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למקום הראשון שהיה ריק .זה היה מסגד
ישן׳ ליד כיכר־השעון .עד שבאנו זה היה
בית־זונות .אבל למי היה איכפת? הייני
צריכים בית ,אז ניקינו את המקום והכנסנו
פנימה את כל חמשת המשפחות.״ ,
,המסגד הישן ,סדוק הקירות ,מהווה סכנה
ליושביו .על הקירות ׳ זועקת הכתובת ה
אדומה, :מבנה מסוכן!״ אבל למשפחת חאיו־
ג׳ה לא היתד ,האפשרות להיות בררנית.
היה עליה לבחור בין.קירות סדוקים לבין
מפת השמיים .בין הרבים■ שהאזינו ל
תוכניתה של עורכת־הדין  .שולמית אלוני,
היו , .גם אותן  32הנפשות הגרות במסגד.
הן ,הצטופפו סבים מקלט הטרנזיסטור ,נש־
כליכם פועמת המיקוד ,שהפתרון למצוקתם
עומד להימצא.
ואומנם ,כעבור יומיים התקבל מכתב מ־
שולמית אלוני :״תוך חיפוש אחר המוסד
שיוכל לעזור לכם ,באנו בדברים עם ה
מוסדות הבאים :משטרת ישראל  /מנהל
מקרקעי ישראל  /לשכת היועץ לענינים
ערכים  /עירית תל־אביב  /המועצה המוס

אורחים
בני ב ד • ש □
לתושביה של זכרון־יעקב הוכנה השבוע
הפתעה מהממת .בבוקר יום שלישי ,כשיצאו
בני המושבה לעבודתם ,נוכחו לראות כי בן-
לילה קלטה מושבתם חמישים תושבים חד
שים ,נשים וגברים בעלי אזרחות מערב־
גרמנית ,שקידמו אח פניו של כל תושב
מקומי ב,שלום׳ עברי מלבב .ה,שלום׳ הפך
למכת המושבה וחיש מהר נפוץ השם :חיל
השלום הגרמני.
סכר פנים יפות .הקבוצה הגרמנית,
שנחתה בלוד בערב הקודם ,הוסעה מיד ל
מושבה באוטובוס ,שנהגו קיבל הוראה מפו
רשת :לא לעבור ברחובות ראשיים ולא
לעורר את סקרנות התושבים העוברים ב
הם.
תושבי זכרון ידעו זה מכבר על התוכנית
לשכן גרמנים במקום ,אך מקריאה בעתונים
הוטעו לחשוב כי מועד בואם נקבע לחוד
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ה נ ו ב ל ה חנ! 71ינוכניו*
מ צ פי ם לילד?
מג ד לי ם ילד?
רוצים להיות נאמנים
להתפתחות אישיותו?
לימדו זאת מתוך הספר
,חינוך הילד לאור
מדע־הרוח״,
מאת רזדולף שטיינר.
להשיג בחנויות הספרים
או בהוצאת מיכאל
ת״א ,ת .ד3329 .
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המחיר 3.50ל״י

סו ש נ ו ת לדורי
עם תום העשור הראשון לקיומה של הוצאת
ספרים ״לדורי״ ,מתכבדים אנו להציע לקהל
שוחרי הספר ממיטב ספרינו —

ב ה נ ח ה מ  25עד  50א חוז
המחיר עכשיו

משפחת חוואג׳ה במיסגד היפואי
הס אמרו, :אשה זהב״
למית  /משרד הדתות .יתכן שהפתרון
ימצא  . . .״
מאז עברו  3חודשים .מה קרה בינתיים?
אשה זהב .שום דבר .לגבי המוסדות
לא היוותה המשפחה אלא תיק נוסף ב־
ערימת  .הבירוקרטיה .המנגנון  ,המשומן הי
טב — חרק .איש לא מיהר ,החורף עוד
לא •הגיע והגשמים ,עוד■ לא פרצו אל יד
מיסגד דרך גגותיו הסדנקומ .
ראינו ששום דבר לא זז ,אז הלכנולשבות בעיריה,״ מספר איברהים, .הגברת
אלוני היא אשה זהב .עשתה הכל בשבילנו.
היתר ,רצה ממשרד למשרד ,מדברת עם כל
כל מיני אנשים חשובים — אבל אנחנו
ממשיכים לשבת פה ומסתכלים כל יום על
השמיים ,מפחדים שהגשם יבוא ויציף את
הבית .כל שנה זה יותר גרוע.״
.שולמית אלוני בהירת השיער ,שתקיפות
פניה אינה .גורעת מנשיותה ,לא ויתרה.
״לפעמים יש לי הרגשה שאני מנהלת מל
חמת דון־קישום בתחנות בירוקרטיה,״ אמרה
השבוע, .אני מאמינה שלאנשים יש רצון
טוב לעזור ,אבל לפעמים ,אם אין העזרה
באה מיד — עלול הכל להתמוטט.״
אליל הבירוקרטיה .אלוני צימצמה
את' המעגל ,הפעילה את לחצה על שלושה
מוסדות :המועצה המוסלמית ,משרד־הדתות
ועירית תל־אביב .תוצאות של ממש?
משרד הדתות הודיע שכלל אינו מטפל
בעניו ,י שאינו בתחום עיסוקיו .מהמועצה
המוסלמית באה תשובה דומה, :אני לא
יכול לטפל' בעניו• ,ידי כבולות,״ אמר אבו־
מחמד אלי הבאב. ,או־בכל' זאת אנסה לע
שות משהו.״
ירק עירית תל־אביב היתד ,עינינ-ת יותר:
,אנו מטפלים בעניו והבעיה תבוא על
פתרונה!״ אמר הדובר.
מאז עברו  3חודשים 5 .המשפחות' ׳שוכ
נות עדיץ במסגד ,מחכות לגשמי החורף.
לארץ יביאו הגשמים ברכה — להם אסון.
העולם הזח 1367

שים ינואר־פברואר של השנה הבאה .לכן,
בואה המפתיע של הקבוצה לא איפשר כל
אירגון של התנגדות מצד אותם תושבים ש
חשבו על כך .הגרמנים יצרו עובדה ,הש
תכנו בשני בנייני־פאר ,אותם רכשו קודם
לכן בסכום של  200אלף לירות.
הקבוצה הנוכחית מהודה את חיל החלוץ
של צבא השלום .אחריה יבואו קבו
צות .נוספות ,מתוך עדה של  1500גרמנים,
המרוכזים בשטוטגארם■ שבמערב־גרמניה.
מאחדת אותם דת משונה ,חסרת כל שם ו
תואר, .איננו שייכים לשום כנטייה,״ הס
בירה המנהיגה העולמית של בני־בלי־השם.
״בכלל אי־אפשר לומר עלינו שאחנו נוצרים.
אנו מאמינים באלוהים ובתורה — כולל ה
ברית החדשה — ואנו משתדלים לשמור על
השבת.״
המנהיגה ,אמה ברגר ) ,(45המכונה אחות,
מוסיפה :״אנו מאמינים שהעם היהודי הוא
עם הבחירה של האלוהים ,ואנו שמחים ש
אלוהים החזיר לעמו את הארץ.״ דובר ה
קבוצה ,צעיר בשם גינתר הולמר ,גילה כי
ערב בואם פחדו האורחים מתגובות חריפות
של תושבי המקום .״אנו יודעים הכל על
זוועות המלחמה ולכן חששנו מקבלת ה
פנים,״ אמר .״שמענו שקיבלתם את שטראוס
בסיסמה ! 55 ?3115טגז 81לכן התפלאנו על
סבר הפנים היפות בו קיבלתם אותנו ב
ישראל.״
קבלת הפנים גרמה אולי הפתעה לגרמני
— אך אינה חידוש לגבי האזרח הישראלי.
זה האחרון יודע כי עד היום טרם גובשה
עמדה עקרונית ,לפיה יוכל לנהוג בבני
העם האחראי לפשעי הנאציזם .לכן אין זה
מפליא שבאותו חודש בו הושמעה הדרישה
לזרוק סטודנטים גרמניים )ראה לעיל( מ
שיכון הסטודנטים בירושלים ,התקבלו אחי
הם בלבביות במושבה הכרמלית.
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פנה עוד היום למוכר הספרים שלך!
א ם מ ת ק ש ה א ת ה להשיג א ת הספרי ם אצלו ,שלח
להו צאת ,לדורי״ ,בצלאל יפה  ,4ת״א ,פירוט הספ רי ם
ה מוז מני ם )לפי מס׳ סידורי לציון כל ספר( וצרף א ת
הכיסוי )בצ׳ק ,ב ה מ ח א ת דאר או בבנק הדאר לחשבון
 — (42292ו הספ רי ם י שלחו לביתך על חשבוננו.

