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 והשינה המנוחה לערי חוזרים ואח״ב לנו.
 בעל־רכב כל :מציעים אנו לכן שלהם.
 שנתי תו־חנייה יקבל בלבד ת״א תושב

 ומקומות־החנייה סמלי׳ תשלום תמורת
 את בלעדית ישמשו בעיר המדרכות לאורך
 יחנו לת״א מחוץ הנהגים הזה. התו נושאי

 הקיימים, בחניונים ורק אך רכבם את
זה.״ לצורך שיוקמו ובאלה

 ),30( גולדשטיין מייק והפגנה. מרד
 הוא ששת־הימים, ממילחמת צה״ל נכה

 תל־אבי־ ״צעירים בחבורת החייה הרוח
 לשעבר מייק, להם.״ איכפת שפשוט בים

 להפקת חברה בעל וכיום דיסקוטק מנהל
 כאשר בזמנו התפרסם תיאטרון, הצגות

הממלכ הרשימה ראשי נגד למאבק יצא
להו אוהדים קבוצת בעזרת ניסה תית.
במיפלגה. השליטה את מידיהם ציא

האיכפתגי- חבורת הוציאה הזמן עם

 לא עוד רבינוביץ׳ אותו. עניין כל־כך לא
 בתוכניות מדי עסוק הוא זה. על שמע

מ אוויר־הים את לחסום איך גרנדיוזיות
 בתי־מלון שרשרת באמצעות העיר, תושבי

החוף.״ על
 פיר־ האיכפתניקים גב. לא כסף, לא

 את בהן הסבירו בעיתונים, מודעות סמו
 מכתבי כשישים קיבלו החנייה, תוכנית
לשי רבות הצעות עוד לנו ״יש תמיכה.

 לנו אין אבל בעיר. החיים איכות פור
 מייק, אומר כלום,״ ולא גב לא כסף, לא

 ״ברמת־גן הבוהקת. קרחתו על בהחליקו
 כלי־ כניסת למנוע העירייה ראש מנסה
אנ בעירו. לאזורי-המגורים כבדים רכב

 להם שיעברו מתנגדים כפד־שמריהו שי
 ת״א תושבי עם ומה לראש. מעל מטוסים

אבא?״ אין לנו —

המפלוז המודעה פינת

גולדשטיין איכפתגיק
החוסמים את לחסום איך

 מפלה תל־אפיב עיריית
דתיים מיעוטים לרעה

 תל- עיריית שפירסמה מודעות־הענק
למו כיאה — מאוד מושכות נראו אביב
 ״אלף :הבחירות שלפני בתקופה דעות

 תושבי צעירים לזוגות להשכרה דירות
 שפירטו המודעות, הכריזו תל-אביב־יפו,״

 תל- 6צעירי זוגות יוכלו בהם התנאים את
 בדמי- להשכרה בדירות לזכות אביבים
ארוכה. לתקופה נמוכים שכירות

ההרש היתה לכאורה, מהרכנות. רק
 העיר. תושב צעיר זוג לכל פתוחה מה

הקט הסעיפים אחד לכאורה. שרק אלא
להי רשאים ״למפעל :קבע במודעה נים

 מהרבנות תעודה שימציאו זוגות רשם
להינשא.״ עומדים שהם

 בזדון נולדה זו הגבלה אם לדעת קשה
 לרעה היפלתה היא כך, או כך בטעות. או

 הנוצרים העיר תושבי מבין צעירים זוגות
 להיכנע שסירבו ישראלים וכן והמוסלמים,

 בנישואין להינשא ביכרו הדתית, לכפייה
 מופלים של נוסף סוג למשל. מקסיקניים,

 רצו, אם גם יכלו, שלא זוגות לרעה:
 כך לשם לצאת נאלצו ברבנות, להינשא

לקפריסין.

שדרות
הש שונים, בנושאים עלונים מיספר קים

עירו כאובות, בבעיות קולה את מיעה
 התארגנה הקבוצה ולא-עירוניות. ניות

 ופעולתה נתיבי־נפט, פרשת פיצוץ לאחר
 ביתו מול הפגנה אירגון היתה הראשונה

 שפירא, שמשון יעקב שר־המישפטים, של
לדין. האשמים את להביא להניאו בניסיון

 הצעתו את מייק הסביר ירוויחו. כולם
:התל־אביבים של החנייה מצוקת להקלת
 להיפך. הזה. מההסדר ייפגע לא ״איש
הנמצאים מכלי־הרכב אחוז עשרים לדעתי

הוופדייניס שפיתת
 השביתות אחת זו היתה

 ביותר המוזרות
בישראל אי״פעם שפרצו

ש מה את שנקבל או — שנמות ״או
 תיקווה לנו אין ככה גם מבקשים. אנחנו

בחיים.״
שובתי־הרעב ארבעת את שבדק הרופא

השיכון משרדתל־אביב-יפו עיריית

להביא שיש מסמכיםלהרשם? רשאי מי
:לרושם רשאים זה למפעל •

ם זוגות .1 רי באוק 1ה־ יאחר נישאו *שר זעי
תמהרבנו תעודד, שימזיאו זוגות ןונ 1968 טובר.
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ההרשמה בעת

¥

ת אלף רו ה די ר כ ש ה  ל
ת גו ו ז ם ל רי עי  צ

בי ש ו תו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת
 של הרשמה במפעל פותחים השיכון ומשרד יפו - תל־אביב עיריית

 נמוכים בדמי־שבירות דירות לאלף תל־אביב-יפו, תושבי צעירים, זוגות
 פתרון־ תשמשגה אלה דירות שנים. חמש של מקסימלית לתקופה

קבע. דיור של פתרון למציאת עד ביניים

 של תעודות־זהות להציג יש ההרשמה בעת •
 עד״ן נרשמו לא הנישואיו באם בני״הזוג. שני

.זונות תעודת־נישואץ.. לו,זע' יש הזהות, בתעודת

תי״אכיב עיריית של המודעה
המיעוטים את לשחרר איך

 המחפשים כלי־רכב הם בעיר בנסיעה
 אחד כל יידע החדשה, השיטה לפי חנייה.

מקומו. את
 באיזור שעובד רמת-גן תושב ״למשל,

 באופן ריככו את יחנה ניכר־המושבות,
 כך הלוי. שביהודה הרכבת בחניון קבוע

 מיותרת. הסתובבות תימנע
זה אבל הנושא, אח לצ׳יץ׳ ״הסברתי

 לדבריהם. ברצינות מתייחסים שהם קבע
 ה- קבע שביתת־רעב, ימי שישה לאחר
 סימני ירוד, כללי ״מצב הרפואי: דו״ח
 לשתייה דחוף באופן זקוקים כלליים, יובש

מרוכזת.״ ותזונה
נל )20( לוסקי אברהם השובתים, אחד

הא- שלושת באשקלון. לבית־החולים קח
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 הזדמנות כל מנצלים זה, את זה ובנפש בלב שונאים השניים הליכוד. הקמת על ומתן
המשא־ומתן, במהלך הורגש והדבר בפומבי, ולהשמיצו השני את האחד לנגח כדי

מ רבבות כמד. השבוע הלכו אשר ■■
 כדי הקלפיות אל ההסתדרות חברי *■

 הנושאים ההצבעה פתקי את שט להטיל
 יכלו לא הם חל־טעס, האותיות את עליהם
ו חי יצור בעד מצביעים הם אם לדעת
 יום בעצם חיים. ששבק פגר או קיים

 הליכוד, אם ידוע חיה לא עדיין הבחירות
אומ הימני, המערך לעצמו שהדביק השם

 תוכנית פיקציה, אלא אינו או הוקם נם
בלבד. מישאלה בגדר שנותרה
 הש־ הליכוד דמה אחר דבר מכל יותר

 והקרוי האמריקאי כסלנג הקיים למושג בוע
 רו״ של נישואין — 3(101^110 ץ\7קנן;>1§ם

 כא־ הנערכים נישואין הם אלה בה־צייד.
 בחריון, בתו כי מגלח הכלה אבי אשר

 הגבר את רובה קנה של באיום מאלץ
ה לאשה. בתו את לשאת לכך. האחראי

נר הליכוד שותפי של המשולשת חתונה
כך. בדיוק השבוע אתה

שאיי הימנית, דעת־חקחל ניצבה מולה
להת שיעז מי את ולהעניש לירות מה

 מאחריותו ולהימלט לחופה מתחת חמק
 מתחת מהניצבים איש הליכוד. להריון
 ולא בנישואין לא מעוניין היד. לא לחופה

 מהם אחד כל אבל להיוולד, העומד ברך
לברוח. פחד

״מחזה
״ אי ק אפ ק

מיפנד, חל שעבר ה־שבוע כתחילת 0
 את להציל עומד הוא כי שנראה דרמטי, £1

 הרי גדול, ברעש פוצץ שכבר הליכוד
 והת- התמקחויות דיונים, של שבוע אחרי

 גרוע המצב היה נראה מכוערות, נצחויות
מנחם מלכתחילה. היה מאשר יותר עוד

 כ״מחזה שהתרחש מד, את הגדיר בגין
 קאם־ כמחזה שהתחיל מד, אבל קאפקאי.״

 ואין הגיבור של גורלו נחרץ בו — קאי
 את החורצים ניסתרים מכוחות מיסלט לו

והגיע בהמשכים לקומדיה הפך — עתידו


