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? ? יהדות — תפילין
 צעירים מעניינת: לתופעה — ששת־הימים מלחמת מאז — זמן מזר, עדים

 ומסתובבים ברכבת, עוברים הרחוב, בקרנות עומדים וחבושי־ראש מגודלי־זקן ים
תפילין.״ להניח ״בוא — בפיהם אחד ואתגר המרכזית, בתחנה !עש

במדינה
עיתונות

 שאשכול חאשה
שפה!״ לה קרא ״מכ

הש בתל־אביב העיתונאים בחוגי הבדיחה
 או ירוק אדם רואה ״אתה אמרה: בוע

קשת.״ בסילבי המקנא עיתונאי זד, צהוב?
 נושא שימשה סילבי לקינאה: הסיבה

ת במדור גדולה לכתבה תונו  השבועון של עי
 שום זכה לא בזה לכבוד טייס. האמריקאי

לפניה. ישראלי עיתונאי
 הכותרת תחת ״טייס״, כתג

סילכי״: של המורעלים ״החצים
כלב ״אני הגברת: של העוכתה־העצמית

 אשכול לוי מסכימים. בישראל רבים תה•״
 מנהיג רפאל, יצחק מכשפה. לה קרא המנוח

שקר אותר. כינת הלאומית,׳ הדתית המפלגה
 חומצה לד, ולשפוך אותה לרצוח איימו נית.

בריונים אחריה עוקבים לעתים לעיניים.

 תביעתו את הגיש כאשר אבל זעם, רפאל
 קרא כי על תביעד,־נגדית סילבי הגישה —
משפ היה שבועות 12 במשך שקרנית. לה
 בתל־אביב, שיחת־היום סילבי של טה

 ישבה היא רפאל, נגד העידו שעריה שעה
 מקסי. חצאיות לבושה וגלויית־ראש, צנועה

 כאשר שעבר, בשבוע הסתיים המשפט
 את לבטל שניהם הסכימו וסילבי רפאל

 איש כי הצהרה על וחתמו תביעותיהם,
 ״רבים בשני. לפגוע התכוון לא מהם

 ״הצטערו מבן, לאחר סילבי אמרה מחברי,״
 באמת רציתי. אני במשפט. המשכתי שלא
 בשביל מקסי חצאיות מספיק לי נותרו שכן.

שבועות.״ כמד, עוד במשך ללבוש
 14,־ד בת בתה עם חיה הגרושה סילבי

 במיטה, לנוח אוהבת תל־אביבית, בדירה
האהו ״התנוחה ותפוחים. ממתקים מוקפת

מסבירה. היא רגועה,״ אופקית היא עלי בה
 כמו בדיוק בחיים המפולפלת סילבי,

 בשנה דיין משה של לביקורו זכתה בדפוס,
מר,ה בבית־חולים התאוששה כאשר שעברה,

 עמי כל ״וראו הפסוק כוונת כי החסידים משל רב של הכרזתו עם החל ואת
 )10 כ״ח, דברים תבוא, כי (פרשת ממך״ וייראו — עליך נקרא ה׳ שם כי

התפילין. בהנחת וכוח־מושיע סגולה יש כי

 רבים דורות מזה הרבנית היהדות של לדרכה טיפוסי הוא הכתובים של זד, י
 לאורך עמנו את רדף הלב, את לא אך הגוף את המחייב החיצוני, המעשה על ד,

 לרוחה זר הוא כי והכריזו חזרו ישראל ושנביאי בעוכרינו, שהיה דגש •רות,
בעולם. יעודנו למהות כלומר וות־של־אמת,

 חיצוניים אחרים מעשים אותם כל ולא הקורבנות הקרבת לא התפילין, |־,נחת
 היכולת אלה ביד ולא המקורית), אומר, (הוזה הפרימיטיבית, היהודית הזהות את

כעם. היום בפנינו העומדות הבוערות לשאלות עניינית בצורה ז

 הללו לאתגרים להיענות כדי כולו, ובתנ״ך זה, בפסוק שאין אומרת זאת אין
בה. חיים שאנו הזו והאתגר הרת־המשמעות ת

היהודית. לזהות מעשית משמעות

היהודי. וביעור נדוש, בחרתנו״ ״אתה באותו ממש

כולו. העולם עכור — יהודי בתור היהודי של קיומו להמשך עצום ערך

 של המרכזית לבעיה היחידה והמספקת העניינית ההיענות משום זה ביעוד
 היכולת זה ביעוד יש אחרים. בני־אדם עם ביחסיו האדם של האנושיות חוסר ת:

 קנה־ כולה: האנושות את בולטת כל־כך בצורה המטרידה החשובה לשאלה ז
מאין? — מוסרי

 ואותם השאלות אותן לפני נבוכים כרגע עומדים היהודים, אנחנו, שגם היא :
יהודי?״ ״מיהו הבסיסית, לשאלה לענות יכולים שאיננו משום ם

 כי מאמינים אחרים), על־ידי נקראים שאנו (כפי בישראל המשיחיים היהודים
 תוך ואובייקטיביים כנים להיות נעיז באם — הזה המבוך מן לצאת בהחלט

מנצרת. ישוע של וחייו תורתו אישיותו, את מחדש

נעיז? האם זו: היא הגדולה !ה

רמת־גן. ,2234 ת.ד. ל.
ייענו. !

ה״טיים״ כתמונת קשת סילבי
פיקחיים עלבונות

 מאוהב־ יותר מכתבי־השמצד, מקבלת והיא
ערבים.

מוש אשד. היא הזאת האיבה כל מטרת
 בעלת־ קשת, סילבי בשם ירוקת־עיניים כת

 בישראל. ביותר והקרואה המשפיעה הטור
 התל־אביבי ביומון החצי־שבועי מדורה
 מסילבי חץ נקרא אלף) 60 (תפוצה הארץ
 לרוב שם־משפחתה. על מישחק־מלים קשת,

 מדורה ברעל. סילבי של היציר, טבולים
 מינויים את חשובים ממדינאים פעמיים מנע

לממשלה.
 אבא על פלא. אין פורטנוי. סופי

והז הקר־כקרח הישראלי החוץ שר אבן,
 בבקבוק ישן יין ״הוא סילבי: כתבה ריז,

 הרוק. בדור מינואט רוקד הוא פלסטי.
 בני־זוגו אך הצעדים, כל את יודע הוא

בקרסוליו.״ ובועטים בהונותיו על דורכים
 לראש־ שמורים ביותר החדים היציר, אבל

 ״גברת שנקרא בטור עצמה. הממשלה
 גולדה הגברת את הישוותה היא ממלכות״

 ״דרקון הפוריות, שלוש להתגלמות מאיר
 גם היא גולדה הקדוש.״ כג׳ורג׳ המתחזה

 פורט־ וסופי מכשפה מדוזה, מקבת, ליידי
 ושל דיין משה של נסיונם נכשל כאשר נוי.
 ברא־ לזכות אלון יגאל ראש־הממשלה סגן

 הגנרלים ״שני סילבי: כתבה שות־הממשלה,
 ולהפחיד ללחום בשביל רק טובים האלה

 ליהודיה בו לעשות פוחדים הם אבל ערבים,
אחת.״ זקנה

 מבוסם סילבי של הפיליטוניסטי סיגנונה
 התייחסויות מישחקי־מלים, הברקות, על

 ממטרותיה כמד. פיקחיים. ועלבונות מלומדות
נש כאשר כל־בך. פיקחית שאינה חושבים

 לממשלה רפאל יצחק של מועמדותו קלה
 לדברי — טענה סילבי מאיר, גולדה של

 לאחר נגדה הגיש שרפאל תביעת־הדיבה
 מתחזה ועודנו התחזה ״שהוא — מכן

 זכות כל לו שאין אקדמאי בתואר במחזיק
 של החזקות המוסריות דיעותיה עליו.״
 את קיבל לא רפאל היטב! ידועות גולדה

המישרה.

פרידמן מפסיד
שעת ״אשמה — מרו

 מתכוון שהוא לה סיפר דיין אולקוס. קפת
 יש האם הגוסס. אשכול לוי אצל לבקר
 לראש־הממשלה? שימסור רוצה שהיא משהו
 כדי שיבריא לו ״אמור סילבי, אמרה ״כן,״
ראש־ממשלה,״ אתה תהיה שלא

משפט
 פרידמן, הוא פרידמן

7לדבר יש מה
 שמואל דהיום עורך־הדין היו 1929 בשנת

 בני חן, יעקב הספרים חנות ובעל סגל
פריד־ שמואל למו״ל הפריע לא זה אבל .11
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