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ה האקדמיה, חבר של המהירה תגובתו
 ההצעה, על גרינברג, צבי אורי משורר
 המליאה מן ״העדרותי גלויה: בצורת שוגרה

 ב־ המחבל הכתוב, הצעת לעצם מחאה היא
 זכות ופוסל לשוננו, של החוקה חוכמת

מחוקק.״ כמוסד האקדמיה
 סופרד, — אחר אקדמיה חבר היה נסער

 אסור. העברי הכתב את ״לכער עמון: ש״י
גור אלא שאינם לחידושים מתנגד אני לכן
 שניתנה כמו העברית את שומר אני עים׳
 צעיר של סיפור לקחתי אתמול מהתורה. לנו

 לא אבל מאד, מוכשר שהוא אפילו שיתכן
 הצעת לפי שלו. הכתיב בגלל לקרוא יכולתי
 כף, אם יו״דים. בשני עין כותבים הוועדה

 בשלושה חיים כותבים לא מדוע שואל, אני
יו״דים?״

 שהיה קרוא, ברוך המבקר האקדמיה, חבר
״ב ישיבה: באותה בוויכוח הראשון הנואם

 זאת בכל כאן, מאשר יותר מתלבטים אנגליה
 פי על אף חדשות, איתיות שם הוסיפו לא

ה גם שאו. כברנארד גדולים זאת שדרשו
 הוסיפו לא המהפכנים, מגדולי שהם רוסים,

 נחנך אם שלוש. השמיטו להיפך, אות; אף
 לא שנים 10 בעוד הרי כך, לקרוא ילד

 אלטרנאטי- הצעתי התנ״ך. את לקרוא נוכל
ב ניקוד של ממשלתי חוק להנהיג בה:

 ישננו כך ובפירסומים. בעיתונים קולנוע,
 נקודות בלי גם לקרוא ויוכלו העברית, את

אחר־כך.״
 כל נגד מגמות: שלוש הסתמנו באקדמיה

 כפי לא אולם שינוי׳ בעד בכתיב. שינוי
ה של הראשון חלקה קבלת בעד שהוצע.
 את רחמים בלי שללו כולם אבל הצעה.

 בהצבעה תעבור לא שוודאי הלטינית, ה־ע
מספר. חודשים בעוד שתערך

בינתיים, הודיע מלצר שמשון המשורר
יוסי הכתיב שחידושי ומצא חשבון עשה כי
ההדפסה. מהוצאות שליש פו

לוח האקדמיה בעוד עדיפה. לאטינית
 פרטית מלחמה עורך הזזעדה, נגד מת

באוני העברית ללשון צעיר מרצה משלו
 העברי. האלף־בית נגד בירושלים, ברסיטה

 הלטיני: הכתב את לאמץ מציע אורנן עוזי
למע הפותרת, האקדמיה, מאמצי על ״חבל
 בכתיב. לנו שיש מאד קטנות בעיות שה,

 טלאי־טלאים. מאשר טוב אחד פתרון מוטב
 הבעיות כל את לפתור עשוי הלטיני הכתב
 אין הלטיני בכתב בהן. מתחבטים שאנו

 וציוד ברור, נפיץ, הוא בקריאה. דדמשמעות
ובזול.״ בשפע מצוי שלו ההדפסה
 לטיני כתב לאימיץ אחר נלהב מצדד

לפג* מחיפה. אב׳־נור מיכה דר׳ הכימאי הוא

 שיטה פרט בה חוברת, כתב אף שיים שלוש
 מורחב, לטיני בכתב עברית לכת־בת מיוהדת

 החוברת העברי. בדיקדוק שינוי כל ללא
החדשה. שיטתו לפי הודפסה
 ב־ כתב ארנון לידידו הבא״ המכתב את

או מיוחדת, במכונת־כתיבד, עברית־לט־נית׳
בעצמו: בנה תה
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כאר לפני חלוצים. אינם ואבינור אורנן
אי הסופר־הבלשן־העתונאי כתב שנה בעים
 לטיני״״, בכתב עברי ספר אב׳׳י, בן תמר

 אביו, שגם מתברר ממנו בירושלים, שהודפס
זו: לשיטה הסכים בן־יהודה, אליעזר
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 מראש. ־דשים ח ההג את הכין לא איש
 הקהל. את להרקיד דאגה לא חגיגות ועדת

 להמונים שימחה הוראות חילק לא הרמקול
 לרחבה כלל הופיעה לא המנגנים ולהקת

 שבבני־ מויז׳ניץ הרב בית שלפני הענקית
חסי שירי הקהל כל שר אף־על־פי־כן ברק.
 וליד הטקס, לפני שעות שלוש במשך דים

 רקדו החול ככר שבראש הקטנה הבטון במת
 שרים כשהם חסידים, של עיגולים־עיגולים

 אודה רבם: שירי את ובהתלהבות בדבקות
בוקר. כוכבי יחד ברון חוקר, לבב לאל

ה היסה גייט!״ רבי דה שא! שא, ״שא,
 על שצרו האלפים של מפיותיהם האדיר לחש
 והרוקדים, השרים קולות את הרב של ביתו

 החופה ליד הממושכת מההמתנה שהתעייפו
היצוקה.

 כולם מויז׳ניץ, הרבי של פלוגות־הסער
 מעוררי זקנים ובעלי ארוכות קפוטות עוטי

 שבעלי כדי השטח, את לפנות דאגו יראה,
 שבע בשעה לחופה. להגיע יוכלו השימחה

את נשאו אנשים עשרה הטקס. החל בערב

 על חן־חן ידידי, עוזי ,4.2.61 חיפה, *
 אחד״. ״בצרור בתוכנית בקול־ישראל השידור

הקהל. לתודעת יחדור שמשהו נקווה
 שאני ארבע, פחות שנה ארבעים ל.י זה **
 מעודי ממש. ולילה יומס העברי בכתב הוגה

 אלף־בית לעברים מדוע להבין יכולתי לא
 ונעים קל כה — ולנוכריס ומסובך קשה כה

 — עשר בן אז ואני — אחד יום לשימוש?
ואשאלנו: לאבי פניתי

צפפה כפית החדשה הגדר
בגבול עוברת

לשמיים הדרך

 לחופתו. החתן של בדרכו הנרות־האבוקות
 את להוביל כדי דרושות היו נשים שבע

 לחופה מתחת אל המהוללה הבתולה הכלה
 הצליחה כאשר להרימה נחפזו יחד וכילו

 ק־ל ואילו הטקס. במשך פעמיים להתעלף
 החתן הבחור לרגלי מתחת הכוס של הנפץ

 שליט״* יהודה משה הרב בתוי״ש המו״מ
 דעי- אב״ד זצ״ל ורנר זאב אשר הרה״ג בן

 בתי כל את להרוס איים תע״א״, טבריא ה״ק
מגרו שבקעה ה״מזל־טוב!״ בנהמת הסביבה
ל שנאספו חסידים אלפי כמה של נותיהם
ובני־ברק. היפה מטבריה, מאורע

 יחתן לא ויז׳ניץ בית ההלה. שיירי
הא מאיר״ל חיים האדמו״ר•• הרב נכדת את
 הבכירה, הבת התחתנה כאשר ככה. סתם גד

 מאמ־ חתן לה הביאו וחצי, שנתיים לפני
 תחיה מרים מרת לאחותה, הרחוקה. ריקא

 מבית מתאים חתן נמצא לא ימים, לאורך
 קרוב עם הזיווג נערך לכן חסידי. אצולה

 וכבר עילוי וגם צדיק גם שהוא משפחה,
 לחתונה בטבריא. מנהל־ישיבה הוא 19 בגיל

ה ויז׳ניץ בית תפוצות כל באו המפוארת
 בבני־ברק בחיפה, שלוחות שהקים רומני,

ובירושלים.
לה הצליח ל וגש פנסיון של הענק האולם

 סביב שהתכנסו החוגגים, אלפיים את כיל
ה בלבד. אורחים לאלף שנערכו השולחנית

המיות אלף לגמרי: ספונטני היה פתרון
 אלף ובעוד השולחנית, על נעמדו רים

 זכתה רבע־עוף, במעדני ליבו מזין מסובים
 הרב במראה נפשה להזין האחרת המחצית
 העוף את תוקף כשהוא המזוקן, האצילי

 של פ־סקת בלתי ונשיפה נשימה בין שלו
.10 דובק סיגרית עשן

 השולחנות, על בדבקות עמדו החסידים
 הענקית מהחלה הפורס ברב עיניהם הזינו

 כדי רגע כל לזנק מוכנים במיוחד, שנאפתה
 מורם. על־ידי שפוזרו שייריה את לחטוף
מהם ומשנבצר ידו, את ללחוץ כולם נדחקו

 את מטרים חמישים של ממרחק להושיט —
 לנגוע לא אם ניסו, הרב, אל ידם

 האויר גלי את מרחיק לחטוף אולי ממש,
הצדיק. של הברוכה היד תנועת של

 סגורים וכלתו החתן היו זמן אותו כל
הו וכאשר בפנסיון פרטי בחדר ומסוגרים

 קריאת שנית פרצה מעשה, לאחר החתן פיע
והרי השירים נתחדשו ושוב טוב!״ ה״מזל
וכרצונו. הרב־הסב קצב לפי קודים

 המוקדמות הבוקר בשעות. התפזרו כאשר
 היה הבוקר, עד עמו שריקדו הרב, חסידי
 ולא היתד, לא כזו שחתונה לכולם ברור
 ועד כמיבן האחרונה החתונה מאז תהיה

ספק. ללא — הבאה החתונה

ל הגבו
; י ה-ז ר לי א ד רה״ ״ משח

 שלוש זה ביתרה אשר הנמוכה, התיל גדר
 שליד בית־צפפה, הערבי הכפר את שנים

והירדני הישראלי — חלקיו לשני ירושלים,
נוע כי היה ודומה במקומה התאזר,־!ה —
 רוכזו הכפר חיי תמצית קבע. בו לשכון דה

 את שחצה דוקרני, ספיח אותו סביב דווקא
מיד — בכפר שנולד ילד לשנים. הכפר

 בתורה ונתפלא המופלג החתן הבחור *
 לאורך שיחיה יהודא משה הרב שמים ויראת
 זאב אשר הגאון הרב בן אמן טובים ימים
 דעיר זין בית אב לברכה צדיק זכר ורנר

 האלוקים. ע־ר תבנה מבריא הקודש
דרבנו. מוחנו אדוננו **

ה מן שהקרובים כדי הגדר, אל הביאוהו
 נערכה אם בו; לחזות יוכלו השני עבר

 התהלוכה עברה הכפר, מחלקי באחד חתונה
 הצטרפה ואליה הגדר, מתוחה בו ברחוב

 כאשר השני; העבר מן מקבילה תהלוכה מיד
 לאורך האחרונה לדרכו הובא אדם, מת

 צדדיו משני בוקעות כשהייללות גדר, אותה
גדולה. אחת בקינה

 שלוש- במשך גכוהה. יותר גדר
 הכפר הדוקרני. הפצע הגליד השנים עשרה
 את חי גורלו, עם השלים לדלקת, הסכין

 שהוציאו ובשלמה, בשקט היומיומיים חייו
 בגבול ביותר השקט הכפר של מוניטין לו

ישראל־ירדן.
 בבית־ השקט כי אחרים, טענו מאידך

 פורצי בו חסרים ולא מדי, שקט תעו צפפה
רש לסידורים נזקקים שאינם שקטים, גדר

המש איחוד מצוות את לקיים כדי מיים
בלילה. וביחוד פחות,
 כאשר שהתפלאו אלה היו מעטים לא לכן,
 צבאית משאית לכפר נכנסה שעבר בשבוע

 עוקרת החלה ממנה, שירדה חיילים וקבוצת
 בין שהמחיצה היה נדמה לרגע הגדר. את
ה המשאית אולם כליל. נפלה הכפר חלקי שני

 איב־ ,הראשונה בעקבות שהגיעה נוספת,
 עמה הביאה היא האופטימיסטים: את זבה

 דוקרני תיל וסלילי גבוהים ברזל מוטות
 את פטיש מהלומות מלאו מהר חיש חדש.

 הכפיות חובשי של עיניהם ולנגד האוויר
 גדר־ קמה עבריה, משני שעידו האדומות,

מטר. שלושה של בגובה תיל
 ליד ישבו עת באותה ושנאה. אחכה

 וילדה זקן המבותר, שברחיב הבתים אחד
 שאלה סבא?״ שם, עושים הם ״מה קטנה.

 ענה. הגבול!״ את עושים ״הם הנכדה.
 בשביל ״אבל והוסיף: לרגע חשב הוא

עשו הגבולות גבול. לא זה ושנאה אהבה
 זה — אללה בשביל בני־אדם. בידי יים

מסחרה!״

משפט
ה פי צו ת מ פיו צו ה ל ל י ל

 בדיוני יום־יום של עניין הן מוסר עברות
 הממלאים הקבועים, המאזינים בתי־המשפט.

 לגלות הפסיקו אף השופטים, אולמות את
 כנגד המוגשים המשפטים בעשרות עניין

 מועלית פעם מדי אך וסרסוריהן. פרוצות
 צעירה נערה של מזעזעת פרשה השופט בפני

 חיש ומתדרדרת סרסור של ברשתו הנופלת
רחוב. כרוצת של לדרגתה מהר

 בפני צעירה העידה חודשים מספר לפני
 סרסור נגד קורנגולד בנימין השלום שופט

 אותה שהכריח לאחר מרווחיה, שהתפרנס
 הנאשם בלבד. 16 בת בהיותה בזנות לעסוק
 מאסר שנות לשלוש נידון בדין, הורשע
).1246 הזה (העולם
 פחות לא מזעזעת פרשה חול. כימי רק
 שופט בכני אחדים שבועות לפני נגולה

שהא ננת, המתל טרייביש. יהודה השלים
 רווחיה על בחיים )25( קמחי דויד את שימה

:בעדותה כיפרה ,14 בת בעודה כפרוצה
מקו של בצריף קמחי דויד את ״הכרתי

 במוסד אז הייתי הכושים. רחוב ליד בי,
המנ אותי ביקשה לחופש וכשיצאתי צופיה,

 מהמוסד .שברחה אחרת, הברה ;פש ל תח
 כשנכנסתי מקובי. אבל ,־רה השביעית ולכי

חבר את אבל הנאשם, דויד, שם היה לצריף
 הציע והוא לדבר התחלנו מצאתי. לא תי
הסכמתי. אתו. לצאת לי

 ל־ אותי לקח שהלכנו; הראשון ״ביום
)16 בעמוד נהמשך

128315 הזח העולם


