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דת
הפרדס בער•
 טולי־ משה יעקב הרב של מנויד למחרת

 שולחן על מונחת היתה כשר־הדתות, דנו
 הספרדית העדה זעד1 הראשונה. הבקשה השר

 את למנות החדש לשר הציע בירושלים,
 הרב של בנו פרדס, ניסים הירושלמי המורה
 גן, רמת של הראשי רבה פרדס, אליהו
 של לשכתו ראש פרדס, שלמה של ואחיו
 השר בירושלים. המועצה־הדתית כחבר השר,

היום. עד הבקשה על השיב לא
 לא מרמת־גן הרב של הדינמית משפחתו

 הרב של מנויו כי הבינה היא נואש. אמרה
 אפשרויות בידיה נותן ,78ה־ בן טולידנו
 הצמרת עמדות את סוף־סוף לכבוש נרחבות

 אליהו הרב במדינה. הדתיים החיים של
 מנויו לפני בירושלים מורה הוא גם פרדס,

 אחדות שנים מזה קורץ בעיר־הגנים, כרב
 לעדה הראשי הרב הראשון־לציון, למשרת

 וורודים פרדס לרב נראו הסיכויים הספרדית.
 שהראשון־ לאחר האחרונה, בשנה במיוחד

יו עם הסתכסך ניסים, הרב הנוכחי, לציון
וחילוניים. דתיים גורמים ויותר תר

 כיום אינה שוב הראשון־לציון משרת
לתפ שנבחר ניסים, הרב החיים. לכל משרה

 להתמודד ייאלץ שנים, כשלוש לפני קידו
מחו לכהונה בבחירות שנתיים, בעוד עליו

 לרשת ביותר הרציניים המועמדים אחד דשת•
 בינתיים פרדס. הרב הוא הרמה המשרה את

 ירו• יום בכל כמעט המועמד הרב עולה
הדתות. שר עם נפגש שלימה,

 תמיכת פרדס: הרב של העיקרית דרישתו
 רב־ראשי למשרת במועמדותו טולידנו השר
 היתד, זו משרה בירושלים. הספרדית לעדה

הנכסף. לתפקיד קרש־קפיצה ומתמיד מאז
 בשבוע ימים ארבעה ככית. הפתעה

 משפחת בני בחברת מולידנו הרב מבלה
 השבוע בסוף ירד כאשר בירושלים. פידס
 בביתו במנוחה השבת את לבלות שעבר

הפתעה. לו ציפתה בתל־אביב,
 נוסף משפחה קרוב כבר לו המתין בביתו

 כהן, מנחם זה היה הרמת־גני. הרב של
 בני כיתר שלא כהן, פרדס• הרב של גיסו

החי השלטון אל עיניו את נשא המשפחה,
 מטעם תל״אביב עירית מועצת כחבר לוני.

 מאמצים האחרון בזמן כהן עשה מפא״י,
 כי בעלי־ההשפעה ידידיו את לשכנע נואשים

 בב־ הרשימה בראש לעמוד טוב כמותו אין
 טולי־ הרב תמיכת לעיריה. הבאות חירית

 בעיני רבה. פרסטיז׳ה לו להוסיף עשויה דנו
 הם שברובם תל־אביב, של עדות־המזרח בני

כלשהי. דתית נסיה בעלי
 מעט על לפחות לשמור המבקש טולידנו,

 סערת לאחר לו נאמנים שנשארו הידידים
 בלאו נאמניו את לדחות חושש היבחרו,
למענם. מנוחתו שעות על מוזתר מוחלט,

שהו רופאו אצל שר־הדתות ביקר השבוע
 החליט לא עדיין הרב יותר. לנוח לו רה
 תמיכת או אחר־הצהריים מנוחת עדיף: מה

 הנוהר, הספרדית, היהדות של נוסף חלק
פרדס. משפחת אחרי

משטרה
חוזר מקוף
 מסומן ג׳ים בבוקר. תשע היתד. השעה

 הרחובות בפינת עצר אדום משטרתי במספר
 קצינים שני בתל־אביב. הלוי אלנב״יהודד,

 קצרות בשחדליות ושוטר לבנות במגיהיות
 חיש הרחוב. למרכז ומיהרו ממנו קפצו
הרא ברחובה התנועה הכוונת הפכה מהר

 צפצפות לאנדרלמוסיה: תל־אביב של שי
פק יצרו מכוניות טורי שרקו, השוטרים

 על נקהלו ושבים עוברים במעברים, קים
 ועקבו ברעהו איש נתקלו המדרכה, שפת

 המכוונות השוטרים זרועות אהר באי־ידיעה
 תל־ משטרת של החדש הסדר התנועה. את

לתוקפו. נכנס אביב
 אך הבולטים, הסימנים רק אלה היו
המשטר השיטה הרצת של החשיבות, חסרי
 בן־ עמוס ניצב שניסה הוזדשה־ישנה תית

 של אחרים באזורים העיר. במרחב גוריון
לב שחזליות נושאי שוטרים הופיעו העיר

 שחור• פסי או היום בשעות קצרות נות
וש עוברים שהדריכו הלילה׳ בשעות לבן
 או ואשתו בעל בין השלימו בדרכם, בים

שוט אלה היו שכנים. בין קטטות השקיטו
 של הפונקציות כל את שמילאו המקוף, רי

הלונדוני. הרובע שוטר הבובי,
 הארגון אגף ראש לשעבר בן־גוריון, עמוס

 את לחגוג היה יבול ישראל, משטרת של
 תל־ מחוז מפקד לתפקיד כניסתו נצחונו.

 מהפכניים חידושים אף עמה הבשילה אביב
בישראל. הגדולה בעיר השיטור בשיטות

 מעל מראה זה היה הגנזים. מן שיטח
בי שטען בן־גוריון, עמום כי בלבד. השטח
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 שנות אך היו משטרת-ישראל שנות עשר
 לביטולה אחראי היה החדשה, לשיטה הכנה

כן. לפני שנים עשר שיטה, אותה של
 על מבוססת שהיתר, המנדט, משטרת

ל מילאה איזוריות, לתחנות־שיטור חלוקה
 שביקש התפקידים אותם כל את מעשה

 המקוף. שוטרי על להטיל בן־גוריון ניצב
 למספר מחולק היה למשל, תל־אביב, מרחב

 הצפון, משטרת — כאלה משטרה תחנות
 אפ״ק, משטרת התחנה־המרכזית, משטרת
תח אבו־כביר. ומשטרת נווה־שאנן משטרת

 קצין־ קצין־תחנה, בתוכן ריכזו אלה נות
 שהיו וסמלים, שוטרים עשרות וכמה חוקר

קצי באיזורם. מסומנים מקצים על ממונים
 למעשה מילאו אלה ושוטרים סמלים נים,
באיזור. והחקירה השיטור תפקידי כל את

 בן- עמוס של הראשונים ממעשיו אחד
 במש־ אגף־הארגון כראש לכשהתמנה גוריון,

התח את לפזר היה החדשה, טרת־ישראל
בצו ניידות. על שוטריהן את להעלות נות,
 מיני בתפקידים ניכר כה־אדם ריכז זו רה

 הציבור בין הקשר את ניתק אך הליים,
 לכן שקודם הניידות, שוטרי עצמו. לשוטר

 היו חייבים פשעים׳ בגילוי להתרכז יכלו
 לקריאות לענות או שכנים בין לפשר

מש שהוחרדו נרגזים אזרחים של טלפוניות
וותי קצינים השכן. של חתולו על־ידי נתם
 החדשות בשיטות שהתנגשו ומעולים קים
להתפטר. הוכרחו עמוס של

שהוצ והזמן הכסף כי היה נראה השבוע
 לסת. נזרקו וייעולה המשטרה מיכון על או

חשי את במאוחר שהבין בן־גוריון׳ עמום
 את מהגנזים הוציא הציבור, דעת בות

כיעילה. והמוכחת הישנה השיטה

שיכון
זמנית בעיה
 תקוזת הפיחו השבוע, שירדו הזעף גשמי
 ישראל. מאזרחי רבים של בליבם חדשות

 הפתעה ז1הי אחד אדם עבור לפחות אולם
 המתדפק ),39( הגואל יעקב בלתי־משמחת.

 כדי הסוכנות משרדי דלתות על לשווא עדיין
הנכה. ואחותו הזקנים להוריו דיור למצוא

 כשלוש לפני הגיע הגואל של משפחתו
 בקו־ משפחתו בני היו כל'עוד מעירק. שנים

 במעברת לראשם קורת־גג מצאו הבריאות,
הפ אוטובוס תאונת אולם בחולון. הסוכנות

 הרופא לבעלות־מום. ואחותו אמו את כה
 בכל להעבירן יש כי קבע בשתיים שטיפל

לשיכון־אבן. מחיר
 של ההתרוצצויות פרשת החלה כאן

 בין בעצמו, השחרור מלחמת נכה הגואל,
 מנהלי הבטיחו בתחילה הסוכנות. משרדי

 בשכון דירה למשפחתו לסדר לעולה דיור
 לאחר המעברה. ליד שנבנה רסקו, של החדש

 כי חודורוב, המחלקה פקיד לו הסביר מכן
 נתפסו רסקו בשיכון הדירות טעות. חלה

 עולים כי גילה לשיכון, מיהר הגואל בולן.
 ניכר בחלק השתכנו אמנם ממזרח־אירופה

 מעשר למעלה נשארו עדיין אולם מהדירות,
 לפקיד הדבר את הודיע הוא ריקות. דירות
 למנהל השאלה את להעביר לו הבטיח והלה

סגל. המחלקה׳
המ בינתיים בלך־ושוב. אותו דחה סגל

 אף הדשות, משפחות לשיכון לזרום שיכו
 כשבעקבות השבוע, אירופה. מזרח מעולי הן

 של ואחותו אמו התפתלו והסופה הגשם
 בבעייה: לעיין סגל גמר מכאבים, הגיאל
נתפסה. בשיכון האחרונה הדירה

תזכיר
זדחה המינוי
ל מינויו  עליון לשופט כהן חיים ש

 מטר בזמנו הבהירות. לאחר עד יידחה
 אנשי של התנגדותם על )1076( הזה העולם
 כי נראה אולם זה, למינוי רבים משפט

מפלג שיקולים בגלל באה במינוי הדתייה
ת . . . מפא״י בקרב פנימיים תיים מ ו ל ע  ת

 אביגייל גבעת־ברנר חברת של הרצח
 עוד הסתבכה )1111 הזה (העולם סלומון

למס השבוע הגיעו המשטרה הוקרי יותר.
 הנדיר, האקזוטי היופי בעלת האשה, כי קנה

 בה אהז האחד אנשים• שני על־ידי נרצחה
המש גבתה השבוע חנקה• והשני מאחוריה

נ היים קורות מלוזה מלאה, עדות טרה ב
 את חקרה הנרצחת, של בעלה מאת תב,

 וולדר, מיכאל . . . במכונת־אמת אחיו
 פיל- נורית את שנשא האמריקאי עורך־הדין

 סכום השבוע השליש בזק, במבצע לאשח צר
 בתל־ השלום משפט בבית ל״י 600 של

 בהגיבו הארץ. את לצאת שיוכל כדי אביב,
שרב בקשת לפי נגדו שהוצא צו־י,עיכוב על
 אמר )1110 הזה (העולם דהאן עמנואל נו

בארצות־הברית. הפרשה את יפרסם כי וולדר
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