
 ביטל שמעון,פרס
לבנו בר־מצוה חגיגת

 פרם, שמעון והתיקשורת, שר־,התחבורה
או גדולה, כר^מיצווה חגיגת השבוע ביטל

 הביטול סיכת הצעיר. לבנו לערוך עמד תה
 מעציבים אירועים של בשורה קשורה

השר. של במשפחתו שאירעו
 של תקיפה נסיון היה זו בסידרה האחרון האירוע

 בחדר־ לה שארב מטורף־מין, בידי סוניה, השר, אשת
 פרס. משפחת עתה מתגוררת בו החדש בבית המדרגות

 המטריד התוקף, מידי להתחמק הצליחה השר אשת
רמת־אביב. צפון באיזור רבות נשים לאחרונה

 קולק תדי
הפנתרים לעזרת

הח קולק, תדי ירושלים, עירית ראש
 השחורים״. ״הפנתרים לארגץ לסייע ליט

 של בום ס להקציב תדי הורה ראשון כשלב
 כשבו־ הפנתרים מטה לשיקום ל״י אלך 12
שבועיים. לפני ונהרס שהוצת מוצרארה, נת

 הסוכנות הנהלת יושב־ראש פינקום, אריה גם
אח בפנתרים. בתמיכה נדיר רוחב־לב גילה היהודית,

 של סכום פינקום תרם הארגון, ראשי עם שנפגש רי
 היה נדיב פחות לארגון. האישית כתרומתו ל׳׳י, אלף

 לסייע הוא גם שהתנדב המשטרה, מפכ״ל קופל, פנחס
 מכוניות לרשותם להעמיד להם, הציע הוא לפנתרים.
 ילדי את הגדול בחופש להסיע שיוכלו כדי משטרה,

בארץ. לטיולים מוצרארה

 ,פתוחה ,אוניברסיטה
הטלוויזיה באמצעות

 ברצינות לטפל החלה הלימודית הטלוויזיה הנהלת
 במיס־ פתוחה״ ״אוניברסיטה של להקמתה בתוכנית

 שהמועצה אחרי הלימודית, הטלוויזיה שידורי גרת
שי של בישראל יישומה את אישרה גבוהה להשכלה

בברי שנתיים מזה הנהוגה זו, אקדמאיים לימודים טת
טניה.

 אקדמאי לתואר להגיע ניתן זו, לימודים שיטת לפי
המופ והשידורים ההרצאות מלבד הטלוויזיה. בעזרת

התל נעזרים הפתוחה״, ״האוניברסיטה במסגרת עלים
האו רשות ידי על להם הנשלח כתוב בחומר מידים

עומ כן כמו כמובן. לשלם יש שתמורתו ניברסיטה,
בהש ניסויים עורכים הם בהם מעבדות לרשותם דים
הסטודנ של השיעורים על גם המפקחים מורים, גחת
בכתב. הנעשים טים,

 מנהל את ללונדון שלחה הלימודית הטלוויזיה
הנו את ללמוד כדי לורברבוים, יעקב שלה, ההפקות

 ליפ־ שניאור שהפרופסור אחרי טכנית, מבחינה שא
 החינוך, במשרד העל-תיכון החינוד על האחראי סון,
באנגליה. בביקור השיטה את מכבר לא בדק

 הטלוויזיה מנהל שובל, אריה לדעת
האוני את להפעיל יהיה ניתן הלימודית,

 שנתיים. תוך בישראל הטלוויזיונית ברסיטה
 יהיה עליה האקדמאי שהפיקוח לוודאי קרוב
תל-אכיב. אוניברסיטת בידי

 הגדולים המהמתם
 אנשי - בטוטו

המאורגך ״הפשע
המו וראשי לבדורגל ההתאחדות ראשי

החקי ועדת גפני שהופיעו להימורים, עצה

 השחיתות את החוקרת הממשלתית רה
העלי הלאומית, בליגה המשחקים ומבירת

 עובדה החקירה ועדת בפני בעדויותיהם מו
 שהימרו אלה כין זהות שיש :אחת יסודית
 לבין בטוטו, גבוהים כסכומים העונה

 בסלו רן של בכתבותיו שהוזכרו השמות
כישראל. המאורגן״ ״הפשע באנשי בהארץ

 שמות. חמישה כוללת הגדולים המהמרים רשימת
 והמועצה לכדורגל ההתאחדות לראשי ידועים השמות

 כיוון דבר, להוכיח יכולים אינם הם אולם להימורים,
ההימו בשיטת הקיימת פירצה ניצלו אלה, שמהמרים

 לציין חייב המהמר אץ זו בשיטה בארץ. הקיימת רים
 המהמרים שלו. הניחושים טופס גבי על זהותו את

 באמצעות גדולים בסכומים להמר נוהגים היו הגדולים
 הטוטו, של המרכזיים במשרדים מוסרים שהיו טפסים
 בבנקים כמו מוסכמים, סימנים היו הטפסים כשעל

שוייצריים.
מי לשלוח היה ניתן גדולות, זכיות של במקרים

 בידי שנשאר הניחושים מטופס חלק אותו עם שהו,
 הזכיה את ולקבל המוסכם, הסימן את ושנשא המנחש

הזוכה. זהות את לגלות מבלי

 נוסף אדם היה האם
הרצח? בחדר

 (העולם קליפצקי עודד רצח לאחר שבועיים
 כלשהו חומר החוקרים בידי עדיין אין )1766 הזה
 הגיעו החקירה, כמהלך מהחשודים. אחד אף נגד

 בחדר היה הרצח בעת בי למסקנה החוקרים
 וידידה תנעי, זוהרה הנרצח, מלכד הרצח,
 נסי־ זה אדם רביעי. אדם גם עטיה, שמעון

 א הובילו כאשר וזוהרה, שטעון עם
למח מכן לאחר וירד לכית־החולים, הפצוע
 הבסה סכום את איתו נוטל כשהוא תרת,

 אקדח את וכן הנרצח, אצל שהיה הענקי
 שמעון, בידי היה הסברה שלפי הטוטו
לתוקפים. אש השיב איתו ואשר

 בראשותם החוקרים, צוות היה הרצח, לאחר שבוע
פסי לביא, אליהו ופקד פרסבירגר יהודה פקד של

 נתגלו שנעצרו, החשודים שכל לאחר למדי, מיים
 בצוות, המוראל עלה יותר, מאוחר פוריים. כבלתי
 וחביב לביא ניסים מהחשודים, שניים של באליבי כאשר

 שעליהם ניסים, של חבריו סדקים. נתגלו אבו־זמיל,
 במכונת־אמת, לבדיקה נלקחו שלו, האליבי התבסס
שיקרו. שהם המשטרה, לדברי ונתגלה,
 יישבר אם אף ביותר, הטוב במקרה שגם אלא
המש בידי עדיין נותן זה אין השניים, של האליבי

 יבכרו העצורים אם ביחוד — לאשמתם הוכחות טרה
 לשמץ החוקרים מתפללים כרגע, לשתוק. להמשיך

הנכון. לכיוון אותם שתעלה להלשנה דהיינו, — מזל

נסע
ודד
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 ואין טובה, בשיבה שעבר בשבוע נפטר טבנקין יצחק
 צעירים ימותו שלא לבניה מאחלת שאינה בישראל אם

גול הממשלה, ראש את לנחם עזר לא זה אולם יותר.

 בעד ההלווייה בטקס לעצור הצליחה שלא מאיר, דה
בתחי ארוכה. כה בדרן ותיק כה חבר אובדן על יגונה,

הנישא המצומצם, מבטה ורק עדיין, עצורה חיתה לה

 המציף הזיכרונות מבול על העיד למרחקים, כאילו
 התקף על התגברה כאשר עצור. בבכי פרצה אחר אותה.

טקס. גינוני ללא בידיה, עיניה את מחתה ונרגעה, הבכי


