
 בדיוק, שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״, ״העולם גליון
 המישטרה מפכ״ל של לסילוקו שלו כתבת־השער את הקדיש
 תחת אפלות. פרשיות בסידרת מעורב שהיה סהר, יחזקאל

 של לסירובו ״הנדון״ מדור התייחס זיהו״׳ ״פינקם הכותרת
 בנימוק זיהוי, פינקס לקבל בן־גוריון דויד ראש־הממשלה

 כתבה בפינקם. להופיע הערבית השפה של בזכותה מכיר שאינו
 מילימטר״, כל על ״אבן הכותרת תהת ומפורטת, מצולמת

בנצרת. במאי 1ה־ לרגל שנערכה גדולה הפגנת־דמים על דיווחה
הפסדו על דווח כסף״, משלם ״הסמבה הכותרת תחת

07׳̂ 25
 שפטל לג׳ודי נישואין שהבטיח מוסינזון, יגאל של המישפטי

 הבטחה. הפרת על פיצויים לה לשלם נאלץ ולבסוף
המודח. המישטרה מפכ״ל סהר, יחזקאל :הגליון בשער

ת היסטוריה סו אנ  עיתונאים ממנה מבנ״ד בוריוו■ נ
תדחו שד זיכרונותיו * עגנון ש״י של ה״דוקטורט״ *

 עמד לא שפטל, לג׳ודי נישואין טיח
 הוא במישפט לדין. ונתבע בהבטחותיו

שדרשה. אח לה לשלם וחוייב הפסיד

 עלבונה את תבע לא המתמרמרים מן אחד
 יעלו כי דרש אחד כל השלמה. האמת של
 שלו, הקטנה הכת פעולות את נס על
 כל של הגיסים את לאשפה יזרקו וכי

 התגבשה בשמאל ביחוד הפלגים. שאר
 לפי העבר את לחלק שאפשר נאורה, הכרה

 מוצק קואליציוני בסיס על מפתח־מיפלגתי,
 צודק אחוז מפא״י, לגיבורי קבוע אחוז —

הלאה. וכן מפ״ם, לגיבורי
 כדי עד שהתעלה שרת, משה אפילו

 תנועת־ חלקי ״כל בתרומת להכיר דרישה
 אצ״ל את הכליל זו עדינה (ובצורה המרי״
 המפורש) בשמם להזכירם מבלי ולח״י,

הת המכריע המאבק כי להוסיף שכח לא
המא במיקרה זה היה באו״ם. דווקא נהל
 עצמו שרת משה השתתף בו היחיד בק

פעיל. באופן
 הכללי האבסורד את שהפכה העובדה

צדקו הטוענים שכל היתד, עגום, למחזה
38

ד״״הגנה״ על הגנה
 מפ״ם אנשי זעקו הגנה!״ על ״הגנה

 חלקם להזכרת ״התגייס ואחדות־העבודה.
 דובר דרש !״ההתגייסות מגבית פעילי של

 סודות של פירסום להסדרת ״מוסד אחר.
אחרים. תבעו העבר!״

 עסוקה המדינה צמרת היתד, השבוע גם
 כמעט האתמול. בזיכרונות לראש מעל עד
 להקמת במאבק קשורים שהיו החוגים כל

 של מנאומיו שווה במידה נפגעו המדינה
 פעולות את רק לא ששכח בן־גוריון, דויד
 משוא- ללא התעלם אלא ולח״י, אצ״ל
 אליהו כמו אישים של מפעלם גם פנים

 בן־גוריון דויד בעיני שדה. ויצחק גולומב
 דויד נטל שם במקום ההיסטוריה מתחילה

 הגנה של הביטחון ענייני את בן־גוריון
לידיו.

 משהו היה מפתח. לפי היסטוריה
אף כי האתמול. על זה במאבק !היתולי

 סיפרי מחברמוסישן יגאו
הב־ החסמבה

הראשון יום־האדמה
אבנים. מיידים שוטרים :בתמונה בדם. ונסתיימה אדומים בדגלים שהחלה בנצרת, במאי

 גדול היה לשיחרור המאבק כלשהי. במידה
 תחת התנהל היסטורי, תהליך ככל ומסועף.

 זו אמת ונוגדים. שונים דגלים מאות
 תוב־ אחרון של קולו יידום כאשר תוכר

הפוליטי. בשוק עי-ההנצחה

ס הסוד מו הכ
 בגאנה לגלות אבריאל אהוד של שליחתו

 כל ראשי את שעברה בשנה הפתיעה
 אהוד נחשב יום לאותו עד המיפלגות.

קנו של מדופלם אדריכל האפור, אבריאל
 כעמוד-התווך מעורפלות, פוליטיות ניות
 נראה לא בן-גוריון. של קבוצת־החצר של

 של המפתיע לסילוקו הגיוני הסבר שום
מנגנון־החושך. בעיסקי חלק שלקח האיש

ב קרה מה כמוס, בסוד נודע, השבוע
 כי מסתבר, מאחרי־הקלעים. הימים אותם

 הקרוב מינויו על הידיעות צדקו אומנם
 כתת־שר־ביטחון. אבריאל חבר־הכנסת של

 שימעון הכריז כאשר נתקבל, כבר המינוי
 לבניין ייכנס לא הזה ״האיש מרד. על פרס

ב חי שאינו הנזעם, פרס הודיע הזה!״
לקבוצה. משותפיו אחד עם לא אף שלום

 שימעון ניצח ונמרץ, קצר מאבק אחרי
ה בגאנה שגריר נתמנה אבריאל פרס.

 מעשית. חשיבות כל חסר תפקיד רחוקה,
 ה־ מתפקיד דיין משה הורדת אחרי

 מם׳ האיש שעה, לפי פרם, הפך רמטכ״ל,
בן־גוריון. של במישמר־החצר 1

מח1עיוז
ממדינה בוגדים
 שבה בעולם היחידה המדינה היא ישראל

 היא למישטרה. מיוחד ממשלתי מישרד יש
 רוסיה מאז בעולם, היחידה המדינה גם

 לאישור העיתונאים זקוקים בה הצארית,
 תפקידם. את למלא כדי המישטרה מטעם

שנים, כמה לפני במיקרה הונהג הדבר

 הממשלתית, העיתונות לישכת כשהחלה
 להוציא למישרד-ראש־הממשלה, הכפופה

 סהר: יחזקאל אז הודיע תעודות־עיתונאי.
 לא אם אלה, בתעודות תכיר לא המישטרה

חותמתה. את מראש עליהן תטביע
 כל־כך הם סהר: הכללי המפקח טען

 מהם לדרוש שאי־אפשר עד מטומטמים,
 רק אם תעודת־עיתונאי. זאת מה להבין
ה המטה חותמת את עיניהם במו יראו

 התעודה לבעל לתת שעליהם יבינו ארצי,
 ולטקסים הפשע למקומות חופשית גישה

רישמיים.
 שנה מדי קיבלו מאז הסכימו. העיתונאים

 הארצי שהמטה אחרי רק תעודותיהם את
קצי חתימת ואת חותמתו את עליהם טבע
 זכות סהר ליחזקאל ניתנה למעשה, ניו.

עיתונאי. כל של פעולתו על הווטו
ב ש ם. על ע דיי שה אחרי השנה, הי

 צמרת־המישטרה על העיתונאים תקפות
 רב מה ושות׳, סהר נזכרו לשיאן, הגיעו
 פשוט הם בידיהם. זו בצורה שהופקד הכוח

 עיתונאים אותם של התעודות את עיכבו
 עשב״ ש״יצמח והודיעו חמתם, את שהעלו

 את אלה עיתונאים שיקבלו עד ידיהם על
התעודות.

 צו־על־תנאי, בהגשת איום אחרי אולם
תנאי. ללא ׳נכנעו

 אחר. במקום התלקח יותר חריף מאבק
כלל בדרך המקפידה אגודת־העיתונאים,

אנשים
 טקס במהלך עגנץ, ״י ש הסופר •

האוניבר של כבוד דוקטור תואר קבלת
ל ביקשתי לא ״דוקטור העברית: סיטה
 חשודים שהכרתי הדוקטורים שכל היות,

בחילול־שבת.״ היו
על באדר, יוחנן הד״ר חרות ח״כ •

 מישטרת של הכללי המפקח של פיטוריו
 המפקח את ״לא ז סהר יחזקאל ישראל
ב להחליף צריך המישטרה של הכללי

 על מפקחים אשר אלה את אלא ישראל,
המפקח־הכללי.״

השבוע העלה עברו מימים זיכרונות •

העם
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1075 הזה" ״העולם
7.5.1958 תאריך:

 תינתן כי תבעה השילטון, רצון את למלא
 בנמל- אורחים לראיין הזכות לעיתונאים

 קציני המטוס. מדרגות ליד בלוד, התעופה
 לעיתונאים לאפשר סירבו נמל־התעופה

 עד הגיע הסיכסוך ההמתנה. מאולם לצאת
לתפקי הקצין נוביק, מאיר של לשולחנו

 ומג- המישטרה בין והמקשר מיוחדים דים
גנון־החושך.

 חד־משמעית. היתד. נוביקן של תשובתו
 בוגדים שהם אנשים יש העיתונאים ״בין

לעי ניתן ״לא קצרות. הודיע במדינה,״
!״למטוסים .להתקרב הזכות את תונאים

לחח׳ מיכחבים
ט וגיבור ה ה1ק לי לחעו
 בעלה לדברי להאמין אם שמר, נעמי

 שלה השלגרים את מחברת שסר, גדעון
 די זמן כנראה להיות תצטרך היא במיטה.

 עשרת את להשלים כדי מאוזן במצב רב
 תוכניתו בשביל מילותיהם, על הפיזמונים

 גדעון יביים שאותה סמבטיון, של הבאה
מ עתה, מחפש סמבטיון • • • שמר
 אבל — חתיכות שש אחרת, או זו סיבה

להו כדי — יפה לשחות היודעות חתיכות
 ברמת- שייערך בנשף מים בהופעת פיע

 כל מנצל רוזן שמוליק • • • אביב
 כדי דיזנגוף, ברחוב נמצא שהוא הזדמנות

הבחו עם איטלקית ולפטפט לפיצה לסור
 שמוליק האדומות. החולצות לובשי רים

ז לא למה י למה איטלקית. עתה לומד
 להישאר מתכוונת היא אם לשאלה • • •

 השחקנית את שהחליפה אחרי הקרשים, על
 ב- רוז בתפקיד מיבאלי, אלישבע

 אני ״לא, :עולש עליזה אומרת הביצה,
 כאשר • • • הכיף״ בשביל זה את עושה

 איש״ חצקל יחליט באמת — ואם —
 שהוא כפי זיכרונותיו, את לכתוב כסית
 רב־ ספר ודאי זה יהיה בצחוק, מאיים
עצמו על בו לקרוא ירצה אחד כל מכר.

ב שעברה רוזנשטיין, מלכלדז • • •
 גל עוררה רוול, לעבר כסיה פני על יעף
 לכך גרמה לא. או כן היא אם ניחושים של

אומ מאוד. ורחבה צהובה טרפז שימלת
 של סך מחברת־ד,ביטוח דרשה שהיא רים
 שנשרפו. שימלותיה בעד ל״י אלף 12

 שבלאו־הכי היתה, חברת־הביטוח טענת
 אחת, מפעם יותר שימלה לובשת היא אין

 היא לבסוף הרבה. שוות הן אין ולכן
 מיסכנות ל״י 4,000 אומרים, כך קיבלה,
ב נראה ואם • • • פרוותיה תמורת

 היפהפיה רוכינא אילנה את שוב קרוב
 חגיגות בגלל כל-כך זה יהיה לא בקירבנו,
 הנוצרי. מבעלה נפרדה אילנה העשור.

ב ילדיה את לגדל לטענתה, רוצה, היא
בנידון. אחרות דיעות שלו בעוד ארץ,

ה תדהר, דויד הראשון העברי הבלש
 חדש, זיכרונות ספר בכתיבת עתה עוסק

פר על סיפורים ובו המולדת, בשרות
 בין .1957 ועד 1912 משנת נעלמות שיות

 עמרם הרב היה כיצד תדהר נזכר השאר
לוי,  לקוח נטורי-קרתא, של מנהיגם כ
 ב־ המנדט. מזמן עוד המישטרה של קבוע
 החורבה בישיבת ביקר קוק כשהרב ,1923

 הצעיר הקנאי עליו השליך בעיר־העתיקה,
 המישטרה קצין צואה. מלא פח האדמוני

 לפני לא אך הצעיר, בלוי את עצר תדהר
בכוח. עליו שהתגבר

 :ויניצקי (״נץ״) יוסף הפיליטונאי •
 את להפגין נועדה לא במאי 1ד.־ ״הפגנת

 זוהי במ(פ)א״י. האחד את אלא במאי, 1ה־
.״,המרד ,דור לכנס התרד׳ ,דור תשובת


