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זא עשה דיין עשהבמדינה
 יגיע הזד, האסון שסיפור בני־המישפחה

 נגד אם של ולתביעות מישפטי לדיון
ואחותו. אמו נגד ובן בנה,

 בהט, אבי הבדרן של אחותו היא רינה
 בני־המישפחה על־ידי שהוגשה והתלונה

 ביום אחותו, מבית לקח אבי כי טוענת
ו האם יקרים. וחפצים כסף ההתאבדות,

 הבדרן- של הצעירה אחותו יקירה, בתה׳
 למישטרה שניתנה בתלונתן, טוענות חקיין

 אבי כי רפואה, אריה עורך־הדין באמצעות
 וטלוויזיה תכשיטים ובסחיטה במירמה לקח

ההת ביום אחותו בבית שהיו ציבעונית,
אבדות.
 השמונה, בת בתם עם ודינה, בקר מנחם

 עבד כשנישאו בראשון־לציון. בבית חיו
 בתעשיה לעבוד פנה אחר-כך כמסגר, מנחם

 חנות שכר אחדים חודשים לפני הצבאית.
 הבית את ופתח בראשון־לציון רופין ברחוב
חשמל. למוצרי סלון הטוב,

 מתוחים היו ואשתו מנחם בין היחסים
 על האחרונות, השנים ארבע במשך מאד
תלו כמה מנחם. של אישיות בעיות רקע
 ראשון־לציון למישטרת בעבר הוגשו נות
לרינה. מנחם של ומכות תקיפות על

 לשיאו. הריב הגיע שעבר חמישי ביום
מאו לילה בשעת בבית. היתה לא הילדה

 בוח־ יהודית רינה, של אמה הגיעה חרת
 לגב- הביתה, אליה אותה ולקחה בוט,

עתיים.
 אחדות שעות אחרי ניצחי. משולש

ל רגילים שהיו השכנים ידיה. נשמעה
 מייד וקראו נבהלו ליריות, לא אך צעקות׳

 גופתו את ראה שהגיע השוטר למישטרה.
במיצחו. יריד, כשפצע מנחם, של

 השישי ביום המחרת. ביום סיפרו לרינה
 למיש־ המישפחה בנות של תביעה הוגשה

 אחותו לבית פרץ שאבי בטענה טרה
לירות. 300,000 של בשווי רכוש משם ולקח

 לעניין להתייחס מסרבת אבי של אמו
 יעשה שהוא מה שלי, הבן ״הוא התלונה.

 נגד מדברת לא אמא שלי. הבן ישאר הוא
 מספרים בוחבוט יהודית של שכניה בנה.״

 האחרונים הימים במשך אחדות פעמים כי
ו זכוכיות שבירת קולות צעקות, נשמעו

 לזהות יכולים אינם כי טוענים הם איומים.
 אך אחרים, או אבי זה אם המאיימים, את
היטב. שמעו האיומים את

 מועדון את כחודשיים לפני שפתח אבי,
 ברחוב בדירת־גג מתגורר ביפו, רזברררז
 שהתלונה טוען הוא בתל-אביב. סירקין

 הגיש לה וכתשובה נכונה איננה נגדו
ואחותו. אמו נגד תביעה
:אבי שד סיפורו זהו

 יום לבית נכנסתי שאני אומרות הן
 דברים לחץ, תחת ולקחתי, ההלווייה, אחרי
 כשבאו הבית. מתוך לי, מגיעים היו שלא

 יפית. גרושתי, בבית הייתי ההאשמה עם
 אותי הזמינה והיא שלי, הבן של אמא היא

 ההלווייה. אחדי בבית אצלה ולנוח לבוא
 תרצו, לא או תרצו בינינו, היחסים הם אלה

 הילד. של האבא אני כי כבוד, לי תתנו
 משולש — קובע אני ניצחי, משולש זה

 1315:6 1116 11116 אומר: אני ולכן ניצחי,
 אלגנטי, הכל אצלי 1 3מז 1116 11651.:

 בכל, התחלקנו כשהתגרשנו סגנון. סטייל,
ה החיים את אני הבית, את לקחה היא

 לאן יפה, בבית. אצלה הייתי חופשיים.
 לחבר ואמר אותי ראה הוא בא, השוטר

 מסומם!״ הוא בהט? אבי זה ״מה, שלו:
 אני מועדוני־לילה, לי יש מצהיר: אני אז

 מעשן? קמפארי. כמו זה פטל, רק שותה
 פרלמנט או קנט רק מעשן מעשן. אני כן,

 אותי ללכלך שרוצה אחד אמרתי? איך
.111611651: — אני אותו. אלכלך אני בשקר,
 אבי את כששואלים עליז. בן־אדם אבי

 אבי אז מצב־רוח, עם תמיד הוא איך
 משהו זה טיבעי! טריפ זה אצלי עונה:

 אותי. מעריך הוא כי לי, נתן שאלוהים
טיבעי. חוש־הומור לי יש

היש בפסטיבל הראשון במקום הייתי
בעי לא כלום. פירסמו לא להומור. ראלי
 בנוק-אאוט בהט אבי בכותרות. ולא תונים
 לאבי אבל אמרגן. אין בהט לאבי כי טכני.
איכפת. לא בהט

 הייתי תמיד הילדה. בשביל הבל
 צרות היו אם אלי באו תמיד טוב. חבר

 יודעים בעסקים. וגם מישפחה גם לאנשים.
מישפטים. צריך לא בסדר. שאני
בלי רביעית קומה בפנטהאוז, גר אני

)47 בעמוד (הנזשך

)39 מעמוד (המשך
למג לגיטימציה נתן בכך כי תפס לא הוא
עליון. בדרג אש״ף ראשי עם עים

 מכן לאחר מייד מראש? ידע מי
 קרייסקי נדחה. כולו והעניין בראנד, חלה
 מעמדו כי סברו רבים בבחירות. עסוק היה

מוחץ. ניצחון נחל זאת תחת אך יתערער,
 לשמוע נדהם העולם השבוע. בא ההמשך

 ונתקבל לווינה, הגיע עראפאת יאסר כי
 שיצא הקאנצלר, על־ידי מלכים בכבוד שם

נמל־התעופה. אל לקראתו
 מטעמי כנראה בסוד, אז עד נשמר הדבר
 ארצות- ראשי כי להניח יש אך ביטחון.
 כשם כך, על ידעו וברית־המועצות הברית
 את שהזמינו בולגריה, ראשי זאת שידעו

 לווינה משם להגיע שיוכל כדי עראפאת
 במלון שוכן עראפאת ושקטה. נוחה בדרך

המפואר. אימפריאל
העמ של הדדי בירור למיפגש: העילה

 תחילה והאינטרנציונל. אש״ף של דות
 קרייסקי, של הצנוע בביתו הפגישות נערכו
 בהשתתפות בווינה, ארמברוסטר ברחוב

 סרטאווי, עיצאם וד״ר עראפאת קרייסקי,
במיפגשים אש״ף מישלחת ראש שהיה מי

 הסיבה בנחלת־יצחק. העירוני בגן־הילדים
 את לקפח תל־אביב עיריית מצד ניסיון —

 על־ ,להטיב כדי בגן, החילוניים הילדים
הדתיים. הילדים עם חשבונם,

 שמועה עברה האחרון הפסח בחג עוד
 יש תל־אביב בעיריית כי ההורים, בקרב
 כשיבעים המונה הגן, את לחלק כוונה

 החולפת השנה במשך לשניים, ילדים,
 מהגן. מה בריחוק טרומיים מיבנים הוקמו

 מיועדים אלה בתים כי הסתבר, להורים
 בשנת החילוניים ילדי־הגן את לאכלס

 הדתיים שהילדים בעוד הבאה, הלימודים
הקיים. במיבנה ישארו

 החלוקה תוכנית לבריאות. מסוכן
 מהורי להסתירה כדי סודות, בסודי נשמרה
 ההורים כי היה, ברור החילוניים. הילדים
 מסוג למיבנים ילדיהם להעברת יתנגדו

 רב זמן מזה ידועים הטרומיים הבתים זה.
היל לבריאות וכמסוכנים כבלתי-יעילים

 השימוש על התריעו רבים בתי־ספר דים.
 ל־ אלה במיבנים מישרד־החינוך שעושה
בכיתות. המחסור פיתרון

 תוכנית מאחרי שעומדים המניעים על
נכדתו כי העובדה, מן ללמוד ניתן החלוקה

(מימין)* כסוק סגן־ראש־עירייה
הנכדה בגלל הכל

 לממן הישראלית המועצה עם הרשמיים
 הצטרף א׳ ביום פלסנניני.—ישראלי שלום

בראנה וילי למיפגשים
 של התגובה אי־כבוד. שד מוצא

 יתכן ונדהמת. נזעמת היתד, ממשלת־ישראל
 קיצוני, מעשה ועושה מתפרץ היה שבגין
 הרגיש באופיים להתחשב צורך היה לולא

 אופי אוסטריה.—ישראל יחסי של במייוחד
 מ־ היהודים שתנועת מהעובדה נובע זה

 ארץ וששום בווינה, עוברת ברית־המועצות
 תפקיד עצמה על לקבל מוכנה אינה אחרת

זה.
 חלש־ הפגנתי צעד על הוחלט זאת תחת
השג של ל״התייעצויות״ החזרתו יחסית:

 איש דורון. יעקוב בווינה,, הישראלי ריר
 כדי כהונתו, את לסיים ממילא עומד זה

בן־יעקב. י. ליורשו, מקומו את לפנות
 בעיתות־משבר. כרגיל נבהל, פרס שימעון

 כדי המאורע את בגין ינצל פן חשש הוא
 בכינוסי השתתפותו על אישית אותו לתקוף

 הציע כאשר פרס שמח לכן האינטרנציונל.
 פרם של כניעה :אי־כבוד של מוצא בגין לו

משותפת. הופעה של באיצטלה לבגין,
 פרס את ישתק זו בדרך כי הבין בגין

 את וידחוף אלון־מורה, כמו בפרשות גם
ימינה. המערך כל

 שאמר כפי נבהל, לא קרייסקי ואילו
 מוכרח לישראל, לעזור שרוצה ״מי פעם:

לרצונה.״ בניגוד זאת .לעשות

תל־אביב
חצו* גן

 תל־אביב, עיריית ראש סגן
בסוק, חייס עורךידין

 המפלה החלמה, לקבלו; לוחץ
 החילוכייס הילדים את לרעה

נכדתו לומדת שבו בגן
ההורים בקרב התחוללה רבתי מהומה

 נציג תל־אביב, ראש־עיריית סגן של
 לומדת בסוק, חיים עורך־הדין המפד״ל,

 מלוא את הטיל בסוק עורך־הדין זה. בגן
 להפקיע ההחלטה לקבלת מישקלו כובד

 ולייחדו החילוניים, הילדים מן הגן את
 באופן בלבד. הדתיים הילדים של לרווחתם

 מהדתיים החילוניים הילדים יופרדו כזה
הרעד,״. ,׳השפעתם ותימנע

 בסודי מהם נשמרה שהתוכנית ההורים,
מוג עובדות בפני להעמידם כדי סודות,
 לגלות נאלצו הבאה, הלימודים בשנת מרות

 משנתגלו רכיל. ודברי משמועות הרעה את
 להתארגן החליטו האמיתיות העובדות להם
 שקיימת מסכימים ״אנחנו הגזירה. כנגד

 החלוקה ״אך אומרים, הם בגן,״ צפיפות
 כל בין בשווה שווה להיות צריכה היתה
 דתיים בין שנעשה, כפי ולא, הגן, ילדי

 בחסותו דתית לאפליה נסכים לא וחילוניים.
ראש־העיר.״ סגן של

 מחו״ל, מכבר לא שחזר בסוק, עורך־הדין
 ״אין המזימה. דליפת עם להתקפל מיהר
 ״ואם טוען, הוא כזאת,״ החלטה עדיין

 בישיבה ביולי, 10ב־ רק יהיה זה תתקבל
בנדון.״ שתתקיים

קשה התוכנית, פירסום אחרי עתה,
 תתקבל, אכן זה מסוג החלטה כי להאמין

 ניכרת ציבורית התעוררות צפויה כן, ואם
כנגדה.

ת שו פר
עליון כוכב בהט

ואמו אחותו התאבד♦ גיסו
עתה תלונה♦ נגדו הגישו

נגדית. תלונה הגיש
 מנחם שעבר, חמישי ביום התאבד, כאשר

חשבו לא רינה, של בעלה ),32( בקר

 תת־אלוף העירייה שרותי מנהל עם *
להב. פינחס (מיל.)

הוני התחבושות ער
 הגדול בשינוי להבחין שלא היה שה וי■*

 נראה האלפים. קהל בקרב שהתחולל
 מדוייק מודד הם הכדורסל מישחקי כי

היש בציבור דיין משה של לפופולאריות
ראלי.

 דיין היה מילחמת-יום־הכיפורים לפני
שהיה פעם בכל סוערות, בתשואות מתקבל

ד  ידו את לוחץ דייןי
הנבחרת, מאמן של

 מודד היא הכדורסל נבחרת קליין. ראלף
 שבמוצאי דיין, של לפופולאריות מדוייק
לשחקים. הרקיעה המעניין, במישחק השבת,

 של בינלאומי מישחק בנוכחותו מכבד
 שאומצה הכדורסל קבוצת תל־אביב, מכבי

 פניו את קיבלו המילחמה לאחר על־ידו.
 ובקללות צורמניות בשריקות בוז, בקריאות

גסות.
 המשיך הוא כדרכו. התעקש, דיין אולם

 הקפיד תל-אביב, מכבי למישחקי לבוא
 ללחוץ כדי המיגרש, אל פעם כל לרדת

 וספג הקבוצות, שתי של השחקנים ידי את ן
הגידופים. ואת העלבונות את *

ו הרוחות, קצת נרגעו השנים במשך
 הכפיים מחיאות בין מסויים איזון התהווה

שח־ ידי לחץ דיין הבוז. שריקות לבין

 בכניסההאשה מאחרי
להיכל־

 הרופיאיס דיין. רחל מאחרי הספ,ורט,
 רבות נקודות'זכות נותנים בדיין המטפלים

בעלה. של המהירה החלמתו על דיין, לרחל
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