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עולים

ת  הבתולו
נחטפו לא

 ותתחבאנה. לכרמים תצאנה ״הבחורות
 יהיה שלבחורים כדי לבן יהיה לבושן

 רשאי בחור כל אותן. לצוד קל יותר
 מה בלבד. אחת נערה לעצמו לתפוס

 עיסקם — גפנו תחת איש יבצעו שהשניים
בלבד.״ הפרטי

 העתק להתרחש. צריך שהיה מה זה
באב. ט״ו חגיגות של מדוייק

 בנות* היו התנ״כית למסורת בהתאם
 בכרמים, לחולל זה ביום יוצאות ישראל
 השימחה מקור אחריהן. ישראל וצעירי
 ישראל שיבטי כל אשר בנימין, בשבט
מנשותיהם. לו לתת לא נשבעו

 מן יצאה כי שתטען ישראל בת ואין
חטופה. הזה הערב

ו רווקים עולים, 550 1 קשר שדם
 הקיבוצים, של הקליטה מאולפני רווקות,

 והמעונות, הקליטה ממרכזי עולים 350ו־
 לזכרון־יעקב הצהרים לפני בשעות הגיעו

 ובקבוקי בכריכים מצויירים במשאיות.
 זיכרון־יעקב ביקבי העולים סיירו שתיה,

 אשר עד לאשכול קורה מה לראות וזכו
 היום שארית את לבקבוק. מוכנס הוא

שפת־הים. על המונית ברחצה בילו
 כל היה לא הארץ, ילידי לישראלים,

 לרכז צמודה היתה עולים קבוצת כל זכר.
 עולים קבוצות לבין ובינה שלה התרבותי

קשר. שום היה לא גם אחרות,
 של הכדורסל באיצטדיון עת, באותה

 של רכדהתרבות התרוצץ רמת־הנדיב,
 הוראות וחילק בלול. שמואל יעקב, זיכרון

 אשכולות בסידור שעסקו זיכרון, לצעירי
ארוכים. שולחנות על ענבים

ידיים! עם
 יומי מזה ידידה
החג: את וסיכמו

 פרק המארגנים את מלמדת מאנגליה, חדשה עולה נוביק רחל
 הוא רב במרץ רחל מועכת אותו החטוף חטיפה. בהילכות

 בעיז־השופט באולפן נפגשו השניים איירם. מבואנוק באונו, דניאל ם,
מאירופהידיעותיהם. את הדגימו ולהוכחה איפה!״ משהו, לנו שיחדשו ״חשבנו

לאשה
לה שאיכפת
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באירופה. המובחרים הדיאודורנטים ידרני

 אחד של לידיו נהדפת מארצות־הברית, ילדותית, יפהפייהידיים! בלי
 יותר הרבה מאושר היה מזיכרון הגברבר זיכרון־יעקב. מנערי

(למעלה). מרעזתה משהו לומדת הקטנה היתה חזהו, לתוך פסקנית יד לדחוף במקום אילו

 מעשד. לאחר השבט על הוטל זה חרם
 מילחמת־ באה שאחריו בגבעה, הפילגש

 משנוכחו יותר מאוחר מדם. עקובה אחים
 מן לכלות בנימין של סופו כי השבטים
 עד הזכור התרגיל את המציאו העולם,

 לבנות- בני־בנימין יארבו לפיו היום,
 בתולות להם יאספו ומשם בכרמים ישראל

 פרקים (שופטים, זרע. להם לשמר כדי
י״ט־כ״א).

 חותכות הוכחות אין לבתולות, באשר
 הסוכנות שאירגנה בחג־הכרמים, לקיומן

 היו שלא וודאי ודאי אך שבוע. לפני
לבנה שימלה אף רדיפות, שום במקום

 בלון: השיב כאן?״ יתרחש ״מה לשאלה,
החד העולים בין מיפגש חברתי. ״ערב
 והסביבה.״ מזכרון־יעקב וצעירים שים

 בערב 7.30ב־ למשעי. מאוכזבים
 הים. משפת ישר העולים, למקום הגיעו

 אחרת בפינה מקום תפסה קבוצה כל
 שלוש עד כמאתיים האיצטדיון. ספסלי של

 בעיקר, זכרון־יעקב בני ישראלים, מאות
פנויים. שנשארו המקומות את תפסו

 בין קשר היה לא שפת־הים שעל כשם
 ב־ גם כך לשניה, אחת עולים קבוצת

 דווקא נתגלו העולים בין איצטדיון.
)32 בעמוד (המשך

השנה את החד
 בזק. מכשיר לחורף, והכן

ת ללא ומחירים גדול מבחר תחרו
״פוטו־ברנר״. אצל

 ומקרנות שקופיות מקרני מבחר
גדול. סרטים

 !בן־רגע פספורט צלומי
ם העתקת !בו־במקום מסמכי

-בדנר1נו1פ
זב החלונן חיפה,רחוב

דעת? הי
שאצל

הסיטונאי שוורץ
 הלבשה לקנות תוכל

סיטוני במחיר
ירושלים ,2—4 החבצלת

מחלקות: לרשותך
 חולצות, מכנסיים שמלות, לנשים

הכל — לילדים
ומכנסיים. חולצות — ולגברים

182529 הזה העולם


