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וחס בטוחה השקעה מהוה ״קנדי״ רכישת
כונית.

אפשרית תקלה כל מפני ומוגנת חזקה

 — מלאה אחריות ונאמנים, בטוחים שרותיה
בארץ. פינה בכל אחראי שרות

כולו בעולם המועדפת הכביסה מכונת5י״״ ך קי!

2 2 2 ^ 3

״ י ־ י נ ק ״
ה ח ו ס 1 ב 1 1 3 

משווינת בספת

!!!בארץ חדש
קול עם מ״מ 8 סרטי

 קול פס מסדרים אנו
קיימים מ"מ 8 לסרטי

— מציעים: אנו
 קול עם מ״מ 8 הקרנה מכונת ^
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פסח לטיולי
צבעוניים! פילמים

 לסרטים ביותר, משוכללת מעבדה
צבעוניים.

חדישות. מצלמות של גדול מבחר
 למצלמות. אביזרים

 מהחברה אלקטרוניים מכשירי־ברק
"16£12" הידועה

— מצלמה בלי טיול אין —
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במדינה
הצבאי המימשל

ת ב ש מה ה שו הג
 ביותר הטוב בן־הברית לפעמים הוא הגשם

 לפחות, כך, הצבאי. המימשל תומכי של
 הנוער ועד מאנשי צעירים ארבעה סבורים
 אהוד רייך, משה עבריודערבית: לאחווה
ברמן. ועימנואל מוזם יעל שליש,

 לכפר הצעירים הוזמנו שעברה בשבת
 אס־ יום באותו התארגנה בו דיר־אל־אסעד,

 דייוולס. אורי של מעצרו נגד פת־מחאד.
 במרחק־ ראו להצטלבות, במונית כשהגיעו

 משטרתי, טנדר לכפר, המובילה בדרך מר״
הצפויים. לאורחים כנראה, שחיכה,

 מטעם ברשיון־כניטה הצטיידו לא הארבעה
 קודמות הרשעות יש הארבעה לכל המושל.

 מהם שאיש מכיוון סגור. לשטח כניסה על
 החליטו למעצר, יום באותו מוכן היד, לא

 מקומות תפשו הם בכפר. הביקור על לוותר
הביתה. לטרמפ חיכו צפת,—עכו כביש על

 הגשם הפריע זו צנועה תוכנית לביצוע
 בסביבה שעה. אותה ירד אשר השוטף,

 הטנדר של לגגו פרט מחסה, שום היה לא
 לניתן רצו הצעירים הקרוב. המשטרתי
 הגשם. מפגי לחסות רשות ביקשו המכונית,

 ומיד המבוקשת, הרשות את קיבלו הם
 רשמית השוטרים להם הודיעו מכן לאחר

 הסגור, השטח גבול את עברו הם כי
עצורים. ושהם
 במשטרת העצורים מצאו יותר יציב גג
 בעבירה כדין הואשמו בה אל־כרום, מגד

 מכן לאחר שעתיים החירום. תקנות על
 שיצאו ברגע עצמית. בערבות השתחררו הם

הגשם. פסק המשטרה, תחנת מבניין
• י

 יום־ לקיים יכולה אינה ישראל מדינת
הש ברור היה זה זוהר. אורי בלי עצמאות

ב זוהר כשהוזמן הצבאיים, לשופטים בוע
 תקנוודהחירום, על בעבירה הורשע פניהם,

 בד,פ־ דיר־אל־אסד, ליד ,9 לשטח שנכנס בכך
 קינן עמוס עם יחד דייתיס, לאורי גנת־אהדה

 למאסר אותו שלחו לא הם תומרקין. ויגאל
החגים. בעונת

 על מיותר. זמן כנראה, יש, לשופטים
 למשפט השלושה כל את הזמינו לא כן

 לחוד, הוזמן מהם אחד כל אחד. משותף
 או ל׳׳י 200 לקנס נשפט זוהר אחר. ביום

יום. 60 של ומאסר־על־תנאי יום, 20 מאסר
 תחת הקנס, את לשלם העדיף זוהר

 שליווה אמרגנו, התלוצץ למאסר. ללכת
 ביום־העצמאות לשבת יכול לא ״הוא אותו:

 כדי כסף, להרוויח צריך הוא בבית־הטוהר.
 השנה.״ ימות בשאר לשבת שיוכל

 להניד בלי הפליט, קינן, של תורו כשבא
״רחמים מבקש ״אני עפעף: ! 

המ על עטו הנדהמים הצבאיים השופטים
 מעשיך?״ על מתחרט אתה ״האם ציאה:

 לבקש אפשר ״אבל קינן, השיב *לא,״
 להתחרט.״ בלי רחמים

זוהר. של זה כמו העונש:

דת
ת מ ק □ נ הרבני
 בתל- הרבני בית־הדין של הקדוש הרוגז

 בירושלים, העליון בית־המשפט על אביב,
 בסכום פורדם מריה לאנה לעלות עלול
לירות. 2500 של נכבד

 לבית־ פורדם פרדריק פנה כשנה לפני
 את לבטל בבקשה בתל־אביב, הרבני הדין

 אשד, לשאת לו ולהתיר הקודמים נישואיו
 בא זה לצורך ).1399 תזה (העולם אחרת

 תושב של מעמד קיבל לישראל, פורדם
 הוא גוייה. אשתו כי בבקשתו וציק ארעי
דבר. לכל כיהודי נרשם

 בהונג־ עורכי־דין למשרד פנתה מריה אנה
 יוסף התל־אביבי לעורך־הדין ודרכו קונג,

 ב־ בן־מנשה של הופעתו לאחר בן־מנשה.
 לפעם, מפעם הדיון נדחה הרבני, בית־הדין

 בית־המשפט החלטת אחרי — שלבסוף עד
 סמכות אין רבניים לבחי־דין כי העליון

 בוטלה — מעורבות משפחות בענייני לדון
לחלוטין. התביעה

 בית- בלל בדרך מטיל כאלה במקרים
 שחוייב הצד על ההוצאות נטל את הדין

 ״אם אחרת. בית־הדין נהג הפעם במשפט.
 המעורב,״ הזוג בענייני לדון סמכות לנו אין

 לפסוק זכות גם לנו ״אין הדיינים, קבעו
 המשפטיות.״ ההוצאות בעניין

 בקשה בן־מנשה עורך־הדין הגיש השבוע
 החלטת על לערער בכדי על־תנאי, לצו

 הונג־קונג, אזרחית פורדס, מריה כי הדיינים.
 בגלל כספה את ולהוציא לטבול חייבת אינה

רבניים. דיינים של ורוגזם ליבם שרירות
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