
מנהיגה במתנה. עיר שקיבלה אחר• בסידרה: שני מאמר במדינה
דת

ל א1ע תים ה ל ל ת כו ל כ ת
בכנ הדתיים נציגי זעקו שמיים!״ ״שמו

 ״אונייה אגודת־ישראל. ח״כ ובראשם סת,
 זוממים אותה שלום, אניית־הדגל ישראלית,

 לא להטריף! הלאומית השים חברת אנשי
 באוניה להקים נרשה לא יהיה! ולא יקום

 בה יהיה אף ולוא — טרף מטבח יהודית
נפרד!״ כשר מטבח
ה השנה בתחילת הפרשה, החילה מאז

 יחיד־הדף היומי בטאונה הקדיש אזרחית,
 לעשרים קרוב המודיע, אגודת־ישראל, של

ב נכתב החברה,״ ״מעשה לעניין. מאמרים
 יהודי, באותו למעשה ״משול המאמרים, אחד

מ להטיל חייבים היו כאשר סערה, שבעת
 לזרוק תחילה מיהר ממשאה, חלק הספינה

 צי״ס הנהלת גם שלו. והתפילין הטלית את
 כדי והתפילין, הטלית את להשליך ממהרת
גרעונה.״ את לכסות
 טוב אחרות ישראליות באניות המצב ״וכי
 יומון. באותו אחר במאמר נכתב יותר?״
 בלבד, כשר מטבח יש בהן באוניות ״אפילו

 ככל בתאיהם עושים הצתת אנשי האין
וטרי נבילה שם ומכניסים רוחם, על העולה

 וכל הפיקוח כל כך, אם שתה, דמה פה?
ההשגחה?״

 מרבית את המודיע כתב דומה בנוסח
 לבסוף: סיכם בפרשה, וידיעותיו מאמריו

ב מטבחים שני להקים הכתנה ״סירסום
ב הכשרות שמירת את עירער — שלום

 טען אלה, דברים אחרות.״ ישראליות אוניות
 יד לו שיש איש ״מסי לו נודעו העתון,
 כשרות בענייני הנעשה בכל מלאה וידיעה

בצי״ם.״
כנראה, קרא, שלא אחד אדם כנש״. לא

 המודיע עורך היה המאמרים, אותם את
הח שעבר בשבוע לוין. לייב יהודה עצמו,

 והתפילין. הטלית את לזרוק עצמו הוא לים
 מתכונן הוא שם — לארצות־הברית בדרכו
 פולין יהדות על לאינציקלופדיה חומר לאסוף
 באנית דתקא לנסוע החלים — מכין שהוא

 נסיעה כרטיס לו להעניק ביקש אף ס, צי״
חינם.

 אירוניה של בחוש המצטיינת צי״ם, הנהלת
 נתנה לאירופה, כרטיס־חינם לו העניקה דקה,

 אליו. שנלתתה לרעייתו, ניכרת הנחה אף
 נקמנות,״ של שיקולים כל לנו היו ״לא

 צבי החברה, מנהל בכנות השבוע הגיב
 לתת מעונינים היינו לא גם ״אבל הרמן.
 הדתיים החוגים יפרשו פן — לדבר פרסום
 יותר, מאוחר מחוזה, לנצל התכוונו כאילו
נגדם.״ כנשק

 על לאירופה יצא לוין נוסף: מעניין סרט
שהפ אוניה אותה ירושלים, האוניה סיפון
 הקאריביים, לאיים רב לא זמן לפני ליגה

 על־ידי שאושרו מטבחים שני סיפונה פשעל
ה הישראלי העתון וטרף. כשר — הרבנות

 אגו־ יומון זה, נסיון בחריפות שתקף יחיד
המודיע. דת־ישראל:

החי
ה • צ ר  אדרי יוסף סייט בטבריה, :ה

 נסע רשיון, קיבל שלו. הנהיגה מיבחן אח
והת חבית על בדרך עלה לעפולה, חזרה
הפך.
ר י• פ ר ע פ ס  שאפיק נידון בחיפה, :ו

 בכך שנאשם אחרי קנס, ל״י 75ל־ אסעדי
 לתת שסרב חברו, מידי תנ״ך ספר שזרק

בו. לעיין לו
אן • : ל,כור כ ב ל כ באשקלון, ה
 כלב, בעלי נגד תביעת־פיצויים אזרח הגיש
 ״לא בתביעה: טען נשכו, שהכלב לאחר

שקיבל שנפצעתי, נקרעו, שמכנסי לי איכפת
 של הסרקאסטי צחוקם רק אלא זריקות, תי

 נשך כלבם כיצד לראות שנהנו הכלב, בעלי
אותי.״

ת • בו ר ה כ ל ט ב  קיבלו במטולה, :ל
ה כרסיסי את השבוע רק המקום תושבי
מ אליהם שנשלחו החדשה, לשנה ברכה
 ב־ ישנים בשקים עתה רק ונמצאו נתניה

בית־הדואר.
• : ם י י נ י כ תי נ ח מש השיגה בחיפה, ת
 את שהעתיקה לאחר הבית שלום את פחה

 המשטרה, תחנת ליד ששפן מגוריה, מקום
 תלונות להגיש פעם, מדי רצים, היו אליה
רעהו. על איש
ם • ם חיי עי ג שו כש בתל-אביב, :מ
 בשוטטות הנאשם פיינגר, לדויד השבוע נודע

 הוא כי קובע הרפואי הדו״ח כי בעירום,
הרופ ״כל בצעקות: התפרץ בנפשו, בריא
 כל משוגעת! המשטרה כל משוגעים! אים

גדול!״ אחד בית־משוגעים היא המדינה

השדודה
 לאור התרגשות. מרוב ככו נשים <\

 בטכס שולחן־הנשיאות, ליד זרקורים,
 באשדוד הישיבות לקריית אבן־הפינה הנחת
ה הרב עם הארץ, חלקי מכל רבנים ישבו
איסר תל־אביב, של ורבה גיסים יצחק ראשי

 וורהסטיג שפירא השרים בראשם. אונטרמן,
ותפי יזכור מדיני. צביון למאורע הוסיפו

 המתמיד לקשר הוכחה שימשו להצלחה לות
וקרקע. שמים בין

ה שני היו זה, לקשר השניה ההוכחה
 במרכז שישבו אישים

הגיבו שני הנשיאות.
 של המרכזיים רים

 הרב כבוד הטכס:
 ראש כהנמן, יוסף

 ב־ פוניבז׳ ישיבת
 ובעל־הא־ בני־ברק,

ה הנסיך — חוזה
 אלף 28 על בלעדי

 בן־ עובד — דונם
 הצדיק מנתניה. עמי

מח חסך לא המזוקן
המגו לשכנו מאות

 המבצעים, ״גדול לח:
 לו הודות אשר
ם... מה כאן יקום קו  של הנאמן הבן שי

ישראל.״
 בן־עמי השיב צדיקנו,״ מורנו, ״רבנו,

חסי אלפיים מפוניבז׳. לרבי מטבע באותה
 וסתם ישיבות תלמידי כהנמן׳ הרב של דים

ובתפילות. בשירה פצחו דתיים,
 כל בחן הנשיאות שולחן מיושבי אחד

 אורות את מסביב, החוליות את זמן אותז
ה המנופים ואת במרחק שניצנצו אשדוד

 יהודה הניבנה. לנמל מעל שהתרוממו אדירים
 ביותר הגדולים מסוחרי,־הקרקעות אחד זים,

 הרווחים חשבון את הסתם מן עשה במדינה,
הקדוש. הטכס מן לו שיצמחו

 בתולדות חדש פרק רשמית התחיל כך
 דיוק, ליתר או, — אשדוד הצעירה העיר

 כל שכמו עיסקה, אשדוד. חברת בתולדות
 גם לה היה בישראל, הגדולות העיסקות

פוליטי. צד
כן־עמי חזון★ ★ ★

 כו־ ידעו הנחת־הפינה טכס שתתפי ץ״י•
 של היבשות העצמות חזון את לם
 ידעו, מהם מעטים רק אבל הנביא, יחזקאל

 עמד השתתפו, בו החגיגי המעמד שמאחורי
 היבשים החולות חזון — מקביל חזון
 של רסומת חוברת־פ בן־עמי. עובד של

 בן־ של תמונה מראה אף אשדוד חברת
 נחה בו המדוייק, ההיסטורי ברגע עמי
 על לחתום אותז שדחפה רוח־הנבואה, עליו
 אלף 28 הממשלה לו מכרה בו ,1957 חוזה
פרוטות. תמורת דונם

 בן־עמי עובד הגיע החדשה, האגדה לפי
 אלה היו אשדוד. לחולות 1956 מימי באחד
ב לפגוש היה יותר קל בהם טרופים, ימים

 בן־עמי עזה. מרצועת פידאין אלה חולות
תמו חלפו עיניו כנגד הסכנה. את ראה לא

 חולות על כאשר הרחוק, העבר מן נות
 ל־ הכנענים מידי שעברה עיר עמדה אלה

 אחרים. לכובשים הפלישתים ומידי פלישתים,
 חדשה. עיר. תקום כאן החזון: את ראה ואז

 חד־ עיר של ״חזון הפרסומת: חוברת לדברי
 חדישים, כבישים פארקים, תעשיה, עם שד״

עסוק.״ ונמל בתים
 קמו טרם יחזקאל של היבשות העצמות

צמחה אשדוד חולות על ואילו ה, לתח
 מדינת־ של החומרנית במציאות אולם עיר.

להקים נבואי חזיון של בכוחו אין ישראל,
ספרי- מקום את כי קטן. צריף אפילו

 שחזון וכדי ספרי־החשבונות, תפסו הקודש
כסף. דרוש — למציאות יהפוך

 הם נוספת: תכונה יש לספרי־החשבונות
בספרי־ שגם אלא פירסומת. אוהבים אינם

 להופיע חייבים ביותר הסודיים החשבונות
 שני הם מה עיסקה. כל של צדדים שני

זזברת־אשדוד? של הקרקעות בעיסקת הצדדים
 מצו־ עיסקה זוהי ושותפיו בן־עמי עבור

כדי רואה־חשבון להיות צורך שאין יינת,

זעו השקעות תמורת כדאיותה. את לקבוע
 אפסי־ במחיר לרכוש, הזכות להם ניתנה מות

 נשקף לא עיר־העתיך. קרקעות את כמעט,
להרוויח. רק יכלו הם סיכון. כל להם

 שר אז ייצג אותו השני, לצד יצא מה
 פחות לא ידע הוא אשכול? לוי האוצר

 העתיד ומה העיסקה, ערך מה מבן־עמי
 לספור לו היה קל אשדוד. לחולות הצפוי

 לחברת הצפוי הלימה מיליוני ריווח את
מנדיבות רק החוזה על חתם האם אשדוד.

 לקרוא התעתדה אשדוד שחברת ומפני לבו,
המניחה? אלישבע אשתו שם על לגן־ציבורי

★ ★ ★
ד ההלואה עוזה במה

 חייבים היו אשכול ללוי כי דור ך*
ת ו הי ל  הם יותר. מעשיים נימוקים ב

ה השותפים שני של בשמותיהם גלומים
 ו״ בן־עמי עובד אשדוד: בחברת עיקריים

קלוצניק. פיליפ
 יהודי אינו הוא קלוצניק. פילים ראשית:

 ו־ פעיל ציוני פולני, ממוצא אמריקאי
 לו שקורא־ם כפי אמריקה״ יהדות ״מנהיג

 הוא קלוצניק פיליפ אשדוד. חברת פירסימי
 אר־ של הכלכלי־מדיני בעולם איש־השפעה
 כלכלי כנצ-ג מכהן הוא כיום צות־הבריח.

 1957ב־ גם אבל באו״ם, ארצות־הברית של
 של רק לא החשובים היועצים אחד היה

וול־סטריט. של גם אלא וזשינגטון,
 ,1957 משנת החוזה של )1( קטן סעיף

 אשדוד שחברת הכספית העזרה על מדבר
 נמל בבניית לממשלת־ישראל, להושיט חייבת

חתי לאחר שנה ■ובאמת, באשדוד. עמוק־מים
 העולמי מהבנק ישראל ק־בלד, החוזה, מת

בריבית דולאר, מיליון 27.5 של הלוואה

 לא הלוואה שנה. 25 של לתקופה נמוכה,
 בהשוואה במיוחד, גדולה לא גם אך קטנה,
 לקבל. רגילה שמדינת־ישראל ההלוואה להיקף

ב הכללית ההשקעה מן 1070 הכל: בסך
נמל־אשדוד. בניית

 קלוצניק, של בהשתדלותו ניתנה ההלוואה
התחיי מילוי בה ראו אשדוד חברת ומנהלי
 אולם החוזר״ של )1( קטן סעיף לפי בותם,

סתו־ נקודות מכמה להתעלם אי־אפשר גם

 העולמי, מהבנק נתקבלה ההלוואה י•
 קלוצניק פיליפ של הפרטי ההון מתוך לא

 המתנה ניתנה זאת, לעומת בן־עמי. ועובד
 לפילים דווקא שלמה עיר של הפנט״סית

העולמי. לבנק ולא קלוצניק
 קומיס־ לשלם העסקים בעולם מקובל #
 עיסקה, של דוגמה למצוא קשה אולם יון.
 סכום על כמה פי עולה הקומיסיון בה

 למצוא אפשר במינה יחידה דוגמה העיסקה.
ב דולאר מיליון 27.5 לקבל כדי באשדוד.
קרקע, במתנה מדינת־ישראל נתנה הלוואה,
כמיליארד שווה תהיה דבר של שבסופו

לירות. וחצי
★ ★ ★

למערים ממעריב
 רשמית, בינתיים, יצא קלוצניק יליס ך*
 ארצות־ של כלכלי כנציג העסק. מן £4

 פעיל להיות לו נעים לא באו״ם, הברית
 את רשמית, מכר, כן על כאלה. בעסק־ם

 זה אין אחרים. אמריקאים לשותפים חלקו
 לפילים כולם קרוב־ם אלה ששותפים משנה

קרובי־משפחה. אפילו — קלוצניק
 כל־יכול ושליט כמלך נשאר בן־עמי עובד
עיריית ראש בן־עמי, דווקא למה בחברה.
את קיבל הליבראלית, המפלגה עסקן נתניה,

מהצד גסתכו שנירא מפוניבז: הוב אח מנשס בו־עא■

מ,ת:
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