
 הוא אף רון רפי ובעלה בצה״ל, סגן היא
ש לבקש אליו, לפנות הוחלט צנחנים, קצין
 הקידושין, טקס את יערוך הוא

★ ★ ★
 במי אך גורן. הרב עם פגישה קבעה *
או הרם — הזוג תקוות את לעודד קום ^
לחלוטין. תן

 רשאי הוא אין זה בעניין כי הסביר, גורן
 החוק הוראות את לעקוף — רוצה ואינו —

 אם גליה את להשיא מוכן אינו הוא הדתי.
אמה. של תעודת־גיור, לפניו יביאו לא

אין. - כזו תעודה
 זוגות של בדרכם ללכת היה יכול הזוג
 הדתית, הכפייה במלכודת הנתפסים אחרים,

בקפריסין. להתחתן והנוסעים
 האח־ הדרך על הוחלט 6לבסו!

מחיפה. הרב לדרישת כניעה :רת
ל הודיעו ובתה בן־גוריון מרי
 כדי טקם־גיור, יעברו הן כי גורן,

 וכדי כיהודיות תירשמנה ששתיהן
לבחיר־ליבה. להינשא תוכל שגליה
בית מנהלת שנה עשרים שמזה האשה,

׳י!״י

השליע ן-נוףןן1
הזתית הנפ״ה
משוחח חשפחתו
מממיו חח

 ארצה. מוחזר להיות ועמד ממחלה החלים
 ב־ הכיר קלוא, מרי האנגליה, אשתו את

 אז היתד. היא בהולנד. הצבאי בית־החולים
מפלסטיין. הקרבי ברב־סרן טיפלה אחות,

 איחר לחתונה, שהוזמן בן־גודיון, דויד
 לא לה־מאנש, בתעלת סערה בגלל בשעתיים.

מצרפת. בזמן להגיע היה יכול
ה אשתו עם לתל־אביב עמוס חזר כאשר

 ממקורביי לאיש איכפת היה לא צעירה,
המקסימה. אשתו דת ומה התחתן, איך

איכפת. היה לרבנים אכל
★ ★ ★

תפ שכח. לא הוא גם פינדלינג רב
 ראש טכני: הוא חיפה של ברבנות קידו 1 ז

 גדולי עם נימנה הוא אין הנשואין. מחלקת
 בענייני הלכות פוסק הוא ואין התורה,
ה בביודהדין יושב אינו אף הוא נשואין.

 להתחתן, המבקש כל לקבל תפקידו רבני•
גרו לשאת הרוצה כהן אינו שהוא ולוודא

יהודי. ושהוא — רווק הוא כי שה׳
 בן־ גליה לפניו הופיעה כאשר

נשו על הסיפורים את זכר גוריון,
ב הציגה גליה ואביה. אמה אי

ז הכבוד בימת ל1 , ״ , ־ ד
המפקח כסגן כיהן שעמוס בעת צולמה התמונה מרי. ואשתו .ליה,

 אבל כראש־המסשלה. בן־גוריון, דויד ואביו, המשטרה, של הכללי
 של היסודית הזכות את לגלית להבטיח יכלה לא זו זכות־אבות גס
ולחמה. גדלה נולדה, בה אשר בארץ לבחיר־לבה להינשא אשה: כל

ב לרבנים הרבה נתן בן־גוריץ ויד ^
 קום לפני עוד להם, מסר אשר הוא ארץ. !

חיי על המוחלט השלטון את ;מדינה,
היהודיים. תושביה של ,אישות

 עסקני־הדת לידי העביר השנים במרוצת
 — כלל בדרך שיטחי־שליטה, ויותר ותר
 ה־ קואליציונית. נוחיות של חישובים לתוך
 ההכרעה, נפלה הנהגתו תחת שבהם: נולט
 אזרחיים. נשואין בארץ יורשו *לא
 בן־ משפחת נאלצה שהשבוע אירע כך

 יכולה אינה היא אפילו כי לגלות, וריון
הזאת. המוחלטת השליטה את עקוף
 בן־גוריון, גליה של רצונה אם

 עמום של ובתו הזקן של כדתו
 - לבחיר־ליבה להינשא :ן־גוריון

הרבנים. לתכתיבי להיכנע [ליה
 שהרב ברגע בא הראשון זעזוע *
 הנשואין מחלקת מנהל פינדלינג, משה 1

 לרשום סירב חיפה, של הראשית :רבנות
 שאת הוכחה ״תביאי לנשואין. גליה ;ת

).1591 הזה (העולם דרש זודיה!״
 שכל כשם מדבר, הוא מה על ידע הוא
ש ייתכן ידעו. בישראל והקנאים ;רבנים

יזר בו ליום אלה רבנים חיכו ליבם וסתי
זה. לשרות בן־גוריון של צאצאיו קו

 שלהם, הגדול בקלף ינופפו ואז
 העוב* מעולם: שכחו לא *אותו

נוכריה. נשא פן־גוריון שעמום ה
 עמוס בלונדון. 1946ב־ נערכה החתונה

שזה־עתה הבריטי, בצבא מייג׳ור אז יה
......... ■ ■■י*— 18-י

 היה בה תעודת־הזהות, את פניו
 בתעודת־ גם יהודיה, שהיא כתוב

 שמרי כתוב היה אמה של הזהות
 הממלכתית ההוכחה אבל יהודיה.

 דרש הוא פינדלינג. את סיפקה לא
דתית. הוכחה הילכתית, הוכחה

יהו משפחה של סממניה כל עם ישראלי,
 כיהודיה גדלה בארץ, שנולדה ובתה, דית;

 להופיע יצטרכו — צה״ל מדי את ולובשת
 מה יודעות שהן אותם לשכנע רבנים, בפני
יהדות. זאת

- ושם למיקווה, ילכו אחר־כן•

ה ■111 מי ו
 כי מוסמך, רב של תעודה זה: במיקרו,

 נשו־ לפני — וכדין כדת התגיירה קלוא מרי
בן־גוריון. לעמוס איה

 לעקוף שתוכל חשבה בן־גוריון משפחת
 הראשי, הצבאי לרב ופנתה הרב־הפקיד, את

 בעל כרב ידוע הוא גורן. שלמה 'האלוף
 נגד חדשות, הלכות שפסק ליבראלית, גישה

שגליה מכיוון הרבנים. של חמורות הלכות

 טבילה יטבלו - הרבנים בהשגחת
ל הפיכתן את שתפמל פולחנית
 אז רק וכשרות. טהורות יהודיות

 בן־גוריון דויד של לנכדתו תינתן
במ אוהבת, שהיא לגבר להינשא

אד מראשי אחד היה שסכה דינה
שבה. והרע הטוב על - ריכליה

במדינה
דרכי־ח״□

הרועה
הקטן

ה פעם לא נהם ביהודיות!״ תסתכל ״אל
 ״הן אל־קעאבה, משבט סולימאן, מוסא בדווי

 לי לאבד יכול עוד ואתה אותך מבלבלות
כבשה!

 בנו על לאיים הוסיף כבשה,״ תאבד ״ואם
 ירושלים, בסביבות העדר את הרועה הקטן,

רגל!״ לך ״אתלוש
 הקשיב הקטן מוחמד ניצלה. הכבשה

 כבשה כשמצא כן, על האלים. לאביו היטב
 הרחק לא בחוט־תייל, שהסתבכה העדר מן

 לב שם לא הירושלמית, שעפאת משכונת
נמצא. הוא איפה בכלל

 בחוט־ ביאוש משך העדר, לעבר רץ הוא
הכבשה. את לשחרר כדי — התיל

 יום כעבור התעורר הוא הרגיש. לא יותר
 שלכד החוט כי שבעיר־ד,עתיקה. בבית־חולים

במ שיותר במוקש קשור היה הכבשה את
 שאל הכבשה?״ עם ״מה הקרבות. מן קום

לו. ענו ניצלה,״ ״היא חלושות.
 בבית־החולים כליל. ניצל לא עצמו מוחמד

 הוד לאחר קשה. ניפגעו רגליו ששתי קבעו
נקטעו. הילד רגלי — ניתוח בוצע קלה ייצות
 שתי את איבד הקטן שמוחמד אירע כך
 קשבת אוזן היטה שדווקא משום — רגליו
הזועם. אביו לדברי

תל־אביב
הן איפה
היום

מר משמש שביפו הגדול השטח היה פעם
 במקום שהוקם לאחר אבל ליצאניות. כז

 העתיקו העתיקה, יפו המכונה רובע־אמנים
 עמידתן מקום את בלילה העובדות הצעירות

בתל־אביב. הירקון לרחוב
ב החל הגדולים, בתי־המלון הוקמו כאשר

 מלון דרך הקיצוני, שבצפון שדורון מלון
 גירשו דן, מלון ועד פארק מלון הידטון,

ה מחאות בעזרת — המקופיים השוטרים
 היצאניות את — רחוב שבאותו שגרירויות

הירקון. מרחוב גם
 הרחיקו לא הן "1 מתיירים ״בושה

 ובסימ־ המושבות בכיכר התמקם חלקן לכת.
 אלנבי: ברחוב הישן, הדואר שליד טאות

 את ובהנחה, בזול המשרתות, נשים הן אלו
וב בשירות הנוסעים והשרון, הדרום בני

בשעת־לילה. לבתיהם, אוטובוס
 מנוחתם אח מוצאים התל־אביביים ואילו

 בן־יהו־ ברחוב המסתובבות היצאניות אצל
ה לקוחותיהם בפי מכונות, אלו נערות דה.

 מוסע חלקן האיטלקיות״: ״הזונות קבועים,
 הנהוגות מיוחדות, במכוניות הרחוב לאורך

 ללקוחות מרכולתן את מציעות הרועים, בידי
 של האחורי שבמושב הבטוח המיקלט מתוך

המכונית.
המופ סמל־משטרה השבוע, בכתפיו, משך

 לעשות מה ״אין באמור: שמירה על קד
 הרחוב כך: לנו מוטב מזה, חוץ זה. נגד

ה בפני בושות פחות עושה וזה נקי יותר
תיירים.״

עסקים
הטעם

ש1הח
ב מצב־העסקים, השתפר המלחמה אחרי
ישראל.
 הזמרים תקליט מכירת :אחד ענף מלבד

פלאים. ירדה הערביים
מ אנשים הללו הלהיטים את קנו ״פעם
הח בעלי טוענים צעירים,״ וקצת בוגרים,

זקנים. רק ״עכשיו למוסיקה. נויות
 פאריד את מנגנים הזקנים כאשר ״עכשיו,
 הבנים — אום־כאלטום את או אל־אטראש

סקאנדאלים.״ להם עושים שלהם
 לביא, אריק של שירי־מלחמה בעוד לכן,
במחי נמכרים אלירן רן או עזיקרי עליזה

 מן גבוהים ולפעמים — למדי גבוהים רים
 פארוז של תקליט לקנות אפשר — הרגיל

ישר לירות 10ב־ פאריד־אל־אטראש של או
בלבד. אליות

 לא זה גם — הסטוק את ״וכשנמכור
שב המאוכזבים, המוכרים מבשרים יהיה,״
 מצבורים ביוני, 5ד,־ ערב הצטברו, ידיהם

: ' ערבית. מוסיקה של גדולים
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