
זוו־ל■ על ם■כועסי
 דאש־וזמחלקה על רב זעם יש במיסלגת־העבודה

ת, להתיישבות  שעה שלא זודילי, ניסים בסוכנו
 מועמדותו את הציג המיסלגה, ראשי להפצרות

וזכה. מועצת־המושבים מזכ״ל לתפקיד
 להתיישבות המדזלקה את משאיר זווילי כי היא לכעס הסיבה

דרונלס. מתיתיהו מהליכוד, עמיתו בידי
 סיכמו הציונית וההסתדרות הסוכנות של חבר־הנאמנים ראשי

ראש־ רק יהיה הסוכנות הנהלת של הבאה בקדנציה כי כבר
וביזבח, כפילות למנוע כדי למחלקת־ההתיישבות, אחד מחלקה

התפטר. שזווילי ההזדמנות על ושמחו
 במוזלקת־ההתיישבות, לא אבל זווילי, במקום אחר חבר־הנהלה יקבל המערך

 הממשלה כספי בחלוקת עוסקת שחיא מפני חשובה, מחלקה כיום שהיא
הירוק. לקו מעבר גם להתיישבות,

עוז■ של ■החברים
 נחום שי, שמואל בראל, יוסף בדאון, אליהו הלפרין, עימנואל פאר, דניאל העיתונאים

 להסברה ראש־הסחלקה נרקיס, עוזי עם משא־ומתן מנהלים ברטוב וחנוך פרוס טדי כרגע,
 הקיץ. לסוף המיועד בארצות״הברית, הרצאות סיבוב על בסוכנות,

 שראיין היזם, בחצי מפיק בדאון, אליהו לעשות הגדיל לנסיעה. בקשות הגישו כבר הם
ששת־הימים. למילחמת שנים 22 מלאת על נרקיס עוזי את בתוכניתו

הדסי יוסי של חברו גם
אבד יסה1 ת לה

 חייל חברו, ניסה הדסי יוסי החייל של התאבדותו אחרי שבועיים
להתאבד. בסיס, באותו המשרת אחר

היד. ורידי את לחתוך וניסה התאבדות, מיכתב בביתו השאיר החייל
 הבית, את שעזב לאחר קצר זמן המיבתב, את שמצאו ההורים

 לו לתת ודאג במהירות החייל את שאיתר הבסיס, מפקד את הזעיקו
מהיר. רפואי טיפול

 לטיפול וניזקק נפשיות מבעיות זה חייל גם סבל הדסי, יוסי כמו
פסיכיאטרי.

־־ ונימוח ■
ת ״ח3סו ו,.מבבי כללי
 תשדירי־ על בספים באחרונה חמפזרת הכללית, קופת־החולים בין העימות

ת, שלמים ועמודים ופירסומות שרות תונו  ״מכבי׳׳ קופת-חחולים ובין בעי
מחריך.

 שקופת־ והעובדה ,13ה־ המכביה למישחקי כוכבי קופודהחולים שנתנה החסות — הסיבה
 בחינם. רפואי טיפול ברית־המועצות למישלחת להעניק החליטה מכבי החולים

 כי והציע למכביה, מכבי שמעניקה בחסות התעניין תגר, דויד הכללית, קופת״החולים דובר
 והפירסומות. החסויות עבור מכבי שמשלמת הסכום את תכפיל הכללית קופת־החולים

 לדפוק כדי הליכוד. של מכביה •זו הדובר: אמר וכתגובה שלילית, היתה המכביה תשובת
עשירים.׳׳ אנחנו מכבי את

ד ■מקל ע איזון ב
 השבוע ביקש השידוד, רשות מנב״ל מקל, אריה

ת לשלב הזמן׳׳ ״זה התוכנית ממפיק  יום של בתוכני
אריאל. התנחלות על חיובי ראיון בערב השני

 לביקורת מטרה ארוכה תקופה כבר משמשת הזמן זה התוכנית
 שהתוכנית בטענה בוועד־המנהל, אנשי״הליכוד של נוקבת

מדי. שמאלנית

ם ■הצעירים כליברלי
מתמרדים

ת מהליברליס צעירים קבוצת  לבג״ץ, עתידה הקרובים בימים להגיש מתכוונ
 כליברלים. מחודשות בחירות לקיום עד הליכוד, מרכז כינוס את לעכב בדי

 היו והבחירות מאחר הליברלים, במרכז שעבר בשבוע שנערכו לבחירות תומי אין לטענתם
 חברי־מרכז. של ולבני־מישפחה למקורבים מראש מכורות

מחדש. אותן ולקיים הבחירות תוצאות את לבטל דורשים הם
8

ס תבעה מדוע התקף־הלב? סיים האם ה

ב מ ן0\וז ג
 הבאבא־ של אהובתו לב, מירר■

 שכורה למכווית זקוקה ברוך,
 לקה בעלה־בופרד ולבילויים.

בבית־המישפט בהתקף־לב
ה עמ•1 אדוו

 לבית־המישפט שהגיע צופר מסולנס ס
רבה. להתקהלות גרם

 השביעית, לקומה במהירות עלו אחים שני
 ובוכה. חיוור מעוז, דני ישב בפרוזדור, שם,
בעי ונופפו לידו עמדו קשישות נשים שתי

 מישהו להיחנק. עומד שהוא טען הוא תונים.
כוס־מים. להביא רץ

ל המועד נקבע שבוע לפני בוקר באותו
 לב, מירה נגדו שהגישה בבקשת־המזונות דיון

חסון. השופט לפני אשתו־בנפרד,
פרק עם לבית־המישפט הגיעה לב מירה

 דויד פרקליטו עם ומעוז דבירי, אברהם ליטה,
קוברסקי.
אח דיונים התנהלו חסון השופט באולם

 לא הם בחוץ. לחכות התבקש מעוז והזוג רים,
זה. עם זה דיברו

עדו שחור, בלבוש אלגנטית נראתה מירה
 ממעוז, רחוק עמדה היא בענק־יהייומים. יה

 בידיו. פניו את מליט כשהוא ספסל על שישב
 ולבכות. להיאנח התחיל אחדות דקות אחרי

 לא היא אך אליו, לגשת ממירה ביקשו אנשים
״מכי שהיא אמרה אליה לפונים ממקומה. זזה
מזמן." כבר האלו ההצגות את רה

אמבולנס. להזמין מפרקליטו ביקש מעוז

 להכניס הצליחו לא אנשי־האמבולנס
 כיסא־גלגלים, הביאו הם למעלית. אלונקה
 ואמר קם מעוז עליו. לשבת ממעוז וביקשו

 הם עצמו. בכוחות לבית״החולים שיגיע להם
 נמצא שהוא לו והסבירו תוקף, בכל סירבו
 מעוז ישב מחוסר־ברירה באחריותם. כרגע

 לאמבולנס במעלית ונסחב בכיסא־הגלגלים
איכילוב. החולים לבית והוסע למטה, שחיכה

 שני עם יחד השופט לאולם נכנסה מירה
 ביקש מעוז, של נציגו קוברסקי, הפרקליטים.

לקוחו. של הבריאותי מצבו עקב דיון, דחיית
המ דבירי, תגובת את ביקש חסון השופט

 שכתבה קטע לקרוא ביקש זה מירה. את ייצג
 שהכינה בהערות לכן, קודם ימים כמה מירה

 ודבירי לבקשה נענה השופט הדיון. לקראת
 כל אקסול. לכדורי אלרגיה פיתח ״מעוז קרא:

אלר להלם לו גורמת אקמול בה שיש תרופה
 ליצור כדי אקמול כדור כנראה, לקח, מעוז גי.

 מחקירה להתחמק כדי התקף־לב, של רושם
 ש־ מה בין תהומי הבדל קיים בבית־המישפט.

 לבין הכנסותיו לגבי בכתב־ההגנה טוען מעוז
בידינו." המצויים מיסמכים

 ערימת לשופט הראה דבירי עורך־הרין
קצרה. לדחייה והסכים מיסמכים,


