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אירגוניהן!״ דרך רק -

 בתל״אביב. ״נעמת" כמזכ״ל ,36 רבון, עדה נבחרה השבוע
 במחוז רב במתח לווה החדשה המזכ״לית לבחירת המאבק

 היא בתל״אביב .נעמת" מיפלגת״העבודה. של תל״אביב
 השורה מן חלק להיות שרובה מי לכל ופוליטי ציבורי בטיס

 להיבחר שרוצה מי לכל במיפלגת־העבודה, הראשונה
לכנסת.

הפוליטיים? לחיים צעירה כהורה מריץ מה •
להשפיע. הרצון לפוליטיקה. צעירים גברים שמריץ מה
 רק מתקדמות במיפלגת־העבודה נשים מדוע •
אירגוני־הנשים? דרך

 הן בעבודה אבל במיפלגת־העבודה. רק שזה חושבת לא אני
 היא הבעיה אירגוני־נשים. דרך זה אם אפילו מתקדמות, לפחות

הנשים מדינת־ישראל. של החברתית־ציבורית מהתמונה חלק שזה
החל קבלת־ההחלטות, במערכת השווה מקומן את לקחו לא עדיין 1

נשים
 תנועת־ של האמצעי הפוליטיים. בחיים וכלה הכלכליים מהחיים

 פוליטיות לעמדות נשים של הסתננות לפחות מאפשר נשים
בכירות.

 במיסגרת רק להתקדם נשים יכולות כך, אם •
הנשי? הגיטו

 יש פוליטיים שאינם בתחומים מרוייק. כל־כך לא אבל נכון, זה
מעטות. הן אבל בכירים, בתפקידים המשמשות נשים

 הכרח עדיין היא נשית שהתארגנות היא שלי המסקנה
 מקובל הפוליטית בסוציולוגיה הדרך. את לפרוץ כדי המציאות,

 ולוא הנציגות, את מקבלת שקבוצת־מיעוט ברגע כי לחשוב
 זו קבוצה בני של מצבם משתנה בעמדות־כוח, ביותר, הזעירה

קבלת־ההחלטות. של הכללית במערכת
 לא־צעי־ נשים של כחבורה מצטיירת ״נעמת״ •
יותר? לצעירה ״נעמת״ את להפוך מתכוונת את רות.
 מעונות־ 20ב־ מדובר הקיים. על לשמור כל קודם מתכוונת אני

 ועוד קהילתיים, מרכזים 15ב־ פעוטות, 1800ב־ המטפלים יום,
 למרות ולשמור, להחזיק עלינו שאותם לנשים, רבים שרותים

האחרונות. ממשלות־ישראל כל של המתנכלת מדיניות־הרווחה
 נשים ולמשוך לנסות תל־אביב בנעמת נצטרך זה לצורך

 מחוץ עבודתן שלמרות נשים אחר. מדור נשים יותר. צעירות
, בנעמת. לפעילות נוסף זמן להקדיש מוכנות יהיו לבית,

אנטלר) (רונית

שענות!״ הון רעש״ת

הס־ הבינלאומי הכנס בירושלים נפתח השבוע בתחילת
הדיא הארגון בחסות מתקיים הכנס ותזונה. לדיאטה ני

 מארגנת קלישבטקי, דליה את שאלתי בירושלים. טטי
כנס. ולמה מה על הכנס,
 למניעת כנס מתקיים לו במקביל גבוהה. ברמה מדעי כנם זהו

 כמו נושאים על בינלאומיים מומחים שישים ירצו במם השמנה.
מצבים. מיני בכל תזונה ותזונה, ספורט ותזונה, שינה ודיאטה, סקס

 מדי למדוכר הפך ההשמנה שנושא לך נראה לא •
שלנו? בחכרה

לעסוק מוצדק בהחלט זה כיום. מדוברים הכי הנושאים אחד זהו

דיאטה
 המאפשרים הרגלי־חיים הרגלי־תזונד* על מדובר כי בדיאטה,

 חיי־ מאריך אפילו זה ובריאה. יותר נמנה בצורה לחיות לאדם
 אלא כדורים, בעזרת למשל, בלחץ־־דם, מטפלים לא כיום אדם.

 כל אין אז נוספות. ומחלות סוכרת — הדבר אותו דיאטה. בעזרת
בדיאטה. בלעסוק פסול
כבנם? שיטופל בחומר החידוש מה •

 הם כיצד מכל: יותר יתפוס ודיאטה״ ״סקס שהנושא מניחה אני
 יש יותר, זוללים סקס שאחרי אנשים יש זה. על זה משפיעים

 מישקל־עודף. בגלל בענייני־סקס, תסביכים להם שיש אחרים
 אלא שמנים, לאנשים רק מיועדת אינה שדיאטה נרגיש לכך, פרט

לילדים. אפילו בריאים, לאנשים גם
 הכל כי נדמה הנושא של הפופולריות בגלל •

 מטפל או מרצה זקוק לא האם בדיאטה. עוסקים
בכך? לעסוק כלשהו לרישיון

 בעל הוא כלשהו שנושא מריחים רק רגישה! מקורה נגעת זהו!
 חוגי־בית, לתת ספרים, עליו לכתוב מתהילים ומיד פוטנציאל.

 הטובה. כיד־הדמיון לא, ומה בהתכתבות קורסים מכונים, לפתוח
 בפורום אלא הזה, בכנס בו נטפל לא בעייתי. מאוד הוא הנושא

 יכול — שרוצה מי כל פרוץ. ממש הזה השטח בקרוב. אחר.
 אגשים. של ומתסביכים מבעיות הון־תועפות ולעשות להתפרץ

מאוד! בקרוב לפעול. מתכוונת ואני לזה, קץ לשים צריך
ברק) (דפנה

מודעי!״ שר הבנוי המקום

 - לממשלמ״ישראל לשוב יוכל לא מודעי יצחק ״אם
 השבוע, הצהיר כך מהממשלה!" הליברלים נציגי יפרשו

 על הנמנה תיכון, דן הליברלי חנר־הכנסת רבה, בתקיפות
מודעי. של מקורביו

 מאז ועלה שפרח מי של מקורבו עם דווקא שוחחתי
 אריאל - ממישרד־האוצר להתפטר מודעי שנאלץ

 שאלתי ניטים. משה השר של איש־אמונו ויינשטיין,
לסיעה. עמיתו של הנחרצים דבריו על לתגובתו
 למיפלגה מחוץ שמישהו הדעת על יעלה שלא היא האמת

 המיפלגה עור כל לממשלה. נציגיה יהיו מי יקבע הליברלית
 את לבחור מוסמכים הם שרק מוסרות לה יש -ג- קיימת הליברלית

יקבעו! פרם ושימעון המערך שלא ודאי לממשלה. נציגיה

מיפלגות
מקובלת תיכון של החריפה התטאותו כלומר: •

עליך?
 ולא לבצע, צריך שבפוליטיקה למדתי לאיים. שלא מעדיף אני
 ״מיהו נגד יצביעו שהם הודיעו מחבריי״למיפלגה כש־סז לאיים.
 אני ואילו ברגליים, הצביעו רובם — בסוף שתקתי. אני יהודי״,

נגד! הצבעתי
הליברלית? המיפלגה בשם לדבר מוסמך תיכון •
 בכל מוסדותיה. רק המיפלגה, בשם לדבר מוסמך לא אחד אף
הכללית. האווירה את ביטא שהוא לי נדמה זאת,
 תומך הוא גם ניסים. של כמקורבו נחשב אתה •

ממישרד-האוצר? יפרוש הוא תיכון? בדברי
 מה בשביל מבין לא אני כמקורבו? בשמו. לדבר מוסמך לא אני
 שצריך בטוח לא כשבכלל איום, של בטכניקה להשתמש צריך
האיום. את לממש יהיה

 יחזור שמודעי מעריכים כליברלים •כלומר:
חודש? בעוד לממשלה

 פסק־זמן שנטל בממשלה חבר הוא מבחינתנו יחזור. לא הוא
 שמיר. של בממשלתו שרים ארבעה מגיעים לליברלים מאולץ.
 על להתמודד המתכונן מהמרכז מישהו על לי ידוע שלא מכיוון
מודעי? לא אס לממשלה, ייכנס מי אז — הפנוי המקום
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