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ב זה במדור הזכרתי שעפר בשבוע
 במיסגרת שקם רימון, השבועון את אקראי
 מיפלגת־העבודה צמרת של העליון המאמץ

הזה. העולם את לחסל
 הזה, העולם את לידי שקיבלתי מאז

 רבים, שבועונים קמו וחצי, שנים 32 לפני
 חיקוי תוך זה, בשבועון להתחרות שניסו

 מתו קמו, כולם ותוכנו. סיגנונו ;:צורתו,
 השבוע דבר את כיום זוכר מי ונשכחו. !

 השבועון אלא דבר, של השבועי המוסף לא
 של (שבועון לגבר שעה, חיי .,עצמאי),

ועוד? לוריא), רענן
מפו- במטרה נולד אחד שבועון רק אך

״רימון״ שער
משובח ונייר פצצות

 העולם של לחיסולו להביא ובילעדית רשת
 שרותי- ביוזמת קם הוא רימון. היה זה הזה.

 של אגף אלא אז היו שלא הביטחון, }
 מיפלגת־ של הקודם מפא״י(הגילגול צמרת

וב בן־גוריון, דויד של ועוזריו העבודה)
 אב־ ואהוד דיין משה פרס, שימעון ראשם
 היתה המיפעל של החיה הרוח ריאל.

 על הממונה הראל, איסר אישיות־מפתח:
 סכומי־העתק את שסיפק שרותי־הביטחון,

מקר נלקח הכסף זו. ליוזמה דרושים שהיו
(כע לביטחון־ישראל. שנועדו סודיות נות
מלא). בפה בכך הראל הודה שנים, בור

 רבים נסיונתו נעשו רימון הופעת לפני
 פשוטים באמצעים הזה העולם את לחסל
 במערכת שהוטמנו פצצות שלוש יותר:

 שלא בי נסיון־התנקשות שלנו, ובדפוס
 שתי של האצבעות נשברו שבו (אך הצליח

 ואף הזה העולם על כלכלי חרם הטלת ידי),
 זה כשכל הפצתו. את בכוח למנוע נסיון

 שישים שבועון לאור להוציא הוחלט נכשל,
 שבן־גוריון (כפי המסויים״ ל״שבועון קץ

הזה). להעולם לקרוא התעקש
 לפני חודשים כשלושה ,1956 באוגוסט

 שבועון בקיוסקים הופיע מיילחמת־סיני,
רימון. התמים בשם שנקרא מאוד, תמים

 ניטרלי, שבועון להיות התיימר רימון
 לספק היתד, כוונתו שכל בלתי־מיפלגתי,

 נאור. חומר-קריאה האינטליגנטי לקורא
 שגויי־ עיתונאים עמדו שבראשה המערכת,

המצל השמות מן כמה כללה מדבר, סו
העונה. של צלים

 הרבה־ — הכסף על רימון סמך בעיקר
 חשבון כל בלי הוצא הוא כסף. הרבה

ה מן שחי הזה, להעולם בניגוד כלכלי.
 שלנו המודעות (כמות קוראיו של פרוטות

 תמיכה מעולם קיבל ושלא קטנה), היתר,
 הוא חשבון. בלי כסף רימון ביזבז מאיש,
שע ביותר, משובח מבריק נייר על הודפס

 הזה שהעולם בעוד אך ציבעוניים. היו ריו
 ממחירו (אלפית פרוטות 400 בקיוסק עלה

 פרוטות 350 החדש השבועון עלה כיום!)
הזה. העולם של חיקוי היה התוכן בילבד.

 חזותו על רימון שמר חודשים כמה במשך
 הוויכוח התלהט כאשר אולם התמימה.
 העולם — מילחמת־סיני בעיקבות הציבורי

ש בארץ היחידי כלי־התיקשורת היה הזה
ה בהדרגה נשלפו — זו למילחמה התנגד

להזד רימון החל ברירה בלית ציפורניים.
 עיוור כמכשיר התגלה קצר זמן ותוך הות.

 פיר־ פעם מדי השילטון. של משמע) (תרתי
 ועור- הזה העולם על פרועות התקפות סם

ל משבוע שגברו זדוניות השמצות כיו,
 סוכני עוכרי-ישראל, בוגדים, היינו שבוע.

לא. ומה התחתון, והעולם זרות מדינות
ש הכספים עזר. לא דבר ששום אלא
 היום) של בערכים שקלים (מיליוני בוזבזו

 הנייר הקוראים. לב את לפניו פתחו לא
 החיקוי פילאי-הדפום, הצבעים, המשובח,

 סיפורי־סבתא הזה, העולם של חסר־הבושה
 בעלי של היומרות הדמיוניות, הצלחותיו על

 הציבור — בו שהופיעו המצלצלים השמות
 מבוטלת. נשארה רימון תפוצת מכולם. התעלם

 העולם על הגלויות התקפותיו שגברו ככל
 השבועון, עורף. הציבור לו פנה כן הזה,

 גדולה, בתרועה לוו הראשונים שצעדיו
 איש דקה. דממה בקול חי חיים.לכל שבק

 הזה, העולם מילבד — אותו הספיד לא
 הכסף על דו״ח ניתן לא מעולם כמובן.

עלה. זה וכמה נלקח. מניין — בו שהושקע
 כל באו מדוע היא מעניינת שאלה

מצדדווקאזד,שבועוןבקיוםההתנקשויות
 ביוזמת נולד רימון רק לא מיפלגת־העבודה.

ש הפצצות גם אלא מפא״י. של הצמרת
 ובעובדי- בי ההתנקשויות אצלנו, הוטמנו
הת הכלכליות, ההחרמות אחרים, מערכת
 לדבר שלא נגדנו, שהוגשו הפליליות ביעות

ש כפי (חוליר״ע, הרע לשון חוק על כלל
שהוא טענו יוזמיו אשר בקיצור), לו קראנו
 (ומיפל- מפא״י עשתה לא השנים בכל

 תנועת- נגד דבר בעיקבותיה) גת־העבודה
 עימה הסתדרה היא להיפך, למשל. החרות,
במדי בחלוקת־השלל אותה שיתפה היטב,

 ל- אותה !,כניסה הציונית, ובהסתדרות נה
 לה פילסה וביכלל ממשלת־הליכוד־הלאומי

לשילטון. דרך-המלך את
 אלה, ימינו עצם ועד המדינה קום מאז

 מים־ צמרת של והתוקפנות הזעם כל היה
ש הגופים נגד תמיד מכוון לגת־העבודה

 ובראשם ובזכויות־האדם, בשלום דגלו
זה. מתסביך חלק היה רימון הזה. העולם
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 אשר התימהוני הצעיר
 רצחכמעשיהמודהרבו,

מכפוענחו,שטרםרכים
 כמישטרהלחוקריותיב

 לדעתו, תהילים. פסוקי
נפלהוא

לקיסמיקורב!
מכשפה.

ש א
בצמרת

 שהה שאולי שרפי כשעה
שלפנידידמיים״ל,כהו

 גבריחילופילחדלעמדו
 יעלה במקום,
 הםועדון

 התל־אכיבי
כאש.
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 מלחיו, זמר, — ארצי שלמה
 שונא שהוא הטוען משורר,

 וששיריו ולהצטלם להתראיין
 עם משוחח למענו, מדכרים

 על הזה העולם
 מישפה־ ביתו,

 ד־ שיריו תו,
לכטיו.

עייפים ציונים
 האירנונים ונציגי האוסה גדולי
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 — ישיבהמקומותעלחירוף־נפש
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 התחילהנאומיםותור
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 הרצת אירע שם
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 אוריון יעמוס
מדן. ועזר

ונשים עסקים
 עשיר, רווק, — זימנד הגרי
 תמיד מוקף ונדיב, אדיב

שה טוען אך בחתיכות,
 עסקים

 קודמים
לנשים.
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