
להריון נכנסה חבר־כנסת ידידת
 הילד, את ללדת והחליטה להריון נכנסה מחכרי־הכנסת אחד של האישית ידידתו

הפלה. לערוך תחת
 חבר■ כיתו. את שעזב אחרי ידידתו, עם חבר-כנסת אותו מתגורר האחרונה ביטנה

 במה אותה היכה ואך כספה את שגזל אחרי וזאת לאשתו, גט לתת מסרב הכנסת
נמרצות. מכות פעמים
 דמי־ימזונות, אי־תיטלום כגלל צווי־מעצר כמה ככר הוצאו חכר־הכנסת אותו נגד

מההפקר. נהנה והוא חבר-כנסת, שהוא משום אותו מלעצור נמנעים השוטרים אולם

ך י ן ו ו ג ו ת

 קמת־דם י נ
מתנחלים של

 מבית■ 26 כן צעיר נוצרי שערכי ספק אץ
מתנחלים. של לניקמת־דם קורבן נפל צחור
 נרצח שבו המקום באותו נמצאה הערבי של גופתו

 הערבי גם בדקירת־סכין. יהודי נהג בשעתו
צורה. באותה נרצח

 הפרשה, את לטשטש נסיונות עשו השילטונות
 דו״ה את גנזו המוות, סיבת על כוזבת הודעה מסרו

 הגופה את והחזירו באבו־כביר הפאתולוגי המכון
 הוראה תוך הלילה, באמצע במפתיע, למישפחה

 ובלי כנסייתי טכס בלי שעה רבע תוך לקברו
פעמונים. צילצול

ם מצו לצי הביאה
 שתי נערכו האחרון השלישי כיום

 בתל■ כבירים. קציני־צכא •טל שמחות
 של כנו איתן, יורם נ׳טא עדשים

 (״רפול״) רפאל רב-אלוף הרמטכ״ל,
 כתל־אכיב ואילו לב אופיר את איתן,
 דן האלוף הדרום, פיקוד אלוף נשא

גרו טפר, דליה את לאשה שומרון,
לילד. ואם שה

 לדחות משומרון כיקשו רפול מקורבי
 שהקצונה כדי חתונתו, מועד את

 הכעייה לפני תעמוד לא הככירה
 סירב. שומרון אך ללכת, שימחה לאיזו

 והן רפול הן החליטו מכך כתוצאה
ולהז צנועות, חתונות לערוך שומרון

לשכותיהם. אנשי את רק מין

 תוכנית תוגש
מוגדלת סיוע

 הממשלה, תגיש הקרוכיס כימים ככר
 בוושינגטון, שגריר-ישראל כאמצעסת

 הלפרין, דני הכלכלי, והציר עכרון, אפריים
 לסיוע כקשה ארצות״הכרית, לממשלת

 הקרובות. השנים לארכע מוגדל כלכלי
 הצהרותיו את במיבחן להעמיד היא הממשלה כוונת

 שנמסרו הייג, אלכסנדר האמריקאי, שר־החוץ של
בארץ. ביקורו בעת

 בשבועות כבר לזמן תנסה בוושינגטון השגרירות
 מישרד־הביטחון אנשי של ועידה הקרובים

 מישרד־ אנשי עם יחד ישראל, של ומישרד־האוצר
 בבקשת־התקציב לדון והפנטגון, האמריקאי האוצר

העצומה.

 הבטיחה הממשלה
להיכנס לא

 הבטיח לוושינגטון מירושלים כשדרים
 לממשלה כגין, מנחם ראש־הממשלה,

 כמה תתערב לא •טישראל האמריקאית
 האמריקאים ידאגו אם כלכנץ, שנעשה

 משם. יסולקו ׳טהסורים לכך
 מתברר לירושלים, שהגיעו דיווחים על־פי

 הסוריים הכוחות לגבי האמריקאית שהמחשבה
 אל מהקצה האחרונים בשבועות שונתה בלבנון
 בסורים האמריקאים ראו לכן שקודם בעוד הקצה.
 חושבת שעתה הדי מבחינתם, חיובי גורם בלבנון

 עויין. גורם הם שהסורים וושינגטון
לגבי ספק מביעים בוושינגטון חוגים

 יוכל הוא אם ושואלים בגין, של הבטחתו
 הדורשים ממשלתו, כתוך בלחצים לעמוד

 רמז על-פי אולי כלבנון, יפעל שצה״ל
 ארצות■ כממשלת אחרים גורמים של

הכרית.

אמריקה על הלחץ

 יחלישו הממשלה של פנימיות הוראות על־פי
 על שלהם הלחץ את ויהודיים ישראליים גורמים

 מטוסי את למכור שלא האמריקאית, הממשלה
לסעודיה. אוואקס

 עם שעיסקת־הנשק היא כירושלים ההערכה
 והקונגרס, הסינט על־ידי תטורפד סעודיה

 יתרגז הלכן שהכית חוששת וירושלים
 הוא הישראלי־היהודי שהלוכי ויטען עליה,

האמריקאים. כתי״הנכחרים על שהשפיע

ידוץ לא מרידור
 ככל יחליט, מרידוד יעקוב החיפאי איש־העסקים

 ויסרב הפוליטיים, לחיים לחזור שלא הנראה,
 לפעילות להצטרף ראש־הממשלה של לבקשתו
בחרות.

 הקיימת היטיטה שעל־פי התכרר למרידור
 על-ידי שהוצעה בחרות, המקומות לקביעת

 סיכוי כל כימעט לו אין ארנס, משה ״כ ח
 וכי בגין, אחרי השני המקום את לתפוס

 ואריק לוי דויד שמיר, יצחק של סיכוייהם
 גדולים לפניו כרשימה לעמוד שרון

שלו. מסיכוייו כהרכה

ביקש ארידור
הצהרות

 צמרת את השבוע כינס ארידור, יורם שד־האוצר,
 הצהרות־נאמנות הבכירים מהפקידים וביקש מישרדו

 הכלכלית. ולמדינותו לו
 מנכ״ל עם ראיון אחרי כא זה צעד

 סדן, עזרא הפרופסור מישרד־האוצר,
 •טל מדיניותו על חלק שכו ב״מעריב״,

 בל תומכת שלו שככיקורת וטען ארידור
מישרד־האוצר. של הככירה הפקידות

 שדברי לארידור הודיעו הנדהמים האוצר פקידי
דעתם. על נאמרו לא סדן

רוצה גוראל
ח״כ להיות <י

 עומד גוראל, אריה חיפה, עיריית ראש
 מיפלגת• מרכז חכרי לרשימת להצטרף
הכאה. לכנסת להיכחד הרוצים העבודה

 הוא שבעזרתם מצבורי־כוח, בחיפה לו מארגן גוראל
 המערך ברשימת ריאלי במקום להיבחר מקווה

לכנסת.

מישרד־החינור
ם״ רו ח ,.טל יחקור

 עומד שמואלי, אליעזר מישרד־החינוך, מנכ״ל
 השתתפות את שתחקור מיוחדת ועדה להקים

 שנערך טלתרום, ההתדמות במיבצע התלמידים
השבוע.

 הוא הראוי מן אם לבדוק מכקש שמואלי
 למיכצעי■ וכני-נוער תלמידים לגייס

 כמו נעלה, היא המטרה אם גם התרמה,
״מלתרום״. של זו

ממת■! ־1*711
המישפטים לסיום

 יצחק הפרופסור לממשלה, המישפטי היועץ
 על-פי דרכו המשך את ישקול זמיר,

 שמואל ח״ב של במישפטיהם פיסקי-הדין
 אבו• אהרון ושר־הדתות, 'פלאטו-שרון

הצירא.
 חשיבות מעניק שהוא טוענים זמיר של מקורביו

אלה. לפיסקי־דין רבה

מיר ברמן ב■! קרע דז
 הכנסת, יושב־ראש כין התגלע חריף קרע

 המישפטי היועץ לכץ כרמן, יצחק
זמיר. יצחק הפרופסור לממשלה,

 חוות־דעת עוד תבקש לא שהכנסת החליט ברמן
 היא ואם לממשלה, המישפטי מהיועץ מישפטיות

 חוות־דעת תבקש היא מישפטי, לייעוץ תצטרך
 התנגד זמיר למישפטים. ידועים מפרופסורים

 במעמד כירסום בה ורואה ברמן, של זו להחלטה
לממשלה. המישפטי היועץ

בר עמירב ■ן ד* דו
 תל״ם רשימת דובר תפקיד שאת נראה

 ותיק, איש־חרות ימלא דיין משה של
 אלה כימים שהתפטר מי עמירב, משה

רשות־השידור. כדוכר מתפקידו

 ק הוטטדס קרובח
1110*1 ביקשה

 בבית■ שנפטרה האשה יטל קרוכת־מישפחה
 כעיקכות ככאר־שכע, ״סורוקה״ החולים

 למטרות לה שנעשה צימצום־הקיכה ניתוח
 את היא אף לעכור עומדת הרזיה,

הניתוח. אותו
 בבאר־ סורוקה בבית־החולים שוהה עדיין בינתיים

 הוא אף שעבר אבגר, יורם ישראל, קול איש שבע
 בבית־החולים השוהה אבגר, אצל להרזיה. ניתוח
 הניתוח בעיקבות התגלו חודשים, שלושה כבר

סיבוכים.

שבע אהד בבאר־
 ארד, אריה המישטרה, דובר שהיה מי

 ״דבר״, היומון מערכת על-ידי מונה
 במיש־ היותו לפני עבד שכו העיתון

 ארד ככאר־שכע. היומון ככתב טרה,
 אך הקודם, לתפקידו לחזור כיקש

 לו. סירבה זמר, חנה ״דבר״, עורכת
 תסיסה התעוררה ״דבר״ כמערכת

 כמלון מתגורר שארד שנודע אחרי
 ״נאות ככאר-שכע, כיותר היקר

 פתוח תקציב לו ניתן וכי מידבר״,
למוניות.

 נסיעות ■וגבלו
עיתונאים

 שיקבע תקנון, לנסח עומדת העיתונאים אגודת
 הזמנות לקבל לעיתונאים מותי מיקרים באיזה
בחוץ־לארץ. ואירוח טיסה

 שאחד שהתגלה אחרי התעוררה הכעייה
 נסע כישראל הגדולים העיתונים מעורכי

 מרכוס סוחר-הנשק, חשבון על למכסיקו
 כחודשים שורבב כץ של שמו כץ.

 הוסיפו שלא בפרשיות־נשק האחרונים
למדינה. כבוד

2 4


