
 מדי- להקמת 20ד.־ יובל ובא שקרב **
ונכ המדינה חכמי החליטו נת־ישראל,

ו כשנת־יובל תשמש 1968 ששנת בדיה
מפוארות. חגיגות אורכה לכל ייערכו
 המחכים בישראל אזרחים וקיימים יתכן

 כדי אלו, חגיגות של לתחילתן בקוצר־רוח
המל עקב שנוצר המתח את מעט להפיג

 לגבי שלאחריה. והמאורעות האחרונה חמה
 ראש־הממשלה למשרד יש אלה אזרחים

 אתה מזמן. החלו העשרים חגיגות הפתעה:
הרגע. בזה בעיצומן, נמצא

 שלא מי מתיחה: לא וגם בדיחה אינה זאת
 משמחת לעובדה לב שם שלא מי או מאמין,

 לוח חוברת את לידיו שיטול הראוי מן זו,
 שהוצאה העשרים, שנת לחגיגות האירועים

 העשרים שנת לחגיגות הוועדה על־ידי לאור
ראש־ד,ממשלה. משרד שליד למדינת־ישראל

באוקטו 22ב־ שעוד לו תזכיר זו חוברת
 ב־ ,חגיגית המדינה, נשיא הכריז ,1967 בר

הרש פתיחתן על שבירושלים, בית־הנשיא
 סתם זו היתד, לא העשרים. חגיגות של מית

 נמשכות היום, ועד ההכרזה מאז מליצה:
הקצב. במלוא החגיגות
ה את החמיצו שונות שמסיבות לאלה
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 החוברת מונה עכשיו, עד שנערכו חגיגות
 שהפסידו והצוהלים החגיגיים האירועים את
 חגיגה היתד, 1967 באוקטובר 24ב־ כה. עד

 הרמב״ן על־שם בית־הכנסת לחידוש גדולה
ה גם נערכה חודש באותו העתיקה. בעיר

 המגבית מישלחת כינוס של הגדולה חגיגה
מארצות־הברית. המאוחדת

 הכיתות נציגי כנס נערך 1967 בנובמבר
 ובינואר ברחובות, ווייצמן במכון הגבוהות,

 בתי־ של עולמי כנם לכל, כזכור נערך, 1968
 חגיגת נערכה וכן וספרדיים אשכנזיים כנסת
העולמי. היומי הדף של הבבלי הש״ס סיום

שמת ככל ההתחלה. רק היתד, זאת אבל
 החגיגות, היקף מתרחב ,יום־ד,עצמאות קרב
 להיפתח צריכה לפברואר, 25ב־ החודש, עוד

הבינ הכנס חגיגת תל־השומר בבית־ד,חולים
ייע מארם ובחודש אלרגיות: לחוקרי לאומי

 השלישי הבינלאומי הפסטיבאל בתל־אביב רך
ל לאומית, משמעות בעל מישחק לברידג׳.

הדיעות. כל
 ושמח, עליז יהיה מארס חודש בכלל,

 העשרים שנת לציון■ מיוחדות חגיגות גדוש
 ל־ עולמי קונגרס יתקיים בתל־אביב למדינה.
 מורס דפנה חברת תערוך בקיסריה פרוזנים.

בירו בבית־העם בינלאומיים; מישחקי־גולף
באמרי המזרחי נשי הסתדרות תערוך שלים

 יגיעו החודש, ובסוף המזרחי; לנוער כנם קה
 בירושלים ייפתח כאשר — לשיאן החגיגות
לאש הבינלאומי המידע מרכז של הקונגרס

מקומי. ראי
 אלו מסעירות חגיגות־עם כי 'שסבור מי

של ספונטאניות התפרצויות־שמחה הן

 הכל טועה. אלא אינו בציון, היושב העם
 בקפדנות. והוכן ביסודיות מתוכנן

★ ★ ★
וחשבון-כפש" שמחה ״ביטוי

 וע־ כמובן, עומדת, החגיגות ראש ף*
העש חגיגות לעניין מיוחדת דת־שרים .4

 פחות לא בה שחברים המדינה, להקמת רים
יש ישראל ועד בגין ממנחם —שרים 11מ־

 עצמה על נטלה לא ועדת־השרים אבל עיהו.
 שהוטל תפקיד החגיגות. לפרטי הכניסה את
 עומד שבראשה מיוחדת, בינמשרדית ועדה על

 משרד של הכללי המנהל הרצוג, יעקב הד״ר
מחשו 20 חברים זו בוזעדה ראש־הממשלה.

 בעלי כולם במדינה, הבכירים הפקידים בי
 למשל, כך, חגיגות. באירגון עשיר נסיון

 אהרון את הנכבדים ברשימת למצוא אפשר
 של המיפגנים מחלקת מנהל פרופס, צבי

שר יועץ זנדברג, משה את התיירות; משרד
 מצה״ל, חופי יצחק מישנה אלוף־ את ד,אוצר;
ירושלים. ראש־עיריית קולק, תדי את ואפילו

 בקלות־ תפקידה את נטלה לא זו ועדה גם
 ואחרי ישיבות, של רב מיספר אחרי ראש.

הצ הועלתה מלחמת־ששת־הימים שבעיקבות
 לקיים הוחלט החגיגות, את לדחות עה

 הוועדה התוכנית. לפי — זאת בכל אותן
 ואירוע מאורע וכל לוועדות־מישנה, התפצלה

 החגיגות למדיניות בהתאם בקפדנות, תוכנן
 עצמו: הרצוג הד״ר על־ידי שהוגדרה כפי

אפ מדינת־ישראל לאזרח יעניקו .החגיגות
 על וחשבון־נפש שימחה לביטויי שרויות
שיבואו.״ השנים ועל שחלפו השנים עשרים

 את לבטא כיצד עדיין יודע שלא ומי
 חשבון־הנפש את לעשות וכיצד שימחתו

 אירועי חוברת את לידו ליטול יכול שלו,
 חגיגה לעצמו ולבחור העשרים שנת חגיגות

כרצונו.
 בכנס להשתתף יוכל הוא אפריל בחודש

 במרכז שייערך הבאהית, הדת של הבינלאומי
 ותיקי של עולמי בכנס או בחיפה; הבאהים

 לנסוע אם להחליט יוכל הוא הכוח. ברית
 לחוג כדי חיטין, כפר שליד יתרו לקבר

 הדרוזית; העדה של נבי־שועייב חג את שם
 ״ועידת הכלכלית, הוועידה לדיוני להאזין או

 בירושלים. באפריל, שתיערך המיליונרים״,
 שמעון רבי בחגיגות לבלות יוכל הוא במאי

 מעוניין הוא אם — או במירון בר־יוחאי
להשת יוכל הוא — במיוחד פורה בעיסוק

 פוריות למחקר השישי העולמי בקונגרס תף
 ב־ השרון בבית־ד,חולים שייערך ועקרות,

פתח־תקווה.
★ ★ ★

המפגר הילד חגיגות
 מכי- האירועים חוברת הכל. לא עוד זה ף
 שימחה לחגיגות נוספות הצעות המון לה 1

 זאת לעשות אפשר ביוני וחשבון־הנפש.
 העולמית. ויצ״ו של ההנהלה מליאת בכנס
לחז עולמי קונגרס בירושלים יתקיים ביולי

ה חגיגת תיערך באוגוסט ומקהלות. נים
אג לחקר הבינלאומית החברה של קונגרס

 כנס גם יתקיים עצמו חודש ובאותו מים;
לחייטות. הבינלאומית הפדרציה

לבית־החו- שוב לנסוע נצטרך בספטמבר

 וגיבשטיין — חברי־ד,מועדון רשימת את לו
לבית־המשפט. לפנות נאלץ

למ שיש פסק, לם יוסף המחוזי השופט
 עוד חשובה החלטה הרשימה. את לו סור

 בניהולו הפעם תתקיים אסיפת־ד,בחירות יותר:
 מיכאל עורך־הדין — נייטראלי יו״ר של

 משפטן יהיה הקלפי ועדת יו״ד גם כספי.
נייטראלי.

 גיבשטייין? יצליח ואם
 את למועדון אתן מטרתי, את ״אגשים

אפרוש.״ ואחר־כך — לו הראוי המעמד

אירגונים
תה

ואגטיפטיה
 בוקר־ ניצבת למשפטים צעירה מתמחה

 משרתת, היא אצלו הפרקליט בפני בוקר
שירי־עם. לו שרה גיטארה, על מנגנת

 ביום פעמים מספר חולט צעיר מתמחה
 עבורו לעורך־הדין חם משקה כוס מכין תה,
למשרד. אורחיו ועבור עובד הוא

עבו יום משך שפוף, יושב שלישי מתמחה
כשהוא ׳מעטפות, על בולים מדביק שלם, דה

1890 חזה העולם

ה את מטאטא הוא בולים להדביק מסיים
משרד.
טע עשרות מתוך אחדים מיקרים רק אלה

המתמ של ועדיו■,פעולה יו״ר בפי אשר נות
 כדי לאחרונה שקם )24( מייבלום דורון חים׳
 הסטאז׳רים.* של זכויותיהם על להגן

 מעבידים משרתים:״ ״עבודות
 ה־ מאשים עבודות־משרתים!״ בפרך אותנו
 בפאקולטה ד׳ שנה סטודנט גם שהוא יו״ר,

ירושלים. באוניברסיטת למשפטים
 בתנאי־שכר עובדים שאנו בלבד זו ״לא

 משפטיות בעבודות אותנו שמנצלים איומים,
 מעמיסים גם עכשיו — הפרקליטים עבור
פשוטה!״ עבודה עלינו

המתמ לדברי והולך, המחמיר זה, מצב
 ״עורכי־הדין ועד־ד,פעולה. להקמת גרם חים,

 הס המצב,״ את מנצלים המשפטים ומשרד
 אנו שאין החוק קובע ״כרגע טוענים.
 אצי* לשרת מבלי עורכי־דין להיות יכולים

שנה.״ פרקליט איזה
 מופנות המתמחים של טענותיהם עיקר

מהסטאז- אחוז 40 פרקליטים: אותם כלפי

 שפירושה ססאז׳ הלאטינית מהווילה *
 תקר — בעברית ושוושמעותה ״שלב־מעבד״

 עוו[-דין, רשיון קבלת לקראת פת־בוזזן
לינוודי-המשפטים, סיום לאחר

 אם שכר; כל מקבלים אינם הירושלמיים רים
 הפרטי כמשרדו — מסויימים משרדים כי
 — שפירא שמשון יעקב שר־ר,משפטים של

לחודש. לירות 500 עד להם משלמים
לממ המשפטי היועץ של הפרטי משרדו

 למתמחה משלם האוזנר, גדעון לשעבר, שלה
לירות. 300 שלו

 ועדת־המתמחים יו״ר נדיבים: פחות אחרים
 רבינוביץ, פנחס עורכי־הדין, התאחדות של

 שרף, מנדל מלחי, השופט של ופרקליטו
פרוטה. אף שלהם למתמחים משלמים אינם

 חמורות פחות לא ץ כללית שכיתה
המשפטים. משרד כלפי הטענות הן

 בלשכות מועסקים המתמחים מן ניכר חלק
 אותם שמחתימים לאחר — השונים ■השופטים

 שכר. על לוותר חייבים הם בה הצהרה על
ה את מקבלים היינו לא חתמנו, ״אלמלא
השופטים. אצל הסטאז׳רים טוענים משרד״■״

 לשים מקווה המתמחים של ועד־ד,פעולה
 שכי המתמחים יקבלו לא ״אם זה. למצב קץ

 בלתי־ מעבודות יפוטרו לא ואם הגיוני
 אף בו יום ״יבוא מאיימים, הם משפטיות,״

מתמחה״. לקבל יוכל לא פרקליט או שופט
 להגיע דראסטיים באמצעים צורך יש ואם
 לארגן אנשי־הוזעד מוכנים — זה למצב
כללית. שביתה אפילו

 הקארדיו־ בכנס לחוג כדי תל־השומר לים
 לנוח, נספיק בטרם ועוד הבינלאומי, לוגים
הבינלאו הפדרציה קונגרס כבר לנו מחכה

סריגה. למומחי מית
 מאוד, מסעיר חודש כנראה יהיה ספטמבר

 השנתית: החופשה את בו לקחת כדאי לכן
ל הבינלאומית החברה קונגרס ייערכו אז

 לכימיה בינלאומי וקונגרס המשק עופות
קואורדינטיבית.

 לנו שמכינים מה לעומת כלום עוד זה אך
הרבי הקונגרס את :1968 אוקטובר בחודש

ה הילד למען הבינלאומית הליגה של עי
מפגר.

 בכינוס בנובמבר, לסיומן, יגיעו החגיגות
בישר החירורגים איגוד של השמיני הארצי

אל.
 העשרים חגיגות של האירועים חוברת

נו אפשרויות כמובן, בחשבון, לוקחת אינה
 לאורך שייערכו חגיגיים, אירועים של ספות

 בבתי־ סרטים הצגות העשרים: שנת כל
ומוע בשבתות בבתי־כנסת תפילות קולנוע,

בדיסקוטקים. ריקודים וכן דים
העש בשנתה מדינת־ישראל עומדת כיצד

 והשתול־ פסטיבאלים של כזה בעומס רים
| מירון השבוע, כך, על השיב לויות־שמחה?

הרצוג מנכ״ל
חשבון־נפש״ ולעשות ״לשמוח

 העשרים: שנת לחגיגות הוועדה דובר מדזיני,
 כל התוכנית. לפי מתנהל הכל עכשיו ״עד

רצו לשביעות התגשמו שתוכננו התוכניות
יותר. או פחות ננו,

 מחכים שאנו תוכניות, עוד לנו יש ״אבל
 נפרסם ועדת־השרים. על־ידי לאישורן עתה

הבא.״ החודש בתחילת — אותן גם

דרכי־חיים
שובר

ק חו ה
 שוטר. שומר־חוק, בן־נתן ניסים היה פעם
 התורן, שופט־המעצרים בפני הובא החודש
 בהוצאת כמואשם קירטוני, יוסף השופט
כיסוי. ללא המחאה
ו למטבעות חנות בעל לוין, מנחם טען
 בתל־אביב: ,9 הסנדלר יוחנן מרחוב בולים

שחזר.״ צ׳ק לי נתן מטבע־זהב, לו ״מכרתי
ה שרייר, שלום המשטרה רב־סמל טען
 גם בחנות, שהיד, ״בזמן כתובע: משמש
 שהוא פנים העמיד ארנקו, את בן־נתן הוציא
החנווני.״ את שיכנע שוטר, עדיין

 צ׳ק לחנווני ״נתתי השוטר־לשעבר: טען
 החזרתי שלי התעודד, את בדצמבר. 3ב־ דחוי

 זד את כשמשכתי בדצמבר. 10ב־ למשטרה
 ש־ ידעתי לא — בינואר 7 שתאריכו צ׳ק,

מהמשטיה.״ אתפטר
 אכן כי השופט את שיכנע לא זד, נימוק

ה אם גם ההמחאה, באי־כיבוד צידוק יש
להא פקד הוא שוטר. פעם היה כך עושה

ימים. בשישה בן־נתן של מעצרו את ריך
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