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הרג צמח זמבורובססי יו"ר המרכז העולמי של התנודה בשיחה על

הרב צמה זמברובםקי שנבתר
בוועידה ליושב�ראש המרכז העו-
למי, הוא אדם שדבריו נשמעים

בנתת. לעולם אינו מתרגש. מעשיו

הם בהשקט ובבטהה. הוא מסמל

את עליית הדור החדש של עסקני

המזרחי באמריקה ובקנדה, אשר

התהנכו באווירה יהודית המימה

בבתי הורים שממזרה אירופה, או

ספגו את התרבות ואורה התייס

האמריקני על כל המושגים שלו.

יעקב אדלשטיין

הורתו של הרב צמח זמבדובםקי הוא בוורשה.
אביו הרב יודקובםקי זצ"ל, שימש מורה הוראה
בבית דינו של הרב ש. ד. כהנה זצ"ל רבה של
וורשה. חיבר כמה ספרים, ביניהם הספד "חמדת
יהושע" על עין יעקב. היה ממגהיגי המזרחי
בסולת ובבואו לאמריקה חמשיר בעסקנותו. באר-
צות חברית חיה גם מראשי אגודת הרבגים,
בחקוםח שכל חברי אגודת ד,רבגים חיו אנשי

חמזרחי.

חרב צמח זמברובםקי הגיע לארה"ב בגיל
בר�מצוח ולמד בישיבת נירחיוון בראשות חרב
לוונבדג, ישיבח לימאית בגוםח ישיבות חמוםר.
בגיל 14 יםד במקום מושבו כםירקיו שבמדיגת
ניריורק, את המזרחי הצעיר. לימים נבחר כמד
כיד המזרהי הצעיר בארודב שנהסד אחר כד

לחטועל חמורות

שנתיים ונמשכו ?ימעלו? מ�20 שנה...

בשנות השלושים וחאדבעים שימש חדב אד
ברובםקי רב כקליבלנד. באותו זמן מיה סגן
נשיא חטוחמ"ז וחבר חוועד חפועל של חמזרחי.
בשנת 1945 שם עליו עינו, חרב מאיר בר�אילן
ז"ל, לקח אותו מקליבלנד ומינהו למזכיר הראשי
של חמזרחי בארה"ב. חרב זמבדובםקי העמיד
תנאי לקבלת משדד, זו, כי אחרי שנתיים, יעלד.
לא"י. בסוף 1947 אחרי חכרזת המתנה גיסה לג�
בות את ההבטחה מפי הרב בד-אילן, אד הרב
בד�אילן טרם נתן חםכמתו. במקום זד, שלח
אותו לקנדה למשד שנתיים נוספות, כדי לארגן
שם את תנועת המזרחי. השנתיים הללו נמשכו
עד היום. דק עתה עם הבהרו לירד המרכז העול�
מי יגשים את שאיפתו לעלות לארץ, שכן עוד
קודם לכן רכש לו דירה בירושלים והתכונן לעליה.
בקנדה כיהן הרב זמברובםקי כרב כאהד מבתי
הכנסת הגדולים במונטריאל. שימש כנשיא המד
דהי' אד לא רצה ל"הנצית" את עצמו בנשיאות
ולכן ספד את מתסקיר ל"בעל הבית" והוא עצמו
נשאר פיתוי של התנועה. יהד עס זה משמש הוא
יו"ר הוועדה לעניגי דת שליד הקתגרס היהודי
הקנת ובתור כזה מהמן לכל הטקסים הממלכ�
תיים בקנדה כנציג היהדות המקומית. הוא היה
גם מראשי המהפכה בציונות הקנדית, כאשל

יסדו את הפדרציה הציונית בקנדה.

רמילוציה בדרך אבולוציג

בואי לארץ — אומר הרב זמברובםקי — הוא
לא תוצאה של בהידתי כיו"ד המרכז העולמי.
התכוננתי עיד קודם לעלות ואף רכשתי דירה
בביקורי הקודם. הבהירה רק זרזה את התהליד.
יש לו להםל בקנדה את עניניו ולכן יצטרד
לנדוד הלק ניכר של שנה זו בין ישראל לקנדה.
כדי שיוכל לחניח את היסוד לעבודת המרכז

העולמי "כפי שאני מתאר לעצמי".

— וכיצד הוא מתאר לעצמו את תכניותיו
— הרבולוציה שלי חיא בדרך של אכר
לוציה — אומד הוא. היו לי קודם תכניות
אהרות מה לעשות כישראל. כמוכן, שעכשיו
אני משנה את התכניות. אני הש שזו שעה

גורלית ומוכרה לבוא שינוי ככל הגישה של •

העכורה. אני משוכנע כי מה שנעשה כמשך
15 השנים הכאות, זה יקבע כהרבה את
פני המדינה, ומה שאנו חשים שיקבע, יש

להכין כמשך * השנים הבאות.

אני יודע שזה לא קל. אד זה כנראה הלק
ממזלי בהיים. בכל מקום שהלכתי, לא באתי אל
המוכן. צריד הייתי להתהיל הכל מהמסד עד
הטפהות. צריך ליצור מהדש את הדמות הנכונה
של התנועה. אני מביט על מעבודה התנועתית,

לא במובן חמצומצם, אלא באופק רחב יותר
של היהדות הדתית ההיסטורית.

על העט היהודי להזדהות
עם מדינת היהודים

הרצוג אמד לי לאהד הקמת המדיגד* כי לאהדזוכר אני — אומר הרב זמברובסקי, כי הרב

ימוד המתנה *מלתמת השהרור, הכל מוכרהים
להכיר במדינה לסתות דה�טקטו• אני אומר, זר
לאהד מלהמת ששת הימים. הס מוכרהים להכיר
גם דח יודח. תסקידנו חוא שעובדת זו תחדור
להיי העם היהודי כולו. אני סשוכנע שיש לנו
אפשרויות גדולות להגיע לא רק להמונים, אלא
גם לאינטלקטואלים, בייהוד אל העולם הרבני
ככל מקום ומקים. אלא שעלינו להשתמש ככל
מקום בגישה הפסיכולוגית הנכונה והמתאימה
כסי שהיא מוכנת להם. אגי משוכנע שאם נגיע
להמוני העם היהודי בגישה של חורה כהשקםת
עול* המקימה עולם ומלואו, ולא רק במושג
המצוסצם, ייוכה שזו תורמ מיים. עליגו לשים

את הדגש אל התורה כתורת חיים,

קראתי שד"ר *ולדמן תולה תקווה קלושות
בההיאת הציונות — ממשיד איש שיהנו — אני
מבור שהציתומ יכולה לההיות עצמה מהדש.
המזרהי יש לו הרבה מה לומד בשטה אי* מכל
מקום יותר מאשר לציונות הכללי* בינתיים
עובדה היסטורית היא שהעם היהודי אינו יכול
להתקיים על בסיס חילוגי, שכן בסים זד. מוכרח

להוביל להתבוללות.

לצן התפקיד של המזרהי ציום גע-
שה להשוכ לא פהות מאשר קודפ.
עליו להכניפ דוה היהדות המפורתית
לשפ המשך היזוקה וכטהוגה של מז-י-

גת ישראל.

כיצד נגיע לדור ההדש
של אינטלקטואלים בעולם,

הרב זמבדובםקי דואה כאחד מתפקידיו, לבוא
במגע עם הוגים רהבים ביהדות, ולומר להם כי
דלתות המזרחי סתוחות לפניהם. כיום אי אפשר
להמשיד בשיטות של "קלייזל*. עלינו לחגיע
לאלפי אינטלקטואלים הקרובים לרעיון ויש למ�
צוא עבורם את המסגרת המתאימה שידגישו
אצלגו כמו בבית. עליגו להשתמש בכל השיטות
ההדשות בעולם של יהםי ציבור ותקשורת. אהד
התפקידים הוא ליצור מכשיר שיפרש להמוגיס
מה שמתרחש במדינה בשטה הדתי. הרב מד
ברובםקי נזכר בםגישה שלו עם הרב הרצת
אהרי הקמת המתנה. עמדו אז בפרשת משסטים.
אני הצעתי לרב הרצוג כי בכל מקרה כאשר
מביאים תוק לכנסת יש לעריר כהצי תריסר
הרצאות בגושא, מה יש לתודה להגיד על החוק
הזה, כת שלא גצטרד לחקות את המשסטים
הזרים. הרב הרצוג קיבל את הרעיון. דציתי לחר
ציא את ההרצאות הללו בכמה שפות כדי להפיץ
את ההשקפה כיצד יש לחוקק חוקים ברוח ישר�
אל סבא. הרעיון לצערי לא בוצע — אומד הרב
זמברובםקי. המרכז העולמי בחרכבו החדש ישקוד
להיות לסה לתחיקה דתית ולמסעל חקונםטרוק�

טיבי והבוגד, של היהתת הדתית.

ברגע זה של טרשת דרכים בין היהדות וה�
.אל� איגטליגנציה, עליגו להדוף את הסיסמא כי
קים מת" דה"ל כסי שזו מופצת בעולם החילוגי.
בטוח אני שאין וואקום. אם חלק מחדור זגחיאת
אלקיו, הוא יתפוס אלילים במקומו. התברר היום
כי טכנולוגיה ומדע בלבד, אינם יכולים לתפוס
את מקומח של המחשבה שיצרה את האדם השלם.
לכן תפקידנו הוא להביא לכל השדרות בעולם
היהודי, כי התורה יש לד. מה להגיד במשבר זה

של דורנו שהוא בעיקרו משבר רוחני.

אתגרים חדשים ליהדות הדתית

סיפור מלא על דיוני הוועידה העולמית הפ"א של המזרחי והפוע7
המזרחי, בתוספת צילומים ממעמד הפתיחה החגיגי ומהדימיב

המעשיים בעמ' 3 של הגליון.

קהל המוניפ בישיבת הפתיחה ב"חיכל שלמה" ובראשם אישי מורה וציבור
שבאו לשמוע את ד4ר היהדות הדתית לאומית.

ממראות הועידה

ם בכ*נו7זם ל ו ע *ב בארץ  ים דת"ם  מדענ
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§ בסוד שיחבךאהרו נגד אשכול ג"אלון
ו�וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

לשעבד ייפתח במערכה נגד הענקת סמכויות¥ מר יצחק כן ארחץ מראשי אחדות העכורה
לראש הממשלה לבחור לפי ראות עיניו את
המועמדים לכהונת שריפ וכוי. לדעתו, יש בכד
משוס פניעה כיסודות הדימוקראטייפ של הוזכרה
כש"מעניקיפ יותר פמכויות לשליח הטפלנה מאשר

למוסדות המפלנה שמינו אותו...''
י כידוע הסכיר אשכול בפתיחת הדיון במזכירות
מפלגת העבודה הישראלית שעניין בחירת מועמריפ
לממשלה היא כסמכותו של ראש הממשלה. בהתאם
לכד כחד כינאל אלון כמיועד לתפקיד סנן ראש
ממשלה ושר לעניני קליפה וביוסף אלמוגי כ-

מיועד לכהונת שר העבודה.
נראה שבשאלת המינוייפ מזדהה מר כן-אהרון
עפ עמדת אנשי רפ"י לשעבר, אשר עירערו על

החלטת אשכול כמזכירות הטפלנה.
יתר על כן, כן-אהרון אינו שלפ עמ מסירת תיק
הקליטה לידיו של יגאל אלמ. אמנפ, ולוא בירד
על הבחירה באומרו: "אלון מועמד מתאים,
אם יתטפר לכד".'' כדרר זו פתפ ולא פירש מהי
עמדתו למינוי המוצע. ככל זאת אין להניח שאיש
כבן א*רן ישליפ עפ המיטפד. כל הפימניפ
מעידים על כד שיש כדעתו להניב ובחריפות על
המנמות האנטי�דימוקראטיות הגזטתרשות בתור

מפלגת העבודה הישראלית.
אישיפ מרכזייב כאחדות העבודה ובראשם
ישראל נלילי ויגאל אלון מחפשיפ דרד להפיס
את דעתו של בן�אהדון, בל יופיף לייסר אותפ
במה שהפ מכניס "דברי תוכחה''. לא מן הנמנע
שביזמתם יוזמן כן אהרון לשיחה גלויית לב עפ
ראש הממשלה אשכול ועפ מזכירת המפלגה

הגב' גולדה מאיר.
,,איש זה — מסביריפ אישיפ ככיריפ כ�
הקהל, זוז התהיל כמאמרו המפורספ "עוז ל-"העבודה" — אינו מסוגל שלא להתסיס את דעת
תמורה''. וזה גמשד גפ כיוס, עפ בוא התמורה..."
הפ מופיפיב "כל עוד שכז�אהרון לא יתן הסכמתו
להתמסר לאיזה תפקיד קתפטרוקטיכי ינמייד כ-

ביקורת".
— ומהו התפקיד שיוטל עליו?

עפ מינויו של אלמוג* כשר העבודה ייתכן
ויתאפשר מינויו כמזכיר ההפתדתת... — אומרים

בחוני "העכורה".

¥

פא"י מסכימה למתת מועצת
גדולי התורה

¥ ראש פועלי אגודת ישראל פגן שר החימר
תר קלמן כהנא הבהיר במכתב לראשי אגודת
ישראל שעם כינון חאיחוד הפוליטי פין שתי
המפלגות מובן מאליו שמפלגתו תקבל את מרות
מועצת נדולי התורה בכל הגוגע למישור הפוליטי.
עם זאת הוסיף שבשאר העניינים הציבוריים תפעל

פא''י לפי דרכה...
מכתב זה היה מכוון "להפשיר את הקפאון"
בשיחות האיחוד. אולם חיש התברר שאין בו כדי
לקדם את השיחות. קיימים חילוקי דיעות מהותיים.

עומדת על כד שגמ להבא תוכל לשמור עלה"אגודה" תרשת איחוד כולל, בעוד שפא"י
מסגרתה, כדוגמת ההסכם שגהתם בשעתו בין

מסא''י ואחדות העבודה עם כינון "המערך'.
בשיחות המוקדמות אף התעוררה שאלה, כיצד
יובטח מעמדח של אגודת ישראל באיגוד ה�
מקצועי י נודע שאנשי ה"אגודה" דרשו לקבוע
מפתח קבוע לפיו יתחלקו האהוזים באיגוד ה-
מקצועי. אולם אנשי פא"י מבקשים לבחון תהילה

מד, כוחה של ה"אגודה" בהסתדרות.
בסיכום הסיבוב הראשון של השיחות אמר אחד
האישים בפועלי אנודת ישראל: דורכים במקום.

אין כל התקדמות...

*
האלוף התלבט, אם להיות מנהל...

¥ מספרים שהאלוף המיועד לראשות מחלקת
הפליה והקליטה בסוכנות היתדית התלבט בטרפ

חפכיפ לקבל את המינוי המוצע.
בשעתו נתן הסכמתו, אד זה היה לפני שאלוף
משנה מ. כר�און — קצין חינוך ראשי נתמנה
כחבר הנהלת הסוכנות. האלוף הרהר בקול : האין
ככד משום פגיעה שאלוף�משנה יהיה חכר הנהלה

ואני אכהן כמנהל פתפ..
כשיחה שקייפ עפ יושב ראש ההנהלה טד אריה
פינקופ תבטח לאלוף מעמד מיוחד, כפיצוי שאינו
חכר ההנהלה כחברו אלוף משנה בדאון. האלו!*

השתכנע וקיבל את המינוי.

¥

יבהירו עמדת דיין בכנס השגרירים
¥ עוזר שר הביטחון ר/אלוף צבי צור ואלוף�
משגה גזית ממשרד הביטחון המשתתפים בכנס
השגרירים באירופה יבהירו את עמדת שר הביטחון

מ. תין לנושאים הביטחוניים השונים.
מציינים שבדרד כלל לא משתתפים אנשי משרד י
הביטחון בכגםים של שגרירים, הנערכים ע''י
משרד החוץ. הסעם חוחלט לשתסם, כת להביא
לגציגי ישראל באירוסח את העמדה המוסמכת
של משת הביטחון לגבי הגושאיס המיוחדים
כגון — המגהל בשטחימ המשוחרדימ ובעיות

הרכש של המדינה.
מססרימ ששר החוץ אבן לא התלהב מהרעיון
שאגשי שרד הביטחון יופיעו בפגם. *ד לבסוף

קיבל את הצעת השיתוף...

¥
רפ"י אבדה את לוה הזמנים...

¥ ראשי רפ"י לשעבר שהודיעו על "לוח
זמניפ" טדוייק כנאבק נגד מינוי של אלון כסגן
לראש הממשלה ואלמוני כשר העבודה למעשר:
ויתרו על מאבקם. ח"כ פרפ חזר להשתתף בלשכת
הצמרת.. הוא וחבריו משתתפיפ בדיונים, כאילו

לא קרה דבר.

"רפ"י אבדה את לוח הזטניפ...'' — מגיבים
כלעג אנשי טפא"י לשעבר.

נודע שמר יופף אלמוגי הנופש כמוצא הבהיר
לידידיו שיקבל על עצמו את המינוי, כלא לפקפק

כלל בצידקת עמדתו.

*
ומתפשים תפקידים ל".תברי
הנהלת הסוכנות לשעבר

¥ בחוגי ההנהלה הציונית מחפשיפ תפקיד
מתאים לחייפ לבנון שלא נבהר לכהונה נוספת
בהנהלת הסוכנות• נראה שיתמנה כמנהל כללי,
או כיושב ראש באחד המוסדות המרכזיים השייכים
לתנועה הציונית. בין היתר הוזכרה מועמדותו

לתפקיד יו''ר הנהלת מוסד ביאליק.
כן מתנהל משא ומתן שקפ בין שר התיירות
מר משה קול לבין ראשי ההנהלה הציונית, כדי
למצוא תפקיד מתאיפ בשביל יצחק ארצי שאף
חוא לא נבחר להנהלה הציונית. אפ לא יימצא
הסדר במישור הציוני — נודע — יוצע מר ארצי

לכהוגת שגריר באחת הארצות באירוסה.

¥

איש הירות בסוכנות מאוכזב".
¥ מר יוסף קלרמן שקיבל ליתו את תיק
עליית הנוער כסוכנות היהודית אינו מרוצה
מהתפלץד החדש. מספריפ שהוא חש טוב יותר

עפ כניפתו לתפקיד ניצב איש חירות כפניכ"חבד כלי תיק".
בעייה מצפונית קשה — קבלת כפפיפ למופדות
עליית הנוער מגרמניה. הוא ניסה למחות ולהניב,
אף נרמז לו על ידי אנשי הנהלת הסוכנות שעליו

להטנע מדיבוריס סן יזיק לעניין.
נודע שמד קלרמן ניסה לשכנע את מפלגתו
שלא לקבל את תיק עליית הנוער ולהסתפק
בחבתת כהנהלה בתופסת תואר סגן יושב ראש
ההנהלה הציונית, אד חכתו התנגדו לכד ככל
תוקף. חמ העמידו. אותו ספני ברירה: לקבל

את התיק, או לפתש...
כדלית ברירה קיבל וקייפ את דאון חטפלגה.

¥
מתי ימסור אשכול

מל השינויים בממשלה ז
¥ נראה שהממשלה לא תקייפ דיון םישיבתה
ביופ א' בתכנית המוצעת לשינויים בממשלה.
אולם גם אם ייערד דיון כזה, תתקבל התלטה
סופית, בטרם יתאפשר למפלגות השוגות לקיים

קודם לכן דיונים פנימיי5 במוסדות שלהס.
ראש הממשלה גם הבטיח שלא להביא את
העניין לאישור בממשלה בטרם ישוב שר האוצר

פנחס ספיר ממסעו בארצות הברית.

מא"ן

ו שנערכה כמלון "ערף' השתתפו פנו שר הטניפ הרב ד"ד י. ש. בן מאיר ורקמה "פר אילף' פרוט' ימ-. ן
! ! השבוע נפגשו כירושליפ מבקר המדינה ד"ד א נבנצאל עפ מבקר עיריית ניו�יורק פתקוצ'ינו. בשיחה

המירוץ הדיפלומאטי
שר החח מר אבא אבן שיצא לאירופה לכנפ
שגרירים שייערך בהולאנד יעסוק בין היתר בהסברת
עמדת ישראל להחלטות מועצת הביטחון של ה-22
בגובמבר 1967, בשיחותיו עם שרי הוץ אירוסייפ.
פירוש החלטות מועצת הבטחון הפך למוקד העיקרי
במערכה המדינית בין ישראל לארצות ערב• ראשי
ערב שעוד לפני כמה חדשים הציגו את התישה
לנםינה מידית מהשטחים המשוחררים שינו את
טעמם ומן השפה לחוץ מוכנים "לדון בכל הנוש-
אים בעת ובעונה אחת". גישר, זו מצד ערב מחייבת
הסברה מקיפה מצד ישראל כת להדוף את ההתקפה
ההסברתית של הערבים. והפעס זה כרוך במאמצים
רבים. למשל, שר החוץ המצרי ריאד נוסע בעיקבות
אבא אבן. הוא מבלה עתה בשוודיה, וביתר הארצות
הסקנדינביות כדי להסביר את העמדה המצרית, אחרי
שנתברר למשרד חחוץ המצרי ששר ההוץ אבן בבי�
<ןרו בסקנדינביה הצליח להשיג יתרון בדעת הקהל
ואצל המדינאים הםקנדינאביים לטובת ישראל. מסעו
של ריאד, אומרים, יימשד תקופה אדרוכה. עס שובו
ממוסקבה לשם הוא יוצא בשבוע הבא, כבן לווייה
לגשיא מצרים עבדול גאצר ימשיך לכתת את רגליו
בבירות העולמיות, במטרה להוכיח שמצרים, כביכול,
מוכנה לקיים את חחלטות מועצת הביטחון וכי ישראל

דווקא מתנגדת להן...
התפתחות זו בזירה הבינלאומית גרמה ל"מירוץ
תפלומאטי" בין הצדדים, בו נוטלים חלק אישים

מרכזיים בעולם המערבי והמזרחי כאחד.
: מי יזכה במירוץ זה ז השאלה העיקרית היא

האם יצליח שליט מצרים לסנוור את דעת הלהל
העולמית חו תטה להאמין שאכן הוא מוכן למה
שמכנים .,הסת עם ישראל", או שיחשפו את הטכס�
סגות שלו ויקבלו את הטיעון הישראלי שהערבים

הס שאינם מעונינים בשלום.
האו"ם גונאר יאריגג העתיק את מושבו מגיו�יורק"המיתץ הדיפלומאטי" באירופה גרס לכך 'ששליה
לשטדקהולם. רשמית הוא בא לשוודיה לשם מנוחה
והכנת הת"ח למזכיר האו"ם, אד אם נעקוב אחר
המעילות התפלומאטית השקטה המתנהלת בבירה
השוודית, מוכח שבכל זאת "משהו מתרחש בשטוק�
הולם". תר גונאר יאריננ.נפגע שפ עפ שר החיץ
; הוא עומד לקבל לשיחח את שר החוץ המצרי
הירדני ועוד קודם לכן שיחח עפ שר חחוץ הישראלי

מר אבא אבן שהיה בדרכו ללונדון.
יש יסוד להניח שעיקר מאמציו של תר יאריגג
מכוונים להפגיש את נציגי ישראל וירדן לשיחות
ישירות, בחסותו. אף היו שמועות שתר יאריגג
מתכונן להפגיש בשטוקזזולם את שר התוץ הישראלי
עם שר החוץ הירדני. אולם לדברי גורמים מהימגים
ביותר, אין תכנית לפגישה כזאת. אלה מוסיפים שאין
גם סיכוי שפגישה כזאת אם בכלל תצא לפועל

תיערך בדרג של שרי חוץ.
כאמור, "המירה הדיפלומאטי'' ותוצאותיו יקבעו
לא במעט את המהלכים הבאים בזירה הבינלאומית.
לא מן הנמנע שבעוד כחדש הדשיים יהזור הנושא

למועצת הביטחון וזו תצטרך להחליט על חצעדים
הבאימ. כמובן, שכל אחד מהצדדים מעוניין שהתון
במועצת הביסחון יתנהל על רקע סירובו של הצד
שכנגד לקיים את ההלמות המועצה מ�22 בנובמבר

•1967
עמדת ישראל בגושא זה לא גשתנתה. לסי סידושה
החלטת מועצת הבטחון מטילה על שגי הצדתפ לקיים
שיחות לחסםק חלוחמה, קביעת גבולות ביטחון
וחתימת חוזי שלום. יש יסוד לחגיח שלדעת ישראל
שותפות כמה מדינות בעלות השפעה במועצת הבסחון
ובראשון ארצות הברית. כך שאפ הערביפ ידחו את
הפירוש הישראלי הם יראו בצעדם סירוב מפורש

לקיים את החלטות מועצת הבסהון.
שר החח אבא אבן שיצא למסע דיסלומאסי ידווח
ביופ ראשון הבא לממשלה על התפתתויןת המדינ-

יות. ולפי זה הממשלה תקבע את עמדתה בעתיד.

סיכומי בהירות
ביומ שלישי האהרון התקיימו בהיתת להפתדרות

פועלי המזון. היו אלה הבחירות הרביעיות במספר
לאנודים המקצועיים שהחלו בראשית יוגי ש. ז.
במשך חודש זר, המסתיים ביום א' הקרוב, השתתפו
: חקלאים, פקי- בבחירות ארבעה איגודים מקצועיים
דים, עובדי צה"ל ופ-�עלי מזון. מספר בעלי זכות
הבחירה באיגודים הג"ל עלה על מאתיים אלף שהס
כעשרים אחוז מכלל בעלי זכות הבחירה להסתדרות,
או למעלה מעשרה אחוזים מכלל בעלי זכות הבחירה
לכגסת ולרשויות המקומיות. כתוצאה מכך רבים
ביקשו לראות בבחירות אלה — "בחירות מבחן"
שלפי תוצאותיהן גיתן להעריך את יחסי הכוחות

במדיגה•

שש רשימות השתתפו בבחירות. זו הפעמ הראשונה
הופיע רשימה משותפת למפלגת העבודה ומפ"ם —
כגיפיון לקראת הופעה משותפת של שתי המפלגות
בבהירות להםתדתת לכגםת ולרשויות המקומיות. כן
התמודדו לראשוגה באיגודיפ אלה, הפועלימ הדתייפ
(סרס לפקידיפ שהשתתפו גפ בבחירות הקודמות
בשגת 1959) וגח"ל שזו הופעתו הראשוגה באיגותמ

המקצועיים של ההסתדרות.

כיצד מתן לסכם את תוצאות הבחירות בארבעה
האיגודים ז

בראש וראשונה יש .לקבוע שהאיחוד בין מפלגת
העבודה לבין מפ"ם לא השפיעה על שינוי יחסי
הכוחות. להיסך, היו מקרים שהרשימה המשותפת
רשמה ירידה כגון בין הפקידים ועובת צה"ל. יתר
על כן, איחוד זה במקרים רבים היה "גורם מרתיע".
כך שמפלגת העבודה תבחון מחדש האם כדאית
הופעה משותפת עפ מפ"ם. אמנם בארבע האיגודים יש
רוב למפלגת העבודה יחד עם מפ"ם ובכך הצליחו
ראשי "העבודה" למנוע מראש התפתחות לפיה
ייהפכו מרוב למיעוט. ברם, למעשה לא עזר "התר-
גיל". לפי ההסכם עס מפ"ס, הרי האיחוד הוא לצורך
בחירות בלבד, בעוד שלאחר הבהירות פיעת מפ"ם
תפעל באופן עצמאי. הילכך יש אגודים בהם סיעת

גורם אחר שהופיע בבחירות אלה הוא ללא ספק"העבודה" הפסידה את הרוב.
הפועל הדתי וזה מכמה וכמה טעמים; ראשית היתד,
; זאת כמעט הופעתו הראשונה באיגודים המקצועיים
שנית בבחירות אלה הופיעו הסתדרויות הפיעלים
הדתיות -- הפועל המזרחי ופועלי אגודת ישראל
ברשימח אחת; ושלישית — תוצאות הבחירות העלו
את הפועל הדתי למקום השני באיגודים המקצועיים,
פרט לארגון עובדי צה"ל בו צועדת גת"ל במקש

השגי.
גיתוח תוצאות הבחירות לארבעה האיגודים הנ"ל
מורה על יציבות ועלייה לרשימה הדתית. לדוגמא
בחקלאים, בפקידים, בפועלי מזון נע אחוז הדתיים
בין 16—13 אחוז ובעובדי צה"ל למעלה מתשעה
אחוזים. הממוצע הוא ב�13 אחוז. יוצא איסוא שכין
מאתיים אלף בעלי זכות בחירה המייצגימ מידגם
מורכב או אוכלוםיה עירוגית (פקידיס) הקלאית
(כולל עלייה חדשה) ותעשייתית (צה"ל ומזון) צועד
הפועל הדתי במקופ חשני — מיד אחרי מפלגת

העבודה ומפ"ם שחיברו יחדיו.
אין ספק שתוצאות הבחירות הנ"ל ישמשו חומר
רקע למפלנות הדתיות בדיוניהן כיצד לכלכל את

עניניהן בבאות.
ז ומה עם גח"ל

רשימה זו, פרט לעובדי צה''ל, רשמה ירידה לעומת
כוחה הבסיסי בהסתדרות שנקבע לפי תוצאות הבחי-
רות לוועידת ההסתדרות ולמועצות סועלים בשנת
1965. ירידה זו יש לה השלכות על הילכי חרוח
בציבור המרמזים נטייה בולטת של ירידה לרשימה
המשותפת לחרות וליבראלים. גם ל"ע — הליבראלים
העצמאיים — נמצאת בשלב של ירידה, אם כי
ירידתה מסתכמת באחוז בלבד. אולם אם נקח בחשבון
של"ע קיבלה בסך הכל 4 אחוזים בבחירות לאיגותם

הג''ל בכל זאת יתדתה מרובה...
; חבחירות לאיגודימ המקצר? סיכומם של דברים
עיים מאפשרים לכל חמפלגות לערוך "בדיקת מבחן",
אד יחד עם זאת אל לראות בתוצאות אלה תצפית
— חבחירות לכנסת ולרשויות לקראת חעתיד .
המקומיות. הבהירות לכנסת ולרשויות המקומיות
ייערכו רק בגובמבר 1969 וללא ססק ייקבע בהן הגורם

המדיני והביטחוני כפי שיתיצב בימימ ההמ"

עובדים מורדים
הקוגגרס הציוגי הכ"ז מורגשת מאז סיומו של .
תסיסה בקרב עובדי הסוכנות היהודית. אווירת האי
ודאות ששררה ערב הקונגרס גברה עמ סיומו. בעיהר
תוססים העובדים במחלקת העליה והקליטח. במחללת
העליה חוששים ש"חמשטר חחדש" ינסה לעקוף
עובתם ותיקים ולחחדיר עובדים חדשימ מעל
לדאשיחם. במלחקת הקליטח חוששים שעם העברת
הקליטה לידי הממשלה רבים מבין עובדי מחלקת

חקליטח יישארו- מחוסרי עבודה.
בשתי חמחלקות התארגנו העובדים להגן על זכויו-
תיהם• במחלקת חעליח טוענים נם, נגד חעברתו של
? מתפקידו כמנחל מחלקה, בלא מר ב. דובדבני
לחתחשב בזכויותיו הרבות כמי שעומד ליד הגה
העליה מזה כעשרים ושתיים שנה. במחלקת הקליטה
נתקבלח חחלטה לתבוע מראש הממשלה ומיושב
ראש הנהלת הסוכנות שעם הקמת משרד הקליטח כל
עובדי הקליטה של הסוכנות היהודית יועברו למשרד

החדש ויישמר מעמדם.
בשבוע חבא ייפגשו חעובדים לשיחות עמ יושב
ראש הנהלת הסוכנות כת להציג בפגיו את הבעיות
ובעת ובעונח אחת להזהיר: "לא יהיו שינויים, בלא

הסכמת העובתמ..."
לבם של עובת הסוכנות היהותת קשה עי מפלגת
העבודה הישראלית אשר מגסה להציג אותם באור
של "שלומיאלים" כמי שאיגס מסוגלים לבצע עבודות
מעשיות ואחת דינם — פיטורים. נראה שעורת
הסוכנות היהודית יאחזו בכל האמצעים העומדים
' שנתקבלו לרשותם כדי למרוד בהחלטות ובהסכמים

שלא בהםכמתמ.

כיצד להתיחס לביהורו של
הרב לוין בארה"ב ?

בימים אלח נטוש ויכוח בציבוריות היהודיות בארץ
ובעולם הגדול, כיצד להתיחם לביקורו של חרב לוין
ממוסקבה בארצות הברית. הדיעות חלוקות בנושא
זה. יש אומרים — הבקיור מהווה חלק בלתי נפרד
מהתעמולה הסובייטית ויש אומרים שעל אף הכל
ולמרות הכל יש לנהוג ברב הנכבד מידת הכוםת

אורחים.
לפי הידיעות שנתקבלו כאן, בימימ הראשווים
לביקור "רעשה געשח ארצות הברית" — כיוס שיכו
חרוחות. אין מפגינים עוד. אין צועקים ומוחים.
משוחחים — שיחה מלב אל לב עם הרב דמוםקבה

והחזן חמלווח אותו במסעו.
אמר הרב הרשל שכטר — נשיא מועדון הנשיאים
בארצות הברית שהיהתת באמריקה תקבל את היב
בזרועות פתוחות. חוא סיפר, בפתיחת הוועידה
חעולמית של חמזרחי, כי שוחח בטלפון עס הרב
דמוטקבה והבטיח לערוד לכבות קבלת פנים חגיגית
בניו�יורק. עם סיום הוועידה הזדרז הרב שכטר
והמריא לניו-יורק לקדם אה פני הרב המוסקבאי

השוהה במטתפולין האמריקאי.
לקראת ביקורו הופיע במוסקבה סידור הדש. הרב
לוין נטל עמו את חםידור כדי לחוכיח שהנה "יש

איתשקייט" ברוסיה.
ביקורו באמריקה יירשם ללא ספק כמאורע חשיב
בעולם היהודי, בפרט אם יהיה לו המשד ושליטי

הקרמלין יכית בזכויות היהודים לחיות כיהותם.
הרב לוין מבטיח. ראייה לכר, הוא אומר, הסידור
חחדש. העיר שר הסעד ד"ר ייסר בורג מי יתן
שהסידור לא יהפך ל סידור". כלל ישראל, כלשון

הצברים.
מ. אל"ף

ת אמקר'ק 0{י0



הוועידה העולמית הכ"א של המזרחי והפועל•
המזרחי, שנסתיימה השבוע, בסופם של דיונים ממו-
, כאשר הצירים , התכנסה לאחר דיוני הקונגרס שכים
היו עייפים. בכל זאת לא הרפתה מהם "רוח הקרב''.
במשך יום אחד חידשו נעוריהם ונכנסו לוויכוח

ממושך ומחודש, במשק ששה ימי הוועידה.
שני קווים הסתמנו בוויכוח, אשר נסב על עולם
ומלואו, על אידיולוגיה, ארגון, חינוך, מער, עליה
וקליטה. והם : חוסר שכבת ביניים בתנועה מצד
אחד ואי מציאת שסה משותפת עם דור האקדמאים

הדתיים ועולם הישיבות מצד שני.
שתי הבעיות הללו הועלו על שולחן הדיונים על�ידי
המתווכחים• חוסר שכבת ביניים משום שאין משמרת
צעירה מפותחת בתפוצות• בעוד שהפירמידה היא,
הרבה נוער בגיל צעיר בשורות בנ"ע שעושה גדולות,
ומצד שני דזר וותיקים• בין שגי הגילים, יש חלל

ריק. הבעיה השניה קשורה בקודמת. אין מוצאים
שפה משותפת עם דור האקדמאים הדתיים, משום
ששיטות ההסברה והארגון אינן מתאימות ולא תואמו

עם מושגיו ושפתו של דור זה,
¥

מלחמת הגי5ימ היא כיום באופנה בעולם
החפשי. אלא שמלחמה זו לא נתבלטה על רקע זה
בוועידה. להיסך, הצעירים ביקשו להכנם לפעילות,
, ניתן לפעול. , תוק הנחה שבדרג זה נם בדרג הייצוגי
מאידך סבר דור הוותיקים שמוקדם מדי לצעירים
להכנס למוסדות ייצוגיים כמו המרכז העולמי שהוא
מעין מוסד עליון ובית וועד למיסדים וראשונים.
בוועידה הקודמת נערך למעשה וויכוח דומה. ההישג
היה, צירופו של חבר צעיר בדעה מייעצת, עד שקיבל
זכויות מלאות• במידה זו הושג הישג נוסף• צירופו

של נציג צעיר נוסף בזכויות מלאות• הוויכוח על כך
:תחילה וגרם רק למרירות. היה מיותר '

ציר אח: כוח היד,, שינוי שיטות ארגון והס-
ברה. גם ע? כך לא היו חילוקי דעות יסודיים.
הסכימו על הצורך בתמורה, בשכלול השיטות, בהכ-
, למרכז העולמי, אלא שאף אחד נסת כוחות חדשים
לא חציע סת�ונות מעשיים, כיצד עושים זאת, בתק�

צ�ב מועט ולעתים ללא תקציב.
¥

ההחלטות מדברות בעד עצמן. הן מקיפות את
כל שטחי הפעולה של המרכז העולמי. ראויה לציון
היא ההחלטה להקים מחלקת עליה, להרחיב את
מחלקת התיירות, לפתוח מדור לחינוך לגולה. אלא

בתקציב. שבצוע החלטות כאמור תלוי באנשים ו
הגה החליטה הוועידה הקודמת, להקים מחלקה
לרבנים עבור הקהלות היהודיות בגולה, הסובלות

ן ממחסור ברבנים ושוחטים, וזאת לאור המצב המחריד
שתואר בוועידה על ידי נציגי קהלו ת שונות• כמה
מן הנואמים חזרו וטענו גם בוועידה זו, אותם
הדברים• יש קהלות שלמות בארגנטינה ששם אין
אף ילד יהודי מניח תפילין• ברור שיש צורך במחלקה
זו, אלא שהיא אינה קיימת, משום מחסור באנשים

ובתקציב.
¥

לא ניכרו הבדלי דעות בין צירים מישראל לתן
צירים מן הגדלה, לגבי בעיות היסוד של התנועה.
א�ש לא סבר שיש צורך לשנות את הרעיון, אלא
שאמרו שיש צורך לשכללו בהתאם לתנאי הזמן.
לתרגמו לשפה המונית, המדוברת היום בחוגי המש�

כילים הצעירים.
¥

כיוון שדיברו על מכלול הבעיות העומדות על
הפרק, הרי שגם בעיית הגבולות לא נעלמה משלבי
הוויכוח. ד"ר ז. וורהפסיג שהשמיע נאום ברור
ומהיר, ניסח את התיזה שלו, שלפיה אין לזוז מה-
גבולות הקבועים בהלכה, אלא במקרה של פקוח
נפש המדינה. בקו דומה סברו גם סגן שר הו'ניב
ד"ר י"ש בן�מאיר וח"כ תר רפאל. אם כי בניואנסים

שונים•
האנטי�תיזה בענין זה היה ח"כ אונא אשר סבי
כ� גם אם נניח שאגו חיים בתקופה של התעוררות
משיחית, יש צורך להתחשב במציאות• לשמוע את
דעת המעצמות ולנהוג בתבונה מדינית• מסתבר שב�
נישא זה שעומד על הפרק במדינה, יש חילוקי דעית,
ואין התנועה מדבית בקול אחד אלא בשני קולות.
מהו הקול המכריע המבטא את דעת התנועה בשאלה
חמורה זו י על כך אין הכרעה, וכשם שהממשלה
לא הכריעה ולכן כל שר יכול להצהיר את דעתו, כןי

גם כאן יכול כל נציג לבטא את דעתו. .
¥

המשבר בהנהלה הציונית כאשר נציגי המז-
רחי והסוהמ"ז נמצאים מחוצה לה, בשל הקסוח
בייצוג, היו לו הדים כוויכוח. יש שסברו כי יש
מקום להקים מסגרות חדשות מחוץ לתנועה הציונית
העומדת בפני פשיטת רגל והתפוררות. הוצעו כינוסים
דתיים עולמיים, גיבוש ארגונים דתיים בעלי השפעה.

קונגרס של יהודים דתיים.
הנואמים מכל הארצות העלו על גס את העבודה
החינוכית של בני עקיבא בגולה. הם חזרי ואמרו
כ' ב''ע נהפכה לתנועה של "שיבה ליהדות''. נערים

I ונערות מבתים מתבוללים, מוצאים בבני עקיבא את
I �הדרך לעם היהודי. תנועה זו היא מן התנועות חציו
ניות�חלוצ�ות החזקות ביותר• !

אלה שדברו על עליה וקליטה, טענו כי יש מקום
ליסוד מחלקות לעליה וקליטה. רבים מבין חברי ן

, אך בבואם לארץ הם מאבדים התנועה בחו"ל עולים
את הקשר עם התניעה שהודות לה עלו ונתחנכו על
בי�כיה. חוסר קומוניקציה אתם ואי השתלבותם בשו-
רות התנועה בארץ זוהי בעיה שיש לתת עליה את
הדעת. ואמנם נתקבלו החלטות על יסוד מחלקת
עליה, כשם שנתקבלה החלטה להקים מדור לחיייך

לגולה.
¥

ההרכב של המרכז העולמי השועה באופן
מכריע. אין מהפכות בזירה זו. נתווספו עליו חברים
חדשים• נפרדו מהיתר הוותיק ר' א''ל גלמן שנבחר
ליו"ר כבוד• היו"ר החדש, הרב זמברובסקי, מסמל
תקופה חדשה, של דור הרבנים, ילידי אמריקה

וקנדה, אשר זעיעו אל כס המנהיגות.

ממראות הורעקוה הכ�א ב*רועול*ם
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מאת מ. מיפלסון

כשאתה עלה בדת העפר המתפתלת
על צלע ההר בתך למעלה הגלבוע, אינך
יכול שלא להעצר כל חמש דקות ולהת-

בונן בנוף חלא רגיל חנפדש לפניך.
הריבועים החרושים וחחומים, חחלקות
הירוקות, מראה הראי הנהדר של בריכות�
המים, והחדים הדחוקים הסוגרים על
הכל כגן עדן קסום. רקמה נאה שכזו אין

דואיס בכל יום.
דרך העפר עולה — ומסתיימת על סיפו
של שער ירוק. הגעת לקיבח מעלה הגל-
בוע. קיבוץ זה זוקף לזכותו כמה סימני
! זהו הקיבח ה"טרי* זיהוי מיוחדים במינם
ביותר בארץ, ואם איננו טועים אף הקטן
ביותר — חמשה עשר חברים בסך הכל.
זהו גם אחד הקיבוצים שעליו אומרים לא
אחת כי אילו אפשר היה להתפרנס מן ה-

נוף, הרי מתישביו חיו מיליונרים...

מהצאן - לבית ילדים...
בשעות הבוקר שודד במקום שקט של
שלווה. החברים, חברי גרעין .מגשימים''
של בני�עקיבא, עדיין אינם עובדים במ-
קום. את שעות העבודה הם עושים בקי-
בוצי הסביבה שבעמק. שכן, עדיין לא
הסתיים המשא ומתן הממושך בקשר לאד-
מות ותחילת עיבודן. אולם בעיה זו תבוא

על פתרונה בעתיד הלא רחוק.
למרות כל זאת, ענף אחד כבד רצוי
כאן. ענף הצאן. 99 כבשים הם ה"ותי*
קיפ" ביותר כאן. אלה נמצאים כאן עוד
מתקופת היות מעלה הגלבוע האחזות
! במקום "שכון ותיקים" נח"ל. איזה יחם

מחנים להם — דיר...
על אף קיפוח זה הם נראים די מרוצים
ושבעים, בשלוה צאנית טיפוסית הם לוח�
כים את העשב הירוק, המצוי בסביבת ה-

היאחזות בשפע רב.
ההולכת אחדי הצאן היא יוכבד ירוקת
העעיים מבארות יצחק. יוכבד — אינה
קיבוצניקית במקוס. כחברת גרעין "מגשי-
מים" המשלים את בארות יצחק, גויסה
לעזרת המתיישבים החדשים — לאחד ש-
רכשה גסיון בטיפול בצאן — ועתה היא

מחנכת ארבעה מתלמדים בתורת הצאן.
היא אומדת: "זו אינה תודה גדולה. זה
די פשוט, אך צריכים ללמוד זאת. תוך
שבוע�שבועיים יתפסו החברה את העסק,

אז אחזור לבארות יצחק, לעבודתי -
בבית הילדים"..

שעות ארוכות סובבת יוכבד עם הצאן
במורדות הרי הגלבוע המוריקים ואשר

דומה כי הוסרה הקללה מעליהם.
— ואינך משתעממת ז

יוכבד: "איד אפשר להשתעמם בנוף
שכזה, בין פרחים ושיחים ז ו וחוץ מזה,
כאן. ענף הצאן. 99 כבשים הפ ה"ותי•
גפ ספד טוב, ואז אין כל חשש לשעמום".

לא יודעים
, "איד אוכלים אותו"

מכונית קטנה מטפסת בשביל, ונעצרת
ליד השער. מתוכה יוצא זוג צעיר. הבחור
חבר גרעין, נטעים דרום, אשד נאחז במ-

קום בשנת 1962 במסגרת הנח"ל.
הוא מסתכל מסביבו כלא מאמין. איזה
! הוא נזכר באותם ימים רחוקים: שינוי
.כשנודע לנו שאנו עולים לחיאחז במקו*
שהיה עדיין על הגבול' הדגשתי בפעם ה-
ראשונה מהי חלוציות ללא מדכאות. ב•
שיחות הגרעין העברנו תמיד מושג זה
בשמץ של חיוך. אך כאן, ראינו שיש
תוכן למלה זו! ראשית, משום החדירה
לאיזיד כד, פרוץ וחשוב. שנית, משוס
שעלינו היה ליצוק דפוסי חיים חדשים ל-
מסגרת הקיימת, להתאקלם בתנאים החת
שים. לומר את האמת, פחדנו בתהילה.
העמידו אותנו בהתלהבות כזו אל מול
יצור שלא ידענו "איך אוכלים אותו".
ידענו שזו אחריות רבה, אך אני משוכנע

שעמדנו בכבוד.
?גרעין נטעיס�דרום שהה במקום ששה
חודשים ולאחד מכן המשיך במסלול הגח�

לאי שלו, בהשלימו את בארות יצחק".
"ביום שעזבנו את הגלבוע", הוא ממ*
שיד "אפשר חיה לראות חברה — שאינפ
ילדים — עומדים ומוחים דמעה בסתר.
מל כך הבל חיה לעזוב את המקום. תאר

לעצמך: ליצור דבר חדש. לארגן הייפ
חדשים במקוס חדש ולחוש את חבלי הת-
פתחות ! — וכל זאת לעזוב! הבנות עמדו
והזילו דמעות וההרגשה היתח כאילו אנו

".! יוצאים לגלות

אתת ש"הופנטה"
עתה, עעיו בורקות פראותו כיצד המ-
קום הכה שרשים. הוא נוטל את חברתו
לקצה המשק ומראה לה: "את דואה, כאן
היתה התצפית. מפה הסתכלנו על הערבים.
תושבי הסביבה. הנה, כאן, דרך הפטרו-
לים, שם .בית הסולם" ועמדת "התצפית"
שלהם. והנה בית הספר. וו, הילדים ששם

בוודאי גדלו כבר."
כמה נהלאים צעירים הנמצאים במקום
מקשיבים להסברים. אלה הס חברי גרעין
"גלבוע" השוהים כאן במסגרת השל"ת
(שירות ללא תשלום). רבים מהם דואיפ

את עתידם במקום, לכשישתחדרו.
קיבוצניקית צעירה' שדה מלכיאל מבני-
פרק ("תכתיב — לשעבר ו") פוסעת לה
לארוחת הצדדים שכן, עוד מעט יחזרו מ-
בנים מן העבודה, ואלה — יש להם

1 תיאבון
בכוון חדד האוכל. יש לסיים את ההכנות
תוך כת כך היא משיחה את אשד עם
: "לומר את האמת, מעולם לא ליבה
חשבתי שאהיה קיבוצניקית. אך כשהגעתי
הנה עם הגרעין, ממש "הופנטתי". זה"..
זה משהו שונה לגמרי מן העיד. למלח
"חלוציות" יש כאן משמעות. כאן אתה
אוכל מה שאתה מבשל — תרתי משמע.
החברה הצעירים, האווירה הצעידה, וב-

כלל — מעלה הגלבוע!"
ודי בשתי מליט אלח להביע חכל.

פיכל מקיבת יבנה נמצאת כאן במס-
גרת שנת שירות שלישית של בני המש�
קיפ. היא עובדת במטבח ומסייעת לבנות

הצעירות לחכנם ל"שווגג" חיי משק.
— ואיך האוכל ז

פיכל: .תטעם בארוחת הצהרייט ותגיד

בעצמך". טעמנו — וביקשנו תוספת. ה-
אוכל בכלל לא דש ובמיוחד כאשד רע-

. . . בים 
חמשח עשר קיבוצניקים �סך הכל. אך
! שש חבנות כבר בוצעח חלוקת תפקידים
,השתלטו" על התפקידים של פקידה-
טלסוניסטית, מחסנאית, אקונומית ועוזרות
כמטבח ובבישול. חשאר — חברים בועדות
משק�עבודה, תרבות�דת, שידותיט —

שכון וועדת חבריפ.

לא יהיה אף
מחופר עבודת

באפיסת פשק שנערכה כשעתיים לאחר
שהזדו הבניט מן העבודה, נדונו בעיית
יפודיות של משק מתחיל. בעיות כמו
ענייני ביגוד. הנעלה, תקציביפ ועוד ועוד.
"ניצח" על אסיפת המשק המיניאטורית,
מרכז המשק והמבוגר שבחבורה — צבי
רייך, איש עין�הנציב. הוא, בעל ותק של
20 שנה כהבר קיבח' מכיר היטב את הב-
עיות ודרך הטיפול בהן. בידע הרב שרכש
לעצמו בנושא זה במשך השנים, הוא

מסייע ל"םירוניט".
אומד צבי: "בעיות דבות קיימות. למ-
של, בעיית התחבורה. "אגד" איננו מגיע
למקום. שביל העפר איננו כביש. מתקיים
עתר, משא ומתן על פריצת. דרך חדשה

שתקשר את המקום עם קבוצת שלוחות.
בעיח חמורה אחרת — בעיית הקרקע.
עדיין לא אישרו לנו הקרקעות. אך לכש�
תניע בעיה זו לידי פתרון אפשר יהיה
להכנס לעבודה במלא ה"טרנם". באיזור
זה אפשר לפתח גידולים הדדיים מיוח�
תם שאין בעמק, ירקות, זנים מיוחדים של
חיטה ומטעים, ובקרוב יערך קידוח נםיון
למציאת מים. כן קיימים כאן סיכויים טו-

בים לענף חצאן והבקר.
המשק מתוכנן לכמח עשרות יחידות
ועשוי לחיות אחד המשקים הגדולים בעמק
בית�שאן. ברגע שתתחיל העבודה במקום
לא ישאד אף "מחוסד עבודח" אחד.מבין
הקיבוצניקים חצעירים ומבין אנשי יחידת

הנח"ל הנמצאת כאן".

בכל בריכה - ירח
אולם' המקום כאן אינו .תחנה סו-
סית" בדרך חיי "מעלה הגלבוע". שכן,
המשק "יזוז" קצת למרחק של 300 מ' אל
גבעה המשקיפה על בית שאן וממנה גס
תצפית על עמק יזרעאל ועמק דוחן. ואילו
כאן, במקום בו היתה ההיאחזות, במקום בו
נמצא עתה הקיבח' יוקם בית הבראה של-
בטח יהיה ענף מכנים לגלבוע העתידה.
סיבת ההעברה — מבנה ההיאחזות צר
מידי ואינו מתוכנן מבחינה מבנית לתנאי
קיבוץ. אך עד שיערך ה"מוחארם" יעבור

עוד זמן�מה.

כשהערב יורד על המקום ונדלקים האו-
רות, דומה כי אתח שרוי בתקופת הסתו.
קריר. אד המראה מקסים. בשעה כזו, כ-
שאתה עולה על מבנה המגדל המכיל ב-
קרבו את בית הכנסת והמועדון, נעצרת
הנשימה למראה הנוף הלילי. הבריכות ש-
בעמק נוצצות לאוד הירח, ובכל אחת
מחן — לבנה. אתה מ0ב מבסך אל עבר
חצר חמשק ושומע קולות שיחה וצחוק,
גגינת פטיפון ו. .שדית ויכוח אידיאולוגי.
וכאשר נדמה לד שאתה היחיד המת-
בונן במקום — אתה דואה את השומר
חםובב במלולו, סובב במקום שהגבול

"ברח" ממנו.

מאת חיים פיקרש"תעשיית המשך בפריחתה
כשיהדהדו בראשית השבוע צלילי
פעמוני בתי הספר ויבשרו סיומה של
שגת לימודים ותחילתו של "החופש
מגדול" ומאות אלפי התלמידים
יבקשו ליתן פורקן ממתח הלימודים,
ואמהות שוב לא תוכלנה להסתיר
את פחדן מ"עודף הזמן" של ילדיהן

— באה שעתן של הקייטנות•
שבועות מספר עוד לפני כן, ההלה
הפעילות התעמולתית של אותם עש�
תת יוזמי הקמתן והפעלתן של קיט�
מת בימי ההופש; תיבות הדואר
נתגדשו ב"פלקטים" סםגוניימ ו�
שופעי הבטחות, ומורים, ביזמתם
הפרטית "לחשו" לתלמידים על
כדאיותה של קיטגה זו, דוקא ; ומד
תכיפ דברו אל ליבפ של הוריפ,
•יטו להסביר לחם עד כמד. חיובית
היא, אף מהבחיגה החימכית, היציאה

אל הקיטגה, בימי הסגרא.
המופעלות ביזמה סרסית, אין גפ"אין סיקוה ציבורי על הקימגות
מגמה חינוכית אצלם, זה הסך למעין
סגן מנהל מחלקת החינוך בעירית"כל בו" כללי" — משיה ב. אדיבי,
תל�אביב את אשר על ליבו, תוך
שהוא מושך בכתפיו כמבקש להדגיש
כי "לנו אין שום סמכות להתערב

מניד.
נ. בהוראי, מראשי מרכז הסתדרות*נס לנו איך — מחרה מחזיק
המורים, בצייגו כאיגוד מקצועי אין
מרכז המורים יכול להתערב למרות
שהמורים האמונים עלי החיגוך,
תאים, פשוט, בדאגה רבה ניצול
זה של הסגרה ע''י "ביזגםממם" —

כהגדרתו.
סלסי מי יוצא הקצף הזה, מצד
אלה הכואבים, באמת את כאב חיגו�

כם של הילדים, בימי הפגרה ז
מסתבר כי אין לד כמעט דבר יותר
קל מאשר להפעיל קיסגה בימי הקח
ובמיוחד כשזו מתמקמת אל מול
חופו של ים. כמה בדי�יוטה, עם
צינור מים לשתיה ורחצה, ומכונית
הסעה מ"נקודות הסעה" במרכזי ה-
עדים, ו"חבר מדריכים מובחר" —

כמובטח. והדי לך קיטנה...
ששרות רבות של בעלי יוזמה צצו
בשגימ האחרומת, מהם גם בעלי
מכוניות משא, המבטיחים ̂ע ניצול
תכבס את מירב ההשקעות בתיט�
עולי. של קיטנה זז: כמה מדריכי
; ספורט פעילים בתנועות הנוער
חיי'לימ משוחררים שעדיין לא שובצו
כראוי ב"שוק העבודה" וכיוצא ב-
אלה. הצד השווה שבהם, שהם פשוט
מבקשים, לגצל את ימי הםגרא "כדי

לעשות רווחים".
עם שניים מבעלי יוזמה אלה,
, והם בגלוי לב אפייני ספרו שוחחנו
כי סניהם — לרווחים• והרווחים —

הס אומרים, ישנם.
למה לא! הן לבד מהמאמץ אין
כמעט השקעד, אחרת והעיקר —
"להיות ליד שפת הים". הללו מפעי-
לים כמה מחזורים של קיטנות' מהן
לתלמידי כיתות נמוכות, ומהם לתל-
מידי הכתות הבוגרות. "אני נותן ל-
אלא . הם ארוחת עשר" — שאינה
שתיה קלה, ולעתים טירות או "סנד�
וד'צים", והחורים פשוט מתרשמים
עד למאד ש"גם ארוחה מחמס" —
המשיך יוזם חקיטנח להשיח בפנינו

בגלוי�לב מפתיע.
"אני מבטיה להם הגרלה של טיםח
מעל שמי הארץ. טיסה זו — אמר —
עולה עשר לירות, אז אני פונה אל
ההורים ומבקש כ� "יתנו המש לי-
דות ובניהם יטוסו" והם מתלהבים
מותנים". ואני, מוסיף כמה לירות.
והרי לקיטנה שלי "יש אטראקציה"."

הוסיף חברו.
התשלום עבוד השתתפות בקיטנה
מסתכם מחמישים ועד מאה ומעלה, ,

לתקוסה של שבועיים, וההורים,
פשוט רואים בכך "מציאה של
ממש". אלה, מסתבר אף אינם בוד-
קים בטיבה ואיכותה של קיטנה זו,
העיקר שיהיה לבניהם "היכן להיות

בחופש".
עתין לא נבדק פםפדט של התל�
פיתם הפונים אל הקיסנות הפרטיות,
אך דאשי מחלקת החינוך בעיתת תל
אביב, המפעילים אף הס, מצידם שי-
רותי קיטנות ל"בני כל הגילים" ובי-
לד אחד של קיט ונוטש, םפסדים כי
מכלל 67 אלף תלמידי בתי הספד,
היסודיים והעל�יסודיים המצויים ב�
תל�אביב, כמחציתם נרשמו לשת
שרת הפעולות העירוניות המיועדות
לימי הפגרה, ופעולות אלה הינן מ-
גוונות לפדי, כוללות בץ השאר קי�
טנות לחצי יום וליום שלם' מחנות
עבודה ונופש, ,קריות ספורט", קיט�

נות המלוות בשיעורי שחיה, וכד'.
ובעוד שיחסית, מעטים הם אלה
הפוניפ לניצול ססגרות הנופש והקיט
המשולבות בתכניות לימודיות, כפו
, הקורס לעתונאות, מועדון ד"שה-מט'
החוג לספתת יטה ואמנות וכד' הרי
החלק הארי מתוך 32 אלף התלמי-
דים, נרשמו לקיטנות העירוניות.
מרביתם — מספד לנו ד"ד ש. לרן,
העם מבני השכונות והפרברים בעיר,
וחלק קטן מהם מבני המרכז וצפון

העיר.
חלק קטן מבין תלמידי בתי הספר,
אינו משתלב בשום פעולת�קיט, וח-
לק קטן מצטרף אל מסע חנופש של
ההודים היוצאים מהכרך ל"החליף
אוויר" בעיר אחרת, וחלק אהד
משוט, מעדיף לשוטט ברחובות או
לבלות על שפת הים, ביזמה פרסית,
כך שעל סי הערכה, בכל זאת מצ-
ליחות הקיטנות הפרטיות לרכז סבי-

בן' אלפי תלמידים!
ומציאות זו של ניצול הפגרה על
ית רודפי בצע, השמים עצמם כ�
"מומחים" בענינים חינוכיים ופדגו-
גיים, עד כדי כד שחם יכולים להס�
עיל קיטנה פרטית "מוצלחת מאוד",
הביאה לכך שהאנשיט אשד על החי-
מר במתנה החלו, פשוט, לחשוב על
חובת הטלת המיקוח על יזמה פרטית

זו. כיצד יבוצע חפיקוחז

מסתבר, כי בימים אלה הונח על
שולחן חכנסת "חוק חסיקוח", שמ-
גמתו להבטיח פיקוח ישיר על פעי-
לותם של מקימי בתי פטר וגניט.
למה, איסוא לא להכליל במסגרת
חוק זה גם את הפיקוה על ה"קיט�
ז ואותם מפקחים מסעם רשות נות"
החינוך, בתוקף סמכותם יבררו בא-
מת' מה מסתתר מאחורי קיטנה, ה-
מודיעה כי היא מוסעת ב"אווירה
חינוכית", או קיטנה המכריזה כי אצ-
לה לומדים לרכב על סוסים מכל.מקום
השנה, טרם הוסדר חעניין, ואפשר
ולקראת השנה הבאה, הגורמים הנו-
געים בדבר יבטיחו, בעוד מועד' ש-
יבוצן של הקיטנות למסגרת הפיקוה

! הרשמי
"מיחלק הנועד מגביר בימי הפג�
רא את פעילותו" — מספר לנו איש
המשטרה בציינו, כי ילדים אלה ובמ-
יוחד תלמידי הכיתות הגבוהות
עשויים בנקל, דווקא בימי מגרא ל-
התדרדר. הבילוי העיקרי שלהם הוא
*ל שפת הים, ושם קורץ לו הפשע
בדמות "סחיבת" ארנק של מתרחץ,
שהניח לבגדיו רצא לטבול במים ה-

צוננים... או פריצה לקיוסק בודד.

המשטרה, מסתבר. נוקטת בשיטה
של בידוד הילדים דחריגים על ידי
שיגורם לבילוי ביןיטנות הסגורות.
במקרים מםויימים מפעילה המשטרה
קיטנות מיוחדות. בפיקוח מדריכי
משטרה שעיקרם — עובדי מיחלק ה�
נוער, ובשיתוף עט גורמים ציבוריים
כמו משרד הסעד, "בני�בדית", ה�

.לשכה הצעירה' וכד'.

פעילות זו, ברכה רבה טמונה בה,
מכל מקום עקומת הפשיעה בימי פג-
רת הלימודים שעלתה לפני שנים
מספר, ירדה מאז הוחל בתיפעול
קיסנות מיוחדות על ידי אנשי החוק

בשיתוף אותם גורמים.
"אוד אדום" לקראת ימי הסגרא,
נדלק גם במשרדי המועצה למניעת
תאונות. חוברר, כי בימי חחופשה
עולה עקומת תאונות הדרכים, בהם
מעורבים ילדים ותלמידי בתי ספר.
אמנם המועצה מקיימת פעולת הסב-
רה מקיפה, לפני יציאתם של התל-
מידים לחופשה, אך אין בכך כדי
למנוע תאונות. מציעה, איפוא, המו-
עצה הלאומית כי הרשויות הממשל-
תיות או המוניציפליות, יכריזו, ב-
תוקף סמכותם, על "איסורי כניסה''
למכוניות לרחוב1ת צדדיים, כת ל-
אפשר לתלמידים לשחק באותם רחר
בות, שיוגבלו, כאמור, לנסיעה וח-
ניה בימי הפגרא, ועל ידי כך להוסיף
עוד כמח "מגרשי משחקים" ויחיו
אלה. אפילו הרחובות חצדתם או
חחד�סיטדיים. לא מן הנמנע כי הצ-
עה זו תתקבל! מכל מקום חגורמים
המוסמכים הם החלו לגלות עניין ב�

מהיתה של הצעה זו.

אנו גפ המצב הבטחוני המיוחד בו
שרדים, עודד את הגורמים הנוג-
עים בדבר, ליתר עידנות ובמיוחד
בימי הסגרא. לבד מחגברת חפיקוח
מצד שוטרים ואנשי הג"א' הוזהרו
גם חתלמידים לבל יגעו בחפצים
חשודים. בפני התלמידים חוקרגו ב�
כיתות, סרטוני הסברה מתאימים, ני-
תנה הסברה לסימן ההיכר של חפ-
צים החשודים כחמת נפץ, וניתנה
)ההודאה הברורה כי בכל מקדח של

ן חשד, יש להודיע למשטרה.
אכן, בברכת: "חופש נעים" —
יברכו המורים את התלמידים, ול-
ברכה זו, תהא השנה משמעות פיר

חדת בפינה!

מה עלה בגורלם של ילדי תימן האבודים?
הוועדה פירסמה את

הדו"ח על פרשת ילדי

תימן' אד גם כיום טוען

אחד האבות: לא ברור

מה עלה בגורל הילדים

האבודים. "נמשיך בחי-

פושים" — הוא אומר.

שלמה בהגלי מחפש מזה 19 שגה
אחרי חיים, בגו�בכורו. לעתיפ שקע
ביאוש, לעתים נלאה מחיפושים,
לעתים ניסה לחדול מלחשוב על
בנו. אך לשווא, הדבר לא עלה
בידו. כאשר הוקמה ועדת החקירה
המיוחדת לבדיקת העלמם של ילדי
תימן הוצת שוב זיק של תקווה ב�
ליבו. מי יודע י אולי בכל זאת

? יימצא בנו האובד
שלמה (סולימן) בהגלי הוא אחד
מ-399 ההורים שהתלוננו בפני
ועדת ההקירה על העלם בניהם וב-
נותיהם. הורים אחרים — וכפי ה-
נראה אינם רבים — לא התלוננו
רשמית בפני הוועדה. מהם שלא
רצו לזרות מלח על הפצעים ומהם
שהמתינו לראות כיצד יפול דבר ל-
גבי האחרים שכן התלוננו. ההורים
האחרים, שלא היו אדישים, לא שקטו
על שמריהם ולא הרפו מהבעיה, על
אף הצער והיסוריס הכרוכים בה.
הללו הציפו את משרדי הממשלה,
הסוכנות, לשכת נשיא המדינה וכל
גוף שהיה קשור לבעיה בצורה כל-
שהי במכתבים ובתלונות ודרשו
תשובה : היכן הילדים שלנו? רבים
•מהם לא הסתפקו רק במכתבים או
בדיבורים. הם פקדו את בתי התי-
נוקות, בתי החולים ושאר המוסדות
שהיתר. הסתברות כלשהי כי בנם
עשוי היה להיות שם. אך כמו להכ-
עיס לא נשאו המאמצים אפילו פרי-

באושים. אף ילד לא נמצא.

רשום כהי. אבל...
אל השולחן בביתו של מר בהגלי
בשיכון ג' שבראש העין מובא תיק
קרטון עב-כרם. דפים בלויים ומ-
צהיבים מיושן, שנקמטו וגערמו זה
על גבי זה. זהו תיק המסמכים וח-
ליפת המכתבים של שנות החיפו-

שים אחרי חיים בהגלי.
בפעם המי-יודע כמה הוא מראה
שוב לכל מי שרק מוכן לראות
את המכתב המרגש והנוגע ללב או�
!X� כתב לנשיא המדינה בעניין בנו.
זהו מכתב שהצהיב כבר. שנים
רבות חלפו מאז חודש שבט תשי"ג,
המועד שבו נשלח המכתב —, אך

תכגו בר-תוקף גם כיום.
הוא כתב בשעתו לנשיא המדינה
יצחק בן-צבי עם העתק לראש
הממשלה דאז משה שרת ז"ל, כי
בנו "נלקח לבית התינוקות בראש
העין, והיינו מבקרים אותו כל יום
ויום במשך שבועיים ימים. ביום
אחד, בבואנו לבקר כרניל את הילד
בבית התינוקות ושאלנו עליו כרגיל,

! , ולא ידעו לאיזה בית�חולים. בקרנו יאמרו לנו שהוא נלקח לב�ת-חולים
בכל בתי החולים בארץ, ולא מצאנו
אותו". משפנה אל הנוגעים בדבר
השיבו לו כי "הוא נמצא רשום ח י
בספר התושבים, אבל לא יודעים

היכן הוא כעת".
"זה ממש מעציב את ליבתנו".

מאת יוסף בן"מאיר
הוא קובל במרי-שיחו, "ולא מתן
שינה לעינינו בזכרנו את צערנו
בהעלם בננו יחידנו. אל כל המוס-
, ותשובה לא ניתנה לי. דות• פניתי
אנה אפנה לעזרה מזאת הצרהז".

בגלל הילד הזה שנעלם, באו אלי כל מיני צרות", סיפר לי השבוע"
בביתו. "עבדתי כ"כ הרבה שנים
, ושום דבר עוד לא יצא לחפש אותו
מזה. אשתי היתד, בוכה כל חזמן
, וקבלה בגלל זה מחלת עצבים, עליו
כבר 15 שנה. הרופאים קובעים ש-

זה בגלל הבן שאבה שהיא קבלה
את המחלה הזאת".

ועדה ציבורית
וועדת הקירה

במשך השנים התעוררו ההורים
אט�אט מתרדמתם, והחלו לגלות
שוב עניין בילדיהם חגעלמיס. בהד-
רגה הם "נזכרו" כי בעצם התינוקות
כבר התבגרו והגיעו לפרקם, אם אמ-
נם הם חיים עדיין. ומכאן ש"יש

השש לנישואי אח ואהות אפ הס
לא יכירו זה את זה ויתחתנו", כסי
שהסבירו ברה"ע. וכשהחלו הורים
אחדיפ לשוהה שוב על נושא זה
בשכונה, התעוררו גפ האחריפ לח-
שוב על ילדיהם שלהם שנעלמו אף
הם. בהדרגה התחילו לחתעניין מח-
דש בבעיה גם תימנים אחרים שעזבו
בינתיים את ראש העין ועקרו למ-
קומות אחרים. החלו להתארגן בק-
בוצות ולבסוף הוקם ועד משותף ו-
מטה סעולה, ויחד הרימו קול צעקה
בארץ: היכן ילדי תימן האבודים ז
אף העתונימ החלו לטפל בנושא זה,
ובסופו של דבר הגיעה הבעיה לטי-
פולה של 1עדת השירותים הציבו-
ריים של הכנסת. ועדה זו ההלימה
על הקמת ועדת הקידה שתבדוק את

הבעיה ותגיש את מסקנותיה.
בהתאם לחחלטה זו מינו שרי ה-
משטרה והמשפטים ועדה בת שני
חברים כוועדת חקירה. היו אלה
עו"ד י. בהלול, פרקליט מחוז חיפח
והצפון, ורב-פקד י. מיקובםקי מ-
משטרת ישראל. ועדה זו עבדה ב-
שיתוף פעולה הדוק עם שני נציגי
הוועדה הציבורית שהוקמה עוד קו-
דם לכן, עו"ד ח. קאהן וע. חובב.
ועדת החקירה שוכנה במטה נפת
משטרת פתח�תקווה (בין השאר
גם בשל הקירבה לראש-העין) וה-
חלה לגבות עדויות ותלונות על
העלמם של הילדים. לידיד, הגיעו
399 תלתות הגוגעות ל�342 תינוקות

ילתס שנעלמו. הוגשו גס 17 תלו-
נות על העדר עוד ילדים ממחנה
העליח בחאשד שליד עדן. ההסבר
הבלתי�רשמי שנשמע לא-אחת על
העלמם של הילדים בתימן עצמה הוא
כי הם פשוט.. נשכחו שם מרוב
התרגשות והתלהבות. ההורים שעשו
דרכם לילות וימים במדבריות של
תימן כדי לעלות לארץ לא ידעו
את נפשם מרוב התרגשות והתלהבות
שאחזה בהם למראה צפור הפלדה
הגדולה העתידה להטים אותם לא-
רץ הקודש, ובתוך כך נשכחו היל-
דים עקב חסר הארגון. אך מובן כי
זוהי השערה בלבד, ואילו ועדת ה�
חקירה החליטה שלא לחקור בהם
כלל, בהעדר אפשרות ואמצעים לב-

דוק ולחקור בתימן.

316 נפטרו
הוועדה התרכזה בעיקר בבדיקת
התלונות על העלמם של 342 היל-
דים שלגביהם סבורה היתד, כי תו-
כל לחקור. מתוך הממצאים שהוגשו
לא מכבר לשרי המשטרה והמשפטים

מתברר כי:
— 316 ילדים מתוך אלה שעל הע-
דרם התלוננו ההורים בפני הועדה
נפטרו תוך פרק זמן מסוים אחרי

העליה לארץ.
— 22 ילדים נותרו בגדר תעלומה,
והוועדה לא הצליחה לעלות על
עקבותיהם ולברר מה עלה בגורלם.

(סוף בעט' 8)
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! המתעוררות בעידן טכנולוגי

! פד1פ• ז. 7ב 1ד�ר ב. פדנקל בשיחה מיוחדת להצפה

? המש� בכנס המדענים הדתיים
תתפים דנים בבעיות יסוד בהל-
פה ובטפנולוגיה. "יש תשובות
לפל"... - השיבו המדצים על
עשדות השאלות והבעיות שהוצ-

גו בפנס

I מאת שאול שיף
בימים אלה נערכה בירושלים ועידה עולמית של מדענים
, הלכה למעשה, של שומרי תורה, שהתכנסו לברר שאלת קיומה

חברה יהודית — דתית סוברנית — בעידן הטכנולוגי.
התארגנותם של אנשי מדע שומרי תורה, ההלה לראשונה

בארה''ב לפני 20 שנה.
, נמנה פרופסור דטקובםקי, קומנדר עם חברי האגודה שם
בצי האמריקאני, שתכנן את בניית הצוללת האטומית מבחינה
, כי הוא יודע את הש"ם על�פה. פיסיקאלית. מקורביו מעידימ .עליו
מקדיש בכל יום מזמנו ללימוד דף גמרא. כיום מגיע מספר המדענים

, ד"ד בנימיןבעולם, החברים באגודות מדענים שומרי תורה — לאלף. עד לוועידה האחרונח כיהן כיז"ד האגודה בישראל
זאב פרנקל, מרצה בכיר לפיסיקה באוניברסיטה העברית, מדען
וחוקר בעל שם עולמי בתחום פיסיקת החלל. בין היתר הוא עורך

מחקרים עבור הצי האמריקאני וכמו�כן עבור "קרן פורד".

הצעדים הראשונים
מה, למעשה, הביא להקמת אותן מסגרות מיוחדות של מדענים

ברסיטה העברית, עולה, כי האידיאולוגיה מאהורי התארגנות המדעניםטכנולוגי לבעיות ההלכה ומכהן כראש המחלקה לגלי�מיקרו באוני-מדבריו של פרופסור זאב לב, העומד בראש המכון המדעי�שומרי תורה ז
, שונה במהותה מזו שבחו"ל. מסביר פרופסור לב, אנו רותמים את המדע לתכנון תעשיות, שיוכלולא יתקבל לעבודה במפעל בנגב, מאחר ועובדים בו בשבת". לכן,שניה. איני תצה להגיע למצב שבני, כגלל היותו שומר מצוות,הוא אומר: "אין אנו רוצים ש'ילדימ יהיו אזרחים מדרגההדתיים בישראל

לסעול מתוך התחשבות בדרישות ההלכה.
: המדען שומר המצוות זוכח שם למעמד חברתי נמה,תורני, שארץ ישראל קרובה ללבם ואינם חיים רק במסגרת ד' אמותיהם^חברי האגודה בישראל, הוא מוסיף, הס אנשים עם רקע חלכתי� במםנרת חחיים הקהילתיים היהודיים. השפעתו חזקח יותר מזו שלאשר לחו"ל

:של ד"ד בנימין סרנקל. הדוקטור המזכיר במראהו את העילוירעיוניים אהרים. גישה "פילוסופית" יותר לנושא, מצאנו מדבריוההסברה הדתית, גבוהים יותר - מה שמאפשר התמודדות עם זרמיםמשום כך, בהכרח, רמתו של הרב, רמת בית הספר התורני,"בעלי הבתים". : אנו מצווים על שמידתנאמר בו, הבעיות הטכניות אינן החשובות, אלא הבעיות האידיאולולכינוס העולמי הגיע מכתב ברכה מהתנועה ליהדות של תורה.הטיפוסי, בעל זקנקן, מפוזר מעט — איטי,1, למדעי י'ייזי �ד מספי בתחום האידאולוגי, אבל המצווה לעולם עומדת.אינה חשובה במיוחד. כל דור יכול לחגיע למסקנות אחרות ושונותמצוות ומתוך שמירת מצוות אנו מגיעים לידי הכרה. האידאולוגיהמות". הד"ר מתקומם ננד קביעה זו ואומר

? מי ומי המשפיעים
סבור, כי האנשים המשפיעים במדינה הם אנשי המקצועות המעשיים.ד"ד פרנקל עובר לנתח את גורמי ההשפעה בחברה. הוא
: מדענים, טכנאים ומחביסי^ *"I ,עיכ?^?53£ בישראל. בייחוד, מוסיף, לאור הפרםטיז'ה הגדולה שישנה היופמסצועות יצרניים. שכן, רק אז יוכלו להשפיע על שמירת מצוותהמ קובע בהחלטיות - אנו צריכים לכוון את בנינו ללימודמצוות" - פז"ק. כדי להתגבר על אופיר. חחילוני של המדינה -אנחנו לא מצווים בדורנו ללמוד תורה לשמה. אנו מצווים לשמור152כחורי ישיבה אין להם כל השפעה על שמירת המצוות בתעשייה.במקצועות אלה, קטן בהרבה מאהוז החינוך הדתי בתוך החינוך הכללי.הווה אומר

לאנשי המדע.
במוסד חשוב בארץ, אינו •ועל בשבת, מאחר והמדען האחראי עללחיזוק דעותיו, מספר, כי אחד המחשבים הגדולים הנמצא

תר פרנקל מםכם נושא זה באזהרה מפני האדישות הקיימתהפעלתו, חוא יהודי שומר מצוות.
^ *י וןמיינה•. "ע!̂ 

מייחם חשיבות לנתונים סטטיסטיים ואלה מוכיחים, כי קיומו שלבקרב ד'ציביי י'יתי ב?שי לצבייו הדת

עם ישראל תלוי בשמירת המצוות. כפי שמובא במאמרי הז"ל
וכפי שמוכיהה ההםסוריה".

התעשייה הקיימת כבר בארץ, תהיה רק 10 אחוז ממה שיקום.* לדבריו אנהנו עומדים בפני התפתהות תעשייתית גדולה. כל
אס היא תושתת על חילול�שבת, הוא מטעים, כל יהודי שיהנה
מהאוצרות הטבעיים עליהם קיימת המדינה יהיה שותף לחילול

; היהדות הדתית תידחק לשטחים לא יצרניים. שבת

? כיצד מונעים הילולי שבת
מבקרים בבתי החרושת ומציעים לעשות הסדר מתאים, בעזרתהעבודה בשבת, אשר ניתן על�ידי הוועדה המוסמכת לכך. אחר,בשבת. כמו�כן בודקים, במקום שמאפשרים, על מה מבוסס היתרהוא וחבריו המדענים עורכ�ים סקר כללי, איזה מפעלים עובדיםתר פרנקל, סיפר לנו מעט על דרכי עבודתם של הברי האגודה.פרופסור לב, שאופיו והליכותיו הם ניגוד נמור לאלה של

הפרופסור מספר, כי בדרך כלל נענים בעלי המפעל להצעה,המדענים, לפיו המפעל לא יעבוד בשבת.
איש שיחמ מסביר, כי אחד הגורמים להילולי השבת במפעלים,אס כי "ישנם בתי חרושת שאין לנו שם דריסת�רגל".

מרבית המפעלים משאירים את "יום הטיפול" במכונות לשבת,הוא בעיית האחזקה.
פדי למנוע הפסקת רציפות העבודה באמצע השבוע.

חברי האגודה מדריכים את מנהלי המפעל במה שנקרא
, לא מפותחת בארץ שיטת אחזקה זו, המקובלת בהרבהמה שפוטר מטיפול מיוחד, שנקבע, כאמור, לשבת."אחזקה מונעת" — אחזקה נכונה של המכונות בכל ימי השבוע, לדבריו

הצורך להשבית את המפעל בשבתות וחגים, לאחר שהוקם כבראת בעיית השבת לו היו לוקחים בהשבון, בשלבי התיכגון, אתמסעליס בעולם. הוא מסביר כי חרשתנים היו יכולים לפתור בקלות
המסעל, הוא אומר, עולים, לסעמים, השינויים הדרושים, כטף רב.
. לבעיות ההלכה, שהם גם הברי המכון המדעי טכנולוני
חברי האגודה, שמו להם למטרה להחדיר לתודעת הציבור שבעת
החיכמן של המפעל, יקחו בחשבון את עגיין השבת. הם גם דורשים

גס במקרים שאין אפשרות להפסיק עבודת מפעל בשבת,"דריסת דגל" בחכגון מפעלים, בייחוד ממשלתיים".
. מנסים עובדי המכון להפעילו באופן שההלכה לא תפגע.

במפעלים מסוג זה קיימות בפני מדעני המכון שתי בעיות:
; באלו דרכיים, אם יש צורך, אפשר לתקן את אחזקת האוטומציה

מכוגות בית החרושת.
למכון מגיעות סגיות אף מחו"ל ולאו דווקא בבעיות זהות
הקיימות בארץ, כדוגמא מספר הפתפםור על סגייה שהגיעה מבית
מלון, שבעליו ניפה לברר אפשרות של הפעלת מטבח אוטומטי בשבת.
ואכן, בזכותם של המדענים שומרי תורה צומצמו הילולי השבת

במסעליס רבים.
חברת ההשמל בהיפה צימצמה במספר ניכר את מספד העובדים
; בבתי חרושת לטקסטיל תוכננו סידורים מתאימים, כדי בשבת
; פותחה שיטה הסותרת השקאת לאפשר השבתתם ב"יום השביעי"
; נמצאה דרך להפעיל מעליות בשיטה אלקטרונית משטחי מלט בשבת
ועוד. "נקודת המוצא שלנו לפתרון הבע-�ות, אומר פרופסור 'לב, —
חיא סיפוק דרישות המחמירים ביותר מבחינה הלכתית". הוא מגלה,
כי גם חוגים קיצוניים כנטורי�קרתא, פונים אליהם בבקשת אינפורמציה.
איש שיחגו סבור, שאין דבר שאי�אפשר למצוא לו פתרון
התואם את פסק ההלכה. סעולות מדעגי האגודה בארץ ובחו''ל

מתפשטות גם מעבר לתחום הסכגולוגי.

בעיית ניתוחי מתים מעסיקה
תר פרנקל מםסד, כי האגודה לשמירת כבוד הארס, סגתה
אליו בעגיין מתותי מתים וביקשה לשמוע, מהי עמדתו בשאלה זז.
מתיפ התהיו מוכגיפ לומר לרבגיפ שישפיעו על חמשפחח ז תשובתם"שאלתי אותס, אם אוכיח שההלכה מתירח ומחייבת מתותי
היתה לאו מוחלט". והיהםיפ בין שתי האגודות מתקו• אד תשובה
לבעייה זו ניתגה בכיגום העולמי על�ידי פרוסםור קורט שטרן,
סרופםור לסתולוגיה באוגיברםיטת דטרויט הסעיל באגודה בארה"ב•

(טוף בעמ' 8)



"הרבנית הראשית של צה''ל'� ל...ת"א
היא היתה "הרבנית הראשית'' של צה''ל באחת

התקופות הדרמאטיות ביותר בתולדות המדמה.

כמעט את כל טדרי הפטח ערכה בבטיםי צבא. כמעט

את כל ילדי האלופים ראתה בטקסי ברית מילה, בר�
> '>
מצווה או נישואין בבית הכנסת המפורסם של בעלה.

וכאשר יצאה לחו"ל יכולים - חיו מארחיה המהדרים

בנימוסים לקרוא לה: מאדם ג'נרל — לא פחות מאשר

רבנית.
מאת נעמי גוטקינד -_"

ן ר ו ג ביתה של הרבנית צ ט יה 
פשט את המדים. דגם התותח הזעיר,
מתנח יחידה צבאית יישאר אמנם
על שולחן עבודתו של בעלה הרב.
כתב הכניעה הידוע של דאש עי�
תית חברון יתנוסס על הקיר במס-
גרת, זכר לימים הגדולים של שנת
תשכ"ח וידידים כגון האלוף אריק
שתן ישפדו ודאי על קשר — אך
התקופה הצבאית חלמה לבלי שוב.
ודק דמי הקטן, צעיר ילדיה. ממשיך
: — מה ז לא אוכל עוד "לקונן"
לטוס עם אבא בהליקופסד צבאי ז—

מברקים ופרהים
בינתיים — זורמים מברקי הברכו!
: מלבורן. אל הבית מכל קצור תבל
ניו�יודק, בואנום�איידס. הצלצוליב
בדלת חבית לא חדלו אפילו בשעח

ביקורנו.

חת האורחים הנדול מוצף עתק
פרחים. על שולחן הקפה הנמוך נעת
מים מכתבים בעט, בעפרון, בכתב
רש"י, בכתב מכונה ובכתב העגול,
הילדותי של תלמידי כתה א' בבי"ס
"אלומות" המבקשים: "הלואי שיהיה
שלום בארצנו והרבה אנשים ילמדו
חודה". כותבים הודים שכולים, רב-
נים. מחשבי גימסדיאות' או "סתם
"עמד", כגת זה שנטל פיסת נייר
?שוטה וכתב באידיש: "אני אדם
?שוס' יהודי. בשמחה גדולה מאוד
שמעתי שנבחרת לרב ראשי של תל-
אביב. שיהיה לך כוח ובריאות ב-
חייו-, שתזכה בכבוד עד מאה ועש�
תפ שנה. אני כותב אידיש כי קשה
..", או אוחו עולה חדש לי בעבדי̂ו
מדדונדאפריקד* הכותב: "מפאת
מצב בריאותי שלא בסדר' אין ב-
יכולתי לגשת אל כבות אישית ול-

ברכו' לכן אני שולח במכתב"".
אח המכתבים קוראת הרבנית ה-
חדשה של ת"א בקול שלוו, רגוע.
נכה לקראת תפקידו החדש. היא
מארחת מנוסה שאינה מתרגשת מס-
עודת צהרים ביתית בחבדת דאשי�
קהילות מחו"ל, דיפלומטים, סטודנ-
טים או "מתנדבים". היא דמות מו-
כרת בישיבות איגוד הצרכנים היש-
ראלי' באירועי צדקה, בתנועת הא-
שד• הדתית לאומית. וראשונה היא
בראש אשה לבעלה, אם לילדיה ד
עקדת בית הזוכה לעתים רחוקוח

מאוד ליום שבת ללא אורחים. ו

לא מעבר דראסטי
עתה, כאשד התווסף תפקיד חדש
על תפקידיה — כיצד היא מתכוננת
לשלב אותו בסדר יומה הגדוש ז
כיצד היא תאה את דמותה של א�

ז רבנית הראשית של חל�אביב

תשובתה קולחת חופשית' כנה, ב-
עברית השורשית והטבעית של צב-
תה ירושלמית שזוהי שפת אמה:
— "מבחינתי, לא יהיה כל מעבר
דראסטי. גפ עד כה ניהלתי בית
•תחו, גפ עד כה התרגלתי לקחת
בחשבון אורחים ומבקרים בשעת
תבמן ארוחות או בערבי חגים.
בעלי גוםע המון, סוגש עשרות
ל נסי� כ ב אנשים חדשים 
עת' וכל מי שבא ארצה טחקשד
אלמו. חשימי הגתל, אולי' יחיה
בדדד פה נחוג את פסח ואת יופ

הכיפורים. מאז גשואי, הייתי רק ליל
פפח אחד בבית, כשדדודית, בתי,
נולדה. בשאר הפסחים נהגנו לארוז
בגדים ומתנות, לקחת את הילדים
ולצאת לדרך יום לפני ערב החג.
אני זוכרת לילי סדר ביחידות מצ-
טיינות, בבסיסים מרוחקים, סמור
לגבול, במחנוח אוהלים. מהיום —
כל זה ישתנה. אצטרך לערוך סדר
גדול בביתי, לתכנן את הארוחה. ה-
הזמנות, הושבח האורחים וכל הכרוך

בכד.
גס לכך התרגלתי. הדגש החברתי
אצלמ, הושם בסעודת הטורים שבה
ביקרו אצלגו כל הידידים .�המכרים.
כולם ידעו שאפשר לטעום אצלנו
"קדעמלעך" בסורים, למדות שאני
צמחונית וגם הרב, ונהגתי לבשל מ-
בלי לטעום. בכלל' תפקידי, כפי ש-
אני דואה אותו, הוא לדאוג לבית
מסביר פנים וחס לכל מי שמתדפק
על הדלת. ובעיקר לאזרחי חעיד.
כל עוד היינו "שייכים לצבא", הייתי
יכולה לפתוח את הבית, באופן רש-
מי, החל בשעה עשר בבוקר, אלא
שבשלושת השבועות האחרונים, מצ-
לצלים אלינו כבד בשש, ועלי להיות
מוכנה מוקדם מאוד לקבלת אות

חמד.

כיצד היא מתגברת על העומס ז
"חסרות לי שעות שינה", היא
מחייכת, "ואולי אזדקק להעסיק את
העוזרת יותר' עד היום היא עזרה
לי רק שלוש פעמים בשבוע. את
היתר עשו הילדים. חס מגישים ל�
שולחן כשיש אורחים, ויודעים גם
לשוחח אתם באגגלית. אצלגו מדב�
ריס בשפות שונות ליד חשולחן, ול�
מעמים הבן מתערב ומבקש שיתרגפו
לו, או שהתסקיד הסוך: בעלי מספר
לרמי טיסודים מן הגמרא וכדומה,
בשעה שהוא מאכיל אותו, ואילו
אני מתרגמת את הדברים לאורחים

מחר'ל-"

עקרת בית ואשת ציבור
את סודות ניהולו של בית פתוח
תמיד—לא קל להוציא מפי עקרת
הבית' ובכל זאת: כיצד היא מסמי-

קה להיות. גם אם צעידה וגם אשת
ו מהו סדר יומה ז ציבור

הרבנית צפיה גורן מגלה לנו את
: ה"מוסו" של כל הנשים העסוקות
"מתוך נסיוני ראיתי כי ככל שאת
עסוקה יותר' כך יש לך יותר זמן.
זה עניין של אירגון ומשטר. קבעתי
נוהג, למשל, כי בשעות אחה"צ אני
תמיד בבית. את השעות הללו אני
מקתשה לילדים, עוזרת להם להכין
שעורים, מגישח ארוחת צהריים.
אבל בערבים, החל בגיל מוקדם
מאוד' הס יודעים שעלי לצאת, וע�
ליחס ללכת לישון לבד. יש לי גם .
לוח ובו אני רושמת, כמובן, את כל
הפגישות, הישיבות ושאר החתחיי-
בויות. למזלי, אמי סובלת מאימת
ציבור, ולא קשה לי לפגוש באנשים
זתס. אדרבא, אני אוהבת לדאות
מקומות חדשים, לשוחח עם אורחים
חדשים' ולהיות עסוקה "במשרה
מלאה". יש כמובן תקופות קשות
כמו ביום העצמאות או בסוכות, כש-
הדלת כמעט ואינה נסגרה והאירוח
נמשך כל היום — אבל גם לכך מח-

רגלים".

אגב. שאלמ' האט יש להבין מכך
כי בתקציב החודשי שלה' מקום

חשוב לסעיף הבגדים ז

: "תוקא לא ?; מסב� חיא מצטחקת
עי אני לא גנדרנית. אפילו בשעת
הנסיעות לחו"ל, כל רגע מתוכנן וח-
בל לי להפסיד סיורים בחברת בעלי,
לכן אני לא מוצאת סשוט זמן להי-

כנס לחנויות.

והילדים, כיצד הסתגלו הם למע-
הם מד הציבורי של אמם ז "
מגיביס באוסן איגתביתאלי לגמרי,
היא מסבירה, "הבת הבמונית, למ-
של' לא אוהבת כשאני פבקרת ב-
ביה"ם או במסיבות, כי, לדבריה:
תמיד מבקשים מאםא לנאום וכל ה-
ילדים מסתכלים. הבן הקטן, לעומת
זאת, אוהב לספר לתבריו צ'יזבטים
על חיל האוויר, הווי צבאי וכדומה.
בדרך כלל הס עצמאיים מאוד' מסד
גלים לארח זתם ולשוחח עם אור-
חים' שהרי התרגלו מגיל רך לבית

מתוח".

עד כאן עקדת הבית, חמארחת, ה-
ך ישגה גם הרעיה. א — ם א

האשה שליוותה את בעלה למן
פגישתם הראשונה על מדרגות האר
גיברסיטה בהד�הצופיט, בה בלטה
כבר דמותו של בוגד ישיבת חברון
שלמד פילוסופיה ויוונית. דדך שנות
ראשית המדינה, מעולות התגמול,
מלחמת סיני, הנסיעות בהו"ל בתפ-
קידים ייצוגיים ועד מלחסת ששת

הימים.

"עזר כנגדו"
ועתה, מעמת החדש כרב חראשי
של תל�אביב. "עזר מגדר'. ב-
ן ר ו ג כן- ראתה *ם *פיה 

את ייעודה:

"השתדלתי תמיד לעודד את בעלי
ולא להתנגד אפילו כשבלבי פחדתי
מאוד, אפילו כשהיה קשה להישאר
בבית בלילות ארוכים של דאגה כש-
ידעתי שהוא גמצא ליד הגבול או

עם יחידות הלוחמים".

ולילות באלה לא חסרו לה החל
משנות גשואיה הדאשוגים. כדרכה
של רעיה תאגת' היו לה תמיד סימ-
מם משלה לגלות מתי "קורה מש-
הו'". אחד הפולסים שבהם, בשמת
החמישים, היה השליח המגיע ממש-
רת של הרב כדי ליטול את ספר
התורה הקטן מארונו שבחדר העבר

דה.
"זה היה אז מסטיק בשבילי. ידע-
תי שבלילה תהיה מעולת תגמול.
דאגתי. אבל לא יכולתי אפילו לחלק
את הדאגה עם מישהו אחד. הכל היה
סודי לגפת, חבל מבוסס על השערה

, בלבת.

כיצד התגברה בכל זאת על פח-
דיה זז היא מהרהרת לרוע ולבסוף
פודה! — בעלי' כנראה. "!זמר" גם
אותי. חוא הצליח לשכנע אותי עד
כת כך שראיתי את תפקידיו כפי

שהוא עצמו ראה אותם.

וכד' למשל, בא יום אחד חרב
וסיפר לה שהוא גדשפ לקודם צני-

חה. חצוהן הדתי הראשת בצה"ל.

היא מסבירה- "והח מזה בעלי בא"הבנתי שהוא מוצא בזה ייעות,
למסד לי עובדה — ולא לשאול."."
פף בזפן אימוני הצניחה היחה על
לידת בתה דדודית. ואילו הרב שבר
את רגלו באיפוניפ' אד הוא הפשיך
להתאמן והיא הפשיכה בתפקידה כ-
עזר כגגת. "מזכרת' מאותם ימים

היא היתתת עם האלוף שדת.

הימים הקשים
בימי הכוננות שלפני מלחמת
ששת הימים. ליוותה את בעלה ל-
אוסטרליה, שם היו השנים אורחי

הכבוד במסיבת יומ העצמאות.

"באמצע ההופעה", היא נזכרת,
בא מזכיר ראשון בשגרירות וסיפר
שנאצר דרש לפנות את המיצדיפ.
מאז החלו הימים הקשיפ ביותר שלי.
בתי הבכירה גוייםה למלואימ וידעתי
ששני ילדי הקטניפ גשאדו בבית
לבדמ. ברור שרציתי לחזור מיד ה-
ביתה• וכן גם הרב. הוא חשש לאחר
את המלחמה. הזרנו, כשאנו עובדים
פשדה תעופה אחד למשנהו, ממטוס
אחד לפשגהו. כשהגענו, פיפדה לי
מורתה של דרורית כי בחי הודיעה
לה בבסחת גמומ המורד- אגי בטד
חה שהמלחמה לא תתחיל לפגי ש-
אבי יפפיק לבוא ארצה, החיילים
יחכו לו, להגיד תפילת יציאה ל-

קרב''...
ביופ א' של שבוע המלהמה, הופיע
נהגו של בעלה בביתה וביקש את
השופר וספד התודה הנייד. "זה היה
מסמיק בשבילי", היא אומדת, "הבנ-
תי שהמלחמה מתחילה. ביום שני
בבוקר' בשעת האזעקה, התכנסנו
במקלט. כשלפתע צלצל הטלפון ב-
דירה• נכנסתי לענות, וקול צוהל הו?
תע לי: "מזל�טוב, ניצחנו במלח-
: מה"• אני זוכרת עוד איך עניתי
מוזז את רק הרגע היא התחילה.
אבל ההודעה המרגשת ביותר היתד.
ביום רביעי בצהרים. הטלפון צלצל,
וכשהרמתי אח השפופרת שאל אופי

קול אלמוגי: "את הרבנית הגורן ז
הרגע נכנם בעלך ראשץ אל הכותל
המערבי."" הכנתי במקרר שמסניה
עוד לפגי המלחמה, ובאותו רגע
החלטתי לפתוח את הבקבוק. קראתי
לשכנים, וסיפרתי להם. התרגשנו,
בכינו, אלא שבכך לא הסתיים היום
המיוחד הזה. לפנות ערב, החל השי*�
דוד ברדיו, של כניסת הצנחנים ל�
רחבת הכותל. לא דאיתי את בעלי
ימים רבים, וכמובן שישבתי עם
כולם צמודה למקלט כשפתאום: שוב
צלצול בטלפון. היה זה בעלי, והוא
רצה לספר לי מה קדה אותו יום —
ואני: חכה. עכשיו בדיוק אני שומעת
חכל ברדיו. תתקשר אתי אח"כ . . .
כל הלילה התחרטתי אח"כ על "הת-
שובח" הזו. בייחוד כאשר למחרת
הוא נעלם, ואיש לא ידע היכן הוא".

"דרישות שלום"
דרך יומני התדשות

מסתבר שאת "דרישות השלום"
שלה' קיבלה הרבנית, ברוב ימי ה-
מלחמה, דרך יומני החדשות של
"קול�ישדאל" רק פעם אחת, בין
כיבוש עזח לכיבוש ירושלים, "קפץ"
הרב הביתה, כת לכתוב ליד שולחן
עבודתו את ההכרזה המפורסמת או-
תה הקריא ברגע שחצנחנים מרצו אל
הכותל. המינשר המצוי חיומ על קיר
חדר עבודתו במסגרת ובתוספת כמה
שורות של מוטח גור שגכחבו ממש
תוך כת לחימה. עם סיום הכתיבה—
מיהר הרב למעלית, ואילו היא, הס-
פיקה דק לדח אחתו כדי לומר.
כמו כל האמהות שבעולם, לבעליהם:

"אל תשכח שיש לך ילדים".
היא מודה, "שהוא בכל זאת יילד"ידעתי שזה לא יעזור הרבה".
עם החיילים הראשונים, אבל עמוק
בלבי האמנתי שלא ייפגע. שלוחי

מצת! אינם ניזוקים".

אך גם תקופה של אירועים חים-
טוריים באה אל קיצה.

לרב. בעלה, שהפך לאחת הדמויות
הידועות ביותר בארץ ובחו"ל, הגיעו

ימים שקטים יותר. וכך גם לה.
"מהיום אוכל להישאר יותר ב-
בית"' היא מהדהדת בקול' "אנשים
שפנו אלי עד כה בבעיות אישיות של
גיור וגירושין נהגתי להפנות לרב-
נים האזרחים. עכשיו יהיה אחרת:
עלי לקבל גם אותם. אתרכז יותר
בענייני העיד, בבעיות החינוך שלה,
ובעיקר — נוכל לחוג אח כל החגים
בבית, ולבקר יחד במסיבות. עד
עכשיו נהגתי ללכת לבת לחתונות,
חגיגות בד�מצות וכל האירועים .ה-
חברתיים האחרים. אם בעליי היה
פתלווה, יכול היה להישאר רק עד
הקידושין, שאותם ערך לעתימ קרו-
בות בעצמו, ואחד, נאלץ ללכת. מוד
יום — גובל להישאר בחתוגות עד

הםוף.""

אולפ. תפיד ישארו בדירתה האב-
ניפ האדמדמות פהד�סיני, השופר
המצוייר על פחיצח הזכוכית הצבעו�
מת שבחדר האורחים וקח הראם
האתרד* מתנת סנטור אמתקאני, כ-
מזכרת לתקיעת השופר הסמלית ב-

יותר של מלחמת ששת הימים.

I מה
נבשל?

בטגורש אדם מגן העין נתן
לו המלאך שבשער מתנת פדי�
דה: טל מלא ענבים — כן
מספרת אגדה עתיקה. ענבים
אלה המתיקו לבני האדם את
הפרידה המראה מעל הגן ה�
מבורן. ואמנם, בין כל הפירות
הקיימים, מצטיינים הענבים כ�
תרכובת עשירה ביותר טל הומ-
ת מזון, מינרלים, ויטאממיס
וחומצות אמיניות טונות. למע•
שה, בק"ג אהד של ענבים מצו-
יים ב�50ג גרם טל טוברים
חמטפקים לפחות 600 קלוריות
—רבע המנה היומית הדרושה
לאדם. אם נוטיף לכך את
במות הנוזלים הגבוהה המצו�
*יה בפרי העתיק ביותר בעולם
ואת טעמם המתון והמרענן
נבין מדוע קטם כל כן לאדם
בכל דורותיו. מאחר שעונת ה-
ענבים יה אן החלה, נציע לן
במה מתכונים קלים להבנה ו-
מתאימים לארוחות קייציות:

קרם גבינה בענבים
: 200 גר' גבינה, החומרים
רבע כוס חלב חם, ג—5 בפות
�V טובר, קורט וניל, חצי ק"ג

בים.
הב ה: ה 

1) ערבבי את הגבינה בהלב,
הוסיפי את הטובר ובהשי עד

שהתערובת תהיה חלקה.
2) הוטימי את חענבים יה�
ווניל, וקשטי !ענבים טחורים

ולבנים.

סלט ענבים 1מ?!ץ+
: ה נ כ ה ה

1) חצי מלון קטן, נקי איתי
מגרעיניו וצמי גמקרר.

2) הכיני תערובת •יתמ מ-
ענבים, שזיפים ומיטמט והוטי�

פי מעט טמנת מתוקה.
נ) מלאי את חצאי המלון

בטלט.

עוגת ענבים
החומרים: חצי חבילה מר-
גרינה, טלוט�רבעי בוט טוכר,
2 ביצים גדולות, בוט וחצי
קמה, חצי אבקת אפיה, 1
קליפת לימון, 1 בף מיץ לימו4

1 בף קוניאק, ענבים וטוכר.
: ה נ ב הה

1) נפי את הקמח עם אבקת
האפיח, בחטי היטב את המר-
גרינה עם רבע בוט הטוכר ו>
הוסיפי לטירוגין את חלמוני
2. הוסיפי קליפת לימון, מיץ
הביצים, המשיכי לבחוש עד
שהתערובת תהיה דומה לקצף.
לימון וקוניאק, ערבבי חכל עם

הקמח ולוטי בצק.
3) עדיי את הבצק לעלה
בתון תבנית אפיה מרוחה ב-

שמו ומקימחת.
4) הניחי על הבצק טכבח
טל ענבים, •זרי טובר, בטי
בקצף חלבונים מעורב כחצי בוט
סויי• אפי פטלוט י*עי שעה

*חוס-בממ?.

,,"ך!"-* ברהוב החשמוגאימ
̂ •111 107, תל�אביב, '?'י' •

טל• 38257. .
לגוחיותך תישלח לכתובתד חוברה
הסברה על�סי סניה לאהד המשרתם
הנ"ל או אם תמלא ותשלח תלוש 1*

*00**************** +*+*+**

לכבוד
מדד צוות השיסוצים המרכזי/
השיכון, רה' החשמונאים ומ,

: תל-אכיב•
ו
ו

; א. נ.
גא לשלוח לביתי חוברת הסברא
על התנאים המיוחתמ לשימון

בתים בשגת ה�20 למדינה.

: | שמי י�*
; ן כתובתי - ***
000000י *0**00***0********** *

ך! מ בי ץ  פ ש ו,  ג ב ו

מהפכת הבדים הסינתסיים, שכב-
שה את כל עולם האופנה בשנות
הששים, נותנת את אותותיה גס
.בנסיכויות" בדים ותיקות ורבות
מוניטין, כגת הכותנה. למסקנה זו
הגענו בשעת תצוגת אופנה של
.אריגים — טקספודט", בה הדגימי
בפגינו אה הפנים החדשות והמ�

עניימת של הבד הישן הידוע.

מסתבר "שהניתוח הטלפטי" הצ-
ליח: הכותנה בגלגולה החדש נראית
םענייגת ורבת אפשרויות• היא יכו�
לח ללבוש תהפושות של פיקה. תב-
ליטים שוניפ, פד�ריפוד, מעילי
נש מ ואפילו בדים לייצור

אוהלים' פיסות וכסאות למרפסת ול-
גן. את 22 חדגפים שראינו, רובם
בצבעים מקסימיפ אך רועשימ, כ-
מצוות האופנה המבהית, הכיגה
גילה שטסיין למען שבוע האופגה
הישראלי של דרום�אפתקד" חקו ה-
מנחה בשמלות שלה הוא "המראה
החדש", ובולטים בו צוואתגים מוג-
בהים על בסיס. שרוולי "דגלו", ד
שתולים מוגבהים ממותם לזרוע

("ג'יגו").

סדי לחיווכה בעצסך באפשרויות
חמגווגוח של הבד, חחבוגמ בחצלד
מים. תחילח (מס' 1) מעיל כותנה
קיצי שזכה ישם .ריפיפי". פסי

שאת דואה' למעיל פחשוף "וי",
כפתורים לבנים גתלים, ובעיקר —
3 כיםים לקישוט' בכל צד. הבד
עשוי בדוגמא של תבליטי�משבצות.
וממעיל — לשמלה (מם' 2). שמלת
פיקה מקסימה ולבנה, שגפ הבד שלה
עשר במיטיב הקוביות. לשפלה
מחשוף "ד", וחגורה מוכנמת כחד
לה מאותו בד. החצאית המתרחבת
היא בגזרת מעטפת. השמלה חזו,
אגב, משלימה את מערכת המעיל
שבתצלום מם' 1 וגם שמה "דיפיסי".
לבסוף — שמלת פיקה במוטיב של
משולשים ובגזרת "דגלן" (מ6' 3).
השמלת בעלת צווארון גתל ומעניין
תפרים בגב ובחזה המקבילים לקי
הרגלן ר�4 בפתותם לפנים. החגו-
רה מדגישה אח קו המותן והחצאית

איא בעלת כמל צד עמוק.

•נ**
וומ חז̂י ן
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?לנותגה



,טדכ מאדי כיצד קבל עוזי ציון
י מאת ו. אוםיבה

*יזי סיח איסכ ל,שפ$שע ולשחק' או לא ללכ*ד. ?3ית
סםןר ?;גו ןבידיתיו ?"לליני�מ^סיק".

ה: "הרי  אקת $אמצע סלללח חטריןה א1תי ס^ן̂ז
!עם

! איך זה 8שיגימ אןי ןלול לה?אר נ?מח גם נ?גח סבאי
ז לסתע רשרש לגר�מה תןזת ןרי. סןללימ ?יוךמ .סיב�מאד"
סיר. ןה סיי9ז ?ל עיזי. הוא הגיס סתסת ס!ר, בולי מ?ןמט

ןןרין **?זים. התישב ןל ס?$יכח ןאשר:
- ]!01 ןוךןה $שי$ח לשא תף לן אל וזורים. 09

יין?י0 ?יןד ?שיגיש סללדי0 ?ייגימ ,טיב"ןןאו".
ןןןץ עוזי ןןמד ?ל רןליו ןדץ מסר 'יל ס?$רי0. היריד
ק ?חצנןןןר ןליןןמ ןשאל: איתמ ?סמלף. אב ?סקלית אח ̂ך
- סגידיינא לי סקסרי0 פי?ד מסיגים ס;ללי0 ןיונים
.טיב�מ&ד!" לתלןזשו גיןיןןם ס?$רי0 ן$מדו ןמןסלה |לש

מלים:
אמץ. רפוז. - לצי!. ל

?הה עוזי ןןןךא:
- זה סללו י?3ן. גם א?י א?יג *את! לצין !ש לי!
מאמץ ו ן?ר *ל מה ?3ל - $תאמץ! רנווז - 01 ?ן לא

?ווי-
- אל *תןאד. - אסי לי 3יי9ן. - סלןרים אינם
80ןרי0 סלים ל?ןא. זכור! ןא?ר אתיי?ב ל$?ין את ש"יד�
סנלת. אל *989ל נןולין? אל 9|ןח אל סןלת ןאל ממ"

לקילית.
למרת אסר סןןןללס ל?ב עוזי ןןל סשלסן. ןתה
סיל קילא. !יןיו ןתיגית ?$ןר: ןתאס ןןןץ ?ן ?ןרי ן̂ל
ססלו! !ל סש$ר ?סם-ןסב וןסה ?רקוד. ?*ס עוזי עיניו

י" $*ש. א?ל ןןרן ןל<סר: ויהי ןןךן�שמש. ??ה אתפש אי$ה
0*9* £99ה ס:ויי. מיס עוזי ל?תי ?ס?*י ו*9'ייו ?ז�דיוי*
?גית�סםסר $ךא לי ססיךה $ל סייס, ?סן איתי ןנ0ן

לי ?יין •5??יק".
(המשל כשבוע הבא)

(180) ב"ה, פ' קרה, ג, תמוז תשכ"ה

תשב? לבני הנעורים 155
בעריכת הלשונאי חלל בן�סינחס

חידון זה המקדש לעניני פפורט
, פרוד לפי כתיב הדקדוק. — נושא

י 5 פרפי פפריפ.
*מאוזן — מימין לשמאל:

1) מלחמת�אגרופיפ, בוכפ 5)
קבוצת כדורגל אגגלית 9)קטן�קומה
10) פרשן התורה 12) אחת האותיות
באלטבית 13) איצטבון 14) תרגיליפ
גופגייפ לשפ היזוק הגוף 15) הבר
בממשלה 17) צמרמורת, חלחלה 19)
בעיטת אחד�עשר מטר 22) חבל שזור
מחוטיפ 24) הרצאת בר�מצוח 25)
מישחק תחרות במחבט או ברחת
26) גגב 29) רגל קרושד. 30) יופי
32) ידית 34) קבוצה מורכבת מטובי
השחקגים 35) תבן 36) אלוף 38)
אחד ןזמיבצעים בימי מלחמת ה-
עצמאות — בימי 8—9 ביולי 39)
שער�הראש 40) אמיץ�לב, גיבור

41) מתאגרף.

במאונל — מלמעלה למטה:
1) כף�יד קמוצה 2) כל דבר ה-
תופס מקום בחלל 3) ממלא תפקיד
השוב בכדורגל 4) אחד הםגגומת
בשחיה 5) מגלה "אמריקה הצעירה"
בקוטב הדרומי בשגת 1935 ; 6) מסיץ
אור 7) שמה הקדום של העיר "דף
8) זכתה בטורניר חקדם�אולימסי
בכתרגל 11) קו ההגנה האחדת של
קבוצה 16) הובלת כדור במישחק
18) התקדמות במים ע"י שחיה 30)
התחייבות בשבועה 21) אבן בחושן
22) סיםת�מיר 23 עיר�נמל ברומגיד.
26) מלחמת�שניים 27) מבקר ידיעות
התלמידים 29) "מחוץ לתחום" 30)
מתחרה, בר�פלוגתא 31) שער משו-
לש במשחק הכדורגל 33) שבלים
נידושות 35) וו ברזל 37) אדריכל�

התיבה 39) קנקן.

לכבוד שבת
.ולקח* - מה לקחו מקה�ןע לעצמי ל&ח•
נולמ ןל�?0 לע ןקר*ו: קלה - ??שי• ?ורןיר'
?ל?ר*ל, לן$ר - ?הרתיס�ל,עילמ ןןחללט ?ן�קו'ח �
?ןןהו ?יגי�ללדוחי' *ן�לוי �� ?נ!נ?ה לןיה לגיהגס.
ז לסי ?לעקב-ןןלינו נתפלל ןלמח לא קשב $ךיעקב
על דןר�ןה, ?לא לו?ר שמי ןמחליןןח�וי. ^ןןמר:
,?םודמ אל�תצא נפשי", וקאיזה�מקימ ?ןעב שמי ז

$ןת ?נתלןזסי ?ל ןןדוןן - ?ם כתוב: ןן-יעקב!
יס בןתה ןיתמ* - זי אשתי של ,ןזכמית�̂נ
אין�$ךןלת. ש$מדה לאין�נעלה: סה�לף לל,גנם
ןמןןליקת זיז אם מ?ה נ?יא - אתה ך,ךייס, יאמ
ז ?אןי אתה ןךיימ אמר�לה: מה�ןןעסה - נ?יא <ןרה
̂רה�לי: לן�שכב ?ל מעירביןקןןמ ?מתליית !1. ןנ
?ןתף. סלךץןןה 8ן!?ר ?ןתה�איתי. ישןה היא על
לןריא לאין ןאו ןתחיניתה, וןןריתיס פזורית, ו̂ן
ןךאו�איתה ןש^רי^יל. פזוריה, ןוןרו לאהיךיסם' ן?ך
ןי?ל איןה. ןאית0 ןלןי סאךץ, י?שןן0 9?נתו סיו
כול0 ןלו?י0 וןרומיה, ןןיציל היא 19 ס?ליןי י?י1

סשלןה.
אפריס : יוסח גן ד ליק?

מאת יצחק מון
לאהד הג העצמאות, נתכנסה'
מועצת המורים בבית םפר בר�
אילן בכפר�םבא, לדון בשאלה
היצד לחוג את כ"ה באייר, יום
איהודה של ירושלים. הגיגה זאת
צריכה להיות שוגה מכל הגיגה
אהדת, הטכס — רב רושם, לא
תצוגתי�ראוותי, אלא רגשי. הוא
מתהיל בתפלת הודאה בבית ה�
כגסת ויסתיים בשידה וברקודים
לאתר התפלה תעדר סעודה משו-
תפת לכל התלמידים מכתות א�ח.
ביום כ"ה באייר באו התלמידים
לבושים הגיגית, בלי ילקוטים
ובלי תיקי אוכל. בידם דק סדורים
ודפי התכגית לתפלת ההודאה.
בראש התהלוכה צעדו דגלגים
נושאי דגל המדינה ודגל בית�
הספר, ואהריהם התלמידים וה-
מורים, הם צעדו אל בית הכגםת
הגדול, בו נערכה התפלה. תפלת
ההודאה כללה פסוקי דזמרה נב�
הרים והלל בברכות, אזכרה לה�
ללי צה"ל ותפלה לשלום המדיגה.

אהריה — קריאה מאגדות ירוש"
לים. גם תקעו בשלושה שופרות
בני מראה וקול שוני נוסת: אשכגז
מפרד ותימן. ובסיום — שיר

"התקווה".
כשהזר הקהל לבית הספד, מצא
את השולחגות מכוסים במסות
לבנות ומקושטים בפרחים. על כיי
שולחן זוג נרות בפמוטי שבת
שהדליקו האמחות. אחד נטילת
ידיים, התישבו לסי סדר התלמי-
ג הורים דים, המורים והאודהים
ונכבדים. כמה מהמתמנים ברכו
את המסובים והעלו את ירושלים
בברכתם. אהד ברכת המזון יצאו
התלמידים להצר לרקוד קבוצות�

קבוצות.
הכל הרגישו שמהה אמיתית
בה דק תפלה וסעודה, בלי הצגות
גדולות, כי על כן שוגה הגיגה
והתרגשות. הכאודה, כללה המםי�
זאת מאתרות' כשם ששונה מהותו

של היום — ההג מאתרים!

חג*גה לכבוד <רושל<ם השלעוה

הנוגיננ!
*יל *ס' נ של אבצע

ן  ̂ החוסר המתמיד" חקו&ות. ץ\ Iהופיע יה עתה והוא ינתן בסניפמו לחוסכי נח בעת הרקת 1̂ 1"
{V "'? 4 בולים יקיי לד ופות להשתתף גהגרלה של אלפי •רסים
̂ן ^̂ שתערן ב"שבוע החסכון" בחג החנוכה הבא. *
^ ̂ב  ̂

 עכש<ו
אם סרם הצסרפת למבצע ''החוסן המתמיד'' ** עשה ואת

ותקבל גם את הבולים הראשון והשני. (I ̂א
 שי 1 כובע מצוואת. ^^א

געת הרסת סופתד תקבל

מאת מלכה שפירא

מהלת ?מלס
צוןה לרו?ללס,

?ליל סלז
עמ מטרית ןזעוז,

ןעמ רותית
מאי ?ם'

ימיר?, איי
לשארית ןזןם,
סןמין מדריס,

?ציני עסי
9ןבר ל,יס.

סש?עת רקיעים.
אירית 5<י?יס

?ם םןלת 1סש
?לןךות לביריס.

?אולמי עילמית
?0 ן?יני ן?בית.

(לרגל הקונגרס)

ו?לןי וע?לה
וקין לסש !

ל?מלם.
לעבר ימיס,

לעילסית ?ןא
עס רסיןןי אירית

?ןזין ושיב.

^לימית ?וא
?לשיניה ס$ל*ה.

?כוהית ס?ל(י,
אל ?נשא?י א�לי

י8יו ?1י ל'זידו
ןנחלי סהלם,

9אויר סמן!.יס,
9סרי לרו?ללס.

©?טיף !מי
?ןןךת ססליס.

לע\אר<ת העם



דפן7ו "העישור"" נע�"
•ול�אביב, רחוב המסגר 66, שלפון 31554

ו
?

מדפמו
ן .% עתונים

# שבועונים
# כתבי עת

ים ר פ ס  #
טים ק ל פ  ^

טיסים ר כ  #
# ב ל נ ק י ם

<% טפסים למשרדים וכף

מבצע עבודות דפוס, במהירות
ובאיכות מעולה

?עוץ חינם בעניני עריכה, עימוד וגילוף
?̂^?̂*^?^?^<%.�>̂.** ̂   ̂? .  - . . . .  _ 

כמאוזן — מימין לשמאל:
1) בירתו של עוג מלד הבשן 5)
ספר ,משנה�תורה" 10) תואר אצי�
לות 12) אביר הסיפדות הצרפתית
במאה התשע�עשדה 13) לגלוג קל
ומוסתר כלשהו 16) מונח חשמלי 18)
ישוב עברי בדרום הארץ 19) מיספד
20) בן�הנכד 22) דרג 23) זוחל
ארסי 24) קהל 26) ציבור צרחני 27)
אפר חם 28) מלך העופות 29) מלך
החיות 32) עוזר מסייע 34) בן�נת
35) אף 37) התקוממות 38) עייסות
מתבה 39) קטע מוסיקלי בעל אופי
לימודי. בימוי לועזי 41) בךציון
42) מסכת תלמודית בסדר ,נזיקיך
44) אחד מספרי חחנ"ך 46) אחד
המזלות 48) מקום לימוד התלמוד

49) צבע אדדם�כהה.
כמאוגך - מלמעלה למטה:

1) אצ"ל 2) שניים 3) סוד 4)
דבר שנותנים את הדעת עליו 6)
ללא עב קל 7) שותה די צרכו 8)
סיפסר היסודות של דת ישראל —
לפי הדמב"ם 9) שם חיבורו של דבי
נחמן קדוכמל במאה הי"ט 11) סיפור
קצר המתאר עלילה רבת מתיחות —
ביטוי לועזי 14) מהשבה, הדהוד 15)
שן ארוכה בפי חיה טורפת 17)
אופי' טבע 19) פחמת הנתח 21)
פדח אדום או צהוב 23) יום שמחה
וחג יהודי 25) איזור הררי גבוה
26) ברזל מחושל ומוקשה בשיטה
מיוחדת 30) נטול�אומץ 31) יחידה
צבאית גתלח 33) שיתלכת — ביטוי
לועזי 35) מעשה אגטי�מוסרי או
מעשה גגדתי 36) חדלת�החייט 39)
תבואה לפגי גמד הבשלתה (שמות
! 40) צמח�בד קוצני מ- ס', ל"א)
משפחת המורכבים 42) מלת שלילה
43) מלך עמלק 45) אריג לבן, דק

ומובחר 47) צד מערב.
סתרון תשבץ "חצופה"

מס, תצ"ח
במאוזן: 1) שלדג 4) הליך 9)
רגיעה 11) ,אלעזד" 12) שב 13)
.שמעת" 15) דק 16) רעב 18) ישר
19) בער 20) תמר 21) נץ 22) ראה
23) רכב 25) חיל 26) .ולס" 27)
חגו 21) לכש 30) בחל 32) שגב
33) רזה 35) אגן 37) ,רבא" 38)
צה"ל 39) יבש 40) לע 41) ,מירון"
44) ממית 46) חרומף 48) נדרם

49) תרה. '1

חידון זח ערוך לפי כתיב הדקדוק —
נתיב חסר. את הפתרון יש להגיש
בכתב קריא ובדיו על תנזיר התשבץ
: עד יום ששי הבא, לפי הכתובת

: 1) שרשרת 2) ל"ג� במאונך
בעמר 3) געש 5) הלן 6) לע 7)
יזרעאל" 8) כרכרה 10) המין 11) ,
יאורך 14) עשיר 17) .בתכוכבא"
19) .בד�יוחאי" 24) בלש 25) חגב
28) ל"ג�בעמד 29) ,הזהר" 31) ל"ג�
בעמר 32) ,שרלםן" 33) ,רציך 34)
הלוח 36) נשיפה 41) או"ם 42)

נדד 46) יד 47) וי.

שמות הזוכיפ גתגרולת
5 סרפי הפסדים —

תשבץ "הצוסה" מפ. תק"א
1) גרשון בתמפדג, מ. א. 2029975,

; תצ 2378, צה"ל
2) מאיר אלת, רח' אבו�חצירה 54,

; נתיבות (עזתה)
3) יהודית אפרד, רח' דיזגגוף 312,

; תל�אביב
4) מריפ כיכלר, דח' ארלוזורוב 5,

; ירושליפ
ו) א6רת נפקון, דח' גחשון 6,

רעננה.

הצופה" מס. חק"ג, ,הצופה'' חידון "
שה ספרים ח"ד 2045 חל אביב. חמי
יחולקו בתו.רולת בין הפותרים נכונה.

¥ הפרסים נשלחים בדואר.

שמות חזוכיפ כתגרולת
עשרת סרפי הפסדיפ —

תשבץ נעוריפ
לחג השבועות -- 152

1) רפאל ר1רוש, מעבדת נפוליאון
182 ג', עכו.

2) נחן איצקוביץ, רח' ר' עקיבא
66, בני�בדק.

3) חיים בודנר, רח' ר' עקיבא 12,
חולת.

4) רבקה קוואני, רח' התפוצות
159, רמת עפידר ר"ג.

5) יהודית אברך, רה' תזנגוף 322.
ת"א.

6) אריה נדב, רח' םדפון 3, א"א.
7) חנה שמעון, דח' הרב בלר 4,

בני ברק.
8) יעל מילרד, רה' שלפה צבי 8,

בני ברק.
9) רבקה עובדיה, רח' שלמון 25,

שכ' התקוה, ת"א.
(א) בתיה שפנבאור, דח' התאנה 107

קרית-גת.

חידת "הצופה" מספר תק"ג
בעריכת הלשונאי הדל אבי�שי

מה עלה בגורל
*לד< ת<מן

(סוף מעמוד 5)
— לגבי 4 ילדים בלבד התברר

כי הם חיים ומאומצים.
בדין וחשבון הסיכום שהגישה וע-
דת החקירה, המשתרע על טגי כ�
200 עמודים, נאמר כי ברוב המק-
רים לא ניתן היה להודיע להורים
על פטירת ילדיהם, בשל נסיבות
אותה תקופה שהזמן גרמן. ממצאים
אלה מסתמכים על אלפי תיקים של
בתי תינוקות, בתי חולים, חברות-
קדישא, תיקי�אימוץ סודיים ושאר
תיקים של גופים ומוסדות שהיו
קשורים בצורה כלשהי לבעיה. אך
עם זאת מודגש כי לא בכל המקרים
אפשר היה לאתר את התיקים, ו-
טעמים אף גתגלה כי הם הושמדו או

געלמו.
כיצד זה קרה שכ"כ הרבה ילדים
נעלמו מראש-העין באותה תקופה ז
ועדת החקירה מסכמת כי לדעתה
ניתן להסביר את הדבר על רקע ה-
מצב ששרר אז בארץ, ומונה חמש

. סיבות אפשריות להעלמם
— העליה ההמונית שהיתר. אז,
בתקופה קצרה יחסית (ההשערה היא
כי קרוב ל-70,000 עולים עלו אז
מתימן, בפרק זמן קצר, עם כל ה-

משתמע מכך).
— נדודי אוכלוםיה בסנים הארץ
— במחנות הקליטה ובישובים השו-

נים.
— אישסוז ילדים ותינוקות חולים
בבתי-תינוקות או בבתי חולים ברי-
שום משובש או ללא רישום מתאים.
— תחלואת ילדים גבוהה, ותמו-
תה גבוהה. (יש לזכור כי תנאי ה�
סניטאציה והדיור חיו גרועים וירו-
דים אז. גוםסה לכך גם "צרה טב-
עית" בצורת חורף קשה במיוחד,
אשר עוד הגביר את תחלואת התי-

גוקות).
— שיבושי שמות ברישומים ב-
מחנות ובשאר המקומות, על ידי ה�
גוסים שסיסלו בעליית יהודי תימן.
בשעה שוועדת ההקירה סעלה,
ועוד קודם לכן, גסוצו בארץ שמו-
עות שלפיחן גחססו, כביכול, ילדים
וחוברחו לחח לארץ תמורת בצע�
כסף. ועדמ החקירה מתייחסת אף
לנקודה זאת, ומסיקה כי רצוי לחקור
את הדבר בחו"ל. בתום חקירתה ה-
גישה הוועדה את הדין וחשבון על

..פעולותיה, והתפרקה. "אולי הילדים ימשיכו"
יגידו לנו אחרי חחקירה הזאת","אגחגו מחכים עכשיו לשמוע מה
אומרת הגב' שרה מלמד מראש�העין.
אמנם הם קראו את המסקנות רק
בעתוגות, אך כבר עתה יש להם הש-

גות בקורת עליהן.
מתו ז" — שואלת שרה מלמד. —"היתה תחלואה גבוהה והילדים
שהיו אצלנו בתוך האהלים בחורף"היתד, מגפה ז למה לא מתו הילדים
הקשה ההוא ז מפליא שדווקא התי-
נוקות והילדים שהיו בבתי תינוקות
ובבתי חולים הם שמתו. וחוץ מזה
איך יכול להיות שכ"כ הרבה מתו,
יותר מ-95 אחוז מהם ? זה לא יכול

."! להיות
שלמה בהגלי מסטר: "השוטר
שבא אלי לחקור אותי ולגבות ממגי
עדות על הבן שלי שנעלם אמר,
לי שהיה אצל משפחה אחת, והראה
להם תעודת פטירה של הילד שלהם.
אבל הם לא קבלו את זה ממנו
ואמרו לו אתה שקרן. תעודת הפטי-
רה הזאת חדשה, רק עכשיו הוצאתם
אותה". זוהי תגובתם האפיינית של
הורים המסרבים בכל תוקף להאמין

כי בגיהמ מתו או געלמו.
הרושם המתקבל בצאתך את ראש
העין הוא כי ועדת חחקירה היא רק
שלב ביגיים בחיפושים אחרי הילדים
הגעדרים. קרוב לוודאי שאם לא
יגיחו ממצאי ועדת החקירה את דעת
ההורים, הם ימשיכו בחיפושים אח�
ריהם בדרכים אחדות. איך אומד
ז — "ביגתיים גדלו שלמה בהגלי
גם הילדים האחרים, ואולי גם חם

ימשיכו לחתענייז ולחפש".

<ש פתרונות לכל
שאלות המתעוררות

בע<דו טכנולוג*
1 

(סוף מעמוד 5)
I לשמש חוקר, שוטט ומוציא לפועל בבת אהת. לדעתו יש להתגותבהרצאתו על נושא זה הוא קבע באופן ברור שאין הרופא יכול

גיתוחי מתים בהסכמת המשסחה.
ערד רב יש לדברים אלו היוצאים מסיו של בר�םמכא

כסריפסוד קורט שטרן.
פרופסור זאב פדר העומד בראש צוות מגתחי הלב בבית
הולים דמב"ם" בניו�יורק, אף הוא חבר באגודה האמריקאנית,
אמר בהרצאתו על נושא זה, כי מקום מרכזי בשאלה זו תוסס
האמון ההדדי בין ההולה לבין הרופא. הוא הדגיש: לו החולה היה
יודע שינותח רק אותו אבר החשוב לרסואה, אולי היה אסשד

להשפיע עליו.
רופאים ישראליים הברי האגודה נותנים דעתם על בעיות
הלכתיות הקשורות בנטילת הורמונים ממת (כידוע משתמשים בהורמו-
נים להגבהת נמוכיי קומה) ; ניתוחים מסובכים — שתילה, ניתוחים

אחרים העלולים להסתיים במוות•
ד"ד סרנקל, בעזרת המכון לסיבים, בדק גם את גושא השעטנז.
תלמידי חקרו ומצאו שבהרבה בגדים יש שעסנז. ישנם אנשים
החושבים שב�70 אחוז מהחליפות התפורות בארץ יש שעסנז. (לא

, אלא המילואים)" — מגלה איש�שיחנו. הבד עצמו
הוא הציע לרבנות הראשית להקים מכון תקנים לשם יביאו

החייטים וחםוחדים את הבדים לבדיקה.

משומת לב להיגוד ממר
תשומת�לב מיוחדת מקדישים המדעגים הדתיים לחינוך. הבעייה
העיקרית של ישראל — אומר ד"ד פרנקל, המכהן גם כיו"ר ועדת
החינוך של ועדי ההורים הארצי והממ"ד — העלאת רמת החינוך
של ילדים בני שכבות נחשלות. לדעתו, ילדים רבים המסיימים
את בית הםסר העממי אינם יודעים קרוא וכתוב כראוי. לשיסור
; ארגנו רמת החינוך יזמו הקמת מעבדות בבתי ספר יסודיים דתיים
חוגים לטבע וכמו�כן הקימו מעבדה בעזרת "קרן ילדינו" העומדת
לרשות תלמידים מוכשרים בגי עדות גחשלות. "במסגרת עבודתגו
זו, 'גילינו' ילד סלא בן העדה הכורדית" — הוא מםסר. בשנה
שעברה ארגנו שתי קייטנות מדעיות והשגה חם עומדים לסתוח
קייטנה עבוד ילדים מחוננים מסביבות גחשלות, בה ילמדו סיםיקה

וכימיה.
ילדים אחדים, מכיתות ד יודרכו בקיימנה *קראת מבחני

ילמדו שעה אחת כיום שעורי תורה.
הסקר. כל המשתתפים בקייטגה כולל תלמידים מבתי םסר כלליים,
*ם לתחום הכשרות חדרו המדענים. לאחרונה ערכו מחקר
אם הפסיון מותר באכילה. "סיופםור סליקס הביא ראייה שיש

מסורת של אכילת סםיונים".
שיתוף חטעו¥ה פין האגידוה השונות גוחן אף הוא מוצאות.

ההישג וה."כשלון
לאחרונה הצליחו למנוע מתן רשיון עבודה בשבת לחברת
תוך 48 שעות והוכיח שאין צורך בנתינת הרשיון, אולם ייתברד"מקורות" לאחר שמהנדס, חבר האגודה, אסף חומר מכל העולם,

שלא תמיד מאמצי המדענים נישאים פת.

: "הוכחנו לבעלי מפעל אומד ד"ר פרנקל בשמץ של מרירות
מינימאלי. "בכל זאת הם ממשיכים לעבוד 7 ימים"."סיבי דימונה", שאפשר להפסיק את תהליך הייצור בשבת בהפסד

האתגר המיידי בפניו עומדים המדענים שומרי תירא הוא
יצירת אפשרות לשמירת שבת בתשלובת הכימית המוקמת בערד.

השאלה היא — הם אומרים — חאם יוכנס לתקציב חהקמה
והתכנון סכום נוסף שבאמצעותו יוכלו לתכנן "שכל התעשייה הענקית

הזאת "תנוח" ביום השבת" ?...

הכל לגבו? ?
האלגנטי

*וליפה *למטיוז
ט ר ו פ ס ז' ק ט 
מכנסים, חולצות
וכו' במבחר גדול
מבדים חדישים
ם י ע ב צ ל  כ ש ב
ה נ מ ז ה ב ו ן  כ ו מ ב
תפירה ללא חשש
ל ש ע ט ג ז ש
ם י ח ו נ ם  י ר י ח מ

*. שפירא
שיגקין 7 תל-אביב

6 1 3 2 0 6  : ו י פ ל ט

לקראת סיום התחרויות בנתניה
עם תום הסיבוב התשיעי, שנערך
ביום רביעי אפשר להוציא מסקנה
אחת בדורה המאשרת את הנחתנו ה�
קודמת כי לדב�האמן הנודע מארה"ב
,בובי" פישר אין מתחרה בעל שעוד
קומתו והעוקב אחרי משחקיו ב-
נתניה גם יבחין שהוא אינו מתאמץ
במיוחד (פרט אולי בקרב נגד קדיי�
דמן) כדי להשינ את מבוקשו. חבל
שהנהלת האגוד לשחמט לא לקחה
בחשבון הנחה זו והמאמצים הגדולים
שהושקעו בנוסף להוצאות המרובות
עליו השנה כאשד ידוע היה להנ-אינם עונים לכך, ואפשר היה לוותר
הלה על אי השתתםותם של כמה דבי�
*מנים פעלי שם עולמי, שבטלו את

ההזמנה.
והרי הערכתנו לפני סיום המערכה

בבית אי: —
,בובי" הוא היחידי שעד כה לא
הפסיד כל קרב (2 תיקו והיתר זכיות)
והוא צועד בבטחה לקראת הנצחון
הסופי עם 8 נקודות; אחריו בא רב�
האמן ינובסקי עם 2/*5 ומשחק לא
גמור לצ'וקולטה 51/2 לאחר שהפסיד
! (בעל דר- בסבוב התשיעי נגד גלד
גה הנמוכה ביותר ממשתתפי התח�
רות) מהשהמטאים הישראליים מצ-
בחבורה יצחק אלוני טיין ה"זקך ש
/51, ואילו פורת שהתחיל בד- וגם יו 2
גל ימין ,גשבר" לאהד הפסדו בסבוב
השביעי. דומניץ מחזיק מעמד נאה
וכן מפתיע עוזי גלד במשחקיו המר�
שימים. לעומתם מאכזבים יאיר קריי*
דמן ואלוף הארץ כגן שנדרש מהם
יותר ממה שהשיגו. גם כושרו של
האמן הבינלאומי השלישי שלנו
צרניאק נחלש מאד (בהשוואה לתח-
רות הבינלאומית שנערכה לפני 3
שניה בנתניה בה זבה באליפות בתר

צאה המרשימה של 10 נק. ובהפרש
של 2/!2 נקודות לפני הבא אחריו).
טקס הנעילה ייערך ביום שלישי
להלן הקרב בץ דב�האמן ינובם�
קי מקנדה לבין יוסף טורת. שנם�
תיים תוך 33 מםעים בנצהונו של
ינובסקי (הפסדו הראשון של מורת

בתחרות זו).
: ינוכסקי שחור: פורת לבן

פתיחה ספרדית
1. ר4, ה5, 2. פ ו3, פ ג6! 3. ר
ב5, א6! 4. ר א4. פ ו6ז 5. 0—0.
ר ה7) 6. צ ה1, ב5! 7. ר ב3, ד6;
8. ג3, 10-0 9. ח3. פ א5< 10. ר
ג2, ג5� 11. ד4, מה — ג7! 12. פ
ב—ד2, פ ג6< 13. מג' ד:ג! 14. פ
ח2, ר ה6; 15. פ ד—ו1, צא—ד8!
16. מה — ו3, ג4! 17. פ ה3, פ
ב8 (מעניין מסעי הנסיגה של הפרש

השחור).
18. פח—ז4, פב—דד* 19. פ:ו6 +,
ר:ו6< 20. פ ד5, ד:ד5! 21. ה:ד5' פ

ג5; 22. מה — ו5, ה4;

המצב לאחר המסע ה�22 של שחור
והנצחון ! (הקרבת טיב� 23. צ:ה4

בצדה).
23..., פ:ה4; 24. ר:ה4, צו—ה8: 25.
ר ו4. ר ד.5: 6י. מה: ח7 +, מ ו8!

27. ר ה3, מ ה7ז 28. ר ז5 +, ו6!
29. ר ה3, צ ז# 30. ר ו5, צ ד—ו8ו
31. ר ה6' צ — ח8< 32. מה< ז7 +,
מ ד6 (כפוי)! 33. מה — ז6 ושחור
נכנע, כי אץ להגן על אבה הרץ

במסע הבא.

במועדון "רשבםקי"
תל אביב

הסבוב החמישי של חתחדות לזכר
יהושע דיאמנט ז"ל נסתיים כדלקמן.
צינד ניצח את פוגל, אליקים את
יהודה פרידמן, קנדלשטיין את אפל
וקופלוביץ את דודוביץ. בן�עמי
סיים בתיקו עם גולץ ואילו הקדב

.שמואל פרידמן — שטרן נדחה.
"ליקוט בעיות בשתמט"

מאת י. נוימן
בשם זה הופיע ספרו של חפת�
בלמאי הדגול יצחק נוימן ובו מבחר
בעיותיו, שפורסמו בעתונות העולם
ובארץ (3 במדורנו) והדי כמה מש-
פטים מתוך דברי המחבת במבוא

לפפר: —
,הבעייד. השחמטית — לטי הגת
דחו של פרופסור י. ד. נויקום, ממנו
למד המחבר — היא יצידה תבונתית

ואמנותית וגורמת הנאד. אטתטיח.
אין ספק שאפשר להבחין בקומפר
זיציד. השחמטיר אותה צורה של חר
קיות הנמצאת ביצירה מוסיקלית או
ססדותית. יצירה אמנותית, אינה
צריכה לעודד רק את דגש היופי
אלא מסרתה גם ללמד. אולי לזאת
התכון מאמר חז"ל האומר: ,המהלך
בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואד
מד מה נאה אילן זה, מה נאה ניר
זה' מעלה עליו הכתוב כאילו מת�
חייב בנפשו. שהרי מכל מה שנברא
בטבע מעולם חצומח והחי, האדם
חייב ללמוד ואסור לו לראות רק את

היופי שבו".
אומרים שהאמנות היא האספקלריה
•של תקופתה. מכאן שהבעיות בצרוף
העדות וביקורת של שופטי תחרויות
שונות, כולן נועדו לבעיה מם' 58
(שפורסמה ב"הצופה" בשנת 1964),
שהיא בעלת סגנון טדאדיציונאלי
ומודרני כאחד והנושא של שנוי
אקטיבי ופאסיבי בבעיה מס' 51

("צס לייף" 1957).
הספר מוקדש לזכר הותו ישראל
ולאה, נוימן הי"ד, שניספו בשואה.
הוא מכיל 60 בעיות בצרוף הסברים
בעברית ואנגלית ומחירו —2 ל"י.
כדאי לכד חובב הקומזופיציה השח�
מיד. לרכשו, הכתובת: י. נוימן רע-

ננה רח' ארלוזורוב 41.
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