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במדינה

חייכי יורד
הבאה...״ המלחמה של הראשון הקרב! ״אני

דת
ה רי טו ס ה * הי ה מ <־ ז

 הדתות, משרד מנהל כהנא, זנוויל שמואל
 סיטונאי כיצרן דתיים. טכסים כאוהב ידוע
 מקומות של שלמה שורה הקים מאין, יש של

מסור חגיגות של מחודש לוח קבע קדושים,
 השבוע בתפיסתן. הוליבודיות כמעט תיות,
 ירחי על הכרזה :חדש מאורע להם הוסיף
רש״י.

 (רבי רש״י כי קובעים ההיסטוריה ספרי
בתחי בצרפת, ומת חי, נולד, יצחקי) שלמה

 את השאר, בין ניהל, הוא .11ה־ המאה לת
 מנהיג בוליון, דה גודפריי עם המשא־ומתן

היהו בקהילה אנשיו יפגעו לבל הצלבנים,
דית.

הפרש כתבי היו הרב של הגדולה זכותו
 נחשבים היום עד ישראל. דת על שלו נות

 בשטח ביותר והמקיפים למוסמכים דבריו
 את כתב שבו העתיק, היהודי והכתב זה,

שמו. את עתה נושא מסותיו,
ה משרד מנהל החליט מדוע ברור כן על
 חדש. לטכס מצויין חומר הוא רש״י כי דתות
 הזמנות שלח ההיסטוריה, מן התעלם הוא

ה מקום המדינה. בסמל מקושטות רשמיות,
 מדוע הכרמל. הר על אליהו, מערת : טכס

 היה הנביא אליהו : כהנא הסביר ? שם דווקא
 עליו יצחקי, שלמה רבי של בבריתו סנדק

השלום.

חיים דרכי
ה מטמון ב ה א ה

 חיזר תואר, יפה בבל עולה צעיר עיסה,
 הוא היפות. עיניה בשל רק לא סמוכה אחרי
. אביה. למטמון עין לטש

 שמועה התהלכה שבגליל שמונה בקרית
מס אחיותיה, וחמש סמוכה אבי שמוסה,

קי הכסף, גדול. אוצר העלוב בצריפונו תיר
הרווקות. בנותיו לשש נדוניה ישמש ווה,

 הנשואים להצעת 18ה־ בן עיסה כשצירף
מט את לרוקן הצעה גילו בת לסמוכה שלו
 היא האוהבת. סמוכה היססה לא אביה, מון

 לשניים הסכום את לחלק מוטב כי השתכנעה
 לעזוב והבטחותיו תוכניותיו לששה. במקום

 עצמה את ראתה היא לה. קסמו המושבה את
אהובה. עם ועושר אושר חיי חיה

ה את ניצלו הם למות:״ הילד ״אני
הרימו בצריפון, איש היה כשלא הזדמנות

הארץ
מעו ונחמדה, גבוהה 25 בגיל בחורה

 — המטרה טוב. במצב גבר להכיר נינת
אחרונות). (ידיעות נישואין

 משמר-דוד קבוצת פרלמוטר, יוסף
 לשימוש ראויה ובלתי משומשת סחורה

תוחזר.
¥ ¥ ¥

(ארץ). ספרות של בעולמה : 70.15
 ־אביב תל גמיש, חיים

 בספרות הרת־גורל שעה : הנושא על
החדישה. העברית

¥ ¥ ¥
 מסקין אהרון מר הבימה, שחתן
(הארץ).

 רחובות שנידר, חוה
 עליכם שלום של סיפורו את הקריא

טוטוריטו. טופילי

 תיבה גילו האב, למיטת מתחת אריחים כמה
היטב. סגורה קטנה

 מן הרחק נידחת בפינה הוסתר המטמון
רו לעיני מצייר המתלהב כשעיסה המושבה,

 המשותף. ועתידם אהבתו את סמוכה של חה
כע למקום לחזור הזוג נדבר הפרידה לפני
ולהסתלק. המטמון את לקחת ימים, כמה בור

 מיום העייף מוסד, ניגש ערב, מדי כמנהגו
 מה היקר. אוצרו את לבדוק המפרך עבודתו

 הסצנה את במעט לא הזכיר מכן לאחר שבא
 מרט מוסד, :למולייר הקמצן מתוך החזקה

למש הח־ך כל לאורך וצווח ילל שערו, את
 !״הצילו אחריו נשרכות בנותיו כששש טרה,
 ״1 למות הולך אני ! החיים את ממני לקחו

סמוכה. גם היתד, המקוננים בין
 המטמון מחבוא למקום שהגיעה המשטרה,

ה לתדהמתה אותו, גילתה לא הגששים עם
 לכן. קודם לכך דאג עיסה סמוכה. של רבה

 נראתה ובנותיו מוסד, של הנדהמות לעיניהם
ומרוקנת. פרוצה התיבה,

פש את רב זמן להעלים יכלה לא סמוכה
 על שהכריז מאביה בעיקר מאחיותיה, עה

 תוך בפניהן התוודתה היא מוות״. ״עד צום
ה באוזני גם דבריה על חזרה וחרטה, בכי

אביה. ידי על שהוזעקה משטרה
 מחבואו על להצביע אלא לעיסה נותר לא

 בכפייה צרור שנמצא המטמון, של השלישי
ל״י. 4605 שהכילה צבעונית
 מטמון, בעל שוב עצמו את מצא מוסד,
חתן. ללא סמוכה,

אדם דרכי
ה מ ח ל ת מ ע מונ

למש שנקראה תל־אביב משטרת ׳חוליית
 במקום, סדר להשליט הסוציאלית העזרה רד

 בן הזקן חייבי. שלום אהרון את שם מצאה
 ישב דוק, מכוסות עינים ובעל כפוף ,76ה־

 עד מכאן אזוז ״לא :והכריז המשרד בפתח
!״ מגורים מקום לי שימצאו

ה אהרון נשאר בארץ שנים 21 לאחר כי
 מתה אשתו לראשו. קורת־גג ללא ערירי, זקן

 בניו שני מתימן. עלה בה בתקופה עוד עליו
ל הפך אהרון השנים. במשך הם גם נפטרו
רבים. מיני אחד סוציאלי, מקרה

 סוציאלי. מקרה להיות רצה לא הזקן אולם
שי כסעד שקיבל המעטות הלירות בתמיכת

התי בכרם ומלוכלך עזוב מקלט אהרון פץ
צר כל את שסיפקה לדירה אותו הפך מנים,

 שהנו קלות בעבודות מצא מחייתו את כיו•
לידיו. מזדמנות

 לטורח להיות מבלי שנים, במשך חי כך
איש. על

 החירום חוקי את העירייה הוציאה אשר עד
החדשים.

 חייב אלה, חוקים לפי תימן. :הפתרון
 בכרם בביתו. מקלט להתקין בעל־בית כל

 חייבי של ביתו כי מישהו נזכר התימנים,
להסתלק. נדרש הזקן שלו. מקלטו הוא

 הוצא הוא רבים. גילגולים חייבי עבר מאז
 נציגי נגנבו, חפציו שוטרים, על־ידי בכוח

ה ״אני הרוחות. לכל אותו הפנו מוסדות
 צעק. ״1 הבאה המלחמה של הראשון קורבן
עבורו. שיכון נמצא לא לשוא.
 באשמת הוחזק שם בבית־הכלא, לא גם

ל שוב יצא בדין, זוכה הוא הסדר. הפרעת
 הבריטית, לשגרירות פנה לבסוף שיכון. חפש

לתימן. שתחזירו בבקשה
 אם גם מקלטים. בונים אין לפחות, שם,
 הומנית, מלחמה הריהי — מלחמה פורצת

וסכינים. חרבות של עניין

מ״ הטיס
* ח ך כו ב וי כי  ן המת־ שורת של גילוייה ס

 כאילו הרושם, את ליצור עלול נדבים, ] (
 מעשי לגלות הוא השורה חברי של יעודם כל

צבוריים. נגעים ולחשוף שחיתות
 של פעולותיה מרבית נשארים למעשה,

 ביומו יום מדי המבוצעות המתנדבים, שורת
 ובישובי במעברות חבריה עשרות על־ידי

 חברי כי הפירסומת. זרקורי בצל העולים,
 וזמנם מרצם מכשרונם, המקדישים השורה
ל זאת עושים אינם עולים, וקליטת לחינוך

 אנושית חובה זוהי לגבם הפירסומת. מען
פנימית.

 משנה, למעלה לפני זיילר, תרצה כשבאה
 : בפשטות והודיעה בירושלים השורה למשרד

 איש מגבוה. צו עקב זאת עשתה לא ״באתי,״
להר נענתה פשוט היא לשם. אותה משך לא

שבקרבה. החובה גשת
ב סטותטית שיהלום תפקיד קיבלה היא

 באוניברסיטה ולחינוך לסוציולוגיה פקולטה
 בשכונת עולים קבוצת הדרכת — בירושלים

הארץ. ובמציאות העברית בשפה קטמון
 מששה מורכבת תרצה, של הקבוצה

המתאספים הונגריה, יוצאי כולם עולים,

 לבקור פנאי תרצח מוצאת ההרצאות, בין הפנויות •שעות צדדי. עיסוק
.6 בת ילדה כקול נשמע קולה ישראל. קול של נוער בתוכניות ושידור בספריות

 הזמן רוב הסטודנט. מעבודת חלק רק הם באוניברסיטה ההרצאות לימודים.
הבחינות. לקראת ושקדנית רצינית להכנה ובעיקר בבית ללימוד מנוצל
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