
במדינה החי
בדבר מזכרים

 התמוטטות לפני שבועיים נגב, ^
 העובד בדווי, נשא הבנקים, מניות ^

 רק במאהלו לבקר והרגיל בגליל
 השקיע לאשה, צעירה בסופי־שבוע,

בנק במניות מתנות־החתונה כל את
 בבורסה, ההתפתחויות מן נבהל איות,

 ליטול כדי השבוע, באמצע למאהל חזר
 פקודת־מכירה ולתת ניירותיו את

 הטרייה אשתו את גילה שלו, לבנק
 הפליא כלל, נבהל שלא אחר, בזרועות
 האשה את נטל החוקי, בבעל מכותיו
המאהל. מן עימה ונמלט

דודרוזה ויא
*  קול שכתב אחרי , ירושלים ף

 הציבור בידי כי דיווח, ישראל
 במזומנים, דולר מיליון 500ל* קרוב
 שאלו כבר מכך, כתוצאה כי סיפר, הוא

 וביקשו מומחים, בעצת האוגרים
 שהעש סכנה יש אם השאר, בין לדעת,
 שתא־ההקפאה הדולארים; את יאכל

 בו יוטמנו אם יתקלקל המקרר של
 תחתית להתקין אפשר והאם דולארים

 הסתרת לשם אלומיניום, לסיר כפולה
דולארים.

★ ★ ★

 אשר האיש אשרי
דולארים קנה

 העדה רבני נחרדו ירושלים ^
הכל הגזרות למישמע החרדית

 תפילות לערוך לנאמניהם הורו כליות,
 צדיקים קיברי על להשתטח מיוחדות,

 אותם בדיוק תהילים מספר ולקרוא
 שבאים במיקרה שקוראים הפסוקים

 מסוכן, חולה של נפשו על לבקש
למות. הנוטה

★ ★ ★

אש תחת אש
 מקומית צעירה התנדבה רפיח ^

 אחותה, של הפעוט בנה את לרחוץ
 רותחים, במים בכוונה, לא אותו, שטפה
 במשך התהלכה בכווייה, למותו גרמה

 החליטה ייסורי־מצפון, אכולת יומיים
 הציתה גופה, על נפט שפכה להתאבד,

 במצב והועברה באש עלתה עצמה, את
 המקומי. לבית־החולים חמור

★ ★ ★

הביתה בוא טי. אי.
 הורים שני החליטו טבריה ^
 השמרטף, דמי את לחסוך צעירים ^

 לא לקולנוע, הפעוט בנם את לקחו
 מן השתעמם שצאצאם לכך לב שמו

 לקחת שכחו כסאו, על ונירדם הסרט
 הרגישו ההקרנה, בתום איתם אותו

 הזעיקו, לביתם, מששבו רק בחסרונו
 מחזיק את האזרחי, המישמר בעזרת

 לאולם, מיהרו אולם־הקולנוע, מפתחות
 בריא, בנם, את ומצאו שעריו את פתחו
וישן. שלם

★ ★ ★

דיאטה
 קנאדי תייר פנה תל־אביב, ^

 להודיע ביקש למישטרה, קשיש
 האיש של עיקבותיו על שעלה כך על

 יהלומים בגרמנית ממנו, שדד אשר
 על־ידי נדחה דולר, אלף 100 של בשווי
 התייר כי שהסבירו המישטרה, קציני

 העם ואת ישראל מדינת את השמיץ
 לגבולות מחוץ בוצע הפשע וכי היהודי

 מדוע להסביר הסכימו לא אך ישראל;
 צנצנת התלונה הגשת ניסיון בעת נטלו

 להניח התייר מן וביקשו וכריך יוגורט
 ארוחת־הצהריים שעת הגיעה כי להם,

שלהם.
★ ★ ★

המשיח 101ר13
 עזורי, מוריס הורשע אביב תל ^

 במעשים גור, משה גם המכונה
 גניקולוג, לרופא ובהתחזות מגונים

 לטרמפיסטיות, לערוך שהצליח אחרי
 גינקולוגיות בדיקות למכוניתו, שאסף

 כד״ר לחליפין, עצמו, את מציג כשהוא
משיח. ד״ר או לאופר ר׳ר רוזמן,

נזישפט

 המיגרש את לאבוד
שדם 1ת1א ולשמור

 מיגרשו את מבר הישיש
 החליט זאת ובבל פעמיים,

 המיגרש בי בית-המישפט
תי שלו. גו

 שטוקסר למוריס מלאו כאשר
 בתשוקה נתקף הוא שנה, 82 מרעננה
 בארצות־הברית. לבקר לנסוע לוהטת

 הישראלית השמש כי החשד אותו רדף
 היחידה הדרך וכי המוח, את לו מייבשת
 לנסוע היא מרפא ולמצוא להינצל

יותר. נוח האקלים שם לארצות־הברית,
 ארבעה תוך הקשיש עשה כך לשם
 את מכר הוא עסקות. שתי חודשים
 בפברואר 7ב־ פעמיים. ברעננה מיגרשו

 ששיטחו המיגרש את מכר 1980
 לנתן ביתו, עומד ושעליו דונאם,

 עבור בר־חיים. ויצחק שטרנפלר
 סכום לקבל המוכר היה אמור המיגרש

בארצות־הברית. דולר אלף 35 של
 באמריקה הכסף את לקבל הפיתוי

 רכושו את למכור הקשיש את שיכנע
 בהרבה נמוך אז שהיה במחיר האחרון
 קצר זמן אחרי אולם השוק. ממחיר
 בינו שנעשה החוזה כי לו התגלה מאוד
 בחוזה דולרים. נושא אינו הקונים ובין
 כן ועל התשלום, מועד נקבע לא

 ניסו כאשר מתשלום. הקונים התחמקו
 הקונים על ללחוץ הזקן של ידידיו
 בוער לא להם כי אלה אמרו לשלם,
 ואת חתום, חוזה בידיהם יש מאומה,
 יורשי עם גם להשלים יוכלו העסקה

הקשיש.

 מיהר הנרגז המוכר חוזי־נפל.
 יהושע עורך־הדין של למישרדו

 ממנו וביקש ברעננה, פלוסקונום
 לקונים שלח עורך־הדין בחוזה. לטפל

 התשלום ביצוע וביקש מיכתב־התראה
 ימים, עשרה תוך ישראליות בלירות

 הקונים כמבוטל. החוזה את לראות או
 שיגר ועורך־הדין למיכתב, נענו לא

ביטול. הודעה אליהם
 את לפקוד קונים המשיכו בינתיים

 לו הציעו הם שטוקסר. של ביתו
 לנסוע בו ודחקו גבוהים מחירים

 ביוני 9ב־ להתרפא. כדי לאמריקה
 את למכור שוב הקשיש התפתה 1980
 אליאס מר מרעננה, למתווך ביתו

 המיגרש את מכר הפעם דניאל.
 לירות אלף מאות ותשע במיליון

 בסך של מיקדמה וקיבל ישראליות,
 שמח לביתו חזר הישיש דולר. 5000

 בעיסקה שכניו בפני והתגאה ומרוצה,
 שהיה השכנים, אחד שעשה. הטובה
 באיזור, המיגרשים במחירי יותר בקיא
 קורבן נפל הישיש כי מייד הבין

 במחיר מיגרשו את ומכר לתמימותו,
 השניים התייעצו הפעם גם ביותר. נמוך

 את לבטל והחליטו עורך־דין עם
 ביטול מיכתב שלח המוכר העיסקה.
 המיקדמה את לו והחזיר לאליאס
בדולרים. שקיבל
 עצמו את המוכר מצא מאוד מהר
 אשר הקונים, שני נגר במישפט מסובך
 חלקת את לעצמו איש איש דרשו

 פלוסקונוס עורך־הדין הקטנה. אלוהים
 בפני וארוך מסובך מישפט ניהל

 שנה ולבסוף, בן־שלמה, יהושע השופט
 פסק־דין ניתן הקשיש, של מותו אחרי

 עסקות שתי את ביטל השופט לטובתו.
 תמימותו ניצול תוך שנעשו המכר

 לקו ואשר הזקן, של שכלו וחולשת
 השופט חמורים. מישפטיים בליקויים

 למישטרת־ישראל, דברים היפנה גם
 חוקי על עבירות לחקור ממנה וביקש

 על-ידי זה בתיק לו שנתגלו מטבע־חוץ
 מיוחד סעיף גם הופנה וכן הקונים,

 אם לבדוק כדי עורכי־הדין ללישכת
 האתיקה על עבירות נעשו לא

 שערכו עורכי־הדין בידי המיקצועית
חוזי־הנפל. שני את

קדישאי

בגץ) קלימוגיצקי(עםיבריא
עצומה הקלה

י ג*־ד־ מנחם שלה, הכיס י ״ י ״
לעצמו. ויחזור

 מי לכל להגיד המשיכה היא
 בגין כי לשמוע, היה מוכן שרק
 ראש־הממשלה. ללישכת יחזור

 את יגיש אשר עד לפחות,
לנשיא. התפטרותו

 של התפטרותו לפני קצר זמן
 אנשי בלישכתו ביקרו בגין

 הנד הלונדונית הוצאת־הספרים
 הם וניקולוסון. וידנפלד דעת

 לכתוב לה והציעו יונה עם שוחחו
 דולארים תמורת זיכרונותיה את

 תקבל הנראה ככל וטובים. רבים
 הצעתם. את קלימוביצקי עכשיו

 קלימוביצקי ליונה פנה מעריב גם
 וככל בעיתון. קבוע טור לה והציע
 של לשעבר מזכירתו תקבל הנראה

 את גם לשעבר ראש־הממשלה
 שפרהזאת. ההצעה

וגבוה הוגו)
 שהופנתה אחרת צעה ך*

 לנהל היתה יונה אל 1 1
 השייכת יוקרתית, חנות־אופנה

 זו הצעה על ניו־יורקית. לידידה
 ובכלל, בשלילה. השיבה כבר היא
 עבודה, לקבלת שלה, התנאים אחד
 עוד לא בתל-אביב. לעבוד הוא

 בת־ים. — ירושלים בקו נסיעות
 וגבוהה הוגנת, משכורת נוסף: תנאי

 שקיבלה מהמשכורת בהרבה
ראש־הממשלה. של כמזכירתו

 יונה שוקלת לעכשיו נכון
 רציניות הצעות שתי קלימוביצקי

 מהסקטור אחת אליה, שהופנו
 הצבורי. מהסקטור והשניה הפרטי

 כבר משתיהן אחת על תחליט היא
הקרובים. בימים

 קלי־ יונה כי להזכיר צריך
 חברת היתה לא מעולם מוביצקי

 החליטה מדוע וכשנשאלה חרות,
 ראש־הממשלה, מישרד את לעזוב

 עם עבדתי לא .אני השיבה:
 עם עבדתי אני ראש־הממשלה.

 לפני שנים ארבע עוד האיש, בגין
 יכול לראש־ממשלה. שנבחר
 בידיו להחזיק השואף שאדם להיות
 בתפקיד. נשאר היה וכוח, עוצמה

 או העוצמה בשביל עבדתי לא אני
בגין.״ בשביל עבדתי אני העמדה.

מתפ התפטרה קלימוביצקי
 ללישכת איתו הביא ושמיר קידה

 מזכירתו את ראש־הממשלה
 במישרד־החוץ העובדת תחייה,

 עם גם שם ועבדה שנים, 17 כבר
 הפקידות, הקודמים. שרי־החוץ

 המישרד, של קבועות עובדות שהן
 פרישתו ואחרי בלשכה תישארנה
 תבוא, קדישאי יחיאל של הצפוייה
 יועץ של התפטרותו גם כנראה,

 תיקשורת, לענייני הממשלה ראש־
 הפרק יסתיים ובכך פורת, אורי

ראש־הממשלה. בלישכת הבגיני
שי שרית ■ י

ס

 ובגין) נבון עם קדישאי(משמאל,
עדינה בקשה

 במיסעדת ביקרה יומיים כעבור
 והפכה התל־אביבית אולימפיה

 המיס־ של כוכבת־הצהריים מייד
 לשולחן, משולחן עברה היא עדה.
 שמחה היא כי ונראה ידיים לחצה

שהוק המרובה תשומת־הלב על
לה. דשה

 לדבר או להתראיין מסרבת יונה
 כי מספרת השמועה העיתונות. עם
 ראש־ קדישאי, יחיאל וגם היא גם

 הנראה, ככל העומד, הלישכה,
 לישכת את כחודש בעוד לעזוב

 בעדינות התבקשו ראש־הממשלה,
 לעיתונים. ראיונות למסור שלא
 או לאשר מסרבת קלימוביצקי יונה

מוכנה היא השמועה. את להכחיש

 המודח, אמ״ן ראש את בתל־אביב,
 הראשונה תגובתו שגיא. יהושע

 נשארת את גם מה, .אז שגיא: של
מחוסרת־עבודה?״

 ידעה לא עדיין ההוא בשלב
 במישרד תישאר אם קלימוביצקי

 להניח, היה סביר ראש־הממשלה.
 להישאר. ממנה יבקש שמיר כי

 מתמצאת היא הכל, ככלות אחרי
 במים. דג כמו הלישכה בענייני
בתפ להישאר לה יעצו ידידיה
 לה קשה שיהיה לה אמרו הם קידה.

 היא •העניינים. ממרכז להתנתק
 תעשה. מה עדיין ידעה לא עצמה

 עיוורת באמונה האמינה היא
כי לפחות, הראשון בשלב כמעט,

 ארזה השבוע רביעי, יום ף*
 מזכירתו קלימוביצקי, יונה ^

 חפציה את בגין, מנחם של הנאמנה
 אמרה ראש־הממשלה, בלישכת
 עברה הלישכה אנשי לכל ׳שלום!׳

 גם נפרדה האחרים, במישרדים גם
 יונה, לבת־ים. הביתה, ונסעה שם

 אמה, עם מתגוררת ,38 בת רווקה
 לקולנוע הסמוך בשיכון האלמנה,
בת־ים.

 את מבינה אני .כעת להגיד: רק
 וכל עצומה חשה-הקלה אני בגין,

 ושלא שקט זה רוצה, שאני מה
אותיר. יטרידו

במים דג
של התפטרותו אחרי ום ^

 קלימוביצקי, פגשה בגין
הילטון במלון שהתקיים באירוע

0

וסאדאת) בגין עם פורת(באמצע,
הפרק סיום

ומספרה הלנה

האמנת■
שבגין

290761 הזה העולם




