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הבינלאו הלחצים כעיקכות ?״ ניסוג ״לאן כשאלה עסי! כדיוק
 1 מאמרו עסקו זה בעניין מסיני. לסגת ישראל על שהופעלו מיים

 !השחיתות ״שגריר הכותרת תחת ומישאל־קוראים. העורך של
 יצחק החיפאי הקבלן של סיפורו הובא בתורכיה״, הישראלי
 ישראל־ יחסי את רכה כמידה שעידער לסיכסוד שגרם פרישמן,
כמרחב. ישראל של היחידה ידידתה תורכיה,

 כן־אמדן דן הביא בדיחה״, הורגים ״איד הכותרת תחת
הכדורגל נבחרת כוכב אחת״. בסירה ״שלושה הספר מתוף פרק

 נגד הנבחרת של מישחקה את סיקר גלזר, שייע הישראלית,
 לאומית נבחרת זה ״מה הכותרת תחת אוסטריה, נבחרת

וינאי?״ שניצל או
בסיני. צה״ל חיילי :הגליון כשער
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העם
ף3ר לו א שנודר ־

 גנרלים הכירד, האנושית ההיסטוריה
 רב־אלוף על־ידי שנוצחו מדינות יהיו רבים.
 רעב. רב־אלוף על־ידי שנוצחו והיו כפור׳

כ נואשת סילחמה ישראל לחמה השבוע
שנודר, רב־אלוף :ביותר הרציני אויבה

 ארוכות שנים במשך שהתרגל המישטר,
 כל ושכמו זרים, חסדי על כקבצן לחיות
 בקלות־דעת, כספי-הנדבות את פיזר קבצן
 להסתגל מסוגל שאינו ליבו בסתר ידע

 הסופית הנסיגה חדשים. להרגלים לפתע
 כן; על היתה, אל־שייח׳ ומשאדם מעזה

זמן. של שאלד, רק
ובוושינג בניו־יורק בירושלים, ידעו זאת

 התוצאה תהיה מה היתה: השאלר, טון.
1 הפנימית

ת חזי ב הרביעי ביום הפנימית. ה
 לדון כדי הממשלה התכנסה שעבר שבוע

 הק- לא תשומודליבה עיקר את במצב.
 קרוב למאבק אלא באו״ם, למאבק דשיד.

הפנימית. בחזית המילחמה יותר:
 כה צעד לבצע ממשלה נאלצת כאשר

 הנסיגה כמו ובלתי-פופולרי, מרחיק-לכת
 נאלצת היא מיבצע־סיני, כיבושי משארית

מת הדמוקרטי בעולם מסקנות. להסיק
מת הממשלה פשוט: בצעד הדבר בטא

בברי אידן אנתוני סר עשה כך פטרת.
בצר מולה גי גם עושה היה וכך טניה,

 על להסכים המיפלגות יכלו אילו פת׳
לראשות־הממשלה. אחר מועמד
 כישלון בגלל הממשלה, התפטרות אולם
 בישראל. יתואר שלא דבר היא מדיני,

הסוכ הנהלת של בתה היא ממשלת־ישראל
 שנים, לחמש אחת שנבחרה היהודית, נות

 את לדחות רגיל היה זה מפואר מוסד
 קל ספק היה אם לשנה־שגתיים, הקונגרס
מחדש. להיבחר בסיכוייו שבקלים

 צורך היה בחשבון. באה לא ההתפטרות
 הפיתאומית עלייתה למניעת אחר בפיתרון

 תנועת־החרות. של בעיקר האופוזיציה, של
 החליטה שעליה הפגנת־השבת, נולדה כך

 רביעי יום באותו בישיבתה הממשלה
מדכא.

ת מ סי ב. ח  רוצה כשהממשלה הרחו
 היא האופוזיציה, לפני הרחוב את לסגור
 אולם שוטרים. של בשרשרת לסגרו יכולה

 את למלא היתה מחוכמת יותר הרבה דרך
פט נאמנים, המונים — בהמונים הרחוב

 נשאו הם טוב. רצון חדורים ריוטיים,
 ממיפרשי הרוח את שהוציאו הסיסמות את

האופוזיציה.
בהפ לשחף היתר, המקורית התוכנית

 לחרות פרט המיפלגות, כל את גנות
 אל בן־גוריון שליחי כשפנו אולם ולמק״י.
מוק כתנאי אלה קבעו *, הכלליים הציונים

 אנשי של שיתופם את להשתתפותם דם
שהתעל תמימה, בקשה זאת היתד, חרות.

 :ההפגנה של העיקרית המטרה מן מה
חרות. את לבודד
 ידיעות הופיעו הקרקע, את להכשיר כדי

 עיתוני־ הצטיינו בעיקר בעיתונים. מוזרות
 כלי־שרת באחרונה הפכו ששניהם הערב,

 בן־גוריון. של המנהלים קבוצת בידי
 ״מקורות ציטטה ביותר המוזרה הידיעה

 פנה סט״א... לפי כי שמסרו אמריקאיים
 וביקשו לעבד-אל-נאצר אייזנהאור הנשיא

 מעמדת להסתלק ישראל לדרישת להיענות
 צחק לא הכתב כי להניח קשה לוחם.״ צד

זו. מגוחכת ידיעה ברשמו בעצמו
ה  קברניטי הזכירו שעה אותה רקוב. מ

 את הראשונה, הפעם זו הלאומית, הספינה
הסנקציות. מישטר של המישקיות התוצאות

בליכוד. הליברלים כיום י
■ *6 - ■ ——

 כמה לפני כבר ידועות היו אלה תוצאות
 עמודי מעל גם בהרחבה ונותחו שבועות,

 ופת אשכול לוי בפי עתה, הזה. העולם
 להרתיע ביקשו כאילו נשמעו ספיר, חס
המר. הסוף עד המאבק מן הקהל את

המישטרה
ת מכונת מ סו ר הפי

 יותר נתקעה המישטרה שצמרת ככל
 למכונת־פירסומת זקוקה היתר, כן בבוץ,

 אברהם הקודם, הדובר יותר. משוכללת
ש בשעות ושטיחים סוחר־מכוניות ינאי,

 היה לא העבודה, ובזמן אחרי לפני,
 פרשות בכמה שנתפס אחרי חזק. מספיק

לסלקו. צורך היה שחיתות,
 של שמה את שנשא אדם נבחר תחתיו

 לשעבר נאש, יעקוב למדי: חזקה מכונית
 המיש־ של המפקח־הכללי לישכת מנהל
 ועמום סהר יחזקאל של אמונם איש טרה,

בן־גוריון.
 מועד שהתקרב ככל מישפחתי. עניין
 ביתר התעורר עמום, של הגדול המישפט
הצ של פירור כל לנצל הצורך חריפות

פירסומת. לצורכי מישטרתית לחה
 ללב, נוגעת ידיעה נאש מצא השבוע

לעיתונים. אותה להחדיר ומיהר
 נציב סגן דשא, לאליעזר נגעה הידיעה

 ששהה בשעה עליו מתה שאמו בתי־הסוהד,
 כך המישטרה, השתלמות. במסע באירופה

נז חסד, של תפקיד מילאה נאש, גילה
 שאיש מפני לארץ. דשא את להחזיר עקה
 פנתה בדיוק, שוהה הוא היכן ידע לא

 ה- אירגון ל״אינטרפול״, ישראל מישטרת
מקי בחקירה שפתח הבינלאומית, מישטרה

שמצאו. עד פה
 ברוב להזכיר, נאש שכח אחד פרט רק

 גיסו, גם במיקרה הוא דשא צניעות:
 נאש. של חמותו היתה שנפטרה והאשה

 המישטרה של רשמית שהתערבות יתכן
 מיש- בעניין הבינלאומיים קשריה וניצול
פסול. היה לא מקציגיה, אחד של פחתי

זו לפירסומת לנושא העניין הפיכת אולם
טוב. טעם היעדר על לפחות, העיד, לה

 לנאש היה מזל פחות .הברווזי גלגלי
עי קיבלו לפתע שני. פירסום במיבצע

 תמיר, שמואל׳ עו״ד כי ידיעה ישראל תוני
 בן־גוריון, עמוס של במישפטו הסניגור

 של המישפטי היועץ כהן, חיים אל פנה
 מיש־ לחיסול שיתווך בבקשה הממשלה,

 יעקוב היה הידיעה ממציא עמום. של פטו
עצמו. נאש

 ישראל, לעיתוני כבוד אות זה היה
 הידיעה את פירסם לא מהם אחד שאף

 דבר, רק סימוכין. לה נמצאו שלא הכוזבת,
 ופירסם המציאה על עט מפא״י, ביטאון
אותות

 גם ההכחשות: מטר בא היום למחרת
אפי אותה. הכחישו כהן חיים וגם תמיר

 להצטרף נאלץ עצמו בן־גוריון עמוס לו
 דבר: את הרתיע לא הדבר אולם להכחשה.

 הנוגעים שכל שהסיפור, והדגיש חזר הוא
טהורה. אמת אלא אינו הכחישוהו, בו

 יש לפעמים אולם רגליים, אין לשקר
 הפירסומת מכונית גלגלי — גלגלים לו

נאש. של

החי
הישר המוצא

 בלום מרי הצעירה מצאה בירושלים,
 העליון, בית־המשפט באולם לירות 50

 כעבור שמעה השמש, לידי למסרן מיהרה
 לירות 50 איבד הוא כי מאביה קלה שעה

 אותו הפנתה בית־המשפט, של אולם באותו
 שהפנה למזכירות, אותו שהפנה לשמש,

 רק הכסף את שהחזירה למשטרה, אותו
יסודית. חקירה לאחר

¥1 * *
אחד-אפס

 הכדורגל במשחק ילד חזה בגבעתיים,
 עץ על ניצב כשהוא המקומי, באיצטדיון

המשחק, למראה התלהב לגדר, מחוץ
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 רשתות תוך אל ישר העץ מראש התגלגל
הקבוצות. אחת של השער

¥ ¥ ו*.
הסרט חופש

 מעשה עם 32 בן תושב השלים לא ביפו,
 להתאבד, מנסיונו אותו שהצילו הרופאים

התער על להתלונן כדי במשטרה התפרץ
 לביצוע בנסיון כחוק הואשם זו, בות

התאבדות.
¥ ! ¥ ¥

הקבינה שומר לורד
 נולד ניר שהתינוק לאחר ברביבים,

 משאית של הנהג בתא נסעה שאמו בשעה
 לבית־החולים, אותה שהובילה מאק־דיזל

 הכינוי את לתינוק להדביק הקיבוץ החליט
 לכל חינם זכות־נסיעה לו ולהעניק ״מאק״

הטרמפיס כל בין קדימה וזכות חייו, ימי
הקיבוץ. משאיות כל של בתא לנסוע טים

¥ ¥ ¥
הקוסם שוליית

 שופט לפני פנו סלם הובא בתל־אביב,
 בטענות כספים הוצאת באשמת השלום,

הז באותה זכה שלם, כפר מתושבת שווא
 הוצאת באשמת מעצר לפקודת דמנות
בהב שלם, כפר של אחר מתושב כספים

 להחזרת קסמים באמצעי לו יסייע כי טחה
אותו. שנטשה בתורתו

אנשים
י ■י! ״

 (״זיאמה״)זלמן שר־החינוך־והתרבות •
 עטרה בקפה השבוע שהופיע ארן,

 ערימה בקריאת מייד ושקע בירושלים
 כלל הרגיש לא אנגליים, שבועונים של
 של שלמה להקה מייד הבריחה הופעתו כי

 ליד ישבו לכן שקודם מישרדו, פקידי
 ביניהם מחליפים כשהם השולחנות, אחד

מישרדם. בענייני דברי־רכילות
פר על רוזגפלד, שלום העיתונאי ו•
 ייגמר ולא ייתן ״מי :,לסגת־או־לא׳ שת

 יטיל והאוצר ניסוג שאנחנו בכך הדבר
סנקציות.״ עלינו
 את בספרו שליו, יצחק המשורר !•

 על־רגל־אחת: הישראלית הספרות תולדות
 אוחי- מעי ,מעי בשעתו כתבו ״המליצים

 כאב לי ,יש לכתוב החלו הצברים לה/
 ,בני- — אמרו והמודרניים בבטן' נוראי
והולכים/״ מתחכחים מעין
בר, מרטין פרופסור <•  על בשיחה כו

 ומהלך בהיסטוריה ,׳מהלך :המדינה בעיות
ההיס נפרדים. מהלכים שני י הם האמת
צו האמת ואילו דרכה, לה אצה טוריה

 היסטורית, מבחינה ובביטחון. לאט עדת
 אבל העשירית. לשנתה כבר ישראל הגיעה
 ל- אפילו הגיע לא עדיין האמת מיצעד
״תש״ח. . .

 שנערכה במסיבה ידין, ייגאל ד״ר י•
 ממדבר הגנוזות המגילות סיפרו צאת לרגל

 מימי תנ״ך טופס לנו ניתן ״אילו :יהודה
 נוסחות מצאנו אילו דיינו! — שני בית

 אי׳לו דיינו! — המסורת מנוסח שונות
 הלשון של אורחותיהן את מהן למדנו

 על דיינו. — הארמית והלשון העברית
 מהמגילות למדים שאנו וכמה, כמה אחת

 להפוך לחוקרים רב שעניין חרבה, דברים
 בהנחות ספק הטלת מתוך בהם ולהפוך

מדעית.״ כנות ומתוך לב באומץ קודמות,

^ 1957 בסיני הנסיגה את ..לעצור
 ללא־ נסיגה מישראל התובעת האו״ם, החלטת נגד מחאתם את להפגין השבוע שנקראו

בתל־אביב. יאמבי ברחוב שנערכה הפגנת־ענק, :בתצלום הערים. רחובות את מילאו תנאי,


