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מנר פעיל
חסחוב שהמישנורה עד — לשכב

 הציבוריים החיים על העם של היסטוריה
 לא שפעולה למסקנה הגענו כיום״: שלנו

 היום עד גם לתוצאות. תביא לא — חריפה
הרב מוסדות נגד לפעול שניסו גופים היו
 ראשון, כצעד הצלחה. ללא אך — נות

 נצא לא הפנים. משרד את לתפוס החלטנו
 שהמשרד לנו שיובטח עד — מהמשרדים

המש רק יעודו'כראוי. את למלא יתחיל
בכוח.״ אותנו להוציא תוכל טרה

 למשרד בפלישות נסיון יש כבר למנר
 חוק על הדיונים בעת ׳,65 ביולי הפנים.
 הליגה של חברים עם מנר, נכנס השבת,

 שר־ של ללישכתו דתית, כפייה למניעת
 יצא ולא שפירא, משה חיים דאז, הפנים

אותו. גררה המשטרה אשר עד
 הוא אופטימי. איננו מנר להיכנע. לא

 תוכל אינטנסיבית פעולה שרק משוכנע
הלי צעירי את מתקיף הוא משהו. להזיז

 הציבור את שהחתימו העצמאיים, ברלים
 נישואים למען חוק להצעת פטיציה על

 ללחץ נכנעו יותר ומאוחר — אזרחיים
 על־מפלגתי, גוף ״רק :מפלגתם מוסדות

 לגבש יוכל מפלגתיות, כוונות כל ללא
 קובע הדרוש.״ הציבורי הכוח את סביבו

הוא.
מש שתפיסת מבטיחים גם וחבריו מנר

 ״לא הבודדת. פעילותם תהיה לא הפנים רד
 לנו ״גם מנר. מכריז מותר,״ לדתיים

אסטטיות.״ לא בדרכים ׳תעול

 ח״ב הגיש המודעה, ,פירסום ^
 פרטית הצעת־חוק ,לכנסת

אזרחיים. נישואין

אלקוכי דוד שחקן
ג׳וב ואף — תפקידים ארבע

 שקספיר מתוך שבתפקידים ״ייתכן נים.
מצי אנחנו כאן אבל מצליחים. היינו לא
 שלנו.״ הרגילים ד׳חיים את בעצם גים

 רביב, אלי מגלם הגיבור תפקיד את
 אבל טבריאני, ״אני בצה״ל. כיום המשרת

 ביפו,״ אחותי אצל שנים ארבע כבר חי
 למדתי קצת. התקדמתי ״כאן מספר. הוא

חלוצי, יצחק של בסטודיו משחק, קצת

אזולאי לונה שחקנית
'כולנו של — ההפסד

גיטרה. על בהצגה, אותם ומבצע
 בני הם גם כולם בהצגה החבריה שאר
יפו. תושבי רובם עוני, ומשפחות שכונות

מת החבריה חיברו אותה העלילה
 המיסגדים, של יפו לא ביפו, רחשת

 המשופצת יפו לא ירח. עולה שמעליהם
 שבה יפו הדוחה. הענייה, יפו לתיירים.

 שניים או בחדר נפשות עשר מתגוררים
ומוע הקלפים מאורות של יפו עלובים.

 חסרי צעירים מבלים בהם הסנוקר, דוני
ימיהם. את ועתיד מטרה

■ ■ ■
 כ״חיי רשמית המוגדרת עלילה, ך*

 מתחת החיות המזרח מעדות משפחות 1 1
 בצפון החיים לבין בינן והפער העוני, לקו

 בשם יפואי נער סביב סבה תל־אביב,״
 הרבים, אחיו את לפרנס כדי היון. אלברט

 להתחתן, הצריכה ואחותו החולה, אביו
 ליום. ל״י 50 לפחות של להכנסה זקוק הוא

 השכלה ללא להרוויח, מסוגל אינו אלברט
תופס הוא ליום. ל״י 14מ־ יותר ומקצוע,

רביב אלי שחקן
? היורמים טס לחיות איך

 אחיו. את אנושות פוצע מתמוטט, הישנה
 בגלל לו, לעזור מסרבים מהשכונה החבר׳ה

 כחדלי- מתגלים היורמים אותם. שנטש
שוקו בחפיסת מסתכמת עזרתם אונים:

 לבית־החולים. לאחיו שולחים שהם לד
רצו למרות :המרה האמת את מגלה הוא
מסו הראשונה ישראל בני אין הטוב, נם

 השנייה. ישראל צורכי את כלל להבין גלים
 החצץ לאוכלי השמנת אוכלי בין הפער

לגישור. ניתן אינו
■ ■ ■

הדר החוג במסגרת מועלה מחזה י*
 ויצו של הנוער מועדון של מטי 1 ן

 תל־ עיריית על־ידי ממומן והוא ביפו,
 שהיא עדיין כלל בטוחה אינה זו, אביב.
 לפרסם מעוניינים ״איננו בהצגה. חפצה

 אותה שנראה לפני ההצגה על פרטים
 פוגצ׳וב, מנחם אומר ונשפוט,״ בעצמנו

בעי לנוער והספורט התרבות אגף מנהל
 בפני להצגה תתאים לא היא ״אם רייה.
 הצגתה.״ את נאפשר לא — הרחב הקהל

מגי העיריה,״ נגד דבר שום לנו ״אין
 החבורה, מבנות אחת אזולאי, לונה בה

 של אמו תפקיד את בהצגה המגלמת
 ואם חמועדון, את מממנת ״העירית אלברט.
זכותה. זאת ההצגה, את להרוג תחליט
 של כולנו. של יהיה — שהנזק ״רק

כולנו.״ של היורמים. של שלנו. החבר׳ה

 צעירים ,,,.כנתויס
 מחזה נתבו

 חייהם ער
- ובעיותיהם

•  עד זמן של שאלה רק כמובן זו יתח ך
הפנ :קרה זה השבוע, יקרה. שזה 1 1

 את להציג כדי — הבמה על עלו תרים
עצמם.
 הם בישא, עינא בהם תפגע לא אם
 במועדון הקרובה, במוצאי-שבת זאת יעשו

 בשקט זאת יעשו הם ביפו. ויצו של הנוער
 המממנת תל־אביב, שעיריית משום בשקט,

 שהיא עדיין בטוחה איננה העסק, את
בכלל. בו רוצה

■ ■ ■
ב הבמה, על שם שיעמדו חכר׳ה ך*

 פנת־ הם שחקנים. אינם מוצאי־שבת, 1 ו
שחו לא פנתרים. סתם יום־יום. של רים

 עוני. שכונות בני סתם מפגינים. לא רים.
הש הישראלית לחברה להראות שישתדלו

 את כתבו גם הם חייהם. נראים כיצד בעה
ב בעבודת־צוות, הפנתר. הנקרא המחזה,

 — החומר את אספו חודשים, שבעה משך
 את משחקים ״אנחנו חייהם. מהווי פשוט

השחק- אחד אלקובי, דויד אומר עצמנו,״

 גם שלנו. ההצגה של הבמאי גם שהוא
 בטבריה. בבית אבל הבגרות. את השלמתי

 פה כמו בדיוק המצב שגדלתי, איפה
 והתפרנסנו בחירבה, חיים הורי ביפו:
 אחת.״ משכורת על משפחות תשע

 היה אלקובי. דויד הוא אחר שחקן
 איננו כיום ממנה. סולק צבאית, בלהקה
הביל באולמות זמנו רוב את מבלה עובד,
 אבל משחק, ללמוד להמשיך ״רוצה יארד.

 הוא במחזה, אומר. הוא אפשרות,״ אין.לי
 גם חיבר בנוסף, תפקידים. ארבעה מגלם

רביבו. דויד עם יחד הפיזמונים, מילות את
המילים, בחיבור שותפותו מלבד רביבו,

הפיזמגנים, של הלחנים כל את גם חיבר

שנעצר. עד כלל׳ לעבוד לא מעדיף יאוש,
 לשנות אלברט מחליט השיחרור, לאחר

 תל- מצפון יורמים לחברת מתקשר כיוון,
 בודד הוא כמה עד מגלה הוא אביב.

בדירה וקיר אסון, קורה כאשר בעולם,

 תל־ או בירושלים הפנים משרד פקידי
 יופתעו — בסוד נשמר המקום — אביב
ית כאשר הקרובים, הימים באחד מאוד
 צעירים קבוצת על-ידי אחד, בוקר בקשו
 את לפנות — ושלטים סיסמאות נושאי

ומשרדיהם. כסאותיהם
 או פנתרים יהיו לא המשרדים תופסי

 רובם צעירים, קבוצת זו תהיה עולים.
 אשר באוניברסיטאות, ומרצים סטודנטים

 זוגות לרשום הפנים משרד מפקידי יתבעו
אז פעולות ושאר לגרושין, לנישואים,

 הדין בתי אותן ממלאים שכיום רחיות,
חילונית. דמוקרטיה בכל כנהוג הרבניים,

המת הקבוצה רבנות. רוצים לא
 לעצמה קוראת הפלישה את לבצע כוננת

 בפעולתה החלה היא החופשים. הישראלים
 ששימש מי ),36( מנר מיכאל של ביוזמתם

 בתל- דתית כפיה למניעת הליגה כיו״ר
 הפנתרים מראשי אחד בן־נון, יגאל אביב.

הש הפנתרים עם זהה (לא בתל־אביב.
 הפסיכולוג אחר). אירגון שהינם חורים,

קריגר. עדנה ד״ר והמרצה שחר, טובי
החופ הישראלים של הראשונה הפעולה

בעיתו גדולה מודעה פירסום היתד, שיים
ב צורך לנו ״אין הכותרת: תחת נות,*

 היזמים קראו במודעה, ראשית.״ רבנות
 וולונטרי למוסד הרבנות מוסד להפיכת

 את להעביר מסמכויותיו, ולפרקו בלבד,
 המדינה, למוסדות האישות סדרי ביצוע

 הרישומים את לכנסת, החקיקה תפקידי את
 ל- השיפוט ואת הפנים, למשרד השונים

בתי־המשפט.
מס ו כן אם הפלישה ולמה בכוח. רק

 סטודנט וכיום במקצועו מו״ל מנר, ביר
 כרגע המכין ישראל, עם של להיסטוריה

מה- המיתולוגיות ״ההשפעות על מחקר


