
ק3 נ ק ה ו ד י ל  ה
ה פ י ר3 ה ה ו י

* ם די * ת יו פו ס  שיעור הוא זד■ כי מאושרות. אמהות מאה לפחות בישראל נו
 שיעור להעריך יודעת המדינה ליום. לידות ממאה יותר קצת — הישראלי הלידה 1*

ליום. לירות אלפים ששת בסמעט לה עולה הוא הכל אחר — זה גבוה לידה

 מן יוצא ללא — טרייה אם לכל ומעניקה האם לעזרת באה שהמדינה שנתיים זה
 המעניקה היחידה להיות צריכה המדינה אין אך ל״י. 57.500 של לידה מענק — הכלל
נאה. כה פרם

 הלידה מענק את ולתינוקה, לאם, מעניק הוא שלו. את עושה והנבון, הטרי, האב גם
 החולים מבית יציאתה לאחר מייד אותה, שולח שהוא כך ידי על — ביותר היפה

אם. נוות — המיוחד וההבראה המרגוע לבית ליולדות,
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ת כן, ^ א ה ז ת ם הי ת ר ט  מהרצליה, הרופא רהפלד, ברוני וד״ר אלזה של מ

 המקומות באחד שמריהו, כפר ליד נאה קוטג׳ בחווילת אס נווה את יסדו כאשר
צברים. אלף לארח הספיק כבר החמישי יובלו את השנה החוגג אם, נווה בשרון. היפים

 לטפל לומדת הגופניים׳ כוחותיה את בו מחדשת אס, לנווה הבאה הטרייה האם
 האינדיבידואלי, שלטיפולה רהפלד, אלזה הגברת אם, נווה מנהלת בהדרכת בתינוקה

בארץ, שם יצא והלבבי, המסור המבין,

 האווירה ומתמדת. מעולה רפואית להשגחה נתונה האם הכל. איננו כמובן, זה,
 השקט המצויינות, הארוחות ובתינוק׳ באם המסור הטיפול והחמימה, הנעימה הביתית,
וההבראה. המרגוע תהליך את משלימים אלה כל — הצח האויר הכפרי,

 דני!״) של ״האמא !״,רותי של ילדיהן(״האמא שם על אס בנווה הנקראות האמהות,
 למרגוע אם לנווה החוזרות אורחות־הקבע הן ורבות אלה יתרונות להעריך יודעות

שלאחריה. לזאת ואף הבאה לידתן אחרי ההכרחי

 דקות עשרה חמש עד (עשר לתל־אביב אם נווה של הקרבה : נוסף לא־מבויטל יתרון
רצוייה. שעה בכל נשותיהם את לבקר לבעלים מאפשרת נסיעה)
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ת ^ הו ת מ ו א כ ם ה ע ת, פ ח  לעשרה הבאות ואמהות השנייה בפעם גם באות א

 סיבות מתוך ילדיהן, את המשאירות נשים יש שבועות. לשלושה נשארות ימים,
 ורבות חודשיים חודש, למשך אם נווה של המסורה להשגחה המשפחתיות בריאותיות

 שצעדן ללדת ארצה והבאות בנכר משפחותיהן עם החיות והישראליות, הנשים הן
אם. נווה הוא הלידה, אחרי בארץ, השני

 העזרה — עזרה לשכור משגת ידם ואין קטנות דירות המשפחות לרוב בה בארץ,
 הלידה, טרם כך על חשבו שלא רבות, אמהות העצמית. העזרה היא ביותר הטיבה
 את להזמין כדי ,45 להרצליה ליולדות החולים מבית עוד ומצלצלות מכן לאתר ;זכרות

אם. בנווה שלהן המנוחה ■׳מי

אמנות
תיאטרון

ם החיים ל־ ח־ ת ח מ צ ר מ
המע העולם של השעשועים ילד

 פרג), מאהון(נתן כריסטופר הוא (זירה) רבי
 זאת בכל אך חייו, כל לא־יוצלח שהיה נער

 פוקס), (יהודה אביו לתביעת להישמע סירב
 לשאת לחלוטין, והשיכור למחצה המטורף

 אותו שהיניקה בעלת־פונדק, אלמנה לאשר■
חר בחמתו עליו מניף האב תינוק. בהיותו

 ומכאן בקרדום. ראשו על מכה והבן מש,
שינוי. תכלית להשתנות מזלו מתחיל

מת מכפרו, הנער נמלט רצח, פחדי רדוף
 על סיפורו עושה בו זר, בכפר לפונדק גלגל
 מתרשמת בייחוד בל־יימחה. רושם אביו רצח
ה בעל של בתו שביט), (עדנה־ מייק פגין

מ בגיבור־היום המתאהבת המקומי, פונדק
ל מתרגל כבר מאהון כריסטי ראשון. מבט

כש יחד, גם וגיבור גבר של החדש מעמד
 רק שהמכה אחריו, הרודף אביו במקם מופיע
 מגדולתו, העלם יורד בן־רגע אותו. פצעה

שכבש. הלב את מפסיד
 והפעם בשנית, אביו את לרצוח מחליט הוא
ו מועיל אינו המעשה אך יותר, יסודי באופן

 כסיפור ממרחקים שנשמע מה כלום. לא
תו שפל. כרצח מקרוב נראה עילאי, גבורה

בח מאהון כריסטי את אוסרים הכפר שבי
מת מלובן, בברזל בשרו את צורבים בלים,

 כי מסתבר כאשר למשטרה, להסגירו כוננים
ה המכה לאחר גם נשמתו את נפח לא האב

ש לאחר לכפרו חוזר מאהון כריסטי שנייה.
ממש. של לגבר אותו הפכו השבוע מאורעות
 ב־ זה, תמהוני מחזה של הבכורה בהצגת

 אותו קיבלו ,1907ב־ אירלאנד בירת דאבלין
ה הלאומנית התנועה מאנשי כולם הצופים,

 כמו ממש מאורגנת. הפרעה של בגל אירית,
לשח השואפת האומה היתה ישראל, במדינת

ה לכבוד גבול בלי עד קנאית לאומי רור
 ביקורת לדברי אוזן להטות סירבה לאומי,

ה הנהלת בהחלט• אמיתיים גם אם נוקבים,
 כדי האולם ריצפת את לרפד נאלצה תיאטרון

 ברקיעות כליל ייבלעו לא השחקנים שדברי
 שאנשי עד זמן, דרוש היה הנרגזות. הרגליים
 לעכל למדו כולו העולם ואחריהם אירלאנד

 נמוכת־הרוח והטראגיות הדק ההומור את
 קובץ משום נעדר הוא אין כיום המחזה. של
החדישים. המחזות מיטב של

 לא מוזרות במחלצות עטוף המוזר הסיפור
 בין הרף ללא מקפצת המחזה לשון פחות.

 דחוסה אווירתו צרופה׳ לשירה גסה המוניות
 התנהגות חריפים, אלכוהול באדי הזמן כל

יל מחברות גמורה בטבעיות עוברת גיבוריו
בהמית. לאכזריות ממש דותית
 לאחד אותו הופכות ■הללו התכונות כל

 שלא משכנע, לביצוע ביותר הקשים המחזות
 להקת אי־הבנות. בפני הצופים את יעמיד
 הצליחה נסיון, חסרי משחקניה שחלק זירה,
 עמד לא המשחק כי אף מפתיע, באופן בכך
שווה. רמה על כלל

 להצגה מהצגה העולה פרג, נתן לציון ראוי
 מגלה הוא כי אם אמיתי, כשרון של לדרגה
עצמו. על לחזור מסוכנת נטייה

 כמורה כל קודם בלט אלמז מיכאל הבמאי
רבד״ יכולת בעל ומדריך

אנשים
.,גי ובי. על■

ה מצא נייעס לעצטע האידישאי העיתון
 כן־גוריץ עמום לפרשת סמוכין שבוע

 נענש הכהן עלי כי הסביר העיתון בתנ״ך.
 חטא שלא פי על אף אלוהים, על־ידי בשעתו
 כראוי חינך שלא מפני רק מעולם, בעצמו

 לעצמם לגזול שנהגו ופנחס, חופני בניו, את
 המזלג בעזרת הקורבנות טוב מן נתח כל

. הסירים אל תוקעים שהיו משולש־השעיים . . 
 שעה באותה עסוק היה האב כן־גוריץ דוד

 ידלין אשר )31( צעיר־מפא״י עם בוויכוח
 באופן נבחרה לא המפלגה הנהגת כי שטען

 ״מי : בשאלה ג׳י. בי• כשהפסיקו דמוקראטי.
 וגמור בך, ״החל :ידלין השיב ?״ נבחר לא
 לחבר שנתמניתי הודעה קיבלתי אחד יום בי.

.מראש״ כך על שידעתי מבלי המרכז . ל .
 האוצר שר שעבר בשבוע זכה אחר דק רמי
ב להיכשל הצליח זה שאך אשכול, לוי

 ישראל, קול בתוכנית האקדמאים. שביתת
 למאורעות המוקדש במדור וחיוכים, ינשופים

 גבריאל העיתונאי ציטט הקרוב, העבר מן
בפב 24ה־ של מהעיתונות קטע צפרוני

ה שקולניק, ״לוי כי נמסר בו ,1934 רואר
 לממשלת הודיע ההסתדרות, של הכללי מזכיר

 יוותר לא בארץ הפועלים ציבור כי המאנדאט
 לו, שהובטחה היוקר תוספת על פנים בשום

.הפועלים״ של כללית בשביתה איים ואף . . 
 ש־ פעם בכל :בכנסת נקבעה חדשה מסורת

וההת ההישגים על לדבר עולה שר־הפיתוח
הפ מיד מתחוללת החשמל, באספקת קדמות

 לשר־הפיתוח הדבר קרה בשעתו חשמל. סקת
ה נשנה והשבוע יוסף, דוב ד״ר הקודם
 מרדכי בשר־הפיתוח פרטיו לכל מעשה

ב טו נ •כ . ה שר־החוץ לדברי בתשובה .
 ארצות־ כי דאלס, פוסטר ג׳ון אמריקאי

שישראל במקרה לאו״ם מיד תפנה הברית

טה שר־החוץ סיפר תותקף, ת מי ר ב ש
 בריטיים קצינים בשני מעשה : בדיחה כנסת
 בירושלים, שטיילו מלחמת־העולם בזמן

 המתפללים. את וראו המערבי לכותל הגיעו
 ?״ האלה הזקנים עושים ״מה : מהם אחד שאל

 לנ־ מתפללים ״הם : במקום השמש השיב
 תסמכו אל אתם אבל במלחמה, בריטניה צחון

. !״ עליהם רק .  מרדכי בשם ישראלי אזרח .
 נדר למלא רצונו על השבוע הודיע וויינטראוב

מ אחת ולתרום מסוכן, ניתוח בשעת שנדר
 דיין. משה רב־אלוף לרמטכ״ל עיניו

ש רופאים, עם התייעץ כי טען וויינטראוב
בשלום. העין את להעביר ייתכן כי אישרו
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ה צג ד ה כ ו ר ל ב ח מ ה
ה סיפר אשרוב מישה הבימה שחקן

 ולכמה לו שאירע משעשע מקרה על שבוע
 מערכונים בסדרת שהופיעו נוספים שחקנים
 מערכונו את כשהציגו לגבול. סמוך בקיבוץ

 בתוך 1 בחוץ שם הלו סארויאן וויליאם של
מ השחקנים אחד השמיע תת־קרקעי, מקלט
בעלי כנדרש ירייה נפץ קול הקלעים אחורי

 המשק, חברי כל ממקומם קפצו מיד לה.
ו לידם מונחים שהיו כלי־הנשק את תפסו
.לעמדות לרוץ החלו .  אחר חירום למצב .
 אופיר. שי הקאמרי שחקן השבוע נקלע

אברהם אחר, לשחקן שנטפל בריון בראותו

השעשועים״ כ״ילד ושביט פוקס שחקנים
יחד גם וגיבור גבר

960 הזה העולם14


