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אני? אדם מין איזה
 אישיותו את מנתח מומחה גרפולוג

 מקצוע, בענייני ומייעץ כתב־ידך. לפי
 כתב שלח החיים. בעיות ושאר נישואין

ירושלים. 4133 לת.ד. יד

 גמי₪נים • גרבונים
•אקסטרונים ארמנים

 מיקחמש בסריגת
ימים מאוינת

במדינה
תתטרה

ת מרד דו ס ק  - ה
נוטף סיבוב

 בית״ ושל — בית־משפט של ׳פסק־דין
 — וכמה כמה אחת על העליון המשפט

 למחלוקת. פסוק ׳סוף כלל בדרך מהווה
מש לראשי ׳תמיד. לא אך — כלל בדרך

 סוף־סוף הגיעו כי שהאמינו התחבורה, רד
 קסדות בפרשת הנחלה, ואל המנוחה אל

 :נעימה לא הפתעה נכונה האופנוענים,
וב — מחדש. ניצת המרד כי גילו הם

 הוא הפעם, המורה. יותר הרבה משמעות
ספונ בא׳ו׳פן :אזרחי למרי להתפתח עשוי
 הארץ, ברחבי אופנוענים התאספו טאני,
 אוספים פעולה, לגופי מתארגנים החלו

בהמו ללכת מאיימים ומתנדבים, תרומות
לחוק. להישמע ולא — לבית־הסוהר ניהם

ה משרד של ניסיונו הפגנות. שורת
 רוכבי אלף ארבעים את לחייב תחבורה

קס לחבוש בארץ וד,קטנועים האופנועים
ה — עירוניות בדרכים בנסיעות גם דות

 — הדו־אופנית התחבורה עיקר את מהוות
 הקסדות, ויבואני לייצרני :נחת אולי גרם

 אולם מכך. ל״י רבבות להרוויח העתידים
תרתי־ — הפוטנציאליים הקורבנות בקרב

ליפשיץ אופנוען
הראש על מיר־לילה נגד

עצו התמרמרות ההחלטה גרמה — משמע
 התקנה כי ידעו — הם ורק — הם מה.

נס בלתי בצורה חייהם את :תמרר החדשה
 הארץ, ברחבי הפגנות שורת לאחר בלת.

 40 מתוך — אופנוענים ארבעה הגישו
 לבית־הדין לצדעל-׳תנאי בקשה — האלף
התחבורה. ׳משרד נגד לצדק, הגבוה

חוד כארבעה לאחר לכית־הסוהר.
 דחה הוא החלטתו: את בג״צ נתן שים,

הבקשה. את
עצו רוחות לסערת גרמה הבג״ץ דחיית

 מקום בכל האופנוענים. ציבור בקרב מה
ה נושא זה היה מהם, שניים נפגשו בו

ה פירסום לאחד בשבוע היחיד. שיחה
 ראשון: ביטוי לידי הזעם בא החלטה,
 בתל- היכל־התרבות של החנייה ברחבת

בהש מתח, רוויית הפגנה נערכה אביב
אופנוע. רוכבי 500כ־ תתפות

 איזור שברחבי לאחר להפגנה הגיעו הם
 ל- שקראו וכרזות כרוזים הופצו ח גוש

 נגד אזרחי במדי לפתוח ישראל אופנרעני
 לסרב קסדות, ללא לרכב להמשיך החוק,
ול — עליהם שיוטלו הקנסות את לשלם

 לבית־ שיכניסו ״נראה לבית־הסוהר, לכת
 אלף רק אלא אזרחים, אלף 40 לא סוהר

הכרוז. :מיוזמי אחד בלהט הכריז אחד,״
ש ההפגנה, מוחלטת. התעלמות

 זכתה בעיתונות, לסיקור זכתה ולא כמעט
 המשטרה: מצד יותר רציגית לתשומודלב

 החנייה, •מגרש את הקיפו ניידות עשרות
ש ברגע המפגינים על פשטו והשוטרים

 לקחו הכרזות, את קרעו מתאספים, החלו
 'ותחלו שלהם, הנהיגה רשיונות את מהם

מ אחד אחד. אחד החוצה אותם מסננים
 תל־אביבי צעיר המקורי, הבג״ץ מגישי

השוט חשדו בו — ליפשיץ מיכאל בשם
הבל ההפגנה ממארגני אחד הוא כי רים
 נשאר לניידת, מייד הוכנס — חוקית חי

השמחה. טוף עד מנוטרל
ה להתעלמותה זכתה ההפגנה רק לא

 כולה הבעייה גם העיתונות. של מוחלטת
 החלטת לאחר ׳מספיק, ׳מעניינת נראתה לא

 ליפשיץ, טוען הערכתנו,״ ״לפי הבג״ץ.
 איש. 5,000כ־ של בפרנסתם הדבר ״יפגע
 לעבוד להמשיך יוכלו שלא שליחים, רובם

 האחרים, האלפים כל על לדבר שלא בך.
מ ורבים שלהם, האופנועים את שימכרו

 את יותר עוד ויסתמו — מכוניות יקנו הם
 — הראש על סיר־לילה עם הכבישים.

מא מישהו ׳באילו האופנוע. על אשב לא
 הבטיחות. על שלהם הסיפורים לכל מין
 קסדה עם גם מתים — למות צריך אם
ה מסיירת לאחד שקרה כמו הראש, על

קסדה.״ שחבש למרות שנהרג בטיחות,
 אינו ליפשיץ בינתיים, שמח. יהיה

 הוא אחרים, אלפים כמו מכונית. קונה
 התהבוירה משרד יעמוד אם לראות ממתין

ההוראה. את יפעיל דעתו, על
 ״יהיה המרד, פעילי מבטיחים כן, אם

ב הפעילים בין קשר כבר יצרנו ■שמח:
 פועלים ואנחנו הגדולות, הערים שלוש

 בתרומות. ל״י אלפי כבר אספנו בתיאום.
 מתנדבים ומגייסים תרומות אוספים אנחנו

 אופנועים, במוסכי בכבישים, מקום: בכל
ש מסחריים, גופים גם צעירים. בריכוזי
 ענף את ׳תהרוס החדשה שהתקנה יודעים

המ המיסים כל לנו. עוזרים האופנועים,
 לממשלה גרמו לא הזאת בארץ חורבנים

 בסוף שיהיו בבחירות וגם היום גם נזק,
האלו.״ הקסדות שיגרמו כמו — השנה

עיתזנזת
בגניזא לחפימא

 לו. שאיכפת יהודי הוא צנטנר ישראל
ש חומר הצהרונים באחד קורא כשהוא

מת הבעיות מגיב. חוא דעותיו, את נוגד
 על להגיב מסרבים כשהעיתונים חילות

תגובתו.
 בטלוויזיה הוצג מיספר שבועות לפני
 דיון נערך בהמשכו במדריד. למות הסרט

 ליבגה, אליעזר גם השאר בין השתתף בו
השלימה. ארץ־ישראל איש

 כתב לביא, צבי בידי שניכתבה בביקורת
 הכתב גמר ׳מעריב, של טלוויזיה לענייני

 למילחמת ליבנה של גישתו על ההלל את
בספרד. האזרחים

 ״שוב יהודים. שהציל פאשיסט
 מר היחיד המקורי הקול את השמיע
 בביקורתו, לביא כתב ליבנה,״ אליעזר

 בפאשיזם מלחמה כי בקצרה סיכם ״אשר
 נגד בבית דווקא לצעירינו מזומנת היתד,

 ולא ומוטוליני, היטלד של ידידם המופתי,
 שבמלחמת־ פרנקו, עד ללכת צריכים היו

 להפצרות להעתר סירב העולם־השנייה,
 את פתח ועוד למלחמה, להיצטרף היטלר
 יהודיים. פליטים להציל כדי ספרד שערי

ליבנה. שאל הפאשיסטי״ כאן מי אז
 הכחשה במאמר צנטנר הדברים על הגיב
 כותב: הוא בו מעריב, לעיתון ששלח

 ליבנה מר על־ידי שנאמר מכל ״ההיפך
אוצ על בספרד שלט היטלר הנכון. הוא
 הוא בעולם. הגדולים מן הכספים רות
 לתעשייה־ באל׳מאדאן ד,כספים את ניצל

ב הקים הוא חיל־שריון. ובניין אווירית
גדולה. רפואית תעשיית גם אלה כספים

 וסא- פראנקו של הישארותם ״סיבת
הישי מפקודתו נובעת נייטראליים לאזר

 יהיו אם בי חשש הוא היטלר. של רה
יופ במלחמה מעורבות ופורטוגל ספרד

 על- אלו בארצות שלו ד,ד,מפקד, בסיסי צצו
׳מגיברלטר. בריטיים מפציצים ידי

 של שלמה דיביזיד, פרנקו שלח כך ״עם
 ה־ נקראה ד,יא היטלר. לעזרת מתנדבים

 הנאצי הצבא עם ולחמה דיביזיה־הכחולה
הסובייטי.״ הצבא נגד

 כאילו ״הסיפור אוטוביוגרפי. ספר
 בספרד אגדה. הוא יהודים הציל פונקו

 מ׳חנות־ריכוז היו לא לכאורה הנייטרלית
ליהודים.
למל שהתנדבו לארץ־ישראליים ״ואשר

 את כי הבנו אנו בתוכם, ואני בספרד, חמה
 שלו. הבית בעל דרך להכות יש המופתי

היט של בנפילתו בי הוכיחה וההיסטוריה
המופתי.״ גם נפל לו,

או ספר 1966 בסוף שפירסם צנטנר,
מ בשם בספרד, מלחמתו על טוביוגרפי

 את לראות זכה לא ברלין, עד מדריד
תשובה. לקבל זכה לא אף בדפוס, מכתבו

 ובעצמו, בכבודו מעריב למערכת ׳משבא
 אשר על העורך ימן תשובה לקבל ודרש
 אדיבד, מזכירה לו החזירה למכתבו, אירע

ששלח. המכתב את
 בלבד, אחת מילה היתה המיכתב בראש

לגנוז. כחול: בע׳ט־עווכים כתובה
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