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במדינה

מורו)* ז׳אן השחקנית (עם מרסר תסריטאי
בנווה־שאנן מוות

העם
מ שערוריות של בל־

 השבוע רדפו האירועים
 במהירות זח את זה

 חלק הותירו מסחררת,
 מבולבל מהציבור

אדיש אחר וחלק
הו מזג־אוויר לתאר היד, קשה

 היה לא שחלף. לשבוע יותר לם
 מכביד, חום אלא כבד, שרב זה

 לתשישות שגרם מהרגיל, גבוה
 זה הוא שהחום יתכן וללאות.

 אירועים של לאינפלציה שגרם
 מדי־ ידעה לא כמותה ושערוריות,
 שנים כבר אחד בשבוע נת־ישראל

רבות.
 הממונה פרשת פרצה בתחילה

השמו גל ).38—39 עמודים (ראה
 התפוצץ הארץ את שהציף עות

לים. מעבר דווקא סוף־סוף
 חוככים המדינה אזרחי בעוד
 עשה ראש־ממשלתם אם בדעתם
 עליו שהעלילו או נפשע מעשה

 אותו מעורב היה כבר עלילודזדון,
 לא סועדת בפרשה ראש־ממשלה

 באותה הירהורים ומעוררת פהות,
מידה.
 אריק האלוף(מיל׳) החקלאות, שר
עצ בגין על־ידי שהוגדר מי שרון,

 ראש כלפי הטיח דגול, כמצביא מו
חמו ביטחונית האשמה הממשלה

 אריק ).37 (עמוד ביותר רה
ביט החלטות מקבל שבגין טען

 כלאחר לא־אחראית, בדרך חוניות
 של אופיין את להגדיר הטיב יד.

 אחר. (מיל׳) קצין־בכיר ההאשמות
 ה־ בגין, של בממשלתו המכהן

 ראש־הממ- סגן לשעבר, רמטכ״ל
 ״אחרי באומרו: ידין, ייגאל שלה

 תתעורר שרון, של החמורים דבריו
 את השולחת בישראל, אם כל אצל
יכו היא אם השאלה לצבא, בניה

 ראש״ של שיקוליו על לסמוך לה
 חילופי ושר־הביטחון.״ הממשלה
 לבגין, שרון בין החריפים הדברים
בהש נאצות, של לדרגה שהגיעו
הש הממשלה, חברי כל תתפות

ביש האם של דאגותיה את כיחו
ראל.״

 שר־האוצר אולם המפולת.
ה לאם נתן לא הורביץ ייגאל

 דאגות בה ועורר מנוח, ישראלית
העמ נקבעו בטרם עוד חדשות.

 של הצעותיו את לקבל האם דות,
 גפני, ארנון בנק־ישראל, נגיד

וה המיסים השכר, את להקפיא
 להעלות הורביץ מיהר מחירים,

 ומצרכים מוצרים של מחיריהם את
 צורך שאינו בישראל בית שאין
הש מחירי יום־ביומו. מדי אותם

ה הפיתות, הקמח, המרגרינה, מן,
אחו בעשרות הועלו והעוף בשר
 טיים מסוג אחת סיגריה זים.

 אגורות. 16.5 מהשבוע החל עולה
אמ סיגריה של מחירה היה זה

 ביל- חודשים שלושה לפני ריקאית
בד.

 להתמודד הצליח אחד נושא רק
 הממונה, פרשות עם בהצלחה

 מפולת המחירים: והעלאת אריק,
בבורסה. המניות

צה״ל
ד בחו נמצאים העדים

 הקמצ״ר פרשת חקירת
 המישטרה לידי עברה

 הודיעה וזך האזרחית,/;/■
רב זמן תארך שהיא 0.

 פוליטיקאי כל של סיוט־לילה
 הפוליטיקאי מטיל שבו מצב מתאר
 והכין תיכנן אותה ציבורית פצצה

 מהתל היום באותו ודווקא רב, זמן
 חבלני פיגוע ומוליד הגודל בו

 הפצצה מרעישה. ידיעה או גדול
לח נזרקה שכבר הפוליטיקאי, של
ב ניבלעת אמצעי״התיקשורת, לל

הפיגוע. סיקור

גפני ונגיד־בנק הורביץ שר־אוצר
ההסכם לפני העלאות לחטוף

 ראשי צבאית מישטרה קצין
 תת- בחופשה, הנמצא (קמצ״ר)

 היה יכול לא ארבל, ברוך אלוף
 יותר טוב שבוע על לחלום אפילו

ה לעיל). (ראה שחלף מהשבוע
הש זה את זה שרדפו אירועים

 השערוריה את רבה במידה כיחו
ו צה״ל בתולדות ביותר הגדולה

 השוטר־מיספר־ נגד ההאשמות את
הצבא. של אחד
 היה נדמה לכן קודם שבוע רק
 ה־ פרשת תעסיק המדינה שאת

 בשבוע רבים. ימים במשך קמצ״ר
 הידיעות זווית לקרן נדחקו החולף

זו. פרשה על
 התגלתה שפורסם ממה גם אולם
חיו היא אם להחליט שקשה תמונה

 רב־ הרמטכ״ל שלילית. או בית
 הורה איתן (,,רפול״) רפאל אלוף

להעביר הראשי, הצבאי לפרקליט

נכת בארץ, שהוצגו הכורסא, טית
על־ידו. בו

 ניסה הישראלית אישתו בגלל
בטל בעבודה גם להשתלב מרסר
ל הציע הוא הישראלית. וויזיה

 אחד את רשות״השידור קברניטי
 ונידחה ביותר, הטובים מתסריטיו

 יוסי הרשות, מנכ״ל בבושת־פנים.
 שהשם טען גם לפיד, (״טומי״)

דבר. לו אומר אינו מרסר
 את ניתק לא אך נעלב, מדסר

 שעבר בשבוע ישראל. עם קשריו
 ז׳אן השחקנית עם לארץ הגיע הוא

 הורי בדירת איתה והשתקע מורו,
 ביחד עסקו הם בנווה־שאנן. אשתו

 שניצלר, ארתור של סיפורו בעיבוד
טלוויזיה. לסרט ביאטריס,
 מורו, נסעה ימים שלושה כעבור

 בארץ. חופשתו את המשיך מרסר
 התסריט, את להשלים התכוון הוא

 להסריט ולהתחיל ללונדון לטוס
מורו. עם ביאטריס את

 מרסר לקה שעבר השישי ביום
 אחד אף ומת.. בהתקף־לב 52ה־ בן

 לציין טרח לא ישראל מעיתוני
ולהספידו. זאת עובדה

הווי
רןביאר ד■3 גס אפשר

 הכטיד פדאטו־שרון
 אמגיג עב מסיבה

מדכיג מעדני ועב ואישיב
אשת! מישפחת את והביא

 ב■ במתח היו עיתונאי־החברה
שע השבוע של האחרונים ימים
 הציבוו יחסי ויועצי עוזריו, בר.
הט פלאטו־שרון שמואל ח״כ של

 וניסו לבקרים, חדשות אותם רידו
 למסי■ לבוא הבטחה מהם לסחוט

ה ביום פלאטו שערך בת״השנה,
השבוע. ראשון

42 בעמוד (המשך

מרבד, דויד -בעודם,
 בהתקד-דב דקה

חיפאית בדידה ומת
 סימן להיות כבר הפכו הקביים

 של בעיקר — אורחים של ההיכר
לבי הבאים — חשובות אורחות

 הבלונדית, המלאכית בישראל. קור
 גיד מתחה מייג׳רס, פוסט פארה

 קביים על לדדות ונאלצה ברגלה
 השחקנית בישראל. סיורה בעת
 את וחרשה רגל, שברה פונדה ג׳ין

קביים. על הארץ
 דויד הבריטי התסריטאי כי נדמה

 רגל בשבירת מסתפק היה מרסר
 הדבר אם אפילו גיד, במתיחת או

 לזוג להיצמד אותו מחייב היה
קביים.

 הוא לחיפאית, הנשוי מרסר,
ביו המבוקשים התסריטאים אחד
 ובארצות־הברית. באנגליה תר

חברי־ סידרת-המופת מסרטי רבים
ארבד בחופשה, קמצ״ר

בחופשה נמצאים העדים גם

 לידי הקמצ״ר חקירת המשך את
 ומישט־ לממשלה היועץ־המישפטי

ישראל. רת
 הרשמי הנימוק עדי־מפתח.

 חקירת במהלך ברור. היה לכך
 צה״ל של וביטחון־השדה השב״ב
 מעורבים רבים שאזרחים התברר
 בכירים קצינים ביניהם — בפרשה
ב הוזכר ששמם ואנשים לשעבר,

 בישראל. המאורגן לפשע הקשר
סמכו כל אין הצבא לשילטונות

 ולכן אליהם, בנוגע חקירה יות
 למישטרה החקירה המשך הועבר

האזרחית.
 נוספים פרטים פורסמו בינתיים

 מ־ כמה כי התברר החקירה. על
החוק רוצים עימם עדי־המפתח,

 בחוץ־לארץ שוהים •לשוחח, רים
 התברר, כן ישובו. מתי לדעת ואין

 מצויות העצום החקירה בחומר כי
וצי רבות מרשיעות הקלטות גם

בהסתר. שנערכו לומים
 לידי החקירה בהעברת הסכנה

בפרשה שגם בכך, היא המישטרה

 התמונה של ראשון פירסום *
 שצולמה מרסר דיויד של האחרונה

מותו. לפני ספורים ימים בחיפה

התסריטאים מגדודי אחד

 במה עד מישטרת־ישראל תוכיח זו
 אם והאשמים, תדלודאונים, היא

ההפקר. מן יזכו כאלה, ישנם
 ה־ אם שגם היא, אחרת סכנה

 — החקירה את תסיים מישטרה
 על־ידי הושג כבד החומר רוב

 זאת תעשה היא — השב״ב חוקרי
 ביותר. ארוכה תקופה כעבור רק

 כלל איכפת לא המישטרה לחוקרי
 בעיקר בצה״ל, אנושיות שמערכות

 אינן המישטרה־הצבאית, בחיל
 תתפקדנה, ולא כראוי מתפקדות

 את בית־מישפט יחרוץ אשר עד
 שיחליט עד או האשמים, של דינם

 גם זכאים שהם לכך, שמוסמך מי
מישפט. ללא

אורחים
שאנן מוה מאת
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