
 הקדיש בדיוק שנה 25 לפני השבוע שדאודאור הזה־, גיליון.העולם
 שהתייחס פרק בקיבוץ״, -המשבר על בסידרה השני לפרק שערו

 ־שליחות בץ קלמן של בסידרתו אחרון פרק בקיבוץ. האשה ;!מד
 את שהפילה במחתרת ישראליים גורמים של מעורבותם על התרת־,

 זה, קשר להכחיש הישראלית הממשלה וניסיונות בעיראק, דלטון
 פתחה זראי ריקה הזמרת המגע־. נותק ״כיצד הכותרת תחת :א

 השקפה לקורא שהציגה ילדיכם־, את תהרסו ־אל הכותרת תחת ידרה
 ניל. א״ם של ספריו בהשראת ילדים, חינוך על שה

על בגדאד־, ״מישפטי הכותרת תחת דווח ״המרחב״ מדור במיסגרת

 השילטון שרידי נגד בעיראק, ההסיבה מחוללי שערכו מישפטים סידרת
 של עורכו שאול, ג׳ק היהודי היה הנידונים בין היחיד האזרח הישן.
 טיימס״. ־עיראק העיראקי הממשלתי היומון

בקיבוץ. האשה משבר הגיליון: בשער

בירעם ־* צבאי־דת׳ כפייתי התעוררות״ מסע
רשווי־קותא עגנו! שיי■ בשורת * פרק עוד עיקרית:

ס ב 510 הונו
הזזוז ץ צכד מ ־ ק  ב

ע דה*ווו ה1א

1095 הזה״ ״העולם
23.9.1958 תאריך

ך1י  בהעולם הזמרת של החינוכיים מאמריה פירסוס יעל. ובתה הזמרת 111־17 ך
| /1  בתה, על מנסה שהיא ניל, א׳ס של שיטותיו על ממליצה שבהם הזה, 11 11 1
עניין. בהם גילו גם אחרים אך אותה, גינו רבים הקוראים. בקרב נרגשות תגובות ררה

צבא
כנסיה יסדר

 רשאי התיזמורת, שכר את שמשלם ״מי
 עתיקה אימרה כי ייתכן המנגינה!" את :זמין

 כאשר גלאנץ, ליבאלה החזן של בלינו עלתה
 לפני האמריקאית, ממולדתו לביקור ארצה ז

 המגבית ופעיל מפא״י איש גלאנץ, שנים. ש
 המפאי״יים ממארחיו ביקש המאוחדת, יהודית
 צה״ל. חיילי לפני להופיע לו אפשר

 למען רב כה כסף אסף גלאנץ שמיסטר אחרי
 היה אי־אפשר הישראלי, הארמי של בוים
 העביר מישרד־הביטחון זו. צנועה לבקשה סרב

 לארגן הזדרזה וזו לרבנות־הצבאית, הבקשה ת
 הגדולים המחנות באחד חגיגית, ציבורית פילה

 אייזיק הראשי, הרב גם הוזמן לטכס צה״ל. ול
הרצוג. לוי

 המונית התפילה על ההודעה הופיעה כאשר
 התנגדו לא מחנה, באותו המודעות לוחות ןל

 אומנותית הופעה זו היתה בעיניהם חיילים.
 שהכניסה ידעו והם אחרת, הופעה בל

 בלירות עולה בעיר גלאנץ של !הופעותיו
 החזנות. לקונצרט בהמוניהם זרמו לכן קרות,

ח צנ ע מי ב ר א ת. ו פו העניין היה בכך כנ

 הרב בעיני חן המעמד מצא לולא מסתיים,
 שדתו גורן, שלמה מישנה אלוף הראשי, הצבאי
 כנפות. לארבע מאשר פחות לא למיצנח קרובה

חדשה. מסורת לייסד החליט הוא
השני, במחנה דומה טקס נערך שבוע כעבור

 לא גלאנץ. הכוכב נוכחות בלי כבר הפעם אך
 היה הדבר כי למיבצע, שם למצוא .קשה היה

 המסורת לפי התעוררות ימי שהם אלול, בימי
 הראשון ההתעוררות" ״מסע נולד כך היהודית.

צה״ל. של
 מסויימת יחידה למסלול. העניין נכנס מאז

 מטעם רשמית הודעה פעם מדי מקבלת היתה
 המט־ של נייר־מיכתבים על הצבאית, הרבנות

 לה נקבע ההתעוררות' מסע "טקס כי כ״ל,
 את זכרו שחלקם המפקדים, מסויים. בתאריך
 שהיו הבריטי, הצבא של הכנסייה" "מיסודי

 העניין את לבדוק טרחו לא חובה, בגדר
 את הבינו הם המטכ״ל. של הקבע בפקודות

 בסך לצעוד חייליהם את חייבו כהוראה, הדבר
 אחר. מיסדר כל כמו לתפילה,

ה נמשך כך הת־עדר־ר!״ ״במספרים
 עד להימשך היה ויכול שנים, חמש מסע

 ישראל שר־הפנים קרא אלמלא ליום־הדין,
 מסע־התעוררות שנערך אחד, בבוקר בר־יהודה

שאילתא הגיש בדבר, חקר הוא בצה״ל.

 להופיע צה״ל חיילי על כופים מדוע בממשלה:
דתיות? לתפילות
 היתה שעברה, בשנה הדבר אירע אילו

 הקבוצה מול מיגרש־כדורגל: הופכת הממשלה
 הדתית, הקבוצה מתייצבת היתה החילונית
 הפעם אולם המישחק. שופט היה ובן־גוריון

 של הכדור המיגרש, מן הדתי השוער נעדר
 החליט בן־גוריון לשער. ישר נכנס בר־יהודה

 לצה״ל, חדשה הוראה תינתן ברירה: מחוסר
 במסע־ה־ החיילים של ההשתתפות תהיה לפיה

בלבד. התנדבות בגדר ההתעוררות
 לשער גורן אלוף־מישנה קפץ האחרון ברגע

 המאמין בן־גוריון, בהתפטרות. איים הוא הריק.
 שלו, הפרטי לרב הימים באחד יהיה גורן כי

 המיפלגות נגד בידיו מכשיר אפילו ואולי
נרתע. הדתיות,

 בשנים אומנם חדשה: הוראה יצאה השבוע
 התנדבות, בגדר ההתעוררות מסע יהיה הבאות
 צה״ל חיילי של התעוררותם תהיה השנה אולם
 פקודה המציאו אף צה״ל ליצני חובה. בגדר

הת־עו־ר־ר!״ ״במיספרים חדשה:

הצבאי המימשל
כפולה הפגגה

 הצעה בכנות המציע שאדם רגיל, זה אין
 לא שהלה בפירוש יודיע לזולתו, מסויימת
 הפרופסור שבועיים לפני נהג כך אולם יקבלנה.

ז׳בוטינסקי. ערי (למתימטיקה)
 של בנו ז׳בוטינסקי, פשוטה. היתה הה?עה

 לאנשי פנה המנוח, הרוויזיוניסטי המנהיג
 וננסה מתנינו נשנס "הבה השמית: הפעולה
 בירעב כפר של המרוניים האיכרים את להחזיר

 כי מאמין שאינו הוסיף, מייד אולם לאדמתם!"
 לקו מסכים שאינו מאחר תתקבל, ההצעה

 בעוד העיקרי: ההבדל השמית. הפעולה
 עם בעיקר בברית דוגלת השמית שהפעולה

 עם בברית ערי דוגל הערבית, הלאומית התנועה
 נגד משותפת בחזית במרחב, המיעוטים עמי

הערבית. הלאומנות
 זו מוזרה פניה פירסום אחרי ימים שישה

 מטעם מסתייגת הערה (בתוספת חרות ביומון
 באותו לערי ילין־מור נתן השיב המערכת),

 ניחושיו את להפריך שעליי מצטער ״אני מקום:
 תיקוותיו. את ולהכזיב ז׳בוטינסקי ערי מר של

 מותניה את לשנס מוכנה השמית הפעולה
 כפר של המרוניים האיכרים את להחזיר ולנסות
מפני לא לכך מוכנים אנו לאדמתם. בירעם

אנשים
 יבואו לא עגגון:״מדוע ש״י הסופר •

 התנועה נגד ביתי ליד להפגין נסורי*קרתא
בשבתי' והרעש

 למראה ז׳כוטינסקי,. ערי פרופסור •
 בית־הכגסת של היטב השמורים השרידים

 על שמדו בירעם "אנשי בברעם: העתיק היהודי
 הרסנו ואנו שנד״ 1500 במשך שלנו בית־חכנסת

שנים." בעשר שלהם הכפר את
 על ניסיט יצחק הראשי הרב •

שקרא ״בזמן גן־גוריון: דויד ראש־הממשלה
 דוויים הנשיא של ראש-השנה ברכת את תי

 ששיגר הברכה עם והשוויתיה אייזנהאוור,
 הודו, ירום בן־גוריון, רדד ראש*ממשלתגו, לנו

 תורת הזכיר אייזנהאוור כי ונכלמתי. בושתי
 אני אבל לא.״ ובדגוריון מצוותיה, וקיום ישראל
 לו יש בתשובה. שיחזור לראש־הממשלה מאחל
בעדו.״' תסייענה והן זכויות, דווקא
 משה של מצבו היה נעים כל־כך לא •
 מני נפגע ארכיאולוגיות, בחפירות שעסק דיי*,
 בעיקבו־ והביאו קרקפתו על שהתיישבו גיפים
 גולח זה פגע בעיקבות ופצעים. גירוי תיהם
לשעבר. הרמטכ״ל של ראשו

 שייכים שהם מפני אלא הנפגעים, הם שהמרונים
 להם שנעשה שהעוול הנוכחים־, הנפקדים לסוג
ביותר.״ משווע הוא

 חליפת־ של התוצאה ודגלים. פצצות
 טראגי, רקע על זו היתולית־למחצה דברים
 יוסוף המרוני הכומר מטעם הזמנה היתה

 בכפר הגולים בירעם, כפרו ונכבדי אסטפאן
 מרכז חברי — הצדדים שני (גוש־חלב). ג׳יש

 הוזמנו — ז׳בוטינסקי וערי השמית הפעולה
 באוגוסט 16ב־ השנתי. כיום־אבלו בכפר לבקר
 מפציצי על-ידי המרוני הכפר הופצץ 1953
 למרות צה״ל, חבלני בידי ונהרס צה״ל

 את בפירוש חייב לצדק הגבוה שבית־הדין
לכפרם. בניו החזרת
 בעוד כפול. מיפגן יום באותו נערך כך

 לכפריים הבטיחה השמית הפעולה שמישלחת
 ־ עברי לעניין מאבקם יהפך שמעתה הגולים,

 מעל הלאומיים הדגלים התנופפו משותף, ערבי
 משם, קילומטרים כמה במרחק שנערך לטקס
 בשם דובב, החרש המושב התנחל שבו במקום

 ועבודת־ סוציאליזם של היפים האידיאלים
בירעם. מאדמת דונאמים אלפי כמה על כפיים,

מיכתבים
בראנד את הסגיר מי

 קרומיי פרשת על מאמרי פירסום על תודה
 אולם ).1958 בספטמבר 16 הזה (העולם

 "מתוקן נוסח כי בהקדמה שציינתם מאחר
 רוצה הייתי בישראל, הופיע סיפרי של ומסולף״
 ההוצאה לגבי רק נכון הדבר כי להוסיף

 הגרמנית, המהדורה לגבי לא אך העברית,
אור. בהוצאת שעבר בשבוע בארץ שהופיעה
 בשפה במקור סיפרי את שכתבתי היא, האמת
 תופיע תחילה כי רציתי אולם הגרמנית.
 בחוץ־לארץ המהדורות וכי העברית, המהדורה

 חתמתי כך על העברית. מן כתרגומים יתקבלו
 את לפרסם שהתחייבה עיינות, הוצאת עם חוזה

 שום ללא קבוע, זמן תוך בעברית סיפרי
תוספות. או השמטות תיקונים,

 הספר פירסום את עיכבה עיינות הוצאת
 את זה מיכתבי יעורר אולי שנים. כמה במשך
 על לכך. נימוקיה את להסביר ההוצאה מנהלי

 אחרי רק הופיעה העברית המהדורה פנים כל
 אחדות. ובארצות בגרמניה כבר פורסם שהספר
 כי הפתעה, בשבילי זאת היתה פורסמה, כאשר

העברי. הטכסט את מראש לי הראה לא איש
 מאמר במעריב פירסם רוזנפלד שלום מר
 במאמר בארץ. הופעתו עם מייד סיפרי, על ארוך

 המהדורה מן שונה העברית המהדורה כי טען זה
 כתריסר ציטט הוא נקודות. 120ב־ הגרמנית
 המזל, לרוע העמודים. מיספרי ציון תוך דוגמות,

 האשמות על מעולם עיינות הוצאת השיבה לא
אלה.

 או בסיפרי, מעולם טענתי לא זאת לעומת
 אותי מסר שרת מושה מר כי אחר, במקום
 מר ,להיפך שציינתם. כפי האנגלים, ליד אישית

 לחלב הרת־הגורל לנסיעתי אישית התנגד שרת
 אחרים נציגים על־ידי אורגנה זו נסיעה בסוריה.

 הבריטי. והאינטליג׳נס היהודית הסוכנות של
 מילחמה בפרק בפרוטרוט תיארתי הפרטים את
הגרמני. בסיפרי רוח, טחנות נגד

ב יואל  כרנהתל-אבי
 זה ממיכתב המשתמעות ההאשמות 9

 ראויות הספאי״ית עיינות הוצאת נגד
 כאילו ברנד, יואל של דעתו לתשומתילב.

א שרת משה  לידי להסגרתו שותף היה ל
 על יותר עוד קודר צל מסילה הבריטים,

אבריאל. אהוד

 שלא ישראלית, תעודות-זהות בעלי ערבים *
 שילטונה בתחומי נמצאו כי להוכיח הצליחו

 הדבר העצמאות. מילחמת בזמן ישראל של
 את להפקיע לשילטונות תירוץ שימש

ם. היו כאילו רכושם נפקדי


