
ראשי אחה"ע ומפ"ם יחרימו 8ת הטקסים
. בישראל שייערכו בעת ביקורו 'של י אדנאור

—• מאת מ. שמריהו —
ראשי אחדות העכורה יה־
רימו יהד עפ. ראשי: מפ''פ
את פל דטקפימ הרשמיים
הקשורים בבייןורו של ראש
ממשלת גרמניה.לשעבר ד"ד

?ונרד אדנאור כישראל.
שרי אחדות העכורה ומפ"פ
התננדו בממשלה להחלטה. ל*

שוות לביקור הזה צורה מט
לכתית. ישרי אחדות העבודה ו

מפייס. ה"ה י. גלילי ומ. מ-
, ועדת השרים טוב. הם הברי

לעניני טקסים וסמלים, המכינה
כיו השאר גם את הצד הממ־

לכתי של הביקור. ועדה זו
ההליטה להסתפק הפעם במי-
נימום של טקסים המתחייבים
במקרה .של ביקור ממלכתי-

. שני השרים (וגם יתר, ראשי
, ישתתפו שתי המפלגות) לא
הקשור ב־ באף טקס רשמי,
ביקורו של דיר אדנאוי,. אד
הם לא מצאו צורךלהתפטר מ־
חברותם.בויועדה, כל היא אינה
ועדח אד־הוק .(לביקורו של
ועדה קבו- . אדנאור) אלא ד"ר,
עה, המטפלת. בכל עניני טק-

סים וסמלים.
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מנבאים לווילכון רוב של 110-100 מנדטים * ספירת הקולות, שנפסקה לפנות בוקר,
עמדה להתחדש בשעה 10

-־ מאת י. פינקלפטון, מופר "מעריב"בלונדון -־
' : ט ל ג ר א פ י ה ! ' . . •
לפנות בוקר הופסקה ספירת הקולות בבריטניה, לאחר
שנודעו התוצאות, ב־461 מתור 630 אזורי בחירות..461
מקומות אלה נתחלגןו כף: ©הלייבור—304; 6 השמי
מים — 151; 9 הליברלים — 5; 0 יו"ר הכית — 1.

לפי תוצאות חלקיות אלה,
של 100 עד ניבאו לוילפון וינ

110 ציר כפרלמנט החדש.
ההשתתפות, בבחירות היחה
מכפי שהניחו תתילח: . גבוהה
ב־75 אחוז 'מבעלי זכות הבחי-
רה הלכו **ל הקלטיות (לעומת

67.3 אחוז ב־1954).
וזו חלוקת קולות - וזמצביי־

עיט (בסוגריים — המספרים
מ־1964):

לייבור: 9,739,613 (9,138,745)
— 49.5 אחוז (45.8).

שמרנים: 8,019,856 (8,522,025)
— 41.1 אחוז (42.7).

ליברלים: 1,453,069 (2,078,831)
— 7.5 אחוזים (10.4).

שונים: 303,375 (210,039)
' אחוז (1.0). 1.5 -

שלטץיזחמש שנים
אם יימשך היתרון כפי ש-
מסתמן במ^י&ות שנספרו עד

שם זהה
גרם לתסבוכת

מר חיים נעים, בן 26,
מרחוב ישעיהו 25 בנתניה,
ן התלונן במשטרת ת"א, כי
) בית־חמשפט חייב אוחו ל-
,. שלם.חוב בפך 140 ל"י ל-
חברת ספרים, למרות שלא

קנה ספרים ממנה.
חקירת המשטרה העלתה,
כי אזרח אחד מנתניה, !ש-
שמו אף חוא חיים נעים ו-
שגה הוא התגורר בעבר
(אבל בבית ברחוב ישעיהו
ז מס' 22), חוא הקונה דר

אמיתי• אחר שעבר לדידה י
אחרת, החלו החשבונות ל-
הגיע אל המתלונן; מר חיים
נעים 'בבית מס' 25• כיוון
שלא שילם, נתבע למשפט
וחוייב לשלם את חחוב וכן

, שכר טירחת עורד־דין•

כה, מובטח ללייבור רוב על
יאפשר לו להחזיק בשלטון ב־ ייותר ממאה מקומות. דבר זה]
משך חמש שנים רצופות, תקו-
פת כהונתו של בית-הגםזו ;.

הבריטי.
אפ כי גם מנהיג הלייבור מר;
הרולד וילסון מם מנהיג הש-
מרנים מר אדויארד היה סירבו
להביע דעתם בפומבי, עד ש-
יוכרז על 315 מקומות לליי•
בור, הודה יושב ראש המפלגה
השמרנית, מר אדוארד דיו-
קאן, כבר לפני חצות הלילה,
ני אין לשמרנים: תקווה לכונן

1ת הממשלה הבאה•
דו בקרבת ליוורפול ברוב מוגימר וילסון נבחר שוב באזו'
דל קצת לעומת.הבחירות ה-
קודמות• מר הית, שנבהר אף
הוא? זכה הפעם .לרוב של
2000 קולות בלבד, לעומת

4,000 בבחירות הקודמות•

זמן קצר לאחר הפסקת ה- !
ספירה אמר מר וילסון לכת־ 1

בים בבית העיריה של ליבר-
פול: "זהו נצחון גדול• לדע־
ו'?, מוכיחות התוצאות עד כה,
שיש לעם אימון רב ביכולתה!
של ממשלה זו לעמוד בסע-

רות"•
מר היה נראה מדוכא, •אך
טען, שהלייבור' ערד את מע-
רכת הבחירות לפי הישגי הע-
בר, ואלו השמרנים ערכו או-
תה לפי תכניות להווה ולע-
תיד. |
ו מנהיג הליבראלים, מר ג'ו
גרימונד, הודה, כי לא נתגש-

מה תקוותו לשפר במידה רבה!
את מצב מפלגתו, אך."אינני
סבור כי זח קצה של המפלגה
הליבראלית"• אולם התוצאות
מוכיחות' כי קולות "המרכז",

שכבר בבחירות הקודמות נטשו ?
I את השמרנים ועברו אל הלי־

בראלים, הוסיפו לפנות שמא-
לה וניתנו הפעם ללייבור• י
מאנשי הצמרת של השמד־
מק־ י נים נבחרו שוב מר איאן
לאוד ומר איגוק פאואל, ש-
היו חברים בממשלה השמרנית
האחרונה. מר ג'וליאן אמרי,
שבבחירות הקודמות נבחר ב-
רוב זעום, הפסיד את מקומו

למועמד הלייבור•
מערכת הבחירות בברטניה
התנהלה כמעט רק על בעיות
מקומיות, ומדיניות החוץ לא
מילאה תפקיד חשוב• לפי כל
הסימנים, לא יעשח מר וילסון
שינויים ניכרים במדיניות ה-
חוץ של ממשלתו, אולם הנצ־
חון בבחירות יקנה לו יתר
בטחון ויאפשר עמדה תקיפה
יותר. מניחים כי בזירה העול־
מית חוא יתמיד במדיניות של
(ר־ ידידות הדוקה עם ארה"ב•

אה עמ' 2).
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החזרת גופתו של דםקל'^
־- מאת אלי לנדאו—

. תדרוש את הח- י"יראל
זרת גופתו של אברהם
דהקל; השבוי הישראלי,? ש-
נודע כי מת בכלא כפוריה.
ישראל פנתה לאדם בענין
זה וביקשה גס לוודא רשמית
את דנר מותו, אחר שמשרד

! פרטים מאירגון החוץ קיבל
משרד החוץ :פנה לאירגון"אמנסטי" באנגליה.

! ידיעה על מות יה בעקבות
דסקל, שהתסופמה ב"מעריב".
ישראל ביקשה גם מהאו"ם
לטפל באופן דחוף בשאר ה-
שבויים, נונח התעלמות .ה־

סורים מכל הפניות הבינלאו-
מיות. ,

גם בני משפחתו של אב־
והם דסקל ביקשו לקבל את
הגופה. עד כה לא השיבי ה-
סורים דבר והם• אף לא הודו

כלל שדםקל. הוחזק' אצלם.
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-מאת יעקב ארז _
משקיפי האריי-פ החלו ה-
בוקר בחקירת.תקרית האש,
שאירעה אתמול בשעה 5.20
אחה"צ במרת דרדרה, כמז-

רח עמק החולה.
המוצבים הסוריים בתל הי-
לאל, דרדרה וג'לבינה, שפת-
חו באש על סיור ממונע,' הש-
בהו*. תתקו כעבור:15 דקות,

'::. ..ישדאלית.;הזקה. .מאש אה
.'הותקף. באש בשעה הסיור.
:בין מוצב' ג'לביגד, ותל שהיה

ה'ילאל. כוןוות אבטחה השיבו
מיד באש חזקה שטוחת מס-
לול, וכעבור 15 דקות של חי-
לופי יריות' השתתקו הסורים.
הסיור המשיר בדרכו ואיש לא

: י  , נפגע. י
באזור דרדרה פוחימ השורים '
באש..זה כחודש, מאז תקרית
"120 הדונמים''. ישראל הגישה
הנשק תלונה .לוועדת ש"גייתת

? . , . . ; י ? ' ישראל-סוריה• '?
חיפצועיב מחזי&ים

י הטרקטורי&טים, . מצב י: שני י :'

שנפצעו בתקריות באיזור
האון - שמואל שפי וחביב
טולידאנו — מניח את הדעת
והם מחלימים והולכים• הרסיס,
שפגע בידו של חביב טולידא־

נו, בו 21 מנתניה, הוצא.

?ד להודו. 773ט י יות 1ו3<נ0ת
בדרך לכינוס באומזראליה
? ולאחר שהייה קצרה שם ולוו,

ימריאו י:לאוסטראליה. :
"איני יודע טח יהיה ב-
הודו, אולם נקבעה לנו תכ-
וניפגש. שם עם , נית רשמית
חברי פרלאמנגו הורי מכל
.— אמר אתמול המפלגות",
יו"ר ועדת :החוץ והבטחון
הכהן, . של הכנסת,. מר דוד
שעה קלה לפני המריאו כ-
ראש משלחת מטעם' חכנפת
להודו,.כדרכם .לפינו8.־גץ-
פארלמנטארי שייערך בעוד

כשבוע באוסטרליה.
יחד עם ח"כ הכהן יצא ח"כ
ו"ד יוחנן בדר מגח"ל-:"מפאת
המרחק . ויוקר' ;הנסיעה, הו-
צמרה המשלחת על. שני אנ-
שיה בלבד' י - הסביר י. מר

. הכייז• '"
שני בדרכם לאוסטרליה ישהו
חברי המשלהת 3 ימים בניו-
ולה, ו־3 ימים בבומניי• מ-
שם יצאו לקולומבו, בירת ציי־

מפ"ם נגד שיגור משלחת
̂ישר^לגלוייטנ^מ ̂י עתונ

.מפ"ם?. פנךלממשלה ..:;,.גציגי
פתכיעה::ן:למעע1.צא^טל ;
;צשלחת של עתונאיפיישרא•

,,. • זייטנאפ^;,. לייפ לדרופ
? ראשי "מס'ינו־ "סבוריםדש)!''!'' י
לביקור משלחת ישרא- . מקום
לית במדינה: זו, שאין לה
יחסים דיפלומטיים עם 'ישראל
ושהיא נמצאת ־ במלחמה, שן־
.ה- לגבי צדקתה מחולקת דעת
קהל העולמית לשני מחבות.
? כי מקיר הם סבורים " גם,
טח עלול להזיק ליחסים י ה־
משתפרים בין ברית המועצות

לבין ישראל.

מיתן? יגיע לישראל השגריר ?
£3 ^* ̂ 23 ̂ ? ̂ ^ 
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לשכתו של מאלרו מכחישה את גירםת מתוני מצרים. באילו אמר ש"אינו יודע"
על ביקור בישראל

— כלאת אורי 1ן —
סופר "מעריב" בפאריס

שגריר ישראל בפאריס,
איתן, עומד ל- מד ואלטד:
צאת בשבוע הבא לישראל,
למה י שתואר כחופשת־פפח.
אולם נראה, כי מר איתן
ידון בישראל ?בפרטי ביקורו
של שר •התרבות ,הצרפתי,
מאי. ־ימר אנדרה ' מאלרו, בחודש
הכנה מ- ? נושא יזה ?דורש '
̂מ־ ז־נקדקת,• ן3/:ןנ):שהבי.קיר
רך בתקופה. בה^תךכז. ישראל
מאמצים מדיניים גדולים ב-
פאריס. לקראת צאתו של ה-

נשיא דה־גיל למוסקבה! והסי-
כוי הוודאי שנושא המזרח ה-
'." לדיון. י" , תיכון יועלה שם
רב, הכעס בלשכתו : בינתיים
של מאלרו על הדברים ששמה
בפיו העתונות המצרית, כאילו
אמר: שלא יבקר בישראל, או
אפשרי . ביקור ' על . אינו יודע

. . י בישראל.
לסופד ,,מעריב" נמסר, י כי
1 של מר מאלרו חוזרת לשכתו
ומגחי'גץז,.כמוקןז:,:כאילו י אמר
̂ה,. :יתד הטיניפמר^דכוץפ י א
על כן, •עוזריר־?!לי מת מאלרו
אומרים,' בי' ברגע שיחזור די•
בדאקאד, ' מביקורו ' מיניסטר

ביום ב', יוכא לפניו עניין
זה, תור הצעה להכחיש את
דירי העתונלת המצרית בפומ-

בי:וכאורח? רשמי. '
"דברי .הכל ושטות"

"קיבלנו את חנוסח המלא
של הדברים שהושמו בפיו של
.העתונות על ידי י מרי מאלרו
חמצרית" .— יאמר לנו 'אתמול
אחד מעוזריו של המיניסטר,;
הוא כי אלה' דברי הבל ר:"והמעט שניתן. לומד על ?י כך
11 , י ."? '*;י .

שטות''. 5• :''
השמי*.: מר (!!אלמו ::בנ!צרים,:" 'נוכח -קחצהרות י- החמות 3
מעניין לציין אה ההצחרות ש-
השמיע בדאקאר, שט הוא
שוהה עחח. מר מאלרו העלח,
כמובן, על נם את קשרי הידי-

דות המסורתיים בין צרפת לי
: אף הוסיף גם, כי סנגאל,
מצפונה וסנגאל היא שתגלה"אפריקה מחפשת .עתה אהד
הזאת. את אשר מת־ ליבשת ־

פשת היא..." ,
מסתבר איפוא כי מר מא-
לה — כשליח רצון טוב של
הממשלה הצרפתית — משמיע
הוא מ- בכל המדינות שבהו?.
בקר, דבריי שבחי והילל בלבד,
. מאד 'בגלל הצר־ שהדם גדול
פתית העשירה והפיוטית. שב-
העממית, , .כד עשה"' בפיו? פיו.
בגיאטמאלה, ־במכסיקו,. ,במצ־
יעשה? ב־ ריפ ובסנגק וכך:

וודאי גם בישראל. . .:
ביקורו בישראל נזתוכגן בי־
נתיים למחצית השניה של

חודש מאי. שר־התחבורה דורש להקפיא
שטה לנמל תעופה נוסף

"פניתי אל י שר הפנים,
שיעשה למען איתור שטח
בדרום הארץ :או מרכזה,
שיוכל לשמש להקמת נמל
תעופה בינלאומי אלטרנא'
טיכי, בהתאם לדרישות ה<
על-קוליות" — אמר את-
מול שר התחבורה מר משח
כרמל כמסגרת הסימפוזיון
השנתי לבעיות אקטואליות
בתעופה אזרחית אשר נע־
רד כמלון "שרתון" בתל•

אכיכ.
בשיחה עם סופרנו אמר שר
התחבורה, כי כבר בקרוב
ניאלץ להרהיב במידה ניכרת
את שדה התעופה בלוד. הט-
עים השר: "המועצה הלאו-
מית לתעופה סיכמה כי מר-
חב לוד, למרות מיגבלותיו,
הוא המקום המתאים לנמל

העתיד".
.. הוא הוסיף: "בקרוב ניגש
להתקנתו של המסלול החדש
בלוד, שיתאים בבר למטוס

העל-קולי". ,
להלן צייו, כי גם לאילת
בקרוב' נמל תעופה בינ- . יהיה
הנמל האלטר- לאומי,: "אולם,
נטיבי לא יהיה באילת אלא
או במרכז ויש'להק־ , בדרום

פיא שטח נוסף".

בסימפוזיון הירצו ביו ה-
שאר ?יו"ר המועצה הלאומית
לתעופה אורחיה. האלוף ש.
שמיר; מד ר. הרדינגם, ה-
מנהל הראשי של מועצת ח-
רישו, חאוירי בבריטניה,
פרופ' אביר מחטכניון ואח-

רים• .

פורסמו פרטי המיסוי החדש
בריכות? שחיה,' שרמי ה־ ן
? עלי 3 ל"י למבוגר, יחוייבו כתש־ יכניסה אליהם עולים

לוס מפ־שירותים של 10 א-
חוז ממחיר הכרטיס — מס-
תבר מפרטי מפי השרותימ,

שפורסמו הפוקר בקובץ ה־
תקנות,?: ."? ...

חשרותים על. חשכרת מס ;
לא יחול רכב לנהיגח עצמית 1
ירכב ציבורי, מסח- על השכרת
רי או על רכב לתיירים הט־

שלמים במטבע חוץ•
המם ד.ל: .מועדוני ומכוני
ספורט, כולל שריתי סאונה,
לא יהול על אגודות שהוכרו
על ידי מינהל רשות הספורט
ומינהל המכס, על שחתי
טפורט הניתנים .ע"י רשויות
מקומיות ועל בריכות־שחיה

מהסוג האמור•
המפ על שרותי "אחריות"
ייכנס לתוקף. פ-15 אפריל• דר
מס לא יחול לגבי מוצרי חש־

מל מובחקים לתעשיח.
. מס־חבולים על שטרות, ער-
בויות התחייבויות שעבודים 1־
שטרות־משכון עלה מהבוקר מ־
30 ל-40 אגורה לכל 100 ל"י.
חמם על חשבונות הוגדל מ־3
ל־8 אגורות לכל 50 ל"י (עד
75 ל"י החשבון פטור ממס).
חמס על הסכמים חוגדל מ־ ?
10 ל־20 >)גורה לכל 100 ל"י.
.פורסמו עוד התקנות. . בקובץ.
העלאות שונות בסכומי האג־
רות המשתלמים בעד השמחים
שמספק אגף המכס והבלו, ב-
תוכם שרותים בנמלים לסוכני
מכס, מחסני ערובה, רשיונות
! לייצור טאבק, למשקאות משכ-
ן דים, דלק וכן.אגרות החסנח.
| מט השירותים של 10 אחוז
,לא יחול על רחצה במקוואות,
'גם במקרה שיש סאונה לידן.

היהודי הפלשי התמתן בטכס יפרט5
.עדים בלי רב " ?וך במעמד שני

מתכונו לפנות אל מירשם התושבים לרשום אותו בנשוי
— .יהושע' כיצור י — מאתי

היהודי הפלשי. הצעיר
בנימין גטייד, נשא כיום פ'
לאשר, את הצעירה רחל
עבוט, כתו של שוטר יהודי
. מצרים בירושלים. מיוצאי
היה. זח טכס גשואין פרטי,
ללא נוכחות. רב, שנערך

כביתו של גטייח.
הטכס ערף אחד מבני . את
משפחתו. לפי דיני ישראל
תופסים נישואיו חנערכים ב-
מעמד של שני עדים. הטכס
נערד לפי כללי חמסורת ה-
ו־ י יחודית, עם כתובח, ברכות
ענידת הטבעת. כעדים י חתמו
על הכתובה פרוס' אריה פיי־
גנבאוס, רופא עיניס ידוע ב-
ירושלים, ומר רחמים דאדה,
מידידיו של החתן. בחתונה
נכחו 15 איש,- מבני משפחתה
של הכלח וכן בני משפחתו
הפלשיים של בנימין גטייה. •
בנימין, גטייה מתכונן עתה
לפנות אל מרשת ?התושבים
של משרד הפנים, עם מכתב
הכולל עדוחם של שני העדים
שנכחו בנישואיו, ויבקש לר־
שום אוחו כגשוי. הוא קיבל
"עמי- בינתיים דירה מחברת
דר", בשיכון לזוגות צעירים
בשכונת קרית־היובל בירוש-

לים, ומוםיף לעבוד כפקיד ב־
חברת מוניות.

המועצה הדתית והרבנות
סירבו כל העת לצרור את
של בנימין גטייה כל . נישואיו
עוד לא יתגייר על־ידי טבי־

לה. גטייה עמד בסירובו לע-
בור טכס גיור, בטענה שהוא
יהוירי לכל דבר, לפי מסורת
וזפלשים. לפיכר החליט לע-
רוד את טכס הנישואין ה-

פרטי.

ביקוש מוגבר למיצרכימ
גרם להעלאות מהירים

ביקוש מוגבר למיצרכי
מזון, לקראת חג הפסח ה־
מתקרב, גרפ 3תמול להעל-

אות מחירים ניפדות.
במיוחד הורגשה התייקרותם
וכמח סוגי יר- של עוף, דגי ים

קות, בעיקר עגבניות ומלפפו'
נים.

השווקים והחנויות יהיו פתו-
חים גם במוצאי שבת ומצפים

לאספקה מוגברת.

סגן ראש עירית רמלה
הודיע על התפטרותו

העדיף תפקידיו כמנהל בי"ם ממלכתי
י עירית' רמלה, סגן ראש
הרב ד"ד מ. פרנקל, התפטר
מתפקידו. כתופ ישיבת מוע־
צת חעירייה אמש, קם ד"ד
י פי בית ה- פרנקל והודיע,
משפט העליוו בירושלים ק־
שמנהל.כית־ י

בע באחרוצח'
ספר ממלכתי אינו רשאי ל־
בעת ובעונה אחת .גפ כהו ?
כחבר כמועצה מקומית או
כרשות מקומית, לאור ה־
מנחל בית־ י .עובדה, שהוא
סער ממלכתי ברמלה, חח־

לינז להתפטר ימן י העידיה.
ד"ד פרנקל י נבחר למועצה
כנציג המפד"ל, בתוקף הסכם
שנחתם בין 'מפלגה זו לבין
סיעת "אגודת ישראל" ברמלה
ערב הבחירות. הסיעות חדתיות
זכו במנדט אחד בלבה הבא
אחריו ברשימה הוא איש אגו-
דת ישראל מר ש• ברנשטיין;

שיכנס עתה למועצה.
ד"ד פרנקל ציין, בי הוא
חבר ?המועצה רק 11 שנה ןאי:

לו בחינוך הוא עוסק 30 שנה.
לפיכך הוא מעדיף את תפקידו

כמחנך.
ראש סיעת גח"ל בעירייה,
הת־ מר אליהו לוי, הוא שתבע
פטמתו של ד"ד פרנקל —
בעקבות ההחלטה של ביהמ"ש
. לוי הצהיר, כי העליון. מד
לא נתכוון לפגוע אישית בםגן
ראש העיריה, אלא שיש לדעתו

לשמור על החוק.
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סופה עזה ומי שטפונות פק-
דו אתמול את בואנוס איירס
חוף נמוכים. ימצפון ומדרום, י והציפו אזורי
.הרוח העזה, הדרומית־המזר־
חית, שגרמה ביומיים האחרו־
נים למותם של 14 אנשים ב-
דרום ארגנטינה, היטתה את
מי חשטפונות מנחר פאראנה
לעבר בירת ארגנטינה מצפון.
מי חשטפונות כבר פגעו ב-
שבעה מחוזות וגרמו להרס

רב• . ?
כ־3000 איש פונו בחפזון מ־.
טיגרח, פרבר נופש של עיר
הבירה. הרוח' שנעה במהירות
של 80 ק''מ בשעה'; עקרה עצים
ואף גרמה נזקים לקירות בתים,
טיגרה כמה אזורים ברובע .

הוצפו מים בגובה של מטר.
(א.פ.)

הרס רב בסופה
עזה בארגנטינה

• אנשי שלשון אחדים בווא־
שינגיטון מצדדים בתוקף ב-
, תקבל: על שוואשינגטון כד, ,
עצמה תפקיד מימון בשני מפ־
עלי ההמתקה — במצרים וב-
ישראל — גתורת אמצעי ל-
הניע את שתי המדינות להס-
ה־ כים לפיקות בינלאומי על .
ו, ו־

י
מיתקנים הגרעיניים שלה

על-ידי כד ?למנוע הסכנה של
מירוץ הימוש גרעיני במורה
התיכון• זאת מודיע הכתב ה־
וואשינגטוני של. "ניד יורק
טיימפ". (ראה עמ' 2)

נטייה בוואשינגגזוו
ההפתקה לממן

במצרים ובישראל

דיונים על אפשרות צירופם
.שיל: שני אישים, לתפקידים
בכירים,בחברת "ציפ", מתנה־

לים באחמנה.
אחד מהם הואי סיזביר הס־
תדרות הפקידים מר זאב ברש,
שהודיע באחרונה על פרישתו
.כיהן למעלד- 8־ מתפקידו. בו
, על .מינויו ב- 15 . שנה• דובר
כוה אדם, :מנג- ; ,מחלקת מנהל
החביה, בה וצוות של : : נון
יבוצעו שינויים אירגונייט שו-

נים. י

, משני. הוא .מר עודד ארז
(גונזמן) המכהן כיום כעוזר
ראשי של מנכ"ל משרד מסחר

ותעשיה בירושלים.

שני מועמדים
לתפקידיט בכירים

"צים'' בזזבי

ששה אנשים, שלושה מהמ
אמריקנים, .'נהרגיו וכמאה נפ-
צעו הבוקר בהתקפה שערכו
כוחות הוייטקונג הקומוניסטיים
על מעון לקצינים אמריקניים
בםייגון. בין הפצועים 67 אמ-

ריקנים•
אנשי הווייטקונג ערכו את
התקפתם זמן קצר לפני עלות
. כשהם משתמשים. ב- השחר
נשק אוטומאטי וברימוני יד.
התקפתם נסתיימה בהתפוצצות
אדירה של מכונית עמוסה חו-

מר נפץ.
היתה זו אחת התקפות י ה-
פירור ההרסניות ביותר :נגד
מיתקנים אמריקניים' בםייגון.
שלטונות ארה"ב בסייגון אמרו
באורח לא רשמי, כי: מספר
הפצועים יגיע.בלי ספק למאה
בקירוב. י (א.פ.)

6 הרוגים, 100
פצועים בהתקפה

על מועדון
. אמריקני בסיימו

פקיד מחלקת האפסנאות של
עירית תל־אביב, מאיר שפיר-
גל• בן 45, נעצר אור ליום
'אתמול על ידי מדור.הרמאויות
כ- של משטרת מחוז תליאביב,
חשוד בזיוף מיסמכים, כדי ל.
הסויות חוסר במלאי המסתכם

. ,. ' ? :' , ברבבות ל"י..
תלונת:מב- אחדי מעצרו בא
קר עירית. תל-אביב; י שמצא כי
משנת 1962 היה הוסר בנורות
העיריה, ב- ,במהפני פלורסצנט
סכום הנאמד באלפי לירות• ה-
חשוד יובא היום לפני שופט
. שלום, לשנו הארכת מעצרו. .

פקיד עירית
תל־אביב חשוד
בזיוף מיםמבים

ההתאחדות 5 ישיבת מזכירות ?
לאתמול,:ל- : לכדורגל, שנועדה
'דון מחדשי בשאלת הארכת ה-
היוגוסלבי ' :: -הוזה עפ, המאמן
|מילובאו::צ'יריץ/ בוטלה במפ*

ישעה;; ה-
1 צ'יריץ',, שהוזמו ?;לי

,?נו* |יע בשער,היעודה 'ורק אז?
,מישיבה, יי י |ע לו דברי ביטול
ההתאו1דות, , יו"ר . |גודע,,:כי
|ר, גזזם^הלר,, נענ!־!:, לסיימה:
הועי. ועדת/המשנה, .שליה ןל
של>: .ההסתדרות,, |ה י: המרכזת יי
̂גמר.. ,זהי;עד.. !'חקירה שהי!('מנהלו* ביחס ל.־:'|א:למן"יבצושז1
,קנוי. ?;*יאילז;•:: נעשתה', !ענות; .
|יה,.למפםקת.־!?עסקח1• של. המז.
: ,:'::ז: '? *''?:.:: ? ̂'ירמי.;:: |י מוקנות'המדה י0;שו• לועדה̂ד.
!מרכזוז י ?של יההפתדוץת!י ביום.

! צייריץ הוזמן-^
: הישיבה;בוטלה י

מזג האויר יהיה,מעונן חל-
קית עד מעונן. עם.אפשרות ל-
גשם מקומי• טמפרטורות המכ"
,ןזחזויות הי: .סינזום ןהמיממוס
ירושלים 16 (11) ; תל־אביב
; 'גדר 20 .(12);}"'הימה 20 (13)
?"באד־שבע י 1,ל ; (8) . 20י דיה י

; אילת:26 (16). • (^1)

אפשרות לגשם ? ,

; במלאת. שגה לפטירת ראש משפחתנו ,

ר' יעקב גולדמן
י מייטד מפעלי מגן גולדגזן י

יתקיים ?טקס־ גילוי מצבה על קברו ביום' ראשון י"ג ניסן
תשב"ו (3.4.66) בשעה 3.30 'בבית העלמין קרית-שאול.
;אוטובוס מיוחדץ יצא מרחבת היכל התרבות ב־3.00.
. מיוחד יצא מהמפעל ברה' שפירא ,) רמת-גן אוטובוס

? . . י• בשעה 3.00.

ה ח פ ש מ ה  :
בע"מ ף מפעלי מגךגולדמך

־ ' . במלאת שגד! :לפטירתו של . ן ..
,ה3ללי של שקפ ן, , :,: מגחלו

̂מ אביגוור טל ז"י ^^
ביופ א', י"ג"מיסן . ן נתייחד' עם זכרו ונעלה עלי' קברו

תשנ"י — 3 אמר' 66, י נשעה 3.30 אתר הצהרים.. י ן
; נפגשים בשער של בית העלמין בקרית שאול. . ־ ;  I

.'.. 'הנהלת שקנן :';". ̂משרד:;ה|טחוו . ;.־ |
היקרהי : ::;בצער ןיב אנוימודיעים על. פטירתה של :אמנו |:י

̂י!: 1י;:;:5:ר|:ה: :דומב"י
. ;. :,,:,,.31:3.66 ̂.ו1מישי ימדלוומ.יזתקיימה!בי ^י::.;; י̂:'; '̂ חמתאבל ̂{??< ? : ?:: י, חמשפךות :' יי"!}" ? ? י :;:|:

I . • ' ? ' בצער? רב וביגון קודר אנו מודיעים .
I על פטירתו הפתאומית של

י' נתן מיסל) פלדמן
ההלויות־ן י מבית 'התלויה' תצא היום בשעה 12 כצהריפ
במודעות.?! פרטים . : העירוני ברחוב דפנה .5 תל-אביב.
. המתאבלת ן , המשפחה

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו הפתאומית של י עובדני הותיק . י] , , : .

י' נוןן מיםל) פלדמן
באבל המשפחה ' ? ומשתתפים ' י י

" . ? חהגחלה ועובדי ,לשכת? . . ?.י ' ?,
העמוגומ הממשלתית

(דומב) למשפחת אלוני
: ? ::? ;: י ;ד  י י

, יי נ1ותי ־ יי ).על ;. •תנח.ומ>ט י , : "
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בריוז"מ שיגרה חללית
למסלול סביב הירח

בריה"מ שיגרה אתמול לה־
לל את החללית "לונה 10'' ו-
תנסו; להכניסה למסלול סבינ
הירח• אם אמנם יוכתר הנסיין
הסובייטי בהצלחה, יקדם ה•
דכר את היום בו ייכל אדם
להציב את כף רגלו על הירח.
סוכנות "מאס" מעיינה, כי
מטרתו העיקרית של השיגור
היא לבדוק את השיטה הטו־
בה ביותר להכניס לוויין מלא-
כותי במסלול סביב הירח. ה-
חללית "לונה 1.0" שוגרה את•
מול בשעה 12.47 לפי' שעון
ישראל והיא מתקדמת בהתאם
לחישובי המדענים• זהו זעפיון
הראשון להכניס חללית במס-

לול הכיב הירח•
רוסטוב —

יועץ לגימסון
הנשיא ג'ונסון מינה אתמול
את פרופ' וולט רוסטוב. שהיד,
עד, כה ראש מועצת התכנון
בגייניסטריון התיז האמריקני,
ליועצו לענייני חוץ, במסגרת
הריאורגניזציד, של סגל הבית
הלבן, אחרי פרישתו של?מק־
;'ורג' באנדי• מסטוב, פרופ-
סור יהודי מהמכון הטכנולוגי
בקיימכרידג' שליד בוסטון, מ־
סרת במימשל מאז ימי קנדי,

תערובת תכניות
למצבה בבאבי יאר

בריה"מ תקים מצבה לזכר
היהודים שנרצחו בכאבי יאד
— מתברר מהודעה רשמית ש-
פורסמה אתמול במוסקבה. ב-
הודעה נמסר, כי אתמול נפ־
תחת בקייב תערוכת 3,י תכי
ניות להקמת מצבה בכאבי יאר.
:טקס השתתפו ? כ־100 מוזמ'
נים ובכללם אינטלקטואלים
יהודים• המצבה תוקם בעמק,
סמוך לעיר קייב, מקום שם
טבהו הגרמנים-את קורבנותיי
בשנת 1941 וקברו אותש הם ?
בקבר המוני• כמקום הוקפ לפ-
גי שנים פארק, ולא נקבע עדי
יין שום ציון לזכר הקרבנות

היהודיים.
נקבעה העלאת

מחיר המים
מועצת המים החליטה אתי
מיל למתן את העליה שהיתה
צפויה במחירי המים מהיום,
ולהעמיד את ההתייקרות על
מכסימום? 8 אחוזים לענפי־
ייצור (חקלאות ותעשייה) ו•
25 אתוו לצריכח ביתית. כן
אישרה מועצת המים את?מבד.
ההיטלים שייגבו לקרן האיזון.

י• הודעה הרבנות על
נישוץי כהן וגרושה

לרגל פירסום בעתוצות," ש-
כאילו קייס היתר לכהן 'לשאת
גרושה, אם נתאלמנה לאחר 'זד,
מבעל שני, וכי עקב ?אלמנות
פקע ממנו דין גרושה — מודיע
דובר הרבנות הראשית ליש-
ראל, כי "היתר" זה אין לו
שהר, והנימוק מעורר גיחוך.
האיסור מן התירה לכהן לשאת
גרושה :אינו נפקע לעולם —

*ומר הדובר• ?
נראה ברמת־גן"גוף זוהר" מיסתורי

ברר, נראה אמש על ידי שלו-"גוף זוהר", שטיבו לא הו־
שה תושבי דמת־גן, כשהוא חג
מעל ל"גבעת נפוליאון", מת-
עכב מעט ונעלם לבסוף במה".
רות. ,מסחררת בכיוון לים,
זכריה קרנקמן, מרחוב השלדג
כרמת־גן, סיפר, כי בעת שנסע
במכוניתו, 'בשעה 9 בערב, ול-
כיוון פתח־תקווה, ? הבחין בי
טיות מעל הגבעה. הוא עצר"כדור־אור גדול", שתג באי-
את מכוניתו י ועקב אחרי העצם
המסתורי• במשך דקה, יעד ש־
נעלם לפתע. רינה קוו, סטו-
דנטית מחיפה, שביקרה אצל
מכרים ברמת־גן, אישרה את
הסיפור בקווים כלליים, אד
טענה שהעצם נעלם כלפי מע-
לה. אדם נוסף, שטען כי ראה
תופעה זו - בלי ששמע את
האנשים הקודמים . דברי. שני
אבריזס וזהי, פקיך י — הוא
הלי-אבייבי בן 45. הוא סיפר
על עצם זוהר, בעל צורת מ-
לפפון, שעבר ביעף באיזור
פתח־תקווה, התרומם והנמיך

חליפות, עד שנעלם לפתע.
̂? לפני כ־10 ימים נראו 'כ־
"גופים זוהרים"

מת פעמיים' '
מסתוריים; מתעופפים י וחונים,
בסביבת שיקאגו' בארה"ב. .וע-
דה מטעם חילי האוויר ד.אמ;
ריקני, העוקבת בהתמדה אחר
"צלחות

.של ' כל ההתגלויות '
,את התופעות מעופפות",.חקרה
.והגיעה למסקנה'"שיהיה האלו
זה אוויר־ביצות לח, • שנהיה

זוהר מסילות מסויימות.
, מיליון דולאר . עיוד !
לפתות מיליון דולר, במזומ-
נים ובתכשיטים, נשדדו י את-
מול מכספות במלון י פאר ב-
מיאמי ניץ' — הודיע בעל ה-
מלון "הארבוד איילנד"• הוא
סיפר, כי השוד בוצע על ידי
ארבע גברים, שנכנסו למלון
ועולי פגים• אחד מהם כיוון
אקדח אל פקיד הלילה, והאת-
רים רוקנו 70 מחוך 101 הכס-

פות של המלון.
חשוד בהברחת

160 אלף דולאר
;כבן 60, נעצר

אתמול לפי צו שופט בית-מש;אשר כיטומ<;־
סט ר,שלום;י־ במל־אבוב ל־0\
ימיט, כחשוד 'בסחר במטבע
ור ובהברחת. 'כפפלם לחו"ל.
הוא חשוד, כי בחודשים אוק-
;1965 הב- טובר '1964 י ואוגוסט
ריח לחוץ־לארץ 160 אלף די?

לאד.
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י שגריר תוניסיה בפאריס: :

— מאת אורי די! .סופד "מעריב" בפאריפ —
ת י פ א ר ג ל ט
נגד תפנית הנשיא כודניכה ליישוב הפנפיד הישראלי־"מכמה ופצה מדינות ערביות נושפת ווה דטאמגית
הערבי ונגד הנשיא בורגיכת עצמו, ורוח זו עלולה להכיא
כל כעל רצון.טוכ לפלל יאוש'/ י- אמר כפאריפ שגריר
תוניפיה 'מר-כועלט 'מפמודי, כהרצאה על י העקרונות של

מדיניות החוץ של תוניפיה.
כבהרצאתו הקודמת בפאריס
לפני שלושה חדשים ומעלה,
כן הפעם הקדיש השגריר מט'
מורי חלק ניכר מהרצאתו ל-
תכנית הנשיא בורגיבה לשם
יישוב הסכסוך הישראלי־הער'
בי, כדי להוכיח את "הריאליזם
של בורגיבה'/ כפי שאמר. או-
לם הפעם גתלוותה להרצאתו
נימה פסימית, כנראה כתוצאה
מן ההתקפות הכלתי־פוסקות
החוביסי מצד מצי : על הנשיא

ריפ וסוריה.
עם זאת חזר השגריר מסמו-
די והדגיש, כי "תכניתו של

בודגיבה זכתה לתמיכה ול-
אהדה מצד כל האנשים והחו-
גים ההגונים במדינות ערב ו-
מחוצה להן, למרות חרוח ה-
דמאגוגית הנושבת ממקומות

י שוניפ". י? .
השגריר מסמודי הרצה את
הרצאתו ב"אקדמיה הדיפלומא-
טית הבין־לאומית", מוסד מ-
כובד בן עשרות שנים. באולם
היו יוחד ממאה דיסלומאטים
זרים ואנשי מדיניות צרפתים
(גם הרצאתו הקודמת לפני
שלושה חדשים! ב"מועדון ה־
שגרירים" הפאריםי' משכה א־

ליה •שומעים. נכבדים).

גם אתמול חזר מםמודי ו־
הסביר כי יש לעשות את החל־
טות האו"ם מ-947! בסים ל-
משא־ומחן• בזאת הבהיר כי
הנשיא' בורגיבה אינו מתנה
פתיחת משא־ומתן כזה בתנאי
שישראל תבצע את החלטות

1947 בשלימותן•
י אמרימפטודי,: ,"בתכני•
ימי זו 'נטל הנשיא 'כורגי־
? •כה •על עצמושימניפ, או־
, ודתה ןו•שגישתו עפ לפ
ההיפפוףיה, ני זהו הפת-
רון המציאותי. היהיר ל-
. דראמה. הפלשתינית. ש־ז1
. שנה של לוחמה ללא ;ש?
לא הפיאה אותה לשוה מ-
טרה•: הכרות בליגה העד*
. בית אינה מחייבת הסכמה
היא צריבה להקנות לבל. ' .
לוויכוח ול־ ' להבירת זבות ? '
• יומה. משוט בד פירבנו ־
לנתק את יחפינו עפ' גרמ-
ניה המערבית על רקע וז-
י משבר וזמצרי־הישראלי־ה־

גרנ*ני"..:
הרצאתו של 'מסמודי היתה
שלב גוסף ?בחריש חעמוק ש־
הוא חורש בצרפת לשם תיקון
היחסים בין שתי המדינות• תו-
ניסיה עוקבת בדאגה רבה ל-
מדי אחר הידוק היחפים בין
פאריס לנאצר, ביהוד בעקבות
ביקורו י של שר החריות יה־;
צרפתי? מר אנדרה מ^לרו ב-
מצרים• 'הם! חוששים כי יחסי
יהיו בסופו של דבריפאריס ,עם נאצר, שונאו של על חשבון•תוניסיה;' :? יבורגיבה,.
י יש פיכוימזי^ג&ן^ד, ש-;
סוף־יסון*' לחיזד' י צרפת תיענה
רה של. תוניסיה, ביחוד שצר-
צעדים: ' עשתה כמה פת כבר,
מעשיים י בבי1ןן;י;.זה;',' ולאודי ה־ ו
, פומבית מחווה של התנצלות
מצד הנשיא ,בורגייבה בשבוע.
שעבר, 'עת? השתמש במשפט.
מסי הנשיא דה-גול.עצמו, בדי
,של הפקעת יהס^לה לתרץ את

' ))דמות זזצרפחים ־בתוניפיה,
שחוללה.',אתי' הפנשבר, בין' צר־
פת ובינה• אמר בורגיבה: ."ית־
̂ד'^מה זו נעשתה כן שפעולה
כתוצאוזיומחויסר 'נסיון.:.שלי..."
כזכור השתמש"יהגשיא דדרגול
י בתשובתו .,סגנון. !ממש באותו'
. 'האזירמה. במסיביז• \8זמוג*י8י
, עלהיישאלתו, של. .עתונאי שלו
? לעם ימדוע:,לא יינילה צרפתי,
כל־ייימה :שהיה4ידוע : הצרפתי
לשלטונות,־ ע^יחט"יפח':בזיבה־
קה, יעוד לפני 'שנערכו ועוזי־

רות לנשיאות.

הני^ךנ^ציוו:בגרמניה""יש גם יהודים במפלגה

דובר "המפלגה הדמוקראטית הלאומית":

.- -.שאת;א. דויששקוץ,
בבון ... . .•סיפרת "מערב"
י 'טלגואפית
חברי - י יש גם יהודיה גין
"המפלגה הדמוי!ראטית ה-
תיאו"נאציתג-זאת , לאומית"'
טען אתמול. ?ידובר המפלגה,
' מון מאדן. לפני כ- אוולף
מאתיים עתוןאיט-מקומייט

וכתבי ?חוץ כפון.
יבטות הוא אמר,, כיי הוא-"
.יהודים ככך. שכן::שאל :אם '
יכולים לבקש ';לקבלם .בחברים
ונאמר;לו, שכבר יש חברים

. י . יהודים. . י י י י
מ1ן טאדן. הוסיף, בי למש-
לבתו' עכשיו 16,300 חברים .ע
כשלמו^י&וופ'־ 'למטה"מבני -ש?"
לו'&ייס שנה. אולם, הוסיף פון
אין למפלגה ,שום .די- י טאד!.
מספ?, זןבריד"-י.ש•! שון!. לגמ,
בעבר 'ד,1ו '!)'ברי־המפלגה' דר
? לוי עכו) נאצית. כל מי שיש
. יכול ? אן;"כגרמני טוב.:' כאדם?
להתקבל למפלגה. , '.,,' ,.' .. ן
 ..'פריץ

יי יגשב־ראש ההפלגה.,
,;אינני: :שופט טילז, הונזיף.: י
לפי"מה שהיהילגסקד בי! י אדט
יאו.י.;!ק;גיד:יבסו.ס:י!ד,ל1חם? ס.אי..
עלדפן ̂:;,את4ץז1ןזד.?-.י אני.:,שן6
תכונותיהם ? ככנידאדם; .וכגרמץ
נים". אולם' י'אין' "מקומי בספ?!

בגרנד לגד, .למי שבגדי פעםיי
גיד, ? — היינו, י אנשי הקבוצה
שקשרי יעל היטלר ב־20 ביוני
1944.'? 'הוא הוסיף, שיש לשים
קץ למשפטיהם של אגשים
•חיילים י ביצעו (1־ ' יש"בתורת•, : .  • . קורות''. "
עם זאת מודה המפלגה כי
משפטו. של אייכמז היה 'מו-
צדק, .',כיוון שאייכמן לא היה
זאת י אחד ימן ה- חייל". אמר.
ביותר? מכין 'ה"פי־ דרים" הניאו-נאצים; איש שי,נמלצים ?
הייה דובר המפלגה הנאצית
למן שנת 1930• הוא תוסיף,
כי המפלגה? דורשת לשיט קץ
;,לכזב שרק גרמניה ,אשמה
במלחמה' שבאמצעיתו יצווחטים
בלי? הדף ? מיליארד? י מארקים
נדרך פלל מן חעס הגרמני'"..
המפלגה' ל"טדיניות חותרת '
 שלחייל הגרמגי

,
'לאומית",

ידיה מפקד .ראשי גרמני, י•
,גרמניה לא. חהיה נאלצת .לק-
במיליוני נ־.ארק •מטוסים נות '
בלתי-גחוצים , מאמריקה או
'להסכים להצבת צבא בריטי בשטחה. יי י י
דובר המפלגה הביע את ה-
תקווה, כי ב־1969• תצליח ממ־
ב- ־ דגים . בונדסטאג. ילגתו לקבל. מקומות

אףה^ב שוקלת הקמת:ממגורות במצרים
". זז.-*ער- ?-מא,ז •

סופר "טעריכ" בארה"כ ?
' טלגראפית י? .י
נזצריט ביקשה טאיוו"ב
שילוות גדולים: למימון. שלו-
שה מפעלים חשוביפ ביני.
חפ.הקמת מתקן גרעיני ל-
י־ יפי? לחופי היט המתקת מי,
התיכון — מםר.הכוקר:."ניו
יורק טיימפ'/? כידיעה? מקא־

היד.
העתון מוסד כי• מצרים מק-
דימה את ישראל במל הנוגע
לאפשרויות הפיננסיות להקמת
מיתקן י גרעיני להמתקת מים,
משומ.שקאהיר..קיבלח;כבר זן•
צעות מחברות זרות 'לממן מיתי
קן •צזתייבעוד ?שישראלי-השלי-
מה? עד כה דק חקר טעבי ביבר

(זמתקה.' כדאיותו י של מיתקן י
.": '. ? ?' לחצו ?6יקוח"?"'•?.!'.
.בי זמן מה.נמסר ככר לפני,
קאהיר קיבלה'' הצעות' צןעין
אלת. *ך המפעל כולו' הוטל
בספק :נופת .קשרם' 6:םויימיפ
שבהם גתקלה מצרים במגעיה
.עם ממשלת ארח''ב• ואשינג־
בך"נמ־ טון,רצחו..להבטיח.-
8ר בידיעה .— בי .ישראלי ו-
מצרים' לא• יוכלו י לנצל מיתקן
גועיבי י יכור המתקה 'גרעיגי או
אחר כלשהי בארצותיהךלמט:
בווא־ ' פקידיפ ' רות- צבאיות.
עויגגנייו לחצי גל *תי-המריי
ביות להסכים לפיקות מטעם ה־
פוכנות: ו1ביףלאומיתי לאנרגיה
אטומית ?בבל:•התקניים• הגוי.
:ן!ולהן) המולת! •הסכמה ןניגיים
גכו־ י מעין זו הביעה ואשיגגטון
גות לממן הקמוזפ של מיתקני

ממתקה, גרעיגיים בשתי האר-
צות.• . י. ,

,לא. הועלה .מעולם עניין זה
, אמריקנית רשמית. , כהצעה
רעיון זה הועלה , סבורים;" כי
על ידי פקידים מסויימיפ רק,

בוואשינגטון. י
מפעל 'נוסף נמצא עתה בעיון"ביר יורק טיימס" מוסר כי
נ*משלותי• או־ה"ב ומצרים והוא
הקמת '^מגורות במצרים בשווי
של 34 מיליון דולאר• מפעל זה
אושר על"ידי וא&ינגטון בשנת
1962, אך 'בוטל1 אחר כך כאשר
החריפו היחסים כין ואשינג־

. ; י טיווי-לקאהיר. " .

, , דמעי גנראטור
: המפעל. השלישי, הוא הוםפת
גנראטןר י רביעי' לתחנת .הכוח
הנבנית עתה על •ידי '"ווםטינג-
האוז אינטרגשיונל" האמריק-
ליד קאהיר• קרוב -ל־40 נית..
מיליון' דולאר בהלוואות' הוש-
קעו כבר במפעל זה, אד נמסר
כי שוקלים מילווה בין־לאומי
דוי נוסף 'בשיעור 10 מיליון ?-
לאר להקמת הגנראטור הרבי*?
< וזעתון, מוסר בי היסודות עי.
י נבנים ' 'זה רביעי ' לגנראטור'
.., .,,.. : , .. ... . , . ,. י . . .. ; , כבר.
־ כי מפעלים אלה מוק- , נודע
מים במצרים נוסף' עליעודטי

' בשיעור 55 מיליון דו: המזון
לאר שמשלוחם למצרים אושר
בדצמבר 'אשתקד; מצפים יש•'
מצרים תבקש לחדש. את ההם-
כם. עם ארה"ב על, משלוהיפ
של עודפי $מון בעוד חודשים
אחדים כאשר יפקע יתוקפד של

החיויה הנוכחי.
לדעת העתון העזתפרו יחפי
נערים־ארה"ב אחרי שפקידים
אמריקניים הכחישו את הטע•
נה כי ואשינגטון;.ולונדון ?עומ-
דות מאחורי התבנית להקיפ
מוםלמית<י. במשקל ש־ ,של עבד אל"ברית ? כנגד להשפעתו

;התיכין. נאצר מ!זרח
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,,מעריב" כפאריפ — -־ מאת סופר
ת י פ א ר ג ל ט י 
שר החוץ הצרפתי, מר מוריפ קוכ דה מירוויל, עומד
כיקוד רשמי. לביןר כחודש מאי הגןרוכ כאירן כמטגרת.
תהיה זו הפעט הראשונה טאו נכנפ לתפקידו, ששר החוץ

הצרפתי יוצאילכיקור כמדינה כלשהי כמזרח ההרו3> ?
חסיבה הרשמית לביקור זה
צרפתי , חיא פתיחת בית ספר
בטהראן, אולם מובן, שהביקור
:מדיני מובהק, הוא בעל ערך
במיוחד: כיוס,? כאשר טהראן
וריאד• בסעודיה, הקימו את ה-
ציר י של "הברית המוסלמית"
בראשותו של המלך פייצל• • ,
עם זאת נאמר כי אין בכוו-
נת הצרפתים להוכיח. בביקור
זה כי הם רואים בעין יפה את
הקמת• הברית המוסלמית. נח-

פור הוא — אין שר החוץ ה-
צרפתי • מעוניין לנקוט בצעד
מדיני כלשהו נגד הנשיא עבד
אל. נאצר, משום ?שהוא עצמו
דואה חשיבות רבה 'ביותר 'ב-
שיפור1 היחסים ביד צרפת לי'

מצרים:?
ליוראת הג9יעד! למצרימ

נוכח האפשרות שמר קוב
דה מירוויל יסע עוד השנה• ל-
ביקור 'במצרים — ועל אפשרות

זו עמד גם שד ותרבות הצר-
פתי מר אנדריי מאלרו •בעת
ביקורו בקאהיר - יש יראות
את נסיעתו הקרובה של שר
החוץ הצרפתי ל0הדאן: גס ב-
אספקט זה• מבחינה מדינית ת-
היה עמדתו של מר • קוב דה
מירוויל הזקה יותר אם יפע
לבקר קודם אצל השאח, אוייבו
של נאצר, ורק אחר 'בך ייצא
למצרים. יתכן, )!יפוא•,' פי• יש
כאן מהלד תכסי0י• מצידה של
צרפת להקדים 'את ביקורו של
מר קוב דה מיווויל.בטהראן,
מי לא להפוך יאה' מצרים ל־
במזרה התי- מדינה הראשונה ?
כון בה' מבקר שר ההוץ הצר-
פתי• אין לשכוח כי; מר קוב

דד' מירוויל היה בעבר שגריר
צרפת בקאהיר. המצרים מחד-
שים.בכל הזדמנות את הזמנ-
תם למד קוב.דד.מירנרל לבוא

למצרים.
מעוניינת היום להזק צרפת
את אירן עמה יש. .לה .קשרים
מצוייגים ביחידה מדיגית עצ-
מאית, ללא בל? קשר עם "ה-
ברית המוסלמית".. צרפת: רו-
ובסיפוק רב יפה , אה בעין ,
למ- את העובדה כי השזיח —
רות קשריו עם ארוז"ב -
מחזק ומפתח את קשריו עם
.מפעלי בריה"מ .על־ידי 'הקמת
י בסיוע גדולים י בארצו, פלדה ,
רוסי• בן עומי 'דישאח לצאת
לביקור ברומגיד. ובבולגרית,
גוסף יעל 'פיקודי קרוג נימא־

. . . .;' :. . ' . ,. . ירוק0

"עפרונות מלי6ט^8'/
''-לדברי ? מוכיחים, בל "אלה'
בי־ השאח • אימץ •', הצרפתים)
־:העקדוגות מן .."רבים : לעצמו
הגוליפט"מ". לקן :מעודדו!
? לא רק השקעות צרפת במרץ
כלכליות צרפתיות באירן: -
שלא לדבר על טיפוח התר-
. זו - בות מצרפתית ?במדיגח
אלא היא צוופנה להעגיק לה
-,עלייוי? בזכי- גם <םיוע• ?8באי,י

;•? י ות נשקי חדיש. ־
מיפמכיט " לקורות .צדפוןייפ"
שמסרו ':•לסופר "מעריב" את
כל הפרטים; חללו, 'הוסיפו כי
באופן:.;עקמגיי נקבע י־.ביקזוי
של 1קוב-דה'• מירוויל' בחודש
מאי,'; ורק! דבר;אחד :עלול י ל?
אפ . שנות את התמית:י.ד.זאת:
:סיורו.; של..השאח : בל יתברר
יעי ; ברומגלה.:ובב(לגאריח;:<א
י;י:לווו־הומ־ ע0 יבקגהיאחד; לה;
דה קובי של מאד־ נים הדחויםי'
שר ־.יזד>,ייסע :במקרה מיה1ו,ל.

לטהראן. צרפתי;: אחר:
.אולם ,מצרפתיק מקווים ני
־שכן. גו־ , זה-לא .יקרה, דבד-
'. ביקוד';, שי יש.ל, . ..?!ת־מכנחגת
בטמדאן'-דצגיצה', ;להיות החוץ •.
דידייו'ו: המדיני ־ עפ, העווןת. ;פא־
̂ית^לות^לשיחות. ריפןמייתס
שי,קיים,;:מויי,,קוכ'::דה "טרוויל
51פהרא1:יילקראת:.' 'גיקירו'; של
הג%א"^גול' לטופקבה.'' 6ט
,יערו^דיוו"'בבעיות-המורח-ה־

חמיבוו..'— -.•"? והמרתי- י קווב
אורו:" ה*י:עמדל־גפומ(' 'באי•'

זור זה. *

אדנאורז 'הסרה "רוח לוכממנורג"
מעשיחות;הכלכליות 8עם-יןעןראל1 :

י- מאת א;:;דויטשקדון"_
3ון •:  ̂ י"מטריג" ,".:' כופרוז
:י • י טלגראפית
יחפינו לטגח ; "אגויחייכי6
עפ? ישראל כאותה רוח •אשר
הדריכה' אתי הממשלה י ד6ד.
ראלית כמו"מ שהתנהל ?י^
ראשית שנות החמישיפ, ו-
:אשריהיתה 'מכריעה ־ בשכיל
הכונדפטאג הגךמני, כאיש*
—;;יפתצ וןםכם־-השילומימ'ץ"
ץגערגרו ז"רי ־וולט"' דיר קונ-
-מג ראיייאגגאור, הקאנצלר
,יז:ג ג,ל6ניייילשעכל';;כייופ בו
̂'.: •83611 ;•לוו62מ* 'תוקפו!;'
?'',!;!,ו ' ?' "? י. .. : ' ̂":";;;ג.-
'',ץברור, .י:3י המדינאי הגחןני
תןון־ ־ הישיש, #ו.יהיאחדאיי על

ההסבט בלוכסמבורג,' רו- י גת
אלה, 'כי• המו'ימ ה- מז ?בדבריו•־
.לבון, נתקל נוכח? ביו־ ישראל
'של בגלל "היעדרה: בקשיים, '
אותה! ,;רוח לוכסמכורג" בצ־

§רת;בון• ?
אדןיאואר משבח כל 'אותם ?
גברי?! י יגשים• '"בעלי החזון"
ג:ג:דיןת: ישראלי? ובקרב-העם
העולם, שנתנו . היהודי.,:בוחבי
11גירמ: ו!עםי ^מ לך.תטיי6ו\1 י!",
' כי י;העמדה ני, כיוון., שהכירו
גד- הגרמנית" ותרימותיה שלי:
;מהברד?: עמוקה מניה! נובעים
הי.. כלשי ו?מוםריה 3התו)ייבווו

",, ,.:. ,. . ?
"., חוויה.',,

־ זאת י אוסרת־ עלינו "עמדה
• :

יזוסכם השי? יבהגיע 'כייי לחשוב,

'לומים לקיצי' ובי;;עם כינויוהי־
הסים הויפלומזגסיים י בין בןן
־בל הענ' לישראל, כבר נוודרו
:, יגים' ונפתרו קל הבעיות".
אדנאואר כותב; כי אהת המ־
טמת העיקדיות^שלו היר:ה "ל*
עם:.יש- , הכניס :סדר'';:יביחפ'־פ
,המו''מ ראל ועם העט..'היהודי;
? נוהל ישראל:בשנת 1952 עט ב
בדי למלא חובה מןטרית,: מתור
י־ל.' הפיצויימ רצון כו• תשלו^
גרפי' לכד, שה- ניצולי השואה*

עם הגרמני-־הוזזץר"המדו "?£-,
, העולם,ומצד שני יצר, עיני
וןנאימטוקדצןימ• לכינון יחםיט
נורמאליים בין-:;ןשראל לממ*
במאי; ב־12 • , ;הפרראלית:: שלה
:"?'• ? ? ? ' • ? ''? ' ' 1 , ? -' ' '"1;:" ?־" " י ''̂ 1965

: קישון וטו5ול נתקבלו בתשואות בוינה :
,,סלאזז שבתי" ן ! בהצגת דנכורה י שלי
: '— פופר "מעריב" בווינה אונגר, : — מאת;£.
: טלגראפית  :
: בתשואוזו שנמשכו דקות רבות כיבד הקהל :
"? את אפרים לשון ואת חיים טופול אתמול בהצגת |
: .בוויגה. בשל ."סלאח שבתי". הסרט : הבכורה של
: ההצלחה העגומה יוצג הסרט היום עוד פעמיים ~ :
: הסרט היחיד ב"וויינאלה" שזכה לכך. ההצגה נערכה :
: באולם "אוחגיה" הגדול:שהיה ימלא עד. אפם. פקומ. .י
: .מר מיכאל סימון. : בהצגה נכחזגם שגריר ישראל
! £ ביום נ'!וזעקו חמש ניידות של המשטרה להשליט
̂ד!; שסי גערכה קריאה 'מ־-! ,,בוו : הדר ליד ארמן פאלפי
; • ז<תבסז^ל.90ה81•' ?1י#יון," גגונןזותו,!:'מטעם בתביו.^ל'•" ''.:>
: 3̂ .-?§!§ג1 וי! 1 ייאיק"לי!|ר האולם. גדחסו 606 ;לבסוף" :
:: מקומות, ושנשארו עוד ש8 שחלק מהם חיכו שלוש :
; שעות לפנידשער. ביום ח ישב י אפרים 'קיישול באהת ;
! י : מחנויות הספוןם ובמשך שעתיים חתם על י ספריו —
: בעיקר ,לצעיוים לא-יהודים, שהידבו להביע לו ?את :
I •התפעלותם והזרכתט :
: ? לדעת הכל — גס לדעת בל העתונות — קישון !
בשנים האחרונות. ! . ־ הוא האורח הנופולארי ביותר בווינה

| שמס הולךלפמהנו.":

קידמנו כהדכה את יהיה.
מה המובייטית שהכיאח ל•
עה להפפקת פעולות איכה."הפיכפ טשקנט" ואשר פיי.
תמיכתנו בהפוגה שהושגה
נובעת מהשקפתנו, שכפיכ-
פון גבויות . מונע ארגעה
על התנגשות. אכל 'אין לג-
זרד גזירה שווה לכל מקרה
ולכל מצב — אמד אמש 3•
תשובה לשאלות העתונאיפ
מר פאול הנטלוק, שר החוץ
האופטראלי, . כפיופ.כיקוד
כן יו&ייט כישראל, כדרכו

מקאנכרה לוואשיגגטון.
בהודעה משותפת של שר ה-
חוץ האוסטראלי ושר החוץ ה-
ישראלי מודגשת התמיכה ב-
אדם, כמכשיר הכרחי בינלאו־
מי להפגת המתיחות (יישוב
סיכסוכים בדרכי שלום, באמ-
צעות .מיו"מ, בהתאם' למגילות
בסיס של? כיבוד . ועל האר'ם .
העצמאות, הריבונית והשלמות
העולם. בהתאם לנגטרה זו, הצ*הטריטוריאלית של כל מדיגות
..ההודעה, היד מי אבן, לסי.
.נכונות ישראל לנהל מו"מ :על
עפ 'שכבותיה 'בבל עת, להשגת
שלום כר־קיימא. כן הכירו
י בסיוע טכ- שרי; החוץ בצורר

ני יעיל ואפשרי למדינות מת־
םתחות•

-הנסלוק חלק שבחים ל- מר
סיוע ?הטכגי הישראלי, בהד-
גשת ערכו במדיגות אפריקה.
הוא ישהה ברומא, שם תיערך
פגישת דיפלומאטים אוסטרא־
ליים באפריקה, וישמע מהם
גם על שיטות הסיוע היש-
ראלי• מר הגסלוק הוסיף: ה-
דוגמה של ישראל בסיוע מ־

עודדת וראויה להמשך.
אשי .למצב בווייטנאם, אמר
מר הנסלוק, כי אוסטראליה
נאמנה. למדיניותה.לבלום תוק-
פנות בכל מקום שהיא מהגלה.
אחרת אין דרך אלא כניעה ל-
תוקפנות' פקינג והאנוי מנה-
לות מדיניות כזו, יאופטראליה
: צבא וסיוע לדרום שלחה
.הי ,היל .יוגדל וייטנאם. .בקרוב
משלוו! האוסטרלי 'ל"4,500
משבמו "?־ש•::המצב בגיניאה
. גילו שם רצון .והאינדונסים
רצון טוב למופת, - אמר ה.

אורה•:
הבוקר. יצאו מר הנסלוק עם ,
רעייתו ובנכ"ל משרד החוץ
האוסטרלי, סיר ג'יימם בלימ-

סול, בדרכט לרומא.

שר החוץ האוסטרלי משבח
,רוח טשקש' להשגת הפוגה

— מאת י. לפיה שופר "מעריכי,' גלוגדין —
ז ו י טלגראפ
אמש בשעה 9 סגרו ברחבי בריטניה את הקלפיות ו־
חמש דקות אהךי השעה עשר נודעו התוצאות הראשונות.
המחשבים האלקטרוניים החלו לזמזם והומזומים נהפכו

התגשם. למספרים. מת שכולם ניבאו —
מפלגת הלייבור ?הבריטית,
בהנהגתו של' מר הרולד
וילסון, היכתהיאת השמרנים
של מר אדוארד הית שוק
על ירך. הליבראלים נראו

כמו מתאגרף חובב במשקל
נוצה שנקלע לזירה שעה ש-

] קאסיוס קליי, אלוף העולם
באגרוף במשקל כבד, נפגש

עם יריבו שובאלו. (

מר הרולד זילפון כיצד
אתמיל את שלטונו בבריטנ-
יה ועתה הוא איתן יותר מ-
שלטונו של כל מנהיג אחר

בטערכ.
שלא כמו הנשיא לינדון ג'וג•
הנאלץ לעתים לחזר פון,סון,
;;דרי חקונגרס בארצו, בטוח
*חח מי וילסון כי כל חצעת
חוק שלו תזכה ברוב גדול

נפארלמנט•

שלא כמו הנשיא שאדל דה-
גול בבדידותו המזהירה, נשען
מר וילסון על מפלגה מאורג-
נת היטב, ששאבה עידוד מן

הנצחון הגדול.
בחמש השנים הקרובות יהיה
מר וילסון קברגיטח של •ברי-
טניה במלוא מובן המלה: כמו
שקברניט הוא השליט הבלעדי
על ספינתו ותלוי רק בגלים ו-
בסערות המתחוללות בחוץ, כך

ההגה של בריטניה, חשוף ב-יתייצב ־עתה מר וילסון ליד
מקצת לםעחח העולם אד ש-

ליט יחיד על הגשר.
י: מר וילסון. הבטיח להעביר
50 מיליון בריטים על גשר ל-
קרקע מוצקה של ריאליזם מ-
' ממוסדות מיושנים ומו- דיני
שגים הכרתיים שאבד עליהם
ג" סעד המגיגה על האדם ה-הכלה לחברה מודרנית' מדי-

בלי להיות כפופה לדוג־ קטן, '
מטיזם סוציאליסטי! משיטות
.ויבוא מיושנות לתעשייה יעילה ולכלכלה מודרנית ש-יצור
תבטיח כי בריטניה - כמדי-
גה _ג תתפרנס בכבוד' ממס.

חרה <1ם יתר הארצות.
' מגמז ?עמדת גמלימ

י וילסזן קיבל י מנדט "מד
מוחלט - לא לעריכת מהפ-
כות חברתיות ואף לא לשידוד
ערכים פתאומי, אלא לעבודת
נמלים, שתניע את גלגליה ה-
חלודים של הכלכלה הבריטית
ותחלץ את בריטניה מן הביצה
הפושרת של שפע מלאכותי.
הוא לא הבטיח גסים ונפלאות
לבוחר הבריטי. הוא הזהיר כי
רק במאמץ;גדול תוכל בריטניה
לכבו'4 שווקים חדשים בחוץ
כדי להצדיק את רמת החיים
של אזרחיה מבית. היא קרא
לצאת לקראת "הזיתות הדשות"
נוסח :קנדי המנות כדי להג-
שים את "החברה ההדשה" נו-

סה הנשיא לינדון ג'ונסון•
.כי הנחירות יהללו הוכיחי
הבריטים אינם מתעניינים עוד
מעשה מד'וץ לגבולותיהס. *!־
פילו 'משבר רודזיה ושאלת
הצטרפותה של בריטניה לשוק
האירופי המשותף לא עוררו
אותםימאדישותט לגני הנעשה
מעבר:לתעלה. הם הצביעו בעד
שיכונים חדשים, י־עול החעשיה
וסבסיות הגונות.וכן בעד בלי.

מת העלייה ביוקר המחיה.
וילסון גיצוו מפבי שה־ ' מר
בוהר הבריטי התרשם תוך שנה

וחצי בכוונותיו הטיבות של
שלטון הלייבור, גם אם לא.
באו עדיין על 'ביטוייו המעשי.
לשווא גיסה מנהיג השמר-
.לשכנע ? מר אדואוד הית' נים.
השמרגיט את הציבור כי'גםיי
נכונים ומסוגלים לבצע את ה-

רפורמות הדרועות•
י י כ8חמ אישי י י

נצהון הלייבור הוא קודם
בל נצחונו ד&יטי של הרולד
וילסוו• הבריטים אינם נוה-
גים לבחור במנהיג — הס
הכשילו מנהיג שמרני ב-
שיא זוהרו ההיסטורי, אף על-
פי שהיה זה וינסטון צ'רצ'יל,
אולם הפעם היה זה במידה ר-
בה נצחון של "םנןוף עלי". מר
הרןלנד וילפון איבו אהוב על:
הבריטים — אישיותי קרה ומ-[
חושבת מכדי שיאהנוה — אבל
במשך תקופת כהונתו הקצרה
כראש הממשלה, 'שיכנע 8ון
העם הבריטי כי אפשר לסמוך
עליו• באלו, עניינים ז — זו
שאלה משנית. העיקר הוא ה-
איש• .
במדי,? אין לצפות לעינוייס
ניות חחוץ הבריטית. מר פט•
ריק נורדון־ווקו), שר החוץ ד-
י ראשון של מר זילפו!, שנאלץ
לוותר על בהונהו, כאשד הס-
פיד בבחירות הקודמות את מ-
קומו בפארלממ), .נבחר הפעם
מהדש• הוא יקבל,כנראה תיק
לענייני אירופה - מישרה ש-
לא היתד, קיימת עד בה• אולי
זה מראה על התעניינות קצת
מוגברת לגבי עיתוף הפעולה
עם ארצות אירופה המערבית,
אך אין בכך שיבוי יםודי ב־
מדיביות החוץ. נריטגיה תמ-
שיך להיות בעלז בריתה ה-
נאמנה של ארה"נ וכן תמשיך
לתמוך באמריקניג בעניין ויי-
טנאם. היא תמשיך לדגול ב-
רעיון של קיום יודיו בשלום;

בנחדזן המשכר הדודזי'באסצ־ ?
עוג' לחץ כלכלי ומדיני ללא
ש&וש בכוח,־ היא 'תעשה ל־
פידוז גרעיני. ותתמיד ב• 5?זי
לגבי ה־ *!דתה 'הבייטראלית'
*קוו הישראלי־ערבי ? מתוך
?מידה על קשרים ידידותיים

,זם' ישראל.
ואווירה תשתנה

למדיניות הפנים י
I 'במדיניות הפנים תשתבה ה-
אווירה: התוצאות מתייכות
!!!ת ממשלת הלייבור לבצע את
.יהסזציא־ .הבלבליות הרפורמות
ליות בקצב מוגבר. יעבור זמן
נןה עד שביתן יהיה להבחין ב־
תוצאות השיבויים. הבריטים
בותלים בבל תפנה דראסטי.
מר וילסןן הוזמן לטיטתה של
הכלבלד. הבריטית ההולה לא
במנחה אלא ברופא בית, שה־

.משפחה סומכת עליו.
סומך שממשלת לייבור חגיע"התוצאות מוכיחות כי העם
— על אף הסערות (חבלבליות)
המסתמבות באופק — לחוף
'מבטחים" -־ אמר מד וילסון
? בדור היה אמש, אחרי שכבר
•למעלה ?מכל ספק כיי מפלגתו

ניצחה בבחירות.
מד אדוארד הית, ששמר רק
בקושי עלי מקומו האישי ב־
פארלמבט, יצטרר להתוות אח
דרכה של ו&פלגה 'השמרנית
בעתיד: היא צריכה לפשוט
את בגדי הטוויד המיושניפ ש-
לה ולצעוד בקצב אחד עפ ה•
ומביט:החדשים•• אין זו מלאכה
קלה לשנות את אופיה של מפ-
לגה שעיקרון היסוד שלה הוא
— השמרנות. מד הית אמו
אמש, כאשר הודה בכשלונו,
כי בדעתו להמשיד ולהנהיג
את מפלגתו• ,הבוחר הבריטי
דאג לכד שמד הית יוכל להק-
דיש זמן ממושך למדי לשימי

פני מפלגתו השמרנית.

?- מאת סומר "מעריב" כפאריש —
ת י פ א ר ג ל ט
מכלולי התעופה העכאיים של ישראל ואופטדליה יהיו
עצירה" חדישים, כדי . •מצויירים תור זמן יקצר כ"מתפומי
לכלופ את מטוסי הקרכ העל-קולייפ כשעת נחיתתנו וכבד
•להקטין ער למינימום את התאונות כשעת הנתיתה — גילה

•אתמול? העתון "לה מונר".
העתון מספר על המצאה צר־
פתית של רשת עשוייד, ניילון
ע־ אשר בה מתעניינים , מיוחד
הד, אחרי? שהצליחה' להציל עד
היומ 156 טייסים ממוות מאז
הוכנסה לשימוש בצרפת, ב-

בלגיה, באיטליה ובשווייץ•';
מתוצרת , . הרשת קיא אמנם
צרפת, אולם חלקים אלקטרו־
גיינז של המיתקן הס מתוצרת
ארה"ב, שהיתה המדינה הרא-
שונה שפיתחה מיתקן זה על

נושאות המטוסים שלה•
חחברה הצרפתית המייצרת
ומשווקת את המיתקן היא המ-
קיימת את המגעים עם ישראל
ועם אוסטרליה בקשר להקמת
שתי מדינות אלד, מכרה צרפת"מחסומי עצירה", מאתר.של-
את המטוסים העליקוליימ מ-
דגם מיראז;• רשתות הניילון,
שצורתו החיצונית כרשתות ט-

ניס כאשר הן מותקנות במסלו־ ן

יצויידו כקרוב במיתקנים אלה.
לפתזד את הפעייה של מ־"מחסומי העצירה" נועדו
־ טופי הקרב הטל־קוליי־ט ע-
אינם מצליחים להיעצר ב•
פוף המסלול בשעת נחיתה,
גרו־ או שבתוצאה טנחיתתי
עת אין כיבולתפ להשתמש
גכל המסלול העומר לרשו־
תפ ואז •קורה שהפ מתרפ-

קים.
י במצבים אלה מגיע' המטוס

לי שדות התעופה, מגבירות את
הבטיחותי ומקטיגות את אחוו
האפונות. המזכיר הכללי של
~ד,ו)כרד, הוא שמסר' במסיבת
••עחונאיט ביי אוסטרליה וישראל

לפוף המסלול במהירות גדולה
של 300 ק"מ בשעה ואף יותר
מכך, ועל כן התקינה החכרה
הצרפתית בשדות התעופה ה-
צבאיים של צרפת את "מחסו־
העצירה", המותקנים לא ; הרחק מקצהו של המסלול, ב-מי
רגע שמבחינים כי המטוס לא
יצליח לבלוט את מהירותו, מו-
רמת הרשת בעזרת אמצעים
אלקטרוניים והמטוס "נעטף"

ברשת• - ונבלם

השיטה הצרפתית נתגלתה
כטובה ביותר גם אם יש ל-
שיטה השנייה — השיטה ה-
שבדית — יתרונות רבים. ה-
רשת נתונה בין שתי סמוכות
קפיציות משני צידי המסלול
והיא עוצרת את המטוס בעוד
הוא ממשיך לרוץ' על המסלול
במרחק של 200 מטרים נוספים.
עתה מפתחים הצרפתים שי-
טה לבלימת מטוסי הנוסעים
העל־קוליים. מחיר כל מיתקן
הוא כ"30 אלף דולאר. !זבעייה
היא לאמן את הטייסים ולהר-
גילם לאפשרות נחיתה זו כדי
לספוג את הזעזוע שחפ' מקב־
ליס בתא הטייס• מצד מיגי חו-
סכת שיטת עצירה זו חלפים
שונים של המטום?, המתכלים
מהר במטוסי הקרב העל־קו־

ליים:

לבלימת מטוםי־קרב על־קוליים על המםלולימ"לה מונד": ישראל תתקין רשתות ניילון

י
- מאת י. לפיד -
8ו6ר "מעריב" בלונדון

טלגראפית
הפילופוף הישיש כרט־
רא:ד ראשל, מן. המטיפים
הראשייפ כעולם לדו־קיום
כשלום, יקבל, ככלות-הכל
את אייבי. גתן, ?כאשר יגיע

ללוגדיז•
ראלף מזכירו של. ראפל! מר
שונמן, הודיע לי אתמול: "ל3•
גי שלושה שבועות, כאשר הכ־
^פר. אייגי {וזז,.,כיי, רצונו ריי
לבוא לבריטני"ה; היה־לורר רא•
י. ̂ו, ;יכי!נ ה6ז םל^עסוק"מרי'י
לקבלו. אבל אט יביא 'מר נתן

בשבוע הבא, ישמח לורד ראםל
. בביתו בוויילס"• לקבלו

בינתיים הוברר, כי צדק
אייבי נתן כאשר אמר — .ב-
יום בו יצא לשל־חות השלופ
שלו למצרים — כי ברטראנד
ראסל הבטיח, במברק ששלח
אליו, לתמוך בו ולהתערב ל•
.טובתו אם ייעצר ?"ל־לוי המצ-

רים•
המברק נשלח אל אייבי נתן .
אשתקד, יית• בהודש; נובמבר.
כן"כי משום כך לא מצא מש-
~רדו,;של לורד" ראסלדאתי-העת?•
;9־,;ב5גשרן,1(ז$ל ען!.כ,י לפני

'שמעות אהדים•

הפילוסוף ברטר&גד ראםל
̂ייני נתן יקןבל לשיחה את 

מובילי משיאנת;?מאיימים
̂,§^$ |22* ף) מ52>  

> |38ז י  ̂  ̂ ¥^'^ ̂   ̂̂  ̂  
י

— מאת א. ויינשטיין —
ראשיי 9 הכרות להובלת
משאות מאיימים כהשכתת
התחבורה והתמימה נמל אש-
דוד, בשל תחרות פרועה כ־
ע;;ז שכוצרד, כאחרונה כ-
עידוד עקין* של הממשלה

וההפתדרות. ?
הרקע לתסיסה הוא תוצאות
ומיכרז של משרד חמסחר וה-

ן תעשיר. ,להובלת 100 אלף טו-
נות סוכר מנמל אשדוד לחל-

ירושלים ובאר־שבע. ! אביב,.
תשע ההברות — ובכללן
לחובלת הסוכר מאשדוד לתל־ו"למושב" — • הגישו הצעות"תחבורה"' "שלב", "סע־שא"
אביב במחיר שנע סביב 6.5
ל"י לטונה, ולירושלים 11.5
ל"י. במכרז זכו חברות "תוב־
לה'' הממשלתית ו"מ.ק.א."
(מרכז קבלני ארצי להובלה)
שליד הוועד הפועל של המס־
תדרות, שהציעו להוביל את
הסוכר במחיר זול ב־2.ל"י כ-

ערך הטונה.
תשע החברות האחרות, ה־
מפעילות את רוב המשאיות
במדינה, טוענות, שהזוכים ה-
ציעו מתירי הפסד, "בניגוד ל--
כל תחשיב כלכלי"• המובילים
זועמים על משרד המסחר יה-
תעשיה, המעודד עבודה במחי-
רי הפסד 'ברורים, ועל ההס-
תדרות, שלפני חודשיים תבעה
מחירי 'ההוב- בתוקף העלאת '
לה, ואילו עתה לא מנעה מ-
חברה שלה להגיש תחשיבי

;הפסד.
. המובילים פנו. באופן.דוזוף
למזכיר־ ההסתדרות, לסגן שך־
הפיתות, ולמשרד התחבורה ב-
תביעה להתערבות מידית• ב-

שיחות עם סופרנו צויין, כי
חברת תובלה הממשלתית הוק-
מה 'בהתאמ להחלטת הממשלה
. של מהצבים "לצרכי הובלתם

לנמלים לשם יצוא".
לא ייתכן — .אומרים הם —
שבעתות שפל הפוקדות עתה
את המשק, ובהעדר יצוא מנית
את הדעת של מתצבים, תיכנס
החברה לתחרות עם חברות

פרטיות.

היום נכנסים לתוקפם תע-
החולים המגשלתייס, לגבי מו-ריפי האיששוז ההדשים בבתי־ .
סדות קופות החולים. דמי ה•
אישפוז הועלו ב־50 אחוז, וב-
בתי חולי נפש עד 100 אחוז.
חוזר, שנשלח על-ידי מנכ"ל
משרד הבריאות, ד"ר ר. גז'־
בין, לקופות החולים, מפרט את

שיעורי ההעלאה.

מהיום _ ייקור
האישפוז־ לקופ"ח

,, ראש ? מר' חיים. ברקוביץ,: .1 ):דתית. תורתית" י1יעת ',;חזית..
(אגוות^ראל ופועלי האגו-
דה), החל 'אמש: לגוהן כראש
עירית צפת.. במקום טר .י.
מפרט, (מערך) שיהיה' מעתה!
סגנו. התילופין נעשו בהתאם

.להסכם הקואליציוני,
מר ברקוביץ יכהן בתפקידי
באפ-: י יהחדש שנה אחת, וב־1 ריל 1967 'תחזור בחונת ראש
תעיריה לידי מר הופרט, ואילו
סגנו וכממלא מקומו. ימד ברקוביץ, ישוב לשמש כ-
אושרו אמש ?ל- החילופים ?
. בקולות , ידי מועצת העיריה

הקואליציה•

ברקוביץ' - ראש
עירית צפת

. כדורגלן הנב- דוד מרימו,
חרת הלאומית, יתגבר, את נב-
חרת הנוער במסעה למאנילה,
שם יערכו בסוף החודש מש•
הקי גביע אסיה לנוער —
החלטה: על־כד נתקבלה את-
מול בוועדה המקצועית, שליד

ההחאחדות לכדורגל.
הצטרפותו של פרימו לנב-
חרת הנוער, תמנע ממנו ל-
הופיע בשורות הנבחרת ב-
משחקה י הבינארצי עם בבהרת

" פינלנד. :הלסינקיי .

פדימו. - למאנידה
עם נבחרת הנוער
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משו* ז"ק

ן* ין ראסק, מיניםטד־חחוץ האמריקני, עומד
ן לבקר בקאהיר.

הוא נוסע בעקבות שר החוץ הצרפתי, מר
מורים קוב דה־מרוויל, או מקביל לו.

וודאי, לא ניחפז בהסקת מסקנות ממסעות
אלה, ולא נצטרף לרואי־חשחורות כיחס לכל
התקרבות בין מעצמות־המערב לביו מצרים.
אף על פי כן אין אנו יכולים לעבור לפדר־
היום על ביקורים אלה, בלא לבחון את מוצרי־

הלוואי של המסעות הללו,
?¥? ?¥? •¥•

1=' פני כחדשייים — ביתר דיוק: ב־4 בפב־
/ רואר השנה, שבועות אחדים לפני שהכריז
שגריר דדום־ווייטנאם בוואשינגטון את הצה-
רתו על מו"מ עם ישראל ולפני שניתנה לשר־
חחוץ שלנו הזדמנות להכחיש כאלו אנו
עומדים' לכונן:יחסים דיפלומאטיים עם ממשלת
סייגו! — פירסמתי במקום זה דברים אלה::
הסבור, ; בשלטון ? בארה"ב : ־ יש. מישהו
שלוא התייצבה ממשלת ישראל /לימין
ארה"ב בשאלת ווייטנאם, היתר, לכך הש-
. על. אותן קבוצות , יהודיות, פעה רבה
כולה. וממילא — גם על האוכלוסיה .
בארזז"ב יש אומרים, שאנשי השלטון אינם
מסתירים את אי־שביעות רצונם על שיש-
ראל • אינה מזדהה בפומבי עם מדיניותה

של ארה"ב בווייטנאם.
מישראל דורשים הזדהות פומבית. לגבי
. קנה־מידה שינה מצרים . יש לארח"ב
לגמרי• מיניסטריון־ 'החוץ האמריקגי פיר־
סם השבוע דברי.שבת למצרים על התפקיד
— ולא המועיל, שמילאה בשאלת ווייטנאם.
שמצרים הזדהתה עם,מדיניות ארה'יב, אלא
משום שניסתה לתווך בין ארה"ב לווייט-
נאם, 'בעוד מצרים. עצמה ,שומרת על

נייטראליות במערכה בינלאומית זו;"
מאז נאמרו' דברים •אלח, נתחזקה הדעה
שאכן יש לאמריקנים קנח־מידה שונה לגבי
מדינות שונות ?בשאלת־ווייטנאם : ממדינות,
שהאמריקנים רואים אותן. כבעלות־ברית,
כנזקקות לארה"ב,? חם תובעים יותר• חם תוב-
עים• יותר ואף מקבלים יותר בשאלת ווייטנאם
ה"לייבור" הבריטית — שהרי

- מממשלת־י
בלעדי זה היתה הלי"ש בסכנה• הם תובעים
יותר מממשלת, בון, שהרי מעמדה הבינלאומי
עודנו תלוי בהרבה בהבטהות האמריקנים. מצד
ארה"ב .להשקיע. מאות מיליונים . טני מוכנה
טובח אחת בלתי־מתייבת בהודו, חמורת מלה,

מפי? הגב' אינדירה גאנדי. ,
ובוודאי? היא מוכנה להגדיל את הסיוע הכלכלי
המדינות; למצרים, אט יזו לאי תצטרף 'לאותן '
המגנות':. בת ידי 'פיו 'ת־.: 'את"ימדיניותהי""של:
י: ארה"ב בווייטנאם: " י !
מבהיבתיזו::ברמה, י ?כי .העובדה ? שממשלת
ארה"ב משקיעה מאמצים בה.מרובים.בשימוע
ממשלת־ישראל, שתקשור יחסים דיפלומאטיים
,ןוייגון ותגיש לה סיוע טכני, חיא עם ממשלת
;רואו, כעין "מחמאה"'.' — כאלו וואשיגגטון

את.ישראל כבעלת־ברית.
? • ' א? היא: ול

:*. . *,¥ .. . , ' :,
ויי וא באמת.קיננה בנו ההרגשה, כי ממשלת
בבעלי־בריתה כבבעלי־ / ,ארד,?ב נוהגת .
ברית ממש - אולי גפ בלי לגרוס את דרך
. אפשר פעולתם של האמריקנים בווייטנאם,
היה להבין שיבואו אלינו ויאמרו: ידידות
נבתות בעת־צרה• לא אהת אתם פונים אלינו

- עכשיו הגיעה שעת־הפרעון. סייעו לגו.
אבל דווקא האמריקנים לימדו אותנו -
שהיו לני - . במערכת־סיני ובמאבקים אתרים
שאין לתמוך בבעל־ברית ללא סייג. למיפך,
. יצריך לבתון את דרכו, למדוד את הכדאיות של התמיכה בו•
כי הריב כיום מסבירים הפרשנים למיניהם,
בין ואשינגטון לפאריס מקורו באישיותו הנוק-
ייש- בכך מידה מםויימת שה של גנראל. דה־יגול-
של צדק, —י' אדי אין? בכך משום בבואה נכונה
,הוחסים.בין.שתי המעצמות. צרפת להתפתו־ות
עלתה על דרך העצמאות הגרעינית, .שלבסוף
הוליכה אותה להיחלצות מעולה של ואשי;גטון,

? ? ? .- בעקבות מערכת־סואץ.. ?
• איימו ניקיטה המשצ'וב וניקולאי כאשר
.בטילים • על פאריס, אם לא תפסיק בולגאנין
-את פעולותיה הצבאיות באיזור תעלת־ צרפת
:להגנ- לא נחלצה ?אדה"ב בעלת־בריתה סואץ,
יאשינג־ תה. האיום של מוסקבה והשתיקה של
טון הוכיחו לפאריס, שהיא זקוקה לכוח גרעיני
משלה. אז החליטה על הקמת כוח זה. דה־גול:
.; , לו רק המשיר' בהחלטת 'המנןשלות, .שקדמו
וכדרכו, הפך י אתי הענין י לי&וד למיפנה

דראמאטי במדיניות הבינלאומית. "
שארה"ב י לא עמדה לימיו בעלת־ העובדה.
בריתה בעת־צרת היא שגרמה שצרפת מנערת
' י ; י.  שארה"ב־זקוקךלד... . בעת חצנה
? אין היא חובקת זרועות־ ישראל •אינה 'צו פת•

כשל: , אין: לה אינטרסים? ? גלובאליים ; עולם.
.לעמוד, ־בלאש. ה"גו-ש י,מחכוו.נת ואין' היא; צרפת, '

," השלישי",' כפי שחולמת צרפת עתה• ? י '
ומשום' כך,־ כאשר פונה אלינו' ארח"ב:ומב-
קשת 'מאתגר ?ס י;יו •ע בעניו! שאין אנו נוגעים
טעפ כלל לשוחח עם ארח"ב י בו במישרין, אין
: על .','ברומו של עולם על ענינים '.העומדים
בלימחה של 'סין באסיה, או מלהמה בקומוניזם.
כי שבענו מלילית, :'ועלינו לדבר עם ארה"ב
בחכלית!•' ?והתכלית י אינה; •צריכה להתבטא
שלנו (נוסח בריטניה) , דווקא 'בתמורת-ללידה

, בעיר המחולקת שלנו (נופח. או בתמיכה
•:';!;' :< . : י ? • . :  : .: י:.::.::. , : ? ' גרמניה). '
::. , :  . .

? י • ¥ ־ ? ? * • * , , .> , ? : ? י ?

ך( ימבה של ממשלת ישראל לקשור. יהייס
עם ממשלת פייגון/ב־ודאי , תיסמ'"י דיפלומאטיים לא ירתיע:את,.צ?משלת ארה"ב והיא רא,
בגלל• זד, מדמםלווייטבאם. יש לה איגטרסיס
•־ יותר מדי צאיזןרזה, .י' !י : •;
קרופ:לווו?אי'שממשלת ארה"ב, יותר משהיא
:זקוקה: ליחסים ,דיפלומאטיים, היא' * זקוקה
̂"על יחסים בין דמם־ווייטנאם 6 דיר;י ב? י ד ל
ייתר משהיא מחשיבה שגרירות ובין 'שראל<:;
י מ נ ישראלית ,בםיעון""'היא מחשיבה דיו 
^;,.-. ? ?^?; ? ? ? ? ? ? :*•.,:;;;־. ? ''' .'.̂ ;י.,;' על כר;י.-.,י.
.שנציג ישראל. בסייגוו וזאת — ,לא 'משוס'
;המדיגמ חמתמוטטתן-אלא עשוי להציל:'את
משום שיש,יילישראל"השפעת־מה על? הפזורה
:שובגת. " בארה"ג.; היהודית! ':..שבחלקה•: הגדול
יש לה;לאר.ה?!ב'יןתר<:מרבע -מיליון הייליס: .
: לה מומהה- נה"ל, בדרום־ווייטנאם — 'מה::יתן
יקשה' לחקות :את .ה? ז: •האמנטלכך,? ישראלי
אך "הנוכחות'יצ.דרושה;.לאמריקבים,:'. לא? בתוך."פאטנט:';'ה*ה; בלי:;גוכחו1;ו, של קצין? ישראלי.

;• ' ?
"

? ,' י; ?: י ? .ארה"ב• ! .' ווייטנאם;;-;;אלא,:בתוך
ליא גלויוה. ? , האמריקגים ;דיברו,' אתגו,: לוא

•או, - מלא, שהם, זקוקים;לגר — בפה אמרו לנוי

אז היתה טענתם טענה. הרי לא 'אחת י באנו אנו
ותבענו את עזרתם• אך לאמריקנים לא נעים
להודות בכך. לא נעים למעצמה גדולה לבקש
עזרתה של מדינה קטנה. משום כך הם מעדי-
ללכת אתנו סהור-פהור: ליצור רישם, פים:
שמתנהל איזה משא־ומתן. בקשר לסיוע
; לדאוג לכר, שסופר ישראלי לדרוט-ווייטנאם
סוכנות־הידיעות היהודית יפיץ סיפור זה בכל
- י ק העתונים היהודיים בארה"ב• ולפנות ב ע 
כאלו. ישראל . הישראלית, . פ י ן לדעת־הקהל
מתנכרת לתובותיה לדימוקראטיה ולחופש

בעולם.
רמות, שוב אין • וכאשר מדברים במליצות

צורך לנהל משא־ומתן גלוי־לב.

י?' וא פנתה ארה"ב אלינו בגילוי־לב, יכולנו
. י י: יV גם' אנו לטעון משהו י בגילוי־לב בנושא • י י זה. י י י ;
. של דוד . לדעתו אז אולי חיינו מצטרפים
יו"ר ועדת החוץ והבטחה של חכנסת, . הכהן,
שהצהיר זה לא מכבר בפומבי, כי נאה מאד
מצד ארה"ב שהיא מכבדת את חתחייבויותיה
כלפי דרום־ווייטנאם ואינה נוטשת אותה. אך
עם זאת חיינו עורכים קצה חשבון מזרה־
תיכוני עם ממשלת ארח"ב. לוא דיברו אתנו
בגלוי, ולא סהור־סחור, היינו אומרים, שאין
אגו גורסים את ה"איזון" בסיוע בינינו לבין
ארצות־ערב• אך אף שממשלת ישראל משלימה
עמו בדיעבד, לא תוכל להשלים עם הוסר־
האיזון ביחס של ארה"ב לגבי ישראל. ומצרים

בשאלת־ווייטנאם. .
ארה"ב, כמעצמה גדולה, מנסה להועיד לכל -
.זו:צריכה מדינת קטנה תפקיד אחר•' בשאלה י
לגביידעת־הקהל בארה"ב ישראל לסייע לה
עצמה, ומצרים — לגבי דעת־הקהל הנייטרא־
ליסטית. נכון, יש לישראל קשרים עם הציבור
האמריקני, אך מצד שני אין לזלזל בהד הרב
לפעולותיה של ישראל ולמעמדה בעולם הלא־
מערבי. התפקיד שמועידה ארה"ב למצרים
בעולם זה, הוא הרה־סכנות י לישראל. הוא
מגביר את כוחה בעולם זה, ומכאן שהוא
מגביר גם את כוח חמיקוח חמדני של מצרים

כלפי ארח"ב.
דומה, שארה"ב מועידה למצרים את התפ-
מערכת־סואץ, קיד, שמילאה היא עצמה בעח
תחלץ אותהיממצוקת־ווייטגאם, , כלומר: מצרים
בעוד: ישראל: צריכה להוציא את הערמונים,

מן האש הווייטנאמית.
ארה"ב י שבנושא .זה 'אי-ן י אך הצרה י היא '
בגלוי•.משום כך אין אנו יכולים מדברת עמנו,
;ידיה. במו להצביע על -סכנה'' זו, ־שהיא" יוצרת '
היא ?מקפחת: אותנו:: בעולם 'י הבלתי"מזוהה,'
'-" ומצד שני לרוחה מתור אמונד. שאנו נבין

מבצרת את מעמדה: הבינלאומי. של מצרים.
איוכור זה תשוב לנו ביותר, שכן בעוד
זמן־טה עשויה ארה"ב "לשכוח .זאת ולבוא
. בתביעות, תוך הצבעה .על מעמדה אלינו
י מעמד זה יובק הבינלאומי ההשוב של מצדים.
את כוהו גם מביקוריהם •של דיו' ראסק ומוריס

. ' .' .' קוב • דדרמירוויל? בקאהיר...
• י

, , .*. . ? * *־

יי דייו לא ברור, אם כבר חלפה האפיזודה
.< היווייטנאמית שלנו. אפילו לא. מיהו.האמ-
. על : מורת־רוח בפומבי ריקנים,' ולא חביעו

פומבית- אתם דרך , דחיייו ווחצעח לחזדחומ
הדלת האחורית, בצורת קשירת יחסים דיפלו•
מקוט אין-זח• בטוח, .עם סייגו!,' מבל, מאטיים
שהנשיא ג'וגםון יעבור על 'כד לסדר היום!
,יעל כל פנים ברוד שאין:מקום.לחידוש הוויכוח
אם ישראל• צריכה להשתתף בבלימת סין באסיה
עתה'לפנינו. או לא. לא זו השאלה, העומדת.
המלחמה בווייטבאמ תימשך ביו שחהיה
תהיה: שגרירות ישראלית בסייגון ובין שלאי
וחיילים דרום־ווייטנאמיימ לא ישותפו 'הרבה
יותר במלחמח, גם אם לא ידריכום אנשי־
נח"ל שלנו. המלהמה בווייטנאם ? תמשך כיוון
שנדמה שאין לה לממשלת• ארה"ב ברירה
אלא להמשיך• איו לה ברירה - כי אחרת

דרוםימזרח־אםיח. ' . תצטרך לחיסוג מכל
: אבל 'אפיזודה ווייטנאמית זו• לימדה אותנו, :
שגם. עניו ?קל־ערך כקשירת יחסים ,דיפלומא-
טיים 'טעון בדיקה.;• שגם בקשה לשלוח מדריך

? . ? ' ? לסיוע טכני מה"ית.זהירות.: ?
נ10ו• לווייטנאם בתחילה רק האמריקני ?
באמצעות ?במד. '?ימחייס־יועצים לצבא דרום:
ווייטנאס, 1ב;י^ם לא שמו• לב — ש.' שהענין
התפתח".ובז"ת •מוצבים שם יותר מרבע מיליון
חיילים אמריקנים. אצלנו לא הייתה סכנה
כזאת• אך אנו יודעים, עד מה צעד גורד צעד.
קיים פיתוי לתעשית־הטמטיל הישראלית:
הספקת מדים לווייטנאם. קיימות 'אפשרויות
;התחלה .לספנות .ישראלית. — ומספקת חיתח
דיפלומאטיים או צנועח של קשירת יחסים '
שליחת מדריך־נח"ל; כדי שבעוד? שגה נמצא
?עצמנו בתוך הטבך הווייטנאמי. ובלא להכנס
לגופו של עניו — ספק הוא אם אותם האנשים,
.עם האמריקנים, חשבו על כד.עד .ש"שוחחף'

, . י . . חום.
ומכאן • — לבעיות אחרות שביביבו לבין
ממשלת ארה"ב - והן רבות: כור־ההמתקה

? הכדור בו, הסיוע לבו ולארצות־עדב. וכל
• איבה צריכה לחול עצת "כבדהו י וחשדהו"
האמרי־ את דבן — שהרי?עליבו לכבד במקרהי
קבים, יותר מאשר לתשוד בכתבותיהם,.כאשר
סיוע כלשהו• אד מצד שבי הם מציעים לנו-
אסור לנו לשכוח, שלא תמיד הכוונות הטובות
ישל. של י התחלת־הדרך מתאימות ; למטרות:
םופה. .בזירה המדינית איו דברים• קבועים —
הכל זורם. ואז נהפכות התהלות צנועות של

: התערבות־יתר להררי־להץ.
• השגריר הדרום־ווייטנאמי: 'בוואשינגטון
וכך הצליח — דיבר• הוא דיבר יותר מדי.
לחלץ את 'ישראל מסבך. הוא הוציא במקומנו•
ארה"ב שהוא —•או י מן חאש, חערמונים את

— חטילם לתוכח. • :
אבל לא בכל הנושאים? נוכלי לסמוך על
שאין שגריר דרום־ווייטנאם — יש נושאים ?
,להמנע מדברים עליהם הרבה, ואף הם מחייבים
מחתחלות צנועות, מתקדימים שלא לצורך.
והיה זה' הלקח חחשוב ביוחר של האפיזודה

הווייטנאמית. .

/ 81, י 01^ 1 0 
. ן ו ע ד ג ב י"1 מעשה, אין מדובר באו עוד 
.רגילים. .הורגלנו בהם לא א בגרעונות אנו
מהיום, ואין בהם — ומעולם לא היה בהם —
לגבינו. משום "הידוש" מפתיע או מסעיר:
אין בנו הנטייה "להיבהל" מתקציב . וודאי
שגרעו! בצדו. וכי ?מאימתי ידענו תקציבים
? מאימתי ידענו תקציבים מובטחים אחרים

ומשוריינים מראש עד הקו המסכם.ן'
אבל מה שמעלה לפנינו תקציבה של האו-
ניברסיטה העברית בירושלים, שהונח השבוע
על שולהנם של הבר־הנאמנים, הוא חידוש
גמור• כ א ן איו עוד לפניך תקציב עם גדעון,
אלא כמעט להיפך : גדעון — ובצדו תקציב.

התקציב המוצע לשנת הכספים 1966/7
מסתכם בסך 69 מיליון לירות ומעלה.

ו ניצבים: הגרעון המצטבר •בתקציב ל ו מ .
'מיליון, יבמארסיש.ז., בסך 9?'? השוטף, יעד 31
והגרעין־ בתקציב־הפיתוח 'בסך- 41 'מיליון —
; ש.ב עיט 'מי-ליוני- בסךזהכל.: 'גדעון :של

השבון',הגירעון.'הכולל, הזה,י;ישד.צטבר, . ' עלי
הכספים . הצטרך:האוגיבךסיטה לשלם בשנת
ההדשה כ־38 •מיליון לירות — ומכיוון? שהיתקי?
י ו ז ה ציכ השוטף המוצע בו עצמי יש גדעון 
של 13 מיליון לירות בקירוב, הריי אלה הם,
למעשה, פני התקציב לשנת 1966/67?': אומדן־
הכנסח משוריין פחות או יותר של '56' מיליון
ל"י: ושטרות לפרעוו וגדעון שוטף" בסכום

: • , . . . : ? כולל של 51 מיליון ל"י! י:
י .תקציב .שסעיפייההכנסה וסעיפי־הגרעון בו

. ? ? ' .כמעט "מאוזנים". .
י ב י צ ק ת  — . וזה

אבו, נשיא־חאוניברסיטח, מר אליהו אילת,

בהגדירו את השתמשיבלשון מתונה מאד־מאד,
מצבה הכספי• של האוניברסיטה כ"חמור".

כי זו תמונה של קאטאסטרופה.

י• דאי, יימצא איזה מוצא?שהוא. קשה לה-
ן ניח שאכן יניחו לאוניברסיטה העברית
לפשוט את הרגל. ואמנם כבר נתבשרנו על
שר־האוצר לבין חבר־הנאמנים של האוניברסיטה, הסדר שיקל"הסדר" שהוסכם עליו בין
את עול פרעון־חחובוח באמצעוח מילווה־קונ־
; ובחודעתו של סולידאציה לזמן ארוך יותר
דובר האוניברסיטח נאמר, כי אגודות־שוחרי־
האוניברסיטה נטלו על עצמן לשאת בחלק ני-

כר של ההסדר.
ודאי. איך שהוא יימצא מוצא-

.כדי לשנות את פני התקציב אין בכך , י אבל
י . • י שהוגש, ואת משמעותו. .

ואין בכך בדי לשנות את פני התמונה ה-
זאת, העולה לנגד עינינו מדי שנה בשנה, ערב
הדיון •בתקציביהאוגיברסיסדו( ?יו? ג-מ ש •ך-ישנת־
התקציב.— תמונה' שאי• אתה יכול.ע\לאי• לעמוד
מולה תוהה: עומד. ושומעי זית: דברי האזחמת
החמורות של נשיא האוניברסיטה מזה-ודברי
— 'ואינך מבין ואינך מסוגל ' הממשלה מזה
.מערכת־חויםח הזאת,,'את כל לתפוס את כל
המשא־ומתןיהזה,יהמתנהל בין שגי ה"צדדים''.
? ואין חתמיחח חולפת גם לאחר? שהם מגיעים

, . איך־שהוא ל,;עמק השווה"
. במקומה, אלא . ולא זו בלבד שהיא נשארת
שהיא גוברת והולכת ונעשית קשה יותר. ו-
אין זה אלא מובן וטבעי, שעל כן מטבע־
הדברים נעשית י התמונה, משנה לשנה גם

משונה יותר.
* ?¥? -¥-

ף' הודעתו של דובר־האוניברסיטה אתמול
שלטונות־האוניברסיטה "ימשיכו *"? נאמר, כי
סגירת הפער, הקיים במאמציהם בכיוון י של.
בין ההכנסות וההוצאות בתקציבה השוטף".
ויש כנראה במשפט זה כדי לשקף ידיעות
אחרות שהופיעו, ושליסיהן רואה האוצר לי-
קויים שונים במינהל־יהאוניברסיטה, במיוחד
במנגנון, ותובע צמצומים בתחום זה — ואמגם
אין ספק, כי חייבים במאמץ עליון בכיוון זה ;
ואגב, אם נכונות הידיעות כי האוצר סבו'־,
שמן הראוי- להעמיד את פעולות האוניברסיטה
לביקורת מבקר־המדינה, אין בכך משום
פסול — בתנאי, 'כמובן, שהדבר • לא יפ;־.ע
במאומה בתופש האקדימאי, ושייעשו לצורך
זה תיקונים ־מתאימים 'בחוק המועצה להשכלה
גבוהה. אדם, שאינו בקי בבעיות הכרוכות
בגידולה ובהתרתבותה של האוניברסיטה; אילי
יכול לתמוה על העלייה הגדולה בי!?ןציב
המוצע, בסעיף של "שירותים, מינהל והוצאות
הפינהל .הוצאות: . על הכפלת:- ,בצלמת?..- "י
־ וכדר. הרושם 'הנוצר מכך, עלול להיות מוטעה,
ובוודאי איו כל טעם שנקודות אלו יסיחו את

. הדעת מן העיקר. .י . י
אגב, מן הדין הוא שהאוניברסיטה עצמה
תחפש דרכים להגדלת הכנסותיה. אולי' ניתן
חיה להרחיב את פעולותיהם של אגודות־
השוחרים, ביחוד במדינות ששם פעולותיהן
מצומצמות מ!אד• בנאומו לפני חכר הנאמנים
במשך ארבע השנים האחרו- מסר מר. אילת כי,
נות קיבלה האוניברסיטה משוחריה בישראל
ובזזו"ל 38.5 מיליון לירות למטרות מיתוח־
המוסד ולתקציב השוטף, ואולי אין זה הסכום
הכזכסימאלי, שניתן היה לצפות; ודאי? מן
הדיו הוא להגדיל את חלקם של השוהרים
בישראל, המסתכם ב־350 אלף ל"י, ובוודאי
מן, הדין הוא שיימצאו בארץ "מצנאטיפ"
שילכו בןגקבות מיליונרים בארצות אחרות,
המרימים תרומות ביד רחבה 'מקימים קרנות

. באוניברסיטאות. י
ויתכן,? שיש מקום גם לגישה הדשה.בתחום
המדיניות של שכר־הלימוד, הנהוגה כיום. לפי
.קשה לראות הצדקה והגיון בכך, עניות־דעתנו
ששכר הלימוד. באוניברסיטה הוא 650 ל"י
לשנה, ואלו בבית־ספר תיכון הוא מגיע לאלף
ל"י ומעלה: :קשה לראות, מדוע אי אפשר
להנהיג גם באוניברסיטה שכר־לימוד מודרג,
::נהוג בבתי הספר העל־יסודיים: כפי שהוא
הרי לא כל, הסטודנטים הם מעוטי־יכולת; יש:
ביניהם' גס בני־עשירים — ומה הטעם שהם
ייהנו. מתרומות או מסובטידיות הניתנות מידי
הממשלה, • כלומר — מידי משלם־יהמסים 7.
כל . והרי אף בפאקולטה למדעי־הרוח עולה
סקודנט .לאוניברסיטה ב־3000 ל"י לשנה וב־
פאקולטה למדעייהטבע הוא עולה לאוניבר-
ב־9000 ל''י, וסטודנט לרפואה עולה סיטה .

לאוביברסיטד, ב־21 אלף ל"י! אמנם אין.
• לעשות . השבח, באיזו מידה היתה ביוינו
העלאת שכר־הלימוד .לגבי בעלי־היכולת מג-
הכנסות האוניברסיטה, אך ברור.כי דילה את'
היתה מביאה את חלקו של שכד־זזל־מוד
; וודאי, בתקציבה לנקודה ריאלית יותר
שהיתה מגדילה את האפשרויות להעניק הנחות
גדולות יותר ומילגות רבות' יותר למעוטי־
' הישג רב. יכולת — ובזה, לעצמו.היה משוס.

י , — אין בל זה נוגע בעיקר. אבל
?
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ך* עובדה המרכזית היא, כי בארבע השנים
י ז האחרונות גדל מספר הסטודבט־םימ־7500•
עד! 12 אלף, והתחזית היא,' שמספר מסיימי
.בארץ. בשנים,הקרובות בתי־הספר התיכוניים
יגיע ל־75 אלף לשנה — ולפי תחזית אחרת
של הרשות לתיכנון כוח־אדם? צפוי לנו בשנת
1969 מהסור של. המשת אלפים.עובדים א.ל!די־
א"ו י ב ה מאים בקירוב — ובעלי:תהזית זה 
בחשבון את מספר? הסטודנטים ,שיסייגןו י? עד
אז; את בתי־האולפנא זאת צרכי המשק (ותח-
חמחסור' הצפוי זית וו, אינה כוללת את '
בטכנאים וכפועלים מקצועיים, בצד עודף ניכר

י " בפועלים לא־מקצועיים). י
ו,עובדה מרכזית היא, כי כארבע השנים
. קבלת התלי:7דים ה ל ב ג ו ה האחרונות 
; בפאקולטה? למדעי־הטבע של האוניברסיטה
ועובדה' מרכזית :היא,• כי הבר־הניאמנים ?שי$
מינוי־ ועדה האוניברסיטה החליט עתה על '
שו^בחן את תנאי קבלחם של תלמידים חדשים,
ואת הצעדים הכרוכים באפשרות: של חג כל ת

?: מספר? ,הסטודנטים 'שילמדו באוניברסיטה
בהגבלת שיש מקום לדון , , ד,ג?עו ,למסקנה

מספר־התלמלדים בהגיע מספרם לי־15 אלך.
ו ה ז המרכזית? היא: האומנם  והשאלה '
י "המטרה ה ו ז הכןוון שבו ננוע ז האומנם 
? ודיינו הסופית", - "עד כאן" י ולא יותר -
אכן צדק מר אליהו אילת כאשר העיר; בצד
הידיעה י על ההסדר שהושג 'עם ? שר דאיצר,
דחו- י בדבר סידור מילווה לקונפולידאציה של
בות, כי "ההסדר המוצע מונע התד,'דרות, אבל
,שי וי.",\־ אינו, פותר את בעיותיה היסודיות
:.'התפתחותה? , צרכיה ;,מבחינת , ואת ברסיטה", ,
האורגאנית .הפנימית. ומבחינת האפשרות

. . י " י :? ? ?: :? :? ? . . . .. . המדיבה".•; ןלהיעבזת^־ירכי

'' 1' " '• '• ', יי*די "־"' - : י4.. "פ:דיע:^\ 1."י.: י :

לכלל הסכם עפ ןףי אוצר הגיע לפבי זמן־מה
ן. ן שלטובות־האוגיברסיטה בדבר השתתפותו
בתכביות־חפיתוח. לפי הסכם זה יקציב האוצר
דולאר מול כל שני דולאו"יים שתגייס חאובי־
'' ?־'יטה ־. ברסיטה 'עצמה (בחו"ל), להרחבת .
למדעי־הטבע, ותקציב דולאר אהד מול שלישה
דולארים שתגייס האוניברסיטה להרחבת דר

פאקולטה למדעי הרוח. י ? . • .
ר לראות בכד גישח של ריחב .ב — ש פ א
ואפשר לראות בכך סמל לגישה, הממחיש את

האבסורד שבה.
• כי מח יחא אם שוחרי־האוניברסיטה בעולם
? מה אז? לא יגלו היענות במידה הדרושה
גציג סוף־פסוק 7 נקפיא את פאקולטות האו-
ניברסיטה ונודיע לכל הצעיריים, המסיימים
את בתי הספר, ש"מצטערים מאד, השוהרים

ן" הצ'יק את ישלחו לא
במותרות, שאפשר •" האומנם מדובר כאז.

.,:̂ שייתכן ~גם בלעדיהםן 
יוד^:"^ה1;^מן-?ן!^ציבי אגו־י -;?איו..
לבעיה. קשה יזו, אבל אנו, יודעים כי הגישה
הזאת, המ^פייגת את המו"ט בין בתי־האולפנא
ר ב כ - היא גישה שזה  לבין חממשלה,

צריכיט ומוכרחים:היינו להשתחרר ממנה.
.אינה הולמת עוד את המציאות. פשוט, היא
ההיח עולה על דעת מישהו לחחליט על
ז"הקפאה" ברכישת טאנקים, או מטוסים, או כל ציוד אחר הדרוש לצה"ל
ואין אנו יכולים לראות הבדל רב מאד
ביו טאנק לבין ספפל־לימודים, ואין אבו
יודעים אם הפער הגדול, הקיים בין *י;פר
בוגרי־האוניברסיטות אצלנו ובמצרים צריך
להטרידנו ולהדריך את מנוחתנו פחות מהפער
שבהימוש. ומספר הסטודנטים באוניברסיטות
במצרים עולה כיום על מאד. אלף — פרט
לכעשרת אלפים סטודנטים הלומדים באוניבר-
. ופרט לעשרים ושלשה אלף סיטות בחו"ל,
חלומדים בסמינריונים למורים, ופרט לעשי־ים
ושבים אלף הלומדים בבתי ספר מקצועיים.

וזאת רק במצרים.
אגב, אולי כדאי היד, להביא כאן עוד מספדים
— בקשר לכמה: מאוח ,חסטודבטים מחו"ל,
הלומדים,באוביברסיטה העברית, יהודימ ולא־
יהודים: לפי סקר, שפורסם בלונדון, למדו
.'למעלה 1962/63' במצרים , בשבת הלימודים
מעשרים אלף, סטודנטים מחו"ל, רובם מ־
גם :•800 מאפריקה, ארצות־ערב, אך יי בתוכם י '
500 מאסיה ד6000 מאירופה. אולי; יש משוס
אבליגפ אם בחסד הגזמת־מה במספרים אלה,''
מהם "אחוז גוזמה" — אלה־הם מספד־ם רבי-
רושם — ולכל הדעות יש גם בהם כדי לשקף
את ה מ א מ ץ הנעשה.בתחום ־תיגוך דגמה

־ .- ? במצרים. .?
ואם מול גידול זה של• מספר הסטודנטים
המצרים, מול גידול זה והתרחבות זו בתחום
ההשכלה האקדימאית בארצות ערב, אנו
ם קבלת סטודנטים, ואף צ מ צ ל נאלצים 
א את משפר י פ ק ת ש מדברים על הגבלה 
הסטודנטים באוניברסיטה בירושלים בתהום
של 15 אלף! ואם במשך השנים האהרינות
כבר הוגבל מספר הסטודנטים בפאקולטה
ן נתקבלו ו י נ כ ט ב למדעי־הטבע, ואם .י 
הנוכחית,950 תלמידים מתיד בשנת־הלימודים.
אלפיים מועמדים, י שמתוכם .ניגשו לבחינות•'
מיון 1600 — הרי זו תמונה 'עגומה למדי —

אם לא "למעלה" מזה.
. ואם אצלנו כיום 70 'אחוז, בקירוב, מן
המורים בבתי־הספר י התיכוניים אינם בעלי
השכלה אקדימאית שלמה, ואם במקום אלף
מודים חדשים, הדרושים-כל שנה לבתי־הספר
התיכוניים מוציאים כל מוסדות ההשכלה ב-
— הרי זו חזות מדינה' ש ל ש : מ א ו ת .
קשה' "מאדי; והתוצאות הן מוהשיות למדי כבר
עכשיו: :,כתוצאה מהרמה הבלתי־מספיקה
כבתי־הספר התיכוניים כבר הגענו לכד, שלא
יותר... מ־40 ? עד- 45, ? אהוזיס • מכלל י ?התלמידים,
בפאקולטה, למדעי־הרות . ,'ללימודי הנרשמים.:

מגיעים. לסיום י חוק־לימודיהם 'באוניברסיטה.
. בדבר ומה ־ . . ת חשי מו . ,, זוהי .תוצאה
פזזות, וה־ : התוצאות ־האהרות, 'הגלויות י לעין
' במצב י. זה י הקיים והמתהווה 'לנגד כרוכות

? • ? ; '  ; \ *?: ?*:?:*:^" . ,
'" י '

:

ל7:משבה י.הפיננסי, ,שנתגלה ו",שנה בתקציבה
• ! של,האוניברםיטה,' הוא לא רק משבר
הוא? משברה של ? האוגיברפיטה 'זאין ? פיננפ?,,

' ? ' ? ' , . • ;:'. ? ? י ' , : ? • • בלבד. ,
כי . תקציבית", ' , ,;ממסגרת משבר;:. ההורג זהוי
.לא: לק גרעוגות, אלא יותר מכד; הוא חושף

. ' ?' ? ! חוסר־ראייה. יי י 
איו אנו יודעים, באיזו מידה תצמח הקלד,
: שר החינוך והתרבות, מר ז. ל ש מחמיתו: 
קולג'יס. אנו 'ידעיפ וק. ארן, ?.בדבר הקמת

שלא "הקלות" דווקא דרושות לגן.
,דרוש לנו: שנראה את התקופה שבת אנו ,
חיים ואתי המציאות "שבה אנו היים '- ואת
,ולהתקדם הדרך שבה נוכל לעמוד במציאות זו

י י ? 
'. .י •: '? ' • ";' ? ,' ''' ? '. . ; ?: י ?:'; י .: :

הכל.? :::י זה-יי ? י' ?.;• :: י . :;, מוגזמת..: ,ואןמידיישוז י

ו1. זישרא/ל מ:ד<נ ־ א ו ל מוס $ע$*¥1־
נפלד ז דז מאת שלום 

הסר־הגינוח, ונוגד•* "טריק" האהרון, שעשה לגו מחמוד בכר אל היג'אזי, איש > 1 }"אל פחה"'הירדני, הוא מכוער מאד':
י כל כללי־המלחמה• •

.  ̂ .
 י

. ,' , . . ' . , .  . <

די; בחסות־הלילה י ב י• "> אשית-צ<לחמתו בנו היתד, ב נ ש ק  )
> I חדר אלינו מעבר לגבול, מצוייר בתת־מקלע ובצרורות-
י במשמר ) ?רימונים, ובחתקלו' — יחד עם יתר אנשי חויליחו —
-באש ואף הספיק להטיל רימון, לפני * . של צה"ל פתח עליו

י ־ י י שנתפס. י •י י י י :
• : מלחמה זו של אנשי ה"פאדאיין" וכנופיות־הטירור של
אל־פתח" היא מלחמח אכזרית מאד וחסרת־רחמים. טרוריס' > טים' וחבלבים אלה איבם מכירים בכללי-חמלחמה הקונבגציו-* ?,
בציגו־ 'רות־מים, ממקשים בחי־מגורים, יורים גם באזרחים בלחן-\ נאליים וה"הומאניים": הים מפוצצים בארות, מחבלים ?

חמושים. ־. י ? י י• . .
:י אף. על פי כן ישנם "כללי־משחק" קבועים — אם כי!
>. " חייליבו ואבשי משמר-הגבול, האורבים למסחבנים החמו-> בלתי־קונבנציונאליים - גם במלחמה אכזרית זו. י י '?$
' בקרב פנים־ י י שיק; מכירים כללים ?אלה;'. ולא:פעם הם בכנסים
כשכל צד יודע, שאם לא יירה - י אל־פנים עם' אבשי:"אל־פתח" נ

־ .י ;י. , . '.' . י — פןפגליהרג..־ 'להרוג לעבריינים ?צעירים> י . !" ? '";מויחמד בכר 'חיג'אזי,' "בוגר" המוסד ?
>' י בירדן, הגנב המועד, הפורץ ומעשךההשיש' אי נ וי בשום
. בעיני,: שאפילו איני ?מפכים • פנים דמות של לוחם^החופש.. ? <
5 למטרות־מלחמתו, אני יכול להעריץ את אומץ-ילבו, דביקותו
{ במטרד,/ מסירות־נפשו• אף הלגיון •הערבי, סירב לקבלו לשורו-
'יבשל: עברו,הפלילי, והוא התגייס לשורות:"אל. פתח" לא ; . תיו'
> י מטעמים ? פאטריוטיים.' אולם; יהיה עברו, 'אשר יהיה, :ויהיו

ביקש, , ,שהוא :.להתעלס מן העובדה , אשר יהיו — אין '??'' מניעיו '{
:להבל, .הוא, ביקש לרצוח, ,כשנשקו בידו• . ו .;"'להלהפ בנ אבל כלי־חמלהמה<" , ; .;לפוצץ1 מיתקנים אזרחיים חיוניים לנו ג:"
' הרימון. ונגד,כלים כאלח יודעים המקלע, הרובה, ' ,:שלו ל,יו , ?
מקלע מול מקלע,;ירובה מול רובה,.רימון מול. :' : ::אנו לוי.לחם . >
במלהמה", כפי 'שאומר הצרפתי. י >:' רימון.:י;,במלחמה י- כמו

?**חדימזנשבה מוחמד,;בכר אל חיג'אזי, אחד שחפסיד בסיבוב נ :"
. \£הראשוין — זה,שגשדה־הקרב ממש — פתח בגדנו בסיבוב '' : ? '>
בהיכל־הצדק י שלבו.,את.המקלע והרימון המיר בןזיעיפי יויצא למערכה זו כשהוא בעזר תהילה בעצתו> השני: החול היך.ש,.  י •

<
ואחר-כך-ד בעצותיהם . המלומדת'והנבובה של סביגוךישראלי" \ י
^ים• שלאי מבני־ברית• • " ן של פרקליטים מקצועיים 'ותובבנ

צ . .לא אומר, שעמדנו בראשיתו של סיבוב זה .של המלהמה
יעלות; שבה עמדו.בגדו. .היג'אזי באותה;! .> בינינו, לבין מוחמה . , . . . > חיילינו בשיויה־הקה: בסיבוב חראשון. , "
,-ק:! בכיבוד, ?עמדנו. ליות 'ןנמדינו עי י;,בי: > י ד '"אבל ;אם .לא
" מוחפד חיג'אוי טלטל אותנו מבית־משפט לבית־משפט, כפה

שלנו,< שליוהמש&ט. החדירות בערכאות-העליונות-ביותרי עלינ'. , >
במעלכך, זו את שרלהמשפטים.-ואח ',לשכת־הפרקלוטים. יי .סיבך ,> י ,.,' , ,  };;? ,' , , .

" 
., ," בארצות ד?ות,. ? מז;.^ עורר! הדים ''';??<

; בו גם בשדה-קרב 'משפטי.זה,' המלא, מוקשים . י נלחמנו
:? תכסיס.מול::תכסיס•. לא ;, סעיף מול סעיף,'; היק מול.חוק
ספגנו,גס עלבונות. קלה היתה המערכה. ;פה:ושם כשלנו,' בה,.
י.ם..הונחו, בכף ,— אפילו אד ־ י חי: רק. אבל לחמנו.! כי לא ;
שבא: בחסות־הלילה ויי-פ, בטמריסט,ובחבלן, : באי מדובר '
לרצוח ולחבל — 'אלא' שעקרונותיהצדק.ש ל. ב.ו חועמדנ.במבחן.
.

;
:.:

י
י:: ;

. י . י ; '? ? ' ' ;-' '• *? ; ? 'V"'
;'

?
;
" .

;

.מוןזנןד י במלחמח : ובא. לסיומו? הסיבוב ?השני , V הנה? כשקרב?
י חיג'אזי נגד• מדינת־ישראל, פתח החבלן והטרוריסטי הערבי
בסיבוב השלישי; •הפעם זנח לגמרי• 'אח י כל י כללי י המשחק

? : :: י ? ?. ? ־' '' ?  ; ? - • ? ':V? • י ? . י י .
. ; ההוגן

תתימקלע עוד. ו ס ישלו. לא ק ל ו . ,הוא? הסתער עלינו. ב;..א 
י הפלילי, אלא 'ורימון, לא ?עוד סעיפים .ותת־סעיפים של החוק
כרוני מכוער, המתפוצץ בדיוק יומיים־ יבה • -ק. י ב י ב ,  —
'שביית־משפט צבאי עומד לחרוץ? את דין בעליו. לסבי? ' שלשה
? אז לא אדע י. ?ואם', ז ו אינביה •"מכה מתחת לחגורה" — כי ; י

עוד• בגידה מהי. : ?
אנו למדים — כי ?לא רק צבא סדיר,' צועד ? מסחבר-— כך י י ?
על קיבתו, יי אלא כך' דרכט? גם, של חיילים בלמי־סדיריס.
ל ו, .ולא .ברובהו וברימונו:;ש, ?.שלא יכול; לני וחיג'אזי' ?זוז ?
, 'להכניענו .בעזרת... , עתה ו, מבקש נ י '• החוק י. שיל בסעיפי'

, . . : ? • • • . : - . .
י

ו ? ? . י :". י ה.; ב קי ־ ב כי;
י י• אכן"" צדקה י גדולה עשה י עמנו הקדיש־ברוח־הוא שנתן ?
בצרי,־ . הריבה 'תבונתייכפיי־ם למנתחים בביח-התולים? הממשלתי
.של חיג'אזי• ;? '?. . פין, וןזם? הצליחו'' להךל י את •חייו'
לוא מת חיג'אזי; חלילה, מן. הדימום ? המסוכן עוד בבית
הסוהר,: או לוא קרה לו האסון,־ הלילה, על שוילחךהניתוחים
החבלן 'הירדני סוף־סוף •את מבוקשי, — :כי. אז;:היהמשיג '
.חגויים ':'בלייישועד?:למדינת ישראל. ייחכן? כי *'גורם נזק והיה
בעולם הגדול.!זיו 'מאמינים לנו, אחר מאמצי־שכנוע מרובים;
ם, חיתת כל מקהלת־ י נ בפ שהיה כאן רק אולקוס. אבל כאן, 
. שלעומחם ב ים, ו ב י ד י פוצחת ? בריבה ו ב  השנאה-הןןצמית,
, מיודעגן. : מחווירה אף, חעמולת־הארס של ז'אק ורזים היתה
איזה ?פסטיבל של:התבזות־עצמית היה בערך כאן לוא חלילה
"תכסיס־האולקוס'" של מוחמד היג'אוי י! ? איזו אורגיה

הצליח' '
הןתה מחתוללת לנגד , עליזה של לחישות; 'החשדות, האשמות
;זו של כיב־הקיבה' הכרוני שלמוחמד .התקפת־פתע עינינו, לוא

חלשה ו ,: ה ? ש ר פ  . :'נןצליתה!.:' איזו .י. היתה תיגיאזי
? " '

:" ' ? ' ' ' ? י :
י י: \ז- - ; י;י "^ : ? : ":;' '' ':

1' ?'^• "' ? י - י ' ? • ' ? .
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מר קוב דה־־מירוויל משתעשע באשליה זו שתועמד למיבחנה הראשון, בעת ביקורו
הקרוב בקהיר -אך מיניסטר החוץ הצרפתי יודע שבישראל יעקבובדאגה&חר מאמציו

אלה אם אין בהם כדי להעיב על היחסים עם ירושלים
— מאת אורי דן סופר "מעריב" בפאריס —

כפוף התיין שעכר כילד' שר ממוץ הצרפתי את הופעתי מוילה כדרופ צרפת.
הכניסה לווילה נהפמה ואורחיפ כלתי-לןרואיפ ובלתי-רצוייפ הודי'י.ו מן המהוה. קוב

רת-מירוויל אירח שם אותה שעה חמישהז&ורחיפ 3מי%יפ, חמישה מצרים.
זהותט של האורחים אינה ידועה לי. ייתכן
שהיו אלה ידידיו של דה־מדוויל משכבר ה-
ימ-ם, שעה שישרת כשגריר צרפת במצרים,
ואולי היו פרי הקשרים ה&הודשיס ביו צרפת
למצרים, אשר לדה־מרוויל חלק גכבד בגיבושם.
על כל פנים הימצאותם של האורחים המצריים
תחת גגו של המארח — שר החוץ הצרפתי —
היתח עדות נוספת ליחס האינטימי שיש

'!דה־מיווזיל מיפי מזינה הפדעוניפ.
אל נשכח, שכל זה אירע זמן קצר לפנ־ ש-
ביקר בצרפת, באוקטובר שעבר, סגן נשיא
:וצרים מרשאל עבדול חאכים עאמר. עד
לרגע האחרון החדק שר החוץ הצרפתי את
דבר הביקור בסודיות גמורה, ולא שיתף כסוד
אלא כמה מיועציו הקרובים ביותר. בלא לתאם
עם פאריס, פירסמו המצרים את דבר ביקורו
המתקרב של עאמר בבירת צרפת, אך
הפקידים הצרפתיים בדרגים הגבוהים ביותר

הוסיפו להכחיש שאמנם כך הוא.
'תרד, מזו. כאשד ניסתה שגרירות ישראל
בפאריס לברר את דבר ביקורו של עאמר
בצנורות הדיפלומאטים המקובלים ובאמצעות
מגעיה היומיומיים ב"קיי ד'אורפיי", קיבלה
תחילח תשובות שליליות, נוסח "להד"ם. ראוי
להדגיש כי השגריר עצמו, מר וולטר איתן,
לא נגע כלל באותו שלב בגושא זה, ולכן לא
הופנו השאלות הישראליות לדרג הגבוה ביותר
במשרד החוץ הצרפתי. מובן, כי צריר י:־ה
לנהוג בפרשה זו בזהירות, שכן לפי המקובל
אין שתי המדינות מהליפות דעות אלא ב-

עניינים הנוגעים בהן ישירות.
הדיווחים הישראליים הרשמיים מפאריס
מסרו תחילה שאין אמת בכך שהמדשאל עאמר
יבוא לפאריס לביקור רשמי. רק מאותר יותר
י — נאות משרד החוץ הצרפ- מאד ' - ומאווחר
תי ,להודות" ברוב חסדו שהנה מגיע עאמר
לביקזר, שהוצג כפרטי ואף כחסר ערך מיוחד.
מדוע .טרח מןשרד .החוץ הצרפתי להסתיר
? התשובה על כל כך את י בואו' של עאמר
שאלה זאת מסבירה לא מעט את המניעים
והזהירות הגדולה בה ניגשה צרפת בשנה ה-
אחרונה למתיחת גשר בין הסיעה לנילוס,
התכתיב הברוד של נשיא צרפת הגנראל דה־
גול, כי לא ייעשה במזרת התיכון דבר שיש בו
משום פגיעה בישראל, והרצון הבולט של
משרד החוץ הצרפתי. אף הוא באישורו של
גול, להחזיר את צרפת במהירות גדולה דה־
ככל האפשר למזדה התיכון — שימשו כאן

בערבוביה.
לפקידות משרד החוץ הצרפתי העוסקת ב-

ענייני המזרח התיכון נוח יותר ש"הישראלים
לא יעשו רעש", כאשד צרפת מחזקת את
יחסיה עם קאהיר. לכן מוטב שהישראלים ידעו
מאוהד ככל האפשר שאמנם עומד המרשאל
המצרי להגיע לפאריס, או שאישיות צרפתית
? לנסוע למצרים. אם ירעישו הישראלים עומדת
—י ל*< קל יהיה להוציא את התוכניות לפועל.
יתעורר אולי גם צורך לעשות מתוות כלפי
ירושלים, וזה עלול להפריע ביאהיד, בבגדאד

ובדמת־עמון.

הנחיית ברזל של הגנראל
כר מפוצלים פקידי משרד החוץ הצרפתי
בין הנחיית הברזל של הגנראל ביחס לישראל
לבין הביצוע המעשי של מדיניות החזרה ל-
מזרח התיכוו. ראוי, איפוא, מצב וה שייבדק
ביסודיות בעקבות ביקורו המוצלח — מבחינה
צרפתית — של שר התרבות מאלרו במצריים,
ולאור אפשרות ביקורו של שר החוץ הצרפתי

קוב דודמירוויל בקאהיר עוד השנה.
אין ספק שדה־מירוויל מתחבט הרבה ב-
דילמה של טיפוח יחסים עם ישראל ועם מדי-
נות ערב בעת ובעונה אחת. אך לפני שנשאל
אם הוא פרו־ערבי או אנטי־ישדאלי, צריך ש-
יהיה ברוד שהוא פמיצרפתי. ככל שד חוץ
טוב אחד במדינות ידידותיות המוכרות לנו,
שואף דה־מידוויל שדגל ארצו יילופ בכירות
הערביות מעל כל אלה של המדינות האחרות.
ברוד לו, לשר הצרפתי דק־הגזרה והמבריק,
שקיום יחסים הדוקים בין פאריס לירושלים
הוא גורס חשוב מאד בחיזור המדינות ה-
ערביות אחרי צדפה. אולם הוא חוזר ומתלבט
בשאלה מהו השיעור בו יגיע הידוק הקשרים
הישראליים־צרפתיים עד כדי פגיעה כיחסי

צרפת עם מדינות ערב.
כדי להוכיח את חששותיו אלו ואת מידת
זהירותו הרבה של קוב דוךמימויל, חמוכיח
גם בפרשה הישדאלית־ערבית את כשרונו
' שהיה אי־פעם ביותר - כשר :החוץ הותיק '
לצרפת - להלך על חבל דק י כשם שהוא
מצליח בכל המשברים והסברים שהגנראל דה־
ג:יל "מכניס" אותו לתוכם, כגון משבר נאט"ו,
המשבר הצרפתי־גרמני ומאידך ההתקרבות
לסין ולמוסקבה. נתעכב על כמד, אירועים ב-

עבר הלא־רחוק.
אכן, בכל המגעים הגלויים הרשמיים, ורק
כאלה קוימו בין דה־מידוויל לאישים ישר-
אליים, מגלה שר החוץ הצרפתי חמימות רבה
וידידות כלפי בני שיחו הישראלים. כבר עמד-
נו לא מכבר במקום זה על הסיכום החיובי

מירוויל קוב דהי
היעפור את ישראל כדרכו מקהיר ? .

שנשאה הפעילות הישראלית בצרפת בשנת
1965, ואשר לדה־מירוויל היה בו הלק. אולם
דח־מירוויל בשלביב ש- , פחות ידוע חלקו של
לפני קבלת ההחלטות, בין שהיה בסופו' של
ובד חיובי כלפי ישראל, ובין שנשא אופי:
שלילי — והיו גם כאלה, אם• כי נימנע

?
מלפרטן. "

די יהיה לציין שכל עיסקה צרפתית־ישר־
אלית גדולה — ברגע שהגיעה לשולחנו •של
שר החוץ הצרפתי לקבל אישור מדיני עקרוני
- הושחתה ועודדה צורך ב"בדיקה". כך
היה כאשר רכשה ישראל בצרפת את ה"מירא־
דיס" הראשונים שלה — והיה צורך באישורו
של דה־גול לביצוע העיםקה, וכך היה ב-
פרשת הסיוע של חברות צרפתיות פרטיות
לפיתוה טילים לישראל, עליו הודיעו לפני
חדושייס בפאריס ובירושלים בעקבות הפרסום

ב"ניו־יורק טיימס".

היו גם החלטות שליליות
בעיםקות אלה לא תמיר גרם דה־מירוויל
התנגדות מוחלטת לביצוען, אך בכולן טען
שיש לבדוק את מידת השפעתן על יהסי
צרפת עם מדינות ערב. משדר החוץ הצרפתי
הוא שדרש, אהד התימת העיסקה על רכישת
מטוסי הליקופטר "סופר םרלוף על ידי ישר-
אל, שהענין יהזור ויקבל אישור בוועדה ה־
בינמשדדית הצרפתית המתאימה. בסופו של

דבר אושרה העיסקת
לכל אורך הקו, אם־כן, אנו מוצאים בעיסקות
אלה את ידו של שר החוץ הצרפתי. ה-
תוצאות, כפי שנוכחנו לדעת, הן בסופו של
דבר חיוביות, אך עמדתו של קוב דה־מירוויל
באותם מקרים מעוררת שאלה היפוטטית לגי-
טימית : האמנם היו כל אותן עיסקות' יוצאות
לפועל, אילו היו תלויות אך ורק בהחלטתו
שלוו ושאלה זאת מקבלת יתר תוקף, כאשר
ידוע בבירור, שלכליהמיניפטדיונים האחרים,
, ה"אליזה", גישה חיובית ימעליהם לארמון

!מידית 'לבקשות ישראל,.,
היו גם החלטות שליליות של משדד החוץ
הצרפתי לגבינו, ונזכיר את השוליות בהן.
ה"קיי ד'אורסיי" התנגד לפני כשנה והצי
למסעם של בעשרים וחמישה גנרלים צרפתים
בשירות פעיל, ובראשם גנרל מאסו לישדאל,
במסגרת של ביקוד־תיור של בוגדי המוסד
הצרפתי לבטתון לאומי. ביקוד תמיט לחלוטין.
כן ביטל משרד החוץ, בעת ביקורו של ראש
הממשלה לוי אשכול בפאריס, את הסיורים ש-
נקבעו לו במרכזי מחקר שונים. ה"קיי
ו"ארוסיי" הוא שמנע פרסום הודעה משותפת,
באותו ביקור של מר אשכול, על ההסכם ה־
צרפתי־ישראלי שהושג במחקר אזורים צחיתיס

ובמחקר ימי.

הוא איננו אנטייישראלי
כל זה לא מנע מקוב דה־מירוויל, להשיג
זמימות־דעים עם שדת ההוץ גולדה מאיר
'עם יורשה אבא אבו, עם השגריר' וולטד איתן
'עם נציגים ישראליים אהרים שנפגשו עמו.
!!ל הגב• מאיר ממש רחש דה־מירוויל ידידות
:!ופגנת. ואף םגן־שר הבטחון לשעבר, מר
פמעון פרס השמיע כלפיו דברי שבה והערכה
זמים. ביולי 1964, כאשד נלווה מר פרס אל
:!ד אשכול בעת ביקורו בפאריס, ושניהם נת-
קבלו אצל קוב דה־מירוויל, אמד לי מר שמעון
£דס לאחר מכו: "לדעתי .קוב־דה־מירוויל
זוא שר החוץ הטוב והמבריק באירופה היום.
הוא איננו אנטי־ישדאלי. בשעתו היו כאלה

שטענו כך, אולם אין בזה אמת".
זאת היתד, עדותו של אדם אשר למד להכיר
את דה־מירוויל מכמה צדדים: הן בימי אותן
עיסקות גדולות שהזכדבו במישור הבטחוני,
וחן בשיחות אישיות כלליות, כגון באותה פגי-
שה של קוב־אשכול־פדס, בה קיבל שד החוץ
הצרפתי את פגי אורחיו ברוח ידידותית ו-

לבבית.
אין להגדיר, איפוא, את יחסו של קוב
דה־מירוויל למכלול בעיות ישראל ועדב ב־
שהור־לבן. יהס זה אינו ניתן להגדרה חותכת,
וגם עובדה זאת מעידה אולי ביתד תוקף על
כשרונו לרצות את שני הצדדים — בתנאי

שרצונה של צרפת בא על סיפוקו.
מה היו מהלכיו של שר החת הצרפתי

במישור הערבי ז

היה וה קוב דה־מירוויל שדחף ולחץ ל־
עם לדיין •וירדן: ביצוע עיכקותוו"מידאז'ים"
'הוא תמך במשלוח מטוסי '*!וג הצרפתים
לירדן בתנאי אעי"ייי חטרי־ר"־ימ, לאור ':?י'יי
הירדנים במימון העיסקח! והוא שתמ;?' ג&תן
שידבשן• בסופו של ןלבד הקלה ללבנונים, בדי,
חריסר מידאיףים. משדד. .החוץ ?הצרפתי הוא
:למרות'בקשות־נגד ישראליות ולחץ :שחמליץ,
.מעקב ;ללוייניס. הצרפתיים . תחנתי יעל הקמתי

? ' '' ' . ,? • . ? • • ' '"? ' • :' ' •, ? . ־ - •י' • '• -. בלבגיז•

.;'? - "הקבלה"ילעומת.ן&ןזיר;
,אם יתרצו/ פעל י כאן;קוב דון־מימויל לפי ;
??תורת: ה"הקבלה''' אותר. מטפחים ה־ ?עיןרעות
דיםלומאטים 'הישראלים י— בניגוד למדיביות
ןו"איזון" 'של"ארה"ב במזרח התיכון. שר החוץ
.מהלכים במדינות הצרפתי ניסח ומנסה לעשות
ערב, במקביל למהלכים שעשתה צרפת בישר־
יובכך לשמור על מעמדה העצמאי המיוחד ^ל,י

של ארצו באזור.
אך. אם נכונה תורה ישראלית זאת, מדוע
אין קוב דה־מירוויל, מנסה לעשות באותם מרץ
? והתלהבות .מהלכים מקבילים לגבי ישראל
מרוע איןהמאון החיובי של יחסי צרפת יש-
נושא:י:את התו האישי של ,קוב דה־ ראל '
. הצרפתי* . הטבוע עמוק במאזן תו : מידוויל/

י ההולך' וגדל.בהתמדה ז הצרפתי ו:ול<::ערבי. 'המוץ • י. תו אישי זד, של ?שר
צרפת־מצריס. כאן , במיוחד בהתפתחות" יחסי
המלאכה, מחוך מנצח דדרמירוויל אישית על.
אמונה שמצרים 'היא המפתח לעולם הערבי.
דה מירוויל כבול, כמובן, בהנהיותיו של דה*
גול המתייחם אל נאצר בזהירות רבה ואשד
אינו מניח שום פולחן צרפתי סביב נאצר,
אך בתחום הנחיות היסוד של הגגראל מצא
דדרמירוויל באלגנטיות ובגמישות הרבה שלו
כר נרחב להתגדר: בו. הוא לא יכול לעבור
את המחסום ולהשפיע על דה־גול — למרות
בקשות מצריות חוזרות ונשנות — להזמין את
נאצר לפאריס. אולם קוב דח־מירוויל מילא
תפקיד מרכזי בהבאתו של המרשאל עאמר ל-
פאריס, כשם שברך בכל ליבו על מסעו ה-
מדיני של שר התרבות אנדרי מאלרו ל-
מצרים. ?לשם כך זקוק היה דה־מיתויל לשקט
ולא לרעש, לבל יפריע לו איש ביצירת ה-

דיאלוג פאריס־קאהיד.
מאלרושאל - נאצר, השיב

שימו,י לב .-ר- לא קוב דה מימויל יצא ל־
.עימות של תפיסת העולם מ־ קאהיר לערוד
גוליסטית .עם זו הנאצריפטית. מאלרו, אשר
איש לא.,יוכל להאשימו בדעה קדומה, הוא
ששימש "שליח לדבר מצווה. וכפי שמאלרו
עצמו הכריז בשדה התעופה של קאהיר לפני
צאתו לפאריס, רצה הוא לדעת מה דעתו של
נאצר במכלול שלם של בעיות עולמיות, ההל
כמקומה של סין חעממיח, עבור דרך המלחמה
מוייטנאם' וכלה במקומה של מצדים בעולם

ווערבי'זוך'מצב במזה"ת בכלל.
מאלמ •הציג שאלות, קיבל מנאצר תשובות,

̂-ברורה למל*< ?ן$חו£?שלח גן^מחןו.מן
. חשוב: לי . ולהביא דדה מדיני וזוטלתז&ליו

. ?היה ? . .החוץ. הצרפתי £אריס:'יכנראה, ששר
:גמבנ!ו,'ב? 3ןךןןו>שיביא מאלמ ן!ג$נ(*.ד.£א
יחזיק.השקפתו שלו על מצרים, שזייש למדיבייו־
תה קוים חופפים רבים למדיגיות הגוליטטית:
נסיון לבהל מדיניות עצמאית, הרואה חשיבות

'כוחן ,של המריבות המתפתחות. . בגיבוש
עכשיו, ייקל על קוב דה־מידוויל לנסוע בי
.אך ספק אולי עוד השנה — ,למצרים. עצמו —
אם יהיה זקוק לאזן את הביקור שלו שם
יהיה המבחן ה- כביקור' מקביל בישראל. זה.
גדול, עוד לפני שדה־גול יבקר — אם יבקר —
במזח"ת, שכן עלול בחחלט להיווצר מצב,
בו ייאמר לנו ש"המהלך המקביל" כבד נעשה

עי"כ שמאלרו עצמו ביקר גש בישראל.
הפחדים היו לשווא

נחטא• לאמת אם לא נדגיש, .כי במידה
מסויימת השתחררו פקידי משדד החוץ ה־
י. הפחד של "מה יגידו בערב". העובדה שעיםקות המטוסים הישראליות ב-*רפת, מו
שנים האחדובות חלפו ללא תגובה ערבית
פומבית! העובדה שהודעת משרד החוץ ה-
צרפתי על סיוע פרטי צרפתי לישראל בפיתוח
טילים חלפה ללא הרמת קול י ערבית! ה-
מציאות לפיה הודיעו מראש. ערב צאחו ל-
קאהיד, כי מאלרו יבקר גט בישראל, מבלי
לו שפצו,ןזמצרים פה — כל אלד. הוכחות אפי
במשרד החוץ, ש- בעיני הצרפתים המפוכחים:
הנה לשוא נתייראו, לשוא חשו "דפיקות לג"
כאשר אושרו התוכניות הנוגעות לישראל.
נגדי אדה"ב יוצאים הערבים בצעקות, כאשר
, טנקים לישראל. נגד צדפת — ד,יא מספקת
מטוסים — הם ממלאים פיהם מים, המספקת.
נגד גדמגיה המערבית, הנדרשת למלא הת-
חייבויותיה הכלכליות' לישראל, מקימים ה-
בועידת קאהיד שמיים וארץ, בגד ערבים .

צרפת — אף לא מלה.
האם יעכלו אנשי ה"קיי ד'ארוםיי* את
עובדת המעמד המיוחד הזד. של צרפת עד
.אילו בטהנו בתשובה חיובית, לא היינו , ? חום
מציגים 'כאן. את "ההחד האישי" באסםקריה

הישדאלית־עדבית של 'קוב דדרמירוויל.
ואילו 3טחבו שרצובדשל דה"גול, שלין ייעשה
,צדפת במזרח התיכון דבד בלשהו על על ידי
השכובה של ישראל, הוא גט רצונם הכנה של
פקידי ה"קיי ד'אורםיי", לא היינו מעלים

כל סימני שאלה.

ה ה ו ב הג ת  נו האמ
של *[ךיאות. הב<מ*ם

£,,.V יהיח מיני אשר יהיה"." כן קטל אלוף מענח־חלשון של בריטניה מקשן מגודלכלומר אם אתת ילד קטן ולא ילדה קטנה! התנהג כבן אדם, אדוני _ או גבותיחבר הפרלמנט, השמרן קומטין הוגי באסיפת בחיתת אחיינה: ''איי שער שלא חדל מהפריע לו<-

מאייר — א. קארל. מאת -
א1מריפ כי מערכת חפחירות כ־
? אד פריטגיח היתח' משעממת. ייתכן.
כמה חדגונית :היתה המערכה לולא
צבא הגרילה הבלתי? •גל>!ה של קוראי,
י;ריאוית חכיגייפ, חמטציפ על רגליהפ
ככל מ־ןופ, כדי ללגלג על מדינאיפ

ולהעמידמ כמבחן.,
לא יה'יה זד, מוגזם לומר, כי הבריטים
אוהבים, מתיר הנאה של מביניידבד, ל־
העריך אח יכולחו של נואם על סי הצלח-

תו לסתום טענותיו של ?מקשן מה.
הדברים, הניתגים-להלן, הוחלפו. באחד
. מערכת הבחירות. בדאנםטבל, •אשר מימי
'שם באם, ראש ?הממשלה, מה הדולד ויל־

בסןיוי.אויל השמדבים",סון, באסיפת בהירות מטעם הלייבור: .דבר. ?)̂י ?"" .י'!ז\ם ' ־. י? - ?-..- ? ־? אווילי ןי&זון באופו.
י, .זהו נאומך מאמש".: • ל,שן  פ

̂ןיש צורך שוב לומד את 'הדבריפ". י '""!:ן
,, ... י ד;, , *י' י מק?גוו1 "אירופה

,בבחירות האחרונות אמר מנהיג ה־
. שמרבים, כי אירופה היא ברווז מת'/

מקשן; "גם אתה אמדת בךי.
דברי היתול ידידותיים כאלה במשכו
ביפה לסכם .באומרו כי עד שמר.י וילשין י,
. של בריטניה בשמע ליד .ה"שולח! קולה

הראשי'''.
"היכן סבור אתה שישבתי בבית ה-

?" ביקש ואש־הממשלד, לדעת. ?' לבן
י .מקשן: .ליד כלב הציידים של ג'וב־

סון!"
"המיניסטר לענייני פירוק הנשק של
בריטניה גמצא עתה במומקבה ומדבר

על.,."
דה!" .מקשן: .... על ציי צ'י, צ'י צ'י הפאנ־
בנקודה זאת יצא מר וילסון מכליו ובכך
הפסיד, לדעת המומחים את המערכה ה־

•? מילולית. ?
̂־ ל  ̂ו ̂ז •ן

הרכה מכל אלה הוא ככחינת "מעות
הטנות" לפוליטיקאי הכריטי המ5!כל
את אימונו בכית התחתון, שפ ?ןדיאווג
ענין ?של נוהג. כפארלמנט הכיצייפ הן
חייג המדיגאי להתמודד עפ מומחיפ
להדיאות בינייפ ואין לו גפ יתרון על

המיקרופון כעל העוצמה.
חברי הפארלמנט היוד עם זאת ישנס '
עים לעמוד בהפרעות בצורה טובה יותך
מאחדים -־ והשמדן הידוע קווינטין הוג

בתפדספ בתשובותיו העוקצניות.:
באחת האסיפות השמיע מד:הוג קינה
על ירידת' המוסר בבריטניה: .כאשד אנו
רוכשים תמונה בשביל המוזיאון הבריטי —
היא נסחבת, כאשר ניתן לגו גביע !',עולם,

מישהו חוטף אוחו מתחת לאפנו".
ז' , ,ומה בדבר םדופיומו מקשן:

"אותו ג'נטלמן שילם מחיר:גבוה מאד
בעד משהו: שכמה מכם ודאי כבר עשו ב־
הייהם. אבי אומר לכם - ישליך בא ה*
אדם, שאין בו בל הטא, את האבן ה־

ואשונה".
מקשן! "כיצד מעז אתת לדבר אלי

גרד' • •

"אינני מדבר אליך. אתה ממילא איבן
:דאה טוב מספיק לשם כך"־

י היה זה אישי וגס במקצת אך נוכח ההת*
גרות - פגיעה באה. המקשן רואי השב על
פליטת הפה המפורסמת של מר וזוג ג־
1964, כאשר שאלו אותו שאלה פרובוק*

. טיבית והוא 'גחפתר, להשיב: "אס תוכלו
לומר לי כי אץ נואפים בספסלים הדאשר
ביט של הלייבור — תוכלו לדבר עמי על

פרשת פמפיומו"•
היה זה אחד המקדים הנדירים בהפ
הגיעה קריאת ביניים אל הכותרות הראש-

יות והביצה בצורה גלויה מפלגה שלמה.
X X X

רפה לקריאות הכינייפ, פרט לכף ש?כייר כלל אין משמעות פוליטית
הכריטיפימצפיפ כי מנהיגיפ יעמדו כ-
הוןהפה בככוד. ראש הממשלה השמד־

1/3פיר א?£ דוגיל¥8ייופ, דןפ0ידי'?ו-''
לות.כ־1964; מפגי שלא הצליח להש-
תלט על קהל 'מתפרע ככירמינגהפ. מר

ויל&ון זכה כשכחיפ השנה, כאשד־-יידע"
להתמודד עפ אותו פוג של קהל גאותו

אולמ, בשלוות ?נפש.
מערכת הבחירות בבריטניה היא מעין
ספורט בהשתתפות הקהל — שבהשוואה
אליה נראית הפוליטיקה האמריקנית היוד
דת מאד. ביום ד' שעבד הביא "טיימס"
הלונדוני ידיעה זו, שמקורה בניו יורק:
"ג'יימט פק, שנעצר בעת סעודת צהריים
צעקה ,שחררו את וייטנאם' לפני שה-בגיו־יורק ב־23 בפברואר, לאהד שהשמיע
נשיא ג'ונסון פתח בנאומו, במצא אשם
בהפרעה לאסיפה פומבית ולהתנגדות ל*
מעצר, הוצאתו לפועל של פסק הדין —

נדחתה".
באותו גליון של "טיימס'•' הובאה ידיעת
על אסיפת בתירות בסלו, בה נפגע ראש
הממשלה בעינו בפצצת סרחון.' וילסון אמר
על הנער שהשליכה: "עם קליעה כזאת
הוא צריך להיות בנבחרה הבריטית" וסירב

להגיש תלונה בגד בן ד.-14.
עם זאת הצטערו הבריטים על התקרית,
בשל התנגדות גמדצת לגרימת מק גופני

למדינאי.
 ̂X X - .

. חכריטיפ מתגאיפ.ככד שכרגיל מצ-
טמצמת אלימותפ הפוליטית כמליפ.
משופ כך יש לראש הממשלה שני גל•
שיפ בלבד, המשמשיפ לו מגן כעת

מערכת הבחירות שלו.
:? סידורי' הבטחון הנדהבים המקיפים את
הנשיא י ג'ונסון, כגון, למשל בעת 'מסעו
לניו־יוירק זה לא ־כבר, מעוררים חמיהד•

בבריטניה,
במהומת הבהירות עומד וילםוו למעשה.
מול קוראי קריאות הביביים, כמעט ללא
שום שמירה. דק ראש ממשלח בריטית
אחד נורה, היה זד. ספבמר פרפוואל וה*
מעשה קרה ב־1812. אך כמובן שבדיטביה
לא בתברכה בתקנות שלפיהן יכול כל
מטווף לרכוש רובה ציישיפ, — על פי
קטלוג של הזמנות באמצעות הדואר, —

תמורת *.2 דולאר,
שרות "וואשינגטון פופט"

מיווזד ל"מעריכ'"
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דה גול מבקש לשמור על רוח הברית הצפוךאטלנטית, אך מפורר את ארגונה.
-מאת פי"ליפ גו-

הרעיון,על .היו המדינאפ והפופריפ הפוליטיים, שניפחו.את. רבים
השותפות ? האטלאנטית, האומר שיש מורשה:משותפת' י— 'תרכותית,
? האטלאנטי , •— י לאומות ?היושבות משני 'צדי ו&ויגןיינופ י פוליטית? וכלכלית
;ולאחר 'הכרית האיטלאנטיונ* ; •:אכל לא היה' איש:שתרפ:לכריתת הצפוני
זמן — להקמת י המופד' הצבאי הקבוע' של כרית זו, יותר מיופי,'* פטאלין.

תוך חדשים ספורים הפכו ההתלהבות
המשותף ':על גרמניה ה- על ד'נצחון ?
נאצית והשבועות של ידידות־נצח ו־
שיתוף־סעולה ־. בין ?. מעצמות־המערב ו-
השדות ל־ם של • . בין ברית־המועצוח
ופחדים. תפקיד מכריע בתהפוכה גדולה
זו, שהתרחשה במהירות שכמעט 'אין
דוגמה לה בהיסטוריה של העולם,
,שקבע מילאה המדיניות הסובייטית כפי

? י ,־ •י אותה סטאלין., , , . י
גילו הסובייטים את בראשית 1946 י.
כוונתם להשאיר? את ?כוחותיהם "בצפון-
פרס, למרות התחייבויותיהם לפני מע־
אותם כתום־ צמות־המערב להוציא .
המלחמה. רק 'במאמצים 'גדולים הצליח
המערב להוציא את המסיס משפ ו:

לשים קץ לנסיון הראשון של הסוביי--
טים להרחיב את.השפעתם במזרה ה-

'
..

'
. .

"
. . . .? . . תיכון. 

כעבור זמן קצר הגיש •מיניסטד־החוץ
של טטאלין, " ו; י מולוטוב, י לממשלת י
מוכה?)' תורכיה, אגדות שנשאו אופי '
של אולטימטום. רוסיה טענה לשני
מחוזות של תורכיה ותבעה לעצ-
מה בסיס־קבע צבאי על מצרי־ח־
דארדאנליט. .לו בכנעה אנקארה, הי-
תד. תורכיח מסחפחת אל תחום ח־
השפעה הסובייטית. אותו זמן עש-
תה מוסקבה עוד נסיון להשיג גישה
אל "ימים חמים", כלומר, ים שנמליו
אינם קופאים בחורף — שאיפה שירשו
סטאלין ומולוטוב מן הצארית "קאטרי'
נד, הגדולה ומכל הצארים שבאו אח-
ריה: מדד קומוניסטי ביוון, שנתמך
בידי כל המדינות הקומוניסטיות, איים
להפוך את הבאלקאן כולו לאיזור כפוף

לשליטת־מוסקבה, " י
זמן־מה אחרי־כן הוסיפו הרוסים
מעשה־מרי כלפי בעלי־בריתם־לשעבד.
מוסקבה, ולפי מצוותה — כל המדינות
הקומוניסטיות, דחו את תכנית־מאר־
שאל, שהציעה אדה"ב לשיקום המשך
ההרוס של. אירופה, אף שהיו זקוקות
לסיוע האמריקני .יותר מזולתן. באותו
זמן פתחו הדוסים בפעולה נמרצת, ש-
נמשכה שנים, למנוע התאוששות כל-

כלית של אירופה הלא־קומוניסטית.
באווירה מאח החלה המלחמה הקרה
(ובה גם :טבע מונח זה). בנסיבות אלה
̂ןהפיופד. הקומוניסטית בצי'יכוס־ נעדכה
,חלק• מכדיע,-לשגךןר .-מיה ובה לובקיה,'
הסובייטי שם • (משמש כיום ? שגריר
בגיתזהמומצו&ו• בצרפת}! '--..*-*", "*
אחרי כן עשו הסובייטים את הנפיץ
הראשון להשתלט על ברלין המערבית,

באמצעות מצור ממושך.

תחושת אין־אונים
מול מוסקבה

כל המעשים האלה עוררו רגשות
תדהמה וייאוש במערב. היה .רושם
שאירופה המערבית מטורד,,בידי. ה-
סובייטים לשבט או לחסד — ביחוד
שהצבא האמריקני, שבשעתו זרם ל־
יבשת־אירופה בבמות רבה כל כד,
כדי לעזור בהכרעת היטלד, הסתלק מ-
אירופה במהירות גדולה יותר משבא.
נעשו נפיוגות מסויימיע ללכד את
השורות. צדפת ובריטניה תתמו חוזה־
בדית לחמישים שנה. שלוש מדינות
קטנות יותר של אירופה המערבית הצי
טרפו אל הברית. אולם בדית זו של
קומץ מדינות תלושות לא היתה הזקה,
באירופה המערבית רווחה הרגשה, ?שרק
הקרובים העשירים מעבר לאוקיינוס
יוכלו לבלום את סטאלין, כשם שעזרו

יהיטלר. בעבד לבלום את 'הקיסר ואת
הובן אז. יוחד ויותר, שדק יבאדה"ב ?
התעניינות רצופה יותר של. אמריקה
באירופה ונוכחוחה שם יוכלו למנוע
השתלטות הקומוניסטים על היבשת ה-

. י "::.י ישנה. י ;:
אלה היו הנטיבות י המדיניות והפסיכו- '
לוגיות, שבהן נחתם בוושינגטון חוזה
הכרית הצפון-אטלאבטית ב־4 באפריל
1946. במחלוקת בין'הנשיא דה־גול-ל-
מדינות האחדות של הברית, ובייחוד
ארה"ב, שומעים כיום.;.לי בינו לבין
עתים קרובות את הטענה, כי כמתות
ב־ "?מן הסוג הישן", כפי שהיו ידועותי
היסטוריה במשך דודות, אינן מספיקות
שהוא זמן של מלהמה טו- בזמן הזה-.
טאלית ותוקפנות-פתאוט, ולעתיד של
התקפות-אטומ מפתיעות, אבל ראוי לד
כור כי המסמך, שגחתם בוושינגטון ל-
שני עשרים שנה, היה בעצם גם הוא
"ברית מן הסוג הישן". אין בו דבר
המחייב הקמת כוח צבאי מאוחד. 12
המדינות החברות ?(יוון וחורכיה הצ-
טרפו אל הברית ,רק ב־1952, וגרמניה
המערבית דק ב־1955) התחייבו.דל
אהת מהן כהתקסד לראות התקפה עלי
על כולן! והמוסד היחיד, שהוקם אז,
להתכנס מיד הוא מועצה ה"מסוגלח' ,

בכל עת שהיא".
ושוב היה זה סטאלין, שהביא להמ-
שך ההתפתחות של הבדיה:האטלאנ־
טית. ,ביוני 1950 התקיף הצבא של
צפון־קוריאה הקומוניסטית את דרום•
קוריאה, מדינה שהיתה נחונה אז ל-
השפעת ארה"ב, אשד לא חיתה בטוחו
אותה שעה? אם רצוי לה להמשיך הש־
פעה זו. אירופה המערבית נתקפו
בד.לה: נדמה היה, שאם יצליח טטאלין
לגרש את האמריקבים מן הקצה המזר-
מיו , חי של היבשת האידאסית, יעשה

נסיון דומה בקצה המערבי.

" 
נאט"ו היה עובדה י

התולדה היתה 'יצירת ארגון' האמנה"
הצסון־אטלאגטית: .חייגו, כוחות יבשה,•'
ים ואוויר מאוחדים ? של. מדינות דדי
ברית צפון־אלאנטית עם, מטה משלבי
ימתחייבז קבוע — מוסד שכאמור אינו
בלל מן ההוזה המקורי• בראשית !י95!י
דווייט. אייזנהאור,"! , הגיע לפאריס גנריאל
. שם ?את"מטהו, "גאט"ו נ* ?ערייין אפוף הילה 'של "משחרר '*!ימי פה", והקים
:,""• . ':" ', ; י,":' עשהיעובדו!.
'" כיום בל, אלה הס בחלת ההיסטוריה-"
ומתנהל ויכוח אם בעצם היה צורך ב-
פיקוד מאוהד זה, והאס באמת היתה

לסטאליךביום מן,הימים כוונה לעשות.
באירופה המערבית כ"מעשה קוריאה".:
מומחים נודעים לענייני בדית־המועצות,
'כג'ורג' קנסון וכאיזאק דויטשר, • טוע-
נים שלא היה צודך בנאט"ו, כיוון ש-
המלחמה 'בהיטלר כילחה את כוחותיה
ששיהררה' של רוסיה הסובייטית, עד
את חלק־הארי של צבאה ולא היתה
י ומה מסוגלת לצאת למלחמה י הדשה,
גם שבזמן.ההוא עדיין היה לארה"ב

מונופולין על הפצצה האטומית.
אבל טענות כאלה יש בחן משום
עצימת עיניים נוכח המציאות שהיתה
קיימת אז באירופה. ארה"ב שיחררה
: וב- או היילים עוד יוחד מבריה"מ,
יבשת אירופה היתד. רוסיה המעצמה
הצבאית היחידה, שהפחד מפניה היה
המניע הראשון במעלה בהיייי יום־יום.
מי יכול לומד היום כבטחון שסטאלין,
לו הצליח להשתלט על קוריאה תוך
ימים אחדים — והיתד, לו זכות לקוות

נפולת' רדיו-אקטיבית' ברחבי ; , לדיווח: מהיר. על תרגיל מתמרוני נאט"ו: •
" 'המדינות הקשורות לנאט"ו;

ואת, כאשר יצא למיבצע' זה — לא
זית מתנסה בפיתוי '"ליישב אחת ל־
זמיד' את כל הבעיות המדיניות וה־
זברתיות של אירופה, בספחו אותה ל-
? כלום היו ה- אימפריה הסובייטית
פצצות אטד . אמריקנים מעיזים? להטיל
ןית על החורבות, שהניה היטלד ב-
אירופה ? כלום לא• היו •מעדיפים ל-
?םתגר במבצדם בעולם המערבי, ול-

? הישן 'לצרותיו , את העולם . יונית
מי שניחן בשכל מספיק להביו את
?;מאורעות הבסיסיים ,המתרחשים ב-
גולם, אינו יכלו לפקפק, שבמרוצת
השביס הצליח נאט"ו, למרות כל מגד־
!!ותיו וכשלונותיו,; 'בתכליתו' העיק-
רית: האימפריה הסובייטית באירופה
לא התרחבח אף במטר רבוע ,אחד.
כשאריל דה נם מבקר חריף של נאט"ו

נול מודד. בכך. תמיד.

50 דיביזיות נגד 120
ההגינות מחייבת להוסיף, שהיו גור־
מים רבים אחרים, שבמשך כ־15 ישנו
מגעו את המנהיגים' הסובייטיים מלתו
; ה- , היבשת לכוחותיהם, המרוכזים. בלב
אלבה, :את .הסקוךו אירופית על: נהר.
̂ צבאית:היו ̂,מע?בה!;'?. מבתינו "קלי
, מן ־ דר ' תמיד :ותות. ניאט"ו חלושים ••
סובייטי; ,;בל952"1ייינת־ :ותותי' שבפיקוד '
:ג5ו,;חבוו<נאט"ו *לי&יון וקבעו, כי
עליהן להחזיק באירופה 50' דיביזיות,
:די שיהוו כוה מרתיע י ממשי לעומת
כ־120 דיביזיות, שלפי הסברה היו
ובעלי בריתם מסוגלים לרכז הדוסים ,
תוך זמן: קצר בלבה של אירופה. הח-
.לא הוגשמה מעולם.? הגנראליכ ליטה זו
האמריקנים, שישבו במפקדה הגדולד
כקרבת וורסיי, המצויירת בכל חידושי
הטכניקה, התחלפו במהירות — אייזנ־
האור, רידגווי, גראנתר, נורמטאד, למ•
גיצר. .אף לאחד מהם לא היו מעולכ
יותר משלושים דיביזיות בפיקודו, ר
כמה מן חיחידות האלה היו רחוקור

משלימוודהתקן.
אולם באט"ו היה סמל לבכובות של
כמעט כל ארצות העולם המערבי ל-
עמוד בפרץ. בעיני המנהיגים הסוביי-
טיים סימלה ברית זו את •העובדה, ש־
אט יעשו צעד באירופה או בשכנותח,
יעמדו מוקדם או מאוחר מול כל הסוד
.- ־. ? : של העולם הקאפיטליסטי. 
שנים רבות לא מגע גס דבר זה אח
הקרמל מתקוות חדשות.ומת1כניות,תד
שות. במלחמה קדה או בקיום־יחדין

בשלום — ־ ניסתה המדיניות הסוביי-
טית פעמים רבות בשנים שלאחד יסוד
נאט"ו לחולל תמורות גדולות בסטא־
טופ־קוו הפוליטי והטריטוריאלי באירו־
פח, באיומים גלויים של שימוש בכוח

י " ־ י . ? V-־. י י צבאי. •
תקופה. זו נסתיימה — כפי שנראה
כעת, על יכל פנים :— במשבר־הטילים
? באוקטובר 1962. נסיגת־הדו־ ? תקובאני
:שמה קץ להרבה הנ- םים במשבד-זה
חות מוטעות, לאגדות, לאחיזות־עיניים.
.מעליו- היא הוכיחה, כי דומיה רהוקה
נות בנשק "הדיש,' מכריע — בטילים
באליםטיים אדוכי־טווח, ובראשי־נפץ
:לחיימוש טילים אלה, והיא נ־ אטומיים
חותה בהרבה מארה"ב בחחוסזה. מנ-
היגי הקרמל. למדו, כי "המעןב ה-
מתנוון" 'עדרנו מסוגל לקום ולהתייצב
י למרות הסיכונים חחמורים מול האתגר,
הכרוכים בכך. המשבר הקובאני ו־
מיעת־הו¥סים הוכיחי עוד, כי במצבים
של. משבר'עולמי לא ?כוחות נאס"ו?ה:
.של. אירופה, פזורים מ|י ד(זזוף האטלנטי
הצ;כי ןהחוף ,האד־ האלבה,ידהגבול. עד
:דיאטייהפ'זזגודם המרחיע הממשי, אלא

. הטילים הטמונים במעבה,־האדמה:של
.,̂ ?ואריגה:81י1טן1גז>•'' • ?"ח-^ו^־"ן,.

' ? ". ?? ; - ־-'י משב^^ןז;;• .:" '

";. ";.;-; .תקופה־ ...,. ;חתפ
,שעה, .— לסי י המשגנר הקובאני' סיים
על כל פנים — את מדיניות ההרפתקה
המהירה של בדיח"מ. אחת הבחינות
. שבהן, כ- המרובות, ולא. המבוטלות
תוצאה מהתפתחות י זו הי:זה הצבת
השאלה, עדיין יש• צורך בקיום גאס"ו,
על הפיקוד המאוחד והכוחות המאוח-
כל?פנים. מפיקות כאלה הת- . דים. על
, צירף :דה גול, והוא עוררו בלבו של
שהיו:.לו• מ- , אחרים • אותם' לפיקפוקים
כבר.. באופן, אינסטינקטיבי חושד ידה*
גול בכל תיאורית,פוליטית, בכל אידי-
אלוגיה.. לדיעתו. הן אחיזות-עיניים ?ש-
אות! הבריות ? לשם הסוואת המציאו? י
כוונותיהן, האמיתיות. הדוקטריבה של
כוח.נאט"ו מאוחד באירופה היא בעי-
ניו מסווה ''לרצונה של אדה"ב לתש־
תלט: על;: אירוסד. המערבית למען ה־
?. אינטדסיפ"שלה, ולאו דווקא למען ה- ־ אינטרסים 'של אירופה. '
מן, המשבר הקובאני למד דה־גול
עוד לקח:, האיתור המדיני י של נאט"ו
. חכר־ אף הוא .אחיזת־עיניים. בשעת
ארה"ב לבדו, ול• עה יכריע נשיא .
בעלות־הברית .שיל ארה"ב באירופה
אין בדירה אלא להיכנע להחלטות של
עלולות לקבוע את . וושינגטון,. אף שהן
גורלן יותר 'מאשר. אתי גורל ארה"ב.
־למשל, אם בתגובה על (מה היה:קורהי,
האולטימאטוים של קנדי בעניין קובה
היה חרושצי'ןב? מורה לכוחותיו ? להטיל

מצור על:ברלין המערבית?).
. •אחת,הגלולות המרות ביותר, שהוצ-
רך י שאדל.;דדרגול לבלוע כחייו,. הגדו-
שים מאורעות דראמאטיים, היתד. הת-
שובה, שנתן לו המדינאי האמריקני
הקשיש דין אצייסון, שבא אליו כשלי-
חו,המיוחד של הנ?זיא קנדי? להודיע
לו על ההחלטה־ להטיל' "הסגר" על
את הטילים קובה; עד שיוציאו: ?משם.
בענ- . הסובייטיים.' "הבאת להיוועץ בי
יין זה, או 'י להודיע לי על כך?'' —
'"להודיע לך", השיב • ' שאל הגגדאל.

אצ'יסון. בגילוי־לב, ; מר
עת. "מכרה" כבימי פערצת-סואץ, '
אייזנהאואר בקור־רויח את:ה־ ממשלת'

? שות־ :ובריטניה,. , שלי.צדסת אינטרסים ז
, כן, בימי מש־ יו!ריא?ויוס:'בנ^ט"ו, סיה.
יוושיניגטון, ~ שבשעת בר־קובה־;'דווגיחח"
הכרעה 'איננה!'מוכנה י לתת אתי דעתה
אלא על האינטלסיפ שלה, בלא להת-
חשב בנאט"ו.י'וכמובן, התנהגותה של
,האחרונות ארה"ב '•בווייטנאם כשנים.•
מוביחה־יגם היא, מה ?מנעטה שימת־
הלב"שהיא מקדישה לבעלות-בריתה צ־

י י י י  י .
,

י . '
" 

נאט"ו. "'?
;,. '? '..., ̂.יתןןקוף מוסקבה ^
V' '• " . ' '?? ?> ̂ ך:;*;?. :]5יגויטי'':^ ?
הנן4יא •דה־גולייאין"צורך ב־ '';לויעת1' ?••
,כייווין, 'ש.המנ־ 'נא^"ו ?"בעת,ייי-;קודם .בל,?1
'•בעתיד . 'לא 'יחזרו הםובייצויים' ?היגים : ? .
יגסיוב5ו• להרחיב ' >$תץ הט• ; :על.י .':' החזוי •'
ריטוריה' ?שלהם;:באילופו!; 'לדעתו 'גם ,'
. אין; זו ? ברית,.יעי,ל.ו),; כיוון.שכוחד.':' ה-
:: איגג0,;מםפיק ?: ..לבלופ' ־,'הםווע: : נוכחי
מוסקבה ̂פ'',',תשנה: ? רווזיר שוגי:יג)ית '
̂י.לוןתקשחלפתע;.י.יהע־ .•:את;1יגישו)ה:,וותצ
•י לובה. מסנייי־^דעגזמ'ד"יוןו "קיומפ.!1ז.ל,
;?..הטילים הביןי-ונ1ש|יי?ויה,אפריקנייט.';אך
הטילייט^האלזי-איגס"בידי^גאט''^^הפ '
טימסודים'..0לי6תמי'הבלעד.ית'דשל;.גשיא
י ארח"ב, :שלהלהיה ייבול ללחוץ: תמיד על

י: "הכפתור:האדוט", •

בו1יגי דה-גול יש, איסוא, דק מש-
מעות אמיתית אחת לנאט"ו, שתמיד
עומד בראש מפקדתו גנראל אמריקני,
. בגישות אסטרטגיות אמ- והוא דוגל
ריקניות: להנציח את השליטה ה־
אמריקגיח, באירופה המערבית, ששוב
איננה זקוקה לשליטה זו ואיננה רד

צד, בת .
מכאן יובן מדוע סבור הנשיא דה־
גול •ששוב אין צורך בארגון האמ-
נה הצשון־אטלאנטית! ובפרישתו מן
הוא. מקווה לפורר אוחו. אבל : הארגון
אין הוא סבור, ששוב אין צורך ב-
הצפוףאטלאנטית. להיפך, הוא : ברית
אומר שיש בה צורך וכי הוא ירוצה
לקיים אותה. בלי ספק הוא מאמין,
שיש לברית זו חשיבות חיונית, והיא
. בע- תוכל למלא־ תפקיד מכריע, אם
יתעודד שוב.י מצב כעין משבר־ תיד '
, הקובאני. אלא שהוא היה רד הטילים
הברית, עד. שבשעת- צוו לשגות *ת .
חירום עתידה ייוועצו בו האמריקנים
וישתפוהו בהכרעות שישפיעו על גור-
' של צרפת .לא פחות מאשר על לה
גורלה: של ארה"ב — ולא רק יודיעו

כוונותיהם. י לו יעל '

לקראת שידוד מערכות .
לפי. שעה מסרבים לכך האמריקניט.
הם •טוענים, .כי דה־גול מצה להח-
זיר את מחוגי השעון אל המאה ה־19,
הישן, לחזור אל הבריתות מן הסוג.
שנסיון שתי מלהמות־העולם הוכיחי בי
,אין בהן תועלת. כרגע אין רואים אפ-
י יכול לומד שרות של.פשרה..אבל מי
בבטיחון, שלא: תושג פישרה? המטרה
העיקרית 'של דה־גול חיא לאלץ את
הנשיא ג'ונסון לפתות במשא"ומתן
ל- אין• נשיא ארה"ב מוכן • אתו. כרגע '
אל פנים. הוא טו- פגישה כזאת פנים '
ען, שזהו עניין לברית כולד" לשאר
מעצמות־הברית •אומרים האמריקנים:
אל תסכימו לשום דבר, שדורש דה־

גול.
אבל: ביום ימן הימים, בעוד כמה
הדשיס או בעוד שנה, ייערך משא־
ומתן זר.. ויתכן בהחלט, שממנו ייצא
העולם• המערבי בצודה חדשה לגמרי.

ל!ז*צת *ך'... של פרידה

לשעצר כצילום נראה הנשיא דה-גול לוהין את ידו של גנרל נורפטאדי המפקד •
של בוחות גאט"ו, עה פרישתו, לפני שלוש שנים• אז עוד העניק לו הנשיא

דה-גיל אות כבוד'צרפתי• '
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: פעום מקןיבו|האוןאת רשמיו מן
̂:פחדגו"? 4םפר 1

"אבלי כבר רצינו• לצ^ת לטייל ן|קטוף פרחיפ"
המקלט,י

;ארז - ? ~ מאת יעקב ? •
יפני "תלקה משפר. 53" טיילו שקט .שרר אתמול בגיזרת חאון. על.
מכתשיי הפגזיפ השורייפ. ; או''פ, !ומנו 'את . שני משקיפי כאין מפריע י '

מקצה הרכש עקבו אחריחפ הייליפ סורייפכמשקפותיהפ.
ילדי הנן של המשק יצאו בלוויית
הגננת לטייל על כביש תל־קציר —:
, עיךגב, במזג אויר אביבי, ?והעיפו מכ־
טיהם לעבר הרכסים הזרועים :מוצבים
סוריים, הזאטוטים •שאלו? על אותם
טרקטורים שנעו ב"קופסאות הפלדה"
על פני חתלקה, חמקו בינות לפג־ י
נית. הם, הפעוטים של האון, אינםזים והשלימו משימה חקלאית־בטחו־ .
מבינים מדוע מלווה . החריש .בדם,
מאוש־ מדוע חבר המשק שמואל שפי
פז עתה בבית־החולימ בטבריה, לא־
י אבל חר שנפגע בעת התריש —
: את אוחם 'ד,טרקטוריסטים, לחעריץ

הם יודעים .היטב. ,
.היום אין משימה. המהיי־ דומה, כי
בת יותר אומץ־לב וקור־מח מאותה

מלאכה שיגדתית, לכאורה, של הריש .
בגבולות הצפון. הטרקטוריםט יודע
כי הוא יוצא אל מול מכנה מוות,
כשהוא ךוחק גופו לתוך חא־הפלדה
הצר, החם וחאטום ונושם בכבדות
את אדי הדלק ואבק האדמה. רק

מבעד לחרך צר הוא יכול לראות את .
התלם אשר עליו לפלח. הוא יושב
.הנע לאיטו ומהווה מטרה ,בתוך כלי נוחה לאותם כלי נשק סוריים, מדג־
הד־ מות ותותחים, המוצבים במעלה ,

י: : :: ? : י כס• . ,? " '.. 
לפעמים קורה, כמו שאירע ביום י
ג' לשמואל שפי איש האון, שגם היו-
צא 'בטרקטור ללא' כל שריון לבצע
חריש רגיל, הופך מטרה לפגזים -
ואף נפגע. אותם טרקטודיסטים צעי־
־ים, הגוהגים בידיים חסונות כלים
משוריינים ואותם הברי משק • /־;מבצ-
עים את מלאכתם היומית, אלו הם
הגברים י ?עזי־הלב, השומרים על די־
:רגישות בגבול המ- של. חלקות :ונותן
במלהמת העולם 'השניה נתפר־ רינה.' '
' טייסי ה"קמיקאזה" הי- שמו מעללי
ונים, אותם טייסיםלמתאבדים שריסקו
אוניות בעלות־הברית, ' :!טוסיהם על
:ועשה'?'"תמות 'נפשי עם 'פלישתים".
!זטדקטודיסטים הצעירים, להבדיל, אי-
.'הם גברים חאבי חיים, נם מתאבדים.
אך יודעים הם היטב, כי את המ-
וכי הביצוע מהייב לבצע . שימה יש ,
אומיץי־לב. 'רב — לא סתות תמיד ?
מאשר' הפגינו •בשעתם טייסי '"קאמי־

' . . . •;. :.': .:; קאזה".!:

8גזי8י:?!5מ 'משפ
ושוב, הלוף ושוב. : הלוך וה •היד. 'ננשהו' 'מופלא. הפגזים נפלו־ "הוא ?יניע •
:לא היה איכפת", :גשם" 'ולו;כאילו
שיעזו 'בחילוץ הט־ ייצעיריז"י י שינוד
••שנפגע,;-,,,בהלקה, התרוממו רקטוריםט •

והטרקטור: שהיה.:...: תמרות "'עשן\ ?ואבק- ?'
;כעבור• רגעיםיג ?התגלה ,יםעם; מלי נעלםי-
̂לי־־, מעטים' והמשלו? במלאכה. זושמגו

גורלו.!:ולפתזנ... נסגע,:.בפגיעה ישירה
? מהקופסה ? נקרע הלק של. מרגמה; '
ממש;-ו)15רקט"?יפט--קפץי. מחוצה' גש-

דג־ י . זרועו •הימנית זבה :דם ובקרסול
לו, השמאלית רסיס ובקור: רוח נתלץ
, מן השטח. •איזה• גבר!" — בעזרתנו
בפליאה מתובלת ב- הצעיד • הוסיף ' •

הערכה בלתי־מסוייגת. , י י : ? ,
? שהינו בלילה שאחר. התקרית בחב־
רת אוחט טרקטוריסטים צעירים, :אשד .
,.היו ?עסוקים בהעמסת הטרקטור שנפ-
:-למוסך.""ד,ד גע על? משאית, להוליכו
,אמר אחד •מהם :קן הזה י לא איכזב:—
, אשר ? חל- הטרקטור, , על גב . בטפחו
קו השמאלי חיה חרוך י ומרוסק -
,-הוא , אתו פעולות י רבות. עברתי' כבר
לבצע אותן תסדר. 'אין ספק שיחזור .

משימות". הצעירים, האלה; יודעים .
.לד,עריך.היטב .אח המכונה ובהווי. •ה־
... אותה ליצור מיוחד. שלהט י 'מדמים
. נשמה. י הם ־ צעירים היוד- אנושי בעל
עים יפה' את אשר 'לפניהם, ?ואין
להם י במה 'להתבייש לפני בני-הדור
הקודם. זהו ולא אחר הנוער של 1966;
קובעים את• ה- . בקיבוץ האון. אין
טרקטוריסטים חיוצאים ?לחרוש כחלקות
1הרגישות ב"סידוד העבודה". "זח, עי-

י ין של? התנדבות" — אומר לנו •מר-
כז המשק — "ואצלנו לא חסרים

• שמואל, כאלו". מתנדבים לעבודות ' .
ייוד ־ריימ ו' ומ0- ר̂ז ג' והפ־: .;,"מי יזזי,*א '?1 שפי, שיצא ־לחרוש ־ביום .
סיק, מלאכתו לאחר ',שמוצב . עאמרת
יידע •הי- עליו, ב!(ש,. א־זאדין פתה :
טב כי הוא שם' נפשו בכפו. אך
למרות זאת שב מקץ .זמן קצר, ,עלה
על הטרקטור ויצא '" להמשך החדיש.
אף שעליו לא הגן כל שריון, והוא
יבהאון כבר . לכל •פגיעה. ::חשוף . היה
רגילים לגילויי י החגדבות? מסוג ?י זה.

. . המשק הצעירים מעבדים את י חברי
,של חסו־ ?';' רוב האדמות "מתחת .לאף'

דים". הם אינם: רואים במלאכתם
אומ'ךלב, אלא . :, ביצוע עבודה חקלאית שיש להשלי־ .ימעשה.של גבורה או
. מתוך? ה- מה. שמונה מאות דונאם

משבצת הקרקעית של המשק, המו־ ,
י נבלל , נה? 3000 דונאם, אינם ניתנים ,
לעיבוד מסיבות בטחוניות. אך? יעל י

המנאמים. האהדים יש לשמור יעל-
' שנה בשנה. ידי: עיבוד מתמיד' מדי

•: היילדיפ ריצו לקטוץזפרחימ
הח- ? ההפגזה הממושכת חזרו ' בתום . .
יים- לשיגותם. לילדים לא נותר? לס-

חוויות.הפיצוצים ששמ־ ?• פר;אלא את,
. עו מעליהם 'ואת השעות חאדוכות ש־

"ישבנו במקלט ושמע־ .
בילו במקלט. :

•נו בל הזמן פיצוצים. לא פחדנו, ,כי
המטפלת היתה אתנו ואמרה •שלא:
.ככר לצאת יקרה לנו,דבר. אבל.רצינו.

. . ̂וים";.'— החוצה, לטייל? ולקטוף פו
סיפר לנו אתמול ,פעוט בן שלוש,

.::. ? (. : "? עין. ::? לזהיבלשיעד ותכול•
י במשק •י : :השונייב. י . האחראים לענפים

הנזקים שנג- . .,מסדו,,אתמול, את אומדן
? להעבידם :לארבוגה. שאר רמו כדי
החברים חזרו לעבודתם והחלקות ה־
חקלאיות, הפרושות מתחת לרכס ה- .

סורי, .היו .מאויישות חקלאים, שעס-
קו בעבודתם היומיומית בצד המזר-
חי שיל הכביש נמצאים 400 דונאמים
של מטעי בננות, המניבים עתה אש-
'בשלים, וחלק מפרדס האש- כולות .
כוליות, ושטחי הפלחה של המשק
משתרעים? גם הם באזור זה־ העיבו-
דים י נעשו. בהם אתמול כאילו לא
מכתשי הפגזים הסוד- ' אירע דבר, ודי,
? יים, שניבעו באותן חלקות, הזכירו כי

אתמול ו?יתה הפגזה ".כבדה..
. האון, אשר נוסד ב־1949 ו- חברי
.הכשרות, הת- חתחלפו: בו כמה . מאז
רגלו':כבר 'לאווירת הספר. לאחרונה
החלה ;הסוכנות, התומכת במשק, ב-
בניית: מבני בטון במקום, במקו,ם '•צדי־
פי־חעץ, בהם מתגוררים ? עדיין' עש־
דיםי^מחברי, חמשק;, תחלו- גם, בבנ-
,ילדים מבטון? ובקרוב ית- ביתי יית :
אגל: למ- חילו! בהקמת• חדר־האוכל. ,
,.',הקמח שהחלטה. עקרונית' •;:על רות .
נתקבלה: בטוכנוח, רפת. במשק כבר ,
כדי לבסס. את הענף. •החקלאי במ־
,.תקציב- הדבר.ז מסיבות קום;, .מתעכב .

. ':' . . V ? - :.יות

"'אצלנו• יש י חשיבות-"רבת' לרפת,
מאחד 'שבגלל הסיבות הבטוזוניות אין
לנו אפשרות לעיסוק במספר 'גידולים
ונמנע? מאתנו להרחיב שטחי חקלאות,
רפת עשויה לבססנו מב- רק ;הקמת '
חינה " חקלאית, ולהביא: -י:לגו? יעצמאוה
נסהב והולך בג- ' כלכלית. •אף העניו
לל ?חוסר' תקציב", אומר מרכז המשק
מעניין, כי למדות בהתמרמרות מה.-
הקשיים הרבים י והטרדות הסורים, אין
האון סובל' היום ממכת עזיבות. "אצ־
לנו נשמדד. יציבות חברתית בארבע
ובכלל, לא בגלל השנים האחרונות, '
סיבות בטחוניות עזבו חברים אח
המקום, מי שהלך עשה מת מסי-
בית אחרות לגמרי, בעיקר בגלל רצון
להמשיך ללמוד", אומר המדריך ה-

חקלאי? של האון,

גיאוגרפיה של סנטימטרים
השעות 'הארוכות של ישיבה במק-
לטים. י תחת הפגזות, ההפתכגות היומ-
יומית בעבודה, חסכו לכוח מלכד ו-
מחשל, השורד בכל אותם ישובים ה-
פזורים כרצועה בטחון חיה לאורך
גבול הצפון. את אותם 'חברי תל־
קציר, האון; 'עין־גב ואלמגור בגיזדח
הכינרת, י וחבריהם במשקים שלאורך
הגבול •הסודי בצפון, אין ההפרעות
הסודיות מרתיעות, הם כבד למדו כי
ב"גי&־גרפיה הסנטימטרית" שלנו יש
לשמור' על החלקות בשבע עיניים
ולמנוע' מהסורים מלטעון לבעלות
עליהן. דבר זה ניתן לעשות רק בעי-

. י בודים ',חקלאיים. ,
חלקות • 'לפני". :כחורש ימים . ,עובדו '
ו"השולחן פדובלמאטיות כ"בוסטד" '
הקטן"; 'והחדיש 'נםתיים:אז כמעט ללא
אש. אתמול עובדה חלקה שאינה
; ,פגזים: 'התעופפו ידגישו?'';.•^ "ומאות
באזודדיאצל הפורים איין־ לדעת. לעו-
-לם':דבה־אצלס ממהרת ''האצבע' לל-
' ורק אחר בך מחפ- חוץ על ההדק,

שים הם את ההגמקה,

ארגון הסגל האקדמי
/ "> באחיברס'יטת ת" א ?

מתבקשות גזה הצעוונ
לשכון לאנשי הסגל
בטווח שאיננו עולה ייל .
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מהודות "" מעוגזדת - זגבקומת
תצורף' ללא תוספת מהין לגליון
י'ימוגזיל החגיגי של מעד"זג ביום ב'

גי<ר חדרה) ועל ידי עמון נ/עד• 3. ,
 אל מוכרי המתונים שלך.
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זוגות ומשפחות עם ילדים י,

פתחנו בהרשמה לעונה
מ*6.4.66 הול המועד פסה

פתוח חלקית — המסעדה והשכרת ההדרים;
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*V יך אדם געשה מיליונר ן שאלו פעם
V? את ג'ון היקתלר הישמוו. מיםד "ה־
אומצה איך שהוא, על ידו מדינאים ב-מזל, חזון — ו'זרבה סבלנות". התשובהא""&ויה הפיננסית" השיב: "צריו טיסת
טורקיה שלאחר !יתאטורק, ומיתסים אותה
שנבחר לגשיא"פ־ סנטור ?אר.דאה םוגאי, ,
השבוע לנשיא <זור?!יזי!. במקומו של גנרל
הגוסס,' גיחוך בשלש הסגולות. גיד&יל '
הלכה בטורקיה הריפובליקאית: העליה
לנשיאות באה בסיום עליה בשלבי הסולם
!זצראי. 'אתאטורק, אינונו, גירסל וסונזויי
- 'שעוד לפגי שבועיים היה רמטב"ל.
סמכויותיו ? החוקתיות י של נשיא בטורקיה,
ורחבות י כאחר, תלוי בנשיא. מוגבלות •
בידו, היא לשמש יו"ר בישיבות.הממשלה,י־חת הזכויות המסורות '

:0,ינאי • הנשיא
: מזל,-ה<ין::—י והרינה פנלנות

מזלו של הנשיא' החדיש;? כן' ה־66, דרך
בהיותו בן?18, בקצין זוטר. בין עזה לבאר־
שבע. זה. היה;בשלהי 1917. נבנו של
צבאי) שנולד ב־ , "אימם צבאי'' (מעין רב
טדיפוזנד :על הוף:' הים 'השחור, העלים
והתגייס בגיל 16, ונשלח לתזית גילו :
בגבול .מצרים. לחם באומץ וזכה להצטיי-
הטורקית־גדמנית החזית : בהתמוטט־ ? נות. .
מול מיתקפת צבא *ולנבי, שנחל את דד
נצחון ההיסטורי 'בקו עזה באד שבע, נפל
בשבי, כשהוא פצוע קל מכדור שסרט
, השמאלית. הועבר למחנה שבויים רקתו
במצרים ושם פגש באביו,: שבוי כמוהו.
פגישה זו מלווה מעשה, שהוזכר לא פעם
הגנרל. לאביו בפרטים הביאוגרפיים של ?
נודע שמו נמצא במחגה שבויים. כאשר
ביקש• להעבירו אליו, דחה.מפקד המחנה
מבוקשו. בלדי האב, ?!נהנה ממעמד. קצין
בכיר במחנה, נשאר הקוראן ואוסף בולים,
• חובב בולים. המיר לאושרו היה המפקד
את חאוסף בבן. לא עברו חדשים רבים
וחמלחמה .הסתיימה. האב והבן חזרו ל-
,קמאל אתא־ מולדתם. הבן הצטרף לגדודי
. ולחם בקהב הנודע ליד סאקריה טורק
. .לאנ־ נגד היוונים שהגיע. לחצי הדדף
קדה. משם עבר להלחם נגד היוונים ליד
יהצבאית שלו איזמיר בדרום. אך 'הקריירה
? היה ל- היתד, .אף־ בראשיתה. ?בשנת 1959
אופייגי. הדבר' שלוחם' וחיק זה גנרל.-
נגד הצבא היווני,.בלט כמתינלתו:במשבר
הקפריסאי, מקורות דיפלומטיים זדים ב-
אנקרה, ,ציינו.במשך השנתיים האחרונות-
' שחיה• גודם מרגיע, ויתכן ?שמנע התערבות
̂:"1ה. לפי אותם' •2מ^שמלן*$וה-י1מד ב98
. הנשיאות ' סונאיי •מקורות,!'•הוצעה ?לגנרל
בהפיכה: הצבאית•: ב*1960 • שהעלתה .עוד;י. י
^#ו> #מ0לזזהפ?למ'א!1ימ'8טד.מנדרפ. ד,זא
דיה אז קצין חמיבצעיפ במטה הכללי, אד
סירב לקבל ?את תפקיד הנשיאות. יש
אומרים שאף התנגד •להפיכה, בהנחה ש־
אדנאן מנדרט :.יאות להתפטר ? גם. ללא
הפוכה. במקום נשיא, היה למפקד כוחות
היבשה. לאחד טיהורים שנערכו בצבא מ-
יסודות מרדניים, מהם שהוגלו ומהם ש-
ל- הורחקו .לתפקידים דיפלומטיים מחוץ:
מדינה, התמנה לרמטכ"ל.' כאשר איסמט
יועצו ה- . אינונו היה לראש ממשלה, היה
• הנפל. הצבאיות ש- צבאי. שתי מרידות
אירעו' הגבירו את כוחו, כנציג "הצבא
הנאמן לחוקה''. בי1963,.ניצל פעם נוספת
ממוות. קבוצת קצינים חשבה לרגע לתפוס
את השלטון. לפילוס הדרך, החליטו לתפוס
ותפשוהו. ? את גנראל סונאיי. פרצו לביתו
י ובארונות. אשתו תפשוהו מתחת למיטות י
נזפה בהם?: "קאבדאת אינו איש המחחיא
בארוך. סונאיי לא נתפס, והקשר נכשל.

מי מפחד
מהטלביזיה הישראלית

ץ*לל נקוט בהילנות העמולחה של "ה-
לפחד .מישראל. — . , ;? ליגח : הערבית"
פחדה החדיש, שגרם לה צמרמורת לא
העתירה שלנו. הטלביזיה ' קטנה' הוא:• ?
תאמרו: הן הטלביזיה הכללית הגדולה,
האמיתית ? והאימחנית, מאתנו' והלאה ורק
, הנדיב והכרוך של הרוטשילדים. בחסדם
צופות עינינו בטלביזיה הלימודית — לשוא
טענותינם, "הליגה" יודעת יותר טוב. אם
. מגלה פחדיה, טעמיה: עימד,. וכ- היא
:עידן הטלבי- אשר בקהיר נערכים לקראת
חמש מאות זיה בישראל כאל טור של ?
ללבנו: ש- ?"סנטוריונים'',. מתגנב הרהור!
להם למחרחרי המלחמת , מא בכל זאת, יש
הם מפתדים סביבגו ממח לפחד ז שמא '
, וחכמים י מאתנו פשוט, מ ה א מ ה. גדולים
פסקו: אין' דומה שמיעה ,לראיה.' כאשר
המוני בית .ערב, יתחילו לרז<ות עלי מסכי
הטלביזיה; בביתם, •מה שנעשה בישראל,
עלולים הם .לחשוב שבאמת;בראי 'להשלים
איתה• מחשבת פיגולים זדןניח 'בזו־^דיה
להבהיל את תעמלגי הליגה ושולהיהם.; ול־
אחדפ י באיש ? אחד, עדיפים'' 'לצאת למרב.
? למעשה ;נבר ? ואילו נקטנו לשון עתיד.
ההס־ ' משרי יצאו, מטה המלחמה המורכב'
בדה• הערביים, 'התכנס ,בסוף, •תחודש,'; ש-
, חחלטותיהם הרועמות,' הוה־ עבר בדמשק.
;החדשה, אולם דשו ברעם תותחי ההפיכה
:זו ה- היחח י אין בזה כדי לגרוע מערכן•
ועידה השלישית של שרי ההסברה, 'שבאו
המוצ- לדמשק (חוץ מהטוגיסאי) 'במטרה'

: יהליגו!.י"ל־ ?בפירםומי הרת' כפי שקראנו ?
;נדי. ל• .מנגנין-ההסבדה 'העירני הזק. את
עמוד בפגי התעמולה י הציוניהי^גיולס''.
:של,ימלון ; באולם י המרווח עוד הם יושבים
יוונודןנים על;;י־שוקיה ',אוריאנט" ־; הצופה'*.
של; דמשק,: ןאחד ביבולה; אל־דר, החרידם
. התכונה הטלביד בגילויים מזעזעים ;על
יונית הישראלית, 'חורשת' המזימות, התו-
צאה היתד. מלבבת י ומעודדת' כאחת. המש־
התשים הח,ליטו;?עבד')חמית פעולהד"ש־
חתייב זזת המדינות? הערביות,;ליטול, חלה
ד^? תכניות הטלביזיה' ולבלוט בהעלאת!
בצעדים הדרושים'' נדי 'ל<דם את פני
ו!רעה הנשקפת משידורי.טלביזיה מישראל
לארצות? ערב*.;•.' הזזלט^אחדת' התקבלה
בתעדובתיהפפרים בדבר "הופעה' משותפת"
בפרנקפורט והגדלת .מספר •הספדים המד-
ע"^ בערבית,־ ילדי 'למנוע ויושם עורק 'יש־
לאי עוסקוז במדע",' אלא שזו באו; לתפ-
שא9שר יהיה ̂י '; ־־פ

י איר. •יזמליצד* י;גלבד'
וש"קורא לא ̂;!?פרוטוקול; .•גד,  זגל'י•
̂לי""< :ל- ידמה בנפשו. ע!־-?' ?יי:יי־א '?ו)
בי• לבל. .נחשוב שוו התעוררותי חר פע-

מיה' '•חוחלט: לכנס ישיבת וסירופ[ של: ה*.

,המתמדת של הליגה!בקהיי ברא-.. הועדה
־:';.־!.?; ? ' V י' ־. ? ;''  שית מארם.? •~ •

רצופים בראשית מאדם. בניגוד ?דמשק,בישיבת החירום הקהירית שנערכה יומייםכל אותות הבהלה שמנינו בליגה, ניכרו
היו חחלטותיה סוריות, שמץ מהן מצאנו
ב"אל-אנבר" מה־6 במארס: "ועדת מומחי
טלביזיה ערביים במדינות השכנות ליש־
ראל החלו בהתוויה קוי פעולה לקידום
ישראל להקים דשת ל. ש טלביזיה, שתכסה את המויגות 1".• ביות,פני התמיה 
כעבור שבוע, ב־12 במארס, מצאנו פר־
טים גוספיפ נ"אל־ג'ומהוריה" המצרי. פד,
גילו לגוי שהמהנרס הראשי של הטלביזיה
המצרית, עליי אבו-קנדיל, נגוזד כראש
ועדה לבחינת אמצעי־נגד. ההודעה הקצרה
שהתפרסמה בגמר הדיונים קבעה: "הת-
קבלה החלטה נחושה לקדם את פני הפרו-
בוקציות האימפריאליסטיות ?והציוניות ב-
שטח הטלביזיה". אבל, נאמר: "קייס
תתקל במכשולים מובנים, תשש שהסעולה,
זה שלוש שנים שלא הוקצבה פרוטה למל־
המד, הטלביזיונית". עד במה תכוף הדבר,
נגין מהפיסקה הבאה מתוך מאמר ב"אל
אהרם" מהשבוע שעבר: "ראוי להזכיר
שלפני שנה נכתב בטור זה שישראל הח-
ליטה על הקמת טלביזיה, בשיתוף עם
הנדות איטלקיוית. כיום הותל בשידיריט
נסיונייט בטלביזיה הישראלית מחתחנה ש־
הושמה בירושלים הכבושה ידי שהשידור
יעבור דרך הארצות הערכיות ויפיץ תע-
מולה ארסית''. עכשיו מובנים יותר שרשיו
' שנפל שם. אך, הסוף מכוון של הפחד
להפחיד אותנו: "הצעדים שיינקטו בענין
וה — ניומר בצתון — בכוחם להפסיק זזת
שידורי הטלביזיה הישראלית". \

גשו על הבוספור
.¥..ירסומי מחוכם בעל צליל מגרה,ין• שה חיים טע בצים" — איזה להטוט
טנבול, יביאו בשובם ד"ש מהבוספור ה-עשות פסח בחופי אנטוליה וחיים באיס-'"""'גיס בעוד כמד, ימים ב"מולות" ל

נוצץ, שאולי לא נראה אותו יותר ללא
גשר שיחבר את שתי היבשות, אלפרד
קרום, הנל־יכול, אשר אחר חמש שנות
תוחחים בייצור שואבי־אבק, צועד בעק-ריצוי עוון כפושע מלחמה המיר יציקת
בות אכירזקנו, שרצה עוד בסוף המאה
שעברה לגשר את הדרך מברלין לבגוד,
לסיים בהצלחה עיסקת דודות זו עט הטוי־השב,־.* התבשרנו שהנכד המהולל עומד
קים השמדגים' ולבנות את הגשר מעל
למ"־ר. אם הדבר יצליח בידו, אין זה
אלא בגלל נכונותו לקבל את התמורה
בצימוקים' חרובים, תאנים ואגוזים' שטור־
קיר. צוברת עודפיהם, ואינה יודעת מה
לעשות בהם. אם תגלו בדברנו קורטוב
של קנאה: בהצלתתו של "גבור מלחמות"
כקרום, סיבתה נעוצה בעבד. מי ממעצמות
המערב לא רצה לבנות גשר זה. לא מכבר.
כאשר "המחלקה לעבודות חוץ של סולל
בונה" מתה בטורקיה שדות תעופה לנא־
ט"ו, וכבישים ושינונים לטורקים, חשבה
אין זו, שהברה צרסתיודגרמנית לשה אויאף היא לתחוב אצבעה הקטן בעוגת נשו־
תה. באו היוגוסלבים ודחקו רגלינו, עד
שעקרנו לא רק מהים אלא גט מהיבשה.
לבסוף נשהחישובים הורו שמתיר הגשר
יעלה 100 מיליון דולר' והאוצר באנקרה

היסס כדרכו, בטלה התכנית.
גישור אירופה ואסיה' כמו כור ההת־
פלה אצלנו, מעורר סקרנות והתלהבות.
̂"מ2!±ג3, בשניה;אצ?.£ר.ו.?• 6?ם^
1ואם קרופ מקובל ימוסקבה, ור*הז1ובויד
דשט, מדוע• לא יסבירו? לי פנים באנקרה. '
של:דבר,: גשר זה, שמחיר בניתו לאמיתו ' '
'•!כיוסייכפול 'ומכופל,. קורץ ממדמקיוייגם:לנו.
ימי יודע ן כאשד יעמוד על כנו, אולי
גם - ישרור שלום באיזורנו. ואו יהיה
גשר יבשתי לתיירות ישראלית. לא רק
תיירות אמידה תנוע עליו לעברנו אלא

גם צעיר וצעידה על ,וספד.".

אנדרטה ח?1<בת הנגב
*V פדנו י הלכה וזכרנו מעשה. התחלנו
\£ בבוםפור וחגעגו לגגב, קפיצת הדרך
הסתייעה לנו בגין אלוף פיקוד המרכז, ש-
• השרוע בחוצות בארישבע בחכרת שוטט
האמן דגי קדאוואן' ואבותיה החדשים של
עיר האבות, ראש העיר אליהו נאווי וסגנו
זאב זריזי. את אלוף עוזי נרקיס ראינו
. ירושלים, למרגלות הר־ציון בבר במלתמת
בהתנפץ הדוידקות בשאון איתנים, בקר-
בות ערבות הנגב, במדי נספח צבאי ב-
לונדון, ובמיכללה לבטחון לאומי. כיון
שקשה עלינו לשלבו •בנוף השיבוני־העי־
רוני, עוררה שוטטותו סקרנותנו. אכן, באה
•על שכרה? מסתבר כי היםשו מקום לאנ-
דרטת חטיבת .הנגב': שבימים הגדולים
כאשד• ותיקי? החטיבה ההליטו להציב לעצ-ההם, שיחררה את באר־שבע. לפני שנים,
, מקומה 'של זזאגדרטה מם ולנו, יר, קבעו
במערב העיר. באו משקיעים י ותקימו את
"נאות המדבר" והאנדרטה "על הניד" עב-
רה לעברו השני של הכביש. כדי שתפ-
הביאו אמן ואמרו לו:' "חשוב סיק לנוע, ?
וגדול. משהו שיסמל את , על• משהו 'מעודד
משחרר המדבר' ההולך בעקבות אברהם
ולוט, יצחק ויעקב, ובידיו דובה, את ו-
דגל." השב האמן, וחשב, כאשר חגיע
לידי מחשבה, לא. נשאה חן בעיני היוז-
מים' עד שנפטר מהמחשבות ומהם! והלך
לו. על קורותיה של אנדרטה זו אפשר
לספר בקיצור: .היא לא קמה. אפ תקום
(קשה להניח אחרת)' תעמוד לה זכותו של
השילוב : הצבאי־אמני־ואזדחי שהזנדנו
קדאוואו' בן תל-אביב חמוד זה, לעיל. דני
.שדמיונו המרעיף ומעשי ידיו מפארים את
אולמי "שלום" (האניה). בימות הריקודים
. בניו־יורק, להקת בת־ .של מדהה. גדהם
אצלגו' ואתרים,ובמות לדוב, שקוע. שבע:.
כיום בלבו ומוחד בהשלמת "הקיר" בנניז
דמיונו גאל גם את ' הכנסת. .אד ברהב
שנה. רעיון האנדרטה משיכתה. לפני כהצי
האשד. אלוף ,נרקיס פגש בו ודיבר על
האנדרטה שאיננה' אמד לו: "תו לי פרק
הזמן 'לםירקו. דני :זמר. השבוע הגיע '
תובע .לעקור ז4ת האנהרטודשאיננה ממע-
רב לקצה? הטזדהי/צפוגי. 'של בירת הנגה.
על הגבעות,;.שמפפגתן' דאו רועי אברהם
. כו< לראשונה, כעל . ויצחק את בארישבע
!כאז כן *תה. כאן, בצד הדרך להב- היד.
- אחד זזאתדים הבודדים בארצנו ה-יע ;ערד וטצוה' י הכל ן גדאה אהדת. זה אילי
ממנוי ניתז לאמור: ?? שלצופה ? מחולקת' '
ראה צפונה' נגבה' מערבה ומזרחה! פ־
הינ1 הגדול עד הרי מואב, י ודע הדי סיני
הטדושים שחודיהם מזדקדימ השמימה.

. ממקום זה' גיתו להשיג ?אושרם וגאוותם ;
)של,משחררי הנגב, בהגיעם אליו בעקבות 1
המצרים הבורחים. 'דני איננו 'רוצו,' לבנות ? ;
אנדרטה אלא "נוף פיםולי", אנדרטה לבוה' !
תאבד בנוף זה• מול הטבע תהיה מיותמת !
שילול להצילה מבדידות ול־ ! ועלובה. מה
חברה אל"ןזמקום' הוא •"נוף פיסולי".. פד־ !
טיו של '"נוף" יזה שמודים 'עדייו' בקיפולי <
I; :שלממ:ע־ שם; אינס ^של^זאף'

מוהו
 גילח' לנו' שבמרכז מכנית!•

י
אהת דייו.

ןע^?ועצמות' 8גדל;:בגובה של מ"מ־מח.
כמה עשרוה מטרים. מראשו' ישקיפו על
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אגרתו של הגנראל גדזואם לראש ממשלת אתונה הגיעה
באורח מסתורי לראש ממשלת קפריסין

— מאת מ. מן*ור' סופר "מעריב''' באתונה —
לא המשכר כיו העדה היוונית לערה התורכית כקפריפין משעיר כימים אלה את
את שתי הכירות נוכח הקרע העמוק כין . ניקופיח ואתונה. משכר חמור לא פתוח. ?יקד
נשיא קפדיבין, חארכיכישוף באקאריופ, לנין מפקד החילות ד&זוייניפ מאי, הגנרל

היווני גיאורג גריוואפ.
מאז פרץ המשבר, לפני כשבועיים, נתקשחי
העמדות' ד,מנוגדות,ייגברד,-פ3נת־-ד,קרע בין
יוון לקפריסין ואף לא מעטים הסיכויים ל־
,גאסונה"עצמד" הןסיון לצאת משכ1ז מדיני
יב<סמע נוסף•' מיניסטר 'החוץ 'מן 'ד,סנד נדחהי
הקפריסאי, מד קיפדיאנז, האדיך את שהותו
באתונה וגנראל גריוואס החליט •להישאר לפי
; באפ- שעד, באי ולצאת לבירת יוון רק אחרי
ריל, הוא יום השנה להקמת חמחתרת הקפרי-
סאית נגד הבריטים. החלטתו טל הגנראל
לדחות את צאתו לאתונה נובעת גם מחילופי
חיל המצב התורכי נאי, שנערכו ב־29

במארס.
בינתיים דחתה הממשלה היוונית פה אחד
את דרישתו העיקרית של הנשיא' מאקאריופ,
כפי שהובעה בתוכנית ארבעת הסעיפים שה-
גיש לממשלת יוון ב־16 במארס: ממשלת יוון
החליטה; כי בשום פנים לא תסכים להעמיד
את 800 עד 1000 הקציגים — ובעלי הדרגות
חאחרות — היווניים המוצבים באי, וכן את
הנשק היווני שהועמד לרשותם, תחת מרותח
של ממשלת קפריסין. בהעברת ריבונות מעין

זאת רואה החוק היווני בגידה במולדת.
באתונה לא נתקבלח עדיי[ החלטה ביהס
לבקשתו השניה של הנשיא מאקאריוס —
להוציא את המשמר הלאומי באי מתחום סמ-
כותו של גנראל גריוואס. ממשלת י ניקוסיד,
דורשת להגביל את סמכות הפיקוד של הגנראל
היווני ליחידות היווניות החונות בקפריסין
ולמנות גנראל יווני אחר, מאלה שפרשו

לגימלאות, למפקד המשמר הלאומי.

מפמד חשאי נעלמ מהתיק
הנשיא מאקאריוס מתייחס בחשד אל חוב־
ניותיו ולשאיפותיו של גנראל גריוואס, לא
פחות מן החשד בו מתייהס גריוואה אל
מגמותיו של הנשיא חקפריסאי. מאקאריוס
מאמין, כי גריוואס תיכנן לחדיחו — ואולי
אפילו לרצחו נפש -• ןליטול לידיו את
סמכויות חשלטון באי. אם אמנם רקם גרייוואם
מזימוח כאלה, ברור כי י חית בדעתו י לנצל'
חשתתפותם י ז לשם נר את המשמר הלאומי
של חילות יווניים בנסיון 'להפיל את־ משטרו
. חיתח הופכת את של הנשיא מאקאריוס

ממשלת אתונה ל"שוהפה. לפשע''..
מתת:'וריגול? הצטרפו לפרשה . סממני' סרט
כאשר ניצל הנשיא מאקאריוס 'את ענין "המכ-
תב שנעלם". להאשמת גגראל:גריוואס בקשר
.זו טעם ראשונה "סולק" מיסמך לקסד את חייו,
השאי,"מאהד התיקים בלשכת ראש הממשלה
באתונה.: היה זח 'מכתבו של גנראל גריוואס. —
למר סוסידס, המנהל הכללי של .— . בכתב ידו
• ראש "הממשלה; המכתב נשלח בסוף לשכת
'ינואר"כאשר שהה הנשיא מאקאריוס באתונה
כדי להעלות בפעם הראשונה לדיון את שאלת
המעמד החוקי של היוונים חמסופחים למשמר
הלאומי הקפריסאי• המכתב הכיל דברי ההקמה
על הנשיא מאקאריוס והסתיים בביטוי חמעור־
פל, אך המעורר מחשבות: "אם לא ישוכנע

הנשיא מאקאריופ — הבה נמשיך הלאה".
גריוואם טען, לי כוונתו •היתד, להמשיך
.זה הלאה בהרחבת סמכויות' ?הפיקוד שלו ודבר
מינהו נעשה אמנם חודש אחד אחר-כר, כאשר
ראש ממשלה יוון, מר םטפנופולוס, למפקד כל
בתשובה ?על מינוי זה, חחילות חיווניים באי..
את תוכניתו י שלח הנשיא מאקאריוסילאתונה

חחדשה, .בת ארבעת הסעיפים. '• •

הסת? מצולם נשלח ?לאתונה
באורח מיסתורי למדי, הגיע מכתבו;של
למר מר סוסידם- גריוואס, ?שנמסר :על ידיי
סטפנופולוס,• לידי? הנשיא: ד.לןפדיסאז1;;.ישסוח
? לשלוח העתק מצולם ממסזב; זזן\לראש אף.
.',גריוואס

: כהוכחה י. למזימותי ממשלת אתונה
. . ,י.' . •::*1*;."!.%י> .•ז -' ־?'?• .. ' ?;. .'"'; :',:. נגדו.,
גר"יוואס טוען, כי מיניסטר החוץ היווני, 'מר
צירימוקוט, י התומך' בנשיא? ? 'קפריסין, • ? •חוא

שהעביר כנראה את המכתב-לידי מאקאריוס,
עתה נפתחח חק?ר-ה-בענין^חמו1ז זה, העלול.,
לגדור האשמות של-בגידה במולדת. מר צירי־
, .מןקגס הכחיש בתוקף את השמןעות על אש־

̂כי עובדה המורד,"יותר 8'?'' י נוחו, אד טען, 

של מכתב זה."סילוקו" של המכתב היא עובדת עצם כתיבתו
למשבר חנוכחי משמעות מכרעת הן לגבי .
הסיכויים למצוא פתרון למשבר י הבין־עדתי
בקפריסין והן לגבי עחיד חיחםים בין ניקוסיה

לאתונח.
המנהיג הפרוגרסיבי היווני, מר מרקזיניס, ?
קרא לממשלת אתונה להחזיר את גריוואס ?

ליוון ולשנות את מדיניותה. הוא איים אף
לשלול• אזלתמיכחו"מן הממשלה ולחולל. מש&־"זש

מדיני *:אתונה אם הממשלה לא תנקוט צעדים
מרחיקי לבת לשינוי מדיניותה הנוכחית י בענין ?
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,מטוסי מדוע מתרסקים
חיל האויר הגרמני?

- מאת א. דויטשקתו. סופרת "מעריב" בבון -
זה זמן רב לא היה ויכוח כפרלמנט ככון טעוי כל כד הרכה חומר נפץ, כמו
־ תאונותהדיון שנעדר כשבוע שעבר מל פרשת מטופי הי,רכ מסוג "כטאר פייטר פ. 104 ג'." כד,0 מצוייר חיל התעופה של מערכ גרמניה. כשנה האחרונה אירעה שרשרת
נשופים ,ו־ז2 טייפים מצאו את מ.ית8. כשלושת החודשים אוויר, כהו אבדו 51 י
הראשונים של דשנה התרפקו מעל לגרמניה .7 מטופי "פטאר פייטר" גרמניים ו־2
קנדיים. האופוזיציה השוציאלדמוקרטית דשתערה על מיניסטר ההגנה הגרמני קאי־

אוג-ל' פוו הא&ןי. ןתכטה את התפטרותו ועריכת חקירה מפורטת כפרשה הזאת.
כבר לפני שנה• עורר חבר הפרלמנט הסו־
ציאלדמוקרטי קארל וינאנד, מומחה לעניני
הגנה, את בעיית "םטאר־פייטר'. הוא טען,
שלפי מיטב ידיעתו יש בו פגמים יסודיים
שצריך לתקנם מיד אכ .'!יי רוצט לסכן את
חיי הטייסם. אולם אז לא זנה ;ינאנד בתמיכה
רבה בגילוייו. הסיבה לכך חיתח מצד אחד,
שהשבועה בו פירסם את דבריו נחשב "בלתי
מכובד" ומצד שני, כאשר הגיעו הדברים ל-
ויכוח בפרלמנט, גטשוהו גם חכריו לסיעה מ-
שום שלא רצוי להמם בריב עם הממשלה זמן
קצר לפני חבחירות. מסתבר שאז חשבו הסו־
ציאל־דמוקרטים על אפשרות קואליציח עם ה־

נוצרים־דמוקרטים אחר הבחירות•

קשר לקפוץ לעידן-השילין
אולם עתה לא היה דבר שימנע בצד הסו'
ציאל־דמוקרטים מהתקיף את מיניסטר ההג־
נה, שטען בפרלמנט כי אמנם מספר התאונות
מאז קיץ 1965 הוא "למעלה מן הנורמלי", אך
בחיל תעופה אין למנוע אסונות גם בימי
שלום. הוא אמר שהמטוס מיסודו טוב, וני ח־
שינויים שהוננםו בו נדי להתאימו לתנאי ה־
אקלים האירופיים גם הם אינם מגורמי ה־
תקלות. המםוס, שנבנה על ידי הברת "לוק־
היד" האפריקנית אושר על ידי מפקדת נאט"ו
כמטוס הטוב ביותר מסוגו, אמר. אולם אף
לדאוג ל- על פי כן מונו מיניסטריון ההגנה.
שיפורים ננל הנוגע לטיפול במטוסים ובתנ-
אים של עובדי הקרקע המתקינים את המטוס
לטיסה. היה בדבריו אדיה של פון האסל רמו
להאשמות שהושמעו, כי כעקבות האפונות
המרובים ירד פלאים ה"מוראל" של הטייסים
וכי נתגלו מקרי רשלנות בטיפול במטוסים

על פני הקרקע.
במרוצת הויכוח נתבהרו הקשיים שלפניהם
ניצבה גרמניה המערבית כאשר ניגשה, תחת
לחץ נאט'יו להקים מחדש אח היל התעופה.

אחר הפסקה של המש־עשרד, שנה, לא הי!
לה לא טייסים מתאימים ולא עובדי קרקע,
לא היה וה קל "לקפוץ" ישר לתוד עידן־הסי־
לון• האימון שקיבלו הטייסים הגרמנים באמ־
ריקה אף הוא לא.היה'מספיק, כיוון שבארי־
זונה מקום שם קיבלו את אימונם, אין האק־
לים משפיע על הטיסה במידה שהוא משפיע

באירופה.

יקלו את השכר
מר פון האסל חבטיח, כי בקרוב יגשו לבנ־
יית מוסכים למטוסים, כיוון שהתברר שלחות
האויר פוגעת לרעה במנגנונים העדיגים של
המטוס. כן אמר כי יעלו את השכר לטייסים,
לטכנאים ולכל מי שקשור ב"סטארפייטר",
כדי למשוד יותר צעירים מוכשרים להיל ה־
תעופה. מאז תום המלחמה ';1וב איו מקצוע
; אין איש הצבא קוסם כל כך לצעיר הגרמני
.עמו משכורת גבוהה ואף לא מעמד הוא מביא
חברתי מוכר. בשל המחסור בכות אדם, גם
ש<נות העבודה של אנשי חיל התעופה מרובות
יותר מאשר בחיים האזרחיים, והדבר גרם ש-
צעירים כשרוניים רבים מחפשים דרך חיים

אחרת.
הצירים חסוציאל־דמוקרטיים טענו, כי כל
הפרשה מעילה על ניהול גדוע במשרד הבט־
חון וכי על האחראים לתת אה הדין. כן אמרו
,שו1אסונוח האחרונים מוכיחים, שעדייו איו ה-
מטוס. בטוח לחלוטין ויש ?להזהר מהתפתחויות

שיתבעו קרכנות נוספים.
תשע שעות נמשך הויכוח, אך לרבים מו
.ש־ המאזינים לו, וביהוד לאלמנות הטייסים
נסנ!ו שישבו ביציע?הקהל, נדמה היה לעתים
שהוא גולש שלא לצורך לפסים פוליטיים.צד־
דלים. מכל מקום, בסיומו של הויכוח לא תתפ-
טר מיניסטר ההגנה אוכה־קאי פון האסל וקשה
לומר שפרשת התרסקותם התכופה של מטוסי

"סטארפייטר" הובהרה די צרכה• ?

השר בא לחדש *ד*דות
מ<נ<סטר החוץ של אורוגוואי, המג<ע לארץ <זם הצהרת
־ גלמי ההחלטות האנטי־<שראל<ות של ,,ועדת האוונה

- מאת שאול ברחיים.-
לררחיכ את חוג חידידיפ, אף קודם כל
לא להזניח את אלה שידידותפ ככר נרכשה
מדיגיזתה של ישראל ־־ זוהי תמצית '
הדרופ־אמריקנית. כלפי מדינות היבשת .
גם אפ חדו כעשור חאחדון שינויים מהו-
תיים במפת העולמ; גפ 'אס. נשתנו פני
'אפ עלה גפ. ארמן האומות עד מאד; .
כירי ישראל להרחיב אופקיה ולחרבות
ירגע

ירידיה — שומה עליה שלא לשכוח י
את אלו מצדינות אמריקה חלטינית, שחיו

ידידותיה הנאמנות מיום לידתה.
דומה, כי אכן בדיוק כזאת עושר, ישראל.
ביקורו הממלכתי של נשיא המדינה, מר זלמן
שזר, בארבע מדינות היבשת, משמש הוכהה
עליונה לכך. ולא רק הנשיא יוצא לארצות
דחוקות, כמוהו גם שר חאוצר ושר חחקלאות,
ואילו משם באים ויבואו אלינו מנהיגים בול-

טים.

שר חוץ זאמליו
חיזוק לידידי,־. ?'ינוד.

הלטינית כשליש מחברות האו"ם. לא ייפלא,בעת קום המדינה היוו מדינות אמריקה
שייחסנו אז חשיבות עליונה לעמדתן ולתמינ־
בכנות ובלב אוהד• הלפג שנים, ורקמת יח-תן בנו• ואמנם, תמיכה: זו ניתנד, לישראל
סיה של ישראל עם אר^ות העולם נתרחבה
ונתפשט־, הקיפה יבשות 'ומדינות מתעוררות,
אולם את י ידידינו המסורתיים מאמריקה ה־
לטינית לא שנהגי. "מתו! •הידידות בין? יש־
̂זיה-מעולם גבוה *ראל לבין ארצותי"היבעת ל
ואיתן כפי - שהוא עתה'', אומר מר אריה
משדד החוץ בירושלים. .;'.'.:?"" 1אשל, מנהל המהלקה לאמריקה הלטימת ב־
מר •אשל הרהיב את הןיכול .והסביר, מדזע
מוסיפה ידידות זו להתקיים ולהתעצם י: י יש-
ראל ינולה לבוא אל ידידותיה, מדינות אמ-
ריקה הלטיניח, ולחצביע על כך שקיימה
את הבטחותיה והצדיקה את האמון שתלו
'נד,. כאשר ניתנה התמינד, הכטחנו לכונן
מדינה ולהפריה שממותיה• ניום, נאשר באים
ראשי המדינות, שדיהן או סתם אזרחים ל-
סייר בארצנו, ינולים הם להיווכח במו עיני-
הם, שלא חדלנו לפעול למימוש ההבטחה.

גאווה במוצא מן הא;וסי3
סוד יחסי ישראל־אמריקד, הדרומית, טמון
לא רק במישור המדיני של ימיני, אלא נעוץ
גם עמוק' בשורשי התרבות.והאמונה? ביבשה
זאת, שלעמיה תודעה נוצרית עמוקה, וקשר
נפשי עמוק עם ד,תנ"ך. ולא יזו:בלבד, אלא
.קא־ שבדרום־אמריקה אפשר ?למצוא משפחות
תוליות אדוקות, המתגאות' במוצאן מקרב ה-

אנוסים.
אפשר למניה מרב נוסף לידידות י'אמיצד'
והתמה ביו ישראל לבין ארצות היבשת ה-
. אמריקנ"ת: ישראל לא סברה מעולם דרום
שידידות זו מובנת מאליה, -וני .אין צורך
לטפחה, הדיפלומטיה הישראלית ביקשה ל-
הדגיש את החיוב המתמיד שבקיום היחסים
הטובים, ? ולא הירפתה ? משכנוע יום יומי

בצדקת עמדתנו.
בין מדינות אמריקה הלטינית תצויין היום
במיוחד אורוגוואי, שכן מחר בערב — ב-
מוצאי־שבת — יגיע לישראל שר חחוץ. של
ממשלת אורוגוואי, מר לואיס וידאל זאגליו,
.גם אם .אין הבי- ויתארח כאן כשבוע ימים•
קור קשור במישרין כמסעו של נשיא המדינה,
זאת, ולו רק' משום שתחנחו - נקשר הוא בנל
הראשונה של הנשיא באמריקה הדרומית חהיח

• מונטביויאו, בירת אורוגוואי. י
מונטבידיאו חהיח חתחנה. הראשונה משום
• ני אורוגוואי שלחה את נציגח הסמל שבדבר,
לועדת האו"מ לפלשתינה בשנת 1947, ונציגה,

־,ד"ד פנריגט, נתגלה לנו נידיד נאמו•

הדמוקרטיה הותיקה ?אזור

אורוגוואי ננשח לעצמח מעמד מייחד בין
היבשת. ערנה ומשקלה הסגולי הפו- . !!רצות
.הגיאוגרפי ליטי גדולים לאי! שיעור משטחה
או ממספר אונלוסיתה• אורוגוואי היא הדי?
^וקרטיה הוותיקה ביותר' בחלק עולם זה.
.הנשיאות מת- למדינה זו אין נשיא, ועניני
נהלים בה על ידי מועצת נשיאוח, בד^מיויצ־
(6 חברים להפל- נית שהי המפלגות המילות'
גת הרוב ו־3 למיעוט). צבאה — הוא צג!א
מתנדבים. אורוגוואי הגהיגה תנאים' םוציא־
ליים לעובדיה שנים רבות לפני שחשבו' על
נו מדינות הסעד המפורסמות בעולם. יש
טוענים, שבאורוגוואי יש "יותר' מד;" דימו־
קרטיה' וכי הקשיים הכלכליים•' 'שיפקדו אותה
נובעים מליבראליות יתרה•" אך' עובדה הי)*,
שקשה .למצוא בכל היבשת: רהבת? הידיים
בה נהנה האזרח מחופש מוחלט מדינה אהרת .
כל כך, ואשר בה משגשגת.עתונות הופשית.
אורוגוואי רחשה המיד רגשית .חמים כלפי
בין מאבקה של ישראל ישראל, וראתה דמיון,
לעצמאותה ,של אורו- . לבין .עברה.:.שלה, עד
.זו במאבק בשנת 1825, עמדה"שדינה גוואי, ;
עם שכנות. גדולות .יואדירי* 'נודו, ועלי 'כן
̂יל!, לעצמאות הלאומית-יהתגנותית. ?.טבועה , בה. הכהה... בערך., ..המ ולשמירת הזהות'
ה-

שתיים.הו המפלגות החשןבות,במידינה• ''"
אידיאולו- אדומים" (לצבע. :איו כל נ1שמע:ווו '
במדינת ,' יוון!:,' 'שלטי גית) י ?זהם: :ליבראלים"•:'
תשעים וארבע שנים רצופות. בשנת 1958
*לה בידי "הלבנים" '(גם כאו איו לצבע

משמעות) שתוכניתם שמרנית מעט יותר,
לכבוש את חשלטון,בבחירות דימוקרטיות.

אותה שנה חי עדייו אחד המנהיגים הדגו-
לים של "הלבנים", הררה, שהתפטר עוד
בשנת 1904 משרות החוץ של ארצו, כדי
להאבק למען עליית מפלגתו. חמישים וארבע
שנה נאבק עד שראה את משאת. נפשו מת־
גשמת• אישי זה הבטיח בשעתו למי שכיהן
אז כשגריר ישראל במונטבידיאו' שיל1 המפל-
גה "הלמד," תמשיר ביחסי הידידה" המסור.
זייס עם ישראל• אולם העובדות היו שונות
במקצת: הממשלה חחדשה, שלא רצתה לק-
בל מראש את דרכה של קודמתה, ביטלה
הנחיות קיימות וביקשה לבדוק כל עניו

לגופו.
תקופה וו היתה תקופת שפל ביחסי הידי-
דות עם ישראל, ואפילו במסגרת חאו"ם
פעלו נציגיה של אורוגוואי לפי הנחיות אח־
רות• אולם היתה זו רק תקופת מעבר• כיום
אפשר לומר בבטחה, כי בזכותו של שר
החוץ זאגיו, ובוואי גם בזכותו של י שגריר
אורוגוואי בישראל, מר ויקטור פומס, חזרו

כשהיו. היחסים להיות הדוקים ולבביים .
שר החוץ האורח נכנס לתפקידו לפני קצת
למעלה משנה. זה כבד היד, ־דוע ביחסו
האוהד לישראל• עמדה זו באה לידי ביטוי
כאשר הציע לממשלתו לגסח הצהרת גינוי
להחלטות אנטי־ישראליות, שנתקבלו לפני זמן
מה בוועידת שלוש היבשות, שכונסה בהאווא־

נה.
בעת הביקור, שיכלול שיחות עם נשיא
המדינה, ראש הממשלה וכמובן שר החוץ,
יחתם הסכם בדבר פטור מאשרות ? לנושאי
דרכונים דיפלומאטיים ודרכיני י4,*ות של
שתי המדינות• נן יקויימו דיונים לקראת
חתימת הסנם לשיתוף פעולה בתחום החקל-

אות וחמחקר•
ביקורו של שר החוץ מאורוגוואי הוא ראשון
לביקורים של אישים מרכזיים מיבשת אמרי-
קה הלטינית• בחודשיים הקרובים תארה יש־
ראל את נשיא ניקרגואה שיבוא לביקור
ממלכתי ואת שר הפיתות הכלכלי של גיאנה

הבריטית.
חילופי ביקורים חם כאות לקשריה האמי-
צים של ישראל עם היבשת הדרום־אמריקגית.

̂'5י<'־>̂< ג י,צ</י' §י
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-<$ מור[ 1111 נעפש ממןן"ז
ד , בלב י  י ל המחיר י־:3 

להשיג בבל חנויות הספרים, או ע"י משלוח —.3 ל"י למערכת —
- רחו5 מהמורק 161, תליאביב י

יתורים ונהגיפ.!: רות עצור!" . זהי " .
המשווק 'החדיש ללימודי כללי התנועה' והבטיחות ?'נדרכים
הומלץ ע''י המועטה למניעת תאונות כמשחק לימודי.

מתאים ורצוי המתנה לילדיפ לפל חזימנות•?•
גיתן להשיג בחנויות וזצעצועים

לשפ קנית "זהירות ע<מר" לרגע קפ 'מלאי י לעצור.
לאירגונים ולמוסהת ניהנת הנחה. לשפ קבלת, פרטים
נא לפנות: י הוצאת ;,זהירות יעצור"• ת.ז'. 520* הגור־שגןן.•

כוןזדטטייזו למכירת •
1) לדפורד' משא 1959,

פגודה לחלוקת מזון •
^ דירה - כניפה נשדדת
ג חדרים גוהיות' פנת
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.ילת בוערת ביקודהעשייה. פרנסיה 5 י* הדגולים אחוזי טירוף הפיתוח, פיתוח: *!י
= ככל מחיר, ומאחר שיש לה כבה לפנינה־
: הדרום שלנו, גס נמל וגם נמל־נפט, הרי
: .כל מה שחסר לה עתה הוא — בתי־ויקוק.
־ זה יתן לעיר נופך נוסף של מעש ופיח.
־ זה יספק לה עוד מספר לא־מבוטל של
= מקומות עבודת קבועים. בעירית אילת,
־ אף הראו לנו את המקום שנקבע להקמת־ כך שמענו' מדברים על־בך בכל הרצינות.
? המתקנים המרשימים של בתי־הזיקוק ה־
: חזויים, כמובן, סמוך לחוף הים. זח נוח.
: לאילת שלנו חוף של אחד־עשר קילו־
: מטר בלבד. חוף קצר, לכל הדעות, שעה
: שהוא צריך לשמש עיר' הייעודה להיות
ש כרבות הימים כדך של ממש! שעה שהוא
5 אמור לאכלס מוקדים שונים של תיירות
: ונופש שעד, שחלקים נכבדים ממנו הפכו
־ זה מכבר לנמל ולנמל־נפט ולשאר מפ־
־ עלים שאין להם ולא כלום עם תיירות

- £י לוהיב נתן לאילת נוף מסחרר ! מפ־־ ־יי-־ ונופש.
= בצבעיו, ריהושיו ופלאות־הייחו. את ה-־ קבועה קיץ וחורף! נוף תת־מימי מדהים־ י* רץ נפלא! מים בעלי טמפרטורה
= החורף אביב י דך. יב סתיו שלד, עשה אלוהים יקיץ מתון ואת
= אלוהים גם הניח לבני האדם לבנות שם
5 עיר כפי רצונם' הבנתם ויכולתם. והם בנו
5 נעדרת דמיון וטעם, שרובעיט רבים ממנה= שם כפי הבנתם ויכולתם — עיר מכוערת;

־ גם ממול, נעקבה הירדנית, בונים עיד.'־ הוקמו מראש להיות "סלאמס".
־ אבל שם, מעברו השני של הים, היים
= בני־מדבד מפגרים, המבינים אולי משהיו
= נאהלי־קדו/ אך לא נננין ערים מודד־
= ניות. לנן הקימו שפ עיר המתמזגת עם
= הנוף. לכן אתה רואה שם? מבעד י למש־
~ קפת, שדרות נהדרות של דקלים ובתים
5י !ע&לא^ל"הנז&ן'*!. *ו וזמי ":'= נאים' הממוקמים באופן שיתלשו על נופ5
£ אוקיי. צריך להראות להם לפראי ה־
להט § מדבר^שממול,..כי אתנו לזז כדאי ־,

להתחרות, הם עשו שם עיר יפה ז נטעו
שדרות מרהיבות של דקלים ד דאגו
שיוותר הוף לתיירות ונופש ז אנהנו

נעשה בתי־זיקוק!.

5<י ,אילת — המתוכננת כמרכז תיירות בין*
€ לאומי, עם כפרי־נוםש ומועדוני דיג
תת־מימי וכוי וכוי — חסרים בתי־זיקוק
כאויר לנשימה. ארובות בתי־הזיקוק עשו-
יות להדגיש את חמדת. הנופים שסביב,
בהעניקו ניגוד משווע לכל הסובב. הן
תייצרגה גם ניגוד מקסים לאויר המדבר
האיזוד הנקי והצח, תפצנה על פני נל
בושם מיוחד, שמקורו במעמקי אמא-

זודמה.
עקבה תתפקע — אבל הסרחון לא יגיע
אליה. הוא ישאד נחלת אילת העברית
בלבד. לא מפני שהלילה צרה עינינו ב־
ירדנים! פשוט משום שלא קיימות דו-

חות מתאימות במפרץ.

•* י שאינו יודע מה פירושם של בחי-
טי' זיקוק, יטריח עצמו ויסע למפרץ היפה.
הוא יראה. את נחל. הקישון, שהפר לערוץ
מכוער ודוחה, המוליך כל ימות השנה
טינופת ענודה. הוא ידאה את העשן ויש־
אב 'לקרבו את הסדחונות המגוונים, החוב-
קים שם איזור רהב ידים. הוא יראה את
הקדרות הרבה שמשרים בתי־הזיקוק על

סביבתם.
כמפרץ חיפה זה מתאים. אחרי ככלות
הנל — איזור תעשייתי. זה יתאים גם ל-
מפרץ אילת. זה יגוון שם את האווירה, יו-
סיף לה מימר מיוחד, ששום עיר נופש
ורחצה בעולם לא נתברכה בו: מימד דר

צחנה-
-: פלקטים צבעוניים יופצו בכל העולם,
יבטיחו לתיידים־בכוח גוף אדיר וצחנת־
אימים, הדרים בכפיפה אתת. והתיירים,
שהם, כידוע' משוגעים לטיעפת ולצחנד.
'ביםז'"^נוניי'^י'יגהרוייי^בבותלז&ייילישראל

ילאילת. ־
י מס י לא;:חדדקר..לשפרשיווף, ?שבן טבילה

קלה בים תותיר על גוום• שכנה עבה של
שמניוניות־מגן. י הם לא? יצטרכו י לערוגות
ילנושם'הנודע של צפרנים וורדים ואף לא
שכן יומם דלילה' תפעל הקרוי "דימונה", :

באילת חעשית הדיח.

י* הבי אילת ומומהיה המוניציפאליים כ-*% ת הקמת בתי־הזיקוק מתכננים או-*
קילומטר אהד מדרום לנמל הנפט. איזור
הפיתוח לתיירות של. אילת מצוי דרומה
מאותו מקום המיועד לבתי-הזיקוק. באי-
לת' בדרר כלל, נושבת דוח צפונית
קבועה. לפיכך מובטחת מרבית% הצהנה
במרבית שעות היממה לכל אותו איזור
נופש חזוי. .תשתנה הרוה .— הכבד הצח-
נה את העיר עצמה• כד או אחרת, לא

תרד אף טיפת צהגה לטמיון.
: הצחנה תהווה רק אהד מן היתרונות-
היוצאים־מהנלל. שיעניקו בתי־הזיקוק ה-
חזויים לפנינת־הדדום שלגו• שסע של
פסולת פטרולית? וכל. מיני. נימיקלים מ-
שומשים, אך פעילים אשר יוזרמו' פן דר
סתם, לתוך הים, יהיו יתרון בולט נוסף:
נל הדגים המנוערים והמצחיקים של אי-
לת יברחו לעקבה הירדנית' ואלה שלא
שמורות יבינו את הרמז — ימותו נחנק.
האלמוגים 'יקבלו גוון שחור נדיר. כן
יקיץ הקץ על הצלילה;: ושאר השטרות
התת־ימיות. ומי שבכל? זאת יתעקש ל-
צלול - ישקע. לתור לילה איו־סופי, רפוד

צחנה שומנית.'
, •̂ ז  .

<* חד מפרנסי העיר. אחו שוחחנו ב-
יי נושא זה אמד לנו, שאמדו לו, כי אפ־
שד יהיה "לתסוס" ולאגור את הסרחון ו
.כמויות הפסולת י מגדולות. שמפ- וני את
; לתור מיכליות רישים בתי־זיקוק, יאספו
מיוחדות, אשר.תפלגנהי,ותטלנה אותו הר-

תק מחוטיד. של, אילת :העבריות
ד.וא:. מתבדה. -הוא ,̂>; 6:?!א£נן-;̂'
כמעט גוזגק 'מצחוק ואגורישלא. שכן ה-
עניו רציגי מכדי שאפשר? יהיר. לזזתבתו

על חשבונו. "?>''.."- .־,

שנע קומות של "אי מתורים
הסתדרות המורים' השקיעה למעלה משלושה מיליון בבניין

החדש שלה, שיש בו "קצת', יותר מדי פאר
- מאח דג גולדשטיין -

אם הם יחליטו שוב לשבות/ ה-
מורים••? שוב לא ייאלצו לדון ב־
החלטותיהם ובדרכי תגובתם — על
משבורת שנתעכבה, על הפושים
שלא שולמו, על תוספות שלא הני-
חו את הדעת — באולמות של בתי־
ספר, בתופים לחסדי משרד החינוך•
חסל המצב האןןילי הזה• מעתה
עומד לרשותם הבניו המפואר ב־
יותר של איגוד מקצועי כלשהו ב-

ישראל/ ואולי לא רק בישראל•
המורים הוכיחו לנו סוף־סוף,' כי אינם וות-
רנים. אל יחשוב מי שחושב, שרק משום ש-
הם מבלים את השנים הקשות שלחם ביו כות-
לי הכתות ובחברתם של ילדים קשי-עורף,
אין הם אלא "מלמדים" נכנעים, ונעדרי עמוד־

שדרה.
הפעם הם לא וויתרו. לא על הפרשי־
שנר, דוגמת עמיתיהם הפקידים והאקדמאים,
לא על תוספות־שנר ולא על חלק ממשנורתם.
ואף לא על כניסתם לבית־פאר־והדר, המת-
נוסס לגובה שבע קומות, משתרע על ארבעת
אלפים ומאתיים מטרים מרובעים של בניין,
מצוייר - רק בתלקו - במיטב אביזרי מיזוג
האוויר, מרוהט כולו' ריהוט טיק משובב עין,
מעשה ידי בית־החרושת "הזורע", לפי המלה
האחרוגה של גיזרה סקנדינאבית, מרוצף לינו-
ליאום ותקרתו ספונה אלומיניום וסיבית, לרכך

רעשים ולענג אזניים השומעות.
ההדר, הסתופפו פקידי הסתדרות המורים, ב-עד שבאה ישועתם והעתיקי יןקי&מ למשכן־
צל קורתו של בית הועד־הפועל. עתה, כאשר
חומדי־רכוש, גברה ידם על בית "השכן ה-נתרווהו בבניינם החדש, מנהג "בעלי־בתים"
דקרות מעל ל"בית הקטן" של הסתדרות ה-הפועל, אלא ששתי קומות עליונות שלו מז-עני": משכנם לא רק נאה משל בית הועד

הכללית. . עובדים
הלכנו אל שלום לוין, מזכיר הסתדרות ה-
נוך בממשלת ישראל, וגילינו את אוזגו ב-מזרים יבר־פלוגתא הנמרץ של כל שרי החי-
שקט, כי לא רק אנחנו, אלא גם מורים רבים
בהסתורותו, סבורים בתום־לב וללא פניות פו־
ליטיות ואישיות, שבעצם זה קצת יותר מדי
מפואר, ומעט מדי מהודר, וקמעה גדול ומרווח

מדי.
לדקוד עיניים

ועוד אמרנו, שבימים של "צנע" ו"ויתו־
דים'' ו"הידוק־החגורה" ו"מצב כלכלי קשה"
לדקור עיניים. ומה שאנחנו תובעים מכל ה-ו"התייצבות בשער" וכל היתר — זה עלול
ציבור, מותר לתבוע שהמורים בתוספת אחו-
זים נכבדת, לפי שהם העמיסו על כתפיהם
- נ ח מ מרצון ובגאווה את התואר המחייב: 
תמותה רגיל פטור מהן, . כים. הובות, צבו

מחנך איני סעו':'.
.העזנו:אפילו והטלנו ספק. אם המוריס, ש־
הבניין, תרומותיהם היו. יסודי ליציקת י יםודות,
,תועלת . ממנו ייהנו, •אמנם, ממשכנם ויפיקו
:י (יותר מ־300 כתות חדשות בבתי־הספר העניים,*מ ע־.ליז0>מ ש ליו ש*;רשזי.>!4'י('**;י'ר.;( ת \יביחס מתקבל על הדעת לגודל ההשקעה
או כארבעים מועדונים למורים בספר, יאפשר
היה להקים בסכום חזה. ואם תרצו — היה
הכסף עומד גם לרכישת יותר מ־150 דירות
למורים בספר, לפתרון מצוקת־הדיור, שהיא
אחת מהסיבות לאי־היענוחפ של המורים ל־

אתגר ההוראה בנקודות מרוחקות)•
— צוק־חלמיש, שקט כמו אולם שלום לוין
תמיד, שקול כמו תמיד, בטוח כדרכו. באחת
ום על הי - הודה: "אילו עמדנו להחליט 
היינו מחליטים ודאי בגלל ה- ? הקמת הבניין,
מצד, הכלכלי, לדחות את העניין או לפחות
לבנות משהו צנוע וקטן יותר ופחות יקר. אבל
ההחלטה נפלה בשנת 1958 והעניין נמשד
שמונה שנים רצופות. אז המצב הכלכלי היה

"? שונה, נכון
נכון. אז, כידוע, למדו "רק" כמה רבבות
תלמידים במשמרת השנייה — ולעתים השלי-
שית! - בבתי־הספד וציבור המורים הצליה
לשכנע, כי משכורת המורד, היא משכורת־
. באמת היתה כזאת — וכי אם רעב — והיא
לא ייעשה במהירות לתיקונה, 'יישארו בבתי־
הספר רק מי שאינם יכולים להשתלב בשום
התעסקות אחרת, ומדינה נורמאלית אסור לה
למען עתידה להפקיד בידי שכאלח את: גורל

חינוכו של הדור הצעיר. .

. . איד מגייסים
איך מג"פ ציבור עני ?כזה יזהר משלוחו־,
מיליון לירות ז מגייסים אוחו. תחילה מחלי-
טים שכל מורה ישלם עשר לירות לבניין ה־
תדעו "שלו"• זה נקרא "תרומה". אבל האכילה
התיאבון. החלטה. מס'. שתיים: :וגבירה את .
תואיל ולמורים מגיעים הפרשי־שכר ממשרד
החינוך והתרבות — והרי רק הודות. למאמצי
הסתדרות חמורים זכו בכך -ל יתרום בל אחד
:והם שבעה וחצי אחוז מהפרשיו, ובממוצע

• ושתיים וחצי לירות• - עשרים
והם תורמים. זה מזכיר לי תמיד בדיחה
.קבוצת מאיזה סרט אמריקני: סמל ניגש אל
חיילים כחושים וםחוטי־עייפות, .מצביע ב-
אצבעו:."אתה, אתה ואחה, :שלושתכם מחנו"־
ואז מסוכן!" הם קמים, . לפטרול בים לצאת י
אומר אחד מהשלושה לשני ח"מתנדבים" ה-
אחרים: "אולי אתם יכוליט להגיד לי,.מדוע

.. ז" אנחנו צריכים תמיד להתנדב
— והיו תהילה רבים־ מורה שסרב לתרום'
רבים כאלה, שלא העריכו כראוי את הזכות,
באמת שהוענקה להם —" לא הפתכך בנפשו.
גזלו את זכויותיו, . לא . לא• לא פיטרו• ?אוחו,
לאי פגעו בשלום 'ילדיו• שום דבר.־ שלום לוין
תמה בכנות: "מה אני יכול לעשות למורה

"? נזה• אפילו רציתי
י תמיד יודע המורה כמה מעט יכול שלום לוין לעשות. ובסופו של דבר, ו---כלום. רק לא
ו של תי חששו קובע הוא מהי עוצמת 
המורה בדימונה ובקרית־שמונה ובפרבר ח־
תל־אביבי,' שהוא לפי דרנו מדוחק מאד מה־
קלחות המרכזיות — לגבי הנזק.הצפוי לו אפ

' במריו ויוציא את עצמו ימן הכלל• יעמוד
יי^א' איים על איש ולא צעק.,:הוא שלום לוין
מורים: סרבנים 'למשרדו — למשרד רק י זימן
.שלמות והביא?. לשם קבןצות היש! עדייו —•

. "כית המורה" בתל־אביב .

תבע מחם לתרום. ו עול מורימ מבתי־ספר,' 
מין, ישאל את שד ?האוצר..; . ?ושלום לוין יודע לתבוע. מי שלא מא-
קיצורו של דבר: בד נאפסו בשתי המגביות
לירות•.זד..הרבה כסף, אבל מעט 630 אלף?.

מאוד בשביל בית כזה. י... .
? פרשת התרומות הגדולות אחר־כר התחילה
זהעזבונות. ההסתדרות תרמה 250• אלף לירות
והעבירה לקופת המוריפ עוד־ כמאה אלף לידות
מקרן הבניין שלה. 'משרד ןזחיגוד והחרבות,
ביוזמתו של מר ארן בתקופת/כהונתו הרא־
שונה, עוד לפני ימיי: אבא אבו, תרם 100 אלף

'•,פועפיקמ? קוגי&שטיזגימ^ות הבדימז" לירות•
.לרשות: המורים.את כל: .כרכי פפ־ ?תרם 30.אלף לירות, אד- הואזהט־יל ?לעשות: הוא העמיד
רייתו הפדאגוגיתן' שישמשו עפיפ לספריה ה-
גדולה ביותר בארץ בתחום זה. בתמורה —

קראו לספריה על שמו.

תרומות דרושות
זה היה, בעצם, רעיון טוב. מדוע יפגרו דוו-
קא המורים אחרי פקטורים אחדים בשיטת
הנצהת השמות ? ד"ד. ברוך, מגמנפיה הרצליה,
הוריש להסתדרות המורים בית בשדרות בן
ציון. מכרו אותו ב־230 אלף לירות וקראו על
שמו של הנדבךהמהנך את חדר העיון של

הבניין החדש.
היתה למודים צרכנייה ברחוב בוגרשוב.
ממילא היתה סגורה כבד שנים: 130 אלף
לירות, בלי שום הנצחה. מורה אח!ז וותיקה,
,חנה גולדרינג, העניקה להסתדרות המורים...
מגרש. חדר בבניין ישא את שמה• 30 אלף

לירות.
י לפני ימים אחדים בא מורה אהד והציע לת-
רום חצי מדירתו. דהו אוחו. הוא תבע להקדיש
חדר אחד למחזאות הישראלית. להסתדרות ה-
מורים אין כספים י למימון חחזקתו של חדר

כזה.
עוד 80 אלף לירות מפינוי דירה ברחוב
הסתדרות המורים. . בארי, שהוהזקד. על ידי
 "מסד",

50 אלף לירות תרומת בנק המורים י
בקיצור:• סרהכל תרומות המורים והאישים
והמוסדות — כמיליון וארבע מאות אלף לירות.
? י ? ? ?נו? מניין עוד למעלה ממיליון וחצי להש- למת מחיר הבניין
תצחקו: מיליון לירות — יכך מספר שלום
.חמודים לחסוך ב- לוין — הצליהה הסתדרות
משך השנים. ועוד כשבע מאות אלף. לימת
היא חייבת לקבלנים — סולל־בונה• אבל ל-
מתכהשת• סוף־ י חלק גידול מהחוב הזה .היא
בניין — סנפיר: םולל־בונה 'תובע תמורת
מוכנה לשלם רק 1,85 מיליון לירות. יעבודתו 2,75 מיליון לירות• הסתדרות המורים
הקטן"' של 406 אלף, לירות, י ה"החרש

י ;על
יתברר, כי המורים:צוד- ? תכריע בוררות. ואם
יירד שעור החוב קים, 'או צודקים בחלקו?—.
אלף ליריות ווה, באמת, רק ל־350 או 400 .

כבר לא נורא.

הקץ לחיסכון־
את הסכום הזה כגר יהיה קצת יותר קשה
ל ח ס ו ד מהתקציב השוטף. כי השבוז פשוט
. ההוצאות של •הסתדרות ה- מוכיח, שתקציב
מורים, יגדל מהשנה בעוד 0 5 2 א ל ף ל י-
רדת לשנה. זהו הסכום,. הדרוש להחזקת

הבניין הזה. . ? י
לכן תובעים המורים מההסתדרות הכללית
: 'לתרום עוד רבע מיליון את חלקם של המודיםשני "דברים קטנים" לידות לבניין, ולהגדילי
בתקציב השוטף, ,כדי שההוצאה הנוספת הת-

? כסה• י
טוב. זה בקשר להוצאות היקרות — ולבקו־
רת. אבל לבניין' נתכנו, באמת; עלילות גז-ו-
לות וחשובות• שלום' לוין רוצה :שזו תהיד,
לומדים עתה בתנאיט מצויינים 150 מורים ב-"האוניברסיטה;'?';של ;המורה , הישראלי'!. י כאן
השתלמות מורים. של שנתיים.' כאן תהיה ספר-

ייה סדאגוגית מצויינת, וכל מורה::יוכל ליטול
ספרים בהשאלה גם באמצעות הדואר• מוזי-
און פדאגוגי יאיר את עיני המורד, בתצוגות
חשובות ובאמצעי־חמחשה בהוראה. יתקיימו
פה בקביעות ימי־עיון לגננות ולמורים, לחר־
חבת רעתם והעשרת השכלתם. זה.:הולם בדיי־
קנית את התיזה חאהובד, של שלום לוין, כי
היא קודם כל תנועה שלי מחנכים''. גם כך"הסתדרות המורים אינה רק איגוד. מקצועי.
נשארת בעינה השאלה: האם המורים יבואו
. תועלת לביתם ז האם ינצלו אותו ? . היניקו

מהצעותיו הקוסמות י
•;#ין: "אה!זו^#ן-אס יי*1י!1 .,עטו" י

תהיא חיובית — הצל היה כדאי ו אם שליל־ת
— בזבזנו כסף לריק!" • -

ורק אם התשובה תהיה חיוביה? מוחה יהיה •
לסלוח למורים על חטא, *הפריזו על המידה.

? ? " • ' " ' * "  " II מכוןחנ הכביסה וזיחידוז . "רקס־

י ין | י ? - י י " .
 י
ביח"ו "קויקטל""על:מיזלקונ השרות 1 י, ; "

11א1 1 ^̂̂ ;̂ ^̂ ^̂  ̂
היעילה והפעילה' שלו.עןמדיס.מאחורי י "
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'־
^
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צבר בגיל ז2
מחפש גן־זוג
..?ם רשיון נהיגה

.באירופה לטיול
לפנות לןזשה, רחוב •

כצנלסון 152 גרעתיים.



הן טוענות בשם עשרות משפחות כי ילדיהן נלקהו מהן במחנות־העולים בשנותיה
הראשונות של המדינה, ועקבותיהם נעלמו עד היום

"',:•;- **י־ יוםף צוייאל - "
 א
16 שנה. גחבנו אתנו קצת חבילות טמימז יאגי החזייתי 3!י א£ י2ע5.£-"אנחנו באנו למהנה העוליב עין 'צמר' יי"עי היתה 2'נ כלייה• 1י: ?? י"

': 1̂א;: ̂",א עועונה. כת 'טנה היתד- י־-־יי אות־"ו יהל5" לאיי'ל- אחדי '־!עןי
הלג,^וית.1י,"'

"
לתת לח את ההינוי1ת• שאלמי ל-יה •י א"דה א־ור יהד!זי? יןינו,ן?<כ

אותה. עור ימיט מצת הלכתי להניק אותה. יופ אחר אני באה,, מפתכלת עלי האחותאבל שיתנו ליי להניק אותה. האחות אמרה כפרד. היה מחר בבוקר• הי5? '•"£
,וז£1 א.5:' אמרר, לי לא יודעת, ושאני אלד למשרד".לי לא יודעת היא העבודה שלה דחתעפק בילדים מתיב. שאותי איפה ?נרו *־תח.ואומרת: התינוקת מתח. שאלתי "י''? א"יה לי כי<לה• שאיתי איפיז

הלכנו לאוהל. בעלי הלך אצל הרב לשאול"הלכתי למשרד עם בעלי. לא יודעים כלום.
אס להתאבל על שושנה. אני ישבתי באוהל
בוכה על התינוקת שלי. בעלי חזר יאמר
שאנחנו לא נשב שבעה, עד שלא נראה את
שושנה מתה. ככה עברו שלושה שבועות.
יום־יום חייתי הולכת לבית־התינוקוח, מתח־
ננת אצל האחיות, שיספרו לי מה קרה לילדה
שלי. לא ידעו כלום• יום אחד בצהרים אומרת
לי אחות אחת, שהילדה שלי לא מתה והיא
בפרדם־חנה. כמעט התעלפתי. שאלתי אותה
איפה היא בדיוק. אמרה שלא יודעת רק שמעה
ממישהו. רציתי לנסוע לפרדס־חנה למצוא את

אמא נדאן'
"שיאמרו אפ הוא הי או מר."

אבא נדא,*
"שמעון עומד לנגד עיני"

הילדה שלי. באה אחות אחרת אמרה לי,
ששושנה לא בפררס־חנה, רק בבית־הבראה
בחדרה. עלה לי הדם לראש. לא ידעתי מה
לעשות. כל הדלתות היו סגורות• לא? ידעתי

מי יעוור לי".
שנים פגשה הבת הגדולה שלי אחות אחת,"לא מצאתי את שושנה עד היום. לפני שלוש
שעבדה במחנה העולים עין־שמר• היא הת־
ענינה מה אנחנו עושים וככה שאלה שאל'ת
וגם שאלה מה היה הסוף עם שושנה. הבת
שלי אמרה, שאף אחד לא יודע, רק שסיפרו
לנו שהיא מתה. אז האחות הזאת חיינו! ואמ-
רה : ,כדאי חיה שתתעניינו מה בדיוק קרה

אתה' — והסתלקה מהר מהמקום".

והו סיפורה של גברת מרחבי, ממושב
תרום. היא אשד, כבת 55, שעולמה חרב עליה
לפני 6 נ שנה. כל צערו עול העולס משתקף
מפניה. נורא מכל הוא סימן השאלה המרחף
עד עצם היום הזה על תעלומת ה' עלמה של
התינוקת בת השנה. מאם אומללה זו נמנעה
אפילו הזכות ללכת ולהשתטח ־יל קבר בתה

ולספוד לה•
מימן שאלה נורא

אומרים לגו, ני טבעי ומובן, שבתנאי העלית
ההמונית של השנים 1949—1951, שרר אי־
סדר. מסבירים לנו, כי כוח האדם המצומצם,
שעמד אז לרשות רשויות הקליטה, לא היד,
מסוגל להשתלט על המון הארס. מנסים לסבר
את אוזננו, כי לטובת העניו מוטב להניח
לפרשה כאובה זו, שתישאר חסויה בצל הסו־
דיות ולא לפתוח עתה פצעים, שכבר חעלו

ארוכה.
המציאות שובה לחלוטין. פצעי ההורים לא
נגלדו. הם לא השלימו והם רשאים לדעת
מה עלה בגורל ילדיהם. בשנה האחרונה, עם
התגלות עקבותיהם של שני ילדים אבודים
אצל מטפחות ורות, נתעוררה מחדש התקווה
גם אצל הורים אחרים, כי קרובה שעתם
לראות שוב בחיים את ילדיהם שלהם• גם
משרד הסעד, כמי שאחראי על אימוץ ילדים
בישראל, החליט עתה להסיר את הלוט מעל
לשם גילוי הילדים התימניים, שנמסרו לאימוץ ?פרשיות נעלמות ולפתוח את ספרי האימוץ,
מאז ראשית העלית ב־1949 ועד לשנים ה-

אחרונות.
גירסות שונות מהלכות בקשר למספר ההו-
רים והמשפחות, שאינם יודעים מד, בדיוק עלה
בגורל ילדיהם. יש אומדים אותם במאה.
אחרים ~ בחמישים. אנחנו יודעים על 12
הורים, שבביתם ביקרנו ומפיהם שמענו סיפו-
רים מסמרי־שיער, שחלקם נשמע כאילו נלקחו

מעולם הדמיון.
הטרגדיה של ההורים האלה לא נסתי'-מה.
של , חלומות בלהות, טלטול איו־קץ בין שיאים
תקוות חדשות ואכזבות נוראות, חרושת של

שמועות על גורל הילדים, התרוצצות ממשרד:
למשרד, מחבר כנסת אחד למשנהו, מעובדת
סוציאלית לרעותה — כל אלה העכירו את

־ חיי המשפחות האומללות במשך 16 או 17
השגים האחרונות, יצרו איים של אי־שקט
גפשי, גזרו מתיחויות על הילדים, שנשארו'
בנית, מנעו מן המשפחות התפתחות נורמלית.

במשרד הסעד ובסוכנות היהודית גילו את::
אווגנו, בי הגיעו אליהם רק בקשות מעטות-
מויד!־' לגילוי ילדים אובדים. אחת היא• כל

מתייסרת ולו גם משפחה אחת בספק הנורא
;':' ^'̂ חזח, אס^ני^^בר^לת־שות

צו גיוס לילדה שנעלמה
לראש־השנה — מספר מר חיים דואר מירוש-"אנחנו חגענו אל מחנה ראש־העין סמוך
לים — עברנו בדיקות, קבלנו תעודות ואז

קראו לי אל המשרד ואמרו לי, כי אני צריך.
למסור את בתי יהודית לבית התינוקות. כך
מקובל, טענו• סרבתי• אבל הם היו חזקים
ממני. הם אמרו לי, שאים לא אמסור את-
הילדה, לא אקבל ציוד. לא היה איכפת לי.
ברחוב. אבל וה אפשר לעשות רק לילה אחד. ?וויתרתי על כל הציוד ונשארתי 'עם המשפחה
למחרת הלכתי למשרד ואמרתי, שאני מוכן
למסור את הילדח, אבל שיתנו לאמא שלח
לבקר אותה כל יום. הסכימו. כל יום הלכה'
אשתי לבקר אוחד,. יום אחד אמרו לנו, שה-
ילדה נלקחה לבית־החוליב. שאלנו?לאן• אמרו
לנו, למקום לא רחוק? האמנו להם• למחרת•
הלכנו שוב, ביקשנו אפשרות לבקר אותה.
אמרו לנו, לא עכשיו. מחר. לא נתנו לבקר
אותה. עד שבא אלינו אחד, שמואל בריחי,
מהנהלת המחנה ואמר, שאנחנו עונדים למע-
בדת תלפיות ירושלים. אמרתי: טוב, עוברים,
? הוא ענה לי שהילדה אבל מד, עם הילדה
בריאה ואמר לי: ,אל תדאג כלום, סע בשלום
לירושלים ואני אביא אותה אליך בטנסי
מיוחד'. נסענו. מאז ועד היום לא ראינו לא
טכסי,? לא שמואל בדיחי ולא את הילדה. הלכנו
לברר מה קרה לה. אמרו לנו, שמתה. אני לא
מאמין לחם. אף פעם בחיים אני לא אאמיז

אמא מרחבי
חלוצית על שדפנה

: לפני חודשיים קבלנו להם. תראה איזה גורל
בבית צו גיוס בשביל הילדה".

היכן שמעו? ?
בסוף 1949 הגיעה למחנה העולים עין־
שמר משפחת נדאף• האס חבקה בזרועותיח את
שמעון בן 7 חודשים. הילד נלקח לבית־הילדים
במקום, יחד עם כל הילדים האחרים.' כאשר
הגיעה שעתה של המשפחה, שיעבירו אותה
למושב, נמסר להם כי בנם נפטר. 'המשפחה

האמינה. .
הגיעה למושבןב־ , זמן קצר לאחר שהמשפחה
סנינזת ירושלים, ילדד, הגברת נדאף בן :זסף.
הילד לא האריך ימים. היה בן 3 חודשים? כ-
אשר נפטר ממחלה. הוא הובא לקבורה ב-
מושב ללא רשיון. החוק איגו יכול. לסבול
נקראו למשטרה ונתבעו להסביר , זאת. ההורים
פשר המעשה. עודם שרויים במבוכה, וסבוכים
בפרשה זו, מגיע למושב שוטר, נושא ;:ידיו
תיק כרסתני, ושואל: "אתם קבויתם את •ה-
ילד שלכם ללא רשיון קבורה. אבל איפה הילד

האם: ."הוא מח בעין־שמר". נציג החוק
מזמין את האט להלזות אליו למשטרה.

במשטרה מספרים לה, כי ילדה הראשון,

חיים דואר
"גפ אנחנו! גפ הילדים אבודים"

שמעון, חי כנראה. לאחר שהיא מתגברת על
הזעזוע, היא מבקשת לדאות אוחו מיד. אולם
המשטרה, אין דרכה אצה לה. יש לה זמן,
מספדים לה, כי יתכן שבנה האגוד נמצא
אצל משפחה בשמנת בית־הכרם בירושלים.
חודשיים מושנים אוחד, נ"לני ושובי". כוח
— כנר אין לה. דק התקווה שעדיין נשקף
סיכוי, כי יתנו לה לדאות את הילד שלה,
מחייה אותה. אולם נעבוד חודשיים הזרה נה
המשטרה מההודעה הקודמת. "זה לא הילד

שלנם!" — אמרו להודים.

 "כולו שזי :"
; הגשים אמרו

יהודה, בנח של משפחת תנעמי, מגדרה,
הוא בחזקת משתמט מן הצבא. הוריו קיבלו
הודעה מלשכת הגיוס, שאם יהודה לא יתייצב
מיד לשמת־חובה, יימנע לדין. הנד, סיפורה
של האם: "מסרנו את יהודה לבית-התיגוקות
במהנה ראש־העין, כשהיה בן 3 הודשים. כל
יום הייתי הולכת להניק אותו. םעם באתי
מוקדם. גבר שניקה ז'ת בית־התינוקות אמר
לי לחכות בחוץ. עמדתי על־יד החלון. שתי
גברות עמדו קרוב למיטה של יהווה שלי.
חן רבו. כל אחת ־אמרה: "זה בשבילי". אחר־
כך דיברו בשפוז זדה. הלכתי לצד השני. שמע-
תי שתי אתיות מדברות. אחת אמרה: "אז מה
יש ז יש לה הרבה ילדים!". חשניה אמרה:
"טוב, אבל אסור. לעישות ככה". הדגשתי איך
שהלב שלי נשרף. ביקשתי להמם מיד
לבית־התינוקות. נכנסתי' ואחת האתיות אמרה
. פרצתי בנני י ודרשתי לדאות לי, שיהודה מת..
את הילד חי •או מת. האחות אמרה לי: תלני
למשרד, הילד שם. הלנתי. לא היה שם. הלנ-
ת, לאוהל, כדי לספר לבעלי, ונדרך שמעתי
אנוא מיד ובני לא , מנריזים נרמקול, שאני
מת. רצתי למשדד. שם היה איש אחד, בשם
עוזרי הסווג והוא אמר לי: "תדעי לך.שה-
שלד לא מת. אני פה אחראי על הקבורה, ילל.
לני' להפש אותו".? אני תפשתי וחפשתי ר
חפשתי ולא מצאתיה אנחנו היינו כמו עוורים
בארץ חדשה. לא היה עם מי לדבר. אף אחד
לא שמע אותנו. צעקנו, בכינו, התחננו -

שום דבר".
זהים לחלוטין סיפוריהן של משפחות חשאש
י ממושב :אורה' ומשפחות מקפד אונו, אבדר
? הטרגדיה: אחרות.. רק .שמות 'הילדים שונים.

של המשפחות —בדיוק אותה הטרגדיה.
אל. האדונים הנכבדים יוסף דמתי, . פנינו
חיים צדוק וישראל ישעיהו. הראשון, במי י ער
היה איש הסוכנות? היהודית במהנה 'העולים

י •קליטת?• ?.?על המגי י-:-גאחיזיי ראמיהעין.! ?

עולי־תימן באותן שנים! והשלישי, שהיי.
הכתובת המרכזית בכל הנוגע לעליה המונית

זו.
יוסף רמתו אמר: "בשנים 1949—1952
פעלה בראש־העין קלניקה משותפת של מש-
ו-ד הבריאות, "הדסה" וקוסח־חולים. שם נמצאו
ילדים רבים, שמטעמי בריאות והגיינה, אי־
אפשר היה להשאיר אותם באוהלים ובצדי־

פיס".
— האם ידוע לך מה מקור הוועלמות של

הילדים ז
— "כן. מרישום מוטעה של השמות".

— האם ידוע לך על מקדים, שמשפחות
חשוכות ילדים באו למחנה העולים, במטרה

לאמץ להן ילדים של עולים 7
- "כן".

-- האם יתנן שילדים נלקחו מבית־ההולים
ללא רשות ז — "בהחלט יתכן!''

— האם אתיות בקליניקה היו נפופות להנה-
!י . י לת המחנה

"לא".
.תנעמי ן האם אתה מאמין לסיפורה של? גב'

"מאמין".
קבלו בסף תמורת מסירת ילדים למשפחות"האם יש אמת מיפורים, שעובדי המתנה

חשובות־ילדים ן".

שלום אברר
?. "עייפנו מוויפזשים"

• של אמת בסיפורים אלה. העוב- "אין שמץ
דים, ללא יוצא מן הכלל, עבדו ביושר. ובמידת
והיו שגיאות, היה זה תוצאה של העדר דפוסים

ברורים". מינהליים, ,
;^זרה דודים ב^טר

חיים •צדוק, מי שהיה אז האחראי לקליטת
.עולי. "מרבך.הקסמים". וכיום סגן מןהל^ןחלקת
• היהודית, ?אינוז'מעלה הקליטה'? ןןל: הסובבות-
:',כסף האפשרות,. שאחות קבלה , ."< דעתו את
> לאימוץ. עס,זזא!ז".זהוא גומנרת־ו"מםירמ"ץןזטיק
מציץ, כי-בשנים האחרונות פנו אליו:מספר
הורים בבקשת עודה לאיתור ילדיהם, שנעלמו
בשעתו ממחנות העולים. אך בהעדר פרסים
ורישום מסודר, לא עלה בידו הדבר לעצם
הפרשה הוא מבהיר: "באותם ימים התנהלו
מחנות העולים "בית ליד", ."עין שמר" ו"ראש
העין" כך: היתד, יחידה מנהלית, שטיפלה ב־
קליטת העולים ופליטתם מן המחנה, למרכזי
יישוב שונים, והיתה יחידה, שטיפלה בצד
הרפואי וההיגייני של העולים. יחידה שניה
זו, שהיתר,- כפופה למעשה למשרד הבריאות,
היתד? רשות בפני עצמה. היא קבעה את מי
להעביר לבית החולים ואת מי להחזיר משם.
ליחידה זו סייעו שני גופים צבוריים — ארגון

אמהות עובדות וויצ"ו''.
"הפרדת הרשויות בין עניני קליטה והטיפול
.פירושה, שנציגי הסוכנות במקום הרפואי, אין
פירושה, שכאילו ' לא שותפו בהתייעצויות! אין
בידיעת עוב־ נחטפו ילדים 'ממחנות העולים '
די הסוכנות. לי אישית לא ידוע אפילו מקדה
אחד? של היעלמות ילד? בדרכים פסולות. גם
נלפי אחות צי- י יעל תלונה נלשחי לא ידוע לי
בורית או אחותי וגילה, נאחד ממחנות העולים.
אנל אין זה עדיין אומר, שזה לא היה ינול
. יודע מספר? מקרים.שהובאו ל־ לקרות. אני
לאחר. שזו בדקה ולא יהיעת המשטרה. אך '
:הבידוד". י'כלשהו, הפסיקה את הגיעה־למוצא

סגן יריד הכנסת מר ישראל ישעיהו מציין,
כי על סמך ידיעות כלליות שבידו, מאמין הוא,
-ילדים ללא? ידיעת ה- כ' אמנם נלקחו בשעתו
הורים במטרה למסרם למשפחית חשוכות־בנים.
עם' זאת הוא .קובע: "אני משתומם על ה-
הזנחה, שכולנו? גילינו בפרשה כאובד, זו, מאז
השמועות הראשונות בשנות החמישים ועד
היום. לכן הייתי מציע עתה, בעקבות ה-
.ועדה ציבורית!שתבדוק פרשה גילויים, להקים
זו על כל צדדיה נדי שההורים יידעו אחת
ולתמיד — אם בנם חי או מת. אין םפק, ני
יימצאו גורמים,' שיירתעו מהצעה זו, אך זו
הדרך היחידח לפתרון פרשה טראגית זו,
• משפ- ששיבשה עד כה את חייהן של עשרות

חות בישראל".
"ד?" עשרה ילדים..,

משלים את המעגל עו"ד עמרם בלום,, היועץ
המשפטי של משרד הסעד: "לנו 'ידועות 'מש־
על־פי פחוי" המחזיקות בילד לא להן שלא
שאנחנו-,נו,5ונים י צו־אימוץ. במקרים .כאלו. או.
ה- , ליגליזאציה, או שאנחגו גוטליםי.:מהן את
בשעתן .הילדים התימניס}. שנעלמו, , ילד. לענין
ממחנות העולים, יכול 'אני.'להגיד; דקי זאת:
יו למש&חות

נטס^
י
'עי מספר הילדים חסדי-שפ,

,:בנים ואחרות, ;'בשנים :*1949—1952, חשוכות
אינו עולה, לדעתי, על עשרה. בשנה ?האחרונה
, תימני;. שאומץ ,של ':ילד טפלתי במקדה אחד:?
בעגין ?והי טרם ע"י משפחה מסויימת.' הטיפול ?

''; י .:..': ? ? יי ,; י ' . ' . נסתיים"•
מהילדים, :שנעלמו ב־ , "אני' בדעה ני ובים
שעי1ו,"מ1(ו ללא ידיעת ההודים, וכמובן ללא
רישום מסודו. כך או אחרת, אנחנו החלטנו
<ההי;*;לסייע בידי הודיס אלה: .שאינם יודעים
מה •עלה בגורל 'ילדיהם. בכוונתי לבקש מה-
יועץ המשפטי לממשלה לאפשר לגו פתיחת
ספרי האימוץ ובעזרתם להתחקות אתר ילדים
'"העיון . חסרי־שם, שנמסרו, בשעתו ?לאימוץ".
בספרי.• האימוץ עשוי להימשך? מספר חדשים.
לבן, 5ז.יריפ? מאיגט •יודןזיג) מת• עלה ;בגורל
:לדעת אםי..ז.1ז5 ' חיי בישראל, בניהם, זהדוצים
אצל *שנותח־ זרה, יצטרכו למסור לנו בכתב
;מדויקים:על הילדים שאפשד פוטיפ::עד כמה;
אלה-יזניתן? לקוות, כיי' כל1 'מעי&חה' שתפנה
תזכה לעיון רציני ולתשו־ אלינו- בבקשה' כזו, :

• . י ?,'"• ?" " ־ . ' ? . , * -,:.", בה*,'

, י י י ־. י* ,י ? ) י< ", ̂  י  י י "
- : ? די

' י ''* 'י ': ' י : ;< י ' י
• ;י V 1" 1 י ? ־' י

'

' ", .ה א . של, .ח^ח חב"ד" ש 3 וו .ה מ

זוג ההורימ תנעמי
הגו האוגר היכל הודעה נזלשגת הגיוס

̂ום - - מאת נפתלי קר
יוצא מן הכלל הוא רבי מנחם .שניאורפון, האדמו"ר השלישי בשושלת: הוא נעצרארוכות או י,צרות, בשל מלחמתם למען ערבי היהדות גרושיה הצארית !זעולשבייץת.מסורת היא במרב אדמו"רי בית חב"ד: פולמ נאמרו ביום מן הימים, לתקופות

"די!" כמטצרי-בית...
כל חייו של דבי מנחם, שכונה בפי החסי-
(שאלות דים על שם ספרו החשוב "צמח צדק"
ותשובות בהלנה), היו שדשדה אחנה של
מלחמות, אם נגד גזירת ה"קאטוניטטים", אם
נגד המשכילים ח"ברלינאים" שביקשו לקעקע
את יסודות האמונה בתיקוניהם ובהלשנותיהם
ואם להטבת תנאי חייהם הכלכליים של המוני
היהודיים העמלים. בני דורו, ולא רק חסידיו,
עדת חסידי חב"ד, מעירים עליו כי היה עשוי

ללא חח.
אזר" ג53ר - יי

בחתימת הצאר גיקולאי
רבי מנחם עסק בצרכי ציבור מאז חייתו בן '
עשרים. אמו מתה עליו בגיל שלוש ומאז
נתחנך על בדכי סבו הדגול, דבי שניאוד
זלמן מלאדי, בעל ה"תניא" ומייסד חב"ד.
במלאות לו עשרים וחמש שנה התבודד בעיר
האדיץ', עסק במסחר שקים ולמד שמונה־
עשרה שעות ביממה, מהו תשע בעמידה. אחר
שהתמנה אדמו"ר, החמסר לחטיר מצבם הכל-
כלי הירוד של היהודים! קנח אחוזה גדולה
בפלד מינסק והושיב עליה יהודים, להם הוא
עבודה, כדי שיעסקו בעבו- . סיפק זרעים וכלי
דה החקלאית. מעשה זד? עשה רושם גדול
בחוגי הממשלה 'הרוסית ושר הפנים אף דיווח
עליו לצאר. הסוף היה כי הרבי זכה מידי

. ארמו"ר "צמח־צדק''
הכלש התחפש להשיר

הצאר ניקולאי לתעודת־כבוד של "אזרח נכבד
: לדורותיו", תואר שעבר בירושה 'לכל אדמדוי

? ליובאוויטש.
רוסיה לגייס : באותם ימים פקדה ממשלת '
צעירים יהודיים לצבא. לכל עיר, יכפר וישוב
יהודים . ב"תחום המושב" נקבעה מכסת' גיוס.
עשירים,' שרצו לשחרר את בניהם י מהשרות, :
י תמורת כסף רב, כמובן — חטי- "ארגנו" — ;
: פת ילד יהודי אוזר, עני, שנלקח? לצבא "במ־
' בהם השתמטו !קיפ'' בן־הטובים. כמקומות,?
יהודים מן השירות הכפוי;? חטפו אנשי הצבא '
י ילדים יהודים רכים — "הקאנטוניסטים" —
העבידום למקומות מרוחקים וחינכו אותם '
'לחיי צבא. היהודים ראו בכך נסיןן מכוון
.ידעתם והגזירה י גרמה לוזאניה : להעבירם על
. רבי מנחם שניאורסון שלח בבית ישראל.
.י שליחים שחדרו למחנות הצבא, תוך סיכון
נפשם' ועודדו •יאת החטופים לבל ימירו דתם.
הוא אף נאם פעמים מספר לפני חיילים יהו-
דיים — פעם אחת לפני גדיד של מלהים

, ? יהודיים — באישור הממשלח. "•
בהתוועדות י מעצריהבית י ובלשים '

מעורב ה־ המאבק הגדול ביותר בו יהיה : ,
"צמת צדק", היה נטוש נגד המשכילים ורא-
שם הד"ר ליליינטל מריגה. הללו לא נרתעו

י שנת המאה של ה";:מה־צרק" יחרכי מליובאוויטש י

,השלטונות מלהציג את היהודים התרדים לפני
מאמינים' באמונות תפ־ י כעדת :בערים מדעת,
, רק לות ש"מצווה" לחנכם ולאלפם בינה.
השפעתו הגדולה של הרבי' מליובאוויטש 'יכלה
יסצר 'לתהליך הטסוכו. ואכן,^יעל!יד להציכ
נפוץ,י-"יצאי נחדייסות נגד ד,"מ17דשי6>"'ומכאן
ואילך סר חינו י בעיני השלטונות, עד• *בלשים
לבית אן""י ־5ימז־ ותדדו־י מיוחדים"#ממי" 5ל
מדרשו' שט התערבו —י מחופשים — בין

החסידים' וניסו לגלות צפונות.
י בה באסיפת רבנים שנקראה בפטרבורג,
השתתף גם הדני, הניע שט דעה תקיפה, .כי
הדין של דינא דנולכותא דינא, יעי לו תוקף
דק בעניני ממון, מסים, היטלים ונוי, אך נ־
עניני אמונות ודעות ,אין לממשלה מה, לומר
.שד התרבות סגן ואל, לה להתערב. , . ליהודים
נזף. בדני ,על הרוסי' ,שישב. ראש באסיפה, ,
במלכות. ואכן, כאשר דבריו, בהט ראה זלזול.
הוכרזה מפסקה במהלך האסיפה, .הודיעי ל־
.מעצר־ "צמת צדק" כי הוא נידון לשלושה ימי
כית .על .בזיון המלכות. במשך ימי. האסיפה
נידון הדני עוד עשרים ושתיים פעם לתקופות
קצרות וארונות יותר של מעצד־בית והועידה
,.1843, נמשכה עד אחדי שהחייל' נ־6 במאי
הופקדה .שמירה 27 יאיגוסט. מכאן ואילך .
מעולה על ביתו שנליוכאוויטש והוא עמד
במשד כשש שניט? תחת פיקוח משטרתי. חמוד.

המוכח ?שצוידה בשבת
בסוף ימיו עלה ביתו של !?"צמח צדקי'
באש וחמישה .ארגזים' מלאים כתבי־יד: שלו,
אבדו. הוא היבר ספרים רבים, אשר החשובים
שבהם הוא "צמח צדק" האמור, "דרך מצוו-
תיך", בו מוסברים טעמי המצוות לפי התפי-

סה החסידית ו"דרך אמונה".'
י בקרב חסידי חב"ד נשמדה תמונה יחידה
של ה"צמח צדק". מסופר, כי צייר לא־יהודי
השתתף באחת השבתות בהתוועדות של הרבי,
התרשם ממנו וביקש לציירו. אולם, מאחר ש-
שבח היתה' והאיש לא רצה לפגוע בהםידים,
התבונן ברבי שעה ארוכה ולאחר מנן יצא
החוצה בעיניים עצומות, שלא לשכות את
תווי־הפנימ, ישב וצייר את התמונח. חסידים
'הוכתה'' לאמיתות הסיפור,

הרואים להוסיף "
מוסיפים כי בתמונה מתכפתד מעילו 'של ה־
"צמת צדק" 'השמאל. לימין, כעוד שהסידיפ

גוהגים לכפתר ,מימין לשמאל".
עתה' נחלוף מאה שנה להסתלקותו של ה־
אדמו"ר הלוחט. הכריז הרבי הנוכחי לבית
ליונאוויטש, רבי מנהם שניאורסון. היושנ
צדק", בה ילמדו , בניו־יורק, על "שנת:הצקוז
הםידי הב"ד את תורת האדמי"ר הלוחם ויוצ-

או לאור חיבוריו שטרם' נדפסו. .י
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התשלומים בעד הענר -
הויתורים הם לזנתיד

- מאת מרדכי צבי -
היומ, האחד באפריל, יקבל ?רופיסור י.פ. מן האוניברסיטה י העפריון בנופו*
מיוחד של כ-600 ל"י' ברוטו, ולאחר ניכוי מפ ההכנסה, . למשכורתו הרגילה, סכום
? זהו,החלי, השעוי מהפרשי י השכר המגיעים לו 'באוריו תיוותר כימו כמחצית הסכום.
.ל9!כל, ,1904, אותם הוא מוהיוז" ריטרואקטיכי מלפני שנתיים, כלומר מאחד באפריל
I ;1 '.

י : טל ויתורי שפר והפרשים. י טל אן* הצטרפותו לאלה שהצהירו
על חשבון אותפ הפרשים קיבל כבר ה־
בסך 540 לירות גטו, ואילו פרופיסור מקדמה ?
למשכורת חודש יגואר, צורפי שתי. עשיות
לזכותו נותרו, איפוא, עוד מסך ההפרשים. ?
שלוש ששיות: שתים ישולמו לו עפ המש-

ילו כורות .הבאות,.. לחודשים אפריל ומאי ו̂ז
,הששית האחרונה,; אותה צריך היה" לקבל על
עם: המשכורת: לחודש :יוני; חחליט הפרופי־
סור לוותר, ליתר דיוק. הצהיר כי הוא 'מוכן
. עליה, לפי המלצת ראשי הארגונים לוותר
האקדמאים, המאגרים בשורותיהם 18 אלף

הברים. -
עוד פחות ברורה מהות הויתורים של
אותן כמאתיים קבוצות, ששמותיהן מרוכזות
ברשימות שבידי חאוצר. קבוצות עובדים אח-
־ מתוספת היוקר, יעל ויתור חלק דות הזדיעו
אולם עם המשכורת לחודש פברואר היא
שולמה במלואה לכל השכירים. אחרים הו-
דיעו בי הם מוכנים לותר על תעודות מילווה
קליטה וחסכון י הובר' שברשותם.; והרי אלד,
יעמדו לפרעון רק בעוד שנים מספר, ועל כן
קשה לראות מה התועלת שבויתוד האמור
בלימת ה־ לגבי המאמצים הנעשים עתה ל
איגפלציה במשק. ואילו מספר גדול של הצ-
הרות התייחס לויתורים על הלק מהעלאות
השבר הצפויות, אולם' מבין אותם סוגי עוב-
דים, שבעצם מתנהל עתה משא ומתו לתיספת
שכר, הושגה הסכמה עקרונית רק לגבי ה-

פועלים החקלאיים.

איו כתובת
איו זו "אשמתו" של פרוסיםור י.כ. אם' לא
עלה עד כה בידו לוותר על אוחו חלק מן
: אין ההפרשים, המגיעים לו. והטעם פשוט
למי להפנות את יפוי הכת שבדעתו לתת לגז-
ברות האוניברסיטה, כדי שזו תנכה ממשכורתו
לחודש יוני הקרוב אותן מאות הל"י, עליהן
החליט לוותר. ובפני דילמח דומח גיצבים גם
שאד 18 אלף עמיתיו, חברי הארגונים חאק־
שאם יקבלו את המלצת ראשיהם עשו- דמאים,,
יים להעביר לאותה כתובת — שאינה קיימת
שעה — עשרות מיליוני לירות בבת אחת. לפי.
אמנם הוקם "ועד צבורי למען תנועת הוי-
תורים", בראשיתה של הגב' ב• אידלסון, ו-
ארגון זה קייס עד כה מספר ישיבות. אד גם
הפעילים שבין חבריו איגם יודעים להגדיר ב-
דיוק מה תפקידו המדוייק של הועד, ולאן עליו
למוז אותו ייצור ערטיאלי חסר דמות וצורה,
המכונה בלשון יום־יום "תנועת ויתורים". נס־
יון נוסף לתת תשובה לכך נעשה אתמול כאשר
חברי הועד נסגשו עם ראשי האוצר, כדי לדון
; כיצד מארגנים תנועת בסוגייה יוצאת דופן
? כי בינתיים הוסיפה תנועת ההצה- התנדבות
רות על ויתורים לגדול בהתמדה, אד כבר
עברה את שלב הספונטאניות ועתה ניצבת היא
בראשית שלב התכליתיות. התפתהות זו, ש-
אינה מובנת למשקיף י מן הצד, קשורה בנסי-

שבהן נולדה' תנועת הוויתורים• . בות'
פברהןר; תבעוגציגי הארגונים ה־ בראשית

יקמ^^ז ̂ג ̂ה ^̂מ ממ̂ג אקדמאי̂י
. ;הפרשי, השכר"ןמאחד.. בל ,גבויחהל&ת השכלה
,מייהד, ? ..כהםנפ ,?להם ־9̂54 שהיכטמי אפריל.
אלה היו כמעטיייקוי̂ן מאהר-שקופות-מוםדות
הופנתה קריאה בהולה של ההנהלו,־! וארגוני
הפרופיפורים והמרצים גם יהד, אל ראש ה-
ממשלה ואל-שר? האוצר, להושטה סיוע כספי
מידי. אף כי ראשי •השלטון השיבו כי איו הם
רואים עצמם צד בסיכסוך (מה עוד שקודם
לכן הגישו הקצבות מיוחדות למוסדות להש-
כלה גבוהה),• נתקיימה פגישה עם נציגי ה-
אקדמאים. .זו נסתיימה ללא תוצאות ממשיות
ומשתתפיה התפזרו בהרגשה של מעקה כבדה,
מתוך ידיעה ברורה כי אם יכריזו הפרופיסוריס
על שביתה, לא זו בלבד שתונחת מכה קשה
לחיגוך הגבוה, אלא אף תגרום לתגובת שר-

שרת בקרב שאר השכירים במשק.
והגה התרחש דבר בלתי־צפוי לחלוטין, ש-
יכ"ראשית ההתפכחות". ל- תואר לאחר מכן
מחרת הפגישה, התכנסה האסיפה הכללית של
הפרופיפורים והמרצים באוניברסיטה העברית,
הנכונות לוותר על חלק מן ההפרשים, אם ה-אד במקום להחליט על שביתה, הובעה בה
ממשלה תנקוט במדיניות אנטי־אינפלאציונית.
עד מהרה נתקבלו ההלטות דומות גם בשאר
המוסדות להשכלה גבוהה, אל הפדופיסוריס
הצטרפו גם העתוגאים, וכדור השלג של ה-
ויתורים ההל מתגלגל במהירות• סמוך לבד
הגיש שר האוצר את תקציב המדיגה לאישור
שנוצרה תייבה . הכנסת, אך האווירה ההדשה
את צמרת השלטון לתנובה נאותה, וזו ניתנה

בנאומו של ואש הממשלה אל ד,זי,ומה.

ויתורים ותנאים בצדם
' הדר של פנייתם, , מעודדים מן ההד החיובי
ליטו ראשי הארגונים האקדמאים ;,ליטול את
העגיגיס לידיהם", ולאחר שקבעו עמדה משו-
תפת ביקשו להקנות לתנועת הויתורים אופי
כללי ביותר, על ידי צירופם של הארגונים ה-
גדולים במשק, במיוחד אלה הנחשבים כ"מע־
סיקים"• י:ד נוצר פורום כולל לגופים הגדו-

לים, מתוהו צמח הארגון הצמרי הנוכחי•
קבוצות נו- ' : העניגים במקביל י. כך התמתחו
ספות של שכירים המשיכו להצהיר על נכונו-
תם לויתורים, והעסקנים התכנסו לישיבות, דנו
את רשימות זומצהי־ : התווכהו והוסיפו לפרסם
רים. בתור כד הועלו גט האשמות נגד אר-
גוני המעסיקים על אי־הענותם לתנועת הויתו-
רים. ובקרב הצבור גוצרה ההרגשה שבעוד
השכירים.נכונים לויתורים, נמנעיה בעלי ה-
יכולת האמיתיים במדינה להשתתף בתגועת ה-

• ' , .'. . הגדולה, ? , ויתורים
מים־הדיבודים וההצהרות' ההלה בכל זאת
יותר. הובעה הדעה כי להסתמן תמונה' ברורה '
החוגים יקבעו עמדתם הסופית - , ברגע שכל
—,:כלפי' תנועת הויתורים{ . לחיוב או.לשלילה
הצמרי, והוא יתפזר. של הועד יסתיים תפקידו
נסתמנה המגמה לפתוח' חשבון מיוחד בבנק
הסכומים השונים ? ש- ישראל, אליו 'יועברו '
ייאספו, וכספים אלה יוקפאו לתקופה של 3
? אלה נחוצים ה־ ;לממש ?תבניות שנים. אד כדי
יק'?"עם הקמתם וחפעלתם

כלים הארגוניים, שר
אפשר יהיה לקבל תשובה ברורה ומסכמת:

מי ויתר ועל מה1 :
כי לפי שעה נמשך זרם ההצהרות וכל קבו-
צת מלווה נכונותה לויתורים ;בהצגת תנאים
.כניהול מדי- משלה. האקדמאים התנו הסכמתם
ניות אגטי־אינפלאציונית,:מצך הממשלה• ה־
וגעשיינ־פ נכונים לא להעלות אח חמחירים רק
:לא ייתבעו להגדיל את שכר עובדיהם• ה- אם
סוהרים ובעלי המלאכה תובעים הקפאת ה-

:- ..^." < י : ' ? : ; ? י מסיס.
פרופיסור י.כ• לקבל מש- ובינתיים מוסיףי
מרתו בשלמות, בצירוף ההפרשים המגיעים
של דבר יקבל גם לו. ורב התשש מ בסופו.
במסגרת ז!ת הששית האחרונה, עליה: הצהיר ־

הויתורים". '•"'' "תנועת

החאן של וזד ד!ז
ו ל וא ג ל חכה  נץ 

- מאת מילא אוהל -
חודן מי 'שמיעז? ?• מח נעמת, תיור האביב ו

תקוות אנוש ני תבאנה,
! יום אל יום יגוע...

, *תן כנפי־ימה הה, מי
לי, גיי לי תולעת ו

לו רק חופשי נאדם או
אשב או אצאה•••

אייך, אייך, אדמת קודש,
. רוחי לד הומייה ז י , .
איייו ארצך חיי־נפש,

מו.!א גם ל, ייה•••
איין, אייך, אותת קודש,

רוחי לך' הומייה ו
לו גם את גם אני יחדיו,

נשוב עוד לתחייה•••

ץ* אשר כתב המשורר מרדכי צבי מאנה
V בתים אלה בתור שירו "משאת נפ-
שי", בגלות תסיח חרחוקה, במהציח
השנייה של המאה ה־19 — לא יכול היה
לשער, כי העולים הראשונים על אדמת
חדרה ישירו אותם מתיר כלות הנפש,
בשנת 1891. גפ העולים הראשונים על
אדמת חדרה לא תיארו לעצמם, באותה
? בשעת אותה שירה, עד חינו ית- שנה,
הגורל, לדכרי־חשיר 'ולהם גם יחד, אכזר '
היום י שבו "אוויר ארצד ?חיי־נםש" - עד ?

יהיה."מרפא גם לגווייה..."
הם ?ידעו כל? דבל אחר, באותם ימים
וקדחת, ' פחד; וסבל, וביצות,.. . : ראשונים
ורעב, י ויאוש,' ומארב, ושנאה, ומוות. שום
אך? יחד עם זאת הם. יהיו .י י דבר '.לאי"חסר..
בעלי ציפורנמט — ארוכות ועקשניוח.
הם: קדחו — ונאחזו:;. הם ' נאחזו. הם •
; הם גם שרו• 'לפעמים, מחו — •ונאחזו

למרות הכל. אותו השיר י—.
• כן. • זה י היה מזמן. מאוד מזמן. עוד
מעט שביעים והמש שנה. הזמנים/השתנו.
עלי הביצה — יושבת? עיר. גם המראה• י
; מי שלא עבר , וענד — עבר י שעמד . מי

באדנות הזאת... •" : נקבר• : ' ! . י-• י: האדמה ?הזאת
• 

 י
, ; : ' ' • ? . ' י•:";' ? : . ' ־. .- ' '?"? י ' 'ד:

לושים־אלף תושבים• שלגונת־אלפיפ .}̂
'מ:והמשלמאות תלמידים. י אלף ותמש•
מאות' דונאם יער. 12,500 דונאם פרדסים.
3,000 דונאם דגים.: בריכות ? 000;1 דונאם'
.מטניס." , תפוחי־אדמה. 3,000 דונאםע
6,000 דונאם מזרע. 2.500 דונאם אקליפ-
טוסים... בית־חרושת לצמיגים. מפעלי?
נייר. פרי־טעים... תנופת חפיתוח• תוכ-
ניות• התרחבות. רחובות רחבים וכבושים.
חחנת אוטובוסים גדולה. בניין עירייה

חדש• קדימח• חלאה...
:' ? '' מי מכיר ? מי זוכר ? — —:

ואני באתי לכאן חיום לחפש משהו
. בחבל, חיורד אחד: פינה אחת. גדורה
?'?פני כמה . ונשען • על ? קשתות־קשתות,
עמודי-עץ או ברזל מצ1בע.י^אגי באתי
לכאן, כדי .שיוליכו. אותי למקום היום .
ייויאימררי'לי:־'',,דאמדיכאו אחדיאו שניים"
? ראשוךבראשוניםי יתדיל? הראשונה, תקע
ראשונה.!1־"והאהיז־באןן ־ כאן.'יהניח לבנת"
למוות אהד הראשונים־ קדח ' - בהדרי זה,
שבראשונים.., וכאן חם .חיו שנים רא-
שונות, בעוני, נרעב, ביגיעה; יחד עפ

הסומים והגללים..."
ונשאעמוד נאן — ארצה נמו בלי־משים
; ותישור כל להסיר את כובעי מראשי
קליפה של ציניות מלוה־הלב, ובהכרה
— לפחות לרגע — גם המדכאות הכפו-
לות מן הציונות — שכף, פעם, שתתה
דם וזיעה. ונשאעמוד כאן, יחד עם' ילדי
וילדיר, לא נוכל להרים את חקול, אלא
נחריש:-ג ולו לרגע — בדממת קודש,
למול חרדת קודש־הקודשים האמיתי, חמ-
רתפת במקום הצד והדל, שחיה מזמן,
מזמן מאוד, בית היוצר האנושי העקוב

— לכל הדונאמים, והאדם,
.שירים שרו על חדרה. פואמות ואידיל-

והפיתוח-

יות כתבו עליה. ספרים נתמלאו קורותיח.
נאומים נישאו ביובליה. תיאטראות שי-
. שבו תקו גיבוריה — אבל .על המקום
עמד ביתו של שמואלפון, הבית הראשון
בהדרה, גיצב בית־מגודים ארוך וגבוה,
של, שמו- ואין זכר ושריד .לבית הראשון.

אלםון. כלא היה. . .

יותד חזק... :-. ? ." •הדודט ' ? • י . ,
י הראשון בהדרה ,קומות נכנה על המגרש שעליו הבית בניין מגורים נו!'

? (מול ה"האף) ע''י ביתו של שמואלסון י י י .

. הישן _ הוזנח... . ? ?
שרידי ה"חאן" של חדרה, שנו גרו ראשוגי־המתיישביפ — שרוי בעיופה מוחלטת

בבית הגדול, חחדש,. . •'הילדים שגרים
. יודעים לספר משהו על ח"חאן" שממול.:

שייקה' יודע יותיר, "מרים יפחות• שגיהט
בכיתה י גי. הם קופאים על חבל כפול; :
: מגמי0*!ז̂ן ואיגס . על"המדרכה המוץצ.פת,:.

:' .̂ —,אני רוצה מהם ההקרן י המטריד ה;ה.
̂ש נאה, שמח̂מ ללדיט נחמדים. כך,,
יודעים ' מה - שיודעים על ה"חאף-':.*ן̂ג

ידייריו מאז. ! אכסנייה עלובה . ה"חאן" של חדרה
ויקרה זו, שבח יקדו, בחלום ובקדחת,

ראשוני־הראשונים.
אבל מרים ואורית רוצות להמשיד ו-
לשחק בחבל, ושייקח• דווקא היום הולך

לסרט. אין לי אליכם טענות' חלילה. ל־ ־
היפר: יפח מצידו של ישראל, וחברי ה-
בו־ במקום להדריד אותי אל שרידי ה"חאן", ?יקטן ממנו, שהיו מוכנים ומזומנים-

הישן והמפורסם.
;' היופי . כאן נרקמה חדרה. כל מה שהיא '

י י כאן' מקורי הראשון• אבני'-הכתלים .
—

חחרורות ' מעלות איזוב. העשבים 'מבפנים ,
בנקל את? הטבעת יומבחוץ — עד גובה הברכיים, ומעלה. ישראל הילד מוצא ,

. בקיר, שבה היו קושרים את הסוסים,
אך' אני, בלכתי אחריו, תוקע רגלי בלי־
משים בכיפת צואה טרייה, שאינה כלל
וכלל זכר לגללי־הםוסים מלפני 75 שנים
— ורגע יראת־הכבוד וההערצה נקפד,

עוד לפני שהתעורר.
יהזקאל גולדנברג היה בערך בגילו

של ? ישראל, י הנער שהדריכני אל תוך
שרידיו ? של ה"חאן" — כאשר הוא גר
בעצמו ב"חאן" הזח לפני כשבעים שנה,
.גם היום חתוכים, ברורים, דבריו עדיין

נמרצים 05 .('•־.־, .־'.חמ .0ז־ז::•.,-; גוי־זזי'
מקום. .מוס ? אץי משמרים. אצלנו י ,;לא.;
איו שמירח 'ואיו י יחס 'זןספיק,' לדאבוני
הגדול. רנה אספר לד: בשנת הראשונים
נתבקשתי להרצות לפני י התלמידים של
חדרה, ודווקא ב"תאן''. רציתי להיות
זהיר• ?הלכתי ? לבקר י ב"חאף, לפני שאני
עומד שם כנגד התלמידים, כדי לספר ל-
הם על אותם ימים ראשונים ב"האן"
הזה• חזרתי משם 'והודעתי: אני ב"חאן"
! בשום פנים לא ארצח לפני הילדים
ואופן לא ו ואם רצונכם להביו מדוע —
אמרתי להם — גשו לשם ותראו בעצמ-
כם. הרציתי בפניחם — אגל לא ב"חאן",

יד לבנים'." אלא בבית ,
.למול הזקן הנמרץ, שבורתו , ישבתי
מקופלים תלאות וזכרונות פי כמה מ-
אשר במותני כפולת-שבעים ושבעה —
וכאבי על אובדן־השרידימ־מתוך-הזנחה,

התבטל מפני כאבו.הזועם,

אתה, שאין מה לשמור בחדרה ז היה"בוא ואומר לך משהו. כלום . סבור
אחד מן הראשונים כאן וד"ר שפירא היה
שמו. כימאי היה ורוקח ואהב למשוך
עמד וצייר את הראשונים — במכחול. י
תמונה לאיש. היו תלויות התמונות באו־

לם חעירייד. הישן, וחטיפול בהן היה
כה נלהב, שנאלצנו אנו, שרידי חראשר
נים, לקחת אותן משם ולהעבירן לאולם
החקלאים. וגם שם הן הולכות !נשחתות

במהירות..."

.לכתי אל? בית האיכרים לראות את* ך'
י י התמונות. סביב־פביב הן תולות ב-
' צבען של אחדות דחה, של אולם הגדול.
אחדות התקלף, שמות נמחקים, אבק מצ-

טבר והילך.
באמת מוכרחים לעשות משתו, כדי לחדש אותן" — כך אומר מזכיר העיר,"
; . בן חיץרה .עמנואל כוכבי. הוא עצמו
בן אחד הראשונים. בית־אביו (שטרנין)
ברחוב אחד-העם — הוא בן 70 שנח.
כיום גרה בו משפחה, שעלתה מרומניה
לפגי 15 שנים. האשד? שבפתח יודעת
אומנם כי הבית הוא עתיק־עתיק —
?"זה? רואים עליו", לדבריה — אך הדבר,
לי טענות יותר מזה אינה יודעת. אין .
אליה —? אך העירייה• מה היא אומרת ל
ראש העיר, דב ברזילי, הוא צעיר,
חביב ודינאמי. גם הוא בן הדרה. הוא
יושב בבית גאה וחדש, בחדר נאה ומלא
אור, המשקיף לעבר יעד הדרה, הנטוע
על מה שהיתה פעם הביצה הגדולה וה-
של העיריי'! י הישיבות : ; ובחדר ממארת
שלו יש קיר שלם,- שעל גבו: צילום עייל
. מן • הזמן סוף הביצות המפורסם ההוא,

• ' . . . ' . : הרחוק ההוא. י? 
' רוצה להאשים את אלך, שקדמו. בתפהיד"אינני .— אני מודה:לי' אך אני בכל ,זאת; ד"יתדש- ראש העיר — הוא מתנצל.
. בשטח .זה. חטאו, או חטאנו, בחזנחה
גם אם עשינו, או :ניסינו: 'לעשות :.—
מהפזננים לתקן ואנחנו ? לא נעשה ? ידי. '
ל־ זאת. גם אני 'וגם• כוכבי. ערים מאוד 'י
נושא הזח. מכבי, .למשל, אוסף י ביוזמתו
' תעודות: ומיסמכיפ מימיה .הרא- זח שנים

? *ת? יכל• ? נצטרך לרכז שונים של? חדרה.
יחיד עם ..'השלנו,• . זה ולהכניס, למוזיאון

אתרים. אנחנו באמת רוצים לעשות משהו יהתמונות ושאר הדברים שבידינו :ובידי. י
— ונעשה. עוד לקה&ת חגיגות יובל ה־

. השנה. י? ננקה , ר ביולי. 75, שנערוך אותן
לשחזר'. ונשפר את 'ה"האן"' יאנו? חצים '
.לנו.־' י ' תוכניות יש בו לפהות.כמה, הדרים'.

אינני בטוח .אם ?.נצליח :לשחזר אוןזו ,עד ;
שבטוח' הוא; . אבל נשתדל• מה. - החגיגות,
ני נסיים — :בשיתוף ,עם 'חברת "מייסדי
חדרח", שחבריח תרמו את רוב חנספים
— את האנדרטה חגדולח לזכר המייסדים
ב"גן המייסדים" שלנו, כמרכז העיר. אתה
יכול להיות סמוך ובטוח,. שגס. אנחנו, ו-
י: החשיבות ה- . את בעיקר אנחנו, מבינים
חינוכית וההיסטורית: שיש:בשימור מקו-
ןאת"גם על־פי מות כאלה, אנחנו רואים :
אנו מיעומינים ההתעניינות שמבחוץ, אבל •י

. ; ה־ בשחןור כמה מן המקומות הראשונים
: ?י • בשבילי?ילדינו-אנו". ללו בעיקר '

שתזיל :- :."אגי מקווה' אדוניי ראשז:העיד, מין אותי' לראותי ־בהגשמת"-וזוכניותיך."''
.:.::*¥;!>־ £$ך .' $̂ !̂ !̂£*!!0?'*.

^ני, ;לקזצל ̂נ &י̂ן ך! מ̂ז
האנז־ר-: י! ^^ממייסזיים"ימאל • י אות̂י

?טה, המתרוממת בדמות עמוד בטון גבוה : '.: . י;  . . . :•': ::': ? ;'. ־ ; . ? יי. כלטי'-מעלה;.": .'
זארכיטקטונית קנע, נמו' . ' 'מדי."את הצורה ,' בן, האמן. לא 'התערבנו בזח' יותר

ש̂ל י מת אחד:" דכרי אני רק אמרתי'לוי:
זח. צריד ,לצמוח"מתוד ?מים, תעשה —:.

: יכי המים יהיו םמל .לביצות הקדחת' של י - ? "; ::". ? האנדרטה אומנים מתרוממת אל־על י מ־ ?יחדרה, פענ!"•: "
. תוך כרימת של מים; ?'המרוצפות סביבן' י

לא ? בחלוקי־נהל צבעוניים. כל זה עוד '
גמור, אך יהיה גמור לקראת חגיגות

השכעים־וחמש.
מזכיר העיר בעצמו, בן ראשוני־חדרה,
מספר לי: "לא מזמן סיירתי במזרח ה-
רחיק• ביקרתי כמובן בהירושימה. עיר
חדשה לגמרי. נהדרת בתכנון ובביצוע,
אך בתיר־תוכה של המודרניות ובתוך-
. בית אחד חוכו של השכלול — השאירו
נמו־שהוא, מן העיר הקודמת, שלפני
הפצצה האטומית• ויש שם שלט וגידור

והוא שמור כאות וכמועד לדורות ה1
באים".

! אתה אמרת, כבור מוכיר העיר

 י
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ץ 61 ר מ ו גו 6 6  ו נ נ ו נ י 0:  ד ע ו ל מ 
הבחינות נערכות מטעם משרי מי*גוך והתרבות.
לרשות התלמידים: * מוריט אקדמאיימ
מנוסיס # קרן סטיפנדיות•
תעמוד בנחמות י• לאחר י באם לא.
 שהתכוננת להן אצלנו, נלמד אותך

^

\ שנה נוספת לקראת אותן בחינות•

? §||¤@ בתי ספר תיכונים, תל־אביב |
^̂ ||¤ | : התיעצות •פדגוגית וחדשמיו

§| 1̂|1§  ־ יום נין ץ
 כל

רח' גורמן 53 פינת רת' ויינס, טל• 248514,

̂ק|1|*| חשעות 4-00ג—00־8 למנת"צ• וחי אנטוקול'זקי '4 ליד 

ןןןן!  ̂ אולוזוווב נמת אבן גבירול, בין חשעות 8-00—30*5 אחח"צ•
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נבחרו אישית מ־7 החוות הראשיות
ת רבתו מתו מ  ני י נ מ ל  ו ד גי ל

יכל מחרוזת של פניני מיקימוטז —
מוטבעות כחותמת מיקימזםו.

חשוב לישראליט
הודות להורדת המכס ומס המותחת בשעור 70%
התאפשרה הזזלח ניכרת במחירי מחדשת פנמים
מתורבתות (מהיבוא האחרון). ?כעת המחירים
לישראלים גבוהים אך במעט מהמחירים לתיירים

ודיפלויממיש, הנהנים משחרור ממכס ומסים.
ני מיקימוטו מוטבעת בחותמת כל מחרוזת פני
מיקימוטו ונושאת תעודת אחריות ומהימנות. '

::- לןקןעך ??^3ג-̂-
,נריהודה' 58 מלון הילטון

תל־אביב
המפיצים הבלעדיים ?ש?' פניני מיקימוטו בארץ -

ה ק תי ב
ח!?ע!מ![איוו

"'
' 'רו"י^ו . :. יי:
' ,.;. ;.מאת י .

? ' פאסמ
י
?וזווארד

תרגם אוריאל שלח

הווארד י פאסט מתאר
לפנינו את אחרוני ה-
חשמונאים ובית הורדים
רומן סוער של ברגיקה 1בימי יהודה האחרונים.
היסוס . בת אגריפם עם

, הרומאי על רקע מלחמת
ירושלים ורומא.

בנל חנויות הקפרים,| ; להשיג
"הדר'> הוצאת ספרים.בע"מ י
\ ':. .:,, :. : .:.- .. תל־אביג .. : . ':., . ? י

ת ר ו מ ש
סוממיות
- מאת עזרא ינוב -

כפל ימות השנה טרוד ר' ישראל פייגל־
שטיין במשקו שהמושב "קוממיות" ואילו
מראש חודש אדר ועד לשבוע בניסתו של
חג וופפח — הוא "מושאל" למאפיית? ה-
כ־ מצות של המושב. תפקיד מוגדר לו:
מגלגל", שלא יקפיד "משגיח" ואוי לו ל"
לשמור על זזילכות גילגול מצות, כנתוג

וכמצווה".'
מצאנו אותה כאשר הגענו ל"קוממיות" י-.
טובלת בבוץ של ? הגשמים? האתרוגים• .כאן
מספרים בלחישה, כי הגשמים' שהגיעו השנה
תוצאה ?ישירה של תפילת הרבי־ . באיחור, ,הם
מגור — אליו יצאה.משלחת של, אכרי "קומי
מיוה", לבקשו ני יתפלל לגשם. שמע הרבי
' שפ ונשא תפילה והגה — מצא אוזן 'קשבת
אותנו בפתח . במרומיפ• מכאן הבוץ שהקביל

מאפיית המצות•
המאפיה עצ&ת שופצה מאז אשתקד• הוסי-
.מעל לתקרת פו לה נדבכים, הועלה גנ הדש
החדרים האפלים, הוכנסו שולחנות־זכוכית
ואפילו מרפסת המאפיה —י שם עופ־ , חדשים
קים שני צעירים ממושב זבדיאל הסמור
בעיוף מקלות הלישה — מרוצפת מהדש.
דק התנור הגדול, בחדר השמאלי, נשאר
תמיד. רוחש . איתן כמאז. פתחו הלוהט פעור
להבות אש מנהלי בולי עץ־הזייח, הנזרקים
לחצי שעה. התנור לוהט כולו אל תוכו אחת.
ואור נגוהות מרשף אל יפתחו,? כל אימת

מחתה את הגחלים, . יות המצות : שהמגיש.,
במרפסת י המאפיה י פנש אותנו ר' לוי יבש.
בכל ימות השגה הוא. אופח לחם, במאפיית
הלחם של המושב, הנמצאת כמה עשרות
מטרים ממאפיית המצות• לקראת הפסח מת-
קדש ר' לוי מעבודות החול, מטהר עצמו
ומכין את נפשו לקראת מצוות אפיית המצה
. ר,וא בגדי הדר, השמורה• בימים אלת לובש
פוסע לאפו ב"ממלכת המצה השמורה" ועל
^סביבה, י פיו ישק -דבר• הוא המקבל' אינ ריבני
הבאים לכאן מדי פעם לזכות:במצוות. אפיית
המחליט ,;,שמורד," למשפחותיהם• הוא , • המצה השמורה ?מ"קוממיות'" ל-"מצד. משלוחי על ?
ירושלים, לבירות העולם ואפילו לרוסיה. והוא
כולו הישובים: 5 ק"ג לר' פלוני בבני־ברק,
8 ק"ג לישיבת האברכים בעיר הקודש, 100
ק"ג יצאו בדרר האויר לצרפת, ולאנגליה

ולאמריקה ועוד ועוד.
מגלגלות המצות

כאשר נכנסנו לחדר המרכוי — הדר מגלגלי
המצות — קידמה אותנו המולת צחוק, זמירות
חסידים ושירת נערות ממושבי הסביבה ה-
מועסקות כאו בשכר• מימיו — שולחנות
הזכוכית שמצידיהם עומדות נשים ונערות
עם מעריכים בידיהן ומגלגלות את גושי
הבצק, שהוגשו להן במהירות, כמעט בבהלה
- עד הפיר גוש הבצק ללוחית שטוחה של
בצק. עוד ועוד הן מגלגלות, עד אשר יגיחו
למעווכים ייקחו את ה"רידלך": אותן גלגלות
מחורצות־שיניימ, אשר בעזרתן הן מחרדות
חורים במצה• דיליד וחזור, ־הלוך וחזור הן
עוברות עפ ה"רידלך" על הבצק השטות והנה
כבר נאים הבחורים עם המקלות האדונים,

לאפוף את המצות לתנור.
אך סיימו הנשים את עריכת הבצק במערו־
כיהן והבצק תם בתוך ה"פיילה" (הגיגית
הגדולה), — מגיחות הן את המערוכים על
שולהנות הזכוכית ויוצאות למרפסת לפוש
קמעה• דקותייס נופשות וחמש דקות נוספות
הן טורחות לנקות ידיהן מכל שריד של בצק,
גרגר קמח או פרור בצק מיובש — שעלולים
היו להידבק לידיהן• אחר כד הן ממתינות
בסבלנות בתור המתמשך בפתח המאפיה —
עם גיצב ר' ישראל המשגיח, הבודק בקפד-
נות כפות ידיו של כל לש, עורך בצק או
מוביל מצות לתנור. אוי לו למי שמצא על
ידו פרור או גרגר. לא הרחק ממנו ניצבת
גברת חנה מיזל, הבודקת את כפות ידיהן
של הנשים והנערות. בינתיים עמלו במהירות
בחורים צעירים בניקוי המערוכים בנייר זכו-
כית ומטליות נקיות. שתי נשים ניגבו שוב
ושוב את שולחנות הזכוכית, להסיר מהן כל
פרור של בצק שנחמץ והכל מוכן ל"סיבוב

־ חדש" של הכנת המצה השמורה. .

,קמח שמור ו"מיס שלגו"
עתה מגיע תורו של אבנר, צעיר בעל זקן
עבות, הגיצב בהדדון קטן בעל שגי 'פתחים.
הוא זוובק בין ברכיו את גיגית הלישה,
י ואשה ממהרת קורא לעבר הפתח השמאלי,
: שמור מגרגירי . קמח לתוך הגיגית לשפוד .
.(הקמח המיוחד"שנטחן החיטה של "קוממיות''
נטחנת קמח -בירושלים והוא •מקציר ההיטים
ז)ימושב). אבנדיקווא פעם נוספת . המיוחד של
- ומהסתה הימני:מושיט גבר את ידו ויוצק
גדולה ישר לתור ציגצגת ' ' מתור ? מים שמורים,
שגיתגה' "שלנו", כלומר,

מים' הם' הגיגית• אלה'
להם שהות ,להיצלל במשך. הלילה• אבנר לש
מדוד. וקצוב : ולש במהירות: ובחוזקה, בזמן
ואחר כך; הוא מחלק את ?העיסה לכדורי בצק,
המוגשים במהירות לשולחנות הנשים, הממ-

תינות עם מערובים בידיהן.:::
המצות.נשארות בתנור הלוהט, אד דקותיים
או שלוש• משפ 'הן מועבהת לבד־קה, שמא
חו"ח נדבק במצה הנאפית בתנור — גרגר
. המצות השלמות מע"' .או רמץ ־כבוי. :את חול
חדר-התנור לחדר האריזה. שם נירים אנשי ?:
שוקלים כל משלוח — קטן בגדול ואורזים

: , : ההזמגות..
^
את המצות על פי

'לוי בש, כמה מצות ר' י את כאשר שאלגו:
עייצרת מאפיית המצות של "קוממיות" —
ד' סייגלשטיין אמר: "נפ־ ואילו פיק להכין לכל יהודי שומר. מצוות זזמבקש ילא השיב' ?י
*הניא על שולחן ה,סדר' את המצה השמורה".

הגמנפיה "אבן פנה" בחיפה
יי כפקוח משלד ההניד יהונרכות

י;י? הרשמת התלמידים
יט, י, י"א, לשנת הלמודימ תשב"ז י להוו־ווית

י. מתקיימת.: ,במזמרות ביה"ם רח' בר-נובבא 5 ננל יום
.12.00-10.00 לפנה"צ ובימים א. ג' ה, גם משעה משעה
16.30-17.30-אחה"צ• נא להביא : 3 התעודות האחרונות
3י תמונות, הודעח בדבר י ''(החל מסוף שנת הלמוד תשכ"ה)

•1 הפקר והדרוג. תעודת זהות של ההודים. | י:•'•'• -
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לא! אמר לי פיר אייזיק וולפפון,
,איש שהמחזור הכספי של מפעליו
!ותקרב לתקציב מדינת ישראל. לא,
אל תשאל אותי• על כפףי. תמיד
כפף, כפ,־!, כסף. מה זה כפ,''? זה

החשוב בחייפ ?
מוטב שתי&אל אותי: סיר אייזיק,
איך זה שיהודי פשוט כמוך הוומן
לסעוד אל שולחן מלכת בריטניה 7
איך זה שהוזמנה על ידי הנשיאים
האפריקניים נייררה, אובוטה יקנייאטה
להיות אורחם האישי, ואוכל כשר
הובא בשבילך במטוס מיוחד ן תשאל
זאת, ולא כמת אתה מרוויח בשנה.
אתה מבין אותי י שאל מדוע קיבלת.
דוקטורט של כבוד משלוש אוניברסי-
טאית, וכיצד וכיח להיות חבר במכון
המדעי המלכותי, שבו חברים עד היום
רק שלושה אישים שאינם מדענים:
סיר ווינםטון צ'רצ'יל, הנסיך פיליפ,
ואנוכי' והעיקר — אתד, שומע —
כיצד הצלחתי להישאר יהודי טוב
ושומר מסורת. את זה אחה צריך לש-

אול אותי ו
? אני: באמת כיצד

הוא: (בהערצה) אבי היה אדם
ירא-אלוהים מאד, חחנות שלו לא
היתד, פתוחה אף פעם בשבת, מעולם
לא עלה תער על זקנו, והוא הקפיד
להתפלל שלוש פעמים ביום. (בחמי-
מות גדולה) אבא היה בן אדם צנוע
וגחבא אל הכלים. הוא שלח אותי
ל"חדר", הקפיד שאניח תפילין, אלבש
לביר. הכנסת. מיניניפ אלד, היד, קפדן"ארבע כנפות", ואלך בשבת ובחגים

מאד מאד•
אגי: ועכשיו אתה מניח: תפילין ?

סיר אייזיק וולפסון: (כמשהו מובן
מאליו) בהחלט, ודאי! כל בוקר. (שו-
נרתיק יויןוק של לף ממנות השולחן,
תפילין, מליו רקום בחוט מוזהב:
"לידידי ר' אייזיק וולפסון, מפנחס
, והתעשייה" ומוסיף ספיר, שר המסחר
באירוניה) זה הדבר היחיד? שקיבלתי
חיגם אין כסף י מידידי פנהס ספיר...
שאלה: ומה עם ארבע כנפות, אתה

־.' "..., לובש אותן עד היום? ",.,:, ."., .
סיר אייזיק: (יפו!זזרא1זיכפחודי חול?'"־

צתו, ומוציא את ארבעת הכנפות כדי
להראימן) ודאי, אלא .פה.ו,,בבקשד"..
ראה במו עיניך. תסתכל, תסתכל, הנה -

לך!
אני: מה היה המצג הכלכלי בבית

אביך!
אבא לא היה גזינסמיו

הוא: (בלי מרירות) צנוע מאד.
צנוע מאד. אבא שלי עבד קשה לסרג־
טת המשפחה. (בסלחנות) הוא לא היד,
ביזנסמ'אן גדול, אבא שלי. אבל הוא
היה חייב לפרנס שלושה בנים ושמונה
בנות, וזה לא היד, עסק קל. אלא
שהיה לו לב רחב, (בגעגועים שים)
והוא נתן לי את השורשים היהודיים
דלי. כתבת את זה? השורשים היהו־

דיים זה דבר חשוב מאדן
בשנת 1911 עזבתי את בית־הספר
על מנת לעזור לאבא ככית־המלאכה
למסגרות שלו. (מגחך) שכרי היה חמי-
שה שילינג בשבוע. אבא שלי לא היה
איש כספים גדול, הביזנס בכלל לא
עניין אותו ביותר. לפני שנתיים. כא־
לאוניברסיטת גלאזגו, עיר מולדתי,'"ד תרמתי שלוש ?מאות אלף לי"ש
כתב עתון אחד כי אבא ז"ל נהג
לומר: "אני אינני ביזנסמ'ן גדול,
אבל יש לי בן שהוא גאון פיננסי".
ובן כמת כנך 7 שאלו (עדיין נהנה
מן המעשיר!) והוא השיב: "בן תשע!"
(נזכר) אצלנו היה בית דתי ממש. אמי

חבשה תמיד פאה נוכרית.
שאלה: כאיש בעל היקף עסקים
בינלאומי, איזו עצה אתה יכול לתת

לכלכלת ישראל ו
היד אייזיק וולפסון: (מושך הכת־
פיו) עצה ז אגיד לך דבר אחד. משפ־
חות יהודיות רגילות מימים ימימה לתח
חינוך טוב לילדיהם, רגילות שילדיהנ
יהיו לכושים היטב, וזה בסדר גמור.
אינני רואה כל רע במשכורות גבוהות
לפועלים, (בהדגשה) אנל בתנאי שגם
פדיון העבודה יהיה גנוה. אהד, מנין
אותי י אם פריון הענודה לא יצדיק
את השכר הגנוה, לא תונלו להתחרות

נשווקי העולם. לא תוכלו לייצא.
עצות ו מה אני צריך לתת למדיגת
ישראל עצות ו (מרים קולו) שמע אי־
תי, אני מאמין גדול בשנל היהודי,
ואם השכל היהודי עשה חיל בכל
העולם, מדוע לא יעשה גדולות ונצו-
? ליםן. אגי מ־ רות במדינת ישראל
שוכנע, כי כמדינת ישראל ישנם מו•
חות בקאליבר בינלאומי, יהם עוד
יתגלו במשך הזמן, (משתלהב) יתגלו
יתגלו, אני בטוח! יש פה יהודים
נעלי יוזמה מרץ ורצון, שעשו חיל
במשך זמן קצר. יש פה אנשיס ענ
דחף גדול ואמביציה, (בסערה) יש, יש!

עסקים-
הבסיס הטוב ביותר

אני: קיימת סברה, כי יהודים חמיד
:זקחים האשד הם נמצאים בין גויים,
אבל כאשד הם גדים יהד, זה מסובך

יותר.
סיר אייייק: (בחריפות) שטויות!
:שטר :גי אמד לד אח זהו אלד, סתם
יות. המדינה גדושה ומלאה אנשים
אמביציוזיים, ואט תתאמצו ותצמצמי
את סער המאזן המסחרי שלכם, ותיצ־
רו אקלים מתאים, יזרמו אלינם מש־
קיעים מתו"ל אתה שומען יזרמו,

יזרמו!
(אופטימי) אני אומר לך: אפשרו־
יות הרווחים מהשקעות בישראל.גדו-
.בעו- ,אחר לות וטונות נמו ננל מקום
? שהממשלה י לם. (כחומות) אבל בתנאי
הקייס אח הבטחותיה למשקיעים! ב-
תנאי, שהממשלה לא.:תתחרה: עפ,דר
משקיעים ובתנאי שהיא תמשיך.לשמור
על יציבות הלירה! אני מבטיחך? *אם
כד יהיה, יבואו הרפה משקיעים להש-

קיע בישראל. הרנה!

סיר

וולמסון
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האפשרויות שהיו לי פתוחות לפני כל בן־אדם צעיר;" י, א קסם ולא מזל
רק עבודה קשה;-אני עצמי כמעט לא משתמש בכסף;־ מד הצלחתי
להשאר יהודי טוב ושומר מסורת; - שקית התפילין של? מחם ספיר; ־־
אם ישראל תשמור על יציבות הלירה יזרמו משקיעים מחדל;-־ אחריות
כבדה רובצת על שכמי־־־ עובדים אצלנו מאה אלף איש;" תרמתי עד כה
ששה מיליון לי"ש לישראל;־־ אנו מוכיחים לעולם כי הגניוס.היהודי חי
וקיים במדינת ישראל;-דיברתי עם מיקויאן וחרושצ'וב על אספקת

הדלק לישראל; - הכסף לא שינה את אורחות חיי
שאלה: אתה עצמך, סיר אייזיק,
מעדיף להשקיע נמדינת ישראל, או

לתת לה הדומות?
סיד אייזיק: לוק היו! אני תורם
הדנה למוסדות, אנל נאשר אני רוצה
לעשות ביזנס במדינת ישראל מותחים
עלי ביקורת י ומטיחים נגדי: הביטו!
הוא נא לעשות כאן ביזנס! אז אני
אומר, רבותי, מה ישן מדוע ל*
? הלא זהו ה- לעשות אתכם עסקים
בסיס הנריא ביותר! שמע, שמע!
.יזייתי רוצה שכל אורת בבריטניה אני
הגדולה יקח וישקיע נמדינת ישראל.
(מרכך את הטון) כאשד התחלתי נ־
עסקים שלי, היו אנשים שנתנו בי
אסון ועזרו לי. הם לא הפסידו מזה.
או, לא ו אותו דבר אני אומד בקשר
למדינת ישראל: מנו אמון כמדינה
הזאת, השקיעו, ולבסוף גם תעשו רוו-

חים מההשקעות!
הבט, לתת תרומות זה דבר אהד,
- ולהשקיע זה דבר אחר, יש כאן
גודם פסיכולוגי מעניין. בן אדם שהדם
הרבה למוסד צדקו; — נתן כסף
ושכח אותו. אבל אדם שהשקיע כס-
פים והפסיד — יזכור לעולמי עד
שבביזנס פלוני הפסיד חמש לירות!
יס סיר, זה טבעו של האדם. לכן
אני אומר: תשתדלו ותעשו הנל,
שהשקעות במדינת ישראל, תשתלמנה

? בטווה ארוך. הבנת אותי

המכשלה שד "שד"
אני: יש טוענים, כי עיסקת רכישת
מתקני "של" בישראל והפיכתם ל"פז"
היתה אחת העיסקות הסוברת שעשית

אי־פעס.
מלפפון: (מצטחק) אחת העיסקות
הכי טובות שליו לא הייתי אומר.
סד, קרה עם "פז" י אספר לך. בשנת
1956, אחרי מבצע סיני, פנה אלי
לוי אשכול שהיח אז שר האוצר ובי-
קש ממני לרכוש .את מתקני "של".
אגיד לך את"האמת*? ברכישה" זו •.ד,?ה
משום סיכון פוליטי מסו'יים. בשום
פנים ואופן לא הצלחתי למצוא אנ-
שים שיסנימו"לחשתיתףצאתי•' ברכישת
מתקני "של". אני התיחפתי:לכל העג־
נמו לתרומה, , ין 'לא כאל עסק, אלא
(ידו נוקשת על השולחן) עד היום לא
חוצאתי אף "פני" אחד מקופת "פז".
כל הרווחים מחברה זו, כמו משאר
עסקי בארץ, נמסרים כתרומה למוס־
דות, (בזעם) אף פרוטה לא הוצאתי!
נפט הוא בדרך כלל עסק טוב, אבל

פה בארץ, מרוויחה "פז" פחות.
אני: יש אומרים, כי סיד אייזיק
וולפםון אינו מפסיד לעולם בביז3פ.

זה נכון'
הוא: (נהנה, אך אינו חפץ להודות)
? קוסם. מכ־ סתם מעשיות! מה אני
שף, לוליין ן אוי אדם רגיל לגמרי.
איפה אתה חושב הכסף שלי? (לזצ־
? בבגקים! ביע על כיסו) פה בכיס
הכסף של המשפחה שלי מושקע כולו
במניות, ומה זה מניות ? נייד! (מנו-
פף בדף נייר שלפביו) זהו. גייר ולא

יותר!
? אם יש גאות בבורסה, אני אשם
ובאשר באה פתאום ירידה תלולה,
אחה תושב (מושיט שתי ידיו קדימה
י משהו) שאני, אייזיק . כמנסה לעצור
? לא. וולפסון, יכול לעצור אח הגל
אני אומר לך נפירוש — לא! אומ-
רים : "וולפסון, הרוויח!'' מה הרוויח ?
נייר! אומרים: "וולפפון הפסיד ד
מה הפסיד? נייד! זה נייר וזה נייר
(בנימה פילוסופית) מהו בסופו של

דבר נל העושר? נייד!
(במרץ) אתה יודע איזו אחריוח
? לא לאייזיק נכדה רובצת על שכמי
וולפסון אגי דואג כל־כך. יש לי למע-
לה ממאה אלף איש שעובדים בשבילי,
75 אלף מהם מועסקים ברשת "נוייע
יוניברסל סטורס". לפחות עשרה אחוז
מהם אני מכיר אישית. כן, מה שאתו

שומע!

יש לי אנשים
ממדרגה ראשונה

(בסיפוק) יש לי צוות מנהלים מצו־
יין, שגי האחים שלי גנז הם בתוך
ווביזנס שלי. בכלל, יש לי עקמו:
אני מקיף את עצמי באנשים ממדרגה
־אסונה. יש אצלי שגי אנשים שעשו.
אתי את נל הדרך מן ההתחלה, משנת
י אחד )192. הם עונדים אצלי כמנהלים,
:והם יצא עוד מעם ?טנסיה, יהודים ו

לא, דווקא שניהם גויים. -
אני: אתה נוטר, לחלק סמנויות
או.לרכו את מירב הפיקוח , לאנשים,

בידיד ?
סיר אייזיק וולפסון: (בתקיפות) אני
מעניק סמכויות למנהלים שלי, שמע
אותי! אין איש: עסקים בקנה מידה
גדול, היכול להצליח בעסקיו אם איננו
רשמת זאת ז -סמכויות לאנשיו! ' נותן
בסדר. כמובן שטועים, ולומדים מן

הנסיון. האדם לומד כל החיים.
שאלה:. מה אתה עושה, כאשר אנ-
שיך טועים ? אתה נוזף בהם ? שמעתי

שאתה מפטר אותם,
? אני הוא: (מקמט מצחו) מפטר
לא.מפטר. אנחנו מבררים את העוי-
. ביותר, וזהו. נים בצורה הידידותית
אני יודע מראש שאנשים עלולים לט־
עות. כל מה שאני תובע מהם הוא

שילמדו מן הטעויות!
? אני: איך אתה מתיחס לעובדיד
מה תנאי העבודה במסעליך בהשוואד

.למקומות ענודה אחדים 7 , .
. אייזיק:• .. יש י לגו קרן ' פנסיה .סיד.
שהחברה עצמה ולנדה נושאת נה,
אנו' סבורים, ני תנאי העבודה שלגו
טוביגז יותר מאשר במקומוי! אוזרים,
; שאלו! כיצד אתה מהלק את תרו-

' ?? .? ? , המידה מותיך,? . מהו, קנה
'חשובה: 'ל"קרן וולספוך יש ועדו
י, *יוחדה:המעיינת. ננל ?הבקשות! ? ?ומחל־
את ההקצבות והתמיכות למטרות י ?לתי

בריאות, אמנות, ספרות, וחינוך. אני
עצמי אינו' יושב בועדה וכמובן שאני
לא יודע על כל תרומה ותרומה. (נא-
ואתי מתייע- נח) אני יו"ר ההנהלה, ,
צים בעיקר לגבי התרומות הגדולות.
אני: האם אנשים רבים כותבים

? אליך אישית ומבקשים כספים
סיר אייזיק (נאנח טוב) לעול אילן
(מצביע ער צרור מכתבי משו! יתרו־
מות) רק השבוע הגעת? ארצה, ותראה

מה כבד הגיע אלי!
כולם זזלשבים

שמגיע להם
הצרה היא שכל אחד פה חושב
שמגיע לו, וכל אחד סבור כי רק הוא
צודק, וכאשר אין נענים לו נפי שצי-

פה, הוא תינף ומיד נעלכ!
(חוזר לנושא החביב עליו) אנל נע־
ווב את זה. אני רוצה לספר לך על
מרמי הנוער שלי. וננן, שמע נא.
אני הבטחתי להקים עד שנת 1970
חמישים־?' מרכזי נוער — ואני אקיים,
עד עכשיו ככר הקימותי עשרים וחמי־
שה מרכזים ובשנת 1970 י יעמדו כל
מרכזי הנועד על תילס. הייתי רוצה
- אתה יודע מה הייתי רוצה ? שבכל
מרכז נוער כזה תהיה פינה קטנה עם
שולחן, וארון קודש קטנטן, וכל מי
שירצה יוכל לבוא ולהתפלל — לזכור
מנין צמחנו כאומה. לא לכפות על
מישהו דתיות חס וחליל!!. אני סבור,
בכלל, שלהתפלל אי אפשר להכריח.
אבל מדוע לא תהיה בכל מרכז נוער
? בשבילי התפילה היתה פינה כזאת
תמיד מקור הנאה. (עזצם ניניו לרגע)
לי התפילה נתנה תמיד אושר גדול.
שאלה: האם יהיה זה נכון לומר,
כי את מרבית תרומותיו בישראל אתה

נותן למוסדות דתיים?
סיר אייזיק: אדרבא, אינני מונע
בעד אתרים מלתרום לכל נושא שהם

, ךוצים' לרבות אלה המותחים ,עלי
ביקורה. חרומויוד שלי הקיפו אא כל
מכלול נושאי' החינוך, הבריאות, י וה-
תרבות.' תדמתי-למוםדות כמו חאוני־
בדטיטה, ממזיזיייצגין, ?רית ורל&מץ

"אבי לא היה איש עסקינו. גדול"

בעכו, אודט ועלית הנועד.
אני: האם תעדיף לעשות עסקים
עם יהודי יר&־עפייםי כלופ יתיוז

לך יותר אמון בו ?
ידיים של איש עמל .

סיד אייזיק וולפטון: חם ושלום!
האס העובדה שמישהו הולד לבית
כנסת וסוגר את עסקיו בשבת עושה
' טוב יותר בעיגי מאשר יהודי אותו
? חס וחלילה. מובן שאני שמת אחר
לראות יהודים שומרי מצווח, . תמיד.
אבל אין זה בשום פנים ואופן קנה
ימיןה בשבילי. בחיים ובעסקים אני בוןיקיכל עג,ן ן<גופו ממש< 1'.~ מ>ש
סיר אייזיק מלפפון הוא גבר נמוך
קומה, עם כתפייה,דחבו0; ,מן, הרגיל"
ר*זמ"גזדי ומרשים.־ שצרותיו •שיבה,

אך גביניו שהורים לגמרי. עיניו הומות
וצוננות כקרח כאשד הוא מדבר ביזנס,
אך חמות וטובות נשהוא נזכר בבית
אבא, או מדבר על ישראל. יש לו
כפות ידיים גדולות ותזקות כשל איש
עמל, הוא לבוש חליפה אפווו, ששוטה,
חולצה לבנה ועניבה אפרפרה. הליכו-
? תיו פשוטות, בלי גינוני טקס, עממיות
הוא מדבר בתקיפות ברו- • אבל. נמעט,
רה מאד של, אופ היודע בי; קשה.לגד
צוא רחוב ברהב־ בריטניה בו אין .
לוגלםםון איזה בית עסק. הגא יהודי
. אישיותו קורנת בעל לב י? חם ורגיש,
בלתי רגיל, ומין פעלת- . מרץ דינאמי

נות של הר. געש סועד.
שאלה: האם אתה מקיים קשר עפ

חוג ידידיך הותיקים מגלזגו? .
? י סיר אייזיק '(אינטימי) או, יש לגו הר־
בה ידידים מן: הימים ההם. בית-
נו פתוה לכולם. הם באים אלי בכל

. זמן שירצו, (מסתער) אדוני, מה אתה
' ? הכסף לא שלנה חושב, השתניתי
אותי כחוט השערה. אני לא הפכתי

אני אותו אייזיק מלפפון ו• ?? "סנוב".
• שלבשתי. •? אני •ממשיך• ללבוש מהי
אז. אני ממשיך להתנהג כמו"שהתנהגד..
.אותם מאכל ? תי אז. אני מנזשיך לאכול
:ושאני י לים יהודיים כשרים שאהבתי

• • • ' • ' . אוהב גם עכשיו. .
י? ':מזמי־ (בגאווה) ?ואתה שומע, באשרי
? לארוחות חגיגיוה ל"גילד־': נים אותי ?
בבר..: , הול'' של עידית לונדון, י. ידוע

שמכינים בשבילי־ אוכל. השר;.לממד־.?
דין, (בהרבה יראת כבוד) וכאשר המל-
כה הואילה להזמין את רעיתי 'ואותי
לאכול םעורת ערב על שולחנה 'בטי-
' דת וינדזור, הכינו בשבילנו אוכל כשד!
ואני שואל.' אותך, אמור אתה י לי, .
• מה? י דוחף מה מהזיק בן אדם כמוני,
אותי להיות? פעיל כל הזמן: מניני

. :? ? ? ? אני שואל אותך יהדות וישראל
• השורשים' היהודיים י

לוחפים אותי
.רגל אהה'.; בוא ואגיד.' אני לך, עלי
̂י&ע^ (בדיבוג-

לי
מה העסקים ש

אתה רוש&זי*־אניות, ובנקע' ?עט*$
; סיזאל וקפה, ויוטה, ובתי'מסחר סי•'
6̂*ר#'י*.טונאיים מנמויאיים' ו?221ל.י^^ הוגג־קונג,־ בסינגפור, 

, בדוום־אסוי־ צצטון־אמויקה. בקנדד,
קה, ובאוסטרליה! ואלפיים חמש מאות
סניפים שיל ,'גרייה יוניכוסל סטורס"

בבריטניה! י , .
י שאלה: אם כך, אפשר לקרוא לוה

. . . אימפריה שלמה) י
סיד אייזיק (נרתע) וזנח לי ולמלים
? המפוצצות, למה לך לכתוב אימפריה
אני לא יכול לשאת מליצות כאלה.
? לא יסע יהודי (חוזר לנושא) מדוע
כמוני לריביירה. יקנה ספינת שעשו־
עיט כמו שעושים עשירים אחרים, ויה־
נה מן החיים ? הגה, אגיד לך למה לא!
(טופח ביה על לבו) מפני שאני יהודי!
אני קיבלתי י בבית אבא שלי ,עליו
השלום שורשים יהודיים מפזדת"ם
עמוקים, והם דוחפים אותי לפעול למ-
עי העם שלי. מדינת ישראל ? בה־
לומותי הנועזים ביותר לא העליתי
בדעתי כי היא תקום, שהאגדה הזאת
תתגשם אי פעם, ועכשיו, כאשד יש
?־ודינה, אני אעשה כל שבכוחי לעזור
לה, (קם, ומחהלך אנה ואנה) אנחנו -
אתו! שומע — אנחנו מוכרחים להו-
כיח לעולם כי הגניוס היהודי חי וקיים
אישית מאמין בו, , ,ישראל. אני במדינת

ומאמין שהוא. ישנו כאן.
? שאלה:. אתה מקיים גס קשרי מפחד י

עם:בריתיהמיעצות7 , _,
י סירי,אייזיק: אנחנו מגדולי היבוא- .
נים' בעולם י של עץ מתוצרת בריה"מ.
כאשד התקיימה .התערוכה הבריטית
בנגוסקבה, ביקרתי? שט ונפגשתי עם
? .הזה, מה שמו חרושצ'וב ועם השני
שיקשרו או- מיקויאן, ביקשו/י: מד,מ .
תי 1עם הגורמים המטפלים באספקת
דלק, רציתי להטדלד משלוחי נפט סוב־
ינשביל מדינת ישראל, והענין לא ייטי
אז, כיי הסובייטים לא נתנו ;, ד,סתדד
תשובה .ממשית (בקפדנות עסקית) אני
לא זנוזתי את הדבר, ואני מקווה כי
יבוא •יום והרוסים ישלחו דלק תמורת

תפוזים לישראל!

אנטישמיות:־מעודי לא הדגשתי :
שאלה:"ד,אמ גילויי האנטישמיות

? בבריטניה מדאיגים אותך
*5ס18#!%*א־*;-אני -'אישית לא,. הדי סי!* ?י זוייזיק• (באדישות) לא, בשוט
גשת:<!אף .•פעם, בימי:" חיי אנטישמיות
. עכשיו בבריטניה, כלשהי,:־:: ומה: ,שיש:
? ? ?*לה"הס^נילמים^שוללים ובלתי־חשו־ ? ' ? • ? • - : ־•. ;יי  . ' '. : י ? ? : . . : . , .בים; . ,1-1.'̂
אני: אחד הנידונים למאסר על
בית כנסת,, קדוגאן, טען שהוא . שריפת

עבד אצלך.
הוא: (בלי שמץ התרגשות) ידידי.
האם אני יכול להכיר את בל מאה
אלף העובדים שלי, ולדעת את אופיים ?
נכון. 'מוא עבד כמנהל באחת '־'חברות
שלי, אבל מצולם לא ופגשתי אתו פנים

. . אל פנים: 
.שאלה: עמיתך המנות, לורד םיימון
-נהג לומף כי לפרופ' חיים וייצ־ מרקם,
מן היתד? השפעה מכרעת על הייו. לאי־
יזו אישיות היתד, השפעה כזאת על

? חייך
סיד אייזיק,: (בשמחה) ובכן שמע,
פרופ' וייצמן לא־ אלי " בשנת 1934.בא
רותת צהריים, .למה באן אותו פרק
זמן בנו את מנון זיו, ואני חתחלתי
להתפרסם כתורם, כי נתתי עשרת
אלפים 'שטרלינג, להצלת פליטים יהוד־
יים מגרמניה. שאלתי את פרופ' וייצ־
מן: ז&דוני, כמר, אתה דורש מיהו-
די כמוני ן? וייצמן אמר: חמש מאות
תרומה נאה מאד. . .לדעתי לי"ש תהיה
(עושה .תנועה, כמו היה כותב אותה
המחאה עכשיו) הוצאתי פנקס צ'קיס
ורשמתי. לו• המחאה של חמש מאוח
שטרלינג.'. אחדי מלתמת העולם הש־
ניה, נפגשתי אתו שוב בניריורק. <?!">
העלה אותי בדרגה,• וביקש עשרת אל-
פים י שטרלינג — וקיבל. (צוחק) אתה
יכול .לכתוב,. כי באותם ימים כבר
התחיל; מאיר וייסגל לתת לו עצות כמה
לקחת — וממי! (כלאחר יד) דדך אגב,
תומתי למכון וייצמן כמיליון מאז '

לי';ש.
שאלה: איזו אישיות יהודית נער-

צת עליך?!

הרב הרצוג הביאני הנה
':(מיניה וביה) אני הע- ;אייזייק: 'פיו
; המנוח. הוא רצתי' את הרב ?הוצוג
-היה המדריך הרוחני שלי. הוא שהבי-
אני בפעם הואשונה לאוץ־ישואל. ב-
השפעתו הקמתי *וו! המרכז הדתי־רוח־
ני־תובויתיי"היבל• שלמה"?;' הערכתי מאד
?את• חותנו הרב: הילמן,: אב בית דין
'ידיד קרוב? מאד של . בלונדון, שהיה

? '
"', ? - ' ' •:?:' ;• ? אבי.• ? י

אני: כמה תרמת לישראל עד עכ-
; ; .. . ; . ־ י •; . ' ;. ?!" ? י . '.,'. שיו

סיר אייזיק,- מלפפון. י. (מםכנז, נזחשב,
קובע) 'כששה? מיליון שטרליננ בעךך.

. ? אני: נמה' ??תומת בבריטניה
הוא: כעשרה מיליון,שטרלינג. מט- :
רתי בחמש השניפ הקרובות היא להכ-

פיל אח תרומותי.
שאלה: האט החרם הערבי על החב-

? "^וניז אותך רות שלך
דוח קרב) (מלא: סיר אייזיק-; וולפסון
ו שיתרגזו הער- מרגיז? מיה-לפתאופ
י ישגך"חבדות : בבעלות קבוצת- בים ו
:של נו המופיעות י־ ב"דשימה ,השחורה"
? מוסיפות לקיים החרם, ומדינות ערב
;קשרי? מסחר, (בבוז) למה ז ממני אתן
שכאשר. חביבים צריכים. משהו. הם
.שוכחים''? :שהחברה מופיעה ' ברשי-

מה השחורה ז.; י ' ' .י
:בקשר; לעסקים עט יי 'גר־ ? ומה ־ ? ' אני: ? '

י ? י ? . .; ן? .י י''': : • מניה,?
ארוכות) נהבדת , . תשובה:,?:(מהרהר
מניות ציבוריח' י החייבת לדאוג בראש
..לרווחי מאה .ששיט אלף ובראשונה
.המניוח.' שלה' אין ? אנו יכולים מחזיקי
.חדםי!.על הגרמנים. אני אישית להטיל
? יכיוננו' ענו .גרנד אי1גי> ששי;ין!?שות
נים, ובכללה 95 אחוז מסחורותיגו מ•

י . תוצרת בריטיון;',.. .י
שלר בעם־ יהעקרונות ? ' מהי שאלה::.
." . ."'... ":. ' ' י: ;' ... ' ,' ";:

' קיט ז,
דוגמה' אתו לד. , 'לריזזייזיק וולפםון: .
של? עקרון: אני לעולם לא אלך לע-

י "אני בסן חכל מנצח על תזמורונ"
שות עסקים עם הנדה הנמצאת במן
כלכלי רעוע, ואני לא אנוא לנצל מו-
: ו זה, כדי לסחוט תנאים יותר טונים 
בילי. בנלל, אני מעדיף לתת לאנשי
מענק חר־םעמי, ולא הלוואה, ולשב

לחנות שיחזירו לי 1 ,
ריווח שלי

50 מיליון לי"ש
הבט, בנל העסקים שאני קשור את
הסתכם השנה ריווח של חמישים מי(
יון שטרלינג — לפני הורדת מס הנ
נסה. נו, אז אתה יכול לשאול אותי
מד, השיטה ? איך מסוגל אדם אחד לפ
קח ולנהל מאוח חברות • בכל רחנ
? (וזשועשט) מה הסוד שלי העולם
אגיו לו בדיוק: אני י כמו מנצח ש
תזמורת, המתאם את החרמוניח של כ
הכלים! (ידיו עולות ויורדות בקצב

החכמה? נסיין נ כד גפ אצלי, ומד,
נסיון, וחכמת חיים! זה כל הסוד
אני אינני אגדה או משהו בזח. אנ
? לא חולו לקבוטיב יהודי בעל־ביתי,
ולהצגוח־גאלד! חגיגיות. אין לי אפי
לו אחוזה כפרית. בשביל מד, אני צרין
השבת אותה? היא דק תקלקל לי את.
מכיוון שלא אוכל ללכת לבית המסו
שלי. זהו שאמרתי, שהכסף לא שינו
את אורתות היי. מה שאהבתי אז -

אני אוהב גם עכשיו!
אני קם מוקדם בבוקר, הולד,מן הביו
ברגל למשרד שלי בטוטנהם קורנ
רואוד, (מרוצה) ובשבע ועשרה בדימ
אני יושב על יד השולחן. (נבוך לרגט
כן, יש לי? מן "הובי" קטן, אני אוהב

ללכת לקולנוע.
אני: מה עוד חולם אתה לעשות!
סיר אייזיק מלפפון: באנגליה אני
רזצד, לשפד את דשת החינוך היהודי
ובתי הספר היומיים. אני רוצה לעשור
כל. שביכולתי לחזק .את .הקשרים בין
ישראל ויהדות. הגולה, ולהגדיל אח

קשרי עם מדיגת ישראל.
? ? שאלה: ובתחום העסקים

תשובה: (בתנופה) איש עסקים צוין
. לחיות. תמיד ? בעל דמיון ובעל אמבי-
ציה. אני צריך המיד מטרה דהוקה
לשאוף? אליה ולהיאבק למענה. עסק
"גוייט' יוניברםל סטור'ס". אטור לו
,אחד. הוא חייב לגדול שיעמוד .במקום
.מלי שנה.בשנה! , ?",.,.,,,

- אני: האם תעודד בעלי' י הוןז 'להש-
קיע כספים בישראל ? י " " ־

"אשה"זה^עניו של. מזלי
סיר אייויק וולפםון: (שקול, ובוהי־
רות אופטימית). הייתי •אומד כך: נ־
מצב הנוכחי קיימות אפשרויות ממדד־
גת ראשונה להשקעה בבורסה הישרא-
לית; אבל לכך יש כמה תנאים מוקד-
מים: ממשלת ישראל חייבת להפסיק
לחתחרות בניירות קצרי־מוער שלה
עצמה עם מניות הבורסה. אס יכול
יהודי? לקבל תשעה אחוז נטו מניירות
ערר ממשלתיים, למה יטריח עצמו

להשקיע במניות רשומות בבורסה..
דבר שני: הממשלה חייבת לקיים
בדבר שמירת יציבות את התלטתה .
הלירה הישראלית, ולעשות למניעת
עלית מחירים נוספת. מכל מקום, כאשר
אחזור ללונדון, אשפיע על כמה מידידי
להתחיל להחענין בבורסה הישראלית.

שהפכח מענינח מאד.
(מניף ידו אל החלון הפתוח מחני
נשקפים גני מכון וייצמ! המלבלבים)
למה לי' לנסוע למונאקו? מה חסר

אתה! פה? תגיד לי
? שאלה: ורעיתך, עזר כגגדך

סיר אייזיק: (במאור פנים) אלוהים
? גדולה. הוא ברך אוחי נתן לי מתגה
ברעיה יוצאת מן הכלל, אתה יודע'

זה עגין של מזל.
• היא אשה נפלאה, (ב־ אשתי אדיח
:נוח) אלוהים בדד אותי 1 ויש לי בן
? מן הכלל. הוא , באופן יוצא בשרוני
, הקבוצה שלנו — והוא, .בדוד מנהל
השם, בעל כשרון רב. מה עוד יכול

לו7? . אדם,לבקש. נן
י אני: אתה מתייעץ עם רעיתך לפני

עיסקות חשובות ן ניצוע.
סידיאייזיק וולפסון: (בתמיהה) לא, '
אינני י י מכניס אותה לביזנס. (אסיד

תורה) היא מאמינה בי!

הוצאות אישיות -
י • שילינג ביום: .

הבט, הבט. אני רוצה :שיבינו, ל' '
האפשרויות שהיו לי פתוחות לפני
כל. אדם צעיר, וכי מה? אוניברסיטה
? .מינהל עסקים ב"הדוואור גמרתי
מבית? אבא קיבלתי ו למדתי? כפף ?
בקאזינו הימרתי?.באד נפט גיליתי!

' ו ילא — לא. זוני אומר ילך
אין כאן שום קסם, 'ושום סוד, ושום
' רק דבר אחר• - עבודה קשיו! מזלו
(חד מש מעי) "עבודה' ?קשה! ענווי!
אצבעות, זה גל פדך! עבדתי. בעשר ,
הסוד -,ש,לי.!: הנה "כל־בו שלום", ? נש־
ביל מה ?אחה חושב בניתי אותו!
בשביל לעשות כסף?.לאו דווקא, אז
בשביל מד!;? יש לי אידיאולוגיה בעני
יו. זה > בנינו אותו כדי שהצעירוו•
היהודיים י. בתו"ל, שיש להם בל מיניוהצעירים •בישראל לא יקנאו בתבריהנ
בגדים יפים, :ונעלים מדגמים חדישי6
ןכל זה, אגחגו מגסים להביא ל"מגדל'
.חו"ל. (מצחיי • של שלום" •את הדמה
.ואני. ?אומד להם; תעבדו הי- חגיגית)
. לנם אה טב,.;.תויויתו י היטב, ותקנו.
הדברים הכי יפים בעולם. אין צירו

לנסוע לשם כך לחו"ל.'
אגי:' בסופו '•'של דבר, סיר •אייזיק. י .
מה הוא הכסף, בשבילך:? "כח ז השפ'

..
עה?, *;מצעי? . "

סיד;אייזיק מלפפון: (תופס אוחי •
בדש: הדסנו בחוזקה) גושביל' מה אני
צריך כסף?:'? אינני מעשן, איגני שר
אין. לי• ספינת שעשועיפ תה: אלכוהול; '
" אני !עצמי כמעט גו'עיןוה. באפה, ?

לא• משתמש,בכסף..!;
כסף, בשבילי? " אתה 'שואל מה,הואי.
שאפ־ י (בריגשה) בשבילי הכסף הוא מה
,יידו; לאנושות:— זח נשף שר לסייע על
י: אתה ו בשבילי! (בצחוק העת) כסף
בכמה, מסתכמות ?'הוצאותי האי־ יודע;.
̂וח:. עילאית) ני .ביממה;?', ;.;(בג שיות"

8חוח משילינג". י .

ה . ! ד ע צ ב
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יעקב ברגמן, נטל- י• שבגו מול מר.
נו פנקס ועפרון' ואמרגו לו ב-

? תורכית: "אפנדם!"
אפנדמ - זה משהו מעין "יפ, סר!",

? ? ' .? ' • ? ?? • : . . , או "כן, אדוני.!"
האיש, ששירת את הארץ בשלושה
משטרים, נתרכך, נתחייך• דוק של
נוסטלגיה ליחלח את עיניו• אנן, זה
נוחה של מלה תורכית הנאמרת ברגע

הנכון.
מתת היתד. השאלה, מיהו המתחיל
לספר: "יעקוב אפנדי"' הקצין התור-
כי במלחמת העולם הראשונה ז "מו-
של צפת" בתקופת המנדט?: הממונה
על 8חוז חיפה במדינת ישראל העצ-
מאית ז לבסוף הצדיעו השלושה לפני
מר ברגמן ואמרו לו! בבקשה. }!דו-
ני! אתה תהיה לגו לפה, שהרי נך

גתקמלו בל שלוש התקופות•
מהפכת התורכים הצעידמז, בסוף ה־
עשור הראשון של חמאה, מצאה את
יעקב ברגמן זומר מת הגפנים בכרפ
̂'־ הוריו בדאש־פיגה. עתה, שפרש 
גיפלאות לאחר חמישים ואחת שנים
של שרות רצוף בשלטון הארץ, הלך
הוא שוב אל הכרם — הפעם בחד-
רה. יש לו בחדרה, שט מתגוררת בתו,
פודם וכרם קטן בן חמישה דוגפ. הוא
יצא השבוע לקראתי מנין הגפנים ה־
מלבלבות. .חזרתי אל החקלאות". א-

מר, וחיתה שטחה בקולו.
הוא צויד היה לפרוש לגימלאות
עוד בספטמבר 1962, אך לא קל היה
לוותר על שרותו של אחרון מושלי
יטוריים, שהתחיל את נהונתו עוד בתקופת גנרל בולם. מש-ממחוזות הסני.
רד הפנים הפציר בו, והוא נעתר והמ־
שיך — המשיך עד עד אותו יום' ב-
סוף פברואר, שבו אמרו לו, בחיבה:
"גוד ביי, מיסטר צ'יפם'',.. בלשכתו,
משקיפה על נמל חיפה, היתד! הפ- ה
רידה נדגשת מאוד. נפ בימים שלאחר
מנן עוד הוסיף מר ברגמן להגיע "ב-
נות האינרציה", אל בנין מיגהל ח־
מחוז. לא, אץ זה קל להינתק פתאום
מן הפעילות הענפה, שאליה הורגל

עשרות שנים.

\ % דברי התרפקות על בית־הוריו, מ־ך* וא מתחיל את םיפור־ופרונותיו ב־
חלוצי ראש־פינה, שתקעו אד'ליהם ל•
מרנלות הד־כנען, לפני שמונים וחמש
,שנה. בשנת 1911 פיים יעקב את. לי־
בתו, ופנה אל מודיו בבית־הספר בפוש
החקלאות. .שאפתי להיות איכר'', הוא
אופר, אך לא כן היתת דעחפ של ה-
אב ושלי מנהל בית־הפפר, ש. וילקו־

, . ; ' '" . , הממונה על המחוז נפרד י , :, , ?

"אתה י תלמיד מצטיין, אמרו • ז"ל. מיץ:
י . . לו' ועליד להיות מודה"

כבן ארבע־עשדה הוא? מגיע לירו-
שלים על גבי פרדה, לאהד מסע של
חמישה ימיט, ומתחיל ללמוד בבית־
הסתר של .עזרה". לא עוברים ימים
רבים ופורצת מלחמת השפות, מוסדות
"עזרה'' נסגרים, והתלמיד מראש־פינה
מוצא את עצמו שוב עובד בכרם וב-
שדות הפלחה של הוריו. אך גם הפעם
לא לזמן רב. בינתים נפתח בירושלים
נית־המדרש למורים בהנהלתו של דוד
. בנו נועד ילין, והאב, שגמר אומר כי
להיות מורה, מרכיבו שוב על בהמה

ושולחו לירושלים.
בשנת 1915 כבר רועמים התותהים
של מלחמת העולם הואשוגה, והצעיר
המכשיר את עצמו להוראה, שזה עתה
צמתה לו פלומת שפם, גקרא אל דגלו
של הסולטאן. הימים ימי -הרת־עולם,
ויעקב ברגמן מוצא את עצמו בבית־
מספר לקציגים באיסטגבול, בחברתם
של דוד הנהן, דוב הה, ואהרים פתל־

מידי הסמינר והנימנסיה .הרצליה".
. .קראו ליחידה שלגו בשם ,ליסאן
בילמייה טאבורי', הווה אומר: הגדוד
האילם, או י הגדוד שאינו יודע שפה"".
מד ברגמן מספר את סיפורו בהת-
עוררות, והדבויפ ערוכים במוחו פרט
^פרט, משל התרחשו רק אתמול• מ-
דוע .הגדוד האיים" 1 על־שום, הוא

בהורכית היתה מגומ- : שידיעתנו אומר, ?
גמת." לאחר שסיימנו את בית־הספד
לקצינים, פוזרנו למקומות שונים. 'אני .
נשארתי כשנה ב'פדו אלאיי' '(בסיס ד.

הדרכה למגויסים), .בקרבת איסטנבול.
י לאחד מנן נשלחתי עם קבוצה של ק-
? צינים לחאלב. עשינו את הוון 'מאיס-
טנבול לחאלב בוגל, מהלך עשרים
. באהד י ושמונה יום, ודך הרי־טאורוס.
הימים נקראנו להתייצב לפני ג'פאל
פשה, בחנו אותנו בתורכית ובגרמנית
הדיביזיה ה־52 ונצטווינו להצטרף אל '
. כשהגעתי 'לדמשק, שחנתה בבגדאד.
בדרכי לבגדאד, ציוו? עלי לשנות את
הכיוון. שלחוני אל החזית בגזרת באר־
' אל שבע—עזו" עו שהגעתי .ברכבת
קרבת החזית, אמדו לי: ,ביד־סבע
יוק!' כי בינתיים נכבשה באר־שבע
על־ידי הבריטיים. הועברתי אל ה־
חזית בקרבת הברון, שט התתפרנו ב-
כפר דהרייה, ועמדנו מול התקפות ה-

בריטיים".
באחת ההתקפות הללו פגע וסיס
פגז בסגן ברגמן וקיצץ לו את השר-
וול, אך הוא עצמו ניצל בנס. תיאורי
הקרבות שבהם השתתף בהרי חברון,
ירושלים ושכם. הם תיאורים חיים,
צבעוניים. הוא עשה בקו האש את כל
דדן? ועי'יגר. של הצבא התורכי וה-
גרמני, ?פחבדון ועד הגליל. הוא זוכר
את הסתערות הכידונים שעדנה יחידתו

על הבויטייט. ,ליד הברון, לקחה בשבי
נמאה חיילים, ובראשם את הקולונל
ניוקומב, שנפצע בקרב. בין השבויים
ריבדיטייס היו גם חיילים של השריף
וזובייין. המפקד הגרמגי הטיל על בר־ '
גפן להעביר את השבויים לירושלים,
וכד הוא עושה בביתה של דודתו ב־
ירושלים עד שהחיילים האנגלים עמדו
בשערי העיר, ואז הוא נמלט לרמ-
אללה, ומצטרף אל יהידתו. התחנות
הבאות: נביא פמואיל, עץ־סיניה,

שנס.

? הניגף ועב ללתם. האספקה באי * ן- ?
1 שוב אינה מגיעה באורח סדיר ל- 8
קוי החזית' והקצינים יוצאים לצייד ו-
מטיבים' לבם בצלי צבאים וארנבות,
אך החיילים רעבים. בוקר אחד קורא
אליו האובדפט הגרמני את נוגמז ד
מטיל עליו שליחות לדטשק י- להב'יא
לו משקאות ודברי לבוש. הוא יגא ל-
דמשק, ובשובו משם נטה לראש־פינה
אצל ההורים. ,במלון שוורץ כדי לבקר-
בראש־פינה — מספר מד ברגמן —
גבוה בשם שאד , הנדתי קצין תורני
קאת־ביי. כנראה מצאתי חן בעיניו, כי
.למה לד לחוור אל ה־ .לי-.* הוא ?*פי.
י ד,פנ:לל, בוא עמי ואתן י פיקוד ז!גרט5,
לד תעק־ז: בנצרת, הדחק פן החזית.
יהיה על משפחתי אמדתי לו: ומד..
גראש־םינה אם .אהיה פראר (עריק).
השיב: קורק־טא! (אל תחשוש). נתן
; חסן בק ונסעתי לנצרת. לי פתק אל
חסן בקי הוא אותו רופא־סדיסט שעינה
בבית־הכלא בנצרת את ה־ באכזריות .
השולים' בריגול. משקרא את הפתק
משאוקאת־ביי, שאלגי: נהין וואר־
אוגלופ? (מה לה בני?). העמדתי פ-
נים ואמרתי: חאסטה' חולה' לקיתי ב־
ריכמטיזפ בחפירות שבחזית. הפתנ?
בי חסן בק ואמו: יש לך דיזנטדיה.
אמותי לו: כן, ארוני. טוב פאוד,
השיב. שלת אותי ?בית־החולים, שם
מצאתי את עצמי במזזיצתס של חולי
טיפוס, עיני חשכו. עוד באותו היום
נוחתי מבית־החולים והלכתי אל שאו־
קאת־ביי. הוא הטיל עלי משימות שד
נות, חייתי מפקח על הובלת עצים ש־
נכדתו מיערות שטדעפ ונשלתו ל־
עפולה כדי להםיק בהם ;את קטוי דד
וכמת. עוד אני עושה בסביבה' והגה
פשטו שמועות כי פושיט בויטייפ ער
לים על נצרת. מיד ההלה מנופת־
בהלה מהעיר, ובין הנמלטים הראשר
נים היה ראש המפקדה הגרמנית בנצ־
דת ל־-מאן פון־סנדרס פאשה. לאתר
מכן נתבדר כי השמועות על הסתע־
וות היל החלוץ הבריטי היו שמועות־
שוא, אך את המנוסה מהעיר אי־אפשר
היה כבד לעצור. בבריחתי מצאתי טרד

תועה בשדה, רכבתי:עליו נברמ־דרך
עד שנמאס לי לסחוב אותו. נטשתיו
והמשכתי את הדרך לטבריה בדגל".
. שבועיים לאחר־מכן שוב היה בדג־
מן.עם מפקדיו התורכים בואש־&ינה.
יום אחיו קורא לו 'הבימבאשי (סר
האלף) ואומר: .יעקוב אפנדי. אנו
עד שנגיע לבתינו באיסטנבול, עוד
הדרך רתוקה לסגינו. אבל אתה, אוג־
לום, הדי מנר הנעת לניתך. אנו ממ־
שינים לדמשק, ואילו אתה השאר נאן,
לך הביתה*. יעקוב אפנדי לא האמין
למשמע אזניו, הוא להץ את ידי זז-
קציניט בחמימות ומיהר.הניתד" פשט
את מדי הקצין התורני שלו ולבש
"יות "בא-

חליפה של אביו• נר המד •>י
שי בוזוקי* (אזרח) מאושר.

• ?
? ' .? * ? • ?

החליף גג־נמן טד־ם במדים, הוא מש־? - תקופת ;';.*יפייס. אך בטרם*י תה מתחילה התקופה השניה בהייו
כיש מדי גוקר אל הכרס והגן, הוא
עיי.־י וזומר, הוא גופר אופר להיות

אינך. אך הגורל רצה אחרת.
עבדתי •בגן, גיגש אלי הווקח של המו־,במןד אהד — הוא נזכר — כאשי
(כיום רופא בנהלל) שבה מר רודבנסקי
ואומד לי: יעקב, השמעת? בצפת מ־
קימים האננלים ממשלה. עניתי לו:
טה לי. ולממשלה? אמר: אתה בהוד
צעיר, יש לך השנלד, וחינוך צבאי.

עליך לקבל משוה בממשלה-
. למחרת עליתי לצפ* ליד משרדי
הממשל הצבאי, שנפתחו בננין המים־
יון הסקוטי, צבאו אנשיפ לעשרות ש־
ביקשו, פשרו* נתקבלתי אצל המושל
הצבאי. פיג'ור הוינגטון. כשנודע לו,
בדיביזיה התורכית ה־24, שלחמה ב-תוך מהלך הש־תה, ני שירתתי כקצין
חזית שכם, היסב לו הדבר הפתעה
דבה, שכן הוא עצמו השתתף בקרבות
בחזית זו זלחפנו שם איש בדעהו. נ־
גראה שעוברה זו בעיקר היא שהכרי-
עו, את הכף לטובתי, שכן הוינגטון
קם מכסאו, לחץ את ידי ואפר בצר־
םתית: מםייה ברגמן, דה וו נופינת
שף ךה לה פוליס (אני ממנו. אותך נ־

ואש וו2שפר!>).
כך התחלתי את שוותי בממשל ח־
כיבוש הבריטי. זד. היה בתהילת אוק־
סוצר 1918. לא היה ?י בל מושג פד.
זו משטרד" גוסף לכך הוטל עלי לגייס
שוטרים, ראשית חכמה פניתי אל הברי
בפושבק, שכולט היו מאומנים בדכי־
בה, וההצעה קסמה להם. רבים הת־
גויסו למשטרה מתוך אמונה שהם
הולכים לשרת את פדיגת יהודים דר
הולכת וקמח על יסוד הגהדת בלפור

ובעזות בריטניה.
זןמושל הרינגסון היה מופתע כאשד
בוקר הצגתי לפניו:-צעירים יהד מדיי, <
דים חסונים' מבני המושבות. בעלי הד
סופתו פעה ורושם. י כל אהד בא עט;
האצילה. קשה היד. לו למושל להזות
בתורים שכאלה' וכר מצא את עצמו
מוקף גדוד של שוטריט יהודיט. תוך
נייסגו 70 שוטרים, שפהט . יפים מעטים
היו שלזשיס ושמונה יהודים. הרוכ־
בים היו רובם ככולם םבני המושבות,
ואילו את הרגליים גייפנו םבין תושבי

צכת. ':'
הוראות בעגין מדים ודרבי גוהל טרפ
נקבעו, ואנו יצקנו' את הדפוסים הרא-
שונים בעצמנו, השוסויט הרוכביט ה־
יהוויט חבשו לראשט כובע אוסטרלי,
שעל צדו האתד הוצמדו סרט תכול־
לבן' ומגן דוד. על השרוול סדט ועליו
האותיות. ס.פ. (טפיישל פוליס). ב-
חצר המומתת שליד בנין הממשל ה־
צבאי התןזלתי לאמן את השוטרים ב־
תרגילי-פדר, הלכות הצדעה ושימוש
בגשק, במיטב ידיעתי וגםיוגי בשרות
הצבא התורכי. פעמים מספר בשבוע
הוצאתי את הפרשיט, חמושיט דובים,
למצעד בתוצות צפת' והיתה זו חווייה

עמוקה ליהודי צפת והגליל.
.הואשון היה לחפש תפקידנו בזמ1
ולהחרים נשק בכפרים, וכן לקיים פט־
רוליט של פדשיט במושבות. זוכרני,
שלשופר יעקב אזולאי היו שני פנ*
קסיט. בפנקס אחד רשט את הנשק ה־
מוחרט בכפרים, ואילו בשני רשם אה
שמות האסיריט. סטעפ לפעפ הצטרפו
אלינו בחיפושי הנשק גס חיילים מצ-
הכיבוש הברי־ . ריים, ששירתו בשלטון
במשך• זמן קצר עלה בידינו ל־ ? טי.
וכוש 'כבוו ותערכה. יתד־על־כן: נפ-
לה:חתיתנו על מפירי החוק וח'שאנר
אב' היווע בשתצנותו בצפת ובכפרי

הסביבה.
. המקרה הראשון שהצלת את יוקרתי .
בעיני מיג'ור הוינגטון היה מעשה
בגניבת עמוד טלגרף בהר־כנען. כ־
שהמושל מטר לי על הנניבה לא חשב־
וודבד" ידעתי מיד אנה עלי לפנות. תי
לקתתי מספד שוטרים וירדתי לג'עונה,
הכפה השכן למושבתי. הייתי בטוח
שאמצא שם את העמודים. אנן' נש־•
גנגסתי אל חצרו של השייר סולימן,
ראש הכפר, הבחנתי בעמודים הפוטלים
בפינת החצר. השיר הפיקח והמתווזבל
הקביל את פני במאוד פנים ואמר:
טוב שבאת וחטכת לי טרחה מיותרת.
שהנה, אספתי את עמודי הטלגרף על
מנת למפור אותפ להוכימח. טוב ש־
באת לקחתם 1 . כל חקירה בנסיבות
אלו היתד, מיותרת ועשיתי עצמי כ-
אילו הםברו של השייר הניח את דעתי.
כשנודע לוווינגטון כי עמדתי במשי-
מה הראשונה שהטיל עלי. שוב לא
היה לו ספק שבחירתו כמפקדי המש־

טרה היחה מוצלחת.
לא עבד זמן וזכינו לגצחון נוסף.
השוטרים העברים תפסו ארבעה נידר
נים שבדהו מבית־הסוהר בצפת, עליו
(החיילים ה- היו. מופקדים ה'ג'יפוס/

מצריים).
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\+ קופה יפת. היתה, תקופה מזהירה
:— ממשיד? מד. ברגמן את.סיפורו. י '*
זוכר.אתי יום 2 בגובמבר הדאשיון . אני
י בלפור בצפת, בשנת 1918. יום הצהרת
נחוג בכינוסים ובמשתאות, נהם הש־

קצין תווכי

מפקד משטות אנגלי

תתפו גכבדיט ערבים. בחגיגת המר•
כזית, שנערכת ברחבת בית הממשל
הצבאי, ישבו על הבמה נכבדים יהד
דים וערבים, ובין הנואמים היה פלאח
א־דין קאדורה, שדיבר עברית וערבית.
קאדורה היה חניך בית־ספר של ה־
.אליאנס"' והוא קדא כדבריו לאחדות

ולשלום בין יהודים וערבים.•
הזוהר לא אדנה הדנה. אך תקומת,
סוכנים בריטיים שקדו על ליבוי ה־
איבה. לא עבד זמן רב ואותו קאדורה
נשא נאומי הסחה נלהבים, יחד עם
דודו, המופתי של צפת. הוא נתמנה
שלטון הני־ לאהד מכן בקצין פחוז.:
בוש נםתיים.ביוני 1920. הנציב העל-
יון הרברט טפואל הניע לארץ' ההסתה
. 1920 הש- בין העונים גבוה. נפאי
תוללה בצפת הפגנת ענק, בה הש-
תתפו אלפי ערבים מהעיר ומתנפריט,
המושיט' במקלות. ובסניניט, השמיעו
, אל־יהוד", .הלאה קריאות: ,אידבחו
ממשלת בריטניה''. .המוות לציונות''.
רכנתי בראש פלוגת שוטריט שליוותה

את המפגינים טלפנים ומאחור.
גם האידילית במשטרה• הגיעה לקי-
המגבעת האוס- 5 שלטון אזרחי, צה. קם,
.יתד עפ סרטי התכלת־ טרלית סולקה
הלבן והמגן,דוד. בא עידן. חקולםאק.
חלוט הפז' של. המדינה היהודית נגוז.
מבני המו- רבים טהבהוריט, ביחוד '
שבות. התאכזבו ושוב לא ראו טעם
במשטרה. הם ילהמשיך: את ־ ןזדותם • התפטרו". י
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הגיש מד ברגמן ך• אוגוטט 1921 .
4? בקשה להעבירו לשדות באדמי-
ניסטרציה. האזרחית. נפשו? נקעה מן
המשטרה' אד בקשתו לא נענתה אלא
בינואר 1926. את מקומו בצפת תסס
בינתיט קצין ?י משטרה• ערבי, יליד חב-
ובסמכויות. ?? גבוה ממנו '•בדרגה ? . רון,
ברגמן. עזב-את ;צפת. והחל נוח־ על
:משטרה 'לתחנת .י בתחנת' פני- הארץ'
משטרה, ועד. י ידיחו, ;.הגיע. בתקופת'
שתתו ברמלה קיבל מינו• של .דיס־
טריקנז ,אופיסר* (קצין מחוז), פשט
י מדיו ונשלח לצפת. הקצין הפך את
שכן בך קראו לו יהודי י ל"פושל",
צפת — .המושל ברגמן", המושל דר
בריטי בצפת' במותה1 תקופה היה בד-

V ? י ; ? י קוק.
'ארבע שנים, עד בצפת . משרת הוא ?
1929, קושר קשרים הדוקים עם האוכ־
לופיה היהודית 'והערבית, שוקד על
בעיות החקלאים, וכמובן. ממנה ומפטר.
מוכתרים, רשויות "קומיות עדיין לא
היו, והמושבות התנהלו על־ידי וע-
דים.החויה המדד? שעבדה עליו באד
במאד בצפת : י;, הטבת . תה תקופה היה
כאוהפ ' הוא ־שירת כבר רעות/תוע''ט.'
י:ל94ת עם פד בחיפת, אך 'חש י הייטים
שלי; מחוז הצפון;' מד:ז4כרמסון, עודד
:.'מסוגרים בחצר .?יהיו, :. את: הניצוליפ
ד"סאדאייה' (בית הטטשיד?). בתנאים

את? המושל ו -. ? ושיכנע שלא? יתוארו,
אנגלי לשהוד את היהודים ולאכסנ
בבתיט שברתובראשי. .עד יעבור זע!.
בראשית מאורעות הדמים של 936

בז. י י בעיד . שוב :וכהן ברגמן כמושל
וכ ; כמייסד , התחיל את.הקריירה שלו
הבטחון פהמי! מארגן המשטרה. מצב,:
' שוב להרחי והולך,. והשלטון מתנכל

קו מן המקום.
י כותב ,ד-כוקו" מיום 14,9.36: ..כ
משך השבועיים ,האתרוגים היתה דע!
.בצפת מופגית בולה, מתוך דאג; הקהל
: של? המוש' העברתו רבה' לשאלת '
ואץ .פלי. : יעקב ברגמן' מצפת לחיפה.
כהונתו של י פר י שנות, . בדבר: במשך
ברגמן בצפת עבדו על הםביבה הקו־
פות ובות־זעזועים, מצב. הבטתון- ב-
ארץ נתערער, .והוא ידע תמיד להש-
תלט על המצב ולהחזיק' בטהון מופת

יכולת ל- שלו. צפת אינמ. בכל המתוז
וותר כעת על.מר בדגטף"• י אד י ה-
מושל האנגלי *וטדוטש לא שעה' ל-
פניותיהם של. יהודי. צפת, ופר בדג
שפ. 'נתט" . .סופית לחיפה, מן הועבר
צעבוו זמן. כמגן. נציב המחוז, זמ,
: העדנה חפת ע? לאות־כבוד ולאגרת

שדותו. מהנציב' מקופ.
פשפחת י ניחתח על י ' ? בספטמבר '1945
ברגמן המהלומה של חייה. הבן מיחיד.
. עלם־חמודות, פנוגרי י כדווי, מנחם,
מצא את י מותו בשעת פיור מזרי־

אפוים. , :
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.ישראל הקמר. מתוך: הלהבות דינת יעקב' ברגמן ממשיך** מצאה 'את : את עבודתו' היום־יומית' כסגן• מושל*?)?י
: נטעם- מאוד? •בקבלו המחוז. הוא היה
מד. בן־גוריון, ראש •ה- אגרת־מינוי '
, למלא ממשלה ?הזמגית, ?בה הטיל 'עליו
את.כל התפקידים 'הפזטלים,.על מושל
. המישרדיפ וה־ :י כל את מחוז י? ולהפעיל -
שדותים. .נעניתי'לקריאה• — מתחייך
מר "ברגמן: — ;ומאז יעד '?היום אני
.שגות הטוינת שירת כממו־ פועל". כל

. נה על מחוז חיפה. י י
: אם תבקש ממנו בטה דברי פיכופ
הממושך, ישלוף מר ברגמן , על •שדותו
אגדת 'משוכפלת 'ששיגר מתה' לכל אלה
,שסרו למשמעתו, או. שעמדו עפו ב־

? ? י י קשרים' בתוקף תפקידו. י
שרות ארוכה ;זו ברחבי י "בתקופת .
הארץ" — נאמר,באגרת — .בתמורות
. מלחמת ושלופ, שלטון' גאות ושפל,
הזכות לקיים שיתוף פעולה, , לי . היתד.
עבודה ושרות פורייפ, עמכפ ועט , יחסי
יבפשרדי הממשלה השונינז, ב- - דצים
ישויות המקומיות, בישובים• חקלאיים
ומפעלי. ציבור. ועירוניים', ארגונים 1
רבים, ! זכיתי? לקשרי ידידות כנה .עפ
;.מכ? יכולתי לשוד. ?וזרחיט מכל ועל
: ערכים': דרוזים,, בח־ יווודיט, . העדות'
יעמדו נליאלה שםייע' • איים ואדמניגז.
לי בעצת ובמעשה על הברכת וחהצ

לחה".
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ן"יף
בינתיים נתכנסו "החמישה''־!
השועט ג' פרומקיו, ד"ד י•
ל• מגנס, ט• גובימ"סקי,
פנחס רוטנברג ומשה סמילנ־
סקי, וחכינו תזכיר להנהלה

הציונית:
החתומים מפה גפגשו יהה להחליף
דעות על המצג ולבדוק .יום אפשר
להכין תוכנית מתקבלת על־הדעת ל־
מו"מ עם אנשי העדה הערבית רבי־
השפעה, במטרה שהשביתה הנוכחית
תסתיים ואחרי־כן אולי יסודר שלום

בר־קיימה בין שגי הגועים.
שנים לא מעטות• כל אחד מחם היה"החתומים מטה חיים בארץ הזאת
לו באופנים שונים מגע קרוב עם אי־
שים מנהיגים בתוך העדות הערביות
בא"י, עבר־הירון, מצרים, סוריה ו-
עיראק. היו להם הזדמנויות שמות
להכיר דעת הערבים בשאלות הבוע-
רות ביחטי יהווים־ערבים, כולם היה
להם מגע עם פקידי הממשלה וחם
רואים עצמם מוסמכים לפרש דעתם

בשאלת יחסי יהודים־ערבים•
בעל־פה ובכתב הבהירו, שאם ני ב-"חילופי־דבריב בין הוותומיס מטה
פרטים יש ביניהם חילוקי־דעות, הרי-
הם מאוחדים בשאלות יסוז־יות כולה־

לו--
ז) אין להקים בהצלחה הבית-ה*
לאומי העברי, בלי הסכם עם העדה

הערבית בא"י!

שר המושכות אורמפבי־גור
־ פירוכ לתיוור רשמי

2) נם אילו היה 3נין הבית־הלאד
מי אפשרי, למרות התנגדות הערבים,
הרי הפרעות הבלתי־נמנעות, הגורמות
לאבדן חיים, הפסדים חומריים עצו--
מים, אכזבות בכמה מאמצים ואיבוד
זמן הדרוש לתיקוגים — התיישבות
יהודית בהסכמת הערבים יש בה יתרו'
נות לאין שיעור, לעומת הפעולה מ־

תוך התנגדות העדה הערבית!
3) ואם כי יותר קשה עכשיו מאשר
לפני 15-10 שנים להגיע לידי הסכם
עם הערבים, כשדור חדש אמון על
שאיפות לאומיות קם וגדל בינתיים,
הרי ההתומים מטה משוכנעים, מתוך
נסיונם עם ראשי המנהיגים הערביים,
לפני המהומות הנוכחיות ובשעתן, ש-
גם עכשיו אפשר להניע לידי הבנה
עס מנהיגים רבי־השפעה של התנועה
הערבית, ומגחיגים אלה מצדם מוכ-
נים לעשות מאמצים, שההסכם יתקבל

; על־ידי הרוב של בני עדתם
4) כל החוגים בעדה הערבית בלי־
יוצא־מן־הכלל מאמינים, שבשיעור ה-
נוכחי של עליה יהודית יקום בקרוב
רוב יהודי והעדה הערבית תהיה כפו־
פה לו. החתומים מטה משוכנעים,
שיש למצוא בסיס לדיונים עם הער-
בים, אך ורק אם קביעת שיעורה של

. העלית היהודית לתקופה מסויימת תש•
מש הנקודה הפרכו-־ת של הדיונים;

5) משיהות פרטיות של אהדים מ-
החתומים מטה עם ערבים ננבדים הם
השתכנעו, שקביעת הממוצע של עליה
יהודית של 30,000 לשנה, לתקופה
,של 10 שניפ, שתביא לידי. אוכלופיה יהודית של 800,000 בסוף התקופה
המופנמת, או 40% של נלל התוש-
בים של 2 מיליונים, עלולה לשמש
בסים לדיונים עם המנהיגים הערביים
'במידה רבה של תקווה להצלחה. אם כי מספרים אלה יש להם הסכמה
ערבית במידה לא קטנה, הבורים
החתומים מסה, שאם רק שני הצדדים
נפנשים, לאחר שהוסכם מראש ? על
עקרון של קביעת שיעור עליה יהו-
דית לתקופה מסויימת, הרי מספר
העולים ואוון הזמן של י שביתת ה-
נשק, ישמש תוכן לדיונים נוספים;

6) החתומים מטה מאמינים כמו-
כן, שהסכם בשאלה העיקוית —. עליח,
מסוגל להביא לידי סידווי שלום בין
שתי העדות גם בשאר שאלות נוקבות,
כגון רכישת קרקע, ־עסקת פועלים
בשטח הפוליטי על. , ופקידים וסידורים

בסים שוויון של ,שתי האומות•
,,מלכתחילה הסכימו החתומים מטה,
שלא יינקטו בל צעדים לקדם את
גקודת־ראותם, כלי 'ידיעתה והסכמתה
של הסוכנות־היהודית,' — הגוף ה־
מונמך לדון בשאלות מדיניות. זנתו'
צאה מנך, .לאחר •שהחתומיס מטה
התאימו את דעותיהם על השאלות
העיקריות ועל הסכם אפשרי עם העדה
הערבית, הם הודיעו על מסקנות הדיו-
נים שלהם לחברי הסוכנות היהודית
האחראים להנהלת העניניס, י והציעו

להם עזרתם אס היא רצויח•
של החתומים מטת, והוא מורכב משני"נערך תזכיר המסכם מסקנותיהם
חלקים: 1) תמצית ההצעות העלולות
לשמש בסיס לדיון עם הערבים;,2)

הנוהל שיש לנקוט בו.
ורוטננרג שקיימו כל אחד לחוד •עם"לאחר שיחה של הייה פרומקיו
מר שרתוק ננידון זה, הם קיימו יחד
. בתל־אביב .עם שיתה ביום 29 במאי
מר שרתוק ועט אחד ממנהיגי ההס־
תדדות, ומסרו להם את הצעות החתו-
מים מטה ורצונם לקיים ישיבה סומר
לית עם חברי הנהלת הסוכנות, בכדי

להכיא לפניהם אה הצעותיהם•
פגישה וו.' נכחו מטעם חסומות ה־"ביום :ב/ באחד' ביוני, נתקיימה
אדונים אליעזר .קפלן, יו"ר, שרתוק,
'אוסישקין, נרגרד ג'וסף ונדל כצנל־

טון. ונזקבוצתגו — האדונים: פרוט־
קין, מננס, ממטיישקי, פ• רזטננרג
ו-מ. סמ־לנסקי. הוגש תזכיר והוא
נידון בישיבה• העתק התזניר מצורף
מון. ב-טזם להלק השיי - הנוהל
לסידור פגישה עם המנהיגים הערביים,
הסבירו ההתומיס־מטה שלדעתם מוטב
שבשלבים המוקדמים יתנהלו שיחות
מוקדמות לא בצנורות רשמיים. אולם
הודגש, שקביעת הנוהל תוהלט על־
של החתומים מטה נתון למהות ה-ידי הנהלת הסוכנות, ני' עיקר רצונם

הצעות.
לננט ישיבת האנפקוטיכה והם קיכלו"נציגי הסוכנות היהודית החליטו
על עצמם להודיע לתחומים מטה על־

ידי אחז• מחם — מהי החלטתם.
שרתוק לאחד מהחתומים מטה, שה-"נמח ימיט לאחר־נך הודיע מר
הנהלה החליטה פה אחד לטובת מו"מ
עט הערביפ, ני שאלת האפשרות לוו-
תר, מתוך שיקול קפדני של המצב
הקיים, על מכפת העולים שכבר נת-
קבלה, לא תשמש תומר לדיונים, בא-
שר אינה מתקבלת על הדעת, ואשר
לשאלה על קניעת שיעורי העלית,
נחלקו הדעות בהנהלה במידת שווה,
ויש לקנל דעתם של חחנרים הנמצ-
אים בלונדון, של ד"ד ח. וויצמן ומר
בן־גוריון טליפונית ובטלגדמה' ואז
יודיעו לחתומים מטה, בעוד ימים אח-

דים.
מהירה, העת והמהומות מתגברות וה-"מר שרתוק נדרש להגיש תשובה
אפשרויות שנראו בנוחות, יתכן שנאבד

אוחו אש חענינים ייסתבו.
מר שרתוק ובין ה"ה רוטנברג וניבו־"בשמונה ביוני נתקיימה פגישה בין
מיסקי במלון "גת־רמון" כתל־אביב.

מר שרתוק שוב נדרש לפעול בענין
המו"מ בכל המהירות האפשרית, ול-
התחיל במו"מ בעצמם, אם אינם רו-
צים להסכים להצעות של החתומים

מטה.
בין נציגי הסוכנות, ה"ה שרתוק וקפלן"ביום 6ו ביוני נתקיימה פגישה
וביו מר נובומייסקי, נציג החתומים
מטה• הודיעו לנובומייסקי' שרוב חברי
הנהלת הסוכנות הם בעד קביעת מנסה
של עליה יהודית לתקופת זמן מוגבל,
אולם הם נכונים לדון אך ורק על
המכסה של שנת 1935, דהיינו —
62,000. ואשר לנוהל — מתנגדת ה־
הנהלה להצעה ליפות כוחם של החתו־
מים מטה להתחיל במו"מ לא רשמי
צם מנהיגים ערביים• המחלקה הנזדי־
גית של הסוכנות היא הגוף היחיד
לנהל מו"מ, ומחלקה זו תקבל ברצון
אינפורמציה מועילה מאישים פרטיים,
..ב־20 ביוגי גפגשו ה"ה רוטנברג

ונובומייפקי עם מר אוסישקין להבהיר
את המצב. מר אוסישקין לקח על
עצמו לסדר ישיבה נוספת של האנס־

קוטיבה של הסוכנות•
קין ישיבה בביתו, בהשתתפות .ה"ה"ביום 24 ביוני הזמין מר אוסיש־
נובומייסקי כנציג התתומיס מטה• מרקפלו ושרתוק מהםוכנות היהודית ומר
אוסישקיו סיכם ההחלטה של הנהלת
הסוכנות ביחס להצצות החתומים מטה

כדלהלן:
1) ההנהלה מקדמת בברכה העורה

למו"מ עם מנהיגים ערביים •,
ההצעה לקבוע מכסת העליה , (2
מתקבלת, אבל זו תנוסת באופן שנושר
הקליטה הכלכלית של הארץ יישאר
הבסיס הראשי לחישוב מספרי העו-
לים. על בסיס זה תתקבל המכסה של
1935, 62,000 לזמן מוגבל של עשר

; שנים
3) האפשרות של הסתלקות משי-

מוש כמכסה שכבר גו:קבלה' לא תעלה
נלל לדיין ן

4) חחתומיט מטה יכולים לחיפנע
עפ המנהיגים הערביים שהם עומדים
אתש כנר במגע, אולם עליהם לעמוד
בקשר אמיץ עמ הנהלת •הסוכנות,
להחליף דעות ואינפורמציה על הצע-

דים שיש לעשות.
מר גובומייסקי הביע פפקות, בשית־
לב לשינוי הגדול שחל במהלך השבי-
תה הערבית, מאז שהתתומיס מטה
דנו בפעם הראשונה על שאלות אלה
עם ההנהלה, ובשים־לב לעובדה ש-
כמה מנהיגים ערביים נעדרים מירו-
שלים או מהארץ, ואף על 6י כן הביע
מר או־ . שביעת רצונו מהצעותיו של
שיםקין, וביקש לקבל ידיעות על הנו-

הל שיש לנקוט בו והצעד הבא.
אמר, שאינו מפוגל לתת מיד או ביום המחרת תשובה"מר .שרתוק .
ברורה, אולם הוא מצפה להיות מוכשר

לעשות זאת בעוד יומיים או שלושה
וחור שוב לאגגליה, והחתומים מטההנהלת הסוכנות שב בינתיים לארץ"ארבעה שבועות עברו מאז• יו"דימים, לאחו שיתייעץ עם כמה מידידיו.
תב צערם העמוק ודאגתם 3\.לל העמ־"החתומים מטה רוצים לתעלות בכ-לא קיבלו כל תשובה מחברי הסוכנות•
דה של ההנהלה. עוד אפשרות אחת
של שעת אתת־עשרה הלכה לאיבוד
להתחיל בסרק הדש של בגין הבית־

מ. נובומייסקי, פ• רוטנברג' מ. סמי־"חתומים: ג• פרומקיו, י.ל• מגגם,הלאומי היהודי ללא הפרעות•
לנפקי.

גםםחימ."יתשלי6, 22,7.1936.
ו — ההפכם.

1) תקופה של חמש עד 10 שגינו;
2) מהפכם ייקבע מיד, בלי התער-
בות הממשלה, אולם באישורה לאחר

; מעשה
ו! עליה.

3) ההסכם יכלול גם הצד הכלכלי
של הבעיה השנויה במחלוקת! .

לארע של 4) לא תורשה כניסה .
פועלים ערביים מארצות אחרות!

5) עלית פועלים יהודים לפי כושר
הקליטה של הארץ, אולם בתנאי שבכל
מפעל הדש הנוצר על־־ידי יהודים,
חלק מהעבודה תובטח לפועלים ער-

בים ;
,6) לא יחול כל שינוי בעלית בעלי־ ';, הון או קרובים
;י) יהודים יועסקו בעבודות הממ- 8) בין שאר הגורמים שיקבעו את ישלה ל<* םתות ממתוומ המספרי
כושר הקליטה, יילקחו בחשבון רק
פועלים שכירים' אבל לא פועלים

חקלאים או גוודיט!
9) אם הסעיפים הנ"ל לא יביאו
לידי הסכם — מכסה זמנית של עולים
תתקבל לחמש או לעשר השנים ה-
באות, בתנאי שבסוף תקופה זו הישוב
היהודי יגיע לארבעים אהוזים של

כלל הישוב.
ןן! — קרקע.

אלא 10) לא תורשה קנית קרקע, '
בתנאי שעובד האדמה, בין מבעליה או
מאריםיה, לא ינושל בלי הסכמתו, או
-, י . י יאו במקום אחר יועמד לרשותו — ב-ששטת אדמה בעל אותו הטיב בסביבת הסכמתו
1ז) רק אחוז מסויים (75%) של ה-
אדמה, קגיגו או שדה עבודתו של פלח,
יותר למכירה בתגאי ששטה מספיק ל־
םדנפתו ישאר בישותו ללא אפשרות
של הפקעה, ועזרה כספית ומדעית
תוגש לו לפיתוח אדמתו על ידי הממ-

שלה בהשתתפות היהודים ן
12) אם אדמת אריסים עומדת למכי-
: הלק מאדמה זו, או קרקע אתר, רה,
יימסר לרשותם ותוגש להם עזרה;לר-
?כוש ולפתח קרקע זה על.ידי הממשלה בהשתתפות היהודים. :־

IV — מדיניות.
י 13) הקמת מועצה מחוקקת על יפוד
פריטטי, באופו שעט אהד לא ישלוט

במשגהן.;
. 14),:מתקבל: ה,עקרנ4 של השתתפות
''הורית.וערבית גדלה בהנהלת ?השלטון
כראשי מחלקות וכחברי ההגהלה 'במצד
כ־ שלה.' כהתחלה"יקבעו יהודי וערבי'
ואשי שתי מחלקות בממשלה, ויהודי

וערבי כחברים במועצה המבצעת.
V — שלבי המו''מ.

1) — הנהלת הסוכנות תייפה כוחו
של ועד לא רשמי של חמישה אישים.
הם דשאים לצרף כל איש אחר בהסנ־
מת הנהלת הסוכנות, לבוא בדברים עם
ערבים לא רשמיים לבדוק אפשרות
של הפכם על הנקודות העיקריות של

; עליה, קרקע ומועצה מהוקקת
2) — אם שיחות פרטיות אלה יגלו
אפשרות של הסכם בשאלות העיקריות,
ייפגש הוועד הבלתי־רשמי הג"ל בהס-
כמת הנהלת הסוכנות, עפ ועד ערבי
לא־רשמי במטרה להכין טופס שיוגש
; לגופים הרשמיים, היהודים והערבים
3! הנהלת הסוכנות היהודית והוועד
הערבי העליון יעיינו בטופם הנ"ל ו־
יודיעו לוועדים הבלתי־רשמיים על עמ־

; דתם
4) 63 יושג הפכם בנקודות הראש־
ומועצה מהוקקת 'ות — עליה, קרקע.
- ייםנשו הנהלת הסוכנות והוועד ה-
עיב, העליון ויפרסמו הודעה כדלהלן:
הערבי העליון החליטו להתחיל רשמית"הנהלת הסוכנות היהודית והוועד
במו"מ. במשד המו"מ הזה השביתה
תופפק על ידי הוועד הערבי העליון
ומיום... תדחה הנהלת הסוכנות להש-
תמש במכפת העלית החדשה" - "מו"מ
רשמי ופורמלי בין שגי גופים אלה ית-

חיל ב...''
נפפח.

אם כי המפפרים המוגשים הלאה
נבחנו בשגת 1938— יש בהם כדי ל־
הבהיר מה־היתד. כוונת ההסכם לעשר
שנים שדובר עליו, על־מנת שמספר
היהודים בסוף הזמן המותנה יגיע ל־

40% של האוכלוסין בארץ.
. הישוב ה3רבי בשנת 1948 יגיע בערר
?־1.240.000 גפש. אם הישוב היהודי
יהווה 40%; של האוכלוסיה הכללית,
הדי יהווה 2/3 של הישוב (40/60

הערבי, או 825.000 בערך. זה מחייב
עליה ממוצעת משנת 1938 ואילד של
29.000 לשנה. במכסת עליה זו וברי־
בוי הטבעי של יהודים וערבים, הישוב
אחרי 1940 יהיה בערך כדלהלן: -

כלל כלל כלל ,
שנה הערגיט היהודים האוכלושיה
1.520.000 480.000 1.040.000 1940
1.585.000 520.000 1.065.000 1941
1.650.000 560.000 1.090,000 1942
1943 1.115.000 600.000 5.000י1.71
1.790.000 650.000 1.140.000 1944
1,855.000 690.000 1.165.000 1945
1.925.000 735.000 1.190.000 1946
1.995.000 780.000 1.215.000 1947
2.065.000 825.000. !.240.000 1948

,.החמישה". •י• י עד כאן תזכיר
כידוע, פודר מפקד• האוכלוסין בשנה
למדינת ישראל בנובמבר הראשונה ,
1948, בשטח המוגבל של המדינה, ה־
תופס רק כשל1שה־רבעים משטחי ארץ־
ישראל המערבית בלבד. נמצאו אז י־
יום 8.11.1948 בשטח זה:782,000 נפש,
7̂ יהודים, 69.000 ?יא־ מףס - 000.
נ5וקדו תושבים ערבים ב־ יהודים• לא.
ג£ל ובנגבV ;!מספרם היה בין 30,000

: ט"ו
השיחות של "החמישה"• לא
,עתנו בל תוצאות• השביתה ה-
ערבית, שהוכרזה בי122 גא,פ-
דייל. במטיה להפסיק 'העלית
היהודית, איסור מבירת קר-
קע והקמת ממשלה נבחרת.
ל^ השיגה מטרתה והגיבה
לידי ניגוד חמוד בין המוןי"ה־?
אוכלוסיח הערבית ובי1הנה-

גתה הרשמית' השבתת המס-
חר, העבודה והתחבורה העב-
.נזקים חמורים ל? רית גרמה
המוני הערבים, ופגעה רק ב?
מעט י בכלכלה " של הישוג ה-

יהודי•
השבחה נטל יפו, שלא עבד בו אף
פועל יהודי אחד, אם כי עפה' בעיקר
ביצוא ויבוא יהודי, גרנד. נזק ידוע
אבל לאחר שהגציבילא הסכינו ?יפתוה
את הנמל בכיה — גר'ו ב־55 במאי
1936 רשות לפרוק ולטעון פחווה ב-
חוף תל־אביג, ונבנה מזח ששימש
נעיז נמל. ןזשיבותו הרבה• היתה, ש-
' יהודים החלו לעסוק בענוות פועלים
פריקה וטעינה באניות ובכל שאר
פעולות הנמל• התנגדות המוני הער-
בים להמשכת השביתה התגברה,' אולם
המנהיגים לא העיזו להפסיק את ה-
שביתה' עד שישיגו לפתות הפסקה
יכר זה לא זמנית של העלית• י&י
ו־וושג, י כי הממשלה בלונדון, בלחץ
דעת־הקהל הבריטית, כפי שנתבטאד,
בוויכוחים בפרלמנט 'ובבית-ד'לורדים,
פרבה להפסיק העליה, גם בימי טו־
מאם בשר־המושבוח, וגם ביצוי אוו־

מסבי־גור, שבא אחריו.
המנהיגים הערביים פנו אז לעזרת
המלכים והאמירים הערבים, להוציא

אותם מהמבוכה והמצוקה הזאת.

גורי פעיד
כערבי ולא נמיניפטר

עוד ב־29 באפריל 1936, זמן קצר
לאחר הכרזת השביתה — פנה יוסוף
אבן־סעוד יסין' בא-כוחו של המלד .
לבא-כוה הבריטי בגידה, שהממשלה
. תחן םיפוק־מה לדרישות מנהיגי העד־
בי0..בא"י, למען יוכלו להפסיק אח
השביתה. נציגו של אבן סעוד אמד
אמנם, שהמלר אינו רוצה? לעשות דבר
אבל שיתנגש במדיניות הבריטית, ?
,,רגש ערבי כללי" הניע אותו:להתקרב
? למצרים, י לתימן ? ולעיואק, ויש. לקחת
זאת בחשבון גם ביחפ לפלשתינא.יבא־
.מהתערבות,. בעניגי א"י,, .כי"לש־ הבדל!הנוח"הבריטי^יעץ• לו בהיקף־ להימנע
, ביו אךץ־מנדט יבין הארצות שהוכיר.
?המנהיגים ־הערבים פנו לאמיר עב־
דאללה מעבר־הירון וביקשו תיווכו.
האמיר שאל מהי דרישתם המינימא-
לית• ענו, שדרשו הפסקת העלית, אי-
סור מכירת קרקע ושלטון לאומי• הא-
מיר שאל שוב — מהי הדרישה המי-
. ענו: הפסקת עליה זמ- ת י ל א מ י נ
נית• האמיר יעץ להם לשלוח המש-

לחת, שהציע הנציב, ללונדון.
בששה-עשר במאי פנה האמיר לקו-
לונל קירקברייד בבקשה למסור לנ-
ציב ולממשלת הוד מלכותו, שיש לקבל
דרישת הערבים, למען תוכל המשל-

חת ללכת ללונדון.
בששה ביוני פנו שוב המנהיגים לא-
מיר' והוא דרש מהם להפסיק מעשי־
המיתר, למען תוכל הוועדה המלנותית

שהוחלמ עליה בלונדון לבוא לארץ.
ב־13 ביוני נשאל הנציב ווקום מלונ-
דון אם הוא מייעץ, שהנציב הבריטי
במצרים יקבל משלחת ערבית מארץ־
ישראל. ווקיפ התנגד לכן, בי זה ייצור
רושם שהממשלה נתונה במבוכה והמ-

הומות יגברו.
באותו יום, ב-13 ביוני, פנה הנ-
ציג הבריטי בעבר־הידדן לנציב כי-
רושלים בהמלצה זו: "נראה לי, שאין
למנוע מהאמיר (עבדאללה) לומר (ל־
מגהיגי הערבים), שמספר היהודים ל-
עולם לא יגיע על־ידי הגירה למספד
שיהפוך את היהודים לרוב מול הער-

כים".
הנציב רשם כתשובה ביום 7.7.36
דברים אלה (כנראה לאחר שהתייעץ
עם לונדון): "עלי לדרוש מהמזכיר
, להסביר באופן ברור לנציג הראשי
(בעבד,רירה), את המצב, בו הבריטי
נימצזי:אם הנציג הבריטי יאמר לאמיר
מה שהוא הציע לי, כסעיף האחרון בע-
מוד 2 במכתבו אלי, ביום 13 ביוני.
זה יהווה התחייבות בוורד? כלפי הא-
י מיד' וזאת אומרת התחייבות כלפי כל
הערבים - התחייבות שאין לנו שום

הצדקה לתתה•
על דברים ממין זה, לא בהחלטות ולא"הגציג הבריטי איני צריד להתחייב

2שיחה עם האמיד''. '
,יוני שותת ממלא־מקום הנ- . באמצע
ציב .הבריטי. בנזצרים עם נאחס פשה
א''י. י (ראש הממשלה המצרי) על 'עיני
בששה־עשר ביוגי מפד גורי פאשה
?ול:פעיד בבגדד על שיחה ארוכה עם
דיר וייצמן, שבה הסכים זה לבקש
מממשלת הוד מלכותו הפפקת 'העליה
לשנה• הנציב ווקוף שאל- ב־20 ביוני
אתי שד־המושבות אורמםבי־גור אם

הדבר נכון.
ביום 22 ביוני נאם נאחט פשה בא-
סיפה פומבית על שאלת א"י, וחביע
צערו ש"לנציב הבריטי אין הוראות
לקבל משלחת פלשתינאית. הוא הביע
בטחון, שהעלית תופסק זמנית. לדעת
אגג'!יה במצרים איו הרגשת כא-בוח,
סולידאריות ממיתית ביו המצרית ובין
ערביי א"י, וויותעמולה היא מלאכותית.
.אין גם הרגשה אנטי־יהודית במצרים".
ב־29 ביוני' שאל נאחס פשה שוב
זות באיכות אנגליה' — ז4ם יש לו ידי-
עה על הפסקת העלית. הוא נעגח בש-

לילה.
בתחילת יולי הודיעו האנגליס לאבן־
סעוה ,שאט יעלה בידו להשפיע על
ערביי א"י"להפפיה המהומות -י יע־
שה שרות לא רק לממשלת חוד מלכו-
 אלא 'גם לערביי א"י• 'אבן־סעוד

"'
תי

ענה, שמוטב שיפעל יחד עש גאזי וה־
אימם (מתימן), והתנדב לפנות לשני־
הם מרצונו הטוב, אולם אד ורק בידיעת
ממשלת הוד: מלכותו. בשלושה ליו־
לי הודיעו ש־מ.ה.מ. מסכימה לכך בר־
גון. בינתיים קיבל 'אבן־סעוד ידיעות
שבדורם סעודיים ועבריירדגיים נכונים
להפגין לטובת ערביי א"י, והוא הו־

(סוף בעמוד 15) י
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 נוחות והידור. ^^3^
 של

 אוירת הפאר ומשרים הרגשה
כי הם יוצרים את
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̂"ן /קןןךי  ̂ קיסריה, שרתו! ועוד•
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־.1מב?.הי"דרך הנפט" של.
_ -מאת מותה פינטר
מופרת "מעריב" בזאטביח

לאחר 'מפע הלילה ,חזרתי למשרדי '
מפרד כן יוטיימ טנדולח לאיפוקה, ןןל
בנזין לואגזביה הרעבה לדלי,.גבול טנזאגיה, וחזרה, מסע להכאת
הצבא קורא לזד. .מ&יע פלוטו". ממ-
שלת זאמביה קוראת לזה .מבצע אוקטן",
לאנשים שעושים את חדרך, יומט ולילד"

זו פשוט .דרך התופת".
קולין גוזן צועק נדי להתנכר על
טרטור משאית חמשת 'הטון שלו. .הוזי
מנסה להחריש את הרעש האימתגי קל
25 חביות בנזין;ריקות. הוא נאנק עם
המכונית על פני . ההגה נדי להווזיק את
כביש מלא סדקים ומהמורות והנקרא,

צחוק הגורל' .דדך הצפון הגדולה".
קולין נוזן, הנמצא ננר 35 שנה נזאפ־
ניר- בעל צדעות מכסיפות וסנטר בולט,
הצטרף לצי תוכנים של למעלה מ־300
נעלי משאיות המסייעים לממשלה להניא
לזאמביה י דלק המובא ?לאיסוקה ע"י מפ־

שלת טאנזניר-
שותפו להנה, פרנק •לנסנדג. הוא נווה
שרירי ומתייך. הוא נמצא בחופשה, ועד
שה את המסע ככל יתר החובבים, למען -

. המזומנים.
ללא תשלופ וללא פעת. שניהפ. כנ1 בין

שנר יושבת אני.
דומה שטנוניתנו היא מן המהירות. את
506 המילין לאיסוקד" עם חביות ריקות
אנו עושים ב־13 שעות. שופ הפסקה איננה
נמשכת? יותד: טתפש־עשוה דקות. שום
מכונית איננה עוברת אותנו ואנו משיגים
משאיות איטיות יותר. ונל דר מוי פעם .

— קללות. ורך מלווה
.לעזאזל", נוהם קולין' .הפ קוואים

זאת דדן־חייפ ז הרי זה רצת."
דנריו נקטעיפ לפתע נשהמשאית נכ-
נסת לתוך מהמורה עמוקה נמיוחד ומתנד-
נדת על פני קטע של דרך? סלעית מחוס-

פסת.
למרבה הפלא פרנק ישן' ודומה כאילו
ראשו יינתק כל רגע מצואוו. :

עזבנו את נתלה עט עלות השחר. הקטע
נן חמישיפ המילין עד לצומת קאפירי
היה מפש גן עדן. עתר, מתתילות התל-
אות. כשמזדמן לנו לנסוע 45 מילין ל-
שעה' הרי זו ממש מתנה משמים. בדרך
נלל עלינו להצטמצם ל־25 מילין לשעה.
פאות1מ• י נהגים: העושים. את ;דדךמתופת" מדברים'קולין שר שירים אפריקניים.
אינדוסטאג<א8־ י נליל שפות: סוואר.ילי.
דיקאאנפ, במנה' אננלית ואפילו — אי-
דיש — בטי שגי 'יהודים אננליפ מלונדון,

שחפ י בעלי חברת־הסעה בנדולמ.
כולנו םעוותיפ' מזוהפיפ, מנופיפ שפ־
בת עבה של אבק אדום. מזוננו — קופ־

סאות שיפורים.
עכשיו תורו של פרנק לנהוג. המשאית
הופנת לנלא של ו-עה. אין לו. נינוי מיו־
הו, אבל קולין ופרנק קוראים לה ניד־

את כבוד ־.הכלבה מזקנה.*
הכבוד נובעת מן העובדה 'שה- יראת .
משאית מווויתח להם 118 ליוות שטר־
ליננ בכל מסע. והיא עומדת י במאמץ י• ועד

. כה לא מכשילה. אותם. י
השמש כבר עומדת לשקוע כשאנו יוד־
, שם שוכנת אי&וקד" תחנת וים לבקעה

נ'ונגל זעיוה על גבול טאנזניה.
אבל מחסן ההטענה סגור. עד כד כך
אין שעת מהדום הלאומית מנעת". קולין
ופרנק רונזיס. הם היו רוצים לקבל אח
מטענם ולהזור עם שחר. עתה עליהם ל-
חנות עד לבוקר, לפתות, יש להט מקום
אסטדטני בראש התור. בחמש וחצי בנו־
קר מתהילה העכורה. אורות מציפים את
רציף המטען ולמעלה משבעים פועלים

עוסקיט במלאכה.
הממשלה מחליטה כי לצורך יעילות ה־
פעולה יש להפקידה נירי הצבא ומייג'ור
נויטי עומד בואש .המבצע". חחילה נש־
םך הדלק כפיים בעת המולת הטעיגד- אר
לם עתה שורר פה פדו של מטור צכאי.
החביות מתגלגלות נטווים ארוכים אל
מקומות המטען והפועליט מעטיפיפ אותן

על המשאיות.
פרנק וקולין ישנים במשאית. אני. מגלה
,שהאכסניה מלאה, כי באיסוקמ יש עכשיו
קורת גג ל־ ''פרוספריטי". • מינן: אמצא .
ראשי העייף וגבי הרצוץ. שוב הצבא הוא
שבא לעזרת — עם כוס מיץ תפוזים קר
אין (מתוך קופסה שעליה ציון: .מייד '
יזראל") אדותח מבושלת, אוהל, ושמיכת
וכה• אני מולח על יצועי — שמיכה
נוספת י־ ושוקעת בשינה עטוקח הפופ־
ועת מידי פעפ בפעם ע"י' ועם .דרו מ־
תופ!:", חמווחקת דק כמה צעדימ. המש־

איות זורמות בלי מרף.
פרנס וקולין נואיט קצת גזבולבליט אחר
לילה ללא שיגח. אבל מס הטעיגו את
משאיתם ואשוגמ ואגתוו יוצאיט לדרך —

חורח זיל ממתמורות השנואות.

עתה ממסע מוא מרבת יותר איטי, נ'
מאחורינו עשויט וממש חביות מלאות.
נעבוד 15 שעות אנו דואיט שוב את נדר
לה. בירן סיימתי קופסת .קודנד־ביט*
ולגמתי לגימת ממימיתו של פרגק: מס־
חבר שבמקום פיט מית בת ג'ין ואבן זח
מקל על תלאות מדדן. 'מגענו. קוליי ופריק
יזנו מחת לשנת מנותח. .מכלבח מזקגת"
תכנס מחר למוסך, ומחרתיים שוב תצא
ל"דרל מתופת". ואילו אני, צריכה לחוד
את .מכתיבה ולמעלות ' יישב ליד 'מכונת
רשמי על מנייר. אפילו אילו חיו משל־
8י<* *י. לא הייתי עושת מגזע זז* '?וו
*ע* , .

ראש עירית מרסיי, גאסטון דפר, בא להינפש באילת 'ומחווה דעתו בגילוי־לב על.יריגו
דה גול ועל "ידידו" גל מולה

- מאת גיל קיסרי _
^""• עמד את העתוניפ הצרפתיים. מהשבוע האחרון. ברצוני ,̂5,̂ לדעת 
<לי בטלפון' ג איה ימיו ן דפר, ראש עיריית מארסיי, כשקכעתי עטו אטר בר ?

פגישה דקות ספורות לאחר שהגיע לתל.-אכיכ כתום. חופשת ,שבוע באילת. :
בבקשתו היה משוט כניעה לדופק הזמן
וחריגה מנלל שקבע לעצמו בביקורו בישראל.
שנן דפר ירד לאילת נמעט .איקוגנייט1" •צדי'
ליהנות מן השמש שלד" אך גט נדי י לנתק
עצמו לחלוטין מן הטרדות היומיומיות ומן
נן,.. הדבר. ואף על פי העניינים השוטפים. .
הראשון שניקש עפ שונו .לעולט התרבותי"
בתל אביב, היו עתוגיט. זה גורלו של מדינאי

פעיל ובעיקר כשמדינאי זה הוא גט עתוגאי.
.בחרתי באילת.לבילוי חופשתי משוט שב*
מארסיי ובכל מפביבח בטוחני שלא אוכל
לזכות במנוחה של מפש. טלטוניפ, ביקודיפ,
תייעצויות והטרדות — מכל אלד. לא הייתי ה
מצליח להימלט. נוסף לכך ביקשתי להכיר את
אילת, כיוון שזהו המקום היחיד שלא ביקרתי
בו בעת סיורי הקודם בישראל, לפני כארבע
שנים. ואכן, לא התאכזבתי, זהו מקום נפלא".
רעייתו כפופת משיער הצטרפה לדעתו ב־
קריאת־תסכמה, שעד. שמגישה לו הלק ממנת*
הדג שלח. מזוג דפר סעד ארוחת ערב מאוחרת
בפינה צווית ומוצנעת של אולם הגריל ב-
מלת .שותוף. פניו של ואש עירית מארסיי
שזופים — השמש הישראלית עשתה את שלה

- והוא נראה נינוח.
.היה זח שבוע נעים, אך בקווב אמצא
עצמי שקוע שוב בקדחת החיים הסואנים.
בימים מקוונים תתקיים ישינת הועד־ממוכזי
של המפלגה מסוציאליסטית וצפויים לנו ויכו־
חיט סועריט. גט בעירית ובמערכת העתון שב-
בעלותי מצפה לי עבודה רבה. לכן, על אף
רצוני להינתק מן העולם התיצון בעת שהותי
באילת, אני מתחיל להחזיר עצמי אל מאמירה•

צעד ראשון — קדיאת מעתונינד.
לפני שנתיים נבחר גאכטון דפר על־ידי
הנהלת ממפלנה הסוציאליסטית הצרפתית כ-
מועמד שלה להתמודד עפ מנשיא דמ גול
בבחירות לנשיאות, אשד נערכו לפני כמה
חודשים. רק משום דבקותו של 61ר בעקרונו-

תיו, פוש מן ממאבק ומתפטר ממועמתתו.
אותה תקופה נתפרסם דפר נ"מסיימ איקס",
דמות אלמונית שמאהורית מסתתר המועמד
שנואה לשמאל נצדפת כאתגר לדה־גול. כש-
הלכה ונתגבשה הדעת להציג מועמד נגד דה־

'מטעם: חאופוזיציד" נצטיירה •ברחופ מ- • יגול
איריאלית" צופת' ומעל ופי העתוגות ומות "
מועמד אפשרי והיא הוזכרה תמיד בשם ! של
,, שנו מנו את כל התכונות .מסייד? איקס"
הנל, . הדוושות; נשנתקנלד. דמות ןן על:חןת
על . בודן. הניסוי וכל הסימנים הצביעו פעלו,

המועמד האידיאלי — נאםטון דפר.
יריבו של דהימל " י

. לנשיאות ז" .מדוע מתפטרת מן ממועמדות
שאלתי את מר דפד בעת לגימת הקמה.

התשובה שגווח בפיו, כמי שכבר' מידבר!
המפלגה לא להסגיר את נמוקיו: .הנהלת '
קיבלה את תכניתי להקמת גוש שמאלי. ש־
יתייצב במאותד נגד דהיגול. הצעתי. להקים
,מפלגת ענודה', שתנלול את נל מפלגות מעין י
השמאל, מלבד הנופלגה הקומוניסטית, וכן כמה
מן. המרכז המתון והקאתולים. הסנרתי, • חוגים
.למן? עלייתו של דה גול לשלטון, חלו כי
חידושים במערך המדיני וכחיים הפוליטיים של
צרפת. הדפוסים הפוליטיים הישנים שוב אינם
קיימים "• אין ספק, ני דה־גול הכנים שינויים
בזירה הפוליטית שלנו. אולם כמה מראשי ה-
סוציאליסטים והמרכז סירבו לקבל את הצעו-
,המפלגה' שלהם, ת,. הם סיובו לואות בהיסול
המסורתית, במסגרתה הצרה. בראש . המת-
נגדים עמד מזכיר המפלגה הסוציאליסטית גי
מולה. הוא הצלית לשכנע את הנהלת המפלגה
לא לקבל את הצעותי. היד. בכך משום נצתון
בשבילו, לאתר שקודם לכן לא ראה בעין יפת

ביותר את בחירתי כמועמד נגד חרגול".
השמאל זכו!, כזכוו, להצלהה ניכות ומפתי-
עה מאד בבחיוות לנשיאות. מועמד השמאל
המאוחד, !1ראנסוא מיטראן, אילץ את דד. גול
.לרוץ* פעם נוספת בסיבוב השני של הבחי-
רות. השמאל מיוניה בתרועות נצחון אן גאם־
טון דפד, סוציאליסט ותיק ופעיל בשווות
המפלגה גס ביוה, הוא, עם זאת, מדינאי מפו-
נת. לכן אין הוא מטפה אשליות יתר לגני
נוחה של המפלגה הסוציאליסטית. .תוצאות
הבתירות לנשיאות גרמו לנו הפתעה נעימה
ונלל לא ציפינו לסינונ שני. אד אני סבור,
כי התוצאות משקפית יותר את מורת־תהו של

יפר? י גאפטץי
יריכ גלוי"לכ

הציבור ממדיניותו מנלנלית והסוציאלית של
דד,־גול משהן מבטאות גצתון לשמאל. מה גס,

שהשמאל איננו מאוחד".
*טח, לדעתך, סינויי השמאל בבחירות ה־
נלליות שייעדנו בצרפת ב־1967 ?", שאלתי.
, טוניס לשמאל ? ני צפויים פינוייט .סבורני,'
י שיתאחד. הדנד אפשוי נם ללא —י בתנאי
המפלגה הקומוניסטית, כיוון שגוש השמאל
בהחלט לשמש אלטרנטיבה לשלטון לבדו יכול? ?
דה־גול. אט גתייצב מאוחדים לבחירות אנו
עשויים לקבל רוב בפאדלמנט ובמקרה זה שוב
לא יוכל דת־גול לשלוט שלטון יחיד. לא
יהיה מנוס מעריכת בתידות הדשות לנשיאות.
לא בכדי הושמעו דעות. כי ־הבחירות הכלליות
ל,סיבוג שלישי של הצפויות עלולות ליהפך'

הבחירות לנשיאות'".
.יומי יעמוד בראש מגוש משמאלי המתונ*

נו ז"
י .נראה ששוב' ישמש פדאנסוא מיטראן נמנ־

מיג גוש זח. הוא ידידו ואגלמעויד אותו'/ י
-מולה להכשיל? שוב את .האפ לא יגסמ גי י

התכנית;להקמת גוש .שמאלי ?", שאלתי.

"הנפיבית והבחירות מוכיחו, י ני י ממותי היו
. וכי תבניתי להקמת גוש שמאלי• היתה טובות'
נכונה. ומנהיגי השמאל מבינו זאת. לכן איני
סבור, ני גי הודה יצלית שוב לערער אותה".
גאסטון דפר הוא אדם נעים־הליכוח ונוח ל-
בזירוזי המדינית; אינו יודע פש־ , בריות. אולם
? לפיכך הוא נחשב? כאחד ?היריבים המוש- רוח.־
,התחזית , ,מה מדיניותו של דה גול ז'',בעים וגלויי־הלב לנשיא דה גול. שלך לגבי עתיד '

!. . , . את "מסייד! איקס י לשעבר". .י שאלתי
.אם יימשכו העניינים כפי שמס כיום —
ימיה יזה אפוןילגרפמ. גראה לי, שדה־גול אינו
רוצה דנר מלגזי הגשמתי רעיונותיו י הלאומ-
נ-ים, וניגוד 'לרושם שמנסה לעורר 'השלטון,
י ה- ' חרגול מדנה לדאוג 'לשימון' המ^ב אין
, כיום —י כבעבר סוציאלי של האוכלוסיד, ואף
-- אינו מתעניין בבעיות כלכליות. י אמנם,
לאחד האמבה שנגרמה לו בבחירות ?הוא. מת•
ראש־הממשלמ זיר לממשלה את מישל דברה, ,
לשעבר, והדיח את מיניסטר הכספים, ז'אסק&ד
ין,,שעיר לעזאזל'. אך ד'אסטן, שהפך בידו.למע
.זוהי אחיזת : ממש, : אין כנך נל שינוי של
עיגיים, במגמה לתת לציבור רושם, כי יחולו

תמורות".
.ומה על בעיית גאט"ו ?" — הוספתי לשאול.
לבעיית אירופה ונאט"ו .גישתו של דה־גול '
אופייגית להשקפותיו הכלליות. דה־גול? לא• היה
מעולם מעוניין ב.אינטרגדציה' . של אירופה
— ואינו מעוניין בכך גם כיום. אדרבא, הוא
תכנית מיזוג? אם במסגרת מבקש. להכשיל נל ?
,דר, השוק האירופי המשותף ואם לנבי מברית

אטלנטית". . .
מבחנתי בשינוי־מה שחל בצורת דיבורו של
. לפני ארבע .שנים. דפר,' מאז ביקורו בארץ
אז נהנ לרנד במחירות ודבריו קלחו בצרורות
תת־מקלע, הפעם דיבר באיטיות, בשובה ונהת
ובנימה נלשהי של עייפות. לעומת זאת לא
פחתה מאומה מביבותו הטבעית ונם כיום הוא
.פן שיחו. אדם לבבי המגשר מיד נינו לנין
לא הועם נם מנטו מפקחי ומחייבני, המרנן

את נימת וינודו, הנשמעת קצונה בלשמו.
סייע ?"יציאת אירופה" ?

י בניגוד לגילוי־לבו בהביעו את דעותיו על
דה־גול, אין דפר נלהב לספר על תרומתו ל-
ישראל ועוד קודם לכן ל"מדינה־בדרף'. רק
בחיוך נבוך כלשהו נאות דפר בן ד!־56;לספד

כמת פרטים על אותת תקופה.
כשנכבשה צרפת הוא שימש כעודר דין ב*
מארסיי, שם מתגורר עד 1942, כאשר באו
.בעוון' פעילות מח* אנשי זז"גסטאפו" לעצרו
תרתית. הוא הצליח להימלט שעות ספורות
לפני בוא מגרמנים. לפני פן הספיק לסייע
־ יהודייס, שביקשו למימלט לנפד, לפליטים
למכור־ את רכושם 'מבלי שיעשקו אותם ופתח
את משרדו בפני משפטנים שביקשו למוסיף

ולהשתלם.
לאהד שנפלט ממאדפיי קיבל דפד לידיו
נימול תתנת שידורי משאית של ממתתדת.
מצטרף לדמ־גול באנגליה — אז עדיין לא מיו
מסטר לצרפת נדי י יריבים — והוא טס פעמיפ

לקייפ קשר עט חפחתרת.
.אן בעיקר ייזכר שמו לטובה בזכות עזרתו
.הספינה עגנח אז לפעפילי .יציאת אירופה". '
בעיר קטנה, פור דמ בוק, כשלושיפ ק"פ
;קיבלת נ'מאופיי*, הוא נזכר. .משטרת האזור
מוואות מפורשות מהשלטונות ממוכזיים לא
להמון בשום צווה שהיא במעפילים מנמקים
ננלאט־השט. אמנם לא הייתי אז עויין ואש
עידית .מארסיי, אך הצלתתי בעזרת ידיוים
לשכנע י את ממשטרה להעלים עץ מן העזרה
שהוגשה לנוסעי הספינה, במאורגן או באופו
ספונטאני, על ידי תושני האזור. כך סופקו
לאומללים שבספינה מצרכי מזון, רפואות ונל

הדרוש — לרבות עידוד ותמיכה מוסריים".
על פרשה גוספת מסרב דפר — גם כיום —
להרבות את הדיבור: מערכת סיני. הוא שימש
אז מיגיסטר בממשלת גי מולה והשתתף ב-
ישיבות הממשלה הסודיות אשר דנו בשיתוף
מפעולה הישראלי־צרפתי. "התנהלו אז ויכוהים
חריפים בממשלה והובעו דעות ננד רעיון ה-
מבצע. אני תמכתי במבצע ולאחר מנן טענתי,
ני חייבים ללכת עד מסוף. זאת אני טוען
גם כיום. אחד התומכים מנלחבים באותח
תקופה בתכניות מתקפה על סואץ היה .ני
מולח". ובחיוך קל מוסיף: .מיתה זו כמעט
מפעם מיתידמ שבה שורת בינינו תמימות*

דעיפ".

* ק ד ע ה
נודד ישראל ?זד, למעלה מהדשייפ
וארבע, הלוו האוז'אלה, בן החמשיט '
הופי דדומ אמריקה והזרה. כשבוע ש־ושוב על פני וזאוקינופ מאיטליה ל־
.פה",עבר ניסה לרדת. בנמל ריו-דה-ז'נירו .האניה האיטלקית. "פהדריקה ־ לחזורפג תוקפו, לא התירו לו השלטונות ל•אך כיוון שברשותו י דרכון איטלקי ש-מן פאניתו י לאיטליה, אך גפ שם לא יתנועלות להון*. הוא ייאלץ איפוא
". -"""־"-"מ""-־ ישראל האדז'אלתלו לרדת.. ' • י
̂ימ1[|11 יי מלחמת העצמאות
8̂'*ק ניוון שלא רצה ל־
ישראל נמלט לטרי*מעוא'ויל . מלחם בערפיפ. פ־
י— י פולי ומשם לאיטל-
יה, נמר, שנים שהה באיטליה, אך. מש-
החליט לצאתי 'לדרום־אמריקך. .לעשות
כסף", ביטלו האיטלקים את דרכונו ועתה

הוא נודד...
תקרית "תיאודור הרצל'*

הרצל" לפגי זמן מהי בריו־דה־ז'אנירו,: הדיכאשר עגנה האניה הישראלית .חיאודור
' תאים רו לתוכה גנבים והוציאו משני
הוזעק הצוות, אך מגנבים 700 דולר. מיד •
להמולה ברציף, •הצליחו להתחמק? הודות '
לים שעמדה להפליג באגיה לישראל. ישכן מאות יהודים באו ללוות קבוצת עו־
הראשון. של מאנ־ . בנמל נתקלו הקצין
, ש־ יה וארבעה אנשי צוות בשני. אנש;ים
עוררו את חש ום. 'חם י עצרום והתלוי להפ-
אולפ התברר כי המוכים ליא י מכותיד,ם.: ,
נעצרו — לא על ; הם בלשים. הישראלים
העלבתם, שכן , הכאת השוטרים, אלא על
הישראלים האשימו אותם טענו הללו ש
שעשו יד אחת עם הנגבים. העצורים מכ־
מישו' 'את ההאשמה, באמרם שהפורטוגזית
הלקויה שבפיהם היתד! להם לרועץ וגרמה
' רק יי לאחר לאי־הבנה. 'זזמשתט ?שוחרת
הישראלית, מר התערבות יועץ השגרירות '
? בגלל התקרית;אחרה •"תי־ גבריאל דורון.
אודוד הרצל* להפליג נכמר? שעות. אלא
שהיא 'היתמ נבר בים הפתוח ואנשי הצוות

' העצורים הגיעו אליה בסירת מנוע.
־תיאודוד הרצל" זו 'התקרית השניה עם •
בנמל רירדמ־ז'אנירו. בתקרית מראשונח,
במאי 1964, י נהרג אחד י מפקידי הנמל ב־
'אורת מיסתורי ועד היום לא הובהרה' ־ ? • ' הפרשה.

?החזירו אותות הכבוד
283 חיילים משוחררים, שהשתתפו 'בתיל
: שלהם גגד הנאצים המשלוח • מברזילי
ות הנבוד בחזית איטליה" החזירו את א..;
שלהם במחאה?' יעל כך שהנשיא ק&טלו
י ר דיימונדו פארי• נדאנקו מיגה או
.לשענד מני !;פאשיסטים כנרא־ - ליד!,
־־' יזיל' כדובר הנ.- :., בפולמנט בבואזי־ ליה. , .יי
'נציג? ארגון החיילים המשוחררים'' 'הציר
מעל במת חםרלםנט האפיל אומידן, תקף,
את ויימונדו פאדיליד" ואמר כי הנשיא,
שהוא עצמו נלתס נגד תנאציפ בתזית
איטליה, ידע להעריך את צעדם של ה־
חיילים המשוחררים. הוא קרא קטעים מן
מתעודות שפורסמו בשעתו על־ידי ה־
,םטייט דסאדטמנט" נוושיגגטון, על חדי־
דת הנאצים לאמריקמ הלטינית בימי מל-
חמת העולם השניה. בתעודות אלת הוזכר
שמו של פאדיליה בקשר לשיתוף הפעו־
לה בין הפאשיסטים הנראזיליים, שנינו
את עצמם .איגטגראליםטים", לבין שרותי

הריגול הנאציים.
הנשיא קאסטלו בראנקו אמר לפני ימים
מספר ני הקידה העלתה שאין יסוד להא־
שמות הריגול נגד פאדיליד" אך הנשיא
לא הנהיש ני פאדיליה היד! אהד ממנהי-
גי מ"אינטנרליסטים" שתמנו בהיטלו ד
ניהלו מעדנה נגד נניסתמ של ברא-

זיל למלהמת לצד בעלות הברית.
הציר אבל ראפאעל, אף הוא ממנהיגי
האינטגרליסטים לשעבד, יצא בפרלמנט
להגנתו של פאדיליה, באמרו ששליש
למנט נמנו בשעתו עט האינ־ מחברי הפר
טגיאליסטיט־ דוד מרכוס

הדים מימות האנטישמיות במערכת הבחירות באוסטריה
.:? י • י ~.מאת;*1מנואל:יאונגר- י- ?י בוינח י י ץ&ופו"^צ&ריג" ""''';1 ?" י

ע6:;האו8טרימ '*מתח ־ממלג̂ת י:פי ? אן"; י
. טנדטיפ, ,ואילו • הפוציאליפ- רק בארבעה
' רק ־שניייפ,, אפשר 'לראות י הפפידו טיפ
כתוצאות ההחירות האחרונות לפרלמנט
האוסטרי "גלישת 'אדמה" של ממש. ולא
רק טשופ שהפרש הקולות בין שתי ה־
מפלגות, שהיה יבדרו פלל 'כמה אלפיפ,
הגיע הפעט למאות אלפיפ, אלא טשופ
?העט האופטוית זכתה עפ 85 . שמפלגת

כפרלמנט. ', ציריו! לרוב, אבסולוטי
אף על פי כן נעשים משני הצדדים מאמי
.להמשך שיתוף מפעו• .הבפיפ צים ליצור את
לה כדי לא למוטט את .הקואליצית בין שתי
המפלגות, ששלטה באוסטריה למעלה מעש-
: אולם בעוד מגישושים. על בד רים שנד,.
? דלתיים סגורות מדי בצי- מתנהלים מאהורי
בור מוסיפים לנתח ביסודיות את לקח מלח-
מת הבחירות ותוצאותיה על כל תופעות
הלווי שלה. בתולדותיה של אוסטריה אדור
מלחמת.העולם השנייה עוד לא התנהלה מער-
כת בחירות באמצעים כה דמגוגיים, כה מלאי
שטנמ כמערכת אשר נסתיימה ב־6 במארם
השנה. מופרחו סיסמאות שאין מאחרימם
כלום, נערנו י מתקפות שינאה נגדי ממתנגדים
ממדיניים ואפילו השמצות אישיות לא נעדרו.
גט מאנטישמיות מילאמ• תפקיד במערכמ זו,
אם כי בזייעבד דומה שלא היתד. למ משפעמ

שר-חזץ קדייפיוי
"קשייפ עס היהדות העולמית"

מכרעת, ואהד המועמדים אשר נזקק לאנטי־
שמיות כנשק עיקרי בציד הקולות, נתל
תבוסה מכרעת• המדובר? הוא בפראנץ אולה,
שהוצא מן המפלגה הסוציאליסטית והופיע
ברשימה משלו. בנאום שנשא באסיפת בחי-
רות באחד מאולמות מגדולים של וינה, יצא
בהתקפה על ד"ד טוכמן, על שהגדירו בשע-
תו כפסיכופט, ומדגיש במיוחד את יהדותו.
הוא זכה לתשואות עידוד' אד כאמור מדבר

לא סייע לו בתוצאות מבחירות•

"אזובדווו' מתעמולה של ממפלגמ מפוציא־
ליפטיוו צורפו באודה. מפתורי כרוזים בעלי
גימד, אנטישמית שבהם הודגש כי "היהודים
גושאיס עיגיהם לשלטון במפלגה מפוציא־
ליססית מאופטרית"• הכרוזים כללו התקפות
על "מיהודים" פיטרמן, קרייפקי, צ'דנץ, זולט־
בתגר וברודמ, ממכשירים את מקרקע לתש־
.מקומוגיםטים, אילם בשעת הדתק יוכלו תלטות
בגקל. להימלט .להוץ־לארץ הודות ל"קשרימם
עם מיהדות העולמית". ראשי המפלגה הפו־
ציאליפטית הסתייגו כמובן מכרוזים ?אלה
והועלתה השערה כי גם הם מעשי ידיו של

י . : פרגץ אולה• . 
אדי גולת הכותרת של ההתקפות האנטי- ־
שמיות היו דבריו של גשיא לשכת המסחר
, התחתית הציר אלוס שייבנרייף. באופטריה
באסיפת בחירות מטעם מפלגת העפ האוס-
טרית התקיף קשה את שר חחוץ בממשלה

היוצאת ד"ר ברונו קרייפקי על יהדותו.
ד"ד קרייםקי, תבע ממנו לוותר על חסינותו
כדי שיוכל. להגיש נגדו תביעה על מוצאת
דיבה. גם חבריו למפלגה הסתייגו ממנו
: גינו אותו בחריפות והיו שתבעו ובטאוגיה
של את. הרחקתו מןי, מחיים ?הציבוריים. בסופו ?
דבר נאלץ שייבנרייף לכתוב מכתב התנצלות

לד"ר קרייסקי.
אף שאין להגזים בתשיכותפ של תופעות
אלה, יש לציין כי מן אופייניות לאנטישמיות

הרןוחת באוסטריה מתחת לפני השטת•

<>,ע,'מ* ו ב* אירוע. ל!ו אפנה חדיש 2£!2̂4 I מבחר עשיר של הולצודנ אדיון לכל מטרה \ג
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בר המיעוט הלאומי הנרדף ויותר בדרום מזרח אסיה שולטים
בכלכלתן של האזור וגאים במוצאם

- מאת סטגלי קארנאו ~
©ופר "ואשיגגטון פוסט", מיוחד ל"מעריב"

גאשר ציוותה ממשזית פייגון, בראשותו של טי גגויין קאו קי,
להוציא להורג שני פפפדיט דרופ-וייטנאטייפ, היו השנייפ, באורח כלתי
!זהטוניפ באינ• נמנע פטעט, פוחריפ פיניימ מקוטיימ. כאשר השתוללו
דונזיה כעקגות הפיגה מפל מפפנומבר אשתקד, היו אלפים מקרגנותיהפ

53ל רחבי!?רפובליקה האנדונזיח — פוחר"פ פיניים.
בתאילנד, בבורמה, בשיליסיגיש ו•
גמקזמות אחרים נאלצים תושבים פי-
ניים להזזליף תנופות את שמותימפ ו-
לוותר 'פ',' השימוש כשטתמ• בקאמ־
גלדית ,?.אפר עליהם לענוד במקצי עות
מסייימימ• כאשר עורכת המשטרה
מצוד על משחבטיט מתשלומ מני, על
מבריחים היל נוכלים, מתברר במקו-
מות רבימ, ני הנלכדים והמועמדים

לדין ד<2 — 8ינימ,
יתכן אולי לומר כי 13 מיליון מ-
םי^יט, הפזורים גבל מדינות דרום מזי
רת אפיה, הם המזוט הלאומי הנרדף
כיותר טיזור. עם זאת, מיז למצוא
בשום מקום בעולם קהילה של בני
לאום זר, שתהיה כה חרוצה וחיונית
מבחינת נלכלית, ובעקיפין — בעלת

חשיבות מדינית כה. רנה.

"במו היהודים
בימי הביניים''

גאים, משגשגים ונרד&יט, דומים ת־
̂ר לים ליהודים נאירומד. סיגים שפע
של ימי הביניים — אך בהבדל רב-
משמעית אחד? לגני היהודים של ימי
הביניים היתה ירושלים תפילה רתוקה.
לגבי ד'םיניפ בדרום מזרח אסיה המו-
לדת היא נמצמ' יא רהוקה כלל ו־

כלל.
אס כי קטן מפשרפ יחסית לאורלי'
סיות כמדינות דרים מזרה אסיה, ה-
מונות נ־0ג2 מיליון נפש, שולטים
למעשה הסינים שמענו לים בנלנלווז
סל רוב מדינות האזור. בתאילנד, ל--
משל, מהווים הם עשרה אחוז בלבד
מן האונלופיה, אך אף על פי כן מנה-
לים חם תשעים אחוז מן המסחר 1;?•
קמעוני ושולטים בסחר האורז (ייצוא

העז•
הפינים מהווים פחות משני אחוז מ-
אוכלוסיית הפיליפינים, אד נין היתר
שולטים הם בשני שלישי מצוא הקו־
פרה המשגשג, במאלזיה, שם מהווים
הם למעלה מ-45 אחוז מכלל האוב־
לו&יה, מנהלים הם את רוב עסקי ה-
תובלה ותנרות התחבורה, שולטים
בעסקי הגומי והבויל ואליהם זורימימ

60 אחוז בעדך מן ההכנסה הלאומית,,
השפעתם הפוליטית היא על כן רב•
גונית ולעתיפ אף מכריעה• פיניש
על אוצרו־ אמידים, המשתוקקים? להגן
תימס, תורמים כיד דמנו. לקרנות ה-
תעמולה של מדינאיפ סיליפיניים. היה
זר, בעיקר מאמץ להתגבר על העובדה

שהסיניימ מהווים את רוב אוכלוסייתה
של סינגיזמוה שהניעה את ראש ממ-
'־!, ?ובהל רחמו, להעלות :-.''.•: שלת גג"
את ו?י.ץ ו! ןמתה של הפדראציה ה־
כאלזית• בק ־י ".?עבר ;?חיוצלה עדרא.

ציד, זו בגלל אי5ו.י1 גיע־יות•
צעדו של וזיע־ הניעעלת קי ;גי
שני הטוחרי־ס מג יגייס :מייני,' עלול
להיתקל בתגינמ/ ־•?וירוה ייותר ב־
דרוט וייטגזיט• ההמ־*בי0 ד&מי•; של
וגמדינה, השולגיס למ־'זשה יתו!י..־רוו,
ו'ן, עלילינ! ל. בבנקאות וכסוזר הזגי

הגיב בשיתוק הכלכלה הוייטנאמית.
יהי' על כן, באזודמ וגיס נדדוש
מזרח אסיה קשורה ;!גמוגיד• מסחרית

סינית זו בשין העממית.
בהדרכת פקינג

כשהם מודרכימ על ידי פקינג, היוו
האמידים הסינים באינדונסיה מקור
פיננסי למימון פעולות המפלגה הקו־
מונטטית כמדינה זו• כאשד תימנה
סין, לפני ש־'ים מחדות, להעניק לקא•
מגוריה שי יקר, ערבה "החרמה ב-
התנדבות" בקרב מסוחרים הסיניים ב-
פגום סן, ובנתה את שדרות מאו טסת
מינג, זעזוגוו! את שורות כרית-המד

עצות, במרכז המיר.
אחד ממדינאים ד"אנעי קומוניסט";!
ביותר בתאילנד, סגן ראש הממשלה,
מד ג־88א0 צ'אתסתיץ, שעסקיו ה-
מסחריים "הצודייפ" ו.וללימ ספנות ו-
סחר נדר, העסיק בעבד שוד;• עסקים
פיני, שהיה גם פעיל קומוגישטי. מסו-
בן מסיגי, שפעילותו הקומוניסטי!: גתי
גלתה על ידי השלטונות הכריטייט
בהונג קונג, טעו, כי אילצוהו לקבל
את משרתו אצל סגן ראש '־;ממשלה
כדי להסוות את פעילותו הקומוניסטית
בזה שהפעילו לחץ עי משפחתו ש-
בסין• מגיהים כי מוחים 0יניי6 משו־
ביס רבים במדינות דרוס מזרת אפיה
חשים נאמנות ליבשת הסינית, לאו
דווקא מחור מניעים פוליטיים, נמו
מתיר רגש יחיד במינו זה, המקנן
בלב הסיניפ כלפי מולדתפ. הרי המ
ומסורת בת 4000 היסטוריה . יורשי ?
שנה, בנים לעם. שהיה המרכז התר.

,,.,, .בעולם. ג*וכל8.פראים. בומי
פיגיפ: אלה, שזרמו מנולוולפ דרו-
מה, עשו זאת מטעמים שונים. פפניפ־
סוהרים הינייט .ביקרו נדוופ .מזות
אפיה עוד לפני תקופת הנצרות• 0-
מאת ימיט הובילו ארבע מפרשיות

גיגיות גיל• חרסינה ובדי 1.זשי רקומים
ליאוואה, לוייטנאם ולקאמרודיד? ושבו
הביתה נשהו עמוסות תבלינים, קיני
ציפורים, עשבי־מרםא וסחורות אחרות.
תחת וזעום סיפורי המלווים על אוצ-
רות בלומים, יצאו אלשי סוחרים סי-
ניים למצוא את עושרם במדינות ש-
מעבר לים. ידוע על מתיישבים סי-
ניים בפיליפינים ובאיים האינדונסייס
עוד לפני הטאה די-17. בשנים שלאחר
מכן, נמשכו מהגרים סינייט על־ידי
הבריטים לצאת מאזורי דרוס סין י*"
צפופים והעניים באוצרות טבע לעבוד
בטיכרות בדיל ובמטעי גומי במאלאיה

מכשיר קולוניאליסטי
נמידה רנה שיימשו םי־ניט אלה מנ-
שיו בידי המעצמה הקולוניאלית ב-
אזוריה רבים בדתם.מזרח אסיה, ו-
תכופות שימשו כמנהלי המשק הפיק־
יייט והחרוצים יזאתמות אירופיות. הוי־
לייי ליזימתפ ולמול שהאיר להם פנים,
הצליחו סינים אלה לרכוש לעצמם
*ודמות ובתי־עסק מסחריים רבים. סי־
פורי־עם בדרום מזרח אסיר, גדושים
;?גדית-אמת על פנלים פיניים, ש-

מתו נמיליונרים.
קשריהם עם הקולוניאליסטים האי-
רופיים השניאו אותם על הלאומנים
מג- י , אפיה• יתד על כן, בדרום מזרח
היגיון לאומניים רכים אימצו לעצמם
אידיאולוגיות סוציאליסטיות וראו ב-
סוחרים הסיניים את הסוג הגרוע ב-
יותר של הקאפיטליסטים. למעשה, ה-
דמות שנצטיירה, של איש העפקיפ מ-
סיני המושחת ומלא ממזימות, אינה

בדוייה לחלוטין•
להגנתם מדגישים פינים אלה, ני
התקנות חממשלתיות הבלתי-מעשיות
והביורוקרטיה המסורבלת ברבות מ-
מ--ינות דרום-מזרח אסיה לא איפשת
לעשות עסקים ריווחיים בהגינות• נו-
סף על כד, אומרים הפיגיפ, אין הם
אוהבי בצע יותר מבגי הלאופ שבו
הס יושבים וטענתם זו מוצדקת גס

הי* במידה רבה. .
גגו דין נהו, למשל, אתיו של נשיא
דתם וייטגאס לשעבר, גגו דין דיים,
מימן ריות מפעולותיו האפלות באמ-
צעות כספם של מפוחדים הסיגייפ. ב•
זיכדו הכופות באמצעות טוכגיס פיגייס
ראש ממשלתו! לשעבר של תאי- , צבר
' מזן לנד, גגארשל פאדית מאנאדאט,'
עצום, הנאמד ג־140 מיליון וולאר,

להגי.מותו כשנת ?1960.
יתכן.מאד, שאם יפשפש במשרדיו,
כקרב מיגיהסריו, הננראליפ שלו ופקי•
.ז!מגה3ל" הבכירים ואף בקרב נשו- די
תיהם ©ל כל ז־לה, ימצא ראש ממש-
לת פייגון, מר. גגוייו ?קאו ?קי, נוכליפ
לא, קטנים ? ממותם הספסרים הסיניים,

? . .שציווה;להוצה! ' להורג, בירית•; י
יתר על כן, טוענים מפיגים להגגתפ,
נוהגי אפליית דחקו אותם לשולי:מ•
חברת, שס אין ממ השים. בדחן• גלול
ביותר למקפיד ולעשות את מעשיד'פ

בדרוס־מזרח אסיה מסרבות להעניקאד ורק במסגרת החוק, כמת ממשלות
אזרחות לתושביהן ההינייס' בכמה מ-
מדינות אלה עוקפים הסינים מכשול
זה על ידי נישואים עם בנות הלאום
שבקרבו הם יושבים• באורח פאראדו-
נסלי למדי, לרבים מן הניבורים ה-
לאומיים בדרום מזרח אסיה, נגוז חו-
זה ריואל הפיליפיני וראש ממשלת
בורמה, גנראל נד, מין, אבות ממוצא

פיני.
אינם מתבוללים

נדירה במזנלןיה ובאינדונסיה, בהן מ-עם זאת, ההתבוללות היא תופעה
סרבות הקהילות הסיניות הגדולות ל•
קבל על עצמן את הדת המוסלמית ה-

שלטת.
במדינות אחרות בדרום מזרה אסיה
מסרבים הסיניט להתבולל מבחינה
תרבותית; התבוללות מעין זו נראית
בעיניהם כאילו באו וביקשו מן הצר-

פתי ליהפר להוטנטוטי.
לגבי הסיני שמעבר ליס, מתחיל
המיתוס הגזעי עוד בימי הילדות• ב-
בתי הספד הסיניים בכל רחבי דרום
גזורת אסיה, לומדים הילדים, .כי ה-
שפה הסינית היא השפה הגדולה ב-
יותר בעולט, ובה מספר האותיות ה-
גדול ביזתר ןהיא מדוברת בפי מספר
האנשים הגדול ביותר .בתבל. מכזגן
ועו למסקנה, כי סי[ היא האומה ה-
גדולה ביותר בעולם ,המרחק קצר מאו
הודות לחיי המשפתת המהודקים,
גדל הסיני שמעבר לים במרכזה של
רשת קשרים חברתיים, הקהילות ה־
סיגיות בדרום מזרת אסיד. שומרות
על ליכודו באמצעות מוערוגים, אגו-
דות אחווה, איגודים מקצועייס, מתאח־
דויות, לישכות אזוריות וארגוני סעד.
כין אלה גפ ;וגולות משאיות, מעין
פיות פושעים."מפייה'' מזדהית ואלת אינן אלא כנו-

פנקסנות כפולה
שליטי פיו הלאומנית וסין העממית
כאחת לא נהגו בעקביות כלפי הפי-
נים שמעבר לים• נוכה חולשתו, יחפית
למשטר שבפקינג, גטמ המשטר בפור־
מוזה להעלות את האינטרסים של מ-
מזבח ה- סיגים מענר לים קורבן על '
מאמצים לשמור על יחסים טונים עפ

מדינות דתפ מזרח אהיה.
הכיגיפ הקומוגיפטיט ניסו לאהוז ב-
חבל בשני י קצותיו. בעוד מם משולה-
בים פנצהממ אחרי ניכוש הינשת ה־
סיגית, ניסו הקומוניסטים לקרב אלי'•
את אמימם שמעבד לים, תעניקו , מס
להט שלושים מושבים י ב"הויגרס ה-
זמן: הלאומי" 'בפקינג וד-נטיחדלהס; צי
למט מוגגיב עוןי1,;,על..יוי מולדתם","זכויותיהם י מפלאות והאינטרסים ש-
כאשר תמרה פקיגג בשלב מאוחר
יותר אחוי הגוש מאפריקגי־האטייגי,
גם קו זה. הפיגים שמעבר השתגה .
לימ נקראו לשמור אמוגיט למדינות
שבהן הס יזשביפ' אד מויגיות זו אי-
כזבה את מפעים בדוופ מזוח אסיה
ואף לא הצליחה לרכוש את ידידותן
של מממשלות בחבל ארץ זה• ואז נש-
תמד! המדיגיות שגית ובחמש או שש
משנים מאחתנות מגגו הקומוגיפטיס
בעקביות. על בני עמם שמעבר לים
בשבועות האחרונים, ורו משל;
שלמד! טקיגג לג'אקארטד! איגרות מת-
או-? מדיפות נגד טבח מסיגים באיגדו-
גסיה. איגרות אלד! אמנם לא מצילו
את מסינים האינדונסייט, אד מטרתן
היתד, למונית לכל ייתר הפיניש במדי-
נות האמרות בדרום מזרח אסיה, כי

הם לא נשכתו מלב פקינג.
אד מאיגרות הדיפלומאטיות משאי-
רות פוזות רושפ על הסיגים שמעבד
טיו! לים מאשר דמותה ?.הכפולה שלי
מצד אמד — דמות המולדת הנצורה,
מגתוגמ כסכנת? מתוקפנות מאמריקנית.
דמות זו מעוורת הזדהות ריגשית ל־
אומנית• פמנד שני — למותה של סין
או, שעוצמתה גוברת י והולכת, הדוכ-
שת נשק גרעיני וקוראת אתנר לפני
העולפ כולו. דמות זו מעוררת גאווה

לאומית.

עמדה.זהירה•
י משוחחים האנשים בחוגג קונג, בה
? מדברים אגשי גמורה, מתוך? מיתת .
העסקים הפיגייים, שגמלשו מן ד'קומו-
גיזט לפגי כעשר שגים, על פקיגג כ-
על דבר שבקמשה• כשהם גומרים,
אמנם, לערוד את מסעותיהם כשבכי.
ספ ליבוי בריטי, העמי *?הדיס מהם
אפילו לחזור ולבקר בסין. בגקאי סי-
גי, .שחזר ממולדתו כשהוא מלא מת־
להבות מן הקידמה בסין, נשאל אפ
שוקל מא את האפשתת לחזור ול?
היות באדןו. "זה מיה נפל>>", משיב
מבגקאי ברטט של מתרגשות, "אן מ-

בחינה מנטאלית 'איגי מוכן לכך".
כארצות דרופ מזרח אסיד. נוקטים
התושביט? הפיגייפ עמוד, זהירה• ב-
מדיגות המכירות בסין הלאימגית -
מפיליפיניס, דרוס וייטנאם ותאילנד-
מפיגים המקומיים במשרדימפ חולים ?
או בבתיהם את תמונותיו של צ'אנג
קאי שק. בבורמה, בקאמכודימ ובאינ־
דונסימ, ממכירות בפקיגג, תולים מט
את תצלומיו של מאו שסד! טוגג• 3-
מאלזית, ,שאיגת מהירה באף אמת מ-
,מארצות מסיניות, ,גיבורם של ה־ שתי
סון יאט סן, י י'הוא תושפיט' הסיניים •

מייסד מרפובליקה הגיגית•
עמדמ דיפלומאטית זמירמ זו איגמ
מוכיחה ?דבר• יותר• מכל• מזדקרת ה־
עוכדמ, כי מסיני שמעכר ליס גאמן
בראש ובראשונה - לעצמו. מעמדה
זו, מפובבת גולו! סביב אישיותו מוא,
מסוגל מסיגי ליטות לכל צד שהוא,
- לצד שממגו מפיק הוא את התועלת

ממירבית.
יש הסבוריט כי הפתרון הסופי ל.
בעיית מסיגים שמע1.ר לים מוא —
' ן כזו! רחוק מ- הד'המללות, או פתי
הגשמה• לפי שעה גואמ, איפוא, ני
ישאוו עוד ומן , הסיגיט שמעיר לימ
רב מעיו "יינה נשחית ובלתי בטוחה

בקרב מ יינות דרוס־( וזרח אסיה.
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אולמי תליאביב! מציעים לבם
לעמן חתונה נאה# גמחיר מח

באולמות המפוארים שיעמדו
לרשזתכם תוכלו לעוון חתונה
מבלי שההוצאות יכניסו אתכם

לחובות.

עריבת חופה וכבוד קל
ב אבי ל־ נ ו באולמי 
זונות צעירים, הורים, פנו עוד
היום ונייעץ לבט איד לשמוח,

' במחיר נוחי.

אולמי תל־אביב
תל־אביב, רחוב המסגר 8, טל. 33170
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פו."שות עם מנהיגים עדג"ים  ̂ יו"ח
־גני בז דןך

(םוף מעמוד 12)
רישות שהוא קיבל מערביי א"י להת-ציא פקודה למושליו למנוע זאת. לד־
נל זמן שיש מהומות אץ מ.ה.מ• יכו-ערב, - ענד, שהוא מעריד מצנם, אנל
וגנח, שנתחילח לא רבו עם מ.ה.מ.,נל הפרעות ההוק. ערכי ארצישראלילח לוותר, ולנו עליהם להפסיק קודס־
מה ו!0 קובלנותיהם ז ענו לו: שחיאלא עם היהודים. אבן־סעוד שאל:
אנדסעוד ענה,• שלדעתו, הם צרי-נוצייס והפסקת מעליה•רור האסירים, ביטול העונשים הקי־
כים תחילה להיכנע, הי מ.ה.מ. לא
הערבים ענו, שאם יקבלו הבטחות.תונל לדון.על קובלנוחיהם בלי כד.
נשלושת הסעיפים חנ"ל — יפסיקו

המהומות.
אנן־סעוד היה מוכן לתת הוראות ל-
פואד ביי חאמזא, הנמצא בסוריה, לל־
נת לא"י להשפיע על העדבינ!, ונא־
דעתו, שלפני המו"מ של האמזא עםציב הקופ שמח להצעד. זו, אנל הביעא"י לאפשר לפואד לניא לארץ• הנ-נוח אנגליה נג'דה ביקש מממשלת
ערביי א"י — דרוש הסכם בין אבן־
מערביי א"י להפסיק המהומות בלי ווי-סעוד ושאר מלכי ערג לתבוע בפומבי
תור פוליטי למפרע. לפני כניפת האמ־
ווניעת כניעה ללא תנאי, אחרת יש-זא לארץ נחוץ שאבן-סעוד יתחייב על
פיעו המנהיגים על האמזא ולא להי-

פר.

איבן סעוד
הט;יע: "דגש ערני כללי"

אנן־סעוד רצה לשתף בצעד זה גם
אד עלי ממצרים. בלונדון התנגדו ל-את האמיר מעבר־הירדן והנסיר מוח־
צירופו של המצרי. גס בא־כוח אנגליה
גנוצרים התנגד לצירופו של הנםיד,
'נימוקו עמו: "התוצאות של הפעו־
י אם תתקבל עליידי שלי־ (ד. המוצעת,
צוי ערב — עלולות להעמידם בעניני
הערבים כאחראים לביצוע החנאים ל־
הנוסקת המהומות בא"י• המסקנח של
ומ הערבים בלפי בריטניה".פעולה כזו. עלולה להגביר תיאום עמ־
ב־5 ביולי פנה הנםיר המצרי לבא־
מנוח הבריטי במצרים בשאלה — אם
איו לתקן י את המצב בא"י. בא־הנוח
ענה בשמי? הפרטי, שאולי יש לסדר
הטוגה בללית*:בלומר שהמהומות יי-
פסקו והאנגלימ? יגריוו על הפסקת ומ"
א"י לזמן בוא הוועדה המלכותית, ש-גית של בל עליה יהודית וערגית.:ל־

הוחלט עליה עוד במאי 1936.
פואד ביי האמזא חלד. בינתיים ולא
יניל לנוא לא"י. הוצע במקומו שייד
נמיל אל כאסאב הנמצא בארץ ושוק־

די ניי אל־בוואתלי מסוריה•
ב־15 ביולי ענה הנציב, בי הוא מב־י
נר את פואד ביי ד־אמזא, בי שני המוצ-
עים נמקומו אינם מתאימים, לדעתו,
נשביל שליחות עדינה בזו. הוא גם
חשש לרוגז צרפתי, בי שייר כמיל היה
נשיא ועד ההגנה הלאומית תחת המ־
לד פייצל ואירגו מרד נגד הצרפתים
עכשוי נשיא הי נזמנו, וכוואתלי הוא.

גוש הסורי ותמך במרד הדרוזים•
בינתיים, התקשר אכרסעוד עם האי-
מאם התימני ועפ מלו עיראק. האי''
נואם הודיע לאבן־םעוד, שאם ממש־
לת הוד מלכותו תבטיח הפסקת עליה -
היא מוכן להשתתף בצעדו של אבו־
סעוד. גאזי ענה, שהוא ישתתף אם:
1) מ.ה.מ. תפסיק מעליה עד לאחר
הדו"ח של הוועדה המלנותית; 2) תג--
ביל מעליה ומכירת קרקע, וידונו עט
הערבים על הקמת ממשלה לאומית.
אנן־סעוד סבור, שהתנאי השני של
גאזי אינו במקומו, אבל הוא מקווה

להפסקת מעליה.
שלושה עתונים מצריים — באלאג,
סיאסה ומוקאטס — טידסמו בסוף יו־
לי מאמרים בשבת החלטת הפרלמנט
לשונת ערביי א"י. נאחס פשה ניסח
למתן את העתונים, אבל העתונימ המ־
שיכו במאמרים קיצוניים נגד מדי-

ניות בריטניה בא"י.
בעשרים ביולי הודיעו בלונדון לציר
הסעודי, שעד שלא ייפסקו המהומות.
איו הממשלה מוננה להודיע דנר על
עליה יהודית• הציר שאל א8 ידונו
על שחרור האסירים, וביטול העונשים
הקיבוציים. ענו לו, ששתי תביעות
אלו ננראה קשורות להפסקת עליה,
ולנו ספק הוא אם בלי הפסקת עליה
- ינתפקו המנהיגים הערגיים בא''י

ננר• הציר הסעודי הסכים לזה.
אבן־סעוד מסד תשובה זו לאימאם
התימני ולגאזי העיראקי, והודיע ללונ־
א"י.יון! שישתמש בהשפעתו על ערביי
ב ו1.באבגוםט הודיע ציר אבן־םעוד
למשרד החוץ בלונדון, שכיווו שאין
לאבז־סעוד קשר יישר ע0 ערביי א"י
- בא בדברים עם באי־כוח ערביי
? סוריה ועיראק, ודרש א"י במצרים,
מהם הפסקת המהומות. המנהיגים
ענו, 'שהיו רוצים לעמות כעצתו, אבל
בא"י יש פאניקה לרגל האמונה הנ-
פוצה בקרב הערבים, שתצימיס רוצים
במונופולין על ארץ־ישראל — בלי כל
ערבים 6X011181011 01 011 016 0י1').
'?המנהיגינ! איבדו שלי־ - ? — ? (8נ1*ז.4
קה על הציבור, ובלי הפסקת העליוו
ןשיחרור האסירים..אינם יכולים לע־
,שות כלום• ולדעת י אבן־טעוד יש למ־
,לא שתי דרישות אלו. ענו לציר דיס־
לסקפק אם: מ.ד,.מ." יכו־ י ? ?עודי' שישי ןה נשעה יזו.להסכים לוויתורים• י
. 'מודיע, ב־17 באוגוסט.,ל־ . פשה ציר הבריטי בבגדד שבעוד יומיים אונווי
4לושד. ייצא' לירושלים כדרר לאנקרה.
ומען השיג עזרת הממשלה? התורכית
!התיישנות 8500 .האשורים הנשארים
המוכנים לצאת מעיראק. בירושלים
מוכן לעשות ןישאר קני? ימים, והוא ?
ןונל למען החזיר תנאים נורמאליים.
ןדבר עם ערביי א"י כערבי ולא כמי־

ניסטד עיראקי.
| ב־21 באבגוםט:; הודיע ?ווקופ לשר־
.5 ב־ ן!מושבותיי(אזרמ0בי"גוו) 'שביום
אבגוסט;קיבל. מהאמיר "עבדאללד.,מכ־
בעמאן! הערבי' .ביקור הוועד' חב על
!ואמיר הצליח,לארגן, "גדעיףישל:מחיי'
|1ת, ומובטחת' לו העזרה של העתו־
 "אלדיפאע" ו"אלג'א?

*ים "פלסטין",1
!מעת אל־איםלמיד,". אולם המתונים לא

יעשו כלום בלי וויתורים לערבים.
הוויתורים העיקריים הנדרשים הט:

1) זושימרור המודרג של האנשים
העצורים בסופנד!

2) ביטול העונשים שהוטלו על כנד
; דים

3) חנינה כללית לבל האנשים המ-
זויינימ עכשיו, ביטול האשמות נגד
נל האנשים שנתפסו עם נשק ביד ו-
אשמות דומות לכו נימי המהומות, ו-
מתן תקווה של מידת רחמים לכל אלה
שיצא גזר־דינס, אס כי לא מצפים ל-
נות. . ?הודעה• רשמית על הנקודות מאחרו־
4) חרחבת הרחמים עדיבמת שאפ-
,שנידונו על שר לאנשים נאשמים או

רצח!
5) פרסום הודעה שזדוליה תופסק
בימי ביקורה של הוועדה: המלכותית

בא"י.
בתוצאת' מצעדי האמיר התגבר הטי־
דור• ב־14 באבגופט נרצח ואש העיר
חנינה כל-הברון' אולי מפגי שחואישיין? למתי־ ובדור שאיו לתת ? נים,
אפשר יהיה לעשות דברים אלה;לית, אולם אם המהומות יתמעטו -
1) שחמר אנשים נבהדים מסרפגד!
2) למסור הודעה על שחרור מעונ-
שי כסף לאהד שישוב הסדר, מלבד

אלה שהשתתפו בפשעים חמודים!
3) מת! חנינה לבל איש מזויין שלא
נאשם במעשה פשע, והפסקת המש־
טרה לחפש אשמים, מלבד נאשמים
ברצח, לאחד שיושב הסדר — אעיין

בשאלת חנינה גם לאלה;
4) באשר להפסקת :עליה — ?א
נתתי הבטחה, אולם ציינתי לרוממותו,
שהצהרתו ג־29 גץלי יחכן לפרש
!•!יי־מ ייירמזת <\ל ךפפמד. זמנית של
עליה, שיוחלט אולי עליה בכוא הזמן.
במכתבי לאמיר מיום 5 באוגוסט ציינ־
תי, שההפסקה תכלול בל העולים ולא
רק מכסת העובדים• (במכתב האמיר
לנציב מיום 12 באוגוסט נאמר, שאיו
הוא סבור, שהפסקת העלית היא תנאי

הכרחי להיסול המהומות}. י
איברהים פשה אכל בארמון הנציב
ופיפר, שהמנהיגים אינם מעיזים להפ־
םיק השביתה, מבלי לסגל יבר־מוו
מקודם. גם המופתי וגטרגיב מפחדים
שיהרגו-אותם• גורי פשה מסד לנציב.
שאמר למנהיגים שעליהם לעשות הצ־
עד הראשון, כי שום ממשלח .אינה
יכולה לנהל מו"מ עם מורדים. גורי
מקווה (ג־22 באוגוסט—על וסוד
שיחותיו עם הוועד הערבי העליון -
העשרה) לשכנע אותם להפסיק השבי-
תה והמהומות! על־יסוד התזכיר שיישל
לח על־ידו לוועד העליון• הוא לא ית־
חייב ולזו ישלח התזכיר, ,עד., שהוועד
הומות. אין הוא גם מציע, שממשל-יתחייב בפירוש להפסיק השביתה והמ-
תו תפנה למ.ה,מ. — עד שפעולו

הוועד העליון תתגלה כאפקטיבית.
.יסוד? היציב,ןביקש/.ב־22".באוגוסטי
-.של ניומ 6אורמהגי.ד1וד-'למגיד ל1ורי,
מ;ה.מ.; מקדנןי*;בממ,,מימר־,ז,1ןי. .,מלות
ונודי נשאר' בארץ ירק זמן קצר 'ומכל
צב חולד ומחמיר. הוא ביקש תשובה
את הקיצוניים• בדעת נורי לשתף בש-:ולגרפית מיד• כלי דיחוי עלול להגביר
לב מאוהד "באופן פחות פורמאלי" גם

את אבן־סעוד והאמיר בתיווכו.
וזהו התזכיר של נווי:

־י גזע עם ערביי א"י מצד אהד. ו־"ממשלת עיראק, מונעת על־ידי קש־
,קשרי ידידות וברית מופעלת על־ידי
עם הממשלה הבריטית מצד שני, רו־
אח עצמה חייבת לתווך במגמה לחסל
את המהומות הנוכהיות בא"י. ובהכי־
רה חשיבות האחריות המוטלת עליה
בגלל תיווך זה, היא מאמינה כי עליה
_ 1) להביא את הוועד הערבי העל-
והמהומות; 2) להשתמש ביחסיה ה-יון לקבל החלטה על סיום השביתה
בין שהן נובעות מהמהומות הנוכחיות,בל הדרישות המוצדקות של ערביי א"י,טובים עם הממשלה הבריטית למלא
או שהן קשורות ביסודן במדיניות מג־

ללית בא''י". .
23-3 באבגוסט בערב הזמין המז-
כיר.הרייזשי את גורי• נורי טיסר, שעו־
.הסכימו לתוכניתו ל־ ני ועיזת דרווזי
היסול,המהומות. נתקיימה ישיבה מל־
אה של הוועד הערבי העליון, וגווי הס-
:לקבלביר הצעותיו• אהרי תיטה הסכים הוו־ הצעותיו, וביקשו ארכה על שני ימים,עד — לדברי-נורי-— פח־אחד
;,להכשיר" את הקרקע• אחד־כד יפרסם הוועד כרוז להפסיק השביתהכדי י

והמהומות.
לבקר האמיר ברבת־עמון? ולטוסלמחרת (24 באבגוסט) התכונן נורי

אחר־כד לאלכסנדריה• כוונתו לשוב
לארץ ביום ה' (27 באוגוסט), ואו יש-
מע מהוועד הערבי אם הארץ "הוכש־
רה". והכרוז להפסקת המהומות יופיע

ביום ו' (28 באבגוסט).
נורי ביקש מהול (המזכיר הראשי)
להרשות לעוני ולעיזת דרווזי לבוא ל-
ירושלים לבקר אצל רופאים, ובהיותם
בירושלים יורשו לקבל בביתס שניים־
שלושה מנהיגים. נורי גם ביקש רשיון
.פשה ואמין ביי תמימי בשביל חילמי
לבקר בהרפנד ולדבר באין מפריע עפ
.ביקש שבמשך במה עצורים. נורי גם
2—3 הימים הקרובים, בשוועד העשרה
מעונשים, כגון הריסת בתים וגביית"מכשיר את הארץ", תימנע הממשלה
עונש קיבוצי. הוא לא הציע להימנע
מהתקפה נגד הכנופיות או לא לענוש
הצבא, ממשטרה ואזרחים, . היוויט ;על
למגי היפרדו מהול אמר, שקרא בעתו־
גיס, שהוועדת המלכותית תבוא באוק־
מרי, .יצטרך לבוא ליוו־ . מוכר, והוא,

אימפ יחיא
התנאי: תפפקת העלית

סיף בצחוק, שבתור מתווך השוב ה-שלים להופיע לפני הוועדה. הוא הו־
דבר, שיופיע לפני הוועדה. הול לא

ענה כלל על הערה זו•
? בל24 באבגוסט הודיע נירי בבוקר
לנציב, שבישיבה המלאה של הוועד
י הערבי י •העליון אתמול אחדי־יהצהרימ
הסכימו כולם לקבל תיווכו ־ לגמר ה-
.תנאים", 'ובמשך 3-2 מהומות "בלי
'הימים הקרובים -יעשו הנל.למען י ש־
הוועדים המקומיים יקבלו זאת• הנציב
הודיע על כך לאורמסבי־גור, בהוסיפו
שאיננו אחראי לאמיתות דברי גורי.
אבל ביקש יםוי־כוח להודיע לנורי,
...שמ,ה;מ. מקבלת ברצון את תיווכו על־ ייהורההזבידהג"ל. . ,..,,ו ..
>?-' למחרת,י;:3יום.25 באבגוסט, ענה
'אורמסבי־גור טלגרפית, שהצעת נורי
שוגה באופן ממשי מ11!ג1ז6;181ג)
ממה שהסכימה מ.ה.מ• ביווס להתער־
בות אנן"טעדד. מ.ה.מ. הסכימה, ש•
אחרים, . אבן־סעוד, יחד עם מלכים
ישתמשו בהשפעתם על הערבים לחפ־
סיק המהומות, מבלי שמ.ה.מ. תודיע
איזה דבר על דרישות הערבים לפני
הפסקת המהומות. סעיף 2 של תזכיר
גורי מכוון להתערבות ממשלת עיראק
, מ.ה*מ. למלא דרישות. הערבים, בפני
והסכמת מ.ה.מ. לתזכיר זה,"' שתישלח
לוועד העליון, תיוודע לציבור והתפ־
רש, שמ.ה.מ. הסכימה: '1) לכד ש־
ממשלת עיראק מוסמכת להתערב ב־
עניני א"י: 2) להתהייב למפרע לקב-

לת דרישת הערבים־
מ.ה.מ. אינה יכולה להסכים לתיווך
רשמי של ממשלת עיראק, ומשום-כר
התזכיר של נורי. אינו הולם הצרפיט
.נורי הבטיח"ב־ (6;ז18ז<01זג1ק.8מ1). י
בגדה שידבר לערביי א"י בערבי ולא
כמיגיםמד. לדעת מ,ה.מ. נהוץ, שימ-
שיך בתפקידו כערבי השוב, אבל לא
כבא־כוח ממשלה י זרה• מלבד זאת
אין חתזכיר לוקח בחשבון את הוועדה
המלכותית• רק לפי מסקנות הוועדח .
הזאת יכול לבוא איזה שינוי, ואור־
1) גורי בטוה, שמ.ה.מ. רוצה ב-מסבי־גוד הציע שהחזכיר ינוסח ככה:

סידור ישר והוגו של בעית א"י;
למען תובל הוועדה להתתיל בפעולתה.־" 3) יפנה לערבים להסל המהומות,וועדה המלכותית; _, .בלתי מגמ"ית (11>11ז8(!מ!1) של ה-~ 2) שתנאי קודם לכד הוא בחינה

! ביום 27 במבגוםט, כנראה בהשפעת
וןקומ, שהסביר כי לתיווך נורי כאיש
מרטי אין ערד, ותיווכו רצוי להחזרת
משלום, שינה אורמסבי-גוד דעתו ו-
הציע נוסה , כזה לתזכיר של נורי:
, .ממשלת עיראק, י מופעלת בקשרי־גזע
עם ערביי א"י מצד אחד ומונעת ב-
קשרי ידידות וברית י ע0 ממשלת ברי־
מגיח מצד ישני, רואה חובה לעצמה
להציע תיווך •בלתי פורמלי, ^במטרה
לסיים ממהומות הנוכחיות בפל/סתיגה.
בהכירה באותו זמן גודל האחריות?ה־
נופלת ;עליה. ע"י תיווך ?בלתי־טורמ־
לי היא רוצה: 1) להשפיע על הוועד
הערבי העליון לקבל החלטה להפסיק
(2 ; י המהומות הנוכחיות חשביתה וכל
להשתמש ביחסיה הטובים עם ממשלת
בריטניה ביחס לאמצעים שהוועדה ה־
מלכותית עלולה להמליץ עליהן למלא
אח הדרישות הצודקות של ערביי א"י,
הנובעות מהגורמים הפנימיים שהביאו
לידי המהומות של.הזמנים האחרונים".
;כיום 27 באבגוסט חזר גורי לירו-
שלים, לפי דרישת מוועד הערבי עקי־
כל את הצעותיו. באותו יום טלגרף
הנציב לאורמסבי־גור' (בטרם קיבל
ממנו את המברק הנ"ל). נורי אישר
דעת הנציב, שכפרט איו ערד לתיווכו.
.שמצא כי הערבים הוא סיפר לנציב,
איבדו חאמון בכוונות הטונות של
.הצעות הוועדה' לטובת מ.ד..מ., ושכל
חעדביט יידחו תחת לחץ היהודים.
חדרך היתידד. לשיפור המצג הוא
להבטיח, שממשלת עיראק תשגיח על
אינטרסי הערבים בא"י במשר החוד-
שים הקרובימ, ותשתמש בהשפעתה
כלםי מ.ה.מ. י כמשקל נגד להשפעת

חחטוצה היהודית•
: הוא משוכנע. ששום דבר מחוץ ל־
פורמולה שנתזט.ירו-היא לא יספיק,
למען יפסיקו המנהיגים את המהומות,
ושהגבלת ?המליט "ביחסיה הטובים"
סור־י המלה "הבלתי על־ידי ? שבסעיף
? מקבלת תמנע את .מערבים מליים", .
התזביר (כל זאת מטלגרף הנציב ל־
אורמסבי־יור). איו לו כוונו• להקנות
(116!0£זז1) לממשלת עיראק זנות
כללית או תמידית לתווך לטובת ער-
ביי א"י, או לעשות יוחד מאשר לת־
בכלל. תביעותיהם לפני הוועדה

^
מוד

את הדץ"וחשבון שלהי. שהוועדה 'תגישי
הוא מסכים שיישלח אליו מכתב אשר
הוא יאשר כמיניסטר החוץ, אם ממ-
שלתו תסכים לכד, ומכתב זד, ייקבע
גנולי התווך העיראקי. מכתכ זה רצוי
שיתפרסם אחר'נך• הוא הודיע, שאין
בדעתו להתערב אלא לעזור. אבל ל־
דעתו שום דבר לא יביא לגמר המהו־
מות מלבד הצעתו, אלא אם כן מוננת
מ.ה,מ• להפסיק העליה לפני גמר ה*
מהומות. אס מ.ד"מ• לא תקכל את
הצעתו, הוא יסתלק• עליו לנסוע ל-
כל אנקרה כ־30י באבגוסט• הוא, כמו י
ערביי א"י, הבין את תשובת אורמסני-
גור בפרלמנט מיום 22 ליולי, שהעלית
תופסק לאחד שוב מסדר, ודק מתוד
אמונה הציע תיווכו, מ&ני שהוא ;זבור,
שרק הפסקת העליה י תחזיר אמון הער־

בים ב־מ.ה.מ.
אם מאמצי נורי ייכשלו, מפגי ש־
מ,ד"מ• אינה יבולה לקבל שעמית
(81:1003;)68611י1נ861) ממשלת עיראק
- הסיכויים של. חיסול קרוב של ה-
מהומות יהיו. רהוקיס מאוד.. הנציב
, רוצים בשלוםיי"אך בטוח, -שהערבים
מפגי שמאמינים הם.גי מצוקתם? גדוי
לג — הפיימתוגיגז.., לזזמטיטל: הקרב
:0£816מ81) י עד שיראו' סימן ממשי

לרצון הטוב של מ.ה.מ. ,
י יוזהו נוסח המכתב המוצע, הנדרש . . מ־מ,ה.מ.:
שגורי פשה אל סעיד, מיגיסטר החוץ,"מ.ה.מ. שמה לב לתנאי התזכיר
הפנה לוועד הערבי העליון, וביהס ל-
סעיף 2 שבו היא מבינה כדלהלן:

1) שתייוד הממשלה העיראקית ה־
מוצע ייעשה על־יםוד הידידות האמי-
צה, הקיימת בין בריטניה הגדולה ובין
עיראק, ולא יתפרש מצד ממשלת עי־
ראק כתביעה להתערב בכלל בעניני

; פלשתינה
2) התיווך המוצע על־ידי ממשלת

עיראק יהיה מורכב: —
. מהגשת הצעות ידידותיות מסויי-
מות ל־מ.ה,8., מנוונות ?הגביר הרג-
שה טובה בפלשתינה' אם הוועד ה-
ערבי העליון יצליח להסל השביתה

וכל המהומות; .
'ב. מהגשת, באמצעות נורי פשה
אל פעיד לוועדה המלכותית, עדות

המתייחסת לקובלנות הערבים: .
ג, מהגשה, לאחר הדו"ח של הווע-
השקפותיה ל־מ.ה.מ. ביחס .לאותן ה-דה המלנותית, נמה ידידותית, את
המלצות של הוועדה המלנותית הנוג-
ערניי א"י! עות למעמדם העתיד של
ד. מהשתמשוד. בזנויותיה נחנר
הבר־הלאומים לתמוך. נהמלצות הווע-
דה המלכותית, לאחר שאלו יוגשו ל־

חנר־הלאומים.
הפרק הבא _
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ז: 1) •ענניפ ה• ז ז *.א 
גזשרים אנב הקצעת: 5)
דוך-אוץ; 8) מ5ו יהודה
אשי הכח אח אדופ נציא
; 11) מ- חצ5וז: 10) וטוב

רוכש•] ; 12) סי[ פפ$ ; 13) י
; 15) העערית ס?ת תנאי
(18 ; הראשונות נ5חי הנער
; 22) מ- ; 21) עפעו עם-רב
(27 ; עוד (קרוע; 121 מנע
עני; 28) מצביא רומי, מא-
הבה של ק5יא1תטרד,: 31)
; 32) תי נפיםי, עד טעדנ
33) טצנגת: 34ז דוי; 37)
; 43) נמצא; מ••!; 1;•) עוני
; 16•) פ5ת 4?!?) וזו!) פיני
סרו:; 17•) יום טוב: 49)
; 52) מעלה. 5ם; 1ר.) נעוה

ו: 1) עוזרו ':5 נ ו א מ
; 3) היהי- אום: ו 2) להבה
; -ר, ד,אזזוו;ד, כטבע צבאי
; 4) צעו; 5) השתויוקות
; 7> הה• 6) חש$זפ הוכה

עמילות; מ) התעוררות ?פ•
עולת הדעה ; 14) טסודד,:
10) פחח של הו־געיע; 17)
י5ד ; 19) מרעד את ה5ב ;
; 23) מישהו; 20) משק? נקי

25) עץ קטן: 20) זוג:
29) נסתר; מ;) •שעוד של
; : 33) דמות, ק5םתר זמן
35) וזב? ארץ אשר יאיר
ב; פנמה לקה מידי עונ
; 30) ם?ח בס• סלר הנש!
; 39) כירת שה; 38) רעל
קדיליה נקצה הדרומי־מזרהי
של חצי האי הודו—פין ו
40) מריש: 42) םווי; 45)
; 18') מספיק; עווי דורם

50) נוכרי.

שלהו את הפתרוינות
ל"מעויב'?' ת.ד. 144)20,
תל־אכיכ. צופו את הט-
פפיפ דלעיל ורשמו על
גכי המעטפות "תעעין מט'
!)48", או "בואו ד/ענץ
(476)", או "נא להשליט".
שלושים ם5רי8 יוגרלו כיין

העותויפ•
א. פץ

3א להשלים

הרי תרגיל חשבון,
שחלק גדול מספרותיו
חסרות. על דרר ההגיון
השלם את החסר ומצא

את התוצאה הנכונה.
פתחן החילונים

הקודמים

̂י4) לגזאו יונ1\-ד\ך ?תחן
̂.0)יג!1 ̂ו טיפי  ̂ .המוג3י1גל
סנוב" , י שפוי-הויויי

(!?ד־-אש נג;ס*ו תך,י•)

פמיי\ <^<:<ז,אד1. ןז,אי^רה"
,מי 1>*יזייץ ?""• גלג&יו מת! ייזוןע

י/>ת1.בג? *ודנד.כחויןיג טוטת•

ש<7ד1, טו-דו-יר,, !לצומה.וזג'*',
'דבז-ת., אז•!" ' י י י

( 4 7 6 ) ב 1 א 1 ח? ש ב ו! ן 

פרות בשורה .למטה. א-
תר כד, צרף את האו-
תיות והרי פיענחת אימ-

-ה של פרנסיס בהון.

בפעולת כפל זו• הוח-
לפו הספרות באותיות.
מצא את ערכה של בל
אות ורשום את האותיות
המתאימות במקום הס־

I?"""" * "?—"—" ? —ו !̂!*̂ ?![̂^;!!!!!!! ווווו,!!!!!' ̂...,^^?ו^^^^ !.!̂ ^̂ ^̂ ,̂ ,,,
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I. •קל במשקלן. •גושחמה למיצי היוים. *115' לישה !הקצפה.

1 ב־קומב* 5*"־ חונל' להב<ן נל סוג* מאנלים, משקאות, עוגות ומזו! לתינוקות, תיך דקות ספורות.
' 'קונונ' 5• קל ן ל־קומג* 5"־־ 5 אניזויס ש'מוש"ם 1מנוע וג עוצמה, הפועל־ג•( נוהיתיוח.

| לניקוי ואחסנה.
I והע"קר-מדףו־ו של "קומב' 5"ישווה לכל נפש.

צוי חשמל. ג גוזנויוה ''"'*בחרות למי _I י להשי . *: .. - . . 'ר " י . . ' ' '־ . . ז  " ־ ; םמטג ' /̂ :I
ק.ו. החדש: דוד שלמה $$ו תליאביב, סל. 10594 י בית ג.ס ?"ע7'5ז5'*'יימ31"מ* - ' '.' I
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ו." %ל%* ל'''! בקג"ת מבנה!! י5ז"־!: מבצע מ<וחד: פגה מ*ד ו1ו.
רצליה, התאחדות בעלי מלאכה, בניו סולל בונה : ה פנה
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גביע הבזק לירושלים
ידושליפ זכתה כשבוע
שעפר לנעחון גאז? כתח-
רות בזק בינעירונית ש-
נערכה כה. היא ככשה
ממיט ראשון כתחרות'
ארבע, הקדימה את הנבה•
רת ההזקה 'של "לאפגןר"

מת"א וזכתה כגביע.
. נערכה מטעם התחרות.
מחלקת התיגוך של עירית
ירושלים, בשיתוף עט הנ־
הלת המועדון הירושלמי, ו-
היוותה ערב נאה לחובבי
השחמט בעיר• האירוע צויד
לשמש גורם מדרבן ודוגמה
להנהלת האיגוד הארצי: מה
אפשר לעשות כשיש רצון
טוב לפעולה ובעיקר כשיש

רצון לחרוג מהשיגרה.
הנבחרת הירושלמית חוז-
קה בצירופו של צ'רניאק, ו-
אילו ב"לאסקד" נעדר גל-
פו• בכל זאת נראה "לאס-
' בטוח לנצחון — קו" מועמד
אך יוושלים הפתיעה וכבשה
מקום ראשון. התחרות נער־
בה בשני מחזורים, 5 אנשים
בכל נבחרת, ואלה התוצאות:
ירושלים 34.5, "לאםקד' 22,
3.5."ושבסקי" ת"א. 10, חולון
הפירוט הפנימי: ירושלים
צ'רגיאק — כגן 1:1, דובקין-־ "לאסקו" 5:3 (4:1, 1:4).
- קריידמו 2:0, ריכטר —
רומני? 0:2, לבנטל - אלו-
ני 1:1, ולר — ביד 1:1.
— "רשבסקי'' , . ירושלים
0:10• בהרכב "רשבמקי" שי-
חקו מימשה, תייפ סגל,
קורצטג, ברקוביץ וגולז, שי

הפסידו פעמיים ליריביהם.
ירושלים — חולון 0.5:9.5
(0:5, 0.5:4.5). בסיבוב ה-
שני הצליח רק האוזר לס-
חוט תיקו מצ'דניאק בלוח
הראשון• אייזנטל, נגה ה.

אלוני ויבנוביץ נוצחו.
2:8 (1:4, 1:4). כגן — מ-"לאסקר" — "רשבסקי"
מעיה 0:2, קריידמו — סגל
0:2, דומניץ — קורצטג 0:2,
אלוני - ברקוביץ 1:1, בור

- גולץ.1:1.
. רק בסיבוב ה-"לאסקר" — חולון 1:9 .(1:4 ,0:5)
שני הצליח אייזנטל לסחוט

נצחון מקריידמן.
(0:5, 2:3). רק בסיבוב ה-"רשבסקי" — חולון 2:8
שני הצליחו האוזר ויבנו־
ביץ לסחוט נקודה ב"א נגד

בו-משה וגולץ.
את ההישג הטוב ביותר
צברו: בלוחות 1־2 כגן ו־
קריידמו 5 מ־6• בלוח 3
דיכטר (ירושלים) 6 מ־6.
בלוחות 5-4 לבנטל ויחיאל
(ירושלים) '5 מ-6• הם ולד '

•"•' קיבלו מדליות.
צבר 4.5 מ־6. " צ'רניאק
דומניץ, דובקין, אלוני וביד
צברו 4 מ-6י. התחרות נער-
כו! בשיפוטו של עוה"ד גד
אלון ובניהולם של ע. יהודה
וו"• סיגלוכ ועברה באוירד,

ידידותית נעימה. לא רק ה-
איגוד הארצי אלא גם מועדון
הארץ, צריך לפעול בכיוון"לאסקר", הגדול במועדוני
זה של גילוי יזמה למבצעים

כאלה.
יוייטליפ: בסיטכ מ-8
בליגה למקומות עבודה ני-
צח בנק ישראל את המדפים
הממשלתי 1.5:2.5, "הדסה"
— צעירי "הפועל" 1:3,
קופ"ח — משרד הפנים
0,5:3.5 (1), הדואר -
ה־8: "הדסה" 24.3, בנק"כוכב" 2:2. לאחר הסיבוב
ישראל 19 (2), המדפיס 18

וכר.
בתחרות לבלתי מדורגים
במועדון "הפועל" צעד ב-
ראש ש• דויטש עם 4 נקו־

דות ב־4 קובות.
לקראו/ אליפות הנוער
בחופש הפסח יתחילו ב־6
בתים משחקי חצי הגמר ל-
אליפות הארץ: בת"א, ירו-
שלים, היפה, כפר סבא, ה-
קיבוץ הארצי והקיבוץ ה-
מאוחד• *ממר, שייעדר ב-
ירושלים באוגוסט, ישתתפו
. אלוף ה- ללא מבחן מוקדם
נוער עמיקם בלשו וסגנו

אברהם נוימן.
בבית התל-אביבי יתחילו
משחקי חצי הגמר ביום ד
הקרוב, בהשתתפות כ־30
נערים, שיתמודדו ב־9 סי־

בובים.
לה־האכו•: בשבת נועדו
להתחיל כאן כמה תחרויות,
שבאחת מהו (תחרות נוער)
ישתתפו נציגים מישראל:
אלוף הנוער ע• כלשז, א.
נוימן וש• סרברניק. בתחרות
בינלאומית גדולה ישתתפו
כאז פולוגייבסקי וקרוגיוס
(ברה"מ), בובוצוב (בולג.),
פווינטוש (הונג.), פרמה ו־
מתנוכי'!' (יוג.) ו-6 צדפת-
יים. כו תיעוד תחרות אמ-
נים בדרג משני ותחרות
נוספת• הפסטיבל השזזמטי

יימשך עד 13 באפריל•
שיכוכ דומישי כליגה

מתר בבוקר ייערך הסיבוב
החמישי בשלוש הליגות• ב-
ליגה א' ייפגשו?' רמת גן
, "הרצליה" — — בת יו)
פ"ת, "רטי" — עמק חפר,
פה (קרב זד! לא ייעי־ד ב-"רשבסקי" י- "לאסקר" חי-"לאסקר" ת"א — אפ"א,

שבת).
שאול הלז

? . משרד העמודה , ן י ו י I .הטכנ
־ 8*££ ' ? ' ל ל̂י ט־־יליני :ט־יי
בית הספד להבשדת טב1א"ם

ים) (מ בוגר 
למודי י81 -י בחיפה, באד־שבע ומדרשת רופין

למודי ערכ — בירושלים, תל־אביב, חיפה, באר־שבע, י
'אילת, נצרת, עמק-הירדן (אפיקים)

, לקראת שנת הלמודט :! 1) מודיע על פתיחת ההרשמה
תשכ"ז לכתות ערב חד שנתיות ;

מבינות ?'טכנאות ^
מתקבלים מועמדים בוגרי בתי-ספר מקצועיים תלח ::
שנתיים או בעלי תעודות גמר של:י"א כתות תיכון, \
2) מודיע כי ביום 6.4.66 נפתחת ההרשמה לקראת שנת |
הלמודים תשכ"ז לכתות היום והערב 'ז! י '

למגמות העכנאות
בענפים הבאים נ

8ת?.ת (בוליי מכונות) חשמל (זרם חזק)
ה י מ י כ כניה ;. '1ל אדריכלות) 

אלקטרוניקה מיכון חקלאי
הלמודיפ — ככתות חיום: 2 שנים כולל פרויקט ,גמר

כ־40 ש' לשבוע.
ככתות חעוכ: 8 סמסטרים, 4 פעטיט

כשבוע, 4 ש' לערב.
תנאי קכלה: )
א. למגמות המתכת, החשמל ומיהון חקלאי מתקבליפ ,י
בוגרי בתי-ספר מקצועיים 4 שנתיים או בוגרי מ

תיכון בעלי הכשרה מעשית במקצוע.
ב י למגמות הבניה, הכימיה והאלקטרוניקה מתקבליט

בוגרי בתי-ספר תיכוניים לרבות בעלי תעודת בגווי! .
I אקסטרנית או בוגרי בתי־ספר מקצועיים 4 שנתייג
תלמידיפ נזקקיפ המשתתפיפ כלמודי יט ''

נהניפ ממןןנקיפ וחלואות כוטןןפ משדד העבודה. ו
כווי.רי י"כ כרגשכ"ו מקכליפ
דחית גיימ למטרת למודי יופ
לשם קבלת סרטים או הרשמה יש לפנות:

כחיטה נ המשרד הארצי של בית-הטשד. הטכניון, הוו•
הכרמל, ת.ד• 4910 טלפון 68101 קו 45 (אחה"צ מ0'

68104). המשרד פתיח כל יום לפנה"צ ובימים א', ג', י'' *
גם אחרי 16.00.

כירושליפ: משוד העבודה, תצר הרוסים, טלפי( ,.
י 27341. י
בתל־אכיכ: משוד סניף ביה"ם בתל-אביב, הטננייו, כ
רזז' ליסיו 14, טלפון 252707. המשרד פתוח כל יופר
V •19,00-16.00 לפנה"צ ובימים א', ג', ה' גס בשעות
: י ככאר־שכ?*: משדד סניף ביה"ס רת' בזל 71, טלפיו
3290, בימים א'-ה' לפנה"צ ובימים א' ג', הי גפ <!\
י י 0 אחה"צ-
לגני חמלןומית האחרים לפנות בכתב למשרד חאר8<? 3ווי6וו\?

ב<ת־ספד ת<כו! לכמנהל ולמסחת? ־־ ?י ?? יין
I י של חהפתדרות וחמועצח חמקוטית ,
ן

רחוב הקרן-הקיימת 38 ;י

ק ד י, וו ־ ט ב ע 1 ן ן
י ' מוכר ובפקוח משרד החימר והתרבות יי!

, הרשמת גומדי כתה חי , \1 ' ,י '־
בכל יום:11,30-9.30• ,?יום ג' 64 30-16.ז1י1י|



? גם שמאס מאן
כלל גדול הוא מאן ומתמיד, כי
אדם בעל שאר־רוח, סופד גהה אן
אמן — לא־יחודי, שאינו מתייחס
באהרח מיוחדת ליהודים, משתדל
בדרך כלל להוכיח בכל כות השיכ־
נוע שלו, שהיא אינו אנטישמי
חלילה, וה8 ראי־ה — יש לו, או
היו לו בעבר, כמה ידידים טובים
מבני עם ישראל. כי להכריז על
עצמו כאנטישמי בפירוש, — אין
זה גאה, אין זה שייר ל"טון" ה-
טוב' והידידים או החברים היהו-
דים צריכים לשמש עדות לכד, ש-
האיש רחוק מכל שנאה ליהודים,
אם יש לו גם כמה יהודים "משלו".
ב־1921! לאחר הנסיונות הראשונים
של ?נופיות הנאצים במינכן לערוד
לידיהם, פנה עורך בתב־עת גרמני "דר"פוטש" צבאי ולתפוס את השלטון
נויאה מרקור". אפרים ם ר י ש (השם
מעיד על מוצאו) אל שורת אינטלק-
טואלים גרמניים בבקשה לחוות את
דעתם על "הבעיר. היהודית". כבר אז
היה לתנועה הנאצית אופי הוליגאני
מובהק, נסמן ה"פוטש" היה מלמד. פר-
עות נגד יהודים בחוצות מינכן -
היטלר עצמו נאסר אז, כדון לכמה חוד-
שי מאסר ובתא־הכלא כתב את כתב-
הפיגול שלו "מי*ן קאמפף" — וה-
עורר היהודי בבירת באוואויח רצה
לגייס את דעת־הקהל בקרב אנשי־
הרוח הגרמניים נגד סכנת הנאציזם
בעודה באיבה. וכר פנה אל ידידו הטוב
.אז במינכן, ובי- תומאם מאן, שישב
קש ממנו לומר את אשר עם לבו על

בודנברוקס" נענה ברצון ל-ה"שאלה" היהודית• בעל ה"
הזמנה והוא כתב חיבור ארוך, בצו-
רת של מכתב אל העורך אפרים סריש,
- מכתב גםגנון מעורפל ומסורבל,
שיותר משיש בו "גילוי"' יש בו "כי־
סוי"' אם להשתמש במונחים של ביא-
ליק. אר הן זו אופייה ויו "רוחה" של
השפה הגרמנית, גם כאשר הכותב הוא
אמן השפה כתומאפ מאן• והנה, כמעט
שליש מן המאמר מוקדש לחבריו הי-
הודייה של הפוחד הגדול מספסל הלי-
מודים בגימנסיה שבליבק, עיר ה"האנ־
כודנברוקם"' כן, זד.", המתוארת ב"
כמה מבין חבריו הטובים ביותר של
מאן היו יהודים' אך גפ מהם אינו
חוסך המחבר כמה הערות עוקצניות.
דרר אגב, קוריוז מעניין: בין חברים
יהודיים אלו מופיע גם "נערון, בנו
(במליר הגרמני: "איין קנעב- של רב"
כען, ראבינערפזענכעף), ואותו חבר
בן הרב, שהיה שכנו של מאן בספסל
הלימודים, שמו היה קדליבד — אפרים
קרליבר ("אמרים", כמו עורך כתב־
העת עצמו' מדגיש בעל המכתב), ונער
זח הצטיין בעיניו השחורות, הגדולות
והפיקחיות, והוא עורר קנאה בלבו
של תומאס מאן על שום שהיתר. לו
,של-מאן, ונער. מזו . יסה יותר בלודןת-
יהודי זה - בנו של הרב הד"ר שלמד,
קדליבך, רבד. הראשי של ליבק־אלטז־
נה - אשד מזכיר אותו מאן ב"ד"ר
פאוסטופ" — אותו הבן יקיר לי אפ-
רים לא היה אתר אלא אביו של יקי-
רנו עזריאל קרליבד, והיה במרוצת
השנים רבה הראשי של קהילת לייפ-
ציג• וגם עליו — על אפרים החביב
והתכם, שנשא, לפי תומאס מאן' שם
תנ"כי, "החמר שירת המדברי' •ושכה
הצליח תמיד להערים על המורה ו-
"ללחוש" את השיעור לתלמיד הנשאל,
לאחד שהשעין את הספר על שכמו
של החבר בכיתה שיעזב בספסל הקד-
מי, — גם אותו "עוקץ" בפיכותיי הסו-
פד הגדול תומאס מאן, וגם את האח-

...! ב שבגויים טי רים• 
היהודים — עם בל ה"אהדה" אליהם —ה"עקיצות'י הדקות והעדייות בלמי
אינן חסרות גם לכל אורד המאמר או
האיגרת הארוכה. מאן מצטט את גיתה
-מקים בכבודו ובעצמו, שאומד באיזה
ש"היהודים מעולם לא היו שורט הר-
בה"' ובש:" עצמו הוא מפליט כאילו
ירד אגב, העוד. - ה0 והלילה, ל א
אנטישמית! — האומדת, כי יש "מש-
הי" ביהודים הנראה בעיני הגרמנים
!." "מאן האף שלהם מיס עס זאגך — מוסיף הסופר הגדול"זר" יותר מן 
- "חובה לומר זאת 1" ובמקום מסו־
יים מצטט מאן את דבריו של רופא
ט המופיע באחד מ א ס יהודי בשפ 
מספריו — או בלשונו: "רופא הנו-
לא־סימפאטי' סאמט", שא את השפ ה,
- ובלי משים אתה שואל. מד. הדופי
שמצא תומאס מאן בשם סאמט, ובמה
היא גרוע *הזר מ... בודנבווק. למשל,
או מנאפטא, או קאסטורפ. שתי הדמו-
יות המופיעות ב"הד הקסמים" ז ולא
חשוב לגמרי לדעת' מה אמר אותו ד"ד
כל־כד "לא־פימפא־ שם סאמט, הנושא
טי"' אד עצם הגישה הזאת אופיינית
למדי למי שאינו, חלילה, אנטישמי...
אמנם' יש להגיד ל"הצדקתו" של
.- לאהד תקופה תומאס מאן, שבאותה'
תבונת גרמניה במלחמת העולש הרא-
שונה — היה הסופר עדיין. נתון בדר
לדירות גומגי־לאומני, ועברי שנים
עדשהשתהרר מן הרעל השוביניסטי.
אך האם זד. מספיק כדי "להצדיק"
ולא. כן, את הנוופר הגדול ז פן -־'
משוס שהשופר עצמו הבחין בטעותו,
כבר לאהד מעשה. ושלח מכתב דחוף
"דר נויאה מר- : .אל עורר כתב־העת
קור"," אל אותו אפרים פריש, בו הוא
ל ט ב ל מבקש בכל" לשון של בקשה, 
,גילוי־הדעת שלו על ולא לנןרםס את
הבעיה היהודית, ולא עוד אלא 'שהוא
.מודיע, כי הוא עצמי יופיע נבית־הד-
פוט וישגיח אישית ?שהסדר של המא־
יפיזו• וייזרק לדוך־העופדת מר'המכתכי
להתכה, וזאת, אחרי שהוא עצמו הספיק
כמר לעבוד? בקפדנות הרגילה' שלו על

•. '' יריעות: ההגהה. י ' ??
של ' כיבד את 'רצונו ; פריש ; י אפוים
.ידידו הסופד —ופיזר את המאמר המ־
בדפוס 'דא< לכד, : שמישהו ' סודר." אלא
ששלושים עותקים ^של' המאמר יודפסו
לאחר ארב- , בחשאי,- — וכך: נשתמר.
וחמש? שנח. המאמר הנשמר עתה עים י
מכל משמר בארכיון של, ווומאס מאן
עליז־ הפוליע"יקח בציריך. ויש עוד
? כמה עותקים אחרים הנשמריםיבארכיו•
־ ומהווים י היום חומר רב־ יי ניס שונים
*יו, להקד • דוט מרוחגית 'של י תלמאס

מן הלאומנות הגרמנית אל ה־ — הומאניזם והרוח האוניברסאלית שמצ--מאן
' הממונה על. אוצרות אלואת אתי ביטוייה ביצירותיו משנות חייו האחרונות.
? של תעודות הטמברימ" ועל •"זכומתי'
ביטולו - היא הגב' קאטיה מאן, אל-אלו —י המאמר עצמו והמכתב הדורש
מנתו של הסופר הגדול' בתו של דר
: המפורסם ה, פדופ' סוינגסהייפ, לשעבר מרצד! ב-מאתימאטיקאי היהודי
מאו נתנה י אוניברסיטת מינכן• הגב'
גס את הסכמתה לפירסוט שני המיס־
מכים, אשר הופיעו לאחרונה בעתוי
"פראנקסורטר אלג־

הגרמני .ההשוב :
מיינה צייטונג". המכתב המבטל את
:וירסום המאמר ניתן גם בתצלים של
כתב־היד. חוקרי מאן יש להם עתה
ל. ;: ר. .;. :: . . . עניו לדרוש כי• 

ח ד ז מ ב נק  ע ה  - .! 1 ם
ר10דטז. ה גדולה -־ ועצות פוליטיות בצדה

- ©את ש. שריה -
המהפכה הסינית היתה לאומית
יותר משחיתה סוציאלית. סין אי-
נה מבקשת אלא לטפח את הייה
הלאומיים, והיא עושה זאת בהת-
מדה ובכשרון. ארצות-הברית טו-
עה.(:שהיא מתעלמת מעובדה זו.
לכן צריכה ארצות-הברית להש-
חדל להתקרב לסין ולעזור לה, ב-
מקום להופכה לשוגא רב-עוצמה.
זהו, במלים ספורות, הרעיון שעליו
ו זה שנים רבות. א נ ט מגן אדגד "
בז אוצות־הברית, הגיע סנאו לסין
ב־1928ו ובילו־ בי. שתים-עשרה שנה.
בא־ כעתונ!*י ומרצה באוניברסיטה (
מריקה ובצרפת איו סתירה בין הש-
נים), הכיר סנאו את הסינים יותר טוב
מרבינו מבין הסינים עצמם. הוא זכה
באימונם של מאו־טסה־טונג עוד בש-
נת 1936! ופירסם את רשמיו על המסע
הקומוניסטי הסיני נגד צ'אן-קיי־שק
בשפר "כוכב אדום בשמי סיך. וגם
אז הדגיש את האופי הלאומי של ה-

מהפכה.
סמרו החדש של סנאו "סין, הענק
במזרח", המוגש יתד. בלבוש עברי
שנתן לו גבריאל מוקד (שני כר-
כים, הוצאת שוקן), מסכם רשמי מסע
מחודש בסין העממית בקיץ 1960.
הנחותיו הראשוניות של סנאו לא

נשתנו גס לאחר ביקור זה.
עדיין חלשים באופן יחסי• טבוע בהם"!•!סינים הם אנשים גאים• אולם הפ
רגש לאומי עז. מנהיגיהם אינם יכו-
לים להרשות לעצמם להשמיע וידויי.
חולשה חדצדדיים — בין אמיתיים,
ובין מדומים — באוזני ^אימפריא-
ליסטים', אם אין ברצונם לאבד את
עצם המנדאט שלהם כקומוניטטים. ב-
סין שלטת ממשלה קומוניסטית מובה-
קת• אולם בארה"ב אין ממשלה אימ-
פריאליסטית מובהקת. האם אין, אי־
םוא, דרד! שבאמצעותה תוכל ארה"ב
להפריד את המיתום בדבר מהותה
האימפריאליסטית ולהוכיח לעם הפי-
ני. כי הוא מולך שולל עלי־די מאו
טטה-טונג. האם באמת איו דרך ל-

שנות את הקו המדיני של פקיו ז"
המשפטים הללו מוכרים בוודאי מ-
אוד לקורא בישראל. די להחליף "סין"
, ו"ארצות־הבדית" ב- דבריהם של פרשנים מדיניים כאן ה-"ישראל", — ומיד מזדהה הטיעון עםב"מדינות ערב"
אומרים שהדרן? לשלום תלויה "דק"
בכמה הצהרות ישראליות. לגבי האמ-
ריקנים, יש לאדגר פנאו "פתרון"
קל ביותר. הוא כותב: "הנשיא יכול
היה, בלי לפגוע בצו היוני כלשהו של
בטחון האומד! וללא קבלת סמכות
מיוחדת מן הקונגרס, לבטל תמיכת
ארה"ב נצ'ן־קיי-שק, להתיר סחר חופ־
שי עם סין העממית, להצהיר כי אר־
ה"ב שואפת לסיים את מלהמת האז-

רחים בסין בדרכי שלום באמצעות
טו"מ ישיר בין פקין לטאיויאר; ו-
הוא יכול להודיע כי ארה"ב .תעניק
לסין אשראי לקניית חיטה אמריקנית.
"אילו ננקטו באמת האמצעים הללו,
ללא העמדת תנאים מוקדמים או בלי
כריכת מישאלות פוליטיות, היה מש-
תרד במורח הרחוק אקלים מדיני ח-

דש לגמרי", מבטיח סנאו.

מאו טפח טונג
אכן, אין סנייו (כמו שאין. משים
. הרוצים ביזמה ישראלית תמימי-לב
לשלום עט ערב) רומז אפילו על מח
מיוסדת האופטימיות שלו. שינוי במ־
דיניות מושתת לא על הצהרות אלא
על מצב פוליטי. אדגר טנאו הוזמן
לבקר בסין העממית רק כאשר הוברר
לסינים, שהרוסים אינם הולכים אתם
לכל אורך דרכם• סנאו הוא רפורטר
טוב, והוא בעצמו שם לב לדבר.
יחפים ביו עמים אינם תלוייס ל־
אלא בעזוה ש- גמרי בצורת הייהם, .
אומד, אתת יכולה לקוות לקבל' מרעו-
תה כדי לפתור את בעיותיה בימי
שלום או מלחמה. עתיד היהסים בין
כשיקול מפו- : פקין לוואשיבגטון תלוי
' ליטי של האמריקנים, לתמוך בסין
נגד חמיה, או ברוםיה נגד פין — או
שלא לעשות לא זאת ולא זאת. והשי-
רפורטר צריך, או מסוגל, קול — 'לא:

להחליט עליו.
אלא שעדותו של רפורטר מוכשר
כסנאו על מה שראה נשארת חשובה
כשלעצמה. עדו חזו נמסרת בנוסח
אמריקנים רואים בו את שיא האוב-"עובדות בלבד", שרוב הרפורטרים ה-
ייקטיביות. "אברים רבים, שהצטופפז
כל־בו' בצ'ונקינג, נראו במחלקות ,
משופעים למדי במזומנים. ראיתי אשד.
מחיתלת-רגליים, הרוצה ז'אקט משי־
וברוקאד עם שולי פרןוה, ב-60 יואן".
אך גם כשמציין רפורטר מגרעות, אין
הוא נח עד שהוא 'מעיד כי זי בכל
זאת התקדמות לגבי צ*ה י שהיה לפני
המהפכה. אכן, איו צל של ספק בד־
בר: אדגאר סנאו אוהב את הסינים

ורוצה בטובתם.

יונה ולך

בחלקות הןךדות
עברה לי:9$י<ןיה

דולפת #נמוןים ויוןליט
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ל'^ה !ןיא ןןליניןת

ןתמיד זזיא ןלוב ןזזהב
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ל'5זות מ3חוץ את מ?5ת 3ן?ס

ת ר ב ו ג ו
עוןךת

!יןןה זזןךת
ןןיט #נ1ת

זןיגןם לןנות
לב לבן

או5י 3ךסק
?ל גדות הזמבזי

?!*י*2וגי זהב"מפתה *זגןשו ןתש העןק ה'טחור
מכיי אןיגמן

. " ? ?אז י
עוקרת

יי^דה חןךת
ידימ ל?נית

ל9נות ד3?ם
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שלשה שידים

עו יקצן דול -־ וונון ב־ם מבקד ג
1'י*מז5 איייג'!

' נ!זכית^שול
דהליוזכהנוב - : מאת־ ' .- .

י
:

שממתי כשיגזדמגו לידי מאמרי הבקוו־ת וההערות על סרטים, ש-'
י בשביל ' ג י אי כת,: ג'יימס 
- מאמרים אלו יצאו עתה"טייט" ו"ניישון" בשנים 1942־- .1949
בספר בשם "אייג'י — על הסרט"
האיש, שהין; מטובי הסופרים ב-(הוצאת ביקון). ראוי למזכרת זו
אמריקה, שהיה גם מבקר־קולנוע
מאד ומעמיק, ואדם . מזו,יר, חכם
חבי2 ביותר. שכחתי. רבים מן ה־
סרטים שביקר אותם אייג'י ב־
שניש ההם; אבל בקראי את ז־ב־
רי־&בקורת שלו עכשיו, כעבור
עשרים שנה, הפתיעוני רעננותם
דושרס, גם מנחי־ ' ומרצם, ? כמתם
נה, טכנית -? ביהס לצילום, ל-
משחק ובימוי, גם מבחינה אס-
תטית — ביתם לנושא ולאופן

על המסך. מי הטיפול 
יותר משכתב ג'יימס אייג'י בעצם, •
?- מד' יכול סרט ילהייות, מה הוא"בקורת"' היה מפתח ועיון ואידאל
צריך להיות, ומה. היה כמעט בשנות
העשרים — האמנות העממית של
המאה. אייג'י היה? סבור, כי משנהפ־
כה הוליווד לעסק גדול, כמעט קט-
לה את האמנות העממית החדשה י ה־
זאת, בהנקה אותה בהפקות שלה ב•
ממדי-ענקים, עם גונביפ. "אמדיקא־
גיזט" קותני-סנטיטנטאלי, עם פסב־
דו־ריאליזס, שאננות מוסרית, וברי-
חה מכל דבר כו ואמיתי שהוא שנוי

במחלוקת חריפה יותר מדי.
הספר "אייג'י — על הסרט" ראוי
לבקורת לא דק ' ?ושום שאייג'י עצמו
הוא הופר. מצוין - אם כי ידוע
פחות מדי '(אף-על־פי שיש לו חסי-
דים מושבעים), אלא משוס שהוא
מורה־דרך מעורר ונאמן כל-כך לכל
העובדים בתחום של נידזר־המונים
כגון הקולנוע, הראדיו,• הטלוויזיה,
והשואפים ? להפיק יצירות מניחות את
אסתטית ואינטלקטו- , מבחינה • הדעת
אלית '—' 'אלא שהם נאלצים להוןאים
י יצירתם לקהל עממי נרחב ומגוון את

הדברים, שכתב •אייג'י יעל הפרט, כר .
אבל בייחוד לכל י מדיום. המוני!.' שב ?חם יפה לגבי כ ל אמנות: או אומנות
.קיץ/• טענ קלות יחיוד! ;חודרים• אליו

; בןל?; צווות מזוייפיס; ; תפל, עוכים; '
טות או דקות של י תעמולת ואינדוק'
טדינאציה. לעתים קרובות מדי מת
גלה בוז לאותם ה"ד'מונים" מצד ד!
שולטים במדיום זה' שלכאורה הו;

לחנות. , , , או באה לחנך
דורנו הוא ידור המפאר להלכה א!
גוזלים ממנו את ככוד־האדם היסוד"האיש הקטר' אד לעתים קרובו
, המסוגל ל אדם שלפ כבודו של
ן מ ל ש בהירה אחראית, על-ידי כך 
לדרגת של: יחי . ש ח •מורידים. אותו
ה וה כמעט מחוסרת פרצוף בתיד
המצעוו. : התוצאות ; של השחתת הרבות עממית על יד"המינים". אחת
הפיכתה לתרבותי"המונים" היא, ש?
:כמעט י בלתייגרגשת : היא ?מרח: :תהום
. — או כת —. על בין. ,מעמד סגור
 "המר

משאלים ילבין מי שמנונימ'
נים". האדם בן-זמננו כמעט שכח
שכמה מי: היצירות הגדולות שבעו-
־ חתנ"ד! חטדאגויור. ד.יוו.!י!ת - ם ל
ומחזות'. שכספיר.־ — זכודלהעוכמ .על

שלמים, שאולי לא ידעו ידי עמים :
היענות טב- . קרוא וכתוב, אבל נענו
עית ליופי ולגדלות, לרגשות ולרע-
יונות. בעבד התרו גאוני-יצירה כ-
י שיתוף זולתם בין בצחוק אלה אל
ובין בתחושת־גורל טראגית. אותם
הדברים אמורים בגאוני הסקת ה-
סרטים בימינו — אנשים כצ'אדלי

צ'פלין, גריפית, אייזנשטייו. ג'יימם
אייג'י היה אחד מו האומרים זאת

בצודה המשכנעת ביותר.
אמת, "המונים" הוא מונח שאיינ'י
לא היה משתמש בי מעולם, דווקא
משום שהוא חיבב כל כד את ה-
בריות, וכיבד לא רק רעיונות, אלא
גם אנשים בין יוצרי הסרטים ובין
הבאים לראותם. משום מה הצטיינו
כל־כך מאמרי הבקורת.שלו על סר-
טים 1 משום שהוא עצמו היה כ ן
כל־כד, והיה מכבד בכנות תכונה זו
בעבודת וולתו. אייג'י הוא אחד ה-
סופרים המעטים בזמן הזה, שיכול
היד! להשתמש במלה "כבוד" באמית-
יות ובכנות: אמן, אומו, יש לו
רגש של כבוד כאשד הוא עושה
כמיטב יכלתו. — ואייג'י היה מוכו
תמיד 'לאהוב ולכבד מי שסימני כנות
זי מועלים כיצירתו, ויהא רק לפע-
מים! זעיר פה, זעיר שם. בקורתו,
ביו אם היתה מהייכת או .שוללת,
נועדה לעודד תכונת־יושר זו, בתק-
וות שהיא תחזיר "תרבות-המונים"
'מושפלת לאצילות של ? אמנות עממית
? החדשים :בתכלית .של  יבתור התנאים י

המאה ה־מנ. :
למה התכוון אייג'י ב"יושר" ו-

אורנה כדיעפ ו
אמא (פפל.פמנזח>

מוצג בתערוכה הכללית בביתן אלתריןי

ביותר לדבוי-השבח שכתב על ה-"כבוד", אפשר להדגים הדגמה טובה
של הסנט האילם יפ. הגזויי קופיק;ימ; .
באפטר קיטון, האוולד לויד ו- ציארלי צ'פליוץיהם:שיינים ילמד. ש-— ־
כינה אייג'י "התקופה הגדולה ביותר
של הקומדיה", כיוון שהיו מסוגלים
להיות "משעשעים ככל האפשר בלא
העזרה או העיכוב של דיבור". ה־
הנואש, במאבקו הבלתי־פוסק לקיום"נווד" של צ'ארלי צ'אשלין, בהידורו
כבוד האדם ועדינותו, חון מלחמה
בעילפ מעויין, "מייצג את האנושות
לא פחות מהאמלט, והוא רב-צדדי
ומיסתורי לא פחות ממנו, ואין לח־
ניח, כי מעולם עלה עליו רקדן או
שחקן בכוח־ד-ביטוי, ברבגוניות או

בחריפות הרגש,"
קומיקנים כאלה לא סמכי על ה-
ניצוץ החריף של תשובות שנונות,
; פניהם, ? גו- כדי להצחיק את? הקהל
הביעו זות הלבטיט פיהם ומתוותיהם ?
' ממש, שלהם, וכאשר נפלו, נפלו
נפילה קשה, והם ידעי ליפול בעש-
רות דרכים מצחיקים' עד להכאיב.
הם גם הרבו להסתכן, כגון הארולד
יד־ימינו כאשר ! לויד שאיבד מהצית
התפוצצה פצצה בלא עת' אך למ-
. "הוסיף • לעשות רות היד התותבת,
בעצמו את י המלאכה המלוכלכת ככל
הטובים. שבקומיקנים.?'.ד,וא היה אדם
את אומנותו הנעלה: להביא שכיבד '
את הקהל לצתוק עד כדי להתפקע.
:לדעתי, קיפחתי את ג'יימם אייג'י,
שזכיתי להכיוי היכרות אישית. אמ-
ריקאני מובהק היה, בחוד מקאנזאם,
והיד! לו כל 'המרץ. הרעננות, גילוי־
הלב, היושר והרוך, שעדיין הם אופ-
. אם היה ב ו ט ה ייניים לאמריקאני 
בו. מום כלשהו, היה זח מום שכיח
רק מעט בדוף שרוב בעלי־כשרון
מתמכרים עד כדי שכרון לרדיפת
: זה הית הצלהח או טירסום' ומום
אצלו מידה טובה! ג'יימה אייג'י
; בלהט, .בהעדצד" ו־ אד,5 אד. החיים
לכן היה מפזר. את כשרונו. הבלתי.
רגיל בכיוונים רבים מדי. כל דבר,
, מיה לעורר אצלו מסוגל אדם, . כל ,
המלה. ־סקרנות. התפע- , זעם, ; הי̂ב
לות- ?שעשוע• הוא אהב בריות, מפ-
: חיות, שיחה נאה, וכ•  י ילדים,

ייט'
מובן, אהב את הקולנוע;.־ הוא הרבח
לשתות הרבה לעבוד, דומה שמעולם
לא ישו, ונפטר, בשנות הארבעים שלו
מהתקפת לב, אולי בלא שהספיק ל-
הגשים כל מה שהית בו גדיל כל-
בד וישר וערב כל-כך, בעת ובעונת

אחת.

כאשר יצאה .לאור המהדורה הרא-
שי"' של סטרי הראשון- "הבמ נהלל
אנשי-שם", נמכרו ממנה יק 500 ער?
תקים. ספרו האהריו "מוות במש•
, ,זמן. קצר. לאחר סחה" יצא .לאיר
מותו, והיכתר כפרם !ויליצר לרומא!
הטוב ביותר ל־1957. הייג האיי להי-
מנות עם היצירות הקלאסיות של ה־
• הספ- בין, שני ספרות? האמריקנית. י
י' לכמה דים. לא י טירסם הרבה; פירט
תסריטים• טובים (ובתוכם' "מלכת
אפריקה")' ומאמרי' ביקורת הקולנוע
יהיח- מתלונן 'עליהם שלו, שאייג'י
שהם , מעכבים, ? אותו • שלהשלים את
מעטו, 'ולא י קל ספרי• י הוא י התפרנס י
היה, כי היה מפזר את ממונו כדרד
כשרונו. מעולם לא כתב שפיזר את :
הוא כיבד את ..""?חיבור מרושל. גם ' , . ' .';,..? .,. .,. -., אומנותו.??

ה י - ־ ג <ייש פ ה
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י צילצלר, בבוקר וקולח מיה ל י ג
יש לי הרושם שלגילי צעיר. תמיד .
יש קול צעיר. כאשר הכרנו זו את זו
היתה גילי .ית שש־עשרה ואגי .בת

, שש-עשרה והודשיים.
לי כי השנים פוסחות תמיד נדמה ,
על גילי. נשואיו, ילדים והרבה-הרבה
שגיפ, ואיך־שהוא גילי מזכירה תמיד
האצבעות. לי־ . ספסל לימודים ודיו על
לות־שבת של ריקודים ואין פוף של
? ושוב סודות קטנים? וגדולים, ואהבה,
אהבה, ושוב אכזבה. חברות טובות ו-
חברוה רעות, מחרוזת מחרצני מילון
ורכילות מעצבנת. גילי קשורה איך־
שהוא בבחינות במתימטיקה, בלימו-
נדה של בוקר ?בקיוסק שבשורה, בים
הכחול עם אלף גלי הקצף.שלו וצרור
זעיר של פרהי עיועד התקועים להם
כלאתר־יד בצנצנת של לבניה הניצ-
בת על מדף בהדר הטבע. ימים של
גשם, ימים של שמש, הרבה הרבה
ימים וויכוחים ושירה מןדרנית ושו־
פנהואר, וסוציאליזם' ואינדיבידואלי־
זם — והכל מעורבב זה בזה• והכל
מסובך ופשוט כאחד, והכל ביתד —

נעוריש 1
כשצילצלד. גילי ידעתי שהיום יקרח
משהו. בבוקר זרחה לה השמש וייב-
שה את הכבסים שעל הגג. השכנה
מן הקומה השלישית ניערה את המר-
בד על הלבנים של השננד! ־מן הקו־
מד. השניה זמי "אמה" טיפטפו להם
,והמיתו באי־ מן המרזב טיפין־טיפין
טיות את שייוי הפוליאנטה שליד ה-
גדר". השבתי לי על כך שבעוד חו־
דש יהיה יי יופ-הולדת ועל כל הד-
ברים שגילי היתד. כותבפ לי בכל
. כל שנה היו שנה בפנקס הזכרונות•
המלים נעשות רציניות ועמוקות יותר,
עד אשר אזלו המלים וגילי חדלה
לכתוב. זה כמה שנים שאינה כותבת
ואני ממשיכה ומחברת לי במוחי את
הדברים שהייתי ירוצה שיכתבו לי.
דברים פשוטים כאלה, חמימים וטו־
בים• דברים שיפסיקו לי לשנה של-

מה, עד ליום ההולדת הבא.
אמא ואומרת: ובכל שנה חוזרת '
הזמן רץ"."זה כאילו היד! רק אתמול, איך ש-

ושוב ושוב הריהי מספרת כיצד ה-
חלו הצירים ומה אמר הרופא בבית-
החולים, וכיצד כאב, ואת זה אני יו-
דעת בהחלט, כי גם לי חיו בבר צי-

רים משלי והזמן באמת רץ!
גילי• "איר אפשר לדאות את העולם"נמאס לי, נמאס לי ודי", אמדה
מבעד לחיתולים ז שמת לב כיצד מס-
, את השמש ? בואי תירים החיתולים
ניפגש הערב ונלך לראות את השקיעה
ונטייל כמו אז ונשב ב"כסית"• נשתה
קפה ונעשן לנו סיגריות ולא נזכיר
ילדים ולא עוזרת ובכלל"". כלל לא ?
. נפגשנו בסיגה וירדנו. ברחוב הלבן
הזורם אל הים כמו נחל. צריכות
היינו ? להתקרב אליו קרוב־קרוב עד
שראינוהו, את כל המרחב הכחול, כי
מסביב היו בתים גבוהים שהסתירו.
בתים אפורים ובתים לבנים שדקרו
בעים וסימטריים על המדרכות. יופצעו את השמים והטילו צללים מרו-
הים היה שקט והמעקה הלוד. ועל
מזח •הבטון עמד דייג מופשל? מכנ-
סיים ושלח רשת גדולה אל בין הפל.
עים• השמש היתד! עגולה 'לגמרי ו-
כתומה יאדומד!, וצהובה, ושקעה לד
באיטיות כמו פלח עצום של אננס

לתוך ענן של קצפת.
בכל הצבעים שבעולם", אמרה גילי:"אפשר לצייר את זה באלף צבעים,
ביחד". . ."כי השקיעה היא המוות והחיים -
תצייראת כל בימים ד.ה3 חשבו! ןי
הציורים שאיש לא ידע לצייר ותמציא
לה צבעים משלה, ותמציא לד! אפילו
צבע אחד שיהיה כל הצבעים ביחד.
תמיד אמרה כי את הציורים שלה י-
כינו •ולא יצטרכו להתווכה עליהם ר
הפ בכלל לא ישתייכו לשלש אסכולה,
כי הם יהיו ציורים פרטיים לגמרי

גילי. ציורים שלה, שלי
ולי היו המון סיפורים. הייתי מפפ-
מוז. לה אותם בראשי פרקים וגילי
הגושאים. י אמרה שצריד לשמור .את
אי-אפשר לכתוב סיפורים כשאין? נס-
וחשבנו לגי שיוט יבוא ? ייר בחיים '
ואדע בדיוק מתי להתחיל לכתוב.
אלא שהימים הלפו להם ואף פעם
לא יכולתי להחליט לשבת ולכתוב את
כל הסיפורים. אך בכל פעם שקראתי
סיפור אמיתי, סיפור של ממש. ידעת•
כי בזה בדיוק הלא רציתי אני עצמי

לכתוב.
ישבנו לנו בבית הקפה ולא זכרנו
אם גם אז היו השולחנות מצופים ב-
פורמאייקה־ ואם יהיו י הכיסאות קלועים
הזמנו פעמיים קפה ולמלצר מפלסטיק.
היו תנועות נוגות ושוממות והוא הס-
תובב בין השולחנות כאילו היינו כו-
לנו ספלים של קפה ובקבוקים של

מיץ.
ליד השולחן שממול ישבה לח נערה
זנב־סוס" יומו העבר השנ־ זהובת "
הצטנף לו אדון מרושל ופיהק לתוך
העיתון• בעיר נדלקו אותת של י ערב
ובחלונות הראווה עמדו •להן ק&ואוח
כובות מצובעות המחייכות בחיוך א.
לגנטי של אתמול ושלשום ומחר.. ו-
היי כרזות של "טוף עונה", "מכירוו.
חיסול" ו"הנחה כללית על כל מוצרי•
עור". לפתע נזכרתי איד שפעם ישב-
ני כאז עם משורר צעיר מאוד ומב-
טיח מאוד, והוא קרא לפנינו שיר
משלו ואנו אמרנו שהשיר גדול ונפלא
וצמוק, והוא צחק לו בצחוק סרקאס-
טי ואמר כי קרא את שירו מהסוף
להתהלה ושאנהנו שתינו סתם "פסב־
דו"". וגילי נעלבה ואמרה לו שאצלו
השירים מהסוף להתחלה ומן ההתחלה

לפוף — הם בדיוק אותו דבר.
שתינו את הקפה והיצתנו לנו סי.
גריות ואמרתי לגילי שהמשוררים ו-
השחקנים. התליפו כנראה את השעו
ואינם באים לכאן לפנות ערב, ואולי
ככלל עבדו למקום אחד ושכחו להו?
דיע לנו. וגילי אמרה שהשעה מאוח-
רת יהילדים אצל הסבתא, יעוד מעט
יתחיל דוחק באוטובוסים וצריד למ-
הר' ושבאמת-באמת בילינו נהדר, ו-
אולי נשוב ונחזור על כד באחד הי-

מים שיבואו ז
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העלית לרגל לבית המקדש —
המרכז הדתי והלאומי ליהודי הא-
רץ והתפוצות, נשארה בתודעה ה-
היסטורית של עמנו כאחת התוויות
היפות ביותר. חוויה זו שימשת
ביטוי לזיקה הנפשית העמוקה שבין
העם לבין מקדשו, והיתה אמצעי
להתרכזותמ ולהחקשרוחם של חלקי
העם המפוזרים מסביב לנקודת ה-
מוקד של חייהם הרוחניים, כסימן
היכר לאומי בולט. מחקרו של ד"ד
שמואל ס פ ר א י "העליד, לרגל בי-
מי הבית השני" (הוצאת "עם ה־
ספר") ממצה את הידוע לנו על
העליה לרגל מבחיגותיה החברתיות
יוהרוהניות השונות, לאור התנאים המדיניים והכלכליים, ששררו בא־ ?
רץ באותם הימים. הקורא בספר
נכנס בקלות לתוך אותו עולם רהוק

. ומענין של הספירות הרוחניות, ה־
דתיות־לאומיות כאחד, של החיים

היהודיים בזמן הבית השני.
לשפ כתיבת ספרו היה על המחבר
לבדוק חומר רב ועשיר, המצוי במקו-
רות התלמוד והמדרשית, בכתבי יוסף
בן מתתיהו ופילון האלכסנדריני, ב-
ספרות הנוצרית (הברית החדשה. ו-
עוד), היוונית והרומית מאותו התקו־
פותי. על סמר ניתותים והשוואות,
בדיקת המקורות וניפוי החומר העוב-
דתי המצומצם מתיר החומר האגדי
העצום ולאור התגליות האחרונות וה-
מחקרים המעודכנים, מגיע המחבר ל-
מסקנות, שבחלקן הן הוכחות ובחלקו

. הן השערות, בלבה כראוי לתלמיד־

. חכם, היודע את מיגבלות ידיעותיו,.
כותב ד"ד ספראי בלשון של צניעות,
וכמקום י שהוא רואה לפניו השערה
בלבד, הוא אומר זאת בפירוש: "אם
רשאים אנו להציע דבר רק בדרך
השערה נוכל לומר" וכוי. ענווה זו
של המחבר היא מעלה נוספת למהקרו.
ועוד מעלה מיוחדת למחקרו של
ד"ר ספדאי: זיקתו הלבבית של ה-

, חוקר לנושא מחקרו, שאין הוא משוה־
רר ממנה מראשיתו ועד סופו• החומר
לא .היד. לגבו מדעי־יבש. והמחבר
ידע לפני מד! הוא עומד. ההדגשה
מטפל באחד ה- המתמדת, שהוא :
. הנאים ביותר של חיי הדוח גילויים
באתת התקופות היפות של עמנו, '

ביותו בהיסטורית שלגו, ליוותה
אותו כל ממן. הרגשה זו י נמסרת
על ידו לקורא. והיא מעוררת ב-
: מעברה הרחוק לבי הדים נשכחים

והיפה של האומה, ,
תיאוריו של ד"ר ספדאי כוללים
בעיקר את עולי-הרגל ?י מתקופת הור־
דום ועד לחורבן הביז השני. ה-
עובדה, שדק מיעוטו של העם הי
יהודי חי בארץ ישראל ואילו רובו
הגדול היה כבר אז מפוזר על פני
הארצות שמסביב לים התיכון, שיוו-
תה לעליה לרגל אקט לאופי רא-
שון במעלה. היהודים בבבל. מצ-
רים, סוריה, באסיה הקטגה. יוון.
קיימי איטליה, קידינייקה י ולוב —, ?
ישראל, באמצעות ארץ.. .. .עם ר.. קש
העליה לרגל ותשלום מחצית דישקל
להחזקת בית המקדש. פקודות 0־
. היו מחכים עם תפילת ספרימ, כי
הגשם עד ליום החמשה־עשד ל־
אחר חג הסוכות, ,כדי שיגיע אתי
רון בישראל לנהר פות''. העליה
לרגל לא היתד! חובר, אישית' והיו
עלו והעבירו את תרומתם ־ ובים שלא
למקדש באמצעות עולים אחרים או
שליחים מטעם .הקהילו מ. מספרם של
העולים לדגל היה מגיע למאות
אלפים, ורובם באו פן האוץ. דר
םנהדוין היתד! דואגת להתקנת דר
דרכים שבהן עברו העולים לרגל,
אילנות למקורות המים ולנטיעה :
נושאי־פרי מצדי הדרכים. הובטחו
גם מקומות הריכוז והליגה ?ביריומלים
והיתה דאגה לאספקת י מזוין ומים,
במאה בתפילות שנעשו בהד הבית ;
שעבדה נתגלו; כארבעים 'בורות: מים,
ולטכילמ. גזמן ה־ ; ששימשו לשתייה
עליה לרגל הקלו גם בדיני טומאה
וטהרה, וא.ז טומאת עם הארץ ביט-
ה- , בכלל לתקופת 'שהותם של לו ?
: של המקדש עולים בבירה. קדושתו
י שה- ואין 1םפק, תפסה את־ כל העיר, .
עלית לרגל פרנסה והיינה י אתי 'נפ-
שות העולים זמן רב לאחד •שחזרו.
, '•' '' "  . . .י ',. . "•: למקומות יישובם. ?

בספר חהליס מעיי פרקים מיוביס ,
דים. על הלהט הדתי ועל חרדת 1:ה-
קודש שאחזו בנפשות העוליט: לדגל
המקדש. ה־ בזמן העבודה בגית '
עליה לרגל שימשה .גם פגישה, הי־
:הארץ בין יהודי; כלות והתוודעות .
. אחיהם י שב־ לבין עצמם ובינם לבין
גולה, הריכוזים הגדולים: בירושלים
.:ד!תד בימי הוגליט שימשו .גפ את
דעה הלאומית־מדינית בתקומת דד
רומאים! והיו הזדמנויות עול תסיסה
פוליטית ואפילו? 'צבאית נ*ד ה-

. י' ? ? י כובשים הזרים. , ?
מחקרו של הו־"ר ספואי מאיר
העליה לרגל בעזרת הכלים־ ה- את
מדעיים שעמדו? לרשותו שלי החוקר.
ההערות; הניתנות בסוף כל פוק
מסייעות/בידי הקורא המעונין בהן.
הן פותחות לפניו מראי־מקומות ר
נווןנוןנ.?לפעלים הסברים קצרים• .ש-
איך מקומם' בגוף הפרקים. סגנונו של
ו"ד ספואי נובע מסגנונה של ה-
משנה, ויש בו מרוחה של,; התקופה
יזה־

ומבשמת של הלשון 33שלת "'
. ?..•. - •י.' ?י??•? ? ?  '•? ? • • . .- ... . • ? ? ? צלולה. . 

חנגל"ה לרגל ב9םי* בית שני ""



א0נ*ם לא םאודמ"ם בב1'!!! נזןונודה
', !זאגוודוז ימל ט1וב ודעי!? של אומניים .1שאי1ם תמרר

- מאת רחל אנגל -
התערוכה בעלת השם הארוך
,כיותר של השנה היא "התערו-
כה הכללית של אמני ישראל
תשכ"ו, שאינם חברי האגודה".
היא נפתחה בימים אלו; בביתנה
של אגודת הציירים ברחוב אלחרי־
זי, תל-אביב, ועם פתיחה חגיגית
זו נחנכה גם מערכת התאורה הח-
דשה של הביתן, ייתכן כי מן האור
הגדול החדש הזה נשברות לא-מעט
מאה היצירות המוצגות באן עתה,
— מכל מקום, יש לברך את הא-
גודה הן על השיפור הטכני הלא-
מבוטל שחל בביתן התצוגה שלה,
והן על מיבתר העבודות המוצלח
המוגש השנה במסגרת תערוכה זו.
התערוכה מביאה לפנינו יבול טוב
ורענן של ציורים, תמונות בצבע־שמן,
תוורימים צבעונייס, אקוואדלים, היתר
נייעץ, גואשים, גם רישומים וציר
דים בשחור־לבן, גם ציוד בשלושה
מימדים, פד, ושם אף גראח שימוש
בתמרים חדישים כגון אקדילק, ובצידט
של אלה — כעשרה שסלים של עץ,

ברונזה, אבן מלאכותית, ועוד.
בין היצירות המעוררות תשומת־לב
מיוחדת מצאנו, למשל, שתי תכונות
ס, ר ג נ י ר ג קטנות־מידה של משה 
שתיהן נושאות את השם "אופוס",
והן מעידה: על רגישות רבה לצבע
ולחומר (אקרילק) שעובד עיבוד מעו-
דן מאד. צמד אחר של תמונות —
שתיהן קרויות .קומפוזיציה", מעשי
י, מצטיינות אף ו ל ידיו של סולי 
הו בסולנג :בע בעלי אופי וייחוד
משלהם, — האתת בנויה על פני רקע
של צהוב־ליפון, השניה — של בתום־
ט ר מ ן, ו פ תפוז. ציודו של אליעזר 
,שלבתי, מגלה משמעות עמוקה יו-
תר מ! השט שניתו לו — שורת הע־
צים דומים, בעצם, לפיני שדיפ או
דוחות, וגם מישור האדמה במו מצו-
ייר באלף עיניים שמבטו נוקב! ציור
ג, ,בחנות ס מ השמן של אהרון 
דגים'', מזכיר את פוקדי המוקדם בא-
ווירת הבדידות המלאנכולית האופפת
ל מצי- ק נ ר פ את דמות האיש. ניטה 
גה כאן שחי .קומפוזיציות" מלאות
. מעודן .על יד החלוך חן, אקוואדל
מייצג את עפליה ח ד ו ת י (שתעדו־
נת היחיד שלה ננעלה זה מקרוב
ב"אטליד! 97"), ובין הציורים הנות-
רים הראמים לציון — נוף .צפתי' של
ו במיבנהו הטיפוסי, נ נ ו א אלחנן 
ואחרים. בין הפסלים המיצגים בתע־
רונה, פצ*נו את *פל הברונזה של

בצלאל מן:
תרנגול (פפל־ברול)

מוצג בגלריד, "ליפי' בתל־אכיג

אורנה ב ר * ע ם, ,אמא", — פסל חם
ני, וחזור רגש־אמת. גס פסלה הש
,איש עם כסא", איננו נעדר עניין,
אף ני הוא מזכיר אולי יותר מדי את
ג'אקומטי! .דוד" העשוי ברזל של
בצלאל מן, וכן גזע־העץ המגלם

. ס י י ו ינשוף", פסלו של נחום  ,
גלריה חדשה
ושמה "לים"

כשאתה עולה במעלה המדרגות ל-
קומה ב' של בית מס' 170 ברחוב בן־
יהודה בתל־אביב, מקדם את פניך
שור־ברזל בעל מידות ניכרות. הוא
מברך אותך לשלום בשם גלריה ,לים,
בע"מ' שהקימה כאן את משכנו; זה
מקרוב. שור־הכרזל איננו אלא מו-
צג אחר התוך שלושים ושלושה מוצ־
גי הפסלים המהווים את תערוכת הי־
היד של בצלאל מן, תערוכת־הפתי־
חד, של הגלריה החדשה. שאד פסלי
הברזל של תערוכה זו, גם הם בעלי
ממדים נכבדים, מוצבים במרפסת הענ־
ו- קית, וכמה מן הקטנים יותר פז
רים באולם התצוגה. נוחו של מן
מתבטא בעיקר בפסלים בעלי הצו-
רות הגדולות הפשוטות, כגון אותו
שוד שבפתח, ה"דון קישוט• שבצלאל
מן רואה מ מעין דיוקן־עצמו, שתי

הדמויות של .דוד וגלית", ועוד.
בעלי מלריה, כלומד, בעלות הג-
לריה. הן שתי נשים צעירות שוח־
יות־אפנות, עמליה ארבל( שהיא גם
ציירת) וטליה גיא, המבקשות לשוות
אופי מיוחד — ולדבריהן .סלוני* —
לגלריה שלהן. הכוונה לקיים כאן אחת

לחודש פתיחה חגיגית של תערוכת•
החודש, כעין עדב־קוקטייל שבו ים־
ביר האמן את עבודותיו לקהל מוז-

מנים.
אוסף הגלויה כולל ציווים, מעשי
ידיהם של קומן, קיקויין, מנה כ"ץ,
קסטל, דוד לנבר, שלמת ויתקין, יוסל
ברגנר, ציפורה ברנו - כשלושים
ציירים. האוסף הוא רכושן הפרטי של
שתי חשוחסות והוא צמח וטופח במ-
רוצת עשר שנים. הגלריה מאכסנת גם
מנה לא־מבוטלת של אמנות שימו-
שית — עבודות באםיק של ציונה
שמשי, תכשיטים של נסילד! ואה־
דים, קרמיקה של גיביד! ברגר, וכמו
כן, עבודות־יד עממיות של בני נפר
פיליפיניים, פסלי עץ מטנגניקה, אמ־
נוח פרימיטיבית מפולין, כלי זכוכית

צבצונת, פסלים מיניאטוריים ועוד.
שלושה ציירים
ופסלת אחת

שלושה ציירים ופסלת אתת מצי־
גים אר. עבודותיהם ב"אטליה 97",
בתל־אביב. השלושה הם עולים חד־
ו ממכסיקו, יעקב ד ו ד י ר מ  -- שים
ט מלונדון. י ט נ ד מארגנטינה והנדי 
ג הישרא־ ר ב נ ז י א הפסלת, מרים 
י, נתווספה אליהם א מ לית המנונה 
לתצוגה, לאחר שכבר הודפסו ההז-
מנות לפתיחת התערוכה, ועל כן אין

שמה מופיע בהן.
בעוד שתמונותיהם של שניים מבין
שלושת הציידים הצעירים הללו מעור־
דים תמיהה, - כיצד עוד ייתכן לצייר
בימינו בכלים שמרניים ומיושנים כא-
לה ועל פי דפוסים שחוקים כל כך, —
מצטיינות תמונותיו של החבר השלי-
, בחיוניות וברעננות צב־ ו י ר מ שי, 
עונית. ניכר כי מריו הוא האימפול-
סיבי ביו השלושה, גישתו היא ספונ-
טאנית ובעלת חותם אישי. הוא מצייד
.מחול שמש* לוהט — שתי חמניות
עצומות בצבעים חמים, מלאים, .קצב
תופים* סוער ונמרץ, ציוד של .הש־
כונה" שבד. הוצבו הבתים הקטנים
אחד לאחד, כמו גושים מאסיביים, כאי-

לו היו הלק מן האדמה.
אהת מתמונותיו של מריו מכונה
.פינתי" והיא מתארת אינטרייר נח-
מד המעיד על טוב טעמו של המצ־
ייר - גם בריהוט פינת הדרו. הפסלת
י, המציגה כאן גם פסלי־בי' א מ
טון תלול וגבס, מגלה •כשרון וטעם
דווקא בעבודות־העץ הזעירות שלד- —
ציפור קטנטנה בעלת קווים מעודנים,
תבליטי עץ שתוארו בהם 'מיגי עוף,

ועור.

אמן המה הסטץתץו
;!יורי" - נובח! המסות של ש. ב"קל *סו!0רי

— מאת ג. קרםל —
יק ל הוא, בלי ד"ד שלמה ב 
ספק, הבולט ביותר בין המסאים
בספרות אידיש בדורנו. ספרו ה-
תל-אביב בהוצאת י. ל. פרץ, ממ-("סופרי דורי"), שיצא זה עתה ב־חדש "שרייבער פון מיין דור''
היש שוב ושוב את כושרו בתחום

המסה הספרותית.

ד"ר שלמה
כיקל

מבחין במקום אחד בספר שלפנינו '
כיקל בכלל סופרי אידיש באמריקה
כין אלה שבאו לארה"ב והם כבר
בשלים ביצירותיהם, לבין אלה שצמחו
ועלו רק כאמריקה. ביקל שייך לסוג
השני, אף שהביא אתו מרומניה מסורת
הגונה וראוייה בתחום הבקורת והמסה.
אמריקה הרחיבה את יריעות בתיבתו,
שלנל^ד! הכנים את הפובליציסטיקה,
ובך נעשה מראשי המדברים בספרות
אידיש מנד לאוקיינוס. הוא מן ה-
יחידים העוקבים גם אהד הנעשה ב־
וגיה, ל ס כ ת על  י ר ב ע ה ספרותנו 
וגם בתחום זה עינו פקוחה ?י- ו-
אוהדת, אולם עיקר נושאיו בספרו ה-
' ובכמה מבין ספריו הקודמים הם חדש
ש באמריקה ובישראל. י ד י א סופרי 

הבקורת הספרותית של ביקל כל
כולה? התפעמות עם הקריאה ורצון למ-
סור התרשמות חווייתית זי לזולת• מ־
כאן גם העירוב של ונדונות אישייפ,
תיאור רקעו של היוצר בשילוב קטעים
. מתמדת בין כל אופייניים. השוואה
רובדי היצירה י של אותו סופד ולא
באחרונה — בדיקת היצירה לפי אמיתה
. לפנינו ניצבת איפוא ת י מ י נ פ ה
דמות ספרותית וגם אישית, שהיצירה
נאד! לה והולמת אותה, וכן מומחשת
לקורא חטיבה אורגאנית אתת. הנאמר
כאן, למשל, על בעל־מחשכות כמבקר
הנוהג לגלוש לציוריות פלאסטית־פיו־
טית, ניתן לומר גס על כיקל עצמו.

ולא פעם מסייעת ציוריות זי לתפוס
את מהותו של היוצר שדן עליו מחבר

בקורת ספרותית זו, שהיא במזל של
הלך־דוח (.שטימונג") אינה מקלקלת
את השורה והיא מבקרת לפעמים ק'זות
במקום שהיא נתקלת בזיופים. כך ב־
איציק פעפעו ואפילו נש, הלקין, ה־
סופו האידי בבדיודהמועצות. מאידך
גיסא. הוא שולה פנינים גם משירתו
של פעפעו, אף שהן בטלות בשירי־
ההלל לסטאליו ולמשטר הסובייטי. כן
אתה מוצא תיאור נאה למאבקם של
סופרים יהודים בגרמניה ביו רצוגם
להיאחז בגרמניה בכל מחיר לבין ,ה-
נקודה היהודית" המבצבת מתתת ל־
מודע ועושר! לאל כל המאמצים האלה.
בקיאות רבה בספרות, בצירוף חדירה
לנבכי האדם, מסייעות לו לביקל לא־
במעט לשרטט דמויות ספרותיות ב-
קווים דקים ובולטים נאחד. הוא הדין
באישיות .שסועה" אחרת אהדת —
א. ליסין, שהאידיאולוגיה של ה"בונד"
האנטי־ציוני מלאן וירושלים מכאן,
חיים בקרבו בצוותא, אף שאין דשות

אחת מוותרת להברחה; .
ש. . פעם ההיסטוריון והחוקר . אמר
.על מהותו של בדנפלד: רצונד לעמוד
איש־מדע במקצועות דחוקים מידיעתד,
הוא כותב על נושאים לד בדוק מה '
המוכרים לר יפה־יפה. מכאן תוכל לדון
על מהות דיוניו בעניינים דחוקים אלה,
אנו ננהג כך. מצוייר- למשל, ב- אף י
ספרו של ניקל סידרת משות שנכתבו
בזמנים שונים על דב סדן, ואלו הן,
ללא כל ספק, מהדברים המעולים ב-
יותר שנכתבו על סדן. או דונמה אהדת
— מסתו של גיקל על. שלמה גדודזנ*
סקי. על כך היו אומרים אבות אבותי־
נו, שהדברים "מאיריס ושמחים". ולא
דק בדמויות ובאישים הדברים אמורים.
אתה מוצא באן הגורות כוללניות על
.נוסה* גליציה המזדהית והמערבית,
לפי שהוא משתקף באישים מפויימיט.
יכול אתה לחלוק על פרט זה או
אחר, אולם בסיכומו של דבר' איי אתר!
יכול לכבוש התפעלותך למראה ול-
מקרא דברים אלה, החושפיט קווים
לא־ידועיפ בעניינים שלכאורה הם

ידועים לך.
מקפחים אנו ביותר את הקורא ה-
עברי אם לא הענקנו לו עד כה תדמם
מבחר מפותיו של ביקל או את ספדו
י ה, העיד ב־ מ ו ל  ו ק המופלא על 
גליציה שבה נדל המהבד. ספר זה
שהוא מהספרים המופלאים שנכתבו
על ערים וקהילות שנכחדו, חובה ל־
הגישו בעברית, בצירוף מחבר מסותיו

של כיקל. ובינתיים יידרש לספר זה
— "סופרי דודי*. כל המבקש להניד
את ספרות אידיש של ימינו, לאוו
נציגיה המעולים באמריקה, ישראל ו-

בארצות אחרות.

סופרים ווספרים

ו נו ב ("את מ י • קונטטאנטין פ 
בואו בחודש חני לי"...) שחיכינו ל
ודי, בושש לבוא משום מה, לאחר
שהודיע כבר כי יבוא לבטה. אנדרה
מ א ל ר ו,י הסופד ? (המיניסטר הצרפתי
לעניגי הרבות, מסר כאילו למצרים
.שעה, פחותש"לא• ידוע לו" על תכנית ביקורו בטוח, לפי בישראל. מה ש
או יותר' — זהו ביקורם של; שלשה
•סופריח צרפתיים שיבואו? בראשית יו-
ני ש.ז, כדי לקיים אצלנו' ?דו-שיח
עפ שלשד. סופרים ישראליים על בעיות
היצירה? בישראל ובצרפת. האורחים
ו ר, ט י הצרפתיים יהיו — מישל? ב 
נציגו על "הזרם החדש" ברומאן,
ארמאן ל א נ ו וארווין ב א ו י ן. טרם
טופית טי ישתתף מפיו הסופ- נקבעי

רים שלגו בצוות המתווכחינז.
י •י זו •הפעם הראשונה תשולב, כ-
נראה, השנה במסגרת הפסטיבל היש-
- ו ר פ ס ראלי למוסיקה, גם תכנית 
תית. אנשים בעלי יזמה באגודת
הסופרים העלו את הרעיון לערוד
במסגרת הפסטיבל פגישה ביו כמה
סופרים יהודיים מאנגליה לפיו עמי-
תיהם הישראליים• הנושא המרכזי ל-
שיחה יהיה - הנושאים היהודיים

והכלליים כיצידתנו•
* תמיד אפשר ללמוד משהו -
גס על סופר ישראלי — מתור עחונוח
זרח• בפאריס יצא זה עתה בתרגומה
הצרפתי (מאנגלית) של הסופרת הנו-
דעת כריסטיאן דושפור ("מרגוע של
- - ק עמיס  לוחם") הרומן הסטירי של י
נן — "הסום הגמור" (הוצאת גרא־
שה)• הרקע מזכיר קצת • את סיפורי
: אדם אחוז יאוש מספר לעצמו כל מיני סיפורים כדי"אלף לילה ולילה"
להתגבר על הדחף הפנימי לשים קץ
לחייו, השבועון "לה נובל אובםרווא־
טר" מפרסם בקשר להופעת הספר
ביוגרפיה! קצרח של המתבר הישראלי.
נאמר שם, ביו השאר, כי עמוס קינן
נאלץ לצאת לחיי גולה בפאריס משום
?ופירסם בישראל מאמרים ארפיים. אך
התגלית האמיתית היא, שעמוס קינן
"הוא אחד הסופרים הישראליים ה-
בעברית מודרנית, נדירים הכותבים '
שהיא שפה קשה בצורה בלתי רגי-

לה"••• יאבחנו — לא ידענו.
• בפראג נפטר מיל י 49 הסופר
היהודי־צ'כי יעקב מ ר ק ו ב י ץ, מתר-
גם הספרות האידית והעברית לשפה

הצ'כית• בין השאר, תרגם המנות את
החזר מאת שלוט עליכם, ונו כמה"טוביה החולב" ואת "מוטי בן פייסי
מיצירות מנדלי, וגט ערר אנתולוגיה
של הספרות האירית והעברית בתוגזם
צ'כי• מהקוביץ, איש המחנה השמאלי'
הקיצוני, ניתק אח קשריו עט הקהילה
היהודית מיד,לאחר תום המלחמה, אך
חזר ליהדוה והפך לאחל מפעילי הענ>.
קנים בתחום התרבות היהודית בעירו

של קאפקא. ?
העברי * דוד רו ק ת. המשורר '
המתורגם ביותר בזמננו, קוצר קציר
הצלחות כשווייץ — שט הוא נמצא
כעת בהשתלמות — וגם בארצות אי-
רופה אחרות. אסופת שיריו של רוקח
גרמני בהוצאת ש• פישר בטראגק־"מקיץ לקיץ" שיצאה ?לאור כתרגום
פורט, זכתה בהערכה נלהבת מעל
עמודי העתון זושווייצי הגדיל "נייאה

צירכד צייטונג".
0 כמעט בבתי אחת יצאו אצלנו
בימים אלה שני אלבומים מפוארים
את• יצירותיהם בתחום ה- ? המציגים?
ציור של שני אנעים לא־מקצועיים!
י, האחד הוא — "ציורי האדמו"ר א,
", אביו של המשורר ש, א ר י פ ש
שלום, אשר לעת זיקנה החל לצייר
פורנזרגיים וומווגותעה* V** צרר ב-
הצלחה כמה תערוכות בארץ ובארצות•
הברית. השני הוא - אלבום הציורים
ז י י ר ק נ ד ל פ  : של הגב' שיינדל

"סבתא מוזפ" שלנו, אשר את דרכה
בציור התחילה בגיל ? 80 ועוד ידו,
אל"ף). נטויה• (האלבום יצא בהוצאת '
טבעיים פינומנים של כשרונות : שני ?

בלתי שיגרתייט - ממש פלא בתחום
הציור.

9 ועוד אלבום אמנותי אחד- ה-
מכיל יצירות של דמות נשכחת במצנו
־י א ן (כינוייו, בעולם הציור: אירה 
של אסתר סליפאן), שקנתה את עול-
מה באיוריה למהדורת־היובל של שירי
ביאליק משנת 1508• דמות טראגית,
בת לבית יהודי מתבולל ברוסיה, הש-
תתפי' בתנועה המהפכנית ובהשפעת
ביאליק חזרה אל עמה ואף' עלתה
לארץ, בימי דיעליה השניה, וכאן עברו
עליה ייסורי קליטה קשים י וגירוש מן
הארץ כנתינת הצאר. הגב' רחל ינאית-
.כ ז ־ צ ב י, ידידתה הקרובה של זז־
אמנית מאותם הימים, הקדימה דרכי
מבוא נרגשים לאלבום ותיארה י בקווים
עדינים את דמותה של האמנית ה-

מחוננת.
* ברשימה על ספרו של יעקב
א י' בן הכפר הפרסי הגירת, ש- נ ח 
פורסמה כאן לפני שבוע' נשמט על פי
הספר — "לכה של אם" טעות .שם :

(הוצאת חוג ידידים).

צףפתי־ינטראלי - דדשיח
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חוק שירות נטחון, ת'טי"ט—1959 (נוסח משולג)
צו בדבר ?התייצבות לרישום,

. לנו־ייקות ולשירות סדיר •
בתלקף סמכותי לפי הסעיפים 3(א>. 4(א) ו-9 לחוק שיהת
בטחון, תשי"ט-?195 (נוסת משולב)', אני מצווה לאמור:

הגדרווג
1. כצו זח —

"יוצא-צבא" -־ גבר, אורה ישראלי או תושב קבוע,
שנולד בתקופה שבין א' מיפו,תש"ת (10 באפריל 1948)
ובין כ"ט באלול הש''ח (3 באוקטובר 1948), שני התא-

. ריכים בכלל.
התייצממ י לרישום ולקביעת כושר לשימת בטחון

2. (א) כל יוצא-צנא נקרא בזה להתייצב לרישום, לבדיקות
רפואיות ולבדיקות אחרות, לשם קביעת כושרי
'
י
לשירות בטח! ו, באחד המקומות חמפורטיס בלוח א
שלהלן, כשעות 12.00-08.00, ביום שצויין בלוח ב'

שממול לאות הראשונה של שם משפחתו.
(ב) יוצא־צבא שהתייצב לבדיקה רפואית ושכושרו
?שיריו; בטחון נקבע לפי צו שירות בטחון (קריאה
לרישום ולבדיקות) (מ6' 2), תשכ"ו-1965י, נלהלו
— צו שירות בטחון), רואים אותו כאילו התייצב

לקביעת כושרו לשירות בטחון לפי צו זה.
התייצבות לשירות מריר

3. יוצא־צבא שהתייצב כאצגיר בסעיף 2(א)' אי שהתייצב לי•"
צו שירות בטחון ונמצא כשר לשירות בטחון, נקרא מה
להתייצב לשירות סדיר במקום ובמועד שנקבע בסעיף

 י
ה שפ

4. לצו זה ייקרא "צו שירות בטחון (קריאה לרישום, לבדי-
קות ולשירות סדיר) (מס' 5), תשכ'ץ-1966".

 ' לוח א'
" ",

ירו'טליפ - לשכת הגיוס, רת' דש"י מם' ג10 ןשכ' מקור

תל־אגיג.-יפוי - לשכת הגיוס, רתוב גוריה מסי 1 (ע"י
 ?ולנוע "נוגד.")

" . _"".,
חיפה -־ לשכת הגיוס, הזוב עומר־אל-ביאס סס' 12-14
.,.,.,..,_," (ע"י קולנוע ,,ב!אי">

פתח תקויי -־! לשכת הגיוס, שיכון עירוני פג'ת
טבריה - לשכת הגיוס, רחוב נצית

כמר־שבע — לשכת הגיוס, רחוב יד־ושם מש' 22
5־"ב—,3־־י 'זם ראשון '"ג בגיס! תשכV 3 באפריל *196" לוח בי

ה-ו-ז-ח יום רביעי ט"ז בניסן תשנ"ו 6 באפריל 1966
ט-י-־בי־ל יום חמישי י''ז בניפו חשכ"ו ד באפריל 1966
מ-נ-ס־-ע יום שישי י''ת בניסן תעוכ"ו 8 באפריל 1966
אחרון ניבר-'ש~ת יום רביעי נ"ג בניסן תשב"ו 13 באפריל 1966

 פיקי
(21 בפברואר 1966) א' באדר תשב"ו

1. 0"!ז 296, תשי"ט, עמ' 286
2. ק"ת 1778, תשכ"ו, עמ' 7

הערה: על >1ף האמור בצו זד'(לוח ב')' כל מי שנידו תעודת
יוצא צבא ובה ושום האריד התייצבותו לשירות פויה עליו

להוןייצב בהתאם לר<אריד שבתעודה. י י י

בלני בניה !/< ק
<./־ מנות 0.0.
"" ' מ"'ש

חולון, "רחיע חניןין 62, טלפון 846785

בומם במרכז חולון
דירות י מפוארות בכל הגדלים
י מים וזמץז והםשקמ גו מרכויימ * מעליות

* טלפון פנימי .)3 מרצפןת 30x30 *ו
שכלוליפ רבים נוספים •>< משכנתא 25%

יכמו נז מרכז חנויות " אולם• מסחרי בגודל 400 מנ
מתאים למועדון, אולם ספורט ולמטרות אחרות

,זוכה! מ  י ו ק ה 8 פרטים המשרדנו בשטות:'^ כל 
I 13.00-8: מ־7-5כעדה § , , ט־0̂
̂י | ^ #וודץ , 5רודח - מילמ& -ה"3י" ̂"לי 1
^̂ 081.88 י '^88



העורב השחור והאהובה המתה
מרשת וזיויו הטראגויים נטל אודג־י אלן פו

- מאת גיטה אביגור -
אם לעתיש מתעוררת בנו קנאה
ביחס לספרות העמיס, הרי קנאה
זו אינה נובעת מן ההשקפה, המקו-
בלת בכמת הוגים, כי ספרותינו נו-
פלת בכל מספרות העולם. אין בי
כלל רגשי־נהיתות מסוג זה. הקנאה
נובעת מן העובדה, שאין בידינו
אוסף ביוגראפיות היכול להשתוות,
ולו אך במעט, לביוגראפיות המוש-
כות, המסעירות, המזעזעות, של
סופרים רבים מאומות העולם. ובין
פרשיות ההיים המרתקות ויוצאות־
.מקום בולט לסיפור הדופן נתייחד
חייד הטראגי האומלל, המסוכםף

והמוזר, של אדגר אלן סו.
בגיל שלש נתייתם אדגר אלו פו
מהוריו, זוג שתקנים נודדים. אימץ את
הילד ג'ון אלן, סקוטי קמצן, קודר, ו-
חשדן, אשר זרק את בו טיפוחיו ל-
רחוב, החוסר כל, בהיותו בגיל 18.
בימי חייו חיה פו בן חורג לספרות ה-
אמריקנית; שנים רבות לאחד מוחו
הפד לאזרח כבוד בספרות העולם, ה־
אסוו רדף את המשורר מיום היוולדו
ועד ליום מוחו. גס לאחר מותו רדפה
אחריו הרוח הרעה. כי פו, שהשתבח
בכוח המהשבה האנאליטית ש- הרבה '
לו, היה תמים כילד בכל הנוגע להוו-
יות העולם הזה• אבי הסיפור הבלשי,
מחברם של סיפורי הבלשים המודרניים
הראשונים, יוצר דמות הבלש דופוו,
שבצלמו ובדמותו נוצרו אהד־כד בל־
שים איו־ספוד, למן שדלוק הולמס ועד
להדקול פוארו, — לא הבין ולא כלום
במניעיהס של אנשים, בשר ודם, בהם
נתקל בדרכו הקצרה והרעה עלי אד-
מות• האיש שנטל את המורשת הספ-
רותית של סיפור האימה הגותי, חפיח
בו תוכן הדש ואמת פסיכולוגית, והצ-
ליח להעביר צמרמורת קרה במיליוני
קוראים, - לא השתלט מעולם על ה-

פחדים שבתיד נפשו פנימה.
בתמימות האופיינית לפו ביהסיו עם
הבריות, מפר המשורר את עזבונו ה-
ספרותי לידי אדם אשר שנא אותו
וקינא בכשרונו הגדול, רופוס ווילמוט
גריזבולד. עבודת העריבה וההוצאה
לאור של גריזבולד התבטאה בהשמ־
צות, כבזיון המת, בהקטנת ערד העז־
בון הספרותי שנמפר לידיו, מתור אמו-
נה וטיפשות. כאשר שארל בודליר, ה-
משודר הצרפתי שהיה מעריצו הראשון
הגדול של פו, קרא את ת"זכרונות"
שפרסם גדיזבולד על אדגד אלן פו
לאהד מותו, אמר בועם: "כלום אין
בארצות־הברית חוק, האומר על כל־

אדנו•; אלן 6ו

בים שוטים את הכניסה לבית־העל־
מץ ז!" •

גם אויביו של אדגר אלן פו — והם
היו רבים מאוד, כמפפר מאמרי הבי-
קורת הפפרותית שנתב — מודים כי
אכן אומללים היי הייו על האיש. או־
לם, הם חלוקים עם ידידיו בנקודה
אתת: שעד. שאלה האהדונים טענו,
כי האסון רדף את המשורר, טענו ל-
עומתם שונאיו, כי המשורר הוא הוא
שהביא על עצמו את הדעה, בשל
נטיותיו החולניות. פו עצמו הנדיר את
הדברים כר: אויבי, אמר, סוברים כי
; ואילו ה* השגעון נובע מו השתיה
שתיה צינה אלא בריחה מן השגעון.
תהיינה אשר תהיינה הסיבות לדבר,
בדור לגמרי שפו היה שותה הרבה
יותר מן הרצוי לבריאותו, לשמו הטוב
ולאמצעיו הכספיים הדלים. ברור כמו
כן, שרק שטנה צדקנית. ואטומת מו־
חין יכלה לראות בזאת את עילת ה-
עילות לכל מכות הגורל, שניתכו על
איש זה. וודאי שאין האשמה בפו, ש-
נתייתם מיל שלוש והיד! נתון להפדיו
של אב מאמץ, שלא גילה כל הבנה
לגאוניותו המיוחדת של, בז טיפוחיו,

והבחין בחולשותיו בלבד•
למעשח, התחןלו צרותיו של? פו עם
סכםוכו עם אותו ,ג'ון אלו, האב־
המאמץ. אלן בטוח היה, כי פו הוא
ריקא והולל, כפוי טובה וחפר התמדה.
על אחד ממכתבי הבקשה והתחינה,
שכתב פו לאלו, לאהד שזה האחרון
ידיו' ממנו, נשמרה הערה בכתב, משר
בכתב־ידו של אלן. סבורני, כתב אלן,
שאין באדם זר. אפילו ניצוץ טוב אחד.
ואלו עצמו ז כלפי אשתו חתייחם ב-
קשיחות, גם החזיק לו אהובת. בצווא-
תו הוריש סכומים לילדיו הבלתי חו־
קיים, בשעה שלא הוריש דבר לפו,

שגדל בביתו משף 16 שנד? והיה אהוב
מאוד על אשתו החוקית. ואילו אדגר

ובכל אלו פו היד! ממור בכל מאודו ?
נשמתו לאשתו וירג'יניח, ולחותנתו,
שהיתד! לו נאפ. וירג'יניה היתד. בת־
דודתו של פו. הוא נשא אותה:לאשה
עוד בטרם מלאו לה 14 שנה. כעבור
יניה;• חייה שנים מפפד, חלתה וירג'
י עד שנפטרה בגיל 26, דעכו לאיטם,
משחפת. פו עבר יחד עמח את דרד
הייסורים, מבלי למוש מעידה. חייו של
פו 'נהרסו, אולם שירתו וסיפוריו הג-
דולים שאבו את חיותם ממעיין ייסו-

ריה של וירגייניה.
הנושא הבולט ביותר ביצירתו של
פו הוא תיאור האשה־האחות, הרעיה־
הילדח, יצור אוורירי, חסר גוף, שלא
מן העולם הזה, שנידון מר,־1ש י לעליון
פיסי. כאן שולטת בכיפה האהבה ה-
רומאנטית. לאהבה הגופנית לא נתיהד
(ו- מקום כלשהו בכתבי אדגר אלן' פו
כבר נמצאו פסיכולוגים שרצו לראות
בכד פימו מובהק לאימפוטנטיות של
המהבר). מעניין, שהלק מן השירים
והסיפורים, המספרים על מות האהו-
ב- בה, נכתבו בעוד וירג'יניה היתה,
חיים; דוגמה בולטת הוא בתחום זה
פו, 'הידוע לקורא העברי מתועומו ה־"העורב", שירו המפורסם ביותר של
מצויין של ז. ז'בוטינסקי. כאן נתלכדו
כל סממני שירתו של פו ליהידה מוש-
למת אחת. העושר הלשוני, החרוז ה-
מתנגן והמצמלצל, האורח השחור מ-
עולם אחר — אשר, בעצם, אינו אלא
התגלמות של הפחדים שבתור ליבו של
המשורר — וזכרון האהובה המתה,
אשר לעולם לא תהזור — כל אלה
נמצאים פה. השיר, שנתפרםם מאוד
עוד בימי הייו של פו, נכתב בשנת
1845, כלומר, שנתיים לפני מותה של
וירג'יניה. אמנם, וירג'יניה היתר! כבר
או חולח י אנושה, אד !?!אמנם היה זה
נאה מצד בעלה להתאבל על מותה
ועל אבתה לנצח, עוד בטרם בא ה-

. אפון ו
בסיפורים רבים ובשירים אתדים מת-
לווה לנושא האהובה הנידונה למוות
האשמה. יש כאו מיכרה־זהב ־ מוטיב
עשיר לכל הפםיכולוגים למיניהם ול־
מחטטים בחיים התת־הכרתיים• האם
זהו רגש האשמה הרגיל של אדם בריא,
אשר חייב לצפות בהוסר־אונים בגסי־
פתה האיטית של האשד! האהובה עליוז
חאשמה של משורר, , ושמא זהו רגש
אשר אסונם הנורא ביותר של מקור-
ביו הוא הוא רוח ההיים של יצירתו ז
ואולי האשים פו את עצמו על שתיי־
נותו, על חולשותיו הרבות, אשד אס
גם לא גרמו למוחה של וירג'יניה,
.'.' ימכל מקום, הכבידו עליה את החיים?' . מי חכם ויידע. י 

הגראפיקאי והקריקטוריטט המ-
ץ, חבר קיבוץ חונן שמואל. כ"
געתון שהגליל, זכה בימים אלה
ב"אוסקאר ההומור הבינלאומי"
(פרם שני) בבריסל, גירת בלגיה.
בתחרות השתתפו אמני 16 >!ר־ ?
צות שהציגו 500 ציורים. בפרס
הראשון זכה הצרפתי דיימון פיינה

ובפרס השלישי — צייר דני.
— פסלון ה"מנקך הפרפ הוא .
פיס" המפורסם מבריסל, המצוייר
אביזרים" הדרושים, המאפ־ בכל ה"
לפעול", כסי שרים לילד ההמוד "

שפועל הפסל המקורי העתיק.י(ראה ;.
תצלום).

"אוסהאר

ההומור"

לשמואל

כ"ץ

כל ימיו היה אדגר אלן.פו עני מרוד.
את ספר שיריו הראשון הדפים על
. ושקע בחובות. י כשנת־ חשבון. עצמו,
פרסם, •כבר לא היה חייב להוציא כסף
על מנת לפרסם פפר — יצירותיו הוד־
פסו. בצורת ספר, והוא לא קיבל שכר
מכית־ההוצאה, 'אלא עשדוס עותקים
חינם. לימים, כשנתפרסם. עוד יותר,
קיבל סכומים פעוטים מן המוציאים
לאור. בער רשימות בעיתונים ובכתבי־
עת היו התשלומים זעומים. שירו ח־
מפורסם ביותר של פו "העורב", הכנים
לו סכום "גדול" יחסית — 10 דולאר.
למותר לומר, שגם עשרת. הדולאדיג
הללו לא יכלו לקיים את המשפהה.
המעיל הצבאי החם, שלבש פו הצעיר
? הצבאית ב" בזמן לימודיו באקדמיה
ווסט־פוינט, שידת אותו עד יום מותו,
באותו מעיל .אף התכסתה בגיל 40. .
.אשר ממנו לא וידג'יניה בימי חוליה

. קמה עוד.

־ ושיר שמש, מי0:
ס 1103 10100

' - "?ורבה" במהדורה נשייו! "ר"1ע1רה היומית"
יפה הילדות באי מי&ילני, על
אף המלהמה. הכפר הקטן אליו
נשלחה אנולה בת־העשר, נמצא
בין ימ להר, המסורת 'שולטת בו.
והמלהמה כמעט אינה מורגשת.
אנולה נולדה באתונה, אד הגר-
מנים הגיעו לאתונה, ואביה רצה
לחסוך צער מבתו. אביה של אנו-
לה, פאבלוס סטראטו, הוא עורר-
דין שנעשה פקיד במשרד ממשל-
תי, איש געים-הליבות ומאמין ב-
אמונה שלמה באדם באשר הוא
? המלה המגדירה את ישותו אדם.
היא: הומאניזם. הוא שולה את
הבת לבית דודה, באי מיטילני.

עד יעבור זעם.
כך נפתח סיפורה של מאריה ד ר א ־
' היוונית", שיצא לאור קי, "הנערה
בימימ אלה בצרפתית, בהוצאת ,סויי•
בפאריס. הילדים שוכחים מהר, וגפ
אנולד! הקטנה שנחה את אתוגה עד
מהרה. טוב לה באי. הכל שריס בו.
— שרים. מודיעים על ז י יורד גשפ
בוא ידידים ז — שרים. אפילו הכר־
זת־אהבה נעשית בשירה. שמש, מים

— ושיר.
גם את ההתנגדות לגרמנים מארג־ ?
נים היוונים הטובים של מיטילני מתוך
שירד- ואנולה הקטנה דורשת בכל
מתיר שישתפו 'נם אותה באופרה עלי־
זה זו. המלחמה נעשית בהתרגשות
גדולה. הדוד דיפיטרוס הוא גיבור
כארי. ובעליית־הגג י נמצא איזה אנג־
לי, שהוחדר.על"ידי בעלות"הברית, ו-

הוא עוזר למתקוממים.
המלחמה חלפת. חלף גם תור היל־ '
דות. במקום אידיליה של עפ המשיג
את עצמאותו, י פורצת מלחמת־אהימ. .
האנגלים הונחו כאויבים בפיהם של
הקומוניסטים; ואנולחז•— אנולה יוד־
עת ני ראש המדד נגד הגרמנים היה
בשעתו אלכסיס, הקומוניסט הצעיר

והיסה.
והאב, האב האידיאליסטו, המאמין
באדט, השונא דיקטטורה בכל צורה
שהיא ז — 'לאהד ארבע שנים נפג־
שים האב והבת, ואין שפה משות־
פת ביניהם. הנערה מצהירה אמונים
לתנועה פוליטית קיצונית. והאב, המת־
:גד לקיצוניות, מגן בכל זאת על אלכ־
? סיס היפה, שנתפש על־ידי השלטונות,
והוא מציל את חייו. הוא עושה זאת
משים שהוא מתנגד. לקיצוניות מנל ,

צד. לא דק מצד הקומוניסטים.
עולם המבוגרים שלאחר־המלחמה
הוא עולם גס ואיום. רצח בדם קר.
או ססקי־דין מוות — התוצאה היא
אנולה אינה עוד ילדה. לבה אחת.
נחצה כין אלנסיס, האסיר, לבין ני*
קוס, 'ידידעעורים, שאף הוא עלול
־ כי מגרשים את חר ')לעזוב•־ את-־־זועיר,
.דיו. באתונה של ראשיית שנות הארי
המציאות .היא הקובעת. אכול, . בעיס

• מריו! ךראקי
שתה ואהוב — כי מי יודע מי יאסור

. . את מי מחו־." .
העיקר _ חוש הומור

, ההוימוריסטו ה־ ס ו נ י נ א ד פיאר 
צרפתי הנודע, מחברה העליז של? סיד--
רת הספרים על המייג'ור תומסון, הגיע
למצב של התמוטטות־עצבים.. זה קו־
רה. זה יכול לקרות לכל־אחד בימים
ז אחד־ טרופים אלה. ובכן. מה גכך
עשר הודשים בילה דאניגום בטיפול
פסיכיאטרי — ויצא ,עליז נמו קטר
מתפרע". ועל כך ?הוא כותב נעצמו
בספר "ה־36 למטה", (הוצאת האשט,
ש"נדאי'' . פאריס). הוא אומר אפילו
היה לו לחלות, פי לא ביזבז את זמנו

אלא — אסף חומר לספר.
נל ההומוריפטים עלולים להיפגע
ממחלת ?עצבים, מעיד דנינוס. "ההר
מור ימי בו קורטוב שלי שגעון. הדי
סויפט יצא מדעתו בערוב ימיו, מארק
טויין סבל מדנדוך־נסש, או'הנרי נכ־
לא במוסד לחולי־גפש*. כיוון שיש
לו מגילת־יוחפין נד. מהוללת, שוב
איו פיאר דאניסוס מדגיש?; עצמו בו-
דד כל־כך, ואין הוא מקבל את מחל־

תו כענץ מדכא.
המצחיק כיותר, כמובן, הוא לצ-
רף את כל .העצות הטובות" שכל
הידידים והרופאים נותנים •לו ברגע
שנודע להם על מצבו הנפשי. דא־
נעוס מספר על כולן, וכן מספר הוא
בדייקנות על תנובותיו הפנימיות ל־

טיפול הרפואי, !עיאדכיפי, שקיבל.
העיקר, שלא לאבד את חוש ההר
מור. למעשה, ,רגשותינו הנעלים ביר
הנאלחים ביותר, אינם, בוו- י חרריוכו
דאי, 'אלא תוצאה 'של שיווי־משקל
קייס, או מומר־ של מצב־ההופור*. זר

הי הפילוסופיה של ההומוריפטן הצר־
ובשמה מוכן הוא לחזור על כל ובשגי-פתי, וממנה איו הוא רוצה למוש.
אות" ששגה לפגי טיפולו הפסיכיאטרי.

עצבותו של סמואל ם.
.הקיץ העצוב ביותר של סמואל ס.".
הוא קיץ שנמשך 124 עמודים בל־
בד (הוצאת דילאקודט, ניו־יורק). אבל
בו דברים די רבים. המח־ .ה-קורים ' ג לי וי, הוא אמן דו בר, ג'. ס. 
הומור השהור' של הספרות האמרי־
קאנית בת־זמנגו. הוא לועג לעצמו,
לגיבורו, ואולי גם לקורא. - אך
הלעג הוא בדמו. את היקר לו ביותר
הוא מעמיד לקלס — ומצטער על כך.

םמואל ט. זר* גיבורו של דונליוי,בעת ובעונה אחת.
נמצא בווינה, בקיץ עצוב זר* ההיים
לא האירו לו פנים. ההיים — הלא
הם כשד ענק שהאדם־הילד מנסה לש־
תות ממנו את הלבו. אבל כה רבים
הרוצים לשתות, שרק מי שיודע לד־
חוף את האחרים מצליח ליהנות מן

החיים, סמואל ס. אינו שייך לאלה.
זהו משכיל אמריקאני צעיר, טיפר
סי למדי, מביו ה"ביטניקים". הוא למד
בהארוואירה אבל אין אנו יודעים מה
טובה צמחה לו מזר* הוא כבן שלו־
שים וחמש, וזה חמש שנים שהוא גר
בווינה, — כמו צעירים אמריקאניים
רבים המבקשים באירופה הישנה כעין
בטחון נפשי שהאוניברסיטאות של־
הם לא יכלו לתת להם. אך, כאמדיקא־
ני מלידד" הוא מאמין ברופאים, ובפ-
רט בי5סי5ראנאליסטים, ופעמיים בש־
בוע הוא בא אל הרופא שלו לתנות

בפניו את צרותיו.
.ידי־ ו ל ממה הי סמואל ס. ז — יש 
דיס עשירים באמשטרדם". יש לו גם
לשלם את כל חובותיו. אבל הוא אי-ידידה אצילה, מעין נסיכה, המופנה
נו רוצה בה. ויש לו בעלת־בית, שא־

תה הוא משהק נמהבואימ.
ויש גם אביגיל, אמריקאית צעירה
הנקלעת לווינה ומגלה את סמואל ס.
שהוא .האישיות המבולבלת המוזרה
ביותר באירופה". אביגיל, בת בלטי־
מור, עושה הכל בגלוי וכמהירות, ד
אומרת את מד. שעל לבד.. .אני טבורה
כי אתה האישיות המעניינת ביותר ב־
אירופה". אבל כאשר מסרב סמואל
להישמע לד. — .לפתות, לא בלי חתו-

נה!" — היא מסתכלת בו כבמטורף.
ואז רץ םמואל ס. אל הפפיכיאער
שלו ומסביר לו: .אני רוצה לשאת
אשד. ושיהיו לי ילדים. אינני רוצה
להיות אחד הזקנים האיומים הללו ה־

הס"ובניפ בלי מטרה בחיים".
ני הוא מסכן מאוד, סמואל ה. זה.
וכדברי יוצרו! — .ראוי אני 'שיראו
לי לפעמים קצת היבה". אין ספק כי
ג'.פ. דונליוי מחבב את גיבורה ואין

דומה הגיבור למחברו. , ספק כי
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וצרפתית, הנלמדות עתה יותר ויותר בבתי הספר

" ועד̂  חורש אפרילהתיכוניים ונדרשות גם כלימודי העתיד. (עור היום אם תחתמו
שנה זו) על "מעריב לנוער" בשביל בנכם או בתנם -
הדבר יזכה אותם גשי חינפ, על פי בחירה, אחד

| ; משני המילונים

מאת א. אלטליה \
בהוצאת "אחיאטף" מחירו בחנות 10 ל"י ו

ו

מאת ה. דאנגני ומ"צ פגל |
הוצאת "דביר" מפפר עמודיו 720 ן
רק בל מי שיחתום מל "מעריב לנוטר" !
I 35... למשך שנה שלמה (מחיר המנוי
ל"י) יזכה באחד משני המילונים הללו ו
ח י נ ט ! ?
טד'יי *ז תאחרו את המועד : ;

תחש החתימה
* פנוי הדש / הארכת? מנוי קיים ;

;: לעבוד "טעריכ לנוער" | | ־ י

(במקדה • . תל־אניב ת.ד. 80020 מספד המנוי
? של מנוי קייס)

על "מעריב לנוער" למשך ? ; הריני מבקש לחתום ?
שגד. אחת / ששה חח5יפ / החל מן ." <
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I "ן ,המשימה רכש
I מאת

פיצילן ואורו

סיכון מתמיד למען חימושו של צבא ישראל בירד•
I הספר ד.וא הוליד, נוספת במערכת התיעוד הגדלה I
הקמת המדינה. ן I והולכת על שנות ?

? י ים • • יי • י ן ? ב א
ני ם ו י ץ ע  ג ו גן 

בהוצאת בית בדל
. ' ־ " ? — מן דומומן 

ן0 שנוי שיטת הבחירות ז 0 קואליציה מקיר אל קיר
$ ישראל כמדינת פיתוח

0 היפלמ נשואים אזרחייס את העם ו
0 דמוקרטיה ותחיקח דתית

% על האנתולוגיה הטוציאליסטית
0 תולדות תגועת הפועלים הבינלאומית

בעברית
9 'מחקרי זעת הקהל בבחירות למטת

9 מארקט ההומניטט' ועוד
משתתפים ־ל-

שולמית אלוני, מרדכי גטיהו, אברהם עופר,
זאג גולדברג, משח א. גלבוע, אדם דורון,
דייר יעקב לוינגר, פרופ' ר. מהאלר, מיכאל
לוטן, ד"ו ו• פרויט, דוד גולומב, הלל דן־ ועוד
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החודש• נפתחים קוףפי כוקר זעויפ חי8יפ ¤̂1 ?

? מ''א, טמולגםקיו י ^פגת 11*יימ ?" פרטים וזזרשממ:
נן"יהודה 90). מינוח, דה' שמףיך"ן <וין 0219 £

30 '(פנת הרצל 14)' בשעות 8,9-1~4.
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ןבסורקז התחוללה שוב ן
הפ<בה צבאית | |

מדוע ההפיכות חצבאיות כל־כד שכיחות במדינות באות 1"" 1 הערכיות ז מה מוצאט החברתי של קציני הצ
1 הערביים ז כיצד השפיעה המלחמה בארץ־ישראל ב-948ו 1
@על.השקפותיהם ומעשיהם? איר מנהלים קצינית שנעשו!

ד מה דמותה של העילית נשיאים את ענייני מדינותיהפ
!השלטת החדשה במצרים, בסוריה ובעיראק ז היצד |
!משפיעה הפולישי?ציה של הקצונה.על רמתם המקצוע?: 1
§) של הצבאות הערביים ז |
" אלה וופ אזזדיפ מנושאי הפשר תחדש: ט

נה והשמוון ן 1 הקצו
הערב* 1 לם  בעו  1
ן מאת אליעזר בארי ן
I .שהופיע זה עתה בהוצאתנו : ? . .I| 

^ 
?

I ן ות ב< | שבח* הס"
י מאת אראסמוס מדוטיזאט "
1 תרגם מלאטינית חייט הלפיין 1
1 ספר שנכתב לפני כי־450 שנה ולא איבד מאקטואלתזזו 1
§ עד ימינו. מלאכחימתשבת של תיאורים פפיכולוגייפ בני 8

ערד נצחי. אראסמום, המסמל באישיותו את המעבר מימי
!הביניים אל הזמו החדש, מצליף כאז בשוט הלועג על!
. והמגוחך בציבילייאצית של זמננו 1 בל המפגר, הטיפשי !
 ^ טI — ושל כל הזמגלט, .. |)
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ל נ!7וע^ק| זרעים ש , I
* נחום היימן 3 ̂* הלחץ *מאת לאה גאו
3ל השירים החוצים של המחזמר לילדים שהוקלט ?בתקליט 1 1
I .בביצועו המקורי של ילזיי קיבוץ גית-אלפא I
§ מלווה ציודיפ בצבעים של יורם ?לייגר. §

ת חדעווה ן ו ד ו ד ה ט ^
I מלך החמודים? ?": > ן אוקל

מאת ח. שילונימ'סלונים
1 !יורים ן שושנה הי&ו 1
ילדים־ בכיתות ב' — ה' שהביקורת גמרד! עליו! II ספר •
| ? • * . : . ? י י § את ההלל. 
_ ! ת י ש א ר הפצה  ".
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ש<עדל פלדנקר^ו
( 28 תמונות צבעוניות

! הקדמות ז
ל י ג ה ת  מ כ ח חנה רובמא — 
א ה עי גי ם ל פ י  ; .*" עזרא זוטמן —
§§מ ג־ קצנלטון — שרטוטים ביאוגופייס
: |%^ מודפס עברית — אנגללת
1'  ̂

̂* על ניר כרומו משובח **̂  .
ן ובריכת בד מפוארת $*£ ל"י
> אל"ף הוצאת ספרים בע"מ, תל־אביב, רה' נהמני 49,
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ן לנופשים בחנ*הפסח
0ה2!0ש [ הד1צ1םלודונות
[! מומלצים על לדי ?'עם הספרי'

ן "" הטפרים הבאים ו ~

^עקב צוד -
וחדית של אתמול  ̂ נ

- | שמואל ?ופדא<
העל<ה לדגל ב*מ* הב<ת תשני

I חואנה דה־א<באדבורו-
מבחר *צירות

? /ןזם*י 1

ת לי י ל ע  מ ח ו ם  י ע ב ך א  ! ;
[ ^זןןפו לזכות ההותמיפ שבידיהם בךכימ י^ןיט !8ל !
מדע ב- ן וחבראנ!עי ̂־ א̂י מאת ! ־ן!לון 'חךש" ן

א1 ! מלואים) וכרך (א-ת ! י 2 כדלים :
א1 וכךךקוליאים) נ-ח (א-מ, |! 3 כך?ים

(א־כ, ל-ם. צ-ח וכרן ןןלואיס) א1 / 4 כדלים

אי מלואיס) וכךך פ־ק,ר-מ י-נ, י 5 ?ךהים(א-ט, \
מלואיס י ) 6 כ־'דט(א-ז, זז-ל. מ-*. ע-ק. ד-ת וכךף

|; יחייבו ?ןסןןלי?ם ל 5מל1| 9סלש?־7כיכיט
1) (\*ך ן לתקופת מגבלת ?'לא סצ?1ךת " תעלולים ^ל 5 ליי

 טםסי החתמה וסרוסםןןטים מהודאת ספרים
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\ *י ., טל. 22000 ירוישל:ם, ךח' אלנבי 66 תל־אליב
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הוצאת מחברות
לספרות

, ספד שידיש חדש:
מאת עבדיה עופר

באם
ר ר ד ה

המחיר -"4 ל"י
ו הפצת

"ספרי ?גבר" בע"מ ?

לשמידסטים ן!
,לבגרות \ המה
! בתנ'יך גטפרי י ן
ר ו 1 ן •י.,
< וזשגו; גבחינות ;
1 יוןידה אי 1 ,
, ג , י י ש ה ל
בכל חנויות הפפריפ !!

! ו י חכ י ד.  ץ י י?!
מתערוהונ, "תחביב" \
תשבי"ו <
החשמונאים ל10' ת"א. )

?('• - • יי* " " י 

'̂ בל 3תב< ח. ג. ב<אל<ק

מהדורת פאר דורשה!
4 כרכים-;-.40 ל"י' <גמקום 56)
לזמו,קצו'!בלכד 'בכל חנויזמ חהפדים

ב*ר ת ד. א וצ ה  
^

־ הופיע
ספר חדש של

11 פחד! וו!1נ5וצ'ו
המשך ל<חבודה שנזאת'י

——איני יוזע אין הרגיש האויב,
אני על כל פנים, הייתי כבר מרונן
לחלוטיף מפי הטווח על הקוקע
היה מועיד את כל כדוו־האוץ, ושיני
הנוקשות היו מחויטות את שאון
התותחים• אתם שואלים _ מי,

בעצם, היינו ז
טתם חבורה שכזאת? י של גימנזיטטיס
עליזים! שהגיעו לפלמ"ח ומצאו את
עצמם בתון המלחמה'•• וצינו להת"
גבו ולהואות כגדוליט, אך אפילו
הזקן שניסינו לגדל בכל כוחנו מאן

לצמוח•••
••!היו במינו. אחד שנקרא יוסי"פס,
אחד יוסקהיעוג, תובל המשוגע
. ויוטלה־איך••• זיוה־מחט* דליה ה'

מכשפה ושולה'מה־עשדלה•?•

הוצאו! נוסדה 3ע' נו
המוכו, רמת-גן, דוד רבוטינטקי 21
?2 41 טל• 12
טניף ואשי/ תל-אביב, וח' הרצל 2
{ טל? 28 66 5



'  ^^ 1י'0
11̂^05*־" 81^

̂^ £%' "";ד """ ^̂ 1̂^ סורס אלסטרונ־קח/ ̂^1עי1ז 1 בתנאי פנימיח• • י י ?^ ןו/לז( §!%$7¤ 11 חודשים.̂ז8מ1*?$4*ע * משן הלימודים —י 'י 1ו7
£1̂* * גוגוס הלימודים יוטמהו ת4>$ ̂"־* היגלמידים?** |̂ ^
. כ א ל ק 7ו ר ו נ א * בו

ויגוייסו לחיל הים. ־
̂ג מועמדים לוגנימיוז — בוגרי כתות י' ומעלה בגיל 16—17. < .
] 

* הוישום לפממיה יטתיים בחודש מאי 1966. "*"
מטת: י ו* בדבר קבלת פרטים, פנח לנציג חיל הים במקומות וזמפיי־טיי* |

^ג ירושלים לשכת הגיוס, דת' דש"י 103, יום ה' (אחת לשבועיים) יישעה 1!
בבוקר עד 14.30 אחרי־הצהריה•

* חיפה י ביית המלח' רח' י. ל• פרין 6, בימי א' ו-ב'> משעה 10 בבוקר ער 3 אחה"צ.
: מס' ג, ליד שער נמל ת"א, הסירי" . גית 'יורדי-יס, דח' כ"ג יורדי . ^ג תל"א3י5

.עד 14.30 אחה"צ. בימי ג' ו-ד, משעה 11 בבוקר
"

־¥־ *י ?¥־

0 פרטים מכד.- תוכל לקבל אפ תפנה לקצין גיום והכשרה קדם צבאית
ד.צ• 1074 צח"ל.

," ....,..." ,. גזור ושלח ..."..
! " לכבוד קצין גיוס והכשרה קדם צבאית ד.צ. 1074 צ,ת.ל. /_££! |
; שמי .!.." " " כתובתי ; ,.,",. ,נ
: הריני מבקש לקבל פרשים הנוגעים להרשמה לפנימית' האלקטרונית. •
ן תאריו ."". ....".< ,.....*.־. חתימה , ..".,.." , |

8 ן # לוציני רדיו וחשמל - לצי הסוחר 111

|||| I לקורפי ערכ — עיין. כטוועח' :פלחז הצעות ממוח. 1111§
¤| | ההרשמה! בשעות 1.30—9 בבקר! 4-6.30 אהה"צ. ||||| |

עי'ש ד"ד ישראל מלדשטיין 11 חוות הנוער הציוני
^

י של• 32788' 33267
/ירושלים - ת<ז• '7ג1 . ^!̂

, . :תלמידי© מת^גלימ לפנימית או 3אלן9י3\תים

ו

י

53החנ*5וו1ז0ו1 ?1^נזנ
. הגבוה לטבנ&ות בית הסעד

מודיעים כי
נמשכת הרשמת חתלמ<דים לכתות י"א

לשנת האמורים תשכ"ז
ת מו למג

1• כימיה 2• פיסיקה
משן הלימודים 4 ;!נים ]

, . ־ ההרשמה תסתיים 3יום הי' י"ז ניטן ת('יי
1 באנןויל 1966• ;,
ו . . **** ו,". . ! על המועמדים להגיש י י
%• תעודת שלישים ייליוי •1'וגים' א' ו־ב' } '
נ"-ז"ם-זתזהייי " \ ־ י' •*־ קתה של
I •0גכוש*"..י! .?• העיד" יהוד י-י
̂מי* ־־הן —.?י ל י. | ,תו 3־ יי44
I 'ו| י־" ט והרשמה כמזכירו'? גיה'ס די"ור לטכנאות
|| ר,־!־ האוניברסיטה, רמת־אבי2, תל־אביב' טלפון ]
I .11 444005, ביו ישגית 9.00—12.00 לפגה"צ
I •80 ,79 ,26 '2ן ן תחבורה! אוטועוסיט י- ל

,_, . .... .־־> ווו-? .*־

' ו מ ו ק ד מ ו ת
_ומ£-ו1מדו1- .?ןורטי ו̂! החודש נפתחים
בוקר וערב חדשים $¤¤1*^9
עד 25% הנחי^ מ־י"ז8!888 —
לנרשמים לקורטים אלה מ^מ 8

4,*** *--<? ס-* הד*' *"

.וי " י א: ו  "
ביורספר תיכון מקצועי רחובות

95 רה' ארלוזורוה 14 טלפון 06 13
החלד, הרשמת תלמידים למגמות:

1. לכורנטיט כימיים
(לייעוץ והדרכת מכון ויצמן למדע)

י או&נת תפירה
<2

3. אריגה אומנותית ומלאכות־־יד
4. כלכלתייכית

מהקבלים מפיימי ה' כתות• ולכהת הלבורנעים מפיימי
י' כתות תיכון•

פרטים והרשמה במשרד ביה"פ בשעות 15 — 8.

מ^"" ?
^ 
'

08ח3יו1מ£ ץ:311ח1¥8ח11ק0!.11%6)311ח1 א0מ 1118
.קורי© ?: י השגוע ייפתח

- ־ במתימטיקה-פיסיל!ה
. . '? ולאוני,:רפיטמייי. ; י הכנת 'לט3גיוו . '' ' " ־ י

—200 שעות. ? — 'משד היןווס י ' ?? '' ־ יי ?''
מכון רון •דחי פנקס 60 צנ1ון ה"א סוף קו 5

31405 טל. 93

1 ־־ ־ "־־־
י \ י ב־20.4 ,

, נ9תחי0
'

ת^נ אדריכלות ועצוב' פנים שי קה שמו  גרפי .ל
% ;י שרטוט בניו מכונות* ציוו אופנה וגזירה

* מלאכת מחשבת ונוי* צלום (מעבדה חדישה)?
*ן בטעות 5-8 אחה"צ ן ובמועצת_• .בית בוסתן", בבד דיזנגוף ת"א |1 ךןד
י פועלי ת"א, ביון במר (חדר 301) ? * י • י

,7 20-17. בערבי שבת ותנים 13-5 |יף£ 13-8 ||
I תוכון ףןן רה' פנקפ 'י 60, צפון ת'יא, ||
| "־ '" י י " ליד בית התיל ||
§1 25 ,5 : ם י ס ו ב ל ט ו א .  . ,  |
ן 0593 24 $ן ו פ ל ט ן 

1 נ גז ש כת ה הירש' מ ה
§ לכתות ט' (חמישית)

הלמודים לפי תוכניות ' 1? | משרד תחנון והתראות .
I ^ אט9קת טפרים •

ן * טווים אקדמאיי"ם •י '"
, 1 1)י- קח טטיפנדיוזנ י

1 ^ שכר למוד מויוג ,

I 41 1 .̂ ^  ̂ לימודיס סדירים
I . . הבנת שעורים
גפקוח מורים ?|

̂י־ל־־־- ממ*קוט —־-<

(לניני כניו איעיז. 0ל, 545471 • , \ 8 ת ל י א ב י 4־ . וה< בו־יהודה' 4י-26
ו .̂ , , , ן  526884 חיפה. רח' הרצל 44, קל., 63403,'  

^

חג הפסח
מתיןרב ובא. .־!נו לד
לליל הםדי ול- מצלמה •

טיולימ בימי ההג•
י במכיגיירי-בוי" מבחר גדול
פרטיפ צבעוניים ורגיליס,
סרטים מיוחויפ לצלומי-

: *ותר 8 ,עשיר חדר. מכחד
' י :| פנמלמת!'

!^̂^ !̂ 1!טו!^ 1 5י??^"^ ̂- ?3111 ־

מ| ?*טיוח חסונים טוסטד^ ]

1 73 0ל 615019 4

למכירה כהזדמנות
3 אוטומטים

לחריטת מתכת
1) 1200 ל"י 2) 1600 ל"י

3) 3500 ל"י
לפנות כהן מוריפ, רה' 343
מס' 19. יפו, מקביל לשד'

ירושליט יפו.

; חוג לשיחה
.. באג?לית .. . .

ת''א ייפ כמלון "דן"! . שיחה חופשית .י?י̂ת . ללימוד
. חברתית. באננלית באוירה
22 פרטים: טלפון 42 19

8-10 בש0ות 5-6 ;

חשנו לא י
כיצוע עבודות :

ותיקונים שונים
כאחריות

. חיים, טלפיו: 09 37 52
־  ^זי.פה" .,'

\ ' י 

^ודןדנבז^, ||

I י תיד ל=
ש־עוביימן 3
^^£5^' • *, 1.
251594 .י

" 81515171"
עמל 8 ומ ,8 חוי 08,

יצרנים ויבואנים
לאוצרים

כיתיימ ואישיים
, בשיווק דינמי המעונינים
של מוצריהם בשיטה מיו-
הדת ישירות לצרכנים יפנו
ל"שליט", טל. 6196 23.

|| לוטותן מבחו טל ¤
".5 נסנתויס נעלי שם 1)'
81 עולמי 8%

 ̂
ססנתדש'*1נים % נמונ1
 ̂ 3 חדשים ומ/!1ונ/שי.ש

. ן 1 מן"נ"ק
¤ ^01̂ ן 19^

 טל? 220303 י י 8;1̂5 ינ"וז 11) דיזכיניןז 119 3̂
I * : ־ז־291 3 7 3 בחת בת* ספר111111111^

1 (חגיי החאחוומ נז1סד1ון חיניד פוט"ם ג'שואל)
1 . ד 1 ז ־ .חימס? ביו! ספי יגקידזת1 נ!יס1דט של 1 1  ? ה  |• ס י ר מ טכניקום־ חינזן מקצועי בית 'זפד טנני :,, ,

לתיכון עיוניץ/ למודי פקידות ן
בחות "־, ,., ,.א1 ,.ב I | בתות טל •• ושגתעת

I בגוזת ומותדנוומ /1 מקידות בילית >
^

 מזכירות וחשבונאות
^̂  /

כנאות I ן _ ,•' ;?נחות טי ,שרטוט - ט . 1 I בנין וארגיטוןטיית
 ̂

\ *זינ"י. ותפירת 1 1 דייו - עלויזית 
^̂  

מ<אלקטרוניקת 0 <ר8יסח ?ן, *י<ר איפנת

19, ת'!>ןי'נמ(גד־ב"} משדד ההרשמה: אלנב''
?בשעות 12-9. 7-4 ? V

:, ןןן?)!̂, ^^^וןוו̂ן וו̂ו וןן^ . ו ! ו ^
וו 1 ן , 1.1! ווו"? ( ??ט???*? 1  ——99

ט&י "דןע אגודה שיתופית משרד העבודה ̂'
1̂ לתאבווה. אגף הנועו '

לחינוך מקצועי 'עי ציבוויוג גול''מ

ג<ת־7ופד תעשיו־נ*
תשב"ז

ש מה ר ה ח ל ה ה ה 
לשנת הלימודים תשב"זא .

331;̂ - 1130או נ0קצ1עי
הרשמה ופרטים במהלקת ההדרכה של קואופרטיב
? כל יוט גין השעות 12,00—9."דף' רח' פראג 6! מאחורי. מושך ?"ח"
להרשמה יש להצטייד. בתעודת שליש מםזה חי,

' י . ."' 7:י' תעודת'והיות ותמונת פספורט. יי

דות !מסחי לפקי ן גית ספד היכון ג0 ? י '? . דן' תיג' ק', פי
' ? בק־דות כלל־ונ • מזכירות • חשבונאות ..

שכר למוד מודרג
9-11 ;$-* הושמו! לנתית שנתיות וןן-שנתיות בשעות'

36 (לקוי בנין אדטי). 0ל. 245471 , דת' בן'יחויה 8? ג י ד ל־א ת
\  ̂

נופוירל מד. 405ל6, 69<6;5 I ווי1וו!, דחי הרצי ** רווי

#*#*#****#*£******#*#4***###*#****>##<# *#****̂ *!

־ /1 . - 2 0 / 4 ן ב־
I ן יפתח מחזור חדש לקזרס
מזכירות משלות |
| לקרומ מקצועי ועליה גשכר י !
| פרטים וחרשמח: .*
? "דלתא", בית־בוסתן, פרוג 1 .(ע"י כיכר דיזנגוף' ת"א 2
\ 6~5 אחה"צ. \

ק ז ח הד  |
י4| .̂ נ־ י * . '1 !!
::למודעתדן
;!הנמסרת לפרסום?
5 דחף" |:ע"י "
וסף י על־ פרסומה* '!כי וי
בעתון. תופיע מודעתד ב-ן י י !

חלונות ראוי! בדחבי.< : ' ' ? 43! י
ז קארץ,? ללא תשלום• $

|! למכירה ?
!1, סלון +• 3, לוקסוס.}! ;
!! חמום, מעלית, עם' סדור?
י. . מיוהד _ קומת קרקע.>
!!2. דירת משרדים 54
!י חדרים, בסביבות הבימה'{
? 5. חדרים נןומה רא־ .3 5
!י שונה, מתאימה למשרדז
!! עו"ד, בתחילת אבן-<
]? גגירול. -,75,000 ל"י.>
!!4. וילח בהרצליה־פיתוח,?
!! מטיפחת• 5!" פלון. + 3 דם גינה 5
V .ו —.100,000 ל"י\
I י להשכרה ?
דירת לוקהוס, סלון! ?
? '!+ 2 קומפלט עם סידור
!י לחימום י וקירור, החל ?;־51
!!אוגוסט, ? • ?
5 דידות, •חבויות, וילות י !
בעיר .ובסביבה, מרוהטות!5 ?
> ובלתי מרוהטות, בלי דמ"פ. ן
!י: בדמי מפתח ?
? חדרים בסביבות ' }!דירות 3
— הבימה, למט•5 רוטשילד ג
;!רת משרדי, פומה אי• 5

. ?, !יכמו־כו חנויות באלנבי
נחלת בנימיו!! ,בן-יהודה, ' 1
ודירות כפל חגדליס.!? ?
בן-יהודה, נחלת בנימיו.ן! ?
!י משרדים ?
למסירה מידית תמורת? !]
40 חדרים.,ו ,14 ,12 !! שכייה 18,
§^ !!'וידיי 
5 ? , 1ץן  מוטוניפ ?!טשרד

!! אלנבי. 4̂ ת"זי |ע| 5 י
־ ? י !ו טל, 622865 
1!מ0פ!13ט3333332ט!21ע22!1}|

!י ד יי די וו י!ן
$ ל מטור ד־ן
!י 4 חדרים .?
!י בדמי מפתח !:
! י ,מרכזית ^ 2 בסביבה
.;! דן.; לעורכי ? ?ןתאימה
.: דנון,, !; .;לפנות במקום 2
'4למנטין. ?.15, ת"א, .בשעות;?
08,00; 18.00—6.00ד! | י! מ).ק1̂־
̂" י ו "81*?''1"̂ ^וות̂ן ?̂ 5 דרושה ן! י ̂?
פקידה!!
!! שליטה מליאה !י
5 גהדםסח עברית 5
I נפימ בעבודות משרד •?
;!: רצויןז יויעח בחנה''ח י!
;! נא לפנות בכתב יד ;!
5 תל-אביב, ת.ד• 23008 !!
ו י !1<5טמ225£333£3232811מ02

!! "בבשטיין" כנף !י
י אורד 1.80 מ' ;! !
;! • גמצם מצויין' ;!
? למכירה. !:
]! טלפון 2329.94 . 5
;! ; !! : ביו 8-10 במקרי-

:י מנהל השנונות !:
•;! מוג ד'(23) ;!
!; נסיוו והמלצה !;
!; . מעונין געגודח ?
י לכתוב בפרטים 2

!
!! לת.ד. 1334 ת"א 5
? ! . ;! למספר ד/07933 .

!!למכירה ק ו ט גי!!
I !;5 חדרים כמרכז חולון
סלון גדול מאוד, מטב1ז§ ־ [
I 5 נדול. 1 אמבטיות. 5 מרפ־
< סות, גרג', מגרש פרטי. |5
י לפנות דת' ראשוו־לציו! 3! ;,
, חיליז! "<' 846842, במשן?' !{
ן בל היום. !י

?במרכז בית הכרם?
!; נותרו ;יוד למהירה !;
!י ד י.ד ו ת !!
!! כנות 4 חדרים !;
!| קבלו גרוסמן 5
;!הפלד ג'ורג' 14, ירושלים.£

.! מרכז לבגרי' ילדים !!
! ותינוקות י {
? "שלגיה" 5
? מבחר מושלם ונאה !?
!! " לככוד הפתיחה 5
;ג י הנחזת. גדולות . >
![ שינקין 39, משה רויונבליט ?

לפ"םם $ ;! משתלפ
\ ' , } ע"י"דחןס"
מודעות עד חצות "יחף"5 ?
צפון: דיוננוף: 116 ת"א'? ;!
!י טל• 229952. 5
5 !;• *ולנכי 123 ת''א,
< ו טל. 611808. \ !
!! ;* ככר מלכי ישראל 8, ,
;, טל. 249700. |!
;! ;ידחו• יפו: שד' ירושלים 3,
?! '̂ ן יפו! טל. 20318



למפעל תעשייתי מדע* בדרום י
י דדושים

— לעבודה בכימיה פיסיקאלית ובכימיה* מהנדס כימאי/כימאי:
של שטח המתכות

כימאי: — לעבודה בשטח דטרגנטים וחומרי גקוי ;* מהנדס
— לתפקיד מהנדס דתוך.* מהנדס ממנות/מטלות:

— בוגר בי"ס מקצועי בעל נםיון של 4* חרט מעולה.־
שנים לפחות בעבודות מדויקות עם

מכשירי מדידה מדויקים.
— בוגר בי"ס מקצועי, בעל גסיון של* טכנאי ל!תר מזוג אךר:

3 שנים לפחות גתעשיד-
— גמרי בתי ספר מקצועיים, בעלי נסיון* חשמלאים:

של 3 שנים לפחות בתעשיה (מנועיס, ;.:
פקוד, רשת). ',:

: ם י א נ כו מ — בוגרי מזי ספר מקצועיים' בעלי .־".'?* 

ו

יטיוו 1"יימו4ורווז ו־אדיזדי ןץ"־יז

המעונינים יפנו עם ציוו קורות חיים• פרטי
נסיון ומקומות עבודה לתיד• 7117 באר־שנע,

ויציינו המקצוע•

מובטחת סודיות 

דרושים
ם י הג נ

בעלי ג שנוח ותק בנהיגה
100 שנות למוד

ורט לק
מורי נהיגה

I לשנות

1ו*ה י
*ו1י טווט1ן

| שליד בית ספד "אילן'' |
] המלר גיורג' 64 תל-אביב |

קציו צמיר
השכלה תיכונית

רשיון נהיגה
מעונין

: מןבוווו 'מתאימח
ן ת.ד. 2694 תליאביב

ש ?ם ו ר ד
?) מזדג'ם

למכונות שטוחות אוטומטיות•
12 ?וודגיבו

למכונות יד•
לפנות ביח"ר דוקדט פז, לוד' אזור התעשיה
טלפינים? 967261, ,962045, בי< 07.00-16.00.

I נונהל עבודה במר
,המתכת תובלה סנימית ן . בענן* . י
I נים ־ עגור  V

I I עוכר לתל"אכיגומעוגיץ כמקומ עכודח רציני?.
הצעות לת"ד 1334 תל־אביב, למס' ו/6058. ן
'?III _ II I I?? I I "־ ¥•

ד ד ן ^ < ם: ק
ז ב > ד > נ ר ו פ ך  ת ו ח  9

< ר ה*גוזם^^^'32^ ד ג ג  •

ון
II לפיתוח מעגלים (II

) ז־מש מזיון של 5 שנים לפחות

לתכנוו טכני של מיכשור אלקטרוני* מהנדס ממנות
רצו< נסמן קודם באלקטרו־מכניקוז

# טכנאי אלקטרוניקה
רצוי נסיץ בבניית ותחזוקת ציוד

מדידה•

תנאים טובים וסודיות מובטחים
I המעונינים מתפנןשיפ לפנות מגרון* קורות I

I חייט ליר4ד. 20185 תל־אביכ.

I מנהל עבודה
( ס 39, בעל 16 שנות ותק בענף מתכת ואחזקת

| צמה מכונות.
. ב ו ר ק ב ה  נ פ ת מ ן 

י רציניות נא לפנות חיפה תיד• 5225. { בהצעות י
| אפשרי גם מחוץ להיפר-

ד ר ו ש ה ן
I מטפלת/אומנת

בבאר שבע ל־2 ילדים
בגיל 5-3 ליום שלט. יש
אפשרות לסדור, לינה ב־
מהום• לפנות: ת.ד. 8 באף

שבע. להמציא המלצות ו•,
1 -חיים עבור ממפלת. ?וומת

1 מחפש עבודה
משרדית

! או המצת מפמנימ ונו' עפ
ן דציון נהיגה.\ לטגר&ז! משטח 17.00 בעל
, לפנות: הפלמ"ח 5 בת-יפ,

1 משה כהן.

||| למפעל תעשיתי גדול בדחס
ן דרושים

@ מנהל מחלקת אחזקה מכנית: ן
:נועז בבצוע אוזמ!זז מתוכננת לציוד מנגי -

מגוון נתעשקז כימית וחעשית המתכת-
כושר נהול וארגוו עבודד, למםטר צוותים ! —

גדול.
I .נםיוו של לפתות 10 שנים כמנהל זזבוז־ח —
— השכלה מקצועית של לפחות 4• שנים גי"ס ן
מקצועי או בי"ס לטכנאים. ן
© מנהל מחלקת בקורת: |
ן — בוגד בי''ם מקצועי לפתות 4 שנים או בי"ס ן
I •לטכנאים
I בעל נסיוו של מ00ר שנים בשטח בקורת -
I .איכות בתעשיה
— נסיון של מם*" שנים בנהול צוות עובדם. ן
— רצויה ידיעת שפה נוספת, אנגלית או צרפתית. |

I @ מנהל משק:
I - בעל ידע מסיוו מל שטתי אפסנאות, מוזנז•

נאות, אחסון המרים וכדו'•
— ידע בתנאי השוק המקומי ובענפי תעשיה

שונים.
- ידע ונפיון באחזקת מתקני עור העשיתייס.
! — נסית בארגון ונהול צוות עובדים בעלי מקצוע

{ בענפים המוזכרים.
II @ מנהל עבודה ביצור:
1 — בוגר בי''ם מקצועי 4 שנים.

I - נסיון של 3 שנים למחות ביצור ובנהול צוות
עובדים.

— רצויה ידיעת השפה הצרפתים
1 למועמדיפ המתאימיפ מובטחים
I תנאי שכר מוכיפ ועזרה בדיור

המעונינים יפנו בכתב עם פרוט קורות חיים,
I הרקע המקצועי ומקומות עבודה קורמים
לת.ד• 1032 כאד-שבע ויציינו המקצוע.

|| פוריות מובטחת

' ת י נ ב ת ב ־ פיןידה 
אפ) ? ררושה ידיעת השפות עברית (שפת

י ואנגלית. כתיבה כמכונה י כשפות אלו. .
, , זזתפוןיד כולי טיפול רארכיון צלום..

על המעונינות לפנות בכתב בצירוף הילדות חיים אל ן
לעברית, . .האוניברסיטה המזכירות לעניני עובדים, קרית
בירושלים, ולציין על המעטפה "מועמדת למשרת

פקיחז-בתבנית".

הםתדדות מדיצינית הדסה
מכריזה על משרה פנויה של

ה ל1ן ת) 0011 נ ל ה נ 0
. 1נ אי1 י לדוטוטווו ד10

הדרגות מאת חטועמדים ו
השכלה גבוהה במינהל ציבורי או • במינהל בתי"חוליפ
או במיגהל בריאות הציבור, או השכלה כללית
ז נסיון ניכר ברשומות רפואיות,• כושר בפטטיפטיקה
; כושר ניהול מו"מ מנהיגות, ארגון' תכנון וניהול

והבעה בשפה העברית והאנגלית.
מועמדים בעלי הכשרת ונסיון מתאימים מתבקשים
לפ1\\1 בכתב עפ טירומ השכלה ונםיוו אל אגף כח אדם,

הסתדרות מדיצינית הדפה, עין־כרמ, ירושלים.

דזל בדדום̂̂- -. " י י I למפעל ̂נ
. 0 י ש 1 דד

© תמחירן מוסמך:
— לתפקיד ראש מזער תמחיר

- רצויד, השכלה אקדמאית בכלכלו-=־ בעל נסיו! של 3 שנים לפהות בתעעויה
© מנהל חשבונות:

- בעל סוג ד' בהנהלת חשבונות ובנפיוו של
לפחות 3 שנים

— ידיעת עברית על בוריד-
© מנהל חשבונות - כתבן נשיונל:
— בעל נסיון של שנתיים לפחות בהנהלת

חשבונות וכתבנות נשיונל.
@ מזכירת מחלקה:

— בעלת נסיון בנמל מזכירות גדולה
— נהו? צוות עובדים

— מגע עם קהל
מובטחיפ. .— ידיעת עברית על בוריה. המתאימיפ למועטדיפ

תנאי שכר טוכיפ ועזרה כדייר
המועמדים יפנו עפ פרוט קורות חיים ונסיון
לת.ד• 8173 באר-שבע. ויציינו המקצוע.

 מידיות מוכפחת

I דרושים:
י| חד** ר א י ע צ

|| 3ס אשבלמ תיגמית ונסיוז גזןנה"ת! לתננץ
? העגונות @ וחדרכדו 3מחל?זז למכונות להנחלת

§§ (ניל 22)

בוגר ב"נז נזקצוננ* | {
|| בענטוז חשמל או מלקמומיקח וידיעות

§| נזמגליינ(ניל 21)

I י ט נ ג י ל ט נ י א ונעיר 
'"

§| לניהול גרטיםית מהפן וחלקי חילון* ע6
|| ידיעו\3.1ש6ת האנגלית (גיל 21)

8 נא לפנות בצרו!• תעודות בין השעות 8-13

.נ1דה דרושו! 0!
למנהל כלליי

ןשל מפעל בחי$ה> ]
בעלת שליטת מוחלטת ככתבנית בשפות

עגרית ואנגלית*
השכלת תיכונית מסיוו של שנתיים לפחות•
גא לפנות בגונב לת''ד 1356 חיפה ולפרט

קורות תייפ וצסיוו בעבודה?
סודיות מובטחת?

"

למוסד צבורי המטפל ביצוא
דרוש

הל מחלקת ס3נזו1 מנ
התכווגזז הדרושות.־

!) נסיון בטפול במטעני יבוא ויצוא.
2) נסיון בנהול משא ומתן עם חברות ספנות,
חברות שילתז וגורמים הקשורים בנמלי הארץ.

3) ידיעת השפות עברית ואנגלית.
למועמד המתאים מובטחים תנאים טובים.

הצעות בצרוף תולדות חיים נא להפנות אל.;
ת.ד. 2732 תל־אביב

מודיע על משרה פנויה בפקולטה לכימיה
מזב*רד! בתבנית
עברית אנגלית

• הכישוריש חדרושיפ: כעלת נסיין שלי5,שניפ.
מועמדות העונות לדרישות: הנ"ל תפנינד, בכתב בצירוף
ופירוט נסיח קודם! לאנף כח אדם' בית קוויות חיים '
הסנט, קרית הטכניון חיפה, עד יום ו' 15.4.66, בציון

י י " ? י כ. ו/43 ? — מספר המשרה

(22) . ן ן צעירה
בוגרת 3 שנים מדעי ה-

מדינה וסוציולוגיה, שליטה'
בעברית ובאננלית, נסיון

מחפשו! בפקידות,
עכורה מתאימה

ת.ד. 4486 חיפה ־
. למספד 2609/ב

עורכת דיו
צעירה

עכודח רציני ימחפשת מקופ
בהצעות לפנות:

מ.ד. 3403, תל-אביב.

I דרוש
עוזר למחפנאי

] נא לפנות ביו 8-9 בבקר
ל"רמוי"

I רח' תוצרת הארץ 13
< תל-אביב.

דרוש מזכיר
לעדת היהודים

הקראימ
כאזור רמלה

על,המעוניניפ מבני העדה
לפנות צמכתג ישוט לת.ד.

92 רמלה, עד תאריד ב'ץ ,
ניסו תשכ''ו, 17.4.66.

דרוש

אורג
קוד?ו*מ ל
למשמרת ראשונה

לפנות
ביח"ר זיק ?מ"מ
ת"א, דדן שלמה 56

תעשי1מ 'שואל מונקנ1ווגיו,ה נע-ם

דרוש
ת שלי

(על קטנוע)
נער או כחור צעיר נעל
רשיון נהיגה על ?טכוע.
מקיפ העכורה כת''א

נא להתקשר בהקדם טלפו? •
נית (254222) ולפנות אל

מה' "כת אדם"
— פוריות וצו5טחת —

תמקוז ! מהנדסי אא̂ן
<צדן זזשוב של נובש"ר<ם אלקטוונ"ם גאוה"ב !
מחפש נוהגדיזי אלקטרוניקה צעירים ע\*צטר9ו |
לצוות ההנדסי שלו, 72ובי*בת ניו־יווק |

יעל המועמדים להיות בעלי תואר •8.5 ד*14 בחנדטת אלקטרוניקה. שתי שנות 1
נסיון ראויות, אי לא הכרחיות. יכולת דיבור גאנגלית נדרשת• על המועמדים להיות

אחרי מגמת התמחות בלימודים באתי מן השטחים הגאיכי: !

מ0 £ז*ז3 $0110 - | §ו5ץ1גא* )081זמו£1א ¤* $ז!̂י

•I - 10¥ן0ומ ¥̂1 288  4ז$510ומ[$א*8ז סמ* 5̂ז
 £אע

6¥מ£מז

I למועמדים המתאימים תוצע משכורת גביו הה.,בהתאם ?:
, . להשכלתם, ונסיונם יכן הטבות לימודים ואחרות, ע"י החברה. ;
<א לפנות, בצירוף קיצור קורות חיים, ופירוט חשכלה ונטיוו, לת.ד. 508, ומת־גו. !י

א צ מ ת

בם מ2̂ ו־  \2כם̂ 
ב=י .̂

| 8/(8386?' I? 3^0 ^

שמע של נושרות 5נו<ות
$5 הצעות עבודה

בכל חנויות הספרים
או ת-ד• 7052, ירושלים

איש חרוץ
ומוכשר

17 שנח במכירות
עם רכב והמלצות,

קשרים טובים
בכל חלקי הארז
מהשש הצעות

ממפעליג גרוליפ
ת. ד. 25077

ד*זמ
טכנאי

אללזטדוניקה
בעל 'נהימ: ב-5.מ.ס
(תדירויות אולטרה גבו-
הות) לעבודה זמנית
(מהפר חודשים) וחלקית.
(בימים א-ד, משעה 16.30).

ן מקום העכורה
תל"אכיכ I. ליד

נא לפנות בהקדם ת. ד.
20073 תל־אביב עביר מה'
: "כח אדם" בציון הגיל

והנסייו בשטח הנ"ל.
י , — 'סוריות 'מוננוחת —

למשרד מורכיידין
דזש ! ד 

שרך דין
צעיר

עפ נפיון כנזילןין
לפנית: ת,ד• 2202 ת"א

- עבור עו"ד.

עורך, מתרגם
וסופר סמוי

(ניסט רייטר) שולט באנ-
גלית, עברית וערבית
השכלה אקדמאית (.8.50)
טעיניז להחליף טקש
עמדתו. ת"ד 835 דמת־גן

דרוש מחלק
להלוקת תוצרת
דני8 וגכינות

ע8 ערבות בנקאית ורנכ
מתאים. לפנות: רטף, דח•
תוצרת הארץ 13 גחלת

יצחק, תל-אביב.

•^?????????—^1 III—II— 1̂ 1(11 ? ^

? למוסד לחנוך חקלאי תימני
ח & י ת ת  ו ב י ב ס כ 

י
: דרושים לקראת שנת הלמודים תשב"ו
(רצוי טורח חומניפט מוטו) 1' פ5י למיאל-םד3ו5י

, ג) מדריך הכרה - כפנימית י!
3) מדריך מנופח למפגרות זאגרומכניקח

4) מנהל השכונות עצמאי
קיימת אפשרות לשכון במקום

מועמדיה מלי מגעוץן וגפיון מתאיטיפ יפני כבמנ לי'

הכתובת! ה.ד. 409> חיפח למספר <284/בי.̂ 

I הועדה המקומית לבניה ותכנון
עיר קריות

(קרית־מוצקין, קרית־ביאליק, קרית־ים)

הננו מכריזים על משרה פנויה של
: מפקח על הבניה באזור הקריות הנ"ל

המועמד היייג לחיות גוכנאיכגיןמופגזך,

^ 
רצוי תושב הקריות.

את הבקשות יש למגיש בכתב למהנדם זזוןיחו
המקומית, מגדל המים קרית־מוצקין, עד יומ 154.66 (
!
"

' "אוזםד ביון יל1ינ8 מןנוד
: . . ?:• , • ־ .. !. : ד. 4 קרית"ניאליק  ו^

ז1וזטיפ מדדיבים ןמז־דימת
... לילדיפ קשיי הפתגלות מיליפ 14—6

ההשכלה הדרושה 12 שנים השכלה תיכונים
רצויה השכלה סמינריונית.

: נכריפ מתקכליפ רק אהרי גמר השרות הצכאי
בעלי נסיון מתבקשים לפנות בכתב בצרוף המלצות .

וקורות היים. זוגות מדריכים או מורים רצויים.
אפשרות של דיור כמקום.

I !למחןנבה מודדוינז
דדוש מנהל עבודה ן

בעלי גסיון בנהול. עובדים, הציבה, מצוצים עמוקים,
תכנון טרסות, פקוח על מכונות והכנת תערובות
.לכבישים, אגו"ם ואספלט יפנו בכתב עם סרוט מלא
שלנקודות היים ונסיון כעבר לת"י 7117 מיפה.
. רק• בקשות מפורטות תענינה. סודיות מובטחת

אדצ* | ' ? מועד ךפוא-^
מחפש למוהזו 3וגל־אבי1ג !

ך' י ו נ 0 010־ רו1!
הצעות מפורטות,/ נא לשלות

לתיך' 4100 תל־אביג, עבור "רוקחמ

"., _ ., ._, .- ^ "
ן קורות הייפ לת.ד. 85028 תל-אביכ. ן

ו*צו מחפשת

מחלקה מנהלת 
<ם * כק? ף  ס ו א ל

המטפלת בארגון וביצוע של כל
מפעל* הכנסה בארץ?

התכונות הדרושות! נסיון בארגון מפעלים
וקשרים עם מוסדות ואישיפ•

יצו לו על המעונינות לפנות רק בכתב 
תליאכיכ ת.ד. 1942 חדר מס' 13.

למפעל גדול בענף הריהוט

שים־ דרו
מוכד"ם

להפצה בכל הארץ.

א' בעלי וככ (מסחרי)

ב• בעלי קטנוע•

I לפצות בכתב בצירוף נסיון בעבודה
לתי1• 729 תל־אביב מס' 14• |



נתנה בהם סימנים...
*ן ושבת צפת קשישד* שאין לה ולא כלום
I 1> עם עסקי בנקאות, קיבלה בראשית הש-
בוע צ'ק על סכום כסף מסויים, בהתאם
להדרכתו של נותן הציק, ניגשה היא אל
הבנק, ששמו התנוסס על. 'הציק ?י וביקשה לפ-

רוע את ההמחאה שבידיה.
שם י האשה הופנתה, כנהוג, אל הקופה —
הגיש לד. הקופאי את י סכום הכסף הנקוב

בצ'ק — אולם בהתדנשותה הרבה שכהה
ליטול זנמה חלק מן הסכום — והסתלקה.
הקופאי מסר על כך למנהל הבנק —
והלה הווה לו כיצד לרשום בספרי הבנק
את הסכום, ששכחה האשה על הדלפק, "רק
אל תעשה — הזהירו — כאוהד, חנוונית צפ־
תית, אשד את מכירותיה בהקפה רושמת
בדרך זו: חצי ק"ג סוכר נתתי לצולע!
שני ליטר חלב קיבל העיוור וככו לחם או־זת

מסרתי לאדם בעל זקן לבן".,.

ומשה היכה בצור...
ף* "כ? משה דיין ביקר בחריפות, בדיוני ה-
ו I תקציב בכנסת, את מדיניות הממשלה ב־
. המים, הוא טען, שהממשלה אינה עגיני
מקציבה את הסכומים הדרושים לפיתוח
משק המים, דבר שעלולות להיות לו תוצאות

חמורות לחקלאות.
העיר לו ח"כ מיכאל חזני הדתי־לאומי:
דיין, הרי מנהל "מקורות" הוא דווקא איש

,צור. רפ"י, 'רב אלוף צבי
מסתבר כי משר! (דיין) היכה בצור — ולא

יצאו מים...

ביו אינפורמציה לרכילות
ף*'? ישיבת ועדתיהפנים, שדנה בענין ההלוו־
*" אה של קואופרטיב "דן" למפלגת אחה"ע,
.ב. שטרית, כי האינ־ טען שר המשטרה, מר
% ז"0

• שנמסרו!" לפ(<2*1ד נ&ין זי 'פוד'מציהי?
,רו־ אחד ממנהלי "דן", השאירה על החוקרים

!'['? ? ??ווי ? • ־, ? , ,, שפ-"של 1ברי רכילות•
שאל ח''יכ מנחם' בהן, 'אישיות המעדר:
מה בעצם, ההבדל בין אינפורמציה ורכילות ז
הסביר לו ח"כ יוסף תמיר, איש סיעת גח"ל:
מה שאני מספר עליו — זה אינפורמציה. מה

שאתה מספר עלי — זו רכילות.

..חפזוד. בלי ?שעון
ך• תום הוויכוחים ובחיות המוסדות המבצעים
4־י. בישיבת המרכז החקלאי, היתד! השער,

'מאוחרת וכולם מיהרו הביתה.
: "לשבת!" הרצפלד בקולו ־ הרעים אברהם
הכל ישבו וחייכו. הביט הרצפלד מבעד ל־

משקפיו בעיניים חייכניות ואמר:
בערב פסח,"בנעילת מועידה נעשה הכל בחיפזון ונם , עכשיו אותו הדבר. אנחנו כבר
והלא גם יציאת מצרים נערכה ב,חיפוון'. אולי
טוב היה להתפזר עכשיו, תור איחולי פסח
כשר ושמח! אר אינגי יכול לנהוג כך. תנו לי,

איפוא, רבע שעה".
כשהוא נואם", לחש מישהו באזנו של היושב־"הצרה היא שהרצפלד אינו מביט בשעון,

ראש...

מעשים טובים
ףי תום נאומו המוצלח של ח"כ פרופ' דב
*? סדן, גיגשד, אליו חברת הכנסת אסתר
רזיאל־נאור (גה"ל) ואמרה לו: "זהו ה-
מעשה הטוב ביותר שעשתה מפא"י, שהכניסה

אותר לכנסת"".

רווח נק"י
ך' ישיבת סיעת גה"ל בכנסת שוחחו על ה-
*? שנוו המפתיע שחל לאהרונה בעמדת נצ־ג
מק"י בכנסת, ח"כ ש. מיקוניס, — אשר הגיע
עד כדי תמיכה בממשלה נגד הצעות האי־

: / אמון? של גח"ל ורפ"י,
על מק"י הז'כ א. רימלט: , פסק יו"ר; הסיעה..'
לשנות? את: שמה לנק'יי. הם הפכו סוף־סוף

לנציונאל־קומוניסטים.'

מחפשייט "מתנדב"
*-> מזכיר הכללי של י המרכז החקלאי, מר
11 יצהק שפירא, עמל קשות במעשה ה"מרכ־
בה" של המזכירות החדשה של המרכז החקלאי.
הסיעות נאבקו על "קוצו של יהודי", נתווספו
. נעים להוריד "וותיק" סיעות חדשות ולא
מכסאו. כשסיים מר שפירא את .קריאת 16
השמות בישיבת מרכז ראשונה שאחרי הועידה,

נשמעו קריאות מהאולם:
תחילה חשבו שהמוכיר מרוב דאגה לזולת"והיכן אתה ו"

שכח להכניס את עצמו לרשימח, אך נד
שפירא הבהיר: "אני אהיה ה־17, בלי זכות

הצבעה".
כמובן שאיש לא: הסכים לכך• הציל את
המצב מר אברהם כנעני, מקיבוץ גבת, שהציע
שישא בתואר זה אחד מחברי המעוך כמוכי־
רות, אך. ה"אחד" לא יכול להיות המזכיר.

כעת מחפשים "מתנדב", שיוותו על זכות
ההצבעה... ? ?

: צעדה משפחתית :

משפחת פלטו יצאת לצעדה• אכא; שמואל,
הקטן, צועדיפ — יחד . י אמא? מותה וכנפ

יעפ 5ולפ. ?

־ .? : , :. .' . , , , הפקתן הוחזר ; •
̂(3ךן$$ג. .שו הדתות, ך,ד"ו זוה 'ישריף* ששהה !'מגילאי #-בצרפת במשך שבוע ימים,
'1?.';;' י- - ; הסעד, הד"ו בווג, את מקומו. י
י£ו-.יד,ד"ר כשחזר שר הדתות מחדל ד,הזיד
בורג את הפקדון, וציין שההזירו ללא 'פגם.
לא הפסיק להניה תפילין והיו כאלה-שהתחילר"במשך השבוע שהייתי י מ"מ שר הדתות איש
להניח תפיליו". בני המצות החרשימ, :ןזהגיעו

למצוות השבוע". -
חילופי ליקויים י

ף* הופעת הבכורה שלוי בכנסת, ?דיבר. פגן
04 שר החקלאות, א• אוזן, דווקא' על בעיות...
' ? '•? • החינוך בנגב. י ':
כאשר הבחין בתמיהתו של סגן שר החינוך-,.
מר א. ידלין, הצטדק אוזן: אני?' מבקש סליחה
,ב: אני'':עופ?! , החינוך, על שדווקא ? מסגן שר

?' אני מסצים שתמורת ? לקויים בעניני החינוך•
. זאת? הוא יטפל כלקויים בעניני:?חקלאות. .

יידע שיכוני - ליצוא ;
**> נהל משרד, השיכון, מר דוד. טנא, משמש
!?ז מטרה לחיצי 5ביקורתם של אדריכלי־נוף,
מנוגדים ל-

שירוגזים על כי שיכוני. משרה "
נוף". הם נ)וענים. כיי. הבניה הממשלתית נו-
בנין עוים; הגת בברירות ובזה להוראות חול
־ תלינן,- ?'?כביכול, על בניה ממשלתית.

שאינם י
, מציום, •'וראי שאינם שבעי רצון. י הדיירים,
.אינו משביע. רצון השיכון! העממי ' . אולם אם
בארץ, הרי ?שבועידות בניה בינ- לקוחותיו.
שמר,טנא נוטל הלק בהן מפקידה ל- י לאומיות,

פקידה, הוא זוכה' למחמאות^?
לעזרתו של מנהל משוד השיכון שלנו בא
לאחרונה, לא אחר אלא מר מישל דבוה, ואש
ממשלת צרפת לשעבר, וחבר חדש בקבינט
של הנשיא דה גול. כשר.לכלכלה ופיננסים,
נטל על ,עצמו מר דברה, לפנות את "ערי דר
צריפים", ליד הערים הגדולות, ובעיקר בסבי-
בות באריס ומרסיי. פרברים אלה, המיושבים

פועלים זרים, דומים ל"מעברות" שחיו אצל-
נו. ומאחר שבדעת הממשלה הצרפתית להמירם
בדירות קבע, הובא בחשבון י נסיונן של מדי-
נות אחרות בפינוי מגורים מסוג.זה, ופינוי ה-
• נראה כי מעברות בישראל זכה לעיון עדיף.
ע-

בסוגיית פינוי מעבוות אנו יכולים לתת "
צות" מועילות לצרפתים, .

לא פרחים אלא _ יער
*<• אשר קראו בלשכת נשיא המדינה את
/- ההודעה המשותפת של הנשיא ומלך
הביקור בארץ ההייי-לאייה, כפי . נפאל,, בתום
שהיא הופיעה בעתוני הארץ, תמהו על הפיסקה
האומרת כי "ישראל תסייע לנפאל בגידול

פרחים".
השאלה הופנתה למשוד ההוץ, משם הת-
קשרו עם משדד ראש הממשלה,• משם ללשכת
העתונות, עד שהסתבר שחלה טעות בתרגום,
בהודעה המקורית, שנכתבה אנגלית, דובר על
מועדים לשמחה ;"יעור". בא המתרגם והפך את היער לפרחים,
.חוק ־ התקציב, *?! שדנו השבוע גכנפת .על
בהצעת יו"ר /? תמך ה"כ בדר (גת"ל) '
הכנסת, לפיה יש להעביר את מועדי הבחירות
הקיץ, כך שבשתתכנס כנסת הדשה, , לתקופת
יהיה מספיק זמן לדון בתקציב, בנגוד למה
שקרה השנה, כאשר• בגלל הבחירות הל איהור

בדיון על תקציב המדינה.
. נימוקו של ח"ב בדר היד, קצר וקולע ־. "יש
לשנות .את מועדי הבהירות, כדי שר',מועדים

לשמחה' יהיו באמת מועדים ,לשמחה"•

'. נפילה אחר נפילה .:'
ף• ושיבת מועצת אגודת. הסטודנטים בטכניון
בקשר לקיום 2? הועלו להצבעה שתי הצעות,
משאל בקרב צבור הסטודנטים על יחסים עם
ההצבעה היו סטודנטים מגרמניה. תוצאות •

? , :• כדלקמן: 
ניגד1." .;־,", , —י8י "?.הצעה. ראשונה ?7-געד

.::. הצעה •שניר.:',7.— בעד:- 10:נגד.
?̂ •'לסטודנטים התמהיםי"על.וד!תוצאה!ו1הסבי
:8זצויו המועצה: "ההצעווהעוניד. נטלה יוהד","

דוגמה אישית
ף* אהד מבתי הספר התיכוניים נתבקשו ה-
!?? תלמידות לעוור בניקוי בית ספרן לכבוד

ההג.
כשנכנסה השבוע סטודנטית, ?העובדת כמורה

.לתלמידותיה כי. במקום, לאהת הכיתות ואמרה
כשם שהן עובדות בניקוי' ביתן, כדי לקיים את
הפסוק."בל. יראה ובל ימצא", כך חייבות הן
*!נקומ"את"^ית ספרו — ענו לה התלמידות :
וכי .המורה .מנקה את האוניברסיטה בימים

'!'? ;אלה

ן "--"—'-ך, . , . ו^>ן^ץ-<-;י
(-"ך

-יזי"1ן"י1 •̂ ^•̂ ̂י ̂ך^ ̂ן- ̂ךךיךך^^^ ̂!ו^ ̂\%!ין^< 'I

ה1נ־ח1^ו1:-ש127:פ1צצ1-אי1|ז11ע<1ו-ק1ד<נת
שיגוז: . ; : ' 5י2 ' ' ' ?לפג, , .ה<ה "; י זה

", :?- י 1- מאת יאיר?שטרן,
בימים אלה תמלאנה עשרים
וחמש שנה לאחד ממבצעי החב-
לה המעניינים שבוצעו בעת
. באגן מלחמת .העולם השניה,:
המזרחי של הים התיכון• מבצע
זה, שהיה בעל חשיבות י אסטר-
טגית גדולה: אותם ימים, הוא
מבצע פצוצה וסהימתה של תעלת
' צפון יוון קורמת, המפרידה בין

וחצי האי הפלופונסי•
? לא נכתב עדיין. יש אומ- הסיפור המלא
רים, כי משום שעלה יפה, הן מבחינת
ביצוע והן מבחינת הוסר אבידות בנפש,
עברו עליו לסדר היום, מתקו אותו מתוך
סיפורי עלילות הפלמ''ח. מכל מקום, שני

החבלנים שביצעו את הפעולה היו שני.
ישראלים, החיים עמנו עו היום — שני
בהורים מן המחלקה הימית של הפלמ"ח,
אשר בלמו את התקדמות האניות הגרמ-
ניות אל עבר בירת יוון, ונשכחו כרבים
— שפעולותיהם נשארו עלומות . אחרים

ומוצלות.
השניים — שמואל בן־שפדוט ושלמה
קוסטיקה — נימנו אותם ימים על קבוצה
בת ? ששד! בחורים שנשלחו מתוך הקורס
שממנו יצאו כ"ג יורדי הסירה, לפעולות
חבלה שונות ביוון ובמצרים. ייתכן מאוד,
שלולא התנדבו לפעולות אלה היו יוצאים

? ? י עם הכ"ג. ? .

שמואל כךטפרוט
טוער "טיול" כיפי

בספרו של י. באואר "דיפלומטיה ומח-
תרת במדיניות הציונית" מצאנו כתוב:
,ששה צעירים נשלחו לתפקידים צםאיינ!
גוזצה' מסוכנים ואחדאיים, ומלי־ סדירים ל
אום בנאמנות. העובדה שלפעולותיהם ל£
'היה קשר בלתי־אמצעי עם אדךישדאל, היא שגרמת כי הששה לא היו לגיבורי
הפלמ"ה, לא נהפכו לתלק מתודעתו הקו-
לקטיבית. האגדה התעלמה מהם, אעפ'*
ל)|• ̂הדאש(̂נ -לכתר ד,גבורד

יש^ים הם" ? . :.,י; .' י : ' . ? •:? פת1ת מאשר. ד'כ"ג".;
"ןןבק, ־ונחיזוך^בצע עצהו^יצו^ח^תז
. ?קיויגח, אשר"יבוצע: ב(זוד?י"אפריל'*1941"
לפני מחצית היובל• מפי אהד מהם, שמו-
אל בן־שפדוט' ביום מנהל תחנת הכוח
של מכרות הנחושת בתמנע, שמענו את

סיפורו המלא של המבצע.
באותם ימים החלו הרעשות המפציצים
הגרמניים, על .נמל. פיראוס' אשר הרסו אח
עת על הנמל. הישראלים 'שהיו ־אותה '

, טון, בשם : 20. , .קטנה; בת  ספינת דיזל.
. ־דולפין 2", שערכה סיורי אבטחה במקו־
באחד הימים י שונים סביב לפיראוס. ' מות
ניתנה להם ,הפקודה, .להפליג :לפאסרה,
עיירת נמל קטנה בכניסה לתעלת קורינית.

שלמה. קוםטיקה '. .
 י בגרזן

תחתית הפירה הוכנעה

. "דולפין 2" היתד, ספינת דיזל קטנה.ש-
נבנתה בחל־אביב. מתהת לרשתות 'הדיג
והגרוטאות שעל סיטונה, היו חבויים תו-

י תח,בן שתי ליטדאות וכמה מכונות' יריד..
מתחת לחרטום הספינה נמצא משדר אל־
חוט דב־עוצמה ומחסן חומרי נפץ,.. מתחת
של שימורים לריצפה היתד. כמות גדולה '
ובמקרר, שהיה מלא בכבסים המלוכלכים
של הקפטן, נמצאו גם במה אלפי לירות

ואדרכמונים.
הצוות היה מורכב, כאמור' משני ישל

. דאלים, קפטן אנגלי, פדופ' האמונדם. ברי־
ליוונית באוניברסיטת אוקספורד י ועוד יטי מזוקן? וחבוש ברט, אשד שימש מרצה ,:

שני ימאים יוונים. לפני ההיפלגיה העמיסו
אנשי הצוות עוד 15 .פצצות־עומק, כ־
500 ק"ג כל אחת, ולמקרר הכניסו גם
מנגנוני השהיה ומוקשי עלוקה, ?שכל אחו־
מהם נראה ככובע פלדה ממולא בכפר,

עשרות מגנטים.
"ההפלגה דמתה לטיול ימי", מספר בן־ "?
שפרוט. "לולא הידיעה כי הגרמנים מת-

.חשים כי י קרבים לכיבוש יוון לא 'היינו
המלחמה קיימת. התלבשנו כדייגים ובעת
ההפלגה עצרנו פעמים מספר כדי לדוג.
כיום השני הופיעו לפתע כ־40 מטוסי
קרב גרמניים, חגו מעלינו ופתאום צללו
והחלו להטיל פצצות ולירות במכונות

. יריד,. הם הפציצו גם שולת מוקשים ברי־
טית ששטה אהרינו ופגעו קשה בהרטומה.
זו היתד! הרגשה נוראה, כשהתחילה ה-
הפצצה הייתי בחדר המכונות וכל פצצה
שנפלה למים לידנו יצרה הרגשה כאילו
משאית כבדה נכנסת בכל כוחה לתוך ה-
ספינה. למזלנו לא נפגע איש וכתוצאה
מיריותינו על המטוסים במקלעי לואיס,
. נפלו שניים מהם הימה. לאחר '20 דקות

, הסתלקו ורווח לנו. ? של הרעשה הם '
"אחרי כן היינו מסתתרים בימים במפ-
רצים קטנים 'ומפליגים רק בלילות. הגענו
.כעבור יומיים' לקווץנת ובלילה עברנו ל-
ש־ של התעלה, לעיר פאטוה . צידה השני

היתה עדיין בידי היוונים.: ראה עד כמד. •
חסדי התחשבות. .לידנו היו הגרמנים .
בנמל פאטרה, עגנה אניד! גדולה, לבנה,

:של הצל5י-ה1{דו6מ1ל*1, ה^ועיפ• באדום־'*
?V יום. אחד הופיעו. מפציצים:גי־ •

?סימני צלבי
̂פצ¥ותז>ו1ןט0־עו אותד"'?'^ .!מנים, ויט5ל^^ליה'
"''''"הסתובבנו בעיר שלושדראדבעה יפים•.

לעשות. באותו זמן לא ידענו עדיין את יוחיכינו להודעת האינטיליג'נס הבריטי מה
־ מטות הפלגתנו. בינתיים ירדו הימאים
היוונים לעיו ולמחות באו עם סיוה
דומה לשלנו עמוסה שקי חיטה. בחצות.
. הורונו.את הלילה התחלנו לעשות פדר.
פצצות העומק לסירה השניה ועל כל. פצ־
.מנגנון ,צה הדבקנו שני מוקשי עלוקה עם
השהיה לתשעה ימים. לא ידוע יהיה מה
יקרה בעתיד, ועדיין לא ידענו בשביל מה

פצצות כיסינו בשקי החיטה, לכל שק הכ־ ינחוצה הסירה השניה. מכל מקום, את ה־ ?
נסנו עוד משקלות ואבנים. דק באמצע
הסירה השארנו חלל כדי שאפשר יהיה ל־
גרזן חד. גשת לתחתית' ושם השארנו גם ,

טכעה במהירות השירה
"כעבור יומיים יצא הקפטן מחדר האל-
חוט והודיע: הלילה אנחנו, מפליגים. ל•
תעלה. יוצאים בתצות. הבנו שהגרמנים
מתקרבים לפאטרה ויצאנו באחת י בלילה.
את אנשי הצוות היוונים השארנו בעיר,
כי המבצע היה .סודי ואפילו הם לא היו
צריכים לדעת מהו. הפלגנו בשקט, ללא
אורות, ואת הסירה עם הפצצות המכוסות

בשקי תיטה' גררנו אחרינו.
"הגענו לתעלת קורינת. ההפלגה, בתע-
זכור לי, לה זו, שאורכה המדייק אינו י
היא חוויה. בפני עצמה. גובה קירותיה ? כ־
בה שלושים מטר מעל פני המים, ובעברך '
בספינה היא נראית צדה, ארוכה ודקה,
ורק פיסת שמיים נשקפת ממעל. כשעת-
יים בה באוניה נדמה שד&נותיה משפ־
שפות בקירות התעלה. באמצע התעלה,
יוון מעליה. נטוי גשר רכבת המחבר את '
עם הצי האי מוריאד... או.יי"י ."מי" "?י"
חצי האי הפלופונסי. " "."" "' "

;;כשהגענו אל מתחת לגשר. יצא חברי
שלמה קוסטיקה אל הסירה הנגררת, ירד
לתחתיתה והבקיע אותה בגרזן. מים החלו
חודרים ? 'והסירה שהיתה עמוסה בחמישה.
חומרי נפץ, טבעה במהירות. אחר בך , טון
ההבל שחיבד אותה לספינתנו ניתקני את •
, שקעה למצולות' וכעבור רגעים ספורים
יש־ ' התעלה. זה היד. מוקש עצום ""זיפ,
איש לא שיער את תוצאות פעולתו. המ-
' ש- שכנו בהפלגה לעבר פיראוס ובהודעת

קיבלנו באלחוט נודע לנו שיצאנו מפא•
י בזמן הנכון. שעתייס־שלוש לאחו , טרה

יציאתנו כבשו הגרמנים את העיירה.
"המטרד! של פיצוץ תעלת קודינת מי-
תה למנוע מהאספקה הגרמנית להגיע ל'
יוון בדרך הים. האניות הגרמניות שהיו
מגיעות מיוגוסלביה, דרר הים וזאדריאטי,
היו עושות דרכן דרך תעלה זו לפיראוס

— לולא סוצצנו את התעלה.
"המשכנו בהפלגה לפיראוס וכשהגענו
לפני ־הנמל הנפנו את דגל הצי הבריטי
כהרגלנו מאז ומתמיד' אד משנכנסנו ל־
תוך הנמל החלו לידות עלינו, למזלנו לא
.יאת .פעולת ,המנוע, פשוט מפני . הפסקתי
שהיה קשה להדליק אותו מחדש, 1!חתו•
בבנו וברחנו. הגרמנים' לא רדפו אחרינו,
נראה שהגיעו לעיר לפני ?זמן קצר ועוד

לאי הספיקו להתארגן. .
נזרקו המימה המטפסים .

"הסתתרנו' בין הסלעים ולאהר מכן הת־
חילה הנדידה? דרומה לכיוון כרתים. קשד
האלחוט נפסק אבל הינחנו שכרתים עדיין
בידי הבריטים. שוב הפלגנו בלילות והס־
תתרנו בימים, כי המטוסים הגרמנים תרו
כל הזמן אהד כלי שיט ואפילו אהד הסי-
רות הקטנות ביותר. הקשר חודש ובאהד
הימים קיבלנו. פקודה לצאת לנמל נופליה,
? החיילים לאניות המל- , : בהעברת לעזור
חמה, : בנופליד! התגלה לעינינו מראה א-
-היתד, בלהבות, י אחד הסצצד, יום: העיד
מן: האויד לפנות י ערב,. וחיילים למאות

ותיכו להעמסה. . הצטופפו על הרציף
"הסירות, ביניהן זו שלנו, הגיעו במו-
עדן ,וההלנו :להעלות עליהן חיילים ול-
העבירן לאניות. שררה מבוכה ומועמד,
איומה' — האנשים נדחקו לסירות, דחפו,'
היכו ורמסו איש את/רעהו במאמצים ל-
קיפחו חייהם הגיע לאוניה; אחדים. .אף '
במערבולת זו. האניוןן' צריכות היו להפ-
ליג בשתיים ־אחד • חצות, כדי• להספיק ? ול־
התרחק. מאיזור ההפצצות של המטוסים
הגרמניים.. בדיוק בשמה' שתיים הגענו
עם ספינתנו' אבל אתת האניות כבר הרי־
כבר מקום ד ש&ין. . ונאמד לגו . מה עוגן
על3נו,"לתזודי"למנףי:יכמה י. חיילינו.־(קיפצו
ונתפסו: !!סולם האניה, אולם • מהספינה,
ידהט ודמפופיה* ,אנשי^האגיה.'היבו̂  , ־".. ..".. . .. . . י0ז5,',־?' \י?י'?וז: ?*•*:?•ך^ ..
"חזרנו לחוף, הורדנו את החיילים ושוב
בין הסלעים. בדיד זו, על־ידי , חזונו י אל
נסיעות ?אטיות בלילות, הגענו כעבור אר-
? חודשו הקשרים בעה ימים לכרתים. באי
עם המפקדה ושמענו. על תוצאות הפיצוץ,
כששמענו י שהצליח — .שתינו לשברה מ?
חזרה לאו? ב- כשהגעתי ' רוב שימהה. .'
. תצלומי אויר של ה- חודש י יוני י דאיתי
גשר הרכבת נפל פיצוץ. ההרס י היה איום.
לתוך התעלה. והקירות ברוחב של 30 מט-
רים מכל צד התמוטטו פנימה עד שסתמו
. לגמרי. באותו מקום לא את התעלה
בכלל מים. לאהד שיוון נפלה כולד, נראו ?
בידי הגרמנים' הגיעה לנמל היפה אוניה
ועל סיפונה שני היוונים שהשתתפו אתנו
בתחילת המיבצע. הם סיפרו לנו, שהגר'
.עמלו שלושה־ארבעה חודשים עד ש- מנים
עלה, בידיהם לתקן את אשד הרסנו. אגב,
התעלה כפי .שהיא נראית כיום. נשאדד,
בדיוק כפי שהגהגניפ תיקנו אותה, בשנת

."1941
. .י .היה..היו זמנים.

.סיפורו של שמואל •בךשפרומ. הוא זהו
וחבריו השתתפו מאוחר יותר במבצעי
חבלה רבים, בימי י המאבק. שלפני הקפת
המדינה ובימי מלחמת השיחרור. הנסיון
שקנו ב"עבודות" אלהיאיפשד להט להקים
אחרי מלתמת הקוממיות קואופרטיב ל-
־ שביצעו היו עבודות .פיצוץ. בין העבודות
פיצוץ .הוובע .הישן ניסו.' פינוי שרידי
. פיצוץ שרידי אניות :טבועות בנמל וזיפה!
"אלטלנד." בתוף תל־אביב, ופינוי שדות
מוקשים י במקומות שונים בארץ. אולם
נולת הכותרת של עבודתם היא הכשרת
קרקע בשביל הקק"ל ליד מירון. היה זה
הראשון. .שנערך באח בהכשרה , הנסיון

קרקע על־ידי? פיצוץ סלעים.
. פיצוץ התפרק הקואופרטיב . .לעבודות
מסיבות שונות, ושמואל . :מספר אחד שנים
בן־שסרוט' כיום בן חמישים ושתים, שם
—לא לפני שהשתתף בבי- פעמיו לאילת
צוע הפיצוצים י להכשרת הכביש לאילת,
.•הוא ספון בביתו במעלה !!גרופית. היום
. זכרונו, ולקראת באילת' מהטט בנבכי
מלאות .עשרים וחמש שנה לפיצוץ תעלת
:י למשמרת קורעת,': הוא כותבי? את קורותיו

בשביל ארכיון תולדות ההגנה.

הגנה. על "ג'נראל מוטורש"
!5!מו גובזואלך

תמיד ל• ף1 אדם הנתלץ
"?. מלחמה בעד "עניינים
אבודים", סבורני כי הגיע :
להגן ,שמישהו? ייצא ? י הזמן ,
ימוטו- י"ג'נראל דחברת .על
.מסכנה זו, ה- ••רם"•.• 'הברה
̂יהייה, היא קרבן , נאבקת ע
.לקינטור ולהטרדה מצד וע־
דת הקירה-למטעם, הפינאט.
ג'.מ. ; מדוע,?• ?מפני שאנשי :
.לב סוכנות בי" '?שכדו<בתום
עליתייו לוש, כך'להתהקות
הפרטוים .*ל. עד שהופיע
לפניי' הוועדה,: אשר: כתב
,ספר 'בו 'הוןקיף את סודורי

של־ אחד מסוגי. ;הבטיחות ?
יעל-ידי המכוניותיהמיוצרות

־' ? . החברה.:- ־
,בלבד שהדבר ג- :לאיזו'
רם •להברה צער י יכאב, אלא
•זהר גם •י איום ישיר על שי-
,שלנו. טת. הוזמה החופשית
אנז נרשה למתות ביקו-
־ הברה, שאין לה רת י עלי

מר , נדר זה• להברה לא נותרה"איזה מיו איש" הוא
דרך אלא להזדקק לשירו-
תיה של סוכנות בילוש פ-

רטית בעלת שם.
.הו- סוכנות זאת קיבלה
ראות לחקור הרגלי המין

של מר נדר מתור הנחה
מוצדקת, כי כל מי שאינו
מחבב את מוצרי "ג'נראל
מוטודס" חייב להיות ייצור

מוזר. :
.ז:ם לא גילו שום דבר
רע בחיי המין של מר נדר,
דבר המוכיח רק איזה בר-
. נש ערמומי הוא האיש.

־זה לאחר שמחקו סעיף 
, הבלשים לעשיות החליטו
̂יד את הדבר המכובד ה־ו
שנותר להט לעשות: ל-

אתריו• ? י . עקוב
.קנדי ו- הטנאטור הברט אחרים בוועדה התרגשו מ-"
עניין זה י- אד כיצד תוכל
? ומק^שגת כלכלה ;בריאת:-.
עןקבזם מ? אין. א להתפחה ?י
• י: ? ?:? ;י י • •  ?אחרי אנעים ז י

;- " :?:;:*<־ ::?
?
' : :: .

",, :
. שנתעוררו? ב- •->בעיות
.הזה מ־ מצב,:המפויימ V ו
-מן רהיקות:,לכון, בהדגה
השאלה אפ:מכוניותינו ג־
י:לאו;? עלינו:: לז^ טוחות-או
אוג ?להגנתן:עזל; כל ??;החב'
רות:,הפובלות:ז:מהתקפותי־
הם:;של::אנעים: פרטיים.
̂ג1ז:יכולים :להתיר:לד אייו.
אנשים 'כמרי נדר 'לפלוש.ל־

אלא' מניעים' נאצלים ביותר
בפעולתה; ? על כי חקרה
חיי המין והרגליו של.אדם
שכתב ספר אודותיה, הרי
אנו קרובים.,הרבה יותר, ל-
מצב של מדינת משטרה
אי- י מאשר היינו :!בורים

? : . . . ' '' ;: ? : פעם•
את העוב; , י הבה 'ונבדוק
דות: איש בשם ראלף נ-
דר כתב פפר בשם "חופר
בטיחות — בכל מהירות",
המצביע על ליקויי בפיחות
במכוגיות הדשות בשל פ-

גמים במיבנה. ,

̂* תיבת ספר כזה היא די
י

(. בר בלתי אמריקני ב-
; כפי שהגדיר: זאת תכלית
מיניסטר הגנה־לשעבר,:
רם — טוב למדינה.", יו-"מה שטוב לג'נואל מוטו-
צא מכאן, שאם מר ן נדר
התקיף את "ג'נראל מוטו־
רס" הוא התקיף בבד את
•:' . '. , : .  : מוטורפ!': לאיהמדינה• ל"ג'ינראל-י ;, '
היתד. ברירה אלא לגלות

תחום הפרטי של "ג'נראל
מוטורס"•

ההקירה בוועדת המשנה
הסינאט הוכיהה קודם . של
כל, כי יש צורר בהוקים
: על החברות ה- כדי להגן

גדולות.שלנו.

ראשית כל יש להוקק :
, על פיו חייב כל ! חוק אשר
אדם, הכותב.ספר על חב־ •
רה, לגלות את הרגלי ה- :
, על גבי המעטפה : מיו שלו
: : האהורית! של: הספר.
?לתחיקה : כן: יש לדאוג ־
אשר תמנע מעדים לתעיד :
נגד יצרני: מכוניות, יש יל־ :
את : , , חברות חסוך מנשיאי
אי 'הנעימות של התנצלות :
פומבית עלי מעשים הנה• :
יתע־ ; שבים לנוהג מקובל.
2 . ? ?'. . . ? שייה•
דומני, כי 'המחזה העצוב :
ביותר שראיתי; מימי הי- ?
תה הופעתו של נשיא'"גי־ :
: מ. ? : נרא,ל מוטורפ", ג'יימס
הפינאט, : יי רוץ' לפני: ועדת
כאשד פרקליטו, מר טד :
גיצב לצדו כדי : סוריגסן, :
לקרוא באוזני הועדה הצ־ ?
בה ביקש את .פליהת, : הרה.
: 

! מר נדר-ע^מה <ג;נראל
י ,. : : (, מוטורפ":עוללה־לו.
? : ל כ ל היה זה ?רגע מזעזע 
אלה מאתנו המאמינים. ב- י:
נדכאים שבחברה והבטו־ :
קרבן : . חים כי ג'.מ. ?מיתה
? י י י : י י לאי •צדק משווע. י

 " י י
I
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חברת השיט הישראלית בעי גו
- : ן רופא דרוש

ן אחראי לשרות הדפוא*
תפקידו יהיה ז 1 (11 פקוח על השרות הרפואי

 I באניות•
, רפואיות י: י י . | (12 .עריכת בדיקות
 1 למועמדים/ לעבודה בים
§ וביבשה, וכן טפול רפואי

§ שגרתי בעובדים הנ"ל•
' 1 (1).נסמן של שלש שנים הדרישות

ן לפחות ברפואה כללית•
I (2) נסיון אדמיניסטרטיבי ב-

ן נהול משרד•
ה בעברית א ל מ I (3) שליטה 
ואנגלית,• הן בכתב והן

בדיבור•
ההעסקה תהיה עפ"י

חוזה מיוחד•
מועמדים מתאימים מונ-
, בקשים להגיש מועמדותם י
בכתב בצרוף קורות חיים,
נסיון קודם ועבר לימודי,

עפ"י הכתובת:
צ * ם — אגף כח אדם וארגון

חיפה |־תיד• 1723 

8 11̂ $1 !6̂   ̂ 083: £? |ש 0 08'
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I , והתרבות?. העבד^־נ |לה!לה5כלהשיו|

לשלים- לתיירים 1 1 לותיקים-;:
ן נצלו חופשת האביב |
. . . בסביבה. .נאה,  " לחופשה והשתלמות ישפה והתרבות העברית.
| 

בן $ שבועות טן ושקטה על־יד הים, בתנאי — פנסיון• י י - 8 "מחזור־אביב" מיוחד
? כתות קטנות — הדרכה אישית — שיטות הוראה חדישות. **1 למתחילים, מתקדמים ומשתלמים מ־21.4 עד 19.6. |
ן י 1 עולה חדש ותושב זמני — הכשר עצמך לעבודה ולחיים 1ן תנאים מיוחדים והלואות לעולים חדשים! 
,! ן ן* י בישראל — הכר את ההוי בי גדלים ילדיך: למד .עברית
ט ה"! - נצל את בקורך בישראל בצורה יעילה, מעניות "

9
. .. .. .

_ . העשר את ידיעותיך בעברית. עקור שגיאותין __. . 
§ בכתיב, למד פרקי תנ"ך וספרות. הכר את ההוי 1
"• . 8 בו גדלים ילדיך. ?
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̂י מנהלי עבודה וטמאים ן '̂ 1 "I

י ביה"ס להכשרת טכנאים• ־
ל־א כיב ו 1 § ת 
י יוט ן ד ו מ י ל ן 
|? מודיע על ההרשמה לקראת שנת הלמוד<מ"י
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# השמל* אלקטרו1יקה| |
ם־ 1 I" $ משך הלמודי
§ 2 שבים, כ ־40 שעות לימוד בשבוע• |
|ן 0 תנאי קבלה : ן
!1 1. למגמת המתכת והחשמל מתקבלים מגרי בתי ספר!
*> מקצועיים, ארבע שנתיים. או ממרי 2! עונות לימוד"
|| תיכון בעלי הכשרה מעשית מקבילה• ןן
ן,- 2. למגמות הבניה והאלקטרוניקה מתקבלים בוגרי ן-
' 1 תיכון מקצועי ארבע שנתי, או בוגרי 2ו שגות למוד 1
י* תיכון, לרבות בעלי תעודת בגרות אקסטרנית. •"
!הערה: תלמידים נזקקים המשתתפים בלמודי היום 1
1 נעורים במענקים והלוואות מטעם משרד העבודה. 1
| © בדבר פרטים יש לפנות: §
?> למשרד הראשי של המכון הממשלתי להכשרה והשחל- 1
8 מות, רח' החשמונאית ';•>, ת"א טל. 39001, ת.ד• 0.20122
00 0¤ 6^223 1394 1823 ^13?8%8 00]
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1131§ משרד החינוך והתרבות
£0^ המחלקה לנוער

ה א ש ר ה ה 33תח1! 
להכשרת למוסדות 

ר ע ו נ י  כ י ר ד מ
לשנת הלמודים תשכ"ו

הררשצד, לנתי המדרש ולמדר'גץת להכשרת מדריכי נוער
;פתחת עפ פרסום מודעת זו ותמשך עד יופ ו', י''ג בר"מוז

תשכ"ו (1.7.1966).
כיתות לאחר השרות הצבאי או בוגרי י"א כיתות שעדייןראויים (במקרים מיוחדים בלבד יתקבלו גם בוגרי י'בוגרי ובוגרות י"א כיתות לאחר השרות הצבאי שימצאולבתי המדרש ולמדרשות להכשרת מדריכים יתקבלותגאי ל'בלה . " ""."י,

לא שרתו בצה"ל)•
הלואות

לעסוק בפועל בהדרכת נוער משך תקופה המותאמת לגודלפנדיות) בתנאי שמקבליהם יתחייבו, עם סיום הלמודיםתנתן הלואר, מיוחדת• ההלואות תהפכנה למענקים (סטי־הלימוד והוצאות המתי,־,. לתלמידים התומכים בהוריהםשיתקבלו למוסדות להכשרת מדריכים לצורך כסוי שכרמשרד החינוך והתרבות יעניק קלואות מותנות לתלמידים
ההלואה.

פנימיה
מדריכים בת"א) התלמידים גרים בפנימית ש, המיסהככל המוסדות להכשרת מדריכים (פרט למדרשה להכשרת

לסיים את שרותם הצבאי סמוך לפתיחת שנת הלמודים,מועמדים שיתקבלו למוסדות להכשרת מדריכים ועומדיםשחרור מוקדם מצה"ל
יוכלו לקבל שחרור מוקדם מצי'"ל•

I גית המדרש הארצי להכשרת© רשימת המופרות .!
מדריכים מרכזיים לנוער:

על הר הכרמל שבחיפה שד' הנש־א דד טל. 50861 חיפה.
מטרת בית המדרש להכשיר בעלי תפקידים מרכזיים
'?'הדרכה בנוער, מתקבלים מועמדים בעלי השכלה של
י"ב כיתות בני 23 ומעלה, ואחר נסיה ממשי בהדרכת

נוער.
משך הלמודים שנה אד,ת כתנאי פנימיו" למסיימים
בהצלחה, יוענק התואר "מדריך מוסמך" לאתר שנח

עבודת אחת•
2. המדרשה להכשרת מדריכי נוער
כת"א (לשעבר המכון למדריכי

נוער בת"א)
מטרת המדרשה להכשיר מדריכים למוסדות החינוך

המשלים.
מתקבלים מועמדים בעלי השכלה של י"א כיתות לפני
או אחרי השרות הצבאי, (במקרים מיוחדים יתקבלו בוגרי

משך הלמודים שנתיים, למםיימים בהצלחת יוענק התוארי' כיתות לאחר השרות הצבאי).
3. המדרשה להכשרת מדריכים בבית"מדריד מופמך".

בדל
בית ברל שליד צופית טל. 923394 כפר סבא•

מטרת ?המדרשה להכשיר מדריכים למועדונים בישובי
עולים של תנועת הנוער העובד והלומד-

־לאוזד־ ־ השכלודשל"י"א כיתות ' ' מתקבלים מועמדים 'בעלי
שרות צבאי (במקרים מיוחדים יתקבלו בוגרי י' כיתות
?'־ '" '?"? ? , ; :"."יל? ?"• . -?!אחר השרות הצבאי). ל,

משר הלמודים, שנה אזזת בתנאי פנימית•
למסיימים בהצלה־ תוענק תעודת מדריך.

4. מכון ערג להכשרת מדריכי נוער
בחיפה

בית רוטנברג שד' הנשיא 77 חיפה, טל• 81500 חיפה.

מטרת המכון להכשיר מדריכים למוסדות החינוך המשלים.
מתקבלים מועמדים בעלי השכלה של י"א כיתות לאהד
שרות צבאי (במקרים מיוחדים יתקבלו בוגרי י' כיתות

לאתר השרות הצבאי).
משר הלמודים שנתיים. שני ערבים בשבוע.

למסיימים בהצלחה תוענק תעודת מדריך.
5• המדרשה להכשרת מדריכים

לישובי עולים בחיפה:
בית רוטנברג שד' הנשיא 77 חיפה טל? 81500 חיפה,
מטרת המדרשה להכשיל מדריכים למפעל המועדונים
המשותף לסוכנות היהודית, המחלקה לעניני הנוער והח-

לוץ ומחלקת הקליטה ותנועות הנוער•
מתקבלים מועמדים בעלי השכלה של י"א כיתות לאחר
(במקרים מיוחדים יתקבלו מועמדים בעלי ' השרות הצבאי

השכלה של י' כיתות). |
למסיימים בהצלחה תוענק תעודת מדריך. י ן

@ פרטיפ והרשמה
בדבר פרטים והרשמה נא לפנות אל משרדי המוסדות,
כל יום ביו השעות 09.00-12.00 בבוקר• אפשר לפנות

גם בכתב• י
כמו כן, ניתן לקבל פרטים בדבר המוסדות להכשרת
מדריכים גם בלשכה להדרכה ולכח אדם במהלקה לנוער
של משרד. החינוך והתרבות, רח' יפו מס' 19 ירושלים,

טל' 28111 י-ם.
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לשנת הלימודים תשכ"ז

, <סת"ם ,מום חמ<ש<
( תשכ''ו, 4ו באפריל $66ן ביד בביס

.. מגמות " הלימוד:
?' " " מיקרוביולוגיה"' י " ? 'בלגלוגי ה ,:
??.• ! ו */" . •>. ?? ־ ' .. !?• ;?.V !.ז?.) ־.'•' ן1 כ ?;', ־.י ־

כימיה " פיסיקה

מאתימאטיקה שימושית

* תעודת בגרותי מקורית; אעיור עדי המועמדים להמציא
ביה"ס ובו פירוט מקצועות' בחינות הבגרות, 4 ?
תצלומים, תעודת זהות, הוכחה בדבר מילוי חובת
שרות בצה"ל (או דחיית שרות), ודמי הרשמה

בסך —.20 ל"י. י י י י י

על המועמדים ללמודי תתואר השני להמציא גם תעודת
בוגר אוניברסיטה ו/או אישור מפורט על לימו-

דיהם האקאדימיים והבחינות בהן עמדו-
 ". " "! י

י
. ,

 י
.. .

פרטים ורישום: משרד הרישום, אוניברסיטת תל־אביב,

קפלון,
י
.
י
קרית האוניברסיטה, .רמת־אביב־ '.בניו.

ובימים כ' עד.,12.00 :? בימים א'—ה' בשעות 10.00 .

רה' גם בשעות 00 15 עד 00 17 ! כחי-''ט נכח
11 כלכ* כעיכ ככת ־?4 — כשעות 9.00 עד 00

כא־.יין1 6;)19 ן!א י.:ו"ה ך""..

I- .̂  : ;——

̂^8ו5ן  ̂ 3 0 נ 1 1 8 1

ן לכניסה מיידית 3%, 4 חדרים |
| בצפון תל־אביב רח' ויסוצקי 12 [
1 (סוף כ''ט בנובמבר מול "צמרת") |
| 0 תכנון מעולה י© הסקה מרכזית @ 2 מעליות "אלקטרה" <
ה ?צ ימו דה © טלפון פנימי והכנה לחיצוני? ! י נ ח ן 0 

1 לפנות במקונז דירה מסי 12 1
־ '.! י 1 י I י
I . 3 ש ס < ן בע'ימ ^ 1 7  !£1^ 1
\ 252166 ,442441 טל: 222623, . |

¤ משרד העבודה ' משדדהבטוווו
¤ אגף הנוער המעשיר, הצבאית
¤ ' '?החינוך המהןנועי,-' .? ! ח?5ימ 'האדדמתעשייגג

?" התחילו? 1ההדשםהי
ן לבית הספר התעשייתי

§ לשנת הלימודים - תשב"ז

3 @ המעוניניפ המסיימים בי"ס יםודי יפני להחלקה
8 המנגנון רחוב ב' מ0' 22 הקריה, תל'אביב,
||| בימים א'—ה' בשעות' 15.00-17.00 ויביאו עמם .. .., _ . . . . ־עודת כיתה ו' מבי'יס יסודי.  , .. *$

1̂זץץע ^  ^? 141''

י ז ה ק ר  מ ה
יצחק סימונוב

ת'א, בן-עמי 10 טלי 220011

0111̂ ?8'י7! 80 ^̂ יי 01(
'*¤ש511(1511811111!1!1̂

/עמש־נתעומל.. דוודי
*.יי- חדד

טית | סטנ אסי  I
המתמחה בצילופ טכני

כעמדה רציניתומעביד מעונינה
ומענינת

עפ אפשרות לדת?דפ
טל. "72710 בין 00 900-12

למוטד צבורי
דרושה מתרימה
בעלת יהולת והופעת

באחוזים • סודיות מובטחת
לפנוי' ת.ד. 1917 הל-אביב

למפעל מתכת
כסכיכת תל־אכיכ

דרוש(ה)
ש.רטט(ת) מכונות

נפיון של שנה עד שנתיים
לקבלת פרטים

נא לטלפן 80 17־3

. כל־בו אליעזר
יסוד המעלה 44 תל־אביב

. ליד התחנה המרכזית
כתשלומים נוהימ: ;

הלכשה, נעליים, שטיחיפ,
וילונות, רהיטים קליפ

המועצה המקומית אשדודומכונות נביפה?
לקראת שנת הלמודים תשה"ז

?? ' ם?? י ר ו מ  ? ם דרושי
̂ הדתי פכל.ר&קצועות החוגעייב לגיזז''פ זע!5!י

והריאלייפ ופו במקצועות: ?
תפירה, .פקידות, נגרות, מפגרית,

השמל, כלכלת כית ושרטוט
. בהוראה ובעלי הכשרה מועמדים בעלי נסיון וותק
מתאימה, מתבקשים לפנות בכתב למועצה המקומית
י וקורות חיים. אשדוד, תוך צרוף פרטים על השכלה ?
 בוםקילה יצהק — ממ"ק ופגו.ראש המועצה

I ג מנס* ה ה וממוז
ן .. *ד ושל* ם

., . תשכ"ז 1 החלה ההרשמה לשנת הלימודים
| לכתות: טי' יי' י"א' י" כ,

I ווים! עיוני בםגםות
ן הונוניסטית וריאלית

ן תיבוןן מקצועי בנוגנוות
ן רדיו אלקטרוניקה

! ושרטוט
י ת י רו הבג ת  ו נ לכחי כולל הכנה  .והתרבות ,§  | הנערכות מטעם משרד החינוו•

§ מורים אקדמאים * כתות בוקר *
ן שכר לימוד מודרג

I פרטים והרשמה בשעות 9—1! 5—3,
ק רחוב רכ' עקיבא 1 (ליד קולנוע רון)

ם י ש ו ר ד
13ת^נ1ד<ם חעומלא* במן ו

לעבודה ממושכת בת"א-יפו
כ ד ר י ה - ד וי:ט'ש

^י 116 ו9י י ̂ י יהודה '18 ר8שון-לציוו, טלסיו "' י 'ר

ד ר רש
מפע<ל) סוג א' ) טכנא* אקסטרודר

לבית חדושת לפלסטיק ע"י גדרה
לפנות עם פרטים מלאים ל־ח.ד. 14006, ת''א

חת ט ב ו מ ת  ו י ר ו ט

להוצאת ספר<ם גדולה
ש ו ר ד

מנהל חשבונות דאש<
בעל ידיעות בתמחיר, געל גסיון רב, חרוץ,

דייקו, מסור ונאמן.

נא לפנות לת.ד. מכ• 4775 ת'יא ולפרט מקומות ענודה
קודמים, השכלה, גיל, ומשכורת מבוקשת. סודיות מובטחת. !

למועמד המתאים' מובטהיס תנאים שובים.

שט!00ו£8 י 111111181—— 858£882^82 . 8ו18י33*ןוף8*<ו 3
י 1 ?" י ' ? ? - • ? ? ? ? ? י ? י "' ^>^.: 8

?^!*!̂ ̂ן רן^
?ון^ין^^ן

!̂ ,8! 8?

.ן מודיע על המשרת הפנויה הנאה
1 *מהלקה לקשרי צבור: |
ך 1 ר ו ע  ל ז  ז ו 1 ועובד? ?בקשדז. .צבור ?! ע 
I חכישורימ הדרושים: נסיון כעריכת י ובעמידה ?
I 3 עתמאיונ., רצוי נפיון פכתיפה על נושאים טכנייפ,' ידיעת

8

י '

|
גוער דקי"מ מגע נאי,?! עם קהל

!מועמדים העונים לדרישות הנ"ל, יפנו ככתב בצרוף!
!קורות היים ופירונו נסיון קודם, לאגף כח אדם•!
בית הסנט, קרית־הטכניון, עד יום ו' 15.4.66, בציון"

̂ש ̂י̂ו ̂וווי־־ ??!?!?? I??30!",?. II 11̂

 עם הדזזבת גית הספר ן
^
%ק6^

^
..עמל בצפת וגמר שלב ב' ן ||̂ ̂ד ^#

 של הבניה
*̂ ^̂ ^*

ש <"ם ו ר ד
מורים

ע וח: ו צ ק מ ב
% הומאניים: (פפדות, תנ"ך, הפטוריה)

# טכניים: (טכנולוגיה, שרטוט, השמל, הוזק הטריפ,* שפות: (אנגלית)
? תורת האלקטרוניקה ותורה הדנב). ; ?

כים מדרי
: ב מ ק צ 1 ע ו.ת

ביה"ס הוא במסלול 4 שנתי במתכונת מורחבת, מוכר* מסגרות מכנית, •מכונאות רככ
ומאושר ע"י משרד החינוך והתרבות.

. נסיון על המועמדים להגיש הצעותיהם בציון השכלה,
בהוראה והדרכה,

בדבר פרטים נא.לפנות לביה"ם התיכון המקצועי "עמל"
223385. צפת — דרום. טל. 30284 להנהלה או חיפה טל.

י ? ? סודיות מוכנוהת

חברת השיט הישראלי בע"ם
ות \ ג <ם: | מנתח* ש< דרוש

לנתוח ופתוח המערכות
ן הקשורות למחשב אלקטרוני

| מסוג י.ב.מ. 1401 ו־360.

.קודם. דרוש נסיון מעשי
רקע אקדמאי יועדפו, ,ן בוגרי הטכניון ומועמדים בעלי
מועמדים מתאימים בגיל 30—20
| השולטים היטב באנגליונ מתבקשים

י לפצות בנתב יד אל! י

אגף כח־אדם וארגון
| ת-ד• 1723 חיפה,

צים דוד העצמאות 56—54
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,וד15 מי יתפוס את המקום? אחרי הפסד בית"ר השאלה היא: י

נראה שהגענו עתה לשלב
הסופי של משחקי הליגה הל-
אומית. הדבר מתבטא בכך,
שקבוצות רבות איבדו את ה־
מתח ומחכות רק לסיום יזעף•
נה; אחרות נלחמות על נפשן

ואחרות על כתר האליפות.
ברור עם זאת שעדייו לא

? והפועל ר"ג. ?* 6 תיקו בין מכבי יפו?
X 0 נצהון לבני-יהודה על \
I •2 שמשון ת"א
להפועל ת"א.$ נצהון ? ל 0 .
? , על בית"ר ת"א• , ?
4 © תיקו ?בין הפועל חיפה?
X . .ן והכתת"א
־$ הפועל ירו . .בין 2 © תיקו
ל שלים ומכבי נתניה. \
4 @ ? תיקו יין הפועל באר ?
? שבע ומכבי שעדיים. >
1 © תיקו בין מכבי פ"ת 2
I , •והפועל פ"ת : >
? © נצחון למכבי ת"א על ל
? הפועל מ. יהודה. .?

נגמר הפל. הפועל ת"א הוכיחה
יתרון רציני ועתה אנו חוזרים
למשחקי-בית, לאחר שורת מ-
שחקי־חוץ, מה שיתן לנו מק־

דמה רצינית.

גם בתחתית טרם נסתיים ה-
מאבק. נראה לי שההכרעה ה-
סופית תיפול. רק בשני המח-
זורים האחרונים, מצבה של

בית"ר ת"א הוא נואש. .
¥• אני מקווה שמשחק ה-
גומלין בין מכפי יפו והפועל.
. הוגן וללא חשבו- ר"ג יהיה
נות אישיים, אני חוזה תיקו,
כיוון שלר"ג יש כיום הגנה
. ב- , השוער• שוהם . וגם ' טוב. הלוצי יפו אינם'טובה כושר
מסוכנים, מלבד אשכנזי, אותו

אפשר לשמור.
•¥• ראיתי את המשחק הרא-
שון בין כני-יהודה ושמשון
ת''א. בני יהודה היתה טובה
יותר ונראה לי שמחר תנצח
בכל זאת, כיוון שלשמשון אין
המשחק משגה הרבה, לאחר
שהגיעה למצב טוב בטבלה,
בני יהודה לעומת זאת נמ-
צאים במצב מסוכן — הם

ילחמו וינצחו,
.ת"א חוזרת ל"בלו־ ¥• הפועל
מפילד", שם היא משחקת טוב
יותר ונראה לי שעקב הפסדה

האחרון של כית"ר ת''א, יהיה
לנו קל יותר. השחקנים יודעים
שצריך' לנצח ב־3-2 משח-
קים, כדי להבטיח סופית את

האליפות.
•¥• הפועל: חיפה והכח־מככי
ר"ג שייכות, נדמה לי, לאותו
הנןצפח לסיום סוג של קבוצות,.
העונה. י לכן הן יהיו שבעות
המשחק ביניהן יס- רצון אם :
? י • ? : ? ? ? • תיים בתיקו. 
הכוועל. ידוש־ נתניה נראה לי* המ<2זחק בין • : ליפ ומכבי
אף חוא כמשחק •שיסתיים ב-
ירושלים? תעלה תוצאת: תיקו. .
כבטחון על, ?.מגרשה, לאחר ש-
ניצחה בנתניה, ואילי מכבי
מזל- . ינתניה מסוכנת מאוד אם י זלים בה. י- 
שעדיים ייפגשו במשחק קובע* הפועל כאר-שכע ומהפי
בו ישלטו גורמי העצבים והז-
הירות. ההגנות תשאפנה באופן
מיוחד שלא לספוג שערים וזה
— יבוא על חשבון ההתקפות .

ולפיכך .תיקו.
# מצבה הקשה של ? מבכי

טכלת הליגה הלאומית
לאחר 25 מחזורים

1. הפועל ת"א ? 20:35 33
2. מכבי נתניה 29:44 29
3. שמשון ת"א 21:31 28.
4. הפועל פ'ית 23:33 28.
ת"א 25:36 ?27 5. מכבי
6. מכבי יפו י 7:27? 27
7, הפועל ר"ג ,29:31 26
8. הפועל חיפה, .27:25 26.
9. הכח־מכבי ר"ג 31:31 25
10. הפועל ירושלים 34:27 25
11. הפועל מ. יהודה 26:30 24
23 34:26 12. בני־יהודה' : '
22 38:29 , 1̂. מכבי שעדיים
21 . 14. הפועל באר-שבע 20:15
15. מכבי פ"ת י 34:21 20
16. בית"ר ת"א 34:18 16

פ"ונ והעובדה' שהיא' מתמודדת
— מניעים אותי להע-ב"דרבי" עם יריבתה העירונית הפועל.

ניק תיקו למשהק זה.
?$? מכפי ת"א תנצח את הפו-
על מחנה־יהודה, למחית ? שה־
משחק ?נערך בפ"ת. היא קבוצה
טובה יותר מן ח"מחנה" ואם•
אמנם יהוור לשורותיה רפי
מחץ • הרי שיתווסף לה • לוי,

למכבי. נצחון. ולכו ' . רכ —

//דרגי *-< "־ שזןר^"ם. ?!!! באר 7ו
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מכשול אחרון - הפועל חיפה
, — מאת יהושע בהנא —
נשואות 'הערב ל-עיני. אוהדי. ספורט הכדור- . סל יהיו
עבר היפה. שם עומד להח־
רץ, תיאורטית, תואר אלי־
פות הליגה הלאומית, כמש-
חק בין קבוצות.הצמרת —
י והפועל הפועל תל ?אביב

היפה.
בעוד שלכדורסלני הפועל וייפה, פרט לחשבון היוקרה,,
אין כבר תוצאות המשחק מש־
נות מאומה, מכיוון שנצחון או
הפסד הערב פירושם — מקום
שלישי בטבלה. הרי שלכדור־
סלני הפועל תל־אביב ה"משו־
כה החיפנית" היא המכשול ה־
עיקרי שנותר בדיר לזכייה

באליפות. .
שכן אם יסיימו הערב כדור־
םלני הפועל תל־אביב את ה-
משחק, כשידם על העליונה,
יהיו כבר זכאים ללגום, לגימה
ראשונה, מגביע האליפות,
• .־ת שבהמשך דרכם, גם אם
.על־ידי יריביהם העי- '.!צחו
רוניים — כדרופלני מכבי,
עדיין תעמוד לחם (לכדורסלני
הפועל) מיקדמה של נקודה

בטבלה.
מבחינת יחסי הכוחות, הרי •
שיכולתם הטכנית של התל־
אביבים טובה יותר. זוהי קבול
צה עם שנים־שלושה שחקני
עורף יעילים. שלושה־ארבעח
שחקני מערד קדמי קלי תנועה
? המצויים בכושר טו51 • ולתור,
וב"עונה החיוורת" של הכדור־

סל שלנו — זה הרבח.
לעומת העדיפות הטכנית של
החל־אביבים,' יחנו הערב החי־
פנים קורה כל מגורם הביתיות,
מיכולת אישית טיבה של שגי
שחקני חציר יואב רץ ושמואל
אבישר — המצויים, כפי שנת־
ברר באחרונה, בכושר טוב,
ומיכולת משופרת מאד של
שלושה שחקני עורף מחירים
— יגאל . , ובעלי' יד־טובח"

וולודרסקי, אילן ורחפטיג ונז'י
לוי.

. .לדעתי, תצליח הערב או-
תה קפוצה שתגן טופ יותר
על פלה, ומבחינה• זו נראיפ
י לי פיכויי' הקפוצה ?התל־
̂ו"מ' - ?דאפיפית • שניצחה פפיפופ
יאפיל י משהק הצממ4:בח?םה
ז31!ישה המש- קימעה על יתד
חקים, שנדחקו משופ־מה לקרן
זרת. ברם, איו־ספק שכל אחד
מחמשחקים הנותרים חשוב כ־

שלעצמו.
הנה במשמד־העמק, מחמוד־
דת הקבוצה המקומית המדורגת
במקום ההמישי, עם מכבי חי־
פה (מקום רביעי) במטרה לת-
פוס את המקום הרביעי• כדי
לעשות זאת תהיה קבוצת מש־
מר־חעמק צריכח לנצח בהפרש
של יותר מ־16 נקודות, כיוון
שבסיבוב הראשון היתה ידם
של הכדורסלנים חחיפנים על

העליונה (49:65).
לנכי המאבק הקשה כ-
תחתית, יש חשיפות רכה
למשחק, שייעדר הערפ פ־
, בו תארח ? קרית־מוצקין,
,את קבוצת מפני המקומית
הפועל חולון• וחפיפה פשו'
נזה — אפ תנצח הקפוצה
החולונית פירוש הדפד —
פיוט הנשירה פר מהפועל
חולון ופיכויי מכני קרית־
מיצקין — אפפו לדישאר
פלינה הייאומית. נצחין
מוצקינאי פירושו — המא־
פק זאי־הנשירה נמשך...

פמשחק הראשון ניצחו
החולוניפ — 38:59•

בגבעח־חייפ המצב כמעט
זחה• נצחון הקבוצה המקומית
על הפועל קרית־חיים, פירושו
של דבר — גבעת־חיים ד,תר־
חסה מאוור הנשירה. להיטד —

הפועל קדית־חיים התרחקה. ב-
סיבוב הראשון ניצחו כדורסלני

. . :•59:81. קרית־חיים
כתל־אנינ, .הארחינ ?נד
. צת פית"ד ת"א, שנתדרדרה
למקופ הלפני אחדון פטפ־
לה את. קבוצת חצמרת ה־
פועל נפת. פער המקומות
1 פטפלמ^מורה"פאילו מובטח
.־ הנצחון לקבוצת העמק. ה'

המאפק פתהתית.
בסיבוב ?הראשון ניצחו. כדור? ?

סלני גבת (52:63).
המשחק הששי ייערך הערב
בתל־אביב• קבוצת מכבי מא-
רחת למשחק קל את גבעת־
ברנר (44:68) למכבי ת"א ב-

סיבוב הראשון).

. י י י " טבלת הליגה י
. ? הלאומית, בכדורסל .•
יהמדיזיור ה-20 לאחר

40 1077:1440 . 1. הפועל ת"א
2. מכבי ת"א 1130:1409 38
3. הפ. חיפה י 1246:1437 6?
4. ,מכביאיפמ: $81265:1234
5. משמר-העמק 1203:1230*31
*I 1178:1227•?" -0̂ע 6""1ע
2*1322:1302; *. 7." *־,פ',ץ1למי
8. הפועל י־ט 72?1308:1 28
9. הפועל ק"ח 1376:1309 23
10. גבעת־ברנר 1284:1116 27
11 11. גבעת-חיים 1314:1151
12. בית־אלפא 1430:1303 26
26 13. בית"ר ת"א 1230:1125
14. מכ' מוצקין 1289:1097 23

8 קבוצות תחתית נאבקות
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לאחרישההכרעה^ב צמרת שני מחוזות ליגה א' נפלה

— מאת ישראל רוזנבלט —
ככר ה?ההרגשה הנמעט וודאית . כי בצמרת הוכרעו
עניניפ, בשני המחוזות, ככל

ח־ ' מה שנוגע לעליה לליגה
עתה באורח לאומית, מפנה.
טבעי את מירב תשומת־הלכ
לתחתיות, שם נאבקות עדיין
הישאר דווקא כליגה א'...גןבוצות רבות על זבותן ל־
שבעה מחזורים נותרו לסיום
עוגת חמשחקים בליגה א', ולפי
שעה דומה המצב בשני המחו-
זות : ב"צםוך' וב"דרום" מצו-
יות בסכנה מיידית 4 קבוצות,
בכל מחוז. בשני המחוזות,
חמור במיוחד גם מצבן של
האחרוגות, המסגרות בשתי
: נקודות אחר המקדימות אותן
בית"ר חיפה ("צפון") וביתייר

קרית־אונו ("דרום")• ,
מבחינתי זאת, הפתיע? ביותר
נצחון החוץ של בית"ר חיפח
בשבתה (1:2), נצחון •שהחזיר
את בית"ר מ"עמדה אבודה" ל-
עמדה המאפשרת זינוק סביר

להיחלצות.
.אפשרות זו מתחזקת לאור
העובדה, שהחיפנים יארחו ה-
שבת על מגרשם את הפועל
בני־נצרת. הנצרתים מגלים ה-
שנה שיפור ניכר ביכולתם (ה-
מתבטא אף במיקומם הנוכחי
•— אך גורם הביתיות ה- (9)
חיפנית בתוספת שיפור המורל
עשויים ־לסייע? לבית"ר• בהשגת

תיקו .ומעלה.
מיתרון. הביתיות. תיהנה גם
. קרית־שמונה קבוצת הפועל
(מקום 14— 15 נקודות) המא־
רהתיאת הפועל נחליאל. מכיוון
הנהליאלים? כקבוצת ־ . שמעמד
מרכז טבלה מובטח, יחסרו ה-
אורחים י גורם מדרבן וקרית־
שמונה מסוגלת בהחלט לצבור

שתי נקודות יקרות.
הפועל הרצליה, השותפה כ- ,
רגע לבית"ר חיפה ב"סגירת
הטבלה" יוצאת לצפת וקשה
להניח שלאחר משהקה ישופר
מצבה, כיוון שהפועל צפת חז-

קה. למדי בביתה.

חודורוב _ עדייו מעל כולם!

ליגה א' צפון
(לאחר 23 מחזורים) י

1. מכבי ?חיפה 6:56 40
35 29:51 , , 2. כפר-סבא
3. בית"ר נתניה 31:38 27
4. קרית-תיים י 20:34 26
5. הפועל טבריה • '48:47 26
6• הפועל הדרה 21:20 26
ד. כפר־בלום 25:28 25
8. הפועל נהליאל 23:24 23
9. .מי-נצרת 28:24 22
10. הפועל עכו • 31:32 21
11..הפועל צפת 33:32 20
12. הפועל נתניה 45:35 19
13, מכבי חדרה 47:26 15
14. קרית-שמונה 46:20 15
15. הפועל הרצליה 44:28 14
16. בית"ר היפה 48:26 12

את "חבורת חתחתית" הצפו-
נית, משלימה מכבי הדרה. היא
זכתה בשבת האחרונה בנצחון
נאד, וחשוב על הפועל נתניה
(0:4) וחשבת תתמודד ב"דר־
בי" חדרתי עם חפועל. תוצאות
מפגשים דומים אלו בעבר
רומזות, כי תוצאת תיקו מתק-

בלת על: הדעת.
ומה בתהתית ה"דרוס" י

במוקד יימצא כמובן מאבק
התחתית הקובע, שיפגיש את
בית"ר קרית־אוגו עם הפועל
גבעתיים. מכיוון שקרית־אונו
מזדנבת בקצה הטבלה, עשוי
רק נצחון מלא להעניק לה עוד
סיכויים. מכיוון שגבעתיים גיל־
תה לאחרונה התקדמות, תהיח
חתחזית שלנו־: תיקו ומעלה

לבית"ר.
חבירח ירושלים שנידרדרר
עד למקום ה־15 תארח השבת

(לאחר 23 מהזוריפ) ?ליגה, א' דרום
1. נס־ציונד, 18:39 38
2? רמת-עמידר 18:45 31
3. בית"ר י-ם 24:50 30
4. הפועל חולון 26:34 28
5. הפועל אשקלון 31:34 28
רמלה 33:42 27 6. בית"ר
7. מכבי חולון 28:31 27
8. ראשון־לציון 21:36 25
9. הפועל לוד ? 23:31 25
10. הפועל ק"א 24:26 23
11. בית"ר לוד 45:25 18
,לי. כפר־שלם 42:28 16
13. ר,פ. גבעתיים 41:27 14
14. הפועל מרמורק 38:20 14
15. הבירה י־ם 60:24 13
ק"א 42:22 11 16. בית"ר

את הפועל. אשקלון. במידה ולא
תתאושש על מגרשה, כדי ל־
חלץ לפחות נקודה מיריבתה
העדיפה, ייחלשו עוד יותר סי-
כוייה להישאר בליגת המשנה.
הפועל מרמורק, שרק נקודה
מפרידה בינה לביו "אתור .ה-
נשירה", תתארח השבת ברא־
שון־לציון. למרותי עדיפות ה-
מארחים לא תפתיע תוצאת

תיקו.
ולבסוף נזכיר את המיפגש
המסקרן ביו ה"אלופה המיוע-
? לבין דת"' סקציה נס־ציונה,
'הסועל'יפפר־שלם ־(•על במגרשה
האחרונה), שהתרחקה לאחרו'
נהו מעט מן התחתית, בוכות
.שורת הישגים נאים. האם תצז
ליח דווקא כפר־שלם להפתיע

את המובילח חבוטחת י
שאר המשחקים 'ראה ב"לאן

השבת ?"

ןלאן השבה'
כדורגל

ליגה לאומית .
מכבי יפו — הפועל ר"ג

• שמשון — בני־יהודה("בלזמפילד" - היום 15,30)
י־ ("בלומפילד" - 13.30)

הפועל ת"א — ב'־ת"ר ה'יא
הפ. חיפה — הכה־מכבי ר"ג("בלומפילד" - 15.30)

הפועל ב"ש — מכבי שעדיים
מכבי נתניה) (נ?גרש:

מכבי פ"ת — הפועל פיית
הפועל ירושלים — מכבי נתניה
הפועל מ. יהודה - מכבי ת''א

תחילת המשהקים — 15.30
(צפון) ליגה א'

הדרה — מכבי חדרה , הפועל
הפועל נתניה — הפ. כ. בלום
מכבי היפה - הפועל עכו

הפועל כפ"ם — הפועל טבריה
בית"ר חיפה — הפועל נצרת
— הפ. נחליאל ה6. ק• שמונה
הפועל צפת — הפועל הרצליה
הפ. ק. חיים — בית"ד נתניה

(דרוס) ליגה א'
בית"ר ק. אונו — הפ. גבעתיים

הבירה י־ם — הפ. אשקלון
הפ. ראשל"צ — הפ. מרמורק
מכבי חולון — הפ. ק. אונו
חפועל לוד — בית"ר לוד

בית"ר רמלה - הפועל חולון
הפ. כ. שלם — ס.כ• נם־ציונה
בית"ד י־ם — מכבי עמידר

(צפון א') ליגה ב'
•הפועל ר. ,דוד — הפועל יגור

מכבי ק. ים — בית"ר ק. טבעון
הפועל אפיקים —
בית"ר 'קרית־שמונה

הפ. ט. הכרמל — הפ. מ. העמק
הפועל נהריה — בית"ר נהריה
הפ. עפולה — בית"ר ט. הכרמל

הפ• כ. אתא — הפ. תל־חנן
א.ס.ק. ביאליק י— הפ. ש? נחום

ליגה ב'(צפון ב')
מכבי נ. שלום — הפ. שפייט
הפ. דורה — הפ. ג. אולגה

בית"ר דב נתניה —
מ.ס. אבן־יהודה

מכבי פ. הנה — הפ. בנימינה
הפ• ג. היים — הפ• פרדסיה

מכבי הרצליה — מכבי זכדון
• בית"ר יעקב פיית —
הפועל יעקב כפ"ס

היפ. בית־אליעור — הפ. רעננה
הפועל יהוד — הפועל שעדייה.';חפ. ש. חמזרח — בית"ר חולון ? ?בית"ר עזרא — מכבי ר"ג ?ליגה ב' '(דרום אי)

הפועל צפון — מכבי שמואל .
; מכבי בת־ים •— הפועל בת־ים:

הפ• ב. יעקב — בית"ר הררי
הפועל אזור — הפי• אור יהודה יהפועל גני־תקוה — בית"ר ר"ג ?
(דרים בי) '" • ־ ליגה"ב'
. הפועל דורות — בית"ר עקרון,

— ד,פ. ק• מלאכי "? א.ס. עלית
הפועל אשדוד — הפועל רמלה

;::. מכבי רחובות — הפ. אופקים
, ב. שמש,!|ן ̂-־יהפועל שדרוו -היפ.'

? ב"ש ;. ?" זופ."דימוינד,:— בית"ר '
"; ד,פ• רחובות• •*- הפ• בני־ציון
יי!< הפועלי^י"ל^— מכבי רח^ות

. אתלטיקה
, -,שתי תחרולות, אחת מטעם הפועל ואחת מטעם מכבי,

ייערכו היום ומחר•
באיצטדיון מכון וינגייט,;
תערך.חיום אחיה"צ?תחרות מב--
לאתלטי הפועל, במסגרת- תו,

ההכנות לכעוס הפועל.
. המכבייה בת"א באיצטדיון

ייערך בשבת (מ־9.30 בבוקר):
מפעל אידלסון המסורתי.
... מרוץ.אופניים .

. מרוץ אופניים לבוגרים, ל־

.: מרחק 35 ק"מ במסלול באר־
שבע—אורים, יחל מחר ב־7

בבוקר. כן ייערך מרוץ לנוער ?
; במסלול שער־הנגב — אורים

(25 ק"מ).
שני המרוצים הם . לוכרם
של חללי קבוץ אורים, שנפלו

במבצע סיני.
. כדורסל

משמר־חעמק — מכבי חיפה ?ליגה לאומית
גבעת־ח"ם — חפועל ק"ח !

(חערב ב־19,30)
הפועל היפה — הפועל ת"א :

מכבי מוצקין — הפועל חולון
בית"ר ת"א — הפועל גבת

(הערב ב־20.00)
התעמלות

אליפות הפועל לבנות מדר-
גה ב', תערך בשבת באולם ה-
פועל היפה־ תחילת התחרות

ב־9 בבוקר.
משקולות

במסגרת הליגה הלאומית ב-
הרמת משקולות, יתמודדו ה--
ערב ב־8, באולם הפועל רמת- ו-
'• גו, קבוצות הפועל המקומית

והפועל יבנה.
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תל־אביב .

מוצאי שבת: 7.15—9.15
בימי חול: 4—7.15—9.15

אוריון: 9.30-7.15
הנד ;תחתן שנית ?

אלנכי: שבוע 2
החברים העליזים

אבר,ר: "כיצד להצליח עכ
בחורות כלי לוזתאמץ"

אופיר: שבוע 10 7—9.15
 גולדפיננד

: רק למבוגרים אדמון־דוד
סחר העבדים

כו־יהודה: 7.15—9.30
מבצע ל־יר

גת: 7.15—9.30
 פודו,? פריז

ברדדוו: לורנס אוליביה, קרול
לינליי חטיפתח של באני

דן: גירי לואיס
נער הגיישה

8.45-6.45 : דרום
 כזוב האוזבה

הוד: 7.15—9.30
מוישח ונטילטור
זוהר : זקי מורן
התקליט השבור

: רק למבוגרים זמיר
פגות אפילו ביום ראשון

הן: 7—9.30
גבורי טלמרק

ירוו: 7.15—9.30
חופשה בהרמון

9.15—7.15 : מור (שכון דן)
אהבות חדשות

מרכז: 9.30-7.15
מבצע ישראל בפורטיםעיד

מוגרבי: שבוע 4
דוד שטייגר זזטשנונאי

מתמיד: פטר מן, ג'סליו לין
;גד המונגולים עלי בבה

נלקביפ: 7—9.30
שבע הדמויות של ד"ד לאו

עדן: 9.15-6.30
6ינפר, עלי בבה,אלדין
פאר: 9-6 שבוע 6
, המרוץ.הגדול ,

הריו: 7.15—9.30 שבוע 17
ג נ י ל ר ד

צפון: 7—9.30 .ש,בוע:5
I ויוה מרידדיד-;־ 

..־2 (רמת־החייל): ג1,.7ד-9.15 .
י- י - ה צי ל ו! ידי 

שדרות: ג'יו ריטשי
י : תשוקה סובבת עולם

דמת־אכיב: פיטר סלרס, פיטר
אוטול . ימה חדש פופיקאט

תכלת: שבוע 5
מוכר הצפרים

• תמר: שבוע 3
פאנמומב חוזר

תל־אור (תל־ברוך): ג'ק למון
כיצד לרציה את אשתך

ו פ י
אביכ: ריצ'רד וידמרק

האוהביב והנועזים
אילת: 7*9 רמנה פודסטה

מבצע שייץ ז
גל-דון: 7־9 פרלה סינול""

.:ולדה לפורענות
נגה: 7 — 9

עולמו של הגרי אורי;:'
יפאור: 7 — 9

 בריווקה
צליל : 7 — 9.15

בת־ים . ~אהבת למבוגרים בלבד
אודן: 7 — 9.15

תיק איפהרפ סודי כיותר

-ד.-יס: 9.15-7 רוק הודםון
גירושיו ;ובה אמריקה

עצמאות:9.30-7 ג'ון ווין
עולם הקדקכ

פכיון: 7 — 9.15
המרגל בצל המות

רמת יוסף: 7.15 — 9.15
אליל ההמונים
ן ו ל ו ח

ארמון: 9.15-7 אלביס פרסלי
קרניבל העליצות ? ,

גיל: 9.30-7 ג'יימס מייסון,
שלי וינטרס לוליטח

מגדל: שבוע '2 9-6
גנידתי הנאור,

רון : 7 — 9.15
לנשים לא איכפת ,
רינה: 7 — 9.15. י

כוכבים על הקרת'

חיפה והסביבה
מוצאי שבת: 6.45—9.00
בימי חול: 4—6.45—9.00

אורת: בריגייט ברדו,
זיאן מורו ויוה מרית!

: ג'יין פונדה, לי מרוין אורלי
הבלדה של קאט באלו

ארמון: שבוע % קירק דוגלס,
ריצירר האריס. גבירי מלמדי!

אוריון: רוז'ר הנין
מבצע דינמיט

אמפיתיאטרון: שמע 2
מבצע חין מקשת

גלי־אור: עומר שריך?,
סטיפן בוד ג":גים חאן

אעג'לי'ן

מלחמת בבל באשור
הן.י שבוע 4 סיוד פלשט ?

'כמערבולת האהבה

־.יפה: גיק למון, הגרי פונדה
מיהטר רוברטם

פר3ל.מי8 : 3.45־6.30־9.15
הופיטה כקשמיד

מידיה : קורן בל
שופט לנוער

: מיי בריט נלסון, מירון
הדוד, מן ההדים

9.10 : שבוע 2 6.35̂- מאי
4 בניה של קטי אלדד

עצמון: (רק למבוגרים)
' בדר עבדים בי&ינו

!אד: לקס ברקר, הרברט לום
האוצר מאגכ הכהו־
רון: סופיה לורן,
פיטר פינץ יהודית

תכלת:
ח;ער על הדולפין

תמר: ויליאם הולדן,
גלוריה סונסון שדרות פנפט

בית־חעפ:
אבא של חייל

היובל:
. כך עולים לצמרר.

. אורות7
אבא של חייל

'פפיר: בך עוליפ לצמד}};''•
'- *יי (נוה-שאנן): י '" מ(יון איני בית

עממי (נוה שאנן): 9-6.30
פרופסור בגש5 היבש
זהר (ק. טבעו!):

;שואין ;ופח סיציליה
יוכל־אור (ק. טבעוי):

האושר הנעלפ י
צכיט (כ• אתא): 8.45-6.30

תעלומת 7 המנעוליפ
: בית-נגלר (ק. חיים)
6.15 — טורפדו 100

9.00 — חופשה כלמיץ
:יצן (ק. חיים): 8.45-6.30

מזל טוב קטדינה
: 6.45־9 :כיון (ק. ביאליק)

מבצע אמהטררב
גן-עדן (עכו): 6.30י8.30

. דבריחת תנועות

נתניה
9 — 7 — 5 אסתר: 
עולמי 'טל שלומיאל
יגיל: 5 — 7 — 9

סוכן חשאי ס.כ.אי? 18
שרון: 7.15 — 9.15

למחרת חיופ
סטודיו: 7 — 9

ה"ובווז

ה י ( נ נ רע
אורית: 6.45 — 9 .

המושבע השביעי
8,30 — 6.30 : ;קמת חאחים מציסטה ?צוק-אור

מגדיאל
שבה-גיל: 6 — 8

דיו קונצ'ופ

כפריסבא
. עמל: 7 - 9.15

אכא של חייל

פרדס חנה .
9 — גית־העפ: 6.45 
מין חדש של אהבה

הרצליה
דגניה:

6.30 זקופים נובל־פ הגכירים
9.00 להקה טורקית
~

9 י השרון: 7 -^~ . י
אל תגטוש אניח זו
7 י — 9.15 תפארת:,

גלגולי אנוש;' ;

, ירושלים
במוצאי שבת: 8.45-6.45
בימי חול: 3.30—8.45-6.45
אריסיו: מבצע גולדגיינגר

אוריון: שבוע 4 ג'ולי
אנדריוס צלילי המוסיקה
אומע: ג'וי מוקריג'י

אהבה כסימלא
ארנון: פרידריק סטפורד
סוכן פ.ב.אי. 117 בברזיל
איר־גיל: ויטריי גסמן
;שיפ... ;'טיפ... ;'טיפ
הבירה: 6.45—9.15

קירק דוגלס גכורי טלמדק
סמדר: 9.15-6.45 אנטוני

?וין זורבה היווני
ירושליש: 9-6.15 שין קוגרי

מרוסית באהבת
שבוע 2 טוני קורטיס, הן: .

גטלי ווד המירוץ הגדול
עדן: שבוע 2 אורי לוי,

אורי זוהר מוישה וינטלטור
ציון: גירי לואים
תכשיט המשפחה

דון: 7 חרבות ל-7 אחים
;ל־אור: שבוע 3 היילי מילס

איריו פפם הופטת ביוון
ה ל מ ר
איליו:

הקרקס הגדול
ראשון־לניון

: י 6.45 — 9. ראשון
או'כולה־מיו

9 — 6,45 .: ;עמן
נשיפ.... :שים... ;שים...

תפארת: 6.45 — 9
... ______גבעת הנבריפ

נוה: 6.30 — 8.30
ספי:ת האשליות

רחובות
כית-העס: 6.30 — 9.30

צלילי המוסיקה
כית-הפועליפ: 7 — 9.15

מבצע קהיר
הן: 6 — 9

צלילי ה&ופיקה

-":.גבמתד5.ז ,גמת:גו;
? אודיע: 9.30-7.15

..??,כצעו-ישראל^^ידפיסעיד"
ייול בריגר," אורלי: 15.ד-15;9

אינגריד ברגמן אגסטסיה
ארמון: 9.15-6.45

? מרי פופיגס

גל־אור: 5.30-7.15 חודסט
בוכהולץ מאמריקה כאהבה

חדר: 9.30-7.15
שבוע 4 ואחדו{ גולדפינגר

לילי: 7.15—9.15 נדיה טילר
שלושה כמטה אחת

נגה: ד—9.15 גלו פורד
'!לקת זומר מהמשטרה כאהכה

פטודיו: 7.15—9.15
מאיר מרגלית משפחת שמהון

קפפ: 7 מרלין דיטריך
. עגילי הזהב ?

דמה: תיאטרון יוסד• גןלזף
רמת־גן: 9-6 שבוע 7

צלילי המופיעה
שביט: 7—9.15 פרנק סיגטרה

י פון רייאן אקספרם
בנייברק

שגה: 7—9 אדי קונסטנטין
אדי אומר.אדי מקייפ

אוד־יהודח
8.45-6.30 . ב ו פ ?אור־יהודה: ר א פ 
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תורנות בתי־מרקחת
היום: אברמוביץ וח' המ?ו

נ'ורג' 21 טל. 21072?
שנת: נטיש וחי שטראופ 10

טל. 2011'-.

הודעות
ערכו נעונח הה 'ץ חוגיה במק•• נמנו' מטורי חיחהח יי-
רא, נתירה שבע"ם, נאגדח ימד
רש? ובמנהגים והווי. נרשטינ
בבית העם יום יום. ניז 5—8

נערב.

ת דירו
0 דירות מגר'עיט' השיועווז,
ורג' 0, 25800 םיטון' הנזלד ג'

ו). (מ?ו"
0 ?דירזת ?מכירת ולהשברה
חנויות• מנושים והעסעוח —
שארי' בן־הלל 18, ווו![)25 (50־ ד"ו)."

דירות למגירה
0 בהוומנות דיות 2 חווים

ניית חכונ! ט?£(ן. 13-־.(1::.
0 דירתך חט:ר מא דמי תמו
באמצעות "פוםום ,אורי' בן־יהו•
דה, הרשם במשרדנו ותקב5 הי־

גם מודעה נעמו!.
0 למכירה דירת לוקסוס בת
י ברחביה ת- !ו חווים :יר\ש5ים.
מורת 140.000 ?:'י. המעונין יח?

קשר 5מ5פ1 22810 או 04ו!7('..
0 חידוש מהפכני ברכישת די-
רות . ביר!מ!?יפ. בקנותר ?דירה
(בכל בודל שהוא) הקב? למש-
כנתא עד 10' אחוז ממחיר ה-
דירה, זאת תודות למבצע יויץ
1000. דירות ברחוב הרב ברלין
11—30—37, בנ!ת 3—4 י חדרים
רח' ביח וגן 0 כייוז ונו 'דג. י
דיווח מזח 2—3—4 חדויפ זנן
דירות בנות 4,י1—2%—ו>.י3
4!4 חדרים בדחי דבי בנימין
בבית הברט. דירות פאר בתל-
פיות ע"י קפה תלפיות גנות
עזה פינת חתיבוניט דירות ב-*/'צ—,./'3• וכן דירות פאר ברתוכ
נות 2—1:—ו— חורים. הקבלנים
עזרא יוסף לוי ובניו מציעים
דירות מפוארות עם כל השכלו-
לים המווונייס. כל הדירות כו-
ללות הסקה מרכזית, מטבת גריל
עט חרסינה מלאה. ארונות קיר
במטבח, נוף מרהיב עין. פרטים
במקום ינ? שעזת היזם אז נניח
טלפון 20807 בשעות 0—0 ב?הקבלן וחי ?שמואל הנניד 14

יערב: י
0 לנוכח ההצלחה הגדולה אנו
ממשיכים במבצע מיוחד — די-
רות לזונות צעירים במחירים
לל:; ד"וים. הדירות בתלפיות
<'י3 חרדים עס הס- בנות 2% י־
קה מרכזית — רצוף שיש בחיר
המרדנות — חרסינה מלאת ב-
מטבח — התשלום: 20.000 ל"י
ער הכניסה והיתרה כולה בתש?
לוםיפ נוחים. פרטים ;וספים
בנית הקבלן עזוא 'וסו• לזי,

רחוב -נגיד 14 טלי "2080.
רחוב בית• 0 ננוגיאז בגופיו, '
ובן 31, טיפי! 03040 ירושלים,
מציע למכירה דירות פאר בבית-
ו נ!, רחוב ביתענן 31, בנות 3%
ו־4 חדרים לבגיםה מידית, הדי-
רות כוללות: הסקה מרכזית,
שיש כחדו המדרגות. חרסינה
:פנימי. דלח ה- מלאה• קו טלםוז
,ןרטאיין^ ,קרקע  ̂ כניסה מצופה
לטשכנתא ־עד־ פרטית. אפשרות' •
5-30%. חנניסה ? ,מצופר, פסיפס

;נן*א, . כמו כ1 - מוזאיקה יפאני.
בשלב בניה 5*<;"מ9אל" גב1מ.
וגן ברהוב הרב עוזיאל, דירות
בנות 3—4 זזדריייט עט נוף מר-

היב עין.
0 למכירה דירות פאר במושבה
זנרמניח בנות 2—3 חדרימ עם
־םקה' ובז דירות כנות 3—4 חד-
-ים ברחוב טשוניתובםקי. י פר-
טים: כדורי, רחוב יפו 39 טלפון

27911 או 25501•
0 ,,3 חדרים כבית.םו6וח1*. ש•

קד, האוזים 5 י<ת הכרם?
6 2% הדרים, ארונות. טשר?
ניחובסקי 2ה ק.ג. מיודובגיק,

,21.00—17.00
0 3 הדרים, 4 ניוונים, כרפ•

אברחם- מלאכי 23 טל. 23208.
0 דירת 4>2' שחייל 32' גבעת

מורני, כדורי. -
3 3 חורים והול, רסקו, נצ-

, .32100 , נלסוו 2? אבישי
0 !!/'2 ?הדרים' למכירה מידית
טשוניהובםקי 00, .רסקו, טלפון

.31532
0 דיות 8 חרדים ?יהול, משר-
גיחובםקי 59, רסקו, שיו, 38643.
6 בהזדמנות 3 חדרים והסקה
:יסים חפלמ"ח 7? י ?:וחי נ"ט בנובמבר. פדטיכ כהן
הפורצים 30 טל, • 3 חרויט ,

.3072;
:ניסה מידית טלפון 13843:. ?• בקטטה 5/י2 חדרים לוקטופ
0 למכירה דירת !!,?ג.סלח 25
:!מ"ר ־ליד מלון המלכים קומה

ו' לטלפו 30017,
• למכירה 3 . חדרים• דחוב

'יש-לקיש 5. בסן.
0 דירת 2 חדרים במרכז ה-
גיר. טלפון 21809 כל יום אח•

־"צ פרט לשישי ושבת.

6 הד• חברח להשקעות ופ
חוח בע"מ שררות הוצל 14 ירו-
שלים. מציעים למכיירח דירוח
פאר בנוח 3—4 הררים עם פינה
אוכל בביוו־וגז ברחוב עוזיאל,
בביש להולילנד. הסקה מרכזית.
המדרגות. חרסינה שיש כחדר .
. אויר. אפשרוו! מלאה. 3 כווני
למשכנתא• פרטים נוספים כמקונ
או טל. 37700 — 24121 בשעוח

? ? 11—0 בערב, ?
דחי עקיבא 10 אי! טלפון 25588 ירושלים,* פנחס קריליק' .
מציע למכירה דירות טפזארוח
ברחוב רחל אמנו למכירה מיי-
דית דירת 3 חדרים ונ! דירח
ו? חדרים + חדר נפרד, מתאים
לנו ילדים, רופא ע.ווד דיו וכוי.
0 שגי חרדים וחול מואר. קייב
פינתית קרית יובל אורוגואי

(11, בצח?
© בהורמנות דירת 3 חדרים
מרווחת הול מואר. הסקה, תגאיפ
נוחמז, בשדרות הרצל בית ה•
גרם לפגות 371,;3? :_
0 דירת ג,י2 חווים קייב קוית
יובל יעקב טהוו 15 (שטו 10־

.3507 מחים 32) גולומב טלי 1
9 ?דירת 2%• חדרים, חדשה,
הסקה, גבעת מרדכי. טלפיו 23101

צבי.
 בקויח

0 דיות ב'.י2 ?חרדים,
יובל, גוררו! 2' כניסה ?20, ק"נ
אירני. ? -. :
8 2 תווים מסודרת היטב +
משכנתא. פתן רח' זכרוו יעקב
10 רוממה דידה 47 מ-10. .

0 בבית הכרם 3 תדויט קייב
1*0? פינתית מטבח נהדר 38.000

טלי 02385, ,י
0 2 חדרים בקטטון, נילי צ

; ? 30114 דזנצלםקי
6 דירת 2 חורים והיל גדול
הסקת ברחביה מטודלה 25 כהן,

טלפון 23201? ,
# שלשה תורים, הסקה מרכזית
גבעת בית הכרם' בלוק 1' דירה

41? טלפון 30013.
6 בהזוסטח 3 הדרים ומדפסת
גדולה רבי מאיר 8 קטמו! וג-

טורה 01012?
© למכירה דירת '0,י2 חדרים
דחי מתוולה 2 ירושלים טלפון

? .33380 ,38051
18 קייב 3 חרדים הל"ה , - 3

45,000 דרוקם, 34070.
© !: חדרים ופינת אוכל קייב
פינתית דרומית בטזשנה יונית
למסירה מיד, טלפו! 03404. .

הול הסקה 9 3 חדרים ?1 קטז •
בבית הכרם. טלפון 304.13 משעה

;17
- ארונוח קיר, 0 2% חרדים,
<ז.ב. טשוניתובםפי 50, בנןימל.
8 למגירה ווילה 3 חדדי שי-
נה סלה ומטבח גדולים חדר ע-
,נוף, בודה? חדר טשחקים הסקח

טלפון 30358. . י : .
8 דירו, נאה' צ חדרים קומה
אפרים בלוק 1' כניסה'!/ נלט,אי' 3 כיווני אוויר' שבוז שער
0 דיות נאה, 2 חדרים והו<

, שפרינצק, קצנלםח 0, רסקו,
קח טלפ11. 35783? .י© כבית הכרם 2 חדרים והם•
© 3 חדרים:בקרית; מנתם ט5•

םון 02084 (פרט לשבת).
יוונים ביטתנאי 34, רוסט. . י© בהזרטניח 3 הדרים 3 כ•

נ: יר,י/.  ̂ 0 דירת 2 חדריט
ג-*דויטליט. שיפי-ו-עובר-י—דזמר-ינר.
נבעת שחיו דחי חפלמח '5-4 בית
שני אצל; קליף,־' ביטים ?אי ח'
י; • ןע>9-^ז>יינ^(ים"8חיר ?''601009 ין5" ? ?  . ? מןומניפ?" -? ? ?
© למבירח מיריח 3 חורים
וחול רחוב? נחמיה 0 ק"ב טלפון
: . . 28450,־ י
, הא' 9 3 חדרים בנית הנדס
רזים 'בלוק 14 כניסה 40. 24238
'.: ? 10—17 כיטגסקי. ? י י

בזול, 9 3 חדריםייבקריח 'נובל.
רחוב סימון. נוליבר טל&ןז —

:30180

דירות להשכרה
:9 לזזשכרח "בדט"פ 3 חדרים
רח' הטורים 14 ויגוצקי. טלפון

?22234
9 בדמ"פ דירת 2 חדרים הול
ונוחיות 2 מרפסות• ק.ב. טלפן־

.-;:>.!> ? •.? נים ן.'.:;-?
והול גיקים, בש- ,0 2 חדרים.
כר חורשי במרכז העיר בסביבת
. יבקור חולים. טלפון 34072 0—ף : . ,  " : , בערב, י
0 דירח'בת $: חדרים' בלחי
ברח' טשר• י . בבני! חדש מרוהטת ,
ני"זנסקי מם' 37, עם הסקה מי?
?פ• : בזית להשכרה בשבר חדשי
נוח: לס.נ.' קבלנים בע"מ רח'
הלל 28 ירושלים, טלפי! 20750,
9 בדמ"פ דירת 3 חדרים' קומח
8-̂ קרקע, כמרכז העיר. בשעות 5-
אחהי'צ,. וחוב הנביאים 51, יכל;

מור.
0' מבחר ?גדול של דירות נ?

י . , ומ"פ להשיג .ב"פדםום-אוו".
9 בדמ"פ ניח בודו 6,נ2 חו-
וים גיגח במושבח גרמנית טל•

פון 30300? . , ־ ? ?
.0 בדמ"פ דיות 2 חרדים והול
גדיל במיןור-ברוד, טלפו! 20812.
9 בשכ"ח דירת 2 זזדריט ותיל
(ריקה) ק"ב בית חברם הסקה ־

הרצל 82 אי אחה"צ פרידמן. ?
0 להשכיר ברחביה רירה מרו-
הטת 2% חדרים וחסקה. 'לטלפן

31474 חוץ משעות 1—2.

0 בוט"פ <!,י2 חדרים גדולים
עם שכלולים. אברטור דור חכרה

40, .גלעדי.

דירות מרוהטות
0 הטוב: לדיווח מווהטוח ב•

פוםום נן-נאים' י0י 68.
9 לחודשיים דירת מרוהטת
4,<2 חדרים בבית וגז רח' חידא

10 גוטליב?
0 לחשכיר דירה מרוהטת /
.3 חדרים• קרית יובל גו• לומב 23 ב, ירי שוויו טל,ויקי'

. .0221-17.
0 דירת 3 חדרים ברוממה. מ•
רוחטת כניטח מיוית. לפנות ל•

דחף למספר 2700?
. לוקסוס. 4 0 ברחביה דירת.
חורים' מרוחות ל-4 חודשים,

טלפונים 28830) 28080.
9 בשב"ח דירה נאר, וטלפון,
בנדם אברהם 2 חדרים גדולים
מרוהטת היטב להחקשו 22505.
ברתוב 0 2• חדרים מווהטיט"
ברוריה. —.150 לחודש לשנה/

שנתיים, טלפון 23.170?
'0 דירח 3—2? הד טרוהטה

להשיג ב"פרםום-אור",
0 1• חדרים מרוהט + הסקה
מונזית: בטשוניחובסקי 32 לפ-
נות: גלאובד, חפלמ"ח 2!; טלפון

.30840
0 דירת םננון מרוהטת +
טלפי' בבית הכום. ליהיר או ל-
זוג בעלי טעם 100• ל"י לחורש.
נימים שי.שי שבת וראשון טלפוז

•01350

הדרים מרוהטים
9 חדר במרכז, 23427.

0 חדר מרוחט ליחיד/ה, או־
רומאי 20 בהיר?

8 חדר בטלביח, 31707.
0 חדרים מרוחטים (גם במרכז?

להשיג נ"פרטום אזר".
0 חדר טרוחט בקרית משח
(אפשרי לחג). טלפח 20-180 נ-

בוקר ובערב.
0 תדר יםח טרוחט, בקרית
שמואל לםטודנט/ית ח.ד• 4007,

ירושלים?
0 ,עבור 2 .חברות דחיות חדר
וכל הנוחיות וציוו• ע"י טרה•

סנטה 24813.

ביקוש דירות
0 טעזנין לקנזת 4,י3—4 זודרים

. .23307
0 מבוקשת •דירה י מפוארת (ב-
לי מתווכיט) 4? תדרים בקומה
שניח עם צדדים טובים, ברחביה
כנגד תשלוט מידי או טלביח ?
במזומנים (או כטטכע חוץ לפי
רשיון). נא להגיש הצעות, סקי-
צה' ומחיר מבוקש ?ת.ד. 453 י־

רושלים? ;
0 מעונינים לקנות דירח מ-
רווחת 1• חדרים, בסביבח טלכ־

ית, רחביה? לטל&ו 403ו8.
0 דרושח דירה מרוחטת 5—4
חדרים עם טלפון, מכונת כביםח
והפקה מרכזית בסביבת לחביח
עבור טשפחה אמריקנית, ההל
מאוקטובר 1000 ?-10 חדשים.
המלצות וערבויות קיימות. לפנות
7281 ירושלים, עבור ,,משפחה

אמריקנית". . ־ .
מעוניגימ לקנות רירה 2%— ' 0.
2 חדרים, לפנות • גליף 24002

' י?12—0 בבוקר. ' , ̂ןלטך עי :־': ".
',0.' ;כריכיה ד טורדנית : מבקשת
45" אפשר ̂'ד"ג^ל עדר .נעל טקצו
̂! לפ- '10.000' גם שוחפוורעפ
נות לת.ד. 2045 ירזשליט עבור

"גורר".
0 לטסירד, (או דרוש שותף)
למסעדה במקום ?מרכזי. לפנות

ת"ד 232 עבור מספר 100•
0 יועץ בטוח כללי, ששון,

ת''ד 1008 ירושלים.

בתי ספר
0 ביה"ס לנחינח "רמזור" רח'
הלל 28 טלפון 25502 קטנועים

ומכוניות נהנהלח א• קטאדה.

שעורים
0 למד לרקוד ב-5 שעורים,
נס דיסקוטק, אצל הנזי ר'
בדטשניירר אוסישקיו 23, 32535,
0 מתימטיקה ופיזיקה בביחר.

טלפון 33038, .
, מכו! "שגיא". הכנח ילדים 0
לבר-טצוה בירושלים. פרטים:
הסלר ג'ורג' 44 כימים ב, ג' ח,
7—5 בערב? .
0 מתימטיקה לתיכון ח.ד• —

7202 ירושלים. י ,. .
9 מורה מדופלמת ?צרפתית• נו•
חנת שיעורים ליחידים ובקבוצה

ודד 455. ירושלים. •

.; שידוכי־ם : ־ .
9 חדש בירושלים! זווג בנוסח
ה־120. פרטים ת"ד 713 ירוש-

לים• טוריות טזבטחת,

פרסומים
לבל ה• 9' מודעות ?"מעריב" ו
? הודעות ?גל־חקל — ?לש- עחוניט.
רותו פרסום. לז־נאים רחוב יפו

_
38 טלפון 20000? ? ?

9 מתקבלות י מודעות• לכל חע•
חונים. ";לאן. הערב"- שמאי 8.

מכוניות
9 שרוחי םוסיחא 'העי"
; ,0 הטשוד רחוב יפו (11 
:I1 25888, חטוסר רח' מגרון
טלפיו '25771. טנידח כל ו.י:
כרמל !סוסיתא, דגמי 1)1)111 .
ווח אדיב — אספקה מהירי, י
חשלומים נוחים - הוזלסת ר"
סוסיתא ישן בחדש מניות ג:,־
^ '־'

גיות סוסיחא חושוח
"̂ ווווך־ 0 מוסר סוסיתא "
28 ירושלים טלפח 3771" -י
רות למכירת סוסיתא, תקוני '"
נונלאס !צנ'ג - ט'פן? "ז,,
חורשי — בטוח תיקתיפ שנתי,1
0 "סע-נא" םני1 ירועןופ־"ו
,. " "1888 : יפו 10 טלפיו
ובב נוטעים ודנב עבורה מי".
י1
"

י עצמית - מכוניות טונםי
1005 בלבד? חמחיריפ חמוגז'"'
'
 ̂

9 בהזדמנות שורד
10-10/7. טלי 21038 נענווו,

9 למכירה פולקסוואגרז^ץ
10.200 ל"י. טלפי! : 0-180(: •:
ערב 24444 בבוקר ו"י !זיול.'
,̂ 9' למכירה פילקשוונו '©!ד
לפון 32320. '

טלפון 20014 אי 01443, ""0 למכירה מכונית ב.ט.וו.ז"דז
0? למכירת בהורמנות ברי^ג

05 ורדיו, טל. 30110;:, י(אן,
!ל5

י
0 םולקסוואנו 02(1 נ, נפ*

צוייז, יד ראשונה למכירה, ט־
-2273' בי| 11.00-011.00, 1

9 ב.א.ת — חבוה לנוחו, וזי
־- שלוטציו! 0 טלפון: 2310:1, ה?
צת םולקםוונן ירושלים. סונ:י.ז
לטברטה. תשלומים !וחים אז"?
דזת להחלןד,- השנוי' 0נז;ןן"

לנהיגה עצמית.
0 אוטו־ח! — כנו ו"־וחיתזף•
פון 22733 ירושלים. בוננות רא-
שית למכוניות םאאב• טפהוויו
דנם 1000. החלף מכונית־ ו,י?נד,
כםאאב חדשה. מחיו הונו ינחו
מכוניחד הישנה. הצעות לדעבור
השבוע: 1003 פי.אט 000. 1111:1
וו'וה ווקסהול• 1004 פיאט 1:110
ורדיו. 1059 ווקסהול ויקטיר ס-
- םוינט עם טגן•! טיישן. 1000
חדש. 11158 ווקםהול קוסמה. ו-
עוד מבחר מכוניות טשיפ"ש

מיד ראשונה.
© שריתי סוסיתא' רה' יפו 19
10 טל• 25883. הצעות השנועז
1004 טנור טוסיחא מנוע (*גן
עט טסט לשנה. 1000 סטיישן
םוםיחא עם מנוע חוש נמצ:

יוצא מהכלל 1250. ל"י.
0 . מוםו נשנר — אזור ותע-
שיה רוממה, טלפונים 4ו:1)1יי,
25730. סוכנות פיגיו ביוושליס.
החלף מכוניחר פינ'ו הישנה בנו־
כונית חדשה. הצעות השבוע:
1005 פיניו 403. 100-1 קווטינ;

דה-לוקס,
0 בהזדמנות הילמן 47(.י1 א־?
ר' אוברול מלא, טלפון 4(:וו2ו:.
0 למכירה סוסיתא טםחויוז
מורל 1004 במצב טצוייו• לפ:וח

טלי 20544. בערב : 2211.1.
ווקםחול מלוקט 1055 ורדיו. ? 9
נטפטמבר מצב מצוי[ 3000. ??

:!לפו 37852?
0 פולקםוואנן 1003 טצנ ס?

צוין טל, 62720 אחה"צ?
0 למכירה פיאט 1300' 11101
נמצב מציין, אייזננרג 8000;;,

,24340
© כרמל 1000 1004 מצוינת.
0250 ל"י? מור 38201 (בשעות
היום) בית חברם. רחוב יבינו?

ביץ 7.

אופנועים קטנועים
9 אופנוע מצילם בהזדמנות.
0.6 כייס, טטט -וביטוח לשנה.

.,מהס;-נא. טלפי!? 24444 <איר,
0 מחפש ב.ס.א•" 1050 — 11100

: "• 04354 יעיב. '•

-"הצעות.עבודה - :
' מטפלת 'לילדים לע? 9 דרומח
כורח אצל ? משפחה טובה בידו-
שלים (דיור ולינה במקום), ד
מועמדת המתאימה טובטחיס תנ-
אים טובים• בעלות נסיח יתקש-

רו •לטלפו: 448072. בתל־אביב.

ביקוש עבודה .
0 בעל מכונית סטיישן טרופש

!בורח טלפון 37003.
9 נעל טבןנית מסחרית מע.וני;
בעבודה מתאימה. לצלצל 708'ש.

, שרותים
9 בירושלים "המרחיב" מכצז
כל עבודות בנין שפוצים זיפ!־,

גגות. לטלפן 22237 ירושלים.

רה מכי
9 .מרכז מכונות כביסה ביוו
עלים ב"פלון חשמל" ע"י טקסי
"אדיח". מכונזת כביסה פדידעז
נ־8ב י תשלומים תקזני מנומר'

נכיסח? מכל הסוגים.

בתי מלאבד.
9 לחשניר.בגין .בדט"פ.500-
800 מטויט מחאים לבית מ5!ר

נח ח.ד• 2545 ירושלים.

משרדים
9 למכידח משרד 70 מט"ר נ-
טו בכית חכים חלוקת הטשוו
לפי יצוו חלקות. .לפנות: עצמו!

טלפי! 30405 בשעות העיב.
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תורנות בתי־מרקחת
ה י ו פ: יוסף, יוסר 1!;, ט?.

•01014
ב '6 ב ת: חמורה, הרצל 87

תורנות אפףטל. 03211.
חילם לבשבת רופא חורז, דייר
נךזיו, אחווה, רח' חורב 28 א'

טל. 88551.

דירות
והפנינה בתים, דירות, עסקים,9 טרכו הוידלח יןוית מוצקיו
שטי הוננח) טל' 711501 אוטו־""ד, הוצנונ, ישמנו 15 (ע"י

נה1ומנות דירת 7 חדרים —0~־ -י. לםנלת; טל. 827057נ! נדול, במרכז עין הים. . נקוית-טוצקין רירית בנות 578 חים:•" טל. 233775. מציעה:0 חנ' הקיני בע"פ, פינםקו̂: לי
1-1. חדרים. ננוה-שאנז דירות
כנות 3 חדרים. דירר, בת 1'
..., יזדרים נרחונ לרדים בכרמל
הני1יא 121, בית שופרםל, טל.0 אפל משרד לתיור ננרטל,

87387, רירית בכרמל•
ננניםד, + משכנתא. בהוד 1;0 נית משותף 214? —,18.000
חורים לוקסוס יןומה/נ' בכניסה
נהווטנלח —.28.000 ל"י, בת•מונטיפיירי 2 חדרים לוקסוס-.40.000 + משכנתא. נרח'
ננניםה —.30.000. בדמ'יפ נהדר?ה. בהרצל 2% חדר קיטה/נ'ענאס 214 חדר —.21000 ככני־נליט 2 חדרים —;18.000. ברח'
י• חדרים י,ומה/א' —.15.000.
נקויות: 3 חדרים ?לקפלפ בית
רות מריחטית מכל הסונים וכ-דיווח נדט"ם, שכו־תוושי, די-חוש —.15.000 בכניסה. דירוח,
פסים חלקית או כללית. תעשיהעל שפת הים בוננלו, בר, קיו־כל טקופ..להשבות בעונת הקיץ
נטפויו, מחסנים, חנויות, מנו•
נון, קיוסק עחינים, אטליז 1-לת, ירקות, סוכנויות, מיז, מז-
שותפויות. לפנות באמו! מלא
לליינ טרולוביץ .תיפח, וחי
גדעו! 2 (פנח הרצליה 15),
טל. 521701, שעות קנלה 2-4

"ו)? ואחרי 8 בערב (מלד
0 למכירת 1%; חדריט נשו-
וית-טוריח 50.000. 2 חדרים
10.000 . אצל ולד — הולצר שדרות-ח•ע"י מרנ1, נרמי־מפתה•

נשיא 121, טלפון 82205.
0 נאט רצונד לקנות לטבור
להשכיר או לשכור בית, מגרש,
דיור, עסק נם במשכנתא. פנה
ביג-נן" העלית 42 נת-נליפ ל"

.533084
תפיס ונשנוניפ + משכנתא. בשי0 למכירה דירות ננתים משו־
כ"ה לבדט"פ. עסקים חנליות מג־
___ושיט• הולד בינה, עליח 52, כח-נלים טלפלז 522854.
0 למכירת אל להשכרת קוטג'
בהזדמנות בכרמל. כרמלי, טלפלו

.83573

דירות למכירה
0 2 חדרים לחול ק.ב. ע"י
הנו-הפרטי נוו) מקפים. טלפזז:

!;8023 אחה"צ.
0 2 וזורים, מטבח גדול, מר-
פסת פנורה + ארו• נותקיר.
טל. 71327? ? יקויה-היים י"ח 18 משפ' ברמן
?•__2ס2יוה דיות? 2.־חר<ץם ו-
..חול: בטובו קרית-מוצקיז, ט?־ . פן;: 20(!4ז .. ....
_^''©-יזזאית .2% חדרים מדווהח 'לנוטל' טלפון: 80518. '
0 וירח פאר חדשח, 3 חווים
-:- פנת עבודה, באחווה דחי
מ.יונ א'/55 ק"ב. רק בשנת

10-1-1, טל, 88020, 522184.
8 למכירה 2 חדרים בשכון
עה"ל, בת-נלים, בלוק 8 כניסה

1 קייג. דור שלמת.
0 הזדטנוח, חרר וחצי למני•
יה. חנפן 11, טלפלו 527348.

9 רירה במצב חדש, הנם!
40, פרנר.

0 למכירה דירה אורירית,
נהורת 2+הול. פרטר נבוה.
(ע"י הנפ: 3) סמטת טלטול 0 '

י0טיםל, טל? 522510.
0 נכרטל 3 חדרים להלל מואר
ארונות מטנח וחדר ארונות.

'?רי-הצב' 80552.
0 למכירה דיות 3 חורים

מוה-שאנן. טל&ה 231620.
• ?מניוד, דירה מדווחת 2%
זווויט + הזל. נזה-שאנ!, ג?•
ניע 1, זינגר, 222044. מ־17—

10, שבת 10-0—12.
0 נהדר דירה מדווחת 4 חד•

יימ טלפון: 521093.
0 דירה מרווחת 2% חרריפ.

חנינו! 40/0 רמות רמו?
נוה שאנן הלוי פרץ, טלפון:* דירת חדד קומפלט כדרר

225111 שלוחת 375?
0 . במרכז נשר ליד תהנת ה•
אוטובוסיפ ?מנירה דירות נאות
נניח 2% חדרים לכניסה מידית.

? תנאי תשלום נוחים במיוחד. מט•
ננתאות גדולות. לםנלת: המוע־
צח חטקלטית נשר. מחלקת הדיור
521201, ? ? ?? ?• 2' דירת לוקפוס ננוח שאנו
9 ?מנייה וירה 2% חדר מרבו

אחווה. טלפון 80540.
?נו1<. . וחול בכרמל, • 3 חדרים
שקט. מוכזי. טלפון: 910655

מווב.
+', 0 למכירת דיךת 2 חדרים
? ?היל קרית 'טפרינצק ב?זס 41/25 ? ? , ? , . . סופר? - 
© ייוח חדר בנוטל •80023,

"'? ? ?? ? ־ - ? . ?
.

? בערב. ?
0 כהזדמנות 2 'חורים יהי?
'+ ארונות קיו. ?יזו, ,'חניתה . .'• • 50, ניה-שאנז. ?
0 נהידמנלת 2 + חדווו, ב•
' . ? ? - והלב פאר, 222710. 
• ?טנירח בנית משוחח דיות
254 חדויט, ק"ב, ?טוטקובייו,

גלררלו ;0 פיית מלעקיו? י
. וחל? ב• יחי שלגטית 87807? -* מידית 1 3 חדרימ
• למכירת 1%.: קומפלט, אפ־
גלבוע. 15א' 'עיי בדט''פ, ברז ?

גוזדשאנן 20—17; ?
גת חוו, .כניפח מי? • דווח-.
ריח, דחי פלט"ח 7, נדל, טל־

: י . י ־ י , . ..' ' ? : ? ?? . . . סי!: 80210. "
?• 2% בוטת-שאלל,—'צ?;1וו ? ? - י.? : ?י י ־ . . ? ' ;• ?- , - ?• ,52351!'
•"2 חדרים ־,12,000 וולנו-טללר

$/50? נפי-אתא. ?
0 בוטת שאז? למניות וירח

.מלפלו '520300?' 3% הווי־פ,
* ?פניות :.ויוה ־?אורייויחלר
(בו??. קוטני), מרווחת.! 8 חוויט :
מויצוי (35 וג^י טיפסת יסנויח, ?
ט?־ ? ,21 יל''ג • י! '.- י;?, י>• ובינוני?,: ? ? ? . ?? ? .::?:? . -.,.- ה? 05100;? ? ?5

בנוטל? ברת": '!\נ4י6וג- רידות ' •
י? הוויט: תו?<י8 טרפהות"? ?אפ•"

: ;שלבנות ־ ,י קלטה. ':? עילת בחירת
מלערית.': "טחו'' מלריה 83, טל•

(מ9די^1). ? י:?- ;: £ח 88840 :
דוימ.

י
• : נסכינת:19לוז,;דז''4 •ת

סיטר נניה;/י':ימקיט-י שקט,:' נווי.

ט?פ1ו-88910; (טלו"ן). י ;טרי1"
בותלנ • ? הזדמנות "-"נהללח!,
. מר? ינייי 2 + -חול מוולחח, 8
פסוח! פנייה טייד. 27.000 —
•*יו''" טלפון 83840 (טלר"ן)•

9 מוכרח ?מכיר לילה ב"וניו,"
ילד דיו 80315.

0 למכירה נהר הכרמל נ•
מהיריפ ה1רטנוחייפ דירות פאר
1—3—2 חדרים . בבתים קטנים.
: בחור העליון ננתיפ :3 חדרים
דו-משפחתייט. ?חשכרה 1—3—2
חדרים• • "קורתי" אחד העט 10.

טל? 525001.
י ח, 0 1' חדריט ?יד מלח
קלטה עליונח, 38 מדרגות, ,')ח-
נות קיר, י חדר .הלבשה, .חרר
אוכל, 09.000. "דיירי' 87700

(מלד"ו),
* 3 חדרים מוכרח ?מכור נ•
יה' התשני, אפשרות למשננחא.

ו), ,דיור" 87700 (מלר"
• ?מנירה 4+3 חדריפ, ב־
'תנאים לפי נחירח חלקוח.

"דיור" 87700 (מלר"1).
9 1? חדרים כמרכז הכרס? נו!ז
נהדר, שפע ארונות קיר. "דיור''

87700 (מלר"ו).
9 ?יד מרנז חנומל ו: חד-
רים, פינת אלנל, קומח בי,
נוח מקפים, בניה מעולה, כני-
סה מידית, 10.000+37.000 מש•
ו), מחא? "דיירי' 87700 (מלו"
• דירת 4 חדרים בנרמל ב-
כניה —.40.000, + —10.000

משכנתא. משרד אפל 87387,
0 בהזדמנות 2 חרדים' כמרכז
הכרמל, כניסה נפרדת, משרד

אפל 87.187,
0 רירת 3 הררים נמרכי ה•

כרמל משרד אפל 87387.
9 2 + חלל לארלנות-יןיר רמז.

נלוכלבי 17. טלפלו 234305.
9 למכירח דירת 2 חורים, ו•
חלל• קרית-חיים י"א 28, מאיר
9 ?מנירה דירה בכרמל נ/י4
חדרים + הו?, 3 ארונות קיר,

ביח-אל ט?. 531074.
0 ?מכירח דירת 3 חדרים.
דידה 18. : ילפנות כמקום, גולומב 17 אי,
' נתיב־* למכירה 3 חדויפ 120 מ"ו, יר ראשונה. גרעה כ"יו

חן 24• נוה-שאנן.
9 דירח ?מכירח 2 חדרי שי-
נה, שלוז ופינת אובל. אוונוח
קיו, שיפורים, אינטונציאנל 48

דייח 21 רמות-וטז, אוקו ז.
0 דירת 2 חדרים ומרפסת
מנורה בכרמל, אלחנן 27, דור

?83000
0 2 חדרים + שפורים, קיני,
רח' עליח 10 בח-נלים, שכטר.
דשת

י
0 בהזדמנות 3 הדריט ח

קדית-יפ אי. שפוויט. טלפון:
.70224

0 בכרמל הלרמנות. 8 הררים,
3 מרפסות 05 מט"ר. שפוריט,
כניסת נפרדת. 42000 ל"י, דה'

גונה, טל? 80207.
0 ?1% באחווה? 80787.

0 3 חדרים' הול מוגדל' הל"ה
22, רמות רטז, הראל.

0 דירת י ע/י3 חדריפ •למכירה
בולד טשוגייחלכםקי? טל. 522828.
0 3 חוויפ ומות־ומז, זלמן
שניאוו 7 טלפלו 235578, 13. .
© 2 'חווים לחו? 10.000' תטיו,

חניתת 65, טלפלז 231000.
0 ?טכיוח ויולז ?4ו2 והול +
אוונלח קיו נסוכז חכוט?. 0?־

פון 89313.
0 דירת 3 חדרים לחלל. 23.000
שינכונ? יומוהיומ*" זג!נ?,יו 47, 8>2338,
• ?חוו וילון 0 בקוית־מוצקין •
־נ' ־עט-י י ? זץומן .̂ )^̂ 40. ־ ימונח;
0 רידת ?וקטום 108 ס"ו,
עבאס 53, ביטנו, טל. 522300,
0 בהודמנות ?מכיוה ויות 3
חווים בכומ? 30.000 ל"י. גו־
0?י, טלפלן 83575. .
פח 235157. יחדוים. ז?מ! שניאוו 13, טל?0 בהזומנות לטכיוה ויוה 3
0 ?מנירה ברמת שאו? דירת

נ/י2 חדריפ, טלפון 523877,
0 דירת 3 חדריפ ביזרעאליח
?התקשר 243102/3 ת"א בשעות

העבלדה.

דירות להשכרה
0 בדט"פ בית 3 חדרים דוד
שטש, חצר, כל הנוהיות במר-
כז עכל. קליין חרטון הרצל

^08
0 ?מסירה בדמי טפחה וירה
(בית בלדר) במוכז הדו הכר-
מל, ?פנלת טל. 221304 מ־7 ב־

ערב. .
0 בשכ"ח 3 + טלטלו ככרמל

דירת חרשת 72778,
0 נחזומנות דירח בדמ"פ ו.־
מרכז נלרראו, מחאיפ ?משור
רלסא למנלריפ, טלפון: 537006.
0 ויוה 3 חווים ?חשנרח,
הדותויט 4 קוית-אליעוו. עי•

בויח?
124, בית שלפופל היולת ?הש-0 אפ? טשוו ?תלוו, הנשיא
כוח מויהטלת וויקות, גם ב־
ומ"פ. ^_
© בומ"ט ויות 1% קומפלט
ע"י בי"ח ווטשילו. טלפון:

.60233
0 טיריח בוט"פ ויות 4'י1
קלמפלם ק.ד. חכנקיפ 13, הירש
,0 נשנ"ח, מאמצע אפוי?, -.2¥ חדריפ בשכונת-זיל. — טלפיו

235510 ט-17—20,
0 ברמ"פ דירת 3 חדריפ ב•
טרכל הדר, טלפוז: 03725. בלי
מתללגיפ. . .
דים נוחיות בשותפות, הושקו•* הזדמנות בדמ"פ שני. חר-

בייל, הנו י ולת 21.
0 בומ"ט. וירח 2 חוויפ,
ויתלני 10-17• . חשלוח 4אי:
טובו הנומל. כומלי, ?טלפון0. בשנ''ח. ויולן'3 חוויפ ב•

. ?"• :  .83575
0 . בומ"פ 3 חוויפ בהוו.

ט?פלו 222000.
בקרית-חייט ופריג'ידר ונו) 03 נשנ"ח .125 ?."י 2 חווים
תיפח ניאליק 7, 11690 00274?ננדטל חצרטתי 150, "טשנז"
. הכרט?.0 ?השנרה בדטי טטתח 3 חד• צלע חפשי. ע? תטעוניניפ ?פ•טחאיפ ?טטוח עסקית או. מק•וים קומת קרקע במרכז
נלת: ש. ליטו, וחי הנביאים

24, ט?. 02288?
גול?ה ?במר 0 ויוה מיזחות .
שבח חגוטנית לטםיוח בולל.

בווט^ט;_טל!0מ!£?5,?
ב- י י י יוהות, ומו ?פנויה טיוית. טל-0 בשכ"ת ויות 8 חווים. '' ־ י ' וכלללז 15, ?פויו?נוו? ?• בומ'"יפ ויות חוו קומח ב'י פלו 235004. •י'
0 י בשנ"ח וירח 3 י חדרים נ•

םטטת אחלו. %,072.

י.דירות מרוהטות
ייח

"
0 גחוו הכוט? (וניחז

4 חווים ?שנח, טלפזז ?מולתט, 1278'23? י
ויוח -8% חךריט נשכ"ח.: , ? 0?
"י"?,י

?ש
"
י 'גונים, וח? 2, טלפוןבנוטל' ־?גט/ייי? י?יט  ישלוש •

. .8,1(140
תוויפ מווהטים קומפלט י 3 0

?שנתיים. טל. 87007.

0 נשנ"ח וילד. הדישה, בדניח
^חייים• ?טלפן לפני הצהרים

קרית טנ• , 0 בשנייה 3 הררים
ע11_נלדוכלב 27?

0 בשכ"ח 214 חדרים ברחינ
יייאל נילוו פאר 42,

0' בשנ"ח ויוח 2 חדרים מרו•
הטיס לשנהיים רחוב אבא ה?ל
סילנר 13/10• נוח? שאגן' טלפון
221473, גטגיל. _^_
0 דירה בחדר אפשרית מרל•

הטת• טלפי! 532458,
0 בשנייה דירת 2 חדרים חול
+ טלפוז ?שנח. רציי לזוג כלי
. רמות רמז. טל. 234283 ילדים•

ללי.
0 כשכ"ת דירת 3 חדרים מ?
ווהטת + פריג'יור גז לטלפון
־ טלפון נקויח-אליעזו ?שנתיים. .

.5270-10 ,10082

חדרים מרוהטים
0 חיו מווהט טלפלו 03030,
0 חור מרוהט אהד־חעט 4,

אקשטייז.

ביקוש דירות
0 מעוניו ?קנות מידית דירח
2 חדרים בסביבת מרכז חכרמל

לכתוב נדום, רה' מוריה 018.
0 מעונין ?קנות ד^רת בת
—2% חדרים בסביבת מרכז ח? ע
:רמל• בלום. ליאלנרדו דה-וינ?

ציי 12.

מכוניות .
0 מכונית ב!מ.וו. 1902, טל•

פיו 523512.
0 ?טכירה איש? 1057 טסט

לשנה, טלפיו 524546.
0 רכב פאר לחשכרח מכוניות
תיור קניח ומכירת רכנ ברחוב
חנביאים 2, מו? קולנוע פאר,

טלפון 531135, .
0 חחנת שוות "•שעו-הנלי?"
אחיט פנונו ציק-פוסט. פיכה ו•

היצה ושמנים. נם לרכב יכבד.
0 טולקסוואגן :1001 כטעט הד-
שה, 10.000' ק"מ + רדיל וציפלי
מושבים מחודד• ?למגירה •בג??
נסיעה לחו"ל• לפנוח: חיפה ת"ד

, .5283
0 בהזדמנות פיניו 17? מסודר
אהרי אוברול 1.700. טלי 010187.
0 אופל רקורד 1950 + רדיי

טסט לשנה 80352.
: ווקסהול 1903 © לרגל נסיעה
אהרי טסט, במצב מצליין, 73993,
0 טללקטוונו 61 ?אהד טסט.

טלטלו 520085.
0 פיאט 1910, אחרי אוברול

לן. . טנע לטפט, 931485,
0 נ.ם.או. םרינץ 1901 בטצב

מצליין, טלפון: 70052.
9 למכירח פורר אנגליה 1903,
במצב מצוין, 45,000 ק"מ, טל•

פון 87020,
0 דופי! 1957, אחרי אוברול

,523026
0 חזדמנות בלתי חוזרת!
הילטו מסהויות חדשות, 1000
. פתות' ממהירפ. הצעת ה- ?"י
שבוע: ?ארק ?63, םימקה 04,
הילט! 62, פיאט 600 61, אוס־
טיז מיני .סטיישן 01, דופין
57, טנור 1ילים 60 (כ?י פרלנט).
17, ט?פלן . . "טנשה", ? א?נני

, ,.- ,..-, ,. .. .5303,43,
.1100, .י 1004, :במצנ . ו אלסטי  , ., 0
טצוייז, וויל, טטט ?שנה. טל.
- ,̂ !61540? •? ובי8ענו1ןןו-חעו0984,0
9 ונב פאו, תשנוח מנוניות
לנהינת עצמית תיילד, קניה,
מכירת רכב, רה' הנביאים 2
חיפה מזל קולניע פאר, טל.

.531135
0 חולרסמובי? קומפקט 1001
מיד ראשונח במצב מצליין. פנט

,031242 .60447
0 םאאב• 1964, טסט ?שנח,
מצב מצל"!. טלפון 225843, 0•

; - ,21—19
0 דופי! 1900 לאחר שפיץ כל-
לי מנוע, צבע ורפוד. טטט ?•

שנח. 7400 534423?
9 ?מכירה נהודמנות מיוחדת
?ארק 1001. 75.000 ק"מ, רדיל,
במצב מעויין. חיפה טל• 03017.

.81607

0 .אניזוי פפקטור צפון ?יד
הבנק- ?הערבי,, רה' אלנני 3,
טלטלו 02878 : חיפה. אניזריט
וחלקי חילוף למנוניות: אלפא
ולמיאו' נ.ם.ו., דופין, פאאנ,
טולקסונן, אופל ומתנות שונות
 ____'לנעלי מכוניות ונו ציוד לקמ•

פמנ;
0 החברה י חטזרחית ?סחר ב•
יכנ גע''מ, סוכנות ושרלת ל•
פללקטונן ?חיפה והצפון, טלפיו
119, הנוחלקח ?רכב משומש נ-523971' 524154 חיפה, החוב יפי
ורד העצמאות 88 ט?' 534023,
מציעה השבוע: 1063 רני ?י
4. 1004 פזלקפוגן, 1003 פדינ'ן
1?' 1901 פרינץ 3, 1055 פולק•
פלג!• חברתנו נותנת שלושה חו-
דשי אחרילת על קניח כל רנכ

משומש?
0 סוסיתא םטיי';'ז 0:1, טלפי!

?524521
0 םימקה 1000 100:1 מצנ מ•
.17.. צליין. טלפון 5:103311 משעח
0 נדעם נע"מ, היפה נכד
ההגנה טל. 524982, טפיצי פו•
לקםוגן ?חיפה והצפון, טציעים
השבוע:. 1904 םולססוג! 1200,
1005 םיטרואן פטיליאל חרש,
1003 קומט פורר מיקווי, !-190
1901 ? םיטרואן סטיישן 3 וי.פי
ב.ט.וו. עט רדיו. 11153 פולקם•
וגן 1200. אנו מחליפיט ?את
רננר חיש! נפולקםוגו חוש וב•
חנאיפ ? נוחיפ, כ"נ טכוגיוח
פולקםוגו 1300—1000. םטייש•
ניט, טםחריוח, טנדרים עט קב*•

נח כפללח מתוצרח 1000,
0 ונב םפקטיד היפה ככר ה-
הגנה 0, מיל הבנק העובי טל.
523071, סוכנות ואשיח, ?היפה
והצפון ?נ.ס.ו. חצעח מיוחדת
לאיה העלאת חמחיויט! וכוש
פרינץ 4, החסנלניח והזולה כ'
יוהד. אנו נהלי!* את מכוניתו
כתנאים הישנה •כהדשה? 1900, ?

להים, נ
0 למכירה' מכונית אופ?
"קרוח" 1700, 1965, חדשה, ב-
הזדמנות. ת.ד. 4144 חיפה עבור

מכונייח.
0 ?מכירה קורטינה סופר 1003
41.000 ק"ט יד ראשונה, רדיו,

ט?. 83050 חיפה,
0 קטר-שבו 54 מנוע 05, טפט

כדצמבר ט?פון 07355,
0 ?מנירח טאונוס םםחריח
1905 לרגל נסיעה ?חל"?. 10.000

. טלפל! 71921. ק"מ.
0 ?מכירה רגו מםהרי 58/50.

טיעו! 031865.

אופנועים קטנועים
0• נ.ס,א. יסירה 221001.

טירה 0 כ,מ.לו" רוסי 1950,
םנלוה, טלפלן: 23278-1.

םיוח אח• " 0 דולש אלפנלע +
יי שגה 1000? 931907.

.42 לפנלע ב.ס.א. + םייוה 0 א
מלפקוביץ, פאר 55.

חנויות
__0 ?מסיור, חנות 50 ממ"י ב? ימ"פ שפיוא, טלפון 67890.
0 בדמ"פ הנית גדילה ?מסי־
רה במרכז הדר. טל. 80854 מ־
שעה 14,00. ^_
ה־ 0 בהזדמנות חנות במרכז י

כרמל, משרד אפל 87387.
0 חנות 30 ממ"ד ריקה למסי-
רה מידית "חשי" קדית־טוצקין

קשופטיט 29.
0 הנות למכירה במרכז חמם•
הרי בקרית-אליעזר 25.000 '+

2,000 טשכנתא. טלפו! 88878.
0 חנויות בכ? הגדלים נבת•
עט מש- . נפקדו! נ?ים קניה .או.
כנתא. "כיג-ב!" העליה 42, •ט?•

1 I !.:110 .*53305? ,;.־
.־ :מקררים,:; •

' ©"'",הקל)'" החלוץ 13:י-י!מ?פוף:
09844 . קניה ומכיוה, תקוגים

צביעח (+ הלבלזת). ?
0 טחפשיפ פרינ'ידר משלמש

נמצנ טלנ, טלפון 78900,
0 לטכירח בחזרמנזת פריז'ירר
אסקור. טלפלז 520287, בין ח־
שעלת 19—10? :_
נול• 0 למכיוח פוינ'יוו נ'

מלטיו 7,5, מוטון כפו־נלים.

כלי נגינה
פפנ• 0 חזומנויות! יתירות של
?ווים, ניטוות ונילות וחשמ-
ליות, מנביוי קלל.. קלנלםקי, ה•

:כיאים 20?
0 אקלוויין איטלקי ?טכיוה.
ב?1ר, כםר-אתא. עצמאות 70•

I . הצעות.עבודה
0 דרושה אשת ?טיםו? בתי•
נוקת ומשק נית ?•0 שעות.

. ט?פל1 80350. .
0 דרלשח כתבנית עברית צ-
עירה למשרד פרסום "אלי" רח'
הרצל 10. ?פנית ביו השעית

,6,00—1,00
0 דרושה מזנירח נתננית אחיי
צבא ?משרה ח?קית במשרדו של
רופא. (קנלח קהל ונחי? וו?י0ח
מנתנים נענויח, ואננלית)• .ש-
עות הענווה — ימיט א, ג' ה,
ה!ס£ ?ד—3 אהה"צ. לפנות ת"ד 7000
0 דרישות נקנניות י. נ. מ,
מעו?ות ?עבודת 6 שעלת נ?
יוט אהה"צ ?תקופח ש? חוד־
שייפ הה? 25.4.68-0. המעונ-
ינות יפנו לה.ד; 1100• היפה ל-

.2024/ מספר ב

ביקוש עבודה
0 .נעל מכונית פרטית שב•
רולט, מחפש עבודה מליאה או
הלקיח, להתקשר משעה 16.00,

טלפון 021231,
0 נובה מקצועי טעוני! בהצ-
. ?עות. ?כתוב ל"מעויב" היפה ?מסי 154?, .
0 תופרת מהונים מומחית מח-
פשת ענודה. "פרסום גריננרגר"
שפירא 13 "מתאימה ?מקצוע".

עסקים. . .
0 . כמרכז • המסחרי של נשר,
: תחנת האוגוכוסים למכייה טלל
חנויות חדשות? ?עט ושיו! למכל-
לת וי.אטליז. אפשרויות ?סוני
עסקים >1חרים. תנאי חשלום נו-
חים כמיוחד. משכנתאות נדולוח
?פנולד: י המועצה המקומית נשר

— מהלקח הדיור?
0 למכירה מיידית •עסק מכניס
+ רכב לתלוקת מוצרי מזון
77722. י ?ותוצרת תלנ נאזור היפה. טלפון
0 ?מכירח חצי טרקטור 955
חדש. + דוטר למקום ענודח.

לפנלח: 05047 מ-19—18?
0 ננחרית למכירת מכולת מ-
הדרים ונו- בוססת צמודים 3 .
חיות. 150 מ"ר ומגיש 2>\1

דמם למחסן. טלפון 021532.
0 בית־טלאכד, ?ייצלו וחיטי
עץ—מתכת מעוניו בשוחו* פעי?
המעורה כענן*. ?פנות לת-ד. 51,

קרית־ביאליק.

ם משרדי
0 משרד בהדר — 221291.

ה ר י כ מ
0 זכוכיות 120X30 ס"מ וגד-
לים שוניט נהזומנות, — טל.

,73700
0 ? ?טכיית טנונת אםפיפו, ?פ?

נוח הרצל 30 (קיוסק) בר.

ם מגרשי
0 בטפריל חיפה 17—15 רונט
קרקע מתאים למפע? נדלל• אפ-

שרי שלתפות. טלפון 533084.

שעורים
9 שעורים באנגלית ונמתמטייוח
ע"י מורה אקדמאי. נרלינר, רח'
צפרירים 20' כרמל. טל' 83075

?10,30 אחה"צ,
0 מלמד ערבית — "531460.

שונות
0 חזרמנות ?אופים ?שכירת
ציור מלא למאפיח כול? תנור
קרוסלה ותנור קטור. אפשטיין,

בת-ג?יט, טלפול 531032.

;; חקלאות
נוזידד"-לדנ? פ81* ̂..!־)(?מ̂נ !,
שותפות למכירו!: '.מחפר •(טמן•־
־טור)־ כמעט תרש 15001 'טעית
.ענוגה) 1>.*ט*רה־זיוח .?38ט|ו

ח"ד 44503 או טלפון 77152.

פרסומים
0 קנלת מודעות ב"טערינ" הי-
פה: והלב הנביאים 32 משעה
8 נבקר עו 7 בעוב ללא הפסקה.

מחסנים
0 ?מכירה •בםםוץ חיפה מל?
אי.פי.םי. מחסן 120 מ"מ עם
נח. י מנוש 1300 מ"ר. לפנות
חרצה 5 יפו טל' 820677 "לגי"
0 ברחוכ חנט? 19 סחסו טרחף
בגוד? 70 מ"ר כרמי מפתח. ט?•

•80859 י פוןי05394.

בתי ספר
0 הקריה בי"ם ?ספרות נשים,
מלמד איחד מקצוע לכל חחיים.
ההרשמה לשעות היום והערב
בקרית-מוצקין, השלפטים 20.

I אורנשט"ו דב וקהת'
;? • / ־־ ' ; . ן " נ ב י > נ . . ק.בל ? .: ?? ' - :? ? י . \• ? 95 44 תל־אביב "- ? י טל' 15 ן י י

ם י ע י צ מ  !
ת ו י ו ז ח ת ו  ו ר י ד

תל־אב<ב - דירות מגורים.
1 באזורים אקסקלוסיביים

| •י למגורים• מרכז העיר•
שקט. במקום ' .
. דירות בנות:

I י 4 — 3 — 2ץ2 חדרים.
דרישת הקונה.I ,, גיתנות ?!התאמה לפי
? . בכל בנין: מעלית, חניה,

; אביזרי בניה מעולים
' ושכלולים• ?

חנויות ומשרדים; - תל"אב^ב
מסחריים. . באזורים. , , , . ? ? . ? .

.וחנויות ? ! ה ד צ'לןה-;'דירות
באזור אקסקלוסיבי. ^ ן :-,". ? :. '

י י י שיל  "" "כנס"ז"היסוד"'' " י"" ;

ליהוות 5111 תורו! !התוועה
? וחמישי־ א'—פי ? וכיעי "? 'ח^ בימיפ 'יתקיייט א̂י

.!, 7.4—6) •גכיונרחמ תשכ"ו (66 ידחוח"מ-פטח
:X ? : ־כץפוד?4, ירושיליפ י ? . ',;?דח' : ? ,;. :::• י :: ־ :

־ לפנות 'נא. :הזמנותי לישיבת הפתיווה־ קנלןז .,י !!מבר
' . , . , , • ? . . ה 2122 ירושלים . לת. 4י' י :̂? ,

1). 7ז.ט.7\.7ו. .$.^.ז.ז..$ או.
לרגל פתיחת התחנות בארץ

מארגנת הח3רה י

שף נ ו ל  ו ט^
*ונז העצמאות בלב־<ם

לו" > ב " על א1ץת ־
מיום א' 24 באפריל שעה 16.00
עד יומ ב 25 באפריל לפגות ערב

̂. הופעות אמצים* ריקודים ובידור גמשן כל הלילה* אוכל חגיגי ומשובח ־
V בחירת מלכת האניה* הקרנת סרטים
.עם תוכנית מלאה^ הפתעות שומת * שלושה אולמות נשפים — תזמורות^ בר משקאות במחיר עממי* מועדון לילה

, הנעקפה נזוזאניה על מפגן הצנןזניס, : ^ . : ,
האויר. וחיל ?" ? מפגן חיל הים . " '

מחירי פרסומת;
—.85 ל"י ליחיד בתא של 4 אנשים
;2 אנשים : —98 ל"י ליחיד בתא של ;

, ר^זזיר כולל: י כל.המסיס, לינה, אוכל • י י :

ותוכניות י הבידור
נגוגפליט; ההרשמה מסתיימת מקומות.

־ו־באפרי? בשעה 00יז1 / אי גיום 1

בית מגדלות" : נא לפנות. אז.ס.ע.ש.ס. " י להרשמה
שלוס עליכם פינת בן־יהודה (טול בית י ;רוווב

טל. 54935 ת"א. ' קומה ב' הדרים 4-£ אל על)־י : ?

'2*1002 9X173
 המשרד הראשי: כית מעריב דחוכ קרליבף 2 ;

̂^% הסגיר המרכזי לקבלת מודעיו! כת"א: שדרות̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ ¤ ^̂ ̂^ך ^ . כבוקר עד 6 בערב̂¤ 8 רוטשילד 33 . מ-$ '̂8""1"'̂ 888^̂
אגורות ^ גערגי־שגתות וחגיה •-50 ל -־ 35 אגורות ו ח ס  ו י ג  : מחיר מלה

•א? תקגה םכונית ?פני שנב-
דקה במנלז דינמומטר, רה' מר-

דכי 12). ת"א' צ3523.

3̂022££12:09
• טריומן* הרלר, 1001, 8.000
?"י. גוללמג, איעתורי־הסרתי 10

ת"א. מ?0לן 3ר.ח1(-2.
• ?מכירה פיאט 000, צ0, יר?

ראי:1לנה. טיםלו 724070.
© אלנול 00 במצב מצויין, מנוע

. חריצ1, ט?16ו 100('.(!.
8 בנוני א5למניום למכלניות,
גנונים מעלפים אינדונזיננ ?כ5
הרכב בטינ מעללה, הנ' םלני ?
'11 נע"מ תל-אביב, וחוב ריב"?

.{11022 11690• ,0
0 החלל! מנלניתד . היענה נ•
פרמי; הדשה, ,,הלפיד" עקיבא

? 70 נני-נוח 1805(71?
• ?מכירה מורים 52, אלסטי!

47, ט?0ל| 820:124,

• פרפקט 1047 + מעאנת
מיפ מצב טוב —.1000 ?"י. ט?.

,012510
—.100 ל"י בערר, פיאט הד,;!• הועאזת אחזקה הלועילת
נ-4-500 ?"י דמי קדימה. םיאט
חדש ע?ור הישן וההפרש כתש-
לומים. םיאט מיד ראשונה עם
אתרילת מכנית ב-2.500 ל"י דמי
קדימה, םרלםקאור תל־אכיב,
ררר פיית 4נ טל' 011201, לרה'
אבו נבירו? 0 טלפלן 244003,

• מניני שמש ?מכוניות תרים
ק?-נוע ?מכוני לת, מוצרי השמל
ואביזריהם ?כל סוני הרכב ב-
טיב מעללה. הברת שן בע"מ,
ת?-אביב, רהוב ריב"? 0, ט?פח

"';1<!22
0 ?מכירה פולקםללנו 1903 ב•

מצב מעויין. טלפלו 721337,
9 ?מכירה ?ארק 1002 יד רא-
שונה מצב מעויין, שכונת רהקו
א' יד ?נל?ה 10 תל?ו1, ריט

.15,00—17,00 847078 |18?0
0 ?מכירה הי?מן מינקם 01

כמענ טוב 'טלפון 440881.
מעלי!. ?פנוה: א. ארז טלפון* קומט 03, טסט ?מנה נטעי

31241 ת"א כשעלת המשרד.
9 בהזדמנות הנרי-ניי מודל 51
עפ טסט ?שנה טנלע אחרי אי-
ברו? רפוד הרש צנע הדש. פ?י?
מוט 55 עפ טסט ?שנה מעב טוב
מאור ?פנוח אוטו עד ז'נוטינס•
קי 6 בני בדק ט?פון 721205.

0 ?מנירה אויטה 30238.
0 קונסו? 1050, אוברול, רדיו

,72240-
9 נתינה עצמית "אוטו תורי'

המסגר, 10 ת".א 31130.
0 למכירה מכונית שכרללט —
1940, טלפון 231030 היפה בערב.
1050 0נ*1 *ש3א, מנוע; 68000 .ק':מ' ט?פו! 720204,:*9" **ג' .

' . י  י
 ?י * !

^
§£

צילינדרים 1000 אבוי, אילת• 'מ^י&נלח . וי?יס *•מםחריי־־־*
הל?ו1? 20 נאלה-רה? ?

9 ?מניוד, משאית וולבו, מר
דל ;1957, בטצב מצויין, בהצ-
עות '?פנות ?מושב נהלים ע"י

פתת-תקלה. י
0 ?בירםקה, 1005, ט?. 254873.
0 הילמ! מינקם, נמצב מצוי!
?מנידה מיד ראשונה. טלפון

.726018 ? ,247700
0 ?מנירה בהזדמנות פ?קוו
1902, קיימת אפשרות ?הה?י!י

למנלנית קטנה. טל, 242004,
9 בהזרמנלת קטר־שנו 1059.

טלפלו 726226,
0 טימקה 1000 1003 מיד רא•
שלנה 48000 ק"מ בטצב מצליין
טסט עד מאי 1007. לפנות ת.ד.

21008 תל אביב.

0' איז&ה ??אתר• 48.000־ ק'יט
ט?? 012475-לבקש עוזרי 15—8.
0 רצונד וספה 400 טלפן ?•
טלכתד למלערל! 37638 ב-13—12
0 למכירת ויליס סטיש!, 4
צילינדר 1054, בטצנ טצליו.
לפנות . "הפו?ט", ת"א, מרבו
הדש לתעשית מול דרד פיית 37
0 נ.מ.וו. 1005 ורדיו ט?פון

?847781 ,840733
0 אלסטי! 46 במצב טוב, 6 חל'
דשים טסט רק 800 ?"י. לפנות
ח עוזיאל 113 ר " טעוניה "צבר

.ומה. יצהק. טל' 720805,
0 מוויט אוקספורד סטייש,
1004, עם וויו, 18.500 קייס. ט?'
31231 ביו 3—1• פרסום צורה,

השפלה 3.
• למכירה ?ארק 03, 13.000•
ק"ט במצב מעוין' יד ראשונה

טלי 227810,
0 ? ?מכירה • הי?מ! מנוע 54
ואלפנלע נורטו! 42? לפנזת ל-
שומר ביה"ר עלית בשעות ה?

עבודה, ;
0 קונפל? 1057 אהרי שפוי!
וצנע' יו ואשלנה 971100 —

? .720386

•• ?מנירה מיד ואשונה פוינט
צופתי לטלפן 615741 ובערבים

ובשנת 720382?
0 ?מניות אופ? 1064 כמעט
21.00, יהוש. לפנות 941438 בי! 10.00—
0 פיניו 203 .וויו 1950. לפ-
נות ?טנז 440461 כימיה פיזי?

ק?^£
0 הי?מן טינקם 58 440091

בבוקר, מלקדם לבערנ.
0 .:יאט 500 01 טסט '?שנה

רהטים? ט?0לו 625211 —.
?ומנלתי 700 ?"י. לפנוה: זבללו!* םטנווט 8, 1047 במתיו הז•
10 ת"א חנלת ?מבלניזת עד 4,
0 למכירה טנדר פורר 1055

טלפלו 921100.
0 למכירה מורים מינימינלר
1901 ומת נ! ת? ננים סיש ז.

לפנות נאו.
0 למכיוה ווקסהול 1947 נהז•

ומגלת, טל. 621025. .
0 ?מכיוד, נ'יפ אוון. שנת
יצלו 1904 טסט לשנה. •לפנות:
'קיבויז נוה-אלו עמק בית שאן.

טלפלו 8161 בית-שאן.
0 . םללקםללאנ! 01. פרינם 65.
אוםטין 50, קונסול 54' ועור
מנתו מכוניות יצחק כווט הוצל

26 ואשל! לעיל!.
0 •בהזוטנות מיוחות ג'יפ
1942,' טסט ונטית לשנה. טל:

י 733802?

לים © בהזוטנות קומפקט וי
1065 טסט לשנה + וויו. ו?

,9 ־ לימכיות י מועוס 220 1964.
2110!" ?ומת-11—8-4. *' *?0?

'0 -ולפי! 1058. 923713. מ-6—3

0 .למכירת טנדר לילים 63
. לשנה במצב מעויי!. לפ־ טסט

נות של1, הכליל 21, נתניה.
0 פיאט די 500 61 במצב

מצלי!. טל, 971240?
?למכירה פולקסווג! 03 ב• ' 0'

מעב מצליין? טלפל! 247304.
נמעב מעויין. טלפון 912323. ?0 למכירה וילה מםתרית 05
;0 • למכירה אופל• קפיטן 1958

טסט? לשנה וויו. 847784, 054127
0 סימקה 1000 1063 41.000
במעב מעוין. הנפלה, נבעתיייו,

כענלםון 08. מ־17—21.
© למכיהה פיאט 500 (כיאנ•
קינה) ספורט 1961 טלפון —

,720665
0 למכירה סוסיתא סטיישן 62
לפנות מנדל מושב גבעת־חו ע"י

רעננה,
0 למכירה "ווקםהול ויוה" מס-
חרית 1965. לטלפן 823343 ב?

שע,ות העבודח.
© 'למכירה קורטינה 3* כלי

מתווכי פ — 726725.
0 בהזדםנלת למכירה ביאנקינה
מצכ טוב• ודד? 1023 ירושלים

טלי 32535, מ-5—2. •
0 הוגנות השנוע: בדפורד מס-
חרית 65, שבי־2 63' ווקסהול
ליקםלר 03, נ.ם.ל. פרינץ 63,
אלסטי! קמנרידנ' 62, מל מסה•
י'ולקסוונו 57, "ווקס• דית 58, .
הול" אנ! ;נירול 24 ת"א טל•

פון: 246664,
© מעונין לקנות מכוניות מכל
הדנמים תמורת מהיר ?הונן. טל'

242917 ת"א.
פולקםוואנ!" טלי 0 מסתרי "

932451 .3ג-17? .
י• משאית םטוריבייקר, מנזע
פרעירס דיזל' טלפו! 8058 ';כעת

. . ;̂ עדו
0 זודיאק 1900 במעב מעליין,

. . .441711
0 ווקסהול וויוה, 65. יו רא-
שונה,20.000 ק"מ• טלפח 232741

, - . .1.8:0
0 דנו ר-8 1963 35.000 ק"ט

+ רדיו. גזלפוו 031030.
וילים ,קומפלט 4 צילינדר , 0
20.000 ק"מ. מצב מצליין. טלפון

. . . .829554
. + טסט .0 הילמו מינקם 1900
לשנה + ודיל• סלו! הוליבוד
טשוניחובםקי 15 תל-אביב שמ•

עלו מיז—5 אהה"ע.
,0 ,,אוטו קרדיט". חל-אביב או•
256024 ט• .ליוומב -153. טלפיו..-.
צ.יע.:, 1004 קורטינה 11.500 ל"י,
11.750, 1063 דה• .ט!>ונוש; 1004י
0.000 , שנו 1902,5.220 פללקסולנז
1(1(11. פיא" 600 6.400' 1901 (לק•
9150, 1001 אנ־ סהל? ליקטור •
גליה' 7.000, 1001 הי?מן 7,850,
1058 זייפיר פתוה 7.500, 1959
פיאט 1.00ג 7.300' 1958 טיטם
7,750 1958 זייפיר ? סטיישן 0.300,
1058 פריפקט 7.200, 1958 אופל
7.600, ,1057, שברולט 7.250, 1954
פיאט סטיישז 3.200, 1054 טנדו
1953 ווקס־ י שבדולט פורר 4.300,
4,000, 1950 מודיס 2.750, , חו?

,. 1050 ווקסהו? 2.400 לעור.
0 -.. שודד ? ספורט פתוח טסט
ללא .תש- נטוה ?מטירה 'לשטוס.
לום י 3:חדשים חמורת הלואה
2500 ל''י. ?פנות כמונו! ניורא
שכונת ? <65 תתנתיסופית, י !<וטונום

. ? ? ילדא. , , נ
# ?מכירה ?ארק 1903 50,000
722030-ר"ג- 12—11, . ק"מ.-ייטלי
־ ? , ? י ?

י ? . . , ; , . , : . , ,47-4
בהזדנלנלת טורד מננליה 1002 •©
כמצב טעמן. 60.000 ק"ט +

דדיו. טלפיו 725478?
. טטיישן. • • ?מנירה ווקפהו?
1903 4 דלתות 32.000 ,ייעור. שנת
י נמצנ' מצוין. נא לפנות קיימ
לטלפוז צ210צ8. בשעות העבודה

0 טרנזיסטור חינם יינתן לכל
רוכש מכונית הדשה אל משומשת
: טולקםוואנו 1964, אופ־ אצלנו
יו 404 י פנ 'טי! א-40 '60/1962(11,
1902/1903, טאונוס 17 1000' סי•
מקה 1300 1956, קטר־שבו 1030,
נהשלוםים, "מ- י מנהר נם מור
כוניות נו1ך' אנ1 נניוו? 5

טלי 241347.
0 אלפ? וקווו 1950 נמצב מ•
לנר, 823207? צזיי1. טסט ער אלקט
גרירת ני ותו אי־ '0 בתזדמנות •
ול־ו י ל ים במצב מצל י ן + טסט
וצבע, גבעתיים רה' המאבק 20,

רן 20—18, בי
0 למכירה לארק 63. ני"ס ל-
עתיים. ?נתינה "שחו", כצנלסלו 127יגב־
ליה 15)19. 726159. ?0 י מכונית מםתוית פלוו אננ•
0 הילמ! סטיישן 61 4 ולתות

טל. 732545, 723011.
י© למכיוח נואיק ספיישל קומ-
פקטית 1963 במצב טוב, וויו
וטםט, טלפון 204.:23 נשעות

.1̂ -2
5 טסט לשנה במצב מצוין. 2)•~ למכירה 1) ג'יפ 1055 סי ני
ארו־לילים 1956 3) הנרי־ניי
1052. לפנטז מוסד "דוד", גנל־

וי ישראל 124 טל. 25:1003.
745 " ל

י
" ויז , "מאן" .© משאית

לפל! 844761? _ 1957. מוים, ט
0 ?מכירו! .נ'יפ 1956." לטלפן

407(9: ת"א מ־0—3 אהת"צ.
© "משאית םנווה 2 טו! סטו•
דיביקר 1901/02 במעב תויש.

טלפון 728217.
© בהזדמנות משאית בדפורד
דיזל 1956 נמצב טוב + ענו•
דה. לפנלת מיד, טלפון 611058.
0 קורטינה 1963 דה-לוקס נ־
מעב מעוין, יד ראשונה, רדיל

51000. טלפון 724136?
0 ?מגירה דה־"שנו 63 במעב
מעליי!. רביד, גבעתיים נצנלסו!

_£1
0 לארק 03 למכירה• ליפבי!

איתמר כענלםו! 6 פ"ת.
© למכירה הנרי נ'י 53, במעב
מעליי!. אלי ענחבי רמת יעהק

עלויאל 47.
9 טנוו נו־פזוי 5:1 קנינה
נפולה• מודיעין 219 רמת־גו מ־

עודר.
0 למכירה גייפ 1042 במעב
: 951721 (קו פנימי תקין. ?טלפ!

12232? נניאל.
0 למכירה: 1. ליילנד סופר
היפו' נודר נתמד 1963. 2. ליי•
לנד היפו. נלרד נתפר 1961 -ו-
ניר מק? 3• פיאט סםחוי 1904,
ושיוו נוסעים מוהשה 1.300 ק"נ
4. 2 ננווים נעו־םוני, 8 מטו
— כר! אחד, לפנות דרו שלמה

00 ח"א טלי 852179.
0 נתזדמנלת אוםטיו קמנרידנ'
8—1907. לטלפ! 971333 16—8.30

ורד^
9 מעוניו לקנות םסניח 55,
ארגו ארור עם חייבר? להתקשר
עהב-,. .. ". • --נהרייה, טלפון 821054 בשעות ת•
© נהזדמנית1..-,,אי!טד."' אחרי
אינרגל 2.100 לירית. ענחבי;, ,רח'
.21 גנעת^ב, ע"י קולנוע  יכ"נ

שניט! !2
© למנירח דופי! 1959 במצב
טונ. עלר, רח' אזר 10 ראשל"ע

טלי 041601 קל 73 ני! 8—15.
9 למנירה הילמ! טינקפ 53,

לטלפן 825028 מ-3—5.
פינ'ו 404 1964 מיד

י 0 למכירה "
ראשלנה טסט לשנה טלפון 33466

נירלשלים.
0 ?מכירה "קיםד-פודד" פ־8
1940/50 7500 ל"י. היוש, אל־

שליס. קלעי 11 נניפה א' יוו
0 טנדר "'ניריסקה" הוש""ואשון•
ימאזת 73. . לציון טלדדי הג
9 בהודטנות הד פעמית פליפוט
48 מעב מכני מצוייו. טלפון
מ-7_נערנ 733201• _
© פיאט 500 סטיישן 1902 או•

_ ברול רטת-נו הירד! ו1.
0 למכירה נ'יפ 1057 טסט 'לי
שנה. נכעתיים דה' ההסתדרות

18 ו1אר.
ה םוינץ נ.ס.או. 4

י
"0 " לטכיו

עפ וויו 45.000 ק"מ. 7.000 ל"י
פיאט 500 83.000 ק"מ, טסט ל-
שנה 3.750 ל"י. וח' הלימון 14

פופומויח, טל. 249301.
© נהזוטנות בויפקה 1900

היפה, טלפו! 527041?

, מעב 0 בהזומנות קונטסה 900
מעוין מודל 1964 יו ואשינה.

לפנות 913502 19—17?
0 למכירה משאית, שנת ייצור
1959 110 כ"ס. פרטים טל. 2050

הדרה מ־8 עד 16.
9 חברת המזרח למכוניות מ-
ציעה 1 ווקםתול ויקטיר 59, 60,
61, 82, 63, 04, וויקטוו סטיי-
שן, 00, 63, 64, קוסמה 55' 58"
!51, 61, 62, 63. אופל וקווו
64, 65. פליטלט 57, שנוולט
58, לזקסהו? לילה 64, ולוני דא־
רט 02 (עם מזונ אויר מלא),
ווקסהול לילה מסחרית 05, נרי•
םקח 05, 2 ברםורד מסחרי ות
גדולות 1.5 טלו במחיר הזדמ•
נותי 2000 ל"י כ"א. כל המכונ-
יות ?אחר בדיקה. לפרטים לפ-
נות לחברת המזרח למכוניות,
ת"א, דרד פיית 78, טלפון 35235
0 סוכנות מכוניות לים התי-
כון נע"מ, סוכנים כלליים של
"םיאט" מתלקת מכוניות משומ-
שות. ת"א, רח' יצחק שדה 30,
טל' 39777 מציע: 1905 850:

,1300 1004 ; 1100 1901
9 למנירח מכונית סאאכ 04

במצב מעוין. טלפון 725024.
יצנטרל, תל אביב,

0 •אוטו""-
נכר מלבי ישראל י 11, •טלפון
241055, מציע: אופל רקירר 04,
03, 50, 58, אופל קרוון 65,
04, 02. אופל קדט 04, 63. או-
פ? קדט קויזז 04, אופ? מסחרית
65. אופל קפיטן 02. שנוולט
7<ז? שברולט אימפלה 4* 63,
62? שנל 64. לארק 03, 01. פי?
יו 404 אט 500 61, וילת 65, פנ
64, דופיז 58' טנוו סטוויכיי•
62. שנוולט טנדו 10אי 05. , קו
טנדר פורר 50. שבוולט פניך

1950, י
0 _ אלםטין 46 יצהקי, £36168
יונו י ן .58/00, 024679 (ב- , 0

שנת : ל"ח 47 ננעתיים).
• למפירה חנרי־ג'י ©"*צילינדר
טשט 110 ד־ומנר. טלפון 825960

נשעית חענידח.

נחילמגות)? טל. 50187, 0־15.30—14, .2??• , פיאט-00(}:"
500 ?)טטיי• ' •י! פהזימנות"םיאט
געניוח; במצב ?מעויין, , עז 62
• ; -.- :? ?י ';? . - ?881784 ? , 614343, גבית

• נ'יפ 53, עטיה. נז"זלטת
פ"ת. בימי שישי שבת. ,,, ע"י •

0 רופיז 59 בטצנ מעויין,
למכירה, טלפון 827672.

9? .למכירה . פורר .אננליה מם־
הרית הדשה מודל 1000 רייזמז

_87, ךמודג! דררננבה
מר־חילמ! מסח-

י
רית מזול 1905 עפ ודיל 1?9 למכירה קו

טסט לשנה? • לפנות: בו־כוכנא
15; תל־אביכ, כהו.

לטכיות הופין 58, לפנות "" ©
בימים א' עו ה' מ־10.00—7.00

טל^_ 011132, לבקש את דוני.
0 ל"מכירה אופל רקורד 1058,
כמצב טוב. לטלפן — 53173,

•144855
© ?מכירה מכונית דגם ווקס־
הול ויקטיר 02, 53.000 ק"מ,
מצכ תוש+ודיל. לפנות אהדו?
נוכיץ, רה' דב־נרונר 8, בני־
כדק. ^ _
© שנרולט פרטי !)195 למכי-
רה, יללס, טלפון 527275 היפה
8 הילטז 50 מנלע הדש, מעב

מעויין. 252975.
אלסטי! אי40 1900 בהודמ• " ©"
אביב? ינלת. אשכנזי תכמי־לוטר 16 תל•
• למכירה מיידית לרנל נסי-
עה סימקה 1000 1963. דדיל ב־
720047; ? ימעב טוב מאוד 722116 —
• למכירה אוםטי! 850, 1061

י
+ רריל. טלפון 32387, שרי

קרית-שללם 40 ת"א. .
© נ"'יפ 1060 למכירת, טיפח

.31547
8 למכירה סוסיתא משתרית
64 40.000 ק"מ נמעב טוב. לכ-
תוב לת.ד• 1334 ת"א למספר

ד/8027. .
0 שר-נב סוכנות "סאאב" נח-
לת יעחק 20, טלםח 253630
מציעה למכירה: סאאב סטיישן
1964, סאאנ פרטי 1904, םאאב
מסחרי 1905, . פולקםוונז 12110
1902. קונטסה 900 1965. נרמל
.1963 6 1064. םיטרלא!—עמי '
ווקסהו? ויקטיר 1658, הילמ!•
מינקס 1957, זודיאק 1057, םיט•
רואו דה־שנל 1964, רנל-מסהרי

1658. ־ _^_
8 הילמו־פלפר מינקם? 1962
־16—20. טסט_לשנה 025982, ̂_

© פיאט 600 1963 יד־ראשלנה
̂־1•: 2§52־8.מי'>1-

© פולקםווגן 62 כמצב מצוי!
למניוה. לטלפן 444042.

© לטניוה סללקסוונן 1961,
י

_ ישואל. 722800 בענווה, .
במעב מ־ " 0 אופטי! 850 60,

?וליו 227527 כשעות 5—ך.
0 פללקסללאג"ן 58/59, 820795,

נם דשרת.
9 ?מכיוה שבי 2, מוול 1963

בעוב 727735. _,
מכ'וה איזטה 1058 טל.

י
58252. ? ? ־ י© ל

© אופל טלול 1958 במעב מ-
־ עליי! — 34110: י ־ י

©י פללקםלונ! 1500 נהוו, מסה*
־04 למניוה עקב נפיעח. טלפוז  י

"
?;??441645-

9 למניות..פללקטווג1..60/61 +
,247965 נם ;טפם. טל•. \ני,ר ;(-,

י?מ1• הסקי 1957 • לטניוה ה,
י טלנ . מאו, יר י ואילנה במצב
ר"ג ביאליק 123 ט?סוז_724641
© ?מנירה 1 . אלסטי! 1950:
מנוע 14)19, צמיגים,; ריפלד ל-
חלקים הרשים. —.8.000 ?"י.

טל' 615573 חייט.
8 "נהודמנלת פליימוט 1650 .—
רדיו. טלפלז 824295, שעלת

?15—19 ,9.00—12.00
0 בהזדמנות פולקםוונ! 56 ב-
מצב מצויי1. טסט לשנה רדיו
בלאופונקט צבע 'הדש י טל.' '728841

© בהזדמנות א.נ'.אס. 3%
כ"ם מודל 1057 2 טלסקופים, פ-

_טלפו!: 829215. למי! _00_ה"א
8 למכירה לטברטה טי.וי. 175

1905, פינקס א/43, רוזנטל.
• למכירה טילון כמעט 'הדש
4,000 ב-550 ל':י. טלפו! 57244.
9 למכירה טילו! במצב מצוי!,
מודל 63. לפנלת: נללח' אהרו•
נלביץ 5' ת"א' כיו 2—4 אחה"ע.
© בהזדמנות טריומח 48 לפ-
נות .חורריפ 6 (סו1* ל"ה) נב־

עתיים• . :
54, נולדנר, . 0 אופנוע מע'לס
ד־אליהו ב? ניבורי ישראל 56, י

שעלת ,לפנה"ע.
• נשאר מספי סעיטצם של
אופנלעים מהידשינ? מאנגליה מ?
פירמה ב:ס.א• נורטי!. פצילס.
א.נ'.ס. טריומף? נל הקודם זוכה.
נם נתשלוטים. לפנות לפריטה

נוע, קרלינר 10 טלפוו 84831.
• מעונין נאופנוע נ.ט.א• עד
1.400 ל"י. עלית 0 ח"א, אשו•

אל? : י .
9 ?מנירה וספה +' סירה מצנ
טוב 050 ?''י. לפנות יואב 18,

ר"?, זיננר. ^_
© לטברטה ־ 59/60 מעב מכני
מצוין. צנע יחרש. ?מכירה. ט?פו;

.__ .246952
• ?מכירה וםפה 1858 במצב
טוב, ננעתייט המאבק 15 ברזילי.
• וספה משונתת למנירה בהו•
דמנלת 550 ל"י. עד סוף פטה
חנחח 100 ל"י. טלפלניפ: 225069

. .1)31029
.במצב '04 ,  לטכירח טיללן

 י
•

מצלין. טל' 721354?
• למכירת קטגיע "וביט" בו?
יקר, ללנץ 15 תל־אכיב (ע" י

^
בבס_בי?"ו). __ _

© ב.ט.יו. 68 3% נ"ס ארלו•
!רוב 49 דתובות מורתי דוו._
ל&"נוע

• בהזדמנות ?מכירה אי
נוימוז + סירה 440267.

לטברטה טו- . ?מכירה קטנוע' ©
י? 01 במצב טוב. לפנות: .דנה,

לן? ;_ רה' הלפיו 2 הלל
9 למכירת וספה 56 י ־במצב

טצוייז• טלפון 001394.

היבנות הראשית לישראל
. י;מ1ו?קת הכשרות?' הארצית  ־הודעה לציבור

הילת לנסנריט מ*רכי מויון ל
עטתי הממומנים :. בטילים 1 ;:'"נשר
יבל.י ' אשור מהר- לפסח" נלכד,
, הציבור. .?הזהר . 3י בנית' . ?ני
,מבעלי ־' ולדרלש •טולהלללליפ •'•'או,
הצרכניות בעת קנית ?י המערבים
תעלרןז הנשר ל&סת- חתלטלז ע"י
ה^חראיית לבירית; המצ- י הלננלת
דד. איו ?הסתטד-רק־ ע? המילים

", ?.!1 .? : לפסח''.- ' ;;',. .נשר־.
לישראל ',. •הדבנזת חראיצייח? ,
. מלילקת"חכשרוו! מארעית .

30 ו־31 ,29 ,28 שאר? מדורי ה"לוח" בעמי 26,
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© ,יםוו" ויוות ועסקים מקו-
מות ?תעשיה למכיוה ולהשכ־
רה נתל־אניב להסניבה, מקכ?
למציע יםלתהמעלה 47, 37118.

© ,הוור נדרה" מעיע למכי-
רה דירות, חנויות, מנושים,
פרדסים, גרטינ! וכל מיני עפ?

ים רה' פ"נל .':, ח
© מאות קונים למוכרים לדי-
רתו עכקו ומגרש־ תמצא נתווד
ארלווורוב ,י).': תל אביב 802(231

0 דירות ומשדרים מרוהטים/
ריקים עם לבלי מלפוז לקניה -
השכרה נכנר סל:י ישראל וב-
: 232249 ת"א. צפון ת"א לטיפ!

9 בונופולפקי, אלנבי 04 טל
6211511, תיור וירות.

© למכירה בבית הרש 3 —,-,יי:
חווים מפואוים נוחי אפר 10:
רמוז-גן, 1—4.'2 חדרים בורי
הפודים 26 ומת־נ; חלק במש-
אליק כנתא. לפנית למשרדנו בי
55 ד"נ, הבות פאוי, טלפון

.7—5 733102
© ברמת-נן, •כין 10, הכניב-וז
מארלווורוב 73, בהזדמנות די-
רות מהוהות ?וקסום מלא חניה
צללדה 2 —.28000, 4)2 —
35000—36000, 3 —.121100• הלק
משכנתא בנקאית. לפנות נמ<ןל0
בשעות העכורה. הקבלנים ?!ו-
עיני, טל' 013123 7-0—ו! נ-

ערב;
© למכירה בית 130 מ"ר 1.2
דונם בסביבות חל־אכינ מושכ
משמר השבעה, לפנות טלפון

.720078
© וירה בת 2 ו-,,: חרדים
בדה' וב-נר1נר 51 ק"נ 4 כווני
אויר, נלר יפה פונה לאיע•
טדיו!, כניסה מידיה :תנאים
נוחים. לפנות 19-0—22 טלפון

3(3541 — שקווןז.
© ויוות למכיוה נתל-אביב
והשכינה במבחר גדול ובהזדמ-
נויות מציע "?עפ" תל־אביב,
מקור, ישואל 8 נחצו 01272.1,
© מכחד גדול .דירות בכל. ה-
גדלים. הנדיב דייר, 3 הדרים
מנוש 310 50,000. תל-אניב
.נח;,' מקוה ישראל 14, 013001.
8 למבירה דירות 3—2 חדרים
נגיסה מיידית, מעלית, טלפו!
פנימי' נן־יהלוה 104 ת"א ס5־

פח 4422.18.
ו?! © מעוניו לסכור או. לההלי
דיותי נוטת השוו! בויוה ב-

רמת אביב. לטלפ! 448614.

8 ?מניות חוו להל? + נוח?
'ווז^טשוניסונםקי 24,- ד.יהת-ו1;
לנותיות © דיות חוו מטנה"
בגבעתיים גוש עציה 12 טיר?

סקי, לפנות 5—2.
© ויות קוקע 1% והיל פנ-
ינו 19 ומת־נו נ'טעיל, מלפלן

.729493
0 למכירה דירת ,>,<1 חווים
+ 2 מרפסות גדולות, הווקנלם
18-15.30? ? ?0, דירה 4 צפון תל-אניכ, 0־
© 1% בבניה 0000 + 9000,
"סוכנות רו!", הוצל 02 רפת•

̂ג
0 בהזדמנות כרמח-נ! דירת
הדר 7500 + 4000 נחשלומים.
ג "מעיז הויוות" כיאליק 011 ו"

?72370.':
9 !!,'1 הדר :רחוב כז־שפווט

תל־אבינ 442502.
© !־!1 + ארו! קיר מרפסות
18000. חוצה 4, רנזר, 'צהק,

בוכה.
• 4,<1 חזית שיגקי! 80 נבע•

חיים. הקאק.
9 למכירה דיות חדו עפ כל
הנוחיות 11000 ו"נ שד' ההם-

וים 5, קישון.
© בהזדמנות חדו והצי ?+
הול. כה-ים, הוצל 3.8 כניסה
בי, קומת גי? דירה 15, מומנה.
I ח' לוגםופ 0 כמרכז חללו! !!.1
()1)13.0 וטשבנהא. כ:ר ו יעמו 6

חוללו -ניולדח".
0 בהזדמנות ג,י1 + ?הול ב-
גבעת רםנ"פ דוו השלום 37,

כה̂_
"© דיות פאו ?קונה אני! טעם•
סלו! והעי חדר, ,־.4 מ"ר, קומה
בי• הויח, נוח מרהיב, הפקה,
מעלית, ארונות קיר, 45,000 י"י
ו,־' כ"ט ננונסנו. סלפ!! 240528

8—7 כערב.
© וירח חוו: ולנו, עט?

יוועאל 72 19—19,
פלט גזוזטרה גדולה בצפוז ודא* רירה ננ נחמדה הדר קומ-
ע"י הקסטל טל: ,1261)44, §—4.
© נ-.י1 הדד מסודרת קק"ל 72,

אהדמ1, 19.30—17.00.

9 ויהת לוקסוס הור נווי +
סופפת ותריפול מתאימה לרופא
בנזווון ויזננוף. לפנות: טל.

1485111• כי! 21—20.
© לטניוה בו"נ 4,י1 הווים
קומת ג' נרהונ הדר 13 ע"י
ומה, לנקר נל היום גם בשבת

טל. 727833 בהן,
0 למניות וירו! מדו לוקסוס
— חלק במשכנתא — וחי שבטי
'שואל 8 קלטה כ' ויוה 4 —
תל-גבווים תהנה אחת אחרי
אממן. בן אליעזו — כל יום

מ//י4 אהה"ע ובשבת נני&י.
0 ליוד, חדו קלמפלט ק"ק וחי

אלתריוי טל. 220333.
8 דיות חדו ע"ע סביבת כבו

וילננלןז. 240342.
• ויוה בת דזוו ונל הנוחיות.
. ווטשילו 7 ויוה 13 נת־ים,

הצי עם ארון קיר ורמת אביב,• ?מכירה רירה בת חדר ו•
טלפון 720389?

• נחזוטנות 1% ק"נ ע"י ח•
קם0? (18006). 214051.

• 1%. האלו!' דוו ?147 ניפח
הן, <!וכורי.

9 גמרנו ומת יצחק דיות
Vל.' 448880.

4 בהזד&נולז 17,000 בלבד 1%
גוללים. + הלל מואר ?בטונז,

גנעלזייס. זינו בענלסלד 128.
טמאטס 24 ת"א מ־לש:!••• ־ י• לטניוה ויות הוו ק"ק

0 למכיוה ויולח מלת 2%—3
•'.','.' תווים נמוש ננעתיים מנ-
עת וטנ"פ• הבל לוקסוס בולל
הפקת מדמית, במחיוים עמ-
מיים. עו 6051 משכנתא אפשרית
לפנות אחים ליפקה בע"ט רת'
ניאליק 31 ומת-נו טל' 721030

ו, 1:1-8: 16—119. (בי
© מקור הדירות תל-אביב ?י•
?;בלום 32 טל' 57357. מבחר ג-
דול של דיווח, מגרשים. עסקים

שרדים, אולמות ומחסנים. מ
8 דירות, חנויות, עסקים, מ-
ציע "כרמליח" אלנבי 122 ח"א

טל. 61-1813.
?0 ברמת אביב פוסלם ברורעקי 1,1 דירות , למניות קנית לד.".•

:רה.

מ 2 חרשה לכניסה מיידית
נטרנז בת־יט קייב ע"ע חזית

טל.-1י1 221320.
נ> 2 גרפת־נן, לוקסוס, ק"ד

72309-1
0 ברמת־גן דירת 2 חדרים פר-
סו נכוה. נוכה, שפירא צ —

.720582
0 בומת־נן דירת 2 חדרים ו־
הלל גוטרמ; המחמיר 32 כניסה

ד/
0 דירה לוקסוס 2 חדרים, הול
מלאו, אוו: קיר, מרפסות םגו־
דלת, הרואה 115 רמת־נז, אלהנ־

לפל; 720-147 מ־4. , ט תי
© למכירת רירה נישלכללה 1'
תרדים גדולים הול מלאר ארל!
קיר 3 ביווני אויר רמת־יעחק

דחי בית לחפ 6 דירת 8.
0 דירת 2 הדרים שכון גיורא
7/7 נויונצי, נבעת־י"מואל, אפ־

שרות משכנתא.
3 פינתית, 2 הדרים להול
מואר, ארונוה-קיר. נהשלן, ווו־

השללם 4(1, ד,7-אביכ.
0 2 חווים, לב, עוזיאל 171,

רמת־ג!.
9 בהזדמגות! דירת 2 חד-
רים + וזול ק"ג. לפנות: קרמו

היושנבדו, 18, אהת"ע.
0 דירה משוכללת 2 הדדים +
הול מואר - ארונות קיר, למ־
כירה. רדד השלום 81, ת"א,

טדנבליט.
10,1)01) + 12,1x10 ,0 2 בבניה
"סוכנות דו;", הרעל 02 רמה־נ:
9 למניות בפווס כ,{—בני•
ברק, דירה יפת כמעט חדשה
2 הדרים + הלל גדול, ארו;
קיר, תריסול, נירוסטה וחרסינה
במטבח 25.500. נא ל&נות טל•

פי; 731771.
"מיכ'יחזייצי־חדרים ועוויף' ?©־
ם1< בת־ים םיסטת האשל 7 (נלוק
85) דירה 10 פוליפ הרשסובי•!
?מל: —־,4044§>-"אוטובוס: 85, 80
0 2 חדרים ע"י קולנוע רמה.

לוי, דה' הוד 2, ר"נ.
8 דירת לוקסוס מרווחת 2
חדרים, ק"נ, עפו! ח"א, טלפון

.240433
ג 2 תדרים © בהודסנות בר"
הדישה לוקסוס קייב אדון קיר
8000+12500 בהשלומים. "סעי;
הדירוה" ניאליק09 ר"נ 723703,
© למכירה דירת 2 חדרים מ-
דווחים קומה נ' ו''; חרות 46,

פורר.
9 בהזדמנות המכירה 2 חד-
רים, יכיר לשלישי ונינה. הקרי
ב, נכ־ ורד הגבורה 44 מול םו"

עת-רמכ"פ, אוטובוס 31.
© דיר־ 2 ח־וים + הלל
מואר נתזדפגות בשנו: נבלי
, לפנות גוב־ ע"י יהוו־ המכבי
מן, דניאל פויש 4 תל־אניב,

משעת (16.111•
0 ?מניו־ בהזדמנות כחולו;
;ית דו־משפחתי 2 הדרים נוחיות
נינה עם עצים. פירקי? 6 (ותי־

קיפ), שרנל•
0 למכירה רירת 2 תדרים ב-
מצב מצוי!, נלפרין, נירני 20

בעח"פ טלפון 821785• נ
6 2 ?הדדים, קייב• הזיה, בשלמה

המל־, 30,000 ל"י 248982,
0 נכניכו, לפרק הלאומי ר"נ,
דירת קרקע 2 הדרים, מטבח
נרול וכול הנוהילת 10000 +
5000 משכנתא. 27 ל"י לחודש.

0 למכירה דירה 2 חדרים הול,
מטבח, נוחיות כמרכ! נתניה, רח'
פמולנסקי 14. נא לפנות במקום

נבל 'ניעות היום אצל קלפר.
9 למכירה 2 הדרים לוקסוס
פוטו גנזה הזית. ומת־נ;, אנא

הלל 100, ניס;.
0 2 הווים והי הוגנים 20
ננעהייס, 1ינשע"1 טל. 1457?;'"
ניב בערה ע"י ועננה 8 נטו
דונם, נווס. __] ינית פרטי .<: הדרים -!- <•,"-
9 למכירה ויוה 2 תווים
קיק' + אוו! קיר גדול. האשל
רסת-נ!. טלפוז 720091 אחדי 0

שבת כל היום,
0 למכירה מעל עמודים רירח
: הררים -ו- הול מואר, ר"נ.

אנא הלל (!!),.טל. 8(72801,
9 דירת ננ 2 חדרים גדולים
הול סלאר 4 נולני אויר מרפסת

ענקית. ארלוזורונ 56 ת"א.
דירה נת 2 הדרים, נניסת . ©
מיידית, נרה' דיזננוןז 203. י.
?י5_ ?ח"מוניין, .ני! השעזח 4—8 נ?
9 ויות 2 חווים וחול מואו,
הזית שניה ע"ע 3 כרוני אויר,
חדסינח מלאת ארונות קיר.
אנני; דוו חשלופ 81 אוטונום

.11 ,31
8 נחזדמנית מיותרת 2 חרדים
ק"נ !נמעט הדשה חונני עיון
41 גודפיגקל. ? •
9 2 חדרים + ארון קיר גדול
להזית, מסי! 40 ננעת רמנ"ט,

: טלפו! 33144, . צלר,
9 נהודםנות 2 חדשה 11000
ננניםת להיתות בתשלנמים "וו"

ג? הועל 04 ו"
• למניות 2־ חווימ ע"ע הנ•
ולן 13 נני-נוק ננוט 731952.

• למניות ויהת 2 הווים,
קוקע נמוט חולי!, הונ קוק 11
פל. . .
•'! ?, אפשוות להלםםת נו, ולו
שטש,ן? מקלט שקט• —.14.000 +
—.2.000. ומת החיל' עולי הגר?
3̂, 8רט1, אלטוגוםיט 20!, רוט 
? "יי 40• < י ? י

8 גיזודטנות דירת 2 הדריי!
1,10/2 10-12, 21-,18.., י+., פינת אונל' היללו, הערבה '

• בהזדמנות! 2 הררים, ע"ע.
חזית, אדון קיר, נניםה מידית,
ישראלי, ארמית 11 גנעתיים,
7—5 אחת"ע נשנת 13—10.30

.725585
9 2 כצפון, םרטד גנוה, מת-
אים לרופא, נעל מקצוע. 38031

ידלשלים.
9 2 הדדים + הול, ע"ע, הזית

הרות 30 רמת-ג1? סיגלר.
9 באבן נביוול 2 הורים -•?
1.500)2. "הצלחה" בר-בוכבא 10?

ר). יז (כנר ריזננ
9 2 לוקסוס קומה ר' דיוננוף
נורדאו 24.500. חוור ארלוזווב

XI: ת"א 230802.
9 2 חדרים ק"ב חזית סביבת

;כד דיוננו,־ 24.1051,

8 2 הדדים ללקכלם. יךיהודה
252 שטוונליץ 447500 לפנה"צ

1*225(15
8 למכירח דירת 2 חדרים ו-
הלל, ק"נ, הרואה 190, ר"נ,

יעחק — יצחק.
9 למכיר" 2 הדדים וכל ה־
נוהיות 1: כווני אויר. הסקל,
בל• ר"נ, מכלא זאכ 5 (פינת זי

טינסקי 108).
0 דירה 2 הדרים להלל 16500
לאור, רמת נו, קרית בירוכלב,

עמינדב 4.
8 למכירה דירה 2 הררים ו-
! הול, סלומון צבי, רת' רוטשילד

43,_כפר־םבא•
!"9 2 הדרים והיל מואר. פינקו
לל 70, רמה נ;. . אכא ה
ננבעת"ם• כ"נ 9 שניים והזל"

78, םמורזדינסקי, 8—5,
9 למכירה כפתה הקוה 2 הו?
דים וכל הנותילת 17.000? 012424
9 דירת מסודרת 2 הדרים ו-
פינת אוכל וארונות קיר. דרו

ננכה 00, רמת-נו, מלניק.
ימת ב'

8 למכירת 2 חדרים קי
בעת רמנ"ם רחל 0 גנו י. ע"ע ג
© למכירה 2 תדרים פינתיים
מעל עמודים. נבעת"ם, שנקי!

57 נהו-
9 למכירה דיות 2 חדרים להול
קייב נצפו! תל-אביכ. גדלשקה,

קלרדלנה 5 מ-1 אהח"ע.
© למכירה 2 הדרים קומפלט,
פינוי מיידי. שללס עליכם 20

ה"א ריר־ 12.
"8 למכירת בסביון וילת בה
2 חדדי שינה קרוב למלעדלו לל?

מרנן סל' (51871 _(14—9) .
8 2 ־דריס כר^ג _טלי 729775,
8 ננת־יס דיות 2 הדי לוקסוס,
קלסה ו' הזית וחי בלפלו 149.
: 17000 + 6000 משכנתא. טלפון

447241 :וני משה.
8 2 הדרים ק'ב', עלית הניעו

18 גבעתיים, נרינכרנ.

8 נומת חן, נדו־משפחתיי, 3
הדדים + ;ד;' + מהסן
+ נינה. טלפון 35696, 21—13,
;̂ 0פדלו"8יו'יג. 6 י• 1זע115. :־—,.
למנייה דירה ננית דל-משפח•

,טתם1; לגר.('. זו תי נינה,
8 ?טניוה ויות-פאו..2/"3 הה־
וים נן־אויה, נענלסל! 125 גנע־

תיים, נשעלת העונ•
9 3 הווים לפינת אלנל, הושת,'
שכל! הםנון וםת־אנינ (ליו ה־
אוניכוםיטה) לפנית: קיוסק ל:

עתונים, אלנני 51,
9 לסנירה נ/י2 הדרים 27,500
נ> קייב, עריק, עד 0.00 נערנ, ר"

אנא הלל 130.
'9 ?מכירה באפקה 3 הדרים ק"נ
פינתית עם תריס!? וחרסינה —

.449512
8 למכירה 3 הדרים, מטכה,
פינת אוכל שתי כניסות. חולו!,

.15—18 84004 סלי 1
9 למכידה נהזומגלת ?דירת 3
וזיאל ו; בלסיאנו. "ו,-?:• ־ולן: ע
0 .!!;: ק"נ, שיפורים, ,קרת",
ת?-גניפ (א)0,.י.5 טלפון 11)7330.
9 בהזדמנות ?מנירה דיות 2%
- רזטשילד 70 בת־ חדר 25,000.

'ם, שט"נבוג.
9 למכירה דיוות לוקסוס 3
?!דדים נדחונ מרכז בעלי מלאכה
;2, לטלפן 441178, ג1דד1ו,.וו'א
9 למניוח י אביב שט־
1וני 10 ויוה " .~.\2 חדו ע"ע
?לא מתליכים, יום נ' 18—16,

ילם ל' 16—14.
9 למנירה נה1דמנלת . רירה
לוקפלפ בנני־נוק 4 הדרים ע"ע
קוטלר 21 נולרפדד. __'־זית תויםללים ?אולנות 'קיו,
9 דיות !י\2 תווים קלמת
קוקע במקום שקט ניד אליהו.

לפנות: טלפון 32344?
9 נבאר־שנע השלום 22 דירה
_מ"ר סללו + 2 טלפון 2022 82
9 ,>,<2 חדש ע"ע חזית, נאי?

לים 10 רמת-גן, דידה 2?
9 4 חודים חושו, נר"ג, מע-
• גפן י(ע"י אמ• 7 לה השואבה? 

קנה) אההי'צ. וי
0 ,!,'2 חווים. נוולים פנינת

טלו! ?קסטל, טלפון: 447050:
עמישנ 22 ;קולנוע "שנינד̂)ע"ע, הזיתית, פנתית, איניצקי,'9 נווזרמנות, לוקסוס י2

9 נהזדמנות למנירה דירה
2% חדרים וחול גדול 14,500+
5000 משנגתא. הטי, הרעל .06
נניםה ד' בני בדק טל' 722274
חדשו, —.17.000 מ ?ד. חדויט י
ומשכנתא. בת-ים, אלי בהו 26

פוומנםקי.
9 דירת 3י.'חדוים ופינת או?
- ארמית 20, י גבע• כל. עבדה,

תיים.
9 ויולת ללקםלם נמת• 3, 2%
נוהים חדרים למכירה נמהידין!.;

לפנות נבת-יס, רה' הרצל 07.
נמקום או לקבלו גינענורג טל'

.825829
' דירת 3 תדרים מעל עמו- 9
' עטג(• י דים תזית למנירה נשר

א? 23, ת"א;' לטלפן' 241801
9 נהודמנות למכידד רידד
הדשה ,3 תדרים, י פינ^'אונל
ארונות, טלפון נקיראוז 14,000
מיייח• ' ימשכנתא' ?צופייה ל"י + י

לטלפן :5-0 בעיכ 733203?
?רת' סוקללונ 127. .לפ-* ?מבירה יייי? א :־חיייט ? בחולון
נלפור . נות: הוגר, נח־ים, רח'
.19̂ -10,:,13 41 .אי, .נשעית, 10̂-
9 ?מנירה דירות 4%, י 5,
-פ" רח' 4<5 הורים בתל־אנינ-

בל 7. לפנות: הונו,^בחייט,
13—10 ___יח' בלפוי 41אי, כשעל! ?

1
_ 

:19—10
9 למנייה יייי, 3 חוויט.

נ?פוי 93. לפנות ־ , נת-ים, יח'
הונו, ^נת־יס, וחי ניפוי 41אי

נשעוו}? 10—!'?1, 10—10?
, חדרים ...לטנירוז דירת 4,'2 ©'.
בבנייה נטרנז, שליש נמשננתא.

' הרב הרצלנ 21. •יצולי :כת־יס,

9 בית נ/י2 הדרים דונם אדי
מה, עצי פוי, נוה מונוםון,

.1)81511:1 : טלפלן
9 למנירה בהזדמנות דירה
הדשה 3 חווים נשנו! זונ עעי־
דים פגיה פיית. נגיסה מידית.
לצלצל 820178, 8500 מזומן —

תא, 10,000 משכנ
,צ, ל,";, עפו; ח"א, אנ?

0 ־/
^ןציר^אווז^1;? טו"^ד^

י; חרדים •ן- נינה ,!- טלפלל טל.8 נשכו! מתל נ"יי 'י־י
158־ע_צ5בי_1!^

9 יום,-, השדון קוטני הרש
.. ̂ ̂וןו!! 2 3_הן^ו2_?:מה

9 3 תדרים ייני בדק מול
_!]!_ע£!ב_ יי עיריה? אהרונפ ה
9 נוסת ה! :־. הדדים למנירה

מ^ת. 3815-1.
משכנתא גדולה, טל. 3(44571.ו," קומה נבלתה, אפשרות ל-פאר — בנוה אביכים 4 הד-8 ?מנירה נהזומנלת דירת

._".1בז1^ שעות 11—15 ,
*ולד, העליה־השניח ו: שכון4 הצי דונם אדמת עעי פרי.8 בהזדמנות דיות .!.'2 הדרים
. ? 'ודש, ללי
ת-ים?9 !!,'2 בהזומנוח, 85 מ"ר, יאל ןן, נ ;לדמן עלן
רה 3 חדרים בהזדסנלח ביד?8 בנלל נסיעה למכירת די-
^4723 _^ <י (צהלה), טל ד,0עב
(—,/'3—3 חדוים ככל הקומות,8 למכירה דיוות לוקסוס בנלת
חזיה, חנלילח. 2 דירות, פנט•
האח עם מעליה משכנתא מוב-
טחת, גבעת-ים וחי ליעמז 12,
פינת כצניסלן, לפנות במקום
כל היום האחים ליפשיז — ו־
סימה, .

9 דירת חמודה בהזדמנות נ-
דירה 1 לרנל נסיעה! —.25,000
ל"', 1: חדרים עם ארונות קיר
ומרפסות. לפנות: למשפה' אשל,
פחח-הקוה, קפל! 0/30 שיכה
סלע הרש, ליו בלינסו! אוטו?

בוס 51,
9 ליד קולנוע שניט, דירח
חזיתית מעל עמודים, 3 הדרים
3 מרפסות. לפנות ללא מתווכים
טל 00(!15:. ; .
9 1: חרדים לרה"ם, יצחק

שדה 72 ת"א, פישלר,
© דירה ו: תדרים מעל עמי־
וים, חזית• למכיוה בשדי עמנו•

אל 23 לטלפ; 241801.
"© בלון גדול ועוד שלשה חד-
רים בויוה להשנוה מיוית נ•
דמי־מפהה, בשריות ה! 23, קו־
מה גי. ?התקשר כי! השעות
8—6 בערב, טלפו!: 224606
דדא; .

6 3 חווים ופינת־אוכל במעלו
גלנרנ מל. 448274, אביב 16/2 ני
0 נרמת־יום,ז 4!2 משונללת,
ק"ק —.17000 + סשננתא. רת'
הההיה 18, טלפון 841204

מיטשניק.
3 הדרים הדשה + פינת

"
©

נרחופ-חאונינרםיטה"ימת או&י
"וחל" דיזנ־ אנינ: לפנית הנלת
̂ז• <"- 2^גג' גו
- חושה 3 ©י'!!הזדמנות ?? ויוה'.

חדרים טל. 728084.
© הורמנות מיוחדת ! ./'2 הדר
הול נדלל מואר, ארונות. פרטר
גבלה הדאייה 135 דטת-נז, לפר.
ח? 8 בהוומנלת ?מנירה 1%' '
וית ננעתיים, נבע 21 קאופמן.
9 במחיר הודמנלתי 3 ע"ע
(כמעט הדש) נצפו!, הזית. ל?

טלפן 227720.
נפתת תקלח 3 חד- 0 למכירה '
רים לכל הנלחילת. 24.000, —

.91242 1
9 הזדמנוילת דירלח בעפון
ת"א, פלי; -ן- 2, מעלית, הניה
צמלדה. ~\2 ק"כ. 2 ק"; עם רהי-
טים סביבת רמברנד. !!,'2 —
•י\\ הדרים? ע"י הילטל!, צ ק"כ
יד אליהו, •1י2 רמת-חן. מיני!
אלננונ, יבנה 34, טי. 012514

.611220
"9 נר"נ 2 דירות מפלארות
ננות 4 חדרים נל דירה קומה

שלמה. טל' 52214 6—4.
9 . ננללח-מנ! בית דל משפחתי
1. חדרים פגר, אונל מחסן סגור

גו גדול טל. 031107,
9 נהזדטגות 3 חדיים ?איזו•
קיר 10)180 + 7000 נקראו!

?732148
8 3 בקיראו! 15:500 -+ מש־
733270. יכגתא. יעדי, בניו 170 טלפי!
8 בה!דטנוח ברחוב ר"גס גב-
עתיים 2% ללקםום חזית 3 בלל־

ניס ו!102!י.7, משה,
8 למנירה בבאר־שכע בית 4
הדרים אמבטיה, טלפל! נינה נ־
מכונית שבלנה ה' לולנמא — ,
פלד־ טאלנלם 17 מלדל 02. טל.

4259 בייש.
9 למניות נוטת אניב 3 חי•
וים פנתית עפ שיסזוים נפד•
ניטים .א•—הי יינה ,19 .ק"א ,
טלפלו 448171 נלרנ, 32.000 ל"י
9 למנירה דירות לוקסוס בנות
נ2 הדרים, מים המיט והסקה נ
מרנוית• רה' שלום על־נם 52 א
תל־אנינ. לפנות נמקום אל נטל־
פלו 021500 נשעות מ־7-5 ובטל-

פון• 227546 (נטשי היום);

9 בנאר־שנע ?מנירה דיוח
לוקסוס 5 חדריט,נינה !V דונם
נבית דרמשפחחי. ח.ד. 1033 באר

שנע;
9 נמרנל ר"נ 4,י1! חרשה מ-
פלאות קייב חזית 33,000 +
10)20,0 בתשלומים. "מעיז מדי•
ולה" ניאליק 69 ו"נ, 1י,72370._
8 נחזרמנלת 3 חדרים על עמו•
דים נניםה נ' נננעתיים, נצנל־
. ?10-'? סלן 108, בלט (

9 נרמת-נו 4!2 חדרים חזית
ע"ע זינלטינםקי 75, חוד,

9 הלדמנלת למבירח ברעננה
בית 214 הדדים העי דונם אד־
מת. לפנות ח.ר• 63, רחלנ נרנדם

.45
9 למכירה נהזרמנות דירח
4,י2, בסביבת "הנימה", נרדי־
ציכסק' 27, ק"כ, דירה 0. מ•

8 למכירה דמ-ור]: הדרים ו?
הלל, ק"נ, ברת' יהלל. טלפון

^406011
9 דידה 1: חדייט, אדזנות
קיר, דוד שמש, רמת־יוסף, חאשל

10 כגיםת 4. כרמי.
8 למכירה דירה 1? תדרים מ-
רווחת פנתית 3 כווני אויר, על
עמודים, ארונות קיר, שילוו צבא
הקבע, דרו השלום 107. טלפון

;12:154
8 ""למכירה נ',י2 חדרים לוקסוס
חוית ע"ע, שטייגנוג, והונ נה־
צחק, ליד ירו! שלם 7, רמת י

גגנה.
"8 בנת־ים ברחי מפריק, 1,י2,
לוני א1יו, בניטה טי־ ע"ע, ו: ני

דית. טל. 848305,
9 למנירה נהזדמנות דירה מ•
רווחת ,>,י2 חדרים + הול ומרפ•
פת גדולה, לפנות ננעתיים נצ?
נלםו! 88, מיפה נ' קומה ד'

ל). ו ל ננשי' ן י לס
"© 214 הררים ק"נ טופר, הפו-
דים 30/ה רמח־נו ע"י קולנוע
רמת-נן, טלפון 720454 ני! 10—
, .2()
9 רירח 3 חדרים 90 מ"ר נ?
נאות רחל, חללל ן, טל. 031930.
9 דירת 4 חרדים לוקסוס נ•

צפון ת"א? טלפון 44-1018,
9 לסייוה דיות :; חווים, פי-
נתית, קלמה נ'. ננעהיים, נו־
יציוסקי. טל. 725410. לומכ 23, פ
9 ,י: -!• פינת אלנל ומ! 18,

נללדנרנ 19-16 448324?
?9 דירות פאר למכירת ננות 3—414 תדר. לראות כמקום שפי

נלוח 1) טלי 220052,
9 214 עם שפלרים, 20,000.

קריסטל ט"נר 50• ננעת"ם.
י ללקםום בהז? 8 למכירה נץ2
ננלף ירמיהל, לפנלת; ומנות כדיז
זרלב 30 ת"א 230862. חוור ארלו
8 214 תדריפ ק"נ מופר, הפו-
רים 30/ח' רמת־נז עיייי קולנוע

־מת-נ( טלי 72045-1 בי; 8—4?.
© 4(2 הדדים לד/זית, קייב.
;פנות חזקני בעז, אילת 23 נב•

!ת ומכ"פ.
0 . במרכז רחובות ביר, בודו
314 חדרים מנרש דונם. לפנות

ל1)11517.
י* נפתח תקלה נ־00",ענ קי י
גבית דו־משםחתי דירה בת 2
הדרים נדולים +• 2 הדרים קט-
נים• מרפסת גרללה. מטבת ונו?
חיוה + ננ לבניה. פניה רה'
הבוץ וללילה 30. ^_
© למנירה כפתח תקוח 3 חר•

רים לנל הגלחילת. 012424.
8 למכירה נפתה הקלה 8 חד-
912424. __/'רים וכל הנלהילח. דוד שמש.
8 למכירה דירה משוכללת 3
הדרים, הסקה ונז מרמי. ק"נ,

י-גענו: -בלמי ־2..נטחי<1*!" ניעטת
מיינור ?62931, : ....
ןגוים־.:כיגז 1̂ .'־ירת. 0,למכ-ו,<ה
ליהו• -2 ארונות קי1וי:-חרפ1נת:• א

טלאה. לטלפ! 36550•
6 3 תווים קומה נ' חזית.

? ננעתיים נצגלסון 121 אבישי
0 נהזומנלח למניוה נאה 2%
חווים הול נו1ל עט חלל! אוו•
שקט מונז ומת-גן. ^_נלת קיו. טל' 725297 נמקום
0 נהזומנזת ויות פאו 4'31
חווים תלית + אוי! קיו
תייפ טלפל( 024185 מלוקלנ. ימעלית וחניה. פיוקי! 17 נבע•
© 214 הווים ק"נ, ת1ית, נאוי

11, נחושתו• י?
6 נומת־"א"נינ, שכח להונמא,
דירח 4!2 חדרים. ארונות קיו.

לשיפורים. שלרק, נאדט 5,
© למכירה ו: חדרים ע"ע. ו"ד
בלטינפקי 70 טלי 241967. קםהי ('
9 3 הדרים •ן. הדד אוכל,
ח!יד, ק"כ חלככי ציל! 21 תל־
אביב, טלפון 227424 מ־17—21.
9 ?מכיוה ויות~3 חרדים +
תו? ופינת אוכל, קייב חוית,
דה' בזל 32 דייה 7 ח"א בשעלת

?20—10-0
© למכייה 4!2 חזית ע"ע עט
שפלריח 20.000 רמת־יזםןז חנ?
לינהבר 842328. ־ רייטה םולד 23
9 נהזרמניח 3 הדדים ננליד
קייב תזית במו־כן נשוולת ה!
לבוטבונט. ע"ע' הוית. פוטיט

דור המלר ו! "להבי" 234484.
• 214 ־דרים .כרמת אביב.
ר־איל! שנו! .לדוגמא ברט 7' ב

פלן 4-15205? טל
© למכירה 3 הדרים במרכז
מואר מעל עמודים ' העפו! הללי

חלית 615376 תל-אנינ.
© למנירת נחל-אנינ נן־יחו־
דה סנינת מנדלי דירת שללשה
• תדרים מעל עמלדים טח־ לחצי
אים נם למשדר. טלפלו 231288.
9 י? למכירה דירה חדשח סלל!
אלבל מע- + 2 חדרים, פינת ,
יליה' הסקה והניה בסביבות פיי•
בל רק נ 000 05 י י. 615376

 ̂
הל-אניכ,

9 3 הדרים בנוה-מנן. 13000
+משננה.א. מום? 234076 לפה"צ

30 ו־31 ,29 ,27 ש^ר מדורי ה"לוח" בעמי 26,

( ר ו ונ לבית ש^זל <
\ וגדעון שנ< )
בקים בן ? חו ג 

> אסותא תל־אביב 31.3.66 )

^ ד({! 1̂ ̂ד ^̂ש התיםו"מ̂- ו :̂!?  ̂? |

00?^? ! ]בקנ"יקמוהו מעינ־זר ה11*נ81־ נהיעי־וכנמ '}̂/

^^¤^¤^ I '::::< ן 3ת0ע!1ע!י הע!י02יע־ ב

|888̂ : 3יי5־נ15זנ ?גוםכ נ317ור1ותנ 68%|
8586^8̂ \\ ..^ ?טנ'י מועיורור נעע.ב:1*־0ע .^

?'*)!"ט-ד*! 9?

נעל יוטה בצנע ירוק' צבע ווול/ כחול ואמם'
המלה האחרונה באפנת נעלי ספורט לנשים'
ביטנה עור טבעי עדין וריפוד עור על גבי
סוליית גומי מיוחדת• 95*2 ן ל"י.

מוגש כשרות לאשה ע"י מפעלי נורסטאד
0̂ 1̂ .1 ^̂  I II, 

 י
, ן I'

או ח1בבי ב38לי 0"ם |
| מנעו התרבותם של בלבעז \
ן משוגוטים וחתולים עזובים '|
ג ) כל אגודות "צער בעלייחיים" ידאגו — ח י נ ם >\ ¥ '
I הדבר אינו מזיק לאם הגורים• X\ אין כסף — לגורים מיד אחרי ההמלטה — ?
\ ^ \
? ן ,|%^^ הפדרציה של אגודות
 מ"צער בעלי חיים" ן

 ̂
ן ||

#י< #י̂# #י#̂י #̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ̂*י* # #̂ #̂^̂ #̂י #̂^̂ # ̂^י*̂י

ה ר י כ מ ל
1, טנדר עכ־ולע 30 1965 מורשה להסיע 20 איש.

2. מכונית ציטרואן דה־שכו 1964.
-:. מכונית "לארק" 1063.

4. טרקטור קטרפילר 0-4 במצב עבודה תקין. ,
5. טנדר ייליפ 1964.

1̂.ע עם טסט: לשנתיים. 6. טרקטור .{1,
8. קומכיין ירק 1X1$^ במצב עבודה. •ד. טרקטור אליס .<1./י\ עם טסט לשבה.

? . • ? .̂ 5. מרפש קבייפ מותאם-לטדקטור 35 ?.?1.
את הציור אפשר לראות כשעות העכודה־

3—1 בחצר מכון "הזרע" חיפה. י . י ,
3-4 בחלות "הזרע" מבחור. ע"י קרית גת.

(ע"י מושב אחיהיד). .5-9 בחוות "הזרע" יבור ד.נ. אשרת ,
̂ו!!.־0'5"־.-" 1י > ז0 -ל6נוו1 ל"וןזרש""5ט"מ,'"^4לז ול-'ד'-י'

ו• י"־ "" ז י ._ ~;,/ ?ו. וו 05̂^?ן1.;^^^|^ ו| 94'̂ •

קואופרטיב שרוהים בערבה
ע י ד ו מ

^בות בירוחם י עברה; כי מסעדת מפגש
־ שיפוץ כללי לקןדאת פסח ופיתוחה

לקהל ;
' היום י והלילה, י שעות י גשכייל י המטיילים" '?בכל ־
מתקבלות חזמנות .לארוחות כקבוצות

- -מאורגנות. ירוהפ, טלפון 222

ת נים לקנו ני מעו
מזלג הרמה

ש מ ו ש מ  * ' י ל שמ ח
כושר הרמה 1000 — 750 ק"ג

.8.00 . לפנות: טלפון 7524 24 מ־16.00 —

366118) 161!־181 מ1 1£ז11*861 1ןהטנ01,1 1£§00ז*[3|

:8681 ת1 18!111י\ 5נ50101(ן8 מז1036ג 186!011ז11מ 10

011̂ ;>מ1\10ג 03111011? 111161.
:10 186!16<ן 1168ק6מ
1̂ ,18מ6^ .11:6)381 ,¥6י810 * 01113 .6891-8

1,0̂ ,ע111ב)100£1?נ 213 001  ̂
V?. 

1.

ה / ש ו ר ד
ת י ן בן ת כ /ה  ר כי ז מ

ידיעות: עברית על 'בוריה, צרפתית או . .עפ
. . .השפות, ' גדמגית, כתיבה על מכונה כשתי

לפנות לת..ד. 2177 ת"א קורות חיים ונסיון קודם.

למכירה
מזלג הרמה אמריקאי

־1 טון — במצג 'עכודה מוג ,. ,
למכירה — במוסך "ינוע" הרצליה, טל• 931252. .

ה ר י כ מ ל
100 ' ג ר ו ד דר  טנ

חדש, 000י21 ק"מ•
למסירה מיידית, מחיר 000*14 לויי:

. להתקשר, ללא מתווכים? לטל. 822939

ש ו ר ד
באופן דחוף וו<ט"פ<7זט

השתט גאזפן מוחלט גשפית
.גמג^גע'גןינסיוךזיךע ?;־<, י": 7 ! ': האנגלית

? ' בהדפסות אופסט לעבודה
< ' : " :. . ־ *ב־איק. "שע01"."*^ו .. 

' 5
! לפנות למחלקה הצוומ חיפה

| דדן העצמאות 42

̂^3£ בי"ם תיכון מקצועי )|

החלה ההרשמה

לשנת הלימודים תשב"ז:
על המועמדיפ להביא בזמן הרישום: תעודת לידה או
תלוש רישום, תעודת רופא, תעודת ציונים של שליש א'

. ו-ב' מכיתה ח', אישור.
שעות ההרשמה: בימים א—ה בין השעות 8.00 —

16.00• במזכירות בית־הספר.
נפתחו המחלקות הבאות: בשיתיה עפ צ.ה.ל.
1, אלקטרוניקה 4. מסגרות מכנית
2. מכונאות רכב 5. פקידות כללית

3. שרטוט ותכנון
א. שרטוט טכני
ב. שירטוט בניו'

המחלקות הנ"ל ד.ז 4 שנתיות במתכונת מורחבת,
מאושרות ומוכרות ע"י משרד החינוך והתרבות.

מגמתם להכשיר את התלמיד לקראת כניסתי למוםדות
טכניים גבוהים בארץ.

פעצי אברהם (כושי) לוי ן רות ]
ם < י א ו ש נ  ?
ו החתונוז נערכה במסגרת משפחתית ?
( תל־אביב, י"א ניסן' תשכ"ו 1.4.66 )

ש ו ר ד
לי ל נ ל  ה נ מ

למפעל מתכת המוקם
בארץ מעדב־אפדיקאית

'מועמדים כעלי נםיון בניהול מפעל תעשייתי, ניהול :
.,ופיקוח חשבונות, כספים ואדמיניסטרציה, מתבקשים
ייפנות ית.ה 23022 תל־אביב, עם ציון פרטים

מלאים.
_ םודיות מובטחת _

אמב" 13עדנ< תל" רוו' יהודה הלוי 47! ונ"א! טל• 1ג21!6"
משלוחי סלים וחבילות עם משקאות ומעדנים
מבחר גדול. משלוח לכל חלקי:הארץ.: הנחות בלתי
רגילות. תנאים מיוהדימ למוסדות צבוריים.
 שרות מיידי!
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?לן גולל יעוד 'ט?לשח מד? ו"( מנותח' בשוולת חן 23' קו-מט ברירה ?השכרה םיוית ב-6 ס
8_0 מ1רנ,_נו?פה: 22-1008 ח"אמו! ני. ?ווחקעור ביו השעות
לפנות טל. 8-15050 ביו 8-0מ"ינ אליו, אווגות קיו, טלפון.וים בנית בווו נומי מפתח.0~בםוכו חזללן דירת 4 חד•

מורג?
6 נוטת-אניב בשכ"ח 814 חוו"
!));.07.80-18, 17-20?"ו" -.250. טלפלן 418325
בו^ט־וזדר..2 חוויט יפה

~
+פנת אוכל ק"ב, לפנלח אלדן,0

י1ו' עמנלאל 22 ת"א 7-0 נ־
עוב?

0, םיט, טלי 2-10434.מלמה א' V? עמירים. לפנות נ•חודים נבן-יחידח 41 תל-אבינ,9 נומי מפתח בהזוםנלת 8 ,̂
0 למסירה בדמ"פ דיות 8 חדי

ג, שללמית 5, ת"א, וים, סיי
0 נוט"פ 2 חדרים ת"א, בן?

'מיוה 220, חנרלר?
0 נשנ"וו 8 חדרים ריקים
ר>םוו תל-אניב. טלפון 441140.
0 נומ"פ 4 חרדים בת"א ע"י

תנימה, טלפל! 232031.
0 בנתניה דירת 3 חדרים
טווווטח בבית חדש +. מעלית
כסביבה טלבה. 234395 מ־3

אהה"צ?
0 בומ"פ למפירח מידית די-
ות ללקסלם 2 חרריט + 2 מד-
פסות פגודות ק"ג, אדם הכהן
1?, ת"א, שבת 10—13, 15—19.
0 להשכיר דירה בת 3 חד?
וים מרוהטת בחלקח בשכר תו-
עי. על נבול תל-אביב גבעתיים

לפנות טלפלן 33915?
0 למםיוה בוט"ם בשו' ח"ן
4 חווים וחול, חוית ק"א ' ויוה
על עטורים, טופםת גמלו, טלי

.21221)7
9 ללןשכיו בשב"ח: ויוח בח
2 חווים, רידד, בת 8 חדרים
למוסר חנייה בוח' בן יחידו,
121 ת"א, לפנית טל. 222308,

־יירםקי. .
0 מעונינים להשכיר דירת
414 חדרים טרלחטת 4 בלוני
. ע"ע אויר בתור גן קלמח אי
+ ארון ? נית חדש דחלט. מלא 
:אדלר קיר. קפלן 0, נני-ברק, ?

(לולפסל!) לא ?צברים.
0 נטונז חוללן 2 ח' לטלפון
:נו זיצט( 6 חללה "ביולולן".
0 נ'ענ"ח ויות 2 נצפו! ת"א.

נו?' 511218?
9 דיוח טווחטת 3 חווים
נוט"ם כנר דיזננוף או לחש?
נוח לשנח כשנ"ח. טל. 225381,
0 הזדמנלת 1 בדפי מפתח די-
ות 2 תורים ת"א, מאפל 23

נוינטור.
0 נשנ"ח דירח ויקת 3 . חד•
וים במעלו אביב טלפלו 241084.
0 טנחר נדו? דירות' 'דימ"יפ
רירית. לחדרים מרוהטת .בשכ"ח
ת5-אבי.ב, "נתן" מקיה ישראל '14

1<י>180ל|,
9 בחולה לחשביר כשבר חו?
ועי ויוה מרלהטח 114 + חלל
ט־נ במאי ל-9 חודשים. חנקין

57 (וידה 2) אמיר.
0 בהידטנות בשנ"ח 170 ל"י
ננניו חדש, חיית, טלתה, החש־

מונאיפ ת"א, 30041.
0 בוט"ם דירח 4 חדריט ב?
קובח הדואר חחדש בת"א חניח
לטלפיו, לחתקשר 812823 ביו

,18-21
0 נענ"ח 3 חרדים לשנה-שנ•
ת"ט, כרחוב כ"ט בנלבמנד,

ח;יח למעלית. טל. 228542.

0 בדמ"פ דירת 2%, ארונית•
היד היל נדלל פינת אוכל, ק"א
•'17-2? י־"נס-יןק"ל 235733, תל־אביב,

© עמק יזרעאל — דירת חדר
זלמפלט — 4,000; שלטח חטלד
- 5,000; כן-עטד. — 5,000; 0ל?
וו'ט — 0,000; נחמני — 0,500:
?:1ינקיז 114 — 11,000! רב"ד ?1%
- 0,500: נחלת בנימיו 2 —
1)10,50: הסיננרם 2 — 8,000;
ויזנניוי 2 — 10,500: בזל 2 —
14,000; יוחנן חםנדלר 3 —
14,011; קדית םםר 3 — 12,000.
זעיר מנחר גדול. "לעם" תל-.

אנינ, מקלה ישראל 8 בחצר.
(11272.

י 214 נשכ"ח רמת-גן חינח
למו 27. לפגלת שפיר, עהיאל

• בגבעתיים בשג"ח 2, 8. טל.
. ,723011!'

• להשכיר בבת-יס כבניין ח•
דש, דידה ?א טרוחטת, בת 3

יווב£_טל^_932-759.
• להשכיר לילח לא מרוחטת
נהרצליה לויתוח, בת 5 חדרים,

?תקופח ארזכח. טל. 932750.
* בשכ"וו דירה 214, בידזאלי•
"• לפנית: ,ריינם 13 גבעתיים.:

מלל; • • נוניםלםקי אלנכי 04,
_תייד_דידות־ ? ־_י " • |1,ז0211

חדויטיק"כ י • נדה"פ דירת 4
־טוב מאוד 1ט נל הנוחיות כמצב

. נא, ,ללונות 85.0(1; :פוט ודא.

. .י• מכ"ח 2 נצטלז, נניםח ט"?: - ' ? , י1ח^_242220, .-
• נדט''פ""ג • חדרים,- ק"יו, דיי'
 יי ום.!

י|ח_?'_1"א-1_?יברטז,?;נעה
• נשכ"ח %4?? ?משרד ן: הירח!
טלטוו, '032451' חזית עטידיט .+ ,
ן .. י :. . ; י ;  ' ... . יי  , ,1.1—3 1

..חדד! • להשכיר. .בשכר, חרשי
כ? הנוחיות. .כניסח? נפרדת. \נני!
:חיו ־ע".י.; .יהשח1- זיז שטיאל 'שכ'
י יוהפ£_ט^_7720288 •ביי_1יי• :
• נקיראיז דירת 1.3'.דרים"ץ•
! . , ? ?; . -.253000.? י^נרח_נשםיח;?
נדי1ננ(ן): רי<1יים" * ?3 חדריט
; ?^ ־• -בריכלננא י '£_ ,הוללחח
מפתח •:דירה. בדמי. ', * לטפ י ר וי
י,חדריט, 4 ולה יטאיררח :בי(". ?

ימל1ן; יה יטה. טלפלו::נטבי:נו,ת
? ז. נפרטים :לפנלת. :לטלפון..-־?
' ? :.' ? . :.:,: ,< _(£285031-ד.,. "•; .225(>
, -.ח?• * הדד להשניר-עט ,עבורה
נילד.יט,1טחאיט.ל•!

־
נטפו5 . ,יה

שיתטיח ללה אוניברטיטת ת?•:
! ,?' ;?• , : . -. ?- .447757, י טלפ1ן _ ^נ
י1 .'.ע" י. חקוה • נהזדטנות ?בפתח
יה ה ?יושרה ?:,נרמ;יט,י דגיה 2י .
?דיים קוטח ?נ'.;.4.זר.ידוח? בבית.!

88יע*_" ?£!יצ!_נו';חירתי
;;חלל? 'סי• ר.:טטבוו

י
• נוט''פ חר

י: יפ י
^ינוחיית-טשילופח"^קלח"

י
",,, י ,", ,;,", ן. י..; . '? • , ,. ? ,7 . 'טח
' יטטי? 6 .דירחד?"1<ו8וטי1"מ6ח •
;,ת •נחירטנות,' ?*טאל>" רוטשיילר'

,.̂ ריךל
י
י
""

' בשכ''ח,־י"ד יסייאיו'
*
טלידרלי ע?•*. חדרי ט ^תיטי • 0"

טודיפ +־ טלפון, חמקה 275
י י• 0?פוו נעוביט 081175.

0 דירת חדר נדט"פ. זלינגר
יחזקאל? 8 מ-17?

9 2 חדריט ריקה בדרר חיפה
בשנ"ח. לפנות: חלםינקי 24 ח"א

ין חשעית 14—11. רידח 2 ב
0 3 חורים בדט"פ מחאים
לחייטות ילקונפקציח' 10.500 ל"י
בדלינטקי, דחי רענו 8 חל-אביב.
3 + טלפון ברטברנד — 0

?234481
0 בשכ"ח דירח חדר ריקח. לפ•

בלטינטקי 125 ד"ג. נלת וי
0 בדמי-מפתת בצפון ח"א די-
רת 2 חדרים —12500 ?"י.

? ־ ? טלפיו 821209.•

8 בשכ"ח 2: חדרים: מרוהטים
פינת אוכל, בולפלן ת"א . לשנה
ליותר, ערבויות, לצלצל ?44-1928

מ-7—0.
0 דדלשח דירה מרוהנל:ז בת
2—1 חדרים בשב"ת בסביבת
ננעתיים, 840135, בנםקי 14—7
© "עדן", ת"א שלמה המלו
רלהטלת ללא דמי תיויר? י80, להשכרת בשנ"ח דירות מ•
0 דירת חדר טרלהטת בנו•
יהורה, —,155 ל"י. טל? 021288,
0 בשכ"ח וילח טריחטת 3 חד-
רים ל2-3 שניט. טלפון וגינת.

צחלח — טל? 732940, 7—5.
8 דירח מדוחטת קומפלט —

?58805
8 דירות מרלתטלת !ריקות ל-
חדרים בתל־אביב ותסביבת מציע
"לעט" תל־אביכ. מקוד, ישראל 8

בחצר, 012725.
8 להשכרת דירת 4 חרריט מ•
רוהטיט ללקטלם, חלל, מלםר, חי•
טלם נו, קלטה "כ"• ללטום 17
כרמל תיפח. שעות ביקור 12.30
—1.30. טרמיט: טלפון 227590

אל בערב 732052 ת"א.
טת 3 תווים. 253000, י© דרושה שותפת לדירה מרלד,־
8 להשכיו 314 הווים טולהט
לוקםלם לטלטלן בוח' הלםיגקי
מ־15 בטאי. טל. 241402 (0—4).
© ויות 2 חווים (פנט-תאלס)
מולחטת קלטפלט עם מעלית ב•
וחוב טשוניתובםקי 21 ת"א. לפ-
גות: יו-אליחו" שווות המעפי•

?יט:30, מוגט. ? ? . ? ?
י6 בשכ"ח לילח מולחטת + טלפה? בצחלה 244051, .
8. בשליח 2 חווימ מווחטיפ
קומפלט בחילה עע"י חעיויח).
לפנית תל נביריט, ?הפורט 11,

אל:חמ ?
"8 דירת שלשה חדדיט בקיר•

און. טל. 911908.
8 להשכיר וילה טרותטת 5
חווים ברטת-נו, טלפיו, נינה

חנוחיזת? לטלפן 723172. . לנ?
טבילו 'י

8 בנני יחווה בגגו?
בית בווו 214 חווים•טווחטיט
לטלפון, שכ"ו 250 ?"י. ?טלפן
: ?,.;, ? '625426- ?א ^ 1.443074 :
פינת ,.+. חדרים. 9 בשכ"ח 2.
עבווה? פנ1והי'?התקשר דרד —

;V V .? 445804, .ייו?:,
8 דירת 3 הררים מרוהטת במ•
כידלת בשד' חו ת"א• לפנלת

,842233
8 בשכר חודשי 3 חדרים מ־
ריהטים, מעל עמלדיפ חויתעט
טלפי! בליברמן, 615373 ת"א,
8 בשכ"ח 1%, מרוהטים, כני-
סה נפרדת, ?זונ. טלפון 221154
מ־7—8, וט-4—6 וט-9 בערב,

נורדלז 45 ת"א, דידח 1.

יט, טשדניחובםקי
8 חדר מרוח

19, רבו?
723094. י8 חדר מרוהט בשכ"ת דייג,
8 חורים ממחטים מקב? ימ•
ציע ?לא תילוו, בתל־אביב לה•
סביבה, יטלד-המעלה 47 37118.
8 להשכיר חדר. קט! מרלהט

לבחלר, קק"ל 34; גלברט.
,!דר מרוחט לבחורה או - 8
שתיים, טלפה 723070 נין 6—4
8 לחשכיד חרד מרוהט לאתר
או שנים, בורובוב 39, גבעתיים

,4- טלפון 723070 בי! 6
8 חדר מדיהט בקק"ל 80 כניפה

בי' ק"ר, אורון" מי19—20.
8 חוו טרלחט בן־יחודח טלפון

.240889
0 לכחלו נוסף חוו טולחט
גבלר? יברהלב יטלו-הטעלח 6, ת"א
8 חדר מרוהט. + נלתילח
ארבע-אדצלת 14, 221300, 10—8.
8 חוד יםח ?השכיר לזלנ

.723784
8 דירת 4 חדריט מולחטת
למכירחיזלחשכרח בנוח אביבים
בבית חדש. טלפון 733011 בבית

? .242414
8 בשכ"ח 114 "חביטת" קייב
י : ?  - .222085
.' תדר מרוהט יטה ליחיד ?־, ־

השכיר עם אפשרות להשתמש ב•:•
. חתרנות.. טלפון בסביבת חיבל

ט5פון _245723_בשעית !±ב1̂5
8 חדרים ?וקסו"ס, מזיונ אויר,
ימעלית. שד' חן ־57: ת"א, מנד? טל. 232002. י ?
? נחמני 46, 8 ? חצי חדר ?בחלף.

י . : ' ? ו? גט ודא,'
___8 חדר אלגנטי + טלפון, ה• ? ירקה 180 דיוח 15• ?"? ?
0 מעוניין :פטרו—ית מוטחח,
.?מיון 'םפריח גדולה, חמורת
תשללם), לפגלת, טלפלן 232720,חרר טרלחט לטלפלן (אל תמירח
8 לתשכיר חדר מרורט מרפסת
!,טלטלן בצםלן חל-אביב. .לטנוח

מלפלן ?232720?
שניית. חרואח 93 דיל" בורשטיין•י ?חרר לכחזרח/טטודנטיח ב•

;720412'
תדר ?תייריט? 243655.:_ •©ן־
חדרימרלהט' מטבחון נפרד. ? 0?

פיארברנ 5/5.
?לתיירים, ?ט• יחדר. טרוחט, . 0
זללנח,, בורלכלכ 9, ח"א.. נולד
:לנח1רחו עט ידד 'טרדהט"י

• •ח 0
פריניידר השלםטיט 14, טלללמי'
? י- • -י "? '? ? י י ץ  י אגטקי.
חדר טדלהט ?לקסלס כשד' .י0 :
תן • לזוג •תייריט' :א:1טרי עפ
נטיכלז. בוקר ושמו.ש , *"•לתת. ־
-מיו ' .? לחתקשד"; י,ט.לפה! 824605

־314—1. י י?
'0. חדר .טרוהט .כניטה גפרדת.
— ־;. יז'בוטינטיוי 25נ_1"ג !?טנלח
. •20/ 4 י.פדוג. #. חדר':טרוחט,

6?2251£1̂ 23י
ינירטח;אבייב י- מ?0 י מעו'גין".בד.ידה

81-83ן יברפיטה ה־אונ ,
? ע:-זדי0. טלפיוברחיב ע - צו וו1ם,

.17—20 ,07.30—08,30 443325

י תייו מעוניו ?לןנלת ויוח
מפוארת בםביבת נכו מלכי יש?

ראל, ?טלפן 233103, י ? : ,
0 מעוניו בדירת 2? או 8
חדריט בצפון תל-אביב רצוי
טלטלו. ?תתקשו' חיפח, 032125
— ? ח 9 דרושות דירלח בשב"
.לצפון קניח בככר מלכי ישראל

ת"א לטלפן: 232210 ח"א. .
0 דרושת דירת 2—3 מר1•
חטת בשכ"ת נרמת-אביב. לפנות:
: 32708 או 38020 דבידח, טלפון

• ?15.00—07.00-0
0 דרישח דיוח מריחטח ?זוג

תיירימ — 58805,
6 דרושה דירת טרטר סלון
נדו? או "אללם" בסביבת ארמון
חילה בשכ"ת. ת.ד. 134, חי?11•
פוס,

י
8 דרוש חדר-שניים ?וק

כניסת נפרדת, ?יונ• תיידיט ב־
ת?-אביב מ-14.4.60—23.5.00. ת.ד.

1745 תל-אביב.
8 דרישה דירה 2 חדריט ב?
דמ"פ, במרכז הרצליה. קיטלר,

שיכין דדיט 5/0 הרצליה.
9 מעוניו בקניח וירח 214
חוו במוכו ו"נ במקום נבוה
וגל!ז יפת. ח.ו. 4470, ת?-אביב,
0 תווו בוגוםולםקי אלנבי 04
טל• 621159 מתפש ויוות בת"א,
8 בת"א ווושת דיות 14"3—4

בשכ"ח. 981497.
0 צייו טעונין בויוח, סטודיו
נת"א בו2כ"ח. וציי גג. לטלפן

50201 לבקש סמלויו?
8 וולשח ויות פאו 414—4
חווים בשכו חדשי, טווהטת -ו-
טלפון. בצפה ת? אביב (סבי•
נלת חכימח). ?פנלת: טל. 54035
8 דולשים חווים ודירות מ?
דלהטלת בת"א והסביבה. "אל?

פיר"' מלאה 2 ת"א, 021055.
"8 מעונינים ברירת 2 חדרים.

טל, 220054.
0 מחפשים ?קנות דתוןז דירת
214—2 חדרים פיקנטית בצפון

;!;פשרי מרוחטח. 228745.
8 מחפש דידח משומשת סביבות

ח"א 314 חוו. 247502.
0 מעונין לקנות דיות "לוקסוס
בת שני תדריט, ע? עמלויט או
בבית עט מעלית. בסביבה יפה
בתל-אביב מתיר עד 40,000 ל"י.
33 תל-אביב. ילכתוב ?הלברפט, שללט 'עליכט
8 בחולון 1 מעונין כדירת 3
חדריט. ריקה' בשכר חודשי• ?•

שנתיים, טלפון 613448.
9 ?קניח דרושה דירה בת
314 אי 4 חדרים ?א נבוח או
עפ מעלית ח"א טל' 51879 —

.(9-14)

8 מקוויט חושים ומשומשים
עם אתויות מלאה ?בתי קפת,
קיוסקים, מזנונים לטכיללת, "קי־
דלר וצילד' וח' נחמני 7 ח"א

טלי 612800.
• טריז'דרים חזדמנות לחד- 8 י
אחריותי ?:5 שי3!1בחש?ומיט,"
.המ?ר נ'ל־ "שירלדלאניב". שנ(ם,.,

רני 29, ת"א.
0^ 'נמררים'חדשונו-לטנולתרגופ,?
עדות, קילסקים לאטליזים נמתי־
דים נלחיט. י "תל־קור" עלית 60,
826950. י _
6 למנירח פרינ'ידד "קלנינ•
טווי' 5 שניט אחריות. ת"א של•

מחיחטלד 57, ,,דדיו"?
. מ? 0 פריניידרים מבחר נדו?
חלצרת חלץ 'לחארץ חח? מ־200
?"י. רוט?ט, המ?ר נ'לרנ' 40

ת"א, ט?' 249339.
0 פרינ'ידד "פילקל" במצב מ-
צליין .?מכירח במחיר הזדמנותי.

?טלפן 441540, ט־15.00-8.00.
0 100 ל"י במזומן וחםריניירר
אצלר בבית. חללה את ודדי מו?
ח"א וח' בן יהורח , 100, . ימלה ובורה
0 פרינ'ידדים "אמקלר" חדשים
?פות. חללח אח ורדי, ת"א דחייםשוטשים' נם בתשלומים ורח?
בן יהודה 100 טול מלון דבלות

טלפון 223700?
0 למכיוה בהוומנלח טריניידר
אמויקאי 300 ?"י. במצב מצוין
והי אבו נביולל 190 ת"א זי,?-

ברבונ? ;
0 פוינ'יוו חוש 10 קלב. ו,פ•
שוה אוטומטית —.890 ל"י, את•
רילת 5 שנים. קיווו-לוינםקי,

?לינסקי 102 ת"א.
0 . מקררים, ?בית ו?חנוח, חד•
שים ומשומשים — יחיקונים.
"נ?קוד", ו'בלטינטקי 78רמת־נז,

725075. י ,
0 מקררים חע1מ?ייט, לזדשיט
ומשומשים, קונה מוכר מ-150—
1450. אתריות 5 שניס קירור־

?וינםקי, ?וינסקי 102 ת"א.
טלב. תוצרת אמריקאית, רמת?0 ?מכירת מקרר משלטש במצב
חן, כרמלי 4, גרינברג. טלפון

.34295

8̂ 68 ,̂̂ 13̂ ו11}
קונים וטהליפיט 0 לנגר! ן! .
מכונות ישנות לעיבוד־עץ,? לחד-
', תוצרת איטליח? לאחרות. שות
וולובלפקי, תל-אביב, חדצ? 85

' .? "' '? ? • ? ' ? ?" טל. ?821717. •

נימי לשטיתים לרי- - 0 ניקוי
קביעת באחריות. . תמחיר בביחר לא חחחייבוח. מא-פוד /בביתר ,
ג-י — ק? י ן, ודא טל' 4-12853
_.. ? . ז . יטת טלי 10053.  ח
0 בשכ"ח 3 חדריט + המת-
נה + מטבח נדלל + טלפון
234005 ח"א? ;
'0 מפיין יחידי למציתי ומיזג־
?רה ומילל י נז. פרבר, רבי עקי?רי "וזנטון" שרות חיקיניט מכי- נא 45, ?כני ברק
לכל עבודות נקיוז תיינ — ? 0

..־. 820133,' :•־

י מדחף); (חצי ? ' 'טחטן?. .•:!'?מנידחי ?
1)9 מ"ר במרכז תליאבינ,: לפנות
פלי 305110 תמרי בשע,ית .82-10.
דים. לפנות: טל. 824530, תל?0 סחטן 400; ט' הימה ע? עטל־
גל•

 י
• " : ; י  . ו ! " • 

י ? , אנ"?'

זהמ;:עם
יי נשיט . : ו|1:גאבד"ש;1ו!ן

,.ב,י.לם אי, בנחלת ; ; וד,ב, שרשרת ,
~? ?הכרמל.,.המוצא-חז בנימיו :
לר? לחילדפחיים יער מל)כקש ?חתז
..> ראשוו:;לציה.: . 2 > ת.לי, יחידח::
השי.יד . טנקם, קבלות'• - אבר ..•
למשרד ־'מאייר. שליט, נדפיקה—
פופלפ,־ רח' חעליח 43, ח"א.
הטלצא תי'^ר יבוא ע? שנרי.

0 מנרש דלנפ בנחריה ע"י
מלון ,,וידנבאלם" לחחלי!> במג-
רש בםבינת ח"א. טל' 230802

ח"א? ,י-
עשית במר-

י
0 ?מכירח מגרש לח

כז ירלשליט• לפנות: ח.ד,
2970/1056 ת"א,

'0 למכירת םנרש פינתי 1080
ממ"ר בדטת־תשרלן. טלפון 248040

?לדבר.
0 ?טכירח נהזדטנלח םנרש
1320 ממ"ר ע"י חל־חשימר רמת•

גן. טל־ 227819. . ,
6 מגרש בטיחיח אשרלר ב-
קרית היט• במחיר תודמנותי של
4500 ל"י, טטינת מתלת. ?פנית

ת"א 4333 ת"א מסי 702.
8 מנהל! בצפל! ת"א ושיוו
לבנית קלטנ' לקומת מרתןי. —

?249,|191 40.000
0 מגרש ?מכירח בגבעת שמל-
א? לפנות טל. 441388 בשעלת

^ 
18—10 ?מיקו.

0 מנוי2 520 מטר בוח7וצ פל?
מה ת"א ?מנירה או להשכרה

טלפל! 825095, 10.00—01,00.
0 למכיות מנוש נדול' כת"א
והי אלפפי 27 נבעת הוצל. .לפ־

-'א. נית ת.ד, 23010 ר,
0 מנושיט ברעננה נבול הר-
צליה . לפנלת תיפה טל? 533084
0 וולש מגוש לבניה באיפקה

?240342
9 ?מכיות בשכלו צטות ת".א
(9—14) 51870 מגוש ?בני^טל'
יה"שני וזנט תעל

0 בקרית אוי
שיתי. טלפי! 31547?. _
0 14 דינם למכירה בהרצליה
ג' נלש 0519, לבניה פרטית.
25.000 ל"י, מקלט גבלה• 013984

— כל היים. ? ,? . .
0 למכירה מגוש בעבר הידקה
501 מ"ר 0032/15. ?פנית בכתב
__עם הצעת מהיר נרלינר, ת"א, פינמו 13? ? י .
0 ?מניוד, פ:דש 308 מט"ר
נוחיב ייכ? •'• (ליד טלמה)

לטפחו יתעשיה, טל. 31757.

0 בשנ"ח 3 חדרים אפשרי נם
2—1, לבית מלאכת — משרד,
ק' ני. דוידוביץ, יולרת-חלוי 02,

טל' 234532.
0 *בשכ"ת 2 חדריפ, אפשרי נם
חדר ?בית מלאכח. טלפין 015724
'0 בראשון ?צילו ?וזשכוה בית
מלאכה ?כל מטרה, נפתלי הלל

5 שיטרית-

© רהיטים. באיכות אירופית +
הדר שינה, אוכל לסלון, ת"א

עכורה 0, ש"נר,"
0 קונה ומוכר רהיטים משו-
משים ותםצי בית. "שיינר".
טשרניהובפקי 27 ח"א, טלפון

,021001
0 קונח למלכד רחיטים טשו•
-מנשח;"דטח־גן, אש? 10 משים,י
-'^< "? :", -. .:; ?? •  .721906 טלפלן

9¤ *9*1111*8!1¤ *~
0 חלללאלת נתנאיפ י ננקאייט,
למפעלים ולטרטייט, לפנות אר•
?יננר 1, ת"א, חחנח מדנזית

?(" (מו? קפח "עטרו'
0 נותנים חלוואות. קונים חו-

נות. ת.ד. 3379 ת"א.

0' מעילנ"ז באנציקללפרריח ח;
ענרית ינםפרי יוואיקת. לפנות

טלפה 232720.

9 לא יאלמו ני יסופר! טעי•
?י זירםי םפוג אקםטוא לנשים
ולננרים —.35 ?"י. מיותרים
לשלות ?רלמניה לרוסיה. תל•

אביב. וחי שוק הנומ? 52.

• ?מכירת ש?1ש ויטרינוח
םניטיות •הטתאיטות ?נ?רילת
?תמלנות או לתנשיטיט. ?טנות:
בשעלת 1.00^-12.00, טל' 240540

ת"א,
© לנוחיותר I קונה ומלכד ר-
היטים, ידלשוח, פריגיידר, גז
להיםילים, נ1ל' 015179 ח"א,

אברהם,
© "דחן" — המגבת המלטפת,
0 למכירת 8 תמונות מאוסף
פרטי בזי? מאד. לםנלת: פישר,
אלגכי 132 טלפיו 024935 ת"א

מ-12—8 לפגי הצהרים.
0 100 ל"י במזימו (העידף ב•
תשללמיפ) טכלנת כביסח אוטל•
מטית הדישה נילתר בביתר• ה•
ללה את ורדי בו יהודה 100,

מלל מלל! דבורה.
0 קנו נחשלומיט נוחים בנ-
דיט, נעלים, וילונות, רהיטים,
י- מכונות תפירה ונניפת' סדיני
דרים' רדיל טלניזית וכל מיני
מכשירי השט? "קונפדנם אמון"
נתלת בנימי! 44 ת"א טלפון

.518110
0 שעונים י מפירמות ידלעוח
נמחירי סיטוגות גס ליתידים
גיתו לתשיג באופו ישיר מחי•
ביב, בואו, ?פגות עליה 34 תל-א
0 מצלמת "פולרוייד" מצלמת
למפתתת חוד עשר שניות תמונח
בגודל גלוית + סוטיט לאבי-
זרים בתזדטנוח. דגיא?, בז יהל•

דת 141 ת"א?
6 חשלנ ?קוסמטיקאיות' מעכ•
וח "ב?ה-דונה" רחלב פר ז
45 ?יד ויזננלף ח"א. טלפל!
213301 מציע חמולקים וא-."!קח
מלאה ?מבוני יופי. פתוח 9—14

.16—13
לתקון גרביפ "ייטופ"" ברגמן,* בהזדטנלת למכיוח מכונות

ן-יהורה 10 תל-אכיב? ב
דת! למכירה

י
0 הצעה מילת

מכונות תפירת משלבתלת "אור•
יו!" "זינגר" ו"פפאף" בארה
פגור —50 ל"י לחירש. לעל•
?יפ חדשיפ — הנחות גרילות.
נרגמו, בו־יהודח 10 ת?-אביכ,
0 ?מכירה מכונת כביפח חד־
שח ורדיו פטיפון נרונדיגג,

קק"? 54 דידה 6 ת"א.
© ?מכירת מכונת נ?ידה "קט•
בריקה". איט?קית. מרקו, שכה

הבי?נרים 60 רמת-נו,
0 ?מכירת מכונת תפירה תש•
מ?ית ניידת "נובופ" 580 ?"י.

רדד יבנה 10, רחובות.
8 בהודטנוח .מערכת םטיריאו־
פונית מיוהדת. טיפ + מנכר +
רמקולים. בית־השיאבת 20 נבע•

תיים, עודד.
6 אקירדיה "הינדי' מכונת כ-
ביסה שולה! פלוני + 2 כלרם•

אות טל. 448359.
0 וויל "נטהוב! 2" וטייפר־
קוודר למכירה בחזוטנוח. "ול-
יאל", יהלרה הללי 86 תל-אביב.
0 למכירה ליפט שלדי מעלל ה-
דש X 2.15 X 2.25 4 טלפלן

? ?723341
מענילת נהוץ למככפה 000 " ©
וטל? ?"י. ?פנלת מזנל! ניורא, א
נופ 59 תהנה פופית שכונת

ניורא?
לי• קו? פיילוט, פוני, פ1 0 ריעט
פס 4.הקלטלח 450, מכשיר קטן
120 טרנזיסטלריפ רדיל פטיפל•
נים ?עם ובלי מגבירי קול ט־45.
שופנ אבק לוטטיננתאום בהזדמ־
נלת, אנו מחליפים כל המכשיריפ
ננר ת־שים וטתקניט באהרילת.
נילדמז? ת"א אלתדיזי 3 ע"י ש??
ארלווודוב טלי 240349. מה הטלד
.רבי 0 מאיר בני ברק דת'
, אנל מצד-, עקיבא 41 טלי 722584
כ:$ז־ס*' ;ז ־סזמי!• ו־בלנת פיט !^לזי
-יםי&לללקט תנפ .ללא .הנדלה ?שי
יכו 1 זזלב?ח' הפכליה?•' ?כל"הל^•
השביוננו מכונות ככייז "זזאויר'עלי
םה 'מכ? הסוניט, פרידמן, 'קםטוו
קנדי. ?זיהר, קריסטל' צח 3, ו•
שיגגטון, אלקטרח יםטינגחאיז

יביי. .
0 למכירה מכונת כביםח י0;
טיננהאלנ אמריקאית אוטלטטית
מלא• 'חצי שנת בשימוש. לפנות:
לילה, ליצמו 21 ננעת"ט בחנות.

: _ _ ' _ . עד 2. י
0 מנלנת נביטה ,,קנדי" חדשה
לנמדי אחריות מנית התרושת
למכירת בהזדמנות יוצאת מה-
כלל בטקיפ 1550 ל"י רק 1325

?"י. חר-פעמי טלפון 820554?
6 למכירת בזול מכונת כתי-
בה עברית ופריגת אפפיפל. —

443522. ת"א. _
8"מהרטה קללצמז, שפינג הונ-
31547. ?גרי פ<!!חןת שטחיפ וקוטפדפלר,

30 ו-31 ,28 ,27 שאר מדורי ה"לוח" בעמי 26,

^
— -̂1,111< ?>010>111111 ו1ו..,ווו.11.."11^1י..̂. .!??????1̂| זןזןךןןזןןךיץזךן̂-

I לרפאל 8ניב
.אנוימשתתםים..;ג.אבלו הכבד - 9

I : במות• עליך

אביך ז"י
ישקר 'כןן"מ — נהייה ' I
9 וצבור העובדים בישקד

גילוי מצבה ואזכרה .

לברטה זילבו ז"י
אשר יתקיים ביום רביעי, 6 לאפריל 66

(ט"ז בניסן תשכ"ו) בשעה 10.30
בעין חרוד המאוחד

I המשפה ה

1

!

1 .̂ ̂"ה' 1.4.6. ד"זזזד. 4  * I

לחברתנו היקרה 1
רוחמה צוקרבקד ומשפחתה |

השתתפותנו הכנות באגלכם הכבד •בהלקח מכם בנכם

אורי ז"ל
̂י•'- היפה 1 ̂ יאיגיר  יי*-י"1£
̂^Iריי 0x1??י1?"יוI"̂ ̂י ̂י"יי? ̂*י > ̂̂י !̂ ^ ̂̂י יי ??I ̂̂י ^

I ן במלאות שלושים לפטירת יקירנו

הרשקוביץ) |.. (ליאוו ? אריה צב?[ ? !
I 1 נעלה לקרדו ונוגיחד עם זכרו, ביום ראשון' י"ג בניסן

:
1 י 3.4.1966 בשעה 4, בבית הקברות באשקלון. |

' ! המשפהה השכולה ן י  §

§ במלאות שנה לפטירתו שיל יקירנו הבלתי נשכח

י ז"ל I משולם בן חנן קרקוש
. 1 , שעזב אותנו בגילו הרך 12 שנים

ן תתקייםיאזכיה בבית-העלמין חוף הכרמל חיפה ביום א',
, 16.15• נפגשים י ע"י השער.  י| י"ג ניסן (3.4.66) בשעה

1111ו| . ^̂ 1̂ ̂וש 11̂<|ו̂. |̂ ^
י >̂ .גש̂* 1̂ |̂|̂ >ו>^ )̂|^̂

ו

:"

_".̂ ."̂ —.̂ —^—-—— ~ 

. . ' ?
"צ<פומ פורמא*7ןה"

. מטכה< י נןיד, מזנונים, ופו'. . ציפוי ארונומ.
והךשימ בדירתן . ישניפ

ם חנ ת  עצו י התי "

• טלפתי: 732970, ת.ה. 8104 יפו.

5̂ י 83831 53^ 
£  ̂ ?^^,̂ ??38 ̂ ^1 @  ̂ §2233

דה 1 העבו : 1 |||||}| משרד 
̂י המשרד הראשי ט§ !$|11 מחלקת עבודות צבוריות 1 ^1

I 1 מכרז<ם לחמרי בביש
1 מחלקת עבודות צמריות מבקשת בזח הצעות מחירים 1 :

_ לאסטקח שוטפת של חמרי כביש למשך שנת הכספים
$1 .1966-67 |
המכרזיפ: ? | ט א, מברז מס. א/271 - קורקה I| 2. חאור
ן ג. מברז מס. א/272 - אגמט !
(פרט לקורקר). 1 1 טבעי למצע
פ ג. מברז מס. א/273 ־-אגרגטיט. 8
0 3; טפסי המכרזים ופרטים נוספים בנדון, אפשר 1
@ לקבל באפסנאות הראשית של מ.ע.צ. רחוב לינקולן 8
II מס. 3, תל-אביב, חדר מס. 36, בשעות העבודה 1
. , י 8 " חרגילות. ־
0 4. את ההצעות יש להגיש לא יאוחד מאשר.שעה -־
1 12.00 כיופ 15.4.1966 ולשימן בתיבת ההצעות בחדר §
1 מס. 30, מחלקת עבודות צמריות — משרד ראשי, |

$ רח' לינקולן מס. 3, תל-אגיכ. ן}.
| ההצעה הזולה. ביותר, כל חלק ממנה או כל הצעד. 1מ 5. אין מחלקת עבודות צמריות מתחייבת לקבל את

_ פגו נמהל מ.ע.צ. 1 . א. לשמ . .:; |
881) 3@18 030 31295 י 3333!686 זומגפ וגזממ מזוימ!

} .כננת־יפ רמת יוםןז }
ת | ו ל כ ל ו!  ן סבי
,שמלות חושה עפ !נעימים| !
|• ותכשיטים כהשאלה וכהז? |
I מנה כוכעים . וכפפות ג
| לאמהות כהשאלה, כובעי >

. { . { גכרות' לקייץ• 
ה | נ י נ מ  ;
ן? בת ים רה' העצמאות 62 5
ן "(ע"י קולנוע עצמאות {
(, בפסג') . <

פילם סטאר
. ישראל

. תל־אביב, ארלוזורוב 9
טל. 65 90 22

ממשיך לעשות דממאות
פוטוגניות לילדים, •צעי•
? דים ומבוגרים עד י 30' י
;לאפריל ש.ן. ?כדי 'למצוא
'תעסוקה מובטחת למצ-

? בשביל במבחנים • ליחים '
;,''. .-ארוד.!' י סרט: צבעוני

. למכירה ן י
פולקסוגן 1962 -

I כמצכ מצוין! מיד ראשונה"
/?' 60,000 ק''ט [ .

- ן י  • : ת ו נ פ 'ל ;?
I 68096 .מלץ, חיפה' טל '

ז: או פריליך? טל. 63774 . \

המכון
למיכון משרדי

 ממוכנת
י  י

הנהלת! חשבונות י' י

י. ?  ' שכר ונכוייס ? השובי •:.:':•
•; ;:;:; הסול פיגורים' י ? :-,'•- •י

:זוכללות ן מ:ונות.מי ••לרשותנו:
,,." .;ה."א' בוגרע;יב'62י־
.' טל::' 220837".. , 

למכירה' ./ ?
חנות

.אכףגבירול 13 גרה'
' תל־אכיכ; .. : ; .
י לפנות במקום או

טלפון 60 38 24 •

I דרושה דירה בכרמל
? גת 3 הדרים י

מרוהטת היטב כשפ''ח
לאשה יחידה

לתקופה של שנתייפ
לפנות: טל. 73257, חיפה
לגבי לויט בין השעות 8-4

I חוות מפוארת
סביבות אבו גבירול
פרישמן, 100 ממ"ר
+ אפשרויות הגדלה

̂• טלפון • י י"?

גדזליפ^ חלונות ראוה* גלוייה
להשכרה בשכר חדשי

*.: V
לפנות ת.ד• 16072 ת"א

למכירה
מזלו. הדמה

>ח1£1:>
טון 1

משומש
מסוג

במצב עכורה תלןין ..

 "העוגן"
לפנות לביח"ר'

עמק-חפר, בקבוץ העוגן.

| ד י ר ו ת
למכירה בכרמל: .
^ 4 חדרים 45.000 *?3
חדרים 38.000̂  2 חדרים
30,000 ¥ בנוה שאנן בית
\2 חדרים, גינה, מקום
מרכזי. ?% בהדר: 3 חד-
רים 40.000 ?¥? 2 חדרים
33.000 •¥-. בדמי מפתח: 5
תדרים מרכז חכרמל ?¥•

3 הדרים קוטג'

ל. פמושי, הרצל 61,"פגנון'' בע"מ.
ן טל• 64739 525341 חיפה

![V מכחי :
ןק  ̂

שטיחים י
. סיניים ןן |
|4_  ̂

כשלל צכעיפ

ד^ץ יייייטי̂ם
מתנות לפסח
יובל אור

I 621164 ?ת"א ^לנבי 79 טל

I :להשכיר מיד I
-,?לחדרים על נאח ̂ה ̂י"קרן-קיימ!!,?!י 'עמודים'"ווזי

̂ן ,;?7 ,בג/יהנכה"דמ^גמ
י' ל ' 17500;-̂  י י ''•:

י'
י

̂א
ז. י. באום כע"מ :

£=  רח' אלנבי 108
י

טלפון 621127 11)
שעות: 10-1 6—5 ממן

דירות
בשכר חדשי
:?ככל הלקי העיר

ה. ברגר .£־
ת"א, זמנחוף 9 חז
טל? 223225 . ^\

למכירה בהזדמנות
במה־מגן

וילה בת 3 הדרי שינה
+ שלץ

. והדר.עבודה גדול
טל• 614867 בשעות העבודה

למכירה כהזדמנות ?
ג' י פ עם גג סגור

1957, טסט לשנה

במהיר 4000 ל"י
טל: 820003 ? לפנות

משחקי הגמר
.של ־

ולייפות
ר ע ו נ ה
ם י נ ט ב ו

יערכו מחר,
שכת, 2.4.66

משעה 9.30 בבוקר
י ומשעה 2 אהה"צ

במגרשי הטניס של
"מכבי" תל־אביב

ן ו ל חו ב
ילדים וצעירימ ינוליפ לה־
רשפ פקורפים מיוחדים
לכלט ריקודיפ אקפפדהיו-
ניפטייפ לריתמיקה• כמו-
כן לקורסים למימקה ות-
נועות. במה עכור תיאטרון

ופרט.
לפנות חולון רה' הערבה
1/15 כל יום 12-9, 7-4

כשר לפסח
<ז£/7־(*ו3?-<2 ק//7•
313110* 04102 0ן/?! *0

יז 1**4 ̂א |ן? א£ז1[1101

דיפלומט מהפש
לשכור לשנתיים: דירה
מרוהטת אלגנטי 3 חדרים

בצפון ת"א
י..כאום כע"מ, *, ז. .
 ̂ אלנבי 108 •

טלפון 621127 |[|
שעות 10—1, 5—6 23מז

מתנה לפסה
הולצות פרלון מצרפת

'י;י ""חוי&ות ואלגנטיות"־•'"
ובמהיר הזדמנותי .,.
מהיבואן)":'? ••"יד

י
, ? '""(ישר

י־'

17.95 ל"י
י, לפנות.: היועץ,

יהודה הלוי 51 ת"א

" למכירה כהזדמנות
ה מ ל צ מ

0 500—ן)1!1(186611!מ
עפ עדשוי* 80 מ''ט

ו-150 מ"מ
לפנות לסטודיו "גברא"

רח' העבודה 24 ת"א

מעונינים למסור
. 'קונפקצית שמלות י
עדינה, לבית מלאכת,
העבודה תינתן גזורה
לפנות: "דרבי־ניט"

. ,רח' נחלת יצחק 68 ,
אוטובוסים 63, 53

! ! ! ש ד ח
ההלפת תריטיפ
מעץ לפלפטי
29 ל"י ממ"ד

כמו־כן סגירת מרפפות
בתריסי פלסטי מכל הסוגים

טל. 56 8448

להשכרה בדמ"פ
דירה 3ת 4 הדרים
במחיר י הזדמנותי במקופ
:• מרכזי על-יד מוגרכי.

מתאימה למגורים,
טשרויפ או תעשיה קלה.
לפנות: קליין, טל. 226263

בכל עסקי
קרקעות

מגרשים, בתים ודירות
בחי.פד,

, מחיעצים עם ,
היים צרטנשניידר חיפה
,9, טל. 234177 אשר . רחוב

' :. י: ם , ל ו א
ויטרינות .פנימית עם חנות
גדולות, 65 מ"ר •ברחוב
בן-יהודה / טרומפלוור "

̂'פ , ?:' למפירה כדמ
. תל־אביב.ת.ד, 11282,

. : '387. .י .עבוך מס? ; 
? •;? ?

י' למיכ^רח;:;'. ,
<ר; ־ 7ןוךס*, פורד
•;•̂ 1965: .ייצור •";שנת
.3 .י' 1793, • לפנות:' טלפון
:,? ;? ; גמויב: מצויין

ו מ71ימ3יה " ?'?'ו"ו . ז-', ? ? ?
בע'ימ,'';, ,?.מגרשי;} ; • ? ; אוטו
';התערוכה,;י;תלדאביבי":;| ;:

"' 

'?———"———
מהנדס בנין

ר י ע צ  • ? • ?
,. (דיפ. אינג'.)

נפיון כתכנון חמש שנותי..
ובביצוע . מכנים וצנרת.
נסיון רב בעריכת מפרטים
טכניים ומחירים לעבודות

; קבלנים. י
'מעונין: להשקיע
! —.20,000 לי'י

. במשרד אדריכלים-
י מהנדסים. '? או ? ?

——————

ל מכייר ה
.נהדרת .קוטז' דירת
ברמח־השרון

' שיניה, 'פלון, • 3 חדדי י
. פינת־אוכל• '

י. מטבח,גדול> חצר, שי•
.

ייוגיט• י
.;אדמה פרטית.

. מקום שקט.
..כניסה מידית.?
-תנאי* נוחים. ,•• ?

:8̂ •'לפנות י ביו ••השעות 15
-?/טלפון 60 38 24 ; ••־ ־ . . ';?? = '• - ?? ; ־. .

' ? ' י י : • .:: :
י :בשעות':' הערב

? 'טלפון 96 4469; ':• , . ! ? ? " . , '??

;; . . '? ה ר י י כ מ ל - ? ?
•אותיות דפוס עפ? ארונות.:1
.,,א;-לס,כגולל:י50י: ;למכי.רה.
•• : ממז'ר.;•' מרכז יו טיוזחי-תקוח,
.

1
^;̂ .; ביר-גומגא?'^,.;; . ... י

;?'?:
 י
1̂ ̂י]־ ג913י־

י
63

י
"''טל1י

8????????????????

; זה עתה.הגיע "
.פפנתרי ? < משלוח הדש של

עו.גו"<ג1וג: י :
I! 2 י המשובחים
? להשיג בירושלים אצל \
5 . ; הסוכן הבלעדי 

רן : ו ג  :"
? ?רח' שמאי 12, טל• 26544 ?"? .ו
"בחיפה: אבילאה בע"מ ?
? - ' - '. ' ?

. י . ? י

,לוין.3 ;  רוו' שמריהו
 י

.:;
? רחוב . בח"א:. גוטםמן,, ?
?י; ? ' • - ,". •?אלנבי 38 ;.;.
??????11>||10???!

; הזדמנות
מיוהדת

. ה ר י למג  :
בית מרקחו!

בגזרכז העיר

לפנות בכתב.לעו"ד נטר

רח' אחד העם 50 ת"א
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ל — 5ג אגורות ן בערבי־שבתזת זחגים — 50 אמרות י ח ם  ו י כ I מחיר מלה: 

^̂ ^1£?̂ 11̂ ==
0 "בונן 1 מציעים וסהפשים
עוןרות־בית "•;•ינוח;!" אבו־גבי•

חל 72 טלי 232423;
0 מציע וטהפש עוורות, מט-
פלות, מוכרות, מלצריות. "המר•
בז", ה"א, ארלי::ר 7. תחנה

?0 11*21) ? בוית, טל מו־
0 אינטרק טהפש ומציע מטפ-
לות ועוזרות. דת' נדנד 15, ט?.

.012500

© רחשת עוברת למשק כיח
?משפחה עפ צ ילדים בגוודמגן,

ליד רמ1דהשרו^_טל. 11:1181:0.
9 האפ אתה מוכשר. האם יש
לד נושר התמרה. אט כן, תיבל
להרוית למעלה מ-000,ו ל"י ל•
הורש בתור סוכן. פגה מפעלי
הפצה אב! נביוול 08 ת"א. ביו

.1<1—V! השעוה
?הזדשייפ :קי?•; עם ליגה. אפ-* מבוהשח םטפלח ל־2 ילדים
שרות להגיעו העבירה 8 שעות
ביום. קריר, איתמר 8, רמת•

נו, 223038.
© יהלומים! דרושים פועלי
לנדירין ?פטה ובוייינריריז ברי
למעלת, לםלס אורניגל. יעקב
לוי, עליה ,:0 ת"א, טל. 820242,
9 רופא •ציניים מחפים עזרה
?שמונה שעות ביום, ת"ר 1334

ת"א, למבפר ו/42מ1.
© דרוש־ ספרית מנוסה ב-
משכורת או באחוזים, מספרת

זיאק בלוקוניט ;יד הרצליה.
0 דרוש־ כפוית טובה לבלו!
עליוה, שדרור, ירושלים 83 יפו

זה לאומ^ מול בט
9 במוסד י"רים דתי דרישה
עוכרת םטבה והדר אוכל אח-
ראית, נא לפנות הודיות ד.נ.

נליל תחתון.
0 דרושה נערה להנה"ה בעלת
יכיה בשיטת העתקה. לפנוה

ד,.ד. 3(1111, חל-אבינ.
© דרוש אורג לנולי סרופטוז
משי "אסקא", יצרני טקסטיל,
וזרצל 1גי חדד 03 חל־אביב, טל.

,־.,'..':823,
8 דרושו! פועלת ?עבודת־יד.

מרכולת 1 ת"א, ?לדתו.
0 דרוש נער דליה, רצוי בעל
וספה. משרד "ושא", דיזנגוף

.108
0 תופר/ת טומוז5'/ית ופועלת
עבודת יד יקוגמצי-ה טובה ??

גברות. לכי?:: ;ו ר,"א.
0 יהלומים! דרושים פועלים
לכל החלקים. לפנות: יהלומי
בדיהי, ודא, עליה 03, טלפו!

.8271.122
© דרושות תופרת, מומחית.ל•
תיקונים ונקוות, וםתלטרות —

לוקם־טריקו בע"מ, נית"ר לס־ ו
רינח, עקיבא אינר 13, תחנה

מדמית, ע"י אוטובוס 52.
0 ־י דרושה אשר, ילנהול י. ־משק
ביח.. עם םטכח נשר. נתניה,

טל. 3605? ע ?"־־:־ז
9 דרושה כפרית? סלון "מגי"

הקישו! 80 ת"א ק"ב.
9 למוד ננינה בגיטוה הש?
מלית ורגילה ח.ד? 23052 ת"א,
0 למשרד עודד די] דרישה
בתבנית כשפה הגרמנית. טלפון

,624711 ,0212411
0 מאות הצעות עבודה ופקי-
ואל 14 613001. ידות תל-אבינ, "נתן" מקוה יש•
* דרוש לטוםו רפד עצמאי

למכוניות, לפנית טל, 720202.
8 למוסר ציבורי דרוש בונו
אוניברסיטת בבלבלה. נחמני ר.5.
* ההווי ודישה פועלת לקטל
ואובולוק לצמה וגיוסי. כביש

כנפייגשרים 10• ומת-יצהק,
© לנציבות מכנית דרושה פז•
כירה כתבנית סשנילה, השולטת
באנגלית על בוריה (ידיעות ב-
עברית), שעות עבורה 8—14, 5
ימים בשבוע א—ה. לפנות בכתב
עבור מסי 222. לת.ד. 911 ת"א
© כפוית ררושה בתנאים 0ו־

ב. אבו גבידויל 89 תייא. ני
9 דרוש פחת דנב מעולה. לפ-
גות מוסד "אדיב", ע"י נלי-ניל

דיג.
* דרושה תופרת ?מבונה ו־
רעבודת-יד. לפנות .,אנטו!" נח•

ית־בנימיו 10, ת"א.
* דוזש נעו מתלמד לבית
מלאכה לתקון הבונות סוינה,

החלוצים 0<ז ת"א.
0 דרוש מורה נהיגה לאופנוע
אפשוי חלקי כתנאים מיוחדים.
כי"ס ?נהיגת "שחר", כצנלםון

127, גבעתיים,
© דוושח נעות או בחווה
אינטליגנטית ליצליהויות ועווח
— ? בעבודה, אפשרות להתקדמות.
לפנות ,ת.ד. 1334 ת"א מם'

י'./4973. ;
9 דוושה אשה אתואית טנו?
כה לכל עבודות בית מחוץ ל•
נקיי! וכביסה, כולל בישול ,קנ-
יות והשגחה על 3 ילדות בגיל
0 — 3 בהוצליה, לפנות טלפון
227502 ח"א. _
* ורוש/ה 'פועל/ת לענווה נ-
"ברוקלין בר", אלנבי ח1, _ מטכח,
* דרושה פזעלת למוי.ון. —
"ברוקליו בר", אלנבי 15, ת"א,
0 דרושה פפרית למספרה ב?

והזב דיונגיה 270 בה"א.
9 הצעות לענווה ולפקידות ב•
מבהר גדול "לעם" תל-אביב מק•
וח ישראל 8 בחצר. ? _
9 דרושה צעירה לניהול משק
בית. לפגות "ליזיקה שגי" רה'

נול 30 תל-אביב.
# דרושים: פועלת אזנרלוס 5•
קונפקצית שמלות. םיעל/ת לטבי•
נוח סריגה "רשלי' ומתלמד ל-
סריגה• "ורני-ניט" רח' נחלת
יצחק 08> ח"א (אוטובוסים 03,

?£13
* יהלומים ו דרושים פועלים
לכל החלקים בתנאים טובים. לפ-
נית י"ד—ניכבי מומ מסהרי

03 טלפוו 024071.
• רו־ישית חופרות למכונח ול-
עבודות יד, לקונפקצית שמלות.

אלנבי 70 קוטנד טלי 021050.
9 ?דרושות לקיישקציה 'לשנולוח
טובות: 1) תופרת מומחית מ-
עולה• 2) תופרת לעבודות יד.
תנא,ים טובים, נרינולד, יהודה
.-?> ? ;.- הלוי 03 ה"א. . ,.
•0 דרוש גער :שליח לחצי יום. , ו ג? ביאליק 04, יד" מכנסת קפלר
:!ח?• :סוכר טעגיי נשה לגברים, 2. שליח עטי•אף.* דרושים: 1.
פגים. 'טדים. אלגבי 86 חל-אבייב,
9 דרושה מזכירה ?מנהל מש-
דד ?חיויד. בנידות ערד• שליטה
,נא,לפ- טלאה באנגלית הנוהית-
קו- נית בשפה האנגלית, נציין '
רות מחיים לתייר 11210 ה"א. :

0 דרושה פקידה למשרד עורו?
דין? *ו. רוזננלום' אחר העם 12•

ת"א טלי 021383.
0 ודישה נחווה געימה לטפול
בתיניק ינניה. אפשרות ליגה

? בתדר נפדו, טלפיו 213ו?)?!•
9 דרושה ספרית מעילה "וייה"

יה. מונטיפיורי 3נ פתה תק
לו י 111, מל. 14021;) — מתווכת* "ד,עזגדת", ת"א, יהודה ה-
מגהלות־בית, מטפלות לתינוקות

ווח. י ועו
9 קטלוי! דרושה לעבודה קבו-
עה. ביה"ו לםוינה "אריב" דוו

פתה תקוה 21 ודא.
0 וחשד, עזרה ?צלם "צפרירי'
לטלפ' 442:125 ת"א אך ורק ביו

בקר? 0—7 ב
0 דרוש טוקטוויכט לשטח
פרדסים באזיר רחובות. לפנות
ו8ז."0, טל' !'.05104 דחי נידח!

21, רחובות בשעות 20—17.
© דריש "..':,- למנהח"ש ודד

נ• __ר" 220
?למכירה משאית ל"לנד עפ " 0
מקום עבורה באילת. הכנסה תודי
שית נטו כ־3000 ל"י. פוטים

ת" ד 271 אילת.
0 דרוש ילד מתלמד. לעבי-
רות צוופות זהב, תכשיטי תל•

אביב פיגסקו 07.
0 אלמוו כתיבה למכונה, קד
הםפוגדנציה, הופכות והכפלות
יפות בשביעים באחריות —.25
ל"י. הכנה למשרואות. תעוהה
וסידור בעבורה. ,.למטרה", ע־

ליה 3 ח"א,
0 אנו נותנים הפניה לעבודה,
לבוגרי הקורסים הקצרים הב-
אים, בטנללח לאלקטרוגיקח: —
קורס קצר זי. חודשים, לבנית !•
הוכבת אנטנות טלביזיה, קיום
קצה 0 הוושים להיקוני טלביזיה
קווס קצו — 0 חוושים לטכנאות
וויו וטונזיםטוויס. בל תלמיו
בונח לעצמו סקלט וויו חויש,
קוום קצו — 3 חודשים לחשט•
לאות מעשית — תיקון מכשי?
וים ניתייפ. אין צווו בידיעות
קורטות בהשטל !באלקטהוניקה
לקורסים יולו, משרד ההרשמה
בתחנה המוכזית (בניו אלקטוה)
רחוב הנגב 4 ת"א הדר 51 קי-
מה ב' בשעות 1.30—9 בבקר,

8,30—4 אחה"צ.
ה פתחנו בהושטה לכיתית בו-
קר או עוכ שנתיות לנועה, ?ט?
םיימי ח' ט' י־, באובעח מסלו-
לים: חד שנתיות — וו שנתיות
— תלת שנתיות — אובע שנ-
תיות, חתיעצות חנם כבל שעות
היום — תיכון "הדו" לםקיוות,
גגוות ומינהל, הבו בהתאתדות
מוסוות הנוו פוטיים בישואל,
־ה' יונה הגביא 10 (ע"י מייד־

ני).
8 אל תתלבטו 1 גיעץ לנמ
מה ללמוו: לטוו בבי"ס ותיק
ובעל נשיה רב, חבר בהתאתוות
מוסדות ח;וד פוה"ם נ'-עוא?,
סשהדגו פתוח כנל שעות היום:
בי1פ::כביעי 18.4.60. '•*מתווים
קווסיפ הושיט: להנהלת הש־
?ונגן!, .פקידות, מזכירות . נקורם־
נלבד1'^ י-ייכהזדש"ם ' פוגדנעיה־-
קורסים ?מפעילות נשיונל (נם
דנם 32) ולנקנניות אי.ני,אם.
— קודש נתינה נמנינה נשנו־
עיים נלכד — קורס תכנות וחב?
נון למחשניט אלקטדונים אי.ני.־
אם. (דנמים 1401 או 300) קורם
לצילום, פתוה והסוטה — תעו־
רות למםייטים/ות, עזרה נםווה
בענודה — סורו להתיעצות' חנם
בבל שעות היום והסבו נסה
יזמו! בי"ם "הרד' לפקידות
ולמיכה? — רה' יינה הנביא 10

(ע"י מוגרני).
0 המעונינים לעביר בפקידות
— בהנהלת תשבינית — במזכי-
רות — יפנו ל"ענודה" ת"ד
8530 ת"א-יפו (אי! צורר נירי־
עות מיוחדות, הלמוד המקצועי

עתו) הצלחה םונטהמ?
0 הנ ?ירית. מידעה זו שווה
: כש- לד 15 לירות. קרא בעיון
אתה נוחו בי"ם ללימוד מקצוע
שים לב שבההת נמקום הנכון
ושהמורים וההנהלה הם אנשים
מוסמכים. כי"ה "אתנו" מקיים
שוות יעו',' הינס ?ללימוד מקצוע.
טווים אקדמא"ם ושיטות לימוד
טוווניית. שנד לימוו ותנאי
תשלום נוהים. השבוע נפההים
קוהמים להנהלת השכונות ג' ה'
טוופלםים? פקיחת כללית, חט•
היו, מינהל עסקים, קצונות ו-
•• "אתגר" בתיבה במכונה ועור"
המכללה למינהל' השבונאוו, ואו-
נה, מלצ'ט 34 (ליד שינקי!)

חל-אביב.
0 חשוב 1 ! בחאריר 12,4,00
קווםים חושים י לצעירים יפתחו ־
— ולטבונרים לפקידות — הנ-
הלת חשבונות — מוכירות? ת-
קופת הקורס 3 חירשים — כתות
בוקר ערב דמי השתתפות 15—23
ל"' '':חודש — נשאר! דק טםפר
מקימות פנויים — התייעץ מיד
ללא התחייבות בבי"ם לפקידות
י החשמל 17 ע"י "הפקיו" וה
התחנה ? המרכזית מול השעו של

תכוה החשמל.

2̂25^̂ 251
• פקידה כללית עוזרת למנהל
השנונות מעונינת נעמדה מת-
אימה נשעות אהה"צ. לפנות
וגנשט"ן, הדנ-סוק 11, חילון,

0 טווה נהופשה טוכנה לקנל
ילד/ה נניל ניה"פ לפנסיוז
מלא. מניוון, וח' רשפו! 312
מאהווי והי פתהיה 55, שבו!

ח, ת"א.
0 םזכ! נמרנז העיר + טל-
פון טקנל הצעות ת.ד. 22059

ת"א?
9 נעל דמיון וכשרונות המצ-
אה בטכניקה, נאמנות ונשטתיט
אהוים מציע שוותז. ח.ד. 2710

ל-אבינ. • . .. - ת
0 מזכירה' עפ נסיח פעונינת
להתליף מקום עבויהה י לשעות —

.72001)4 1—8 טלפון :
.י ינם: פקידות נתנגיות מתחילות* תטלפ! ל"למטרה" .וסגל חי- ? י ?- ומנוסות? •;
9 לניתני ענודה? הייני 844850,
?•'שרטט ••;ספות .ובניו •מעוניו .?•
־פרטים 'כטלפון 236058 :10:-15 '(11—22? ינעמדה• חניתה.'
, אנו• שולחי"פ מזתנ' ?ענודה. '• '•
. נחינם. תל• עונדים. ופקידות

אנינ? "נתן" 013601.
מעונינת1,בעבודה ?5 שעות. טלפון• מנהלת השנינות טחעלטת,

.. ?.,'. י ? .. ..440457
ידע' טכני, 'מעונין ,י • נכה נעל

י
.-בביח. ח.ד. 110 הרננח בעבודות?

. -? ? ; ?  . ? ::'- ?. .• • ?. ווידאו!;
.פנינית :.צנא.עפ V• *עיר:יאוודי
̂וא? . ??;,מז;טסה'' 0הפיע; ענזזזן. זן . :4 סוקולונ 41 חולון. /?? 
ייקונפסצ? •נהצ! איא';טוטחוו ?'8;
1ה ?כברות םהפש' ענודה, ט?

פו! 223720. 19—10. .

פקידים/וח עובריפ/ות ללא תש?• מותני עבודה אנו שוק־ים
לים. טלפני 012725.

לפגות לאה טלי !?72778.• סקירה מנוסה מחפשת עבירה
מעוני! בעבודה במשרד אדריכ-• שוטט.מוכשר 8בי המלצות,
,־! "מערי:" שדי ריטשילד ;:ן: ת"א למסילים. לכתיב: כני

ר/432/5.
נגלית בעלת השכיר, 0 טירה לא
אקדמאית ובעלת נכיוז בהוראה
?מחפשת עבודה בבי"ס תיכוז, מעונ"נח בבביבוח תל־אביב. ל:•

נות קריר, נת ת"ד 100 נ.נ.
מיני הדפסות. טלפון 011581 צ?0 כתבנית מעולה מקבלת כל

ביה?
9 אננל' השכלה אקדמאית,
איש עפקיס, עברית טובה, בעל
הופעת, מהימן' מנוכה במסחר
קמעוני מחפש משרה מענינת ב•
ח"א עפ חבות יבוא ויצוא או
בעסק ספרותי. הצעות לת"ד 1331

ח"א עבור ג/1402?
0 מחכנן־ח 401! נסיו; 'גינח"ם
:ענודה, טהפש פשר־ מתאימה.
ת"ו 2015- ירושלים ל"מתכנו".
8 מקבלת הביתה עבודות גר-
פיקה ציוו וקישוט ופלקטים ל•
בתי ספר, 1-4217(1. ,
0 בעל מכונית מנוסה מעוני!
בעבורה (טובז קניות) מובשוביץ

גילמנ 17 ונית_--צחק.
נסיו! מעוניין יעיו־ית חלקיות• מנהל חשבונות עצמאי רב
במקום ובביתו• תייר 1334 ת"א

למספר. 1105/1).

0 באוור מלאכה ותעשיר, חרש,
במרכז היוצר בחללו!, להשכרה
טשוו 18 מ"ו מתאים במיוחד
להנהלת םפוים, בטוח, מבשיוי
נתיבה וכוי, לפנות: כל יום ב-
שעות 1—0 אהה"צ, פוט ליום

נ' טלפון: 231738?
9 בשנ"ה משרה עם טלפון כ-
בית אל-על בו־יהווה 32 טלפון

57818 בשע1ת 13.00—0.800?
0 כשכ"ה 0 תדרים ע"י בגין

העיריה טלפוו 233103,
0 5 חדרים עם טלפיו, יהודה
הלוי — שינקי! להשכרה. לטל•

פן: 232240 ת"א,
© להשכרה 200 מ' משרדים,

: 232240 ודא. לטלפן
9 למסירה משרד להכפלות נ־
מרכז העיר, כולל 2 מלונות
מולטיליט 1/8, ציי• משרדי וט•
לפו!. נא לפנות לה"ד 20050 ת"א

לטס' ר/430/5?
© בשכ"ה 2 חדרים' פרטר נ-
מוד, בסרבו ת"א, למשרד ולעסק.
למלם! 623076 בשעית העבודה.
9 2 הדרים למשרד נשב"ה
פינקס 45 ק"נ קימפלה• —

,35711 ,443387
0 באזור ''מלאבה ותעשיה חדש
במרכז 'היוצר בחולה, להשכרה
י־גזתאי6? נמיוה"ר ם'- 1̂י ס'גידד•' 
בטוח' מכשירי להנהלת ספרים,
ב? י-ום"ב• נתי-בה .?ובו'.י.-לפנץתי
שעות' 0-4 אחה"צ פרט ליום

י - . . ני טלפון 2317.38, .
© להשכיר למטרת משרד נהו•
ליד הודשי 2 חדהיפ עפ טלפו!
נורדאו ת"א בסביבת :!•יהודה ?
4 בשעיח 5—3 אזז־ לטלפ: 10)6ו̂>

. !דצ; . .
0 משרדיה + טלפון מציע
פוםוס "נתזי' תל-אביב מקוה

ישראל 14 013061.
־ מש- 0 'להשביו בשכ"ה 4—1
רדים וטלפונים. רה' ההשמונ-
;?;ים 88 תל-אנינ. לפנות: ת.ד.

5187 ת"א ,עניד משרדים?
0 לשע! לצלם למשרד קטן ל־
השכרה נפינםקר 0 ע"י'טוגוני.

טל, 220282. _'
9 משרדים -ד טלפונים ניענ"ה
ובוט"ש ולמניוה בסוכו ונצפה
"לעם", תל־אביכ, מק1ה-ישראל8

בהצר, 012725,
סטו להשכיר, מתאים • י משרד י
לשעו וחשטלאי. טלפיו 142100.
© כשנייה הרו וטלפון אפשו
עם ריהוט בבני! משרדים קר•
נרעה, טלפי 41;-35. ליבד 11 ה
0 בבית "אל־על" חוה יפה ל-

השכוה 223443.
0 ?בדט"ם משרד הדר 'נטרכז

ת"א, טלפון 54811 מ-(4—13.
רי משרד מפיאריט ב"הד־ דפ-* להשכיר בשכר חורשי 4 תד-
נה" (בתי המשפט) טל' 244989,

8א7270.
9 נשנ"ח 4 חדרים עם טלפי!
יבנח. נדם"פ •IV? הדרים שדי
רוטשילד 20.000 ל"י. דירח חדר
ניואלנברנ מי עם טלפיו מונרבי. 

בנה 34 טל 012514 025042, י
• כשבירית תדשיח כבניו אלי
על 1-2 משרדים עם טלפון.

טלי 51870 (0-14).
סביבות ביהמ"ש התחש מציע• לע"ו"ד ובו' דירות פרטר ב-
"1הני" דוד המלד 9 234484. .

רים, מתאימה' למשרד, עו"ד. ב-• מהפשיים דירה בת 4,י2 הד-
.דטי טפתת שכירות חודשית, ללא
נםניבת רה' אבו נכירול — ככר

.021050 . םלנ' ישראל. לטלפן
חדרים וטלפון.- לפנות? 32702.• לטשדו דרושה ?דירת 3—6!2

\¤¤1 .9^
^,^ 

י ?

0 מתמטיקה, פיזיקה, וניטיה,
מורה אקרטאי מוסמר, א. להטו,
24 ודא (ע"' זלוטופולםקי '־

וימטינסקי 8) טלי 230828.
לים, מתקדמים !נגרות, מחיר• שעורים נאמלית למתחי-

? . . י .  ? .232247 נות. ?מלפוז .
אקדמאי (מנן, טוקומות, כנוןת)• אנגלית — צרפתית מורח
?למבוגרים קונברפציוו. 227507 ב- ? ערב. •
• , מתימטיקה לתימן ובגרות.

טלפון 728410? . - . .
י ? • י?מים ולנגרות 440720 8—0. פחד• אנגלית למתחילים' מתקד- י ? י דים נוהים? 
נוו וננחת — 8 ?אנגלית.לחי
•15 ש• נזת • נסיו! דיוננוף 209, ?1000/7 בורידים :וקבוצות•
9 מחטטילוד" ?0י)!<וה 733510.

• מתמטיקה פיזיקה, מורה
תיכון, פריו 39/0 אי• :
(רצוי אהדזאי—ת), תמורת חרר• טיעוניי! במורד, לאנגלית
מרוהט וטלפון. לפנות טלפון:

232720. י?
. *הרמאי לאנ- גלית ששפת אמו י אנגלית, נותן• "מורה מוסמר
שעורים לכל? חניליט :;והניתוח.

,-.;: , ?? - :;-, .. ?2151143̂ ?0
? שעורים בנרטנית:ימיליד נד• י

מניה ביעילות ; ובמחיר. םביר.•
תקוה סו;• "דהף" פתה ? לפנות: י

.810835 ? ,טיפיורי 13 לטפי

^^611^5821^
9 פתהנו נהרשמה לניתות בו-
קר או ערב שנתיות לנוער ?מ•
ם"מי חי, טי, יי, באובעה מס-
לולים: חו שנתיות — דו־שנ•
חיות — תלת שנתיות — ארבע
שנתיות — התיעצות חנם בכל
שעות היום — תיכון "הורי' לפ-
קידות, בנרות ומינהל — הבר
בהתאהדות מוסדות תיגוו פוט•
"פ בישראל. רה' יונה הנביא 10

ע"' מיגדב'). )

9 תור ופן קצר :יותר תלמר
לרקוד בבי"ס 'לרקוריס "במי"
יונה הנביא 38 ת"א טלפו! —

•58003

* נפתחים קורסים בוקר/וערב
.אם. למפעילזת "נשיונ?" ואי.כי

ת"א נונרשונ 02.

9 תווך פסנתרים מפרטי אל
: םיטוו, טלי 2301100 ת"א, פרטי
בשעות 12—1 נצהוים, 5—7

אתה"צ.
0 למכירה כהזדמגות פסנתר
כנ!> גרמני, מגידי!, רשפה 1:12
מאהוד' רה' פתחיה 55, שכון

__ידא: ד1
0 פסנתרים מפירמות שונות,
במהיריס נוהים, פינסקר 51,

ת^א, טלפוו 7וי.7וו:2.
0 "יאמהה" — המעולה נ•
פסנתרים להשינ ת"א, הפסנתר

יורנ' 32, בע"מ, דה' המלד ג
46 0 ט"םוקוודר נרונדיג חקע
למניות 750 ליווח, טל. 228310
. .X—!?!-מ
0 בהזומגית גיטוה חשמלית

חדשה ת"ד 80011 ת"א.
0 אקווויאו! !01 במים "הונו"
כמעט חרש למניות, טלי 1-14927'
0 נוםנתו במצב טוב 1)135 ל"י.
אבי נביוול <>10 ויוה 13 בימים

"^י̂נ ני -!!-3.'־'?-יפ"-̂י א _
פסנהד־"רזנ"ן. במצב ' • ?מנידה

י
מצוין. כאחריות. הרצל 58 וסת•

0 מעוניינים לקנות אקורדיון
ט: בסים מצוייו. לפנות בכתב

. אברהם _5_פדג• שדי ו"ג .
8 למכירה פסנתר צימרמן במצב
טוב. סילטניק, פרישט! א/13

ת"א, 2:1-1820.

I 9 הורמנות יוצאת מ1 הכלל
למכירה מבנה להעשיר, ולמלאכה
טל' 37415 ת"א (שכינת מוג•מ"ו' 00 נ"ם רה' ישראל בק:גודל 105 מ"ר על מגרש 312

טיפיןוי) כערב טל' 214825.
,ממ"ר • למכירה אולם בשטח 70
"־

̂י 2 חל-אביכ. לפנות במקוט או בטלמואר' נרי'' ש,ום "5
פו!.121500• בשעות ט-5—7, ונ•
^חנים)! טלפון 227510 (במשר

9 אולטוח' מחסנים למכירה כ-
וחטבי־ ?שביית ונומ"פ נתל-אביב . בו, במבחר נחל מציע "לעם"
תל-אביב, מקוה-ישדאל 8 בהצו

. .01272,'?
0 למםיוה בומי-מפהה אולפשל
? ?החהנה הטרבזית תל-אניב, פד?!171 נים''ו עם חשמל וכח בקובה ? טיפ בטלפון 31848. ?
בתי מלאכה מציע פרסום "נתן"• מנהו נדול אולמות מחםניפ
הל-אביב מקוה ישראל 14 01300,
9 אולם 250 ממיר • + 80
ממ"ר למכירה / להשנרה, נ'
אזור ת"א. לפטמ טל. 733011.

כבית — 212414.
ה
י
0 להשכרה אולמות לתעשי

ולאתסגה בנהלת יצהק, 720030,
? .720156

0 להשכרת אילמות לחעשיה נ•
יאזור 840330 מימיננ•

ירה אולם '(80 טייר)
* למיס י

י
:ההלוצים 244051.

ובמיוחד ירל^־הפרסום ה<ע<ל בי\\זד

? ־ [|̂ ה ב" 20[ ע ד ו מ ה

• ברמת-אניב למכירה טםבות
בריאות מכולת מנוםםת ציוו
הריש 32 ממ"ר פרנסה לשחי
משפחות בשפע, לטלפן 227720.
9 למכיהה או להשבוח (גם
תוושית) בית בווו בטובו יפו,
הה' יפת. שטח הנויות 150 ט"ו
עם הצד 500 מ"ר מתאים למו-
עדי' או לעסק. נחל? לפנות:
טל, 615683 ת"א, _^

9 למכירה ביחי'ר מבוסס ל-
חעשית שרוכי נעלים י וםוטי
. .לשתי משפחות. גומי פרנסה
_ ̂פ11ודיא. ""0?32 "?י? ~813_
0 נ"1כ"חי מקום בננדיח"מםו-
_ידא דרת. 'ודליביץ, תרצל 0וו
0 מעוני! בשותף (נעל מק--
צוע מעולה) למרפדיה בת"א, ה-

.825242 קישוו 37, טלפה_
0 נעל מפונית מםחרית חצי־
(15 X 4) טין וחנות נמרנז ה"א
טעמיו בהצעות לניצולו. לנתוב
ת.ד. 4111 ת"א עבוד "חנות".
6 2 'מיייפ וע'ע"פ זד'נט-
'ים, עם ובנ, טלפון ומחם! גדול
' נםונ־ נטרנז רחובות םעונינים
נות רצינית. רחובות ת־ד. •1017

? ? , עבור טובנו.-!. . .

0 לאיש עסקים חנות נדמ"פ
כמרכז חמסחרי בח"א עליח 2

שנטר. , .
0 נדמ"ם הנות נדולה + חדר

ויינם 42 ת"א מנדל.
• למכירה ניח"ר לייצור מסנ-
ני שמן, דלק ואויר לאוטומוני?

לים. ת.ד. 8002 _ודא.
0 למכירה מספרה לנשים נם•
נינת ת"א אפשרות של קכלח
דידה הדשה במקום. לטלפן

.38792
בויםקה הש- • ברשותי טנוו
קעה —.15.000 וטלפון מעונין
בעבודה תלקית/מלאה ת.ד. 1334

ת"א למספד ו/008־0.
• בעל משוו' טלפון' כבו ב-
מוכן ו"נ מעוניו בסוכנויות? או
כל הצעה אהדת ת.ד. 2243 רמת•

^ 
נו.

י) • דרוש: משקיע (40.000? ל'י
לפתיחת מכון להדפסות והעתקות
בת"א פרטים ת,ד? 2243. רמת-נן.
• מסעדה כהודמנות למסירה.
נבין רסקו אמר תעשיה בסר,

,,שטעה"?
0 למסירה נדט"פ מלוז קטן
בטובו ,ח"א מתאים לבית-םפר.

,_ . . .55591
0 ?לטםיוה מזנון אםםוםו ב?

תהנת אגו 'בנט-ציונה.
0 למכירה י נהזדמנית מסעדה
באיזור התעשיה בנאר-שנע, פר•
טים נן-משה, המעפילים 20 ש?

מנה ג' שעה 20—18.
• מסערת למסירה נתל־אנינ.
פרנסה לשתי משפחות עם נל
הציור החדיש+טלפוו. 625533

ללא מתווכיפ.
• מעוניו לשבור מרפאת שי•
נייס בסביבות תל-.אביב. נם ל-
קבל עבירה במרפאת שינייפ,

. . טלי 447712. .
י, ותיק . מעוניו לנצל • סוחר
הגות ,+ טלפון. בדה' החשמינ?

אי0 קדליבד. לטלפו 021922.
• מניו י לקוסמטיקה ותיק סוכן
של פירטה נינלאוטיח לקופט?
פיקה. מהפש. כעל. תו! .לשפ הר-
חבת העסק ושיכלול, גפ בית
הפר לדונטניות, שיעורים לש•
ת"ר פודי ההופעה וכוי• תשובח

42 ר."א.
נל טוני עסקים בתל-אביב ?  •
והסנינד, 0!1יוו "??נ)" חל-אניב
מקוה-ישראל 8 נהצר 012725.
ירה חנות נדיזננו1< ?ודי-

"• למני
; בהזוטנות ניוולה, רה 2 ? חווים
20-ת",א ?230802. חיוך ארלווו1נ

0 בעל עסק במרכז ?תל־אביב
$ם חנית מהם! וטלפיו וקשרים
מסחריים, מעוני! לקבל סוכנות
?הפצת טהורות? לפנות בהצעות
ד/07893, . י:!פיוטיה לתייר 1334 ת"א למשי
6 דרוש שותף לעםק כיווו
במרכז נתניה, ת"ד 230 נתניה,
0 למאפיה בבאו-שבע מחפשים
. בערד שותף פעיל, אופה, דרוש
20.000. לפנות זילברמן יצחק,

השליט 34 באר-שבע. .
0 מעוני! לשכור לשנה טונה/
מסעדה במקום מרכזי (העיר
5א חשובה) ת.ד. 44572 היפה.
•? םטק-באו (מםעדה. קפה ו-
כוי) מקום טצויו, הווה מובטה,
מהפש שותוי 'גס השקעה. לפנות

כשעות 12—8, טל. 253709.
0 ?טנירח בית חרושת לאקו•
נוט"ןה חוטץ ושאר כימיקלים
' פר- עפ מוניטין ומכונית פורר,
נסה לשתי משפתות. נא לפנות
לנרינפלד שלטה, דה' אהדו! קו?

טלר 12, נני בדק,
9 עסק מתפתח בשטה• קישוטי
פנים מחפש שותה או שותפת
צעירים בעלי טרי(. השקעה ?<-:
0,000 ל"י. עדיפות לבעלי. רכב.
ת"א 21—10 ובשבח בל היום. ?מהירי החלטה . יתקשח 447029
0 ברצונד כעסק' שותפות, הש:
קעה, מזנה, מסערה' תנויות, פנה

לרבוטינםקי 125 ר"ג.
זנות י הלוקת להם י למסירה "

©
עם או בלי מכונית. לפנות טא?

ור-יהודת. פית א
30.000 לבית"ר מבוסס• רחש דהוף בעל טנדו והש- קעה עד .
בעל קליגטירה. ריוחיט קביעים
מובטהים. ?להתקשר 825533 ל-

____^ ^
דוד

• למכירה עסק — חנות לצרני
י

טובה ' בני! במרב1 ת"אי פרנסה
טלפון 724067,

הכלל ?* נהזחונות יוצאת מ1 ?
לטכירה חנות טבולת ופערניס
+ הדד והצי בצפו! תל-אביב
פרנסה. לשתי םשפחוח. לםנוה

ת"ד 1334 ת"א למסי 7003/1.
0 דרוש צעיר זריז +' מסת-
ריה קטנה + —.10.000 (דובר
אידיש ונרםנית) נשוח1> לעסק
טוב. תל-אביב ח.ד. 20530. _

• דרוש כתל-אכיכ 'מנהל מח-
סן וריז, מוכשר, משכורת ו•
אהוזיט, (השקעה קטנה) אפשרי

מנורים, 731258?
(שותפות) חגות 6 למפירה "'
קטנה לנייר, צעצועים וטתגות.

.024044 .
• מעוניו ?להשקיע כפעיל בעסק

15.000 ת"ד 1057 חיפה,
• מחפש שותה עם ושיו! לפ-
תיחת משרד למכירת נוטים'
קולנוע — תיאטרון ונדוטה. חל•

. ?_^ 
אב י נ טלי 591102,

• רקווטור וילונות דרוש כ-
שותף. ברשותי הניח נמקים מד•
נוי מאד. טלםז' והשקעה? תל•
אביב, ת"ד 11282 עבור מם'

; •!180
6 למכירה וכיח חלוקת חלב
חנונח בבתים בחולון, 5 יטי ע-
בודה 5 שעות נייפ. דיות נקיי.
1009 ל"י לחורש עם כל הזכו-
יות: דטי טהלה. הבראה. קרן
פנסיה, ביטזזז חייט' חופש שנתי
ובנדי עבודה. טתיד: 10)47 ל"י,
כל־ יום? נולוטנ 39 חו•

 ־
פרטים:

"-. • : . י לוו החלב!, ?
למכירה נאום! דחוה בית טלאנח-לקונדיטוריה'.• בגלל מתלה ;
נטרכז ת"א' מצוייר.. יפה? .יעפ
י•• ?ח•.

קלינטורח נערך 10.000 ?''י
ה.ד, ־ או?0 ,50 ט'"ד חוא בשב''ח
? .1130/7/ 20050 י ת"א ענוד ?
,•פוסום. "נתן": מציע עסקים ?•.
וחנויות. בטוני ־העירי והסביבה:
חל־אבינ 0קוח ישראל 14 '013001

0 בע? מקום 23 מ"ר ?במרכז
ין נשזתפזת תטו• ;ל-אבינ, מעוני

דתו, שד' קק"ל 20 — דייו?
0 שותפות •בקולנוע נתל-אניב
015370 ת"א? ? :_
עם ממנוח כ"ם.• למכירה ננדיה ' 120 מ"ר' שטה חשטל 25"
פתאים;־?גס לעסק אהד, ,בסביבת
פוכן וולובלסקי ת"א. ולמכירה
טשוו פנול פלבוומח. כטעט ח-
ביאליק 92, ר"נ, ? וש.. לפנות: ,

:ניסו, ני, דירה .4. : ?
8 םטואל מציע עסקים בלי
השקעה, טונונים •במפעלים נתי
קןןן, פינת סטייקים, קיוסק,.טמ:
לת, הנוח מעדנים; טםערות, 0נ•
בפות, ננריה, בתי מלון, הכל
בשבר חורשי. "תווד-םמואל"? טלי
57030 הוברט םמ1אל 08 ת"א

,מהאופרה. . בית שלישי
28? י. "נבעת רטכ"ט. ?לפנות ?"דחף" דפ•• למכירה חנות־להלבשה במרכז ב"ם־

;

• חנות נוולח בפומ פתת•
תקוו, מעונינת בסומזת. ?פנית:
למםפו — ת"ד 650 :פתת 'תקוה .

.840837
0 להשכיר. נמקוט. המרנזי:בי ף
תר בתל-אביב נננר דיזננוף פנח
רהוב דיזננוף'. — ?מטרות.משרד
מסחר ?או עסק: '1. 5-^ הדרים
נקוטה שמעל לחנויות: מחאים
.. למסעדה ־ טפוארת, מו- במיוחד?
. בי"ם וכדי. ?אולם עדו!, סלון•
שטה 30 מט"ר (פרטר נמיר) י—
מתאים: למשרד, תנות, מזנון
לתעשיה קלה. לפנות: מ. נאמ!, טלי 249121"מרתף-בירה" או

.- א? . .1238': ת" ח"ר
0 "באיעדיד למכירה בהזדמנות
טםעדה טרכז א' ובית מרכז נ'
3 תדרים? לפנות אלנזי ומב''יפ

2/6 אשדוד.

0¤ ̂נ1^122 ?
ממ"ר מרכז-מסחרי ר"ג טלפון• למסירה. כדמ"פ חנות 30

? . .723470
• בדט"ט ברחוב שנקי! חנות
לנהוץ בקיטור (מתאימה , קטנה
לכל דנו) לפנות:. ביל"ו 3 תל•

? מרקונייו,ט-10,30. י אביב.
0 דרושה זונות במרכז חולון

,844856 -
טל? 728084?• בחורטנות הנות ברמת נ!

• וזנוח נשכר חודשי כמרכז
רמתינו לפתוה פחד טנריה 21
: ?? ־ י : . . ? ? ' בני ?ברק.
0 להשכיר חנית נשכר דירה
חורשי, בנאות־דחל חולון• פרטים

ת,ד. 8075, תל-אביב.
• חנות !דידה לנ? מטרה.. —

הקישו! ת"א, 015571.
• נתלח-בנימי! חנות בטרכו
—.28.000; אלנכי —.45.000; בן־
יהודה —.28.000 ,י אחד-העט
; ליינסקי —.23000; 15.000.—
נז־יהודה — נשנ"ח —.800.
אנן-גבירו? בשכ'יח —.'300 ועוד
תל-אבינ, מבחר נחל, "?עם" '
טקזה-ישראל 8 בחצר 012725. ?
• נהזדטנזת ?מנידה 3 חנו•
דרר: הנשיא 129 ו יות? בפרדס-נץי

ות!? 733011? גבית 242414,- לפנ
: כ• • ? ?טנירח חנות? לטכשידי

י
תיבה וצעצועיש. גח?-גני0: .טף
. ? ?? ?? : ?? י ' דיעין 259. ?
̂י ־להתקשר! • למכירה 'חנות •
, ; : ,52925.__ .:. י " ..' י טל'

ירת: ?חינות;\בטדבז:'; דינ* ,,.? .•;•> ?מכי . ,. , ? . -.. ? : ' !ו? י 720775. ?
•ילמכירת:אוינשכיחיחנוח 0*1
0"ר• ואזלטי 100 ט"ד. ? נו־יהודת

, .• •- ? ?,? :? ?.הלא^מ5םו1,\8^442י ,־ 04ד
.ריסהןעמ"טיש, •? למכירת ?תנוח
. ז01400 ־בערב. : :מרשל? 5>- ?ואי

-ה ובעבודה מעוניו בבחורה• אשכנזי 23/105 מפורר בדי-
.?ח.ד. — :מטות נשואי! לפנות.

150)20 ת"א למם' ל/1138/18,
9 סטודנט לופואה 20/181
מעונין להכיר חלואניביח נח?
מרה עד ניל 19. לכתה! סניף
למס' ר/ר.424/1. ימערי!!, שד' רוטשילד ,33 ת"א
ער גיל 25 ו1דג_4780 חל־אביב.• טפווו היטנ מעוניז' ?הניר
פו! תי•

י
? י

21*4 . להביר גח• זונ •למטרותאד ממוצא אשכנזי- ומסודר, ט-•? משכי?" ב! ־ עוני!
רציניות• ת"ד 1334 למס' ט/

, ? .. , י? י , .1904
©:~מעונינת כאקדמאי (30), ג-
?נוה ונאה? ממוצא אירופי. ת,ד. ? ? '.2-1? בת-יפ. - . י ־"
55, מפורר במושב, 0 אלם! ?
מעוני! באשה עד 50, המוכנה
לגור בטושב, הדוברת אננלית/
נרמנית.- ת.ד, ? 1:134 ת"א מט'

ו'/7047? ?
9 :ת 25, ממוצא פרסי, מ-
עונינת במתאים. לכתוב: סניף
? ו/429/2?"מעוינ" שוי רוטשילד 33 ת"א ?מסי
רווקה 33/100 הנדת נארה"ב, בוצונה ?התכתב? נאנ?0 אשה '
נליח ע0 רווק יהודי 33-42 ל-
מטות נשואי!.. לפנות ח.ד. 817

תל־אנינ.
מעונין .להכיר רווקה לטטרת• רווק 176/33 מסודר. ורציני
נשואי!.: לפנות תייר 20003 ח"א,
?טערינ חיפה מם' 452. __??ילד, טעוני! בהיכרות. לכתוב• בן 34, השכלה גבוהה, אב
רירה ו' © רופאת שינים + '
מכונית פרטית מעונינת ככבוד
ואקדמאי ? לטעלח ט-40 לנישו?
ת"א, . , ?אי;. פרידה אילו, בית-לחט 3
6 צבר 27/180 ? משכיל ומבוי
סס (נם מנוני1ז> מעונין ?הכיו
יפה ינהמדה. . לכתיב "דהף"

נם־ציוגה' ?טסי 720100.
לין, ותיק, רכוש, טעוני! באשה בריאה נ-השכלה תיכונית, ?נע? מקצוע ו-• 'בז 108/50, טםו
כונו, וישרה — עט? דירה.' ?כחוב
עט כתונת ?מכחביט ?סניף "מע-
ריב'' שד' רוטשילד 33 ת"א

לטס' ר/430/9,
0 ?קוובהי בהורה אקדמאית,
דחית, במשרה' נבוהה' מעוני!
ל 28-30 בחור דתי, אקדמאי בגי ב
בפרטים מלאים לכתוב: סניף
א "מעריב" שד' רוטשילד 83 תי

למס' ר/425/9?
% גרוש 30)32/1 אקדמאי טםודר
בעבודה מעוני! בנאה .ועדינה.

תייר 3נ3 באר שבע?
0 רוק 31, 108 בעל טשרת
קבועה, טהםש• דתית מודרנית
:עיפה זטםיורת עד 28. לפנות
1135/19/ תייר 20050 ת"א עבור ?
0 חשבונאי ?רצעו ובאחי —
;25/17 משכיל (אשכנזי) מעוניו
:יפה. ?נחינ .דל, נצירף הטונה
פתוחוד מהר .ת"ד 12050 ת"א

;יאיר?
0 צעירים אתרי צבא מעונינים
?הכיר בנות ?מטרות תנרתיות.

ת ד 2102 רמת נו מס 20
0' ,גיד ;'180/2 *לט ומסודר
י'מוצא ".ספרדי? מעוני! ?הכיר
אלגנטית ושקטר ?מטרת נשואי!.
,ובע -לנתזב יהירות ת ד 4071 כאר־
נו ?ד טננאי 180/25 פני ל-0 אם רנד נאד !ועיניה .מח-

תר 141ד ידית או^ו
• טורד צברית (0.), נאה.

תר 183)2.^^(8 ו
8 צבר 27/170 נאד מאד'
משכי? .(רציני,: ת.ד.. 2184, ת^א
,11495-5. 6 מפורדת ויפה (21)

. : ת,ר, 2025, ת"א. ו
04/178:. . ?־ - עשיר מאוד : . 0'

? 105)2, ת"א. 17504 ח.ד??
,4800-? ? ;31/177 ? ?0 עורדוי!,. ' ? , . י.־ ת.ד. .2925 .ת"א.:
9 מסודרת <42) י מאה: ?•

14203, ת.ד. 2025, ת"א•
(26) • ריקד,:? ??17101, גננת '

,2925, ת"א? י•©- ת,ד.
9 עצמאי, 20/185, בעל מנר
??17737: ת.ד, ?2925 ת"א. נית: .

' דירה מחפשת אלמנה י עם : 4 י
גבר מסודר עד 00. ת"ר 9251

. י . - ? ? נזהלשאנו. ?
0 ננה בשתי. רנליו בו 22
מסודר בכל,. מעוניו ?הביר בחו-
,?כחוב ל• :. רה .למטרת נשואי!.

"מעריב" תיפח מס.' 453?
31/170 מש- . 0 אירופאי רווק
ני?, נע? דירה פרטית ועבודה
קבועה, מחפשי רווקה עד ניל
25 בעלת אמצעים למטות ;י?

שואה, ת.ד. 4031 היפה.
0 מהנדס 38/170, מסודר, רווק,
מעיני! בבחורה יפה •לנשיאיו.

ת,ד. 16292 ת'יא.
?• ,אשה, VI, הופעה נאת, סש•
כילה מעונינת בנכר מתאים ל- ,

. ת'יא. .־ 10292 נשואי ן., ת.ד•
0 אקדמאית נאה 30/164 מו-
צא אירופי, מעונינת בבחור אק-
דמאי כעל הופעה נאת ומסודר
לפ־ י עד גיל 40 לסטרת נשוא־-".
20050 ת"א לטס' ?/75. נות ת,ר,
0 אלמנה, יפה, בלתי תלויה,
מעונינת להכיר' אדם תרבותי
.הנון והופעה נאה, עד 00, כ•
עמדה גבוהה, לגשואין. סודיות
מובטחת. ?כתוב: סניף ,מעריכי'
' רוטשילד 33 ח"א ?טםפר שד'

ד/432/8, ? .

0 עכור חברתי, .מנהלת חשבו-
נות' משכילה,. נהטדה, בעלת חו•
.פעה נאה' ממוצא אירופאי, מעו-
נינת בבחור משכיל, נכוה, בעל
הופעה נאה, בני? 27—30. ?כ-
תוב: סניף .מעריב'' שד' רוט•
ו/432/20. שילד 83 ת"א ?מסי .
0 עבור בתי' פורה, ממוצא
אירופאי. משנילה' רתנת אופק,
-י מעונינת ב• בעלת הופעה נאה,
בהוד אקדמאי נכוה, נע? הופעה
כניל30-ד-32? לנתיב ז סניף '"מע-
ריב שדי, רוטשילד ג3 ח"א
? ? : ? ? ? ? -. ? ? ,432/10/ ?מם' ר
• אלמנה•לחית. ?טורח?שסודות
נפש:וממנדת נמזנ• ננ?' עדינת '
ומ- ינת במשבי? דתי טורדני '
?סודר ב נ יל 58—55. ת"ד 21094 ? .? ? . . ? ת"א• י . ? -
0 אקדמאי, חוק, 3.4/105 נאה
? עדינה ורצינו סעוניזי ?בבחורה
יפת ?מטרת נישואין, ?נתוב ב-
' תטונוז שתוחור ירושלים

צרי,,
ת"ד 8005? . ...

• :אירופאי 40/1.78 מסודר,חי•
•ח.ד. 4908 חיפה. אליהו, • טד.

• פשוטה ? •20/162. ת.ד. • גאה,'?
. . ?? .-,;,- :? 455 ירושליס. ? .

י21/176 מעונ- טשנילח נאה? ' 0
לטטרח נישואין. י ת.ד. 455 ינת.

? י 'דושלינו. : י
לווס י' ריקאי עסקיט אטי י• איש;
נחמדח:'בגי<;;-' . גלתורח מעוניז-,
? השולטת באנגלית.•או-אי•: 25-81
לבח1רת.ח•! נשיאיו. . ד"ש: למטרת
י מובטחים < חייס ? '?*פיט, ;!תיויטח:
?תטזנחז טויווסח? לא הצעות. נ:?י ?
יבקר ' • , 'וחודו• •'ין"• •.וזתממות .. - . :.'?: ?' • .- , :: - : הי.!־?'־;' שראל, בי
,161זמז58 ו• 4911$ ז61גו<80 •מ̂צ
זז ? ו).י16̂ז .מ? "11110? .0^?
י19131 י 8̂. ;̂:.> י . :"''" י ?

דמאית• בן 35' רווק, אקדמאי נובה (1.80) טעוני! ?הכיר אק
טטודנטית או אה1ת ?מטרת ;י•

שואה. ת,ד. 02<;2 ירושלים.
(רווק) טעוני! כמתאימה למט•• נחמד משכי? טסוידר 40/177
דח נישואין, ת,ד. 455 ירושלים.
0. יפה משכילה' מסורתית —

22/107, ה,ד. 45,1 יוישלים,
53/177 (אלמו) מעונין באלמנה* נאה, שקט מסווו משכי?
?מטרת נישואין. ח.ר. 155? ירו•

שלים:
ת,ד. 455 ירושלים,•" נאה טשכיל, מסורתי 25/180
י• אינטלקטואלית . ילידת נ1•
קרשט מסודרת נהיםה.. ןשעונינת
במתאים עד 58. ת.ד. 10052

תל־אכיב.
י לטאות 0 פנוי/ה? הצטרף/י
חברי/וח "אושרי' ותובל/י ל-
השתתף במסיבת חברים עפ תו-
כנית אמנותית עשירה. םנה/י
בהקדם לח.ד. 8678 ת"א טל.

30841; י
• אקלמאית רתית '(21,5) —

. ,30041
.0 מסורתי וזשכיל (10-) ת.ר.

י • י ? . י 8078' חל-אבינ.: 
9 נחשה םםודרת (45) —

,30041
0 אתות מוסמכת (20) 30641.
0 דתי מודרני (30) ת.ר• 8078

תל-אכינ.
0 בת 21, נאה, מעונינת לה-
כיר בחור מתאים. ת.ד.' 0125

תל-אביב.
0 רווק בן 32 מםודר היטב,
סוהר עצמאי + מכונית חרשה
מעוניו להכיר בהודה נאה ומת•

אימה. ת.ד. 1731 תל-אביב.
© 'רווק 42/185 אמריקאי, מהנ-
דס מנה-יורק טםורר י היטב,
'טעונה בבחורה (30—27) נאה
משכילה דוברת אננלית, כסף
לא חשוב, למטרת נישואין. 'וו?

שלים, .טל. 23022 8—4. .
0 צנד, רווק, 170/31, מעונין
להניר בתורה נהטרה למטרת
נשואי!. לפנות: ת.ד• 1334 ת"א

למס' ד/8135.
0 יפת 28/105 תכיר אום מש-
פיל ומנומס עד 40, אפשר תייר

ת,ד. !;481 ?מס' 0,
'0 נחמד ומשכיל (25) 30641.
0 יווע/ת ?כתוב מכחנ.? הצ-
טרף/י ?מאות הברי/ות "אושר"
ותהנה/י מהויות רבות. ת. ר.
8078 תל־אניב, ;_
© רווק מסודר (34) ת.ר. 8078

תל-אביב? .
0 רופאה מהולנד (37) —

.30041
0 שיטה : הרשה ויעילה במש-
רד "הצלחה", בר-כוכבא 40

(כבר-דיוננוף) 220002:
0 :"פורטונח" משדר לשדוכים
.02405 ? פבונר, 13, היפה טלפה
0 רק פסיכולוג טוב יוטו לו
אח הורג המתאים, ר"ד נולד,
הל־אביב, פוישמן 7 טל' 220023

מי11—1 1מ־5—8 בעוב.
0 משוד• ?שידוכים "אשף" ר?
מת-ג! אדלווורונ 12 ת,ו. 2104,
• "עדרי, ת"א, שלמה המלו
ללא דמי . 80. משוד לשידונים
כתבות, יתיווך. הרשמה נמשוו ונחת•
0 שידוכים ?בל• הגילים אסד־
מאיים ?ותיירים. "םווטוגה", אי•

ולםוז 20 ת"א.
0 שדמ קופ?, ת"א, וחזנ בז•
רונונ 3 טל' 233383 מונו נכל
החוגים; לנ? הניליפ,' תיירים,
אקדמאייט .וגם דתיים. שרונים
מצוינים, טוריות מוחלטת. מאת?
י- ,.,.",! -ל,י . ו, שמה. -?;,; י!, הכ,
0 חוג לבידור וריקודים מצרף
. 25/30, כהורים 28/35 מזורות
בםדטיט אישיים ונו? לתשובה

תייר 4597 ת"א.
0 מהד הרווקים 1 אפילו ה־
וווקים המושבעים כיוהו ההליטו
להתתתו ני גרס לבר "מהשם ה-
פלאים" של עליזה המומחית ה-
גורעת נשדונים. פעמוני התונה
מצלצלים ?אלינט, ומזמינים את?
? הלבבות"• ש- בם לבקר? נ"אחוד
דונים מצויינים מחוגים שונים
וטבל העדות. לפנות לעליזה ת"א
דרד פיית 38 טול בית הדר טל־

' . י - פוו 32440.
0 הונ ?אינטלקטיאליים נוו-
דים מעוגיו לקנל זזנרים גברים
נגיל העמידה. רמת־ג! ת"ד 157,

ענוד "אילנה"•
0 לאקדמאים ולאינטלקטואליס
הכוויות יהתבתבוהת; — ת.ו,

2184 ת"א.
0 מועדון להבוויות ולהתכת•
בויות: ת.ד. 2184, ת"א, ?כ?

הגילים והחוגים. - •
0 לתיירים 'ולישראלים ויהו-
דים נחו"?: הכרויות והתכת?

כויות ת,ד? 2184, ח"א,
0 רעים ?הכרות ו?התנתנותן

פנו ?ת.ד? 2184, ת"א.
ילמנו• 0 לאלמנים: לנוישיפ •
נרים הכרויות והתכתבויות, ת.ד. '

2184 ה"א.
0: לותייט, ולםםוהתיים — הנ-
' (התבחנזיור" ה.ד. 2184 חיות

ת"א,
0 מתארגנת הכרת אקדמאים גי-
לאי 20 ומעלה. ?נתוב כצרוף

פרטים לתייר 0222 חיפה.
0 משדר ?שירונים בירושלים.

טל. 21421, סודי.
,0 "אורי? תינחח למטרת ני-
שואיו. ת.ד. 455 ירושלים, טל?

פ11 04992 מ־10,30.
0 "טפי זרים ההלל" 27/178
מעונינת במתאים ?למטרת נשו•

אין. ת.ד. 455 ירושלים,
0 למבוגרים מעל 30, הצעות
רציניות, ח,ד, 8078 תל-אניב.
ומסורתיים. מאוח . .0 לדתייט ?

הצעות ת,ר? 8078 תל־אנינ..
? ?הכחת ולידידות "רעים"

0 י
— ח,ד. 28010 תיראנינ.

• ?למכירה פורדסון סופד? 02
מניע אחרי א.יביהו? מצב טוב,
י; קיבוץ בדקאי מחיר 4.200' ?'

? >-'..1x537100 ;טלפי,
.טרקטור 0"\ ?מכירה !הידית ?י-
פוורטו! מגור /ענת 1902 במצב
טונ. להתקשר בטלפון 051-01172
או חישיחת ?משי] בית-נובריו.
הדיש . ייוז קרור סדור הכי -ב ?•
200 מוז ע"י השיק הסיטונאי
מתפנה ב-1.4.00' ?ד^כוד!, אז ?•

/?• • ? ? ?.? מכירה, 37075? ??
0 ?טכידח. טרקטור יחל. רי-4,
1902, ציור. מלא. ופרנוסון 06

במצב מוג. ח.ר. 120 אשגןלון.
•" למכירת טרקטור חיולרר? א•

. . ? חיים.. . >? נדינשפון נמר•
עזםזח ־ - זנלז בזול '5. למניות :
: • דפר. לחחקשר טלפזז טלול

051-01172 או ישידוח ?טשק בית.
? . ?: ? י !ובדיו. ? '

נלנ• . עבור:טרקמור.. לנ<כירח: 1 .•
, ?- .,ויורי -י מחדשו! ייפ 'מרסס•
טקצדה. אט• — ־ קולטיבטור י— ־
, טושב אטוניפ, ד.נ. אנ• '6ט"),

י. ? ' ,' !, "';' ? - ' ."< ' ! • : ? ? ?/ ?? י' . 0::? ' '? ? ־ ? "': '!. ? טח"

הדלקת הנר
ופרשה השבוע

עי"'ט מ"מ
6 'רושליט . 5.20 35
633 5.38 ? י תל-אביב .
5,37 5,30 ' , חיפה
63 באר־שבע 5.37 5
אילת 5.37 35!6

י 'פרשת צו

יום שישי, י"א נניס! תש. .
כ"ו, 1 באפריל 0956 זריח"
!759 : : 5.30. שקיעתה החמה
היום בתנ"ר: יואל גי. פרקי ?
: ראש מ• ד'. המשגה היומית
• הדף היומ• שנה ג' ב'—ג'
: עבודה (רה ג"א. ד,. בתלמוד
־ פסח תפ"ח_ט הלכה היומית

. • ג'—ב'
יום שבת, י"ב בניסן תשנ'ץ
2 באפריל 1966• זריחת הת-
מה: 5.29. שקיעתה: 18.00,
: עמוס!!'_ פרקי היום בתנ"ר
: ראש ה, . המשגה היומית ב''
שנה , ג' ד'-ה'. הדף היומ!
: עבודה זרה נ"נ. ד, בתלמוד
הלכה .היומית: .פסת תפ"נ

ג'—ד,'.

תל־אביב .
היזפ; שינקין 27 טל. 183)121):
ורנ' 28 מו? נו פאיי הס' ני
טל. 22:1721; אבז גב ירו? 81
טל. 240003; היריווו 22 טיפו!

•55500
י נשכת: ככר דיזנני!) טלו'ז!
220348; אלנבי 00 טל? 50052•
יהודה הלוי 91 טל. 115159);
אכן? נבירו? 147 טל. 13710!?;
שב התקיה טל? '82403; יפו, ע"י

נגה" טל• 821890. ולנוע? " ק
במוצאי שבת: יהורה הלוי 67
'הורה 1.72 טל, ; טל. 012474! כ1
224543; אלנכי 35 ט?• 02:1520;
הטי ג'ורג' 28. טיל ג! מאיו
טל. 223721; שכ' התקוה טלפון
32403; יפי• ע"י קולנוע "::הי'

טל. י 821890.
תורנות אסף ת"א

היום !בשבת: ד"ר קם אולי•
זורוב 42 טל• 235038.

תורנות מכבי ת"א
היום: ר"ד פל־שטיי! רה' ב•
יאליק 7נ טל. 011300; ד"ר אנגל
(רק ילדים) נכר מלבי ישראל

10 טל. 223121.
בשנת: דיר וייננרנ רה' ה-
שופטים 33 טל. 220505; ד"ו
נהו (רק ילדים) דה' מוזיר ו;

טל• .443287?
מוצאי שנת: ד"ר קלדרו! דחי
הורקגוס' 1 טל. 444900; ננ'
ד"ר משיח (רק ילדים) רה' איו

גבירול ,ז טל.• 231871.
תורנות קופ"ח לאומית

במרפאה האוורית ברה' מוני
טיפיורי ו! טל. 57003 ט-0 בעוג

עד 7 בבוקר.
• תורנות רופאים

ר"ד ? אייזן שמשוו 5א' 50.
225748: ד"ר הר־אבן' אפשטיי!
0 טל' 443281; ?ד"ר סגל, נלוו
12 טל..247800: ד"ד םיטיז קק"י.
43, טל. 231374; ד"ר םרידלר,
נם־ציוגה 12 טל, 57073: ד"ו גו-
מל' בוורצקי 13 וטת אביב,

טל. 440141.
קופ"ח של הציונים הכלליים
ד"ר םיטון, קק"ל 43 טלפו!
231374; ד"ר שימלט! (ילרימ.)
: גירראו 25 , טל. 441017: שרי
וברת' מונטיפיורי 9 טל. 570133
רזפא קבן-ע פשעה 0 נעונ עז
7 ;בבוקר. ר"ג, ב"נ, ננעחייס,
ר"ג סגדבדג, ביאליק. 03,., ד"ג-
טל. 720855. '"' """ "־
.רופא 'תורן במד"א. ת"א

א"טלפו! . דוד אדום ה'' י במגן. .
014333 נמצא רופא תורו בין
השעות 0 בערב עד 7 בבוקר
העיוד ניקורי בית נם ?הנד'

קופת הולים.
רמת-גן

היוה: תלפיות ר"נ. אנא הל?
.723554 30 .כביש הרצליה טל. .
שבת: עמית ר"נ' מודיעי!

130 טל. 722954.
רמת-גן, בגי־ברק, גבעתייפ
ד"ר אשנר, אב! גביח? 13,

טל. 244819.
חולון

היום: דרור ההסתדרות 80
פ' הנקי!.

שבת: בריאות םזקולוב 104
פי קראוזה•

בת-ים
היים: בת 'ם ב?פור 45 ע"י

כ. כלםור.
שבת: עצטאות ב?פור 75 מול

הדואר.
חולון — בת־ים

במנ! דוד אדים בהולון: ט5.
843133 ובכת־ים טל. 82311.

רהובות
היום ונשבה: ?ויו "הנננ"

הרצל 196 טל, 950ו—95.
, 'פתוז־תקוד. י

היום: רסל• .
שבת: בריאות• .

נתניה
היוט: הטנו.

ייובת: הנשיא.
הרצליה

היום ובשבת: שטיין בפר ב-
לר 47. בא, ריט^י

. ראשון לציון
י היום ובשבת: נטרניק רוט-

•941—401 שילד 39 ט?. ,
חדרה

ויצמ! 57,היום ובשבח: "נח!" רה' י! נשיא ,
*̂223325¤ @

0 ?בחורה טבת־ים שנטעה ני
יום ששי 25.3.00 באוטובוס ה
אהרון מתל-אנינ בעמידה ובקש
ממני עתו! ספורט. ירדה !ר•
. התקשרי ?טלטוו המצבה. אנא,
623271 ובקשי את נתן מיז""'

0ן-י;בקי, "' י בגלריה ע"ש צ
רדון 30, חפתו! פתר יום שגח•

2.4.00 כשעה 10.00 תערוכה יייי
מל: נזשא העיירה !זייןוריוז , פתיהח .ע?־ידי ,הצייר. שעוה היש? הצייד פשה ברנשטיין. דנו,ריפ

ניקור 10-8—1 ונר8—4.
0 , ננלריה לאמנות הילוו' ויי'
הצרייר אהדו גלעדי. שעות הני-הזמה ומנדל 41,.מוצגת הערונוז
'0 יחול. ט-6 עד. ; קור: ,בימי
'V 101 נצהריט: ־ יבערב, בשבתות ובחגים מי

. .ווילונוץזיסככות
חיפ 5 ילונות בתשלומים ני 12—10 חדשים ללא חשלום ניני0 ו
מזבחדיט דקורציה מעימ' כיח הלקוח עם מבתר חדוגטאו{?עפ"י דרישה יבקר הרקורטוד גינדיפ
"אניטח" ח.ד. 4012 הל-אביב, גוי'

.10—12 0217?0

0 פרסום '"נתן" מקבל מודעוח
?נל:ד'עתזניפ ת?-אב<נ ט'ןוה־י*
 ̂

? ? ? ?" . • ? ???? • ? רא? 14•

!81̂ ̂ו< ̂ן8ן!< ;ן
ט(1וינין נאקווריוט 70 ח"<י .'••,
 ̂ ח"א? 0ז31 תייד

קבוצת צעירי' ־ י לטיול במכוניות לאי10"מחאדגנו! ריפה• הצעות יחצטדפות עם ווז'געיחח ?
מכוניה, ת",י 7111' חיפה• .; ?י

$9*$'$*^^ "£$*' :26,(27, ? 28< 29 'יד!



י דה ̂|^;.: ב •מזז * 0 בי.$י :מ. י ש ו ב לב 
? מגוריה מ:ף:

*'•*.̂ ?•%.*̂ .**
4י*ז**:

?יומן דזצ^ב"ח^
— י ::• '';!!' ''? — מאת צני?לביא
. •על מצעד הנעילה של הצעדה, כדאי תמי,1 'להשקיף
התמונה היא ססגונית ומרהיבה; פי כמה. ממעוף הציפור.
ןר דווקא טולי החיי־ והיא געשית רבגונית 'משנה לש^ה.' ̂ל
במדים מגוהצים, ובשורות יש* לים הצועדים בקצכ אחיי;.י
,כסרגל, הם המפיחים רוח של עליצות במצעד. 'אם 'כי רות
.הרשמיות., כאשר. חיילים 'וחיילות מעטה גם אצלם. נשבר.
צועדים בצוותא,' והאחרונות.מרשות 'לעצמן ללכת — ב-
בנעלי־ . וןתעמלות או מקרים אחדים — בסנדלים, בנעלי.
,לפי כמות היבלות שיפרחו על; הרגליט ביתי רכות — הכל

. ' . ? • •, : . . 'הצעדה.  במשך ארבעת ימי
הצעי' דווקא צועדי• הגדנ"ע
דים, •הם שהפכו השנה את.ה-
י בהליכתם ?ה־ ? : מצעד לקרניבל
לא־מהוקצעת, שעה שכל נער
או נערה משתדלים• להסוות כ-
אבים ודקידוח, אך בכל זאת
צולעים קמעא ? או ,',מושכים

. • רגל" פו; ושם.
אולם התמונה הכללית היל
וזה: הליכה קלילה, כאילו ה-
חלי את מצעדם רק בייחבת
בניני האומד," שבמבואות י- "
רושלים, ולא כשמאחוריהם 70
ק' מ של הליכה בואדיות וב-
שבילי ההרים. הם שרו בגרון
ניחר• קבוצות אחדות אף יצאו
במחול תוך כדי הליכה. .אך
יותר מכל צדו את העין בשלל
ההמצאות שהמציאה כל קבו*
הופעתה ה- צה כדי לגוון את '
חיצונית. תלבושת פחות או
יותר אחידה, כבר הפכת ל&םו־
דת. -נערים שאין ידם משגת
. או לרכוש חולצה בצבע זה
אחר, שחיא עובה לשימוש רק
פעם בשנה — בצעדה — הס-
תפקו בכובעי "טמבל" בשלל
על כוב- . צבעים. היו שויתרו
עים אלה וחבשו לראשיהם כו-
או, כומתות שבמר- בעי סירה,
־ של ? מצוייץ כזן תפור כדוד
.צבעוגי, דוגמת כובעי ה- מלחים של הצי הצרפתי. יצמר
היתד, קבוצת גערים שהופי-
בלבוש מקורי:, בגדים ש- . עה
הורים עם ציציות זהובות ה־
מתנפגפות לאורך השרוולים ד
תפר המכגפים, הופעה שהזכי*
את הנערים בתחרויות ה־ רה,

"רודיאו" באמריקה• הצועדים,
שהם תלמידים בבתייססר/מק'
צועיינ!, השתדלו להפגיז' את
ייחודם. תלמידי המגמה למכו-
נאות ב"אורט", צעדו בסרגלים
תי כחולים כהים ונשאו עמהם
מונת מכונית גזורת• מעץ לבוד.
סא־ . המגמה לתפירה תלמידות.
לוגית, •התלבשו בשמלות. צעק-
? דמויות שק. ניות- או שמלות
הטבחים• לעתיד צעדו כמובן ג־
. כשהם? חוב- אפודים צחורים,
שים לראשיהם מצנפות בד• ג-
בוהות. ואילו תלמידי בית ה-
ספר לגננות ושתלגווז,' התקש־
טו בשלל פרחים כמקדמה ל-
פרחים הרבים שילדי ירושלים
 להמטיר עליהם ו-

 י
היו עתידים

על ,שאר •משתתפי המצעד, ל-
אורך כל המסלול• 'תלמידים
על שכמם "נחש

>4לה אף ?נשאו י
, ברושים. עקלתון" עשויי מענפי
הצטיי־ לתוספת הצבעוניות, ,
בבאלוןים ססגול דה כל ?!בוצה '
שרו הנערים לכו'

י
נים, אותם ק

בעיהם, לחולצותיהם או למכ־
נסיהם. מעטים מאך טרחו ל-

החזיק את הבאלון ?בידם. ? : •
* 

? V  : 
־

מפקדת המצעד? גיוונה את
גושי' הצ- הקבוצות•הצועדות^
עירים צעדי בין גון&י החיילים
והאזרחים לסירוגין. לעירוב זה
.ראשית, היתה כוונה כסולן!•
,את 'השעמו? ולשעשע למנוע
את העין. 'שנית,' כדי להקל"על
מבצע פיזורם של צועדי ה־
גדג"ע לכל פינות הארץ. מבצע
זה 'הוא ־סיפור בפני עצמו. או-

טובוסים עמדו הכן בקצה ה־
מסלול. כל אחד נועד מלכת-
חילה להסיע קבוצה אחרת. מיד
לכשסיימו? הנדנ"עים את חלקם
במצעד, הועלו, על האוטובוסים
והוסעו אל. מחוץ לירושלים,
פיזור זה נעשה במקביל למצ'
עד. כאשר מ>1סף המצעד יצא
בגיני •דר? מנקודת הזינוק ליד "
היו הבר קבוצות אח- - אומה",
דות של הגדנ"עים, בדרכן ל-

' ? שפלה•
 אם הופעתם העליזה של ה-

י

צעירים במצעד היתה ספונט-
נית פחות או. יותר, 'הרי הופע-
תן של חלק ניכר מהקבוצות
האזרחיות, נועל לעשות רושם.
בעיקר, אצל אותן קבוצות ש-
ייצגו מפעלים או פירמות מ6־
חריות, התחרות בין הגופים
הללו בארבעת ימי הצעדה לו-
? שנד, ממדים חריפים

בשת כלי
ביותר. כאשד הועלו כמה פע-
מים רעיונות לבטל את חתח־
רות בין הקבוצות. האזרחיות
על צעידה והופעל נאה,: נשמעו!
רות לא ישגרו את עובדיהם ל-"איומים" כי המפעלים והחב-
והזכיה צעדה. שכן 'התוודות ־
במקומות הראשונים, נושאים
: מטען י נכבד של יוקרה עמם

ובעיקר — פרסומת.
כך למשל, התארגנה השגה?
מחדש, 'לאחר הפסקה י של י ש-
נים, קבוצת י הצועדים של חב-
רת "דן": מנהלי החברה דרבנו
את הצועדים בשפע של תצןרי־
צימ, למען יזכו במקום הרא-
שון. תחרות עזה ניכשה ביני-
הם לבין צועדי? תמנע. אולם
ע היו ונשארו"דן" זכתה דק במקום השני. נ מ ת צועד 
..אל על" זנו ראשונים. צועדי

במקום השלישי. בקרב קבוצות
הנשים האזרחיות,'.: עייפו כבר
הקבוצות השונות להתחרות ב-
ת ו נ י ב הופעתן החיננית של 
. איו ספק כי ן רד י ה ק  מ ע
 י אולי

־ להן.' אך נ*גיעח
הבכורה ?

זו, תיקח מן הרזלוי שקבוצה:!
דוגמח מצוערי קבוצת ?בנרח,
רוח ספורטי- שגילו אשתקד ?:,
ומתוך? הכרת: ערף עצמית בית, ?
בעליונותם, ? הודיעו: עלי פרי-
שתם ? מהתחרות "כדי לתת
שאנס גם לאחרים" — כפי ש-
הצהירו! על ?וומקופ השני זה*
שלישי התחרו • צועדות בנק
"דיסקונט" שזכו בשני, ובנות
בתחרות בין הקבוצות האזר-"בנק לאומי" שזכו: בשלישי.
,קבוצת חיות המעורבות, הגיעה
" ה ר ד ח ר  י י נ י  ל ע פ מ ן, קבוצת בנק ה־"

"
למקום הראשו

פוןנלים למקום שני, י וצועדת
אגב," "אליאנס" — לשלישי*. '
בע)עה שצעדו במצעד .הסיום,
הם גלגלו לפניה:! שלושה צמי־

?? '? ' י־ י גיס ענקיים. 
? " • '*-  

י

בקרב קבוצות החיילים נפ-
לה השנה הפתעה. יחידות חטי־
בת " ג ו ל נ י " נטלו את כל
המקומות הראשונים. כשנודע
הדבר לממלא־מקום הרמטכ"ל,
אלוף בר־לב, הוא 'אמד: "הרי
! 'אם חיל הדגלים לא זה טבעי
יצטיין בהליכה, אז מי יצ-
?"..: החיילות התחלקו ב- טיין
־ י פ מקומות הראשונים כך: 
ה — ראשון. כ ר ד ה ה ד  ו ק
; חיל האויר — נח"ל — שני

• •" י י • י י " ? ' שלישי. ?
י אולם הישתחפר' בצעדה, הר-
;אחד בה צועדים אחרים, כל
לעצמו, במיטב הרות הספור־

טיביית המפעמת בהם. הם אי-
עיניהם לפרסים ו- נם נושאים '
לכבוד, ואפילו ממצעד הסיום
הם משתדלים להתחמק. בעיקר
משום שאת צעדתם הם מסיי-
מים בשעות הבוקר המוקדמות,
להם סבלנות להמתין עד , ואין
לשעות אחר הצהרים. לכן. נות-
רו במצעד ה"קוריוזים" — או-
תם 'צועדים י תמהוניים המוש-
.שנה תשומת לב, כמו כים מדי
הצעיר שאיננו נפרד מהאקור־
דיון:שלו, :התימני המתופף ו־
המריע בשיר לבדו לאורך כל
הדרך,: ולא נפקד גם מקומו של
"הויקינג הבודד", ;שאיש איננו
את שמו. כל• שנה בלט . יודע
בהופעתו החיצונית המוזרה ש-
כללה קסדה לבנה ודגל של
מדינת שווייץ. השנה הופיע
פתאום עם כובע מצחיה, דגל
ו...שסופרח דואר ישראלי של '
טלפון שהיתה קשורה לחגור•
תו, באמצעותה שוחח כל ה•

מצעד עם עצמו•
אולם אלה מביו הבודדים שי!
החליטו "ללכת עד הסוף" ולא
רצו להחמיץ גם את המצעד,
הרמות . זכו .לתשואות גם. הם .
:V ביותר של תושבי הבירה
הצטופפו בהמוניהם לאורך ה•
מסלול. בראשם צעד לא אחר
דוח החוגג ?'בעוד מאשר יוסף,
ארבע חדשים,את יום הולדתו
ה...מאה! הם לא כשלו כל
הדרך, שלא כמו 150 צעירים
מהם שנשרו מהצעדה בארבעת
חולשה, או . מי מחמת , הימים,

מחלה או מכת חום.
: איך סיכם את הצעדה ה־12

בידלב.ז. י- "אין לנו אלוף ,
עדיין ספורט לאומי" — כך
'V: אמד:'- "אולם: אני מאמין
דרך הצעדה נגיע לספורט ל־
אומי ההולם אותנו ואת אפש־

רויותינו".
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פינתית דידה .' י ופנוווו 
י
לוו' כניסה טי•.!הול 3 בוונים נרת' אחווגוניץ6 מוז 30 פינת וטו הי

־ י? • ? ' ? '? ?  ? ? ? ־ ' ? נגנעהיים כהזדמנות ,IV זוו?ו י "_? ' ־
וי0 קק"ל 33 פדניוו. י*

0~?0נירה דירת חדר נטרנז
רםת-נן. אנטליון, עם משננתא

? ? י? י ? ? ? ־ • ' '? ־ ? ?71131144
הררים הו? - וטנית? 2. יאל 11 רמת•(! פורטו• ימואר, טדפםות תדיטו?יט. עו•• נוזז ,
2% ? דירות \י בבת^יט נוחרו ?ל"

עמודים י בטי: : חרוים קוטת ב' ע?
פור 71 ט?' 820823. : ?שניט! לפנות: עםקו, בת־ים, בל•ו!יר הזדטנותי• משכנתא ?•10
'בוטינפקי 14.000

י
בין אליהו 17.000 בצםוז 918.000~1י1 הדר בו

ןלו! 2% 12.000 בבת-יט. ,2¥ נח
()11,00_בטשרד_החםעי 015251.
#־8 הווים נז'בוטינםקי"י32.000

, .' :: ? ? .015251 -10.000 +
<ך~לממרה נטרכו הו?וז 2
חנוהיוח, עפ מ , , !זוויפ והו?
וטרוז 0 קומה ארונות קיר. ש

ית טלפון 810445. שליש

ם92מ2̂13330£1
0 נהודטנות ברט"פ חד.ר> טמ-
ו! 71 ק"נ מ-10—4,נת + נוהיות. לפנות ליכט וח' הקיש
# נשכ"ח דיות' תדר חזיה
י דמח-צן . קולנוע י קוסה נ' ע''
728044. י י י :
־ רהיטים בקיראון.• בשנייה דיוח 3 חדרים ע"ע'8 2 בד"נ בשנ"ח ?723004. _! טלי 229804 ט-8—10 14-01—10.עס או ב?י

[*11?*>]ו%6 1$11*]£1
- 014020? , ?0 ויוה 2' .חדרים מרוהטת
0 וחשה וירה טרוהטת, 2
וווויפ• רצוי טלפון" בטרכז ת?•

_224357 אהה"וו? _ט̂ל )1̂ב
0 2-3 הדרים מרוהטים -ו-
3—2 נת- טלפון. 3—2 דפת-חו•!
יב. 3—2' ברמת אביב במשרד

הר-טיגי 3 015251. : . .

££1£ג*1£1££21£1££
0 ?השכיר ?בחורה תדר נצפו!

(ולי 444334. ־
אלגנטי בשבי? גבר. 0 הור"י
יהורה• 175• יירה 5, פינת נן-

וטינפקי. ב זי

0 וחשתי דירת ?תיירים —
014020? י י .
• !ירושה 2-3 טרוהטים/ריקיפ

י
. . . . . .01525!

0 נגנבח ?ארק 1900, צנע ירוק•
נהיר טפפד 847—235• וז&וצא
מהבקש ?הודיע ?טלםוז 051501
י• י א! ?תחנת ווטשטדח חקרובח

יבוא ע? שכרו: .

1 10, פקידו! 1 י  'י .- - *.' ו
טפ1צ?. ת"ו י מתהילה ליום ש?ם

ביב. . . . . _ת?;א 2355.
• לטשויר' דרוש פקיד—נהנ +

— •ז"־ 8"ו1ו. ח"א. ? : ד"'

..> ., ן•  1 .נ ט;"־ *י ,." . ו
עבודה. לכתוב תעסוקה בבל םוני ?
מעריב" שדי רוטשילד לסניף "

33, ת"א לטס' ר/435/2.

0מ22£22מ£מ05
•* דה־שבו ?03' רדיו' במצב
טעוז אביב 9/8 סמואל, . מצוין,

נהו? המועד בלבד.
0 אום? רקורד 57 + רדיו
אהד' אונדו?? ט?' 447040. __
• ?מנידה מנונית פורד"אנ•
.נ?יה 02 מיד ראשונה במצב
י. ט(ב• 08.000 ק"מ. 0000 ל"

?פנות 3031—051. :
לקםווגז מטהרי" 1500' מודל * פו
; ,252705 ,1000
 פתוה.

י
יז 1001 גנ

• פזלקסוונ
בוטיגסקי 30 בשבח בת-יפ ? זי

ליאן. וביום א' 022581 לי
בינה כ- 9 למכירה פולקםוי! ק
פולה. מצב טוב. לפנות טלפון

820201 או 023424.
0 בהזדמגות רגו מםהרי 1050
במצב טצוין. טםט לשגה. טלפון

.021351
0 ג'ים 1057 מהודש. טםט

שגה? 845207? .
0 פיאט 000 1003 טםט .לשגה.
. יאיר 49, טלםוו 733815 רמת-חז
םוטטול; ___
9 אגגליה מטהריר, 02 טלפון

•234407

9 וספה וטירה טל' 445409.

8 למכירה רדיו גדוגידיג סטריו'
14 מגורות, 2x8 וו וטייפרי•
קידדר סטדיו• רוטלט, מלד נ'ז•

רני 40 ת"א, .ט?' 240330. ,
6 ציור לאיט?יז ?טכירה בהז?
ידרים ?פ- דטגות. כי?? 2 פריג'
טרוטפלדור 25 פרדפ• נית ?רה' '

?מס? הזו .א . ביו '
8 בהזדטגות אטפ?יפייר "ט1•
?רד" טיפדיקודדריט' פטיפונים,
סטריופוניט, רדיו' אפ. אם. טרג־
זיםטודיפ. טנד?נאום דיינס -52.

0 קורט מרונז ?הסרטה ב•
8—10 מ"מ יתקיים בנית ציוני
אמריקה בהוה"מ םםה. פרטים
ביופ ראשו! . . זדורשטה. בטקזם,.
ושני, ערנ חג ביו 10—12 ?פ•

? ? נה"צ נ?כר. י ־
0 שעורים במתטטיקה מורה

אקדמאית? מ?' 220733.
לטתטטיקה , באחריות. טלפוז. 58093. •לי.םת?י.* הכנת ? ?בנרות "

של<דו<םי ב. ג. חזר - קובל ש
.למד<ניה בחו"ל : י <שדאל<<ם מז<ק*ם

"השליחיפ הישראלייפ 3-
חו"ל מןיהיפ מאד למדני."
— אמר אתמול ח''נ דוד
בן-גוריון בשוכו מכיהור של
שבוע בלונדון. הוא נתגןכל
גנמל התעופה י לוד יעל ידי
אכשי צמרת ר0"י ופן על
ידי ראש עירית תל־אכיכ
מר מרדכי נמיר, חכר מז-
כירות מפא"י מר שרגא נצר,
ואישיפ י אחד.יט.5י:0 !־,'י ":' ג־"גיה י̂ימר עוכד גן-עמי
־ %''־''בן"ייגורייווד ***? ."."!1
בל לתז̂י יהודים טובינז ל̂א
אין להם הנהגה. אם היו מנ-
אנגליה, היו היגים ליהדות ,
עושים גדולות". עם זאת סבור
. בקרב ןן. מר בן־גוריון ני
• פוטנציאל נוער 'האנגלי קיים
של מנהיגות וכי העבודה ה-
ציונית הנעשית בקרב הנוער

תיהודי־אנגלי היא • • "עבודה
גדולה". 'י-

מר בן־גוריון ד'תדעש על
התנהגות שליחי המדינה ב־
"הם רבים ביניהם, מסי

חו"ל. '
תבסכים עלי: רקע כיתות מפ*
לגתיות. את הימדיפ מילה
אין זה מעניין. צריך לגויא
אליהי? עם משהו משותף ולא
עם משחו מטריד. השליזזים

;: ת
1 מהארץ מזיקים".

*̂ ^̂ן -.גד;!!:יב&ר̂י 1יוו11י, שלת: ?גליל. ̂.
דולה" לאנגליה. .,!V "יהדות
מתענינת בישראל ~ בגולה.
זאת ראיתי באנגליה• בגלל
זה היה כדאי לנסוע. נפגשתי
שמעולם ,לא, היה עם חוגיפ ,
להם מגע . עם ישראל". מר
בו־גוריון אטד בתשובה לשא-
לת סופר "מעריכי' כי לא

ע&ק ישירות י במגבית אבל כ-
תוצאה מפעולותיו ושתייתו —
, הוסיפו"אני הזשג שאלד. שנתנו מאה אלף לירות ,שטרלינג
עוד 50 אלף" וכשפולד. גן־
גוריון קראה לעברו "מה בש-
בילנו י" — אמר לד. "גם

למדרשו; בשדה י בוקר".
בתשובה לשאלה אחרת ב•
עניו סיום השילומים מגרמנית
אמר מר בן־גוריון: .אני ש־
מת 'לשמוע.זבדי אדנז!ור-;עעם
םיום"זיהשילומים •לא י מסתיים
•זד. של• העם הגרמני. • *:חיוב
מוכית שלא טעיתי בו• גם
אלה שמדברים על "גרמניה
אחרת• לא יגידו עליו, על

אדנאור — היטלר".
בן־גוריון הספיק לראות
אתמול את העם הבריטי כש-
הוא הולד לקלפיות. "לא מד-
גישים שיש בחירות" — הוא
אמר — "עם נפלא. יש הרנה

מה ללמוד מן הגויים".

חוסר פעילות בשוק המניות
המאורע המרכזי ־בשוק . ה•
היה ללא טפק

 י
מניות אתמול,

ירידת מחזור העסקים? י למיני-
? כמותו מאז : נרשם מום שלא
1962 — לפני פיחות המטבע.
יהמחזור• הסתכם ג*ג10 אלף י ל"י בלבד. ? ־. 
מבחינת התפתחות המחירים
היו תנודות' קלות לשני הכי-

, . . . . . ' . . . וונים. 
למניות "ג,א.ם. -רסקו'' נד•
בסד .של שט עודף ביקוש ,
3500 ל"י ע.נ. ' ומחירן עלה
בנקודה וחצי מ־1.5ד אחוז ל•

73 אחוזים.
עודף ביקוש בסף של 12,000
ל"י ע.נ. נרשם למניות "ים־
המלח" חרגילות ומחירן עלה

. : י ב־2 נקודות. 
בקבוצת מניות החברות ל•
השקעה היו התפתחויות מנו*.

דות•
וו* "פז השקעות"' נר•

ל&ניי
בסד של 3500 שם עודף ביקוש '

ל"י ע.נ. ומחירן עלה ב*1.6
למניות "אמפא הש- נקודות. '
קעות"? נרשם' עודף ביקוש בסך
5400 ל"י? ע.נ< ומחירן

י של •
עלת בנקודה.

. לעומת זאת< למניות "דיס־
קונט השקעות" הוצאת 1962
' בפד של נרשם עודף היצע
6000 ל"י ע.נ. לערד ומחירן
ירד למינימום חדש 125,3 א-
חוזים, בלומר, ירידה של 2

נקודות.
בשוק הצמודים לדולר נמ-
שיי גדרך כלל, עליות ה-
מתירים. בלט הביקוש ל"טבי
דולר", כי7006 ומחירו עלה

ב־1.1 נקודות.
'כתופעה מענינת יש לראות
את עובדת ירידת מחיר הדו-
לר נת"ד (אג'יו) בבזרסח ל-
מחיר של 3.18 ל"י לדןלד .ו-
זאת לאחר תקופה ארונה ל־

מז"',.־

להגרלת• מפעל הפיסי שנער-
: בפך 50,000 כה אתמול, זכו
ל"י תמפשרים: 121676 ו־

, .:.148370
בסד 20,000 ,ל:'י זכה ,חמס־

.; ; , '
. ; , : . פר: 545979. 

זכויהמספ־ בסד 10,000 ל"י
דים : 463131 445452-1. ־

המסש־ ־ בסד 5,000 ל"י זכו
דים: 436406 338036 522762
438593 000791 170934 401500

.545462

' המסש־ זכו " בסד 1,000 ל"י
ריפ : 129816 235465 254227
438130 691345 705630 240708
334588 197268 010471) •782409
187946 013202 296406 778628
521182 268879 322243 017309
417220 138118 688008 393589
726007 063031 582046 690367
445025 210684 389436 320116
.542377 744011, 449625 304707
'ל"י זכו י הכרטיסים י גס)' 500'

שמספריהם מסתיימים ב־34320
46005 22180 50879 26202
41868 11866 07891 50634

.13811
זכן הכרטיסים , בסד 200 ל"י
ב־52976 . שמספריהם מסתיימים
49985 15848. 82416 26057
05480 90802 05519 23994
44889 01598 94184 35293

. ? :. ;82012 ;70001,
בםד 100 ל"י זכו הברשיסים
...מסתיימים ב־5442 שמספרןהס
.9010 6388 4191 4596 2530
בסד 40 ל''י זכו חכרטיםיפ
ג־8870 שמספריהם מסתיימים ,
1884 2179 6459 5660 4187
9998 1054 3551 4240 2673
5788 5666 0344 7266 6785
7478 5555 7352 1597 7566
0209 1445 9547 3924 0583

.5864 8551 2140
כסר 3 ל"י זכו כל הכרטיסים
שמספריהם מסתיימים ,בספרה

.1

י זכו1 בהגרלת הפיס !

• י '̂ , ' -י ־0 י י . , י ? , / '/. ! ? ? - ד י ;  . ? ־ 3יי י

• § ~ד̂ב  ̂ 3§ הוהךננה

ל ן! {'־ז11טי י 'ן 1 , ,*'!'• • •
י . י וןן 11811 ?*1 יI^• ?.ימיוי

ממ ̂'*8̂י ̂ווזר־וז *1ןרזד"נת 3דזודנמחנ הכדמ"צ"ם' /  11 1יוך!י־יןידנ
']¤ $ ''̂,/ . , י 1\שד1הנ=מר5ע3י'0"'' י ̂י 1 "־111ם
̂מ••' ̂"'"'""־- ̂ימןנסמומיבו. , ן ̂יחדיןותננ"עוודומ ̂יי  11לי^"

^

למחלקה ביטוח ח"ם
של חברת כיטוח ישראלית

דווש<ח) פק*ד<ת> קנלה
ג?ןל(ת)!פיון של 5 שניט לפחות בעבודת
ביטוח חייט כולל נפיץ בקבלת קהל.

לפנות! ת. ד. 16235, ת"א עבור מני' 8

ה ל ו ד ג לחברה   |
1 פ ק < ד ־ מ ו ב דן ד ר ו נ0

ן לצעד עבנ< חקלא<
ן צעירים מוכשרים עד גיל 30, רצוי גסיון מסחרי
|או טכני חקלאי יפנו עס תולדות חיים מפורטות
סרס^ העליון' לת.ד. 60-.ת"א עבור "פקיד טכני"

^|

ועד מקומי סג<ון
תשכ"ג 1963 סביגון. , מלוה ועד מקומי

ניתנת בזד. חודעה לציגןור על פי סעיף 13 א' לתקנון
המלוה הנ"ל' כי ההגרלה השנתית השלישית התקיים
, 14.4.66, כשעת 16.30 ! ביום ה/ כ"ד ניסן תשכ"ו

ן במשרי'הועד המקומי סביון.
ע ־ ועד מקומי סביון

לתשומוו לב תייריט, גןןלי חון, מתווכיפ.
חפנצימ בעל הון מ

;!מזומן + 10,000 מי1וכנתא עימיפדי ל. ;־*מיש' 0,000ג -ל''י
חדשח! בקי̂ר ולהשכירה ל-4 שנים. I נמימ זמומ .
־21, ז געניו פרטים לפנות' ל-בן-הימון, רה' שלמה-המלד

זווגג אחרי שעד. 1100. י- > ו י סד  __—3

5י  ̂̂ 4- 
י

^^^ 

 ישראל
 אורט

הוצאת

; זה עתה הופיע ונמצא למכירה: ?
אטלס- מבלטנות, תבניומ ותרשימים

כמו כן נמצאים למכירה הספרים:: —
דיתור •חשמלי — .?מאת ר. קונדשי •זא. פס "

, לוחות טכניים — מהמרה רביעית
. י. ממיתה כשאלות — מאת א• סתם ? - י

וצימרמן סאוטר א' עטיפתרונות.־־ מאת • חישובים טכניים
• . — מאת סאוטר וצימרמן חישובים נוכנייפ כ' י ?
לגנדי נשים וילדיפ — מהדורה רביעית יסודות חגזירה-
מצעד הטמונות — מאת מרים' ניק מהמרי• שניה
חשמל זרפ ישר !'ורפ חילמיו -־ מאת צ. ס• זיסקינד
' שניר — מאתי ל. חישוב .כטויוינ פעמווונ' מין :
מיגור מתפת — מאת בורגחארוט-אקסלרוד מןונות ?
מאת סלורזברג-אוסטרהלד . חדריו — . יסודות תורת

ו. ל. מאליב מנועי דיזל — מאת
'מאת אירנה באום צמר אופנה —

תורת הטרנזיםטור — מאת פ.ס• פיטשן
תורת חרשת הלי! א' — מאת א. קרני

תורת חמגלפנות — מאת י. פבלובסקי
מכונות חששל כרד א' — מאת קוסטנקו-פיוטדובטקי
פרשי מכשירים ותינמנפ חלק א' — מאת גו. גולומב

: ה צ פ ח
ח3י' יו1רם לזו£6^ה< יהי יהיוח דיליי 9, תיא, טל• 55251.
לוני כהו ושות'! חזי נחלת בנימין 5, תליאכיב, טל. 623693.

חמשמחח!

I של בצער עטוק אנו מודיעים על סטירתו

(פו־צל!) ן ד"י ישראל 9רץ
(4.66.י1) | ' שנפטר חיום יום וי, י"א גנישו תשכ"ו
מריהו, ן ־ ההלו'מ תתקיים ביום א' 3.4.66 מביתו בכפר̂-
II ,פרטיט נו08יםיבעתונות

0^פז!ז< ז!<^תאגלת. |

." ראה מודעות אבל גם בעמוד. 29

מאת פופד "מעריכ" בלונדון
חיל־הים הישרא- . צוללן של
לי, רב-סמל יצחק אלון. זוכר.
על־ידי בית־משפט אזרחי ברי־
טי בפורטסמות, מאשמת הת-
נהגות בלתי מוסרית. התלונה
נגדו הוגשה לפני שבועות א-
חדים על־ידי שתי נערות מקו-

מיות. למשטרת' עיר הנמל.
דב־סצןל אלון הכחיש את
האשמה מראשיתה. הוא נמצא
בפורטסמות עם צוות הצולל'
, המתאמן לקראת קבלתן נים,
צוללות, שנקנו מ- של שתי?

בריטניה.

צוללן ישד8לי
זוכה באנגליה

אנידת ביח"ו ירושליפ. מ-
ליגה ?א' בכדורגל, נענשה את-
מול על-ידי ועדת' המשמעת
שליד התאחדות לכדורגל ב־
הפתתת 2 נקודות ליגה על
תנמי ואיסור משתק ביתי אחד
(בראדיוס 50 ק"מ הביתה),
אהד שקהל אוהדיה התנהג ב-
צורה .כלתי ספורטיבית, בתום
משחק הליגה נגד 0.כ. נם־

ציונה.
גם לאגודת "הפועל" בני•
גצרת הופחתו 2 נקודות על
תנאי, אחר שנמצאה אשמה
צפת. יבעזיבת חמשחק נגד "חפועל"

נענשה אגודת
בית"ד ירושלים

אייכנשטיין, בת 52, סבינה:
פליטת גיטו נוכיימונץ', התעל-
פה אתמול בעת שמסרה עחת
משפט השלוס בתל-א־ , כבית
ביב, .לפני ביררדיו גרמני מי
בומם, על רצח המוני של יהך
דיס כעיירה. גב' אייכנשטיין
מסרה במשך שעתיים והצי
עחות על הרג הגםטאטו' גגיטו.
היא מסדה את עדותה בישיבה,
ונאלצה להפסיק מדי. פעט, כ־

שנשימתה כבדה עליה.

מד נאצים בת"א'התעלפה במשפט

,. ?-_ ^""" ^.___ 

^

י"־44י ̂ע??י- ̂טי ;
11*'יל־'

" " ־ ן" י י למסיבות
Iולחתונות- ־ • 31
71 ,.קר־לבד I1" בעיר למכירה -|51 הנדול ביותר -|
9 : דח' ווגוזיו 12, |
י י אשחר.8.?' 001090 ן | 1
̂ ?.וו...,ו..ו,ע81111 1 ̂!!.וע?"^  ̂ |
־ח — | ,.וןו-11ן נ-ו1 7—ח1 -. ? |

משדד
2-{1 חדריפ במרכז עסקים
 כדמ''פ ."

בשכירות או י

העבודה נא לטלפן בשעות.
57532 ובערב 932477.

; הזדמנות!
אינציקלופדיה בדיטאניקה'
חושה עם מלונים וארון
הזדמנותי. ?מיוחד במחיר '

לפנות כל בוקר •
טל• 448007 יי " '

, :למכירה
ברמת־השרוו
עץ, בן י בית-

4 חדרים וגינה
:. על דונט

טלפון 934151 | י '

?כ? מאן דמעי •
בזה כי הציק ,להודיע • ?חננו
דיסקונט ' המשור על נינק
סניף שינקיו 9ל סך 3000
ל"י בחתימת ידי לפקודת
מר. טבנקזן, היועץ הכלכלי
של:טעיכון בטל ומבוטל.
 שמואל גפו

 ̂ ... י
. 



; ? במלאות שלשים;:לפטירת.יאשחי ואמי "

פרידה קלמנטיבובסקי די
תתקיים אזגרח בבית העלמין בנחלת. יצחק כיומ א'
י"ג ניסן תשכ''ו (3 באפריל,1966) בשעה 30^2 אחה"צ,
נפגשים בשער בית הקברות בשעה 2.15 *זחו־ו"צ.

תודתנו נתונה לכל מנחמינו.

• כעלה צפי קלמגטינוגשןןי
כנח פיליפ אדיב

. וכל יתד גני המשפחה

̂] 0} 01̂§ ן ̂ן  1?ע ן^ ן§§ ן

8  הד חזק פ* ?4 8̂
0

1̂ 0למ1דעתך הנמסרת 1
8 לפרסום ע"י *דחי!*" 00
1111111 8 רי נוסף על פרסומה בעתון תופיע 1
ן|ן מודעתר ב-43 חלונות ראוה ברחבי ¤§8%

?80118118881811181
II מפעל טקסטיל מודרני במרב? הארץ

ש פ ח מ
ל סקסס< ס  ד נ ה מ

(כולל סריגה) בעל ידע בענף חוטים סינטטיים
לוניקיד מנהל ייצור ן
מעמד וסיפוק באוירונ־עבודה נעימה ו
לאדם בגיל 30—40 ן

.I בעל נסיון מקצועי וכושר ניהול
I נא לפנות בכתב בציון קורות חיים. לת.ד. 1836 תל-אביב
I .עבור "מפעל טקסטיל". מובטחת סודיות מלאה
 ן

̂ו*וו0ו*?! *11̂ ווו 1ז1,<1ו,*1וו1ו*וו̂< ̂^.1,1 1ו1 *3̂ 1̂ש. ,.̂ וו3-5גזז)1

מפעלי סריגה ישראליים אמריקאיים
I 934022 הרצליה, רחוב הנדיב, אזור תעשיה, טלפון

מחפשים באופן דחוף
? סוג א' 8' גזרן/ניח

חופרות *וובדלוק זינגר
, וקטליסטיות . !

טובים ם  אי תנ

אצלנו המחירים יורדים. ראה ותווכח!!
עבור מזמן למיטת זוגית מדזפוג? המעולה והמשובח

2 חלקי8 המקוש 250 ל"י רק 140 ל"י.
עכור מזרון למיגור רגילה כמקום 160 ל"י רק 95 ל"י. ן
I I I מזרונינו הידועים בטיבם המעולה העשויים מהחומר 

המשובח ביותר, מסגרת פלדה וקפיצי נחושת משובחים.

שרות עד הכית חינם ^ אחריות ל־15 שנח.
לפנות למשרדינו רחוב יהודה הלוי 19 בחצר או ) |
לביח"ר דרך ירושלים 124 בנין בית הגדנ"ע |1[
טלפון 33 55 82 דור אכרהמ. ||ן

I | ̂ן ̂ו !48{̂ ̂ו*0ז̂ו  ̂ 0̂ ̂-יו! '1.1 ̂יחוןזו ^תז^ןןי^

ד = לת עיר העתי א*
ת ו ע ק ש ה ל

ה י ק ס ע  4
י המ סח ר נפ ע ל  כ ב

 . פרטים: ת• ד• 271 אילת ן

ד ן למשר ?־ 
! לביח! ן
למחסן י 1 - . י
לתעשייה ן

י 1 כונניות ורהיטי
\ מתכת ועץ

ל ו ז ב יין 
הזמנות מיוחדות

שרות וייעוץ
כ ת ב _ ר ה ט
 . ת"א, רח' הרצל 79

| ! ש ד ח דרושים פועלים 1 
לאבנים מ־12-11 נקוי, תקוו וצפוי ן
I ימעלה מחדש ,
עגולות לכי יי^י',0 < של אמבטיות 9

ות ו מב/-ט ופועל פביליונים שד
למרקיזות ־מקום ובאחריות |
טלפון 625110 עבור זאב 1
בתנאים מיוחדים ! ת.ד. 11031 ת''א. ||

לפנות טלפון 55605 | בצוע עבורו* ככל הארץ ן

למכירה שופלמזר | מבקשים לשכור או לקנות 1
955 טורבו מכונת הזדקה? 1
ייציי 1963 לפלםטיה 1 ** י! ןשנת '* מצןוין י במצב
עפ מקומ עבירה ן 200-150 נרפ אוטומט ן
לפנות: טל. 09 85 3 ] לפנות ת,ד. 1334 ת"א |
I 

בין ד.שעות 5-7 בערב 0 למס. ד/07897 ? י

חכרת "אביב" ושות' השכרת ן
"ייי^ קומפרסורים : ן

_ *ע"
דרוש מצעי־ וויכרטוריפ עווניפ למין ן
I על מחפר מסוג .0.0.8 מבצע עבודות
נפיון כעבודת חפירות חציכח וחריפה ן
כשטח כנוי ן •¥• |
לפנות בבית 33028 סלומון, החשמונאים 80 1
במשרד 236626 ת"אי טלםיז 2"396 1

למכירה § מעונין באוטו משא ן
11938/66 וול-בו, שנו! מחרטה מאוזר • ן
בר ן חי כמעט חדשה, מטר כיו ן ־
טלפון 934020 1 , העוקצים, נורטון מלא' 1 לפנות
שפינג הונגרי | הרצליה, לחיים, בשעות |
ת"א, טל. 31547 § פרט לשבת. |"אדיר" יצחק שדה 25 ן 5 — 8 אחה"צ כל יום |

.1 י נגריה מיוחדת י] אולם למנ<וה
100 נימ'יר, קומת קרקע 1 לארונות קיר 1
עפ נח יחשמל I עפ ציפוי פורמיקה, תגנין 1
בסביבות לוינפקי ן פנימי לפי דרישת הלקוח |
שד' חריציון ת"א ן אברהם דוכרוכפקי 9
I 35209 .לטלפן 827077 _ אלי | לה גרדיה 2 ת"א, טל
̂־1^6 | ̂|>י.ך ?, ̂!מ1 9ט**^1)80ו00*#0י. ? ?ו ו1|^>1||101̂18

ן
י קבלת מו-עור' עד חצות: ,

I 22 99 52 דחן) צפון! רח' דיזננון* 116 תל-אכיכ, טלפון
ט נ י פ י פ ז |
161 •¥• כנו מלכי 'ישראל 8' תל־אכיכ! טלפון 00 97 2-4 8̂? אלנגי 123 תל-אכיכ, טלפון 06 18
?¥• דחן) יפו, שדרות ידו&ליב 3 יפו, טלפון 0318 182
# כן יהודה 7, תל־אכיב, טלפון 27 84 5 ן
̂̂-* משתלם לפרסם ע"י ..דחף" * 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂̂ -,̂ ̂ןןן"וךף,-^"-^^ <||ןזן|||||| ,,, , ?..,",ןן

ב''ד.
לחסידי ואוהדי חב"ד
נתקבל מכתב דחוף מכ"ק אדמדר שליט"א בקשר
ליום ההילולא הבעל"ט, והוא מתפרסם היום בעתון

"שערים''.
חג בשר ושמח!

המרכז לןןניני חינוך,
בפר חב"ד

בערב, באולם בני ברית, רח' קפלן 10 יתקייםI ביום""ח"מישי, ב' דחווזמ''פ 7.4.66 בשעה 8
ת* נ ש כג7ו 

של ארגון יועאי קאליש והפכיבה כישראל
מוקדש להופעת

חלק א' של ספר קאליש
בהשתתפות מוזמנים ואורחים מחו"ל

האולם פתוה משעה 6 בערב לפגישת רעים

הצעה
ללוין נוקדים4!

לקראת הפסח
ר מ צ ו 8 צ ם י ש ל פ ס מ

ת ו י נ ו כ מ
סוסיתא קוט"שן

מודלים 63, 64, 65, במצב מצוין.
| תנאים מיוחדים: מחצית הסכום |

ו

ן במזומנים, היתרה ב־18 תשלומים ןן

הצעה מהפנג<ת1|
פ ן! ו 11 ר מ  ? י 10 י דח
־9 נן לס ט  9 .־ ג -ם ייי וו־ד

הנחה א מיתי זג  10%
ל י ר פ א ר ק ב ח ו ד ש 

I : .. . . תריסי דקאפלסט: י
ת"א רח' הרצל 80, טלפיו 829402
טלפוו 961330

= י - • פרסום שחק

פימיקליס ופוספטים גע"מ 831—^
ןן אזור הדרום

1 דרושים לעבודה במפעלנו באורון:
11. חשמלאים תעשייתיים

|ן בוגרי כית שפד מקצועי כמנמיז חשמל, כעלי נפיון
19 של 3-5 שניפ באחזקת מערכות חשמל בתעשיה.

21. מסגרים תעשייתיים
11 י ?י כוגדי כית ספד מקצועי כמנמת 'מתכת' כעלי נכיון

|| של 5—3 שניט 'באחזקת מתקניפ • תעשייתיים.

1§ המעונינים מתבקשים לפנות לתיד• 420
|| באר־שבע, אל הממונה על גח־אדם•

למועמדים מתאימים תנתו עזרה? בדיור
|| ותנאי שכר טובים•^

־? ןף־רנוש לך־־
ל ו ן, חו ןןד ז ר ה ב 
!. למכירה דירות מרווחות^נות! י
I 4, 3%, ;.3,.י:2%, 2: חדרים
I 11 בניה מעולה עם מעליות משוכללות
I ,מים חמים, במחירים נוחים — "

ןן משכנתא גדולה בריבית בנקאית נמוכה
י משרי קבלני למיו י•'• ^ל!31י' פיטים
II חולון! רחוב סוקולוב 36, טלפוו 84 48 84 •

הודעה חשובה לבעלי מכוניות
םימקה בירושלים

חננו מוזבכףיפ להודיע בי מפעלנו
מייצג או; ,חברת מכשירי וסיועה 3ע"מ

€

'

י

 מרכז מסחרי, טל. 26832 ירדנזלימ

א. את י. יוזביץ 1
(מקודם

חב' צנורופיל בע"מ)
ת ו צ נ ו ר 
פרופילים

נחלת בנימיו 120 חל-אביב
8216 טלפון 10

חשוב: לקבלנים,
מסגריה ודקורנווריט,

מבחר גדול ומגוון של
צנורות גם לרהיטים ופרו-
פילים מכל הסוגים, עמודים
לספריות ומדפים. מתקבלות'
הזמנות סטנדרטיות ומיוח-

דות בטלפון.
מתירים מוזלים.

גפ עבודות כפיפת.פחימ.

ה ב נ ג נ  1
מכונית קונסול
, קורטינה־פורד

מסי 214453
בצבע כחול כחח

עמ גג לבן
כל היכול למסור פרטים
! על המגונה מתבקש להת־
\ קשר טלפונית 615534

ויבוא על שברו

ם י ש ר ג מ
באשדוד, ?יסריח, כרמיאל
באר־שגע, דן, כרמיזז ועוד

ם י ש ר ג מ
למנירח באזורי פיתוח

מזקדטיה. החל
מ._350 ,ל"י הדונש

קושאן בטאבו מיד
תשלומים נוחים

סוכנות לקרקעות
ן ן ו פ צ ה
ת"א, ארלוזורוב 48 1
I I 235020 0לםוז

למכירה בהזדמנות

מ גר שיים ן
חחל מ־350 ל"י

בתנאים נוחים ובתשלומים
כ"כ מגרשים באשדוד

ן קיסריה
ובכל חלקי הארץ

"I1?. קרקעות
. 1חולון,: ככר־יויצמד 11'
4-̂ 7 כץ,השעות!—8.

למכירה
דירות מפוארות
בנות 4-3 חדריס
עפ אפשרות צרוף נג

ל-4 חדריפ.
לוי — יצחק 3,

טל' 227819, 441111.

כגאר־שכע למכירה
I שופל 955 טורבו

ה. 60 ן
לטלפן 4878 ב'יש ,

20.00 — 17.00

0000
|||1̂ ?2126צ
1:1111  ̂ ̂|ד''^//ד /0/א*)' 3^^ ד,*

?**—•  ̂ תוצרת
I \ £3811 גדפדע<

' אוו־וןוד^ן?.
ת''א, דח' אזיגגי&ן!

| למכירה 2 דירות
כל יקומח דירח
על. 3% חור

ן במקום מרכזי ושקט בדייג .
ן ברח' חורגין 24

I לחת?ןשר טל. 726086

-ווווווווווווווו וון ןו ו

? כ"כ בשאר חלקי הארץ ו
* החל כל100 ליי נ
ן ן מ ו ז מ יי 
.1 לןיעיאן מיד ?טא?י ?^ והיתר גתשלויץפ נותיפ [

^ 3ן3י י*יי'

משהו מקחד 1^
ר !**'ו&"ממי??
$£%$'? 

ןן? 1קוחחמח111ז1-וז

̂:ן ברחוב באדי 21 א ̂ןןי  """^̂  0
@ 1 דירה נכלאה 3̂

$̂'̂ I .בדזביבה נ־הז"יי3 1

ן דירו!• $*$$
1̂ I אקסקלוסיבית '1

§̂ ן בשדחוואדם 
V;?;:';̂ז נ,{'-־ % 2̂%¤ £! 3 %̂ם

? {•?'1י\ I המקובו הגבוה 
־־;:־̂: ן ביותר בתל-אביב 1̂.

ן אות; ציטוין מנדלסברג§|וכגנה עוד היוםאל: -"
11 ת"א. בבר מלבי יעוראד' 5י, לידי. 224514

ן-00,8-00י4-00-7 00 || ,ב/0י7גות:

ןו..?< •̂ ̂י.ו.- .- ̂י ̂.י-.... ^̂^ .., ̂י .,, ..-..-/.-̂ , -̂:,-.>,̂ ?ד. ?̂,??..-..!

מ . ס)ם V.!־ קו ר

ת ר;י 3נבי .
י; ;ו^תב11ת

1'י11ג^8ג>0מע
י י היבנות 0זע1 <!י1. קורס

.360̂ , דגם —  ? V למחשבים .,אלקטרוניים
.לנקוב י.ב.מ. — .קורם מזורז •וקודם ־2;?' קורם

רגיל. (עברית ואנגלית).
. 3. קורמים לנקוב, י י.ב.מ. 1י ובתכנות עברית

:? .:ורגיל;? י •'." : —;מזורז
פרטיפ והדגימו!! 12.30—9 לפנר"צ ' ו"ד—4 י אתה''צ

' ל ע י דרו יפו—תל-אביכ 58. מ''י בכר חמושגות. הבניפת"
8̂, תל־אכיג. ן מרחוב החלוצים 2. טלפון: 8166

8̂̂ כימיקלים ופוספטיס 1:ע"מ 888!8898!88!^
|| ה. ד. 98' רה' ט' מס. 2' הקריה, ת"א

מבירה מם' 22 1 מכד? 
ן חחגדח מציןןח למכירח את חציוד הבא: -
30̂'גV8נ0̂1 שנת יצור 1962 61• \ 

1 1. : מל גזת
.הרמו!:3 טון, עם כושר . . עם מנוע דיזל פרקינס : ן .

| צמיגים פנאומטיים וחלקי חילוף לנ"ל.
ן 2. מל גזת 110י11111*זז *נ&זה מלוע בנזין,
? הרמה 3,5 טון, עם צמיגים מלאים וחלקי 1-] . כושר

לנ"ל. ן חילוף
ן 3 3 רתכות דיזל ניידות תוצרת ת"ו"ז"ם
I הספק ברתיר ממושך .2x2004 עם חלקי

;• . ? ? . חילוף לנ'יל, .
!ן את הציוד הכ"ל אפשר לראות במשרדנו בהריה ת"א,
| בימיפ ד ו-8 באפריל כין השעות 14.00—08.00. הצעות
ן בצרוף המחאח כגובה של 10% מערד ההצעח יש להשליש
@ כתיבת המכרזים של החברה. הקריה רה' ט' מכ• 2,
? י| אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה כיותר, י| גפ הצעה חלקית. :| ת"א לא יאוחר מיום 8.4.1966 שעה.15.00• אפשר להגיש .: . ־ י. . י , , . . י ן או כל הצעת אחרת.

1

^̂ ===^̂ גומד 

11 " '"- 1
10 ממ"ר II י " ^/ י ן '8* ^?8י8 |11 חדרים + פינתאי3̂ל

!
@1 ל", 6 משכנתא @@@ + |

* חמים זורמים ^ טלפון פנימי ^ חניה ן| * מעלית * הסקה מרכזית ^ מים ן
ן צמודה .^ 2 חדיי אמגטיח ן

I חברה לבנין 1^ר"-
^̂  |I לפנות במקום! רח' אלי כהן מס' 4 כניסה ג' קומה בי I

| רמת הנשיא, בת־ים בשעות: 9 בבוקר -- 4 אחה"צ 3

| במלאת שלושים לסטירת יקירנו

I י זאב בילו דל
,י'ג גיסן 1 תיערך אזברח וגלוי חמצכח ביום ראשון
1 תשכ"ו ? (3.4.66) בשעה 3,00 אחה"צ, בבית העלמין,

 י בו!ר המנוזזות בירושלים.
ן

1 י אשתו דליח ובנותיו
I . • : אביו אליעזר? כילו' י.

I . ? ! :ובני המשפחה
̂^ק 1̂|1ן )|||<11)9;38 " וו |̂ו ? י ?ו '? . ? ?1*1̂ 1̂ 1>|1< |̂

בתנו, אחומי מכרתנו חאהוגח

לביץ? עדנה (צשדהז ק
איננה

; ' ? • • .

י!ד.לויה תתקיים היום יום ששי, י"א ניסן תשכ"ו, 1,4.66 .
. בשעה 1. בצהריים, בבית־העלמין י מהריה.

המשפחות המתאבלות:

Iקדכיץ, לוינזון, ?יפטמן, אטלינגד |

| בהימלא שלושיפ ימי המספד על פטירתה ישי יקירתנו!
I 1£* ?** 9• סוע^־מ '̂   ̂^ *5I *8ן ^ ^^ ל

| נעלה לקברה בד.ר-המנוחות, ירושלים, לאזברח ולגילוי ן
| חמצפח' ביום ראשון, י"ג בניסן תשכ"ו, 1,3.4.66
ן בשעה 3.30 אחה"צ. 1
9 | תחבורה תצא בשעה 3 אחה'^צ מרחוב הפלמ"ח 18.
| לכל אשר ניהממו — גתונה תודתנו 1
ן המששתחן
I ._ " 

־־ י ־ י' ־ המש2<ד 
לצרכן,

מודיע גזה בי לכבוד חג הפסח
יהיו בתי הבל־כו שלו בתל־אביג —
בככד ייזנגוף וגא237ד 100, "יפת
פתוחים בזמנים הגאיםז ובאר־שבע,.

מוצ"ש 24 בשעות הערב בין 700 עד 00י9
יום א' 34 ביו השעות 00י8 בבקר עד
00י8 גערג ללא הפסקה•

ח ד י פ מ ?י

משרד
בו 4 זזךרינו

, $2 ממ"ר
במרכז-תלזאגיג

;?מכינת הואר המרכזי.

המעונינים, מתבקשיט
: לסנות:בנתב . 

י

: 2796, תל־אביב לת.ד.

I • I כעיר העתיד
I I ד  ו ד ש א
ן'.! .= מועדון לילה 
הראשון כעיר : 1
.. ~= למכירה • " ..קדלבך' . |
 ? ?ממעלי פתוח ? -

"' ן 7 . ובנייה פע"מ .
דת' תגוזין 12

טל. 901690
י נוח!— י . —חל 1ן1-מ1

' ן דרושים סוכנים
? י עם רכב ?:;
בעלי קשרים :

:לחלוקת מצרכי מזון
י מקוגלימ גשוק י

:
? ? ; ' ;

'

1;

'

;^. ;; '

.; ;

'., : ,למםיי194 : לכתוב
ת.ד. 26006 ת"א

.צייר לקרקעות 'סוכנות
ע מצי  ,

מגרש<מ
ימתקדמיפ 1 י ,באזורי עיתות במחיר הזדמנותי י

החל ט-350 ל''י חדונס
כמו כן, מנדשיפ שאשדוו,־
קיסרית, כרמיאל וכוי.
משאן בטאבו מיד.

' אפשרות גם כתשלוטיפ
, נוחיכ! ללא ריבית.

^פנוד: למשרדינו בשעות
,8-1. 4-6 'ח"א. שדרות
רוטשילד 8, פנת הרצל '8,
'חדר 1, 0ל. 50306' 57441,

'*''.! ^̂.י !̂^ 3̂

^מה דיסנציןןן י חעירךו
חמו"לז ויווגאת מוד<(צין גע"ן
גימ דפויי •^מעויג" גע"ג
גמ ] וזמעו ו  0 חל-אניג

• 1<מ .טןוינ"ו ?I זווחנחלח
3| יחוג קילינן 2, ת-ד• 10010,

, | טל• 36731• ישי*? ,<(1וזלקת
עיוני39828? מיו ואוי!" *6,חמיו

, *ויייץץמ גתליאניגו  לקנלת
|, ייושליס• וח' חלל *14/1'," "*:62• י0 "ייית ויט'יילד, {1 *ל8ו\^

3 ןזמעוכזז., טלי 24422 24425
8 י76"• ', י ־ ,ז י .יןז *42י2! *יייעות יחפויח <\ל.

3 י י"ייי י י\ז' וז<1יאי0 *1, •
ו 8 ייל•-***^־ חו*מ ימגיעיח

| ? ה  ב נ ג נ  ^: מכונית. לארק
צבע לבן

־עם רפוד'ירוק : "
... ;,;. שנת ייצור 1966
: לטלפן, .( .זומיצא, מתבקש
;95.1901 ?- טל. י י 446588. אוי-
מקוט על ? , •פרס• ינתן:: למוסרי

המצאו של הרכב
??ו ו.וו ?1*1 . .?-??!?I?— ???1־



̂^ל!; '1*,ח * .̂. *:£5£$8¤!  ̂X ' :><:, ;.;יי""
.־ -• • ? • #̂*^^ ?̂ ?̂^^̂ £ י־:ל'7 ''־זיי/'ף 1̂ ' ־!'
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שערוריה אמנוחית־פוליטית בבודפשט: שחקן נאצי מגלמ תפקיד של רו3א יהודי בסרט הועד־1 חדש
־ ק. נפתל* מאת
כפר קטל/ אי־שס בהונגריה•
רופא ה־ רופא הכפר,• שהוא גם,
?הוא: יהודי בשם איזור 'מגפיי,)??
ד"ר ווייס• ב־־ו>194 מגרשים או-
תו, יחד עם שאר. יהודי הונגריה,
לאושוויץ' הוא מצליח להישאר
בחיים, יחד עם אשתו, •אן בתו
הקטנה נספתה 'בשואה* הוא חו-
זר להונגריה, לכפרו, וממשיך
בעבודתי באילו לא ארע מאומה•

זהו הגרעין של הספר "מות הרופא"
י מחברו, גיולה ' בבודפשט.- שהופיע אשתקד
פקטה, (יהודי ?),: מצייר• דמות של יהודי
בחר- . החוזר לכפר 'ממני"" גורש ; מתבולל,
.לו ? .בפגים, עתי הועמס יחד פה, בו ירקו'
עם היהודים האחרים .לקמן־:הגירוש; כדי
הלאומי של '.  "צי" י משורו*:

לקיים את־
אם' תברכך א0 תכך יד - הונגריה "בין

. עליד י לחיות .ולמות". ?" הגורל, כאו

מודעת הפרט כעתין התומוניכטי
עתה הוסרט הספר והבמאי, פרידריך
ממצ'אדוב, מצא לנכון להפקיד את ה-
תפקיד המרכזי, תפקידו של ד"ר ווייס
היהודי, בידי שתקן בעל עבר נאצי מוב-
הק, הלא הוא אנטאל פאגר, שמילא ב-
שנים שקדמו לגירוש יהודי הונגריה תפ־
קיד "נכבד" בהסתה האנטישמית ובהכנת

הקרקע לגירוש ולהשמדה.
הקריירה הקולנועית של פאגר, שהוא
היום בז 67, החלה בשחר ילדותו, כאשר
אמו 'היתה: סדרגית־קולגוע בעיר'-השדה
ההונגרית מאקו. הוא התל לשחין? בגיל
והתגלה ככשרון בולט, ומן על מ- צעיר ,
נטיותיו הנא- במה והן בעולם הבד. ג0.
ציות- נתגלו עוד בשנות השלושים ול-
מעשה הוא היה השחקן ההונגרי המעולה
.לתעמולה הנא- הראשון שנרתם בכל לבו
י סרטיו ,,ד"ר בורש", צית והאנטישמי̂ת
י היהודים"שבעתיים'/ "ה־30י' ואהרון 'אהרון "תי- למד המשמרות''. שהטיף לסילוק
מכל העמדות הכלכליות החשובות, הקני
,,שתסן יודעים'',,זעזונגרי. לו מוגיטיו.,,?יל
:שיצאוימה&ול סרטיו." גד.גו;*ז!בר־ אתרי
מזות יונים להתנפל'*על; 'אןשים!ז3עלי -
יהודית ולשמר חלונות: ראווה' בחנויות

.• ' :,? ? .•? . . • ? יהודיות. ?
עם מפלת הגרמנים' ברח אנטאל י כאני;
יחד עם כל הנאצים, אל מחוץ לגבולות
הונגריה והגיע לאמריקה הדרומית• אילו
נשאר בהוגגריזז, היה "זוכה'' כודאי ל־10
פרגז שנות מאסר. כעמיתו השחקן הנזיצי
קיש• שחקן מקצועי־בינוני, קארול קו•
את תפקיד באץ', שמילא בסרטי פאגר ?
היהודי' האנטיפאטי (מבלי שבאופן אישי
יהיה נאזני או אנטישמי) — סולק ל־5
מכלי הופעה בציבור. אבל הוא שנים '
יעתה' ~ הוטל על *אצי זועדיוי 'להימלט. .
: את דמות הרופא ה- זה התפקיד לגלם

יהודי ווייס, בסרט "מות הרופא"־' ?:-:.
פאגד נמלט מהונגריה בתום המלחמה,
-נאציים' •אחריט<: 'לגון . שחקנים • יתד עם
.מוראטי, זי&ח טלצקי, פ. השחקנית לילי
• הוא חי צא&ריקה 'הדרומית וואסרי ועוד.
והתפרנס מצייר, אולם כשתקן לא הצליח
' ניסה המשטר וזקומו־ להסתדר. כאשר

ניסטי, באמצע שנות החמישים, למשוך
הביתה פליטים ידועי־שם' ולהוכיוז בכך
את עובדת ?;"ליבראליזציה'' שלו, נמנה
פאגר עם השמות ה"נוצצים" שהועלו ב־
ך—. הובטחה לו משרה, מכונית, החזרת
הווילה שלו על "גבעת השושנים" (בה
ה"גיוור במשך כל השנים, עסקן קומו-

ניסטי בכיר) והוא חזר.
היד. זה בקיץ 1956, חודשים מספר
לפני פרוץ ,.מהפכת אוקטובר".:ההונגרית.
שלו, במלון במסיבת העתונאים הראשונה,
פאגר בצורה - י המפואר, הופיע שחצנית למדי. הוא לא מתח ביקורת"גלרט" ?
עצמית. לא הצטער על העבר ולא ביקש
סליחה מהיהודים• למחרת נערכה ברחו-
בות בודפשט. הפגנה שקטה נגדו, בה
השתתפו בעיקר יהודים, ובטאון החזית
""מאגיאר. נמזט",. כתב בי. אפ- העממית,

;'V ".שר להבין, .לרוח :המפגינים
פאגר השתלב, קיבל תפקידים ?מרכזיים

. שנתילם . והפך לאליל ההמונים, כמקודם.
סובייטי י שובו הוא מילא במחזה" לאחר .

־ז"בהג'בפרס'. את;ויפקיד־מ{כיר 'המפלגה(!),:
• כלןאן ? ...זכה': . ואשתקד %שוט'/• ההונגרי
הגדולימ על•: משחקו•? כםתו1 הפרםימיי הוא.:.^אחדיי ̂,פאצ'ירטה" (ה"ע&רוני'')'•:' *הונגוץ 
ז.:.: ־. י;>,י:י?י. ; : ^ו." &וב, בעל כשרון;" שמק̂ן
י־ד.''ר;.יווייס,<ה־ייד.ודי. שלי 'יה13<ת--.התפקיד..
;ז0זך-:מאזשזדץ שאיבד.':את.;במו־ בשמד,:
שיניו, 'הסעירה 'את י1!ודי;מונגיריה; בעוד?.
יזו: .אנו? :'יכגליס^לחוש לסערה- י: ? הד.;-קלוש
בדברי".. הביקורת, :•המתפרסמים י בשבועון
: סינהאז, מיזייקה'/:מפרי,?•עטו. :של המבקר:היתודי. פאל גיםטי' גגר<נ*מן>; הכי?־':"0י.7ם' :
' כי הטלת התפקיד על'פאגר מיתה תב
התפקיי בבחינת "משגה המור בתליקתי
'ד,קומוניפטי, הרשמי "נאפסאבאדשאג". אתידים". לעומת זאת 'משבח מנקה 'היומון
יומהלל את משחקו בסרט זה..."<:־ פאגר

!'המורה הכפרית (יודית כוט) ד"ד ווייס (אנטאל פאנד)
• "הילדה לזו גדלה בעיני. אני דואה אותה כמו אז" י.

מעניו־ כי דו־שבועון הקהילה היהודית ' ,
'בבודפשט, ,נאו<דאלט", שאינו רגיל לפר־
מודעות י, של סרטים, פירסם מודעה םמ ?
."מות• הרופא", מבלי לציין כי בתפ- ?ל

קיד 'הראשי מופיע פאגר•
לפי עמתי של השטעלן - עצמ̂י ?';יפא̂ג
התפקידים שליי ד"ר ווייס הוא מהחביבים"מאג'אראוו&אג?. הצהיר השחקן כי "מכל
-.רציתי להציג אדם קטן זה על*' ביותר,
בעירה" בה י הואי;חי בי: פשוט, פשוט
,עד כדי הוסר הדגשה. ביותו; ::פשו<1<
תנועה מיותרת, לא רציתי . מכל נמנעתי'
לדחוק־ את עצמי. באמצעים של שחקן,

ולכסות על אנושיותה..." , הדמות 'לפני-
:; ,ד"שתקז 'הנאצי אינו רוצה לכסות על
(שבכל ילדה *נישיותר ש< הקרבן,היהודי

את בתו;שגספהה ואומר כי :.- קמנה )דואד'
-גדלה• בעיני. אני רואה אותה הילדה לאי אז")-;!השחקן הנ:אצי מגלם את "ה-" כמו:
בהונגריה. שיש לה טענות יהודי :הפשוט"יי
נגד ד".ר, טרק שנאציוו;: טפק־ספיקא,
פאגר'— מדאי שבמדאי, י בעוד שזו. של: ?
סרטים הוא בידי . ייצור? בהונגריה: בה :
המדינה וכל:החלטה, לרבות עניני הפקה,
.וחלוקת' תפקידים, שעונה אישורו בימוי•
: מיניסטר התרמת (הפעם — סגן של '

ג'ורג' אצל ובמקרה — יהודי)•
בעתיים מציגים "את •"מות הרופא". אר־
. קולנוע בבודפשט יד"ר ווייס, בתי בעד. .
שבאושוויץ י הצליח להישאר בחיים, מת
מבושה• ועלבון, פעם .שניה, כאשר גיבור

"חילופי-ממשמרות" מגלם את דמותו...

1*?נוז;: החולני! מבקשת ל!#01*1
י חמד אב*דד מאת
ריטה מרשל אינה להוטה כל*
כן לתת פרסום לעובדה בי היא
מבקשת להתגייר• תחת זאת
היא רוצה לתת פרסום לעובדה
אחרת/ אשר, לצערה, הימה
במעט בלתי־ידועה לקהל היש-
ראלי משן השנים האחרומת,
הכוונה היא ל—היותה שחקנית

בתיאטרון העירוני של' חיפה•
היא אינה יודעת, או שאינה רוצה
עדיין, להסביר את פשר האלמוניות של-
.ה־ תוכה שקעה מאז היפנתה עורף לחיי
תיאטרון י המוצלחים וגדושי־התפקידימ
שהיו מנת חלקה ב"ניךרלאנדם קומדי"
באמסטרדאם, ומאז החליטה לחיות בישי
ראל ולהמשיך כאז את הקריירה המקצו-
עית שלה. היא דוברת בכאב על הבטלה־
היחסית שהיתר, מנת חלקה 'בשנתיים דר
אחרונות מאז נפרדה באורח סופי מן
התיאטרון והטלביזיה בהולנד ימחליטד,
כי תיאטרוו-הבית החדש עולה יהיה מעתה
באותה מדינה צעירה ותוססת בשם יש־
ר&ל אשר קסמה לה ככר בביקוריה דר
קודמים בארץ. "אבל איני רוצה לפרוק
כל מה שיש לי עכשיו על י הלב, כי אעי
רוצה לירוק אל הבאר שממנה אני שותד,"
אומרת ריטה מרשל, כשאנו מכובות יחד
בחדר ההלבשה שלה,! שעה קלה לפני

תחילת ה<גגת "פיטריפך. ' . . "
אני מסכימה לשותת עקד ולספר לר"ראי — היא אומדת־לך;גגילוי־לב —
על אודות רצוני לוזחגמ"ר — למתת
שאני היששת כי מוטב, !!ןוילמ שלא אשו•
'סח על עניו זה בפומבי. 'ו5!הוע אני עושה

זאת ז משום שכר — יזיער בחן̂ץ מחיץ־
לחיפה, על קיומי כשחקנית. קאן ב$71ד

טדמ החיפני אנו השיט עצ$ני שכותים ו
ועזובים — מבחינה של/קשר ע0"זמיב1ו/
יאצלני-שחק־ פרסומת ויחסי־ציבור• ־ישגם
י עצמה גתמ־' נים געלי־יכולת שדימו
יב' אצלכ<2' ^תלי̂א . קידים — אולם שט,
הרחוקח, לא שמעו בכלל את שמותיה^.
ייזי. מכל העיר מינומ גריעה. מבהיגדי
כפר אי פרובינציה"... ' ... ־י * " .:, י

שערותיה הזהובות והמתכות שיי ריטה
מרשל עוטרות את פניה העירניות ומש-
יגזרתת ינעוריןןל- וות לה צורה של בת''
נערית' תנועותיה גמישות ולפי שטף י חל

רימה מרשל
כדת משה וישראל

דיבור העברי שלה קשה להאמין כי היא
עדיין בגדר "עולה חדשה".

לפני שלוש שנים בדיוק ישבנו יחד
בדירתה נתל"אליכ, כאשר ריטה שיחקה
בתיאטרון':,אהל'ד' ואז שמעתי מפיה נ-
• עברית 'מגומגמת ובטול דיבור-עגום למדי
בי היא עומדת לםיימ, בשלב זה, את
נסיון ההיקלטות שלה בישראל, היא עמ-
דה אז כפני שיבה להולנד לאזור שהייה
שליישנה^אר'ן. הנימוק המעשי לחזירתה
לה אז הכיחוי"יהיר.' תפקיד ראשי שהו&ו-
במתזמ י בטלביזיה בהולגזד אריגיבר היו;
גת• כי איו הי* מרוגה מסצכ הוותקדמות
שלה בתיאטרון בארץ, והיא מתגעגעת אל
מתהילוז של- ר"תפקידים־ הראשיים שהיו -
;,ביקרתי, לראשונה בישראלי מנת !ז<קה על בינקות אמסטרדאפ• סיפרה לי, אריריטת:י
לפני',י שלוש ,שגימ•-, יש לי-,כאן אחות
ד• לישראלי. יהמת' מצאה 'זז בעי- .זזגש̂י
י גי'ולאחר שנת וחצי מידתי במלרה? לגסות
כוחי-יי בתיאטרון• למדתי עבריי. '':אולפן
1'במשקישויזד, ניאתי-'ילתליאביכ ונתקכלתי
ייאמר, כי בסוגריים ' 1לתיאטרון אהל'" ( '
,-הצהלת הוויאטרוז התרגשה אז, מאד מן
5• *יי"קיית בעלת טיוגיטץ כשלה העוגיה'
ותמורה התליטח לע- . ץהופזו1ז צת צעירת
,;אהל". 3ן\ ההתלה- מך למחיאת שחקני

בות הזו ניתן היד, להכין כי תפקידים
טובים יפלו בחלקה — אולם המציאות
היתד. שונה...). המשיכה דיטה: "היה
זה בשבילי נסמן נחמד למלא ב"אהל"
תפקידים קטנים ב"המחרשה והכוכבים"
וב"גם הוא כאצילים", אבל העברית היא
שפה קשה שעדיין איג? שלטת בה ולכן
לא יכולתי לקבל תפקידים שיש בהט
הרבה טקסט• תפקיך המשרתת ב"זוידיו־
שית", למשל, היה מתאים ליכולתי והיה
חופף את סוג התפקידים שניתן לה ב־
נידרלאנדס קומדי" אולט איני מסוגלת

רב-מלל שכזה". , להתגבר על תפקיד
אז צצה "הבעיה הרומאנטית" וריטה,
שאינה יהודיה, ההלה להסתכל על\ מצבה
בעינים פקוחזת. ואני נזכרת, כי כשאמ-
רה לי אז "כאן אי אפשר להתחתן• אצטרך,
לעבוד אולי עשר שגים' כדי שאוכל
לקנות דירה של חדד. אהזור, לכן, ליש-
ראל רק כאשר אהיה מסודרת בתיים"
— התייחסתי לדבריה בספקנות. חשבתי:

הנה עוד נםיון קליטה שעלה בתוהו.
אבל ריטה זכרה את הארץ באהבה
רבה. אף שמיד עם שונה לאמסטרדאם
הרעיפו עליה התיאטרון, שלד. והטלביזיה
ההולנדית שפע של תפקידים, המשיך
לזמזם במוחה היתוש הישראלי• לבה הלד
שבי אחר הארץ והיא החליטה סופית נ
מקומה בתיאטרון הישראלי' על קשיי
השפה — התגבר והתפקידים יבואו ב-

מהרה.
דיטה החליטה לפגי שגתיים להצטרף
לתיאטרין דחיפה בתקופה בה שיחקו על
במתו שחקנים כמו חיים טופול, זהרירה
חדיפאי, אברהם מיד וז'דמיין אוניקובסקי.
מפניה). היא קיבלה מיד אחד התפקידיש"אבל כשבאתי — כולם ברחו"... (ולא
הראשיים ב"חלום ליל קיץ" (הלנה) ו...
זהו. "לאחר מכן שמעתי כל הזמן כי
,יש לך מבטא חריף'. ,איו תפקידים' או כי
אמרו לי לחכות, חיכיתי. משד קרוב
לשנתיים סבלתי מאד• פה ושם אמרתי
משפט, עשיתי עבודה לא מענינת• כעצם,
שום דבר"? מדוע לא לא עשיתי כאן ־
עברה לת"אז "תמיד טיפחתי תקוה כי
אקבל תפקיד. ולמה לא ? הרי אני כשרו-
נית. הנה — עברי על האלבימים שהבאתי
אתי מהולנד. האם המבקרים שט מטומט-
מים ז איני מאמיגה כי רק בגלל המבטא
הוד עלי לא קיבלתי תםסידיס. ראשית:
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היוקרה העצומה של הרולד וילסון
מבושמת על היוקרה העצומה של הרולד
וילטון. אט במשך השנה וחצי בה כיהן בראש
ממשלת בריטניה רשם לזכותו הישג מסוים
אמרו: "רק — — והישגים רבים לא היו לו
הרולד היה מסוגל לזאת"; אם נבשל במשהו
י ולא היו לו כשלונות רבים — אמרו ה: —
ות: "אם הרולד נבשל,; אחר בודאי שלא ברי
טישטש איזו בעיה או דחה צליח". ואם' היה מ
:המקרים את פתרונה — וזה מה שעשה ברוב
: /,הרולד התחמק בגשרון היתה — התגובה :

:::' ' '. . . . י .  . " '־::: ? —. י י :. ר5̂)
; שטרלינג . של הלירה "*•וכך נרשמה' י לזכותו? הצלתה
מפיחות, ;שהותה: הישג ?ממשי,; וכך. עלה 'בידו 'להשתעבד
שהדבר. יזיק,לו! ,וכך האמריקנית 'מבלי; . למדיניות החוץ
משבר יץדס;ו!. .קרדיט על •הפתרון־ללא־פתרון. של, . קיבל
אותם . באותה' מידה יכלו ; שעשה פעלי• לטובתו. מה: כלי.
את תפס אבל: הרולד. וילסון הדברים להיות י לו. לרועץ. ;י
יהבדיטי ויצר דעה'קדומה לטובת עצמו דמיונו. של הבוחד
למוצלח. ' מוצלח' כאדם':שחושבים י.אותו • ואין לך אדם.: מה. ,טוב. ,אם;לא מבינים ז;:;,איזה.— אם מביניס את:מניעיו, —
— .אומרים ,וגס. זו.•לטובה. יוהעיקר; ;מצביעים ממזר;!"..
,;:? ":" ':'" .. ? :  ;.;. :' .-:;: ..־ ,י; ,י .!. ":...:. . . . :'';.:;. -' בעדו;:;::'
, יום? הולדנו בלבד: אחרי י אתמול,::: שלשה י שבועות , •
וזחמישיב, ,עמיד; הרולד•יילסון לקבל מתנת:יום הולדת מי? העם

• יזיי"", ? ,ד־י־יר ? .ד בזייוי הבירינוי, עוגת עם הרבה יקצפו,! '
;שצבר ־•בבחירות הכלליות, הוא ימשיד בניהול, עניניה של י ??? . . ?- י . -־' בריטניה ?בחמשי,השנים? הקרובות.;•;-,"•: .
מפלגתו• 'י הבחירות ,• הנצחון ?ז*וא •שלו ?'יותר מ&שר שלי-
,ציפו •להכרעה: נושאים ?בוערים לא . היו משעממות למדי-כי
? בין הפתרונות ובמידה שציפו, •לא היו אלא הבדלים דקים
שהציעו; השמרנים והלייבור, -ל •בן$וד ישזזל־ברלים נתקשר
?? ארצות, הרווחה, למצוא.י עמדה ב י. ן; השנים. י כמו?;ברוב •
יערגוב תחו־ ניטשטשו; הגבולות ביךשמאל, וימין ?'*ד כדי
'מערכה • נגד"שיעבוד;מךיני :שניהלו, השמרנים: הם מיס:י";;
: בעוד שהליי־ לאמריקנים והם שדגלו: בהתקרבות לאירופה,
.יהבריט,?'.זה;יהשרי.ד.-;מ?מי: בור שמר.,אשנים. 'לחברי •זזעמים
האימפריה. היי? אלה מנהיגים שמרניים; שתבעו כיי בריט-

ניה תסוג מן המירח הרחוק, בעוד שהלייבור דיבר על
פור. היה זה הלייבור שמצא• לנחוץ להגביל את.הגירת"חובותיה ההיסטוריות" של? בריטניה במאליזיה ובםינגא*
י הצבעונים מארצות חבר העמים לבריטניה — לאחר שבמשך
,,גזע- • האשים את השמרנים בניהול מדיניות הגידה י שנים
-נית". ממשלת וילסון ניהלה מאבק יותר חריף נגד תביעות
השכר של האיגודים המקצועיים ממה שהעיזה לנהל לפניה
הממשלה השמרנית. טשטוש חתחומים הגיע לשיאו בשבו-
עית האחרינים לפגי• הבחירות: כאשר כבר היה ברור לכל
כי מפלגת העבודה תנצח, עלו בבורסה מחירי המניות
של מפעלי הפלדה• מדוע ז מפני''שמפלגת העבודה.הבטיחה
י להלאים את המפעלים — ולשלם בעד מניותיהם סכום

יותר גבוח ממחירם בשוק בתקופה האחרונה.

כשרון ליחסי ציבורי *י'
מר וילסוז, על אף היותו כלכלן לפי השכלתו, הודה
?מן הפרק הראשון של "הקאסיטאל" של מרקס• בהעדר• פעם בפח מלא כי מעולם לא מצא סבלנות לקרוא יותר
; י במצב כלכלי שאינו מחפש פתרו- הבדלים אידיאולוגיים
נות אלא מכתיב אותם ובמצב בינלאומי בו אין עוד
לבריטניה השפעה מכרעת — לא התענין הציבור במצעי
המפלגות אלא באיש שיעמוד בראש השלטון• והציבור
;'.בריטי החליט כי הרולד וילסון טוב יותר, טעים 'יותר,

'מרוע ו
אין ספק כי כשרונו הרב של הרולד וילסין בניהול
, יחסי ציבור שירת אותו נאמנה גם הפעם. הוא מכיר כל
עתונאי בעל השפעה בבריטניה וקורא לו בשמו הפרטי
י ודואג כי מדי פעם יוגנב לאזנו משהו שחשוב דוקא

מבט מבעד למסן עשן• הוולד וילסון במסיבת עתוגאי*<
י לפני הבחירות ? •



ליד הכניסה ל"דאונמג 10"? בהיותו ילד בן שמונה
הצטלם ליד הכניסה למשרד ראש ממשלת בריטניה

עזר כנגדו• רעייתו של מר וללסון מלווה אותו בצאתו
:תפקידו למילוי

על פני תהומות־ הסיכון הוא גם מדור

ל שנ *י ת לצ מצ ה " ב * ג ־ ב ן " 
(המשך מן העמוד הקודם)

לעתונו! הוא מוכן בכל עת "לגנוב הצגה": ביום בו
ערכו השמרנים את ועידתם הארצית ומנהיגם, מר אדוארד
הית נאם נאום חשוב, מצא מר וילסון לנחוץ לבקר אצל
המלכה כדי לדווח לה על המצב ברודסיד, — וזכה בכל
־ למד את מלאכת ההופעה לפני הכותרות הראשיות. הוא
. להיות : כיצד להראות רציני מבלי מצלמות הטלביזיה
חלוש. עממי מבלי להיות וולגרי, כיצד להפגין אוטוריטה
בלי שררה והומור ללא שחצנות, ימים ספורים לפני שהכריז
על הבחירות נסע מד וילסון למוסקבה, לשיחות מדיניות
עם מר קוםיגין ומן הבוחר הבריטי לא נעלמה העובדה,
שעמדת בריטניה מיוצגת היטב בהיכלות הבינלאומיים —
גם אם לא כל כך ברור לו, לאזרח הבריטי, מה היא
בעצם עמדתה של בריטניה ו כאשר להרולד וילסון נודע
כי ממשלת רודפיה עומדת ?הצהיר על עצמאותה תוך
שצות ספורות, הוא טילפן — ב־6 בבוקר 5 — ליאן סמית
כדי להניאו מן הצעד הקיצוני. יתכן כי גם ראש ממשלה
אחר היה עושה זאת? אך רק הרולד וילסון יעלה בדעתו
להקליט את שיחת הטלפון על סרט ואחר כך לפרסם
את תוכנה מלה במלה — כדי שהציבור יידע כי ראש
הממשלה לא .חסך טרחה ועשה כמיטב' יכולתו יעמד על
המשמר — גם ב־6 בבוקר• ככד, מנהל חרולד וילסון יחסי

ציבור ואין זה? פלא כי הציבור מגלה כלפיו — יחם.
? חבריטימ, שאינם רואים בדרך כלל בפיקחות מידה

גם ראשי ממשלה רוצים לשחות• הרולד וילםון ובני משפחתו בחופשה על שפה הים

.אחת נכנעו לפקחותי ז:מזהירה של החלד וילסון• נעלה,
הטענות שהושמעו נגדו בבחירות הקודמות, בשנת 1964,
היתה שהוא "שועל". שערו הכסיף לחלוטין בשנה וחצי
'שחלפה מאז זהזא דומה כיום־ יותר מאי פעם לשזעל־כסף
מן הסוג שנשים ענוגות היו כורכות על צואריהן בשנות
• לו לרועץ• סלחו לו אפילו השלושים. אך זה חדל י להיות
אימת שעלה בידו לעשות ממתנגדיו "פיתה פלאפל"• יאת יהירותו: את החיוך המשתחץ המופיע בזוית פיו כל

ראיתי את וילםוו"מיכוח־־ם פרלמנטרייפ,י.במסיבות עתינ-
למחשב אלקטרוני. אים, בשידורי טלביזיה — האיש דומה.
הוא זוכר כל מה שהוא אמר ימה שמתנגדיו אמרו לפני
שנה ולפני חמש שגימ, כמעט מלה י במלה, כולל התאריך
:ולפעמים גס את העמוד של והמקום בו נאמרו הדברים
נתפרסמו? לא זו בלבד שהוא זוכר — רביט הם האנשים"הנזארד" — הוא ,.דברי הכנסת" הבריטי — בו הדברים
שזכדונם דומה' לספריה מאובקת — אלא גם יודע להשתמש
: העובדות שנצברו במוחו ברגע המתאים — והרושם הרולד וילסון עם הנשיא דה גול, נעת ביקור בארמוןבכל

אליית בפאריס

המצטבר הוא שוילםון. איני מדבר סתם אלא יידע על מה
אלא י פטפטנים ־חיבבנייט. . הוא"סח, בעוד שמתנגדיו אינם
;דייקנמ את מת שאינו נות לו לוכור הוא גם שוכח באותה
וסומך על כך שהעומד, כנגד לא ייזכר,בלהט הויכוח. כמו
שחקו טוב בתיאטרון, וילסון יודע להגיב במהירות ?בזק,
אבל.הוא יודע גם להשהות אח תשובתו,.לשחק עם הזמן;
עם הקהל — יש לו חוש.מצוין ל"טיימיננ".. ולא פעם נהגה
.וילסון עורך שהרולד המסצועית הקהל יותר. מן ה"הצגה".

.: לכבודו מאשר מתזכן ה"מחזה". - י
על.1 כן.מאשימים' אותו השמרנים שהוא ",טכנאי"; בלבד,
פולזטיקאי מוכשר יחסר תזמן, .קנקז שאין ד.דבד> בתזכו.
גזיול — בכ- נכון אמנם, שהוא ,,פוליטיקאי פיקח": ושחקן,
לות:הכל.יגם.צ'רצ'יל היה שחקן בחסד — אךיחד עם זאת
,של התייס וילםוךהוא גם ידען. ברעש, החוטים !המחולה' י
,ו!ילםון הוא כלכלן ? מעולה,, מן המעוליםיבבריטניה, גם ללא יכל הקשר עם סגולותיו הפולי־,המדיניים, נשכת,כמעט כי
, לאחד;המוחות' . מר בצע?רוהו נחשב 'הוולד. וילפון טיות•
המבריקיפ:של השמאל הבריטי..הוא הגיע.לאוק!זפירד, בגיל
:8טיפנדיה. תוך כלי ־לימודיד זכה בעוד; סטיפנדיה 18;'? ע0
ובפרס ־ע"ש גלאדסטון על חיבור שערך על ניהול רכבות.
־9'.עבודותיגמר כלכליות וקיבל עליהן 18 צילגימ: הוא-הגיש
שבעדייעשר•מחובם היו '"מעולו!": ואחד •"טוב מאד פלוס".
ולבסון":הוא •םיימ את •לימודיו הכלכליום בצ.יון שעד היום
 "מעולה

הסטודגטים 'של. אוקספורד ז י? י מעביר־ צמרמורת בכל
,וכי ניבאו •לו פלוס"'• לא יפלא כי נתמנה מרצה:באוקספורד
קאריירה אקדמית מזהיךד": אולם דמותו• הפוליטית כבר •ןןוד'
הכביר,; יילבוור'יג'.:יבהכגח: £חקרו ' :.:?הוא: .עזר. חילה: ;להתגבש
בבריטניה יכתכ ספר:על י תעשיית . על, ,התנאים הטוציאלייס
וזרולד: (ילסון 'למארלמגט ובגיל:31(!)" הפחם' בגיל:28• ננהר"
;', ; , :;;? -.. של ממשלת;1אטלי<: נתמנה.שר,ז;מסהר זהת"שיה
אפילו על האמביציה: ;לאור הישגים'אלה מחל לו הציבור
הבוערת• בקרבו'- שאפתנות י שאינה מקובלת על גרימימ וזוט
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זכרון של מחשב
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היא קיימת, אין זה מקובל להפגין אותה. בגיל שמונה וחצי,
כאשר ביקר עם אביו בלונדון, ביקש החלד הקטן להצטלם
בכניסה של דאונינג סטדיט 10, מעונם המסורתי של ראשי
ממשלת בריטניה — והצילום נחשב כיום לקוריוז היסטורי.
בגיל עשר הוא הודיע לאמו על כוונתו להיות ראש ממשלה
— בגיל בו ילדים עוד רוצים להיות מכבי אש. יבגיל 12
הוא כתב בבית המפר חיבור "אני בעוד עשרים וחמש שנה".
ש*לד י בו הוא תואר את עצמו כשר האוצר. זה מצחיק מ*1ד.
חושב כי בהיותו בו 37 הוא יהיה שר האוצר, .אבל כאשר
אותו ילד מתמנה לשר המסחר בגיל 31<-מסתבר כי לא זו
בלבד שחלומותיו לא היו שאפתניים יתר על המידה —
למעשה היא היד, ילד צנוע, שלא העריך נכונה את כש-

רונותיו.
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בין כדורגל לקריקט
8138 1̂ 812323 [00 1— 885?531 (|301 6888^1
וילסון היה מיקח גם לפני שנד' יחצי יאמביציוזי לא
פתוח מאשר ביומ ובכל זאת גיצזז את השמרנים בהנהגתו
של סר אלק דאגלס יוט אך בקושי, בעוד שאי^אדוארד הית
ניצח הפעם על נקלה. דומה כג_שחי -סיבות לכך. הראשונה
היאי.^ע>פו.84נ45גה~השמרנים לשתק את המשתק שלו:
2£ז "!זליפו את מנהיגם האריססוקראטי במנהיג טכנוקרא־
טי: במקום יום שסימל את כל מה שהשמרנים מייצגים —
לחיוב ולשלילה — הם בחרו בהית, כי האמינו שנגד וילםון
הס יכילים לעמוד רק עם אדם הדומה לוילסון: בגיל, בהופ-
עה, בגישתו המודרגית, בהשכלתו הכלכלית• וכאן קם נפלו
בפח: וילסון הוא שחקן כדורגל מעולה, בעוד שסר אלק
דאגלס יום היד. שחקן קריקט ולבוחר האנגלי ניתנה הב-
רירה לבחור בין משחק עממי לבין משחק אצילי — ברירה
חותכת של סגנון חיים, של השקפות עולם• הפעם העמידו
השמרנים מול וילסון איש שגם הוא "שחקן כדורגל", אלא
שהוא שחקו סוג ב', לפהות בהשוואה לוילםוו ולמותר —
לאותו בוחר הנע ונדי ומכריע את מאזן הכוחות — היה ברוד
.הפעם מדובר בסגנון אחד, בהשקפת עולם אחת וכל מה כי

שעליו לעשות הוא להצביע 'בעד השחקן הטוב יותר.
הגורס השני שהכריע את הכף לטובת יילסון בצורה כד,
מכרעת היתה העוברת שהוא תצלית. בכהונתו כראש ממשלה,
החשד לסלק את התשד שכירסם בלבי של כל אנגלי: .
שהוא מוכשר אמנם, אך לא הוגן, לא כן, אדם שלא לגמרי
ניתן לסמוך עליו. היו לחשש זה צידוקים 'היסטוריים. הרילד
זילסון התפטר בזמנו מממשלת אטלי, יחד עם ביואן, כמח-
אה נגד העלאת דמי הביטוח הלאומי — ואחר כך נטש את
ביואן וחזר אל חיקה של ההנהגה הרשמית של הלייבור.
בגייטםקל ונטש גם אותו בויכוח הגדול על הלאמת הוא תמך
התעשיה — ואף הציג את מועמדותו להנהגת.המפלגה מול
.יותר.מאשר גייטסקל. הוא טען תמיד שהוא נאמן לעקדוגות
לבני אדם, אך חיו כאלה שראו בו אופורטוניסט חסהימעצי־
ריפ. למעשה, המשיך וילםון באופורטוניזס זה גם; בשנה
וחצי האחרונה : אף כי נבחר •למנהיג המפלגה בתמיכתו של
האגף השמאלי של הלייבור — כנגד ג'ורג' בדאון הימני —
הוא "גיטרל" לחלוטין את ידידיו.מו השמאל: את מנהיגי-
הם — קאזינס, קרוסמן, גרינבוד, ברברה קאםל, הכניס
לממשלה ובכך סתט את פיהם, בעוד. שאת חברי הפרלמנט
. עם ממשלתו גם י אילץ להצביע . השמאליים "מן השורה"
בנושאים שהיו נגד ריחם — כמו תמיכתו כאמריקאים ביחס
לויינונאם — על ירי הטלת אחריות עליהם לקיומה של
ממשלת עבודה: הרוב: הפרלמנטרי של: הלייבור היה קטן
מכדי שהשמאל יוכל ־להתמרד מבלי להפיל את? ממשלת

־ז . -' ; הלייבור. ?
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שהרור מן השמאל
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י השמאל,להשתולל. כאוות ינפשו: מעכשיו יכול כבר
הרולד וילסון הבטיח? לעצמו רוב בפרלמנט גם בלעדיו.
אולם "בגידתו" בשמאל לא זו בלבד שלא תיזקד, את הדעה
בי,הוא הפכפך, אלא אף חיזקה את מעמדו הציבורי. והסי'
בד, היא, שדעות השמאל הקיצוני אינן מקובלות כיום על
ו;ציבור הרחב. במקום לזקוף לחשבונו, של וילסון עוד
דקירה בגבם 'של ידידים מתמול שלשום, נהנה 'הציבור
מכושר התמרון של הרולד 'וילסון' ששם את ידידיו דמאר-

קםיםטים במקרר.
; לזכותו. של וילםין תירשם העובדה, שהיא גילה עקש-
נית מאד לא אופורטוניסטית במקרים אחדים, בהם יכול היה
לצאת מסבך פוליטי על ידי כניעה לעובדות החיים: הח-
לטתו הנחושה לא להכריז על: פיחות, על אף הלחצים הכל-
; סירובו להיסחף עט כליים שהופעלו על הלירה שטרלינג

הוולד וילסון עם ואש. ממשלת ברית המועצות, אלנסיי
י, :י קוסיגין נעת,ביקור במוסקבה:

הרולד וילסון יוצא במחול יעם אשת•

:ם זו סגולה? הוולד וילסון מצולם כאן בשבתו בהליקופטר

ההיסטריה שגוצרה סביב משבר רודזיה; סירובו לסגת
מפני איום השביתה של פועלי הרכבת — כל אלה הטביעו
את רישומם על דמותו הציבורית. אנשים נזכרו, שוילסון
היו מי שהזכירו שהגה, הרולד, אשר הצטיין בנעוריו בת-בא מיזרקשייר הצפונית, אזור של אנשים נוקשים ועיקביים;
נועת הצופים, נשאר נאמן למסורת של "ויקנב הדין את
הוולד וילסון עם ראש ממשלת ברית המועצות, אלנסיי
; אפילו מעובדה שהוא איש ירא שמיים הוסיפה נדבך להצטיידות אישיותו המוסרית. יההר"
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יותר מכל מדינאי בריטי אחר מאו לויד ג'ורג', משכנע
-בזה היא דומה מאד יילסין בתפקיד של "אני אחד מכם".
למדינאים אמריקאניים: כאשר הוא מבקר באזור הבחירות
שלו בהויטון, הוא משוחח עם הכורים בשפתם הם ומגלה
ענין כן בגורלם של זקנים כבית אבות — הוא בוחל באמת
ובתמים ב"אםטבלישמנט" הבריטי, בתערובת זי של אריס־
טומראסיה ואנשי ה"סיטי" ובעלי האחוזות שאחזו• בהגה
הש/םוו במשך דודות כה־רב־ם עד שהפכו לשליטיה ה"טב־
עיים" של המדינה — על אף היותה דמוקראטימ. יש ליילסון
חוש בל •יטעה לאנשים ולמצבים ובכל תנאי הוא ינהג כמו
דג במים: כאשר כיקר בישראל, בסוף שנת 1962, הוא
נתן לי ראיון, לעת ערב, במלון "שרתון". הוא היה דחוק
בזמן: רק חזר מסיור ועוד היה מוזמן לארוחת *רב• "לא
איכפת לך אם אני מתלבש בינתיים ז" — ש"יל והשינ: על
שאלזתי בסגנונו השקט והקולע. ובינתיים התגלח והתהלד

. גרביים: בחדר בתחתונים ;עם המקטרת בפיו) והחליף
הוא הרגיש כי התנהגות כזו הולמת את האווירה הישראלית
העממית, הבלתי פורמאלית. אני בטוח שהוא היה עושה
אותו הדבר גם באמריקה, אבל לא באנגליה .ולא בצרפת
ובוודאי שלא ברוסיה י— שם מצפים ממנו שינהג כגינטדמן
אנשי השגרירות ־(ואמנם פעם הוא שיחק קריקט עם, אנגלי•
הבריטית,:בגן של. החוילה שהוצמדה לרשותו במוסקבה).
נאה, הדומה הוא-איש יכיי הנשים עדיין. לא נכנעו לו, אף
במקצת לתינוק מגודל, בעל פנים וורודות: נשות בריט-
— הרוב? ביניהן — •מצביעות בעד ?השמרניםי אילו ניה.
הצביעו רק הנשים. יתכן שמר היה היה כיום ראש הממ-
שלה. הן אינן מתעניינות בפוליטיקה, אלא ביציבות וההר-
גשה כי השמרנים עומדים בעד יציבות, בעד ערכים מקוד-
והגב' אי'קונור ־ םמית ':שים, מעוגנת עמוק בלבה של הגב! ' ' ;,; • '? .־ ־י ' . . • ' ' והגב' קתולי: ,.
לא פתריעד־ את רוב הבעיות 'שירש מן השמרנים הוא; : ?
יין,• אך ציבור הבוחרים קיבל את טענתי כי לא היה סיפק
בידו להריק תוך שנד, וחצי את קופת השרצים השמרנית
ולא היה לו הרוב הדרוש כדי לעשות את המלאכה: .להגביר
את הייצור, להגדיל את היצוא, לשפר את תנאי הדיור. יהשכר
. נדי- של העובד הבריטי. זה כל מה שםעניין את הציבור
ניות החוץ, לפי אחד המשאלים. נדחקה למקום השמונה־
לו 'גם . עשר בסדר העדיפויות של הבוחר. עכשיו נתנו
זמן וגם את הרוב הדרוש: תורו של הרולד וילסון להצדיק

את האמונה.

יילסו\ עם הנשיא ?קנדי המנוח בעת ביקור בוזטמגטון



היא באה בשמלה ירוקה פשוטה, בחולצה
עס צוארון גבוה שריבועים שחוריס-לבנים
דמ!ויי לוח שחמט מצוירים עליה, ובמגפים
חומות גבוהות. היו לה אותן עיניים ירקרקות
פקחיות מלוכסנות כלשהו, אותו קול מחוס-
פס ספציפי, וכל מירקם האישיות, והחן עם
אותו ה"משהו'' המיוחד הקורן תמיד מחנה

מרון.
אני: האם אין זה קשה לחזור אל הבמה אחרי היעדרות

של שנתיים ז בלום אין השחקן מחליד קמעא ז
הנד, מדון: (ב?ןזל מןון־מזוך) כיוון שעוד לא ניטיתי,
קשה י לי לומר! רק בעוד יומיים אני מתחילה בחזרות
וזהו בעצם החופש הראשון' שלי מאז שנים רבות. כן, אני
בעצמי סקרנית לראות איך אתחיל. לא הייתי קוראת לזה
חלודה. אץ שוכחים לשתק או לעבוד, יש איזה היגיום
מסוייפ אפילו פחד מםויים, מה שאולי יוחד מסובך, זח
שאתה פתאום קצת עומד מחצה ומשקיף על עצמך. זו
עלולה להיות מגרעת קטנה. אך טמונה בנך גם תועלת.
יש לי סקרנות לראות כיצד אעשה זאת ן איך אתחיל ו
שתי חנו'ת. אחת, שיש לה למעשה מתחילות כאן מחדש.
המון מרץ, חשק ורצון .לעביד, עם הרבה מחשבות? ונדמה
לי טריות. מצד שני, ככה התפתחה, הייתי אומרת, איזה
חנה פרטית מאד. הלוחשת באזני: לאט, לאט, חכי קצת
ונראה! התועלת שבדבר יכולה אולי לנבוע מכך שבפרס־
פקטיבה יש תוש־לביקורת עצמית משהו הנותן לך איזון.
מפני שאנחנו שואפים תמיד, בכל אופן 'אני שואפת תמיד
להגיע לסינתזה כזאת בין האימפולס, האינטואיציה, ואותו
שכרון חושים מסויים שצריך להיות בעבודה התיאטרונית,
עם המחשבה, עס התכנין, עם ביקירת ההגיון, הייתי
אומרת, אולי זה מיזוג בין אפשרויות טכניות שמתגבשות
כמה שקרוי "המקצוע" ואותו דבר נוסף שלא יודעיס
בדיוק מה זה ושקוראים לו כשרון, ואני מקור, שאצליח

למזג את השניים.

|| "א3ו מחבימ לך - צריך 1
כיסו< לשטרי 8 , 1 ע\<ה<ה
שאלה: האס לא קיננו בך חששות כי הקהל שהד

? זוותך במשך השנתיים שנעדרת מן הבמה
חנה מדון: (מדליקה סיגריה. מסרקת קווצת 'שימר
הגולשת מעל גזצןזה.) אם.מותר לי לרגע להיות מאד איטית
הרי שקרה פה משחו מעניין. אולי אני קצת סנטימנטלית,
ובימינו מפחדיט מטנטימנטים ובכל זאת! אומרים ששחקן
מהזירה הבימתית הוא נשכח מהר, הוא לא מעוור מספיק
תשומת לב, וכולי. וכמובן הייתי עושה שקה לו' הייתי
אומרת שזה לא השוב, סוף סוף הקהל הוא "ה&אדטנר"
הכי קרוב של השחקן, בלי קהל לא שווה כלום מה שאגו
עושים. נכון. פה ושם חתעוררו בי במשך השנתיים מחשיבות
לא מעודדות. זה לא הדאיג אותי, ובכל זאת ו והנה
פתאים, בזמן האחרון, אינני. יודעת בדייק איד לספר ןאת,
לאן שבאתי הרבה מאד אנשים. מתם קהל בוזגות. שכגים
, נעימה לקראת זה ברחוב, .הראו איזו התענינות מאיד
שאני חוזרת לבמלן, היו, שחשבו כי לא אחזוד עוד יהביעו
דאגתם. מעגו שית יחסר להם, ובמידה ששמעו שאני
חוזרת, אמרו: יופי. טוב שאת חוזרת! ז&מדו: שמענו
ע את חוזרת ואנחנו נורא מחנים. אנחגו עמחים, גורא
ש־ימוז־ אותי" יותר מכל רוצים לראות אייתך! ומה שאולי-
מודח היה התיאור של תפקידים. שגילמתי בעבר•!,? ואני.
שזה גורם לי להתרגשות! אנחנו תמיד מקנאים כאנשי־
ספרות וציור, הם נשארים. ואגתגו כאילו'גנזתקיב,.ואם
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יש באמת דבר בזה שגרמתי פה ושם לאנשים וזויח,
התרוממות דוח, — זד, נשמע אולי נורא סנטימנטלי, —
אבל הדבר גודם לי לסיפוק עצום. כי יש איזה שהוא
• שלא שכחו, ושיש איזושהי ציפיה, זה נהדר! כמובן שתיכף מתעוררת מחשבה שניה,שכר למר. שעושים, העובדה
אוי ואבוי! אם מחכים לך כל־בך צריך שיהיה כיסוי

לשטר!
אני: האם התעוררו בלבך במשך השנתיים מחשבות

לנטישת הבמה והמשחק באופן מוחלט ו
היא: (אחרי התלבטות קצרצרה.) כן! לא אגיד שלא!
יש לי שלושה ילדים. נחמדים! בגיל שבע וחצי, ארבע
וחצי, שמונה חדשים, ובית! אבל זאת לא הסיבה היחידה.
עכשיו ששאלת אותי אני מנסה לחשוב מדוע בעצם,
הרהרתי בנטישה מוחלטת של חבמה! אני מודח שמחש-
בות אלד. לא האריכו ימים, הן לא באו רק בגלל הבעל,
הילדים והבית, אפ כי לגבי אשה, זה די טבעי. תמיד
? שואלים אותי האם היית רוצד. שילדיך יהיו שחקנים
אני תמיד אומרת בלי היסום: לא! ואני מתכווגת
בעיקר לגבי בנות, אם להיות גלויים זה מקצוע קשה
מאד לאשה שרוצה להיות אשה, אבל זה לא רק זד"
היו לי הרהורים קשים עוד לפני החופש. יש לפעמים
מחשבות מדות, אולי מפני שאנו היים בארץ קטנה, ארץ
שיש לה הגבלות גדולות לגבי המקצוע שלנו במיוחד.
ההגבלות האלה חלות הן לגבי ההיקף, הן לגבי העבודה
עצמה, ולגבי כל מבנה התיאטרון, בארץ, אינני אומרת
זאת כביקורת, הבר הבנתי שזה לא יתכן אחרת, ובכל
זאת אנו מסתובבים תמיד באותו מעגל קטן. בחידת
תתפקידיבז מוגבלת, תלוית בבל־כר הרבה דברימ, שאין
להם תמיד קשר ישיר עם אמנות טהורה, ?ובאותם רגעים
? . חושב לעצמד לעזאזל, מה אפשר עוד לעשות אתה
האם כדאי להשקיע כל כך הרבה מאמץ, עצבים, ואת
עזיבת הבית! אולי זהו זזרגצ להגיד "שלום", להפסיק!
כן יש רגעים כאלה! אבל הם כנראה לא כל כך עמוקים,
מפני שהאמת ניתנה להיאמר, אני עוד לא צינית באופן
.הל כך, יש• בי עדיין שמחת עבודה מסוימת, אולי יסודי
מותר אפילו לומר שמחת י יצירה — ולכו אני גם חוזרת!
שאלה: האם היו תפקידים שהציעו לך בתיאטרון

וסירבת לקבל ן — ולמה ז
חנה מרון וחברת חנה וובינא

תשובה: (מהרהרת ארונות,) עד כמה שאני זוכרת,
תיו תפקידים שסירבתי אבל בסוף שיחקתי אותם בגלל
לחצים, בגלל כל מיני סיבות. דוגמא אחרונה שאני יכולה
5תת היתה ב"פוגדק הרוחות". לא רציתי לשחק במחזה
זה, רציתי קצת מנוחה, בתחילה גם לא חשבתי כי הכרחי
הוא שאני אשחק את התפקיד במחזה, כפי שהיה כתוב
אם דווקא אני צריכה לגלם אותו, נו, ואז התיישבו' עלי,ושלא היד, נראה לי כל כך מלהיב, לא הייתי בטוחה
כמו שאומרים, ניסו לשכנע. אלתרמו מאד רצה. פלונזקין
ביקש ולאט לאט, ריככו אותי. טיב, זה היה מחזה מקורי,
ואני ויתרתי! למען האמת קנו אותי ב"שיר הפונדקית"
יש לי איזו חולשה לפזמונים, אם הקהל נהנה מזר? אינני

יודעת, אבי נהנית לשיר פזמונים — ונכנעתי!
אני: אחת השאלות העקרוניות המתעוררות מדי פעם
לתפקיד שאינו נראה לו, מה דעתך ןבתיאטרון הישראלי היא: באיזו מידה זכאי שחקן לסרב

I' בזבל גמא* השגלת* ן

חנה מדון: קשה לענות באופן אבסולוטי, זה תלוי י
בממד, התיאטרון, וזה תלוי במידה רבה בשחקן, ובעמדתי
בתיאטרון, לפעמים וה תלוי בסוג השחקן, הביקורת העצ-
מית לא תמיד פועלת נכון, יש שחקנים טובים מאד העלו-
לים לפעמים לטעות בעצמם ובינולתס. יש הסבירים
למשל, כי הם מתאימים מאה' לתפקידים הירןאייפ גדולים,
ולמעשה כוחם והשפעתם, בתפקידים יותד עממיינרריאליס־
טיים, ודווקא הבמאי וההנהלה רואים אותם באור נכון. לא
י השופט הנבון לגבי עצ&ו. אבל אפ תמיד שחהן הוא
שחקן יש 'לו דחיה לגבי תפקיד מסמים, ותחושתו היא
שהוא צריך ממש לאנוס את עצמו, זה רע! סוף סוף
הכלי שלנו הוא אנחנו עצמנו, כל שחקן משחק עם נשמתו,
אם הוא: שחקן, ואני בהחלט יכולה להבין, כי אם שחקן
סבור שתפקיד זה או אחר, הוא בניגוד. לכל ? רגש"? המקנן
' בתיאטרון מסרב. לקבלו! בתקופה שלנו בו — הוא '
אפשר בבר לוותר, מה שפעם היה: בלתי אפשרי. היום
שוב איננו קבוצה קטנה י מאד, אפשר להתגבר על י כך ו
'דמותך, י י' את. •אילו 'במאים םייעו לך י לעצב שאלה: ?
; י י ־ י  י  : . : י ו ;  . ז '־. י האמגותית
תמיד: י: מרון: (בנדיבות לב.) המוטו שלי היה , חנה
'עדיין. המוטו שלי. היום אני י. "מהלי מלמדי השכלתי". וזה
יכולה למנות אותם במאים. תך לי רק. לחשוב ממי להתחיל,
ברצוגי להדגיש: אני מאד מאמינה בהשפעתו ,אבל. תחילה '
' ולרעה.' לכן? אני: מחשיבו, .על :שחקן''? לטובה : של ־במאי
."בתיאטרון,:אס ?תשאל: במאים יעלי, מאד עמדתו של:;במאי.
' לך בצורה י זו אי:.•אחרת, אני בטוחה כי; כולם: יאמרו.
למדתי. הובה-"מאל ? מאד., אני; , שחקנית ממושמעת ; שאני
י מיחס .הכמעט־קדיש, תיבף־ תבין. ;למן! ' הרציני, מן היחס
אני •משתמשת במלה כזאת, הקדוש לעצם;עבודת התיאטרון,
כמאי.ימסטוד<שלמדתי בד" • מצבי פרידלנד, שהיד, מנהל
למדתי לפחח את 'הדמיון. לפתח האימפרוביןציה, את
הגישה, את השמחה ליצירת תפקידים ?:חדשים מיוסף מילוא,
; מכולם נתן לי את אח"כ: בא גרשון פלוטקין, שיותר
הגישה למלח המדוברת, את היחס הדציגי לטקסט הכתוב,
את הכביד למשודד ולדדמשודג. ובהמשף עבודתי אפילו
את בגיית התפקיד ההגיוגית ואת כל איתם דברים השובים
מאה: שאנחנו בעצמנו קשה לנו • ללמוד: אותם. למשל:
התענינתי בשירה בכלל ואמ ןלדבר שירה, בהשפעתו, איך
ילי תרומה גדולה וחשובה, אינני יכו:יד. :י• שזאת היתה ספק
-": שהיה : בשבילי? תגליונ ̂. להזכיר את? פיטר פריי, של
הפסיכואנליטית: הייתי;אומרת . וממינו למדתי את העבודה
את: י "השיטה", בלעדיה אי אפשר י פשוט לגלם ולהבין
?מכונים, ?שנתן: :לי 'את : תפקידים מסוימים,; למדתמ-ז־רמה
?"גמאימ;,זרימ ההומור־ביזבודח, ואת• הקלילות?:: הבימתית.-:עטי?
, הרבה, ־י אבל אני זוכרת; עד, היום'? • את לא;עבדתי לצערי
. ליאופולך שהיו* ';לי: בעבודתי;עם "האימפקט"..חתזק:ימאד: '
ליגדברג-י-ב"חצל".: ממנו. למדתי, :רוצה להדגיש בלל3אופן 5
מכונת ; .;הסלקטיביות," את;: הבחירה י ניסיתי :ללמוהיייאת
מסויים. . הרבה אפשרויות: הקיימות:; לגילום;;תפקיד 'ז בין
הירשפלד י "זר'?היה עם המפגש; האחרון*שלי עם:;ממאי
על ,;נורה".; יימנו המנווויומ"השאושפילהאוזי'י/י-ש^תירעבדתי:
תרבות: התיאטרון ••י ניסיתי ילי*בל 'אולי;באוםךכללי' —ייאת
כללי, שחקן לעולם ־ ובכלל מרבות •י-באו&ן - האירו&אימ
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אסור לו להישאר במסגרת הצרה של המקצוע שלו, עבודה
על תפקיד יכולה להיות עשירה בהרבה ככל שהעולם
הרוחני. מתרחב והמטען התרבותי גדול יוחד. במידה
שאפשר להגיע לזה, יש סיכוי לאסוציאציות בתחומי
הציור, המוסיקה, וההיסטוריה, וזה נותן מיד ממד חדש

לתפקיד שאותו מבקש השחקן לכבוש.
אני: לא התחשק לך עד היום לביים י

II *ן רצית* לב"ם - והיססת|

תשובה ע (בהתלהבות. ספונטנית) כן! דווקא התחשק'
לי לביים! אגל עד עכשיו היססתי מאד. ואני עדיין
מהססת. סיבה אחת היא, אני מקוה שנשים לא תתנפלנה
עלי. אני איפה: שהוא קצו! לא־מודדנית, בכיוון זה שיש
נשים במאיות סובומ כעולם, כמו.שיש מעט כל־כך מעט ?
נשים מנצחות על תזמורת. שיש לי.איזושהי' הרגשה שאולי
̂יכר את כל האספקטים הדרר אשח *א מסוגלת: ל£2י,ה~פ
?ינ1י?3טיאי טוב. אבל כמובן שזאת לא הסיגה, היחידה.
סיבה שניה היא אולי, אם להיות כנח לגמרי, שאינני
, לביים פעם, אולי . תושבת שאני בבר מובנה. אגי ארצה
ניסיתי זאת, קצת כדי לבחון את עצמי, ניסיתי לעבוד
עם צעירים, והיתה •לי הרגעה שאני יבולה לתת משהו.
היתה לי הרגשה שאני יודעת, להחזיר, ולהדריך, אבל
אני עדיין פוחדת קצת, כמעט הייתי אומרת, הצד הארגוני
של העסק. מפחיד אותי! הנםיון שלי, הוא בכל זאת
עדיין מוגבל לאינטרפרטציה של תפקיד, ולתת אינטרפרט־

ציה למחזה שלם — אולי עוד לא הגעתי לזה!
פעמיים בשנה זה קצת לוקסוס ןשאלה: האם אינך סבורה, כי להופיע על הבמה
חנה מרון: (עוד סיגריה, וזיק קונדסות בעיניים) נבון,
זה לוקסוס! זה לוקסוס שמאד הייתי רוצה להרשות אותו
לעצמי. אני, אגב, לא בטוחה אם זה כל־כך חיובי. מפני
שאין לי ספק שתידגול בלתי פוסק. ואפשרות לעבוד
3ל םוגיט שוג^ס של תםקידיט, \א1י לא מתנוונת לגודל
התפקיד, נותנים יותר ויותר לשחקן, אבל כאמור, אני
בכל זאת הייתי רוצה את הלוקסוס הזה של תפקיד או

' י שניים לשנה 1 י
אני: מבחינה זו את אם כן מקרה יחיד ומיוחד

על הבמה הישראלית.
? יש כיום תופעות חנה מרון: למה י מדוע יחידה

דומות. קח אח דינה דורון, קח את מרים זוהר.
שאלד.: מה המיגבלות 'שלך על הבמה ? יש שחקנים

המתקשים ללמוד טקסט. מה אצלך ?
תשובה: (בגילוי לב מכסימלי) אצלי הזכתן לא טוב.
עד כמה שזה נשמע משונה, אני מהד מאד שוכחת. בלימוד
טקסט יש לי עוד מגבלה: קשה לי מאד ללמוד בעצמי.

חגה מרון עפ בעלת יעקב רבטר
. שיודעים לשבת בבית לשנן וללמוד בע"פ. יש שחקנים
צריכה את הרפליקה' את . זח דבר שמאד קשה לי. אני
ההמשכיות, את התגובה, — כדי ללמוד. לכן כאשד אני
עובדת אני מכבידה על האסיסטנטים של הבמאי' אני
' לא יכולים לסרב לי' אני מכריחה מנצלת אותם, והם
אותם להיפגש אתי מחוץ לשעות החזרות, כדי שיתנו לי
את הרפליקה. בצורה זו יותר קל לי לשנן את הטקסט.
כבר עומדים כוידויים, שאני לפעמים, מגבלה אחרת. אם ?
מתארת לעצמי יותר מדי מראש איך "הפרטנרים" יתנו
? מגיבים •כפי שהייתי לי את הרפליקה, לא תמיד הפרטנרים
? כמובן מצח. ההד הוא לא תמיד זה שאני מחכה לו'
:של "חויוות, —'וזה בתקופה מסויגות שזו מגרעת שלי,
אי־שקט. אגטוגוגיזמ מ0וימ1 במיוחד. בהתחלת, גורם לי
אביד אני "למה לא משיכים לי כמו שאני רוצת!ז"
.לא מתגברת על זה ומסתירה זאת, והעיקר: הפרטנרים'
::.' ? ? • ז־ "?' .? - '?; ? ?- ? ', " * .!! ?• י • ?'?. ., '(.  י

' ;• . , השיט.בכך כלל!
ז ציבור שאלה: את סובלת.עדיין מפחד נימה.ז. מאימת ;
,דבר אתר .:;, הגה מרון.' (עוצמת עיניה לרגע.) לי יש .י
שלא הצלחתי עד היום להתגבר; עליו. לא הייתי, קוראת
לזה "אימת הפרמיירה", י כי זד. לא קשור אצלי דווקא
י זה מתבטא אולי בעיקר בפרמיידה בפדמיידה, אס כי,
ולכן בדדו כלל בכורה אצלי היא לא הצגה טובה. למה ז

> י :
;;ביבר הזכוכית" :י • י חנה מרון ונתן קוגן בהצגת

מפני שאני צריכה את הקהל האנוגימי לגמרי, את "המסה"
השחורה. ברגע שאני יודעת .מי יושב בקהל, יש בי
מעצורים, ואיפה שהוא, חנה קצת מתביישת! לכן חברים
בתיאטרון יודעים: לא לבוא אלי מאחורי הקלעים ילומר:
חנה את יודעת איקס היום באולמו? ואותו רגע אני כבר

לא חופשית!
אני: ומה אח בעלך יושב באולם ז

חנה מרון: כעלי הוא אחד המבקרים הקשיט ביותר
למסכן, אני משתפת־ אותו בדיבורים איךסוף על בעיותי,שלי, אני גם מעריכה את. דעתו, מכיוון שאין לו ברירה
הוא כבר לא נמצא בגדר של מבקר או קהל סתם, .למדות
.מבקשת שבמידה מסוימת גם לגביו ישנו המעצור הזה. אני
אותו לפעמים לביא לתיאטרון כדי שהוא יגיד לי, אם מה
שסיפרתי בבית מתבצע על הבמה. או אחרי הרבה הצגות,
אם לא גלשתי לכייון לא נכון. אני מבקשת שיביא ויראה.
אצלו לעומתי יש זכמן יוצא מן הכלל. הוא מזכירי לי
.להיות. אבל אם יש לי הרצאה מד. היה — ומה צריך היה
או פעילות ספונטנית יי כלשהי, בדרך כלל אני מבקשת

אותו שלא לבוא.
שאלה : אמונות תפלות יש לו י

נות טפלות, זאת אני אומרת בפד, מלא.: אין, לי "מםקוטים",תשובה: (לא בלי גאוה) אני משוהרדת לחלוטין מאמו-
יושבת עליו, אינני יורקת ולא אם הטקסט נופל אני לא.

נוקשת בעץ.
. אני: '<יך את מקבלת ביקורת ?

חנה מרון: (שקול, והחלטי) קודם כל באופן כללי:
קוראת הרבה . אני אוהבת ביקורות כצורה ספרותית. אני
ביקורות מחדל. לפני. כל תפקיד שאני מגלמת אני מחפשת
דרך . ' זו בחו''ל. ביקורות על אותו תפקיד כאשד 'הוצג '
טובה ללמוד משגיאות, ללמוד באיזו צידד, נגשו שם
לתפקיד זה, איך הם עשו זאת, במה נכשלו,-למה הצליחו.
? ? כועסת שאלה: את נפגעת מביקורת תיאטרונית

נרגזת כאשר איננה לרוחך ? !

8 "כו, הביקורת מרגיזה!" 1

תשובה: (בלי היסוסים,) כאשר זה מגיע? אילי אישית,י
מסויים, אבל עם .הגיל למדתי להתגבר על התגובה הרא-הראשונה, אני מודה, — היא כמובן של אכזבה, של כעסאחד הדברים; הקשים ביותר זה לקבל ביקורת! התגובה
שונה, ואני יבולה לומר בפה מלא שאגי משתדלת לדאות
באיזו מידה הפגמים שנתגלו הם אמיתיים. .אני מנסה
. כי אני הביקורתילפעמים לתקן אותם לאור דעה זו או אחרת, אם מודה שקשה לי לפעמים להשוות את רמתי •
שאלה: ארו סובלת מקגאת חבריט למקצוע ו ?שלנו לאותן ביקורות שאני 'קוראת' בספרים לועזיים!
לא! לא נתקלתי בזד.!חנה מדון: (בתמימות מסוימת) אני לא הדגשתי בכך!
.למשל למחליפה שלך י האס אני: איך אד. מתיחםת
את מהשתקניות שתעשינה כל שבעולם כדי שמחליפתד.

לא תזכה לעלות לבמה ז
חנה מרון: (בכנות.) האמת היא שבדרך כלל יש
קושי רב להחליף אותי, למעשה זאת כמעט תמיד בעיה.
. לעתים דחיקות, במידה. שזה קדה, אני תמיד זה אירע
? זה שמחתי. פשוט, הייתי מעונינת. בזה י• שיחליפו אותי'
מנסה להיזכר . באמת קרה לעתים רחוקות ?כיותר..' אני
מתי זה בכלל קרה, נדמה •לי כי רק פעמיים בשני מקרים,
במידה שראיתי את המחליפה,? שכמובן• זה'..היה אהדת מטף, ־שאני עשיתי,מסיבות מתלה. טוב, אני חושבת, ,
מעולם' קנאה.? לא, לא! אגל משותרדח מהרגשה? זו. ?ואם התעוררה אולי ביקורת בכיוון. זה. זה לא עורר בי
, מידה את מוכנה' לסייע י לשחקניות שאלה: באיזו

'־'"" . י:.: : ;"? צעירות
חנה 'מרון: (בזזיריפית ספונטנית) י אתה יודע, ?!ומרים
עלי לפעטים,..שאגי יכולה' להיות חריפה;מאד. בתשובות,
י את ,זה ־ שאני אומרת. • פי בטוחים אבל .מוסיפים תמיד.
נכוו, פונים אלי,• והיו מקרים שאני;;יבאופן גלוי , בכנות.
יאחר "לפי דעתי אולי כדאי לך לחפש כיוון. אמדתי: ,
זןאמנותי הסוער: .שלד!" נדמח:לי שברוב. המקרים .כד.וגט להיפר. קרת שעודדתי,לביטוי י .שהוכת אחר צדקתי"•' כפי
בהחלט' מוכנה יתמיד . ? מדגישה ישיש כשרון, אני ואט אני

לעודד ולעזור, וגם זה י כמעט תמיד הוכיח את עצמו. •
אני: מה יכול להוציא אותך 'מן הכלים כעבודה

תיאטרונית ו

. (בלהט.) מה שמוציא' אותי קודם כל מהכלים :? היא
זה זלזול;בעבודה. לצערנו יש.הרבה תופעות כאלה בתיא-
- אני' מתכוונת אם זה איחוד, אם ? בזלזול טרונים שלנו.
זו עצלנות, חוסר; התחשבות במישהו אחד שעובד על
הבמה, "פארטנד'' 'רע ו אוהו! סאדטנר לא טוב, יכול

להביא אותי להתקפות עצבים, פשוטו כמשמעו!

1 התפקיד כפוי־הטובה 1

אני: האם האימדה "אין תפקידים קטנים — יש דק
? מה אומר נםיונך התיאטרוני שחקנים קטנים" היא נכונה

? העשיר
!ובה מרון: כמו כל האמרות מסוג זה, זח איננו
אבסולוטי, אין כל ספק, שיש תפקידים מן חסוג הקרוי
מהזה, כדי ?מלא איזשהו חלל שהדרמטירג לא ידע להשת--"תפקיד כפוי טובה", פירושו: תפקידים שנכתבו בתוך
שהוא רעיון לט עליו בצורה אחרת. נחוץ היה לו איזה '
דמות נוספת שנשארת מילולית גרידא בלי' ממד שלישי,נוסף ולא ידע 'בדיוק איך לכתוב אותו, או הוא מכנים
ואלה תפקידים ששחקן בא אליהם, ואין כמעט מה לעשות
אתם, אז נכון הוא ששחקן טוב, שיש לו אישיות קורנת
יכול לעשות משהו מתפקיד כזה כי בעצם הימצאותו
כאלה, ? על הבמה הוא ממלא חלל זה, אך כיוון שלתפקידים
לוקחים לעתים דחוקית שחקן מעילה, היא נשאו לרוב
במבוי סתום. מצד שני, יש אפיזודות במחזר, העומ,.ת
בפני עצמן, שהן פנינה קטנה, ושחקו יכול להפתיע בהן,
לחדש ולהשתעשע. תפקידים מסוג זה מוכן גם אוליביה

לשחק. •
שאלה: האם היו לך תפקידים אפיזודיים כאלה בקריי--

רה שלד ?
חנה מדון: אפשר לומד כי־ את ראשית ההצלחות
עשיתי באפיזודות, בתור דוגמא: שיחקתי ב"יעקובובסקי
אפשר לומר כך. את כתר ההסמכה התיאטרוני הראשין שלי,והקולונל" שלוש אפיזודות קטנטנות, ושם קיבלתי, אם
אני: התלוננת לא פעם על חוסר בטיפוסי מאהבים

(סוף בעמוד 18) '."
"אני אוהבת ביקורת"



̂י־אורח בתכנית הטלביזיה חיים 'טופול, המופיע כקומיק
השבועית שליתי.קיי, מזמר עפ מארחו, בעברית, לעיני
20. מיליון, את שירו של טוביה מ,כנר על הגג': "לחיים',!
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הגיע חיים טופול לפני קצת יותר משנה.
לראשונה לעיר־הסוטים, כדי לקבל לידיו את
"גלובוס. הזהב" של-־מו.עד.יו עתונאי החוץ,
זמנו הדחוק לא איפשר לו לערוך סיור מקיףכ"שחקן הבינלאומי המצטיין של 'השגה•'/
בעיר, ואף על פי כן נתפנה לבקר בשתי
ה"אטרקציות'' המלהיבות ביותר של לוס
אנגילס: ביקור בדיסניי־לנד ובהקלטת תמית

הטלביזיה השבועית של דני קיי.
ישבנו אז יחד באולפן־הטלביזיה העצום של התכנית,
הנמצא בתוך "עיר הטלביזיה" של חברת םי.בי.אס.,
דני קיי שאינה אלא בניין עצום ובי כתריסר אולפני־ענס•
מקליט את תכניתו השבועית בכל יום שבת אחה"יצ. ומשדר
אותה כעבור ארבעה ימים, ביום ד' בערב• התכנית מוקל-
טת בנוכחות כמה עשרות צופים, המספקים לפם־הקול

את חצחוקים ימחיאות-הכפיים הדרושות.
ביקור ראשון בהקלטת תכנית מעין זו משאיר את
המבקר נדהם ופעור־פה. התכנית מוקלטת ברציפות, כשרק
הפסקות קצרצרות מפרידות בין "מספר'' ל"מםפר". על
הבמה וסביבה נמצאים עשרות טכנאים, צלמים, פועלים
ועובדים, הפועלים ביעילות ובמהירות, כמכונה משומנת
היטב, מבלי להוציא הגה. זוהי כוורת דבורים מאולפת,
בה יודע כל אחד ואחד את מקומו ואת תפקידו. מצלמות
עולות ויורדות, אורות מתחלפים, תסאורית־ענק מיבאות
אל הבמה ומוצאות ממנה, והכל נעשה בלא אומר, ובדייק־
נות מפליאה. אחרי כל "מספר" גדול, עולים על הבמה
כחצי תריסר עובדים עם מטאטאי־גימי רחבים, ומנקים
את הבמה העצימה במהירות הבזק, בעוד דגי ממשיך
י או להתבדח לפני המצלמות שבפינה. היעילות לשיר.
האמריקנית המפורסמת מגיעה כאן לאחד משיאיה המעור-

רים התפעלות והערצה.
בת שעה' הנחלקת לששה חלקים, שביניהם קטעי פרסומת־"תכניתו של דני קיי" היא תכנית בידור שבועית
דני עצמו פותח ומסיים כל תכנית בשיר "סולו", ומארח
כל .שבוע זמר או זמרת נוספים, להקת רקדנים וקומיקאי
או קומיקאית מפורסמים, המופיעים יחד אתו במערכון
וערוכה במקצועיות למופת• . יהיתולי. תכנית זו י משודרת בצבעים זו השנה השלישית,
הצרה היא, כרגיל, עם החומר. מרבית החומר המשודר
בתבנית זו הוא ברמה אינפנטילית ממש, ודני מבובו
שוב ושוב את כשרוני כחיקויים תפלים של מבטא גרמני
ובהעוויות וגיהוקים, עליהם הוא חוזר ללא . או צרפתי
הרף שבוע אחר שבוע. אמגמ, לזכותו יש לומר כי בתחי-
לה, בשבועות הראשונים של התכנית, היה החומר בעל
דעת־הקהל הוכיחו שרמת : רמה נאותה יותר• אך מהקרי
"הותאמה"

ההומור היתה "גבוהה" מדי לקהל הרחב, יכך ?
הרמה לזו של ילדים מפגרים. וכיון שמרבית הילדים
?מפגרים גמצאים כבר במיטותיהם בשעה עשר כלילה.
בה משודרת התכנית, מעורר הדבר מחשבות עגומות על

רמתי. של הקהל הממוצע בארץ זו, >
ישבני, איוןיא' לפני שנה כאולפן הענקי, ותזינו
בז1קלטתה של אחת התכניות הללו' מי יכול היה לשער
אז שבמהרה יימצא טופול שלנו שלב באותו אולפן ממש,
אך הפעם לא על אחד מספסלי הצופים, אלא על הבמה

הרחבה, לעיני המצלמות ?

!ת:קרנ\עלי:מיטלגימסמתמ
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י הרעיון, יייוטיס את" חיים להוליבוד, כדי שיופיע באורחו
של דני ?!ליי בתכנית הטלביזיה השבועית, נולד במוחו
טל מפיק ובמאי הסרט "הטל 'צל ענק", מל שייבלסון.
מקובלות לפרסר! את - שייבלסון, שחיפש דרכים בלתי
סרטו החדש (בג מופיע טופול י *בתפקיד משני, כשכיך
,קשיש) החליט לפנות לאנשי דגי קיי ולהציע להס ערבי
לכלול בתכניתם מערכון הומוריסטי על שייך ערבי קשיש
ולהזמין את חיים לבצע את התפקיד• הללו, הצמאים לכל
. חדש, ?קפצי על המציאה. שייבלסיז .הכיר חומר:ורעיון
מאחר: שלפני ישנים מספר ביים אחד ' קיי,;י היטב: את דני
מסרטיו? וכך קיבלו ההומוריסטים העובדים כשירות התכנית
הוראה לחבר מערכון מתאים. וטופול היומן לבוא להולי־

בוד ולהתארח בתכנית.
כבר ברגע רדתי מן המטוס, בשדה התעופה הבינ־
לאומי של לום אגג'לם, חיגיש^חיים כיצד פועלת המכונה
ההוליביוית. "בנמל התעופה המתיו לו אחד האחראים
לתכניתו של ;דני קיי, ובידו התסריט• על.חיים לקרוא
את התסריט וללמוד! אותו עוד חלילח, ולהופיע לחזרת
ראשונה למחרת בבוקר, באולפני־ םי.בי אס• התכנית עצממ
תיקלט כעבור ארבעה ימים. בנוכחות קזול. י 1
תחילה נבחל•' תיימ־ למראה החוברת עבת חברס• אבל
איש שיחי הרגיע אותו מיד. נאמרו שלא יצטרך ללמוד
את י החומרי;בעל פה. כל 4ולהי ומלה הנאמרת בתכנית,

היי-הופ! קולונל !*ימס ןקיוק דוגלאס) ו00קד
וזהלמ"וז"(קוטאטיס גילאלי/־ז) דותפים את יהגייג־ שנתקע'
.מקללי, קללות.נמי-גות ("חטל צל געוד ,ח'>יייך, יטו8יל)
.בתמונה למעלח! .^מי ק>י וחיים טיפול מזמרים ענק")'
יחד, בעברית, את שיוו של טוביח מתיך "כנר על הגג"•



:כתבת באותיות של קידוש לבנה על גבי כרטיסי קרטון
:דולים, ואחד מעובדי־הבמה ניצב ליד המצלמה ומחזיק
:ידו את? הכרטיסים הללו, כשהוא מחליפם במהירות, כפי
?;צורך. כך יכול כל שחקו לקרוא את הטקסט, כשפניו
:?ופנים' הישר למצלמה, מבלי שהקהל הצופה בתכנית

ירגיש בכך•
אף על פי כן, גרמה ההצצה הראשונה בחומר —
למביכה לא מעטה• נסתבר שהמערכון, שנכתב במיוחד
לכבוד שני אורחי התכנית (טופול וסנטה ברגר, המופיעה
זכגיות דני קיי _ ואינו אלא "סקץ'" ילדותי מגוחך.*ף היא ב"הטל צל ענק") כתוב ברמה המקובלת של
־סיפור, בקצרה: שני שייכים נאבקים על השגת ידה
של הנסיכה היפהפיה פאשימה (סנטה ברגר)• האחד היא
,השיך הטוב", שייך אק־מק (דגי קיי), ארוסה של הנסיכה,
היוצא לשחרר אותה מידיו של "השייך הרע", שייך כאלי־
פלאור הקשיש (עוד משחק מלים טיפוסי לתכנית, שפירושו
כליף"כרובית). כאליפלאור, האשמאי הזקן (טופול) רובץ
. רקדניות יפהפיות• אך ברגע שהוא מנסה נאהלו, מוקף
לנשק את הצעידה, הוא מנשק — כמובן! — את לחייו
של אק־מק יריבו. השניים יוצאים לדו-קרב המפורסם
של "מיסדר הבאקלאמה": תחילה עליהם להלך על• אבנים
רותחות, אחר לשכב על מיטת מסמרים, להחזיק גוש
קרח צמוד לחוטמם, ולבסוף — לשתות חלב־עיזים בן
• השני של ;נשרים שנה? רק לאחר כל זה יצאי לשלב
הקרב, שעליהם לנשק את ?פאטימה' זן! שיצליח להעביר
רעד כג?35י*־-3וא ד,מ־גזז-~תתילה מנשק איתר, כאליפלאור,
ברגע שנושק לה ומעוור1־ בה התרגשות אמיתית. אולם '
שייך אק־מק, יוצא עשן של ממש מאזניה (עוד פעלול
טכני מוצלח של אנשי מחלקת הפעלולים). שני השייכים
משלימים, ושרים את שיר־הסיום, השופע גם חוא פנינים

כל התמליל המפואר הזה נראה כאין וכאפס לעומתנ"אק־מק", "פוי",. "איכס", בררררר", וכו' וכי''.
יתי לעיני המצלמות, הדיאלוג שהיה על חיים לנהל עמ
. לאחר תום המערכון. לפי התסריט היה על חיים מיד
לצאת לבמה ללא איפור וזקן, ולשוחח עם דני על הסרט
. שייבלסון הפיקח את ,הטל צל ענק" (הרי לשם כך יזם
:ל העיסקה)' ועל ישראל. בין השאר נמצאו שם שורות

שכאלה:
דני! אני מבין! חיים, שאין דגר הנבצר ממן•
כך זה עט כולכם, הישראלים• כשביקרתי בישראל,
וראיתי את בל הפלאים שחיללתם שם, פשוט לא

יכולתי להאמין למואה עיני•
חיים: גן, דני• בלכתן בוחובות ישואל אתה
חש ממש את הווח הדינאמית הצעידה המפעמת
גלב כולנו• אנחנו מדינה צעיוה, דני, אך כולנו
נועזים ומלוכדים כאיש אחד, ופנינו לקואת העתיד•
לראשונה."על גופתי המתה!", צרח חיים, כשקרא שירות אלה

יבשל. יכך. לא יכולתי לכעוס עליו ' משים מה,

יחד ארבעים יחמש, .היפעני • למחרת, בשעה עשר .
היהודי־ של הוליבוד. הבניו העצום • רחש חיים, ואלפי •ב"עיר ? הטלביזיה" של סי.בי.אס., הגמצאת בלב הרובע
שתשודרנח אנשים'' עסקו בהכנת .עשרות תכניות .טלביזיה' ?

. , מחוף לחוף. באולם החזרות הגדול כבד.חיכו במאי התכנית
' המדריך המוסיקלי, הכוריאוגרף, הניצבים, וכותבי התסריט.
כולם בתלבושות ספורט ומכנסי ג'ינס' מהוהים, כמינהג-

-' -. . . .. :י -. י . המקום• .. ,
חיים היד. נרגש במקצת•:סוף, כל סוף,,.לא בכלייומ;

מזדמן לו להופיע כ"כוכב־אורח" בתכנית טלביזיה הזוכה י
יאבל האוירה ד'חפשית .וכעבור ךקות ימדי 'שמל לעשרים מיליון צופים•. והלבבית שבאולם שברה מיד "את"' הקרח, י
'• — מתחנו י, השייך. החמדן . (טופול) בפני הנסיכה היפהפיה (סנטה גרגר)• משומ־מה,"נשקיני, פאטימר!!'.'

, אתמיליירהצלבעל צווארה- שבחה.הנסיכה ה"מוסלטית"

(טופול) הכל בגלל אשה• שייך אק־מק (דני;קיי, מימיו) בא לשחור את אווסתו (סנטה בוגר) מידי השייך הרע
בעת החזות,הכללית• יי. י הנואוזכאו ללא איפוו,

הוא .אחד ממשתתפיה הקבועים , נראה חיים ?'כאילו ימספר . י של תכנית זו. 
בכל תכנית..שבועית של דני קיי מושקעים לא פחות ?
מ־125,000 דולאר• צוות של ?עשרות אנשים — סופרים,

'; : שחקנים, 'רקדנים' .חפאורנים, מלחינים, :במאים, צלמים,
תאורנים וכד' — . עוסקי באופן קבוע/־ בהכנת ־ חתכנית. :י
,תכניות,: שבוע אחר י :כשלושים •וחמש במשך השנה מופקות

מוקרמת• כמה מהן בשידור חוזר. , שבוע, ובחדשי הקיץ
.וקפדנית ובעוד 'הבמאי והשחקנים י תכנית העבודה קבועה

מכינים את תכנית השבת הקרובה, כבר"עוםק'צוות ההומו-
דיסטים ?והתפאורנים בהכנת התבניות' הקרובות. התכנית
משודרת לא רק בארה"ב,.אלא גם בבמה מארצות אירופה.

. מעברו. השני של. אולם ? החזרות • קול .י '.לפתע נשמע
,בכבודו. . גיכר, המזמר• "א־רץ זיבת־ חלב"• זך.; היה דני

'בעצמו," גם הוא במכנסי ג'ינס.ונעלי התעמלות,־ שהתקדם
;עברנו: בצעדי ריקוד. עליזים. ברגע .שהבחין' בשפם. על
: סרטו טופול (שפם 'אותו. גידל חיים לקראת ..של"י 6ניו
"ארווינקא") פרץ בצעקות: '"מד. זה? גם לך

?"...הקרוב, ' ? מי אתה?, עזר וייצמן יש שפם של חיל האדר
לא וזיתה •זו פגישתם הראשונה של שני הקומיקאים,
עוד לפני תשע שנים, מיד לאחר מלחמת סיני' בעת
ביקורו הראשון של דני בישראל, נערכה הצגה מיוחדת
לחיילים במחנה צריפין. דני הופיע אז בכובע טמבל,
, ודבש''• אחריו. הופיעה י להקת ושר את "ארץ ? .זבח .חלב
הנה"ל, ושרה את "מול הר סיני"• חיים היה אז בלהקה,
ולמרבה הפלא זכר דני גם עתה את כל הפרטים: הקשורים
באותו• ערב• (תוך שיחה'הזכיר לפהות .עשח־פ:שמות של
אישים ורחובות בישראל, וזכר 'היטב את כולם), פגישתנ'
השניה של השניים נערכה אשתקד, לאחר הקלטת תכנית
הטלביזיה בה נכח היים• הקומיקאי אדומ־השיער הזמינו
אז לביתו לארוחת ערב. דני הוא, כידוע, טבח מעולה,
ואוהב להפגין •את אומנותו לפני כל אורח• אשתקד נכווה
קשות, בעת הכנת ,ספאגטי', ולפני חדשים מספר נתבע
לדין על ידי שכניו, לאחר שתנור הבישול הגדול, אותו
הביא מהונג־קוגג לצורר בישול ארוחותיו הסיניות, העלה
עשן וחפיץ;ריחות של תבשילים סיניים ,בכל 'הסביבה

האריסטוקרטית, בה הוא גר.
בשלישי ? לפני מצלמות הטלביזיה• דגי, הפעם ? נפגשו• ?
המשתדל בדרד כלל שלא להבליט את יהדותו על הבמה
(ומרבה לשיר בימי חג־המולד על "חג־המולד שלנו")
גהג לגמרי אחרת באולם החזרות• הוא לא פסק מלזמזם
שירים ישראליים ולתבל את דבריו במלים איריות ועבריות.
וכשהגיע תורו של היים •לשיר שיר מתוך "כנר על הגג",
בתרגומו ה<גברי של כותב טורים אלה, התלהב דני כל
כך עד שדרש שנכתוב לו את המלים העבריות של השיר
לפני המצלמוח, יחד עם חיים. עשיני זאת "-V" -יי("נשתה, נשחה, לחיים!") -־ כדי שיוכל לשיר אותן
הצליח להתגבר א(!ילו על שורות שוברות־שיניים כ"חייכי-
נא, צייטל' כי עוד מעט", ועשה זאת בהנאו! (*.-?ז,
כשהוא ג*<ה במבטא החי"ת והכ"ף שלו. תוך דקות אחדות

,̂ שגיאו שר את ה^רבעל^" יללא

בינתם הופיעה באולפן גם סנטה ברגר, וקריאת החומר
החלה• הבמאי' הכותבים, המלהינים, המנצח, השחקנים
ונציגי החברותי המסתריות, המממנות את קטעי־הפרםומת,

התיישבו. סביב השולחן הגדול' יהתלו לקרוא בקול רם.
את התסריט. ניכר היה שדני עצמו אינו שבע רצון מרמת

י מן חבךחות המחפשות ומן השירים הסנטימנע-יי החומר,
ו. לייט."אבל כך רוצים י המממנים• כשהגיע חיים לשורית 
הצעידה המפעמתרבלב כולנו" גלעגאת חיקו,, על "הרותי
יק התבונןז לא, הניד עפעף,  ,וד,ביע.את מחאתו• הבמאי'
' תוך שעתיים" נמסרה לחיים מעטפת גדולה* ובה"י'דיןןלוג, <בראש צוות ההומוריסטימ, הכותבים את כל החומר"לתכנית.

דגי עצמו עשר• הכל כדי לעודד את שני אורחיו -חדש, משוכפל ומוכן לשידור. י "

הצעירים, ה"ירוקים" בעסקי טלביויה. שובב מגודל זה,
עבר את שנת החמישים, ממשיך? לפזז ולקפץ בלי שכבר •
י רגע הרף, ;גם בהפסקה שבין החזרות יהצילומים, ובכל
דרו פנאי הוא תופש את כסיית כדור־הבסיס,. המצוייר, .
יקבע באולם; ומתחיל לחבוט בכדורי(ומכאן 'תקבלי מושג־
? יעל י יגודל אולם החירות), יומיים• בשבוע הוא שוחת .י מהי
"עיר הטלביזיה"'?בדירת־גג קטנה שהותקנה עבורו

? בתוך
מעל האולפן. בשאר ימות השבוע הוא שוהה? לבדו בטירתו
המפוארת, מבשל ארוחות "לאומיות" לאורחיו, ו"קופץ"
: בשליחות ?י יוגיצ"ף•-- כשפגשנוהו ; הרחוק, מדי פעם: למזרח
הפעם, היה נקוב כולו מוריקות• בימים הקרובים עליו
לפני החיילים שם, ולצורך לצאת לוייט-נאם, כדי להופיע.

.זה עבר סידרת חיסונים מכאיבים בכל חלקי גופו•

¤¤¤¤¤¤ו 8¤
יום לפני? ההקלטה נערכה במלת בוורלי־הילם המ&ומר
:!סיבת עתונאים מיוהדת, בה אירח הבמאי מל שייבלסון
!*ת סנטה ברגר ואת חיים. במסיבה נכהו כל ה"תותחינו"
של עתונאי הוליבוד, ולמרבה הפלא הסתובב סאלח שבוני
עולנו.בין האורחים כוותיק ובמנוסה, כשהוא מגלה להפתעתו
שהוא מכיר רבים מהם אישית; מביקוריו הקודמים בעירי
הסרטים. הוא חייך, הצטלם, ענה לשאלות, והאזין לדברי
מפיק הסרט, שדיבר עליו כעל "קומיקאי בינלאומי ברמה
טווה לזו של פרננדל, דני קיי וקנטינפלאס". לשבחו של

העתונאים: הפנו את. שאלותיהם י לכל.־ השלושה. לסנטר,חיים ייאמר, שהוא הסמיק•
. השמלה הכחולה •נשאלה-?איפה בדיוק קנתה:.את ברגר •
טעל גופה, ואיד היא מצליחה לשמור על עור פניה
בארצות החמסין. חיים סיפר על פרטו הקרוב, "ארבינקא"
[משום־מה. הצליח רק הכתב ההונגרי לכתוב את השם
:הלכה), ומל שייבלסון התלוצץ שוב על הקשיים הרבים
בהם גחקל בישראל, ועל גאוותם המוצדקת והבלתי־מוצדקת
טל הישראלים. "נדמה לי שיהיה לנו קל יותר להקרין
י כדו;להצטלם 'יתד. עם הכובד*ת הסרט בקאחיר מאשר בתל־אביב", סייס• אחר כך הסתדרו' כל הכתבים בשורה,

. בים. עמדתי בתור, ככולם, והצטלמתי עם.הקומיקאי האירו)
מתל־אביב. מי יודע ? מה שבטוח-בטות. י
למחרת הופיעו דני וחיים לפני המצלמה, מזמרים
ומרקדים בעליצות. דני השמית אחת הקדימות שגטקהט
נכה התלוצץ על חשבון חוטמו,הארוך), וזאת לאחר שהבחין
בחוטמו של חיים. המערכון עבר בשלום, ומיד לאחריו
היפיע חיים ללא איפור, בחליפת כהה וללא שפט ומי
1ה אמר שאדווינקא חייב להיות 1געל שפם ?)4 דני הציג
את אודהי בלבביות לפני המצלמה, שיחח עמו על הסרט,
על ישראל, ושאל אוןזו אם כל חיילית צה"ל יפות כסנטר,

ברגר. י 1
חיינו 1 כמובן• חרי שט, בצבא, פגשתי גם און
אשתי• הי1ין היתח קצינה, וגם אני הייתי". טוראי.

דני: ואין זת היה רומאנטי ז
חיים: ועוד אין! י חיא נתנה לי פקודה -ו

ולא גותר לי אלא לציית• צבא, או!לא צבא ז ו
אתר כך" סיפר דני על הופעתו של תוינ! ב"כנר 4על
,הטקסט העברי". שלוש־ארבע, ושני הקומיקאיםהתקשה' בלימוד המליט האנגליות של השיר, החלטתי אנלהגג•", והציע לו לשיר שיר מתוך ההצגה. "כיוון שחייט <למוד את
̂ שנראו כזוג אחים ממש '-י פתחו בשיו העברי -שותפים שווים לכל דבר.!־.עליזים ־ ואין צריל1,]לומרי שכותב שורות 'אלה התרגש יותר מכולם.ובריקוד "דמלתה" אותו, כשני
-שרה רבקה רז את "הלילה טוצ לרקוד" סוף כל הוף. מ^ז
בתכניתו" של 'אך םוליבאו,, לן*גי שבעים מיליון, ,צופים,
' < י 'י ; ..רי*  י * ' '\ לא זכינו, לקהל שמה ז 
התכנית'עברה'בהצלחה רבה• מצב הלוה היה מדומם הגיעת> ה1ך4 של4' ' ;,והוא נעמד,כיד! י עד ליום המחרת,־ עת < הקרנתיהבכורה־העילמית של "הטל צל '"ק"..*"'



הסרט על חייו של קולו3|,מרכום:ממ
̂י1 1̂ :̂ כ "י ל י11ט

; 
את הישראלים

ויהירים, הניצלים מתבו&ה ניצחתי
אמריקנןןועזז^לשיין .'.'תודות ל"אורח" ' ' י :

־ ::: - :̂ ? ערבי הגוגד ב
לאחר הבושה והמבוכה שנגרמו
יהו־ לנו בעת הביקור י בסרט ,
דית", לפני שבועות אחדים,
רוח, להקרנת ה- ציפינו בקוצר .
צל ענק", של.הסרט "הטל, בכורה.
וקיווינו שנזכה לראות סרט טוב
יותר, שיתקן את הרושם"העגזזש
שסרט";זה(: עג̂ו של קוד6ו;;:;̂י
̂י^אל, ה0*:£ר< שצולם^וולק^
^^*̂ ̂.ג%י6:-#\%עבודתם^עול/זאנש^קצו
?:מיליונים^ עבודה ;והרבועוזרבה
,שזף• *ווף;; ; :לראות?; מאד י רצינו
סרט}זח$יעל נ*שא ישראלי, :עילז*
•" ::;: .:בועוה':אוי זעם•־ יעורר. מין
למרבה:;האכזבה,'־ גגווו כל י. חקוווןיע.
;ענק;', י:אינו.?רק. סרט;־1י־לע יותר מ"יהודית:,!4הוא:גם מביףייומרי"הטל ־צל
אמנותית זהו םרט גיז יותר. ''־•מבחינה '
משעמם? י למדי, מבולבלז: 'ולעתים 'גם
מגוחך וחסר־טעם; סצינות' הקרב שבו
.24" ו"עמוד מזכירות את ימי,."גבעה
האש'־, וסיפור־האהבה התפל — ש-
הועמד במרכז הסרט — הוא סיסור
נדוש, סנטימנטלי ומעליב, המוצג בעז-
רת החזרים־לאתור ("פלאש באק") 'ב-
סגנון שנות הארבעים המוקדמות. נר-
אה שהבמאי, שנטל על עצמו גם את
התסריטן והמפיק, העמיס על תפקיד י.
פקטיבה. ־ י יעצמו קצת יותר מדי, ואיבד כל פרס-
אבל• אם רמתו האמנותית של 'הסרט

היא עניינם..•של המפיק ושל המבקרים,
הרי תוכן.'.הצזרט,' -והאור בו.,. מוצגים
ישראל"ואנשיו.; ־ד,ם:עניינו:קזל.:קל מי
כל ספק אין.- שישראל־:,קרובהי"ל.ליבו.י,
שהישר&לימ^תותהונ-ילמראה"יסרט זה,
המציגיאותם ב,י,נייטיבס" מפגרים, חוצ-
פנים וחםרי־אונים, הנלחמים בינם ל"
ביז עצמם זמפסידים: קוב אחרי קרב,
־עד שבא "האדם י העליון" האמריקני
:— ומציל את: המדינה.,זהך סרט.המ-
י עד לכל ?אותם:.יהודים אמריקניים, ה־
.מדינת שבנו את. ? בטוחים '•שהםיהם, ?
. על י ישראל, • וסרט ־ זה ?נועד? .לטפוח י
מצפונם. לא זו . . ולהשקיט את :כרסם
::בלבד שהקצין האמריקני מציל את
' ומו־ ?המצב, :מנצח במלחמת השחרור
!שיע את הילידים בארץ הנמשלת, הרי
כדי שלא ?ייחשד, חלילה;: ב"נאמנות '
כפולה", ?הוא מצהיר בסוף:.הסרט על :
? רצונו ־ לחזור אל הארץ לה הוא שייך,
:לא :שעשה ארה"ב, ומסתבר. .שכל מה
עשה אלא כאמריקני טוב, הרואה חו-
בה לעצמו לעזור לכל ארץ קטנה
הנמצאת בצרה (דרום וייטנאם, למשל).
שניות אחדות לאחר .מכן הוא נורה
ונהרג, בשובו מפגישת־האהבים• האח-
רונה שלו עם פילגשו הישראלית, או־
תה הוא. זונח כדי לחזור •אל אשתו

החוקית, שם, הרחק, בניו־יורק. י
חלקו הראשון? של הסרט מ6פר באי-
שיות על מעשי גבורתי של קולונל מרכזם
בימי מלחימת העולם השנייח, 'לפני בואו
־(למלאה התמונות? הללו, קשה לישראל. '
להבין מדוע י זכה י באות ?הצטיינותי' כלשהו
מתיך "חסל צל ענק" האינדיאנים ,באים• .קיוק. דוגלאס יג'והו ייין בסצינה,
.. . ..' , ,'' ? .;::. ::' ? ' , ,  "?? ד ־ משמאל, — הבמאי, מל שייבלסי(: '•! ,:";",' /'',' "'•י—

האמזונה הרעבה לאהבה? סנטה ברגר ב"פוזה" ישראלית טיפוסית• בתמונה
מימין: הפילגש מה,,הגנה"• קולונל מרכוס (קירק דוגלאס) ואהובתו הישראלית

(סנטה בוגר)•
גל מעשיו). מרבית הזמן מוקדש לסצינה

)נטימנטלית ומייגעת בחדר־המיטות: של;
צשפחת מרכוס, שבסופה מתליטים בני
. פי כן ־זוג לחביא ילד לעולם. אף על
.לעזור. מחליט הקולונל. לצאת.לישראל, כדי
שם• גב' מרכוס. (אנג'י: .יליחידים הנאבקים. ריקנסין) מגיבה בשירת גיהוקים .ממיש־
:ת, שבסופה' אנו מגיעים, סוף סוף. לשדה

.':' ? ' ־תעופה בלוד•, ; ."
כאן, בשדה התעופה, מתקבל ?הקולונל

המתנדב' על ידי נציגת •'מ"הגנד'" הטיפול:
: שית, בעלת השם הישראלי הטיפוסי, מאג-
דה (השחקנית י האוסטרית 'סנטה ?ברגר),-.'
הלבושח.:במדי ה"הגנה" (שמלה עם• מח-

שוף רחב? ינדיב מאד־מאד) והמקבלת;
אותו בדרך המקובלת:על: אנשי המחתרת:
(שורת נשיקות "סכסיות" חמות וגרגשות)..י
'אם באו. הנשיקות הללו-כדי •לבלבל י את

. קצין־המכם ?הבריטי, חרי•מיד •לאחרי מכן,
בהיותם לבדם. מוסרת לו מאגדה' את

דבר השליחות: היא'ינשואה, אך מוכנה-
? לו  "יש '••

לכל ,פלירט'. בעלה, ?אנדריי, ?
מבין".". מספר ...כחיל יעל הזריע,. :אתה:-'
וכך, כיוך שהבעל. יוצא־המחנות -(וצחק,
־ לאמזונה הישראלית , שילה) אינו •מספיק
הצעירה, היא. מתנפלת בתאוותנות ,על
הגבר האמיתי*:• תוצרת ארה"ב (קירק דג־
' לעתים בקסדתו ?כצב־מים לאס, הנראה

. , ־'. • יי' " • ? • אמיתי). י. : י ? ?
אין זי 'הפעם היחידה, בה נושא הבמאי
את שס מחנות־המוות? לשווא. ?דקות י אח-
דות .'לאחר מכן, כשמאגדה והקולונל נוס-
עים להנאתם? יבין הרי 'ירושלים, נזכר
הקולונל בביקורו הראשון במחנה דאכאו,
מיד לאהר השחרור? "פלאש־באק" מסוד־
בל מציג לםניגי את פניהם של .קירק
יוג'והן ויין, הנראים כאילו' הבחינו דגלאט
זה עתה בהסתערות של שבטי האינדיא-

נים. גם^בשןופל 'בעלה של'.מאגדר. :בקוזב^
,;מונע:< ^?קירקי:דגלאם,:י:איך?זה- לידו <4ל
.'להמשיךייילהגנקירב?' בעד הקולוגל\המתגדב
תישואלית-הצעירז|י:.(שאינה: אל מזכירתו.
קתנגדות);/? סימני ' מראה,;;••,כמובן,;'..שום '
אפילו בעת? קרב לטרון, כשה&וני הצלי?

י-חלל.־: : ריס, ניצו£יי.:מחנות•? המוות<" נו!!לים
מול מכונות זזיריה הירדניות, :ניצב. הקו?
לבושת-החאקיי,. ומלטף: : ? פילגשו לונל ליד
מותה: בהנאה,: ' בשגימתיסינטרו •המפורסמת:
? יי- .$*?£?' '^••? י,::. ? :? מהתרגשות. רועדת ?
?בםרט ז הלוחמים הישראלים מוצגים '•
?' כחסרי־אונים י ומפגרים, הנוחלים י;כש^
לון: אחדי. 'כשלון.;?מנהיג -:' היהודים ;:(הל ':!
שחקן, לותר •אדלר, הנושא '.על. • ראשו'::
;של צמררגפך-.לבן,"־"כג?$ פקעות' כמה"
הצגה&לדיפ"מכדי* שידמה- לבן־גוריון)יו3
.מודה"לפגי::הקולוגל:^וזמזגב?בכיווזעג*
מדוע?;;:במקום י. לדוילחםי!:בע5כים,י?־-גל!הן;
̂'היהודימ*זה בזה^החמהי:יבמ̂ל חמימ
בהגנתי י?מאו!גוד:?;יג̂• מ"ח,־:ן!פלמ"ח '

;̂ ̂"^לנ^כ^כךנהרבהימלחמות;!:"שטרניםטיי!", ::(ת;,שטרגי?טימ",ג;ממ של
שאי^נו:יז?וקים בכלל-לער־?? עד :

3יגיגו'

בים", הוא אומר. והקולונל מחליט
לעזור £1אחד את העם.

אבל הישראלים הם, כידוע, טיפוסים
יהירים ובטוחים בעצמם, ואינם מאפשרים
לקולונל להראות כל מה שביכולתו. אין
פלא, איפוא, שברגע שהוא .מקבל מברק
מאשתו, בי היא מידיעה לי 'שהפילה את
הוולד, ממהר הקולונל לחזיר לארה"יב,
ונושם שם למוהר,. רק כשחמצב מחמיר
עד ללא נשוא,: הוא חוזר להציל את
? וראש הממשלה בעל? רעמת צמר־ ישראל,•
? נס? סוף סוף מברך: על שובו; כעל . הגפן
אפשר להכריז על קיס: המדינה, ובאולם
המוזיאון בתל־אביב, 'מתכנסים כחמישים
ניצבים' איטלקים, העומדים' דום ושרים
בהתלהבות שירים נאפוליטנייס מיפולפ*
. את "ו'תק־ 'לים, בעוד פם־הקול משמיע
ווה"• בין• הנוכהים-בטקס הכרזת המדינה
דגלאם, •יול •גמצאים,• כמובן, גם, קירק •
בדינר, פרנק םינאטרה וסטאטיס גילא־
ליס (כוכב "אמריקה אמריקה'/ 'המגלים

: ':- . הפלמ"ח)..• '• 'מפקד את דמות...
ההים־ ־ איש אינו. מתרגש מן־ המעמד
טורי. ואיש •איגו ?מתרגש, גס. כשמתחילה
הפלישה, .ואפילו לא כשגיבור הסרט מוצא
את מותו הטראגי. אחרי שעתיים ועשרים
'?: לסיומו. :הטרט ' דקה. מגיע, סוף סוף,:
פה ושם פזודןת •כסרט .כמה בדיחות
מילוליות גחמדות, אך' גם אלו. לקיוווח
;מעולם הבורלסק. כשמחליט הקר בהלקן
לונל להפציץ את הטאגקימ המצריים ב־
הוא מעיך בחיוך ש"זהו בקבוקי־סיפון,.
והבלוף' הגדול ביותר שבא לעולם .אהרי
ההזיות המרופדות". :בפתח הסרט מוקרנת
הכתובת: "מרבית הדמויות המוצגות בד
לא היה . סרט היות עדיין כיוט,.אס כי זה
כמית־ רגעי ; להן קל".' פה ושם' יש;, בסרט
התעוררות•,' טרנק,.סינא3!רה מלג1ב בתפ*
.טייס 'אמריקני ימתנדב, : קצרצר שלי קיד
והיימ טופולדמביא את קדן־האור היחידה
זזמשהק, :בגלמו את דמות השייד , כתחום
הערבי. ,טופול זוכה לאהדת הקהל וצהול
קיו, וממלא את תפקידו הקצר כהלכה;
. מהדש. דבר: לאלת אם י כי, גס הוא איגד

י:את .הןפעיתיי הקידמות. : המכירים
;הסרט מרבה לדבר על ישראל ולהסביר
את; כל הדברים הידועים זה ,מכבד. אין
. היתה: כוונה טובה, אך ספק י שלמפיקיו
נראה שהחטיאו ?את:מטרתם• שוב ושוב
מוצגים' הישראלים: כילדים מטופשים, ש־
אינם יודעים אפילו: לאהוב את נשותיהם.
.ורק במלהמה,:;הרי:זה; אך גיצחו;, ואם;
אנשים::; קולונל:•אמריקני בזכות;:שני^
::" :.?V .גשבגד;:; באחיו , סבלני,7 ' ?ושייך<ערבי
•̂ !•:גכל;מםיבוון-;העתונאיפ::שערך7תסריט
מסיק־במאי הסרט, מר מל שייבלסון, חזר
והאשים? אתו־ הישראלים ן: בגאווהנירגישות
̂ין^ספק^שישגכדברוו מרבה מופרזת
:הנאר מן:יהאמן!^ודומה-שזוח?:;החזדמנות
תתשביותה^להו^ת*.;לו5-שאמגמ;; רגישים
:יי' " יהישראליםיוללבודמ^העצמיז^^על^^יוי "קבלו* ? פנים":•:נאותה לסרטי? זהד



מיהו המלט, אותו נסיך מדנ-
ת'י מרק שוויליאס שקספיר בתג עליו את אחת ימן י הגדולו
ביצירותיו ז מאז 1604, השנה
בה הוצגה, בנראה, הגירסה ה-
ראשונה של הדרמה השקספירית
בתיאטרון "גלוב" בלונדון, ועד
ימינו אנו, נחלקו על כך הדעות•
ג' והן ברימור, מגדולי השחקנים

בארח"ב,". שמת בימי מלחמת.
העולם השניה, היה לו פירוש

משלו לדמות זו•
המלט ידידיו־"סיפרו, כי בעיניו היה •

• ' הוא אמר על תפקיד " ' וכי ? הקל בתפקידיו,
'לשחק בעמידה, זה: "את המלט אפשר
בשכיבה או אפילו בכריעה' על הבמה.
אפשר לגלם אותו כשאתו! שבור, או פלח,
שבע או מוה־רעב, אתה יכול להיות המלט י
שלו או אחד מריבה קשה'עם אשתו? לא

• י" חשוב מהו מצב רוחך ~י תמיד תוכל'לגלם ?
,המלטימ' ועליך את המלט, כי ישגם אלפי

.:. ? 4 : • לך".  רק לבהור את הנראה:
: מאו המאה ה־17 מתווכחים הבמאים' על י

כוונת שקספיר' באותו ? מונולוג מפורסם י
דצה שקספיר:" י •"להיות'או לא להיות". האם לגלם אדם 'פאסיבי, שבסופו? 'שיל י דבר אי־ . י

"? יגגו רוצה-לשגות את גורלו, או אישי מת־: ־ • כי מדד בגורלו," אפילו כדיו הדבר במות,
יקרבנות למען המטרה במרידה גופלים' גם

:. '' ; י";:; ' י ': : ? • >  ' י : ? ;"?' - הגדולה ז :;?
,בז:השליצ קיגו>!ד סיייבארסקל''הבמאי
לפי: ה- . שים ייחמשמפילין, החליטי"ללכת
פרוש האוורוןדבעיגיו צריך,;המלט'' לסמל
עלית; כתב י כבר אי4_מלחמת המעמדות; '
לנדאואר• ':לנדאיז־ ^ב־919י1- היהודי:גוםטאב
אד היה" ביךיימהטכני"ברית':;,םפרטקוס":
הקומוניסטית 'עיקמה 'בגרמניה אתר 'מלחמת
הוא השתיתף יבנשיוו.''דר - העולמי הראשונה. ־
שבועות ' מרידה שלה ובשעת דיכויה נהרג.
י על חשובה ~ :מסה אחדים לפני•:מותו ?כתב
 "'."אמדו

ב&לים:;• המלה"',' אותה• סיים.: צדקו•: המלט היא' האני-" המהפכנים והם
ויבדרךימעשלו י • שות."־: בכוח הביקורת שלו
? היספונטניים אנו: תאים ?כבו את~,הגקודה י
יותר. מאשר - .עומדים; 'שהיא לא בה אנו•
;-':. . ־' ;ד? :־.; ;: ' ,מנוחה •זמני","' •: מקום
"המ: על, כשהתחיל.לזוויגאירסקי בחזרות:.
:ו־. השחקנים,־ לט" שלו, :אסף סביבו •את:
.על גירםתויעל הרצה; לפניהם; שעה ארוכה
המלט,' גבורימלחמת המעמדות,' כפי. שראה
יוחלמידו . אותו מורו:הגדולישל:סווינארסקי:

? •: • ''. ברטילד ברכט•" י של לצדאיאו, המחזאי
.מלחמה :קינואד,;סויינאדסקי ''זוהי' בעיני
שד : • של.המלט• ימםתיימת 'במותו ־ שאיננהי י
.כש־ יהמחזה,: הרי ברגעיס האחרונים?:של:
,גופתו:של: ד/מלט-הגר,צח}ימטיל ;נושאים את
יהגופה:הצדה?• החייליים. שודדים את- : י לים •
איתי זמן אח מבצר אלסינור, פורטינברם

המנצח מופיע ככובש אכזר? המלט מת,
אך המלחמה לא תמה, מלחמת המעמדות
גמשבח. שנים 0לס סוויגארסקי על ההצ-
גה, וכאן בישראל הוא מגשים את חלומו.

תפקיד מחפש שחקן
:מציגים בכל יים• לפני את המלט 'אין
שלושה חירשים התחילי החזדית של הי
תיאטרון. ?הקאמרי על מחזה זה• אולם כע-
בור הודש של חזרות הידיע המלט "הקא-
— בי טרם בשל? ־עודד .קוטלר . מרי"?;—
לתפקיד•' חימשו בקדחתנית .המלט אחר,
והוא 'נמצא בדמותו של שמעון בר.' חתי•
אטרון הפסיק לחודש את החזרות על ה־
מהזה, כדי •לאפשר לשמעון בר ללמוד את
התפקיד, ואחר שיב החלי החזרות בקדח•

; '"־ תנות.
. הפעם לא היה זה םווינארסקי הנוח ד
קודם לכן נעים ההליכות, שהכירו שנה.
: בתיאטריז; "זיית"• זה בעל השקפת עולם ברורה, העו-ב"כרטםת". שהציג' . היה איש
מד על קבלת דעתי בכל פרט וסרט. סמי־
גארםקי • צייר. גם 'את התפאורה־ ואת 'הבג*
דים? התפאורה כבדה כיאה למבצר. התל-
בושות? מתקופת אליזבת השקםפירית. ב-
סגנונו י של. סווינארסקי ניכר כי דווקא
,מבחינה חיצונית רצה •לשמור על: "המלט"
..להשתקף ב־ ; 'מהפכנותו צריכה. ;,"רגיל" י  . : ;. , . ? ' ' ? : ; . משחקו.
התרוצץ ,לפניי הבכורה כ" . י םווינארםקי
שקשה היה לדבר עמו. חחזרות .עך ? ,הלום
בגרמגית,... אנגלית ופולגית,-:שלוש; התנהלו;

. —ל <1?
(56י גינס. בתפקיד: '.'חאמלט " אלק י

..,;י .:, . . '., .ועוקצני :;:"מתווו
':';;;;

"האמלט" של ציאולז מאווביץ — השחקנים הופיעו בפנים מאופרות למסכות.
שני משמאל: חאמלט (אגטוני אימלי) ואופליה (קויסטין קאוי) — הראשונה

מימיו (מארס 1966)

הבמאי . קונראד סווינאולקי (בצילום
מימין! שמעון גר בתפקיד: האטלט)
סוויגארסקי לא . אותן הוא דובר.' השפות '
העיר מלה בשעת החזרות, אף יצרלא פעם
.אולם הרגשת :אי־בטחי! אצל השחקנים,'
משגשאל היה מסביר לפתע• את כוונותיי,
וניכר כי הוא עצמו מפתח תיו כדי עבודה

את גירסתו!
? על חודשיים של-הכנות קדחתניות עברו
המהפכגי' שלהם. 'אומרת"הקאמרי" והכל מתרגשים: האומנם יצ- . ליחו ב"המלט"

ארנה פורה, המגלמת את תפקיד גרטרוד,'
זאתי־ פעם ראשונה אם הנסיך:מדנמרק: "
שהבמאי נתז לו שאנו משחקים מחזה, '
. מעמדות מפורשת". בשורה של. מלחמת
אפילו בתפאורה של סווינארסקי משתקפת
תמונה•, בה מובלטים גישה זו: יש בה:
שני מחנות — מצד אחד האצולה, ומצד
• הפרולטריון•.־•" .-. שני המוני• העם —

בכוריההמלטים העבריים" .
שחקן על ?המלט .שונה לחלוטין מספר '
: "התיאטרון. הוא כמו משחק רולטה. דנה, ,הקאמרי' הוד"הבימה". שמעון פינקל
י ואילו,השחקן בונו חודשיים להמלט שלו,
נתבשר על. כך. במקרה. , את 'המלט . שיגלם'
.אברהם שלונסקי, מתרגם' אני, לדבריי של
' המחזה, הייתי-;,בכוך•ההמלטים? העבריים'.
תואר שעליו אני גאה מאד. אולם להמלט
שאני לגילמתי,'1 התכוננתי למעלה ?י מעשרים
שנה, מאז גיל •שבע־עשרה, כשנכנסתי 'ל־
ריינהרט, : בית־הספד; הדרמטי? של ,מאכם.
כבפ-בהיותי בךחמש־עשרה, כ; בברלי̂ז

? ששיחקתי- בלהקה ;חצי־מקצועית ביידיש"•
חלמתי על.:הימלט• כעל 'הגשמת מאויי;,ה••
ו6'הזה יודע אני בעל־יפה יעז1 ?*־.י ורמאטיים.
ימלטרבנרמנית בתרגום של 'שלגל.

את כל ד'
:̂ וטיק, '•כשי שלמדתי ?ברלין• כשלמדתי,.
;בביחלהספר של-ירוינך'ךיט, המלט:• כתפקיד?
הייתי י בן,: שבע'זעשרה. "בשנת:.:926ג, י־יג
:
—';באיתי.-ארצך" "ואחת י-עשרים י • בין הייתי
ניאל

הצטרפתי\לתיאנזרוןז' האמנוחי י ן1ול ו"
יזומלט, אולם.הד־ את י ייל&תק שהציע לי או

? '? ?''?
גשתי-שאני 'צעיר מדי;יולא-נתפתיתי,. י

ישנתןי1927;*-כש;כנ9,הי 'ל"ה־/ אילם מאז,-
ונימה", :?לחמתי: ־ ןגל• יי המלט.; מןשך וןשע;
עשרה שנה הצעתיייכמ! אסיפו/;כלל.יה,,של
אן• חילקו. ' '.אולמ-"- התיאטרון' את, ;,המללף',:
את התפקידים בהיציבעת' ד,קולקטיב־־של-ד>י?
;תמיך. אסיפה .הכללית,','' והאצבעות הורמו
י .מיילא י: .אןגרו ,שילב6וף.

/עדי נגד המלט שלי,
ניתן לי, פעס:את-מכיקשו'.-ד'מלן1,ד,יה.:זןצ̂ל

יכילתי-ולהשתין1רר-יממנו, עילא-; דיבוקי כנ?ר
אחר כך באו חזרות שנמשכו 'למעלה' מחצי

שנד" אני זוכר היטב כיצד התכוננתי:לע•
לות במדרגות, להתעטף .בגלימה, לשלוף
הרב... זה היה שיא בקריירה שלל. זאת
היתה פעם ראשונה ששיחקו את. המלט
בארץ. עשרים שנה עברו מאז, עד ששוב

מעזים לגשת אליו...

לוחם המעמדות
,',מסקין שיחק אז את קלאודיוס, קלצ'־
קין את לארטס, אופליה היתה פני לוביץ',
תמרה רובינס שיחקה את גרטרוד המם,
וארי ורשבר ?היה פולוגיום. פורדהאוו בן
ציסי כתב לנו מוסיקה וצייר מצויין, י.
קולביאנפקי, הכין תפאורה מיוחדת ב•
מינה. תאר לך, התיאטרון שלנו — שעד
אז מעולס לא, פירסס במודעות שלו שמו
של שחקן — הוציא פלקט מיוחד להצגה
החגיגית, בי נאמר: ביים ראשון.15.12.46
תיערך הצגה חגיגית לכבוד השחקן שמ־
עין פינקל, חתן הפרס ע"ש• יהושע גזרדון.

לסלי הובארד בתפקיד? האמלט (11936
— עדין ועם חוט של חי

שלי. זה היח
י
.על המלט את הפרס קבלתי

במינו. כתבו אז המבקרים חמלט מיוחד .
שזה היה המלט יהודי. המלט המבטא אח
רות הנבואה היהודית ואת, צער העולם
היהודי. שיחקנו קרוב למאה הצגות ואז

לפני עשרים שנה, זה.נחשב לשיא.
עים. פרופיסור. גריגורי, מורי בבית־ספרו"כששיחקתי את המלט הייתי כבן ארב־
של ריינהרט, שאל אותי. בהיותי בן שבע־
?' אמר- המלט : ,בן כמה, לדעתך,' עשרה
בז-תשע-עשרה'. חוא צחק, ו־ לוי: ', :: תי
̂י־ שהוא-"צרין"לל-יי^ןמית^בןנ ,אמ^
־שכגייל.; צעיו ילאדבעים. אללתחשויב שים
;.הייתי 'יותר' יאפשר י לשחק' איות0 לאחרונה
-התליהבו 'הכל•מיד'מלטישנראו •ברו&ייה. 'שם
. ושתיים-";אני ואתת —.., עשרים ;בן;ע#ריים"ו
היתה וו .לא יכולתי' ?להתלהב מהמלט זה,;
:ההצגה היחידה שראיתי 'שפ ואשר י עזבת'
:או . באמצע. " היו שחקנים 'ששיחקו !אותה ־
.המלט בגיל. .חמ,שים. ואף.:.ששיימ, י אפ כי
יותו י לא י אוכל , אני: סבור. י; שבגילי עתה '
;:::,'; ''> ""?,. ?; V':?'': "

.. ..;יי " . ::?ן' אותו"• לשחק ,
מאז: המלטי• הדאשו' . עשרים:שנה;:עברו־,, .י
ואיל! י

: .ידוודי'־, ' רע.; אז: הייה)' זה '!"המלט י ̂ב
בדי י ?;המלט;::מהפכני",: ימובטח::;לנו הפעפז ;
בר,5^דגה;פורת:^גלמו ̂:.של;ש%נוו -מות
שושנז מסי;!ודין, א! דודו המל̂ו :את; אמ̂י
יתש כולטי ;שנייתהיה:.יאז!ובתו::אופליה^וען!;
יס5ו:ינז!רסקי:ד.ב8^>;;כששו רה: רותו"י:ש̂ל :
י.י.לפמע.;.יש .הבמ1תי ,חחתי מ1..אומנה-־|!ור1ז;
;להרגיש:גכך. ,קטעי! בלי? היא? : מצטטת: מי ,
!יל־ ''גם־-עשה' 'שמעין;בר ;שלמים-'מהמלט.'•
ילחוכ חודר זנמי'ס עמוק־ מסתבר, שהמלט" .'? ? ? - • " -. והופך עצם מעצמך, '

'! ע•' ! " , י י " 3̂גר'*'' ן ־" ,̂ '

' ־
 ̂
\ ~̂  ̂  ,!־"'*"''

'
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י ־־"־"
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"אני בן 15. אין לי אבא. מת
לפני במה שנים. אחרי שמת —
נעשת־ז אמא חולה מאוד. קודם
עשו לח ניתוח בלב. אחר־כך
נעשתה נורא חולה בכבד. בל
הזמן שוכבת במיטה. לא יבולה
לזוז. אני רק בא מהעבודה, לא
יכול לעמוד מעייפות, מביא לה
אוכל למיטה. אומר לה מלה
יפה. נותן לה נשיקה. מספר לה
על העבודה. אומר, שאין דבר,
הכל •יהיה טוב. בטח שיהיה

טוב''.
זוהי גדלות נפשו של נער, גדלות נפ-
שו של ש ל מ ה מ נ ו. למד — אך מעט.
והמעט שלימדוהו - לא לכבד את אמא
האלמנה לימדוהו, לא לחדד בכבודה, לא
להרכין ראש על מיטת־דווי-שלה וליטול

משהו מן המרירות, שהחיים הטעימות.
מעצמו הוא נוהג כך. מכוח דחף פנימי
והרגשה עמוקה של רצון להקל עליה

במקום שאפשר.
. "בחמש והצי אני קם. שם מים בקומ-
קום• יודע, שאמא כבר מחכה. לא ישנה
הרבה. לא יכולה מהכאבים- והצער, ש-
רואה איתי ככה• קצת אחרי שש וץ ל־

""ד— ? " - ?
זהו שלמת מנו• מטגל־ באמא, עובד,
מפרנק את המשפחה• חלומו חגדול:
לחיות קצין בצח"ל, בצבא־חקבע• ב-
תמונת למעלה י ה"חבר'מ" במועדון של
עבי פלורנטין, "בעי לוח הדמקח•

חנית, לוקת בשבילה לחמניה• לתמניה
עד שאני בא, , אחת מספיק לה עד הערב.
לא אוכלת הרבה• לא צריכה,־ אומרת.
מביא לה תה חם ולחמניח. מחייכת•־ איך
שקשה לה, אבל מחייכת. בשבילי; אני
חושב. זד. חרגע, שאני אוחב אותה הכי
הרבה. כשלוקחת לי ־את היד ומלטפת —
אני ביכה• כל בוקר - בוכה• חבל לי
לעזיב איתה לבדה. תמיד קר 'בדירה ה-
זאת• בחירף• אין בסף לתימימ. אבל אני

מוכרח לרוץ לעבידח.
בשבע אני כבד אןגל הרפד, שנותן לי
לחם ומלמד אותי מקציע. כל שבוע נותן
• 120 לירות בחודש. אמא לי 30 לידות.
מהכיטיח הלאימי 100 לירות ל- מקבלת.
חודש• יחד יוצא 220 לירות לחודש! חיים
עניים 'יש לנו. יש בבית עוד שני קט-
נים• הם לומדים בבית ספד ועוד לא
מכינים הרבה. רוצים להיות כמי הילדים,
החברים שלהם. אני עוזב אותם עכשיו,
שיחיו את החיים שלהם. כמה זמן יוכלו
לחיות בבה וו עוד שגה, צוד שנתיים.
יצטרכו להביא סרגסה, כפף בשביל ה-
לימודים — מנייד '־בוא ז מאיפה אמא

ואני נקת ז!"
ראש משפחה בן צ1.' נושא על שכמו
משפתות עצמאיות, מורדים בה לא אחת ימעמסה כבדה, שגס מבוגרים ממנו, בעלי
מגסים לפרוק עול, מתקוממים,' נשברים,

נכנעים. • "
עד חמש בערב •ולפעמים יותר, אני לוקח"אפילו שאני המפרנס יעיבד כל יום
כל הכסף ונותן לאמא. כל פרוטת• גם
? שאני רוצה של שעות נוספות. למה

'שתהיה לאמא הרגשה טובה, שהיא מנהלת
את הבית ושלא אני נ ות ן ל ה, רק היא
ת 'לי. אני נותן לה הכסף פעס נ ת ו ־נ
בשבוע, אבל היא נותנת לי כל יום, בש- ,
ביל לקנות אוכל, בשביל בגדים לילדים,

בשביל הספרים והמחברות שלהם".
. "לפעמים היא אומרת לי: ,שלמה, כמה
זמן לא היית כקולנוע, כמה ?' אומד לה:
,הייתי לפני ימיט אחדים. היה סרט יפה.
בלי כסף הלכתי. בשביל "יזה עבודה
שעשיתי'. זה שקר, ואמא יודעת, אני
הושב, שאני מעקר. נותנת לי חצי לירה.
פעם נותנת לירה. בכסף הזה אי אפשר
ללכת אפילו לקולנוע. אז אני שומר לי את
הכסף פעמ"ם-שלוש, ואז יש לי בשביל
בשביל פלפל' לאכול". , הקולנוע ואפילו

הציל איתי. אני יודע מוז עושים אה•"המועדון הזה הציל אותי.• תאמין לי,
דים. אני דואה' אותש איך מסתובבים
בדחיב, מתעסקים עם ילדית,' אומדים מ-
לים, עישים בעיניים. אני, יש לי שעה
זמן בערב, רץ פח למועדון. כשאני פה,
שעה־שעתיים־שלוש, טוב לי על הנש־
מה• שוכח את הצרות וכמה זיפת לנו
ואיזה '־חיימ יש לי. שוכח את המחלות
של אמא. שוכח את ־העבודה. פה אגי מ-
שחק פינג־'פונג או דמקה או בל המש־
הקים שיש פה. או שאני עובד בשביל
,עבודות־עץ. עובד בשקט, לא עומ- עצמי
דים לי על הראש. בשביל הכיף שלי.

פה—-החיים הטובים שלי".-
,שבע שנים נקפו מאז הסתלק אבא מ-
מחלת י ממארת. היה חייט קטן במשטרה.
מעולם לא נתרווח לה למשפחת מנו. מ־



עולם לא ידעו ילדיה את "הטעם המ-
תוק" של שפע, של חוסר-דאגה. אך מ-
יום שנסתלק אבא, נשארו חשופים ל-
. ששלמה היה מסוגל מחסור הגדיל יעד
לצאת לעבודה, כשמלאה שנתו ה־12, יד-

עו גם טעמו של רעב.

במקום הב<ת
בשביל שלמה מנו ובשביל מאות יל-
דים משכונת פלורנכין, מועדון הנועד
העובד והלומד בשכונה, הוא הרבה יוחד
ממועדון של תנועה, כדרך שמקובל על
ילדי צפון תל־אביב, או מרכזי רווחה
דומים. בשביל הילד הרגיל, המועדון
הוזז תוספוו לגית, צוד *מצעי לגידור,
עוד דדך להתרועע עט ילדים, להוציא
ת. בשביל ילדי פלורנטין, ו הנ לי מרץ, 
בם עניים ורובם — ילדותם נת- שרו
קפחה והנאות רבות ניטלו מהם בכורח
הנםיבית, המועדון אינו משלים אלא הוא
ם הבית. היא משחדל, -על"יאף במקו בא 
.ד£53£ט2עיו־,:י למלא בילדות־העוני-הזאח
חללים מרובים: של יחס וחום אנושי,
של משחק ובידור, של שחוק והנאה, של
חברות טובה. יצירח משותפת וסיפוק.
שכונת פלודנטין. יש בה עמלים רביט
ואזרחים טובים, שמעולם לא סטו מחץ
הישר. ויש בה נוער סוטה, שהרחוב הפ-
רוע כבש אותו, נגס כל חלקה טובה, טען
אותו בדחפים מסוכנים וביצרים לוהטים,
שלווים נרעדים למשמע. עלילותיהם מסש?שהחוק עומד מולם נטול־יכולת ואזרחיה

רות-השיער.
איך אומר שלמה מנו י "קשה לי בח-
יים. אני עייף. נמאס לי מהחיים האלה,
רק שלא יישבר לי יום אחד כל העסק,
מי יודע מה יהיה אתי אז 1 . מי יודעי' ?
כריו, כדי שיהיה להם כוח לעמוד בזה,"כדי שלא יישבר" לשלמה מנו ולחבריו
כדי שהרחוב לא ישתלט על נשמותיהם,
ולא יפתה אותם לגנוב מכוניות ילעשור
,חראקות' שגעוניות, ולהיטפל לילדות ב-
רחוב .— לשם כך בעצם אנחנו קיימים -

<ומר י. ישכיל, מרכו הנוער העובד וה-
לומד בישוב החדש ובעיירות העולים —
לנו לייעוד לטפל בנוער . לשם כך שמנו
־''מקופח, שבא מבתים עניים, מרמת חיים
:מוכה. זהו נוער מוזנח, שבדרך־כלל
זוא :מפסיק את לימודיו לפני תום בית־
־.ספר היסודי. הוא מסתובב ברחובות, מ-
בקש.לו תעסוקה. אם לא תימצא לו תע••
נדע לתת לו את זיקה חיובית, אם לא ,
האפשרות לגלות יוזמה, לפרק את המצ־
כורים הכבירים של מרץ ולמלא את חללי
וזסכנה של חוסר-סיפוק — אנחנו מאבדים
וחסר־ *ותו, משאירים איתי גלוי,,חשוף.?
תגנח לכל י הסכנות, הפיתויים והסטיות.
אנדונו מטפלים היום ב־30 אלף בני־
:וצר םזלה בכל הזורץ, ב־80\ מועה־גיגז.
'אני רוצה לזעוק זעקה גדולה: זה לא
גספיק! זה מעט מדי 1 זה צריך להזעיק
את. כל אנשי החינוך, ואת כל. אנשי ה-
עיריות והמועצות והרשויות. אנו זקוקים
לעוד מועדונים, לעוד מדריכים, י לעוד

אמצעי ייצור במלאכת כפיים!"
דוגמת המועדון בשכונת פלורנטין, מ־
בעזרת האגודה לטיפוח תויקה התנועה, .
מועדונים טכניים, ב־18 מועדונים טכניים,
שמשולבת בהם הפעולה החינוכית־בידו-

דית, עם יצירה ועבודה.
בשכינת .פלורנטין מקבלים הנערות ו-
הנערים פעולה חינוכית אחת לשבוע,
פעולה טכנית אחת לשבוע, וקבלת ש-
בת. המועדון פתוח לפניהם ערב-ערב ל-

משחקים, שירה, ריקודים ובידור-
. כל הפעולות מתקיימות בתנאי-דחק בל-
וצרים, שהיל- , תי רגילים. חדרים קטנים
דים מסתובבים בהם בלא יכולת .להגיע
בצלעותיו של יזה 'ומפ- . אבר, דוחקים זה

ריעים זה לוה. י
? - מרכז המועדון,? בן? ציון רומטן, קובל
קשות ;על התנאים. הדחוקים. הוא :מכתת
את רגליו ממוסד למוסד, מבקש, מתחנן,
משמש. פה למאות הצעירים, שהמועדון
הוא ?נענה . חשוב בחייהם. ממלא תפקיד"
הצרכים, ?הגדלים : לעת, אך לא לסי . מעת

והולכים.

י ידי 'החניכים .בחדר העבודה של המועדון• מרפק נוגע במרפק אך מעשי דחוק ודחוס
י מרחיבים דעת רואיהם• י

"יאכטה" פלורנטינית, שהשתתפת בתחריונ בשנה שעברה•

בפורים הציגו החניכים תיאטרון בובות•
כל י האביזרים הוכנו בשיטת ,עשת זאת בעצמך

מנוות־נוי ואהיל אמנותי — בשיעור בתורת החשמל•

המדריכים, , העושים מלאכתם נאמנה,
פוקדים לעתים מזומנות. את בתי הני־
:יהס, ולומדים לדעת כמה קשר' שם.
וכאשר ? הטבע. כעס '.לאחרונה ושוב הוצפו
בתים ודירות בפלורנטין בזרמי בוץ וג,'ש,
גייסו המד־דיכים -חניכים לעזרת המשפ־
חוה. והם עצמם התייצבו בראש הפעולה.
ה- המצב במועדון הנוער. משקף את ,
מצב הכללי בשכינה: מי שיכול בורח
.דירתו 'הדלה מהשכונה הזאת, מעביר את
והדולפת לעניים ממנו, שלהם עדיין אין
ברירה. כך התפתחה התופעה ,של תח-

לופה גבוהה. •
אומרת המדריכה שישנה אלגם: "א-
משקיע בו י עמל ועצבים זה מטפל בילד,-
- כעבור ישנה הוא כבר לא שלך. מש-
פחתו אספה את האמצעים הדרושים, שק־
עה בחובות גדילים, וברחה מכאן. וזה

קשה, באמת קשה''.
?העוני הזה, הדלות המנוונת הזאת - ' לא בקצווי ארץ הם מצויים. לא? •בעיירות
פיתוח נידחות, המאוכלסות עולים הד־
שים. כאן, במרכז הארץ, במרחק של
10 דקות נסיעה מתל־אביב הזוהרת, אחה

מוצא מאית משמחות •ייתיקות, חלה? ילידי ?
הארץ מדור שיני, המתלבטות בשאלות שו-
טפות של קיום ושלחם מרוח בחמאה הוא

בשביל ילדיחן מעדן־של־חג, שרק לע־ .
הים רחוקות הס מתכבדים בו.

בל המאמץ - יאכטות
עבודות־חשמל, מנורות אמנותיות,. כלי
נוי שונים מעץ יממתכת, עמדות דפייה,
חוט ונייר, בובות לפורים - אלה ואחדים

. הם מעשי ידיהם של החניכים במועדון.־
אך גילת־הכותרת בפעולתו הטכנית. של
המיעדלן: ה"יאכטזת", שהחניכים עושים
במו .ידיהם; .לתחדית הארצית של כלי־

:שיט כאלה. , תחרית המפרשיות הקטנות מתקיימת ב־
, ראשית החופש הגדול, בקיץ..משתתפים
בה בדרך כלל 600-0 "יאכטיח;'. משנכנס
אלא גם אדר,' מרבים לא •רק בשמתה, ?
בהכנות האחרונות לבניית ה"יאכטות".
עשרות חניכי י המועדון, תלמידי תיכו־
.להם בגילם (שהם כאן גים או מקבילים
ריב מנין).העיסקיס במשך שעות היום
בעבודותיהם :השינית, טעינים כבר עתה
מחה נפשי גבוה: איך יצליהו ה"יאכ־

טות'' שלהם ז כיצד יעמדו בהתחרות הג-
? דילה? באילו מקומות יסיימו

שנתיים הכשירי. אותם בקפדנות לבניית
שהחניכים משקיעים בה מאמץ, דצון־בר-ה"יאכטות". זוהי.מלאכה נאה ימסובכת,
זל ומסירות' ללא־גבול.. כאשר מתחילח מ•
לאכת היאכטה, :שוב אין חופש ואין מנו־
תה ואין נושא אחר ואין שיחה אחרת -"
אלא ה"יאכטות" הקטנות, בעלות התפקיד

הגדול. י,

רוצה להץת קצ<1
חלום גדול. יש לו, לשמח מנו 'שלנו, י
? לא סיפר עליו לאיש• עד כה היה עדיין
בסוד כמוס. עתה החליט שלמה, כי? ה-
גיעה העת לשתף בחלומו אתרים: הוא
.בצה"ל. הוא מוכן לס- רוצה להיות .קצין
בול, להתאמץ, לוותר על הרבה־הדבד,
דברים. אם אמא: תרשה לו, יןלך לצבא
קודם שתבוא שעתו, יצטרף לקורס קצינים

כל •חייו' לנושאי זה, י . . ויקדיש .את
ישנה י. דרך לעזור לו — ולאלפים רבים,
עוד מועדונים כ* . הדומיט לו — לפתוח

.כאלה. אלה. הרבה מועדונים

מרכז המועדון, בן־ציון רוטמן!
"כבר איו לי כוח לרוץ ולבקש"!



י'בהךי־אילת, אי שם, במעמקי נחללשלמה אשד
מתגודד, לן. איש א ד ךז ק רז מ 1ז ל פ ו ת. אחד
הערוצים י הפראיים "משמש לו בית ו"תחנת*

במינה. נשיוך מיוחדת,
ואדי־מסרי הוא נחל־שלמה•
ערוץ בהיר, שהרים קרחים וש־
תוקי־הוד הופכים אותו פה ושם
לכמעט־קניון• קרקעיתו סחף ו-
חצץ ושברי־סלע, שננגסו משולי
: שטפוןיאיתנים• פה ההר. בעתות
ושם ניצבות בתחומיו שיטות מ-
דובללות, הנועצות שרשים עיק-
שים לתוך האדמה המדברית•
שרשים המשתרגים לכל עבר ב-
בקשם לא־כלום־של־מים, משהו
מן הלחלוחית השמורה מתחת ל-
חלוקי הנחל הבהירים• כאן קרו-
בים השמים לרכסי ההרים הע-
קרים, וההרים עצמם, הנוצרים
אח הערוץ משני צדיו, מחליפים
הדרן את גווניהם — מב־ לאורך
היר־מסנוור לכהוי־אבל• עופות
של טרף ונבלות מופיעים מפעם
לפעם בשוליו הגובהניים של העז
רוץ, שטים בפרישה שוקטת, ת-
מימה לכאורה• רק מקרוב אתה
רואה משהו מאי<ם במבקיהס
המזוגגים ובמקוריהם המעוק־

מים'
ומעל הכל — דממה. רק הרוח, הנעור
מפקידה י לפקידה, שורק לו בין המיפל'?
שים, מלחין זמר צרדני בין צמרות השי-

יטת המדברית• '

? פתאום — רעם קרב ובא. רעם ישיש בו
פיחפותיט? ונפצים ונקישות מטורפות. כמי
גזו ומופיע• לו פת- חזיון־מדברי מתעתע ?
אום אופנוע זקן ורצוץ, מעלה פיח ואבק
ה- . . פני י אבני בהול, קופץ ומקרטע ..על
התחוח . נחל, מסחרר גלגליו בתיו .הסחף
של השטפונות האחרונים• על חאיפנוע
השתעלתני הזה, המנהל מאבק נואש ו-
בלתי נרתע בדרך שאינה דרך, ? מקפצת
דמות מוזרה, גדולת־־ממד, הרכינה על
כידוךההגה במאמץ ניכר' שלא לאכד אח
השליטה.על חית-המנוע ך,זקנה. ושלוחת־

הרסן המקפצת מתחת לתושביתו: ?:

מעונו של אדם מדבדי
כשקרבו! - ובאת מולך אותה מיקשה מו*
? אתה מבחין פוואום אדם ומכונה, : זרה של
בקדקד 'גדול, .שכולו?.מחלפות: שיער?ארו־
.המתבדד:לווה ??המדברית בית. וןקן"מידות
. השיעך מציצית ? שתי חחמימה. מתור שפע
עינים בחולות, אשר תופ, ?ןכות, :פלדה
קרה יאש של נבואה י עושים •'בהןי: בעת

;';::;:/:,;•:::: ".::.? • . י ?.? ובעונה אחת.:
?י המאבק' בין:קרקעית: הנחל; לבין;דואופ־
נוע, מאבק:הרצוף: נפציצים! מחריש?: איז־
.לאחד יבהולות:נמגיע, גייס ותימרות •:אב<|;י
::שהדוכב ביותוד:::שעה משיאיו:?:הרעשניים י
̂-;יווד;מתו1חנחלי רבבו,זצפונת מטה את;
אל?:עבזי;שוליו;;וומתמתניס . שלמה ופונה
של ההר; השחור,י:;:הקרוי-,החלשלמה,;;;או
'? .", ̂־וןמדבר^^ג'בלדמםרי• י; ? בלשון ;תועבי
יידר' יהזקז .נבלעים האיפנוע י כין כה יכה
בע(:השיער,הארוךב־ ̂ר מקורצף"עם רוכ
̂בבת: :אהת חדל :קטן." ומעוקל .:ערוץ סיתרת

נשמעות שתים־שלוש גבי־ ־.שאון הנורא.,
ןות עולצות של כלב. ושוב הדממה

־.מדברית הגדולה.
אם תלו בעקבותיו של היצור המוור
!זקירטע כאן יחד עם האופנוע ששייר
*חריו למשך זמן ממושו צהנות של
?רך ושמן שרופים, תגיע בסופו של
'בר למעונו המוזר של אדם מוזר, החי
לו בבדידות מזהירה באחד מן הערוציב

?נידחים והפראיים שבהררי אילת.
לבדו. הוא וזוג כלביו הקטנים.

לבדם בתוך אותו ישימון שתקגי, בתוך
<יתה מיקשת־נופים מרוממת, שפראיותד
'נוקשותה האילמים הם כסם מרגיע לעצ-

:ים•
לבדם במבוא הדרך העולה לסיגי, למר-
גלותיו של ההר ה־דול וחמשחיר למרחוק,
?זקרוי הר־שלמה. לבדם מול העקרות
זזעפתנית, הנצלית בלהט היום ומתכווצח
כצינה הנוקבת של הלילה הגדול והשחו

החריף•
תחילה אתה מגיע עד לאופנוע, החבוי
לו ביו מיצבור של גרוטאות ופליטוח
שפלט הים לחוף, ואשר נאספי ונגררו
:!רחק רב עד הלום•• מעל חאופנוע ~
:יקרת־סלע, המוליכה לתוך ערוץ צר ו־
שם במשופע מתעקל. לוח של עץ ניצב י
לטפס בו אל ניקרת־ . :די שאפשר יהיה
הסלע וממנה אל אותו ערוץ, המשמש כ•
המדבר."מסדרון" המשור אל מעונו של אישי

"המכין להתפלת מים" שחקים "המתי
נודד" בערוצו• התפוקה .-? כוסי לשבוע?
התקוה — גדולה יותר• נתמזגה למעלה !
מת המלאכה של דוד כלי ולידו סכו
כבנייה, באמצעותי הוא רוצח לאגור או
מי השט&ונות• בתמונה מימיו! "המת-
בודד" כלי על רקע הנוף הסובב אותו



משתגיע אל אותה ניקרת־סלע יקדמיד
נביחות רתחניות של זוג כלבים. לפיכך
אינך נזקק לחפש את ?המצילה כדי להו-

דיע לבעל־הבית על בואך.
אם תטפס לאותה ניקרה ותמשיך במס-
לולו של הערוץ הצר, תגיע עד מהרה אל
זעירה של היצור חמתגורר כאן."מחסני-הסתר" ואל "תחנת הנםיתות', ה-
מסרי". שמו הוא דוד כלי. .קוראים לו "מבינזוז קרחו. של ואדי־

ערימת המציאות
אף. כי חי הוא בבדידות 'ובפרישות,
מקבל דוד כלי את אורחיו בסבר פנים
יפות, נכוו להעמיד :לרשותם את כל
התשובות המוכנות באמתחתו לכל שאלות
הסקרנות והתמיהה שמעתירים 'עליו.: -.
ל מהיכן בא"לכאו־ומרועו-יהאס מי• הוא
"ינביא, או איעףד"־הז:' ו־ 3̂קןו^ך'־או "?!?
כלום אין הבדידות אוכלת בו, כלום •אין
? י מטריפים י את י במדבר עצביו? יפחדי היותו לבד י
? מה פתאום?! קדוש? חס ו- "נביא

?
המקום :שאוהב את. שלום! סתם בן אדם
הזה, שמנסה •לחפש פה פתרונות :לשא-
לות גדולות של י פיתית ,שממות• לבד ?
מתרגלים,־ מוצאים ענין רב גם בבדידות.
מפחד ? כן, בחחלט. לפעמים מפחד מאיד.

, אבל גם לזה מתרגלים. ומתגברים".
אתה מדלג על פני עדימות של סמרטו"
טיפ, המשמשים לו לצורר דישון ח' קת
הקרקע הזעירה שבירא לו ביער הסלעי;
על פני ערימות של בקבוקים ריקים, קופ-
; על פני לוחות וקרעי פחים, סאות ריקות
אותם גרר לכאן ממרחק ובמאמצים עצו-
מים, על מגת שישמשו לו חומרי בגייה
למלונותיו ולסכרים שהוא מקים,• על
פני חביות, צינורות, מיכלימ, מלכודות־
דגים ועוד מאה ואחד פריטים, שכל
סמרטוטר היה גאה,, בהם. את כל אלה
הוא אוסף לאורך חופה של אילת, לעתות
בוקר. כל אלה פליטות שבאו לחוף עם
? וערוצו זרמי הלילה• החוף נשאר נקי
הנסתר של דוד כלי מתגדש באינוונטר

מגוון. .. ? -
אתה ממשיך הלאה ועובר צליפני ה־
שכל מה שזרע ושתל בה נשמד בידי"חקלאות" שלו — אותה ערוגה קטגה,
האקלים האכזר והקרקע המלוהה• אתה
ממשיך ועובר על פני "מכון 'ההמתקה"
'"רב הוא מנסה להפיק זמן שלו, שזה"

בו מים ראויים לשתייה ולהשקייה.

בוס מים לשבוע
"עם הירקות אני עוד מנסה ומאמין
שאצליח — יסביר לך דוד כלי בעברית
באנגלית: שוטפת, ?.:כבחירתך, רציצה, או ,
,פד' מלונים וגם .תפוחי־אדמה. .לי — היו
הכל נשרף, ימת. •עם ,המתקת המים יש לי
הצלחת גדולה יותר. בתחילה הייתי מפיק
מים בחודש, עכשיו אני מפיק כוס אתת י

אותח :כמות בפחות, משבוע". ,
"מכון־ההמתקה" של דוד הוא כלי עשוי
משתי חביות ישנות, המחוברות ביניהן
,:גבי אופנועו, על ידי 'צמיג נישן. על
ואחרי יכן על גבי גבו, הוא :נישא לכאן
מים מלוחים, אותם הוא י שואב מימה: של
אילת. הוא יוצק •אותם אל שתי החבייה.
ההתאדות הנוצרת בתיך התביית ע"י
מיקוד ?קרני־השמש "נתפשת" על ידי: ה־
מכסים ומשם היא נושרת, כמים טהורים,
התאוד . : המיכל: המיועד לכך זהו 'לתוך
.של העקרון וה"פטנט" ל- הגט!1 השטחי
פיהם:מפעיל דוד כלי את ה"מכון" שלו.
,כל? התהליך הזה י?רצוף,": לדבריו, אמצאות
ותתבולות; אותן הוא נכון לגלות רק בבוא
.יעבור יעד בוא המתאיס; כמה זמן יהמיעד : :.. : ; , -. ;  ? המתאים .המועד
י;;"'עדיין.מוקדם לקבוע תאריך, 'אני עדיין
:י' מיתי אוכל ,עדיין י; אני לא יודע מגשש.
לפתור "את: יכל י הבעיות, הניצבוו* ל$ני.
אבל 'אני 'בטוח שאןןליה, בסופו• של ידבר,
שיל:!ימים*:-ימתוקייים . "במייות ?גדולות

להנויקי
'גמזאז;קרגי השמש• השיטה י שלי להת- ? :י >"! ..'י 'זזזילי'נביותי .תהיה :ים גלח מי
!של:;התבודדיומיבבהררי־ ::: י בל. הפרשה:,חוו
;;זולה:! להשגת ."'?דגך .אילת;::יהיכיש"י.אחר.י
, ופיתוח האיור: המדברי' מבחיגה חק- מים
־ירבה :ו- לאית, 'התהילה בתוצאה? מקריאה
נוגות על: גורלו של האדמ'ו- ממחשבות•,
ת- ;הביאו? את: בעל העולם.; .עובדות אלו
: הפ- חווה מקליבלגד : שבארה"ב ובוגר י
למינהל; עסקים,'.לידי 'היפושי פת־ קולטה ?
עד מ־ רמות והתעניינות •גדת־היהודיח.•
הדה נוכח:זיד כלי כי כנוצרי אין הוא
מצדרהנםן של המיתדפ והחל מ- י: נמצא

דוד כלי אוהב את המדבר, את הבדידות ואת האלוהים•

מדי יום מקדיש "המתבודד" שעות מספר ללימוד הלשון העברית• הוא כותב עברית באותיות לועזיות על גבי לוח מתכת.

אופנוע זקן ומרופט משמש לדוד כלי
אמצעי: תחבורה מוזיר, בין קו הנשמר!

שלו וביו ה"ציביליזציה"•

;הדת תחת כנפי ' חפש 'אפשרות להסתופף
היהודית. מי שהכניס אותו בסיד 'היהדות
היה דניאל סילבר, בנו של ,הרביי אבא
הלל^םילבר. לאחר? שלמד את עיקרי הדח
היחודית והבין את מהותה, לאחר שמצא
עצמו מזדהה אתה ונכון בלב שלם למלא
• ב- את מציותיה, עמד הנוצרי דוד כלי
בחינות וזמן קצר לאחר מכן קם מאצל

יהודי "ח(קי", , שולחן הניתוחים כשהוא
מאז יעד היום 'הוא רואיה עצמו 'כיחידי
לכל דבר ומשתדל י לקיים. את כל. מציית
ימצוזיר י כך, על בל פנים, ?זזוא ?ההלכה- '"

' ?/ ' י ? • ' ? ? ? ' ''. ';. '.? . ' י 1 בפניני• .":
לאחר מכן' התגרש .נ&אשתי, 'מכר דאת
: ושם ? פניו לישראל, אליה הגיע לפני כ־3 שנים והוא בן 38. •הייתי הגדולה
זמן: מהי לאחד הגיעו ארצה' הצטרף
בהרי-אילת. בהיות'המטיי־ לטיול שסייר •
ניתק • מספר,..? . לים בנחל-שלמה,־? כף;הוא
, בטובתי ימצא 'עצמי. פתאום: ל- מהם שלא
זו-שעת ערביים•! ועד מהרה בד..? היתה
אל? אחד ההלה יורדת העלטה. ,הוא טיפס '
" שמעל לנחל. והחליט:.לישון שם הערוצים
. '.למצוא: .את :"היום ,י והוא '".יוכל עד, שיאיר

'!;;; • ?;:;; 1:,;; 1
דרכו לאילת.' /.;. 1

י הוא־"ישמר, ביקריני'' את מקום, הערוץ
•' אל והחליט לחזור בהזדמנות ראשונה

- ? •-? ' ? _ ; - • •:. אותךמקום' יפה:ופראי
"ביחו, 'שדה ' כי6 '?•ימשמש ;הערוץ? הזה י י
דמיוניתיו ורעיון ד'פ־ פועלו ומרבץ 'לכל •
דהת -השממות.המקנן, בקרבו. מת 'הכספים
למחייתי הצנועה • ולרכישת ? פריטי ?י ציוד

?• • :;;־כר פעוטים", היא־ 'שואב מכספי ?;־ו •:•
, י. .י • בארצותי-הבריה•

?גמלים; וצבאים .הואי איסף 'באזור •גלליי .'
,ערוגתו: החקלאית; :הוא. .מביא אל להשבחה
ימת הערוץ .הנסתר;שלד. פליטותדים,:מחוף ?
ריקות"יאותן' מטילים . י וקופסאות . אללת ,של,
הטיילים במשעולי. המסעות,'*;עוברים־ סמוך
.המד- .למקומו.".הכל. :לצרכיה. ,שלי"יזוותוך
בדידות; וי־ • ,,־ש.ל, ברית,,"המשמשת.י;:לו:,קו.
̂־ ככתפיהם אך ־'' ' ־? י י יד'שראה,.',ד'אילתיכ("ימו?!כינ אין הדבר מטריד' אותי; " ? י ־ י '
ממיצפירי ־ הוא חולש;— . רואה י ואינו
 ו"דרך־החוגגים"

נראה י — על נחלישלמה.י
העוברת בו.: את מרבית, שעות היום הוא
':ביתרת הזמן מקדיש לעמדה 'ול"מחקד'י'.
, על, הוד הטבע הוא קורא, מתפלל, .מתענג

י: "' ; ,המדבר המזככת. ועל .דממת
והי חיים :ספרט- ' הוא מסתפק במועט
:י— הוא, מודה — :אשד,, "אני •צריך

ניים. :
— הוא : ,לי, :מישהי שתבשל: .צריך אני
̂,:־- אבל בשביל ממהר להסביר. אתי עצמ
שקום::כיה',: צריך יאשה; מיוחדת וזה , לא

' ., ' ' ? י :  ;:: :? , ' ; , , , , פשוט;'למצוא"
' הוא I הוא;מקווה:"שעוד ימצאי^בינתיים
לפעם .:;,קופץ" .מפעם ־ אך :: הוד:;בבדיךות,
גני־אדם;:;לקבל דואר, ^לראית • :? ;;:' ילאילתי ?: ? ?י: י •; ;: ל?ןנות|עוז£ים^:;:: *!* ~::;י
:כשמתה  הוא ';חוזר

ל
:יה1א-אינןר::־שתמיד

אל-משכן::הבדידות שלו; שבנהל-שלמה,
.שכו;;:פהי,::הוא;;חמז,שקיומו:; מוצדק יותר,
מבטיה' לד :כי ̂הוא : שפועלו; יפה: י1ונר.
י::ה3יון-מדברי אלזהימ,יקרוב'ד־דכמ באותו

;:'::;, , מאשרלמקומות, אחרים. ייתר



בשד שנתיים תיערך במבסיק! האולימפיאדה ה־19 - אך התעודדו ספקות 28 נונטיקויםיטי. היושבת בגובה של למעלה
מאלפיים מטר ויותר מעל פני הים. היא מקש נאות לקיים בו תחרויות ספורטיביות. אשתקד נערכו במבסיקו־סיטי תחרויות
מבחן מיוחדות. בפיקוח רופאים ומומחי ספורט מארצות שונות. שבאו לבדוק אם אמנם נכונה הטענה כיי ללחץ האזיר
בגבהים יש השפעה על כושרם של הספורטאים ועל הישגיהם. לאחר אותו "שבוע אולימפי' מיוחד, כשנבדקו התוצאות
- נחלקו הדעות עוד יותד. והשאלה לא נפתרה באופו מותלט. האם !הוהים הםפודטאזם לתקונ"ח 1?חמי:למ1ח חתוחודח

מכנאי בודק את איכות החמצן הנשוף•
בתמונות למעלה < מימין • מייק טורנר,
אלט' האוניברסיטאות הבריטיות בריצת
* מילין, נושף לתוך מכשיר מיוחד, אחרי
המיל־ניסוי על אופניים• במוכז! איש
הצוות (בשתוו) בודק את התוצאות
אחרי שבוע של ניסויים• משמאל: ד"ר
גויפית־פיו מכין את מייק טורנר לתרגיל
האופניים. יי"י יייבור אלסטרווות לגופו

•ן במכסיקו. כדי שהשיגו תוצאות נאותות בתחרויות? מהו פרק הזמן הסביר הדרוש
! להתאקלמות זו? מה יהיה ממוצע ההישגים במכסיקו? שאלות אלו נותרו ללא מענה

מאת דאדלי דאוסט
צילם פליפה ציאנו
מכסיקו־סיטי, משגת 2260
מטר מעל פני הים — היא אחד
הכרכים הגבוהים שבעולם. לחץ
האוויר שם ודחיסותו נובלים
פדי 25 אחוז משיעוריהם בגובה
פני הים. שליקת ביצה רכה מצ-
•, במשחק ריכה שם חמש דקות
הטניס משתמשים בכדורים מיו-
חדים מותאמים למקומות ה-
מצויים בגובה רב מעל פני הים.
אצל אנשי־עסקים רבים מונח
על המכתבה מיכל חמצן ירוק,
ושחקנית־הקולנוע־לשעבר מרל
אוברון, הנשואה עתה לתעשיין
מכסיקני, מחזיקה שני מיכלים
של חמצן, מצופים .ברום, ליד
י שאינו אתלט .מי מיטתה. לגבי
— כל עליה במדרגות גבוהות,
במןה בהעפלה על הר אוורסט.

כאן עומדים לערוך את ?'המשחקים
האולימפיים של שנת 1568• בהדרכת ה-
נשיא, אדילפו -מאטיאים לופז. מבצעת

; בונים מכסיקו מפעל-בניה רב־ממדיס
ארמירספירט, מרחיבים איצטדיין עד
כדי 100 אלף מקימות, ובמרחק קילומטר
יחצי משם משלימים איצטדיון שני, גדול

עוד יותר.

"שפני־ניסוי" על אופניים
על כך שמכסיקו תארח את האולימ-
פירה הוחלט לפני שנתיים, והבחירה הי-
נגד ה- תד' לסלע־מחלוקת. האיש שיצא,
בחירה הזאת בחריפות רבה, היה כרים־
טופר בראשר, שזכה" כמדלית־יהב במל־
בורן ב־1956,' ובקיץ אשתקד פרסם 3־
• הלונדיגי7 מאמי? צ אשר עורר ..איבזריור"
ענין רב• באוקטובר 1965 שלחו 17 מדי-
נות ייתר מ־200 אתלטים ־ועשרות רופ-
אים לעיר מכסיקו, ל"שבוע האולימפי"
שהיווה ניסוי לגבי י השפעת לחץ האויר
, הספורטאים, והפך 'לשכיע־תחדויית ע;
' בריטניה החליטה לא ל. חדי('. ביותר.
השתתף בתחרויות באופן, רשמי אלא עד-
יי' גיםויים משלה במשך ארבעה שבו-
עות' תחילה בלונדירואחל כד במכסיקו.
בניסויים אלה השתתפו ששה" רצים למר-
הקים *ימניים, 'שניי רופאים ושלישה
לאבוראנטים. הם י השלימו את הניסויים

בדצמבר? 1965. ־
"תהילה 'השבני לד'כיא אתלטים מכל

המקצועות — הסביר רופא הצוות ד"ר
ריימונד אואז, שבשעתו היה מדדיך־חתי־
רה בקמברידג' — אבל באיפןיזה הייני
.אל ה- מביאים ציית גדיל, .ייתר משיביא

, משחקים האולימפיים• בחרנו במזוריט
שהבאנו, כיוון שהם בעלי ביצועים פי

ונוחים ?:למדידת נתוניהם"; השיטו! בים ?
;של מטרונום : לפי, קצב :'היתהי. :פשוטה:.
;:סובבו •"שפני:הניסוי".: דוושות ?של אופ־
ניס קבועים, שהותקנו; לשם 'מדידת ר,יח6
: .קצב-הנשימה. עומס־העבודת,. ובין ביו, .
:שבאווירי . .מהירות־הדיפק:.ואיכות, החמצן
. הנשיפה. היי.ריצית־ניסוי ','למרחק של
(1600. מנזר), :;ואחת: לשבי* ?? מיל;; אחד:
'':ל-3<:מילים. בשנ? "? ? תחרוודריצו! ? נערכה: ?י י,
ימי1ז)מנוהה• ־ עסקו; הבחורים:יבקניות (אז
חד"מחם. נתאכזב מאידלכאשר 'נתברר לי'
יויםיראפם ד-" הגלימות המכסיקניות ,,,כי. את
והזילות;1 ביותר:•קונים ,.בסופו־ '.

, ;הצזובות
:השיטה ?;*האמריקנית) או מוז־ ;;מאדקט לפי

̂,;ש^ביב;.לעיר. ,יאמנו:;בריצה,:בה
,,מייישמנןןה ?לע!5ור:אתייגשימתו בגובהי 1 ? ; '
̂ו ע^ול-:<י1זתעלף"^ סיפר מיי 3350??' מטד,:" '

חקלזויי^ ,טרנד, ־םטודנט־"^מחקדיבכלכלוו •
4600 יוטו' בגובה: ';,מיישגפלן ?; •בקמברידג,
ארוחותיהם' . לקום"';''1' את : י התקשה "*מאודי
המורכבות מתבשילים י בלתי־מתובליס, היו'
י אוכלים •במסעדת 'מלוז י!.מאריה איזאב?"



המבואר' במכסיקו-סיטי• קבוצות אחרות
שהשתתפו ב"שבוע האולימפי" היו להן
צרות גדולות יותר. רוב חבריהן לקו ב-
שלשול, פרט לצרפתים, שהביאו עמם

אוכל. ואף מים, וכמובן את טבהיהמ.
המחלוקת סביב בחירת העיר 'מכסיקו
כאתר למשחקים האולימפיים הבאים, סו-

. בבת על שלוש שאלות:
י העלולים תנאי הגובה הרב לפגוע ©

י בכושר־הביצוע של אתלט
' העלול האתלט ללקות בליקויי־גוף 0

בגובה רב כזה ?
0 באיזו מידה משפיעה ההתאקלמות

על הביצוע או על הסכנה לבריאות ז
כדאי לבחון:את ?התפקיד שמי,לא. הגו-
בה, לברר את דעות המכסיקנים: לעומת
, ב"אובזרוור", .במאמרו דעותיו של ברשר
ולבסוף נראח מה חלקה שאפשר ללמוד
? - -־מ"השבוע האולימפי" ומן ־זזניסויים של ? ? הבריטים• _ ..-

-" השפעת גונה רב על
כושר •תביצוע
בתחרויות קצרות ייתכן שתנאי הגובה
;רב אף יסייעו ־ לאתלט: הוא נתקל
:התנגדות־אוויר קטנה יותר. ? אך, ככל
!זהוא מאריך פעולתו, כך יוצא .שכרו
?ל. גורם. זה .בהפסד. מחמת "חוב־של־
זמצן", ששיעורו נקבע במידה רבה.-על־
ידי ?לחץ־האוויר, המעביר את החמצן י מ-
:עד לקרומי־הריאה "לתוך הדם• בגובה
משתדל האתלט, לקזז את המחסור '*'
:חמצן, על-ידי החשת קצב הנשימה ו-
הגדלת כמות־הדם שמזרים הלב י בזמן
.־ הדם אסויים, יכן בהגדלת כישרי של
'העביר חמצן. אבל כל אלה אינם מספי-
קים. שריריו נחלשים, היא מתעייף וכו־
שר-הביציע שלי יורד• על• כך :אין
' '? ' ? ־ לחליק• ? . 
'־ אשר להשפעת :'הגורמים האלה, אומר
. הבר הועד האולימפי ה־ תוזואה סאינס,
מכ3יקגי: "ביצוע שאורכו יעד שתי ד-
קות לא יושפע • ־משתי דקות, עד ארבע
דקות — הדבר תלוי במידת. ההתאקלמות
של האתלט• מעל לארבע דקות יואט
כל *ביצוע". ברשר מסכים' אתו, אבל הוא
מפרט: בתחרויות "אכספלו"סיביות" ?(היי-
נו המצריכית מאמץ מרוכז במשך זמן ק-
צר, כמו ריצת 400 מטר) "יישברי כמעט
כל השיאים העולמיים". הואי מזכיר שני
עולמיים שנשברו במשחקים ה־ שיאים ,
פאן־אמריקניים בעיר מכסיקו ב־1955, ו־
מוסיף שכל השיאים במירוצי-סוסים ל-

מרחקים קטנים נקבעו שם'
אולי כך — אבל ב"שבוע האולימפי'
לא ראינו שום סימן שיבשר הסתערות
כללית על שיאימ עולמיים, הקבוצה ה־
בריטית ערכה רק תחרות אחת — מרו,!
שלושת המילים אחת לשבוע. הזמן ה-
ממוצע הטוב ,ביותר שלה עלה בכ־16

?, שניות. על זמנם הטוב ביותר בלונדון.
; בכל זאת "אני מניח, שיוכלו להסתדר
? עס י החוב־של־המצן מעל ל־400 מטר",
ד"ר ל. פיו, פיסיולוג "ומטפס־הרים אומר.
מנוסה בגבהים (ביו השאר ?בילה חורף
בגובה 6000 מטר י ומעלה בהרי ?הימאלא־

. . ־ . . .  ? ' •(
י
י 'יה

השש ללינןו"ם גופניים
: אתלטים, שיתחרו ?במכסיקו, יסתכני ב־
לחץ-דם גבוה, בקצב־דופק מהיר, וכהת-
. עייפות יתירה. המכסיקנים: אומרים, שמ-
עולם לא מת אדם מגורמים. אלה. אולם
ברשר מזכיר• שני רצים שהתמוטטו ב-
משחקים .הפאן־אמריקנייים בתאנקובר ב־
אה: דבריו של מאמן ? 1954, והוא מביא:
. ניסקאנן, היושב אולימפי ־ ותיק, אוסקי
, באדים־אבבד"? בגובה 2150 מטרי גיסקא־
: .בד. ביקילה, מתנבא ש"יפלו קורבנות"." '' נו, מאמנו של רץ המאראתון הגידול אב-
' המתאגרפים על אפיסת-הכוחיח. ג'יז קוק,"בשבוע. האולימפי" התאוננו בעיקד ':.
'הטוב שברצי שלו- 'ממחוז ?.המשיר, ' בגאי. . ..הבריטית, הצליח ל-י. ;: •שה מילים. בקבוצה
:! .החזיק:.'מעמה וניצח בכל ארבע התחרו-
?! , יית השבועיות שערכה הקבוצה. "אדם
'I מדגיש י עצמו. לקוי-כישר — היא אומר,
י: — אף? ?על פי שהוא יודע שאי( הדבר
יל ? .גז'/ ?בןמיס:י הראשונים במכסיקו נמדדו
' הבריטית שיעורי- .ז. ? אצל. ?אנשי: הקבוצה
120 ? ' דופק של• 160 אחרי ריצה (לעומת
? ובמקרה ,אחד נמדד לחץ־הדט . בלונדון), '? .•
,": ד'מדהיס שלי 300,? ,"מוטכ:לומר,. שזה היה
:?' מעל ל־200 — אומר ד"ר פיו בזהירוה
עצ־ •: — אישי• 'לא 'יאמין, שנמדדו 300• אני.
'והוא. מוסיף: "לא . מי קשה ל!•:להאמין"'. ';?
?•! י היו.לבו .שום סימנים :של,התמוטטות או
:-! השפעות. קשות אתוות. .אני מפקפק, אב
כרןכה בגובה זה, ?:: : סכנה. ממשית כלשהי ?
->' ־ אף שאיני מוכן לפסוק• בחנו קבוצה קט־ '?
ו:! .נה בלבד". 'היא מציע לתת למתאגרפינ
י דקה וחצי ביו סיבוב לסיבוב :;; מנוחה .בת
. •המאראתון בהשכמו את מירוץ .לפנות ערב, כדי למנוע:מן ה•!־ ולערוך. \ הבוקר או ?

י! רצים את ?קרינת־השמש החוקה.

| השפעון ההתאקלמות
1 סאינס טוען ש"די ב-96 שעות איק־
לוט"• רוב המשתתפים ב"שבוע האולימ-
פי" עברו בארצותיהם איקלום בצורה
'I כלשהי, .האמריקנים אימנו רכים מן ה-
; ־ אתלטים שלהם בהרי-רוקי בקולוראדו :: הסקאנדינאבים הכניסי את שלהם בתאי-:
'' לחץ• מותמד גאמודי מתונים ניצח במרוץ
;: 5000 מטר ב־14:40.6 דקות — זמן גרוע
: בהרבה מן השיא העולמי של רון קל-
עשרים יום . ; ארק האוםטראלי. "התאמנתי
, בהרי הפירניאים לפני שבאתי למכסיקו- !
::; סיטי, ושמונה ימים התאמנתי כאן —
אני . :: ה^ביד גאמודי. — זה השפיע הרבה.

. להון המכשיו, אחוי "וכיבה" מאומצת על אופניים, הבאה .טיונר נושף מייק
* י למלא את מקום הריצה

•האחים גירי וגיופרי נורת ודום קיילי בריצת־אימון בין מטעי אגבה, בהרים,
• בקרבת 'טלוקה ? ? • • . •

ד"ר נריפית־פיו, ראש הציות הרפואי הבריטי, בודק את פעימות לבו של טורנר,
אתרי חמש דקות "רכיבה" על אופניים

י מרגיש עצמי טוב מאוד"• (קלארק הגיע ?
;:; למכסיקו שלושה ימים לפני התחרות,
ח ביותר שלו. למן שנת חייו ה־16)." ולדבריו רץ שם 5000 מטר בזמן הגרוע
1:1 הנתונים המעידים, כי אתלטים זקוקים
{"' לשבועות כדי להתאקלם ממש, נמצאו
*! לונדון היה 'הזמן הממוצע של ששת ח-': ביום האחרון של הניסוי .הבריטי. ב-
;י] הפחתתיהביצוע שנרשמו במכסיקו:*' אתלטים 13:43.0 ; הרי הזמנים ושיעורי
1! @ אחר. ארבעה ימים במכסיקו —

'י| 14:48.4 (8 אחוזים).
1.1 0 אחר 12 ייפ — 14:39.4 (6.9 אחו־

. • י " " . I 0 אחר 20 יום — 14:36.2 (6.6 א־* זים)' • , י
[{ חוזים),

ו,! 0 אחר 28 יום — 14:29.2 (5.7 אחו-
[? זים).

: "איש אינו יכול לטעון, שאפשר להת־
!•I הבחירים עדיין משתפרים, העקומח עו־1! אקלט' בחודש אחד — אומר ד"סי פיו —
1 דנה יעילה• הביצוע יוסיף וישתפר במשך

| כמה חורשים".' ".
כאשר הוחלט לפני שנתיים לערוך את
.אולימפיאדת 1968 כמכסיקי־סיטי, טענו
להסתגל לגובה הרב, אבל הם הניחו ל-. המכסיקנים שתוך 96 שעות יכול אתלט
.:'שבדרך? •כלל . : פתח '??,:להתחמקות, עצמם .: ::
אמר סאיינם: — הצענו ל-. אין ? שמים לב אליו•: "כיוון. ,שיש מחלוקה ? -̂ .,בעניין• זה 
. פתוח ־את: הכפר? האולימפי:.שלנו שלושה ;
י שבועות לפני: 'התחלת המשחקים, ולשאת
בעצמנו בכל ההוצאות, אם תבקש זאת

ו מדינה כלשהי"..
? מקימות . בדבר. מדינות שיש י להן י; ומה י
; אימין. בגובה. רב'.!1יכולות לשלוח י את ה-
! אתלטים שלהן לשם;יל,;הודשים אחדים'',
,,,.,כפי, שאומר, .ד''ר- פיו. ז,. אומר, ,בראשה.:
. מסיביר ;מדליות, !הזהב"• ;במג .בן ,שלושים!',־ "הם':יזכו יהמתכייז:.:להשתתף. במכסיקד!; ב•"".מאכטין. הי?מן,;.מורה בריטי ;;ישינייט"־ ?
::—?'' . במשהקינ :';;:פעם::;השניה:? — :והאהדונה
ברצינות• ל- י האולימפיים: י "לו: זזתכוונתי -

זכות במדליית זהב, הייתי בא למכסיקו
באביב 1968, לפני התחלת המשחקים".

בריאות לעומת יוקרה
קשה להניח שימותו אתלטים במשח־
זים האולימפיים הללו — אד כלום י לא
תיה צורך לערוך מיבחנימ לפני שבחרו
במקום זהו "מסתבר כי בעבר היה שי-
תוף פעולה מצומצם מאוד בין עולם
אומר ד"ר . הספירט ובין עולם הרפואה —
פיו — אני מקווה שיפנו אלינו לפני
האולימפיאדה של 1972• צריר להחליט
כקריב, אפ מיתר לעמך תתרייית בינ-
לאומיות במקום בו שוררים תנאים קי-
' המשחקים צוניים. הגיעה עת שמתכנני
יחדלו מלהשתמש באתלטים כבכלי־שרת",
ד"ר פיו עצמו יסבור, ששכרו של ?הניסוי
בצדו• "אתלטים מעולים מענינים מאוד
מבחינה רפואית • — הסביר בסיומה .של
הריצה האחרונה לשלושה מילים — חוד
שבי־הרים שונים בתכלית. מאוד •הייתי
רוצה• לדאות, מה יחיד, הביצוע .שלהם

בהרי הימאלאיה"•
האת- : למחרת הביא הרופא שניים מן
ההר ' לטים הבריטים, היימן וטרנר, אל
? ביותר בגובה הימלאי הנמצא •ב- הקרוב
:— .פופוקאטפטל, שגובהו כ-5450 מכסיקו
מטר. הקור היה כבד, ושלג טרי. היה
מונח ציבורים ציבורים. השלושה: עברו
את היום הקשה ביותר בכל המיבהן ה־
מכסיקני. "מעולם לא הצלהתי כל כך
להר", סיפר טרנר, שעשה .את בעליה ?
כל העלית ?של 9 שעות בנעלי ריצה.: "רק
עכשיו י. אני• מתחיל להרגיש עצמי?:: בכו־
אזדקקיי-ל* . שר..;אבל ',פני 'האולימפיאדה
: ־; שבועיים לשם חתאקלמות"• י . )
::.למחרת"^צטרפו-"השלושה-אל שאר:ה־
בדי הקביעה, שבילו חופשה של 24..שעזר
ל* ; ;אילי "אך י בגלל ־דלילות::: ?ה?באקאפולקמ ־:ו7!מךיאו י ללינדון• שמו 'לבי *לכד"—
אווילז;:;של:י,מכסיקו::;'ארןצים:':שם;:המסלו?
יית1 ., ב־ו)40;;מטר לים':!:יבשדה־התעופה:;:
" ? מאשר:. בגמל האוייר; של: ,לונדון." יי



ה מ ב ה ו וזנה מרון: הב* ת 
(סוף מעמוד 7)

על הבמה הישראלית, למה בזייוק התכוונת ן
חגה מדין: (מנתחת.) זה לא רק אני אומרת ו זה
מוזר אולי במידה מסוימת, אבל עדיין חסד הפרוטוטיפ
חזה של "המאהב" הישראלי! מעניין: שחקנים יהודיים
מאהב — הוא גוי ן •בעולם, הם בדרך כלל שתקני אופי. ובמידה. שיש שחקן
אני: לאחרונה משתפים יותר ויותר ילדים בהצגות

למבוגרים, מה דעתך על בך ז
חנה מדון: (בתקיפות חסרת פעורות) יש לי עמדה
ברורה בעניו: אני משוכנעת, שזה לא טוב בשביל. הילד
להשתתף בהצגות, מהבחינה האנושית יהחיגוכית כאחד.
האווירה של תיאטרון, איננד בריאה לנפש הילד לא מפני
שעושים מי יודע מה מאחורי הקלעים, אבל זאת היא
שאינם. מתאימים לילדים. אני חושבת שנטיח למשחק,אוירה של מתת עצבני. יצר התבלטות, תנאי עבודה,
ילד• בעלאו תקרא לזה איך שתרצח. אותו יצר שקיים אצל דוב הילדים בגיל מסויים. לדמיין מה שאינם. כל.
דמיון אוהב להתחפש, ולהוציא את הכגדימ של אבא ואמא,
זה איננו מחייב ממילא שיש לילד כשרון של שחקן.
נכון, אפשר וצריך לתת לילד אפשרויות של ביטוי, אס
זה במסגרת ביה"ס, בחוגים. בריקוד. בציור, בפיסול וצדיד
לשבת ולחכות בשקט, עד גמד תיכון, ולדאות מה יצמח.
שאלה: מה על אמהות המעודדות את ילדיהן להופיע

על הבמה 1

חנה מדון: (בחלחלה) זד, פשע! זהו לדעתי פשע נורא.
•אני: ומד, עושים כ*שר במחזה מעולה יש תפקידי

ילדים ו
חנה מרון: אני תמיד בעד זה, שאם אפשר להוציא
את התפקידים מחוך המחזה, — אז שיוציאו! לדוגמא
ב"נורד." יש שלושה ילדים. במערכה הראשונה יש סצינה
גדולה וארוכה בה נודה משחקת עם הילדים על הבמה.
הסצינה היא חשובה לדמות אוסיה וגישתה לילדיה, חשובה
? הוצאנו את כבסיס להמשך המחזה, ובכן מה עשינו
הילדים מחוץ לבמה השארנו דלת פתוחה כביכול, ואני
משחקת מאחורי הקלעים סצינה זו, ושחקנית צעידה נתנה
לי בחוץ רפליקות והרושם היה בדיוק מה שנחוץ שיהיה.
במקרים שאי־אפשר, אני מצדדת בהעלאת מחזה אחר.
זאת אני אומרת כאמא. אמת יש יוצאים מן הכלל. אט
מסיבה זו או אהדת מחזה זה חשוב שיציגוהו, מוכרחים
לבחור• בילד, הייתי אומרת: במחשבה מאד קפדנית. אם
אי־אפשר למצוא שחקן או שחקנית צעירים המסוגלים
לשחק תפקיד זה, או לתפש כמה ילדים שיתחלפו, ולתת
מאחורי להם תנאים מיוחדים שיקלו עליהם את החייט .

הקלעים.

אני: האם בנך ראה אותך על הבמה ?
האמת, בעיה זו י תנה מרון: (מהורהרת.) להגיד לד את
קצת מפחידה אותי. הוא לא ראה אותי משחקת.אט ,כי
הוא, יודע שאמו שחקנית, שאמא ב"קאמדי". היתד' לנו
. פעם שאל: אתו בעיה משעשעת . קצת מבתינת השם,
? בסביבה יש ילדים יותר קוראים לך חנה מדון . למה
גדולים, והם שאלו אותו: תגיד. אמא שלך זו חנה מדת?
כתחום .שיש לפעמים שם בו י משתמשים רק ? הסברתי. לו
המקצוע. לצת־עתה הילד קיבל זאת בצורה טבעית לגמרי.
שאלה: , מתי תקחי אותו בפעם הראשונה לראותך

? משתקת על הבמה

חנה מרון: (נרתעת.) אני אשתדל למשוך זאת כמה .
שאוכל. לתיאטרון ילדים אני לוקחת אותו, "שלמה חמלך"

הוא ראה. — מאד אוהב את זה.
אני: מניין בעצם נובע השם מרון ?

היא: (צוחקת) שמי היה חגה מאירצ'ק, ברגע מסויים
כאשד התחיל להיות מודרני להחליף שמות, ישבתי ב"כסית"
של הימים ההם, חרקתי את השאלה: מי יחליף את שמי
לעברית? נתן אלתרמן כטוב לבו, הציע לי את השם

מרון ואני בו במקום הסכמתי.
שאלה: מה קרה לתיאטרון הישראלי בשנים האה־
ז לאן נעלמה רוח האוונגרד התוססת שהיחה בון רוגוח
חנה מרון: (בסערה) אני יכולה לענות רק בשאלה:
האם ידוע לד שטח אחר בארץ שיש בו אותה התלהבות,
? למה אני אומדת את זה: אותה אוירה, אותו אוונגרד
תיאטרון הוא תמיד אספקלריה של הסביבה והזמן שלו.
יכול להיות שהיינו צריכים לדרוש מהתיאטרון שהוא
יהיה הראשון שיקפוץ' שיפלס דדך י לאותו מצב שאיננו
קיים. ואולי יש כבר אפילו התחלה, תוך כדי שאנחנו מב־
כים את התיאטרון. יכול להיות שבאמת פינה, יושבים
צעירים נמרצים ורעננים, אנשים חדשים, קבוצות קטנות,
בלהט, במרץ, ובהתלהבות כמו שאנחנו ב"קאמרי" • ועובדים

עשינו זאת פעם 1
. של שאלה: האס את דואה .עתודה חדשה: נגיד

תריסר שחקנים מוכשרים באמת בתיאטרון־ הישראלי ?_
חנה מרין: (כבטחון) כן! אני חושבת שכן! $נ''י-
סבורה שיש, אני רק הושבת, שבגלל אותו מצב מסויים
שהזכרתי אותו, הכוחות האלה מפוצלים, ומפוזרים בצורה
כזאת שאין להם האפשרות, אולי אין להם הזיקה המספקת,
ליצור את אותו הוולקן הזה שיתפרץ, וייצור את מה שקם

כאשד נולדו השחקנים של תקופח ה"קאמדי". ,
אני: את ילידת גרמניה ובעצם. שפת אמד היא

.גרמנית, מה יחסך לגרמנים ז
היא: (בחומרה) הייתי בשנה שעברה בברלין, לשלושה
• גרמניה ? עזבתי ?לאת . בפעם הראשונה מאו ימים בלבה
כשהייתי ילדה. נליויתי אל בעלי, שנסע עם קבוצת ארכי-
טקטים בעניני עבודתו. היו לי לפני הנסיעה פחדים איומים.
אהד כללי, מפני הגרמנים. השני פרטי — מפני הזכדונוח.

ושם בגרמניה אירעו לי שני דברים מדהימים: אל"ף —ו
לא התעוררו אצלי שום זכדונות, בי"ת: אני הקוראת,
כותבת ודוברת גרמנית שוטפת, לא יכולתי להוציא מלה
גרמנית מפי, כאילו איזה מיו עצם מונתת לי בגרון. העניו
הזד' הגיע עד כדי גיחוך ובעלי עט הגרמנית המגומגמת
שלו היה צריך לדבר בשבילי. זה יסביר לך את יחסי

לסוגיה הגרמנית.
שאלה: האס חלמה תמיד לשחק את "הדה גבלד"ז
חנה מרין: לא! להיפך. עד לפני זמן מה לא דיבר
תפקיד זה כלל ללבי. תמיד חשבתי לעצמי: חנה, זאת
לא את! אין לך שים נקידת הבנה עם הדה גבלי! זה
?ולס אחר לגמרי! והנה• בשנה וחצי האחרונה קראתי אמ
המחזה פעם ופעמיים, ופתאום, פתאום, היה לי הרושם
שגיליתי את הדה גבלר, שהבנתי אותה, לפתע עוררה
אצלי הדמות הזאת כל־כך הרבה אסוציאציית עם בעייח
תאעוה המודרנית, ער שהתחיל להתחשק לי להתמודד עט

התפקיד!
אני: מה חיית רוצה להיות אלמלא היית שחקנית?!
חנה מדון: (משהו נסתר נדלק בעיניה) סופרת! הייתי
*אד רוצה להיות סופרת. גם עכשיו אני כותבת קצת
בסחר, לא, לא! אינני מדאה בפומבי. זה ככה רק לביטוי

עצמי שלי!
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תמונות גנובות נתגלו
בשלג ונמכרו לשחקנית

־; : ? רומא "; י
, די לג- .מסזזכד. כי לא
- אוצרות אמנות, אלא ב ו נ
ר ו כ מ ל גם להצליח  צריו-
אוחו•־: זה ,לא: פשוט כל עי-
קר,1 כיוון ?שכל סוחר אמנות
'־•את התמונות ' לז־ית י יבול

הגניבות.
.-''הדבר הוכח שוב, לאח-
חצליחה מש- 1 כאשר: רונה,
15 טרת' איטליה לגלות .
תמונות יקרות מתקופת ה־

רנםנם; שגגנבו לפני למע־?
לה נ!שנה מארמונו של• ד,-'
ערכו ברומא. . . נסיך. טורלויה
ז־ותמונות, משל רפאל,; של־יי
ועי••' דיברו, פגוארדי ואה?:
ר.ימ,.ינאמד בלמעלה ממיליון?
לי. אך. אחדות מהן היש־

י
,די

'; כי ,' לגמרי, מתברר, 1זתי
.את: גילה' שימר'. בית-טפר: ,
1התמיגית .לפני. שנה בשדה,
• י מוטלות בשלג• הוא • כשהן
לאי;"'ודע ערכן, ורק לפני

. לסוחרי־? זמוזמה' מכר אותן
.שם. :קנחה' :בסטבאני• אמנות
אותן •שחקנית. צדפתית,.ת8ו-.'

רת שלוש מאות דולר• כל
. 'כאשר 'השח- ר'עגין התגלה,
קנית הראתה את ־ התמונות

אמנות ברומא. , למימחי

ם־ ־תבעי! ה בד ש 1
. . זציה. גאלי י .לי

:יו־יירג)
בלשים עטורי זקנים ו־
לבושים כביטניקים פשטו

. השבוע על פני גריניץ' וי־
ליג', .רובע הבור'ימד, של ניו
יורק. הם עצרו 26' צעירים
' כמויות וצעירות והחרימו
ניכרות ־של ?מריג'ואנה: ו-
סמים משכרים אחרים• אח-

דים מן הבלשים ענדו סמ-
ד'מריג'ואנה"...לים שתבעו "לגליזציה של
בעית הסמים המשכרים
מחמירה והולכת בעיקר בל
אוניברסיטאות בארה"ב• לפי
הערכות מסויימות מגיע אחוז
הסטודנטים הנזקקים למרי•
ג'ואנה ול..ל.ס.די." לכ-40.

מוסקבה
באי הועידה ה־23 של ה-
מפלגה הקומוניסטית הסו-
בייטית יוכלו, אולי, לנצל
את ההזדמנות ולבקר בתי-
אטרון במוסקבה, אך מחזות
המותחים ביקורת על סטא-
לין — לא יוכלו לראות.
על פי הוראה מגבוה הורדו
הללו מעל הבמות למשד
הועידה, ואולי גם לאחר מ-
כן. בין המתוות שהורדו,
פארודיה י חריפה על טיהורי
סטאלין בשנות ד,-30 בשם
מחברה הוא אלכסנדר טווא-"טרקין ? בעולם הבא", ש-

רדובסקי, עורר כתב העת
הספרותי "גובי מיר".

"טיהור" 7וגואל<ן
הס מלהזכ<ר

דארטפורד, אנגליה
תאונה מנבאת רעות
ארעה השבוע למנהיג ה-
מפלגה השמרנית בברי-
טניה, מר אדוארד הית.
בנסעז מאסיפת 'במידות
התנגשה מכוניתי בתמ-
רור תנועה ? שעליו - ה-
כתובת : "פניה שמא-

לה"• : .־ י

שמאלה פנה!

פאדיש
השבוע הגיעה לקצה, ל-
שביעות רצונם של כל ה-
נוגעים בדבר, "מלחמת ה-
שערות" בין ארה"ב לצרפת.
מסתבר שמרבית ד,פיאות ה-
נכריות, בהן מתקשטות נשות
אמריקה, מקורן בצרפת. את
הפיאות היקרות מייצרים מ־
מחלפותיהן של נשים, אי-
טלקיות וספרדיות, ואילו את

הפשוטות יותר — משערות.
סיניות. של נשים הודיות ו

? לפני זמן מה החליטו פקי-
די האוצר האמריקני כי
יבוא שערות מסין יש בו
משום פגיעה באמברגו 'ה-
אמריקני על פקיגג. אולם,
כוון שקשה להבחין אם ה-
שערה היא מהודו או מסין,
הטילו איסור כולל על יבוא
פיאות נכריות, עשויות

שיער "אסייני"•
הפשרה שהושגה השבוע:
הצרפתים יתנו לכל פיאה
נכרית אישור על מוצא ה- •
שיער ויבטיחו שאינו

:"אדום", חלילה,

על חוט השיער..

הלסינקי
מגדת העתידות הפינית המפורסמת פיתיה
(היא בת 72 ושמה האמיתי הוא מתילדה מו־ג־
ריתה פאאלוס־פרדבורג), שעל לקוחותיה נמנים
נשיאים ורוזנים, צועדת עם הקידמה. היא נאותה

לנחש.עתידות גם בטלפון.
• לדבריה ניתן לעמוד על גורלו של אדם' גם
.רק על פי תוי ידו אי בעזרת על פי קולו ולא
קלפים. אך על כדוד הגביש גם היא אינה מוכני.

לוותר.

דע את עתידך - בטלפזן
סופיה
בשורה טובה לעמים הל
הברזל 1 בשעה טובה ומוצ-"משוחררים" שמאחורי מסך

לחת נולד האיש המסוגל ל-
נצח את סוכן 007, הלא הוא
ג'יימס בוגד האגדי. יריבו,
שד'וא פרי הדמיון ממש כ-
מוהו,, עלה• במחשבתו של ה-
סופד הבולגרי אנדרי גולי־
אשקי. שמו: א ו ו א ק ו ם

- ב ו ה א ו
! העניו התחיל, 'כנראה, אח-
"מדו&יה

רי הצלחת הסרט •
באהבה", .בו הוצגו שירותי
חביון הקומוניסטיים ככלים
ריקים• חשב מי שחשב, הח-
ליט מי שהחליט והתפקיד
'הוטל על גוליאשקי הבולגרי.

התוצאה: בספטמבר יופיע
בסופיה הספר, בי מנצח אוו-
אקום זאהוב, לאחר מאבק
דראמטי, את ג'יימס בונד ו-
מוסר אותו. לשלטונות, כדי
שיבוא על עונשו הראוי לו.

סיפור המעשה ן
פיסיקאי רוסי ממציא המ-
צאה בעלת חשיבות עליונה.
שירותי הביון של נאט"ו מ־
עונינים באיש ובהמצאתו ו-
מחליטים להטפו. התפקיד
מוטל על 007, אך בניגוד לי.
בהם ספריי של פלאמינג, ־
ידו של בונד תמיד עי העל-

יונה, כאן הוא יוצא מנוצח,
זו הפעם הראשונה, ע"י ירי-

בי זאהוב.
בשיחה עם עתונאים: ג'יי־"הבטיח" הסופר גוליאשקי,
מס בונד שלי לא יהיה מ-
טומטם יותר, או מרישע יו-
תר, מכפי שהוא מופיע אצל

פלאמינג...
יאשקי אגב, ספרו של גול
יופיע כבר השנד גס במו-
לדתו של ג'יימס בונד, אנג-
ליה, לאחר שמו"ל בריטי
חתם הוזה על כך עם מ-ח-

בר הבויייריי.

פאריס
הרוסים תרמו 368,333 רו-
בל לשיגור הרקיטה הבינ-
לאומית הראשונה מפלורי-
דה לירח, ואילו הצרפתים
זלזלו תחילה בהצעה האמרי-
קנית אד בסופו של דבר
פראנק. כ־ תרמי 1,253,930 .
יום נשמעים הדברים קצת
מוזרים ואף "בטרם עת", אך
־ז'ול יורן ב־ כאשר פירםמם
שנת 1665, זכה להצלחה

עצומה.-
בפאריס .נפתחה השבוע
תערוכה מוקדשת לכתביו
של ז'ול וודן• "ז'ול וורן,
אתמול ומחר"• מסתבר ש-
כתביו דם הספרים המתור-

גמים ביותר בעולם, לאחר
ד'תנ"ך, כתבי....לגין וטול-
פטוי• אגב, טולסטוי עיטר,
למען בני משפחתו, את כת-

בי ז'ול וודו בציוריו...

ך"רוסים תרמו' הצרפתים זלזלו,
ברקיטה של זול מדן

פירנצה
• אליזכפ טאן-בורגזה, בתו
של• הסוער הגרמני הנודע
תומס מאן, לימדה את כלבד;

.לכתוב במכונת כתיבה•.
אמנם "ארלי" — זד' שמו
של; הכלב ־ — אינו כותב
עדיין דברי ספרות, אבל
י/וא מתקתקק מלים בנות
ארבע אותיות, שקוראת ל-
גברתו' את• מכונת ה- פגיו
כתיבה? "מעמידים •לו על? ה-
. לו- רצפה, ובזרבוביתו הוא
חץ ־? על האותיות המתאימות,
. מאן־בורגזה 'אינה הגברת
סבירה שכלבה נבין במייחד:
לדעתה ניתן לאלף כל כלב
לעשות זאת. היא עומדת
. על* ה- לפרסם .בקרוב ספר

קומוניקציה בין אדם לחיה,
הספר.ו"ארלי" יהיה אחד מגיבורי

1168,1; 46*\ 3.08.1'
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זהו קטע מ"יצירת" הכלב
אכלי• המליס המסומנות
(בידי הגב' בורגזה) נכתבו
בלי שגיאה, ע"י הכלב ה־

..איגטלימטי"• -

בלב מי שאינו כותב...
יס ר א פ
שוטרים צרפונייש אלה הוננדבו למבצע
אימץ-לב, ביי להשיב על אתגד '!יל עםית'ס
בריטיים• שוטרים אלה, הנמנים על יחידת
משטרה הכוללת אנשים עזי-גפש במיוחד, רוח-
שים אימון מלא לחברם, האופנוען ז'אן דידייה
בן 31, המבצע "קפיצת מוות" על אופנועו מע-

ליהם•
הרעיון נולד לאחר ,שיחידת שוטרים ברי-
טיים, אשר כללה עשרים שוטרים בלבד, הירי
בתה להפגין אח גאוותה על מבצע דומה• הצר-
פתים החליטו לשפר את המבצע ומפקד היחי'
(הקיצוני משמאל בשורת ון . דה, הסרן ? גוז'

• השובבים) אסף שלושים מתנדבים•
האופנוען מסביר את הדון שבה היא
מבצע את "קפיצת המוות": "אני לוקח תנופה
של 80 מטר במהירות של 80 ק"מ לשעה וקופץ.
עם אופנועי קפיצה של יותר מ־23 מטר• הפחד
הגדול שלי הוא מקילקול במנוע אשר ימנע
: להקפיץ את האופנוע עד לסוף שורת בעדי
חברי ומצד שני לא אספיק לבלום איתי בזמן".'

"קפ<צת מוות" של שוטר...

, קליפורניה . פולדטון,
. דאביי-אלברט כהןי,-מ־
; קליפורניה, ו- מיכללת
רעיתי,;• הורים לארבעה

לאמץ ילד: בילדים, ביקשו.
'כושי בן שנתיים• דיי.
דהתגורי!: כברי - ?'ויד. ו'קטה

, .שגה תמיי• בביתם במשך ־
' בימים אלה, מה, אולם
?כאשר הגיע-ימוער' חתי־.
^מת ־ תעודות* -־ד'אימוץ,
!;דיחזירו בני הזוג את

דייויד לשלמונית. .. • '
חסיבה: איומים 'טל-
, פוסקים. .:פוניים " בלתי
לפני זמן מד. טילסן מאן
דהוא והזהיר: "סלקו את
:י — :•.ר"קטן ?י ללא .:הכושי
,: ייפגע:.אחד מילדיכם".

למאמצים לא.
? מופקכהמיה, די אומץ".:

לקראת,7תערוכת החרושת
במוסק- הבריטית;' שתיערך ,
בה בקיץ הבא, ביקשו ה-
מסים שיוצג גם צייד בריטי
למיליי בקבוקי שמפניה,ו־
, בפקקים שלא מ- 'לסגירתם ? שעם. ?
מסתבר כי תעשית השמ- •
פניה נמצאת בעליה בברית
המועצות. היא מכונה שמ-
פניה אדומה — אבל לא
מטעמים אידיאולוגיים, אלא
משום שצבעה הוא בגון

? : : דובדבן-כהה• 
הרוסים, הגישו .?לבריטים
? של 2500 רשימה מפורטת י
חלקי: ציוד: שהיו:רוצים:לר-
אות, לרוב מכוגות למוצרי
: ציוד, .לייצור :כגוז? צדיבז)<;'

. סיגריות-פילטר, מקלפים
אוטומטיים לתפוחי אדמה,
מטגן אןטומטי לצ'יפס וכ־
־,י;' יוצא באלה• .

דומה.עי  ̂ .?ה^מפו'להד^תה
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| אולי שוקן, שרה לאשI ? כתפקיד סימה
I הצגות אחרונות

הערב 1.4 ב-8.30עכו "גז-עדד
קףית אליעזר "חיפה"

מוצ"ש 2.4 ב-6.30—9.15
דמת-גן "רמה"

. יום ג' 5.4 ב-9.15-6.30
יום ד' 6.4 ב-8.30

צפת "צליל"
יום ה' 7.4 ב־8.30
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.. יוט ד' 4מ חול המועד '.
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פ. גורנשטיין מציג:

יוסף בולוף
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בהצגתם באידיש ן
.אחים אשכנזי"

מאת י• י. זינגר

I תל-אפיפ "אהל־שם"
ן יום ד' 6.4 ב-8.30

ן מוצ"ש 9.4 בי7—9.30
חולון "ארמון" הערב 1.4

רמת-גן "רמה"
? מוצ"ש 2.4 ב-9.30-6.45

חיפה "אורה"
.יום גי' 5.4:ב-9.30-6.45
רמת-יגן "רמה" י י 7.4
קרית-ים "ניצן" יום ו' 8.4



[ %*-$$1^%} :.0$
גב בל טין  פסטי

הפסטיבל המתקיים מדי ענה בפסח באמפיתאטרון
:קיבוץ עין־גב, מוקדש השנח בעיקר לכוחות מקומיים.
הוא יפתח במוצאי חחג על ידי להקת האופרה הקאמרית
הישראלית בניצוחו 'צל גארי בדתיני. הלהקד.. וזציג את
־,ד"ר בר־פלא" מאת ג'ורג' ביזה, בו מככב הטנור האנ-
גלי יהודי ג'רלד שטרן ואת "המדיום'? לג'אן קרלו ממטי

בו מככבת רמה םמסונוב.
,:; למחרת תופיע .להקת המחול "בת-שבע" בקטעי ריקוד
מרתח גראהם ואחרים. מודרניים לפי כוריאוגרפיה של '
; התזמורת הפילהרמונית הישראלית, בניצוחו של סרגי
בודו, עם •הכנר הסובייטי ואלרי קלימוב כסולן, '•תופיע
ביום ה' בקרניבל הרומאי מאת גרליוז* בסימפוניה מס' 2
לנעור ולתזמורת י!בקונצרט , בדו-מז'יור מאת שומאן, .

י : - -— . מאת סיכליוס,.;".. _.

־כ1דה ב - . ח. 1 ־ג "י הצ
?$ המלט (הקאמרי) — קונרד ווינארסקי הפולני מעלה
בו יגלמו , גירסה משלו למחזהו הקלאסי של שקספיר,
שמעון בר את המלט, .שושנה שני את אופליה, .אורנה
יהודה פוקס פולוניאום, יוסי גרבר — פורת — גרטרוד, .
— קלאודיוס, את התפאורה הנטור- הורציו, ויוסף ידיו י
ליסטית צייר הבמאי ואת הלחנים לתיזמורת בת ארבעה

י.:. כעי נשיפד. כתב ?גארי ברתיני. ?
?¥?' ירמיהו לא מצה (התיאטרון הורוד) — מה קורה
כשזוג פורצים מתחבא בדירת ידידו של .שוטר המקוף

ובם זוגו. צבי אמיתי י עיבד וביים קומדיה צרפתית• •

נ1־ד|ן ת<;א ;.
?* מי יציל 'את .הפלח (במת השחקנים)? —. לוחם הציל
את חברו לנשק ונפצע קשה. הוא מופיע אתר,15 שנה
היה כראי•' הרבה מלל, משתק . ברצותר להיווכת שקירבנו

טוב וביום בינוני.
.)3 מטעו של פרישון (אהל) — מאיר מרגלית מצליח
להחיות קומדיה מיושנת לחיים עליזים בוכות בימויו

התוסס של אברהם אסיאו.
,'חיפה). — גדעון זינגר כראש -¥? י־־עיטר פן (תיאטרון
השודדים וגילה אלמגור כנער מארץ החלומות המסרב
להתבגר, וקבוצה גדולה של? ילדים משחקים, מזמרים

ומרקדים במחזמר על "ארץ שום מקום".
*?*מטו הילד לפניו (זרת) — שחיתות ופרוטקציר. מ-
פיהם של מחלק התה וצעיר שאפתני במחזהו של אפרים

קישון, שהועלה מחדש 'בבימויו של שמואל עצמון.
•¥? השכונה (הבימה) — יוסי רודן ביים את סיפור
שכונת ניה צדק ותושביה על פי מחזהו הנוסטאלגי של
יעקב בר-נתן, בו •מככבים שושנה דואר ורפאל קלצ'קין.
(הקאמרי) -• הלחן של סשה ארגוב .¥? אסתר המלכה'
והתפאורה של דוד שריר הם נקודות אור בודדות במחזמר

מאת נ. אלתרמן על מגילת אסתר.
.*• אוליכר (הבימה) — הרבה זימרה, הרבה שחקנים,
הרבה ילדים ימעט השראה במחזמר אנגלי לפי אוליבר

טוויסט לצ'רלס דיקנס.
.^ ההילה המדומה (אהל) י— שייקח אופיר ואלישבע
מיכאלי מנסים להציל את החולד• המדומה של מולייר.
.*• 'פגישה על הגפול (הבימה) — דליה פרידלנד מגלמת
גערה תמימה, בתו של מלר חלוש ההופכת ללביאה טורפת
המשתלטת על אביה, ומוכיחה שהיא מפוגלת להיות

מלכה.
•¥• הדשלי מאופטרופולי (תיאטרון חיפה) — דייסה של
. מימרות באידיש במחזמר לחנים ימוויים, אגדות עם,
מאת יעקב אירלנד, בו 'מגלם יעקב בודו את הרשלי,
בדחן החצר של הרבי המציל עניים ומתקלס בעשירים,
?¥? מי' מפחד י מוירג'יניה וולף? (הבימה) — מרים זוהר
ומישה אשרוב במחזה החושף ,נפש מאת אלבי, בבימוי

מבריק של הי קילוס.
.(תיאטרון גודיק) — שמואל רודנסקי מזמר. ומרקד במחזמר אמריקני על טוביה החולב לשלום* כנר על הגג

. ' עליכם• .
ובמאוחר, במחזה ביכורים קלוש של מאיר ינאי, המככב^ פלדה לזוג מפוצל (זוטא) — זוג זקנים, בנפרד

. ?זדאשי• בתפקיד
משפט. הנאשמת. שושנה רביד, הקטיגור אורי ל<י,* משפטה של מרי רוגן (השדרה) — הבמה בבית

הסניגור יצחק ברקת, המושבעים — הקהל.
•¥• המקרה' המוזר שדי עליזה מזרחי (השדרה) — עדנה

פלידל בקומדיה בלשית.

ת* א.ט ד ו ן ילדים ;.
- אגדת הטוחן של האחים אברהם שלונסקי ובהשתתפותם העליזה* עוין לי גרן. לי (קאמרי) גרים בעיבודו של.
של רוב שחקני הקאמרי וקהל הצופים הצעירים באולם.
הקרקס שיש בו הרבה חיות משונות. .* הרפתקה בקרקס ?(הקאמרי) - אורי לוי בתפקיד מנהל

מוסיקה
—• קונצרט למ- •¥• התזמורת ר&ילהרמונית י הישראלית? •
נויים עם הכנר ואלרי קלימוב והמנצח סרג' בודו במוסיקה
לכלי קשת וכלי הקשה לבארטוק, :קונצרט לכינור ולתז-

.. . ,שימאן.. . , .2 של מורת של סיבליום, וסימפוניה מס'
?¥? י ?'האגפמבל• הקאמרי (עין־גב) — התזמורת הקאמרית
גארי ברתיני, בהשתתפות החלילן ז'אן פייר ? בניצוחו של
,י באד, מוצאדט, סתר רמפל, תנגן ביים ;ששי 8.4.66 את

; • ? ? ?::-:;; יהינדמית. ?ץ?;
— •רסיטל לצ'לו . •¥? קונצרט קאמרי (מוזיאון:תל־אביב)

שלי עו! י דיזל. ביצירות של, יוזזו סבסטיאן באף. ?
האופרה הישראלית.— ד'אופרות אדריאנה לה־קוברר, • •̂
לה־בוהם וריגולטו, .בבימויה? של אדים דה פיליפ ובהש-

. תתפות םילנים מקומיים וזרים.

י י חי מ
(אהל שם) — שלוש יצירות י בכורה: להקת פת-שכע? ' ?¥?
כוריאוגרפיה שלה"אירוסיו" לפי י כוריאוגרפיה של גורמן מוריס ומוסיקה . .לפי של פאול בן-חיים, "נשים באהל"
רינה גליק ולחנים של מרדכי .:סתר ו"פנים ומסכח"
הכיריאוגרף נורמן מיריס המוסיקה ;של פאול ד'ינדמית.

התפאורה צויירה: בידי דני קריין. .

11ו,11:- |::;;
בתוכנית שיירה 1ןג שלישית י גשר ;הירקון (החמאם) —,
"":' :.,.? ־., ';" : .'? 

"
• ' ־ • '• ? " • /:::':•/? •י ?;/ ופזמונים•

(החמאם) — דן בן-אמוץ בעתון היתולי בעל פה... :* דן מארח ?
חדשים ?* אילי ?.ייונמ פשיה.המציאות — פזמוני: *!לתרמן,- :: ? '/?• וישנים, •ובפיהם של: יונה עטרי ואילי/'גוריליצקי

'., מערכונים יפזמונים<:  שלישית;; התאומים — '
^!? ; . מ|־*ם 'א:ו1:ח;י.ם ?̂ ?

ביום' •?זזנוולגרי — לכבוד חופש פסח:3 הצגותי• ?ווקריןמ ־ '',*
ממוסקבה, הליצן;:;טישקו. קוזרו ;בעל מדלית..זחב: עם ;
? ן ; ? • ־  ;? <- .̂ גייט'' — רביעית: זמר משית אמריקגית'קטעי אקרובטיקהינןסחררים וחיות מאולפות. • ,  "גולדן

*י. להקת'
...".: ' ,, . . יי • ב"ספירטולאןף. ובשירי עם כושיים.; "

*מהי"ש ! " .
2 " ת ל ־ א פ י ג

י* אוליבר — הבימה
? מגיעה על הגבול —

ל האולם הקטן
2 המלט — הקאמרי
> מסעו על פריעת — אהל
? התזמורת הפילהרמונית,
2 קונצרט למנו"פ מסי 8
$ סדרה 1 — היכל החרבות

£ אדריאנד' לקזברר —
. אופרה י2 • . 7 קונצרט קאמרי —
? מוזיאון ת"א

* עמו הו5ר לפניו —
2 מפעל הפיס

£ שלישית התאומים —

המקרה המוזר — מונרבי <
ירמיהו לא רוצה —

?בית הרופא ו
האנסמבל הקאמרי — י
בית הח"י ;
ה < לי ידו ש 
הה,ילה המדומה — פיטשר |
ה ? פ י ה
הרעל' מאוםטרופולי — !
תיאטרו! עירוני <
. המציאות — ! שיה
אולם יחדיו ?
מקומות אהרימ |
רטת-נו — ן
משפטה יעל מרי דוג; <
נאר־שבע — כנד על הננ ;
רמת־מ — <
בלדה לזוג מפוצל ]
כפריורבורנ — גולדן נייט !

יוס א' ~~~
ב י ב א ־ ל ל ת 

2 אוליבר — הבימה
ן מי מפחד מוירג'יניה וולף
2 — האולם הקטן
.2 הכןלט — ? - י הקאמרי
י טםעו של פרישה - אה/'
2 התזמורת הפילהרמונית,

? 8  ? 2 קונצרט למנויים פסי
יבל החרבות י פדרה צ — ל,

•להקת כת-עבע — אהל עם :
המקרה המוזר — מונרבי <

ה ! פ י ה
יפולי? — ! הרשלי י מאוסטי־
תיאטרון עירוני !
I — 5פיטר פ1 ב־
תיאטרון עירוני £

\ 
? י מקומות •י אחרים ?

. ן באד־עכע —־ בנר על הגג י

,•: ? נ> ־ ? *מ
:

;
'

י- פ ? י י א ־ ל ת  ?
י

? אמיבר — ־־,בימה
2 האולם הקטןל כוי יציל 'זח הבלח —

2 סכעו על פדי טון - אהל< אסתר הטיבה — הקאמרי
2 התזמורת הפילהרמונית.
2 סדרה 3 — היכל התרבותי קונצרט למנויים מם' 8
2 אדריאנה לקוברר — אזפרד,
2 מפעל הפיס2 '*טו הולד לבניו —י ננר עיי הגג — אלהטברה
ל •שוק המציאות — נחמני

ן ירמיהו לא: רוצה -
$ . בית הרופא

2 *̂ *#\̂ # #י*#י*̂* *̂\̂ *̂\"?***'*̂ "
I . • ' •' פ י יל ש ו ר ?י  •
. טשפטה .על מרי דונאו • — $
.בניני האומד! 2
< ? לבלוב אהבה — מיט""יל
המקרה המוזר — בית-העם י
ה > פ י ח '

ד,ר"5י פאוסטרופילי — 2
תיאטרון עירוני ,2
2 — פיטר פן ב-(> .
תיאטרון עירוני >
2; . .עליעית לתאומים: — . ..

|' ' י' " ? ?? מקומות אחריפ ־
I ? , המדומה י — התולה ' .. .צפת
2- . -— .בפר םירקיו .
בלדה' לזונ מפוצל 2
*. . . . . : ? י עין-גב י- ?
האנסמבל הקאמרי . ן

־ -א"2 י פ י - ־
י
ל

י
ת

" ?"";ד " ""*? י
? . הביטה . . - , 2 אוליבר

ל , האולם הקטןי פגיעה על הגבול —
2 אסתר המלבה — הקאמרי
? התזמורת הפילהרמונית,ל מסעו על פרישון — אהל
י2 קונצרט למנויים מם־ 8 '4 — היכל התרבות 2 עוץ לי כ־11 — הקאמרי ?2 לה-מהם _ אופרהל סדרו!
2 מפעל הפיס2 . שטו. הולד לפניו —7 י הנד על הגג — אלהטברה
ל 'שוק המציאות — נחמני

2 לבלזב אהבה —
2 . בית החייל

ם י ל ש ו יר  |
ל האנסמבל הקאמרי —

2 ־ בניני האומה

2 ? ? : :? ? 'ירמיהו ?לא 'רוצח -.1.
. מ.יטעל , ? י
גולח• גייט — בית העם 2
י ה י פ הי : ל י
הרעלי מאוסטרופולי — 2
* • ־ תיאטרון עירוני
פיטר פן ב-ו? - ן
תיאטרון: עירוני !
?הרפתקה בקרקס נ־()11.8 . י
— תמר ן
י מקומות: אהריפ ־ , ? ?
חולון? - 2
י משפטה על מרי דונאן 2
$' • רמת־יוםף — ' י
המקרה המוזר 2
בצרוו — ההולה המדומה' 2
קרית אליעזר — ל
עלי'שית גער הידקו! 2 ,
*? ' 'עיז־נב — להקת בת־ענע 
נחשולים - . . י
בלדה לזונ מפוצל • 2
כפר־אתא —? • 2
• על"עית התאומים .? *

ך"'*''":";' תל ? א פיפ
1 אוליבר - הביטה
יניה יילןז נ־11 — הקאמרי י2 אסתר המלכת - הקאמרי2 — האולט הקטן:י מי מפחד מוידנ' > עוץ ?י ?
— אלהמברה על הגג , כנר ?? כמפני2 . י2י:'על< הפציאלת? —

—,/;?.־יו טםויצ? ? י־ -.•<: :בלדה' ?זיג ,..ביח ?סין. :'?, , ; ? ? , ... . י.1  — ? ?ט'טפטה ע? טר<י:דונא1 י , טונרבי ?? ' ? ? ־ , , י • .•• :? ? .? ;. . * ', בית החייל 2 . נולדו.גייט —,,
? ?י יי 'שלישיות גשר הירקון י —

. בית העךיוו . -;: :.'/?'' ;• י;? *,•?
;•  י '

ייפ ירושל /: /;; :  2::
טיטעל? , ;".:, —?

"
, . י::השכונה

? ?י • . .| ? ה  פ י ה
הרעלי מאוסטרופולי — 2 ־
י • י תיאטרון עירוני י
? פיטר, פן 4-3 — , , ל
תיאטרח עירוני 2
־ ארמון י ־ ,'— רינולטו . . ;)" 

הרפתקה כקרקס ב־11 — י
י , תמר י - 2
ל •:. י - ? ־ ,אהדיפ  מקומות: :
$ ? ? - פררס־הנה . — •
"; ? ' ידפממילא רר<7, >
—י המקרה־ חטוזו י'י.*ו ;דטתי"ט;
I . ,פרישוו. —, מטעו .על ? £" .?וד . א"ודוד — החולה המדומה
5 . : :קרית־גת — לבלוב אחנה :
טבריה — שטו הילד לפניי 5 ,,
י התזמורת } עין־גב — •• ,?הטילחרמונית ,קינצרט, :}' ,!ך <",'' " למנויים. טסי,
! .' .• .. ־ ? . - ?עין-ורד • •[ ; ? ? . .שלישית התאומים , . .' !;

ר | ד ס ה ל  לי  !

' יי *" • ' ̂ויר>י6ר" ^'^^רא8!לנו^ע?#[-

̂', ?י י 8̂ ̂?יי <ו̂י 8 8̂88 !̂*££13>6 ?̂£411

!0  ̂ ;-
רעוווחג: וכץונדו"בדץבד̂ו

תקציב הממשלה
: חשבןוו המפרט את ההכנסות וההוצאות

השתות של הממשלה לשנה• לתקציב צד
הכנסות וצד הוצאות והם שווים<6צדלם? .
אגרות, , ?צי ההכנסות כולל:מסים שונים/ מכירת שירותים 1 ומלוות• צד ההוצאות
קגלל את כל הוצאות הממשלה בתקציב
,ה"גיל וההוצאות. בתקציב הפיתוח•';

/תקציב רגיל - תקציב פיתוח :
;;תקציב הממשלה בישראל נחלק לתקציב
/;רגיל ותקציב פיתוח• התקציב הרגיל

י ההוצאות השוטפות של י, /:$ולל את כל,
•למשרדי הממשלה* שהן, למעשה תצח־בת
:ממשלתית- תקציב הפיתוח: כולל את
; חובותיה• . הממשלה: ופרעון ::השקעות
;בישראל ממומנות הוצאות התקציב הרגיל
;:;ע"י להכנסות שוטפיון — מסים, אגרות

הפיתוח ' מפירת שירותים• הוצאות תקציב /̂
י;?ן^מומוותי־ בדרך בלל ע''י מענקים שמים ??י ?; . ? ' ? ?. : ''ו^מ'לוות, בארץ. ומחו"ל•:.;•

' ?  י ?
• ? /י ?

? ? י
? ;' ?

? • ? ? • ? / י? ? ? ?
'
-; ? ! ?  • ? : : ?  |?

/

!תקציב גדעוני — תקציב עודף
#נקציב גרעוני הוא התקציב הרגיל כאשר
ההמסוונ ממסים ואגרות נמוכות מחחוצ־ !?:

?$*ווג• גדעון בתקציב פירושו שחלק :
^ההוצאות ממומן על־ידי מלוות• לגדעון .
, ^בתקציב בירך כלל השפעה אינפלציונית•.
!?תקציב עורף הוא תקציב בו ההכנסות

§§ממטים ואגרות גבוהות מההוצאותי;^דףי'
*נקציבי: הוא . מבשיר \ אנטי-אינפלציוני
.^, ,:;ר:-: , י ,.:, .,>' ,.? , ?;. ;. , : י ;. עומייצב%.

1 3̂^̂  הפ3#1ל"ט ג/ןמ
^/ך



> ת > מ א  V.1.1>.
דודיק התחתן• יום בהיר אחד
הוא מצא את כל שנות רווקותו
ארוזים יפה יפה במזוודה מלאה
זכרונות• מהם טובים, מהם עצו־
בים• מהם מלאי בדידות מעיקה,
ומהם מלאים באיזו חירות שאין
למעלה ממנה — אן בעיקר היו
באותה מזוודת־זכרונות, עטופה
וקשורה היטב, געגועים עזים
לאדם קרוב באמת• לאשה• ל-
אשת קטנה שלא יהיה לה מ-
שלה דבר ותהיה בל בולה שלו•
שתהיה תמיד עמו־ שחיוכה יר־
חף בין כתלי ביתו — שיילך אח-
ריו לעבודתו ויצפה לו בשובו

ביתה• ה
אשה שתתלה עיניה בו בצפיה,
שתביט אליו מלמטה למעלה•
שתהא שברירית, תמימה, הסם־
נית וקצת חלשה• אחת, שתשען
עליו והוא יהיה לה גב• הוא
• ה ו ו ח ם והיא תהיה  ד א יהיה 
צלע מצלעותיו• מותר לה שיהיה
.— ?לה מקצוע• שולי• כתבנית, אולי . - . . . .. מורה"• ....
אן} הנשים.הללו• הקריאריסי
טיות הללו, בנות זמננוי כאלה
עצמאיות! חזקות, בוטחות ב-
עצמן• הן יודעות הכל• להרויח
את לחמן, לנהוג במכוניות, לה-
ביע דעות, לחזר אחרי גברים,
לנסוע בעולם, להזמין ארוחות

במסעדות, הבלי
טפוי•

לידן מרגיש עצמו הגבר, לא
לא.מה ז ו אדם, אלא ~ א

טפוי•
הוא־ לא ידע בדיוק מהי הוא
אן ידע שבכל שהאשח עצמאית
יותר, הולך 'הוא ומתפעט• מכר*
סביבון של חנו- כר סביבה המו •
כה/ סביב מנורה בעלת 'שמונה
קנים• והוא אינו רוצה להיות
סביבון• הוא רוצה להיות ה-

• ל ע ב
לאשה־מן־העולם"', צמו שאר מרים, מה הוא בבר יבול להציעו"
:לאשה קטנה יבול הוא ואילו
הכל יהיה . להציע;!עולם ומלואו•
לה חדש• ואיזה עונג •הוא זה
לתת חוזיות חדשות• לגלות בל"לתת"• לתת מראות חדשים,
דבר מבראשית• להרגיש את עי-
ניה המעריצות לבקיאותו ב"אין

וכיצד"•
לא לשווא היה רווק שנים
רבות• כל נסיוגו יגיש לה! בשיי
לא בבת אחתי אש אט• ילמד
אותה את העונג שבטיול ברחוב
של שבתי• את הקסם שיש במ*
קומות ראווה, את ההילה ש̂ב

סוב שולחן במסעדה, שיכולה
להיות שמעולם לא היתה בא*
שר• היה יושב במסעדה לבדו,
לפני צלחת ריקה אם מלאה,
בבת לוויה — או אפילו עם אחת
החתיכות" של וזרווקיה העירו: "

נית• ואותה אכילה' לא חג היה
בה ולא שמחה•

ואילו עם אשתו הקטנה—
ואיזה חג זה יהיה באשר יביא
למסעדה היפה את אשתו, בפעם
הראשונה והמלצר היודע שמצ־
פה לו, מאורח קבע שלהם, אחד
מרווקי העיר המקצועיים, "טיפ"

שמן — איך יקבלהו••• האז
וכך, משתמו ימי המשתה ו-
הוא חזר עם אשתו הצעירה ל-
עירו — שם את פעמיו לאחד

ממבצרי הרווקות שלו•
האשה הקטנה ושלבה יד שברי-"לאן אנו הולכים" — אמרה

רית בתיז ידו•
ראי•••""תראי יקירתי — המתיק סוד עם עצמו• — ת
ואכן — גם הוא עצמו היה
נדהם ונפעם מקבלת הפנים ה־
בלתי רגילה לה זכו! וקומתו במו

גבהה בראש שלם•
המסעדה סאנה• היה זה במו-
צאי שבת• עוד מבחוץ נשמעה
המולה חגיגית• חברת השבע,
• האולקוס ונידונתיהדיא־ חולת
טה־מרוב'טובה, עסקה בזלילה
ראוותנית ורעבתנית• רעב דורות
נשקף מן הידים התאבות, מן
העמים החומדות^ מן הכרסים
ההרים/ והבגדים !זשבעים 1 אלה
שישבו' ישבר כמו מנצחים ש-
שעתם דוחקת• נחפזים — במו
לרכבת העומדת להפליג, הנה
הנה• ואלה שעמדו וציפו לשול-
"! חן' הביטו בעיני "נו־די בבר

ישר לתוך פיותיהם•••
לא היה שולחן פנוי ולא היה
אפילו שרפרף פנוי — (אך נכנס
דודיק עם י אשתו־ימקרוב, ובעל
הבית, בכבודו ובעצמו,' קפץ מא-
חרי, הקופה, הסיט כסא לבאן
ושולחן לשם — וכבר ערוך לפ-
וכסאות ניהם? שולחן מרמי' '
שנים, וכבר פרושה עליו מפה
ריחנית ומעומלנת ,היטב, טריה '
וכבר, עומד':עליהם נןלצר ועוד
מלצר 'ו,רב 'המלצרים רושם בפנ-
קס את־יהמאכלים שיאכלו —
זאתי אין הוא מייעץ.ועל.)זה הוא
— ובל העינים ממליץ במיוחד,
של הזוללים בבר ושל המצפים
לזלילה נתלות בהם בקנאה י-־
וטוב ־לו לדודיק' 'והוא מביט אל
אשתו הקטנה שלחייה י למקו —
והיה מובן ליפול? לרגליה ול-
נשקן' על שנתגוז לו שעה־ ג&לאוז
זו' עי שהיא רואה אותו בגדו*

לתו•
ומשתם תור ההזמנות -— הו-
פיע בקבוק יין צרפתי משובח•

דודיק רצה לומר שלא הזמיין
אותו ־ אלא שהמלצר הקדנט -

והכריז ברוב חשיבות!
בי כבוד גדול הוא לבעל הבית"בקבוק זה הוא

לארח ,את המחנכת י של בנו'י"•
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כתבה: יהודענ חנוך ?* ציירה ־ ר<ק<
מאה וחמישים לירות הם סכום
נניבד שאפשר לסתום ]בו:.? הרגה

, ש.<ם לירות הם פרוטות ממש כש-"חורים" בתקציב: אך מאה וחמי־
המדובר בקניית בגדים חדשים

' . י לאביב• .
האם ניתן לרכוש בסכום זה מלתחת אביב שלמה ?
בגד ליום־יום ושמלה לחג, זוג נעליים — וארנק ן
לא, את אומרת — בשום פנים, כדי להוכיח.שאפשר,

יצאנו השבוע ל"מסע־קניות''•
י כמו במשחק החביב על הילדים אמרנו "נגיד שיש ;
לנו מאה וחמישים לירות"• אר כדי שהמשחק' לא יהיה
קל מדי. העמדנו גם אנו שני תגאימ. אסור לקנות
ב,.מיי'.י5"ד•ממילא 'לתקן בגדים שכאילו. תלויים כבר
בארון.? הכל חדש— ובגבולות אותם מאה וחמישים.

;י כשסיימנו י את מסע הקניות, לאחר שני בקרים
מייגעים, יכאבו הרגליים, אד אספנו בגדים אופנתיים
ונאים שהיו יכולים למלא את חצי הארון והייתם צרי-
כים לראות את פגיהו המופתעות של הזבניות כשראו
?אותנו אומרות אחרי חצי שעה של היסוסים, מישוש האריג, מדידה מול הראי ובדיקת תוית המחיר אומ־.
מת, "את זה. נקנה", ורואות, כיצד.נשלף פנקס הרשי--

מות — ובכה מסתיימת ה"קנייה"; . . .
''.? י: והצלחנו לאסוף; לא רק שתי מערמת בגדים,

גם נעליים וארנק, כסיות ואפילו זוג עגילים חדש.
י אינכן מאמינות ו בבקשה, בואו הצטרפו אלינו,

י התחלנו, י כמו כל תל־אביבית היוצאת לקניות כ־ ילמסע קניות,' על הנייר... מבוסס על נסיין•
שאנו מסתכלות בנחת בבגדים המוצגים בחלונות ה-

ראווה.
.היה בו כדי להוכיח לנו שהחלונות • רבע .שעה די
המצועצעים המקושטים כולם כוורודים (ומה קרה לי

. חנויות הבגדים שכאילו נדברו ביניהם, הוציאו כולם
את הוורודים־הוורודים הללו שכבר שבענו מחם בקיץ
שעבר — האם טרם שמעו את בשורת האביב ה-

כחולה ז) — לא נועדו לתקציב שלנו.
: על חליפות אריג וסריג, נאות • י' "דלגגו" איפוא,

ומושכות שהיו בולעות בבת אתת את כל ?המאה. .ו-
חמישים ועוד תוספת של המישיר או מאה ופלשנו. .

לתור החנויות, הצצנו בכל קרן זוית, טיפסגו על סו־
.למות למעלה אצטבאות וגילינו "אוצרות" של ממש.
י י? עוד פפיון ההלטנו שהצאיוז והולצה — לפוש

יהיו "המטרה ?מספר אחד" •פטפע־הקניות שלנו. ?שחזר העונה לאופנה בהשפעת הפרט ,,ויוה מריה" —
מתוך שפע החולצות המוצעות בהנויות בחרנו בי
אחת. עשוייה מדיאולן, עם צווארון קטן ומעוגל בנוסח
בוקר, ללא גיהוץ, חולצה זו מצוייר, בחצי תריסר"פיטר־פן", כזו שאפשר .לכבס בערב — וללבוש ב-

גוונים וכמובן, לבן• -
חצאית לא יקרה, •שתענה על דרישות האופנה,
היד, קשה יותר למצוא שוב ושוב הוצעו לנו הצאיות
טרילין משובצות בגזרה ישרה, שנראו בדיוק כמו

;חצאית התליייה בארון, זה שנתיים.
בכל זאת,• גילינו שלש שמצאו חן בעינינו. מכיוון
שלא ימלנו. להחליט איזו לקנות — החלטנו להשאיר
.את הברירה בידר.?• האתת, שנועדה לנפש נועות בגיל
ה&זניה, המופיעה. במשבצות בלבד, מקשטים, בחזית"העשרה"' נתגלתה :כ"קולוט". הצאית־מכנסיים. את
שלשה .קפלים? התפורים עד לירד, והשלישית ?היא
בסגנון "גיינס" — עם תפרים מודגשים בלבן ורוכס־

נים כקישוט- • י
דוב• החצאיות המוצעות למכירה עשויות מטרילין - • :
: אך כולן בגוונים. כהים ו"עצובים" — ואיפה האדומות,
הצהובות והירוקות'? הרי מייצרים טרילין. גם ב- -

י גוונים עליזים — ליצרגי החצאיות הפתרון
/ . את 'המערכת הזי. של חולצה וחצאית, קישטנו ב-
סרט משי 'מנוקד ש"קניגו";: בחגות לאביזרים — ויב־
השקעה. של שתי, לירות נראתה כמו מערכת שלובשת
בארדו ב"ויוה מריה" — עליזה ושופעת י י .. י ? •יבריג'יט . . כשכבר נפרדנו• מהחצאיות גיליגו לפתע בקרן־. ."אספר"'•--
זוית של חנות כל־בו "סאראפן" מקורי אה־לה־קורג',
מצמר משובץ במשבצת "אופ־ארט". שחורה־לבנה,.ב-
ימחיר של.ארבעים ושש לירות• "התפתנו" והוספנו גם י ? אותו לרשימה. . ?
טוב -ד את אומרת — למצוא חולצות והצאיות
:לא "הכמה" אד .מה בדבר שמלות, בזיל. ;הזול, זו
ואפורות, בגדים שיתאימו גם למי שכבר אינה יכולה

להתקשט •ב"סרטי• חתולים".
גכון, לאשר שצריכה להתחשב במגבלות של גיז־
רד, וגיל לא יקל למצוא בגדים יפים במחירי "מציאה"
אך בכל זאת — יאפשר. .־צריד .רק לטרוח ולחפש.
אך מה היית אומרת ?אילו הציעו לד שמלה של גדעון
אוברזון בחמישים וחמש לידות ז לא, ?זד, 'אינו "סי־
פור־בדים". אופנאי הצמרת שלנו 'מתכנן. גם•.סריגים
עבור מפעל סריגים נודע ומצאנו שגי דגמים חינניים,
מצמר גקי, ללא שרוולים ובפסים לרוחב בגוונים רכים

כמו. וורוד־אפור. זהוב־שהור ועוד מוצעים למכירה
בסכום זה.

תגלית נופפת פאוונה חנות היתה שמלת "אנטרון"
לפנה ויפה שתתאים להפליא פלפוש לערכ הסדר,
פמחיר של שישיפ ושלש י לירות פלפד• מפיוון שרופ
השמלות הע'צוייח מפיפי פלא של ,,פפפ־ולפש" מחי-
רן מתל,רפ למאה, הרגשנו פמו ארפיאולוג המגלה

פתל של עפר — פד פו שלשת אלפים שנה...
ומה תאמרי על שמלת כתונת מאריג כותנה ב-
דפוס עניבות מוגדל? בעשרים ושש לירות 1 או שמלת־
שק סרוגה ב"קרושט". מ"אקרילן", תמורת ארבעים
לירות בלבד ן את אלה מצאנו ב"חגויות־ימאים".
ונא לא לעקם את האף, בבקשה. הנויות־הימאים אינן
מה שהיו לפני שנתיים־שלש. מאז "התלבשו" המוכ־
סים על היבוא שנהגו להביא הימאים נעלמו הבגדים
'האמריקניים שנפרמו אחרי שלש ?כביסות ואת מקומב
תפשו "תחליפים" מקומיים נחמדים ולא־יקרים שלרוב,
אינם נופלים בטיבם מאלה המוצעים למכירה 'בחנויות
אחרות — נערותי ונשים צעירות האוהבות .להחליו
בגדים כל עונה יכולות למצוא שם •"אוצרות" ב-

פרוטות...
הבוקר השני של מסע הקניות, הוקדש לנעליים
— וארנקים. לאחר כמה תרגילי ?אקרובטיקה מתימ־
טית הגענו למסקנה שאם נקנה זוג 'נעליים במחיר
כארנה לארנק. . כסף . .לנו ארבעים לירות — לא יוותר
ואם נקנר. ארנק, ניאלץ ללכת יחפות• 'לפתע ראינו
.ואת־ .קטן ובו שלט "פיה צובעים: נעליים חלון ראווה'
קים". ,האיש אמר שתמורת שש לירות י הוא י מוכן
לצבוע 'נעליים אוי ארנק .(רק מעור, פלסטיק אינו ניתן
לצביעה), החלטנו לצבוע את הארנק מהעונה שעברה

— ולקנות נעליים.
ועדיין נותר לנו? לספר על הרפתקאות? ברחוב
הנעליים שליד התחנה המרכזית (המחירים בין עשרים
וחמש — לשלשים לירות תמורת נעליים הדומות מאד
לאלה המוצעות בצפון העיר), ארנק מעור זמש ש־
"קנינו" תמורת עשרים ושתיים לירות (הנה הוא מ־
צוייר בעמוד הסמור) ועוד ועוד — אד על כל אלה,

'*"ובינתיים, הנה ארבע אפשרויות
של מלתחת אביב שלמה במאה
וחמישים לירות — את; הלירה־
שתיים ש"חסכנו" פה־ושם, "בזבזנו''
.יעל קפה ועוגרז. מסע קניות הוא ספורט .מעייף ומעורר תיאבון...
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, עריכת שולחן נאה,
!זו אמנות. וככל אמ-
נות, אין לבצעה ללא
בלים מתאימים. סוג
ה9לים הנערמים על
המפה הצחורה או ה־
צבעמית, קובעים את
ה"אסכולה" של ה-
מארחת ועורכת השול-
חן. גם אופי האירוע
משפיע. שונה שולחן
הארוחה המשפחתית
, המיועד לאירוע מזה
חגיגי, חברתי, או, אי-

רוח "מחייב".
שולחן ליל הסדר ו-
עריכתו, חורגים טבל
;•:לה, ואולי, חובקים
את מכלול האירועים
השנתיים, בסעודה
אחת ויחידה — סעו-
דה ליל'הסדה כשבו־
לגו מסובים, כשכולנו
מגיגיים, בשלילה זה

.שונה מכל הלילות.

'?,?!,הבעיה העיקרית של ערי־
ת שולחן הסדר, היא "תמ־ .̂,
,וץך•' בשטח העומד לרשותנו.
גגוסף לצלחות, לכוסות. ל־ ,
.קןישוטי הפרחים, לפמוטות,
:*!בי"ב ולפגעי המזון, יש
",!לחשב את אביזר־ הלואי
במו: האפיקומן, כוסו של ,'
,,$ליהו. צלחת הפסח, מי ה־
#לח, קערת הביצים הקשות
עוד. האפ יעלה פעם בדעתה •?̂־
£.בשעת עריכת שולחן חגיגי,
|£וזשב מקו" גם לספר אז
§ןתון למיוגיםז והדי גליל
©ופדר מצווה את להעמיד מ־
צמום להגדות, ויצויד, הגדה ל•

.מ אחד מהמסיבים. • י
למתוח" את השולחן '©קשה "
$$בל, כאמור. אפשר לתמרן
ןואשית חכמה. יום לפגי לי?
'?*מסדר. פתחי את השולחן

גרפי אליו שולחנות אחרים
:שיהיו כאותו גובה), מדדי
־יטב את ר,אורר והרוחב, מד-
-י את הכסאות וראי אילו
מהם תופסים פחות מקום,
זשבי את גודל הצלחות ו-
תפוסה הסכו"ם, ורק אז תוכ-
לי לחשב אח סידור השולחן.
אל תחששי ליהפך לרגע
למהנדסת ולהכין לעצמך
,,סקיצה" מדוייקת ומחושבת
טל. כל אביזרי השולחן ומס־

11 האורחיט,
8דר עריפת השוזייו

י כיסא־ העמידי את ליד 'כל
הצלחת העיקרית והגדולה. ל-
שמאלה את המזלגות (מזלג
תבשר הקרוב ביותר לצלחת)
מימינה, את הסכינים. על ה־
צלחת העיקרית, את צלחות
המשנה, לפי סדרדהמנות ה-
מוגשות. כפינה •הימנית• של
הצלחת, את כוס היין וכוס
המים, באלכסון, ובפינה ה-
;ד.צלחת •הקטנה שמאלית, את
למצות. בכד אנו 'חוסכות מ-
קום יקר, ויכולות לקרב את
הכסאות, ואת המסובים, כדי
שכל המוזמנים ישבו בנחת
וכל הדרוש להם לסעודה,
ימצא מולם. בין הכוסות ל־
צלחת הקטנה, נניח את כף
המרק וכפית י הלפתן. את ה-
מפית, על ערימת הצלחוה
האישיות. רצוי' לקפלה בצידה
מענינת. אפשר להעמידה ו-
יםתם או , לשים י פרח בקצה,
להניחה ולצרף אליה ז*ת שפ
המוזמן, בדי שבל אחד ימצא
את מקומו, מבלי שעקדת .ה-
בית תצטרך "לפקד", אתו

פה, את שבי שם...: .שב

. השתדלי• ־להציב-מלחיה. ל־
להגיש , •, יפה י?מסובים. •שני ־ נל?
את היין־ בקנקנים !מוכים:מ־
המשפזזלו '. דאש זכוכית.; ליד.•'.
תציבי'£ת־יצלחיתי-י:ד,56)זי' ד־
אפיקומן. הביצים הקשות 'ו-
את מי המלה, להטביל בהם
את הביצים הקשות. אלה חיי־
ביש ;ינדוד, מנות מנות, תוך

כדי פולחן הסדר. את נדות
החג, בפמוטות הגדולים וה־
תגיגייס, לא רצוי להעמיד
על שולהן הסדר, הם גבוהים,
תופסים הרבה מקום ומסתי־
דיט את המסובים. אגרטלי ה־
פרהים הגדולים, מקומם אינו

ליד שולהן האוכל. את קישר.
טי הפרחים שלבי עם ירק
ועלים מפרי העונה, יפים ל-
כך גם אגוזים שלמים או
חצויים, שקדים וסירות דקו-

רטיביים. ,
אם קישוט "פרמי" ליד כל
סועד קוסמת לך יותר, תוכלי
להיעזר בצלוחיות ?קטנות, כו-
סיות יי"ש, קליפות אגוזים או
סתם עלה גדול, להגהת סרה
ומעט ירק, לדיענון השולחן.
מלאי המשקאות הקלים,
קוביות הקרח, בקבוקי היין
שלאי תפסו את מקומם על ה-
שולחן, הציבי על ש;י שולח-
נות קטנים, משני צדי ה-
שולחן ד־ערוך. השתדלי ש-
לשאר עליהם מעט מקום גט
לצלחות הריקות ולמגשי ה-

אוכל הממתינים ל"סיבוב ש-
ני", כדי שלא תצטרכי לרוץ
הלוך ושוב למטבח, עם ? כל

: ' . . : . . ., :, ; ;, צלחת וצלחת.
, / . ?גלתת הכסח

? מניחים שלוש מצות. מימין
,הזרוע, ומשמאל, המצות, את
אח 'הביצה. תחת הזרוע. את
החרוסת, 'תחת הביצה, את ה־
כרפס, וביניהן, את ממדור.
בעדות מסויימות מוסיפים גם
תפוחי אדמה מבושל :לצלחת
. ./;''/ " .: ,/ ; ?/ הססח. ,
יגבול.'•"? ל־ -;חרו.טת: •!אין•; :
ד"חמסת. ישי: המכינים מתכוני
אותה מתפוח עץ מגורד, מער
' ודבש. 'יין :רב בזגגביל, יין
על התבלין, ימע? המוותרים ?
רבים 'את תפוח העץ בסוכר

אגוזים טחונים וצימוקים.
אחרים מוסיפים גזר מגורד
רק דק. או, תפות עץ מנורה
אגוזים טחונים, ענבים יב-

שים, תמרים התוכים, קינמון.
וסובר. בני העדה התימנית
מוסיפימ להדוסת תבלינים,
אפילו? פלפל .שחור ושומשום.

. העדה הצפת .אפריקאית בני
מתבלים, את. החרוסת בעלי
שושנים מיובשות, ומצאי עי-
ראק מכינים את החרוסת מ-
מיץ תמרים מבושל ומסונן,
מעורב בשקדים טחונים,
זכר לעבודת התמר והלבנים

במצרים. .

מתכוני פפח
הכופתאות נחשבות
לגולת הכותרת של
מאכלי הפסח• מרק
עוף זהוב ללא "קני1־
לאן", כאילו מרק של
סתם יום חול הוא•
אלא שבופתאות אלה
אינן מנת חלקם של
כל עם ישראל• המח-
, במצוות הדת, מירים
אינם טועמים מהן•
באשר המצה נטבלת
בנוזלים — היא מחמי-
צה, גמחימוץ לחמץ
המרחק קצר• כ"כ לא
בל העדות מתלהבות
מהן• אך לאוהבי ה־
"קנידלאך' הנה כמה

מרשמים•
? •: נוסח אי:

. קצף נפרד משג' הכיני
/ חלמונים. חלבונים ומשני
ערבכי ביהד. הוסיפי שתי כ־
פיות שומן, שתי כפיות, מים
מושרים, קורט מלח •וקמה
מצה "כמה שזה יתפוס". צו-
רי כדורים ותני לתור המ-
.כחמש זי- בשלי ?רק ?הרותח. ־ ? ' ? • ' קות.

גוסיח בי

ערבבי ביחד: כוס קמח
מצה, כוס מים רותחים וקמ-
השהי כ- ? צוץ סודה לשתיה.
עשר דקות. הוסיפי שלושה

זלמונים, מעט פלפל שחור,
ןורט מלח, כף שומן וקצף
צשלושה חלבונים. צורי כ־
יורים (לאחר שהרטבת את
במים קר־ם) ובשלי זירים .
כמי מלח רותחים• בראשית
הבישול כסי את הסיר, ל-
אחר מכן הורידי המכסה ו־

בשלי בסיר פתוה.
כופתאות עם דמיון

 למתכון הקודם, הוסיפי 50
י

גרס •שקדים' התוכים דק. ב־
מקום כף.שומן, שומן.עוף
יחד עם נטפי שומן מטוג-
נים ובצל מטוגן. במקום כוס
קמח מצה, חצי כוס קמח מ-
, כוס פירורי מצה צה וחצי

שבורה.
אטריות כשרות 7פ0ח

החוששים? מהחמצת המ-
צה, מוסיפים י למרק תחליף
אטריות• הקציפי. היטב שתי
ביצים, תבלי וטגני במהבח
גדולה, כדי שהחביתה תהיה
דקה מאוד• הפכי לצד הש־

טגני מעט, גלגלי ופרסי - :כעובי;.אט־:י' ? לרצועות דקות,
; ־יות./

ןןמוסיפיט מעט קמח יש־
מפוחי י אדמה" לתערוכת' דיג

ביצים.
גם עקרות בית שאינן חו-
ששות מהחמצת. המצה ;הר-
טובה, גוהגות .להכין "אש-

-יות" אלה כדי לגוון את
תתפדיט בשבעת ימי הפ־
:ה. הן מערבבות את הבי-
צים המוקצפות בשתי כפות

קמח מצה•
דגים ממולאים """""
מי שאינה ?מקפידה מדי,
תוסיף ־לדגים הממולאים ?ז
מה מצה, במקום פירורי ד.ז
לחם של כל ימות השגה.
המחמירות, מכיגות את הד-
גים הממולאים של פסח ל-
לא כל תוספות, אך, אם הב-
לילה דלילה מדי, אפשר ל-
הוסיף מתית של תפו"ז נ4•
משלים• בין יוצאי עדות ר•

בות, מגישים דג מטוגן.
ד ;ש

האשכנזים גוהגים לאכול
בשר . עוף וגס בשר בקר.
בגי עדות אהרות איגם אוכ-
בשר עוף בליל הסדר, לים .
מחשש אולי נשאר גרגיר ת־
מץ בעוף, מהמזון של הימים
שקדמו לחג• הם מקפידים על
בשר כבש, זכר לקורבן פסח.

אצל. מרבית המש<£* זבשר'
במרק, ולא צ' . זות, מבושל

מקפידות.• לוי. עדות רבות ?
1ל אכילת קציצות בשר כ־
בש או בקר, לזכר התבן ו-
הלבנים שהכינו אבותינו ב־
מצרים. מכאן שעקרות בית
אחדות מכינות עוף ממולא.
המילוי לפסח יכול להיות ל-

פי המתכון הבא:
טגני שני בצלים גדולימ '?
וקצוצים, בחצי ספל שומן
עוף• באשר השחימ, ערבבי
עם-מצד, שבורה, כפית מ-
לח,- רבע כפית מלפל, כפות
ביצים. לתע- י - פפריקה ושתי
אפשר להוסיף גמ רובת' זו' י
פטריות י חתוכות דק, אגו-
י או;'' חתיכות כבד עוף זימ;
'/ כיחד:עמ/הכצל.. מטוגוי

. ירקות
ישראלי מקפידים . ,.כל בית,

? (סי1:'בעמוד 28) ':•"" , .
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חג הפסה ממשמש ובא,
ובעלת הבית מתחילד. לד-
אוג כיצד הכין את ביתר.

לקראת החג.
בל עקרת בית ראויה לשמה
עורכת בעונה זו מבצע
נקיה יסודי — כהחינת
חובטת, מאווררת ומשפ-"בעור חמץ": מברישה,
שפת, אולם בימינו ניקוי
הבית והכנתו לחג אינם
עוד עבודה קשה ומפרכת.
פיליפס הפד כל זאת למב-
צע של הנאד,. בתתו לבעלת
הבית עוזר נאמן ותרוץ:
שואב האבק הכיתי, קל,
פשוט אך יציב, ולו חלקים
נוספים המאפשרים לגקות
כל פינה, כל רהיט, וילון,
מגירה או שטיח; ונוסף
על• כך המכשיר יפה בצו־

יתו ומאריך יפים, נוחי
בעבורה וקל להחסנה
והמתיר לא יאומן: רק

—295 ל"י.
־אתה הבעל. טוב' אם נבצר
ממך לעזור 'לרעיתך ב־
:ישרין, הלוא תוכל לתעניק
מי — את - שואב האבק

של־פילייפס!

בייעור חמץ
בעזרת
פיליפם
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צעד קדימה בעידן "ה־
חד־פעמיות" התהולל ה-
שבוע באמריקה• נשים
יכולות מעתה להזמין
שמלות קיץ עשויות ניר•
הקץ לכביסה, לניקוי
היבש ותיקוני מחט• מה
העוקץ אם כן ו בהחלט?
לא מחיר השמלה• הש־
מלות החדשות, בארבעה
גדלים, עולות', כשלוש

לירות השמלה•
. _לנע־ המונח המקובל/
י"זרידה ואשהל ב־ - י;ר, .
ארה"ב הוא "בובה", ו-
נראה, כאילו רחובותיה
של אמריקה, חצרותיה,
מועדוניה ושפת ימה יהיו
עמוסים "בובות ניר"•
מאז הודיעה חב' סקוט
לניר בע"מ, אשר בפיל-
דלפיה, על האופנה הח־
?דשה שלה, היא הוצפה
בהזמנות ובקשות אספ-

קה, לאין סוף•
התענינות רבה עוררה

אופנה זו גם מחוץ ל-
גבולות ארה"ב• חנויות
מהודרות להלבשה מת-
חרות ביניהן, מי תהיה
הראשונה שתמכור שמ-
לות ניר אלה• בשלב ה-
התחלתי, ההזמנות תי־
עשנה רק באמצעות ה-
דואר, הזמנה בכתב בצ-
רוף תשלום ומשלוח

ישיר הביתה•

לשמלות הנייר אורך
חיינז, בהתאם למזג ה־
אויר ופעילות הלובשת
בגדי נייר• ימי חייה של
שמלת נייר הוא בין אר-
בעה לששה ימים• ואז,
ישר לפח האשפה, והמ-
קום בארון הבגדים מת-
פנה לשמלת נייר חדשה•

הגברת מייבל אליוט,
מה"סנדיי טלגרף'/ מס־
פרת שהיא מדדה שמלה
כזו, והרגישה ראילר על
גופה שמלה אופנתית מ-
כותנה, ונוחה . ללבוש•

השמלה לא התקמטה 1
ולא רישרשה, כאשר

התישבה• השמלה היתה :
ל ארוכה קצת מן המקובל ;?
והאופנתי עתה, היא נ־ :

טלה זוג מספריים וקי•
צרה אותה• הצוארון של ?

השמלה סגור מדי ז אל ;]
דאגה, בעזרת מספרים ,י;
חדים, גם זה יתוקן• ב־ ?'??
'רצונך חולצה מתאימה "
למכנסיים, קחי את ש־ ־:
מלת הנייר והיעזרי ב־ ;,;
מספרי המטבח שלה• "
י שמלות הנייר עשויות 3
משלוש שכבות נייר מ־ ?י
יוחד, המחוברות ביניהן ~
בעזרת "שכבות". מחומר ף
כימי, הנותן להן את %
ההרגשה של בטחון, ו־ מ
את המשכיות החיים• 2
שמלות הנייר אינן נ־ "
מסות במטר חוק, אבל, "
היצרנים מזהירים את ט
הנשים, שלאחר שהשמ־ "
לה נרטבה, היא מאבדת "
את חסינותה מפני אש• מ

2 " ;: נ 11 מ ן• 2 2 י1 "?•!'מ מ ט 0

.**ם כסף א־ ו ח

בלונדון, ביטיניקים" זו. הומצאה. , ז"אופנת
י כידוע, ? אך היא קצת תמוהה. לביטניקים,

הגברות". הצפינו : . ואילו""שתי אין? כסף.
;?בתוך<. תיקי?? האקדחים.; :י• . אוצתתיהן

לנו, נתקבלה בהת- מדווהים ? האופנה, י
את::, • הו&נו?; וניתן ;?לראות .בעיני ?; להבות, .
:שכמית מינק • הגבהת/האלגגטיות;: לובשות
ספק:דב..הוא. ונרתיק:" אקדחי למתגיהן ? י

לה- . זו? תינתן? למי? שאין.. י . כלומר,. .הגנה, ,
:על: .לא• כדי. ?לשמור ̂לפורטה. אףיי , פרוטו! 

. ? .. "
' . , , ; הכסף אלא 'כד. להשיגו..;

. הכאיב תארו; לעצמכם את הביטיניקים
י לישראל, המציירים על מדרכות העיר,

המנגנים 'לפתחי בתים, ומבקשים קצת :
— .והגברת המלווה אותם ? , מעות. למחיה
."המושה", אפילו בנרתיק '?אקדח ריק , .
? יכבד "מתוכן,?:.: מי י •שלא ? יידע.: את האמת י

העליזים /שזרועם הקבצנים , : מ:אוד אתי
':' יי ' ? ? ? ? :'?/ "? " 1' ' ? •: י

. גטויה••^ . :י י

בעינינו... האופנה מוצאת חן ' . "

ללא מקדש כהן 
יושב בתוכנו אדם
נאור• ושמו תייס כהי.
י אינו סובל -'איש וה
כפיה ואינו מוכן לה-
כנע לה, תבוא בכל
צורה שתבוא. עם זאת
הוא איש חוק ומשפט,
ומכאן יש להסיק ש-
הוא יודע יפה שישנן
תירויות עליתן חייב
לוותר האדם אם רוצה
הוא לחיות בתיך חב-
רה, לשבת בתוך עמו

וארצו.
אדם' הרזיצה •ליהנות •
:מזכויות של אזרח לא :
כ־: יוכל לעשות בדיוק: 
; טוב בעיניו. הוא מוכ־
: י אחת, : :לא רח להקריב,
: חירויות: פרטיות.. הוא
.לוותר על רגש. מוכרח

הצדק .הפרטי שלו ל- החברתי. ?: . מען הצדק
• זאת נחקקו ?י למען י
חוקים, והוקזו בתי ?מ-
שפטי, ושמו עליהם
שופטי שלום, ושופטים ,
מחוזיים, ושופטים על־

יונים..מי כמו היים.כהן . .
? מצווה לשמור־על חו־

,המדינה בה. הוא מ-- קי
. . כהן י כשופט עליון. : .
איתרע מזלו של אדם'. '
, בוני . החוקים ;שלנו ושיהיה'זה, שיהיה בין
מן־הלוחמיםובעד. ו-

/שלנו.: ד• /החוקים ג נ
המשפט,' ולא רק מכס־

הל־., או ממעמד:אקדמי.
,רק/כמדען, כתי, לא

של: נסיונות : ?•. ."'אלא.כשפן • י ? - עצמו, - ? י

: . איזו מין השפלה היא
זו: :לכולנו. למר היים ?
; . כהן,.לאזרחי המדינה, ? ?
'"? ? למחוקקים, לנבחרים,
ששופט עליון יהיה !:;
חייב לחפש לעצמו ד- ־1
רכים כיצד לעקוף.את "
החוק ן ואיזה חוק 7 0
• הוק, שאולי בימי '"
I בית המקדש היה לו
־:־ י איזה• טעם. אבל עכ- ־־
"? /? שיו ז 1 ?

י מתי נדע לכבד אח ?
־

?: עצמנו. מתי נדע להב- ?
י דיל בין חירויות אינ- ;
טימיות אלמנטריות,לז- .
אזרחיות. י , כויות וחובות
להבדיל ־ בין ! ? : מתי נדע';
'דת ואמונה וחוק מדי- 1

.. עפרה ?! '. ? י . / :

מראה הנוגה הוא המראה החדש שנוצר למען חברת התמרוקים "רבלוך בשיתוף
פעולה בין פייר בלמאן (האופנאי) ולבין מסיי גיני קולה (אומן איפור).

הנוגה — כוכב ללא צבע מוגדר, אבל עם הרבה צבעים וברק כספי, שימש
כהשראה לאיפור ההדש המותאם לאופנת הביגוד של ?האביב והקיץ — אופנה גיאו-
מטרית ונשית כאחד, עם קוים ישרים, מרובעים ובקומבינציה של שני צבעים ויותר,

בבגד, האיפור בהתאם•
משנות העשרים העליזות, אשר בפורטרטים . גם הציורים של הצייר קייס ואן־דוגן,
.על מתכנני אופנת בתמונה, השפיעו שלו בולטות עיני. הנשים והמהוות את "הדגש" .

האיפור.
האיפור לאביב וקיץ זה מורכב מצבעים שקטים.. שולטים בו הביז', האפור וה-
דוד. המראה י רך ונשי, הפה עגלגל וקטן, והעינים אליפסיות ימובלטות. המזרח
־שפיע גם על חברת "רבלון" וגם הם הכניסו את שיטת המכחול ליופי. כדי להקל
על האשה העובדת — כך אומרת מומחית היופי הראשית של רבלון — מוצא לשוק
תכשיר המורכב, מ"בסיס" לפודרמ גם ,יתד, טכניקת האיפור — ושוב מתפדרים כעזרת
מברשת י רכה, הפעם מצמר !טלה. המוצר מופיע בששה גוונים, ביניהם גוון אחר• לבן
שקוף, המבליט. את .עצמות הלחיים. הגבה, לפי אופנה זו, מוגבהת והולכת בקשת
שנקודת הגובה שלה קרובה יותר לרקות. היא מצוירת ברכות ובגווני האיפור או
החום• העפעפיים, מאיפרים בשלוש צלליות: לבן, אפור וורוד. הכל לפי הנהיות

נוגה"• , ?

נשאל ^וז. הכוכבים
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על אכילת ירקות עם הבשר
בליל הסדר• האשכנזים מ־
גישים צנון מגורר ומעורב
עם שומן עוף ו"גריבען".
סלק חתוך ומוחמץ ומתית
תפוחי אדמה בתוספת סלט
חי• כ"כ גזר מבושל• הספר-
דים מקפידים על אכילת הר-
שף ממולא בבשר. קציצות
כרפס, כתוספת לבשר, יש
ר!מכיגים פשטידת תפוחי־א־
דמה לבשר. וגם כאן יש
מתלוקת. יזצזןי צפון אפ־
ריקה מכינים אותה מתפוחי
אדמה מבושלים. האשכנזים,
מתפוהי אדמה מגורדים• פ-
שטידת חג אחרת היא וי ש־
מכינים את הבסיס ממצה ט־
בולה בביצים. מלח ופלפל,
ואת המילוי מבשר קצוץ ו־
מתובל, והרבה פטרוזיליה
קצוצה מעורבת בביצים מוק-

צפות.

שומרי המצוות המקפידים
בכל פרט ופרט, אינם שו-
חים תה בסוכר, בפסח. הם
ממתיקים את המשקה ה־
מהביל, בתמרה מתוקה כד-
בש, בדבש, ואפילו ?לא נו-
געים בגבישי סוכר, אם כי
יש לכך הכשר. אהרים עו־
שים תה מעלי? נעגע, שמא
לא הוכשרו כראוי מיכלי ה־

חה.
מצווה ד'יא לשעום מל>־
אפיקומן, אבל זאת יש לע-
שות עד תצות הלילה, ואת-
רי שטעמנו ממנו, אין לא־
כול דבר, עד למחרת היום.
פירות יבשים ואגוזים הם
חלק בלתי נפרד מארוהת ליל
הסדר, אך לא אצל כולם.
רבנים רבים אינם מרשים
לנשותיהם לקנות פימת י-
בשים, למרות ההכשר. אג1?
מפרי טעים זה טוע- זים .־!,,
מים הבל, בעיקר הילדים,
האוכלים ומשחקים באגוזים,

דברי מאפה לפסח
עוגת טורט: הקציפי שש
ביצים, הוסיפי כוס סוכר,
כף מים, קורט מלח וקליפת
לימון מגורדת. הוסיפי שני
שליש הכוס קמח מצה, ו-
שליש כוס קמח תפוהי א-
דמה ומיץ מחצי' לימון. ב־
חשי אט אט• שמני תבנית

?אפי בתנור בינוני כשלושת
רבעי שעה. לעוגה זו אפ־
שר להוסיף אגוזים טחונים,
ואז, תפתיתי במעט את כ'
מות קמח המצה. במקום מיץ
הלימון, אפשר לגוון ביין

אדום מתוק.
עוגת אגוזים: ערבבי ש-
מונה חלבונים עם שמונה
כפות סוכר, הוסיפי רבע קי־
לו אגוזים טהונים, רסק מ־
קליפת לימון, שתי כפות ג־
דושות קמח מצה וקצף מש-
מונה חלבונים. אפי בתבנית
משומנת, בהום בינוני, כש-

עה.
קרם לעוגה: בשלי בסיר
כפול, על אש קטנה, חפי-
סת, שוקולד מריר, ארבע בי-
צים מוקצפות, ארבע כפות
? סוכר• הכל נמס והתעבה
הורידי מהאש והוסיפי חבי-
לת מרגרינה. בחשי עד ש-
המרגרינה תימס. צנני אח
הקרם במקרר אך לא מדי
ורק אז מדחי וקשטי בו את
העוגה. את עוגת . האגוזים
אפשר לגוון על ידי הוספת
או קפה נמס, לתוך ה־ . קקאו

בצק.

8עטיות תפוחים: בהשי
היטב חמישה חלמונים עם
חמש כפות סוכר, ארבע כ-
פות שמן, שלוש מצות שבו־
רות טבלי ביין אדום מ-
תוק. גרדי שני תפוחי עץ
על פומפיה גסה, הוסיפי ל־
תערובת הביצים, את תפוחי
העץ והמצה השרויה יחד
עפ חמש בפזה למה. מעד.,
פרוסות דקות מבננה אתת,
שתי כפות צימוקים, 2 כפות
התיבות דקות שוקולד, ו-
אותה כמות שקדים חתוכים,
כפית קנמון וקצף מחמשת
החלבונים. שמני היטב תב-
נית אפיה, ואפי כשעה וחצי

עד שעתיים על אש קטנה.
עוגיות מצח חמות: שברי
לריבועים בגודל של מצות '
כחמישה סנטימטר. טבלי או-
תם ביין• כרכי כל שתי פ-
רוסות בעזרת ריבה (רצוי
, ה- דיבת פובידל שזיפים).
כיני תערובת משלושה חל-
מוני!, שלוש כפות קמח מ-
קליפת לימון מגורדת, צה, .
מיץ לימון וקצף משלושה
חלבונים. בתערובת זו טב-
לי את פרוסות המצה הכת־,
כות וטגני בשמן חם. משני
חצדדים. חגישי חם ובזקי
על העוגיות אבקת סוכר ו-

קינמון. אפשר להכין עוגיות
אלה, לא מתוקות, מתובלות

במלח ופלפל, כתוספת לב
שר, או לארוחת בוקר•

פן ־ דירד וי ות3םם1! חיוז
 ̂

- מו־ווםו־ םל00י
יתי־ו־ךז עם־ * ר&

נדנ 13די1ן1 .םי̂י
להגנת ידייך בשטיפת כלים,

כביסה וניקוי רצפות — ? י
הכפפה הפלסטית בעלת הביטנה הרכה י

ומחומרי הניקוי השונים* מגינה על ידייך ממים חמים וקרים * ;* מונעונ אגזמה ופצעי־עור^ נוחה בלבישה ובעבו1ה
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מרשם דג<ם ל7£1וח
דג ממולא (גפ<לטה פיש] כובקלה

־ע
המצרכים:

1 ק"ג דגי בקלה
3 בצלים בינמים (100 גר' בערן)

/ י 2 ביצים
1 מצה שרויךז

1 כף סובר
2 כפות שמן:

' < ' מלח, פלפל £פי הטעם 
בצל, גזר, סלרי/ עגבניה קטנפ,

פטרוסלינין.

אופן ההבנה:
הוציאי את עצם השדרה מדג הבקלה?חתכי את הבצל •
לפרוסות ואידי בשמן — לצבע זהוב בהיר (לא לטגן). :

הוסיפי ' והמצה השרויה, ' טחגי את הדגים יחד עם ?הבצל
, ' . : . " • . התבלינים ואת הביצים אל הדג.הטמון. 

.לושי : את התערובת עד שהיא חלקה. צורי קציצות' י
(רצוי על קרש רטוב). אם התערובת בעובי של סנטימטר '

או• מעט טי3-;."-; ו סמיכה מדי, אפשרי:להוסיף כף, •שמן ?. ? '

גזר, ־סלרי, ; " הרתיחי 4 ?כופות:?מיט'-• עם תירקות ;!בצל,''
המוכנות 1\ / הדגים : :קציצות ''הכניסי. אתי עגבניה. קטנה)'..

שןגה וווצי ?על: אש.קטנה. :־ : .. לתנך הסיר. ותבשלי,שעה •עד-

כיי . : ? הוצאתו ?1מהסיר, ' את ,?התבשיל לפ^י . רצוי לקרר
? ; מוכן להגשה' ... שהקציצות לא תתפוררנת —: והמטעם/
]̂ ??? ̂ן̂? ?*?^̂*(•??????• ?????? ^̂ י.'.' 

הדוגמה ה"עונדז...

̂י̂ץ .' -י " '^

תזד1גמ־וה3 הו־ןדיע&ה
חוה של היום לובשת תחרונים• ת ח ר ו נ י מ-
ההתקדמות המענינת ביותר בתחרוני נשים מאז

עלה התאנה של חוה•
תחרוניס — תחתוני־תחרה אכסקילוסיביים
מהלנקה* סטרץ' של סברמה, בתכלת, אדום
לבן, צבע־עור, ורוד, צהוב־לינ'ון, שחור, לילן

ובחול כהה•
מיוצר מ־100% חוטי הלנקה ••

התפנקי נא עם סברינה

'י חוטי הלנקה מיוצרים ע"י חב' הגרלוו בע"מ ישראל?
נו'טיתד, הבלעדית סל חנרת ד,נרל"1, 'שויצריח.

/ו .? ... י־•"" א<י11 ''.̂ו

. י ̂?? ,1^ר^..:. כשר  ̂ י ?:• ., ?, , י• ̂.•ג",\.••.• ־י . . ̂, X* לפסח.<זי : ^;.'̂

'''̂ ̂'"א'": *•::•̂ ".'' / -

(€2 להצלחת עוגת: החג-

ן ו י ר ה י  ד ג ב
'"

אלגנטיים ,
מוכן והזמגות

מתקנים אחרי ההריון
:? ;• : \יסלון טובה*,.•

'? ?
רמת-גן

ביאליק 17. 0ל• 06 39 72

(¥ ן||| .מיזגמאנמ

̂ז והנינ"ימ ̂!̂ז " 1"יייי"' א*"*"־ ז ?י!
̂[ $1\ ימו €?!6^̂ ^*— *̂ =*̂ ,̂

פורמייקה למטבחים
:' רוזיטיפ' .: צסויי

ומטבהיפ
? ישניפ וחךשיפ: :
לפגות: רה' מסילת וולפסוין
40, תל-אביב. 90. 627973.

8^^1111©
&תי'א חיישנברנ!) /,)(!̂י
1ז] ףצווייזננווז נוריגן)
;886820 . :ן־1 .י גילטוז־ ו* ן

יי

: נומיפ 8חיריפ .|1 ' 7 ? "? י' ,י
ן'• ;, '' ו>י*^ -" :



שנחר סד7ו<? השבוע
־תל־&ביב יפו
לולים מבריקים וסוחפים'* "המרוץ הגדול" - תע-
בפארסה לזכרם של לורל
'והארדי, בהשתתפות ג'ק
:למון, טוני קדטים, נאטאלי

|ו1ד. ב"פאר".
:?•¥? "ויוה מאריה" — ברי-
!ג'יט בארדו וז'אן מורו נק-
:לעות למהפכה מרמ-אמריק־
'?נית' ההופכת בעזרתן לבדיחה

'קולנועית. ב"צפון".
 "גיבורי טאלאמארק" —

?¥?
הירואיקה רומנטית נוסח
הוליבוד, קירק דוגלאס ואו-
לר, יעקובי'ייד-־בתזאוו"י-צב-
.£*<? שיל"הריסת ביח"ר נאצי
:בצפון נורבגיה. ?מים כבדים

נ"חז"•
-41 "פודות פריז" — טופ־
•6ים יוצאי-דופן וחוגים המ-
מוניים, במבחר קטעים תיעו-
דיים ומבוימיס, בתוספת
•־פרטון מעולה "יום השנה"•

ג"גית".
̂? "המשכונאי" — סרט
מריע ומאלף על לבטי הם-
תגלזנו של. ניצול-השואה
לקיום אנושי מהודש• רוד
£ט"גר, שנקלע לרובע האר-
לם- נעזר ג־ג'ראלדין פייג'.

כ"מוגרבי".
̂? "כהר העכורים הימינו."
— תופעה הקיימת, בצד
,ממדינות עושר אגדי, בכמה
?ערב .השכנות, תודות לעוני
';ומשווע' באפריקה. ב"ארמון

:דוד".
^3 "גולדפינגר" — שון
:קמו?/ניצב בדרכו של גרט
!פרובה להשתלטות ,על. זהב

... פירט-נוקס• ב"אופיר".
תשובתה המוצלחת של הו-4 "האיש שלנו פלינט" —
̂־מם בונד, ליבוד לסרסי
'בדמות הגיבור העל־אנושי
.בלינט. מוקף יפהפיות (לר-
בות גילה גולן הישראלית),
מתגבר ג'יימס קובורן על
ןזבורת "גאלאקםי" שגילתה
את סוד איתני. הטבע ומש-
.לסהוט כני- תמשת בהם כדי
עה ללא תנאי מנשיא ארה"ב,

ב"תל"אביע".
4 ?:"מוישה ונטילטור" —
?ב"הו• — ראה ב"עדן" ירושלים.
"פאנטומאש חוזר" —

? •¥
פארודיד' צרפתית על אופנת
סרטי העלילה• לואי דה פינס
וז'אן מארה ד,ם צמד-חמד
של !הומור ושרירים מזדק-
נים, עם מילן דמזנז'ו כ-
עתונאית וריזה• ב"תטר".

, רמת ג!
גבעת"ם ;

מחג- "מארי פופינפ"' —
3 *?

כת נבונה — ג'ולי אנדרוס
— מופיעה בסרט עליז של•
וולט דיסני עם דיו וו דייק,
ומשלימה את אוירת הקסמים
שלי הספור הציורי והרומנטי,
? ?בזמזי, במחול ובהטפת־מוסר י י ;, : ; קלילה• 4,ארמוף'.
• •"דמת"גן'' - דאד, ב"אודיוך^ '"צל? המויפיקח" - ב- ?'? ? ? ' ? : ? ?־  ירושלים.:. ?
4 "גולדפיננח',— ב"הדר"
.. .... ,ב,,אופיר'',"ת"א-ץ — ו־אזז
.)3 ;,אחפה למגוגייפ בלפי"
י אלי(5ע פיימר 'יליצ'ארד —
בדטון מסתבכים •'־בהרפתקה
רומנטית נוכח; :התנגדותה
המתחסדת' של"חברה זעיר-
י:.קנאית. רקע הגופים בור%ייז
ב- שלזזוף האוקינומי:יהשקט.;
קליפורניה ?ע" מקסים ומהנה.

ב"דטה" ? וג"נגה".'

ירושלים
רה" — ראה ב"מוגרבי" ת"א.^ "המשכונאי" — ב"הני'
# "המרוץ הגדול" — ב-
"חן" — ראה ב"פאר" ת"א.
יעקב בודו, גיבורה 'על ה-4 "מוישה ונטילטור',- —
פארסה הישראלית הי'י&טית
מאד שכבר נכנסה לפולקלור,
מגיע אל המסך בבימויו של
אורי זוהר, בלוויית צוות
בדרנים גדול, עם שי אופיר,
שלישית ,.הגשש החיוור",
גדעון זינגר, אורי לוי, סעד-
יה דמיא"י תקוה מור ועליזה
יצחקי, פזמ־ניש, ריגול והווי

צה"ל. ב"עדו".
נופי האלפים האוסטרים ו-* "צלילי המופיקה". —
קסמיה שד ג' ולי אנדרוס
במחיית האמיצה והמוסיק-
לית של קפלו אלמן ושבעת
יתומיו השובבים• עשו גידפה
זו של מרזיזו מתוק לבידור

. ב"אוריון". טוב.

חיפה והקריות
?)< "הנידונים לחיים" —
סרטו המצויין של, פרד זע-
מן, על נכי-מלחמד, המתק-
שים להשלים עם גורלם.
מרלון בראנדו (בתפקידו ה-
קולנועי הראשון) מחשמל

את הצופים. ב"תמר".
.~ "ויוה מאריה" — ב-
"אורה'' — דאה ב"צפון"

ת"א.
 "מפצע חץ מקשת'' —

?¥• י
. .בוי• השמידו מתנדבי בנות
הברית (בעזרת גיבורי ה-
מחתרת באירופה) את מלאי
הטילים הנאצים, בסרט עלי-
.לה מלודרמתי' עם ג'ורג'
פפארד, סופיה לורן ולילי
. ב"אטפיתיאטרון". פאלמר..

.)3 ."הכלרה של קאט כאלף'
— פארסה קולנועית מבדרת,
עם ג'יין פונדה כנערה נוק-
מגית מן "המערב הפרוע",
המקיגזה חבורת שודדים. ג-

"אורלי".
4 "גיבורי טאלאמארק". —
, ב"חן" ראה ב"ארמון". — ,

ת"א.
.)3 "ז־ר-עת כניה של קאטי
אלדד" — קומדיה רומנטית
מעולם "המערב הפרוע"?' ?על
בניה של י אשת אמיצה וצד-
אחר קנית, שנפוצו ורק י
מותי' נקבצו לנקום את ככו-
ח" עם ג'וד'ז ויין ודין מר־

טין. ב"מאי".
— סרטו .של וולט* "שלגיה ושפעת הגמ- דים" .
וערב ל- : דיפני' געים לעין
' שגם המבוגרים הנלוים אוזן,
אל הצופים הצעירים, מסוג-
? ממנו. ב"פאר". לים ליהנות
רה ישראלית של סדט הולי־* "יהודית" — הצגת בכו-
בק־י על מלחמת הקוממיות
שצולם ! בארץ בבימויו של
דניאל מאן. עם סופיה.לורן,
קירק דאגלאס, פיטר פיגץ',
שרגא פרידמן, חיים טופול

ורבים אחרים. ב"דון".

ה י נ ת נ
אודרי הפבורן ורקס האריסון..* "גבירתי תנאוה"-?• -—
פזמונים י שנונים, מחולות ו-
צבעים מסעירים' בגירםה
..של; המחזמר. 'ה- .המיוםרטת

נודע. ב"שרון".

ש < י ד י בא ם  י ר ת ו א מ ה ם  י נ ו ר ט א י ת *ה
< י[ בהנהלת ישראל ולין וה. ליפמן |
!ן את הזמר והשחקן הבץילאומי באידיש י,\* מתכבדים להציג ,(
י $ נ י צ קד!  ד י  ק ר > . א  !
( י! ע= כופפי-שחקני התיאטרון !
) יעקב איסק ביאגקא י! ,
לר 5 ז י רי לן ס  י ו חאו אלפרן   < ;
| י ובהשתתפות להקה ומקהלה של 25 איש !|?

ו
;

_ _ .._ . ... _
> :. וולפוכיץ י מרצל קרייזלר• .י. קלוסקי 5
, ל . 5-8.4\ הצגות בכורה חגיגיות > יום ג' 5.4 ב-7.00—9.15 תל-אכיב "ב.צ.א." , >\ תל-אביכ "מוגרבי" גבעתיים ,,נגה"
I ,. מוצ"ש 9.4 ב-9.15-7.00 <
-י*ימ "י!פארת 4י6 כת-ים "בת-ים'' 13.4 ל I יי*-..
I "היפה "אור.־'" 4.ד ב־00י9 חדרה "חוף <
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1̂ ¤ * £^9 * 1̂^1

11ןן :האופרטה " י 11 ¤ "קצת פרנסה ןבריאנת"
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ש•. ! שמו ת:  או ד  ו ה ו 1 לקפה, 10 פילטרים 

I להשיג בכל חנויות הסופרמרקטים,

I אספקת פילטרים: ,מובטחת
.. §1 I' 1*(שלחו" לנוי תלוש" והי"לקבלת פ"לטר-ט]11ש 'I 1
¤.. ' || ) בהנחה של 10% לפי הכתובת: המכון לפתות ,
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ת 3 נ * ו 11 י לבל השבוע

11 1 באפריל
צהרים

י- ) שלישייה מס' 7 ("האוכי־12.35 המ-צוט עהרי?• "!!;ינ
) רונס")

2-30 (1"? הה5> נעימח וזמר11 2.04 עיסד החריצות1.40 5אן השבת ומוסיסה קקדי}) 1.80 חד'טות "" ,זי
.(( 0!>.3 "קנ?ת שבחי'מ 3.10 "זמר ?מבוז" '

4 למאזינים הצעיריט
4 (הנל הקל) תזמורות כ5י

נשיפה
4.39 הזמנת זוגית

4.80 (הגל הקל) ש-ריש מ!רא?
ליים

ערפ
5 חדשות

5.05 (הנל הסל) "מזכר והגיב"
— מוסיקה קלה

5.05 מוסיקה קלאסית ננקשחד:
דניוסי־קשלי!: אגדה מ-
חול: 8 חינדמית: קונצ-ר-
טי לצילו ולתזמורת: *
סטרבינסקי: קונצירטו "דם?

ברטו! אוק0": * ראנל:
"הואלם"

0!'.5 (חנל הקל) זכרונות א"י
5.33 (הגל הקל) "מוכר וחביב"

(הטישו)
6 (הגל הקל) חדשות

0.05 (הגל הקל) "מוכר וחביב"
(־משד)

0.08 .(צה"ל) ד"ש עם שיר
0.20 שבועון לספרות ולתרבות
0.55 (צה"ל) קריאה בהפטרת

השבוע
7 חדשות

7.10 (צה"ל) השבוע בצה"ל
7.15 (צה"ל) קונצרט ליל הש-

בח: רוסיני: הפתיחה ?•
,.עורב הלקה!"; * מוצאו־ט:
לתזמורת; קונצירטו לקרן ו
מת", מוסיקה לבאלט -* פליה: "האהבה הקוס-

7.20 שלוה לבוא השבת
7-15 בצרור אהד

8.80 חדשות
8.40 (צה"ל) חגה מרון מספרת

8.45 פרקי אופרה
8.45 (צה"ל) מנגינה וקצב

9 בית אבי
9.01 (הנל הקל) שיריט ופזמו־

ניט ישראלים
0.30 קונצרט ליל השבח: מנ־

דלסח: םיט5וניה מם' 10
בסי מינור לכלי קשת; *

קארל סטאמיור: סימפוניה ו
קונצוטיח לשני כנורות ר
חזםווח; * פרוצ'ו בוזוני:
פנטסיה אינדיאנית לפםנ•

) , תד ולתזמורת, אופוס 44:
תור "פטרושקח־?• (,' םטראבינסקי: סוויטה ט• (

0.80 (הגל הקל) ללא כוחות
10 (הגל הקל) חדשות (

10 (צה"ל) דגש ק?
_ שירי 10.10 (הגל הקל). מצעד

I( . . ?- עפים —
11 חדשות . ]),

ןן 2 באפריל
II 8 אדון עולה

)) 8.15 מומרת הארץ
ו 8.30 חדשות (

) 8.45 זמר ומר לר
) י 0.15 עולם המדע

) 0.40 החידוז המוסיקלי
' 10.10 נווי הארץ — עזריה אלון ,(<

1 ; 10.15 יומן השמע
!ן 11 שירים עבריים כבקשחד

1) 11 (הגל הקל) הטפר עולה:
) "קולוטב", פאת ז'אז אנו•
 אי, בימוי: אברהט ניניו

^

11.30 "כמעגל?'
צהריש

12.05 (הגל הקל) עיחות גיתה
עם אקרמ!

12.15 שירי עמים
12.35 (הגל הקל) מקהלת רוג'ו
ואננר, מור, נ'ונסון שפי?־

מז, ליליוקאלאני
12.45 בימות ובדים

12.45 והגל הקל) מוסיקה ישרא-
לית

1.30 הרשות
1.40 פרקי הזנות

1.50 עיקר החדשות
4.01 לנוער המתבגר

4.80 זוטות מוסיקליות
ערפ

5 ערבית מוסיקלית
5.01 (הגל. הקל) ערבי בידור

5.55 מוסיקה קאמרית: מוצארטו
םרגדה לשמיניית כלי נשי-

פה
5.55 (הגל הקל) הסיפור טאהו•

רי הדומם
0 (הגל הקל) חדשות

0.03 (צה''ל) צלילי ערבית
0.05 (הגל הקל) הזמנת לתזמו-

רת הבידור
0.15 מחשבים אלקטרוניים

0.30 מוסיקה קלאסית קלה: קטע

טתוו הבאלט "המעיין"
0.45 עתים לקריאה — יהושע

ברטונוב
7 הדשות

7.15 (צה"ל) כבקשתו למוסיקה
קלסית: שונרט: חמישיית

7.20 מכחד שידים"דג הטרוטד,"
7.40 "פנורמה"

8 (צה"ל) שבוע טוב
8.20 פרקי היום בתנ"ר: עמוס

ג'—ד'
8.30 חדשות

8.45 שירים באידיש
8.45 (צה"ל> תבנית הרבנות ה-

צבאית

9 "המגדיל'' ומלווה מלכה:
9.03 (הגל הקל) ססנד?! ה-"שואל ומשיב כהלכה"

ספורט 1
0.15 (צה"ל) עניו של מזל ןן
( ... .. 30.<' מעל גימת"האופרתי-"גוא-

• I • י דים: "גויםקאס"' י 

שלה "|י בןים! 8£38פ80ק
̂  ו *י ־8 *י* י / / ,   ̂ . I

*£**$ ?800*** 
I

— ־זחך - . " . _
,*1 ו ן • נפלאים: להכנת מיצים
ן-ץ || ולכל סוגי חמאכלים —
̂ז מיקעו־יד נמהיוזןז, קל1ת זמחיוח. ו ן

 __י *8?י [\$\4 עס אביזרים
 ̂ @@

I .י""? """"'--^ להשיג בחנויות המובחרות למוצרי חשמל—".*
^I ממן ] חברת השימזן 'ןזגדולה בישראל ן /

Iבית ג.ס ק.ו. החד"ש: דרך שלמה $4ן ת'א, ־ I I י . 1
I >0"4 .ע^^צציל "ל^

לתשומת לב
רוכשי פסנתרים

המקצועי ה- 2ית המסחר •
. ותייק לפסנתרים קליינמן
פסנתרים בע''מ גותן ל- .
? שרות י. המבוסס י לקוחותיו . ;
על הנקלה טכנית-מקצועית
בעלת מוניטין ידוע בארץ,
הפסנתרים ?המעולים . ייצוג
ביותר בתוצרת .העולמית,
עוד.פירמות מובח- . ולידם
ובי• כל רות בדרגה א' '
מן' היבואן :זאת במישרין":
:. במוזיריט גמוכים ללקות
ביותר, בתחשיב מינימאלי
: כל אחד שווה לכל לקוח
מקבל. מראש את ההנחה
המקסימאלית• לכל פסנתי־
ניתן??. כתב האחריות ה-
-מקורי של היצרן המוצא
אצל: טובי, היצרנים ל-5
שגים, ולאור הבחירה הקפ-
דנית של התוצרת, אין
צורר להזדקק לד, אי-פעס.
הערבות הטובה ביותר היא
התוצרת המובחרת ותמו-
רת 'המקצועית המתמדת

בידי מומחים גודעים._
נציגויות כישראל

'ג11י\\מ8481 • 1ז01:)(!86011
ו0ןז1וח80111 • 80118 £
. ? ...' .610 ז01ק<1>6 •
ק ל י י נ מ ו

טל. 23796 (39323)
ירושלים, רחןב בורש 2
תל-אביב, רה' זמגהוף 36

וילונות פלסטיק י
? אמפטיה* ?מצופת , ;י לחדרי

וכוי תוצדת זזזץ ־. •'
ת"א; 'פינסקר .29 י

הף^
י
י•'-,?' (?ינת ,טרומפלדור)ד .

 י ?
" 

טל. 221770

I ברצונך לשמוה עם ילדיך?
אנחנו מציגים בביתך סרטים 8 מ"מ בימי
, הגילים והנושאים. הולדת ומסיבות לבל

גם בצבעים. מסן מיוחד מחיר עממי.

" 
I ־ " כתוב ת.ד. 110 קרית־אוגו' י

!'.)?4  ̂ :
|, ̂יי ̂ו' ; י ך :

1 1̂ ב111יאו1 ייטדאג; •דוענליימ 

א<רוע< השבוע
ושעות ביקור בחג

I י בימים א', ד, ה• הדרבה מיוחדת :
3-4-66, 6-4-66, 7-4-66 בתערוכות פיקאסו ;

;;בשעה 4-30 אחה"צ
. |( בימים א/ די, חי

. . סרסים עב פיקאסו 7-4-66 ,6-4-66 ,3-4-66
; משעת 2-00 אחה"צ גרניקה, פילןדור ועוד

עד 4-00 אחה"צ . )
נבחרים — ן . ; יום רביעי 6-4-66 י. מועדון ?!סוטים .
ב אמנוונ"ם זדוקומנטריים ! ( {1 בשעת 8-30 בער
סרט חמישי בסייז־רת 1 ־" ' ' I
? "יוצרי הקומדיה ן V
? הקולנועית'' | ן י י

שעות ביקור בחג
ת 2-4-66 10 בבוקר — 2 אחוז"צ ב ש )

יום. א' 3-4-66 •10 בבוקר — 6 אחה"צ 1
י יום ב' ערב פסח 4-66־4 10 בבוקר — I אחה"צ }
\ יום ג' — חג 5-4-66 10 בבוקר — 2 אחה"צ [! '

יום ד' 6-4-66 10 בבוקר — 8 בערב
.] יום ה' 7-4-66 10 בבוקר — 10 בערב

י יוסי וי, שבת, יום א' וערב חג) !ן
I [ יום ב' (חג) 11-4-66—8 10 בבוקר — 2 אחה"צ (
, איסרו־חג 12-4-66 10 בבוקר — 10 בערב ן )" יום גי

; תצוגות מיוחדות:
} י̂  שתי תערוכות פיקאסו: ||
; — ציורים• — הדפסים 1959—1965 ן
{ * קבךים עתיקים — ממצאים חדשים !

4 , ציירים נאיביים ,
שזירי נצרתי' || >) 4- שטיחי קיו מתוצרת "

̂  ציור של סיר ויוסטון צ' רצי יל "חופים ליד אנטיב", }
יי 1945 בערן

| מוצגים מיוחדים לפסח:
11 קערת סדר והגדה עתיקות
|> לודוכח במוזיאון לפי הזמנה מראש |

כן, מתכוון לקריאה, לציור• שולחו ?ל ר8 שימושי ועגלת
 ויעיל ל?ל ?פית ומשרד.

'
טה גרוזיט אחד, חריש, ישה

;  ̂̂ ?
י''ז',

: בפרוספקט "ד־-גור" תל-אביב. ת.ד• 587. טל. פרטים
243900 עדי 8.00 ומ-18.00. היפה ו י. מלמד, סמטת עוד? 6

פגת יפו 33, טל• 521425.

V— קורסים קצרי
מועד ב- 1~-/_

0̂ ן גדג" ים"אולפן• (§
כהנהיןת חיים כריקמא.
הצלחר מובטחת! פרטיפ:

ת"א! רח' פינקם 15, טל-
35 46 24 (רק כימים א'
ודי. מ־5 עד 7). דיפח:

I -•64922 .בי"ס "במעלה",• טל



^?וה ההולנדית $3$שת לה1נג<*ר
; ., , (סוף מעמוד 2). .

:שומעת על בימות התיאטויןן הישרא- אני
לי הרבה שחקניות עם מבטא זר. מדוע
לא התייחסי אלי כאל אורגה פורתז גם
היא' היתה פעם בעלת מבטא חריף. שנית
— כאשר היה צורך לההליף את השחק-
נית אירית ברקוכיץ בתפקיד ונדי ב-
? את עניו המבטא ?.(ומקולגים ,אומרים"פיטר־פך, שכחו מכל שלי. קפצתי לתפקיד
שבהצלהה) ואני עושה את-"ונדי" עד
היום. לאחר מכן. כשגילה אלמגור:חלתה,
שכחו שנית את עגין המבטא שלי והזמיגו
אותי לקפוץ, לתפקיד>ל."פיטר* פ!".''' ריטה
-יז^יצשד י; שבוע הופיעה בתפקיד :קשת
:?'תופיע .ימים, ועתה יש תכניותי:בל?'־היא

̂יבנע.: !בצד גילה, פעם או,'יפעמיימ 
;;בי:;::אי*ההצלחת ,שלה ריטה מאמינה
בתיאטרון העירוני;::לא*נגרמדו.יבשל הת־
ג;',אבל 'שחקן זקוק גם נגדות אישית יה
בהולנד: מיה.לי המזל *טיפה של מזל. .
זה תנוקידיס ההולמים 'לקבל כזה אהד י
את הופעתי ויכולתי. וכאן, אני סבורה'

כי רק לאחר ההופעה שלי כממלאתימקום
ב"6יטר־3ך מכהו רניםיכי, למעשה. היי־

תי שרוייה שגתיימ מל'^? ^
אף שכשחקנית ריטה: מרשל' היא אדפ
ממורמר כעת" ולא י בלי צדק — הרי
שמחוץ לבמה היא שופעת אושר יחדוות
חיים. הסיכה ניתנת לניתוש ,ללא קושי.
כאשר הגי^ת לפני:̂ בעונד. ;וחצי '"בקשה

לגער,-ד"צ?יגה בטופס את הסיבה: 15הבתי;
הארץ והעם, רצוך לתיותי בישראל,ותיגוןי:
ילדיה, שיוולדו!?לה בעתיד, ברוח עם:
ישראל. ידידים ייעצו. לה י כי יזהו. הנוכח
המקובל וה"יעיל" ביותר שיש לרשמו
בבקשה לגיור. במשרדי הרבנות, בחיפה,
:שם ,הוגשק בקשתה,. גאמר לה לחזור
ולבואו'אליהם מקץ שגה. גיגתייט קיבלה
. בדיגי ישראל, המשיכה מספר שיעןרים
ללמוד עברית תןיפתזז ' בקוצר-חה. לבוא
המועד..כאשר ניגשה שגית למשרדי •הרב־
,קצר נותד"־ה:עליה,, כמנהג, לעמר מבחן
'נמסרה לה .י בדיני' בשרות. י אולם' י לאחריו
ההודעה י המרגיזה: חיזרי אליגו!', בעוד

שלושה, חדשים• היא. ובן־זוגה, השתקן
.והצייר ישעיהו? (שייקה) קליימן, כבד
.קצרי רות. ברצונם לפתוח דף חדש בחיי-
הם ומם המליטו כי עפ' תום תקופת ההו-
זה שלהם, בחודש יוגי, יעברו להל־אביב.
לצאת מתוך תאלמו•"אני בטוחה" אומרת 'ריטה בעינימ מברי- קות "כי .שם נצליח.
. , . , י . ?ו ,- . ... .;,..,, ניותי"שלנו :"
היא כבר קיצרת־רוח,;, ,לא רק' ביחס
לעתידת 'בתיאטרון. !עתה היא־ מתוחה לק־
בבית 'תהליכי הגיור. • דאת- סייו&ס של:
הוריה אשר בדוטרדאס ;לא קיבלה כל
בכנסייה ] לא ביקרה. חינוך נוצרי. י גם,
שינות המלחמה עברו על משפחתה בכפר
וכך ניצלו מהפצצות האימים על' מטר־
דאם• לאהד שסיימה שם בית ספד תיכון
עברה ללמוד בכית־פפר :דרמטי באמם־
?שלוש: שנים נתקבלה ל־ טרדאם. מקץ'.
השתתפ-"נידרלאנדם קימדי" ונשארה בו• שש שנים .על, בך,, ,רצופות "ואיני מצטערת
'בתפקידי ילדות"־וגם'':־ , תי :שם בתפקידי
.עלמות י והרפרטואר היה מגוון ביותר:

ליוסטיגוב, "וזמוק ה- . דומנוב וז'ולייב
.לארתור שניצלר. ועודטיב''' ??:' לפליסיאך' מארסו,';,אוסקר''.; לקלוד, מאנייה, "אנטול"
: הצגות 'רבות'/ דפדוף י באלבומים ישלה
.(;,אני מלמד על תפקידים רבים בטלביזיה
כבר פשוט לא יכולה לזכור את כל
המחזות בהם 'השתתפתי'') לעל •היותה
נושא ?אהוד בכתבות של.שבועונים יעתוני
נשים. עזיבתה. את התיאטרון. בהולנד לוו־
תה "במאמרי? הספד" •ובהבעת פליאה על
. ן/קפיז* להדביק.- ? באל־ החלטתה. דיטה
.ואת התצלו- ביומה את כל המאמרים; הללו
מים האחרונים שלה שגעשו בפתח '•שגרי-
רות ישראל בהולנד ואשר הופיעו' געתיני
. ד'באיס, אשר .יאילם בדפים אמסטרדאס^ י
בהם־ הימה צריכה להדביק •את .תצלומי
הופעותיה על הבמה הישראלית - נשארו
ריקים. השתקנית שהורגלה לתפקידים ה-
ראשיים בושה מפני • עצמה ולא י אבתה
לפאר את החלק •הישראלי. של אלבומה
בתפקידים כה זעירים. והיא כה משתוקקת
להוסיף בקרוב אל צילומי גלריית התפ-
,-::.ת4לופ,:.שלד" כשבים לבן .קידיפ שלד,
ושנןלה צהיורה 'כשהיאיניצבת מתחת לחו•

פה,-: כדת משה וישראל.

", 3 באפריל
0' ;טיה סויגו 'אהיליד יעי,גי' } י

05•() עיקר החדשות
0.10 נעימות בוקר

)) <>,',• <) התעמלות בוקר
10.!) נעימות בוקר •

(( 7 חדשות
( 7.17 זמר זמר ?ר

ל 8 עיקר החרשות ומסירת ה-
י , עתונות .

8.01 (הגל הקל) בוקר טיב
) 8.15 (הגל הקל) אור ירוק

) 10 (הנל הקל). חדשות

,:10.0 (הגל הקל) לעקרת הבית
0ו:.ו1 (הנל הקל) עיקר החדשות
11.30 שידור ?תלמידים בחופשה

צהרים
ד.נ.2נ שיר ופזמון

12.35 קונצרט צהרימ: שןברט:
רביעייה ברה-מינור ("ה-

עלמה והמוות")
1)1:. נ הדשות

1.40 לאו הערב ומוסיקה קלה
2.0 עיקרי,החרשות 1

2 (צה"ל) מוסיקה קלה
!; (צה"ל) קונצרט םיטפוגי
4 (הנל הקל) נעימה וזמר

ערב
5.05 לאפ ולילד" חדשות

,־'*ה (הגל הקל) קלאסי וקל
5.25 שיעור הבי.בי.םי. באנגלית
0!;." (הגל הקל) מצעד הספורט
0.10 מוסיקה ליום ראשוז: לא-
סו: מזמור לדוד; * לא?

לאנד: טה ראום
5.40 (הגל הקל) לקט משירי

עטים
־ 0 (הגל? הקל) חדשות

;:0.0 (צה"ל) ד"ש עם שיר
0.05 (הגל הקל) כוכב הערב:

ארים-םא!

6.30 שירורימ הוורים
0.55 להקלאי
7 חדשות

7.15 ברבת החג של הרשל"צ
הרב נהים

"ל) יומן צה"ל 7.15 (צה
7.25 על תבניות השבוע
ד.!:.7 רק אחמול הוקלט

7.45 (צה"ל) צלילי אופרה
7.50 "זרקור"

8.15 (צה"ל) זמר למחנה
? ס עטו" : • פרקי היום בתנ"ד: 8.20 ־.

•'ה'—ו'—ז' 8.45 (צת"ל) כרטיס כניסה י8.30 חדשות ויומז ההדשווז " ?

י.' קונצרט מתווי .,שבועות ה-
מוסיקה בברלין, 1005": ר.
ליברמן: פוריוזו; * באר-
טיק-. קונצירטו ?בנזר 51־
תזמורת; * טושירו םאיו־

צומי: "נירבאנה"
0.0:1 (הגל הקל) "עד מאה ועש-

רים"
0;;.(! (צה"ל) מצעד הפזמונים
15:.(! (הגל הקל) מנד אל נו

10 (הגל הקל) תדשות
10.25 מוסיקה מאסיה ?10.1.0 (הגל הקל) פינת הנ'ו .

10.45 (הגל הקל) התרגעות י
10.57 רגע של שיר ,
11 חדשות ? ־ ? '

|1 4 באפריל
)ן 0 "מה טובו אהלידגעקב'' ? - } 1 ייי>•0 עטןו-מממוודר^ י יי י ?.

•)!/ 0.10 געיטות בוקר
'8) 0.30 התעמלות בוקר

{( 0:40 נעימות בוקר . - -
( 7 הדשות )

־ .-;•.- 1 7.17 זטר זמר לד :....
ן( 8 עיקר "החדשותי־' וסקירת יה־

? ־ ן( עתונור, - ?
}} 8 (הגל הקל) בוקר טוב•• ?

.. || 815 והגל הקל) אור ירוק ־

10 (הגל הקל) חדשות
10.05 (הגל הקל) לעקרת הבית

11.30 <הגל הקל) עיקר החדשות
לחלמידיס בחופשה 11.30 שיתר .

. צהרים
12.10 שיר ופזמון

12.15 קוגצרט צהרים: אובר: ה־ ,
פתיחה 'לאופרה: האילטת

• ? ? דבוז'אק-: ? ? ? * ' טפורם־ציי;.
"איש המיט", פואיטה

 פונית: * נזאטילמח:- טהר
םיט-

םקוט"ם לות
.לחיפוש קרובים . 1.20 הטרור-

1.30 חדשות
.1.40 לאו הערב ומוסיקה ?קלה

: 2.04 עיקר החדשות
2.30 (הגל הקל) נעימה וזמר .

3.40 "זמר לחגי־
4 ערבי פסחים

4 (הגל הקל) י קלאסי וקל
4.30 לנוער — חודש האביב

4.30 (חגל הקל) שירים ישרא-
ליים

. רב! ע . .,.
5:05 מוסיקה קלאסית כביקשתד:

•. מאהלר; סימפוניה. מם' ?0 . • ? -
5.05 (הגל הקל) ,;טיכר והביינ''

0 (הגל הקל) חדשות .
0.03 (צה"ל) ד"ש .עם שיר

0.05 (הנל הקל) "טונר וחביב"

(הממד)
? '!נ־ י משה כבדים" - . . 0.",.0 "וירי

תולוגיה
0.40 (צה"ל) איגטרמצו

7 חדשות
7.15 (צה'יל) קריאות. לחג
7.20 "סדר פסח כהלכתו"

7.30 (צה"ל) קוגצרט ליל החג:
בונד: קונצ'רטו ?חצוצרה

י, ,ולתזמורת: * טטוצ'בסקי.-.. ??. ' :• ? - .?
"' ' םייטפו־? ־ י " ־ "צפת": * שוטו: ?

האביב ... . . . . ?נייח
י '־ ?' הדשות ויומו החדשות ? •י 8.30 י •

? •.8.45 שירי אביב מפי מקהלות של מנ• י, . 8.45 (צה''ל) אורטוריה
דלפון: "אליהו" י ־ , .

9 קונצרט .ליל .החנ: טנתס
אביתם: סימפוניה מסי 2;
הט- ארנסט טור: קנטטת .
רור; * דריום טיו: קונ•
צ'רטיגו "האביבי' לבגוד ו-
לתזמורת: * בטהובן: סינר
פוניה מם' 0 (הפסטור-

לית)
0.01 (הגל הקל) הקול, הבלי

:. ' ? ; ?." :והתזמורת
10 (וונל הקל) חדשות

• ?10 (צה"ל) נעימה' ערבה .
־ '?' ־? י 10.10 (הגל הקל>.:שירים'ישרא־ •

• ' , : ? : ־. ??:? -י ? ליים ־י
10.45 (הגל הקל) -:.התרגעות - .

11 חדשות

1|'# 5 באפריל ,.
(ו 8 אדוז עולם

({ 8.07 מזטרת האר?!
V 8.30 חדשות )

!1 815 זטר זטר ?ד
ן) 0.15 בשולי ההגדה

• 5 ( 45 0 קונצרט ?חג: ווינואלדי נ ? ?
( קונצ'רטו "האביב"' לבנור . ן

)} וכלי קשת: * ?יאונרד'
{ן (למקהלה ולתזמורת)})ד ברנשטיין: תחלי ציצ'סטר

? 10.15 (חנל הקל) תעלומות יפ־ י
סו1<

11.1.5 סדר םםח ?פי. יהודה שרת,
הקראות בהשתתפות מקד,־ ?

?ות
צהרים

12.15 שירי עטים
12.45 הערב איטפרוביזציה

1.30 חדשות
,. .;" . . . . .. . ,, . - ב ר ע , .  .

, ,עדותי י י 4.01. מבחר.שיר*
4.30 ?אס' ולילדי

ש מוסיקה: שוברט: "שידת
טריפ"; * טרק לברי: "שיר

, 5.01 (הגל 'הקל) :מוכר? יחביב יהשירים", אורטוריה
0.40 "הרבי טנברו", מאת היינ־ ?0.03 (צה''ל) צלילים ערבים

. היינה, תרגם: :?יעקב ? ריר
הורוביץ: קריאה: שרגא

פרידט!
7 חדשות

7.15 (צח"?) עטו,ד האש
? 7.20 ?אז נטי!?

ן מקורות שיריפ י מי יודע ־"755?"
' ?י -: 7.45 (צד,"?) זטר ?טחינה יי
7.55 "והיא שעמדה" - :הדייפ יי
• . ' י . מהביקוש למוסיקה י -י: •

אביבי 8 (צה''ל) צלי?י '
8.20 פרקי היום' ב"תנ"ר: עוכדיה

8.30 חדשות ויומן החדשות • ..
8.45 קונצרט תזמורת "קול יש•

ראל": נלוק: הפתיח־ 5־ :
; * טוצאוט.: . "אורפאו"

קונצירמו בדו-טנ'ור ?הלי?
. שטרנברנ: ולנבל: $ א.ו.
האופדה-"שו־"יוסף ואחיו": * יאנציאק: םוויטה טתוד

?-־ ? '*
:עלת 'ערמומית קטנה"; • , : -

? ? ? י .,? .שוטאז: 'סיטפוניד, '-.מסי -2 י . ,• ? : ־ .
• ;•;בךו־טנ'ור י .

.-.- .'.
,(צה"ל) "נ1דר/שנר', י

'?, 8.45

, 9.03 (הגל הקל) היו ימים י.
? מתמדת 0.15 (צד,"?) כתנועה. . .

0.27 (הגל תקל) ישירים ונעי• ..
מות מאמריקה הדרומית •
0.30 (צה"ל) מוסיקה לריקודים

חדשות , 10 (הגל הקל)
.• 10 (צה"ל) פוטונים טתור סר-

וטהזות טוסיקליים ; : טים
־בת • (הנל-.הקל).רו1 ;10.10 •

[ 
' ,י התרגעות "הקל) . 10.45.'(הנ?.

י
.

ו 10-57 רגע ש? שיר 'י
11 חדשות |

 ?* 6 באפריל
||

..:־ יעקב",.- .טוגו אהליד. י 0 "טה , {
)! י 0.05 עיקר החרשות

־: ? ' • ? ן 0.80 התעמלות בוקר .":י,, י1 0.10 נעימות בוקר .
\\- 0!י0 נעימות בוסר" .*!

.""̂  !7 חדשות ;
ה־-־'|( 7.17 זטר זטר ?ר :.<'::' ''?1 \ (1 8 עיקר החדשות וסקירו(-

1( עתונות 5; •־
הקל) בוקר טוב;•: }? 8 (הנ?.
}} <־1ז* (הנ? הק?) אוד ירוק

 10 (הנ? הקל) חדשות ?$;: .
^

הק?) ?עקדת חביתי: 10.05 (הג?,.
11.30 (הנ? הק?) עיקר החדשות
11.30 'שידור .?ת?טידיפ בתופשה

צוזריפ
שיר ופזטוז •12.15 • ?:.•:

? 12.35 קונצרט צהרים: ?קט מתור :., .
::: אופרות צרפתיות
;:•':.1, 'פיעור הבי.בי.סי. '

4265: האו''פ בפעולתו
̂•!,"; חדשות ?•־•;:.; !?

:'1:40? ? ?או הערב וטוםיקד, ק?ה ^ - :
'.#.2י עיקר החדשות

%::£. (צוז"?)י,ד.טוטיקה ק?ת
:" 3 (צר,"?) קונצרט םיטפוני ?? ?
?: •:*, (הנ? ר,ק?> נעימה וזמר

?: יהמזרח _" י כבקשתך .. ? י ? ־• ־- ? י4.30 • (הגל הקל) טצ?י?י
ערג .

'5 חדשות י- ? ...
י 5.05 פינלנד—ישראל — תיאור
. המהצית השניה ש? משחק
הכדורגל הידידותי ־בין

נבחרת פינלנד ?בין נבהרת ?'.'
. בן־ ישרא?. מתאר: נהטיה

אברהם. ..' .;.
יופ • ?30.!־ (הנ? הקל) עבייתיש?: . '."• : ? ? יום י. ;י 

? 5.35 (הנ? הק?)י?קט משירי ד,- .
'? ע?יד — "עמים : 0 היצירה האהובה •

.מפי 45. הייח: סימפוניה
. . . ("הפרידה"-). י 

6גי::<1{נ5? הקל): ווד'&ות .־. ,־
י(צר,"?) ד"ש עם שיר - 0:03

6.05 (תנל הקל) כוכב הערב:
• - . אנדרי פרויו

. . . 0.25 ;שאול ייוהאנה . . 
. . ?'' ?חקלאי : ? ? 0.55? ? ? ? - - • ? ? :•7 חדשות ., ?

15.ז{ (צה"ל) יומו צה"ל
7.20 .לאן נטייל? - ,עזריה אלון.

יחנו.נא ' שיד- 7-25
־ (צד,"?) '"הסיבוב הראשון" 7.45

. 7.50• "ישי תשובות" ־
8... (צה"ל) •מעבר לנבול. . . .,

8.20 פרקי היום בתנ"ד — ספר
??יונה ' •?

8.30 חדשות ויומן חחדשות
8.45 (;צד,"?) הקונצרט הסימפו•

תוטא:: הפתי? ו ני. השבועי:': .ל
חה ?"ריימונד"; * נלזו? ו

? נוב: קונצירטו ?כנור ו?• '? ? , , - .
•:? תומורת.- .* בריטי: פים• ו . '?
פוניית האביב , ו
-ע?י : ־ ? ו (!:. האנתו?וניד, '
0.03 (הגל הקל) ;,בית הטשפט" ־ י
I.־•? . ' ? 9.30 פרקי חןגוח כבקשתך "'
... .. . ; .חדשות,  .(הגל הקל). 10

10 וצה''ל) גא להכיר
10.05 אוניברסיטה עממיה משר

. . דרת .
10.10 (הנל הקל) מי שבא - בא
10.25 תכנית ?כבוד הפסנתרן רו-

• ?י' ?כר קאםאדתי
10.45 (הנל תקל) התרגעות

11 חדשות

81̂ך"י"ו1]!וןןף"יוי<<ןןןןון .-—_ '־ו!!!!-' 

7 באפריל ? +<\
 י 0. "מה טובו אה?יד יעקב"

{
|, 0.05 עיקר החדשות
1 0.10 נעימות בוסר

) 0,30 חתעט?ות בוקר
) 0.40 נעימות ביקר

} ' 7 חדשות
.
V ז1.ז זמר זמר ?ר י י

| 8 עיקר החדשות ופתירת ו
)י עתונות .

- - 03 8 (הנ? הקל) בוקר'טוב
( 815 (ד,ג? הס?) אור ירית

{ י 10 (הנ? הק?) חדשות

.הס?) •לעקרת חבית - 10.05 (הגל
11.30 (הנ? הק?) עיקר החדשות::?
11.30 ־מידיי. ?ת?0יליפ ?חופשים-

'
.;

:-י ־: : .; ־ ? ' ;•';;̂ ?. ציזיי '

•'?"•? . ' "? '.
י י . " :

;̂ 12.15 שיר ופזטוז
12.35 קונצרט צהריפ: אלםנדר"ו;

סקזור?טי: סימפוניה ט0'ז' .
?: ש נרה־טינוד; * שוברט:

:6 בד-ו־טנ'ור^? '? סימפוניה טש' - : •.? .
'? • '':" ::. •".'. ,? ? 1)ד 130 חדשות '3.

'? 1.40 ?אן? הערב •יטוה&ה 'מ?ח:
:. ..• -:••? ? 2.04?• עיקר ־החרשות ? •? :.: ? • '*־

- , . . 2 (צה"5) מוסיקה. ק?ח ..
' ־;';• ? 8 (צה"?) קונצרט םיטפוני ?

נעיטת וזמר 4 (הג? הק?);.י

: , . '- . I ערג
י י'5 חדשות . ? 0.05 ?אם ו?י?ד , 

ק?אסי וקל 5.05 (הנ? הק?)־
?• 5.25 סיכום שבועי ,של הטשנה •

היומית
.ד,ק5)י:תהזית הספווט 5.30 ,(חנ?
;5.41 אריות ושירים איט?קיימ

. ' ? •. • ? עתיקים ?
0 הדרכה ?טוויפ :
6 (הנ? הק?),חדשות

מ0.0 (צר,"?) -"הערבי'
?ש?יש"ת קיננסטוז ?0.05 <הג5 חק?>. כוכב מערב: -. ::.:

0.15 טבהר שידיים
0.30 בתפוצות

?: 6.55 ?חקלאי ?
ד חדשות

"הערבי' (ממשך) 7.10 (צה"ל) .
נטייל?—עזריה אלון -7.15 אנשיפ ושירים ככקשחר למז ' -7.20

7̂ ?(צה"ל) "טשלנו" : 50
, ־ "מיקד" ,י . 7.50 ?

. היום בחנ"ד: מיכה 8.20 פרקי; '
̂-יב' ' אי • '

י 8.30.' חדשות ויוטן החדשות
 י

8.45 (צה"?) אטן השבוע, —
, חםסנתרן וו. הורוביץ י

. 0' השבוע בפנפת

, 9.03 (הנ? הקל) "העינייט תזוע־ '
קות" |
9.30 השיר האמנותי ?־־— |

9.30 '(צד,"?) תיבת נח
0.35 (הנ? הק?) חיו שירים- • ו
?'' 10 (חג? הסל) חדשות ; 1 י ־

•10.05 אוניברסיטת עטטיח משו- '
דרת

(הג? ד,ק?) שבועון ?בידוד . \ . 10.10. .
• ולמוסיקה ק?ה

? 10.25 בימת אורחים: פרנק .נל-
. זר,. פםנתדז טארה"ב ו

. התרגעות 10.45 '(הנל הקל)
. ש? שיר :• . , ־ 7(104 רנע

. .. :-' , 11 חדשות . ?
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 שאמוט
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