
במדינה
עיתונות

ב מר פי א ־ ל ת
 בית־מש־ בפחח הצטופפה סקרנים קבוצת

 צעיר עמד במרכזה בתל־אביב. השלום פס
 מרתק בפירוט להם שסיפר וממושקף, רזה
 בפנים, התנהלו עתה שזה המשפטים אחד על

 התרחצה בחורה למדי: פיקנטי היה הסיפור
 צעיר. מתרחץ אליה כשניגש תל־אביב, בים

 והבחור — פלירטטו אולי שוחחו, השניים
 טבעת' את לחטוף כדי ההזדמנות את ניצל
המתרחצת. של מאצבעה הזהב

 סיפורו, את הממושקף הצעיר סיים כאשר
 אם אותו ושאל הסקרנים אחד אליו ניגש
בש בכתב, סיפורו על לחזור מסוגל היד,
שמ השיב אכתוב,״ ואני ״שלם, עתון. ביל
 באותם שהיד, מי בן־צור, ליצחק סאמט עון

דבר. של הרפורטז׳ה מדור ראש הימים
 — בדיוק שנה ארבעים לפני — החלה כך

 כיום שהוא סאמט, של העתונאית הקאריירה
 ביותר והחרוצים האהודים העתונאים אחד

הישראלית. בעתונות
 חבריו התכוננו כאשר ססרלין. אורח

 חגגו הם היובל, את השבוע לחגוג למקצוע
 של בחייו נוסף סימן־דרר זמן באותו
בהארץ. עבודה של שנה 35 מלאת סאמט:

 גם כללה בהארץ ההתחלתית משכורתו
 וקומקום מיטה המערכת, בניין גג על חדר
ל מאזין היה הוא שהכניס: חידוש תה.

 המאוחרות, הלילה בשעות רדיו שידורי
הידי העולם. מכל חדשות למערכת מביא
 היומרני: השם תחת מתפרסמות היו עות

הארץ. שרות
מקב העתון עובדי היו משכורת, במקום

לממ ליבר בית־חרושת של פתקים אז לים
המוד עבור כתשלום לעתון שניתנו תקים,
 הפתקים את מוכרים היו העובדים עות.

.20ס/ס של בהנחה ברחוב,
 לפני שבועות חמשה באירופה היה הוא
את לכסות השניה, העולם מלחמת פרוץ

 חזרה בדרכו התעכב דנציג, יהדות שקיעת
 אגודת מייסדי מעשרת אחד סאמט, בברלין.

 שם התקבל בישראל, )1935(ב־ העתונאים
ה העתונאים אגודת של רשמי כאורח
נאצית.
 נתב החורבן, אחרי לאירופה חזר הוא

שם. שראה מה על למחרת בבואי הספר את
 המאורעות שני מלבד כעוצר. גלגליים
 יום את גם השבוע סאמט חגג המקצועיים,

 כלל מורגש אינו שגילו אלא .60,־ר הולדתו
עמיתיו בין הידוע סאמט, בקצב־העבודה.

 תל־אביב את מכסה עדיין תל־אביב״, כ״מר
ב ישראל קול כתב משמש עתונו, בשביל

כעורך־תורן מזומנות לעתים משמש עירו,
 ועד יו״ר להיות גם זמן ומוצא בהארץ,

המערכת. חברי
 חולה. להיות זמן מצא שלא פלא אין
 אחת פעם רק נעדר בהארץ שנותיו 35 במשך

ה העוצר בימי זה היה בריאות. מסיבות
 האזרחים על אסרו האנגלים .1946 של גדול

 לעתו־ רק כלשהם. בכלי־רכב השימוש את
אופניים. על לנסוע הרשות ניתנה נאים

 הוכנס — העוצר וכשתם זאת, עשה סאמט
 המאמץ עקב במעיים, לניתוח ,לבית־ד,חולים

רגיל. הבלתי

י פרוטקציה ה1 מה
 בדיחות כל של המסחררת ההצלחה אחרי
 עוד — השני הכרך כמובן, יצא, אשכול

 היתד! כבר זה של ההצלחה אשכול. בדיחות
 כמו היו, מהבדיחות כמה כי אם פחותה,

(״במדי רעות לא לגמרי הראשונה, בחוברת
ל חובתם את ממלאים שרים אחרות, נות

מדינ את ממלאים השרים אצלנו מדינה...
 נבזיות מאד היו מהן וכמה בחובות.״) תם

בה מעיינת הממשלתית התיירות (״חברת
 תנועת־ להגברת חדשה סיסמת־פרסומת פצת

 שיהיה לפני — ישראל את ראה התיירים:
מדי!״) מאוחר
 הבדיחות עדיין היו זאת בכל נסים. אין

 את להפוך נסיון לעשות והוחלט מבוקשות
 לצאת החלה חודש לפני לשבועי. העניין

 איגרת של בגודל — השבועית החוברת
השבוע. בדיחות כל השם תחת — פייס

 הכלל את מחדש אישר רק הראשון הגליון
 מוגבל, הוא בעולם הבדיחות מספר כי

 מקור, מכל בדיחה, כל עיבד החוברת עורך
 (״שלט השעה לרוח איכשהו, אותה, התאים

 יום יום — קפוא בשר תל־אביבי: באיטליז
 במספר כמובן, תובלה, חוברת כל טרי!״).
ש (״אומרים אשכול על בדיחות של מירבי
 גם הדתיים... בעיני חן מאד מוצא אשכול
 דבר.״) שום עושה לא הוא בשבת
 של הרביעי הגליון השבוע כשיצא אך

הל־ התפוצה נסים. שאין הוכח בדיחות כל

)1930( סאמט עתונאי
חדשות ושרות קומקום, מיטה,

 הבדיחות. רמת גם עימד, ויחד וירדה, כה
 יותר! לעלות (״לא זקן עם בדיחות אחר
.האוטובוס. נהג צעק  אמרת שלא חבל .

 אמר באמריקה! הייתי כשעוד זה את לי
 עם בדיחות מארצות־הברית״), החדש העולה

 הבלתי־ הכושר בעל (הפר, ניבול־פד, סתם
 הבנק מנהל (״אמר התחכמות ובדיחות רגיל)

 את גם וקח טובה עשה הקופה: לשודד
 להיערך עומדת מחר — החשבונות ספרי

 ישראל.״) בנק של ביקורת פד,
 כמה גם אין שבחוברת אומרת זאת אין

 פרו־ של ההגדרה כמו אקטואליות, בדיחות
 יונה עם להסתדר שהצליח ״אדם טקציוניסט:

במישפט.״ שמו את תזכיר שלא סופר

לשון
ת, ת בודדי מי ועפדידו פל

 1,8 מדבר הממוצע הישראלי היהודי
 נובעות השפה עשיריות שמונה שפות.

 על־ מדבר הוא הארץ יליד הוא שאם מכך
 יליד הוא אם עברית. — אחת שפה פי־רוב

).2,1 שפות(ליתרדיוק: שתי מדבר הוא חו״ל
העי השפה היא מה הוא שמעניין מה
 במיפקד הראשון המקום את השנייה. קרית

 זה פורסמו שסיכומיו האחרון, האובלוסיה
 יהודים); 122,410( הערבית תפשה עתה,

 הרומנית ; )101,015( האידיש אחר־כך
).28.205( והגרמנית )39.980(

 הדיבור ששפת יהודים 3915 גם היו
 — 1680 כורדית: היתד, שלהם העיקרית

פלמית. — 550ו־ בוכרית — 670 איטלקית;
 30.230 בארץ נמצאו משקל שיווי לשם

 בדוו־ 25 (כולל עברית שדיברו לא־יהודים
בגליל). 15ו־ בנגב יות

משפט
ה מ ה ל ל ת כ ס בנ ה נ פ חו י ל

 טוחנות ישראל במדינת סחנות־הצדק אם
 טוחנות הצדק של מכונות־הדפוים הרי לאט,
 הן הטחנות, כמו ובדיוק לאט. יותר עוד

בטוח. אבל לאט, טוחנות
 אחר שנה כחצי השבוע, פורסם וכך

 בית־המשפט של המלא פסק־הדין נתינתו,
 זאת היתה .116/66 פלילי בערעור העליון,
 סוחרי־ד,קרקעות במשפטי הסופית החולייה

פולק. ויעקוב יצחק
 של פסק-דינו ודוניד־ישיסה. חאג׳

 ובשם (בשמו כהן חיים השופט־העליון
 הוא עציוני) ומשה ד,לוי בנימין השופטים

 וניתוח משפטי ניסוח של מלאכת־מחשבת
הגיוני.
 המחוזי בית־המשפט את שיבח שכהן אחר

במש בישבו העל־אנושית״, ״סבלנותו על
 שלו שהפרטיכל ימים, 606 שנמשך פט

 שלו זפסק־הדין עמודים 1500 על השתרע
צדק. לעשות ניגש ,66 על

 (יעקוב), הבן פולק את זיכה כל קודם
להרש העיקרי הנימוק כי לשחררו. וציווה

 עושה. שאביו מה שידע ההנחה היתד, עתו
 קבע ידע,״ שלא וייתכן שידע ״ייתכן

 מבססים אין ״(אבל) העליון, בית־המשפט
 גם ולו בלבד, השערות על פלילית הרשעה

סבירות.״ השערות

 סוחר־ד,קרקעות האב, של תורו הגיע אחר
 כאן שלו״. ״כבתוך הזולת באדמות שעשה

ה של דרמטי בתיאור כהן השופט פתח
שמו כבן מטרי, המוסלמי בעלילה: אישים

פע מספר במכה שהיה ״חאג׳ וארבע, נים
 ליהודים״; קרקעות למכור לו ואסור מים

למכי חנות בעל בוכמן, בשם 81 בן יהודי
 החתים אותו בנתניה, ומגרשים שקים רת

 גם מהם שונים, ניירות על במירמה, פולק
ל ״חניך־ישיבד, גולדמן, ואחר בלאנקו״,

פולק)״. (של מאישיותו מאוד שהושפע שעבר
 בית־המשפט בזול. פעם ביוקר, פעם

 שהסביר האב, פולק אשמת את וקיבל חזר
 בזול קונים ״פעם גולדמן: לקרבנו בשעתו

ורוש ביוקר קונים ופעם ביוקר, ורושמים
 במקרהו התרכז בעיקר אולם בזול.״ מים
 ביפו, הרבות הקרקעות בעל מטרי, של

 רק קיר,ודים, קרקעות למכור הסכים שלא
 של לתקופה אחד, (במקרה אותן להחכיר
שנד,). אלפים חמשת
 שיכנע הוא כי פולק, טענת את דחה כהן

 בקרקעותיו לעשות לו שמותר מטרי את
 רצוצה באידיש וזה — כרצונו המוחכרות

 העליון בית־המשפט סירב במיוחד דווקא.
 לכוונת ירד מטרי כי הנימוק את לקבל
במש גם לו תורגמו והדברים הואיל פולק,

הציבורי. הנוטריון רדי
 המפורסמות ״מן העליון: השופט קבע

 בתל־אביב הציבורי הנוטריון שמשרדי הוא
והתרגו העבודה שעות בכל מאדם הומים

 לנזקקים ניתנים הדרושים וההסברים מים
 ולא רבה, המולה בתוך רב, בחיפזון להם
מלומדה.״ אנשים כמצוות פעם

 מיד: כהן העיר ,אי־ד,בניות למנוע כדי
 (אבל) לגנאי. אמורים האלה הדברים ״אין
 וברוב לחופתה נכנסת למה יודעת כלה

ה של האישור אין המקרים של רובם
בלבד.״ פורמאלי אישור אלא נוטריון
 ברור היה זה בשלב צדק. הוא צדק

 לא סיכויים. חסר פולק של עירועורו כי
־,עו מן חלק כי פרקליטו טענת גם עזרה

 כהן צדקה. לצרכי ניתן פולק שעשר, שר
 את צורמת ״(היא) בכעס: זאת טענה דחה

טוב.״ טעם מחוסר האוזן
הש הוא במקומו. פולק את העמיד אחר

 תבע למיניהם״, קטנים ל״גנבים אותו ווה
 בהתחשב הפרופורציה״ חוש על ל״שמור

ב והמחושבות השיטתיות ה״גזילות עם
(כאלה)״. ממדים

 עירעורו את דחה העליון בית־המשפט
 את קיבל העונש, חומרת על פולק של

 העונש. הקלת על המשפטי היועץ עירעור
 — הוכפל (יצחק) האב פולק של עונשו

ת־מאסר.שנו לשש מאסר שנות משלוש
 הורה ובית־המשפט צדק. הוא צדק אבל
ב הימים עשרות את מאסרו מתקופת לנכות

משפטו. להתחלת עד עצור היה הם

דרכי־אד□
שיטה ת פ צו ח ב
 של הרמת־גנית שבדירתו חשדה המשטרה

 לכן אורגיות־חשיש. נערכות זילברמן יעקב
החמי ביום במפתיע, השוטרים לשם נכנסו

 שם מצאו הט הלילה. בחצות האחרון, שי
וכלי־עישון־חשיש. בחורה, בחור,
 שמחו השוטרים אשם? אני מה אז

ל אבל ברורות, כך כל הוכחות שמצאו
 אותה משלהם, גירסה הייתה שנעצרו שניים
שטיינברג: חיים השופט בפני שטחו

 )23( מרדכי נחום אמר שלי,״ לא ״הדירה
 אינטימיות מסיבות שם. ישנתי ״רק העצור.

 אשם אני מ;ז אז בבית. לישון יכולתי לא
חיפוש?״ המשטרה שם ערכה אז שבדיוק
 את הסבירה שם,״ לישון באתי ״רק

 צרום אילנה העצורה, הסיבות־האינטימיות
במשק־בית״. עובדת טובה, בחורה ״אני ).19(

 אולי לרענן בתקווה כלי־העישון? עם ומה
מעצ הוארך האינטמי, הזוג של זיכרונו את
נוספים. ימים בחמישה רם

הווי
ניצ במחניים שימושית. ספרות •

ל הספר מפעל מסיבת את המשק חברי לו
ל השונים: לענפים רשימת־קריאה הכנת
 למי- אתה; עירום ני — הבגדים מחסן

 שביל־ את הידעת — לרפת לאן, — דגה
 — ולמזכירות הצר במשעול — לנוי החלב;
עניים. שמחת
ירוש בעין־כרם, לא־דירד!. שכר •
 לפני הרסה עמידר חברת כי נתגלה לים,

ש חדרים שלושה בת דירה וחצי שנתיים
 ל־ הודיעה לא כביש, של תוזאי על עמדה

 המעשה, על בחו״ל, שהיתר, הדירה, שוכרת
 לתשלום תזכורות לשלוח המשיכה אבל

שכר־הדירה.
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