
במדינה
סז) מעמוד (המשך
 בשקט.״ לשבת אי־אפשר קוזי. את לשחרר
 מה אז ״טוב, במיוחד. התרגש לא מרקו

ממני?״ רוצים אתם
השי ממך,״ רוצים אנחנו מה יודע ״אתה

 טוב המשטרה את מכיר ״אתה הצעירים. בו
 לשחרר יכול אתה שלך. חברים הם מאוד.

 אצלך.״ נעצר שהוא קלות באותה קוזי, את
 שיחה זאת היתד. לא שקט. מצפון

 דלפקו, מאחורי עמד מרקו שקטה. חברתית
 שפוכה. בחימר, סביבו, עמדו הכנופיה ואנשי
 יד. הרים מישהו להימלט. דרו חיפש מרקו
מר הרוס. המקים היה ספורות דקות הוך
ועין. בשן יצאה אשתו הוכה, קו

 השוטרים, מרקו, של ידידיו הגיעו , כאשר
ל קוזי של חבריו כבר הספיקו למקום,
 והכליאה האישום האיסוף, מלאכת אך התפזר.

 ישבו קלה שעה תוך ומחירה. פשוטה היתד,
 זקוקים שהיו קלפנים שבעה תל־אביב בכלא

הבודד. קוזי במקום בערבות, לשיחרור
 שקם• במצפון ישבו הנוספים הששה אולם

למענו. משהו עשו שלא לומר יוכל לא קוזי

הים
ש גזע •צידת חד

צופי אגודת של ספינת־מיפרשים כרמלית׳
 להמך, ניקי חיפה. נמל פתח לעבר גלשה ם,

 ״מיפרש הפקודה: את נתן ,24ה־ בן מפקדה
 הלבן הבד חלוץ!״ ־'מיפרש הכן עלה! ראשי

 הסירה את הדף הרעננה, ברוח התמלא
החלה. לקפריסין ההפלגה קדימה.

 ראש ערב כרמלית, של זו כמו הפלגות
 האגודות פעולות של קבוע חלק הן השנה,

פעו סיום עם שנה, מדי בישראל. הימיות
 החניכים יוצאים מחזור, כל של לותיו

ההפ נערכות כלל בדרך להפלגות־אימונים.
 קפריסין. יותר, הקרוב לאי או לרודוס, לגות
מוכנים החניכים נחשבים כזו הפלגה אחרי

 מדי עוברים ואמנם, הסוחר. לצי להצטרף
מקצועית. לימאות מהם 60־50 שנה

 הפלגת־ היתד, לא נרמלית, של הפלגתה
מהפ שחזרה אחרי קצר זמן רגילה. חניכים

 מסניפיו מדריכים 16 עליה עלו לרודוס, לגה
 למסעה אותה הכינו הפועל, של השונים

 ימות במשך אשר הבחורים, יותר. הקצר
 הפעם התכוננו הים, תורת את לימדו השנה
 16מ־ גילם: למעשה. הלכה זו תורה לבצע

.24 עד
 חיפה בין המרחק וספורט. דולפינים

 קפריסין, של הדרומי בחוף לפמאגוסטה,
 מהירותה ק״מ). 250(כ־ ימי מיל 135 הוא
 תלויה היתד, המנוע, חסרת כרמלית, של
 החלה כאשר וכיוזנה, הרוח בעוצמת ורק אך

נגדית. רוח דווקא נשבה ההפלגה,
חול הצוות אנשי מהחוף! התרחקה הסירה

ל מתכוננים החלו משמרות, לשלוש קו
 בקריאה ההגאי אותם הזעיק בלילה לינה.

 כרנזלית. את ליוו הגדולים הדגים ״דולפינים!״
וצלילות. זינוקים כדי תוך הבוקר, אור עד

 במסורת שקודש הספורט החל בוקר עם
 הורד ארוך חבל הימיות. תנועות־הנוער

 זה, אחר בזה בו, נתלו הצוות ואנשי למים
 זה בעקבותיי״ אותם גוררת כשהסירה

זכה. מחבריו, יותר מעמד שהחזיק
 אחרי יומיים בדיוק ואנגלים. צלבנים

ל הקטנה הסירה נכנסה חיפה, את שעזבה
בע מתנופפים כשרגליה פמאגוסטה, נמל

הם אנגליים! שוטרים עליה עלו מיד ליזות.

הסירה. את בדקו מוברח, נשק חיפשו
 על עלו חג, בגדי לבשו הצוות אנשי

 הצפוני. לחופו האי את וחצו אוטובוסים,
 של הנפלא הצלבני המיבצר לרגלי שם,

 תחרות האנגלי הימי המועדון ערך קירניה,
ה גם הוזמנו נימוס, מתוך מיפרשיות.

 כך כל ״הם כוחם. את .להראות ישראלים
 הישג על הישראלים אחד סיפר הופתעו,״
ולהש לבוא אותנו הזמינו ״שהם הקבוצה,

הבאה.״ בשנה גם בתחרות תתף
 שם לא לחיפה, כרמלית חזרה כאשר

 שנקשרה הקטנה לסירה לב הסואן הנמל
 הסירות עושות שנים מזה כי צדדי. לרציף

הי מלאכת — בשקט מלאכתן אח האמיצות
חופים. בארץ יורדי־ים, גזע של צירה

אדם דרכי
ת בי ה ל־ ע ב

 לפני שנפתחה המהודרת, הנעליים חנות
 בתל־ דיזנגוף ברחוב חודשים שלושה

 טבעי, באופן קובה. השם את נשאה אביב,
 רחב־ האיש עם השם את הלקוחות קישרו

 יעקב הקטן, הדלפק מאחורי שעמד הגוף
זילברין. (״קובה״)

 כבעל־החנות, עצמו את הציג עצמו קובה
 בעל־ לאחר, שייכת היתד, שהחנות למרות
חול זו היתד, הררי. משה בשם נכסים

 פנים להציג ומתמיד, מאז קובה של שתו
ובעל־עסקים. עשיר של

,1943 בשנת ארצה הגיע ,39 קובה,
 כרוב אנדרס. הגנרל של הפולני הצבא עם

 כדי בארץ השהיה את שניצלו היהודים,
 הוא קובה. גם זאת עשר, מהצבא, לערוק

 טבח וגם ראשונה ממדרגה סנדלר היה
בקשיי־קליטה. התענה לא מחונן,

קובה הכיר השניה, העולם מלחמת בסוף

בשקט עובדות

שהאל עד שנה, עברה החנות. את לנהל
 ממנה מוציא קובה כי לדעת נוכחה מנה

 בהידור מתלבש חשבונה, על וחי כספים
 חושב אינו לשאתה ואילו בבארים, ומבלה

 האישיים שירותיו על ויתרה היא כלל.
והמקצועיים.

 ומועדוני־הלילה הבארים דרומח. היי
 לב. ברוחב קובה את קלטו תל־אביב של

 בכל לעבודה, מהם לכמה התקבל הוא
 במלחמת כבעל־הבית. עצמו את הציג מקום

 כטבח הצטיין לצבא, התגייס העצמאות
 לא שוב שוחרר, כאשר ראשונה. ממדרגה

 החליט הוא בעיר. בעסקיו קובה הצליח
בנגב. עתידו את למצוא

 שקמו העבודה במחנות עבד תחילה
 את הקים איש־כסית וכשיחזקאל בנגב,
כמ קובה התקבל בבאר־שבע, •ערבה קפה

 עצמו את הציג הפעם שגם מובן נהלו.
כבעל־הבית.

 שהתגלה אחרי המקום. כעל לא
 לעזוב קובה נאלץ ערבה, קפה בקופת גרעון

 בחיים והופיע חור הוא באר־שבע. את גם
 משפט בעת מספר, חדשים לפני הציבוריים

 ואשתו שלום הד״ר של הילדים החזקת
 להחתים הצליח שלום הד״ר שלום. רבקה

 הצהרה על לדירה, שכנם שהיה קובה, את
 שלום. הגברת עם יחסי־אהבה קיים כאילו

 קובר,נ הסביר זאת, עשה מדוע כשנשאל
זאת.״ עשיתי שלא שיחשבו ״התביישתי

 קובר, שניהל המהודרת הנעליים חנות
 וקצרה במהרה התפרסמה האחרונים בחדשים
 השקופים, העקבים בעלות הנעליים הצלחה.

 את משכו ססגוניים, פרחים הוטבעו בהם
 המפולפלים. המחירים למרות תל־אביב, נשי

 טובים. עסקים עשה נעים־הדיבור, קובה,
 ממה טובים יותר הרבה עסקים אלה היו

לחשוב. שניתן
 כי שחשד החנות, לבעל התברר השבוע

במשט כך על והתלונן כספים גונב קובה
 החנות, את לנהל נתן לו האיש כי רה,
 מעל סחורה, העלים קובה באימונו. מעל

 נעליים. לייצור שנועדו עורות מכר בכספים,
לירות. אלפי בכמה הסתכם המעילה שווי

 בשמעו קובה, של מקרבנותיו אחד אמר
 יוכל לא הוא בכלא ״לפחות מעצרו: על

המקום.״ בעל של פנים להעמיד

שראל כל י
״ן ושואב• עצים חוצב•
 ביותר החשובות התגליות אחת
 מכבר לא נתגלתה הארץ חקירת בתולדות

 מקומה את מצא עת אמריקאי, מדען על־ידי
מצ קילומטרים כמה העתיקה, גבעון של
 השאר בין ירדן. בשטח לירושלים, פון

 תת־קרקעית בריכה חומת־העיר! את מצא
 30 של לעומק עד מדרגות, מוקפת אדירה,
 מכוסים המלכים, מתקופת חרסים מטרים!

 שמות את הנושאים כדי־יין ציורי־ציפורים!
״אמ ״עזריה״, ״חנניה״, כמו יצרני־היין,

 המחסור של התוצאות אחת . . . ריה״
 בנגב רפואיים ובמרכזים ברופאים החמור

 זה, באזור לידות עשר כל מתוך כי היא,
 כשהיולדת באמבולנס, נעשית אחת לידה

מ כיום בבאר־שבע. לבית־החולים בדרכה
 4000 מתוך רופאים, 57 בנגב שרתים

 לקיים כדי ,21 עוד דרושים בארץ. הנמצאים
 לפריון־ המדור . . . סדיר שירות

 הממציא עובד, אם להחלים יצטרך היצור
 השאלה לפרס. זכאי בעבודתו, שיכלול
 פקיד של פנייתו לאחר לפניו הועמדה
 עבודתו. במקום שכלולים שהנהיג אל־על,
 במסגרת זאת עשה כי טוענת החברה הנהלת
 תורמי מספר . . . השוטפת עבודתו
במס אדום, מגן־דויד של הדם לבנק הרב

 הגיע בתל־אביב, שנערך המיבצע גרת
 לו שקיוו למספר מעל הרבה — 1200ל־

 סאלד כפר קיבוץ . . . המארגנים
הי לשמחת חשמלי, תקדים הנהיג בגליל
 מחוץ פרוזדור־אווירי הקציב הוא לדים:

לה המשק ילדי יוכלו בו למחנה־המגורים,
חוטי־חשמל. הפרעת ללא עפיפוניהם, את טים

תזכיר
שרות מליל■ וחוק כ

ה השבוע הגדיר פלילית בעבירה
 כהן, חיים לממשלת־ישראל, המשפטי יועץ
הרא הרבנות של האחרונות פעולותיה את

 מחלב הכשרות את להסיר שאיימה שית׳
 בחדרה מפעל־הנייר על חרם ולהטיל תנובה

 לדרישותיה. המפעלים שני יענו לא אם
 הזה העולס של תצפית מדור שגילה כפי

 רוזן, פנחס שר־המשפסים, נדרש )1041(
 לחיים להורות אחדות־העבודה, שרי על־ידי

 בחוות־ בנדון. משפטית חוות־דעת להגיש כהן
 פעולותיה את המשפטי תיועץ מגדיר דעתו,

 החוק של 326 סעיף כהפרת הרבנות של
 בכך נזק״, לגרום ב״כחינה הדן הפלילי

 אנשים ״למנוע כוונו והודעותיה שאיומיה
 ועל- נייר) או (חלב מצרכים לקנות דתיים

חומ נזק ולמשודקים ליצרנים לגרום זה ידי
 המשפטי, היועץ הודיע ואת, עם יחד רי•"

 חוקיים בצעדים לפעול בדעתו אין כי
 מפורשת הוראה שיקבל מבלי הרבנות, נגד

 כמובן, הסיכויים׳ הממשלה. דעת על לכו׳
 במשרד בכירים פקידים . . . אפסיים
 הברחת בעיסקות מעורבים והתעשיה המסחר

 האחרון. בזמן שנתגלו הסוכר, טונות מאות
 מתנהלת כי גילה )1041( הזח שחעולם אחרי

 מדור ראש אישר זה, בכיוון גם חקירה
 כמה כי בתל־אביב המכס של הפיקווו
 עם בשיתוף־פעולה חשודים בכירים פקידים

 והתעשיה המסחר משרד המבריחים. ראשי
 רמאי . . . ההודעה את להכחיש מיהר

 מזכירם לשעבר אור, יוסף מס־ההבנסד!
 והוועד- מפא״י מרכז של האדמיניסטראטיבי

כמ לאחרונה מונה ההסתדרות, של הפועל
 ההסתדרות. של הכספיים המוסדות כל נהל

 קנת מרדכי המחוזי השופט קבע כזכור,
 הערים אור כי בפירוש )1012 חזה (העולם

 מהם במנעו ההכנסה, ;מם שלטונות על
אלכ של הכנסותיו על מדוייקים חשבונות

 מפא״י, דפוס מנהל פישמן, (״שורה״) סנדר
השלישית. לכנסת הבחירות בתקופת

 הוא בתל־אביב. נעליים חנות בעלת אלמנה
והחל נשואים לה הבטיח ליבה, את שבה

לקפריסין בדרך• ״כרמלית״ צוות
האמיצות ׳הסירות

ואתה ובים נביאים,

צר, לחס
 משכבו. על התהפך בן־דוד הודה *
להת עתיד שמשהו לו לחש פנימי קול י

 באור חדרו התמלא לפתע הלילה. חולל
 מחוך יצאר, עטופת־גלימה ודמות גדול,
 ״דבר הנביא. אליהו זה היה שבקיר. הכוך

 בקולו. התשבי הרעים השם!״ עבד אליך לי
 בן. ויולדת הרה העלמה הנה ה׳: אמר ״כה
ה... נזיר הי  עמי.״ את ירעה ברזל בשבט י

 היד, הוא מהביקור. הופתע לא יהודה
 יוחנן יהודה כי זה, מסוג להופעות רגיל

עצמו. בוכות נביא הוא בן־דוד המנחם
 בעבד הנבואה רוח פיעמה לראשונה

 באי ישיבה, תלמיד בהיותו הנאמן השם
 לעלות ציווהו משמיים קול רודוס. הולדתו

 לו התגלתה בחזון־לילה. ולהתנבא. ירושלימה
המשיח. דת — חדשה אמונה

באו במינה: מיוחדת אמונה זאת היתד,
 כי רוחות־רפאים לו גילו ובמופתים תות
 גם הרוחות ישראל. משיח היה מנצרת ישו

להתאחד עתידה היהודית הדת כי קבעו

 הברית- מתוך ציורוזגילטל
 את הנזראף החדשה,

 ה־ יהודה הוכנס נאשר בכלא. המטביל יוחנן
 אלא אינו הוא אף ני האמין לכלא, מנחם

לישו. שקדם •הקנאי, המטיף של חדש גילגול

חדש משיח של היולדו אחרי הנצרות, עם
 זה איחוד הנוצרי. ישו של חדש גלגול —

 החל העולם, בעיות את יפתור אשר הוא
קיגסי. דו״ח במסקנות וכלה המימן בפצצת

 הסנדלר בן נשא רבות שנים במשך
 מעל ירושלים. קהל אל דברו את האדמוני

סו בפנת־רחוב הפוך, עגבניות ארגז גבי
 החוטאים, על וגפרית אש שופך היה אנת,
 כנפי תחת ולחסות להיטהר למאזיניו קורא

 אליו הרופאים להיולד. העתיד המשיח
 מפיצול סובל הינו כי קבעו לבדיקה, נלקח

נש שלא מאחר אולם ומהזיות. האישיות
בחופשי. הושאר — לציבור סכנה ממנו קפה

★ ★ ★

מקצוע• סיכון

 ציבור ומתמיד מאז חיו נביאים ך*
מועד ן  סבל בשעתו׳ כאלישע לפורענות. ו

ה הבנה'מצד מחוסר המנחם יהודה אף
להת עליונים כוחות ציווהו כאשר ציבור.

 את יהודה מילא המדינה, בעניני ערב
 קיבלו ציבור ואישי שרים במסירות. התפקיד

על שינהגו הזהירם בהם מכתבים, מידיו
משמיים. בהם יינקמו — ולא תורתו, פי

בר לנבואות התיחסה ישראל משטרת
 לחמישה נכלא למשפט, הועמד יהודה צינות!

 ירמיהו לו התגלו בבית־הסוהר חודשים.
 נסיונם סמך על המטביל. ויוחנן הנביא
להוד עליו כי המעונה לקדוש הסבירו האישי


