
גלילי ליל' סאת
יקר: ׳עורך

 בכפר־ כצנלסון, איציק בן־דודי אצל החג חופשת את לבלות נסעתי אלה בימים
 לי הסביר הוא כתבות. מיני כל בחיבור למאד עד עסוק אותו מצאתי סבתא.
 ימים ארבעה הזה. העולם מלבד העברית, העתונות כל את במקום מייצג שהוא
 החג. בימי שיתרחשו והסקופים הסנסציות כל את להכין הספיק כבר החג, לפני
 שבחור לנכון שתמצא בטחון מתוך עבודתו, של דוגמאות כמה לך שולחת אני

 את להזכיר שלא הזה, העולם מערכת חברי מבין מקומו ייעדר לא כל־כך חרוץ
 העתונים כל נמו בנפר־סבתא, משלו מיוחד כתב לו אין הזה שהעולם הבושה

שמח. וחג סובה שנה ההגונים.
ל.ג.

הארץ־
•בכפר־סבתא? קואליציוני משבר

יצחק ב. המיוחד כתבנו מאת
 טרם שהמושבה בלתי־רגיל, וחום שרב של בסימן

 החג ימי שני עברו שעברה, השנה מאז כמוהו ראתה
 הפרחים, דוכני המו החג בערב תשי״ח. השנה ראש של

 לקראת שהצטיידו קונים, בהמון הקודש ותשמישי הבוטנים
מעדנים. ומיני רוחני במזון החג

 וכן המקומי, הוועד ראש
 התפללו הקואליציה, חברי
 בית־הכנסת בצריף השנה

 החג לילות בשני הגדול.
וחב פרטיות מסיבות נערכו
 תוכניות עם רבות, רתיות

 מיוחד מנין מראש. מוכנות
לד,יי עמד גרמניה עולי של

 מחדרי באחד במקום, ערך
בהשתת המקומי, בית־הספר

 זו בנות, של מקהלה פות
 ד״ר הרב הראשונה. הפעם
 עמד קירכנהיימר, הלוי פאול

בגר הדרשה את להשמיע
 האחרון ברגע אולם מנית.

זו. תוכנית נתבטלה
 לי נודע מוסמך ממקור

בוועד הדתיות הסיעות כי

 את להעלות עומדות המקומי
 בישיבה הגרמני המנץ פרשת

 הוועד, מליאת של הקרובה
 הדבר כי הנמנע מן זה ואין
ולשי בוועד למשבר יביא
מ אחד בקואליציה• נויים
 רמז במקום הדתיים ראשי

 החג לאחר מיד כי לסופרנו
 בין־ במשא־ומתן יפתחו הם

 הנציגים יעלו בו סיעתי,
 הקצבת בעיית את הדתיים
ס והם מאחר ל״י, 50.000
 נבעה התקלה כל כי בורים

 בית־כנסת עדיין שאין מכך
 המביא דבר במקום, בנוי

לה אין עדתית. להתפצלות
 בפחות יסתפקו הם כי ניח

ל״י. אלף מעשרים

ר דג
הדת מחלקת מפעולות

כצנלסץ אייזיק המיוחד כתבנו מאת
 להישגיה ושמחת־הנפש התרוממות־רוח תוף

 ציבור קיבל האחרונה, כשנה ישראל של
 השנה פני את במקום המאורגן הפועלים
חג. במסיבות מסבים ובנים כשאבות החדשה,

 במקום ביקורו בסימן עמד השנה ראש של הראשון יום
 על מקפת הרצאה שהשמיע שזיפי, ירחמיאל הח׳ של

 את השודד, הוא תמורה. בימי הצרכנית הקואופרציה בעיות
 מארצות בכמה קיים אשר זה עם בישראל הקיים המצב

 בשליחות לאחרונה ביקר בהן אמריקה, ודרום אירופה
 של עמידתה את נס על העלה הנואם הצרכנים. מרכז

 הבלע דברי לנוכח בישראל, הצרכנים מרכז משלחת
 מצרים נציגי בלוכסמבורג הצרכנים בוועידת שהשמיעו

 של השלישי המיליון בסימן תעמוד הבאה ״השנה ותימן.
 פורש אינני בטחון שמטעמי מארץ אלינו שיגיעו צרכנים,
החברים. של סוערות תשואות לקול הנואם, הצהיר בשמד״״
נג בסיגה מיוחדת חוויה

 מעולי לחברים השנה רמה
 וטראנסיל־ קורדיסטאן תימן,
 לבית־בנסת זכו אשר בניה,
 לאחר במעברה, שהוקם חדש

 נציגי של במקום ביקור
 דת״ צרכי לסיפוק ״המחלקה

ההסתד של הפועל בוועד
סיפוק זח היה אכז׳ רות.

הנא אלה, לחברים נפש
ל יש לאלור,ם..ברם מנים

 המפלגות נציגי כי הצטער
 הדת את העושים הדתיות,

 צרה עינם בו, לחפור קרדום
 זה, חדש הסתדרותי במפעל

 סי־ ניתלה המקום ובאווירת
 של עתידה ענקי: שאלה מן

לאו? המקומית המועצה

ת1חר
החג! את המרצחים!(עכירה שפת

בךדרור כ. י. המיוחד סופרנו מאת
 בירושלים הבאה ״לשנה לוהטת קריאה
 כתי כבל המתפללים המוני השמיעו הבנויה"
 ההרגשה החג. תפילות בעת כמקום, הכנסת

 דרישת עם נתון העם לב בי היתה הכללית
הבירה. של לשיחרורה האמיתיים, מנהיגיו

שנז פחות, נעלה האווירה היתה החג בפרום ברם,

המקומי״ ״הוועד ופיקוח מחסור התושבים על העיקו
שמאליים. עסקנים בידי השבוי

 וביקש המקומי הדואר במשרד החנ בערב שביקר סופרנו
ירו אשכחר ״אם הפסוק הופיע עליהם מיוחדים, בולים
 נתקבלו לא כלל באלה בולים כי נענה ימיני״ תשכח שלים

 כאז יש האם השאלה: נשאלת הראשי. הדואר ממשרד
 תמוה נראה הדבר אופז בבל הוא? במקרה רק או כוונה,
חג! בערב ועוד — הניעו לא אלד, בולים שדווקא לטדי,

 של קט: שחונ נודע כאשר במושבה התעורר רב רוגז
 מצא מזוודותיו, על 23ה־ השנה זה היושב מתבוללים,

החג. לתפילות המרצחים עם שפת את להכניס לנכון
 אירננו הלאומיים, הנצח ממקורות התלושים ״יקים״, קבוצת
הטומאה, בשפת ״הרבנים״ אחד נאם ובו לעצמם ״מניז"
עמנו. משמידי •של מננינות והושרו

אפריקה בדרום התנועה ראש של מסעו על הידיעה
 כנס החג. ובמסיבות הרחובות, בכל היום לשיחת היתה
 את העלה החג, של השני ביום שהתכנס ונוער, צופים

 השנה ״לקראת בקריאה: ונסתיים הגרדום עולי זכר
דוס!״ ביתרים החדשה,

 כתוצאה מת קיוסק כעד
הכנסה מס פקיד׳ ווהשתודדות

 כץ יצחק המיוחד סופרנו מאת
 דוכני ליד שהזדנבו קונים של ארוכים תורים

 חיוניים מצרכים מיני בכד ומחסור המכירה,
 את סימנו - לאזרח ישוער בל סכל שגרם

השתא. ראש־השנה ימי
 בזמז בו כי לצ״ז כדאי

 הורישו בסביבה שהקיבוצים
 בלתי־מוגבלות כמויות למכור

 המעברה, לאנשי ביצים של
 בה: השתמשו לא שאפילו

ב ליבוש הניחו: רק אלא
 המזרח, עדות כמנהג שמש,

 מ׳שקים בעלי כמה על נאסרה
 של חופשית מכירה פרטיים
 זעק השוק אשר מצרכים

להם.
ל נודע מוסמר ממקור

ש שחור״ ״חתול על סופרנו
 הקואליציה שותפי בי: עבר

ה ימי כדי תור המקומית,
ב אינו למשבר הרקע חג. טו הצדדים ששני אה רור,

 כנסת בבתי מקורו כי ענים
ב הקימה הפועלים שמועצת
 כד על-ידי ודחקה מעברה,

העסקנים של רגליהם את

הדתיים.
 לסופרנו נודע מקום מכל

 מתהלר כבר הרתי ד,סנן כי
 רב, ברוגז הקיץ מראשית

הקו הקמת שבעת לאחר
 במפורש לו הובטח אליציה

 מפא״י אל שנמנה הראש כי
 הוועדים ראשי לוועידת יצא

ובאו בהלסינקי, המקומיים
 כ־ הוא ישמש הימים תם

 מסיבות ראש־הוועד־בפועל.
 ם- מרכז סירב בלתי־ברורות,

 הוועד ראש את לצרה פא״י
 ל־ שיצאה למשלחת המקומי

 המשבר. נגרם וכר להלסינקי,
 אד הטחנות, שני ראשי עם במגע לבוא ניסה סופרנו
ו בביתם הסתגרו השניים

 מוכנים אינם בחג כי טענו
הס שהם איזה ולתת לדבר
לעתונאים. ברים

ב ת ר ^ ר

והדתיים מפא״י מתעלולי
 המיוחד כתבנו מאת

פועלי כ. י.
קוא מריבות חום,

 ונסיונות־ ליציוניות
ה של השתלטות

 עמדו הדתיים חוגים
 ראש ימי שני במרכז
סבתא. בכפר השנה
 מעלות) 38,7( כבד שרב

ה על החג בערב עוד ירד
 בעצומו נשאר והוא כפר

 התושבים הזה. היום עד
 מרגוע למצוא שניסו

 ד הבתים גינות כצל
לב נאלצו הגזוזטרות

 קולות מפני משם, רוח
ה ותקיעות התפילה

 מבית־ שכקעו שופר
הגדול. הכנסת

 מום־ ממקור נודע לסופרנו
 הצליחו החג בערב כי מד

הוועד מראש להשיג הדתיים

לה מיוחדת הקצבה המקומי
 של וכספיהם למקום, חז: ביא

 להם נהפכו המסים משלמי
 עוד זה חזן כי לרועץ,
וההמולה. הרעש את הנביר

נג אחר מסוג שערוריה
 מפעילי כמה על־ידי רמה

 הס־ אסיפה שהפכו מפא״י,
 מפלגתית לאסיפה תדרותית
 העובדה למרות מובהקת.

הח של לביקורו שההוצאות
 הצרכנים, ממרכז שזיפי, י.

ה מועצת מקופת שולמו
ה ואף המקומית, פועלים
ה בכספי הודבקו מודעות
 אנשי לעצמם לקחו מועצה,
הא פתיחת את גם מפא״י
 ואיש נעילתה, את וגם סיפה

 האחרות הפועלים) מסיעות
לבמה. אפילו הוזמן לא

 גם נתנלו לקויים סדרים
כ המקומי, הדואר בסניף

 כרטיסי של ערימות אשר
הכניסה, את סתמו ברכה

לש שנאלצה ידועה, ומשפחה
מ באחד לבתם פיברק לוח

 לבלות לבוא הספר משקי
 נבצר בבית, החג את עמה

 המברק, את לשלוח ממנה
 עד להגיע יכלו שלא לאחר

מברקים. המקבל לפקיד

 לציי: יש זאת לעומת
ובמ — התחבורה שסדרי

ל פעלו — הרכבות יוחד
חמ המחוז קצין ונם מופת
 זהות תעודות בהוצאת שיר

 בשעות גם דחופים, למקרים
ערב־החג. של המאוחרות

ה צפ רז
שליט״א: קלימנזון מוהר׳׳ר־ קריאת
הפקר ישראל דת תהיה בל

 המיוחד כתבנו מאת
צדק כהן כן י.
 בקע ותפילה רינה קול
 ומחלונות הלב מעמקי ועלה
 בשני הגדול, הכנסת בית
 שבאו החג התקדש ימי

 השופר קול לטובה. עלינו
 ייסר הלבבות, לעמקי חדר

ולהתעוררות. לתשובה ותבע
 העלה הנרגשים בדבריו

הד השעה בעיות את הרב
 הטמאה, הבהמה של חופות
מ בחומות צפורניה שנעצה

 אותנו והפכה ישראל דינת
בגויים. לשמצה
נז החג של השני ביום

כ המאורגן הציבור דעזע
א קבוצת כי נודע אשר
 מגי: לעצמה אירננה נשים

 של מקהלה עם ״רפורמי״,
ש ונאומים באשה״ ״קול
 באמונת כפירה דברי כללו

נש החג במוצאי מיר חז״ל.
 לרבנים כר על מברקים לחו

 הרחיים, ולשרים הראשיים
 כי הסיכויים כל וקיימים

 זו לפרשה הרים יהיו עוד
 וה: הממשלה שולחן ליד הן

הכנסת. במת מעל

 נסיונם עורר וקלס לעג
מ מעסקני כמה של הכושל

ה במעברה לארגז י, פא"
כב ״מנינים״ כמה סמוכה

 בחסות מתפללים, של יכול
 החדשה הדתית״ ״המחלקה
 שאיפת בהסתדרות. שהוקמה
 עולים להעביר אלה עסקנים
 דעתם על תמימים דתיים

 מסווה תחת קונם, דעת ועל
 והכל בגלוי בלטה דת, של

 נסיח רק כאז שיש ראו
 לקררום הדת את להפוד
בו. לחפור

ה כב׳ פירסם החג בערב
 הבא, הכרוז את המקומי רב

ו ככתבו אוחו מוסר שאני
כלשונו:

 אלול כ״ט כ״ם, פה ״בעז״ה
חשי״ז.
 ר״ה ימי התקרב ״עם

 ל- סמוך יימצא הבעל״ט
להש מיוחד שלחן ביה״כנ

 לנברים תפילה מקומות כרת
המ טסטר גברים. ולשאינם

 הקורם .וכל מוגבל קומות
 ונחתם שנכתב ויה״ר זכה.

ול לאלתר צ״נ של בספרם
 קלמד פתחי׳ חקי עה״ח חיים.

 ר״צ חובב״ה כ״ס חופ״ק זוז
בסביבה." לאחב״י ום״צ

העס חוג
בנפר־סבתא! שנוח פרובוקציה

יכיץ המיוחד סופרנו מאת
 מעברת תושבי קיבלו וזבובים, זוהמה בוץ, אווירת תוך

 אין רכות כשמשפחות החדשה, השנה את כפר־סבתא
המקומית. מהצרבניה המנות את לפדות בידן

 אגב, שנדפס, — ,סידור־תפילה״ ידיו במו ראה סופרנו
 אנטי־סוכייטית כהסתה ש״הצטיין״ באמריקה,
 שפלה פרובוקציה לקיכוץ־גלויות. בהטיפו פרועה,

 תורת מסביב שהתלכדו ההמונים, בקרב וזעם לעג עוררה זו
־כרושצ-וב........מארכס־אנגלס־לנין־

הזדונית! הפרובוקטיבית היד תקוצץ
!הסוציאליזם מולדת המועצות, ברית תחי

אוזרונות ידיעות
טוב... ביו□ אונס

נלסץ צ. כ. י. המיוחד סופרנו מאת
 ■הגדול, בית־הכנסת מאחורי שעלו אינדס, צעק,ת

 והאזינו עמופי־טליתות שעמדו המתפללים את החרידו
 — המתפללים ציבור החדש. החזן של ״מוסף״ לתפילת

 נתגלה למקום המגיעים ולראשוני בבהלה הח!צה פרץ
.מחריד ״מחזה־ .  מ., ב. שכבה ירוק דשא כר על .

.חסרה השמאלית רגלה ונעל — פרועות כששמלותייה . .
 לנבול הסמוכים הפרדסים לעבר בורח נראה רגע אותו

 חאקי, וחולצת אסורים מכנסיים לבוש ,36:-15 בגיל נבר
 — המומה היתה 16ה־ בת ם., ב. שחומים. פנים בעל
 המשטרה ניידת ברור. דבר טפיה להעלות יכלו ולא

 לתחנת האומללה הנערה את העבירה ל״מקום" שהניעה
. הוברר — קצרה בדיקה ולאחר הקרובה, דויד מנן . . י  כ

!זממו את בה לבצע הצליח לא הפושע !
 נם — היום״ ל״שיחת שימש לאונס החמור הנסיון

 בולה המשטרה מתפללים. מרוב שהמו הכנסת, בבתי
__________________________רגליה. על הועמדה

כמעט! הגיע... ג. ב.
בצנצ׳יק י. מאת

לאח שהגיעו עולים, שני
 שמעבר הארצות מאחת רונה

ב עמדו הברזל", ל״מסך
 הרב הקהל התעניינות מרכז

הג בבית־הכנסת שהתאסף
השנה. ראש של א׳ בליל דול,

מ כשהם התפללו׳ העולים
בסידור. בהתרגשות עיינים

 אחרת, נעימה״ ״הפתעה
 ו• המקום לתושבי שנגרמה

דבר של בסופו שנסתיימה

הו בעובדת חיתה באכזבה,
 ראש של נהנו של פעתו

ה ביום במקום, הממשלה
 ביקורו דבר החג. של שני
 כנפיים לו עשה הנהג של

 נם כי שמועה נפוצה ומיד
בכפר. נמצא עצמו נ. ב.

 בשקט, עברו החג ימי
 על־ שנגרמה להפרעה וסרט

 המושבה, מבנות אחת ידי
 הדשא ככר על ונפלה שמעדה

 הגדול, בית־הכנסת שמאחורי
 אירע• לא צעקה, בהקימה

ה מהוני בלתי־רגיל. דבר
 שנים מזה בי נודע משטרה

שקטים כה יומיים עברו לא


