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 בדיו?, שנה 25 לפני השבוע שדאה־אור הזה׳׳ ״העולם גליון
 תבוד, אלי השבועון כתב של חטיפתו בפרשת להתטיד המשיד

 החוטפים״, על מחפה ״המישטרה כתבת־השער, הש׳׳ב. בידי
 חטיפה, אותה על בחיפוי שר־הטישטרה של חל?ו את הציגה

 שיתת־הביטחון. בידי חופש־חעיתונות להשתקת נפיח־ שהיוותה
 בישראל לראשונה הובא ושקי׳/ אטת של ״טכדגה הכותרת תהת

 הצלקת״ בעל ״האיש הכותרת תחת טכונת־האטת. של סיפורה
 בצמרת השחיתות על הזה״ ״העולם גילויי סיפור הטשף ושבא

הישראלי. הכדורגל
 הביא מנצח׳/ של בסמוקינג עליז ״צבר הכותרת תהת רשימה

שריף, נועם לרב־סמל הישראלית המוסיקה של התייזות סיפור את

2 5  7 0 /

 ״תנו הכותרת תחת הווי סיפור צה״ל. תיזמורת של מישנה מנצח־
 בצעירה שהתאהב גוצרי ערבי צעיר של סיפורו הוא להתחתן״ לנו

יהודיה.
שיטרית. בכור שר־המישטרה תליון: בשער

 חסוט־מוקם •• * מצודד? □1ניס הרב בני שוחררו מווע
ע י ג ל מ א ר ש י ר * ל י ת דן של הש י ל ג ר מ

י מגו אד• חמה בגושח טיסוזז בסי ר8ו חרקו ט!

ששלכת החשטוה

1054 הזיה׳׳ ,,העולם
11.12.1957 תאריך:
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ה של מ מ ה
• 3הו׳ ס

 מלבד למכור, מה אין ״לאחדות־העבודה
 במפא״י. ח״כ השבוע לעג עצמה!״ את

 אנשי לעגו. לא בממשלה חבריו אולם
 למכור: חדש משהו מצאו אחדות־העבודה

הדתית. בכפייה המילחמה
במ זו בעיה הטרידה לא שנים במשך

 ש- אחרי אולם מאחדי־העבודה. את יוחד
 אחדות- של והאקטיביסטים הסוציאליסטים

 נשיא של בדוקטרינה השתלבו העבודה
הס אייזנהאואר, דוקטרינת ארצות־הברית,

 הש׳׳ב את בגלוי ושירתו מסיני לנסיגה כימו
 — בךגוריץ דויד של החצר קבוצת ואת
ל בסיס להכנסת חדש בנושא צורך היה

ובאות. הממשמשות בחירות
 יהושע לרב הודות במפתיע, בא הוא

 לקבור שציווה מפרדם־חנה, דיסקין זליג
 שמת נשואי־התערובת בן את לגדר מחוץ

 בממשלה, כרמל משה קם ילדים. משיתוק
הממ את לפוצץ שיכלה שאילתא והגיש
שלה.

 להגן לו היה קשה בצרה. היה בן־גוריוז
 שוב פעל הדחק בשעת אולם הרב. על

 משורר- אלתרמן. נתן — בן־גוריון הציר
 את פירסם אדוניו, לעזרת נזעק החצר

ה הארוכים, המחורזים ממאמריו אחד
 אלתרמניות יצירות על כפארודיה נראים
 הרב במפתיע: טען אלתרמן שנים. מלפני
צדק.

 לעצמו הבטיח רק כשיטות. המואס
 מאגף לפתע הותקף זה, אגף בן־גוריון

הש הח׳׳ב אחדות־העבודה, מזכיר אחר.
 מכיוון בהפגזה פתח בן־אהרון, יצחק אפתני
 כן לפני יום בדאהרץ הבטיח אמנם חדש.
 תנקוט לא אחדוודהעבודה כי למרחב, לכתב

לא (,לא! שלה בביקורת הזה העולם בקו  
המת שורת של בשיטותיה מעולם ציודנו
 מסר שבועון של בשיטותיו מאסנו נדבים,
הזה העולם קריאת !תוך אולם יים״).

 שבניו בן־אהרון למד שנה, מלפני )972(
ניסים יצחק הראשי הרב של ובנותיו

 פרט שכח לא הוא מצה׳׳ל*. משוחררים
זה.

 מיוחדת שאילתא בן־אהרון הגיש עתה
משר־הביטחון לדעת רצה הוא במינה.

הרב. של ובנותיו בניו משוחררים מדוע
 הוא קשה. במצב שוב נמצא בן־גוריון

 לשיחרור הנימוקים את לפרט היה יכול
נעי אלא היו לא בחלקם אך — הרב בני

 מטעמי גם לא-חוקיים. אף ובחלקם מים,
ל לשר־הביטחון היה קשה גרידא הגינות

 ובנותיו מבניו מי הכנסת במליאת פרט
 כעוזר מי ישיבה, כבחור שוחרר הרב של

 כשר נמצא שלא מפני ומי הנשיא-,
צה״ל. תקני לפי לשירות

הור נתן לענות, התכוון לא בן־גוריון
ה את להסיר בן־אהרון על להשפיע אות

 שום כי ידע הוא המפוקפקת. שאילתא
מצד לקואליציה צפוייה אינה אמיתית סכנה

 כיוס המשמש נימים, למשה הכוונה •
 אחרי סמשלת־ישראל. של כשר־המישפנויס

ל נימים נאלץ זו, שערוריה של פיצוצה
 מצודל, שוחרר קצר זמן וכעבור התחייל,

 כמועמד־ בבחירות לכנסת, שנבחר אחרי
הכלליים. הציונים מיפלגת של עדתי
 ששימש סי בניהו, למאיר הכוונה ••

 והפועל בן־צבי, יצחק הנשיא של כעוזרו
בן־צבי. יד במיסגרת כחוקר היום עצם עד

 גם ייסוג מעזה, לסגת שהסכים מי זה:
פרדם־חנה. של מבית־הקברות

המשק
לחנווני מוות

ה בשנה שנוספה ״סופרמרקט״ המילה
 משמעותה העברית*, לשפה אחרונה

ש למזונות, כל-בו הנדת ויפה: חדש
 ובה המודרניים, ההידושים בכל תבריק

 על העולה ככל למצוא עקרת־הבית תוכל
 חנות כל עצמי. שירות כדי תיד רוחה,
 35 בה יעבדו לירות, מיליון כחצי תעלה
סופר 15 עתה מוקמים בסדהכל איש.

בארץ. מרקטים
 ישראל חנווני אלף 50 בשביל אולם
ה כלכלי. מוות כפסק־דין המילה נשמעת
 בין בצבת, שנים מזה נמצאים חנוונים

 ובין לחסלם המבקש ההסתדרותי המשק
 כי להחניקם. כדי הכל העושה הממשלה

 ה־ מן 10סכ~</ מהווים שהחנוונים בעוד
מכ 20ס</ משלמים הם העובדת, אוכלוסיה

 הם האשראי מעוגת ואילו מם־ההכנסה, לל
.80.£/ רק מקבלים

 הארץ איזורי רוב המפוקפק. היתרון
ההת־ כל זה ובכלל החנווני, בפני סגורים

 העברית לשפה נכנסה באחרונה רק *
,מרכול״. המילה

 ומוכנה כבולה שנמסרה החדשה, יישבות
 בערים המרכזי. המשביר צרכניות לידי

 את להרחיב אפשרות ללא החנווני נשאר
 את להוזיל שירותיו, את לשכלל חנותו,

ה את לקבל מסוגל הוא אין כי מחיריו,
ב תלוי נשאר הוא לכך. הדרוש אשראי
הכ לקוחות. של קטן במיספר פרנסתו

 לירות 259 לכדי מגיעה הממוצעת נסתו
 אשתו, ושל שלו עבודתו אף על לחודש,

קבועות. שעות ללא
 מבין גדולה שיכבה יחסל הסופרמרקט

 היה יתמה אשר חנות־הענק, אלה. חנוונים
ממ אשראי תקבל והתעשיה, שר־המיסחר

נר ממשלתית מתמיכה ותהנה גדול שלתי
 בין לבחור שתצטרך עקרת־הבית חבת.

ה ובין והקטנה, המוזנחת חנות־המכולת
שה למקום תלך והמבריק, הגדול כולבו

שתלך. מעוניינת ממשלה
 אמנם האם בטוח: לא עדיין אחד דבר

והמאור היקרים עובדיו עם הסופרמרקט,
 היתרון לעומת המחירים. את יוזיל גנים,

 החשבון הרי בספק, עדיין המוטל הכלכלי
 את בהדרגה לחסל היוזמים, של הפוליטי

לגמרי. בטוח החנוונים, מעמד

מישטרה
ד מצוות ק פ מ ה

 ביומן מוזר רישום למראה נתניה, תחנת
 בא ניר, אריה המחוז, ״מפקד התחנה:
 וקיבל פרוטה, 50 מציאה הביאה לתחנה,

סידורי...״ למיספר בהתאם כך על קבלה
 המחוז שוטרי לאוזן. מפה עבר הסיפור

 לתפקידו שמונה מפקדם, כי היטב ידעו
 כמעט מבין אינו בתכנה, זכויותיו בגלל
המ הפקדת מחוזו. ענייני בהנהלת דבר

 במישרד־המציאות הפרוטה 50 בת ציאה
 חינוכי, מיבצע בבחינת היתד. התחנה, של

לשוטרי־המחוז. כביכול,
 ניר כי התברר וחצי שנה אחרי השבוע,

 ל- באיגרת החינוכיים. בנסיונותיו ממשיך
 מחוז־המרכז מפקד מטיף הצעיר״ ״מפקד

ב השוטרים של ודרך־ארץ להלכות-נימוס
 ציווה והוראות, עצות של בשורה מחוזו.

עליהם:
אחרים. בשוטרים נימוס מידת לנהוג •1

פוליטיות. אסיפות לפוצץ לא
לאזרחים. להתחצף לא •1
בבית. נשותיהם את להכות לא •1

 חיפש הוא בהוראות. הסתפק לא המפקד
 הבלתי־נאותה להתנהגות הסיבה את גם
שה נראה לי הסיבה? ״מה פקודיו: של

 וחינוך... בהדרכה עיקביות חוסר הוא ליקוי
 מיטב את השוטר של לחינוכו נקדיש

ב ברכה שנראה אני ומשוכנע יכולתנו,
עמלנו.״

ממזכי□
 אחרי שהגיעו למערכת, המיכתבים בין

 תבור אלי הזה העודס כתב של מעצרו
 דן של שיר גם נמצא הש״ב, על־ידי

: הארץ כתב כיום מרגלית,

 דבריך,״ כל את ״אשנא
 וולטר. אנוש אמר
 תחתיך, אהרוג ״אך
 לדבר.״ פה זכותך על

 דבריך,״ כל את ״אשנא
 המישטר. איש אמר
 חייך יקלטו ״אף
 דבר.״ תאמר רק אם

 תיפגע אם ״לכן
 אעצור, הן אותך

 מגע, כל למנוע
לנצור.״ ולשונך

אביב תל־ מרגלית, דן

אנשים
 הממשלה בישיבת כן״גוריון, דויד י•

 וופןז ד״ר הדואר שר לעבר בהצביעו )
 יהודי מי פה לי תקבע אתה 'כורגד״לא

יהודי!״ לא ומי

 עם בשיחה כן־אחרון, יצחק ח״כ •1
 סטאטי- השקפת־עולם ״למפא״י עיתונאי:

סוציאליסטית.״ במקום סטית

 רוזן, פינחס ד״ר שר-המישפטים, <•
 :הקואליציה בחומת המרובות הפירצות על

 מעמד שיקבע חוק, לחוקק השעה ״הגיעה
הקואלי כחברי בציבור הידועים לאנשים

ציה.״

שוטרי הופתעו 1956 אוגוסט בחודש

שויו נוע□ את מחבק ברנשטיין ליאונרד
 הגדולה לתיקזווז שהוקדשה מנצח״, של בססוקינג עליז ״צבר בכתבה הובא זה תצלום

החרבות. היכל את חנכה שיצירתו שריף, נועס שנה, 25 לפני הישראלית, המוסיקה של

56


