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 ד,זו. ת&דנת־הנוף את תתלוש אל
 הסתי־ון את לשלוה מפסיק

 ת.ה ראלי,״ ל״תחרות *ן■
 מבקרי. היכן (א) ולציין תל־אביב

 (כ) !987מליון' ■ראלי״ נערת
 ברשותו אס ,(ג> וכתובתו! שמן

 מאמו כן ואם אופניים
באופני תרצה מדוע ו(ד)

 נוף תמונות עשר של בסדרה האחרונה היא זאת נוף תמונת
 וכל זאת תמונה זהה שבועות. עשרה משך זה ס במק שפורסמו

הסוכות. בחב שתערך בהנרלה והשתתף הסדרה מן אחרת המונה

ל ז ן1ם ו ג ן ד נ ל ק ש א
8-48 מלפנן רו  לחגים המקומות שכל מודיעדג

 הזמנותיכם לקבל וישמח הוזמנו
הסוכות חג לאחר הסתיו, לעונת ץ 1^ז0^ן

לנהגות ספר בית

במדינה
אדם דרכי

ם אחרון אי הקר
 היה וחצי שנה לפני שאירע המקרה

 ושלוש צעירים שלושה מסתורין. אפוף
 לזו•, וזו לזה זה קרובים כולם צעירות

 בירושלים. ראסיסבון חומת לרגלי סיילו
 שפצעד. מסתורית, התפוצצות אירעה לפתע
כולם. את קשה

שה השאר: בין הושמעו. רבות השערות
 שעסקו דתית מחתרת חברי היו צעירים
 סכסוך הזוגות בץ שפרץ או נפץ, בחומרי

 הצעירות אחת של קודם שחבר או משפחתי,
 עצמם הצעירים אולם בה• להתנקם רצה

 עליהם נזרקה הפצצה כי דעתם על עמדו
 כל ללא ראסיסבון, בנץ לחומת מעבר
לעין. נראית סיבר.

 באותו לתעלומה. תעלומה נוספה השבוע
 ה־ אדירה. התפוצצות נשמעה עצמו מקום

 בנימץ את מצאה למקום, שחשה משפרה׳
 רוח ללא בדמו, מתבוסס )62( הזקן סינאנל
 בנין שומר הקרבן, כי סיפרו השכנים חיים.

 וכי חי, בפגז לכן קודם סיפל ראטיסבון,
זה. מסוג בכלים לטפל רגיל היה בכלל

 סינאני עסק למה הבכור. האח מרד
 יתגלה לא זה וסוד יתכן בחומרי־נפץ? הזקן

 עיסוק תוצאת גלויה זאת לעומת לעולם.
 הקראים אחרון מת סינאני עם זה: מוזר

הארצישראלים•
ב שנה 1189 לפני נולדה הקראים כת
 התחרו כאשר העולם, יהדות מרכז אז בבל׳
 התפקיד על — ודויד ענן — אחים שני
ה הגלות״), (״ראש ריש־גלותא של הרם
 המנהיג התפוצות. יהודי של החילוני נשיא

 שנשא הגאונים ראש היהדות, של הרוחני
 הישיבה״), (״ראש ריש־מתיבתא התואר את

הצעיר. האח דווקא שיתמנה דאג
 הרוחני בשלטון במרד פתח המקופח ענן

 רוחני, רקע זה למרד לתת כדי הגאון. של
 כל את שפסלה הקראית, התנועה את יצר

 של חוקם לחם בעל־פה, והתורה התלמוד
 כחוק בחנ״ו, ורק אך הכירה היא הגאונים.

מקרא. מלשון שבא שמה, מכאן יחיד.
 כאילו נדמה היה שנים סאות כמה במשך
מת וכי היהודי, העם את יכבשו הקראים
 קטנה. לעדה יהפכו (״הרבניים״) נגדיהם

 הפוכה: בצורה לבסוף הוכרע המאבק אולם
 מגוף מנותקת לכת הפכו התדלדלו, הקראים
כולו. העם את כבשו הרבניים היהדות.

 משפחות מאות כמה עלו המדינה קום עם
 ישובים שני יסדו מצריים, קראים של

 סהל שם (על מצליח האחד — חקלאיים
 הכת) של המנהגים ספר מחבר בן־מצליזז,

 מלומדים כמה בנגב. רנן השני רמלה, ליד
 בן־צבי, יצחק הנשיא ביניהם ישראליים,

 הכירו היהדות, לגוף הקראים בהחזרת דגלו
יהודית. כבעוד, בהם

ב ר ף. ה ל ע ת  היתד, זו לעליה עד ה
 קראית משפתה רק הדורות במשך קיימת

 לפגי שנשלחה סינאני. משפחת בארץ: אחת
 על לשמור כדי ממצרים שנה מאות שש

 זד, היה לא בירושלים. הקראי בית־הכנסת
 לא בעיר הקראים מספר כי קל, תפקיד

למנין. מעולם הגיע
ה לפי עתיקה. קללה הגשמת זו היתד,

 בן־ משד. רבי הרמב״ן, ביקר כאשר אגדה,
בעברו התעלף הקראי, בבית־הכנסת נחמן,

 אותו על שניה התעלף בצאתו הסף. את
 כי מצא במקום, לחפור ציווה הוא סף.

 רבי כתבי את לסף מתחת קברו הקראים
 ידרוך הנכנס שכל כדי אויבם׳ גאון׳ סעדיה
 הקראים את הרמב׳׳ן קילל בזעמו עליהם.

בירושלים. למנץ יגיעו לא לעולם כי
 אף מר היד׳ הסינאנים אחרון של גורלו

ה בשבי נפל תש״ח מלחמת בימי הוא.
ישב העתיקה, העיר יהודי כרוב לגיון,

 עם הירדני. מפרק במחנה בנו עם יחד
משרה בן־צבי יצחק לו סידר שיחרורו

 שבתו אחרי ראטיסבון, בנין כשומר צנועה
לאנגליה• והיגרו־. בתמי לשוטר נישאה

 של לחייו קץ הפצצה שמד, כאשר
נדמה היה האחרון, הארצמוראלי הקראי

 לפילוג קץ לשים יותר רנה נכונות שיש
 סעדיה רבי של נבואתו את להפר העתיק,

יתאחו.״•• לא לעולם ״הקראים כי גאון

נולד, זאב חרב של נכדו הששה•: •
 ה של ארוסה אחיותיו; ושתי נץ, יננקוב
 של ארוסה הדר•; ישעיהו האחת, אחות

 נחום של אקותו קוק; נחוס השניח, האחות
. נ יעקוב של ארוסתו שחיתה קוק,

ו״קרעיגז״ ״קראים בנזליס משחק ••

אסתות
ת מוו א ה ח ב מ לנוו

 באבו־ הפאתלוגי המכון מן הרחק לא
 מתים של גופותיהם מובאות אליו כביר,

 קומה בן ישן, בית עומד טבעי בלתי ממוות
 משפחת של ירקות חנות הקדמי מצדו אחת.

הת לא המשפחה, של היחידה הבת רוז־ריג
 היא השכן. הגדול הבית מקיום במיוחד רגשה

 על 19 בת של הקר ההגיון בעיני הביטה
 שהי־ הלבנים הסדינים עטופות הגוויות
פעם. מדי לשם מובאות

 לחצות, קרוב האחרונה, השבת במוצאי
 לקראת שמלותיי״ את לגהץ נורה החליסד,
 במגדל כגננת לעבודתה למחרת נסיעתה

וה הקצרים במכנסיים הצעירה אשקלון.
 המגהץ, חום תקע את נסלד, היחפות, רגלים

החשמלי. השקע לנקבי אותו הצמידה
ש נוראה, חבטה הנערה קיבלה לפתע

מכוו נשארה ידה כף ארצה. אותה הפילה
ל יכולת חסרת המכשיר, ידית סביב צת

 ״אמא!״ לצעוק הספיקה רק היא השתחרר.
 מבוהלת אצה האם מהמקרר. מים
 ה־ על מוסלת בתה את בראותה למקום.
 לנתק במקום עשתונותיה. את איבדה רצפו־״

 ד בבתה אחזה מהחיבור, החוט את מיד
 עבר החשמלי הזרם אותה. מנענעת החלה

 צמודה ארצה, היא אף הפילה האם, אל
 את האם משכה בנפלה רק בתה. גוף אל

הזרם. את הפסיקה מחיבורו, החום
ה הצטיירה למקום, שהוזעקו לשכנים

 נורה שעמדה שעה פרטיה. בכל תמונה
 הרצפה, על לאטם המקרר מי דלפו וגיהצה,

 שלא המגהץ, מידית לקרבתה. שהגיעו עד
 חשמל, זרם בה עבר כהלכה, מבודדת היתד.

 הרסוכה. הרצפה אל מהממת בקלות שנמשך
בדרכו. לו סייעו היחפות הרגליים

 עטופה גופתו״ נמסרה יום באותו עוד
הסמוך. הגדול לבית לבן, בסדין

חיים דרכי
ה ש יז&דודה הבו

 יומיים מזה רעב. היה ישראלי יורם
ה תל־אביב בכל היה ולא כספו כל נגמר

 לעזרה. לפגות היה יכול אליו אדם גדולה
 נורדאז־פלזה במלון משכנו את עזב הוא

ה בסימסאות לשוטט יצא הבלתי־מוגמר,
קטן. בית ניצב רחוק לא סמוכות.
בכוח׳ התריסים את לפתוח ניסה יורם

 נכנס הבגין, את עקף הוא הצלחה. ללא
העץ. דלת את כוחו בכל ומשך לחצר

 היתד, הצעיר הפורץ של הראשון צעדו
 טעם המקרר, את פתח הוא המטבח. לכיוון

 ייד6ל יצא משם בו. שמצא ענבים מאשקול
 מגירת פרץ מהמטבח, סכץ באמצעות בדירה.
 איגרות תשע מתוכה הוציא נעולה, שולחן

 קופת אחת, כל ל״י 25 של נקוב בערך חוב
 לקינוח גברת. של ושעון נעולה חסכון
ועגבניות. שמנת, לחם, בככר הצטייד סעודה
ה הים לחוף השלל כל את נשא הוא
 את כך אחר רעבונו, את שבר שם קרוב.

 11 מתוכה הוציא החסכון, קופת את כך
אביו. לבית לחיפד״ חזר למחרת
 שוב יומיים, כעבור דיין. משזד אחד

 מפריצתו שגנב הכסף בתל־אביב. יורם היה
 לו. מציק שוב החל הרעב אזל, הראשונה

 הפריצה את לבצע קל היה כמה נזכר הוא
 מזלו. את שוב לנסות החליט הקודמת׳

דיין. משה נשם אזרח של בדירתו הפעם
 שעה היסס בידו, החרים את פתח הוא
 דבר. כל מצא לא ובמטבח, בדירה ארוכה
ש כלעומת לצאת פנה ומאוכזב, מיואש
 שעברו צעירים שני ראוהו במקרה, נכנס.
תפסו אחריו, רדפו הם ברחוב• שעה אותה

 אחת בעיה לפחות למשטרה. והביאוהו הו
בכלא. נסתרה — הדיור בעיית —

 ספסל על 21ה־ בן יורם ישב השבוע
ב הסביר בתל־אביב. השלום בית־משפס

 אכזבה אותו דחפה כיצד המוקדמת חקירתו
 את ולחפש מביתו, לברוח עבודתו במקום

הגדול. בכרך השיכחה
ב להשתחרר הנאשם מבקש כלל, בדרך
 התביעה בא־כוח ואילו למשפס עד ערבות
 בזרמה היוצרות. נתהפכו השעם מתנגד.

 בבית מתגולל חומר איזה שידע התביעה,
 על — הצעיר את לחלץ התעקש הכלא,

 בכל סירב יורם ואילו חמתו. ועל אפו
 בערבות: שישחררו מישהו להמציא תוקף
 כי המחשבה את לשאת היה יכול לא הוא
למשפחתו. יוודע קלקלתו דבר
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