״למה אתם מתכוונים ?״ שאל החבר הנד
הם.
״נו ,אתה יודע  - . . .הסבירו לו ״המלכודת
של חבית ה ח ל ב ...״

דרכי אדם
וגד מאת ועשד
״הוא פשוט עייף,״ אמר הרופא וסגר את
מכשיר השמע בתיקו .״כשיקום תנו לו ל
אכול ביצים.״ כשהתעורר הזקן משנתו נתנו
לו לאכול ביצים והוא שב ונרדם .ישן יום,
ישן לילה ולא התעורר .בני משפחתו נחרדו.
״הזקן הולך ל מו ת ...״ אמרו והלכו להכין
תכריכים.
אבל הזקן לא מת .לאחר שינה של שלו
שים ושש שעות ,קם ועמו על רגליו ובירך
ברכת הגומל .חזק ,בריא ,כאילו לא קרה
דבר .כעבור ששה שבועות נפטר.
יציאת תימן .הרב סעדיה אבדר נולד
בתימן .כבר בנעוריו היה לשם דבר בקרב
הערבים !היהודים כאחד .כולם כיבדו אותו
וקשה לדעת משום מה בדיוק .משום קומתו
הגבוהה וגופו המוצק ,או בגלל חוכמתו
ופיקחותו .כשהיה בן  80החליט לעלות ל־
ארץ־ישראל .הוא אסף את משפחתו שמנתה
 700נפש ,העלה אותה על חמורים וגמלים
ויצא לעבר עדן.
עדי ראיה מספרים שמאז יציאת־מצרים עוד
לא נראה כדבר הזה .ביום שיצאה המשפחה
ליוד אותה אלפי ערבים ,ידידיו של הרב,
רבים מהם בכו .האגדה מספרת שגם האי
מאם יחיא ,שסעדיה אבדר היה ממקורביו,
ביקשהו שלא לנסוע .מאום לא -עזר —
יציאת תימן נעשתה למרות הכל.
התחנה הראשונה בארץ היתד .רחובות.
דק בשנים האחרונות עבר לבית בנו ,שלום,
בשכונת התקווה .היה זה לפני כשלוש שנים.
הוא נפל מהמיטה ובו ביום הלך אל בנו
הגר בשכונת התקווה ואמר לו :״בני,ג מהיום
אני פה ,אצלך ,ועליך הדאגה.״
כל יום שישי היה תולה את סל המיצר־
כים על מקל ויוצא לערוך קניות .סיפר
מוכר הירקות:
״איזה גבר ,איזה גבר .היה בא לכאן פעם
בשבוע ,הייתי משתגע .היה לו ראש נקי
כמו חדר ניתוחים .אף פעם אי־אפשר היה
לסדר אותו בחשבונות .היה בא ,ממלא את
הסל ומרים אותו בקלות כאילו רק עכשיו
יצא ממכון ה כו ח ...״
כל השכונה הכירה אותו .בחנות המש
קאות היה לו חשבון פתוח ,היה  .הקליאנט
הכי טוב .כל שבוע — שלשה ארבעה בק
בוקים עראק גדולים .עד לפני חודש היד,
מטייל בשכונה ,זקוף ,תמיד לבוש ג׳לאביה,
ללא מקל.
אין צח־־ן־ בשיניים .״בכלל,״ מספר
בנו שלום ,שהוא רב־שוחט־מוהל־חזן ,״היה
לו לאבי סדר יום מיוחד במינו עליו הקפיד

שנה ששותה אני את המשקה הזה .אני
יודע ,יומי קרב ,לכשתגיע השעה — הכל
ביד אלהים.״
זמן קצר לפני מותו ,קרא הישיש לנכדו,
ביקש ממנו הבטחה כי יחבוש את כובעו
לאתר מותו .״אל תדאג סבא,־׳ השיב הנכד,
״אני אחבוש א .תו.״
הזקן חייך באושר וחשף את שתי שיניו
שנותרו עדיין בפיו .״פעם רצה אבי לשלוח
אותו לרו פא שיניים ,שיתקין לו שיניים
תותבות,״ נזכר הנכד .״אבל סבא סרב .הוא
חייך אז ואמר , :לא כדאי לכם .זה סתם
בזבוז .בין כה וכה אין לי צורך בשיניים
בע!לם הבא.״
השבוע החזיר אבדר את נשמתו לבוראו.
הוא היה בן  110שנה במותו .יש אומרים
בן .111

דרכי ח ים
■ם1ר• ודתו־ הבעירה
קבוצות נוער גרמני המבקרות בארץ,
מסיירות בד״ נפגשות עם נוער ישראלי ו
יוצאות לעבודה בקיבוצים ,שוב אינן ת פ
עה מעוררת התרגשות .אפילו קיבוצי ה־
שומר־הצעיר מארחים כבר נוער גרמני ,אם
כי במקרים רבים מסתתר נוער זה במסווה
של נוער שוזיצי.
אולם בין בני־נוער גרמניים אלד״ המגי
עים לישראל מתוך כוונה כנה לתקן את ה
יחסים בין גרמנים ליהודים ,יש כמה מיק
רים יוצאי־דופן .אחד מהם היה צעיר גר
מני בן  ,20שלמרות שהיה בן שנתיים בל
בד שעה שנסתיימה מלחמת העולם השניה,
הרגיש את עצמו חייב לפעול לתיקון ה
פשעים שעשו בני־עמו לעם היהודי .הוא
החליט להתיישב בקיבוץ בארץ ,ניכנס ל
אולפן שבקיבוץ השומר־הצעיר מזרע שב
עמק יזרעאל.
כעבור מספר חודשים התפתח רומן בין
אותו צעיר גרמני לבין אחת מבנות המשק,
הגר ■ורתר ,גננת ,מדריכה פעילה בתנועה,
בתו של שלמה רכב ,אחד ממנהיגי הקיבוץ
הארצי ,שנפטר לפני שנה.
״לא רוצים גרמנים!״ השניים הח
ליטו להינשא ולהישאר כחברים בקיבוץ מז
רע .אולם צעדם זה היה חייב לקבל את
אישור חבריי הקיבוץ .באספת הקיבוץ ש
נערכה לא היונה התנגדות לקבל את ה
גרמני כחבר משק .רק משפחה אחת העמי
דה אולטימאטום :אם יתקבל הגרמני ,תעזוב
היא את הקיבוץ.
כאשר שמע הגרמני הצעיר על כך ,סרב
להישאר במזרע .״לא אצטרף לקיבוץ שיש
בו אפילו אדם אחד המתנגד להצטרפותי,״
טען .הוא נטל את נערתו ,ויחד החלו לחזר
על פתחי קיבוצי השומר־הצעיר כדיי למצוא
קיבוץ שיסכים לקבלם כחברים .אלא שבכל
מקום חזרה ונישנתה הטענה :״לא רוצים
גרמנים!״ במיקרים רבים נערכו ההצבעות
מבלי שאיש יטרח אפילו לשוחח עם אותו
גרמני צעיר ,להתרשם מאישיותו ולהעריכו
באופן ישיר.
לבסוף ,כאשר נואשה הגר ורתר למצוא
מקום לה ולבחיר ליבה בקיבוצי תנועתה,
הסכימה בלית ברירה לפנות בבקשת חברות
לאחד מקיבוצי איחוד הקיבוצים והקבוצות.
הקיבוץ הראשון אליו פנו השניים היה
נחל־עוז .בקשתם התקבלה מיד.

עת 131ת
סדר גו די

הרב אכדר
■ארבעה בקבוקים לשבוע
ביותר .הוא היה מעיר אותנו בארבע לפנות
בוקר ,היה מתפלל ומתרחץ ,ומעולם לא
אכל עד השעה תשע .ארוחת הבוקר שלו
היתד ,מורכבת מכוס חלב — ביצה רכה
ודייסת בבוקר'לא שתה אף פעם עראק.
״בצהריים ,באחת בדיוק ,היה אוכל ארוחת
צהרים שהיתר .מורכבת מלחם וירקות .בשר
לא אכל בשום אופן ,רק ירקות .בחמש לפ
נות ערב היה אוכל שוב ארוחה קלה ואז
היה מגיע תורו של העראק ,שהיה אהוב
עליו כל כך .עד יומו האחרון היה שותה
חצי בקבוק עראק ליום .בחודשים האחרונים
דברתי על ליבו שיפסיק לשתות ואז ענה
לי, :בני ,לא מהיום אני אצלך ומזה תשעים

במחנה ,שבועון המטכ״ל ,נועד בראש
וראשונה לרומם את ראשי מערכת ד,בטחון.
השבוע שכח זאת ,והדבר עלה לו בדחיית
הופעתו בכמה שעות.
על השער הודפסה תמונה של הגנרל יו
סף מובוטו ,הרמטכ״ל הקונגי ,בתברת רב־
אלוף צבי צור .אך בשל הזווית בה צולמה
התמונה' ,ניראה צור בפסיעה מאחורי ה־
רמטכ״ל האורח ,כך שהישראלי נראה נמוך
וצמוק יותר מן הקונגי.
המכונות החלו כבר בהדפסה ,כאשר הגי
עה הוראה להעמידן .תמונת השער ,הסתבר,
לא מצאה חן בעיני מאן־דהו .ניתנה הוראה
להחליפה — תהליך מסובך שארך כמה
שעות.
התמונה החדשד״ שהופיעה על שער ה־
עתון ,הראתה את שני הרמטכ״לים בגודל
שוזה.

תל־גבב
מ
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השעה היתה שתי דקות לשתיים אחר
חצות .חבורת אנשים ,שיצאה זד .עתה מ
אחד ממועדוני הלילה בשטח הגדול ביפו,

הכית ברחוב רזיאל ביפו שקרם תחתיו
בלי קרבנות —

כבאים על מפולת הכגין שהתמוטט
— אין ועדת חקירה
עשתה את דרכה בצהלה ברחובה הראשי
של יפו ,רחוב דויד רזיאל )בוסטרוס( .ב
עוברם ליד הבית מספר  ,7הומטרו על
ראשם גרגרי אבנים .הם הרימו ראשם ל
מעלה ,אך לא ראו איש .כשהגיעו לקצה
הרחוב ,אחרי שעברו למדרכה השניה ,נש
מע קול רעש איום ,מלווה ענני אבק וני
צוצות חשמל .בית מספר  ,7בן שלוש ה
קומות ,קרם תחתיו ונשפך כולו אל ה
רחוב.
הבנין הגדול — שניבנה מאבני כורכר
כבר לפני שמונים שנה ,איכסן את מלון
קמיניץ ,בו שהה תיאודור הרצל בביקורו
בארץ והיה ידוע בעשור הראשון של ה
מדינה כבית לישכת הגיוס בתל־אביב —
כאילו נחתך בסכין.
מע״צ פרכה לשפץ .למרבה המזל
לא ניפגע איש בהתמוטט הבניין .אילו קר
תה ההתמוטטות בשעות היום ,כשהרחוב
הומה אנשים ,היתד ,מוחצת תחתיה את ה
עוברים ושבים .עתה ,משלא אירע האסון,
התייחסו למפולת כאל פגע הטבע.
אלא שהתמוטטותו של בניין זה היתד,
צפויה כבר לפני עשר שנים .אז הוזמנה
מחלקת־העבודות־ר,ציבורי :ת לשפץ את ה
בניין עבור לשכת־הגיים .מהנדסיה ,שבדקו
את יסודות הבית ,מצאו שהם בנויים מאבני
כורכר במצב של התפוררות ושהבניין כולו
אינו יציב .דו״ח על כך הוגש למשרד־
הפיתוח ימע״צ מרבה לבצע את השיפוצים
הדרושים.
כאשר קיבלה חברת ענזידר את ניהול

בנייני רשות הפיתוח ,היא ביצעה בבניין
שיפורים בסכום של  40אלף ל״י ,מבלי
לתקן את יסודות הבניין .מה היה הגורם
הישיר להתמוטטות הבניין דודקא השבוע,
קשה היה לדעת .אולם ברור היה שההתמו
טטות לא היתד ,הפתעה ,כשם שלא תהיה זו
הפתעה למהנדסי עיריית תל־אביב עם עוד
 700בניינים ביפו ,רובם מאוכלסים בדיירים,
יתמוטטו אף הם .אלא שעד שלא יפלו עימם
גם קורבנות־אדם ,לא תוקם כל ועדת־חקירה.

החי
• ה ס י ב ה ה א מ י ת י ת ;  :בירושלים,
פירסם אביו של הנער שנחטף■ על־ידי הירד
נים מכתב בהצופה ,הביע את דעתו כי בנו
נחטף ״כתי צאר ,מן ד,ד,שפעי ת הקלוקלות
של החיים המתקדמים המודרניים
• ש ק ר ש קו ף  :בטבריה .,התלונן
משקיף או״ם כי כספו נגנב מכים מכנסיו
כשישן בחדרו ,הודה ,בלחץ חקירת המש
טרה ,כי בילה את הלילה בחברת צעירה,
לה נתן את הכסף.
• צי לו ם ב ז ק • :בירושלים ,השמיעו
צעירים רמזים בלתי מוסריים כלפי אשך,
שעמדה והסתכלה בעבודתו של צלם ברתק,
נעצרו מיד על־ידי הצלם ,שלא ה ה אלא
צלם־ד,משטרה ובעלה של האשה.
• מירשם התושבים  :בחיפה ,עצר
צעיר עוברים ושבים ,הציג עצמי  ,בש טר
ולאחר שאסף מהם את תעודות הזהות ,קרע
אותן והשליכן למקום בלתי־ידוע.
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