
ל היתה קומוניסטית. או■ ..סן, קתרין:

את התחילו
זרובבל אוריד!

א ■ רטר פ ס בתחייה גם ו
דצמבר. באמצע להתכנס עומד ועידת-התחייה של שלישי מושב

 בעמדת ודיון למועצה חדשים מינויים הפרק על יעמדו היתר בין
הערבי. בנושא התחייה
 הטראנספר רעיון אימוץ דורשים בתנועה רבים פעלים

 לתנועת התמיכה מעבר לבלום שתוכל כדי למצע־התנועה,
מולדת.

למצע. הרעיון לאימוץ מתנגדת כהן גאולה כי ידוע
התנועה. למוסדות חדשים חברים בוועידה יצורפו לכך פרס

אזשי־קשו־ עוצרים ■
 ששימשו פלסטינים לעצור הצבאי המימשל שילטונות התחלו באחרונה

 בשטחים הערביים בכפרים תושבים לבין סעלי־שלום בין אנשי־קשר
הכבושים.
 הכבושים. בשטחים השמאל אנשי של הביקורים לתיאום אחראים אנשי־הקשר

 מ״משתפי־ אחד התראיין אנשי־שמאל, של ביקור בעיקבות בכפר־יעבד, אחד, במיקרה
 48 כעבור הביקור. לתיאום אחראי שהיה באיש־הקשר שיטפל ואיים לעיתונות, הפעולה'

 נגדו שיינקטו מבלי שבועיים, לפני כנראה, שוחרר, הוא נעצר. שאיש־הקשר נודע שעות
כלשהם. הליכים
 מה עדיין ידוע לא בסלכרם. בצלם תנועת של איש־קשר שעבר בשבוע נעצר אחר במיקרה

בגורלו. עלה

662
 הרוגים 524 על דובר־צה״ל מסר בנובמבר, 13ה־ השני, ביום

 חיילי מירי הרוגים כולל זה מיספר הכבושים. בשטחים פלסטיניים
בלבד. צה״ל

 על הפלסטיניים ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי
662.

 לפי הרוגים, 802 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט

ומתנחלים. חיילי־צה״ל מירי כתוצאה הרוגים 583 •
משאיפת־גאז. כתוצאה הרוגים 82 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 53 •
אחרות. מסיבות הרוגים 84 •

ב מישרו־־האוצר ■ כ ע מ
 גורם ובכך יטה,חקלד־שרלמי דולארים מיליוני־ העבדת מעכב מישרד־האוצד

מישדד־־הקליטה. של רבות פעולות לעיכוב
 להעברת שידאג ממנו ולבקש פרס לשימעון לפנות מתכוון פרץ, יצחק שר־הקליטה,

 ובין הכללי החשב אגף בין באוצר מסיכסוך נובע העיכוב למישרדו. המגיעים הכספים
אגף־התקציבים.

מחשבי□ ■
שפט בבחי־מי

 התמלאו בתי־המישפט מיחשוב על במיכרז יזכה מי הגדול הוויכוח למרות
״איי־בי־אם״. של במחשבים האולמות השבוע
 מהמיכרז. בנפרד בתי־המישפט הנהלת על־ידי שנרכשו מכשירי״הקלדה הם אלה כי הסתבר

 מכשירים 70ו־ מערמת מכלל מכשירים 70 נרכשו א״־ביאם. של המכשירים 70 על נוסף
שלישית. מחברה נוספים

 בסיכרז. שייבחר המרכזי למיחשוב יחוברו ובעתיד הקרובים, בימים יגיעו המכשירים
דידטל. חברת של במחשב משתמשת עצמה מישרד־המישפטים דוברת

ת תובעי□ ■ זוהר א
 אלה בימים מתבררת קטנות לתביעות בבית־המישפט

 זוהר. עזרה הפרופסור נגד סטודנטים של תביעה
 את שילם לא והוא במערכת־הבחירות על״ידו הועסקו הם לטענתם,

הסדר־ ביניהם מסתמן ועתה אותו תבעו הסטודנטים שכרם.
תשלומים.

 הוא בקריית־שלום שש מיספר דיק חוב ^
 בישראל הנרגשים המקומות אחד בוודאי 1

 זהבי, דודו של הפנים שעל החיוך השבוע.
 הקרינה לעומת כלום הוא )30(בימאי־קולנוע

אשתו. קתרין, שמשדרת
הדרו התל־אביבית בשכונה הצנוע הבית

 תקופה רק בית זהבי למישפחת משמש מית
 הקורם, בבית היא עכשיו וההתמקדות קצרה,

 שמונה את שם בילה דודו שבמיזרח־ברלין.
 לתוך שם, נולדה קתרין האחרונות. השנים

 כולם, בעיני שנראתה החומה של המציאות
 ניצחית וגם השמש כמו טיבעית בעיניה, וגם

כמוה.
 במיז־ מצחוק שואגת ההיסטוריה וכאשר

 בבית כאן, הופכים ההדים רח־גרמניה,
 כאשר מקומיים. לגיחוכים שבקריית־שלום,

 ישב דלפקי־הקיוסקים, על יהיה הזה הגיליון
ישרא כתב זהבי, בארץ(לליאון שנולד דודו,

 למיזרח־ בדרכו במטוס במוסקווה), ותיק לי
 50 שביים, האחרון בסרט לטפל כדי ברלין,
 שכולה אשתו, ואילו פן, אלכסנדר על דקות

 בארץ תישאר — הסוערת למולדת געגועים
 את לאבד שלא כדי ישראל, הזרה,

 לייבוא הקטנה בחברה החדש מקום־העבודה
ולייצוא.
 בעברית קתרין, לי אומרת באופוריה,״ ״הם

 של במיומנות שנרכשה מתקבלת־על־הדעת,
באופו פשוט ״הם ולרוסית, לאנגלית מורה
כולם." ריה.

הבית? עם דיברת •
דיב הבית. עם לא ״אבל צוחקת, היא ״כן,״

 אלי התקשרו הם שלי. ההורים עם רתי
 כל־כך בית־קפה. איזה מתוך ממערב־ברלין,

 כל־כך עכשיו. שם נמצאת לא שאני חבל
חבל."

הפרוצה חומת־ברלין על הצדדים משני גרמנים
בלתי־הפיך מצב

ת מנ א ה  מיזרח־גרנד שמיליון •
בלייפציג? להפגין יצאו נים

 זה האמנתי. לא שלי בחיים לא. ״האמת?
 תמיד עכשיו. שם שקורה מה לתפוס קשה

 נבוא אם ״שגם דודו על מביטה היא חשבנו,״
ישתנה." לא רבר שום שנה 20 בעוד לשם

 הגרמנים החברים עם צוחק הייתי ״ככה
 אלה טעינו. כולנו ״אבל אומר, רודו שלי,״
שם." אהיה אני ומחר אדירים, ימים
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ארץס
עצובה

 הגעתי כאשר טראומה לי הייתה 1
,1980ל־ דודו חוזר למיזרח־גרמניה,"

 ללימודי־ מילגת־הלימודים את קיבל כאשר
 המיפלגה באמצעות במיזרח־גרמניה, קולנוע

 לשם הגעתי ״כי הישראלית, הקומוניסטית
 דווקא שם. חטפתי הטראומה את רומניה. דרך

בח הייתי בהתחלה, לפחות במיזרח־גרמניה,
 הגרמנית, לשפה בית־הספר של מוגנת ממה
 לבית־הספר כשעברתי שנים, כמה אחרי ורק

 להכיר התחלתי שם, והתאקלמתי לקולנוע
הארץ." את

זו? ארץ איזה •
יכול לא שם. האיומות בבעיות ״נתקלתי

 מקום. לשום אוהב שאני האשה את לקחת תי
 אני כי לפני, חסומה היתה מיזרח־אירופה

 ואילו מקום, בשום לבקר יכולנו ולא ישראלי,
 עוד שם ויש קתרין. בפני חסום היה המערב
 לנו, לי, הפריעו שהכי הדברים כמובן. בעיות,

 שאי- זה לקולנוע, מבית־הספר שלי לחברים
 גרוע, והכי לבקר, אי־אפשר לדבר, אפשר

 שאני לא פחד. גם והיה להשפיע. שאי־אפשר
מין הייתי תמיד אני כי אישי, באופן פחדתי,

8
זוהר


