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 סיבת אנטבה. מסיוטי אחד של הבכורה
היום. עד הובררה לא הדליקה

 שמגידי־ לפני עוד מיסתדרית. קללה
 עללטיבעיים בכוחות והמאמינים העתידות

 הקללה תפגע מתי עצמם את שואלים החלו
 מנחם של הישראלית בהפקתו המיסתורית

קרה. זה — גולן
 הסרט מרבית את הסריט גולן מנחם
 שבצפון במיגרשי-התערוכה יונתן מיבצע

 יריד־המיזוח. לחברת השייכים תל־אביב,
 הגדולים הביתנים באחד נערכו הצילומים

 רבים ׳ימים למשך שהפך בשטח, ביותר
 ביתן. אותו אנטבה. של הטרמינל לבניין

 ימים לפני מיסתורי באורח קרס שגגו הוא
אחדים.

 כנראה, מאמינים, אינם העירייה ■מהנדסי
 הסיבה לדיבריהם, אמין. -סל המאגי בכוחו

 בה נפגע לא נס בדרך שרק הגג, לקריסת
בהרבה. פשוטה איש,

 במלל או גרוע, הנדסי תיכנון בשל
 לפני כבר שוקע הגג החל רשלני, ביצוע

 מעין והלכה נוצרה הגג במרכז רב. זמן
 מי־ היריד. עובדי את שהדאיגה ״בטן״

 ביתן של גגו על מצטברים החלו הגשמים
הפגום. המיבנה על העיק זמישקלם 27

 לעומס הגג נכנע אחדים ימים לפני
 ה־ לפיצוץ גרם העצום המישקל המים.
 הוסיפה, מישקל־יתר התמוטט. והגג ״בטן״,
דאדא. אמין אידי •סל קיללתו כנראה,

ת עו די
ואכזר״ס ארוכים ח״ס

 לשעבר ייעץ״הסתרים
 קורא ראש־הממשזה ש?

 על לוותר לרכין
פרב עם ההתמודדות

ב השבוע שאירעו והתנודות הזעזועים
 האפילו במדינה, הפנימית הפוליטית מפה
 שנוצר הצפון, בגבול הביטחוני המתח על
ב הערבי כוח־השיטור של התקדמותו עם

ש לקדהאדום מעבר אל לבנון, דרום
ישראל. מתחה

 עברי משני קיצוניות שהצהרות למרות
 כי הרושם את ליצור היו עלולות הגבול
 המשברים חדשה, מילחמה לפרוץ עומדת
 ניראו במדינה השילטון מיפלגת בתוך

יותר. חמורים

חלפון יועץ־לשעכר
לפרס!״ לוותר צריך ״רבץ

 מאיר כור, מנכ״ל קבוצת של פרישתה
 ל- והצטרפותה העבודה ממיפלגת עמית,
 פרס שמעון בין שהתהדקה הברית ד״ש,
״ה ראשי של התייצבותם אבן, לאבא
 אלה כל המימסד, נגד לשעבר * מוסד״
ו המתרגשת גדולה רעידת־אדמה בישרו

למו המרכזי המוסד של שמו קיצור •
קהיליית־המודיעין. של אירגון־הגג דיעין,

 היתד״ מכולן הגדולה ההפתעה אולם באה.
חלפון. יעקב של זו אולי,

 ראש־הממש- של לשעבר יועץ־הסתרים
 העבודה ממיפלגת שפרש רבין, יצחק לה

 אריק של הבחירות במאבק לסייע כדי
 פוליטית, מיותם עצמו את ומצא שרון
 של במועמדותו רישמית תמיכה הביע

לראישות־הממשלה. פרס שימעון
במ שכן, קיצוני. שינוי־עמדה זד. היה

 חלפון יעקב זה היה ארוכה תקופה שך
 במטרה — וגלוי — חשאי מאבק שניהל
 ראש- כס אל פרס של דהירתו את לחסום

הממשלה.
 לשינוי שהביאוהו הסיכות על

:חלפון השבוע סיפר עמדותיו,
יוע כיום גם להיות ממשיך הייתי אילו

 עתה, לו מייעץ הייתי רבץ, יצחק של צו
 העבודה, במיפלגת שנוצר החדש במצב
 שימעון עם שלו ההתמודות על לוותר

לראשות־הממשלה. המועמדות על פרס
 את ילחץ שרבץ טוב יותר גדול♦ אסון

הצ לו ויאחל עכשיו, פרס לשמעון היד
 אחרי היד את לו שילחץ מאשר לחה,

פרם. את העדיפה שהמיפלגה לו שיתברר
 במיפלגת עכשיו מתרחשים דברים שני

 לעזוב סיבה •שם מחפש אחד כל העבודה.
 פרס- של למחנה ולעבור רבץ מחנה את

סי מחפשים זאת, עושים שלא אלה אבן.
 אינו איש המיפלגה. את לעזוב טובה בה

 במיפלגה להישאר להמשיך סיבה מחפש
 מדובר ולא כראש־ממשלה. ברבין ולתמוך

מה בחברים אלא מהשורה, חברים בסתם
 ל- צופה אני כזה במצב הראשונה. שורה

בבחירות. גדול אסון העבודה מיפלגת
 שלצירוף כיום רואה אינו רבין אם

 עליו בולט יתרון עתה כבר יש פרס־אבן
 הרי בוועידת־המיפלגה, בתמיכה ועדיפות

 שמספקים ממידע ניזון שהוא מפני רק זה
 את בודק היה אילו לחשנים. מיני כל לו

 שלושה לו מספיקים היו בעצמו, המצב
באמת. המצב מה להיווכח כדי בלבד ימים

 צריד לא רבין מובטח• ככר חרוב
ש והניחושים הלחשושים לכל להאזין

 חזק די אנליטי מוח לו יש לו. משמיעים
 הוא. ולטובתו, היום. כוחו מה להעריך כדי

הממשלה. ראשות על מאבק למנוע צריך
מובטח, כבר פרס שימעון של הרוב

 מחנה אל יחזיר אבן אבא לי. נראה כך
 העדיפו שעברה שבפעם אלה כל את פרס
 ש־ אלה — ספיר בגלל רבין יצחק את

וה רבץ. של לטובתו הכף את אז היטו
ה אנשים על שומעים הזמן כל : עובדה

 לא עוד פרס. למחנה רבץ ממחנה עוברים
 שעבר פרס של מהמחנה מישהו על שמעתי
רבץ. של למחנה

ש למסקנה להגיע רבין חייב כך משום
 צריך הוא ההתמודדות. על לוותר עליו

בממש חבר להיות שלא להחליט אפילו
 קדנציה חבר־כנסת, רק שיהיה הבאה. לה

לנ עכשיו יצטרך הוא שנים שלוש אחת.
 שיידע כדי כישלונותיו, את וללמוד תח
הקדנ אחרי הרביעית. בשנה לעשות מה

 הנכונים, הלקחים את יפיק אם הזו, ציה
 פשוט לפרס. האלטרנטיבה להיות יוכל הוא
מלבדו. אחר מישהו אז יהיה לא

ש הקודם המאבק בין גדול הבדל קיים
ה המאבק לבין לפרס, רבץ בין ניטש

 היה הוא אז, מנוצח היה רבין אם נוכחי.
 מהר לו בא הכל בקלות. זאת לקבל יכול

 המעבר את עשה הוא במהירות ופתאומי.
 המועמד לתפקיד שר־העבודה מתפקיד

 ראש־הממ־ לתפקיד ומשם לשר־הביטחון,
ישלה.

 הנפילה עכשיו מכובדת♦ יציאה
גבוה. יותר מהרבה להיות יכולה

 מהתומכים כ־^״סד עם כבר נפגש רבץ
 הוא המיפלגה. במרכז שלו הפוטנציאלים

 אומנם, הרוח. נושבת לאן לדעת צריך
 המרכז מחברי 60־^1? אומר פרס שימעון
תומ ברבץ וגם בו לתמוך לו הבטיחו

 רק ירמו פרס שימעון את אבל .60ס/ס, כים
 שנתנו מאלה 80ס,־/ ירמו רבץ ואת ,40^
תמיכתם. את לו

 שום העבודה במיפלגת לעסקן אץ היום
 עם להצביע אבל הרוב, עם להזדהות סיבה

יצ הרוב עם שמזדהים אלה כל המיעוט.
 לצד הוא היום והרוב הרוב, בעד ביעו
ההת על לוותר לרבץ מייעץ אני לכן פרס.

מודדות.
 הם במדינה שלנו הפוליטיים החיים
 שאין מפני ארוכים הם ואכזריים. ארוכים

ארו שהם מפני אכזריים והם מהפכות,
 פוליטית אמת־חיים יבין רבץ אם כים.
 תהיה זו פרם, עם מהמירוץ ויפרוש זאת

 יכול הוא שאליה ביותר המכובדת היציאה
העכשווי. במצבו להגיע

ש הצעירים, הזוגות היו רכים א :6•
 מבתי־האבן באחד דירה לקבל זכו /

שב ירושלמית, אבן הבנויים הגבוהים,
 ארמון־הנציב ליד תלפיות־מיזרח שכונת

בירושלים.
 לתוכנית־ שנרשמו צעירים זוגות אלפי

 •שבמים־ ,בירושלים 1975 זוגות־צעירים
 את עובדים שיכון חברת בנתה גרתה

שכו פלא. זה ואץ בשלילה. נענו השכונה,
 בשנים להפוך עתידה תלפיות־מיזרח נת

ב ביותר הנאות ה־שכונות אחת הקרובות
 המבקשים. היו רבים כך, משום בירה.
בטע שנידחו, אלה היו יותר עוד ורבים

דירות.״ די ״אין : נה

 הבית שלדיירי לכך הסיבה גם היתד. זו
 שבקומת־הקרקע מוזר ניראה /א107 מיספר

 פרטי מישרד בשלווה לו שוכן ביתם של
 בע״מ, הנדסיות, עבודות לביצוע חברה של

 שדירת״הקרקע הסתבר יגודי. את אלינסקי
 דירת־מגו־ לשמש מלכתחילה יועדה הנאה

 זוג אותו אולם צעיר. לזוג רגילה, רים
 לקבל שבקשתם המעטים בין שהיה צעיר,
נענ לרכישתה הלוואה וגם במקום דירה

בה. לגור התכוון לא מעולם בחיוב, תה
בדצמ 30ב* ונחתם שנעשה בהסכם

 בת בדירה כי נכתב ,1974 בר
 בערך, מ״ר 75 של בישטח החדרים, שלושת
מיש- — נפשות שש בת מי־שפחה תתגורר
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 היה שבו במועד בדיוק אולמרט עבר זו לדירה בירושלים. בית־הכרס בשכונת הבנאי
בתלפיות. בשיכון־לזוגות־צעיריס לדירה לעבור פרזות, חברת עם החוזה על־פי אמור,


