
במדינה
העם

מטורף קצב
 מאורע, רודן? מאורע כאשר

 ביזיון גם נשכח
יום־יומיים אחרי

מטורף. קצב־חיים יש בישראל
 בה שיש פרשה מאורע. רודף מאורע

 בינונית אירופית מדינה להעסיק כדי
 כעבור בישראל נשכחת שנה, במשך

ה חדשה פרשה בגלל יום־יומיים,
 שאירע מאורע הציבור. את מסעירה

 לפני קרה כאילו נראה שבוע לפני
שנה.

 ממשלת־האחדות־ החליטה כאשר
הכל התוכנית על השבוע הלאומית

 מיסגרת), (ראה שלה החדשה כלית
ה המאורעות כל במחי־יד נמחקו

קודמים.
 המדינה סערה השבוע בראשית

ה שר״הפנים של התבטאויותיו סביב
 שהרוחות נדמה היה פרץ. יצחק חרדי

 שקבע אחרי זמן־רב, במשך יירגעו לא
 בתאונה נהרגו פתח־תיקווה ילדי כי

 יומן (ראה בעיר חילול-השבת בגלל
 בקושי, נזכרה עצמה התאונה אישי).
עידן־ועידנים. לפני שקרה כמשהו

 רוב במשך מבאיש. דג לאכול
 סביב והארץ העולם סערו השבוע
 בני־הערובה — בני־הערובה פרשת

 השיעים, על־ידי שנחטפו האמריקאיים
ב המוחזקים השיעיים ובני־הערובה

ישראל.
 הממשלה של המוחלט אי־הכישרון

 מועד בעוד ולקבל הנולר את לראות
 קשות. בה התנקם אמיצות החלטות

 נפלה מראש, לצפות היה שאפשר כפי
 היהודית לבדיחה קורבן הממשלה
 המבאיש, הדג את אכלה גם העתיקה:

 העיר. מן גורשה וגם מלקות קיבלה גם
 בדעת״הקהל שמה את הבאישה היא

 להסכים נאלצה והשבוע האמריקאית,
שבידיה. השיעים כל לשיחרור
 לטשטש מגוחו נסיון נעשה אומנם

 פנים להעמיד ולהמשיך הדברים, את
 העצירים שיחרור בין קשר״ ״אין כאילו

 שעשו העיסקה ובין בישראל השיעיים
 הנסיון אך החוטפים. עם האמריקאים

 אף לרמות הצליח לא הזה הילדותי
ילד.

 היה הפרשה של האמיתי המנצח
 הסורי השליט אל־אסד, חאפט׳ שוב

 מלא גיבוי הנותן האיש, הערמומי.
 בדעת־ התקבל ולחבריהם, לחוטפים

 החטופים, כמשחרר האמריקאי הקהל
עליו. לסמוך שאפשר אחראי מדינאי

 מחקו ממשלת־ישראל, של למזלה
 גם הדרמאתיים הכלכליים העניינים

 של הפרנסה כאשר הזאת. הפרשה את
 היה לא בסכנה, נתונה היתה אזרח כל

 לעצירים קורה מה לאיש איכפת
שיעיים.
 היחידים משתלב. הטרור רק

 הפלסטיניים. דווקא היו שהתמרמרו
 פלסטינית אישיות השבוע אמרה

 על שנים במשך הגן ״אש״ף בכירה:
השי בביירות. האמריקאית השגרירות

 מיפקדת ואת השגרירות את פוצצו עים
 מאות והפילו האמריקאי, חיל־הנחיתה

האמרי אבל אמריקאיים. קורבנות
 איתנו, ידברו לא שהם אומרים קאים
 הם אך — טרוריסטים שאנחנו מפני

 מנהיג ברי, נביה עם לדבר מוכנים
הטרור.״ על המנצח השיעים,

 מן להתקבל העלולה המסקנה
 עם רק משתלם. הטרור רק הפרשה:

מדברים. טרוריסטים

מיפלגות
דר תוכנית

 השבוע לוי דויד של התנהגותו
 היא — מקרית היתה לא

מסורטת מתובגית הלק
 במיזנון־הכנסת ישבו שבועיים לפני

 ראש־ סגן עם המזוהים פעילים כמה
יחסי את ניתחו הם לוי. דויד הממשלה

 מו וחישבו החרות בתנועת הכוחות
 א: שר־הבינוי־והשיכון, של כוחו יהיה

הליכוד. איחוד יקום וכאשר
 הי: מיקרית. היתה לא הפגישה

 לאירגונ מסע של תחילתו היתה
 ליקוי כדי תוך המחנה, של מחדש
 קוד בהתמודדויות ההפסדים פיצעי
מות.

 וכולו זה, אחרי זה דיברו הנוכחים
 לו של סיכוייו אחדו בדבר הסכימו
 ישוו אם ורק אך אפשריים להמריא

 הש וישראל העובדים בענייני לטפל
 את> פועלי מול שלו ״ההופעה ניה.
 אחו סח שלו,״ הגיזרה בדיוק זו —

בסיפוק. מהם
 ישיבו בתום בחבר. מתנקמים

 התוכניו על המרתונית הממשלה
 רבו בתוקפנות לוי התבטא הכלכלית

 לה(ראו התנגד הוא רק לא אבל נגדה.
).7־6 עמודים

 14 השתתפו הממשלה בישיבת
 ה בורג, יוסף הד״ר מלבד שרים,

 שר־הביטחון בבית־החולים. מאושפז
 השר־בלי בהצבעה. נמנע רבין, יצחק
 שפירא יוסף(״יוסק׳ה״) ממורשה, תיק

ההצבעה בזמן למיסררון לצאת העדיף
 מהליכוד כולם — התנגדו שיבעה

 ניסיג משה שריר, אברהם אלה היו
 להת שרצו מהליברלים, פת וגירעון

 אריאן ארנס, משה מודעי, בחברם נקם
 ד שרי מבין ולוי. קצב משה שרון,
 ראש־הממשלה ממלא־מקום רק ליכוד
 קור חיים שר־התחבורה, שמיר, יצחק

 בהצעק תמכו עצמו האוצר ושר פו,
 הין התומכים קולות. 15ב־ שזכתה
 הוד יגאל וייצמן, עזר ולווייניו המערך

 פר׳] יצחק — רובינשטיין ואמנון ביץ
הליכוד. אנשי ושלושת מש״ס

 לבד) לוי נותר שעות 36 כעבור
 השתתן לא הוא לתוכנית. בהתנגדותו

 הי ביום בכנסת שנערכה בהצבעה
אחרי־הצהריים. שלישי

 סגד החוצה! — הקשישים
 קדימה! מביט כבר ראש־הממשלה

 השנה, סוף הוא שלו תאריר־היעד
 סוף! ועידת־חרות, כינוס — הסיבה

דחיה. שנות חמש אחרי סוף,
 תנועת! פני את תשנה זו ועירה

הקצה. אל הקצה מן החרות
 יחיאל הביא הקודמת בוועידה

 רשימו! בגין, מנחם של נאמנו קדישאי,
 — קשישים 200 כמעט של שמית
 זאב ונאמני בית״ר האצ״ל, ותיקי

 בסניפים, נבחרו לא הללו ז׳בוטינסקי.
 ייכנסו שהם כך על עמד בגין אך

למרכז.
במיש־ חלק יטלו לא כבר הם עתה

 יהיו המרכז חברי כל הפעם בחרות. חק
 על מדברים בחרות הסניפים. נבחרי

בתנועה. דמוגרפית־עדתית מהפכה
 שק סיכוייו משתפרים שכזה במרכז

 כוחב מאוד בו קטן עוצמה. לצבור לוי
 שנשענו ארנס, ומשה שמיר יצחק של

הוותיקים. תמיכת על בעבר
 שעליו והבין המפה את קרא לוי

 בן בישיבה להסתפק ולא להתארגן,
 במתי מרחוק ובהסתכלות חיבוק־ידיים

בתנועה. רחש
 במת! לראשונה שפורסם כפי

 העולם של הקודם בגיליון תשקיף,
לישכתו את לאוורר החליט הוא הזה,

 ללכת ייאלץ וינר אשר המנכ״ל
 ע! שווינר, מכך מודאג היה לוי בכבוד.

 בין חיץ יצר שלו, הטוב הרצון כל
 לאובדן] וגרם והשר, חברי־המרכז

 מאנשי| שאחד מבקש לוי קולות.
 בעיקון ושיטפל התפקיד, את יאייש
והמרכז. התנועה בחברי

 החדל שהמרכז היא שלו ההנחה
 בעוון הבא. בסיבוב לצידו לעמוד יוכל

שנים. ורבע שלוש
שרון. אריאל היא שלו הבעיה

 באחרונז נחת לוי רווה במפתיע, די
 נהנו הוא שרון. של עשייתו מחוסר
 הצליו לא ששרון ושוב שוב לספר

 בחברו שלו אחד איש ולוא למנות
 מטענוו בטענות לישראל, כימיקלים

שונות.
 להבטיז לו שאסור מבין אינו ״שרון

 לו אמר לקיים," מבלי לחבר־מרכז
שלו אנשיו על והצביע לאנשיו,

10 בעמוד (המשך המכונית לרגלי כן־יאיר מאיר גופת
ו אותך אהרוג תסתלקי לא ״אם

 ישבתי דם, זוב עד שרוטה כשידי
להת כדי הבית, מול גדר־אבן, על

 לדירה. חזרו בני־המישפחה אושש.
 לעברי התקרבה דקות כמה כעבור
מיכאל. של אחותו

העיתונאים! כל שיישרפו ״הלוואי
 מכאן תסתלקי לא אם נשרוף! אותך גם

בהיס קראה אותך!״ אהרוג אני מייד,
כפות־ידיה. את מאגרפת כשהיא טריה,

 אקדח להם היה שלא מזל לך ״יש
 אותך!״ להרוג מסוגלים היו הם ביד!
 להכנס שמיהר השכנים, אחד אמר

מהמקום. ולהסתלק למכוניתו

אליבי
מוצק

 החוקרים מיהרו הרצח, היוודע ם̂ 
 של בעלה כהן, מיכאל את לעצור ?

 שיחררו חקירה, שעות 16 אחרי מיכל.
 הרצח בזמן מוצק. אליבי לו היה אותו.

במקום־עבודתו. שהה הוא
 ייתכן כי סבורים עדיין החוקרים

 בן־מישפחתה. על־ידי נרצחה שמיכל
 לדירתה, שוטר מגיע שעות כמה מדי

 מישהו לתחנת־המישטרה עימו לוקח
 כעבור לדירה ומחזירו מבני־המישפחה,

זמדמה.
■ !שרהליבוביץ

 שהיו אותם מחנות: לשני העיירה שבי
 בגדה שמיכל מהידיעה המומים עדיין

 מיכל כי לספר שידעו ואותם בבעלה,
 כמה במשך סוער רומן ניהלו ומאיר
שנים.

 בחדר־האורחים מיכל, של בביתה
 מיכאל, בעלה, צפופים ישבו הקטן,

אחיותיה. ושלוש אחיה שלושת
 עם לשוחח מעוניינים לא ״אנחנו

 אחד שיטרית, דויד אמר עיתונאים!״
 הכניסה. לדלת אותי וליווה האחים,
 קצת, התעכבו גרם־המדרגות בראש

 שמיכל כמה לספר יוכל שרויד כדי
מקסימה. היתה

 של מאחיותיה אחת פרצה לפתע
 מח־ זינקה היסטריות, בצווחות מיכל

 כשהיא לחדר־המדרגות, דר־האורחים
 ושאר דויד עליי. להתנפל מתכוונת

 לחצר במהירות ירדתי בה. אחזו אחיו
לרחוב. ופניתי

 המהומה, את ניצלה אחרת אחות
 לפני אחריי. ושעטה מהדירה יצאה

הת היא קורה, מה להבין שהספקתי
 בראשי לחבוט אותי, לשרוט חילה

שערותיי. את ולתלוש
 בקירבת־ שישב בצבא־הקבע, רס״ר

 אחד באדישות. במתרחש הביט מקום,
 ולא בה, לאחוז ניסה מבני־המישפחה

 שחילץ הוא מיקרי נהג־מונית הצליח.
ציפורניה. מביו לבסוף אותי

פילגש!״ לו שהיתה להאמין קשה ושקט. מסור היה ״הוא

 עיתונאים. עם לדבר סירבה מירית
 באדיבות ביקש לדלת, ניגש אחיה

 הוא אם והתנצל למישפחה שיניחו
 מבינים ״אתם כך. אגב במישהו פוגע

 לא זה בגלל רק קשה, במצב שאנחנו
 אמר. הביתה," להכנס אתכם מזמינים

 טובה. בעברית ובחביבות, בנימוס הכל
סגן־אלוף. הוא אחר אח

 העלו הרצח אחרי ימים שלושה
 האחת: סברות. שתי המישטרה חוקרי
 אל רכן הוא הרוצח. את הכירה מיכל
 הדלת את פתחה ומיכל המכונית, חלון

 אחר- בה. ירה הרוצח להימלט. וניסתה
י מאיר. את גם הרג כך

 פידאי, הוא הרוצח אחרת: סברה
 אקדחו. את לו למסור מאיר על שציווה
 שלקח באקדח מאיר את רצח אחר־כך

שלו. באקדחו הרג מיכל את ממנו.

צווחות
היסטריות

 בבוקר, 10.30 הראשון, ום ^
 בבית־שמש. הרצל רחוב

 מיכל את מכירים הכל בבית־שמש
 קופת־ אחות היתה היא הנרצחת. כהן,

 אחות אהודה. עדינה, יפה, חולים,
לדוגמה.
תו־ התחלקו בבוקר הראשון ביום
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