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הוטל״ קלאב ל״טבריה

 טבריה מנכ״ל לתפקיד נתמנה - )32(שוגול מיקי
 שרינג״ ה״טיים בשיטת הראשון המלון - הוטל קלאב

בישראל.
 סוויטות 310 - במלון

 מגוון ובו משפחתיות
 נופש. פעילויות של עצום
 קורס תדמור, בי״ס בוגר

הטכ של בתי־מלון מנהל
ניון.

 פאר במלון ועבד השתלם
 ומלא בברלין קמפינסקי

 מזון מנהל סגן תפקיד
 אקסל־ במלון ומשקאות

 בברלין. סיור
 מלא ארצה שובו עם

ומש מזון מנהל תפקיד
 התמנותו עד ת״א, פגסה קרלטון מלון של קאות

הוטל. קלאב טבריה מנכ״ל לתפקיד

 דרוקר בחברת רצון שביעות
 המסחריים השטחים של המכירות מהיקף

ירושלים במבשרת
 מרכז בבניית אלה בימים מתחילה דרוקר חברת
 הראל. למחלף צמוד ירושלים, במבשרת גדול קניות

 מהם בנויים, מ״ר 18,000מ־ למעלה יהיו החדש במרכז
 ציבורי. שטח - והשאר מסחריים שטחים מ״ר 12,000

 למעלה כבר נמכרו המכירה, פתיחת לאחר שבועיים
 גדולה שיווק לחברת 3,500כ־ מהם מ״ר, 4,200מ־

 מירושלים עסקים לאנשי מ״ר 800מ־ למעלה והשאר,
 החדש. במרכז חנויות 27 שרכשו והסביבה

 אולם הפרוייקט, להצלחת אמנם צפו דרוקר בחברת
 מנסים בחברה גורמים הביקוש. מממדי הופתעו

 על הנוח במיקומו הפרוייקט הצלחת את להסביר
 בין המתוכנן הכביש ועל ירושלים־תל־אביב כביש
ירושלים. למבשרת רמות

 ובו החניה מפלס מפלסים. שלושה יהיו החדש במרכז
 מסחריים מ״ר 9,000 מקורים. חניה מקומות 400כ־

 לבנק לסופרמרקט, לחנויות, שיועד הכביש במפלס
 שיאוכלס הנוף, אל הצופה הגג ומפלס וכיו״ב,

ובמסעדות. בקפטריות

עמיחי איתן
מזי׳קים הדברת

ם ״ * ב
סחיס  תיקנים להדברת סו
 חרקי לץ, תוליד (דוקים),

ובגדים. ספרים
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 וחתונות ברית מסיבות

ביותר המוצלחות

הרופא בבית
היפה הגן עם

 1 הפטמן רחוב תל־אביב,
 19-17 ;13-10 בשעות פתוח: המשרד

9223244 ,298772 ,722314 טלפמים:

— בכנסת כתם _
)11 מעמוד (המשך

 הכל־יכול המוסד על פעם חלש שהוא
 אייכמן אדולף חטיפת על ופיקח

 מחרות באדר יוחנן גם מבואנוס־איירס.
 את איבד לא אבל במיקצת, הזדקן
 ישנה, שחורה בחליפה הישן. מירצו

 הוא הפתוח, והצווארון הלבנה בחולצה
 היה תנועת־העבודה. ותיק כמו נראה
 לפני שרק לזכור כדי להתאמץ צורך

 רשימה באדר כתב ימים חמישה
 תשדיר־שרות כמעט שהיתה במעריב,

 דבקותו על שהדיבורים יתכן לכהנא.
 האיש אבל נכונים. הם בדמוקרטיה

בגלוי. ערבים שנא תמיד
 הסתלקה כאילו סבידור אימת

כמ המיקטורנים הכנסת. ממיסררונות
 להציק הפסיקו הסדרנים נעלמו. עט

 ליציע או הח״כים, למיזנון לנכנסים
 פחות בינתיים, האווירה, העיתונות.
מכופתרת.
 היציע במרכז ישב עצמו סבידור

 ארצות־הברית שגריר ליד המיוחד,
 את קיבל הוא לואיס. סמואל בישראל,

 הנשיא לעברו ששיגר המיוחדת הברכה
 כלפיו הרגשות רבה. בהתלהבות
 שמחו עובדי־הכנסת רוב מעורבים.
 הח״כים שלו. הקפדנות מן להיפטר

 את לו זכרו זאת, לעומת והעיתונאים,
 כבודה על הקפדנית השמירה חסד

 שילם שעבודה הכנסת, של ועצמאותה
בכיסאו.

שדיל־ ותיקה ח׳׳כית גרוסמן, תייקה
 לכהן, שוב ושחזרה ,10ה־ הכנסת על גה

 החמה מקבלת־הפנים במיוחד התרגשה
 הכנסת מסדרני בה זכתה שהיא

 ד׳ הכשרות, משגיח אפילו ומעובדיה.
 את לחץ חרדי, בנוסח הלבוש מרדכי,

 היא ״אולי אמיתית. בהתרגשות ידה
 ר׳ אמר בן־אדם," גם אבל שיקסע,
מרדכי.

 לי חשוב ״זה מאושר. קרנה חייקה
 חברי־ עם המיפגש מאשר פחות לא

 העובדים של כזאת פנים קבלת הכנסת:
הכל:״ לי אומרת

 מישפחות בבני עמוס היה היציע
 היפהפיה, הקטנה, בתו אפרת, הח״כים.

 לו לקרוא התעקשה מילוא, רוני של
 נחמדה עיתונאית וגייסה רם, בקול

 עד ״רוני:" זעקו השתיים לעזרתה.
 רחב, חיוך חייך הוא קלט. שמילוא

 מאשר אנושי יותר הרבה ונראה
 לא הסדרנים במליאה. בהופעותיו

הראשון. היום תיסמונת התערבו.
 כתשו־ זכו החדשים חברי״הכנסת

 מנהיג כיכב בעיקר מיוחדת. מת־לב
 הישיבה אחרי פרץ. יצחק הרב ש״ס,
 אותו שאל כהנא, את בחום כירך הוא

 להוסיף התעקש שכהנא הפסוק אודות
 עידכן כהנא שלו. להצהרת־האמונים

 בעצבנות ממצמצות כשעיניו אותו,
די־מפחידה.

 אם אותו שאלה המישמר על כתבת
 החילונית. המדינה בסמכות כופר הוא

 אי־ ציוני:״ ״אני כהנא, זעק ״חלילה!״
 האו״ם בהחלטת להיזכר שלא אפשר

.1975מ־
 ליד ישב מיל׳) (אלוף פלד מתי

 (מיל׳) תת־אלוף אחר, ותיק איש־צבא
 ״פואד״. המכונה בן־אליעזר. בנימין

 היא פלד זכה שבה קבלת־הפנים
 אותו קיבל וייצמן עזר מפתיעה.
 אחרים, ח״כים גם וכך עצומה, בלבביות

 חברו־לסיעה, גם הבית. פינות מכל
 בלחיצות־יריים זכה מיעארי, מוחמר

מעמ מאוד הרחוקים מאנשים רבות
דותיו.

 עוזי ח״ב גם וכמוהו מרידור, דן ח״ב
 ותיקים חברי־כנסת בני הם לנדאו,
 היה אולמרט אהוד של אביו גם מחרות.

 כחתן כדרכו, מהודר, מרידור ח״ב.
 נסיונו חרף נרגש, נראה הוא בחופתו.

 מנקודת־ראות כמזכיר־הממשלה. הרב
 וכמוהו הוא, והליכות, אסתטיקה של
לכנסת. הרבה יוסיפו ש״ס, ח״כי גם

 הם גם ישבו הנהלת־הסוכנות חברי
 אולם בתוך הוותיקים הח״כים לצד

 והם מיותר, די אנאכרוניזם זה המליאה.
ביבשה. כדגים נראו

 ישיבה זאת היתה לא בסן־הכל
 את התחילה 11 ה־ הכנסת מבטיחה.

 עירפול של במצב עקומה. ברגל דרכה
 וזילזול בין־גושיות קנוניות מדיני,

 על לפקח הפרלמנטרי בתפקיד
ההתחלה. רק וזוהי הממשלה.

_ פרס שימשן _
)8 מעמוד (המשך

 מייסד מגור. לאדמו״ר דווקא כפוף
 בשנים המגלה עימנואל, ההתנחלות
ניציות. נטיות האחרונות

 פסל לא מעולם הנץ פרוש זאת, עם
 דרישות יש ולשפירא לו המערך. את

 מוגבל תימהון כושר מפליגות, דתיות
 אחרי שנוצרה החדשה במציאות —

 לכך, מודעים ושניהם — ש״ס הצלחת
 הליכוד את מעדיף בוחריהם שקהל

לאומניים. דווקא לאו מטעמים־דתיים,
 במצביעיו. מתחשב וייצמן עזר גם
 שהזדהו ליכוד, תומכי המכריע רובם
 והצביעו חרות, צמרת עם במאבק עימו

 ממשלת ממדיניות אכזבה מתוך עבורו
 כושר לו מעניק זה מצב שמיר. יצחק

 ער פרס עם להזדהות מספיק תימהון
 את היטב לשמור אבל מסויים, גבול

הליכוד. עם ללכת האופציה
 לא מדוע וייצמן של התירוץ

 את מספק חד״ש עם ללכת
 בוז מלא אבל היהודיים, בוחריו
הערביים. בבוחריו וזילזול

 דוחה שהוא השבוע הכחיש (וייצמן
 המתקדמת הרשימה שיתוף את

לשלום).
 הורביץ ויגאל אבו־חצירא אהרון

 ככל לעשות מבוחריהם מנדאט קיבלו
״בגין־בגיו" אנשי רוחם. על העולה

_ הגדול הדרבי _
)17 מעמוד (המשך
 לתיק־ כמועמד להיבחר בטוחים
 אינו פרס אך חרות, במרכז הביטחון

זה. לתפקיד למנותו יכול
 בראש הוא שרון אריאל

 יותר ״שרוניסט״, ובראשונה
 בישראל. אחר איש־ציבור מכל
 שר להיות יומרתו תוכשל אם

 הוא אחדות״, ב״ממשלת בכיר
 להכשילה, כדי הכל יעשה

״רעיו נימוקים בעזרת בעיקר
 בשלמות־ * הקשורים ניים״

הארץ.
 יתכן לאופוזיציה, חרות תלר אם

 פעולה ישתפו לוי ודויד שרון שאנשי
 להדיח כדי הראשונים בשלבים ביניהם

 מילוא, רוני כמו מובהקים אנשי־שמיר
 ושר־ דקל, מיכאל שר־החקלאות סגן

 הבא בשלב קורפו. חיים התחבורה,
 לוי בין הבלתי־נמנע המאבק יתחיל

שרון. ובין
 לטווח להסתבר עלול הזה הסיפור

 תומכים הליברלים שח״כי מכיוון קצר,
 בלוי ולא השמרני, בשמיר ברובם
 עשוי חלקם הפופוליסטיים. ושרון

 להצטרף כדי שמיר בהדחת להיאחז
פרס. של צרה לממשלה
 את בהרבה ישנה לא כזה מעשה

הימין ניצחון של הצפוי הכיוון

 פרם מודעי, ארנב, שמיר, לוי,
מיי עם משחק מי

 כל לאבו־חצירא ואין תמ״י, את נטשו
 עם הלר הורביץ כלפיהם. התחייבות

 במערך ובחירתו בלבד. כלכלי מצע
 שניטש המאבק אם הגיונית. היא

 היה במדינה האחרונות השנים בארבע
 ייצג לפופוליסטים, שמרנים בין

 זאת מבחינה השמרני. הקו את הורביץ
 יותר ובשינוי במערך שותפים לו יש

 מנוטרלים שבו בליכוד. מאשר
לחלוטין. כמעט השמרנים
 ופופליזם, שמרנות של זאת, סוגיה
 שינוי, תנועת עמדת את היטב מסבירה

 מאופקת ״אחדות" ממשלת המעדיפה
 מדיניות שתנוהל ובלבר פרס, בהנהגת
הורביץ. נוסח כלכלית

 מיקצו־ בעלי שינוי, בוחרי
 מה־ ואשכנזים חובשיים עות

 והבינונית, הגבוהה בורגנות
 בעמדה כלל, בדרך תומכים,

מנהיגיהם. של זאת
מסו יותר הרבה העניינים בר״ץ

 ותיקי וחבריה, אלוני שולמית בכים.
 מצביעיהם מזעם בעיקר חוששים ר״ץ,

 ויתורים ר״ץ תוותר אם המסורתיים:
 לעומתם הדתי. בנושא מופלגים
 בח״כים יותר הקשורים החדשים,

 על זועמים כהן. ורן בר־און מרדכי
 לליכוד״ הכל ״לתת פרס של נכונותו
 כולם הכבושים. השטחים בנושא

 ידרשו ר״ץ בוחרי שקהל מבינים,
 או פעולה כל על נוקבים, הסברים

הקוא במו׳׳מ נציגיהם של מחדל
ליציוני.

.12ה־ לכנסת בבחירות הפופוליסטי
 המאבק תוצאות את לחזות קשה

 עתה התומך שהמימסד, להניח יש הזה.
 עם לוי. לדויד ברונו יצטרף בשמיר,

 כאחראי שרון, כלפי הטינה זאת,
 נחלשה בגין, מנחם של לאסונו

 ראש־ על הכעס בשל גם במיקצת,
 בעת התנהגותו בשל הממשלה-לשעבר
 יתפלגו לע״ם ח״כי מערכת־הבחירות.

היריבים. בין
 תנועת־החרות לנושאי מומחים

 כיום לוי של העצום שיתרונו סבורים
בהדרגה. להישחק עשוי

 חברי־ בקרב מאוד פופולארי שרון
 במאבק הסנסציונית והצלחתו השורה,

 כל את חרש הוא תוכיח. שמיר נגד
 בתקופת הסניפים. כל ואת המדינה,

 מסע־ ניהל גם הוא מערכת־הבחירות
 עברו לעצמו. מאוד מוצלח תעמולה
 יסייעו לוי, של כזה עבר והעדר הצבאי,

בעתיד. גם לו
 על למאבק מתכוננים כבר המחנות

 כמו אישים הגדול. הפופוליסטי הקלף
 (שניהם כהן־אורגד ויגאל ארנס משה
 מילוא) את במיוחד מחבבים אינם

בשוליים. די עצמם את ימצאו
 שבה הנבת של במציאות

 מאיר כמו פאשיבטים חברים
 ולדמן(התחיה), ואליעזר כהנא

 לשמרנים מקום הרבה אין
 תומכים הם אם אפילו לאומנים,

הטרי ההתפשטות של נלהבים
■ ברעם חיים טוריאלית.
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