
כמדינה

קפריסין) כהרי (חופשה

בקפריסין חופש מבצע
על־ידי מאורגן

ל ב בע״מ נס־עזת חבר ת
★

 כיותר היפה כסכיכה נהדרים ונופש חופש ימי 11
 הים. פני מעל רגל 3700 של כגוכה קפריסין, של

כפלטרס. ״ספלנדיד״ ראשונה, ממדרגה כמלון השהות
*

 שלמים וימים ימים חצאי של סיורים בולל הטיול
 להרי לטרודום, מספוטמום, לאשרות ;האי רחכי לבל

 כאמיאנדום, אסבסט למחצבי לפרודרומוס, אולימפוס,
ועוד. לכלפאים לקרניה, ניקוסיה, הכירה לעיר

 כבוקר 15.8.60 :מלוד יציאה
כערב. 25.8.60 :ללוד חזרה

קיבוצי. יציאה והיתר בדרכון יוצאים המשתתפים
הזה״ ״העולם לקוראי המחיר

קיבוציים) והיתרים דרפון (מלבד
. הכל בולל ל״י 298-

ל״י 238— 12 גיל עד לילדים
★

מוגבל. המקומות מספר
אצל מיד מקומף את להזמין נא

בע״מ נסיעות חבו חבר
 65781,67551 טל. ,75 נחלת־ענימץ רחוב תל־אכיב,

★

)7 מעמוד (המשך
 פוסט הג׳רוסלס עורכי ניסו ליאור שהודבק

 שמו לא הם אחיד. רקע של רושם ליצור
 לא הדגל קצוות את שחיברו בעת כי לב

 מטה, כלפי שלה הטבעי בקו הקשת נמשכה
 ירד שממנה חדשה, פיסגד, נוצרה אם כי

תמונות). (ראה שניה בקשת הדגל
 על- כי לב שמו לא הם מכל: גרוע 0

 ליאור את מציגים הם הצילום סילוף ידי
תמונה. באותה פעמיים

 בן- רצה תחילה׳ 7 זאת עשו מדוע
״הת הילדותי. התעלול מן להתעלם אליעזר
 מאוחר הסביר בשבילם,״ כל־כך ביישתי

 זה.״ על לדבר אפילו רציתי ״שלא יותר,
 בקשר אליו הפונים מספר משגדל אך

 בפני העניין את להעלות לנכון מצא לצילום,
 הכנסת לקצין מיד פנה לוז הכנסת. יו״ר
 מכתב לנסח ממנו ביקש חצור, יונה משה

 חצור: כתב העתון. למערכת רשמי מחאה
 של תעודה תינו בכנסת הנעשה צילום כל

 מיסמך כזיוף כמוהו הצילום סילוף הכנסת.
< רשמי.

 מה מצאו לא בקלקלתם שנתפסו העורכים,
להשיב.
 השאלה סביב העיקרית, התעלומה בצד
 תעלומה ביצבצה בן־אליעזר?״, נעלם ״היכן

פוסט? הג׳רוסלם זאת עשה מדוע משנית:
 יכלו מדיניים שמשקיפים היחידי ההסבר

 בן־אליעזר אריה כי היה, דעתם על להעלות
 של פסיכופאטית שינאה חרות. חבר הינו

 הקשור דבר לכל המפא״יי היומון עורכי
 שהרי הטיפשי. למעשה אותם דחפה בחרות,

 כל על פוסט, הנ׳רוסלם לדעת — אי־אפשר
 שהן. כמות העובדות את להראות — פנים

 האופוזיציה שמנהיג העובדה לא ובוודאי
הכנסת. של הנשיאות במת על יושב

עתונות
ת שו ד ת1■ש ח ו

 המתנהל הפרחחות, נגד המבצע כדי ״תון־
 על־ידי תל־אביב אזור בכל כשבועיים מזה

 על- לגוונו הוחלט תל־אביב, מחוז משטרת
 את המנהלים ספסרים על כללית, סריקה ידי

המש והרצל. לילינבלום ברחוב העיסקות
 החלה ניידות, בכמה למקום שהגיעה טרה׳

כש והנה הנה הולכים שנראו אנשים לעצור
חשודים. תיקים או חבילות בידיהם
בינו קומה בעל אדם נעצר השאר ״בין

 ונראה עבה עור תיק בידו שנשא נית׳
שהופ האיש, פעמים. כמה זה ברחוב עובר

 אתה ,מדוע :שאל השוטר, ידי על תע
,קי : השוטר לו השיב כך על ד אותי עוצר
 נדבר הכל. זה חשודים. לעצור הוראות בלנו

 למכונית.׳ עלה במשטרה.
 לי שיש מה כן לפני תראה שמא ״,אבל

 השוטר תיקו. על החשוד הצביע הזה,׳ בתיק
 ואם בתיקים לחטט מוסמך אינו כי השיב
 לשוטר בהתנגדות יאשימו יתנגד, האיש

 יודע אתה ,האם — תפקידו מילוי בשעת
 הזאת?׳ האשמה פשר מר,

 כד ,ומשום העצור. אמר היטב.׳ יודע ״,אני
למש והובא למכונית עלה האיש אתנגד.׳ לא

 אלא איננו העצור כי נקבע שם מקום טרה,
 אותו הכללית. התביעה משרד מפרקליטי אחד

 כתבי עשרים ,החשוד׳ של תיקו הכיל בוקר
 ספסרים...״ נגד אשמה

 זה, סיפור הופיע כאשר מקצועי. עגין
 היומין של ודיינים תיקים במדור השבוע,

 אך הקוראים, בקרב רב עניין עורר חרות,
 אחרת שיכבה בקרב יותר עוד מיוחד עניין

 כלל בדרך להלהיב, קשה אותה קוראים, של
ה הסיפור למקרא העתונאים: ציבור —

 שהתפרסמו נוספים סיפורים ושני מרתק,
 לרבים נדמה היה מדור, באותו ביום בו

פעם. אותם קראו כבר כאילו
 הוציא הוא הפתרון. את מצא אחד כתב
 של הדין שורת הספר את הספרים ממדף
 שנים. תשע לפני שנפטר ,,המנוח גל יעקוב

 מילה כולו, הסיפור את קושי ללא מצא שם
 את הוסיף רק בחרות הטור בעל במילה.
 לסיפור לספק שנועד הראשון, המשפט

 לעומת השבוע. קרה כאילו אקטואלי, רקע
 העמוד, מספר את אחד: דבר החסיר זאת

המקורי. בספר

משטרה
ה צ רי ת פ תי רו רי ש

 )52( כהנוביץ שאול הקיוסקאי משחזר
להי ועמד לאבן־יהודה מתל-אב־ב אחד ערב
פרו היתר. הדלת עיניו. חשכו לביתו, כנס
 שעלתה הראשונה המחשבה ושבורה. צה

 את רוקנו היעדרו, את ניצלו גנבים במוחו:
נשאר לא העניין בו. שהיה מהמעט ביתו

ק ־ -ב ח
ל ו י ט י ה ל א י ד י א ך ה ר ו ב ע

 העולם של הנוכחית המערכת ממייסדי *
אברך. דינח הפסנתרנית של בעלת הזה,

16צימס פרסום

לע שנשאר עוזרו, רב. זמן תעלומה בגדר
 זמן כעבור לכהנוביץ סיפר בקיוסק, בוד
 את שפרצה היא עצמה המשטרה כי קצר

והסתלקה. בבית חיפוש ערכה הדלת׳
ה את קצין מפי קיבל המשטרה בתחנת

 מועד, פורץ כי לנו ״הודיעו הבא: הסבר
 במקום.״ מסתובב המשטרה, על־ידי המבוקש
 כהנוביץ של לביתו השוטרים כשהגיעו

 להם, שנראו אופניים זוגות מספר שם מצאו
 הרבה, חשבו לא הם כגנובים. משום־מה

 תפשו שהפעם בטוחים הדלת, את פרצו
ריק. היה החדר הגנב. את סוף־סוף

 עוזרו, אל פנו לא מדוע כהנוביץ כששאל
 שוטר הפקידו לא מדוע או— בבית הוא אף הגר

השוט לו ענו המופקר, הרכוש על לשמור
״להשגיח השכנים מאחד ״ביקשנו : רים . . .

 על כהנוביץ התרתח משפט!״ אגיש ״אני
 אבן־ מועצת אל פנתה המשטרה הזלזול. יחס

 בתיווכה להתערב. ממנה ביקשה יהודה,
 הותקנה הדלת — לפשרה הצדדים הגיעו

 נוסף תשלם, אשר המשטרה, חשבון על
 תרומה — לירות חמש בסך פיצויים לכך,

סוציאלית. לעזרה למוסד
 הו־ לא התרומה הותקנה. לא הדלת אולם
 תביעה להגיש כהנוביץ עומד וכעת תרמה.

 הפעוט הסכום ״לא הפורצים. נגד משפטית
 אבן־ תושב מתמרמר כאן,״ העיקר הוא

 חושבים שכך ״אלא שנד״ 25 מזה יהודה
 הראשון הוועד חבר שהייתי שאני, כולם

 מעורב באמת בית־הכנסת, וגבאי במקום
אפלים״. בעניינים

התיישבות
ה מ ד א ה ה ל חו ה

 הקרקע על שעלו התימניות המשפחות 80
והתל מרץ מלאות היו אליקים מושב של

 שימש קודמות בשנים כי ידעו לא הן הבות.
 שעבודת ערביות לכנופיות כבסיס המקום
 למתי- כשאמרו והלאה. מהן היתר■ האדמה

 יהיה משקיהם של העיקרי הענף כי שבים
 בו. לעבוד מיד להם יתנו כי ביקשו המטע,

במט לטפל והחלו קצרה הכשרה עברו הם
בעצמם. עיהם

האדו השזיפים את לאסוף העת כשהגיעה
 ולא כמעט רבה. אכזבה להם נכונה מים
 היה הענבים בכרם היבול לאסוף. מה היה

הת המדריכים, אל הלכו המתישבים דומה.
 תנו חולה. שלנו ״האדמה בפניהם: לוננו

 מיהרו. לא המדריכים אחרת.״ אדמה לנו
 של ההכשרה בחוסר האשמה את תלו הם

התימנים. המתישבים
 שנה עצמו, על חזר הדבר כאשר אולם

חו התימנים. החקלאים נואשו שנה, אחר
 לסילוק לחצה מקורות וגדלו, הלכו בותיהם
 שירותיה את הפסיקה וקופת־חולים החובות

 החקלאיים המדריכים הילדים. מרובה לכפר
 מלבד לכישלון, סיבות לחפש להתחיל נאלצו
 לבדוק הוחלט המתישב. של הכשרתו חוסר

באמת. חוגה אינה אם לוודא האדמה, את
 צריכים היו לא הסוכנות של האדמה רופאי

 התברר שטחית סקירה לאחר הרבה. לבדוק
הח העולים את להושיב שמיהרו שבשעה

 הקרקע. של בציציותיה בדקו לא דשים,
 אחוז הכילה — מאוד חולה היתה היא
גבוה. סיד

 לבין הכפר אנשי בין בפגישה השבוע,
מי לתעסוקה לדאוג הוחלט הסוכנות, נציגי

אד שטחי עבורם לחפש לתושבים, נימאלית
תשו עליה אין שעדיין השאלה אחרים. מה
ביוד יושבים נוספים מושבים כמה היא: בה
? דומה אדמה על ביודעין ושלא עין

חברה
ל יד רג נ

 מסיבת את דיטריך מארלנה ערכה כאשר
 בואה אחרי מיד דן, במלון שלה העתונאים

 מתרגם בעברית. השאלות רוב נשאלו ארצה,
 לאחר ורק לאנגלית, השאלות את תירגם

 רק תשובתה. את האורחת השמיעה מכן
העברי: במקורה דיטריך הבינה אחת שאלה

וזיסגאל?״ מאיר את מכירה את ״מניין
 צחוק היתר, מארלנה של המיידית תשובתה

 כי להסיק היה אפשר שממנו מצלצל, לבבי
 של 1 מספר הפעיל את היטב מכירה הינד.
 מארלנה, של ביתה כי הסתבר זוייצמן. מכון

ה את יצרה אשר היא לפניה, כאן שביקרה
וייסגאל. לבין אמה בין הראשון קשר

 התקרב האורחת שביקור שעה השבוע,
 וייס־ מאיר כי הגבוהה בחברה נודע לקיצו,

ש במעונו לכבודה, מסיבת־גן יערוך גאל
 כי הודיע מישהו שהינו מי כל ברחובות.

שם. יהיה
ה של ההפתעה חתלתולית. גברת

 את להציל וזיסגאל הצליח כיצד היתד. עונד,
רק באו לבסוף המונית. מהסתערות מסיבתו

1ו88 חזה יועולם


