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י״ב—י״א—י׳—עי—ח־ כיתרת למסיימי
 תיכוניות,סדירות, לפיתות ההרשמה החלה

להכנה המיועדות והערב, היוב כשעות

ת ר בי ספ די ה חי ה הי נ די מ ״ :ב
מנוסה אקדמאיים מורים סגל ידי על המנוהל •
חדישות הוראה שיטות על המבוסס •
תלמיד כל על מתמיד מעקב המקיים •

והרשמה פרטים
 יום בכל תל־אביב, ,62 המסגר רח׳ אקסטרנית, גמנסיה

.36487 טל&ון בערב, 7.00ד בבוקר 8.00 השעות בין
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במדינה
)14־ מעמוד נהמשן
 האחרון. המוהיקני יהיה לא שגריר אבל
ל נסע עזיבתו, על שהודיע אחרי יומיים
 שם להשתלם כדי סער, טוביה גם פאריס

טלביזיה. תוכניות בהפקת
ל לנשום סוף־סוף יכול גיבתון חנוך
מן רוחה.  נאמניו, בידי נשאר החדשות יו

 יעזו שלא גורמן, ועמום פינסקר חגי
 הפעלתני המנהל אבל פיו. אתי להמרות

 בטיהור תסתפק לא השידור שרותי של
 רעיונות הוגה הוא כי להוכיח ביקש הגדול,
 כי לאחרונה סיפר הוא ומקורי. מבריק

 ישראל קול לתוכניות להוסיף בדעתו יש
לפנסיונרים. מיוחדת סידרה

 הרדיו: מעובמ כמה השבוע התלוצצו
 לשמה ראויה תהיה לפנסיונרים ״התוכנית

כפנסיונר.״ לד, יאזין גיבתון חנוך אם רק

שפט מ
ה שתיק ה ה ל דו ג ה

 אולם את השבוע שמילא הסקרנים קהל
התל־אביבית שופטת־השלום של המשפטים
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שחר צעיר סביב הצטופף בן־עתו, הדסה
ה ספסל על שישב קומה, ונמוך חר

שוטרים. שני בין נאשמים
 מבטו, את השפיל ,21 עומאר, חסן־עלי

 של הלגלגניות מהערותיהם להתעלם ניסה
 לא ״אני סביבו. שהתקהלו הסרסורים,

 הסביר החיילת,״ את אנס שהוא מאמין
 מיסכן נראה ״הוא רם, בקול מישהו

 על להתגבר הצליח הוא איך עלוב. כזה,
חיילות?״ שתי

ל. חופר  שהובאו החשודים רוב מז
 שוחררו שופטודהשלום בפני יום אותו

משת ״אני השופטת: הסבירה בערבות.
 החג את שיבלו כדי אותם, לשחרר דלת

 זה מכלל יוצאים משפחותיהם.״ בקרב
מיח להם השבוע, שנעצרו החשודים היו
 ב־ מיני. רקע על עבירות המשטרה סת

ה לבקשת השופסת נענתה אלה מיקרים
 להם ״אין מעצר. צזדי הוציאה משטרה,

 רגישה ״השופטת שוטר, התלוצץ מזל,■״
מין.״ לפושעי

 שבועות שלושה לפני שנעצר עומאר,
(ה חברתה לעיני חיילת באונס כחשוד

 כשנישאל בכתפיו משך ),1438 הזה עולם
ב הכל ״אסביר לומר. מה לו יש אם

בלחש. הפטיר משפט,״
הס כהן, משה רב־טמל המשטרה, נציג

ה וכי נסתיימה טרם החקירה כי ביר
 ביקש הוא עדויות. עדיין אוספת משטרה

 לשבוע צו־מעצר שיוציא מבית־המשפט
את תעמיד המשטרה כי הבטיח נוסף,

ה תקופת תום לפני עוד לדין, החשוד
 החיילות- שתי של עדות נגדו ״יש מעצר.

נמ השבוע ״כבר הסביר, הטרמפיסטיות,״
האישום.״ גליון את לפרקליטות סור

 התחרט, דבר־מה, לומר ביקש החשוד
 מפעם סוקר כשהוא בשקט לעמוד המשיך

ברגע באולם. שנאסף הקהל את לפעם
שכח כי המשטרה איש נזכר האחרון
ה את נשחרר ״אם חשוב. פרט להוסיף
 וימצא יברח שהוא סכנה קיימת חשוד,
הסביר. לגבול,״ מעבר מקלם

השופטת, את כנראה שכנעה הטענה
המעצר. ציד את עומאר נגד שהוציאה

 כי השבוע הסביר ותיק משטרה איש
כי חותכות הוכחות׳ יש המשטרה בידי

 את שביצע האיש הוא עומאר חסן־עלי
החילות שתי הצליחו לדבריו, האונס.
 העשויה עדות מסרו ואף אותו, לזהות

בדין. אותו להרשיע
 עומאר עלי־חסן עלול יורשע, אמנם אם

ממושכת. מאסר לתקופת להשלח

שראליאדה י
ר: יום ״הארץ״, •
 יזזד צפת, בסינזטאות מדחף אגדות הד

 מועדוני־ כשמבקרי מודרני. פועם־חייס עם
ה הלילה בשעות לבתיהם חוזרים הלילה

 עיר־ של תלמידי־החכמים יוצאים קטנות,
לתפילותיהם. המיסתורין

ד: יום ״הארץ״, •
 יעלו באירופה ההשמדה מחנות ניצולי

 בנות) לנצחו! שנה 20 במלאת לירושלים
 היוזמת הוועדה מטעם הנאצים. על הברית
 מהשנה החל להוציא הוחלט ני נמסר,

 השנתיות מהפגישות הגלותית הרוח את
 רוח בהן ולהכניס המחנות יוצאי של

 דובר העבר. את לשכוח בלי ישראלית,
 השנה לתכנן הוחלט כי אמר, התעדה

 אלא — אבל בעצרת ״לא המיפגש את
 סביב אלא — בנאומים לא רמים, במפגש

בציבור״. בשירה אלא ב,יזכור׳ לא מדודות,

1*41 חזח חעולם


