
 הסטרוקטורלית הנוסחה היא זאת
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 השפעה לו מיחסים ואשר בדמנו
 הלב מחלות התהוזת על רבה
הדם. וכלי

 נעשו בארץ ממשלתי בבית־חולים
 הוכיחו אשר ממושכים, נסיונות

הכולס כמות את להפחית שניתן
 בשמני־מאכל, שימוש ע״י טרול

 חזיות. בלתי חומצות המכילים
ברי מצטיינים ״טית־בית״ שמני

 בלתי־ חומצות של גבוה כוז
 טגון לבשול, טובים והם חזיות
 תשמור נבונה בית עקרת ואפיה.

בהשתמ משפחתה, בריאות על
בתוצרת שה
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 ל״י 1.250 המקלון מחיר
בע״מ נורית חברת היחידים: יצים

במדינה
חוק
אוטו־אפוטרופום

בק הכנסת העבירה שעבר השבוע בסוף
מעש אחת יבשה, חוק הצעת ראשונה ריאה
 בכנסת, אוטומטית העוברות ההצעות, רות

 ומבלי במיוחד, עליהן יתעכב שאיש מבלי
 שלרו־ מאחר עליהן, ישמע הרחב שהצבור

 שנקראה הצעה זו היתה ענין. בהן אין בו
 דתיים (הקדשות נפקדים לנכסי חוק הצעת

 חוק שבהצעת המיוחד תשי״ט. מוסלמיים)
 רמאות, מעשה בקרבה הכילה שהיא היה, זו

לס הכנסת, חברי את שולל להוליך שנועד
ולה העליון, בית־המשפט של פיו את תום
העו רבה מאי־נעימות המדינה אוצר את ציל

אותו. לפקוד מדת
 להעביר נועד נפקדים לנכסי המקורי החוק

 השטח את שעזבו ערבים, של הקרקעות את
 מלחמת בתחילת היהודי השלטון בידי שהיה

 לוקה זה חוק אולם המדינה. לידי העצמאות,
 המכליל סעיף, כל מכיל אינו הוא בחסר.

ההק אדמות על הבעלות את נפקד בהגדרת
 מקובל מוסד הוא ההקדש הערבים. של דש

 ממלא אצלם המוסלמים. בין במיוחד מאוד
 או הצבוריות האגודות תפקיד את ההקדש
 כל למשל. היהודים אצל הלאומיות הקרנות
הקדש. בצורת הם הצבוריים הכספים

 שנתרם הרכוש שייך המוסלמי החוק לפי
 היה הרכוש ניהול ואילו לאלוהים, להקדש

העל המוסלמית המועצה בידי המנדט בזמן
 על ומפקחת נאמנים ממנה שהיתר, יונה,

 לידיה עברו המדינה הקמת עם ההכנסות.
 להקדש שייכים שהיו מיליונים, בשווי נכסים

 נכסי של הרישומים שכל מאחר המוסלמי.
המו של במשרדיה שמורים שהיו ההקדש,

 לגנזך והועברו הוחרמו ביפו, הלאומית עצה
 נכס איזה לקבוע היה ניתן לא המדינה,

 ההקדש, אדמות לא. ואיזה להקדש שייך
 ידי על הוחרמו לנפקדים׳ הפכו שנאמניהן

המדינה.
 כשנה לפני לאפוטרופוס. פטורים

 משפט בן־ישי יצחק הדין עורך הגיש בערך
 (העולם להקדש השייך לנכס בקשר נסיוני

 את בצו־על־תנאי להוציא הצליח ),1131 הזה
 מגנזך יפו אזור של ההקדש רישומי כל

 הקאדי יפו. של לקאדי ולהעבירם המדינה,
נאמ למנות החל חמאה טהאר שייך יפו, של
 הנאמנים במקום ההקדש, לנכסי חדשים נים

 אל באו הללו הנאמנים מהארץ. שברחו
 ממנו תבעו הנטוש, הרכוש על האפוטרופוס

מי לפי נכסי־ההקדש את לנהל הזכות את
 של בזכותם להכיר סירב האפוטרופוס נוים.

 ההקדש, אדמות את לקבל החדשים הנאמנים
מקר רכישת חוק לפי הוחרמו הן כי טען

תשי״ג. קעין
 עו־ שהגיש נסיוניים משפטים בשני אולם
 רכישת בחוק כי טען הוא בן־ישי, רך־דין

 שאיפשר פשוט החרמה חוק שהוא מקרקעין,
 ,1953 אחת, שנה במשך להפקיע לממשלה

ובט התישבות פיתוח, לצרכי ונכסים אדמות
 חוק להקדש. הנוגע מפורש סעיף אין חון,

 חלק רק המופקעים לבעלי־הנכסים העניק זה
 חוק לפי נכסיהם• של האמיתי מהשוזיי קטן

 ההקדש על לנאמן אסור המוסלמי, ההקדש
 משום הנכס. משווי פחות במכירה לקבל

 אינו מקרקעין רכישת חוק בן־ישי, טען כך,
הקדש. נכסי על לביצוע ניתן

נקבע, בו פסק־דין ניתן המשפטים בשני
האפוט אין ההקדש, נכסי הפקעת ידי על כי

 עליהם. לנאמן אלא לבעליהם הופך רופוס
 המוסלמי הקאדי היה יכול לכך, בהתאם

 בכל נאמן מלהיות האפוטרופוס את לפטר
במקומו. אחר נאמן למנות שירצה, שעה

 המדינה. אוצר עבור קשה מכה זו היתה
נכ שנים מאות משך הצטברו ההקדש בידי
 גבה המדינה שנות 11 במשך רבים. סים

הנא פירות אלה׳ נכסים פירות את האוצר
כא להקדש. והשייכים ל״י, במיליוני מדים

צי למטרות כספים אוצר־המדינה הקציב שר
 הדבר נעשה לא המוסלמית, לעדה בוריות

 עתה, יוכלו המוסלמים הקאדים ההקדש. בשם
 בית־הדין על־ידי שניתנו פסקי־דין לפי

 והאוצר ההקדש, נכסי את לתבוע העליון,
 אשכול ללוי אותם. להם להחזיר חייב יהיה
 מיליונים של כזו להוצאה כיסוי שום אין

מתקציבו.
 של בתנאים נכסים. בעל נאמן, לא
 לכנסת להגיש ממשלה שום תעיז לא היום

 המוסלמי, ההקדש נכסי להחרמת חוק הצעת
 החליט לכן בעולם. שערוריה שיעורר דבר

 במסתרים, כזה חוק להגניב שהחליט מי
המוס לעדה הקלות הענקת לשם כביכול
 שימנע חוק להעביר כדי למעשה אך למית,

ההקדש. נכסי החזרת
 בבג־ שעבר בשבוע שהועבר החדש, החוק

)12 בעמוד (המשך

pura את תונכות ובעתיד בעבד המית מרכות

ר מ ו ־ ע ם א ״ כ
 בדיד השבוע הלילות אחד כחצות דהרה מכוניות של ארוכה שורה

 היו ביחד. אי־פעם משנראו יפהפיות יותר בתוכה היו העתיקה. ליפו
 עם שיחד ״,1959 המיס ״מלכת לתואר הראשונות מהמועמדות חלק אלה

״סמ תיאטרון של בכור אורחות היו אשתקד, זו בתחרות הנבחרות
 ״השר של 75ה־ להצגת התיאטרון שערך חגיגית חצות כהצגת בטיון״
 להיפתח העומד יפואי, לילה במועדון נערכה עצמה החגיגה יודע".

 אמני רוב בהשתתפות הבוקר, אור עד הילולה נערכה שם השבוע,
הזה". ״העולם כתב מדווח החדש המועדון ועל המאורע על ישראל.

 אל רב ובדוחק בקושי נכנסנו ךייק
ב החדש, מועדון־הלילה של אולמו 1

 הרגשנו כיאם, עומאד — ביפו הגדול שטח
 כזה דבר לנו. קורה מוזר משהו כי כבר
 נראו הבחורות פעם. אף לנו קרה לא עוד
 בזה, הקשור כל עם בחורות פתאום לנו

 והמשקאות מאוד יפות נראו היפהפיות
 שהיה מכיון במקצת. חריפים היו החריפים

 מקרוב, כך על לעמוד לנו ניתן מאוד, צפוף
למ התחיל העסק כל ביותר. מוחשי באופן

 על דפקנו וצעקנו, שרנו בעינינו. חן צוא
 היפהפיות לכל נשיקות ושלחנו השולחנות

שבסביבתנו.
 תיארנו לא בכך. התבישנו קצת בהתחלה

 תיכף אבל לנו• דוקא יקדה כזה שדבר
 הדבר אותו קרה מסביב שלכולם ראינו

 כובע לעצמו חבש לביא אריק בדיוק.
m ,כביסה, מקל בעזרת נחיריו את הידק מלחים 

 גבי על באקסטזה מלהקיש הפסיק ולא
הש אינשטיין, אריק צבעוני. טם־טם תוף
 ושיגע משמפניה, בחייו הראשונה בפעם תכר
ב שהפעם אלא תמיד, כמו הנערות את

 עמדו טופול וחיים זוהר אורי בלבד. גופיה
 העליה שירי את הרף בלי וצווחו בבאר

 — עלינו ״ארצה נוסח: ומפא״י, השניה
 המוכר שמר, גדעון אפילו היינו!״ טפשים

 תוקפני היה כלל, בדרך שקט כאדם לנו
 כך על לדבר שלא מהכלל, יוצאת במידה

 אחרי לחלוטין שיכור היה אלוני שניסים
 הסבר שום מצאנו לא השניה. הכוסית
שכזאת. משונה לתופעה

 של כזה ששפע בדעתנו אמנם עלה תחילה
מ מלכת־המים נבחרות כל כולל יפהפיות,

ל מהמועמדות ניכר וחלק שעברה, השנה
 ליגה את יחדיו שהיוד — השנה זה תואר

 הוא — והסביבה תל־אביב יפהפיות של א׳
 לא זאת בכל אבל חושינו. את שעירפל

 שפגשנו עד הגיוני. נימוק בכך מצאנו י
 שחקן של היפהפיה אשתו ברלינסקי, בזהבה

 תמיד הנראית ברלינסקי, זאב סמבטיון
fI של השערים מאחד עתה זה יצאה כאילו 

ה הסיבה את לנו הסבירה היא הווג.
אמיתית.

 משהו יש הקירות. שבתוך משהו ״זה
 מבינה לא עוד אני האלה. בקירות אירוטי

 אולי שבועיים בעוד אבל בדיוק, זה את
 החיצוני. מהעולם שמנתק משהו זה אבין.

 פה כשאני שבסביבה, במנטליות משהו יש
 בהתחלה בחוץ־לארץ. שאני הרגשה לי יש

 משהו זה לא. זה אבל לזה. שאסתגל חשבתי
הדא מכל אותי לנתק שמצליח בקירות,

.גות . .מהצרות . . .מהבית . .  מדיזנגוף.״ .
 שלמה הצייר עם יחד היא, זהבה אגב,

המועדון. של בעלתו צפריר.
★ ★ ★

הווי! לביים נותנים לא
 במקום להקליט רצו גדול ערב אותו

 חצות־ הרדיו תכנית עבור סרטים £״כמה
 שצריכה תכנית זאת זוכרים, אתם אם וחצי.

 של המיוחד ההווי את המאזין בפני להביא
 לא אבל שלה. הרוח ואנשי ישראל אמני

 מדי יותר היו האורחים דבר. שום הקליטו
 בדיחות וסיפרו מדי יותר שרו שמחים,
 הפסק. בלי זאת עשו הם מהמידה. למעלה

 עורכי שיעמום. של אחד רגע אף היה לא
 הוזי. של רגע אפילו לביים יכלו לא התכנית

התכנית. את ביטלו אז
 400ו־ שבקירות והאירוטיקה השמחה מרוב

 בתוך שהצטופפו יפהפיות, מחציתם האנשים,
 המקום את לראות היה אי־אפשר הכוך,
 המקום יפתח הקרוב שישי ביום אבל עצמו.
 אפשר אי פעם שוב ואז הרחב, לקהל
 ההפסקה את ניצלנו כלום. לראות יהיה

 פינת־חמד של טיבה על לעמוד כדי הקטנה
זו. חדשה
 כל ועוד הגדול השטח לזה קראו פעם

 תושבות גילו מאז אבל גנאי. כינויי מיני
 גן־העצ־ ואת בן־יהודה רחוב את המקום
 שלמה. מפרץ רחוב למקום קוראים מאות,

 שנגמר במקום הרחוב, סוף עד הולכים
 ויורדים הצרפתית, הכנסיה ומתחילה הכביש

 בסימטא הים. לכיוון צרות אבן במדרגות
 הבנין עומד לכנסיה, דבוק ימינה, הראשונה

 הארכיאולוג קפלן, בקשתות. מעוטר העתיק
עצמו שד,בנין אומר תל־אביב, עירית של

מיפ־ שמצאה נערה
”'I I  I I I שנוצר מהחום לט 
למאוורר. רגליה חשפה הרב, הדוחק עקב

Y r r > t W•_% ז בנדיקט, בתיה  המוע־ א̂ח
/I V מחליפה השנה, של מדות 111 י

אשתקד. הסגנית_של קובאץ׳, אסתר עם רשמים

 מ׳ מורכב
 עת לבנין
 הט אפילו

 400 כבר
 אמז בעלי

J1 מורים,
 בהתחלה

 מ זירים.
 יפו ערבים
 אול שמש
 כאוו להם

 את! חסמו
 פתח רק
 !חוסכ היו

 בעז קיבלו
 צריכי! היו
יבש. זבל

 במלחמת
 לנ ציירים.

 של לצייר
ק: המזכיר

מבע
שג הבילוי

 k הגדול.
 של קומונה

 פסל אחד,
 או מצאתי

 מהב עשה
 ג׳ החדרים,

 הו העשור
 גד למשהו

 י החלוצים,
 זו סביבה

 היסטורית,״
ברלינסקי,

£
משהו
fty One

 < הנתונים
 שהיו בנין
 קראו רגל.

 זה ״אוי,
״נ< זהבה.

 זו קזנובה■
 בבקשה.״
צפריר:


