
חמרורים
 טנסי(ארצות־ ־ממפיס, ♦ נישא

 גדי הרוק זמר הששית, בפעם הברית)
 מקארוור לין לקרי )48(לואים לי

 שאשתו אחרי שנה היא, אף זמרת )21(
 של מנטילת־יתר נפטרה החמישית

 לואיס של הרביעית אשתו סמים.
 נשותיו ומשלוש בבריכה טבעה

התגרש. הראשונות
 ברונו לד״ר כיליה ♦ הושתלה

 13 במשך שהיה מי )73( קרייסקי
 אוסטריה. קאנצלר )1970־1983(שנים

 שנים במשך שנזקק קרייסקי,
 כיליה בעזרת (החלפת־הדם לדיאליזה

 יהודי, סוציאליסט הוא מלאכותית)
 מגלה שהוא הרב בעניין במיוחד שנודע
פלסטילישראל. בנושאי

 יום־הולדתו ברמת־השרון ♦ נחוג
 חברי־ צעיר דמון, חיים של 34ה־

 רמון המערן־ ח״כ העשירית*. הכנסת
 בנם הוא וישנייא) כחיים ביפו (שנולד

 קצין שהיה וזבנית, פועל של
 למישפטים וסטודנט בחיל־האוויר

 המישמרת כמזכיר שנבחר לפני
העבודה, מיפלגת של הצעירה

ח׳׳כרמון
עקשנות הקצונה, אחרי

השתלה הדיאליזה, אחרי
 התפרסם שבה לכנסת, הגיע שמטעמה

 הכספים, ועדת כחבר עיקש, כלוחם
הבנקים. לקוחות לזכויות

 של 38ח־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 (מאבק, מעוז מראשי סרחן, אבי

 סרבני־הנסיגה קבוצת וזהות), עשייה
 הרגלי המחאה במסע שהתפרסם מסיני,

 אשתו בלוויית לירושלים, שלו
 פחזן, ימית. פינוי ערב ילדיו, וארבעת

 מישרד־החקלאות נציג היה לוב, יליד
 דייג, מיפעלי יזם שהפך לפני בסיני
 כמחאה גידל, הוא בימית. וקייט שייט

 רק גילח שאותו זקן, גם הנסיגה, על
 סיני, בפאתי התנחל כאשר לאחחנה,

במשו עזה. ברצועת סיני, אלי ביישוב
 הכנסת בתולדות החברים צעיר *

 שר־הסישפטים, שכיום סי היה
 הרבי׳ לכנסת שנבחר נסים, משה
 הציונים מסעם( 24 בגיל עית

הליברלים). של קודמיהם הכלליים,

64

סרחן עסקן
גילוח ההתנחלות, אחרי

 פרחן הספיק הפינוי מאז השנתיים
 שר־המדע של יועץ־התיקשורת להיות
 בעופרה לגור נאמן, יובל התחיה ואיש

 התיקווה בשכונת המערבית, שבגדה
 הוא ועתה שבתל־אביב שרת ונווה

 במקום ,11ה־ לכנסת לרוץ מתעתד
התחיה. ברשימת החמישי או הרביעי

חוג  של 54ה־ יום־הולדתה ♦ נ
 מסורבת־ כלכלנית גודל, אידה
 1978 בשנת לעלות שביקשה עלייה,
 קיבלה ומשלא ממוסקבה ארצה

 כרזה בחלונה תלתה היתר־יציאה
 מברית־ אותי שחרר ק.ג.ב,

 כליות לב, חולת נודל, המועצות!.
 חוליגאניזם) לדין(בעוון הובאה וסכרת,

 בסיביר. שנות־גלות לארבע ונשפטה
 לשוב עליה נאסר עונשה ריצוי אחר

 ״ עתה מתגוררת והיא למוסקבה
 שבדרום־ ,במולדביה ספר בעיירת־

ברית־המועצות. מערב
 של 57ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 כנר מלחין, מנצח, ברתיני, גארי
 (באוניברסיטת למוסיקה ופרופסור

 על שנודע אחרי שבוע תל־אביב),
 כמנהל לתפקיד־היוקרה מועמדותו

 הגרמנית. פרנקפורט של האופרה
 כמייסד נודע רומניה, יליד ברתיני,

 רבות, שנים זה וכמנצח, רינת להקת
 קול של הסימפונית התיזמורת של

ישראל.
או ל  90 ברלין, שפנדאו, בכלא ♦ מ

 של סגנו שהיה מי הס, לרידולף שנה
 הכלואים ואחרון היטלר אדולף

 הס, .1946 מישפטי־נירנברג, משפוטי
 במצריים, שנולד סוחר, של ובנו טייס
 לפני היטלר של האישי מזכירו היה

 שמונה במשך וסגנו לשילטון עלותו
 שטס, עד הראשונות, שילטונו שנות
 את למלט כדי לסקוטלנד, ,1941 במאי
 שלום, לאנגלים להציע כדי או נפשו
 לברית־ הגרמנים פלישת ערב

 מאחרי האמיתיות העובדות המועצות.
 מעולם, הובהרו לא המיסתורית הטיסה

 הוא כיום למאסר־עולם. נדון והס
 600ל־ המיועד בכלא היחיד האסיר
 למשלם־המיסים עולה החזקתו איש.

 שאליהם בשנה, דולר כמיליון הגרמני
 של חד־פעמית הוצאה השבוע התוספה

 בכלא הותקנה כאשר דולר, אלף 50
 הקשיש שהס מאחר מיוחדת, מעלית

במדרגות. להשתמש יכול אינו שוב
 של מנטילת־יתר כנראה ♦ נפטר

 ,28 בגיל פלורידה, בפאלם־ביץ', סמים,
 11מ־ אחד קנדי, אנתוני דייויד
 אחיו קנדי, ורוברט אתל של ילדיהם

 שנרצח ארצות־הברית נשיא של
 הוא גם ואשר קנדי, ג׳ץ בדאלאס,

 על־ידי אחיו, אחרי שנים חמש נרצח,
 בלום־ ,רמאללה מאזור פלסטיני
 מסע כדי תוך הגיע שאליה אנג׳לס,

לנשיאות. הוא מועמדותו
 בגיל מסרטן, בפלורידה, ♦ נפטר

 ידוע שהיה הג׳ז נגן בייסי, וילאם ,79
 משי נגן בייסי, (רוזן) קאונט בכינוי
 בתיאטרון כנגךאורגן דרכו את שהחל
 ואף הג׳ז, ממלכי אחד מהרה עד והפך
 של לנשיא השבעתו בטקס לנגן הוזמן

.1961ב־ קנדי ג׳ון

 למעלה): (במרכז, חליווה הציע ממישפטיו באחד
* — ---------------------------------—----------------------------------------י

 חריווה, שלמה
 מטיול שבוה

 חשוד האסירים,
 שאחד׳ בבר

 אנס הבדיחה
 את ודצח
 דובי. אודל■
 המישטרה לדעת

 נשאד הוא
מועד. אנס

 בנובמבר 15ה־ שלישי, יום ף*
 דובי אורלי החיילת יצאה ,1983^

 ,19ה־ בת הנערה האחרונה. לדרכה
 קיבלה רופא, של בתו נתניה, ילידת

 לבקר כדי ממפקדיה, מיוחדת חופשה
 בית־פלימן במוסד החולד״ סבתה את

שבחיפה.
 9 בשעה סבתה אל הגיעה אורלי

 כמחצית שם ושהתה בערך, בערב
 באוטובוס ונסעה יצאה, אחר־כך שעה.

 נעלמו מאז בחיפה. לתחנה־המרכזית
 לא כאשר יומיים, אחרי רק עיקבותיה.

 מפקדיה התקשרו למחנה, חזרה
 נמצאת היכן לברר כדי לבית־הוריה,

 לנערה התאימה לא כזו העדרות אורלי.
 והמסורה. האחראית בת־הטובים,

 סיבה כל אין כי ידעו הם נחרדו. ההורים
 אותם להדאיג לאורלי שתגרום
 הם כך. על להודיע מבלי ולהיעלם

ביותר. לגרוע חששו
 שונים, בכיוונים חקרה המישטרה

 החיילת כי שאמרו עדויות ביררה
 אולם ידידים, עם בתל־אביב נראתה

 ואומנם, להאמין. סירבו המישפחה בני
 שאחיה ואחרי נרחבים, חיפושים אחרי

 חזר מאוד, אליה הקשור אורלי, של
 מעל לה לקרוא כדי בחו׳׳ל, מלימודיו

 גופתה נתגלתה והרדיו, העיתונות דפי
הקידהסהחיילת. של

חשאית
 אורלי, נעלמה שבו היום, אותו ^
 שאורגן מטיול חליווה שלמה ברח 1*

 חליווה הצפון. לאיזור אסירים, עבור
 בעל ונאה, גבוה גבר עכו, יליד הוא

 שנותיו 36מ־ ניכר חלק ירוקות. עיניים
בבתי־סוהר. בילה

 את הפגיש העיוור הגורל כי נראה
 הוותיק. האנס עם הצעירה החיילת
 של חייה קופדו זו קצרה בפגישה
 זה פיתרון על רמזה המישטרה אורלי.

 מאז אולם אחדים. חודשים לפני
 החקירה. על מוחלטת סודיות השתררה

 לעיתונות, נחשפה לא נוספת מילה אף
 אולם נשכח. העניין כי רושם והיה

הצליחה בחשאי, שנמשכה החקירה,

 שונות. נסיבתיות ראיות לגלות
 ובימים לחוט, חוט קשרו החוקרים
 מחוז פרקליטות עומדת הקרובים

 שלמה נגד כתב־אישום להגיש המרכז
דובי. אורלי רצח על חליווה,

 את האופפת הרבה הסודיות בגלל
 נפגשו השניים אם ברור לא החקירה,

 את אחרונים עדים ראו שם בחיפה,
 שהגיע מאוטובוס יורדת אורלי

 הפעולה שיטת אולם לתחנה־המרכזית.
 מעבירותיו היטב ידועה חליווה של

הקודמות.
 עדיין היה כאשר ,1969 בשנת

 אביו אותו הסגיר צבאי בשירות חליווה
 מגונה, במעשה נאשם הוא למישטרה.

 בית־ חברתו. שהיתה בנערה שעשה
 ,21 הצעיר, בגילו התחשב המישפט

 למאסר נידון ושלמה הצבאי, ובשירותו
תנאי. על שנתיים של

 בצה״ל, שירותו את המשיך שלמה
 בשני הסתבר מאוד קצר זמן תוך אולם

 בבית־המישפט נאשם הוא אונס. מיקרי
 הסכים מחשבה ואחרי בחיפה, המחוזי
 בתנאי אחד, במעשה־אונס להודות
 הוא מגונה. במעשה יוחלף שהשני
 מאז מאסר. שנות לשבע ונידון הורשע
 חמש חליווה ישב ,1970 בשנת מעצרו,

 בסוף השתחרר הוא בכלא. שנים וחצי
1975.

 חזר מבית־הסוהר, השתחרר כאשר
 קרובת הכיר הוא בעכו. הוריו לבית

 אברג׳יל, אילנה צעירה, מישפחה
 חליווה כי ספק אין .17 בת אז שהיתה

 ואפילו אישי, קסם ובעל נאה גבר הוא
 הצעירה, אילנה את הרתיע לא עברו

 במשן־ יחד יצאו הם בו. שהתאהבה
 אל הגבר התנהג שבהם חודשים ארבעה
 עישן לא הוא מושלם. כג׳נטלמן נערתו

 כאשר חריפים, משקאות שתה ולא
 עימנואל הסרט את לראות ביחד הלכו
 לו נראה שהסרט מכיוון באמצע, יצא
בדיחהסמדי. נועז

אלגנטית
 גבר את בו רואה אילנה עוד

למוטב, חזר אשר חלומותיה

 המתכת במיפעל עבורה מצא וחליווה
 על־ידי לפתע נעצר חיפה, במפרץ

 בעבירה נחשד הפעם המישטרה.
 ברצח נחשד הוא מאונם, יותר חמורה
יעקובי. ועירית בן־לולו לאונור
 האחרונות היו אלה רציחות שתי
 התפרסם שמתוכן הרציחות בסידרת
 בן־לולו, ליאונור הלר. רחל רצח בעיקר

 בטבריה, מביתה יצאה ,24ה־ בת
 בטרמפים ונסעה ,1975 באוקטובר

למחוז הגיעה לא היא לתל־אביב,

דובי קורבן
העיוור הגורל

 גופתה נמצאה ימים חודש אחרי חפצה.
 על נרצחה היא נתניה. ליד בחורשה

 עירומה. נמצאה וגופתה מיני רקע
 רצח אחרי שנה בדיוק קרה המיקרה

הלר. רחל
 לטרמפ המתינה יעקובי עירית גם
 מורה היתה היא מותה. את מצאה כאשר

 בנובמבר מעגן־מיכאל. מקיבוץ ,23 בת
 בבוקר, ראשון ביום יצאה 1975

 על נרצחה היא גם לעבודה. כדרכה,
נמצאה העירומה וגופתה מיני רקע


