
 הוראות על שמור ביותר.
 המצורפות הכביסה

כתונת. לכל

 הכתונת
 ע״י מיוצרת
 ״ניבה״ ביח״ר

 חדישות בגזרות
 בלעדיות בדוגמאות

 מתקמטת, אינה
 ושתיים אחת מתיבשת
 ההזדמנויות. לכל ומתאימה

 בארץ. המובחרות החנויות בכל להשיג
תל־אביב. ,6050 ד. ת. ,66999 טלפון ״ניבה״,

״ניבה״ יצור + ״קשת״ אשפרת
מעולה. לכתונת הערובה

במדינה
)9 מעמוד (חסשך

 עם אוזרי רודף שסביח ראיתי ביזדהקפה.
המקל.״

אברהם בן אברהם סיף־סוף גשם השבוע
לשלושה נידון כלסייד, סביח לרווחה. אבינו

השאלה קנס. לירות 50ול־ מאסר חודשי
 סביח יחזור כאשר יקרה מה רק: היתה

מבית־הסוהרז

עסקים
וותיק מכר

 בשרשרת, ל״י ועוד ל״י את קראו רבבות
 להפצת החברה פעולות על המסורסת הכתבה
 ב־ פורסמה אשר בע״נז, ■הישראלי המוצר
 הכירו מעסים רק אולם ).10*5 הזה העולם
החב מנהל ברגרמן, ביהודה

מעל נשקפה שתמונתו רה
וזתיק. מכר הגליון, דפי

 הענף קציני נמנו אלה בין
 תל- משסרת של הכלכלי

הרא היכרותם את אביב•
 ברגרמן יהודה עם שונה
 בחודשים אלה קצינים עשו

 שעברה. השנה של האחרונים
 בחברת אז עבד ברגרמן

ל עצמו, שהוא ויצוא, יבוא
ממנהליה. אחד היה דבריו,

ב ברגרמן של פעולותיו
 חן מצאו לא תקופה אותה
ש הכלכלית, המשטרה בעיני

 שופט בפני אוחו הביאה
 בתל־ זוהר יוסף השלום
 (בתיק אותו האשימה אביב,

״ב כי )2906/57 מעצרים
עו זכויות ניצל השנה משך
 ללא סחורות, והביא לים

תק על עבר בכך היתר.
 חירום לשעת ההגנה נות

כוז מסמכים והגיש (כספים)
למכס.״ בים

 ברגרמן נחשד בה העבירה
שה הקצין רצינית. היתד.

שמי בעת השופס, בפני עיד
 צו־ להוצאת הבקשה עת

 שיזיין בי נשבע המעצר,
 ללא שהובאו הסחורות של

 בעשרת- אז הוערך היתר
 נעצר ברגרטן לירות. אלפים

 ימים בשבעה הוארך זה ומעצר יום, 15ל־
ש אחרי בית־הסוהר, את כשעזב נוספים.
 את ברגרמן פתח אביו, בערבות שוחרר

 לכל ישראליים מוצרים הפצת החדש: עסקו
הזדמנות. מחפש

 של כמות להשיג הקודמות, התקוות מיליון.
.נתבדו הקיימים, מהמקורות מיליון 4000 . . 

ם ״ ג ר הו ט א  למעגל להיכנס מתכוננת ״
 משאיות־ להרכבת מפעל להקמת המועמדים

. דיזל . ח . ו רו ״ ״ ן ג חו ־ א  יוגדר ל
 הממשלה תבקש כאשר חוקי, באופן בקרוב
 על תשלום־חובה להטיל הזכות את לעצמה

 באופן כזה רווח לדעתה, שמרוויח, מי כל
 בלתי־רגילות מעסקות כתוצאה בלתי־צפוי,

ד . . . ק פ ה מ ג לו  במשמר ורב־שוטר פ
 בלתי־ עסקים בניהול אשמים שנמצאו הגבול,
 נידונו עזה, ברצועת שירותם בעת חוקיים

 ונדון בדרגה הורד וייס יצחק עמ״מ למאסר.
 מילר יוחנן רב־שוטר מאסר, לשנזדוחצי

ת . . . מאסר שנה לחצי נדון ו ר ט  ש
ם, פי י י ו ז מ שהוברחו בטוח כמעט אשר מ

רצינית בכמות נמצאו שכנה, ערבית מדינה

 ברגרפן, השבוע הודה שנעצרתי,״ ״נכון
 אני סוחרים. בין רגיל מקרה זהו ״אבל

 אין לעולם. יוגש לא הזה שהתיק משוכנע
נגדי.״ חומר שום למשסרה

המשטרה של מודעת־חגיוס
לאן? — ״אחריו״

 השבוע, אחדים, ימים חוך בנגב. בדואים בידי
 בני שטרות 40 באר־שבע משטרת גילתה

. אחד כל ל״י עשר .  יפאן ציר רעית .
 ישראל, קול על־ידי לעזרה, גויסה בישראל

 מיוחדת תוכנית להקליט צורך היה כאשר
 יועבר הסרט העשור. שנת לקראת ביפאנית,
יפאן. של השידור לשירות

תזכיר
תעמולה

איש־וו דוגמה
 של הכללי המפקח הותקף בו בשבוע
 מראשי ואחד מפוטר שוטר בידי המשטרה

 הוציאה לעיל), (ראה התפטר הארצי המטה
ה מטר. של המנהלה באגף הגיוס מחלקת
 — למשטרה ״התגייס מצולמת: כרזה משטרה
 של עבודה מקום — ענין רבת עבודה

 — הוגן שכר — התקדמות אפשרויות — קבע
לפנסיה.״ זכויות — והקלות הענקות — מדים

 ההופעה בעלי הזקופים, השוטרים שני
 מתיך האזרחים ציבור על שהשקיפו הנאה,

 אחד תוכנה. על כאלף־עדים העידו הכרזה,
 העדה בן אושרוב, יהודה הספל :מהם

 הארצי, המטה אפסנאות עובד הבוכארית,
 הקמתה, בימי כבר למשטרת־ישראל שהתגייס

ילדים. לשני ואב לאשה בעל הוא
 המטה תועמלני לקחו לא אחד פרט רק

 הכרזה: את הפיצו כאשר בחשבון, הארצי
 אשר בצילום), (השמאלי, אושרוב הסמל
והמש המשטרה של הקשים השירות תנאי
 לקיים לו איסשרו לא שקיבל הזעומה כורת

 לפני התפטר נאותה, ברמה משפחתו את
 כפקיד לעבוד עבר המשטרה, מן שבועיים

מכוניות. לחלקי בחברה

שראל כל י
ץ מים •רוונו מ•

 בועדת־ ומחריפה. הולכת כעית״המים
 מפעלי־ ללא כי נתברר הכנסת של הכלכלה

 או הירדן מי העברת כגון מהפכניים, פיתוח
 המדינה לרשות תעמוד לא מי־הים, המתקת

מעו מטרים מיליון 2000 על העולה כמות
1150 של נוכחית תצרוכת לעומת קבים,

דכרב אותו ק1ר1
ם ל ם ב ש ד, כ מ ח ו  גיבור לשמש שזכה מ

 זעמו את עורר השבוע, דבר מסיפורי באחד
 לכך שהפנה ,נסאר, יוסוף סעיד הקורא של
 למערכת במכתב הציבור תשומתילב את

 מס״ם ח״כ העלה השבוע ).1058( הזח העולס
 על בדיון בכנסת, זה ענין חמים יוסוף

ה לבני־הארץ עלבון שזה ציין התקציב,
 בקריאת ציין, הכהן דויד מפא״י ח״ב ערביים.
 . . . בזה!״ מתביישים ״כולנו ביניים:

ת ש ר ר פ ע נ ג ה ו ר ה  חסן, עבדאללה חסן ח
 יריות־ על־ידי סכנין בפר באמצע שנקטל

 בפעם פורסמה צה״ל, יחידת של אימונים
 הזת בחעולם האמיתיים פרטיה על הראשונה

 חיהודי־פרבי האיגוד החליט השבוע ).1065(
 סדר־היום על זה ענין להעלות מפ״ם של

 ב־ הפירסום לפני שבוע ובכנסת. בממשלה
 נהרג הנער כי המשמר על טען חזה העולם

. באשמתו בשטח־אימונים, . ל . ר ו ח, ג ני  שי
 בעוד יוכרע ממיבצע־סיני, הקטנה האסופית

ל לבית־המשפט יציע משרד־הסעד שבוע.
 יהיה מהם שאחד אפוטרופסים, שני מנות
 התחייבות בכתב־המינוי ולכלול בכר, הד״ר
 לאימוץ סיניה את למסור האפוטרוססיס מצד

 מכפר- הנכבד ערבית. במשפחה ולגידול
 את שהביע אל־נאשף, חאפז עדנאן טייבה,
 חזח (הפולט סיניה את לאמץ העז רצונו
. לאימוץ המועמדים אחד רק יהיה )1063 . . 

ת פ ו ד ג ל  קבורתה אשר שטיינברג, אהרן הי
 שימשה בפרדם־חנה בית־הקברות לגדר מחוץ
 )1052( הזה העולם של מקיפה לחקירה נושא

 בין הסכם לפי יותר. מכובד למקום תועבר
 שטח יורחב והחילוניים, הדתיים הגורמים

 מיד חלקה בו ותותקן המקומי בית־הקברות
דומים. מקרים להבא לשמש תוכל אשר הדת׳

1 !06* חזח חפולס2


