
ס רי ש תפ מ ס אינ ש אלו ל
נישואין. למטרות גבוהה ברמה הכרויות - רעים

 במחיצתם. לשהות ונעים שנחמד אנשים להכיר בואו
 אותו הזוג בן/בת את לפגוש עשויים אתם

חייכם!! ימי כל חפשתם

אח6סח0
מיוחד! במחיר שמחה חופשה ובלה בפסח הירוד!״ ל״חוף ב!א

11 /4 ר 7—82/ חי מ ד! ש' 3,100 של ב ב ל ב
15 /4 /82—1 ר 3 חי מ ד! ש׳ 1,232 של ב בלב
15 /4 ר 7—82/ חי מ ד! ש׳ 6,236 של ב ב ל ב

ה ח ם הנ ם לילה לעוזבי ר ק יותר מו

כוללים! זוג׳ בחדר לאדם המחירים
דר ליל * תי ס ר אר, מסו ם ערוך שולחן מפו ב ע ט ם ,היינות מי רי פ  ת

ת. אוירה ומגוון, עשיר חגיגי
ת 3 * חו ת ארו או ת מל ח ארו מ ה ביום ערב ( ע הג ת עד ה ח קר ארו  בו

העזיבה). ביום
ת * ח רו חת 10:00 א ארו .5:00 ו

איש. 15 מעל מאורגנות לקבוצות מיוחדים מחירים *
חינם! — הורים בחדר שנתיים מגיל ילדים *

1מגיל 5 - הנחה. 5070 -2

במלון:
לילדים. ובריכה אולמפית שחיה בריכת *
טניס. מגרשי 4 *
עף כדור מגרש * לילה). (תאזרת — סל/
התעמלות. ואולם סאונה *
וריקודים. מופעים עם לילה מועדון *
מיוחדות. פעילויות ארגון כולל ילדים משחקים רחבת *
בבקרים. הים בחוף פעילויות אירגון *
תשלום). (תמורת סוסים על רכיבה *

והרשמה פרטים
ף מלון * חו ה, הירוק, ה תני  053-44166 טל: נ

שלך. הנסיעות מז(צן4א או קופל, במשרדי

לחייל טרמפ חן

י
במדינה
שבע באר־

*16נא שד כיסאו
 כראש• שנים 1ע אחרי
 7ו7ע באר־שבע, עיריית

 להישאר גאווי יחו7א
 א7 אס בחוץ,
תמ״י.7 יצטרף!

המוניציפ הבחירות כשיתקיימו
 19 ימלאו הקרוב, בנובמבר ליות,
 כ- נאווי אליהו של לכהונתו שנה

 שהיה מי באר־שבע. ראש־עיריית
המע איש האחרונות לבחירות עד
 בתפקיד, לזכות שוב והצליח רך,

 אש״ל, עצמאית, רשימה בראש
 אם גם בחוץ, להישאר הפעם עלול
 כשהמערך אישיות, בבחירות ירוץ

בו. תומך
 המה־ יתחולל כיצד להבין כדי

ה הגורמים הם מי לבחון יש פך,
הנגב. בבירת בנושא פעילים

ב שנים חמש לפני שרץ נאווי,
ש שחשש, משום עצמאית, רשימה
 כמועמדו, בו יבחר לא המערך

 ירוץ, אם סופית הודיע לא עדיין
 שרץ שמי הוא, שברור מה מי. ועם

 בבחירות המערך, מטעם במקומו
 כרמל, (״בנץ״) בן־ציון הקודמות,

 מועמד הפעם יהיה לא סגנו, שהיה
ש הצורבת התבוסה אחרי המערך,

בעבר. ספג
עצ באופן לרוץ היה יכול נאווי

 ״תשקיף״ (ראה המערך עם או מאי,
ה עם או )2324 — הזה העולם

 סיעת שלו, החדשים שושבינים
 אחדים חודשים לפני שעשתה תמ״י,

לתפ נאווי בחירת למען נפשות
המדינה. מבקר קיד

 החליטו תמ״י אנשי נואש. צעד
 רבים שבה עיריה של שראשות

 להם, חשובה עדות־המיזרח, בני
ה במועמד מסתפקים לא הם ולכן

 בר־חן, אלי הד״ר שלהם, טבעי
 אלא לשעבר, עודד תנועת איש

 אביבי, אהוד הד״ר לעבר פוזלים
 גרעיני. למחקר מהקריה מדען
 איש־ עדות־המיזרח, בן הוא אביבי

 על ומקובל נעים־הליכות, תרבות
בעיר. רחבים חוגים

ההובי:
!ת3

המישבט
 נגד מיזרחי בצלאל מישיפט ף*
 באולם־המישפט ישב הארץ ■■
 נעים. פנים סבר בעל קשיש, גבר
ו יום, מדי שם והופיע חזר הוא
 בין פרחו השערות הכירו. לא איש

 המים־ האיש האם — המישפטנים
 1 העולם־התחתון נציג הוא תורי
הסמו המישטרה מאנשי הוא אולי

 עור־ מס־הכנסה? נציג ואולי יה
זהו על התערבויות ערכו כי־הדין

השקדן. המבקר של תו
 עורך־הדין אליו ניגש לבסוף

 מיזרחי, את שיצג כהן, גבריאל
 מי ואת אתה ״מי אותו: ושאל
 הסיבה מה במישפט? מייצג אתה

 חייך הקשיש ״1 הרבה להתעניינותו
 במיבטא רהוטה ובעברית לב, בטוב

וה פנסיונר, ״אני אמר: בולגרי
 ניכר בית־המישפט. הוא שלי הובי
הג רק זו תמימה תשובה כי היה

 עורכי־ כל של חשדותיהם את בירה
האמת. היתד. זאת אבל הדין.

 השוטרים נפתחות. הדלתות
 בתל־אביב בבתי־המישפט העובדים

מכב הם אותו. ומחבבים מכירים
ה נימוסיו ואת אדיבותו את דים

כו אל הרבה חביבותו את טובים,
 ל־ להיכנס לו מתירים והם לם,

 במדינה. ביותר השמורים מישפטים
 בית־המישפט מבאי אחר אדם שום

לדלת להתקרב אפילו הצליח לא

 או הכפול, הרצח במישפט האולם
 אפילו מיפו. המפוצצים במישפט

להי שניסו גלימה לבושי עורכי־דין
נד אלה, מרתקים למישפטים כנס

 השוטרים על־ידי רבות פעמים חו
 כאשר אבל שבפתח. והשומרים

 חיוכו את וחייך ניסים פנחס הגיע
הדלתות. כל נפתחו שובה־הלב,

 מישמר־ מאנשי אהד כאשר
 ב־ האולם בפתח ששמרו הגבול,
 לערוך רצה הכפול, הרצח מישפט
 קצין־המישטרה נופף בכליו, חיפוש

 לשוטר: ואמר בידו, טוב משה
 לחפש, צריך לא אצלו צריך, ״לא
 אקדח,״ להחזיק מסוגל אינו הוא

חיפוש. ללא למישפט נכנס וניסים
 מכירים כבר אחדים שופטים גם

מני ולפעמים הקבוע, התושב את
 כאשר גם באולם להישאר לו חים

 במשך סגורות. בדלתיים הוא הדיון
 כשלוש־ארבעה מבלה הוא השבוע
מ בא הוא בבית־המישפט. בקרים

 נוסע בקפידה, לבוש ביפו, ביתו
ב עולה באוטובוס, הדרך כל את

 בית־ של השלישית לקומה מדרגות
מכ השוטרים, את ושואל המישפט

 חבריו, העיתונאים, את או ריו,
?״ היום פרנסה יש ״איפה

עדיפו לו פיתח השנים במשך
 חשוב מישפט יש אם מיוחדות. יות

ה הוא ציבורית, מבחינה ומעניין
 גם אולם באולם. המתייצב ראשון

 תשומת־לב המושך מישפט אין אם
 יש ללכת. לאן יודע הוא מיוחדת,

השופ בין ״פייבוריטים״ כמה לו
 הארץ־מיזרחי, מישפט מאז טים.
שו השופטת את מאוד מחבב הוא

 את מעריץ הוא ולנשטיין. למית
הליכו נועם את הרבה, סבלנותה

של שעות לשבת מוכן והוא תיה,
 אזרחיים למישפטים ולהאזין מות

 אותה. לשמוע כדי רק משעממים,
 יעקב השופטים את גם מעריץ הוא

 שטרוזמן. ואורי וולך דוד קדמי,
 נולדו הם כי עליהם אומר הוא

חביבים תמיד הם שופטים. להיות

 אבי עורך־הדין האחרונות, בחירות
 וכך הפעם, מועמד יהיה לא מרש

 אבי לעורד־הדיו רב סיכוי אין גם
 ריי־ מיכה חירות ח״כ מאנשי יהב,
 להעמדת שהדרך נראה כך סר.

סלולה. הרשימה בראש אביבי
 סיבכו בעיר הדתיים הגורמים

 הודיעו הם חמצב. את יותר עוד
אם משלהם מועמד יציגו לא שהם

״אביב תל
11610 ומעגד

התיק!!ה ת183ש3
 נרצח שבעלה צעירה,
חתל־אכיבית, כשכונה

רי
כדוריה ואשתו נאווי ראש־עירייה

? תמ״י עם ירוץ

 על מצוד עורך הליכוד גם אך
 שמועמד מניחים בליכוד אביבי.
 בן־אמיתי, ישראל לתפקיד, חירות

 מרדכי שר־התיקשורת של אחיו
 יפסיד הוא כי ירוץ, לא ציפורי,

 סגן־ בן־אמיתי, רב. כסף מכך
 ד באר־שבע אוניברסיטת נשיא

 לשנת זכאי האוניברסיטה, מנכ״ל
 ייצא ולא ייבחר הוא אם שבתון.
 על מס לשלם עליו יהיה לחו״ל,

 שמגיעים שלו, השבתון שנת דמי
לירות. מיליון 6.8 של לגובה
ה־ מאז הליכוד ברשימת 1 מס׳

 הליכוד, ברשימת אביבי ירוץ אכן
 בן- של במיקרה כך ינהגו לא אך

 בבית־ מתפלל שהוא משום אמיתי,
בעומר. הרפורמי הכנסת

 העיר ראש עלול אחרת, או כך
לע נאווי, אליהו והמוכשר, הוותיק

פוטנציא שתומכים מצב, מול מוד
 בין אביבי, עבור יצביעו שלו ליים

 או הליכוד ברשימת ירוץ זה אם
 ראש־ לבסוף יחליט אם תמ״י.

 יתכן תנז״י, ברשימת לרוץ העיריה
לא לא כדי נואש צעד זה שיהיה

כיסאו. את בד

 עקדר7 מבקשת
האירוע♦ ממקדם

 ושם ביתה, לדלת יצאה סלמן יעל
מת סלמן, סלמן בעלה, את מצאה
 בשכונת שבוצע הרצח, בדמו. בוסס

 ושמבצעיו כשנה, לפני התיקווה
ה את העמיד היום, עד אותרו לא

 בשני המטופלת הצעירה אלמנה
חדשות. בעיות לפני קטנים ילדים
בע עם התגוררה )25(סלמן יעל

 כשפנו והרוסה. קטנה בדירה לה
 לקבלת חלמיש, לחברת השניים

 יעל, של לדבריה נענו הם דיור,
קבע. לדירת זכאים הם שאין

 ביתה את עזבה היא הרצח אחרי
ו הוריה, בבית להתגורר ועברה
 ילדיה ושני יעל בו מתגוררים כרגע

 איש 11 — נוספות נפשות ושמונה
חדרים. וחצי בשניים

 ל־ שוב פנתה הצעירה האלמנה
 היא בדיור. עזרה וביקשה חלמיש,

 מפריעה הצפיפות רק שלא טענה
 מתגוררת שהיא העובדה אלא לה,

 היא בעלה. נרצח שבה בשכונה
יל ועל עליה משפיע שזה טענה
 לחייה גם חוששת ושהיא דיה,

שלה.
 בשכר בדיור עזרה לה הוצעה

 יעל אך פעמי, חד ומענק חודשי
 מסוגלת לא ״אני :אותו דחתה

 בין חודשים עשרה כל להתרצוץ
 פעם ובכל מתווכי־דירות, מיני כל

 דירה רוצה אני אחר. במקום לגור
 לאחרים, נותנים שהם וכמו שלי,

 איכפת לא לי. גם לתת יכולים הם
 רוצה דק אני לי, שיתנו איפה לי

בהתיקווה.״ יהיה לא שזה
ב פעמיים יעל עובדת כרגע

יו־ לעבוד רוצה היתה היא שבוע.

2326 הזה העולם


