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 הציג בדיוק, שנה 25 לפני השבוע שראה־אור הזה״, גיליון.העולם

 וכוכבנית נערת־הזוהר של בהידרדרותה הראשון השלב את בשערו
 והגיעה לבובשה, כדי להוליווד שנסעה שסיר־רודן, זיווה הקולנוע
 על דווח בצפון־ דם הכותרת.ושוב, תחת תצלומי־עירום. של לאולפן

 ישובי על והפעם — העצמאות מילחמת מאז ביותר הכבדה ההרעשה
 הכותרת תחת ברמודהגולן. הסורים מוצבי מכיוון עמק־החולה,

 בפאריס, הבחיתת את אבגרי, אורי הזזד, עורך.העולם סייר .אזהרה!״
 התייחס אבנרי דדדגול. שארל לנשיא רב־עוצמה מנדט שהעניקו

 מאוחר שנה עשרים עצמם על שחזרו מהמאפיינים לכמה ברשימתו
בישראל. יותר

 25 לפני השבוע שביקרה ארנול, פרנסואז הצרפתיה בוכבת־הקולנוע
 דיין!״ גנראל את הכותרת.רוצה תחת בשבועון רואיינה בישראל, שנה

שפיר־רודן. זיווה כוכבנית־בעירום הגיליון: בשער

* גולדה של גס שקר ר אי  פרס שימש! מ
ברגליו קע1ר זרהפטיג זרח * השכנים על

ן

 וינה שועחדייזו
שכיד

1106 הזה״ ״העולם
10.12.1958 תאריך:

העם
רכו ל ע מז ש ר

 שם הוא באשר יהודי של לליבו הנוגע דבר אין
 המונית עליה תותר כי הסיכוי, מאשר יותר

 השנור של בלוח־הערכים המיזרחי. מהגוש
 שווה זה בכיוון רמזים שני של ערכם הציוני,

 משימות על חוצבי־להבות נאומים לשלושים
המדינה.

 כאלה רמזים ראש־הממשלה גם פיזר כן על
 מילווה למען הפושר בכינוס בנאומו לרוב,

 כדי שבוע. לפני הבימה באולם שנערך העליה,
 שהבטיח כמעט להתנדב, האזרח את לעורר

 המוני יעלו הלא־רחוק בעתיד כי בן־גוריון
לישראל. המיזרחי הגוש של היהודים
 המותרמים ליבות על הרמזים השפיעו האם

 כבר אחד בכיוון אך לקבוע. עדיין זאת קשה —
 ולאו תוצאות, בן־גוריון לדיברי היו כי ברור

 הגיבו רמזיו. את לממש שיעזרו כאלה דווקא
 המיזרחי, הגוש מן דיפלומטיים חוגים השבוע
 מתייחסים ״בברית־המועצות הארץ: כתב באוזני

 הממשלה ראש של להצהרותיו רבה ברצינות
 בךגוריון מאשר אולי רצינות ביתר — זה בנידון
עצמו.״ לדיברי מייחס עצמו

 כמה עד הרמזים, ״פירוש אירגונים. ישנם
לא הצורך במיקרה כי ״הוא, אמרו, לנו,״ שניראה

עשוי. ושערה פיאות, מאופרת היטב, פחת

 בלתי־ עליה לעודד מלנסות הציונים יירתעו
 כי הדבר, ידוע אולם מברית־המועצות. ליגאלית

 שכן וכל ציונית, פעילות כל מרשה אינו החוק
 מחוץ ברית־המועצות אזרחי להעברת אירגון

למדינה.״
 כדי רוסיים לעניינים מומחה להיות צורך אץ
 ההודעה: בהמשך הטמונה האזהרה את להבץ
 מצהיר היה לא בן־גוריון מר כי לנו, ״נראה

 אחדות הצלחות לציונים היו לולא כאלה, הצהרות
 יש בברית־המועצות כי ידוע, אולם זה. בעניין

 בקבוצות לטפל שתפקידם מיוחדים, אירגונים
 אלה אירגונים כי להניח ויש החוק, נגד הפועלות

כראוי.״ זה בעניץ גם יעסקו
 יהודי שם את נשא אשר ישראל, ראש־ממשלת

 שרשרת־ שהפעיל ייתכן לשווא, ברית״המועצות
 כי נחת. ממנה ירוו לא יהודים אותם אשר תגובות
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ד ן1 ץןןןן  שפורסמו שפיר, זיווה של היו העברית, בעיתונות הראשונים העירום תצלומי \
 העובדה עצם רק לא כללית. תדהמה ועוררו שנה 25 לפני על־ידיהעולם־הזה 11\ 1111 1

להשתאות. תרמו היפהפיה, הצעירה של תנוחותיה גם אלא בעירום, הפירסום של

אנשים
 שימעז־ז הביטחון מישרד מנכ״ל •
 מחליפים• אני שכנינו ״עם פרס:

שגרירים.״ במקום פגזים בינתיים,
 בך־גוריץ, דויד ראש־הממשלה •

 איך עצה לי ״יש המפד״ל: לחברי
 מיליון תביאו במדינה, הדת את תשליטו

 על יחליטו שהם ארוקים, יהודים
 אהיה אני כקונסטיטוציה. השולתדערוך

 בשולחן* שכתוב מה ואעשה מאושר
עדור•*

 היום, באותו כי סיפר הוא ספיר. יוסף כלליים
 שבה מאיר, גולדה עם פגישה קיים שגה, 11 לפני
 פגש הישיבה מן בצאתו רוקח. ישראל גם נוכח

 להיכנס לבקשתן נעתר האמהות, מישלחת את
 את מצא הוא ראיון. ממנה ולבקש גולדה אל שוב

 ״זה לארוחת־צהריים: מסובה מאירסון הגברת
 ספיר, לדיברי גולדה, התרעמה הפרטי,״ ביתי
 תירגם ספיר כאן!" אותי שיטרידו רוצה לא ״אני
לאמהות. והעבירו נימוסית לשפה הסירוב את

 התרתחה ספיר, מפי הסיפור לשמע עתה,
 ספיר אמת!״ אינה ״זו לעברו: וקראה מאיר גולדה
הצורב. העלבון מן החוויר

 השקר הילך שוב למחרת עלילה!״ ״זוהי
 אחרי למתווכחים, בתשובתו באולמות־הכנסת,
 משה יעקב הרב של מינויו על הודעת־הממשלה

 ראש־ טען שר־הדתות, למישרת טולידאנו
 חולשתם נוצלה כי בן־גוריון, דויד הממשלה

 על להחתימם כדי רבנים, כמה של הפיסית
 את עצמו על יקבל לבל טולידאנו, לרב מיכתבים

תיק־הדתות.
 סגן לשעבר ורהפטיג, זרח ד״ר קפץ זה ברגע

 שופט למישרת המפד״ל ומועמד שר־הדתות
 ״זוהי בכעס: ברגליו רקע העליון, בית־המישפט

בחזרה!״ דבריך את קח עלילה!
 עצמו: את לרסן מאמץ תוך לו, השיב בן־גוריון

 אותי תמשוך שלא מבקש אני ורהפטיג, ״ד״ר
זד״״ בדבר בלשוני

 מן ורבים העיתונאים השרים, חברי־הכנסת,
 וכי צדק, בן־גוריון כי ידעו ביציע האורחים

 אייזיק הראשי לרב התייחסה השקופה כוונתו
 )83(מימון לייב יהודה ולרב (״) )70(הרצוג הלוי

 אינם בו כזה, גופני במצב רב זמן מזה הנמצאים
עמודים. כמה בני מיכתבים לנסח עוד מסוגלים

אחו׳ שנה 25 היום:
וזפיריפיגים מן בית עקדת
 הספיקה שלד״ גתצלומי־העירום הארץ את שזיעזעה מחיפה הנערה ש&יו״ירודן, זיווד!

 אחד־כך פנטומימד״ הופעות בסידרת אופיר, שייקח של המצליחה בודזוגו יותר מאוחר להיות
 התפרסם מהם אחד אמריקאיים. בסרטים כוכבנות של ארוכה תקופח והחלה להוליווד, נסעה

הפיליפיניים. באיים כשצולם
 ארצות־הברית• של המערבי בחוף אלמונית. בעקרת־בית-כמעט בשקט דווה חייה היום
ת מבקרת  לאחרונה חייד״ על המתוחים כתבי־העיתונות, על־ידי מבוקשת ועריץ בארץ פעם מ

טובח. שעה הטלוויזיה בתבנית הופיעה אף

 אם כי לזכור, כדאי בנאומי־התרמה אפילו
 שתיקה — בסלע הוא דיבור מסויימים בעניינים

בתרי. היא

כנסת
ר ידיים ק ש ל

 רישמיים תפקידים שבעלי בכן־ חידוש כל אץ
 דוברי משקרים. ישראל במדינת מסויימים
 והכחישו פעם לא קמו כבר ממשלתיים מישרדים

 הודעות־כזב. ביודעין מסרו או דיברי־אמת,
 לא ישראל מישטרת של הקודם הכללי המפקח

 לפני בהעידו ושקר, אמת בין להבדיל ידע
 אחד זינגר, יוסף גם הלך ובדרכו בית־מישפט,

הבכירים. מפיקודיו
 השקר קנה לא בכנסת לפחות כי היה נדמה אך
 תמימה זו הנחה כי הסתבר השבוע אחיזה.

 צדדי בוויכוח השבוע, דיוני בתחילת ומוטעית.
 רזיאל־ אסתר חברת־הכנסת הזכירה לגמרי,
 בשלהי זה היה עברו. מימים פרשה נאור(•)
אמהות מישלחת כאשר הבריטי, המנדט שילטון

 מלון של בחדר־הקבלה התייצבה גולי־קניה
 הגברת את לראות ביקשה בתל־אביב, קטה־דן

 היהודית, הסוכנות הנהלת חברת מאירסון, גולדה
הגולים. לטובת התערבותה את לבקש כדי

 רשות־ את נטלה מאיר גולדה שרת״החוץ
 מישלחת שום על לה ידוע לא כי הצהירה הדיבור,

ציונים ח״כ התייצב רזיאל־גאור ח״כ לעזרת כזו.

 רגליים. אץ לשקר כי אומר העממי המשל
בכנסת. להצביע ידיים לו יש זאת, לעומת

 אריה לשעבר, מזביריחממשלח של אימו (י)
נאור.

״) ם נשיא-הסדינה, של אביו ( הרצוג חיי


