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גפ׳ד
והומור לבידור המצוייר הירחון

★

 • פאריז בסמטאות • סקסי! הלו
• 13 עמוד י האדסון רוק

וגברים חתיכות
★

פרוסה 500 • עמודים 64

במדינה
)6 מעמוד (המשך
 לה היה שלא למדות בעתונים, לפרסום

 של הכרזתו אחרי שבוע למציאות. קשר
מפ אישרה היא כי הממשלה הודיעה פרס,
 שאינה בלבד, ל״י אלף 150 של בסך רעה
הנפגעים. הישובים מנזקי אחוז 10 אלא

פר שמעון של הרברבנית הכרזתו אולם
 סימנה היא פה. פליטת היתד. לא סומת

 סיר־ מערכת גדולה, מערכה של תחילתה
ה המשטר אישי מבין מעטים שרק סומת
 רק היתה זו למערכה לה. זוכים נוכחי
 בן הכללי מנהלו את להצעיד אחת: מטרה

 ה־ שר למשרת הבטחון, משרד של 34ה־
בטחון.

 וכבר המערכה, לתחילת האות ניתן רק
 פרס, .שמעון של הפרטי בטאונו הופיע

המש חסר־מעצורים, הלל בשיר במחנה,
 בתוספת עמודים, וחצי ארבעה פני על תרע
 החרוץ, הכללי, למנהלו ענק, תמונות עשר

 של בן־גוריון, את מאוד והמעריץ המסור,
נמ ביאוגרפיד, זו היתד, לא הבטחון. משרד

 היה פרס שמעון על ההלל שיר בלבד. לצת
 וזיש־ יליד הצעיר של הבחירות מצע למעשה

לש אלומות קבוצת וחבר שבפולין, ניבה
 של הרוחני עולמו את גילה גם הוא עבר.

ביקרו. חפץ בידי אשר האיש
הדימום: בכתבת המעניינות הנקודות

 זכויות לו מגיעות כי סבור פרם #
 זה ,אין לדבריו: הצעיר. גילו בשל יתר

 הדורות. בין פער בה שיהיה המדינה לטובת
 כראוי, מיוצג אינו הצעיר שהדור העובדה
 ולהתרחקות הצעירים אדישות לידי מביאה

עתי לגבי הרת־אסון שהינה המפלגות, מן
 שהקימו האנשים המדינה. של הדמוקרטי דה
 מאז אולם החזון. את לנו נתנו המדינה את
מאוד.״ הרבה השתנה נעוריהם ימי

 עם השלום לבעית פתרון יש לפרס #
 ערבית נכונות דרושות ״לשלום ערב: עמי

 הטפה הגורסים יהודים ישראלית. וכוננות
 נשק אגירת של הכורח במקום לשלום
 בימינו חמורה. באשליה לוקים — לצה״ל
 תשמש אחרת חרב, לשאת יונה כל חייבת

 במקום שלום. לשאיפת ולא לחולשה סמל
 ננתק אותנו, ינתקו בריתו ובני שנאצר
 ידידות קשרי קשירת על־ידי אותם, אנחנו

אחרות...״ מדינות עם
 לאגירת הכורח את שהעמיד אחרי #
 קובע במעלה, ראשוני כיעוד לצה״ל נשק

 הממלא האיש הוא מי פרם של גטאונו
המיסטרים רכישת ״את זה: חשוב יעוד

 הצהרה זו היתד. מדינית. לפעילות ויעבור
במ לכן, קודם אחר שיום מאחר מפתיעה,

 הממשלה, ראש עם העתונים עורכי סיבת
 ממשרתו יתפטר לא פרס ״מר בידי: הודיע
הבטחון.״ משרד כמנהל
 לקרב יציאתו את פרם שמעון ראה אם

ב אותה ראו לא ובטוחה, קלה כמערכה
 יריבו למפלגה. מחבריו כמה צורה אותה
 המזכיר כיום הוא פרם של ביותר הגדול
 לבון, פנחס העובדים, הסתדרות של הכללי

 כשר פרס, של הבוס מה תקופת שהיה מי
לה לבון הספיק הימים באותם ד,בטחון•

 עושר, זה, בידע מצויד היטב. פרס את כיר
 עליית את למניע כדי שביכולתו כל לבון
פרם.
בהופ חולד,! אדם הינו לבון פנחס אך
 הזמן. כל ידיו רועדות הפומביות עותיו

 אח ולתכנן להמשיך פרס יכול כן ועל
 הבוחרים שקהל בטוח בהיותו תוכניותיו,

שב״שיער. !זתיק על נמרץ צעיר יעדיף

דת
החלב עזנדל

התל חיבור מימי קדום, יהודי חכם על
 נהרדעא, העיר תושב שהיד, הבבלי, מוד

 כשבילי דרקיע שבילי לו נהירין אמרו:
 ונטורי־ י אגודת־ישראל לרבני אם נהרדעא.

ה שביל מסתורי נהירים בירושלים קרתא
 בשביל אולם ברור. זה אין השמימי, חלב

בבקיאותם. ספק אין אדמות, עלי החלב
 רווחות הדתיים שבחוגים שנים כמה זה

 את תנובה. חלב של כשרותו לגבי ספקות
ירושל רפתנים כמה ראו הכשרות פקפוקי

 שאול, גבעת בשכונת בעיקרם היושבים מיים,
 תעודת הוציאו הס לעצמם. כושר כשעת
 חחר־ העדה של הרבני מבית־הדין הכשר
 את ורק אך לשתות יש בי הקובעת דית*.
 היחידי החלב וזהו מאחר שלהם, החלב
לכשרותו. ערבים מלומדים רבנים אותם אשר

 המדקדקים היהודים השחור. החלס
 לפני אשר, עד לרודיה, חלב שתו במצוות
ב אגודת־ישראל החליטה חודשים, ארבעה

 מאחר משלה, רבני בית־דין ליסד ירושלים
 בעיניה נראה החרדית העדה של ובית־הדין

מדי. כקיצוני
 המקורות: אחד להכנסות. זקוק בית־דין

 אשר טרה, המחלבה בעלי מפעלים. הכשרת
 וקיבלו ביקשו החרדי, לשוק לחדור ביקשו
תוצרתם את משתקים החלו כזה, הכשר

וידידים*. (שמאל) פרס עסקן
נשק עוד מאוד, פשוט
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 אחר, צרפתי נשק של טונות אלפי ועשרות
 הכללי מנהלו לזכות בעיקר רבים זוקפים

 זו, להצלחה בדרכו הבסחון. משרד של
 שלו לתיאוריות בהתאם פרס שמעון פעל

והגנה.״ רכש בעניני
 פרס מוצלח, נשק סוחר היותו מלבד •
 הוא: סיפר מעמיק. תרבותי אדם גם הוא

 בבת־ ספרים כמד, קורא אני כלל ״בדרך
הפילוסופ ההיסטוריה, בשטחי בעיקר אחת.

מש אני זאת עם והמדיניות. הארגון יה,
 היפר, הספרות את גם להזניח לא , תדל

והשירה.״
ן ו ג ד. ל ג תג  החשובה התגלית אולם מ

 של הצהרתו היתד, לשמעון ההלל בשיר
 יפרוש הוא הבאר, השנה בתחילת כי פרם,

הבסחון משרד כמנהל הנוכחי מתפקידי

״מהד המלה מכסיהם על שנשאו בבקבוקים
 פירסמו מצידם, אגידת־ישראל, רבני רין״.

״מהדרין״ המוחתם החלב רק כי הודעה,

ה מוסדות התארגנו כאשר ,1920ב־ *
 שיסדה הראשית, הרבנות והוקמה יישוב

 דתייס חוגיס בהס ראו הארץ, בכל בתי־דין
 את והקימו ציוניים, מוסדות בירושלים

 משלה, בתי־דין הקימה זו החרדית• העדה
 דה־ והוכרו המנדט ממשלת על־ידי שהוכרו

 ממשלת של הדתות משרד ידי על פקטו
 נטורי השתלטה אחדות שנים לפני ישראל.

 של למורת־רוחס החרדית, העדה על קרתא
אגודת־ישראל. אנשי
 לשעבר הצרפתי הבטחון שר מימין: **

בודרס־מונורי. מודים
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