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 הגיש בדיור״ שנים 25 לפני לאור שיצא הזה״ ״העולם גליון

 הכותרת תחת דווידוביץ׳ יצחק של דיוקנו את ככתבת־ענק
 ב״פרס זבה 17ה־ בן יצחק הארץ״. גז צעיר של ״דיוקנו
 י מעשי־מופת כביצוע ואומץ־ליכו, תושייתו כשל הזה״ העולם

 הביאו ״הים״ כמדור מפורטת ככתבה המבול. של השישי כיום
שנערף.למנ והמישפט הימאים״ מ״מרד ספיחים השבועון כתבי
 את להעסיק מפרכת הלאומית שחכרת־השייט שעה המרד, היגי

פלילי. תיק נגדם ועומד שתלוי הפורמאלית _3בטענ המורדים

25 99/
 וברית־ תורכיה במצריים, בנעשה שעסקו בתכות־תחקירה

המועצות.
מבכי מקבוצת רובינשטיין יצחק הכדורסלן הגיליון בשער

היפה. השבועון מערכת הביאה שנה 25 לפני הזה״ ״העולם כגליון

במאבק ישראלית לתמיכה קורא שדה יצחק אלוף(מיל.)
מציע: ן־גוריון ב * בשאץ הבריטים נגד וי חמצ

וו־הממשלה׳ 0וא ד י ק פ ת ל נערה 1 א ״נער
31.1.52 תאריך:

 החלטתם את ולהשאיר נוספת, אחת נח
יותר.״ מאוחר למועד הסופית

העם
□טוב!״ ״!□חרוז
לעיתו כיאה מדולדלים, היו העיתונים

 כל מחמיצים אינם שראשיה במדינה נים
 זילזולם את בפומבי להביע כדי הזדמנות
שנדח הידיעות אולם העיתונות. בתפקיד

מרעישות. היו העמודים שני לתוך סו
אז אלף ושבע־מאות מיליון נזכרו שוב

 אשר קטן, באי הם חיים כי המדינה רחי
 עבר. מכל בו מכים המרחבית המהפכה גלי
 בין בקדאוויר מפרידים קילומטרים 365

 בין מפרידים קילומטו״ים 290 ואילת. חיפה
 נדמה היה אולם ואיסמעיליה. תל־אביב

 באים־ :גיאוגרפית רק אינה הקירבה כי
 אדומי-כומתה ״** * ״כלניות״ טיילו מעיליה

מש צעירים, כשאלפי העזובים, ברחובות
 על שנים לפני שהרימו ונבערים, כילים

 ,**** *** בית־צורי ואליהו חכים אליהו את נס
 שהיו בממדים מעשיהם את עתה מחקים

בארץ־ישראל. בלתי־אפשריים
 קירבת את הבינו בישראל מעטים רק

 את שהולידה למהפכה במצרים המאורעות
 ה״כל- רודפי מבין רבים ישראל. עצמאות

 ה־ לנצחון שמחו תל-אביב ברחובות ניו״
שהצי אף איסמעיליה, ברחובות ״כלניות״

(ב לתקוע כדי זו בהזדמנות להשתמש עו
 המצרים בגב שאבריה הבריטים) עזרת

•*״*. הלוחמים
 מבולבלות מחשבות של זו בעירבוביה

 האיש למחשבה. שעורר אחד, קול נשמע
 ביניהם פלמ״ח, מפקדי של דור שחינך

 אבי־ משמעון) אליו מכי־המצרים האלופים
 ורגש. מחשבה של חדש לתיחום קרא ,זץ

שדה: יצחק כתב
 מצרים, עם מילחמה במצב אנו ״אומנם

 בכפ־ בריטניה. עם מילחמה במצב ואיננו
 מושל לא בינינו עתה מהלך פות־משי

 בסו־ בריטים בא״כוח... איזה אלא בריטי,
 מצרים לישראל... סכנת־תמיד זו הרי אץ,

ה בעלת־בריתגו. להיות עשוייה חופשית
 :לי אומר הציוני־הסוציאליסטי מצפון
 לסובב שטוב מה — לנו טוב בטוב. ובחרת

אותנו.״

עיון הצו־יכים מחקרים
 תוספת עתה עד שקיבלו פועלים 76,000

 קשה, גופנית עבודה העובדים של מזון
 בצורת המזון תוספת, את מעתה יקבלו

מו הם שבהם במיפעלים חמות ארוחות
 המקבל הפועל הרישמי: ההסבר עסקים.
 אלא בעצמו, ממנה נהנה אינו מזון תוספת
ואשתו. ילדיו עם במיצרכים מתחלק

 מערכת הפכה זמן, תקופת כעבור *
למסורת. המופת״ ״מעשי את הזה״ ״העולם

 ליחידות־הצנחנים שהודבק כינוי **
 סוף־המו־ בתקופת בארץ ששהו הבריטיות,

הבריטי. דט
שי ובית־צורי, חכים של מישפטס ***

ל המצרי הנוער להתעוררות פתיחה מש
ש בקצינים רישומו את והותיר עצמאות,

המצ המהפיכו? את ,1952 בהמשך ביצעו,
רית.

 ב־ 1956ב״ לפועל שהוצאה הצעה ****
 ישראל־בריטניה־צרפת, המשולשת״ ״ברית

קדש״. ל״מיבצע שקדמה
רפפורט ורות עזריה

— הבלמים בצל
פרידמן ושושנה שרגא

שחקנים ריכוז —

 והקיבוצים הקבוצות איחוד של בסמינר •
 דויד הממשלה, ראש הופיע (המפא״יי)

האנ של יעילותם את ושיבח בן־גוריץ
 ציה״ל אלופן את שבחו אחר הצעירים. שים

 ״אילו :ממש של הצעה הציע הצעירים,
 לתפקיד נערה או צעיר נער לי הצעתם

 לכם!״ מודה הייתי הממשלה, ראש
שחק ארבעה ריכזו ימים 3 תוך. י•

ה נשואים. זוגות לשני עצמם הבימה ני
ושרגא רביד שושנה : ראשונים

ועז זקהיים רות אחריהם פרידמן.
 השני הזוג של נישואיו רפפורט. ריה

בהו הצטיינו החיפאי, בכרמליה שנערכו
 פריצת בתוכנית: כלולה היתד, שלא פעה
 שחר אוטובוס על־ידי האולם מקירות אחד

 אירע לא הנוכחים למאות שבור־בלמים.
ה מנוסעי צה״ל, סרני שני אולם דבר,

קל. נפצעו אוטובוס,

 הפכה בעין־רדיאן הנח״ל היאחזות *
פורח. קיבוץ שהיא היום, של יוטבתה

 בת־ שולמית מאת — וירח צריפים **
דורי.
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 שח״ל*, של קבוצה הם דרומה יורדים
 חלוצית תנועה להקים מפא״י של הניסיון
האופוזי עיתוני נתנו זאת לעומת משלה.
 שח״ל שאנשי לעובדה פומבי ציה•'
 2.300 של שכר :טובה משכורת קיבלו

בתו שבתות) (כולל במקום יום לכל ל״י
 הביתה נסיעה הוצאות חינם, כלכלה ספת

עצמה. הנסיעה ימי עבור ותשלום
 כמה משך כאף!״ אותנו ״משכו

 עבד, המיצפה כשורה. הכל התנהל חדשים
 הצמחייה למחקר חשובים פרטים הוסיף

 שהיו הגדולות התיקוות אולם בערבה.
 לא במקום נכזבו. עברונה בשם קשורות

 יישוב־ לאחזקת מספקת בכמות מים נמצאו
להעבירו. הכריחו ושיקולי־ביטחון קבע,

 המיצ־ מרכז מקלר, שימעון ירד למקום
 יב״ למישפחה בן במישרד־החקלאות, פות

ה של מחלקת־ההתיישבות ואיש ניאלית
 לעבוד שעבר בירקונה, משק בעל סוכנות,

 ד,מיצ־ את לטפח כדי במישרד־החקלאות
צעי עם בירור לאחר הבטיח, מקלר פות.

צעי ושתי בחורים 18 (שמנו השח״ל רי
 ביוטבתה תתנהל כולה שהקבוצה רות)
 מצפון 41ה־ בקילומטר ראדיאן) עין (היא

לאילת.
 טוען סתומה. פרשה החלה רגע מאותו

והסוכ ״מישרד־החקלאות :השח״ל איש
 הבטחתם סמך על באף. אותנו משכו נות

 קשים, בתנאים חצי־שנה עוד מעמד החזקנו
המ את ומסרו שלום, לנו אמרו ולבסוף

—לנח״ל. החדש קום
 הצבא זאת: לעומת מקלר, שמעון אומר
 צבאית, היאחזות במקום להחזיק התנגד

 בסל- הייתי הצבא. עובדי שאינם אזרחים
 שח״ל, אנשי של דרישתם על עומד זאת
 במקום להתנחל מתחייבים באמת היו אילו

לש רק להתחייב רצו הם אבל לצמיתות•

לישראל. חלוצי שירות *
המיש־ ״על :(נזק״י) העם״ ״קול **
 ;כלליים) (ציונים ״הבוקר״ ;(מפ״ם) מר״

(חרות). ״חרות״
תקופה. לאותה קרוב שנוסד **•

כל־כך א־־ ט ל שו ב
 על שלטים מציבים היו שקספיר בימי
 ירח״, ״כאן בית״, ״כאן :לאמור הבמה
 משתמשים הישראלי בתיאטרון עץ״. ״כאן

יעי פחות לא אך יותר, עדינים באמצעים
 המדבר צעיר הבמה על הופיע אם לים.

 אם צבר. שהוא סימן כאידיוט, והמתנהג
 שירת שהוא סימן באיטלקית, .מקלל הוא

צעי כמה לעוד שייך הוא אם בבריגדה.
ורוק השרים הסוג מאותו וצעירות רים
 שזה סימן והלילה, היום שעות בכל דים

קיבוץ.
 שאליו כדה, קיבוץ הוא גיבעת־רעים

 עירונית. אוסטרובסקי), (בתיה אילנה באה
 את וצובעת אדומה שמלה לובשת היא

 אין שלנוער מפני מיואשת, אילנה שפתיה.
 מה רואה לא היא מושחת. והוא אידיאלים
 נוער יש שבקיבוץ רואה, התמים שהצופה

 המחזאית אידיאלים. לו שיש לא־מושחת
 בשלוש עיניה את לפקוח עצמה על מקבלת

ממושכות•״. מערכות
 הוא זה לצורך המחזאית של המכשיר

 הדואגת ג׳ינג׳ית כרמל), (אינה חנהל׳ה^
 פתק במכבסה מוצאת היא האנושות. לכלל

 אך לדעת. עצמו שיאבד המודיע צעיר של
המת את מחפשת חנהל׳ה לחתום. שכח
 זולתה, בעיסקי מפשפשת הצעיר, אבד

 אך המתאבד, את מוצאת אינה אומנם
חתן. במקומו במוצאה מתנחמת

ב מסתדרים אילנה של חיי־האהבה גם
 עוד הפיקח. הצופה של לניחושים התאם

 וגבריאל שאילנה ברור הראשונה במערכה
 מהר חיש יזדקקו בן־משה) (יעקב המשורר

 לא השלישית במערכה לחדר־מישפחה.
 בנוחיות לקרות היה יכול שלא דבר קורה

הראשונה• במערכה
ה את לבסוף משכנעת חנהל׳ה כאשר
 מחזה לכתוב פשוט שלא־כל־כך משורר

 תזונה לצופים נותנת היא הקיבוץ, על
למחשבה.

חיאטח  במישרד־המיסחר־ חטיבת־המזון מנהל
 במחקר עיין הלוי, אבינועם *, והתעשייה

 מצא תזונתית, להדרכה האמריקאי המכון
 במיפעלי־תע־ העבודה בתאונות שהגאות

הפו והבוקר. הצהריים בשעות היא שייר,
 בנסיעה, שעות כמה להפסיד הנאלץ על,

 צידה ולהכין בביתו לסעוד מספיק אינו
 במיפעלי- המיטבחים הנהגת עם לדרך.

ב תאונות־ז!עבודה מיספר ירד התעשייה,
למינימום. אלה שעות

 עיין לא חטיבת־המזון שמנהל נראה אולם
 עו־ או הקובעים-שסבל אחרים, .במחקרים
 ומעלה קלוריות 6000ל־ זקוקים בד־בניין,

 נמלים, לעובדי הקציב הוא כן על ליום.
 קלוריות 3300ל־ עד מיפעלי-יציקה, בניין,
ב המזונות מצב לאור שאספקתן, ליום
בספק. מוטלת ארץ,

הנגב
מפא״יניק רהיווו קשה

 בחור נאנח מפא״יניק!״ להיות ״קשה
 אדום בהרי מקטרג מבט והעיף שחרחר,
 ״כשעושים עפעף. הניעו שלא התלולים

 לקלל הוא יכול הרי אחר, למישהו עוול
 מי את אבל המיפלגה. ואת הממשלה את

 מצא זאת בבל ז״, אנחנו להאשים יכולים
להאשים. מי את מפא״יניק אותו

 25 כשירדו ,1950 בדצמבר החל הסיפור
 14ה־ בקילומטר השוכנת לעברונה, איש

 (מעין חקלאי מיצפה והקימו לאילת, מצפון
 היתר, זו ירידה במקום. חוות־ניסיונות)

 הכריזו ״* מפא״י עיתוני :בהמולה מלווה
שה להזכיר שכחו ולא הגדול, המעשה על

ב הקיצוב ביצוע על ממונה שהיה *
ימים. באותס בארץ המזון אספקת

 והשבר ״הדור" ״דבר״, היומונים: ••
״אשמורת״. עון

אנשים


