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במדינה
אסונות

ב ר ש ש ת כ מ ב
 השומר־הצעיר, הנהגת חבר סינקרסלד, אורי
 שהיה כפי מדוקדק, באופן המסע את תיכנן
 ,18 עד 16 בני אנשיו, 230 בפלמ״ח. רגיל

 שם הפוססטים, למפעל במכוניות הגיעו
 דרך־העפ״ ומתחילה כביש־ד,אספלט נפסק

 ניצלה לא הקבוצה למעלה־העקרבים. המובילה
 הניף לעומק לחדור ביקשה זו, רגילה דרך

 שטיילו אחרים בני־נוער כאלפי המקסים,
פסח. בעונת שנה בכל כמו בנגב, שעה אותה
 נקב־אל־יאהוד דרך פוקרה לואדי ירדו הם

 פרץ שבו מפני הערבים בפי כך (הנקרא
 החלק, ההר מול לערבה), בטיוליו הפלמ״ח

 •. במינה המיוחדת החלקלקה הפיסגה בעל
 המכתש דרך בדרכם להמשיך רצו משם
 המכוניות חיכו בו מקום סדום, לכביש הקטן

לבואם.
ר ש כי כו ר  מעין פוקרה, בעין א׳. ק

 הצאלים בצל הצעירים נחו הסלעים, בין
 בדי־ך המשיכו מימיותיהם, את מילאו היפים,
ה : בערבה ביותר היפים המקומות לאחד

 להזין שהספיקו לפני עוד אולם הקטן. מכתש
 בזויה היורדים הססגוניים בקירות עיניהם את

 השמיים לבשו המכתש, תחתית אל תלולה
 על תקף. השרב :ידע אורי אפרפר. צבע

 הסגור המכתש מתוך מיד לפרוץ האנשים
 :הוחלט קצרה התיעצות אחרי והמחניק.

 — ביותר הקצרה בדרך סדום, ש לכב לפרוץ
נבונה. החלטה זאת היתד, הצוקים. דרך

 שול״ ליד לעתונאים כך נראתה לא היא
 במסע מעולם השתתפו שלא חנות־הכתיבה,

 שיקוליו להיות חייבים מה יודעים אינם נגבי,
 מצל־ף הנורא שהשרב שעה מפקד־מסע של
 : ההמשך את רק ידעו הם אנשיו. ראשי על

 לשאת עזרו הנערים בעליה, כשלו הבנות
תרמיליהן. את

 זה, מיבצע על פעמיים שחזר מהם, אחד
 תל־ שרברב בן ),17( אייזנברג דויד היה

 בקיבוץ לעבוד המטע לפני שיצא אביבי,
 דרושות שהיו הל״י 25 את להרויח כדי

 כניסתו לפני האחרון מסעו זה היה לצידה.
הר הבדיקות את עבר שכבר אחרי לנח״ל,
א׳. קרבי כושר בעל ונמצא פואיות
 1.80( וגבוה ק׳׳ג) 80( חסון צעיר דויד,

 ארצה צנח בקיבוץ, מהנדס להיות שרצה מ׳),
 יונת־ שהתעלף. חשבו חבריו פתאומי. באופן
 עזרה, להזעיק לבאר־שבע, לדרך שיצאה דואר

 הנדהמים. המטיילים לעיני עיט על־ידי נטרפה
 שהזעיקו סיירים, שני הצוק על עלו במקומה

ובאר־שבע. מסדום עזרה
 שעות ארבע אתרי :מיותרת היתד, היא

 את אייזנברג דויד נפח חוסר־הכרה של
נשמתו.

נפט
ב9ה ר ו חו ש ה

 ביניהן התחרו מאז חודשיים עברו טרם
 גודל על במדינה העיתונים כותרות כל

 :המרעישה הידיעה את שיבשרו האותיות
 יעקב בזכרון פונטיאק חברת של בקידוח
 נפט. היה במקום כי מובהקים סימנים נתגלו

 ובמיוחד ישראלי, כל בלב ליבלבו התקוות
יוסף. דב ד״ר שר־ד,פיתוח של בנאומיו

 הזכרון־ הגורן אדמת על נשאר השבוע
 המגדל רק המרעיש, הקידוח נערך בו יעקבי,
מן הוצאו החברה מתקני שאר :הגבוה

במפ אחרים נסיון לקידוחי הועברו המקום,
 נפט לגלות תקווה כל שאפסה לאחר רץ,

למ לצלצל השבוע שניסה עיתונאי זכרוני.
 במש־ הטלפוניסטית מפי קיבל הקידוח, קום

 ״מצטערת. :ויבשה קצרה תשובה רד־הדואר
בוטל.״ המספר

טיעוטים
ו ר ד ה ה ד חו ב

 קומתי את העוטף חמדאן, פארם שייך
 ואת משובח ■מארג כהה בחליפה הנמוכה

בפופו הצטיין לא בתרבוש, הסגלגל ראשו
 בקעה־אל־גרבייה: מגוריו בכפר רבה לאריות

 המשפחות מן רבות עם רק לא בריב בא הוא
 אף אלא המושבעים, מתנגדיו על הנמנות

אבו־מוך משפחת אליו, מקורבת משפחה עם

ת לרוב הנקרא • ההר״. ״הור בטעו

 עו־ ,המשפחה מבני אחד בגלל בעיקר —
 אהדתי את הסתיר שלא אבו־,מוך, תמאן

למק״י.
 מפא״י, בחסד חבר־כנסת שהוא השייך,

 הסורר, הבן על להשפיע במשפחה הפציר
 אתו לשוחח החליט בסירוב כשנתקל אולם

 הסתיימה בחלקלקות, החלד, השיחה אישית.
 החליט זאת בכל סובלם. הניר שאין בביטויים
את פירסם הניר, על להעלותם עותמאן

אייזנברג חלל-שרכ
הריך... על עיט עיט,

 אל־איתי־ הערבי הקומוניסטי ביומון הפרשה
השלו. בכפר רוחות סערת עורר תאד,

 להימנע מוטב כי החליט חמדאן פארס
 בינתיים פעל זעם, יעבור עד בכפר מביקור
 :פרי פעלו נשא השבוע הקלעים. ,מאחורי

 הנסר נכבדי שהפעילו חד־משמעי לחץ לאחר
 הצעיר עותמאן נאלץ אבו־מוך, משפחת על

הער בשפה מפא״י ביומון הכחשה לפרסם
לכפי־י, לחזור היה יכול חמדאן אל־יום. בית,

פשעים
■סוד• ניקו■

השחר מזרחי יוסף של ממכריו רבים לדעת
 אליהו ידידו קיים שלום, כפר תושב חר,

 עם עמוקה ידידות לשעבר, שוטר בצלאל,
 לא מזרחי אולם שרה. מזרחי, של אשתו
 בו ליום עד פנים כל על במאומה, חשד
 רשייך האופניע של האחורי המושב על יצא

 אל־כרמל. דלית הערבי לכפר לטיול לבצלאל
 בצלאל עצר הכרמל פני על נידחת בנקודה

הש להצטנן, לו להניח .מנת על האופנוע את
 שהפליט אקדוחו לניקוי בהזדמנות תמש

מזרחי. של זרועו עור את קרע ירייה,
 את אוזניו אל הביאו ששכנים לאחר רק
 מזרחי קשר לבצלאל, אשתו בין היחסים שמע

 בשעת כי הבין לאחת, אחת העובדות את
 מקרית. מתאונה חמור משהו אירע המסע
 לאשתו נאמנות מכות מנת חלוקת לאחר

בית־הדין. אל פנה הבוגדנית
 הבלתי־ אהובתו בחברת לבלות במקום

בכלא. שנים ארבע בצלאל עתה יבלה חוקית,

ת תי ח ת ה ה ד בו כ ה
התח בעלת המזוודה היתד■ המאה בראשית

 כל מהפכני בידי נוח אמצעי הכפולה תית
במל אסור. תעמולה חומר להעברת האומות

 דרך זאת אמצאה שימשה העולם חמות
 בישיאל ריגול. מסמכי להברחת פרימיטיבית

 :חדש שימוש זה נושן לאמצעי נמצא 1955
הכנים פליישר אהרן התל־אביבי מחלק־החלב

הארץ
 לפקחים, שעות 42 של עבודה יום

(מטריב). שעות 47 במקום
 תל־אביב אירום, רפאל

ת כולל אינו  תה. לשתית הפסקו
 בבעילו־ הסתפקו לא אלה צעירים

(הצופה). תם
 תל-אביב טוקטלי, שלמה

1 הבוסל־המורחי

912 הזה העולם




