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 האחרון המועד — חמישי יום
הטפסים למסירת

 ץבוע-7 מנהג 1*7 עשה
שבוע! טוטובכ/י א7מ
בספורט ההימורים להסדר הסנעצה

 שעו השאריות
1 רוח״ ״מצב

 את בארץ גם להשיג מעתה
 המקורי הצרפתי התכשיר

 קשקשים נגד ביותר היעיל
 *־ שערות. זנשירת
 ו מקפר תכשיר האד •פטרול

אירופה ארצות בכל

ף- שיער בעלי לאנשים  מכסי
הכחולה באריזה האף ״פטרול

 הוכיח שגה 40 של גסיוו
 התכשיר הוא האו־ ש־פטדול

 והנדרש היעיל הבדוק
 באירופה. ביותר

 ותיווכח! סה1
 המרקחת בתי בכל להשיג
בארץ.
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במדינה
מישטרה

ק סו ת רי מו צ ע

דם ה קו ר קי ח ד
 בחורים שלושה

— בלילה הביתה חזרו
הסבר ללא בהם חיכו והשוטרים

 יונה לפנות־בוקר. שתיים היתר! השעה
 בדרך שלו הסוסיתא בטנדר נהג )29( קפלן
 ויקטיר׳ הקטן אחיו היו איתו הביתה. חזרה

ממסיבה. חזרו הם הרצל. וחברו
 שבהרצ־ ביתו לקירבת יונה הגיע כאשר

ו סטיישן, מכונית דרכו את חתכה ליה,
 ממכוניתו ירד יונה פתאומי. באופן נעצרה
 גרמה שכימעט המכונית, אל בכעס וניגש

כלי־הרכב. בין להתנגשות
מהי היתד. הסטיישן נוסעי של תגובתם

 טיל כמו הועף היטב, בנוי גבר יונה, רה.
 מחוסר־הכרה. שם ונפל הכביש, לעבר
הוא. גם הותקף עליו, להגן שיצא אחיו,

 הוא כי גילה מעלפונו, יונה כשהתעורר
 מראשו. זורם רב ודם הכביש, על שוכב

 מקומות. בכמה מרוסקת היתר, הימנית ידו
 במקום, עדיין היתר, התוקפים של מכוניתם
לעשות. פה ונועצו בסמוך ניצבו ואנשיה
 במכוניתם הוסעו הפצועים ואחיו יונה

ביילינסון. בית־החולים אל הביריוגים של
 למישטרת כרמלה, אשתו, פנתה כאשר
 התוקפים, על להתלונן וביקשה הרצליה,

 בהרצליה, איננה לכך שהכתובת לה נאמר
 כך תל־אביב. מחוז מישטרת במטה אלא

 קפלן, יונה את שפצעו שהתוקפים, התגלה
המישטרה. של המרכזי המדור בלשי היו

״הלכ שמות. מגדה דא המישטרה
 ״לברר כרמלה, סיפרה המרכזי,״ למדור תי
ו בעלי של ידו את ששברו אלה הם מי

ש שם לי אמרו הראש. את לו פתחו
 למעצר אותי יכניסו — לא אם כי אסתלק,

 את לדעת כשביקשתי פושעים. עם יחד
 לילה באותו שהיו השוטרים של השמות

 יפת רס״ר ,תרשמי לי: אמרו בהרצליה,
לך.׳״ יספיק זה — אדל ורס״ר

 דובר אריכא, עמוס סגךניצב הגיב
 ראו ״השוטרים תל־אביב: מחוז מישטרת
 רצו הם בטנדר. חשודים צעירים שלושה
פר התנגדו. והצעירים זהותם, את לבדוק

ה אושפזו ממנה שכתוצאה קטטה, צה
חקירה. נפתחה בביילעסון. צעירים

 לכתב המרכזי המדור מאנשי אחד הסביר
 לכוחותינו מעל עובדים ״,אנו ווזה: העולם

 שאנחנו השכר ויותר. ביממה שעות 12 —
בר אם לפחות, אז מצחיק. ממש מקבלים

 אותו, ללמד צריך בלילה, מתחצף קטן נש
עסק.״ לו יש מי עם שיידע כדי

יו את המייצג קאזיס, חיים עורך־הדין
 הוא כי הודיע המותקף, קפלן נה

 למפקח־ המיקרה על תלונה להגיש מתכוון
המישטרה. של הכללי

עתונות
ס ׳,..הצופה סוד בידנוד■ סקו

 עיתונאי ביקש אותו טרמפ
 עשה — ,,הצופה״

לצחוק המפר״? עיתון את
 ביל־ בסקופ זכה הצופה, המפד״ל, יומון

ה שאר בעוד האחרון. הרביעי ביום עדי
ב המערך סיעת מישיבת דיווחו עיתונים

 ראש־ כי הקודם, בלילה שנערכה כנסת,
 על הגולל את סתם רביו יצחק הממשלה

 הצופה יצא המפד״ל, עם המערך מגעי
 בידיעה: הראשון, בעמודו ראשית בכותרת
 אפשרות לבחור בוועדה בחר ״המערך
המפד״ל״. של צירופה

 עי- טעה למפד״ל, נגע שהנושא למרות
 הטעויות אחת את זו, מיפלגה של תונה

בארץ. העיתונות בתולדות המצחיקות
 של הפוליטי הכתב שיף, (״בובי״) שאול
 על הכל שיודע כאיש בכנסת ידוע הצופה,

הישראליים. בבית־המחוקקים אדם כל
 את שהיטעה שיף זה היה זאת בכל אולם
חמורה. כה בצורה עיתונו קוראי

ב השלישי ביום הטעות. אד טרמפ
ב לראשונה המערך, סיעת התכנסה ערב

ל לעיתונות. הפתוחה בישיבה תולדותיה,
הצע עמדה ויכוחים של שעות שלוש אחר

 צדוק, חיים והדתות המישפטים שר של תו
 המשא־ את תנהל אשר וועדה להקמת
כל בהסכמה לזכות המפד״ל, עם והמתן

 עומדת הישיבה כי היה נדמה כאשר לית.
 לטלפון שיף מיהר זו, בהחלטה להסתיים

לעיתונו. כך על להודיע
)27 בעמוד (המשך

גורן דרורית
 של בתו גורן, דרורית שד יכה 1ך
נמ גורן, שלמה לישראל הראשי הרב /
דרו־ למחלות־לב. רופא של בידיו עתה צא

 תמרי, ישראל ד״ר של פציינטית אינה רית
 בבית־החולים 38 בביתן למחלות־לב רופא
 החברה פשוט היא בתל־השומר, שיבא ע״ש
שלו.

 לא גורן הרב שבמישפחת מסתבר אולם,
 שיהיה צריך טוב. בבחור להתאהב סתם די
 הרב של לבת כראוי מכובד. ייחום לו

לו בעל־פיאות, יהיה שהוא צריך הראשי,
 החיצוניים הסממנים כל עם קטן, טלית בש
אדוק. יהודי של

 שומר־ אמנם הוא כזה. איננו תמרי וד״ר
 מסורתי מבית ומוצאו כיפה חובש מיצוות,
 מכל הנורא אך הכשרות, טהרת על המנוהל

 גורן שהרב למה בניגוד נטול־ייחום, הוא
 הוא תמרי של אביו בתו. עבור רוצה היה

להע אמנם שזכה בדימוס, ירושלמי שוטר
 במישטרה, מפקדיו מצד ביותר רבה רכה
ביותר. חילונית הערכה היתה זו אך

 הועמד האב
עובדה בפני

 צעי- נערה היא 1ה־ע כת דורית, ^
הרב אמה, את המזכירה ויפהפייה, רה |

כש בת־ישראל ככל בנעוריה. צפיה׳ נית
 הראשי הרב שהיה מי של וכבתו רה,

 והוצבה לצבא דרורית התגייסה לצה״ל,
 רפואית כמזכירה תל־השומר, לבית־החולים

.39א' בביתן
 בו זה בין מפרידים בלבד ביתנים שני

 ד״ר משמש שבו זה לבין עובדת היא
 בלתי־נמנעת תוצאה כרופא. תמרי ישראל

השניים. של פגישתם היתה זו, מעובדה
 בחדר־ רק התראו הם דבר של בתחילתו

 המידשאות ועל בית־החולים, של האוכל
 השניים החליטו כאשר הביתנים. שליד

 יותר, רציני בחותם ריגשותיהם את לחתום
בשרי הראשי, הרב בית אל !תמרי הוזמן

בתל־אביב. המלך שאול רות
 את קיבלו שלמה והרב צפיה הרבנית

 כי להם ברור היה בסבר־פנים־יפות. הצעיר
 דדורית, של הרבים מידידיה אחד עוד זהו

 בני בהברת מקובלת נערה תמיד שהיתר.
ובצבא. בבית־הספר גילה,
 הצי הזוג על־ידי להם, נרמז כאשר אך
 רעיון את ברצינות שוקל הוא כי עיר,

גורן. אבא התחלחל .הנישואין,
שאיר אחרת, פרשה לו הזכירה הפרשה

 בלבד. שנים חמש לפני במישפחתו עה
 רצונה את ,תחיה, הבכירה, בתו הביעה אז

 שהיה צעיר, כלכלן שפירא, לאהוד להינשא
פשוט. חייט היה אביו אחת: מיגרעת בעל

 נישואי כנגד כוחו בכל נלחם גורן הרב
 טוב שידוך לה צפה הוא הבכירה. בתו

רבים, חודשים אחרי רק יותר. מכובד יותר,




