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לבחינות). והכנה מתקדמים
ר). ליום (פרט בערב 9—4 לפנה״ג, 12—9מ־ והרשמה: פרטים

שיג ה ל ל כ רב ח ס מ ת•־״ □*ח לכל• ב

האופנה בתי
לאמווד הראו״□

י ד ־ י נ ־ ו ־ י ז *
31 ארנב■ רחי חל־אב*□,

ף רחי ת דיזנגו גודדון דחי פנ

)9 מעמוד (וזסשן
 מקיר־ לאחדות התרגלה הכנסת לזה. זה מים

 הצילו מק״י של פורצי־הגדר ורק אל־קיר,
 מן הצבעות־פה־אחד של משיגרה המוסד את

 ״פרלמנם־של־חותמת־ באנגלית הקרוי הסוג
גומי*.

 הנקודות בכל כי הוכה ואחת האלף בפעם
 בין קסנים הבדלים רק יש באמת המכריעות

 מפ״ם, ועד מחרות הציוניות, המפלגות כל
 מלבד אחת. גדולה משפחה למעשה המהוות

 אין החוץ, מן השראתה את המקבלת מק״י,
 אופוזיציה ישראל של הפוליטית הבמה על

 אלטרנטיבי ומצע השקפות־עולם עם אמיתית,
בן־גוריון. מפלגת של לזה

 את הימים מאורעות הטביעו זאת בכל
 השונות, המפלגות על שונה בצורה חותמם

השינו מצבן. של חדשה הערכה מחייבים
העיקריים: יים

 את שוב הפגינו הכלליים הציונים
קוש והבטחוני, הפוליטי בשטח אפסותם

הכל המצב בהחמרת תקוותם את עתה רים
 יותר. הרבה מתמצאים הם בו שטח כלי,

 בן־ של שהחלטת־הנסיגה בגין, מנחם אולם
 משתדל שוב, לחזקו עשוייה מסיני גוריון

 לבסס זד״ אגף גם לעצמו להבטיח כוחו בכל
המשק. בעניני תגועת־החרות של מעמדה את

 הפוליטי בשטח הצ״כ של מצוקת־הסיסמות
 אסיפה על שהכריזו במודעות השבוע הופגנה
מצ יהודי ״זעקת עם בקשר המפלגה מטעם
 פרץ הנואמים: קטן. פנימי במועדון ריים״,

 וברוך הולנד, וחניך גרמניה יליד ברנשטיין,
רוסיה. יליד ויינשטין,

י ״ א פ  במינו: מיוחד במשבר נתקלה מ
 להירתם המפלגה אנשי של מוחלטת אי־נכונות

 הענ־ שכל מאחר מעשית. מפלגתית לעבודה
 ביג׳י של למשרדו עברו הפוליטיים ינים

לפ המפלגה יכולה שלו, ולקבוצת־המנהלים
 מלהיבים שאינם כלכלה, בעניני רק עול
 מתנגדים שני מצד המועמדים־לפעילות. את

 ויוסף שכטר אליעזר חושי, אבא כמו אנשים
 שהם זד״ בשטח המפלגה לפעולת אלמוגי
משלהם. פרטי בו.שסח רואים

ל מקומיות לרשויות המרשה ההסמכה,
בשר־חזיר. של מכירתו את אסור

 דבר, שום פותר זה חוק אץ למעשה
 בין אינסופיות לקנוניות פתח רק פותח

מס הוא אולם בעיריות. והלא־דתיים הדתיים
 באמריקה הדתיים ליהודים להציג כדי פיק

 המפלגות חניכי אלה, יהודים דתי*. ״הישג
 בשום מעוניינים אינם דור, מזה הדתיות
אחר. מסוג הישגים

 במערך המפלגות: מצב של ביניים סיכום
חדש. כל אין

תחבורה
ת ב א ש ל טיולי□ ל

ב המכוניות בעלי של הארוכים התורים
 ל־ בשבוע אחד ביום שבחרו ישראל, ערי

 בעובדה רק להתנחם יכלו השבתת־מכוניתם,
חמו הגבלות הוטלו רבות בארצות אחת:

 המלחמה אחרי הנהגים. על יותר עוד רות
 התעלה לסתימת שגרמה הסואץ, גדות על

באר הוטלו חודשים, ואולי שבועות, לכמה
דרסטיות: הגבלות השונות צות

ת • פ ר  בסופי תחנות־הבנזץ סגירת :צ
 בבנזין, הפועלים קוי־הרכבת חיסול השבוע,
 פרטיות, מכוניות של הרדיוס על הגבלה
תצ את ״מרצון״ לצמצם הנהגים מן דרישה
 אלה מהוראות ההשתמטות 30ס/סב־ רוכתם

כללית. תופעה עתה היא
ה • גי ל צמ שבת, טיולי על איסור :כ
 לתע־ ,10סב־״/ לתחנות־הבנזין האספקה צום
.20ס/סב־ מרכזית להסקה ב־״/״סז, שיה

צמ שבת, טיולי על איסור :הולנד •
 כי דרישה ,157־ב׳ לתחנות האספקה צום

.157ב־־ מרצון תצרוכתם את יקצצו הנהגים
 הבנזין אספקת צמצום :איטליה •

.57ב־־
ק • ר מ  יקצצו הנהגים כי דרישה ג דנ

 האספקה קיצוב ,25ל4ב־ מרצון תצרוכתם את
.2070־3 חברחדהנפם מטעם
 להסקה הדלק צמצום :נורבגיה •

ל מרכזית .10ס
 גיורא של היבחרו אחרי חדשים ארבעה

המפ מרכז נשאר המפלגה למזכיר יוספטל
 שומם בתל״אביב, 110 הירקון ברחוב לגה,
 איש יוספסל, של עמלו סיני. ממדבר יותר

 תועלת להביא היה שיכול ואהוד, דינאמי
לגמרי. מבוזבז נשאר אחר, שסח בכל רבה

ם ״ פ  מכל יותר רעיוני מזעזוע סבלה מ
ב נציגיה היו המיבצע ערב אחרת. מפלגה

 להצביע חששו הם במיצר. נתונים ממשלה
 הצלחה של שבמקרה בפחדם המיבצע, נגד

 יאשימו כשלון של ובמקרה כללי, בבוז יזכו
הימנ ביג׳י. של בגבו סכין בנעיצת אותם
 הלהיב שלא פתרון היתר. מהצבעה עותם
מחבריה. איש

 לזעזוע גרמו הונגריה שמאורעות בעוד
 מפ״ם, של היהודיים החברים בץ רעיוני
 אי־הרמת על״ידי הערביים החברים זועזעו
 גדולה ציבורית במחאה המפלגה של קולה
 הנכסים אחד אלה, ערבים כפר־קאסם. בענין

 בעמל שנאספו מפ״ם, של ביותר היקרים
 במפלגה לתמוך מתקשים ארוכות, שנים של

 על להתקפה הקולקטיבית באחריות הנושאת
מצריים.

היא הלאומית הדתית המפלגה
 עם קשר כל בלי בצרה הנתונה היחידה
 אנשי כסף. מחוסר סובלת היא סיני. מיבצע

 עם לאיחוד בשעתו הסכימו הפועל־המזרחי
 עם מתחתנים שהם הנחה מתוך המזרחי,

ש מאחר אולם עשירה. אך מכוערת כלה
 באמריקה, ולא בארץ, רק הוגשם זה איחוד

 את להזרים שם המזרחי מנהיגי מסרבים
הישראלית. למפלגה כספם

 המי של גולדמן ״נחום המכונה בלום,
 סיגארים לטבעות־זהב, נסיתו בשל

 גבר קירשבלום, צבעוניות. ועניבות
 בלתי״ו אך ג׳ינג׳י, ושפם דשנות פנים

 להכנין כדי הכסף את מעכב בהחלט,
 והמתקדמים, הצעירים הרבנים קבוצת

 וו באמריקר״ הפועל־המורחי את הלים
 , מרותו. את לקבל בתוקף בים

 היה העוין, המצב את לרכך כדי
 התותח את לאמריקה השבוע לשלוח
 ש משה הדתית: היהדות של ביותר
 ולא שר־דתות, גם הוא שפירא אולם
 1 פנימיות לשיחות לאמריקה לבוא היה
פומביות, דתיות במות על להופיע כדי
 כן על ממשיים. הישגים להביא צורך לו

 של ביותר החמורים בימים מפלגתו, דאגה
חוק של הסופית לחקיקתו הפוליטי, המאבק

ה • די כ  30ל־ טיולי־שבת איסור :ש
 מרכזית להסקה האספקה קיצוץ שבועות,

.207ביס
 אך הגבלות, הוטלו לא :גרמניה •

.207ב־ס צומצמו המשלוחים
• : ץ י י ו ו שבת. טיולי איסור ש
ה • כי ר  איסור הבנזץ, קיצוב :תו
שבת. טיולי
• : ן ו ו  מספרים בעלות המכוניות כל י

ה לוח של זוגיים בימים הושבתו זוגיים
 בלתי־ מספרים בעלות המכוניות פל חודש,
בלתי־זוגיים. בימים הושבתו זוגיים
ה • י נ ט רי  תוך יונהג כללי קיצוב :ב

שבוע.
 לפחות, צריכים, היו לא ישראל אזרחי

 סתר העולמים ריבון מרכזית. להסקה לדאוג
השרב. בעזרת הבעיה את

משטרה
ת חסינו

ה שבת יום של הצהריים לפני בשעות
 לטיול רוטשסיין שרה הגברת יצאה אחרון,

 בשדרות טיילו הם חיים, בנה עם שבת של
ה לדירתם, הסמוכות בתל־אביב, רוטשילד

ה בשעת הביתה לחזור עמדו ושוב, לוך
צהרים.

 העוברים ומספר 12ל־ קרוב היתד, השעה
 עיני לנגד התרחש ואז מועט. היה ברחוב

 רוט־ חיים סיפר מחריד. מחזה ובנה האם
 בבית־הססר ב׳ כתה תלמיד ),7,5( שטיין

חש פינת רוטשילד, בשדרות ״היינו הכרמל:
 מכיוון באים אנשים שני ראיתי מונאים.

 מאחוריהם. בא קטן וילד חשמונאים רחוב
 החזיק הוא הראש. על תחבושת לו היתד.

 האקדח את קצת הרים הוא נוצץ. אקדח ביד
וירה.

 והאיש נופל האנשים שאחד איך ״ראיתי
 כך אחר אבל להרימו. מנסה ידו על שהלך
 לשם תיכף רצתי הגדר. על שוב נפל האיש

 אגרוף. כמו דם, של כתם שלו בבטן וראיתי
חשב יורד״ אקדח קודם שמעתי לא פעם אף
פורים.״ של אקדח שזה תי

 בהרבה. שונה היה לא האם שראתה מה
מ טוב כך כל רואה לא ״אני היא: סיפרה
 הילד התחיל יריה, ששמעתי ברגע רחוק•

 בן ראיתי אחריו. לרוץ התחלתי לרוץ. שלי
 ראיתי בו. מחזיקים אנשים ושני נופל אדם
ניגש אחד ובחור ידם על עומד קטן ילד


