח השחקן עם
 כאשר הימאים. למען כרוזים שהדבקתי

 המצפון ״טוהר כי בבית־המישפט אמרתי
 שיבח הקירות״, מטוהר חשוב הלאומי

כך. על פומבית אלתרמן נתן אותי
 הריכוזית מלוא התגלתה במרד־הימאים

 שבו הבן־גוריוני, המישטר של והעוצמה
פולי תפקיד (השב״ב) השין־בית מילא

 של קבוצת־חחצר באה שבו מרכזי, טי
 הנבחרים המוסדות במקום נאמני־בן־גוריון

 ראש־המנד היה יכול שבו המיפלגה, של
 של מקומי למפקד ישירה פקודה לתת שלה

 אזרחים. נגד טרור ולהפעיל המישטרה
 כדי מחו״ל חלאת־הנמלים הובאה כאשר
 ותיקי־הפלמ״ח של מקומותיהם את לתפוס

 גוייסו וכאשר האוניות, מן בכוח שסולקו
 היה כפעולת־עונשין, לצה״ל הימאים ראשי
המאבק. נטוש מה על ברור

 הקמוץ האגרוף מול התמוטט המאבק
 רק זאת היתה בשבילנו אך המישטר. של

במער פתחנו שנים כמה כעבור ההתחלה.
 הדיק- אלמוגי, ויוסף חושי אבא נגד כה

מר תפקיד שמילאו חיפה, של טטורים
שבר זו במערכה השביתה. בשבירת כזי
 ״חו־ של העירונית הדיקטטורה את נו

 אל במישרין הובילה זו מערכה שיסתאך.
 המישטרה לטיהור שלנו הגדול המאבק

בחי שהסתיים בן־גוריון״) עמוס (״פרשת
שבירודהמרד. על שניצחה הצמרת כל סול

 נקודת-מיפ- היתד, אכן שביתת־הימאים
נא עבודה עשה נאמן וג׳אד במדינה, נח

זו. פרשה בתיאור מנה

:חקידמ• וזעזעו־ כחבח

:ימית

 להמשך נערכים שהמצרים כעוד
 אורי שמדווח בפי תהדיך־השדום,

ב הדברים שונים (הנדון), אבנרי
שמת נראה ישראל.

סוח חבל־ימית יישבי
 וזו הממשלה את טים

להידרדרות. מובילה

 הבוחר ..כוכבת
!טובה ■לדה היא
 עופרה את בינה ישראלי בתביעת
 הגימנזיסטית הדוגמנית זילברמן,

 עומדת היא פורנו. כוכבת 14ה־ כת
ו לדין אותו לתבוע
 ״אני בלהט: טוענת

 ידדה אני כזאת, לא
״טובה :

:האחורי וזעזער מרובת

הישראלי
 נגבי משה הרדיו כתב שחיבר הספר גיבור

 שמגר, מאיר העליון כית־המישפט שופט הוא
 לשרת וסירב אצ״ד איש שהיה מי

 האיש בגין, כממשלת בשר־המישפטים
ה כמישפט שהטה מהפכה שהולד

הבכושים. השטחים לגבי ישראלי

■ותר׳
 אל להצטרף עומד הוא

היש המנצזזים שורת
 זהו הגדולים. ראליים

וה הצעיר המוסיקאי
ב עדיין מוכר בלתי
המס שלון, דוד ארץ

 בראיון פר
 חושפני

 דרכו על
לפיסגה.

ם י נ מ , ז ם י ש ד  ח

ת ו ר י מ ת ז ו ש ד ח
 של החולפת תהילתם על בסידרה נוסף פרק

 פירון טובה הזמרת וייס, אלכם המוסיקאי
 על מספרים כהן־מינץ תנחום והכדורסלן

היום. חייהם

מפורסמי־העבר.

 יחדיר פורח
ד? יוסר את לפי

אומ השילטון כמיסדרונות העקשניות השמועות
 השידור רשות ממנב״ל מרוצה אינו הליכוד : רות

 השילטון מיפלגת לפיד. (טומי) יוסף _
 לענייני כיועצו להחליפו מבקשת

1 !9 0  העיתו־ ראש־הממשלה, שד תיקשורת 1
פורת יועץפורת. אורי נאי

את לגייר רוצים
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 לגייר רוצה הוא עכשיו :בכך מסתפק
תל■ מבכי •טל הכדורסל כוכב את

!ויליאמם ארל אביב,
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