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 מנועו רעש גדול, ברעש התחילה 1959
 הירח פני על שחלף הסובייטי הלווין של

 לפני עוד אולם השמש. אל הלאה, והמשיר
 הקילומטרים מיליון חצי את לגמוע שהספיק

הת והחלל הטיל של קולו נדם הראשונים,
האפורים: הימים של הקטנים ברעשים מלא
ה לכבוד הפוגה, ימי שלושה אחרי #
העמ הסינית ההפגזה חודשה החדשה, שנה
ביממה. הונחתו פגז 7000 קמוי. האי על מית

קו של הצעיר המורד קאסטרו, פידל #
עיר אל ההרים מן אנשיו את הוביל בה, '

 הסמל באטיסטה, פולגנציו הבאנה. הבירה
 עשרים לפני השלטון את שתפס המהפכן

ברח. עריץ, רודן והפך שנה
 ברית־המועצות, ממשלת ראש סגן #

 ידידותי לביקור הגיע מיקויאן, אנאסטאס
 השיחות התחדשו בז׳נבה נארצות־הבריתו

הגרעיניים. הניסויים להפסקת הבינגושיות
 גילה כאשר שערוריה קמה בישראל, #
 הציעה שנים, ארבע לפני כי בן־גוריון דויד

השל את לתפוס שלו הצעירים קבוצת לו
 — אישית דיקטטורה על ולהכריז טון

 קבוצת על אז עד שמע לא איש כאילו
 קבוצה אותה ביג׳י, חצר של השחורה היד
 שנים מזה שהוקעה מזדקנים נערי־זוהר של

בארץ. לדמוקרטיה כסכנה הזה העולם על־ידי
 מפא״י, בתוך הפוליטית, הבמה על #
 לבין דיין משה בין ללא־סייג דו־קרב נערך
 דויד אישיים• עלבונות רצוף לבון, פנחס

הת ההצגה, בחוטי שמשך האיש בן־גוריון,
המחלוקת. קיום על ידע לא אף כאילו נהג

 התקציב את אשכול לוי הציג בכנסת #
 ישראל, למדינת כה עד שהיה ביותר הגדול
 אלא יופחת, לא המסים עול כי הבהיר
לד,יפו•

 תהיה 1959 שנת כי היה נראה בסיכום,
 ול־ לשמחתה — יותר קצת רק ,1958 כמו

האנושות. של יחד גם דאבונה

הפזורה
ת4 ו ב ד ת ת «י שו י

 לתרבות המחלקה החליטה שנתיים לפני
 לקרב היהודית, הסוכנות של בגולה תורנית

 חיפשו המחלקה ראשי ליהדות. הפלשים* את
 עם קשרים לקשור ביותר שיתאימו שליחים

 אותם מצאו חבש, בהררי הנידח בגי־השבט
ליש שהגיעה פלשיים, ילדים קבוצת בקרב

 בכפר התחנכה כן, לפני שנים חמש ראל
ברעננה. בתיה הדתי הגוער

 פלשים שליחים צוות לרכז כדי כי הוברר
 אחד. ישראלי שליח לפחות דרוש אלה,

 ורחב־ גבה־קומה בחור על נפלה הבחירה
 בשם אמביציות, ובעל מרץ בעל כתפיים

 כקצין־דת כן לפני ששירת בר־יודא, משה
 הכומתה־ את החליף בר־יודא בצה״ל.

 קצר תדריך קיבל בכומתה־שחורה, הצבאית
 וד״ר גבריהו חיים ד״ר מנהלי־המחלקה, מפי

לדרך. ויצא חמיאל חיים
 בר־יודא עוכדי־־אלילים. או יהודים

 מצא הוא טובות. סדנות מלא לחבש הגיע
יש להדרכה הכמהה פלשית, עדה במקום
 שתצא עברית מילה לכל והצמאה ראלית

 במקום בר־יודא גילה מאידך שליחיד״ מפי
ה הילדים בין הסובבים מיסיונרים, עשרות
ישו. לתורת נפשות עושים פלשים,

למנה מימצאיו על לדווח מיהר בר־יודא
 וחומר כספית בעזרה תוספת מהם דרש ליו,

 הוא שולחיו. את הדהימה זו דרישה הדרכה.
 לחבש אותו שלחו החיימ׳ים שני כי ידע .יא‘

 והעזרה הכסף במקום בלבד. לעשות־חיים
בלבד. מתחמקות תשובות אך באו

 אנשי הפלשים: לבעיית נוסף צד היה
ב עמדו שחבריה הדתית־הלאומית, המפלגה

 לגמור יכלו לא הסוכנותית, המחלקה ראש
 משתייכת הפלשית העדה אם בנפשם, אומר
המת שהחלק בעוד לאו. אם היהודית לדת
 בהרבצת בהתלהבות תמך במפלגה יותר קדם

ה רטנו בנדחי־הפלשים, היהודית התודעה
 עוב־ אלא אינם הפלשים כי במפלגה שמרנים

לה חששו ראשי־המחלקה בלבד. די-אלילים
 תייקו הרים, בין במחלוקת ראשיהם כניס

 מופתי בסדר בר־יודא של מכתביו את
של־ממש. תשובה בלא המשרד, בתיקיית
 החל אט אט הר. על כחול־לבן דגל

 השליחות. תורת את ללמוד בר־יודא אף
לה עומדת אירופאיים קבוצת כי כששמע

 4,500כ־ (גובה: הסאקשה הרי על עפיל
 נלהב. כמטפס־הרים אליהם נילווה מטרים),

הזדמ באותה הצליח הישראלי הצעיר
דאראן ראס משיאי אחד את לכבוש אף נות

ישראל. דגל את עליהם הניף הבתוליים,
 ;כתבים מעיני נעלם לא הישראלי המבצע

הק אף הבריטית' והעתונות בחבש, הזרים
 אף הגיע כזה עתון רבות. כותרות לו דישה
 וראשי יגולה, לתרבות־תורנית המחלקה לידי

 השליח עם הקשר את ניתקו המחלקה
הטפסן.
 כשבר־יודא המיסיונרים. חיכו זה לרגע

 זה אחר בזה לסגור תקציב, מחוסר נאלץ,
 שליחי מיהרו שבהנהלתו, בתי־הספר את

 על ומוריהם התלמידים את העמיסו ישו,
 לבתי־הספר אותם העבירו מוכנות, משאיות

 שמעו (בר־יודא) משה תורת במקום שלהם.
 תורת־ ,ברירה מחוסר הפלשים, ילדי עתה
 תורנית לתרבות המחלקה שזרעה מה ישו.

הישועית. התרבות שליחי קצרו בגולה,
 שלושה לפני נסיעות. לסוכנות בסף

 הראשונה דרכו לישראל. בר־יודא חזר חדשים
תביעה היתה בידיו היהודית. לסוכנות היתד■

גזבר בגזצגגגז הגרגרגז

 על השומר עתיק־יוסין, חבשי שבט •
היהודית. הדת הילכות מרבית

 ובושה צער ונזקי פיצויים הוצאות, על
הרגי הסוכנות, אנשי ל״י. 6000 של בסכום

 כשבפיהם הביתה, חוזרים שליחיהם כי לים
 שהוציאו עודפי־הכספים את להחזיר הצעה

בתש אישיים, צרכים על הסוכנות מחשבון
 לבר־ הציעו הם הופתעו. חודשיים, לומים

 את לקבוע ביקשו כבורר בוררות. יודא
 הנהלת של הדתי החבר שרגאי, זלמן שלמה

 המחלקה ראש של למפלגה וחברו הסוכנות
אריה. בן דויד בגולה, לתרבות־תורנית

 להסכים. בר־יודא נטה הראשון ברגע
מא טמון מה לו הסבירו לכשידידיו אולם
 סגן־ את כבורר הציע בו, חזר ההצעה חורי

 שרעבי, ישעיה ישראל יושב־ראש־הכנסת,
הכיר, אותו

 עם סכסוך כל כי שידע ישעיה, אולם
לנעי להביא עלול מחלקת־השליחים, מנהלי

 בפניו, הסוכנותית הנסיעות סוכנות דלת לת
העניין. מן הסתלק
 נשק נותר עדיין בר־יודא של בידיו

 מפני שחששו המחלקה, מנהלי הפרסום.
 הסכמתם את בחשאי הביעו הפרשה, פרסום

 כך, על ידע שלא בר־יודא אולם להתפשרות,
בעיתון־ערב. הפרשה את חלקית פירסם

 השליחים מחלקת ראשי חככו השבוע
 פרוק בר־יודא, בהנאה. ידיהם את התורניים

 6000 יותר. להם להזיק יכל לא הנשק,
חדשה. לשליחות עתה ישמשו• שדרש, הל״י

 בך־גוריון אל יפנה דיין משה האלוף כי הנמנע, מן זה אין •
את לו שהציעו האנשים שמות את לגלות ממנו וידרוש
ת ס י פ ן ת טו ל ש ח. ה ו כ  הוא כי בתוקף מכחישים דיין משה של מקורביו כ

הרישס מן עצמו לטהר כדי .,יביג בפני ההצעה את העלה אשר האיש היה
 שמות לפרסום מתנגד אינו הוא כי ריין יטען אליו, ביחס במרינה שנוצר הכללי

זאת. לעשות ידרוש ואף המציעים

לפחות מפא״י-אחדות־העכודה, להתנגשות לצפות אין »
 בנטוב בסיעת כהן אהרון כמו פרשות כי בטוח כמעט אולם המיידי. כעתיד

 אינה ואחדות־העבודה מאחר הפועלים, מפלגות שתי בין היחסים את יעכירו
מפ׳׳ס. ■חשבון על מפא״י עם קשריה את להדק מסכימה

 הצעה לגכש לוואתיקאן הציעה ישראל כי לך, יוודע •
 למקד הדתות כל לכני חופשית גישה תיפתח לפיה משותפת,

 הוואתיקאן נציגי השיבו טרם כה עד העתיקה. כירושלים הקדושים מות
ראש. בכובד ידם על נדונה כשלעצמה ההצעה כי הודיעו הם אבל זו, הצעה על

מספר אותו את לקלוט מוכנה היא כי תודיע, ישראל •
 שתקלוט ערכיים פליטים של
אחרת, ערכית מדינה כל

 מוכנה תהיה היא כן וכמו
 את המניחה כצורה לפצות
ל־ שינסה ערכי כל הדעת,

יש* לגכולות מחוץ התיישכ
ל. א סבורים, הממשלתיים החוגים ר

 מאחר זו, מהצעת לחשוש אין כי
דיסכיס לא כת בין ערב שמד־נות

ןמ חלק אפילו שעה, לפי לקלוט,
הצעה עשויה מאידך אך הפליטים;

 התעמולה של החוד את להקהות זו
 למחנות מסביב המחודשת, הערבית

הפליטים.
 פקידים פיטורי יכוצעו •

למ הדתות. כמשרד ככירים
 הרב הדתות שר כי הצעה, רות

 מפיטורי יימנע טולידאנו משה יעקב
ל יש במשרד, הבכירה הפקידות

פיטורים. של ארוכה לשורה צפות
לפנות תתבקש המשרד צמרת רוב
 ממקו- חדשים לפקידים מקומה את

נו.טולידא הרב של רביו

 שגריר אכריאל, אהוד •
לכיקור יכוא כגאנה, ישראל

 מאנשי שהוא אבריאל, כישראל.
יעל־ ארצה יגיע ג׳י, בי• של החצר

ולהב־ בעתיד מעמדו את לברר מנת
נוייםש של במקרה מקומו את טיח

אברי• נבחר זכורכ הממשלה. בהרכב
מפא״יי, מטעם השלישית לכנסת אל

 זח מתפקיד מכן לאחר הסתלק אבל
 עתה לאפריקה. עד להתרחק ובחר
 לשוב יוכל בו לרגע אבריאל מחכה

 המפתח מעמדות אחת את ולתפוס
בשלטון.

 הסכסורמסכיכ יתחדש •
 החרות תנועת של לחלקה
 המגכית של השנור ככספי

שנה לפני המאוחדת. היהודית
 עצמאית מגבית בעריכת חרות איימה

מה לח יופרשו לא אם נפרדת,
דולאר, מיליון חצי הכללית קערה

 מאות ארבע טל לבסוף התפשרה
ראשי אולם דולאר. מיליון החדשה הדרישה תעלה הפעם בלבד. דולאר אלף 1'

כלשהי. לתוספת יתנגדו מפא״י, אל ברובם הנמנים המגבית,
ארגונים של בלחצם אמריקה. יהדות את להכיר תידרש •

 יהודי כלפי זלזול של יחם קיים בישראל כי הטוענים בארצות־הברית, יהודיים
 יהודי את ״דע בסיסמה: מקפת הסברה פעולת הממשלה תפתח אמריקה,
 אמריקאיים מכספים וסהיכ זה, תעמולת מסע של מההוצאות חלק .אמריקה״
.רשמיים

 נגד תעמולתה את תגכיר הלאומית, הדתית המפלגה •
צכי דוד חאדמר׳׳ר וראשה, ההסתדרות של הדתית המחלקה

 נזעילותו כי הדעה, שוררת הלאומית הדתית המפלגה עסקני בקרב כרנדוויין.
 המפלגה של לאינטרסים להזיק עשויה החדשה, העליה בחוגי האדמו״ר של

הדתיים־ הפסידו מאז ביחוד יותר, מוחשית נראית האדמו־ר סכנת אלה. בחוגים
משרד־הזתות. כספי חלוקת על השפעתם את לאומיים

 חמחחי כית־המשפט של תורן נשיא צלטנר, זאכ ד״ר •
היועץ של לתפקידו הקרוכים כשכועות יתמנה כתל־אכיכ,

 כהן, חיים את יחליף צלסנר, השופט ישראל. לממשלת המשפטי
עליון. לשופט מחוץ־לארץ שובו עם מיד שימונה

פרטים כייצור רגיל כלתי שפע שנת תהיה 1959 שנת •
 בשבועות שיופץ האש, עמוד פריש, לארי של סרטו מלבד ישראליים.

 שני ועוד מלא, באורן ישראלים סרטיס 3 לפחות השנה יופקו הקרובים,
ארצות־חוץ. עם משותף בייצור סרטים
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