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 של טענתו אליהם.״ הצטרף והוא עליו
 קיבל הוא הנאשם. את הצילה נהן־צידון

בפועל. חודשיים רק ממנה מאסר, שנה חצי
מס החיילים שני של מישפטם בעוד

 ליבם למגינת מוקדמת, בוקר בשעת תיים
 סגן־אלוף מדרגת הסקרניים הצופים של

 עד החיילת של מישפטה נמשך ומעלה,
 בעלת התמירה, הצעירה בערב. שבע ■השעה
 הסכימה לא הנאות והפנים החטוב הגוף

ב בשימוש ואופן פנים בשום להודות
שלה. האורגיה לצורכי חשיש
 בית- קיבל העדויות שמיעת לאחר רק
בהת רק אותה והרשיע טענתה את הדין

הש — מדים לובש הולמת שאינה נהגות
השופ צבאי. מחנה בתוך באורגיה תתפות

 שוק- החיילת זה. במקרה רחמנים היו טים
 שלושה רק הוא כשעונשה ליחידתה ררה

על־תנאי. מאסר חודשי

דת
רבית פ ס ת ־ דו ד ק ^ ד

 הארץ ח-.733 ״דיברי
 פושע אותו... תקיא

מוחלט...״ אפיקורס ישראל...
מטעם חבר־הכנסת פרוש, מנחם הרב

לשו את לנצור רגיל אינו אגודת־ישראל,
 מועמד הוא בכנסת המקללים בין נו.

 סידור־תפי- על ירק מאז האלוף, לתואר
במליאה. נאום בעת רפורמי לה

חמתו את ,שעבר בשבוע שפך כאשר
 גורן, שלמה האשכנזי, הראשי הרב על

ב זכה השבוע לו. מצפה מה ידע בוודאי
 בצורת באה זו הראוייה. הנגדית מנה

 הכהן בחתימת בעיתונים, מודעה־בתשלום
 צבי הקשיש הרב גוש־אמונים, של הגדול
קוק.* הכהן יהודה

 הרב-הגאון כתב לשנאותו״. ״מותר
 ארץ־ישראל אנשי של משיחם בעל־הזקן,

:השלמה
 אותו של דברי־הנבלה לראות ״נזדעזעתי

 (במסכת חז״ל דברי לפי (אשר החצוף,
ומו רשע לקרורתו מותר ד) צדף תענית

 דכ־ אע״ג שם (ובפירש״י לשנאותו, תר
 יוצא זה והרי כמוך, לרעך ואהבת תיב

 מרן בשעתו ברבים ביזה אשר מהכלל),
 ׳ר הרב לפיכך ואשר זצ״ל, הרב אבא

 בית־הכנסת עזב זצ״ל מלצר זלמן איסר
 ה־ אנשי של נציג כמו הוא ואשר הזה,

 אורו־של- כיבו שהם הידועה, ״אגודה״
 מרן של חייו וקיצרו דמיו שפכו עולם,
 ״מנהיגם״ על אמר אשר זצ״ל, הרב אבא

 נתקיים וזה אותו, תקיא הארץ כי הידוע
 בדרך בחוץ־לארץ נשמתו בצאת במלואו
 של ובצילו ה״אגודה״ בשליחות נסיעתו

 חז״ל בדברי הנקרא הידוע, אותו־האיש
נכ שעשאוהו פושע־ישראל, נ״ז) (גיטין

 אדמו״ר של קדשו כלשון עבודה־זרה, רים
זצ״ל. הרב

 תלמיד־חכם המבזה של דינו ״והרי
 הפסוקה, בהלכה ומפורש ומוחלט ברור

 ורבצה ומוחרם מנודה שהוא רמג, בסיסן
דאו בספרא דכתיבתא והקללה, האלה הו

כמפו מוחלט, אפיקורס הוא והרי רייתא׳
וכנ״ל. ובפוסקים בגמרא צבדחז״ל רש

 הקב״ה שהקפיד חז״ל דברי ״וידועים
 על מאשר יותר צדיקים של כבודם על

 בחילול־השם. מקיפין ואין בעצמו. כבודו
 קידוש־השם להרבות תברךיהשם- ויזכנו

יש כל ולזכות ולהאדירה, תורה ולהגדיל
ומיצוותיה.״ תורה בריבוי ראל

התנחלות
* הירי מי ב טז ר

 זועקים מתגחליםה פעור
 קצינים פוגו ?רחמים,

 שהועמדו מחדריהם
המתנחלים ?רשות

 מעל שרון אריק החקלאות שר כשעמד
הזל גשם את ותאר בכנסת הנואמים דוכן

 היושבים המסכנים במתנחלים המכה עפות
 ופוגע הרות נשים מרטיב זמניים, באוהלים

רבים, היו רכים, ילדים של בבריאותם

אב הראשון, האשכנזי הראשי הרב *
ש יהודה, צבי של אביו קוק, יצחק רהם
החרדים. הרבנים על־ידי חייו כל נרדף

 יכלו שלא למתנחלים, המתנגדים מאלה גם
עליהם. לרחם שלא

 של וחיילים, קצינים עשרות כמה אולם
בינ יושב שם מורה, לאלון סמוכה יחידה
 אמונים, גוש של שומרון קרני גרעין תיים

 כשקראו מר, צחוק לצחוק שלא יכלו לא
ההת על הממונה השר דברי את בעתון

צה״ל. של המילואים ואלוף יישבות
יתיי שומרון קרני גרעין כי כשהוחלט

לר הועמד צה״ל, בבסיס זמני באופן שב
החיי בפי הקרוי מאהל, הגרעין אנשי שות
 שעות מספר תוך הזרוק.״ ״המאהל לים
 כהלכה ומסודר צבאי ממאהל המאהל הפך

 כ־ החיילים אחד על־ידי שהוגדר למשהו
 קרני אנשי נודד.״ קרקס של ״אחוריים

 צרכיהם, על שענה במאהל הסתפקו שומרון
הרא ביום כשהחלו השמש. זרחה עוד כל

 נזעקו זלעפות, גשמי לרדת שעבר שון
 התיקשורת כלי את הזעיקו הם המתנחלים.

 את ״להציל בקריאה שרון אריק אל ופנו
ילדינו.״ בריאות

תוך החוצה. הושלו היקר הציוד
הבטחון משר הוראה הגיעה שעות מספר

המתנח את להכניס הצבאי הבסיס למפקד
 נשמע המפקד עצמו. הבסיס תוך אל לים

החיי מגורי את פינה להוראות, במהירות
 וטפם נשיהם על למתנחלים ואיפשר לים

 והמוגן המסודר החיילים למאהל להיכנס
הגשם. בפני

 שפינו ולחיילים למפקד להודות במקום
 להיכנס הגרעין ראשי סירבו המאהל את

 כשל מגורים תנאי לקבל דרשו הם לתוכו.
 אבן. בבנייני ולהתגורר בקבע המשרתים

 מיבנה הוא בסיס באותו היחיד האבן בניין
 היחידה קציני מתגוררים בו דו־קומתי
 חדרי בו שוכנים וכן שלה הקבע ומשרתי
היחידה. סגל ומועדון ולימוד הרצאות
 המתנחלים, לבקשת סירב היחידה מפקד

 שוב איתו. להתווכח כלל טרחו לא אלה
 אחר־הצהריים ובשעת הקשרים הופעלו

קצי המתנחלים. ייחלו לה ההוראה הגיעו
 4כ־ במקום המתגוררים כאלה ביניהם נים,

 את בחופזה לעזוב הוראה קיבלו שנים
ב המתנחלים. לרשות ולהעמידם חדריהם
 מתנחלים של משפחות עמדו רבים מקרים

הק את מזרזים כשהם החדרים, דלת ליד
ולהס חפציהם את במהירות לארוז צינים
מהחדר. תלק

למתנחלים. הספיקו לא שפונו החדרים
 ציוד היה בהם חדרים, שני עוד גילו הם

 הכניסה היתה אליהם ערך יקר תחזוקה
 היו שלא היחידה לחיילי גם לתחום מחוץ

 לפנות הבסיס ממפקד דרשו הם בתפקיד.
 שאיימו רק סירב. המפקד אלה. חדרים גם

 החלונות אל שוב יפנו כי המתנחלים עליו
 הסכים בממשלה, שלהם הפרטיים הגבוהים

 ולהניחו היקר הציוד את לפנות והורה
 נשים כמה פלשו החדרים אל לבניין. מחוץ

שומרון. קרני גרעין של עליזות
במ המשרתים הצעירים הקצינים אחד

 קצינים שני עלבון. של בבכי פרץ קום
 בה מהיחידה העברה בקשת הגישו אחרים
 והקצינים החיילים שנים. מספר שרתו

 מהגשם מסתור במציאת עסקו האחרים
ומהסופה.

אדם דרכי
ס !׳אט־נא□ בי א ־ ל ח ב

 מן הפליטים זוג
 הודיאט־גאמית הסירה
צכריט להוליד מקווה

 פליט של תקן על צ׳אן־ואן היין כשהגיע
 שני 30ה־ בת מו אשתו בחברת לישראל,

 העלה לא ,39ה־ בן סט־צ׳ו קין וגיסה אחיה
 הרחוק במיקצוע בארץ יעסוק כי בדעתו

 מולדתו בסייגון בישול. — רב מרחק ממנו
 ואילו וטלוויזיה, רדיו טכנאי היין היה

מוסמכת. אחות היתד, מו אשתו
ש אחרי לאופקים המישפחה כשהגיעה

נוס ויאט־נאמים פליטים עם יחד ניצלה
 מייד נשלחה ישראלית, אוניה על־ידי פים,

 המיש־ בני מכל עברית. ללמוד כדי לאולפן
 מכפי צעירה הנראית מו, התגלתה פחה

השפה בלימוד ביותר ככישרונית גילה,

 בהחלט שאפשר עברית דוברת היא וכיום
להבינה.

 מוצא אולם בסייגון, נולדו וצ׳אן־ואן מו
 קצר זמן נישאו השניים מסין. מישפחתם

השסו מוויאט־נאם הגבול את שגנבו לפני
 ששהו אחרי ילדים. להם אין ועדיין עה,

 הזוג בני באו באופקים חודשים שלושה
 בתל־ לביקור האחים שני ועם הגיס עם

 הסינית הקהיליה בבני פגשו כאן אביב.
 בתל-אביב הסיניות במיסעדות העובדים

וה דיזנגוף, ברחוב בקומונה והמתגוררים
 באותה בדיוק לעבוד. רצונם את ביעו

 סינית צעירה הנדל, סלינה עמדה תקופה
 שני אבי הישראלי, מבעלה בנפרד החיה

 דרוש והיד, סינית, מיסעדה לפתוח ילדיה,
 לדבריה, לה, כשהסתבר עובדים. צוות לה

 .עבודה, למקום זקוקים שהוויאט־נאמיים
 ויאט* מיסעדה לפתוח בו־במקום החליטה
בישראל. מסוגה הראשונה נאמית,
 במיסע- עבודה קיבלו מו של אחיה שני

 מו, ואילו צ׳רי מנד׳יס שאולי רפי של דתו
הת במיקצועו, טבח שהוא והגיס, בעלה
 סלי- של החדשה במיסעדתה לעבודה קבלו

נה.
עלי בחורה היא מו זהב. שווים מים

 כעוזרת- מגדירה היא תפקידיה את זה•
 מסבירה והיא הניקיון, על וכאחראית טבח

 ״אני באולפן: שרכשה העילגת בעיברית
ב לומדת הרבה. לא עיברית, קצת מבינה
 עכשיו באופקים, אני עכשיו עד אולפן•

 עם גר אני דואג. פלינה בתל-אביב. אני
בדיזנגוף.״ בדירה וסינים מישפחה
״ב אופקים? את המישפחה עזבה מדוע
 חודשיים לומדים. רק עבודה, אין אופקים

באו מועצה מראש מקבלים כסף קצת יש
עבודה.״ לחפש צריך — נגמר כסף פקים׳

 לא כי בשפתם מסבירים הוויאט־נאמים
 מספרים הם ממולדתם. כסף איתם הביאו

 על־ידי במשותף שנרכשו מטילי־הזהב על
מנ דן־קוואי, לה אצל הנמצאים הפליטים

 ״לא מו: אומרת הפליטים. חבורת היג
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מו ואשתו צ׳אן־ואן היין פליטים־טכחים
"טובים האנשים טוב, ״ישראל . . .

 כבש תסגיר
, את ■דין  
ש אח ״ ד  
הכסא ואת

 בנמל ביותר החשובים האישים דר ^
 להרבה כבר שימש בן־גוריון התעופה ו ג

 הישיבה כי נראה אך היסטוריים. אירועים
 אחת היתד, ימים, 10כ־ לפני בו שנערכה
מדי בתחום ביותר הגורליות הישיבות

הישראלית. הפנים ניות
 חזרה ידין ייגאל הפרופסור כשהגיע

 לקבל באו בארצות־הברית, מסיוריו לארץ
בתנו היום החזק האיש שניים. פניו את

 תמיר, שמואל לשינוי, הדמוקרטית עה
 לכנסת, התנועה ברשימת שניים ומיספר

רובינשטיין. אמנון
 ראש היה בה לשיחה הסתגרו השלושה

 ידין בפני תיאר תמיד תמיר. הדוברים
 ראש־הממשלה של הבריאותי מצבו את

 היה קשה תמיר, דברי לפי בגין. מנחם
 לחיות. בגין ממשיך כיצד כלל להבין

 שלוש כבר לקה בגין כי לידין סיפר הוא
 בפניו פירט חמורים, לב בהתקפי פעמים

ההש ואת בגין מקבל אותן התרופות את
 מחלת על תרופות אותן של החמורות לכות

שלו. הגבוה הדם לחץ ועל בגין של הסכרת
 הוא נדהם. בשיחה שנכח ■רובינשטיין

 של הרפואית הדיאגנוזה את לסתור ניסה
 אחת פעם רק לקה בגין כי טען תמיר,
 הדם ולחץ הסברת של התיאור וכי בליבו

לרו ויתר לא תמיר ביותר. מוגזמים הם
לפ לממשלה נכנסים היינו ״לו בינשטיין.

 היית מזמן כבר אתה חודשים, שלושה ני
לידין. אמר הוא בפועל,״ ראש־ממשלה

 כי החליט ידין הפור. הוטל רגע באותו
 עוד רק צריך היה לממשלה. נכנס הוא

 התואר את ידיו יקבל אמנם אם לברר
 בעת ראש־ד,ממשלה מקום ממלא של הנוסף

משר נוסף קלף תמיר שלף כאן היעדרו.
 ערך בארצות־הברית, היה שידין בעת וולו.

הלי עם משלו פרטי משא־ומתן תמיר
 עם תמיר סיכם אותם הדברים בין כוד.

לידין. הנוסף התואר הבטחת היה הליכוד
הרפו התפקיד ועל הפגישה על הסיפור

 הוא היתר בין החוצה. דלף תמיר של אי
 הארץ, הגדולים העיתונים שלושת אל הגיע

ל נזעק תמיר אחרונות. וידיעות מעריב
 את לשכנע ׳והצליח העיתונים מערכות

הסי את לפרסם שלא שלושתם עורכי
הפת לדאגה היה תמיר של נימוקו פור.

 לכל העם. ולמוראל לראש־ד,ממשלה אומית
 שני כי סיפר הוא העיתונים מעורכי אחד

לבקשתו. נעתרו כבר האחרים העורבים
מחב כמה אל גם הגיע הסיפור אולם

מר ישיבת לפני שעות מיספר ד״ש. רי
 האחרון, החמישי ביום שנערכה ד״ש כז

 לשכנע ותמיר ידין הצליחו בה ישיבה
 נערכה לממשלה, להצטרף המועצה את

 בכנסת. וסיעתה ד״ש מזכירות של ישיבה
הכ לחברי גילה וירשובסקי מרדכי ח״כ
הצ כיצד הנדהמים, המזכירות וחברי נסת
לממ להיכנס ידין את לשכנע תמיר ליח

 בערב, שנערכה המרכז בישיבת גם שלה.
 הפגישה על ארדון מרדכי הפרופסור רמז

בלוד.
 מוסת ידין, הועילו. לא אלה כל אולם
 על השפעתו מלוא את הטיל תמיר, על־ידי

 הכניסה בעד יצביעו למען המועצה חברי
לאו חרום מצב על הכריז הוא לממשלה.

ל בנוסף סודי, שמיני תנאי וגילה מי,
 לקואליציה. להצטרפות ד״ש תנאי שבעת

 ד״ש של המפורסמים מהתנאים אחד אף
 ידין אך בגין, על־ידי נענה לא להצטרפות

לדבריו, האומר השמיני התנאי את שלף
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