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 אותנו שליוו לאנשים כנץ אמר הר,׳מר,׳ את מנתקים ,,...,אנו

 ,אנו לכאר־שכע. צפונה, לחזור עמדו ואשיר החורכה עד כמכונית
נמ שם אוכף. נראה מלפנינו אותנו...׳ תפפירו ימלא מהווים רה

.ויורים הטווח את מנמיכים אנו הערכיים. הצלפים צאים . . 
 יהלוט האם ? אותנו יראה האם כחרדה. למטוס מופנות העיניים

.שידורנו את . .עונה אינו המטוס — ארוכה ציפייה שוכ . .  ״ .
 המידבר,״ לב ״אל הכותרת תחת מכתבת־ענל, להוחים אלה הטעים

 שנים 25 לפני לאור שיצא הזה״ ״העולם כגיליון אור שראתה
 שהצטרפו השבועון, כתכי צוות כידי נעשתה הגתכה בדיוה.

 שעין לשטחים ימים, 10 משיד ל הננב מיסתרי אל שירדה לשיירה
זה. למסע עד אותם שזפה לא ישראלי

 11 טכח סיפור הוכא שנים 25 לפני הזה״ ״העולם כגיליון
על־ידי הטין, כיער פולניים ופהידי־ממשלה כמרים הצינים, אלף

 צייר החל הגיליון של האחורי כשער הרוסי. הצכא־האדום כוחות
הכו תחת הריהטורות כסידרת (דוש) גרדוש הריאל המערכת,

 מיש־ של הדרכים״ ״אכיד למיבצע בתגובה הדרכים״, ״חזיר תרת
ישראל. טרת

 מערכת־ ראש של רעייתו רוכינגר, אגני :הגיליון כשער
 לייף׳׳ ״טייס צלם וכיום רוכינגר, דויד השכועון, של ירושלים
 שצולמה כתמונה כחבל, אנהה מובילה רוכינגר אנני כישראל.

המידבר. לב אל המסע במהלד

..מישטל : )1952(ותוכניותיו יזין ייגאל יעל הזה״ ..העולם
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סו דוב טיס שפ המי ! ׳ו העיתונות על מילתמה מנוי

העם
ה ב ה תגו בלתי־צפוי׳
 הלפיד, את לידיה קיבלה חיילים קבוצת

 הסביר. הראשי הרב למירון. לדרכה ויצאה
 בהיסטוריה בעומר ל״ג של מהותו את

 מחגי חג עוד חגגו צבאי בטכס .היהודית.
ישראל.
הסטו מאות ישבו לפני־כן אחדים ימים
האזי *, העיברית האוניברסיטה של דנטים

 מפורסם בוגר־אוניברסיטה של לדבריו נו
 הדוקטוראט עבודת את סיים לא שעדיין

 המגמה על דיבר ידין ייגאל רב־אלוף שלו.
 בבתי־הספר להנהיג מבקש שצה״ל הצבאית

 :בלתי־צפוייה היתד, התגובה התיכוניים.
 העיברית, האוניברסיטה של התלמידים סגל

והו בירושלים, ד,״הגנה״ לב פעם שהיה
 לגוש־ השיירה גיבורי 35 את מקירבו ציא

לרעיון, בשלילה ברובו התייחס עציון**,
 התבלטה החריפים הוויכוח לדיברי מעבר

ב אזרח כל על צילה את המטילה שאלה
יש מדינת של הנוכחי המצב האם : מדינה
 מצב הוא שלם. דור להימשך העלול ראל.
י שלום של או לחימה של

 כפי כמצב־מילחמה, המצב יוגדר אם
 לא מוצדק הרי הרמטכ״ל, לעשות שביקש

פוטנציא דיקטטורי מישטר של קיומו רק
 שגם אלא חוקי־חירום, של במעטה לי,

תו את יהפוך לילד הניתן החינוך אופי
 בדומה ויותר, יותר צבאי לעם המדינה שבי

 מצב־שלום אם אולם וליפאנים. לגרמנים
 לצבא, נורמאלי מעמד לתת יש הרי הוא,

את לבטל מבלי הנשק פולחן את לבטל
המדינה. של ההגנה כושר 1

ת תונו עי
ש מן עלמוניס הא

 עיתונים שלושה ורתח. ישב יוסף דוב
 עולבנית חליפת־מיכתבים בהבלטה פירסמו

 פייקו־ אהרון משה לבין בינו ומשעשעת
 אלוף של ואחיו הרכבת שירות מנהל ביץ,

פייקוביץ־אלון. יגאל הפלמ״ח
 שר־ היה יוסף שדוב בשעה היה זה

 חדל מאז אולם לרכבות. אחראי התחבורה,
 התחבורה, גלגלי את להניע יוסף דוב

 המיש־ גלגלי את זאת תחת מניע והחל
 שהמיכתבים בטענה כשר־המישפטים. פט,

 דרש הוא סודיים, מיסמכים היו שפורסמו
 שמסר האדם שם את שיגלו העיתונאים מן

 זו שבצורה קיווה, השר לידיהם. אותם
פקי בין אוייביו את להרשיע בידיו יעלה

 העיתונאים אולם מישרד־ר,תחבורה. די
 העיתונאים, בזכויות זילזול ומתוך סירבו,
 על יוסף דוב פקד שם־דבר, כבר שהפך

 פליליים תיקים לפתוח המדינה פרקליט
 כמקובל הוטל הזו המלאכה ביצוע נגדם.

המישטרה. על
 המיש- אולם קיכדו. לא השם, ביוד

 רבה. בשימחה העניין אל התייחסה לא טרה
ה של בשיתוף־פעולה כולו התלוי כמוסד

 המילחמה שלאחר בתקופה ששכנה *
ירו שבמרכז טרה־סנטה, הנוצרי בקולג׳
שלים.
מס. דני של בפיקודו ההר, מחלקת **

עז את להעריך יודעת היא הרחב, ציבור
 רצון כל לה היה לא העיתונאים. של רתם

 של החמים הערמונים את האש מן להוציא
שר־המישפטים.

 לקיים עומדים חיפה שעיתונאי כשנודע
 בחד המחפירה הפגיעה נגד אסיפת־מחאה
 החשוב המידע מרבית (כי פש־ר,עיתונות

המוכ ממקורות בדרך־כלל בא לעיתונאי
כ ובייחוד אלמוניותם, על לשמור רחים

במנ שחיתות של למיקרים נוגע שהדבר
 קצין־העי־ מוסינזון, יגאל הממשלה). גנון

היוז את נטל המישטרה, של החדש תונות
 סגן־המפקח־הכללי אל עלה הוא לידיו. מה
 שגם ומצא נחמיאס, יוסף המישטרה, של

 החליטו הם בשלילה. לעניין מתייחם הלה
התיקים. את לסגור הוראה לתת

 פרקליט ביקר לפני־כן קלה שעה אולם
 *, סהר יחזקאל המפקח־הכללי, אצל המדינה
בעריכת להמשיך אותו לשכנע והשתדל

 מוסיד ויגאל סהר, יחזקאל המפכ״ל *
 חלק יותר, מאוחר מיספר שנים נטלו, זון

בן־גוריון. עמום בפרשת פעיל

 הודיע זו משיחה כתוצאה פלילי. מישפט
 בתוקף שהה (שם בחיפה בפומבי הפרקליט

 שנאשם הרופא במישפט כקטיגור תפקידו
 שביצע אחרי חניתה, קיבוץ חברת ברצח

 ובלתי- בלתי־חוקית מלאכותית הפלה בה
לדין. יועמדו השלושה כי מוצלחת),
 חוטי־הטל- העבירו אחדות שעות במשך

 תל- בין נרגשות שיחות וחזור הלוך פון
 קציני־מישטרה, :התוצאה וחיפה. אביב

 באסיפת הופיעו מוסינזון, יגאל וביניהם
נסגרו. שהתיקים להם הודיעו העיתונאים,

 שבו מאמר בשעתו שכתב עיתונאי, אמר
 מישרד־ לידי המישטרה את להעביר דרש

 את קיבלו שלא ״ברודהשם המישפטים:
!״הצעתי

סטודנטים
ה הגעגועים ת בי הורגי□ ה

הישרא׳ הסטודנטים שקיבלו הבעיטה

המדי עקב בחוץ־לארץ הלומדים ליים
 ממנה כתוצאה אשר החדשה, הכלכלית ניות

 הלומדים רבים ישראלים סטודנטים נפגעו
 השפיעה לא ובארצות־הברית, באירופה

הישרא הסטודנטים 20 על רבה במידה
בקנדה. לים

כי מתחבטים סטודנטים שמאות ״שעה
 מוסר בחוץ־לארץ,״ עצמם את לכלכל צד

 בן־ משה הזה, העולם של מייוחד שליח
המט של השני הצד על מקנדה, שחר,

בכו שהסתדרו ישראליים צעירים — בע
 ודמי-לי- לחמם את ומרוויחים עצמם חות

:מודיהם
ל הדרך ומפורצי הראל מלוחמי אחד '

 מק־ במיכללת רפואה לומד דני, ירושלים,
 ודמי־לי־ לחמו את ומרוויח המפורסמת גיל

 דולרים לחסוך מצליח ואף בכבוד, מודיו
 ובארצות־ בקנדה לנסיעות־חופשה רבים

 את לבקר מקווה הוא הבאה ובשנה הברית,
בישראל. בני־מישפחתו

 כמנקה ביום שעות ארבע עובד דני
 160 ומרוויח מייוחדת, במכבסה מרבדים

 מוציא הוא זה סכום מתוך לחודש. דולר
דו 35 מרבדים מרופד מרוהט חדר עבור

 האוכל, לחודש, דולר 75 — לחודש לר
 מלבושים לימוד, לצורכי מוצא והשאר
ובילוי.

 הלומדת גיבעתי, ממשוחררות דבורה,
ב נמצאת מונטריאול, באוניברסיטת כימיה
 כ־סססז לחסוך והספיקה שנתיים זה קנדה
ב וביקור־ביניים לישראל לנסיעה דולר

אירופה.
 הרצליה, הגימנסיה בוגרת היא דבורה
 במונטריאול בבית־ספר עיברית ומלמדת

 עסוקה היא לחודש. דולר 200 של בשכר
 ואת ביום, שעות ארבע משך בהוראה

הכימיה. ללימודי מקדישה היא הזמן שאר
 הגיע מילחמת־השיחרור, מנכי אברהם,

באו רוקחות לומד והוא שנה, לפני לקנדה
סטו 25,000 המונה מונטריאול, ניברסיטת

 הריאלי בית־הספר בוגר עצמו הוא דנטים.
ל משהגיע הצפון. בקרבות ונפצע בחיפה,

 הראשונים בשבועות התאכסן הוא קנדה
הדו סכום את הוציא שם בבית־מלון,

ברשותו. שהיה האפסי לרים
 רעיון. בראשי ״עלה אברהם: מספר

 בדבר מונטריאולי, בעיתון מודעה פירסמתי
 המעוניינים, לכל בעיברית שיעורים נתינת

אספ שבוע כעבור להם. הרצויות בשעות
 אותם נותן שאני שיעורים, שלושה תי

 של בשכר עשירים יהודים לבני יום־יום
 בשעה תלמיד כל לשעה, דולר חמישה

נפרדת.״
 10 העיר, במרכז מרוהט חדר :התוצאה

 גם תבוא ובקרוב השנה, במשך חליפות
הנערה. בשביל המכונית

ם שי אנ
 שדמה־ ,ירושלים עיריית ראש •

 שערך ממסע־תעמולה נהנה שרגאי, זלמן
 כשבידו ירושליימה חזר בארצות־הברית,

 בעשרות וזכה משעשעים סיפורים צרור
 שבסיפורים הטוב חגיגיות. קבלות־פנים

 אחד, אמריקני ראש־עירייה של שאלתו היה
 בלחש: שרגאי את ששאל אוהב־ציון,

 שלמיש־ אירע כיצד בבקשה, לי, ״הסבר
 חיים הד״ר נבחר ישראל מדינת נשיא דת

הרצל/׳״ דדאודור הד״ר ולא וייצמן,
 מיכה) (חוואג׳ה שפירא אברהם •
ב שנכח השומרים, וזקן פתח־תיקווה איש
הער בכפר המקומית המועצה ייסוד טכס

 ושם, פה קצת ״רבנו אמר: טייבה, בי
 תמיד מזה חוץ אבל ,1929וב־ 1921ב־ כמו
שלום!״ בינינו היה

 הרפתקנים צעירים של חבורה יצאה ימים לעשרההמידבר לב אל
 מחברי ושלושה בחורות תשע ובתוכם שוחרי־טבע,

 חסר־ סיפור בשובם עימם והביאו הגדולה להרפתקה שהצטרפו דאז, הזה העולם מערכת
ההי בעת שנפצע חברם, את באלונקה נושאים מהאנשים ארבעה : למעלה בתמונה תקדים.
אחרת...״ צורה הנוף לובש החיוור הירח ״...באור :למטה העוי-ינים. הבדואים עם תקלות


