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לאומי בנק לסרטון הזהב גמל
פסטי הסתיים ״הוד״ בקולנוע שעבר בשבוע שנערך חגיגי בטקס

הזהב״, ״גמל הראשי, הפרם בישראל. השני הפרסומת סרטוני בל
 בנק של זהות״ ״תעודת הסרטון עבור טל־אריאלי לחב׳ הוענק

דו־אור. חב׳ על־ידי שהופק לאומי,
העני ועתונות, רדיו קולנוע, ממשלה, אנשי שכלל השופטים חבר

 שהגישה טל־אריאלי לחב׳ הראשיים הפרסים שמונה מתוך שבעה קו
שהוצגו. הסרטונים 50 מתוך 20כ־ לפסטיבל

ת3וו  אנגלית * רי
גרמנית * צרפתית

 לפני־הצהריים, קורסים
ואחר־הצהריים כצהריים

 למבוגרים מזורזים קורסים
ותיכוניים יסודיים בי״ס לתלמידי עזרה

במדינה
חייט דרכי

טעות סליחה,
 היה בתל-אביב 5 בקו שנסע האוטובוס

 תא ליד עמדה ),22( בצלאל אסתר עמום.
 לפתע פרסומת. כרזת מול בהתה הכרטיסן,

 בתד־ הביטה היא לחייה. על בסטירה חשה
ש כסופת־השיער הממושקפת באשה המר,

מחריד. קולני בבכי ופרצה לידה,
 על בזעם התנפלו הנרגשים הנוסעים

 לבחורה לסטור שהעזה הכסופה, הגברת
 מיד התנצלה הגברת אבל ציבורי. באוטובוס

 לי, תסלחי באמת ״אוהד״ חביב: בחיוך
בתי.״ שאת חשבתי
 אותה, עזבו זה משפחתי נימוק נוכח

הקרובה. בתחנה במהירות ירדה והיא
 האוטובוס, לנהג והגיע הסיפור נדד כאשר
 גם הרי פעם? ״עוד אמר: רייס, זיגמונד
ב שחשבה למישהי, סטרה שעבר בשבוע
לבתה!״ טעות

משפט
קטלנית זהירות

קטל לתאונה הגורם אדם של דינו מה
 ב־ לעצמו? חמור לנזק חשש בגלל נית

 במשך השלום בית־משפט התלבט זו בעייה
ארוכות. שנים

 אז קרניאל, ניסן נסע שנים ארבע לפני
 היום הפועל, של הריקודים להקת מארגן
 בג׳יפ מפא״י, של ההסברה מחלקת עובד

ל ראה לפתע בתל־אביב. נורדאו בשדרות
ל ומתחיל מהשדרה יוצא זקן אדם פניו

לצפ מיהר הנידהם ניסן הכביש. את חצות
 לעבור והמשיך שמע לא האיש אך צף,

בכביש.
 שמאלה, כוחו בכל ההגה את הסיט ניסן

 אורות ראה לפניו האיש. את לעקוף כדי
 הוא השדרה. בצד שחנתה משאית, של
ל ייכנס ישר, ימשיך שאם משוכנע היה
 הסיט הוא ייהרג. החונה המשאית תוך

 הוריד המדרכה, על עלה בזקן, פגע ימינה,
 בחשיכה הכביש. בצד והתהפך עמוד־חשמל

 ניסן אנחות רק נשמעו שנשתררה הכללית
 שחזו הנשים של הבהלה וקריאות הפצוע,

בתאונה.
ש זהירות חוסר על לדין הועמד ניסן

פושעת. רשלנות משום בה אין
ו התובעת העצמית. ההגנה זפות
עקרוני. עניין במשפט שניהם ראו הסניגור

 במהירות נסע שהנאשם טענה התובעת
 ההוכחה: לעצור. הספיק לא ולכן מופרזת,

המינימא שהמהירות שקבע מומחה, עוות
 חמישים היא חשמלי עמוד להורדת לית

לשעה. קילומטר
 ,מרגלית, גדעון הדין עורך הסינגור,

 של אפשרות שהוכיח אחר, מומחה הביא
 בנסיעה ג׳יס על־ידי עמוד־חשמל הורדת
ביותר. איטית
 ה־ זכות על נסב העקרוני הוויכוח אך

 סכנת לו שצפוייה נהג של הגנה־העצמית
ה היה שיכול האמון מידת ועל תאונה,

בת שנשמע הנאשם, בסיפור לתת שופט
במקצת. דמיוני חילה

 של הימצאות אפשרות הוכיח הסניגור
 שנמצאה, הנאשם ציין בו במקום משאית

 לא במקום שהיו שהשוטרים למרות וזאת
 החליט השופט התאונה. בזמן אותה ראו

 שיקולו אם אף שקבע: בתקדים להתחשב
 הוא לעצמו נזק למנוע המנסה אדם של

 יחוייב לא הרי התאונה, בשעת מוטעה
 ליהנות לנאשם נתן הוא זה. בסעיף בדין

וזיכהו. הספק מן

הווי
 בבני-ברק, :הפלב של הנאמן ידידו

 נובחים כלביהם את תושבים שני שמעו
 בצידקת איש איש צידדו רעהו, על אחד

 נלקחו מהלומות, ביניהם החליפו כלבו,
 ״תיפפו . . . למשטרה פצועים שניהם

 הופתעו בתל־השומר, השוטר!" את
 אחרי הרודף אזרת למראה ואחיות רופאים

 לא במדים השוטר כי גילו במדים, שוטר
 לא האזרח ואילו מחופש, גנב אלא היה
. בלש אלא היה . ב :למודת־נסיון .

 בתם את לשלוח הורים סירבו ירושלים,
ה בבית־הספר לימודיה להמשך 12ה־ בת

ש טוענת בתם כי לשופט הסבירו יסודי׳
מספיק. למדה כבר

ש מרגלית, אפרים של קרובו שאינו ♦
 בקרן־היסוד מעילה באשמת השבוע נעצר

בצרפת.
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