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 הל,דיש שגה, 25 לפגי השבוע אור שראה הזה״, ״העולם גליון

 שהוקדש ״הגידוף׳, ככותרת כעיניים״, ״רצח לנושא כתבת־שער
 בישראל. מערבת־הלימוד של למילחמה התינוד ערכי לבחינת
 :להיות רוצה אתה ״מה הכותרת תחת מישאל, נספח זו לכתבה

 של הנמוכות הכיתות תלמידי נשאלו במהלכה חלוץ?״ או חייל
 סיפורו הובא להשוויץ״ שאהב ״האיש הכותרת תחת בתי־הספר.

 של המשוטט הכתב החל. שמישפטו מקליין, אוליבר המרגל של
 היי הפיל, ״הוי הכותרת תחת דיווח נלסון, רפי הזה״, ״העולם

והריקשות. התה ארץ כציילון, ביקורו על !״הפיל
 מהברי שכמה אחרי תל־קציר, מקיבוץ הובאה הווי כתבת

הרשימה ונישאו. אגודתם את נטשו המשק של אגודת־הרווקים

 הכותרת תחת הגבול״. על נשיקות ״שלוש הכותרת תחת הובאה
 ירשאל, כייפי בכיר של סיפורו הובא לרמות״ לדעת ש״צייד

הוא. .בלשונו ״חוסיד׳ל״,
 לשפיכת־ מתחנכים ילדינו — בעיניים רצח :הגליון בשער

? דמים
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29.5.1957 תאריך:

הממשלה
ר11הת דיו־ מקום

ב מחומם לבית דומה ישראל ממשלת
 ללא גם בפנים, להיות נעים גשם. יום

מסויימת. מטרה שום
האיש בהנאות לארדווקא קשור הדבר

 של !תואר — עצמם לחברים הניתנות יות
 אלא שאינה במדינה והשפעה. כבוד שר,

 הישיבה ריבוניות, מיפלגות של פדראציה
 אחרות: בחינות מהרבה חיונית בממשלה

 ועיסקי רשייונות־ייבוא למשקים, אשראי
 מיפלגתי מנגנון לבנות האפשרות שילומים,

משלם־המיסים. על־חשבון
ה זו ישראל, של האמיתית הממשלה

המדי גורל את וקובעת החלטות מחליטה
 בן־גוריון. דויד אחד: באיש מרוכזת נה,

 שאין האישיים, עוזריו עומדים לרשותו
הקואליציה חבר-ממישלה. להיות צורך להם

אוליבר של סיפורו
ב המואשם מקלין,

 הידוע מקליז, הסורי. המודיעין עם קשר
 הואשם ירושלים, יליד וייס, כיעקב יותר

 שמקליין/וייס אלא לאויב. ידיעות במסירת
 על רושם לעשות שאהב אדם בנוסף היה

 סגן־אלוף של תחפושת :לראייה הבריות.
בלבד. הרושם לשם שצולם בריטי,

 לשם רק לו דרושה הרשמית הממשלתית
 הכנסת רוב אישור וקבלת העודף, הבטחת
לפעולותיו. מעשה) (לאחר

ש. או שיעוד טו  שנוח מכיוון עי
לשבת נוח לא ומאוד בממשלה, לשבת
 האיכד השנים תשע במרוצת נוצרה בחוץ,

מהממשלה לסלק כדי דחפור שדרוש רה,
. ........................................................... ■ ■ י

 ממנה. להיפטר החליטה שמפא״י מיפלגה
פעם. לא הוכח הדבר

משות להיפטר בן־גוריון ביקש כאשר
 שום מצא לא אגודת־ישראל, עם פותו

ב במיקרה. רק לו באה ההזדמנות תרופה.
 תשי״ב, ראש־השנה בערב הבקרים, אחד

 לוין, איצ׳ה־מאיר האגודה, מנהיג נזדמן
דרישו את לו הציג בן־גוריון, •של לביתו

 אוכל ״לא דת. בענייניי השיגרתיות תיו
 יית־ לא אם בממשלה ולהישאר •להמשיך

 בתמימות, לוין אמר אלה,״ דרישות קבלו
 למילים לייחס מבלי אלה, בשיחות כרגיל
לעיטוש. או לשיעול מאשר חשיבות יותר

 ״ובכן,״ כולו. זוהר ממקומו, קם בו־גוריון
 על לך מודה ״אני ללוין ידו והושיט אמר,

•ש לי צר היום. עד בממשלה שירותך
 נשאר לוין איצ׳ה־מאיר נפרדים.״ אנחנו
היום. עד בחוץ,
 הציונים- של גורלם היה יותר טוב לא

 לסלקם שרת משה ביקש כאשר הכלליים.
 כיצד. ידע ולא האחרונות הבחירות ערב

 הציונים- הצביעו בהיסח־הדעת כמעט
 עירעור בעניין הממשלה נגד ; הכלליים
 הנימה כמלוא אותם עניין •שלא קסטנר,

 בכלל. אליו שייכות שום להם היתד, ושלא
ל אותם הכריח המציאה, על קפץ שרת

הממשלה. מן התפטר
ר כ ש ן. מ אי שו י הנ ־ י חי  מיפלגות כ

 דומה, תהום לפני פעם לא עמדו השמאל
 לתוך אחורה, לקפוץ •הצליחו פעם בכל אך

 למיבצע מפ״ם התנגדה כך הממשלה. חיק
 לבצע שנגשה בממשלה •נשארה אך סיני,

ואח מפ״ם התנגדו למחרתו המיבצע. את
ו מעזה לנסיגה בשצף־קצף העבודה דות

 בקרני- נאחזו אולם אל־שייח׳, משאדם
 והד הפועליות זרועותיהן בשתי הממשלה
 עם נסוגו בפנים, נשארו הם מיובלות.
 האחריות את עצמם על וקיבלו הנסוגים

בעיניהן. מתועב שהיה למעשה הפוליטית
 שתי השלישי. המיבחן הגיע השבוע
 חסרות־חשי- ההודעות כי ידעו המיפלגות

 כבר בה) •חברות (שהן הממשלה •וכי בות,
להשתל האישור מלוא את למעשה נתנה
במסג האנטי־סובייטי, במערך ישראל בות
 שחינכו אחרי אייזנהאור. דוקטרינת רת
 ולהער־ האמריקאי הקפיטליזם לשינאת דור
ל להן קשה היה הסובייטי, המישטד צת

הדוקטרינה. בעד הצביע
 הפועלים לשותפות מכרעת חשיבות ״יש

 וגם אחדות־העבודה, הכריזה בממשלה,״
דומים. קולות השמיעה מפ״ם

ת או רי  הייתה לא מפא״י לכד. מעל כ
 היה הדחפור. את הפעם להפעיל מעוניינת

 בהזדמנות מפ״ם את לסלק יותר כדאי ילה
 קרובה באידיאלים, קשורה פחות אחרת,

 את השאירה לכן הבחירות. למועד יותר
ה למיפלגות איפשרה במוסך, הדחפור

 הורשו הן החם. התנור ליד להישאר שמאל
נגד. יצביעו שלא בתנאי מהצבעה, להימנע
 בחדרי־חדרים נוחה. הצעה זאת היתד,
 למיפל- יהיה מותר אם השאלה הועלתה

 הכנסת בימת מעל למסור השמאל גות
 שהן הממשלה עמדת את הנוגדות הודעות
 בהצבעה ידיים להרים מבלי בה, חברות
 כך על סמכה הסכימה, לא מפא״י נגדה.

 הקר האוויר למראה האחרון, ברגע כי
 ואחדות־ד,עבודה, מפ״ם תתחלחלנה בחוץ,

החם. בחדר ותישארנה

מער
הפורענות זרע

ה •בתלבושת לבושים תלמידים עשרות
בתל- התיכוניים בתי-הספר של אחידה

 מיסדרון את השבוע בתחילת מילאו אביב
 בדיחות סיפרו הם המחוזי. בית־המישפט
 המיסדרון פני על החליקו בקולי־קולות,

 לא איש ושבים. בעוברים והתגרו ׳הארוך
 ליד התגודדו הם אותם. לסלק יכול היה
 לרגע חיכו התורן, הנשיא לישסת דלת
לספסל־ד,לימו חבריהם ממנה יצאו שבו
ה השמינית, הכיתה תלמידי ששת :דים

 פריצות של ארוכה שורה בביצוע נאשמים
וגניבות.
 עצובה האווירה היתד, הלישכה בפנים

ה הופיעו השני אחרי אחד יותר. הרביד,
 וסדוקים נקיים בגדים לבושים נאשמים
 משה השופט התורן, הנשיא לפני בקפדנות

 על דמעות ורווי נמוך בקול סיפרו קנת,
 מעשי־הפשע ועל לימודיהם מישפחותיהם,

שביצעו.
 יותר למדנו לעשות. מה לנו היה ״לא

 התפוררה, המאוחדת בתנועה העדה מדי.
 ראש סיפר לתנועה,״ מחוץ נשארנו ואנחנו

ל הצלחה, ללא מנסה, כשהוא •הכנופייה,
הרבה. חרדתו את הסתיר

ם רי מו שי ה ל הטיול ״לפני יין. כיל,
 סיפר. מצרכי-מזון,״ לנו חסרים היו מצדה

 לשניה. כך ואחר אחת לחנות ״פרצנו
 את הבאנו זה, על ידעה הכיתה כל כמעט

 סיגריות גם לנו יהיו •לטיול. המיצרכים כל
 יחד •עישנו התלמידות גם שם. ועישנו

 כלום. לנו אמרו ולא ראו המורים אתנו.
 אלי באו התעלפה, אחת כשתלמידה רק

 הם יין. קצת ממני וביקשו מורים שני
יין. לנו שהיה ידעו

 ובמיסע־ בבתי־קפה ביזבזנו הכסף ״את
 שניה להצגה הולכים היינו יקרות. דות

 לפעמים למיסעדות. כך ואחר בקולנוע
 היינו בתל־אביב. לביתי־בושת הולכים היינו

 בטקסי חוזרים היינו יחד. כולנו הולכים
ספיישל.״

 פרקליט הנוכחים. את זיעזעז הגילויים
 לפני מעט היסס בר־אור, יעקוב •המחוז,
בשא כשפתח וערב. שתי בחקירת שהחל

 לדעתו מאוד. תקיף היד, •הראשונות, לות
 לאחר •לתופעה, ברצינות להתייחם צריך

 וכל כולם הנאשמים של המניעים שייבדקו
בפרי שהתחלתם ״לפני לחוד. מהם אחד

לבתי־בושת?״ הלכתם ״לא ישאל, צות׳"
 חדשים, צבא במדי לבוש ,2 מם' נאשם

 שעמדו הוריו, שהשיב. לפני רגע, חשב
 הפתיעה היא התשובה. את ידעו כבר מולו,

 למהלך שותפים היו •שלא אלה את רק
 היינו זה לפני גם ״כן. הארוכה: החקירה
 לבתי־בושת.״ הולכים

 יהיו לא ״הוריך :לשאול המשיך בר־אור
 חצות? אחרי חוזר כשהיית לד דואגים

 האיחור?״ לסיבת אותך שאלו לא הם
 ■משהו: רעד במדים הנאשם של קולו

 מספר הייתי •חברה. לי שיש ידעו ״הם
 ממני ביקשו הם ממנה. חוזר •שאיני להם
 היו הורי אבל מאוחר, איתה להישאר לא

 קשה שעבדו מפני מוקדם לישון שוכבים
 בי, מרגישים היו רחוקות לעיתים •ורק

מאוחר.״ הביתה חוזר כשהייתי
ה ר כ ח ט. או ה ר פ  הנאשמים סיפורי ה
 ובלתי״משכנ- קלושים נשמעו ותירוציהם

 לשאול כן לפני השתדלו הסניגורים עים.
 את להניע כדי בהן שיש השאלות את

 יש אחים ״כמה בעונש: להקל השופט
 זמן כמה שווה? מיחס נהנים כולם לך?

 מתעניין הוא האם ביום? אביך לך מקדיש
 החברה כי להוכיח רצו הם בלימודיך?״

ה את דחפו אשר הן המיידית והסביבה
 הנערים זו, גירסה לפי למעשיהם. נערים
ב האשמה מלוא אשמים היו לא עצמם

פשעיהם.

 קיבלת ״כמד, :נגד להתקפת יצא בר־אור
 קורא אתה ספרים כמה בספרות? הישנה
 ? קורא אתה ספרים איזה ? ללימודים מחוץ
בשי השתתפת שלא בתעודה כתוב מדוע
 זרע- :ברורה היתד, כוונתו ?״ גדנ״ע עורי

 ובי עצמם בנערים טמון היה הפורענות
האישיות. סגולותיה,ם

 הסתכלו הנאשמים דומיה. שררה בחדר
 של קולה רק נשמע במבוכה. בשני אחד
 ברעש. חוטמה את שגרפה האמהות, אחת
 קול נשמע בבית,״ כולם את שבר ״זה

 עד חולה ואמא התעלף ״אבא מצטדק.
 שעשיתי מה כל על מתחרט אני היום,
ש אחרי הכסף את להחזיר רוצה •ואני

הצבא.״ מן אשתחרר
 פחות לא נבוכים היו שבלישכה המורים

 חלקו על חשב מהם אחד כל מתלמידיהם.
 הסיטו בתיקרה, הביטו ההורים בפרשה.
 כי לכולם ברור היה ■מזה. זה מבטיהם

 צפד, התורן הנשיא של הקטנה בלישכתו
 חיים מציאות של מזעזעת פרשה ועלתה
שרואפ בעלות למישפחות בנים — נוראה

 מסוגלים •מבינוניות, למעלה כלכליות יות
ו אחר־הצהריים בשעות שיעורים להכין

 וקופות חנויות בפריצת הערבים את לבלות
בתי־ספר.
 הנאשמים ששת של המיוחדת הבעייה

 הבעייה השופט. •מידי פתרונה את דרשה
 האידיאלים חוסר בעיית — יותר •הכללית

 של המוסר מערכי הדרגתית וההתפרקות
 הארץ פני על ריחפה — הקודם הדור
 רופאים, מורים, •מפי •תשובה ודרשה כולה

ואנשי־ציבור. מחנכים

אנשים
ה © ט מני ח  מוותיקות הישישה, שו

 של רעייתו אצל השבוע ביקרה השומר,
ל ישראל, נשיא ח ת ר י א נ , י י כ צ ־ ן  כ

הטו הימים על זיכרונות איתר. והחליפה
 מאורע על ינאיית סיפרה השאר בין בים.

 להעביר עליה כשהוטל בשעתו, לה שקרה
 לירושלים. מיפו בגדיה בתוך חבוי אקדח
 היתה שבו הערבי לאוטובוס עלתה כאשר
 ינאית רחל פתאום הרגישה לנסוע, צריכה

 להתלונן, העזה לא אך בגופה, צורב כאב
ב רק האקדח. את אצלה שיגלו מחשש
 ישב בבגדיה כי גילתה לביתה הגיעה
אותה. שעקץ צהוב עקרב

ל ד״ר אחרונות ידיעות עורך • צ ר  ה
ם לו כ  משבר יפרוץ לא ״כנראה ג רוזנ

ה האגף )1 טעמים: מארבעה ממשלתי
 )2 •בו. רוצה איננו בקואליציה שמאלי

 בו. •רוצה איננו בקואליציה המרכזי האגף
 רוצה איננו בקואליציה הימני האגף )3•

בו.״ רוצים הכנסת חלקי יתר כל )4 בו.

 סר לשעבר, בריטניה ראש־ממשלת !•
ן טו ס ינ : ו ל י צ׳ ר  ללמוד, אוהב ״אני צ׳

אותי.״ שילמדו אוהב אני יתמיד לא אבל

 ישראל שגרירות קיבלה מכבר לא !•
 ל־ הנוגעת ביותר, מוזרה בקשה בלונדון

ד ראש-חממשלה : דוי ן ו י ר ו ג ־ ן  חברת כ
 במירוצי-הסד המפורסמת הבריטית, דרבי
 מסוסיה לאחד לקרוא ביקשה שלה, סים

 החברה: הסבירה בן־גוריון״. ״דויד בשם
 נולד שהסוס •מכיוון מאוד, יתאים השם
 ״פלסטין״. בשם ולאם ״עוז״ בשם לאב

!״.״לא :השגרירות תשובת


