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ב הנטיעות במיבצע מתפרסם החל הבז׳,
 לתוך התפרצו מחבריו ואחדים הוא חברון.
 וחיכו צעקו קיללו, שלום-עכשיו, הפגנת
 )2176 הזה (העולם מהמפגינים. אחדים

 שבלט מאחר הצלמים על־ידי צולם הוא
 ובתוק- בכובעו הרחב, במיבנהו כל לעיני
האוני בבניין היה ההמשך הרבה. פנותו

 שוב התפרץ הוא בתל־אביב. ברסיטה
 לאור יצחק קורבנו, על-ידי אחר־כך וזוהה

כו את ממנו שחטף ),2178 הזה (העולם
בעי הזיהוי אחרי במישטדה, והציגו בעו
 במקומו בעל־הזקן. יותר הופיע לא תון

 מיבנה אותו בעל משופם, בחור הופיע
 מפקח על־ידי כשבוע אחרי שנעצר גוף,

 בית־לחם. מישטרת איש קאליש, עזרא
 בעל־ האיש שזהו להוכיח ביקשו תחילה

 — ואחר-כך באוניברסיטה, שהתפרע הזקן
 ״הוא לבתים. ופרץ שהיכה האיש שהוא
מהשוט אחד אמר מאד,״ משונה בחור

 שמשהו חושב ״אני עליו. ששמרו רים
 לא הוא באמת, אצלו, בסדר כל-כך לא

סטו מכיר.״ שאני בו־אדם כל כמו נראה
בהפ המשופם הבחור על-ידי שהוכה דנט,
 הבטוחה שהדרך טוען בתל־אביב, גנה

 להזאב יתנו אם היא לזהותו יוכל שבה
 כפי כחמור, לנעור ממנו ויבקשו רמקול,
בהפגנה. שעשה

 תנועת־כך. של איש־הכוח הוא הזאב
 את מסביר אינו הרבה, מדבר אינו הוא

 האלים הוא לעומת־זאת, אך עמדותיו,
באו ההתפרעות .זמן כל במשך מביניהם.

 מושטות כשידיו הזאב עמד ניברסיטה,
 מילים. אותן על חוזר והוא בהזמנה קדימה
 התנועה, של הרוחני החבר עמד לצידו

 בדרך- נראה והרזה הנמוך יוסי דיין. יוסי
 של הרחבות כתפיו מאחרי מתחבא כלל

 אינו הוא המפגינים. בין שמפריד שוטר
 החזקים מחבריו מישהו כאשר אלא מכה,
ליידו. נמצא יותר

אפ חודש בתחילת ושחיטה. :שיקה
 בית־דין על־ידי יוסי נידון השנה ריל

הוא הוא בפועל. מאסר ימי 14ל- צבאי
 לצו בניגוד למערת־המכפלה בכניסה שם

 וברח תפקידו במילוי לחייל הפריע המושל,
 :השופטים ציינו בפסק־הדין חוקי. ממעצר

 קריית־ שתושבי ראשון מיקרה זה ״אין
 המימשל- עם עימות לכלל באים ארבע

 מטרות: שתי להשיג חייב העונש הצבאי.
אחרים.״ ולהרתיע גופו הנאשם את להרתיע

 תת־ הגדה, למושל פנו אנשים כמה
שלא בבקשה בן־אליעזר, בניימין אלוף

 בנס- הפעילים בין גזר־הדין. את להפעיל
 שלמה הראשי הרב היה השיכנוע יונות
 דיין נכנס לא עניין של בסופו גורן.

ה כי טען, גורן הרב של דוברו לכלא.
 והיא המושל, אל שפנתה היא גורן רבנית
גזר־הדין. באי-ביצוע המעוגיינת היתד.
בתוכ דיין החל הפומבי פירסומו את

 אירועים, יומן — השבוע הטלוויזיה נית
המצ אל חייך הוא כשבועיים. לפני

 לדעתו, מה, הקטן בנו את ושאל למות
התוכנית בעיקבות לערבים. לעשות צריך

 לדרמן דנילו הסטודנט על־ידי יוסי זוהה
 באוניברסיטה. בהפגנה אותו שתקף כאיש
או ימים כמה ואחרי למישטרה פנה דנילו

למעצר. והובא דיין תר
 בתל-אביב, בבית־המישפט הדיון בזמן

 עזריאל השופט קרא שעבר, השישי ביום
 ביניהן: נגדו, ההאשמות מיכלול את שפי

 סטירת על־ידי אחר מפגין תקפת ״אתה
 חייך דייו יוסי באשכים.״ ופגיעה לחי

 דיין במקום. שנכח ולקהל השופט, לעבר
הסטודנ נכנסו כאשר גם לחייך המשיך

לזהותו. כדי לתא־המעצר, המוכים טים

בבית־המישפט הזאב חשוד
- לגולני התגייס המרינס איש

!זאבים

ב נשיקה קיבל הוא לאור, יצחק כשנכנס
 אחרי דיין. על-ידי אליו שנשלחה אוויר
ב הנשיקה תנועת הומרה אחדות דקות

 ידידו של זו כמו מאיימת, שחיטה תנועת
הזאב.

 קלינמן חנוך הוא בפרשה נוסף עצור
 פקודת־המע- להוצאת בפקודה מירושלים.

 בירושלים בעבר נעצר כי מצויין נגדו צר
 אשר אחרים חשודים אחרים. מיקרים על

 לא עדיין למישטרה ידועים שמותיהם
נעצרו.

ך1חינ
ה השולט׳□ פ כי ב

 האקדמי העולם
 השמועות בעיקבות נסער

 לתפקיד מועמד־השר מידי עז
היגון• ה במערכת בכיר

 אלבק מיכאל לפרופסור התחייבתי"7_
 והתיק־ התיכנון ועדת כיושב־ראש למנותו

הכ להשכלה־גבוהה.״ המוסדות של צוב
 חיכתה והתרבות החינוך שר מפי זו רזה

 להשכלה־ המועצה חברי את בתדהמה
תקינים. לנוהלים הרגילים גבוהה,

 להשכלה- המועצה חוק נחקק 1958 בשנת
 נשיא־ על־ידי מתמנים שחבריה גבוהה,

 לענייני תאגיד בעצם היא המועצה המדינה.
 כמינים־ הפועלת במדינה, ההשכלה־הגבוהה

 לנשיא־ מוצעים חבריה עצמו. בפני טריון
 אינו ומיספרם הממשלה, על־ידי המדינה

 שני שר־החינוך. וביניהם ,25 על עולה
 ההשכלה־ בשדה בעלי-מעמד מהם שליש

 שר אנשי־ציבור. מהם ושליש הגבוהה
 המועצה יושב־ראש הוא והתרבות החינוך

שנים. חמש כהונתה שתקופת
ו פעולותיה שוכללו שנים חמש לפני

 לתיכ־ הוועדה הוקמה המועצה. של יעילותה
 להשכלה־גבוהה, למוסדות ולתיקצוב נון

 ההשכלה למימון נוגעות סמכויותיה אשר
 האוניברסיטאות במדינה. האוניברסיטאית

בצל הפתוחה, האוניברסיטה כמו ומוסדות
 גדול חלק קיבלו ,למוסיקה והאקדמיה אל,

זו. מוועדה מתקציביהם
 מתקציבן 650/סכ־ השר. שד האיש

 ציבורי, הוא האוניברסיטאות של הרגיל
 היהודית. והסוכנות הממשלה כספי

 עומדת ולתיקצוב לתיכנון הוועדה
 מצד הלאומיים והמוסדות הממשלה בין

 שני, מצד ההשכלה־הגבוהה ומוסדות אחד,
 את מציעה הוועדה ההקצבות. ענייני בכל

וה החברה בצורכי בהתחשב התקציב
 החידות על מוחלטת שמירה תוך מדינה,

האקדמית.
 המועצה מחברי ארבעה היו בדרך־כלל

 אחד ולפחות בכיר, אקדמי מעמד בעלי
 יושב־ראש הכלכלה. חוגי על נמנה מהם

ב השר, על־ידי מתמנים וחבריה הוועדה
 להשכלה־ הרגילה המועצה של אישורה
 מלאה במישרה מכהן היושב־ראש גבוהה.
ל הרגילה האקדמית פעולתו את ומפסיק
ה שנים. שלוש הנמשכת כהונתו תקופת

חב ושל חיושב־ראש של המכסימלי מינוי
 שש — תקופות שתי של הוא הוועדה רי

שנים.
 בראש עמד רוטנשטרייך נתן פרופסור

ה שש במשך ולתיקצוב לתיכנון הוועדה
בחו 26ב־ הבא, בשבוע האחרונות. שנים
 הוועדה של היום סדר על עומדת דש,

מקב בדרך־כלל חדש. יושב־ראש בחירת
 מעודכן רקע חומר חברי־הוועדה כל לים
 רב זמן לדיון, המועלה נושא כל על

הישי לקראת אולם עצמה. הישיבה לפני
 או רקע חומר כל התקבל לא הבאה בה

השר. מטעם מועמדים רשימת
ל מועמד־השר בתכלית. פשוט ההסבר

 פרופסור הוא הוועדה יושב־ראש תפקיד
הווע אנשי טענות את דחה השר אלבק.

 שיכהן ראוי זה בתפקיד כי שאמרו, דה,
 יהושוע כפרופסור בנושא, המתמצא אדם

 וחבר למדעים האקדמיה חבר יורטנר,
 פרופסור או שנים, ארבע מזה הוועדה

 שגם למדעים, וייצמן ממכון הררי חיים
לשני להשכלה־גבוהה. המועצה חבר הוא
 מועמד־ על וברורים גדולים יתרונות הם

 של היחידי יתרונו אלבק. פרופסור השר,
ב כימאי שהוא העובדה לתפקיד, אלבק

מו במקומה וכיפתו בד־אילן אוניברסיטת
נחת.

 שקמה הסערה, ותפילות. ממתקים
ה על השמועות בעיקבות האקדמי בעולם
נו לפעולה המר את עוררה העתיד, מינוי
ה המועמד כי שמועה, הפיץ הוא ספת.
 בן־שלמה, יוסף הפרופסור הוא שלו חדש
מ המוכתר כקומיסר באחרונה נודע אשר
 רשות־השי־ מליאת על שר־החינוך טעם
 מישרד של הפגדוגית המועצה ועל דור

 כאיש ידוע בן־שלמה והתרבות. החינוך
 מיש־ של החדשה המדיניות על הממונה

 ל- המחנכים נקראו שלפיה רד־החינוך,
שבת שאלות עם מחודשת... ״התמודדות

 ההגות המסורת, הזהות, האמונה, חום
מנכ״ל חוזר זאת שהגדיר כפי והחווייה,״
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באוניברסיטה ההפגנה כעת דיין ויוסי הזאב
!זאבים
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בנערת־זוהר מארש שרונה
זוהרים נעורים

 מי רק לעשות יכול בזה יבצע ף*
י  שנערך שהאירוויזיון לכך, שדאג ■

המוצ המיבצעים אחד יהיה בירושלים
 האירוויזיונים. בהיסטוריית ביותר לחים
 תוכנן ממנו פרט כל באירוויזיון, כמו

 למיק- אלטרנטיביים אמצעים הוכנו מראש,
 והבטיחות הביטחון נושא תקלה, של רה

 ועשרות החשיבויות, סולם בראש עמד
 שלא להבטיח כדי נערכו כלליות חזרות

חקר. בסוף יהיה
 הזמרת היתה הזוכה שבאירוויזיון אלא

 גיל־ אלכם של האחרון במיבצע עטרי. גלי
 המפורסמת נערת־הזוהר הזוכה היתד. עדי

 המסך על תופיע לא שרונה מארש. שרונה
 באולם, מהקהל בתשואות תזכה ולא הקטן

 של הפרטית ההפקה הצלחת בעיקבות אך
עב חייו, במיסגרת שרונה הופיעה אלכם,

 שלא היום וקשה איתו, להתגורר רה
חב אירוע בכל המאוהב בזוג להבחין

ה כל ואצל הטלוויזיה במסדרונות רתי,
אלכם. של הטובים חברים

בירו עליז גרוש הוא 37ה־ בן אלכם
נשו היתה חווה, לשעבר, אשתו שלים.

 בר־ לבומי אלכם עם לנישואיה קודם אה׳
 דקר הצוללת מפקד סגן שהיה מי קאי,

 ואלכס לחווה פקודיו. עם יחד וניספה
 עם המתגוררת גליה, ,6 בת משותפת בת

ברמת־חשרון. אמה
ארו מארש שרונה של הנישואים מסכת

 מאלכם צעירה שהיא למרות יותר, כה
 16 בגיל כבר אשר שרונה, שנה. 11ב־

 ומהר ישראל, של כבת־הנעורים נבחרה
 הצעירות כאחת בארץ התפרסמה מאד

 גרושים. להורים בת היא ביותר, היפות
 על באל־ העובדים מבכירי אחד הוא אביה
 של שווייץ סניף את מנהל הוא ועתה

 עתה מתגוררת אופנה, ציירת אמה, החברה.
באילת.

 הארץ נסערה 19 בת שרונה כשהיתה
הטל לבמאי נישואיה על מהידיעה כולה

 פרי. עמק רדיו, קריין אז שהיה ומי וויזיה
 ידועה דמות פרי היה תקופה באותה
 שלו, האישית החדשות מהדורת בארץ.

 סיג־ קקגה ,10 בשעה בוקר מדי שהגיש
 מבלי ישראל. קול של בחדשות חדש נון

מאו טיפש־עשרה בנות מאות היו להכירו
 קודם נשוי היה עמק העמוק. בקולו הבות

 היא הבכירה ובתו שרונה, עם לנישואיו
גילה. בת

 עם היפה הצעירה של נישואיה אולם
 כעבור שירטון על עלו הפופולרי הקריין

 העסיקו שלהם הפירוד ופרטי מועט, זמן
תקו במשך בעיתונים טורי-הרכילות את
הבחו התגרשו. ושרונה עמק ארוכה. פה
 מסמר להיות החלה והחופשית היפה רה
 ב־ שנערכו החברתיים הארועים מרבית של

לווין. שמעון את שפגשה עד תל־אביב.

 המיבצע
גדול הכי

א ודין ב המתגורר איש-עסקים הו
 מבוגר הוא גם בכפר־שמריהו. ווילה ״

 האהבה אך טובות, שנים בכמה משרונה
הני להינשא. החליטו והם פרחה ביניהם
 ומוצלחים ארוכים היו לווין עם שואים

 הם גם אבל פרי, עמק עם מאשר יותר
 שרונה שירטון. על מסויים, בשלב עלו,

 לחוץ־ ונסעה התגרשה, הבית, את עזבה
אביה. את לבקר לארץ

שרו־ כי השמועה לארץ הגיעה כאשר


