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שימת קמה ערבית יהודית שלום ר
 המתקדמת הרשימה הקמת על ואוהדיה לחבריה להודיע שמחה אלטרנטיבה תנועת

יעמדו: הרשימה בראש יהודית־ערבית. שלום רשימת לשלום,
חיפה - מיערי מוחמד ערד ★
ירושלים - פלד מתתיהו אלוף(מיל.) ★

 בערב, 8.00 בשעה ,30.5.84 ד: ביום תתקיים הבחירות מסע לארגון פעילים אסיפת
תל־אביב. ,10 קפלן רח׳ ברית, בגי בבית

להתראות!
והערב. אחה־צ בשעות ,03-221152 התקשר: נוספים לפרטים

,לכב
 לשלום המתקדמת הרשימה

 ,31109 ת.ד.
ת״א

הרשימה. את אוהד/ת אני □
פעיל/ה. להיות מוכן/נה אני □
שקלים................................בסך תרומה מצרפ/ת הנני □

ה ל שו
 מלאכותיות ציפורניים
 אמריקאית בשיטה
 באחריות חזקות

 ריסים השתלת וכן
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 הנקודות שלוש
חניעים שבגללן

סיבוב, של בסופו ^״״״131115 .!
 ביותר הטוב האוכל ■ 1
 האדיב. השרות ■ 1
 הסביר והמחיר ■ 1
 גריל מטעמי ■ 1
גחלים 1

הנוצץ לאולמי בנוסף
מקסים טרופי גן

 שמחות לעריכת
השמים לכיפת מתחת

ונר-בקיו)
331179.טל ת׳יא 49 המסור רח'

מודעתך ופרסם ח<<ג
ישראל עיתוני בכל

אשראי: כרטיסי לבעלי
דיינרס ישראפרט, ויזה,

)03(296662 ,280666 טלפונים:

ראהברטשו אורנן
תל־אביב אבן־גבירולסל,

 מרוכזים חדשים קורסים פוחח
והם: ביוני־יולי

דוגמנות-מקצוע ★
 הנן באם לך מתאים
 - מאד נאה - תמירה

 האולפן ליד ופוטוגנית
 הבוגרות להכוונת משרד

 גדולים וסיכויים
ובחו׳׳ל. בארץ להצלחה

החן טימח ★
 והליכה יציבה לד יקנה
 חכרה נימוסי, יופי נאה,

 עצמי. ובטחון
 מגיל החל כנות מתקבלות

הגילים. בבל ונשים 16

התעמרות ★
בגד לקראת גופן ישפר

 מיוחדת שיטה הים.
 במקומות מידות להורדת
 לד, הרצויים

מובטחת. הרזיה

 בהקורסים לכל המקומות
מוגבלים.

 ראיון לקביעת טלפני
 267682 מחייב: לא

תל־אביב.

! בדיקה שווה שלו
+35 בן

 המנקר, בחשש הלחם
 מוקדם לאיבחון היום עוד בוא

שקט שלך הנפשי ה
1130 .זה את שווה
לבריאות א.ק.ג. קרדיולוג, בדיקת
תל־אביב פרישמן פינת 18הרופאים,ריינס בית (ארגומטריה), במאמץ א.ק.ג.

03-244294,03-221227 טלפונים: מעבדה. בדיקות

לחייל טרמפ תן
16

■ חברי _ המחתרתי
 )13 מעמוד (המשך

 שזורק מי שלו. הבילבול מן לצאת
 היתר ועם אותו, לזרוק צריך אבנים
 היינו אם בשלום. לחיות אפשר

 היה מחברון, מישפחות שתי מגרשים
 הם — אותם מכירים אנחנו שקט. פה

פחדנים!״
 בשיחה: מתערבת בן־פינחס רותי

 בפרספקטיבה הכל על להסתכל ״צריך
 הקטעים. את לראות לא היסטורית,

 וממרחק בשלמותו. העניין את אלא
 היתה גיבורים. ייראו האלה האנשים

 אני הארה. יש אחד לכל לא הארה. להם
 להיות צריכים שכולם אומרת לא

 להצטרף צריכים כולם ושמחה כאלה,
 עוררו הם עשו, שהם מה אבל למחתרת,

 לפעול צריכה היתד, היא הממשלה. את
 מאסר־ יקבלו הם ואם ההתחלה.״ מן

 שלא מקווה אני יודעת, לא ״אני עולם?
ה גם בסך־הכל מאסר־עולם. יקבלו

 להם גם ואולי יהודים, הם שופטים
הארה! תהיה

 רותי, ממשיכה מיקרה,״ ״ובכל
 יוסי אפילו האנשים, את שעצרו ״אחרי
 להתחבט התחילו כמוהו ואנשים שריד

 כבר וזה הארץ, על שלנו הזכות בבעיית
 האלה האנשים כל קדימה. צעד

 הם צודקים, שהם שחושבים בשמאל
 לדרך יגיעו הם גם ובסוף טועים, בעצם

 עכשיו שישנם היא עובדה הנכונה.
 ואי־ ,בתשובה שחוזרים אנשים הרבה
מזה.״ להתעלם אפשר

. הרב כי לרותי נודע השיחה בזמן

ולדמן רב
יהודים האדום: הקו

 קיריית־ארבע, ישיבת ראש ולדמן,
 לחברון הגיע ולדמן לחקירה. נעצר
 הרב של חתנו לוינגר. הרב עם ביחד

 עצור לוינגר) של חתנו גם ולדמן(כמו
 נגדו הוגש והשבוע המחתרת, בפרשת

 אנשים חבריו. עם ביחד כתב־אישום,
 כמו שלא ולדמן, שהרב אמרו בקיריה
 גינה ואף בדיעותיו מתון דווקא לוינגר,

 לוינגר משה המחתרת. פעולות את
 ההבדל כל מישהו, לי אמר כך לעומתו,

 שנים שבע הוא כהנא, הרב ובין בינו
 שנים, שבע לפני כהנא שטען מה —
היום. לוינגר שאומר מה בדיוק זה

 על הרבה היום באותו דיברו אנשים
 (על הפרת מן — ההבטחה גבולות

 הזה) בשלב לוותר מוכנים הם החידקל
 ישנם הנילוס לגבי (גס לנילוס ועד

המס ליובלים ביחס חילוקי־דיעות,
 ללחוץ כשניסיתי אך ממנו). תעפים

 תקום מחר אם יקרה מה ולשאול
 הסכם על שתחתום בישראל ממשלה
 מן כולם, לי ענו שטחים, יוחזרו שלפיו
 כי ביותר, לקיצוני ועד שבהם המתון
 ״אלימות ביהודים: פגיעה הוא הגבול

 האדום.״ הקו זה — יהודים נגד
 מקציני אחד של מישפחה קרוב

 כי בכך השאר בין המואשם המימשל,
 המישטרה, הבלן את הזהיר לא

 של המצאותו על חירבאווי, סולימאן
 איברהים של ביתו ליד חבלה מיטען

 היה ״הוא ברצינות: אמר אל־טאוויל,
 בעצמו!״ חבלן הרי הוא לו? לומר צריך

 אותו כל לאורך כולם, של הטענה
 וחד־משמעית: ברורה היתה היום,

יבוא אז — בתשובה יחזרו כולם כאשר
■ סרגוסטי ענת •השלום

 בר־ באוניברסיטת למד כיפה, חובש
 שהפך אחר, סטודנט של לצידו אילן,

 זבולון לשר־החינור־והתרגות, אחר״כו
 ספסל־הלימודים על ההיכרות המר.

 זהה. מיפלגתית פעילות הולידה
 למפד״ל, שפרן הצטרף חברו בעיקבות

הצעירים. בקרב הפעילים בין והיה
 והמחנך המורה טיפס אחר־כך

 מנהל הוא ועתה בסולם־המדרגות,
 הדתי המקיף העל־יסודי בית־הספר

באשדוד. רוגוזין על־שם
 חתול עבר שנים שלוש לפני אבל

 אבו־ אהרון החברים. שני בין שחור
 תמ״י. את והקים מהמפד״ל פרש חצירא
 ראה במוצאו, רומני אומנם שהוא שפרן,

 כלפי אבו־חצירא של בטרוניותיו
טובה סיבה לאומית הדתית המיפלגה

 תמ־יי של ״הרומני
 זמרן שר חבה שהיה
 החמודים, לספסל המו

 זולר־י ני ער נענש
־ עם ו אבו י צ א ח

 ולהצטרף המפד״ל את הוא גם לעזוב
 הנהלת חבר אפילו הוא מאז לתמ״י.
ישראל. מסורת תנועת

 שיכתוב ^
פרוטוקול

 ורצוף פתלתל מתח יסיר ^
 שפרן על שעבר כפי עלילות,

 תלמידי־התיכון לומדים לא באחרונה,
 כוללת העלילה הסיפרות. בשיעורי גם

 דו״חות איומים, מזוייפים, מיסמכים
והת הבהרה מיכתבי־איום, סודיים,
 רוחות וסערת אחד חינוכי פרס נצלות,

במישרד״החינוך.
 של בראשותו פרס־החינוך, ועדת

 בתחילת החליטה ישראלי, עוזי אחד
 קולות, ברוב הנוכחית, הלימודים שנת

 לשנת פרס־החינוך את להעניק
 ,זהו שפרן. של לבית־סיפרו תשמ״ג

 במישכן־הנשיא המוענק יוקרתי, פרס
 הישגי את משקף הוא בירושלים.
והקהילתי. הלימודי בתחום בתי־הספר,
 אחר, בית־ספר דורג השני במקום
 מידע הגיע לשפרן צמח. בית־ספר

 ששפרן ישראלי, התבטא כאילו פנימי,
 העב*ן את המפלגת למיפלגה משתייר

 ידי את ללחוץ ראוי אינו הוא ולכן
 שישראלי מייד נזכר שפרן הנשיא.

 פנה הוא ואז במיוחד, אותו אוהד אינו
 במישרד־החינוך, הדרום מחוז למנהל
 ישראלי את והאשים מליץ, עמרם

 להעניק ובניסיון הפרוטוקול בשיכתוב
 אחר. לבית־ספר היוקרתי הפרס את
בעניין. שיחקור ממליץ ביקש הוא

 למנהל־ שפרן תלונת על הידיעה
 נולדה וכך כנפיים, לה עשתה המחוז

 ששפרן'* — אחר פה — המחוז המלצת
לפרס. ראוי איננו

 התעצל, לא הדינמי הדתי המנהל
 וישראלי שמליץ חשד הוא להיפך.

יושב־ לפני התלונן ולכן נגדו, חברו


