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במדינה
ל ביותר הסיבה התפוצה נשארה השנים
הדתי. ההווי של המסורתיים ציורים

 לדוכנים, השנה ישראל אזרחי ניגשו כאשר
הקוד השנים מן כרטיסים מיליוני שם מצאו
 היו אולם הישנים־נושנים. הנושאים עם מות,

 נושאים עם לגמרי, חדשים כרטיסים גם
 וחיילי בשופרות שתקעו רבנים בצד חדשים.

והתרח שלום ל״שנת קדימה שצעדו צה״ל
תשי״ח. של הרומנטיים הכרטיסים ניצבו בות,״
 הסוג מן צנועה, רומנטיקה זו היתד. לא

 במיטב המעוטרת בחורה המנשק בחור של
 השנה ברכות את הקודם. הדור של האופנה
 תוצרת נועזות, נערות הפעם נשאו החדשה
 להן הודבקה העברית הכתובת אשר צרפת,
 החדשה לשנה שאיחלו הטובות אח בארץ׳

 — לבוש של מעטה שום תחת תסתירו לא
מתקדם. או מסורתי

ת ד
הנייד ד1גי!

 גשר על הרשעים יעברו המשיח, בבוא
 ואילו התהוס. לתוך ויפלו ברזל של

 יגיעו נייר, של גשר על יעברו הצדיקים
לארץ־ישראל. בשלום
 רחמים יצחק הרב ביקש חודשיים לסי
 לו משנודע גשר־הנייר. את לנסות נסים

פוע מעסיק בחדרה לנייר בית״החרושת כי
 הזהיר מכונות) (בניקוי בשבת יהודיים לים
 במדינה ספרי־הקודש של המו״לים 40 את

בחדרה. שלהם הנייר את לקנות שלא
 יהודי הוא המפעל מבעלי שאחד העובדה

הרבנים. זעם את ריככה לא באמריקה׳ דתי
 ההוראה. אחרי למלא מיהרו הצדיקים 40

 מנייר־ יותר זול בחוץ־לארץ שהנייר מכיוון
 וגם הזה בעולם גם לזכות עמדו חדרה,
הבא. בעולם
 עמד אחד רשע אולם נסים. של גס

 גאון אינו ספיר פנחס בדרך. כאבן־נגף
 נטויה. ידו ייבוא בעניני אך דת, בעניני

 את לי יכתיבו לא ״הרבנים הוא: אמר
 שלא עוזריו על וציווה מדיניות־הייכוא!״

הדתיים. למו״לים רשיונות״ייבוא לתת
 התכנסו 40ה־ להתמוטט. עמד גשר־הנייר

 ממנו תבעו נסים, הרב של בביתו השבוע
 הבאה בישיבה הבטיח. הרב נס. לחולל

 הדתות׳, שר שפירא, משה יקום הממשלה של
 והתעשיה, המסחר איש חברו, בפני יסיח

בשבת. לחבלה מסייע שהוא האשמה את

שת שטיינברג פר
ב בו השני הסי

ה היועץ עיכב חודשים תשעה במשן־
 עוד שולחנו על שהונח צנום, תיק משפטי

 תיקו זה היה שעבר. דצמבר חודש במחצית
ל כהן מחיים שביקש שטיינברג, זאב של

זינ יוסף ם.מ.מ. *ז לדין לתבוע לו התיר
המרכז. במחוז הפלילי הענף ראש גר,

 חצי-הקרחת בעל והמשופם, השחרחר זינגר
 כעד־התביעה פיע ה ף, התק וחיתוך־הדיבור

ב שטיינברג זאב של במשפטו הראשון
 מבויימת, תביעה על מבוסם שהיה משפט,
 כך על גונה לשקר, הבכיר הקצין נשבע

שמיר. מינה השופטת על־ידי במפורש
יש בו הארצי, המטה של חוקר ביוז־דץ

 תו א מצא כשופטי* זינגר של חבריו בו
 להגנת אץ המשפטי היועץ גם כשלג צח

 בזה טעתה״. .השופטת כי הכריז הקצין,
מהפרשה. ידיהם את הממשלה מוסדות רחצו
 לא הממשלה אם ויתר. לא שטיינברג אך

 ביקש זינגר, של בהתנהגותו פסול כל ראתה
 ההוכחה. מלאכת את עצמו על ליטול הוא
 המשפטי ליועץ גלוי מכתב פירסם הוא

 לו להתיר ממנו דרש >,1034 הזה (העולם
 בית־ בפני בעצמו, לדין זינגר את לתבוע
אזרחי. משפט

ל נותרה לא רב, היסוס אחרי השבוע,
שטיינ לאזרח נתן הוא ברירה: כל כהן חיים
במל השני בסיבוב לפתוח הרשות את ברג

המשטרה. צמרת. של דמותה גילוי על חמה

שק הס
ד ריווח ס פ ה ו
 מסף מאחורי חבוי ההסתדרותי המשק

 מאוד קשה אשר מבריקים, מספרים של עבה
 כפה נתפרסמו החודש אולם בעדו. לחדור

המצב. על מסנוור ר א שהטילו מספרים,
 סולל- של התעשייתית הבת כור, חברת

 78,8 של ׳למחזור 1956 בשנת הגיעה בונח,
 מן יותר גדלו ההוצאות אך ל״י. מיליון

.3,30/־ל־ ירדו החברה ורווחי המחזור,

 ההסבר זה? רווח זאת בכל הושג איך
פר שחברות בעוד להפליא. עד פשוט היה

 תמורת ממחזורם ויותר 80״/ משלמות סיות
 רק כור שילמה הרי לוות, שהן הכספים

 היא זו. למטרה המחזור מן 30״/ עד 20/0
 כנאה הממשלה, מידי כספיה את קיבלה
הסתדרותית. לחברה

 את כור שילמה אילו היבשה: המסקנה
הפר החברות במו הריבית שיעורי אותם
ל מגיעים 1958 בשנת הפסדיה היו טיות,
המחזור. מן 50ל-,/ פחות

עבורה
ם ד ב נשך א ל כ

 הודעתו, את גמר המוקד שתורן לפני עוד
 בבית לעשות עליהם מד, הניידת שוטרי ידעו

 הגיעו הם תל־אביב. ,101 אלנבי שברחוב
 מהעומדים מי בררו הכללית, העבודה ללשכת

הסדר. את הפעם הפריע בתור
 מחוסר־ לא לעצור צריך היה שהפעם אלא
 אחד ברקוביץ׳׳ דוב את אלא מתפרע, עבודה

 הספיקו לא התלונה פרטי את המזכירים.
 כבר הוא המתלונן: מפי לרשום השוטרים

לבית־החולים. נלקח
 משוחרר חייל כהן, צבי נימוס. כלי

 בלשכת בוקר אותו התייצב מחוסר־עבודה,
נימו גינוני ללא פנקסו.״ להחתמת העבודה,

 אותו לסדר ברקוביץ׳ מהמזכיר דרש סים,
 היתד. ברקוביץ׳ של תגובתו מיד. בעבודה
 כהן את תפס הוא פחות. עוד מנומסת
ה הקומה ממדרגות אותו גילגל בעורפו,

הקרקע. קומת אל שניה
 בית' בפני התיק השבוע הובא כאשר
 קוברסקי: אריה התביעה סמל טען המשפט,

 לדורשי כזו בצורה יתיחס שמזכיר ״אסור
 מאד.״ חמורה עבירה זוהי העבודה...

 כקוברסקי: סבר מגורי־כהן יוסף השופם גם
 מחוסרי- דוזקא הם הנאשמים שתמיד ״נכון

 זאת עושים הם בלשכה. שמתפרעים העבודה,
 מקרה זהו ונפשית. כלכלית מצוקה מתוך
 שתקף על בפני מובא לשכה שמזכיר נדיר

 לא כזה שמקרה אדאג אני מחוסר־עבודה.
יחזור.״

 ארבעה או קנם לירות עשרים פסק־הדין:
ימי־מאסר.
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 התייצב אשתו, את שהרג אחרי שעה
 פתח־ של המשסרד, בתחנת שלמה סלים

לתורן. סיפר נהרגה,״ והיא ״רבנו תקווה.
עמישב, מעברת תושב שלמד״ של סיפורו

 מהרה עד החוקרים. דעת על התקבל לא
 הלה, את רצח 56ה־ בן הגבר כי התברר
 יתד. במכת קר, בדם ׳31ה־ בת אשתו

 בו בוגדת היא כי בה חשד הוא המניע:
 את קיבל בית־המשפט ממנו. צעירים בחברת
 שנות 14ל־ שלמה את ח התביעה, גירסת
מאסר.

 שכן לאסיר שלמה סיפר בבית־הסוהר
 הרצח, זמן בין שעברה בשעה עשה מה

 אלף לי ״היו במשטרה: התייצבותו לבין
אותן.״ להסתיר רצתי זהב. מטבעות
 היו לא המטבעות אלף לרוצח. חצי
 נוסף שלמה. משפחת של היחיד רכושה

 לערך שהצסבר רכוש הלה השאירה להן
ה משפחתה בני לירות. אלפי כמה של

 מרשם ביקשו לעצמם, זה רכוש דרשו ענפה
ה יורשי כעל עליהם להכריז בית־המשפט

בדין. בעלה הורשע בטרם עוד מנוחה,
כיור עליהם הכריז לבקשתם, נענה הרשם

 סלים עצמו. הבעל את גם קיפח לא שים,
 לחוק בהתאם הרכוש, בחצי זכה שלמה

ה עיקרי על המבוסם הישראלי, העזבונות
התורכי. חוק

 חזרו סלי* הורשע בו פסק״הדין, אחרי
 ברא״ז. יצחק לפרקליטם הלה של קרוביה

 צו־הירושה, שינוי אח לבקש ממנו דרשו
הבעל־הרוצח. את ממנו למחוק

 זבד על עמד לבקשה, התנגד עצמו סלים
 עמד המיושן החוק אשתו. של לרכושה תו

 בו היה שלא מאחר לזכותו, סכני באופן
 קרבנותיהם. מירושת רוצחים המדיר סעיף
ה העברי החוק על הסתמך ברא״ז אולם
 לבית־ שהגיש בבקשה השבוע, שאל קדום,

ירשת?״ וגם ״הרצחת המשפט:

ב ת צ ח ב ת צ
 בתל־ המחוזי שבית־המשפט ביום כבר
 שנות לעשר עבדוש ראובן את דן אביב
 היה אבו־עמרם, מיכאל הריגת על מאסר
.כאן מסיומה. רתוקה הפרשה כי ברור
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