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 קרה שעבר בשבוע אולם עולמית. חשיבות
כזה. דבר שם

 מה בדיוק יודע אינו שאיש הוא האסון
כמום. בסוד שרוי היה הדבר קרה.

הישראלית הצירות :הידועים הפרטים
 הערבים באחד כולה המסעדה את שכרה

ו זכות תמורת שילמה שעות, לשלוש  60 ז
 150 להכין ביקשה היא ל״י). 300(כ־ לי׳׳ש

 עוגות תרנגולות, מלונים, (מרק ארוחות
טב במיוחד שכרה המסעדה יין). תפוחים,

נוספים. ומלצרים חים
 באו היעודה בשעה הרכילות. מדור

 דיס־ כולם נשים, ושש גברים שבעה בדיוק
המס לבעל וסינים. תורכים ביניהם לומסים,

 דיפולו- רמה על הן השיחות כי נאמר עדה
 לאורחים היה שאי־אפשר גבוהה, כה מסית

 : נודע המארח שם רק שמם. את לתת אף
 צירות של עבודה לעניני נספח בר־סל, משה

האח במקום המופיע האיש בלונדון, ישראל
הצירות. עובדי של הרשמית ברשימה רון

 אפילו היה שאסור עד כמוס כה היה הסוד
ריז לונדוני צלם אולם לצלם.  בכל הצליח ז

 למחרת ההיסטורי. המאורע את לצלם זאת
 פיקאנ־ ,רשימה בתוספת הצילום, הופיע היום
 דיילי הסנסציוני הלונדוני בעתון מאד, סית

הפר מקום הספסים. אלפי מאות בעל סקסש׳
 תיו נשים : הכותרת הרכילות. עמוד : סום

 מר של לשולחנו מסביב לסודות שותפות
בריסל.

 אנחנו זאת ״...בבל : הרכילות כתב הוסיף
 סו־ ועידה לנהל מוזרה דרך שזוהי חושבים

 חדרי־ אין אלה לצירויות האם דית־ביותר.
?״ אוכל

 כמה להוסיף רשאים היו ישראל אזרחי
חשי היתד, מה ד למשל משלהם. שאלות

 לגד שעלתה ארוחה, של הדיפלומטית בותה
 בד־ ל״י אלף לפחות הישראלי שלם־המסים

 לעניני הנספח של עבודתו מהי :או ? ביזים
ז עבודה

חינוך
n r r a i n n

 בשנה אותנו תלמדי את המורה, *המורה,
?״ הבאה

יודעת...״ אינני דני. יודעת, *אינני
 במאות השבוע התנהלה זה מסוג שיחה
 מיוחד, דבר שום בה היה לא ברחוב. פגישות

 לפני יומיים נאמרו הדברים :לאחד פרט
הלימודים. שנת התחלת
 משרד לפני ארוך תור הזדנב שעה אותה
 תור זה היה לא בקריה. בתי־הספר מפקחי

 תור אלא לקרח, או לדגים בית עקרות של
 לדעת שביקשו הגילים, כל בנות מורות, של
התל רבבות חזור עם הראשון, ביום אם

 או מורות תהיינה הלימודים, לספסלי מידים
עבודה. מחוסרות

הת פרשת של האחרון השלב זה היה
 היא בארץ. כדוגמתן היו שמעטות עללות

 והחרבות החינוך משרד שמסר שעה התחילה
 שנת בסוף מורות, לאלפי הודעות־פיטורים

 בלעדי כי ברור היה האחרונה. הלימודים
להמ כלל היה אי־אפשר האלה המורות רוב
 אברהם המשרד, וסגן־מנהל בלימודים, שיך

 מחסור שקיים רשמית הודיע אף ארנון,
הודעות כי היתד. ההגיונית המסקנה במורים.

 : במינה מיוחדת מטרה לשמש באו הפיטורים
 למסוטרות המשכורות תשלום את לחסוך
מש זה במקום להן לשלם החופש, בחדשי

כפיצויים. אחד, חודש של כורת
 סוחר שכל מאד, מחוכם תמרון זה היה

 גדולה שאלה אולם בו. מקנא היה מפוקפק
הממ למשרד נאה היה זה תמרון אם היא

תורה. להרביץ שתפקידו שלתי

מו ל כ ם. א בי ל  וחצי חדשיים משך כ
 של באווירה המורות אלפי חיו חופש של

 יכלה לא מהן אחת אף נוראה. אי־וודאות
אפ להן שהיתר, אחדות, חייה. את לתכנן
 יכלו לא בקיבוצים, בהוראה להסתדר שרות

לח סיכוייהן מה ידעו שלא מאחר להחליט,
ר  חד־ אחרי בעיר. הקודמות לכיתותיהן זו

 רבות מורות היו כזה ״חופש״ של שיים
עצבים. להתמוטטות קרובות

 החופש, סיום לפני מעטים ימים לבסוף,
המפו רוב את שיקבל החינוך משרד הודיע
 היו לא ההוראה אולם לעבודה. חזרה טרות

 הרגע עד ידעו, לא מורות ואלפי ברורות,
 טראגי לאו. ואם תתקבלנה אם *ממש, האחרון

 רק שגמרו הצעירות של גורלן היה ביותר
להו עדיין נכנסו ולא הסמינריון. את השנה
תתקבל לא כי במפורש הודיעו להן : ראה

למק שנים משך שהתכוננו אחרי לעבודה. נה
לר להן קראו המדינה שמנהיגי אחרי צוע,
מא עבודה לחפש נאלצו שליחות, בו אות
 שלהן הקאריירה במשרד. מכונת־כתיבד, חורי

שהת לפני עוד לקצה למעשה באה בהוראה
מבוזבזים. היו לימודיהן חילה,

 אם ידעה שלא ממורמרת, מורה אמרה
 שנים *משך :לאו ואם לעבודה נתקבלה
 בבית- הוותיקים המורים באזנינו התלוננו

 שווים לא החדשים שהמורים שלנו הספר
 שהם, כמו לעבודה מתמסרים שאיננו כלום,

 איך אבל צעירים. כשהיו עשו המתיקים,
 ייעוד בהוראה לראות ממורים לדרוש אפשר

 כלבים כאל אליהם מתייחסים אם בחיים,
ד׳ מצורעים

מעוטים
אבא את לקחו הס

הידי לשמע הישוב נדהם שנים שבע לפני
 שוחררה לח״י, קריינית כהן, גאולה כי עה

 ערבית קבוצת־לוחמים על-ידי הסוהר מבית
הפ על ניצח מי ידע לא הישוב לח״י. של

 את אסרו הם ד ידעו האנגלים אולם עולה.
בבית אותו הושיבו אבו־גוש, עבד־אל־סלאם

קשות. ועיגוהו ר,סוהר

 אשתו אל אבו־גוש מידי כמה באו השבוע
 אדמי- במעצר המוחזק עבד־אל־סלאם, של

 מגד־אל- בכפר ודיין דין ללא ניסטראטיבי
 איני שאיש פשעים בעמן נצרת, ליד כרום
 כמיטב האשה, כשקמה אותם. שביצע טוען

 למבקרים, קפה להגיש הערבית, המסורת
 :השלוש בן בנה של קולו לפתע נשמע
 לקחו הם ליהודים. קפה חתני אל *אמא,

' שלי...״ האבא את

 ואשתו עבד־אל־סלאם שמעו היום למחרת
 אלפי מאות של לבם את שרוממה בשורה
 אמונה מחדש בהם נסעה המדינה, אזרחי
שרו בצדקו, עימרת ביו במ אחד מוסד של ו

לצדק. הגבוה הדין בית : דינה

 לבצלים הדומים הירוקים, למגדלים מתחת
 רוסית, כנסיה פעם שהיה הבנין של ענקיים,

 בכפיות ערבים, של רבות עשרות הצטופפו
 הם בלחש• שוחחו עטופים־לבן,* ובתרבושים

 •*, העצורים ארבעת של לעורך־דינם, חיכו
ל ד,עליה לרגל איחר: שכמעט תמיר, שמואל

בדרך. מכוניות מאה לעבור עליו היה ציון הר
מנומ שמש הכריז לבסוף לחי. סטירת

המש בית :בקושי עיניו את שפקח נם,
 ומנחם חשין שלמד,־זלמן אולשן, יעקב פט.

השחורות. בגלימותיהם נכנסו זילברג,
 ישראליים שופטים שמעו רחוקות לעתים
ול הארץ, ממשלת נגד כבדות כה האשמות

 על כבדה כה אחריות רבצה רחוקות עתים
 של כחומצה החריפים דבריו אחרי שכמם•
בעיוות בגלוי הממשלה את שהאשים תמיר,

בק קבלת כי ברור היה נישול, לצורך דין
 כס- ,הציבור בעיני תתפרש, תמיר של שתו

 התביעה עמדה זה כנגד לממשלה♦ טירת־לחי
ימ הבלתי־תלוי, העליון, המוסד כי הגדולה

 ובלי מורא בלי הקדוש תפקידו את לא
פנים משוא

 השופטים, חזרו בלבד שעה כחצי אחרי
 צו על (שחתם הצבאי המפקד על :הודיעו

 המשטרה של הכללי המפקח ועל הגירוש)
 מדוע כזה) ישנו (אם נימוק ולהראות להופיע

 מן התחמקות למנוע כדי הצו. יבוטל לא
 בלתי־ הוראה השופטים הוסיפו האחריות,

בנפרד. יענה השניים מן אחד שכל : רגילה

 הצדק של הראשון הגדול הנצחון זה היה
 מזהיר נצחון אבו־גוש, בפרשת העוול על
 עמו כאשר הישראלי. השופט עצמאות של

 אותם: הזהיר תמיר, את לברך הכפר אנשי
״נסתיימה טרם ״המערכה  לחזוט נחפז אחר !

 מאח את שוב לעבור עליו היה לתל־אביב.
הפוך. בכיוון המכוניות

אגגא את האירה התינוקת
ש שעה לגבול מעבר ברח עטאללה חסן

 את אחריו השאיר נצרת, את צד,״ל כבש
 סלאח ילדם, עם עטאללה, פתחיה אשתו,

מן כעבור ).4( שמו פתחיה אל הגיעו מה ז
מת בחיים, נשאר בעלה :מעודדות עות
 הריונה, למרות החליטה, היא בלבנגן• גורר

אליו. להצטרף הגבול, את לחצות

 ממש לעשות בעלה החליט בזמן בו אך
 לישראל, לחזור רשיון השיג הוא :כמוה

הידי ־ שהגיעה שעה משפחתו. אל להצטרף
 יחד השני. ילדה נולד כבר פתחיה אל עה

 חהפוך, בכיוון הפעם הגבול, את חצתה אתו
 של הסעיף לפי בעלה, אל להצטרף ביקשה
המשפחות. איחוד

 אבו־נוש בכפר היא עתיקה מסורת *
 כנראה כפיות, ולא אלה תרבושים ללבוש

 אבו־ אשר בסביבה הכפרים מן להיבדל כדי
 הוא אבו־עלי הגולה המוכתר להם. בז גוש
זו. במסורת הכופרים המעטים אחד

 הנו. לשני הרשתה לא כי!המשיטרה אף **
 ולהצהיר כפרס לעזוב במג׳ד־אליכרוס לים

 הדרושה בשבועה, ההצהרה את משפם בבית
 שאין מעשה לצרעליתנאי, בקשה להגשת

תקדים. לו

 ללא זהותה נתבררה ודרישה חקירה אחרי
 בעלה, אל להצטרף הורשתה והיא ספק,

 ולסתחיה וחצי שנד. עברה בנצרת. לשבת
 שלפני עד למישרין, הלך הכל בת. עוד נולדה

ש צו פתחיה קיבלה חודשיים ללבנון. גירו
 שיטרית, בכור המשטרה, לשר פנתה 'היא

ספטמבר. סוף עד הצו את דחה אשר
 פתחיה, של כוחה בא פגה שעבר בשבוע

 הדין לבית אל־האווארי, נימר דין עורך
 המושל נגד תנאי על צו דרש לצדק, העליון
 ומשטרת הפנים משרד נצרת, של הצבאי
 ללא היא שהתינוקת טען האווארי נצרת.

 לגרשה. זכות כל אין ישראל, אזרחית ספק
 לאמה, זקוקה היא בו כזד״ בגיל שהיא מאחר

 מחוץ לגרש ישראל לשלטונות זכות אין
האם. את גם לגבולות

 המבוקש. הצו את הוציא העליון הדין בית
האם. את הצילה התינוקת

משפט
אסורה אהבה

 חבוש קיסטר, יצחק. השופט ריק. כמעט
 פסק את קרא לבדו, ישב השחורה, בכיפתו

 שנערכו הקידושין של המפורסם בענין הדין
 כהן אהרון לזוג ננור דוך עורך־הדין על־ידי
 הזוג ).824 ,763 הזה (העזלס בוסליק ובלה
 — בהעדרם בלטו הלוחם ופרקליטם עצמו

כחוק. הוזמנו כי אף

 של שעה) (לסי האחרון הסרק זד, היה
 את לקדש שביקש בזוג, הרבנות מלחמת
 בגלל זאת לעשות היה יכול לא אהבתו,
 הרבנות חביניים. ימי מלפני מעובשים מנהגים

גרושה. עם הכהן את להשיא סרבה

 גנור כי הזוג שמע היאוש, לסף קרוב
הר לרצון בניגוד קידושין לערוך הצליח
 פנו השנים משפטית. להכרה זכה בנות,
 ההנחה סמך על בעצמו, אותם שהשיא לגנור,

נוכ את מחייבת אינה ישראל שדת הנכונה
 הקרב היד, לא הפעם אולם רב. של חותו

 המשפט הועבר מה משום : קל כה המשפטי
 המחוזי, בבית־המשפם ביותר הדתי לשופט

מן מה, משום מצא, לא והלה  לטיפול ז
ריז נעלמו. חשובים ניירות בעניין. ז

 שהכנסת אחרו השבוע, לעדים. חרם
שהפ והגירושין, הנשואין חוק את העבירה

 האזרחים של האישיים הענינים את קיר
נמ הניירות השופט• התפנה הגטו, למנהגי

אינם הנשואין :ניתן ופסק־הרין צאו׳
,*תופסים״.

 : הפרשה לכל התאימו השופט של נימוקיו
 רבני בכנס שהותקנו תקנות על הסתמך הוא

 הדתות משרד בידיעות ושפורסמו ישראל
 על חרם הרבנים הטילו לפיו התורה׳ קול
 נימוק: בקידושין־ללא־רב. המשתתף עד כל

 אלה: עניינים להעביר החליטה הכנסת :שני
רבני. לשיפוט

 המשפט לבית עירעור להגיש התכונן גנור
במ בכך מעוניין היה לא הזוג אך העליון,

 את לבטל יכלו והרב השופט אמנם יוחד.
 פרי כל לממזר ולהפוך נשואיהם רשמיות
לא הכנסת חוקי לפי אפילו אולם אהבתם׳

בעלייתוקף. אינם פשוטה, •בשפה
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