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 מיזחמת- ׳הכריזה הרבנות

 : החדשה התופעה 7ע קודש
כשבתות פרטיים בבתים באזארים
 צרור, אווה של ביתה בדלת הפעמון

 בחוזקה צילצל ברמת־גן, נגבה ברחוב
 אל־ אווה, המאוחרת. שעת־הלילה למרות

 את לפתוח מיהרה לשלושה, ואם געה
 לה שהושיט דוור עמד לפניה הדלת.
גלופה). (ראה מיברק
בדע להעלות יכלה לא המבוהלת אווה

 19ה־ בן מבנה ביקשה מדובר, במה תה
אצבעותיה את פוכרת כשהיא אותו שיפתח

 בעיר הלוחות על שניתלו המודעות בית
נתלשו. המכירה, על ושבישרו

אירועים
תוש׳יח בג• אח שבח!

 ״ילדי מוזמנימ שגה מדי
 ■כיום- הנשיא לבית המדינה״
 השגה — המשותף ההולדת

8אות שכחו
 הנשיא בית מקיים המדינה קום מאז
 ה׳ ילדי כל את מזמין הוא נאה. מינהג
 את ללחוץ ביום־העצמאות, תש״ח באייר

 המדינה עם שנולדו אלה שכן, הנשיא. ידי
 שלהם, יום־ההולדת את איתר. יחד חוגגים

בשנה. שנה מדי

מי
רטתגן 34 נגבה חז צרור אוה

 הכבשה דברי שכירת ער הודעה בשמכם פורסמה
\ רמתגו 34 נגבה רח צרור אוה בבית הקרובה □שבת

ק החוק עב ועבירה שבת חיבוב מהוה הדבר כידיעתכס רו  העי
! נגדכם משפטית תביעה הגשת ומחייב עסקים כסגירת

זאת בעשות בא מוזהרים הגש
.! רמתגן הדתית והמועצה הרבנות

_________________________________ /

המועד בחול בקרו

 לאומית בולים תערוכת
האומה,ירושלים בניני

ביקור: ושעות ימי
22.00—10.00 26.4—23.3 דחוהמ״פ, ד׳—א׳ בימי
15.00—10.00 27.4 פסח. של שביעי חג בערב

22.00—19.00 29.4 בוצ״ש
22.00—10.00 1.5 ב׳ וביום 30.4 א׳ ביום
14.00—10.00 (נעילה) 2.5 ג׳ ביום

 ל״י 3 למבוגרים, ל״י 5 במחיר כרטיסים
התערוכה. בקופות — ולנוער לחיילים

תינעלנה הקופות התערוכה ימי בכל ן
2 ג׳, ביום התערוכה, סגירת לפני שעה 1
לפנה״צ. 11.30ב־ הקופה תינעל למאי ן

 78בקרובתביר
המשפחה לכל בולאית חוויה

 בולים של עולם
בירושלים

ר ה מו ל ס ק ב ו ר
אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים ה תנ מ ה ה פ ר הי ת ו בי

 ה־ תוכן את הבן משקרא אך בעצבנות.
 אותו והראה גדול בצחוק פרץ מיברק,

לא כתוב היה במיברק המופתעת. לאמו
 מכירת על הודעה בשמכם ״פורסמה מור:
 אווה בבית הקרובה, בשבת הלבשה דיברי
 לידיעתכם, רמת־גן. 34 נגבה רחוב צרור
ה על ועבירה חילול־שבת מהווה הדבר

הג ומחייב עסקים, לסגירת העירוני חוק
מוז הנכם נגדכם. מישפטית תביעה שת

 היו החתום על זאת!״ לעשות לא הרים
רמת-גן. הדתית והמועצה הרבנות

 הפעם זו היתה לא אלימים. אמצעים
 בבאזא־ הרבנות התערבה שבה הראשונה

כ לפני פרטיים. בבתים המתקיימים רים
 ב־ בית ליד הפגנה אנשיה ערכו חודש

 של מכירה ואחות אח ערכו שם בני־ברק,
 ל־ נסיעה לממן כדי שלהם לבוש פריטי
מה ומנעו הבית ליד ניצבו חרדים חדל.

המ התקיימה שבה לדירה לעלות לקוחות
ש אלימים אמצעים נקטו אף הם כירה.

המישטרה. התערבות את הצריכו
 הבאזארים אופנת הפכה מאז כי דומה

אנ הרבנות מינתה פופולארית, הביתיים
המוד את לקרוא שתפקידם מיוחדים שים
 לשלוח בעיתונים, המופיעות הקטנות עות

ולהפחידם. הבאזארים למארגני מיברקים
 במיש־ הסתפקה לא רמת־גן של הרבנות

 אח־ שישי ביום צרור. לבית המיברק .לוח
 המכירה, היפתח עם מייד רי־הצהריים,

נצי רבנים, שני אווה של בביתה הופיעו
ב ממנה ודרשו הסמוך, בית־הכנסת גי

 הכירה היא המכירה. את שתפסיק תוקף
 בעלה נהרג קודם־לכן שנה היטב. אותם

 הרבנים אותם נהגו ואז דרכים, בתאונת
 היא תפילות. בו ולערוך ביתה את לפקוד

 שטיחים שלהם לבית־הכנסת תרמה אף
 הפעם אולם לירות. אלפי עשרות בשווי

הנדי תרומתה את הרבנים שכחו כנראה
מונ שהם תוך בגסות, ממנה ודרשו בה

 שתפסיק לדירתה, אנשים כניסת בכוח עים
 את סגרו ובניה צרור הגברת מעשיה. את

במכירה. והמשיכו הדלת,
 היה לא בכך אך דמיפעל. מיברק

 בבית שהתקיימה המכירה די. כנראה
 של ייצוא עודפי של מכירה היתד. צרור

החב עובדת תלם, זיווה עור. בגד חברת
 קוראת היא שלו חדש במיבצע פתחה רה,

 מנהיגה היא לדלת״. מדלת עור ״בגד
הנבח חברה נשות של בבתיהן מכירות

נמכ קפה, כוס על ושם, בקפדנות רות
נה כשבעלת־הבית עור בגד מוצרי רים
 שלמכירה מובן הרווחים. של 200מ״־/ נית
 אנשי וכשנוכחו גדולה, נהירה יש כזו

 תופסק לא השבת לכניסת עד כי הרבנות
 למיפעל מיברק ושיגרו טרחו המכירה,

 בנוסח במיגדל־העמק, השוכן עור, בגד
צרור.■ אווה אל שנשלח לזה זהה

 כי הסתבר, שלאחר־מכן הראשון ביום
 לא רמת־גן של הדתית והמועצה הרבנות

מר־ והרבנים. המיברקים בשליחת הסתפקו ,

 30 מלאות עם השנה שדווקא אלא
 ילידי קיבלו לא ישראל, למדינת שנים

הח לכן הרגילה. ההזמנה את באייר ה׳
 את אלה המכירים השלושים, בני ליטו
 לעוץ להיפגש, קודמים, ממיפגשים אלה
ה מוסד דעת את ולהזעיק הדדית עצה

נשיאות.
לפגי השלושים בני להם התארגנו כך

 מנהל שכן בהרצליה, אבריה דן במלון שה
ב ה״א יליד הוא גם פדרמן, עמי המלון,

הבי החגיגי, הקוקטייל באולם ושם, אייר
עמי עמד המוחים בראש מחאתם. את עו
 שגם תל-אביב, עיריית דובר שפירא, קם

המדינה. הולדת ביום נולד הוא
מוזמ אנחנו שנה ״מדי שפירא: אמר

 בכבוד זוכים וחלקנו הנשיא, לבית נים
 השנה, דווקא אבל המשואות. הדלקת של

ועומ משמעותי כל־כך כשיום־העצמאות
מתעל והדר, כבוד ברוב אותו לחוג דים
המהפך, עם השנה, דווקא מאיתנו. מים

שפירא חונג
השנה? דווקא

חשי מייחם בגין מנחם כשראש״הממשלה
 יום־העצמאות, לחגיגת גדולה כל־כך בות

בחוץ.״ נשארנו אנחנו
 ״נדמה :אחר אמר המלכותי. הרודן

 ומזילזול. מרשלנות נובע העניין שכל לי
והמז תפקידו, את מסיים קציר הנשיא

 היא כי הזמנה לנו לשלוח שכחה שלו כירה
שולחנות.״ ב,ניקוי׳ עסוקה

 ודנים מתווכחים המדינה ילדי ובעוד
ה את הנציח שלהם, הפרטית בסוגייה

 הלורד בריטניה, מלכת של דודנה אירוע
ישרא עיתונאית גם נכחה במקום צ׳לטון.

ש במה להתעניין תחת שהיא, אלא לית
 ר בתש״ח שנולדו אלה את כל־כך מטריד
 ל בבדהדוד התעניינה קשות, אוכזבו

ש האחרון הבריטי המלך היה שאביה מי
 גם שכללה הבריטית האימפריה על מלך
ארץ־ישראל. היא פלשתינה, את
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