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 בדיזק, שכד 25 לפניי השבוע שראה־אוד תוודא ״ולעולם גליזן

 כתבזז בבדדתל״, הגגבים ״שילטדן הכוושרת וכהת כתבת־שער תביא
 מזוייפיס כרטיסים מהדפסת החל שחיתויות, של מערכת שפרמה

רד ספסרים, בידי  ועוד לכדורגל ההתאחדות מזכיר של עמלות י
 הובאה בוסר...״ אכלו ״בנים הכותרת תחת רבות. שחיתויות

 בני־הטובים, כנופיית חברי של מעלליהם את שתיארה כתבה
 לדין. והובאה נתפסה בתל־אכיב, ימים באותם מוראה שהטילה

 שבא בחיפה, ברוטאלי רצח תיארה ל׳׳י׳׳ בשלוש ״רצח ״הכותרת
אליהו נרצח שבו רצח ל״י, שלוש ביטל עליז, לילה של בסופו

 כפי ויוליד״ ״רומיאו הצגת את מיער התיאטרון מדור בכר.
 ויוסף מרון חנה של בכיכובם הקאמרי״, ב״תיאטרון שהועלתה

מילוא.
הישראלי. בכדורגל הגנבים שילטון הגליון: שער
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27.11.1957 תאריך:

ם ע ה
חקודרדו חקדריה

לקדרה. אוי — אבן על קדרה נפלה
לקדרה. אוי — הקדרה על אבן נפלת

לקדרה. אוי — וכך כך בין
 עמוקה מה שוב ישראל הוכיחה השבוע
 נפגע זו. תלמודית איסרה של חוכמתה

 — מצריים מתעמולת ירח סלד חוסיין
 ש■ להראות סוריה רצתה לישראל. אוי

 רצתה לישראל. אוי — יציב שילטונה
 במרחב שהיוזמה להוכיח ברית־המועצות

 אפריקה ניסתה לישראל. אוי — בידיה
לישראל. אוי — מצריים את לפייס

 השיגרתית השיירה חיכתה בירושלים
 הגבול אולם — לאור־ירוק להר־הצופים

ירד ניסו מקומות בשלושה חסום. נשאר
 ישראל. משטח טרקטוריסטים לחטוף נים

 רביעי. טרקטוריסם הסורים הרגו בצפון
אוי כל את האשימה המצרית התעמולה

 הרוסים ואילו ישראל, עם בקנוניות ביה
 אמריקאית־יש־ התקפה מפני שוב הזהירו
סוריה. על ראלית
 בקדירה. האבנים הוטחו העברים מכל

המפסידה. ישדאל היתד, מקרה בכל
 ׳לקדירה יעד הטבע כמטווח. מטרה

 בין השלום את מסמלת היא חשוב. תפקיד
וה האש בין המשלימה היא איתני־הטבע.

 מתחתיה, דולקת הלהבה בעוד כי — מים
בתוכה. המים רותחים
 קדירה ישראל היתד, לא המזל, לרוע

 זולת בה, התבשל לא דבר שום זה. מסוג־
 של הצהרתו עם לשיאן שהגיעו מליצות

ב שעבר השבוע בראשית ראש־הממשלה
משביע־רצון. בגבולות שהמצב כנסת,

היש לקדירה נשאר כזה, יעוד בהיעדר
 מאוד בלתי־סושך אחד, ייעוד רק ראלית
המר במטווח נוחה מטרה לשמש :לבניה
חבי.

ת • ניו מדי
הציוד אחיחיפל

 גולדמן נחום ד״ר זרק שבו הרגע מן
 המדינית הזירה לתוך שלו ד,כסיה את

המנ לכתר תביעתו את ורשם הישראלית
 מפא״י כי ברור היה המדינית, היגות
 את להחניק כדי כוחותיה כל את תגייס

 ברורה היתה הדרך גם באיבה. הסכנה
 של אישיותו נגד מסע־השמצה מראש:
גולדמן.

הצור תרועת־החצוצרה נשמעה השבוע
 כנאה הגדול. מסע־הצלב של הראשונה מת
 הכותב: דבר. עמודי מעל הושמעה לה,

 ממושקף צעיר העיתון, של המדיני הסופר
 על־ידי אישית המודרך אשד, חגי בשם
ברגר. הרצל ח״כ

 חם- היתד, מאמר־ההשמצה של הכותרת
 ההם- נשיא כמו אישיות לגבי רת־תקדים

 ד״ר של הרשמי יורשם הציונית. תדחת
לתפ שהגיע וייצמן. וחיים הרצל תיאודור

 קרא אשד עצמה. מפא״י בקולות זה קיד
 את להעביר גולדמן נחום של להצעתו
 אחיתו- ״עצת הניסראליזם: לפסי ישראל

סל״.
מעו שאינו אדם לגבי המלד♦ הרמון

 השם אין היהודי, הפולקלור במקורות רה
 אולם רבות. אסוציאציות מעורר אחיתופל

היהודי, הגיטו חניכי דבר, קוראי לגבי

הנו הבוגד של האב-טיפוס הוא אחיתופל
 כדי הידיד אמון את המנצלת מיפלצת כל,

בפח• להפילו
 יועצו שהיד, אחיתופל. על מספר התנ״ך

 אבשלום. למרד הצטרף אך המלך, דויד של
 אחיתו־ עצת את נא ״סכל :התפלל דויד
 כאשר אלוהים. עשה כך ואמנם ה׳״ פל,
לו יעץ ירושלימה, המנצח אבשלום בא

 לחדור מחפיר: מעשה לעשות אחיתופל
 אל לבוא העם, כל לעיני דויד להרמון

 אביו את לשים כדי אביו, של הפילגשים
 ויעץ אחיתופל כשהוסיף אולם וללעג. לבוז

 לא זו ועצה המובס דויד אחרי לרדוף
עצמו. את תלה נתקבלה,
 היו מפא״י מראשי כמה כי ייתכן

 עצמו. את ותלד, גולדמן הלך אילו שמחים
 זו שתיקווד, חשש שאין מאחר אולם

נוס במאמרי־השמצה צורך יהיה תתגשם,
ייכתבו. הם פים.

ר!אסם כפר
ביותר׳ המוזרה הסולחה

מ שררה צבאי מיבצע של דייקנות
 בסיג־ חגורים זריזים שק׳׳ס עובדי סביב.

במאכ השולחנות את ערכו לבנים, רים
 המיזרחיות המסעדות מאחת שהובאו לים

 במכשירי שוחחו מטה קציני בתל־אביב•
ההז את בדקו צבאיים ושוטרים אלחוט

הקרואים. שבידי מנות
 ביותר המוזרות הסולחות אחת זו היתה
 הרוצחים ערב. בתולדות אי־פעם שנערכו

 ש־ מאחר במקום, נוכחים היו לא עצמם
 נאשמי את להביא סירבו הצבא שילטונות

שול ליד האסון. למקום רצח־כפר־קאסם
 נכבדים ישבו החגיגה של הנשיאות חן

 הציבורית הוועדה חברי וערבים, יהודים
 שמונתה כפר־קאסם, לנפגעי פיצויים למתן

 רשיש, פינחס בפקודת למדי מוזר באורח
פתודתקווה. עיריית ראש

צחו כפיות חובשי של ארוכות שורות
 כל העמוסים השולחנות לאורך ישבו רות
והפצועים השכולות המישפתות בני טוב.

הת הם בגופם. אבר הניעו לא שנצלו,
 המוזמנים בשורות קפואות בפנים בוננו

בעלי שוחחו או פה, בכל שאכלו היהודים
לשולחן. שכניהם עם זות

ת מה שו עצ כפר־קאסם מנכבדי ! לע
 את הסולחה. בטקס איש נאם לא מו

 ודיע הכפר, מוכתר של הקצרה בירכתו
ארוך נאום הצעיר. נכדו קרא סרסור,

 בית-הספר מנהל הכתב מן קרא ונמלץ
ממשלתי. פקיד המקומי,
 לא אני כדור. הרג שלי האבא ״את

 איסמעיל אמר דמו,״ על לאכול כאן אשב
ש ליל־הדמים, מפצועי קטוע־רגל בדיר,

 ״אפילו העליזה. במסיבה בעצב הסתכל
כאן.״ אשב לא כדור, בי יתקעו

כשנשא בעצב, החרישו אחרים נפגעים
 באו או לסולחה, לבוא אולצו אם לו

ל מה טוב, יותר ״ככה הטוב. מרצונם
 יומיים שרק נכה, צעיר הפטיר עשות?״

 שנקראה הכתבים בפגישת השתתף קודם
חיהודי־ערבי. האיגוד מטעם הסולחה נגד

 כפר־קאסם ותושבי הקרואים כשהתפזרו
 את העיתונאים אחד סיפק לבתיהם, חזרו

 העגום: למאורע ביותר החריפה ההגדרה
״קרקאסם״.

דח
לאמהות פחדו
 מכיר וגיטין נישואין בהסדרת הדן החוק
ה בתי־הדין של הבלעדית של בזכותם
 אזרחי של אישות בענייני לפסוק רבניים
בקו התפרסמה השבוע היהודיים. ישראל

 העליון בית־המשפט של פסקי־הדין בץ
 ניכרת במידה המצמצמת עקרונית, החלטה

הרבניים. בתי־הדיו סמכויות את
 דויד בדין, שישבו השופטים שלושת

 כי קבעו, לנדוי ומשה ברנזון צבי גויטיין,
 בגורלם לפסוק הרבני בית־הדין של זכותו

 מתן ליום מוגבלת גרוש זוג ילדי של
עצמו. הגם

 שנכנסה גרושה, אשה עוררה הבעיה את
בבק דינאי, מאיר עורך־דין של למישרדו

 את ממני לקחת רוצה ״בעלי עזרה. שת
 הגיש ״הוא לו, סיפרה השש,״ בן בני

הרבני.״ לבית־הדין בקשה
 יחלים, הרבני בית־הדין כי ידע דינאי

 העברית ההלכה על־פי ספק, ללא כמעט
 כלומר: בניו.״ על אב ״רחמי הקובעת:

 זכות־בכורה לאב ישנה שש גיל אחרי
 פחות עוד היה זה במיקרה בנו. לחינוך

 האב כי התביעה, לתוצאות ביחס ספק
 דבר דתי, לבית־ספר בנו את להכניס רצה

הרבנים. בעיני חן מוצא מאוד שהיה
ה בבית־המשפט הסכימו. השופטים

 אומנם כי דינאי, עורך־הדין טען עליון
 הרבני לבית־הדין סמכות החוק העניק
 יכולה אינה זו סמכות אולם גיטין. לערוך
 הגרוש, הזוג של בניהם גורל על לחול
 ״בעת הגט. ביצוע אחרי רבות כה שנים
 יהיה שש גיל עד כי הוחלט הגט מתן
 ״בדבר הפרקליט. טען אמו,״ אצל הבן

 לבית- לפנות האב חייב חדשה החלטה
 הרגיל. הסדר לפי האזרחי, המחוזי המשפט

 סמכות כל הרבני לבית־הדין אין כן, על
הילד.״ בגורל לדת

 פתחה החלטתם כדינאי. סברו השופטים
 לדרוש גרושות אמהות אלפי לפני פתח

המחיי הרבניים, פיסקי־הדין ביטול את
 לבעליהן- ילדיהן את למסור אותן בים

 במועד ניתנו אלה פיסקי־דין אם לשעבר,
עצמו. הגט מתן מיום יותר מאוחר

 כי הבטיחו הדתיות המפלגות עסקני
 ״אנחנו רב. זמן פתוח יישאר לא זה פתח

 אחד הכריז בחוק,״ מיידי תיקון נתבע
אותו.״ שנקבל ספק שום ״ואין מהם,

 סרלין, יוסף ציוניס־כלליים מ״כ •
 :הנושא על בבית־ציוני־אמריקה בוויכוח

״דמו דמוקרטי: בישראל המישטר האם
 מפני פוחד השלטון שבו מישטר זה קרטיה
השילטון.״ מפני האזרח ולא האזרח,

 ישראל משטרת של הכללי המפקח #
 ״יש עיתונאי: עם בשיחה סחר, יחזקאל

 עורך הוא הראשון שונאים. שלושה לי
 אורי הוא השני שוקן, גרשום הארץ

העיתו שאר כל ■הם והשלישי אבנרי
נאים.״

 נחום ד״ר הציונית ההסתדרות נשיא !•
שהנ הצנע מישטר על בתגובה גולדמן,

 דוב ד״ר היהודית הסוכנות גיזבר היג
 טלפוניות ■שיחות לצמצם בצוותו יוסף,

 מיברקים ״בלי מיברקים: על והוצאות
סוכנות.״ איננה הסוכנות טלפונים, ובלי

 בקריאת- אשכול, לוי שר־האוצר •
 התקציב: הצעת על הוויכוח בעת ביניים

 מאוד רעד, מדינה תהיה ״מדינת־ישראל
קדוש.״ דבר שום בה יהיה לא עם

•  על ביותר העוקצנית הביקורת את ו
 זו גם שמיר משה של החדש מחזהו

 מבקר השבוע כתב באוהל, המוצג לטובה,
 שחתם גמזו, חיים הארץ של התיאטרון

 כתב לטובה.״ זו ״גם בשם הרשימה על
 לקראת דרוך ״כולו : סגי־נהור בלשון גמזו

 מחזות לספק — העילאי הלאומי התפקיד
 שמיר משה ממשיך — השנייה לישראל

 אריסטום- שאף המופת יצירות בשרשרת
ברמתן.״ מתקנאים היו וגוגול מולייר נס,

השבוע גערת
לדבריה, להאמין אס ,22רד בת חבקי! דרורה

 צדדי משיהו התיאטרון במועדון בשירתה תאה
 אחד בדבר מתעניינת היא לחלוסין. וחסר־-ערן

 יודעת היא כן, הביניים. ימי של מוסיקה ויחיד:
 משתגעת היא לעשותז מה אבל נדיר. דבר שזה

 מתכוונת *היא הביניים• ימי של מוסיקת אחרי
ב נוסדה (היא לפאריס הקרוב בעתיד לנסוע

 המוסיקה את ללמוד ז) זוכרים הביניים, ימי
ביסודיות.

 ציור דברים. המון ביסודיות למדה כבר היא
באקדמיה. ומוסיקה שירה יופי״), מציירת (״אני

בנור כשנתיים לפני שנערך נוער בפססיבאל
הפססיבאל. מלכת לדבריה, שוב היתח, בגיה,

לעשות? אפשר מה מנוחה; חסרת לפעמים היא
הכל. לנסות מוכרחה היא. כזאת
 לעתים וקופצת סהר מדברת שהיא תראו אל

 הריהי היא, סבסיחה בפנימיותה, לעניין. מעניין
 בקול שרה היא ואם באמת. מאד. רצינית נערה

 באופן תשימו אל — אקורדיאון על עצמי בליתי לבי, את קח את במקצת צורמני
 הרחק נמצאים ונשמתה לבה אבל חפר, חיים את שרה אמנם היא לכן. לב מיוחד

הביניים. ימי של הרומנטית בתקופה


