
 השנים חשבון על רק למעשה ושנזקפו
 ממש, בלחי־חוקי הוא זה מעשה הבאות.

 שינסו מסחרית, חברה או פרטי בנק וכל
רשיונם. לשלילת צפויים כמותו, לעשות
הת מידת לסי היה, נדמה הראשון ברגע

 שלפחות האופוזיציה, אנשי של מרמרותם
מאוח יהיו האוצר לשר הגינוי בהחלטת

 הסבר אחרי חירות, נרגעה ראשונה דים.
 ישראל הוועדה, יושב־ראש של בטחוני

ש עד חלושות מילמלו הליברלים גורי.
 שנציג התברר לפתע ההצבעה. עת הגיעה

 בא ולא עסוק היה המפלגה של אחד
 הצעת־ הציע שערי יהודה ואילו לישיבה,

 עצמו. הוא רק תמך בה מסתייגת, פשרה
הגינוי. בעד מפ״ם נציג רק היה לבסוף

במיו נרגש לא עצמו ששר־האוצר נראה
 שבוע באותו החולשה. ענות מקול חד

 על הממשלה החלטת לאור יצאה עצמו
 שמטרותיה גרעיני לפיתוח החברה הקמת

 הגרעו־ כיסוי השאר, בין היו, המעשיות
 כספים הוצאת בגלל ניגרמו שכבר נות

 להשיג רצוי מטרותיה ושאת בלתי־חוקית
 ומפעלים מוסדות של בכוח התרמה על־ידי
הישראלית. הגרעינית לחברה

משפט
לטבח כצאן
 בבעתה. במיטתו התעורר שש בן פעוט
הקו לישון. יכול לא ״אני בכה, ״אמא,״

אותי.״ מפחידים האלה לות
 כמו אונים. חסרת היתד, אמו אולם •

 בית־ ליד השוכנים הדיירים עשרות שאר
 של חייהם כי תל־אביב. שבצפון המסבחיים

 לסיוט שנים במשך הפכו השכונה תושבי
ממושך. אחד

 הוקם כאשר קוימו. שלא הבטחות
 חלם לא שנה, שלושים לפני בית־המטבחיים

 השומם, חוף־הירקון ליד זו, שסביבה איש
 של ביותר המאוכלסת הסביבה פעם תהיה

תל־אביב.
 נשמעו כבר מאוחר יותר שנים עשר אך

 שבקשו הדיירים, ראשוני של קולותיהם
הנו ממקומו בית־המטבחיים את להעביר

 אך בירקון רבים מים זרמו מאז כחי.
 מכתבי לערמת פרט השתנה, לא מאומה

בב הצטברו אשר שלא־קויימו, הבטחות
הדיירים. של תיהם

 שמונה־עשרה לאחר חדשים, כמה לפני
 קץ לשים הדיירים החליטו צפיה, שנות

 התל־אביבי, לעורך־הדין פנו הם לבעייה.
 תביעה לבית־המשפט הגישו נאמן, אברהם

 בית את להעביר תל־אביב עיריית נגד
ממקומו. המטבחיים

 למטרד מביא המטבחיים בבית ״השימוש
 מגורים,״ אזור שהוא לתושבי־האזור, חמור
 הצחנה הרעש, ״הליכלוך, בבקשתם. כתבו

 מבית העולים הנשחטות הפרות וגעיית
 התושבים,״ בריאות את מסכנים המטבחיים,

 רופאים, חוות־דעת הביאו אף מהם אחדים
לחלו מבעד הנשקפים המראות כי שהעידו

 עלולים בית־המטבחיים את הסובבים נות
לילדים. חמור פסיכולוגי נזק לגרום

ל צורפו השבוע והצליל. כתמונה
 המוצג מעניינים. מוצגים שני התביעה תיק

 אחד הקליט אותו סרט־קול היה הראשון
בק ממנו במקצועו, רדיו טכנאי התובעים,

המו הפרות של הנוראים הגעיה קולות עו
 השכונה חלל את הממלאות לטבח, בלות

 המוצג והלילה. היום שעות כל במשך
 שצולמו מזעזעות תמונות סידרת היה השני

 בפירוט נראה בהם הבתים, אחד ממרפסת
 בהמה חלקי פושטי־עורות מנקים כיצד

 עצמות גללים, עמוסות לקרוניות בסמוך
קרוש. דם ועיסת

התובעים ביקשו אלה עובדות באמצעות

האו מאוירת־הבלהות מושג לשופט לתת
ביממה. שעות 24 משך אותם פפת

 לא מהם לאיש כס!?. שווה בריאות
 קשה. יהיה המשפטי המאבק כי ספק היה

 ניסה תל-אביב, עיריית של דינה עורך
המט טענת את לקבל אין כי לטעון אמנם

 בית־ קיום על ידעו והתושבים מאחר רד,
 אולם לדירותיהם. שנכנסו לפני המטבחיים

 זה משפטי תירוץ שמאחרי היה, נראה
 בית פשוטה: יותר הרבה סיבה מסתתרת

 תל־ לעיריית שנה מידי מכניס המטבחיים
 ולמועצה־הדתית לירות, אלף 140כ־ אביב
 שבבאר־טוביה למרות דומה. סכום שלה
 את לספק המסוגל בית־מטבחיים עתה הוקם

 להעביר העיריה מסרבת הארץ, כל תצרוכת
הש תועבר באם כי לשם. שחיטתה את

 השווה זו, הכנסה ממנה תישלל חיטה
 של הנפשי מהשקט יותר כנראה, בעיניה,
הצפונית. השכונה תושבי

חימך
בדשא ווהר

 של הדתי התיכון בית־הספר תלמידי
 חודשיים־ לכיתותיהם השבוע נכנסו אשקלון

עד שנת־הלימודים. תחילת אחרי וחצי

 והזוהר המישנה שיעורי את קיבלו עתה
העיר. במידשאות

 בתחילת ללמוד, התלמידים באו כאשר
 להם בנתה לא העיריה כי הסתבר השנה,

לחד להיכנס עליהם וכי מיוחד, בית־ספר
 הכללי. התיכון בבית־הספר הפנויים, רים

 דחה ברץ, חיים הדתי, בית־הספר מנהל
תל עם אחת בכפיפה החינוך ההצעה. את

 הצעירים את יקלקל סבר, חופשיים. מידים
הדתיים.

 לבתי־הכ־ השיעורים את העביר תחילה
 גירשו לרכושם, שדאגו הגבאים, אך נסת,

 עברו ההורים בהסכמת התלמידים. את
 שלא דבר — הציבוריים לגנים השיעורים

 תגובתו: תגר. אריה העיר, לראש נעם
תש לא שהעיריה הדתיים, למורים הודעה

 מתייצבים שאינם מאחר משכורתם, את לם
שלהם. החוקי במקום־העבודה

להז מיהרו המורים תיבנעו!" ״אל
בטו היו הם הסתדרות־המורים. את עיק
 האגף עמד מאחוריהם כי בנצחונם, חים

 תיכנעו!״ ״אל במשרד־ההינוך. דתי, לחינוך
הדתי. האגף אנשי יעצו

המורים, הסתדרות מזכיר לוין, שלום
 כן על לעניין. ראשו את להכניס רצה לא

 שהיא מאשקלון, למורים ההסתדרות הודיעה
 הדתי האגף להכרעת הפרשה את תעביר

 האגף, יקבע אמנם אם במשרד־החינוך.
אי הכללי בבית־הספר מעורבים שלימודים

 בתבי־ ההסתדרות תתמוך — חינוכיים נם
הדתיים. המורים של עת־השכר

 מראש. כנצח,־ן הדבר נחשב ברץ לגבי
 כל אותו שעודד הוא הדתי האגף שהרי
 את האגף נתן שבוע לפני במאבקו. הזמן

 הדתיים במורים לתמוך במקום החלטתו.
 שהתלמידים בכך, רע כל אין כי קבע

הלא־דתית. הגימנסיה בבניין ילמדו הדתיים

 המיד־ את פינו שן, חרקו ומוריו ברץ
החילוני. למיטה ונכנסו העירוניות שאות

ד1 נ ע
□ המכנס״ מלחמת

 החלות תעשה״ ו״אל ״עשה״ מצוות בין
 העירונית הגמנסיה תלמידי של לגביהם
הגבלות שתי קיימות בתל־אביב, אליאנס

 היא שמטרתו התיכון, בית־הספר חמורות.
מקו תיכון לחינוך נוסף לתלמידיו להקנות

תלמידו על אוסר צרפת, תרבות את גם בל
 כשהן ללימודים להופיע חמור באיסור תיו

שחורים. בגרביים או במכנסיים לבושות
 לבושם את המחנכים בודקים פעם מדי

במכ תלמידה כל שולחים התלמידות, של
 למרות בחצאית. להחליפה כדי הביתה, נסיים
 מופיעות לעיתים, התלמידות מסתכנות זאת

בימי־הקור. בעיקר במכנסיים,

 בית־ הנהלת החליטה מספר ימים לפני
 המוני. ביעור־מכנסיים במבצע לפתוח הספר

 מכנסיים לבושות תלמידות ממאה למעלה
 התלמידים מועצת אחד. ביום הביתה נשלחו
 ממנה שכתוצאה תגמול, בפעולת פתחה
להו לתלמידות יותר מעתה ההנהלה. נכנעה

 שיהיו בתנאי, רק אולם במכנסיים פיע
 את בגיזרתם יזכירו ושלא כחול בצבע
 המנוגדים — האמריקאים הג׳ינס מכנסי
צרפת. תרבות לרוח כנראה

החי
 משפטה בעת בתל־אביב, :שלום־בית

 על־ בעלה לרצח בנסיון שנאשמה אשד, של
 את לחון הבעל ביקש מורעלים, כריכים ידי

 המשפחה שלמות על לשמור כדי אשתו,
 לוד, בנמל־התעופה 5 קפיצת־הדרך . . •

ש אחרי בטעות לשם שהגיע נוסע העירו
 העבירוהו לפרנקפורט, מספרד בדרכו נרדם

 קצרה חניה אחרי לגרמניה, שהחזירו למטוס
 בחניתה, נ חדש דור ויקום • • • בפרס

 בת ש״מסורת המקומי, העלון בצער ציין
 אחד — הסיבה קיצה״. אל באה שנה 25

 מן • . • מוצץ קיבל הקיבוץ מתינוקות
 חשוד ביקש בתל־אביב, ו ״פד! אל היד

ל רגיל שסוסו בנימוק בערבות, לשחררו
.י מידיו רק אכול  סובב פזמון .

 הודעה התקבלה לוד, בנמל־התעופה 'עולם
 בעזרת ניו־יורק, מעל שחג ממטוס דחופה
ף • . • לטהרן בדרכו שהיה אחר מטוס כ  א

ת ב א שו  בים־התיכון, ענגד, בספינה נ ה
ב מלח, של מעינו פלדה חתיכת הוצאה
הראדאר ממכשיר שפורק חזה מגנט עזרת
. . ב :להימשך הייכים החיים .
 בעיקבות לגט 77 בן ישיש זכה חיפה,

 עבורו, מידי זקנה 75,־ד בת שאשתו טענתו,
דרישותיו. את מספקת אינה
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