
בת־יענה? — שחל ■
 שחל משה השר את מאשימים מיסלגת־העבודה לישבת
 בת־יענה. כמו מתנהג שהוא

 הראשונים בץ היה הוא סרכז־הליכוד, בעיקבות שבועיים, לפני
 מהקואליציה, לפרוש החלסה יקבל מיפלגת־העבודה שמרכז שתבעו
 באמצעי־התיקשורת. כך על להודיע ומיהר
 את שינה נמוכים, לכך הסיכויים כי כשהתברר מכן, לאחר שבוע
בממשלה. ההישארות בהמשך תמיכה והביע דעתו

 אוווז־החסימה ■
ד ח א ח מ ם א רבי ע ה

 המתקדמת זרק׳׳ח, ה״ערביות״ הרשימות לשלוש הגורמת העיקריות הסיבות אחת
 אחוז־החסימה. היא בהסתדרות בבחירות משותפת ברשימה להתאחד והדמוקרטית)
 להגיע סיכוי איל ולדמוקרטית למתקדמת .2.5,)׳״של אחוז־חסימה יש בהסתדרות

 קיומה רק״ח, בשביל לעבת. בכושרה בטוחה להיות יבולה אינה רק״ח וגם אליו,
א בהסתדתת חיוני. ת

 להקמת השותפים שלושת את ידחוף זה מרשים, הישג תשיג והרשימה זר, ניסיון יצליח אם
 ערבית סיעה להופיע הבאה בכנסת עשוייה ואז לכנסת, בבחירות גם משותפת רשימה

 מאור חזק לחץ יש הערבי בציבור לשון־מאזניים. בה שתהווה ח״כים, 12־10 של מאוחרת
זה. בכיוון

לוודאי. זה איחוד תהפוך בכנסת אחוז־החסימח העלאת

548
 ב״גלי־ ששודרה גיוס״ בתוכנית,,לקראת ביולי, 9ה־ הראשון, ביום
 פלסטינים הרוגים 540 על רבין, יצחק שר־הביטחון, מסר צה״ל״,

 עם שיתוףדפעולה רקע על הרוגים כולל זה מיספר הכבושים. בשטחים
מתנחלים. מידי והרוגים שילטונות־הכיטחון

 פלסטיניים. הרוגים 431 על צה״ל דובר מסר ביולי, 17ה־ השני, ביום
בלבד. צה״ל חיילי מירי הרוגים בולל זה מיספר
 על הפלסטיניים ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

548.
 לפי הרוגים, 679 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
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סטודנטיוח־אמהות מפלי□ ■
 במעונות* בשכר־לימוד השתתפות לקבלת הזכאים את המגדירות בהנחיות גם
מדהימה. אפלייה קיימת ובמישפחתונים יום

 לקבלת הזכאים מיהם המגדירות הנחיות סידרת באחרונה פירסם מישרד־העבוחדוהרווחה
במעונות״יום. בשכר־לימוד השתתפות

 מיקצועית להכשרה בקורסים לומדות הן אם רק כסטודנטיות נחשבות אמהות ההנחיות, לפי
 סיעודיות. לאחיות ובבית־הספר שכונות שיקום של קורסים והרווחת• מישרד״העבודה של

 או גבוהה להשכלה במוסדות מסלול־לימודים בכל כסטודנטים נחשבים זאת, לעומת אבות,
בישיבות.

 סוציאלית חינוכית לפעילות האגף יו׳׳ר גור, ריטה הגיעה מוחלט, שיווית לדרוש תחת
 אוכלוסיית התפלגות נתוני ייבדקו שלפיה מישרד־העבודודוהרווחה, עם להסכמה בנעמ״ת,

 האפשרות תבחן הנתונים קבלת ולאחר מסלולי־לימודים, על־פי הסטודנטיות־האמהות
סטודנטית. האם שבהן למישפחות גם זכאות להעניק

 חועה רעו! ■
ת הקווים? א

 שמיר־ מחנה איש רצון, מיכאל חתה, צעירי יושב־ראש
מודעי. יצחק השד לכיוון הקווים את בנראה חוצה ארנם,

 תפקיד קיבל משלא התאכזב לכנסת, להיכנס הצליח שלא רצון,
 האחרונות. הבחירות אחרי בהיערכות ממחנהו כלשהו בכיר
מילוא. רוני השר של כבן־טיפוחיו בחרות ידוע רצת

לשי והצינית חרוצה חיילת הביא מה
השותפה תוננית־נעורה. היתה

מאותו ומצית והלשינה נבהלה
השוטרים שה וגע המלמדת. ננו

לקפה יוכנס שהוער חינו
אלון אילנה

 כש־ מכאן אותו להוציא אפשר אם ^
/  )20( בורסקי אורלי שאלה אעיד?״ 1 1/

 מישפטה פתיחת לפני הסניגור, את בלחישה
 אורלי של עיניה בחיפה. הצבאי בבית־הדין

 יפה־ סגן מזור, בדויד(״דודו״) מלהביט נמנעו
 ניסתה כתב־האישום, פי על שאותו, תואר,

להרעיל.
 לספר דוכן־העדים על אורלי עלתה כאשר

 מופנה גבה היה והמוזר, העצוב סיפורה את
 יכלה לא והיא הקהל, בין שישב מזור, סגן אל

 סגן גם אבל לדבריה. תגובותיו, את לראות
 הרכיב הוא להתבלט. כנראה, רצה, לא מזור

 בקצה וישב עיניו, על אטומים מישקפי־שמש
השורה.

הג השחורות העיניים בעל התמיר, הקצין
 קסם בעל הוא הנוצצות, והשיניים דולות
 ומצליחן. שחצן גנדרן, נראה הוא רב. אישי

 אינה פיקודו, תחת שעבדה החיילת אורלי,
שמנ בחורה היא מטופחת. ואינה במיוחד יפה

 בקשר הקשור בהיר חום שיער בעלת מונת,
לחייה. על אחדים ופצעי־בגרות עורפה, על

 מנהל וסגן השופט של בתו היא אורלי
 בבית גדלה היא בורסקי. רוני בתי־המישפט

 בית־הספר את סיימה ערכים, בעל ירושלמי
 של ממוצע בציון הביולוגית במגמה התיכון

 לצבא ״הגעתי מישפטים. ללמוד וחלמה ,9.5
בח קשיים שום לה היו שלא מפונקת, ילדה
 עשיתי בבית־הספר קיבלתי. הכל את יים.
הצ שגם וחשבתי ביותר, הטובה בצורה הכל
העידה. בקלות,״ עלי יעבור בא

סיר היא אורלי. התגייסה 1987 בדצמבר
 רצתה שלא מכיוון לקורס־קצינות, ללכת בה

 הממל־ ,חוגרת לתפקיד והגיעה קבע, לחתום
הש היא קצינת־קישור־וגיוס. של תפקיד אה

 והשתדלה בעבודתה, מאמצים הרבה קיעה
 גאה היתה היא ביותר. הטוב הצד על לעשותה

 מבלי קצינה, של תפקיד ממלאה שהיא בכך
קורס־קצינות. שעברה

 דויד סגן ליחידה הגיע ,1988 באוגוסט
 עד אורלי אותו שמכנה כפי ״דודו", מזור,
שלוש עוד ועל עליה ממונה היה הוא היום.

 איתו, הסתדרו לא ״אחרים קצינות־קישור.
 בינינו היתה טוב. איתו הסתדרתי אני אבל

אורלי. סיפרה מעולה,״ מערכת־יחסים
 גדוד־מילואים. החזיקה קשה, עבדה היא
 התנדבה מסתדר, אינו ראתה.שמפקדה כאשר

 היה לא שזה למרות גדוד, עוד עבורו להחזיק
 את ביצעתי המציאה. על קפץ ״הוא תפקידה.
 תפקידים גם עלי הטיל הוא אבל תפקידי,
לשביעות־רצונו." הכל ביצעתי שלו. נוספים

מא כל ועשתה השתדלה הצעירה החיילת
 לה שנתנו המפקדים, את לאכזב שלא כדי מץ

 את להשביע כדי גם ואולי קצינה, של תפקיד
יפה־התואר. המפקד של רצונו

הברה
טובה

 בת היא גם עבדה לביא שרית ב״ט ^
 של תפקיד מילאה היא גס זהה. בתפקיד 1

 אלא דודו. סגן של פיקודו תחת קצינת־קישור
 כך כל הצליחה לא לאורלי, בניגוד שהיא,

 1 מעבודתה מרוצה היה לא והמפקד בתפקידה
 תלונות, הרבה נגדה הוגשו ומהתנהגותה.

מלא. היה שלה וגליון־ההתנהגות
 על היינו שתינו התחברנו. 1988 ״בינואר

 איכ־ והיא הצלחתי אני אבל קצינות, של תקן
אורלי. העידה זבה,״

מעורע־ היו המפקד עם שרית של יחסיה

״חשננו
החלטנו
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