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 בתקופה ברצועה הפעולות על השלכה יש

מישורים: בשני האחרונה
החבלה. פעולות מספר יריות #
ל להם שאין הרצח, מעשי הגברת #

חבלנית. פעילות מבחינת ערך כל מעשה
 חולשה של סימפטום הם הרצח מעשי

והאש פנימיים סכסוכים על מעידים והם
ה בכספי מעילות רקע על הדדיות מות
השילטון. עם פעולה שיתוף וחשד חזית

 בקשות הוא הרצח למעשי נוסף גורם
לאירגון. לתרומות
באחרו תכפה סחטנות, של זו פעילות

בג כך כל לא הפליטים, במחנות גם נה
ה פליטי בו שטובעים הרב״ ״העושר לל

 מחנות צעירי פשוטה: מסיבה אלא מחנות,
 ה־ לשורות בהמוניהם הצטרפו הפליטים

החזית.
 אותם מפתיע וצה״ל נזהרים, שלא אלה

הפרדסים, בשבילי
בעזה
מוצ

כשגופו אלה בפרדסים אחריתם את אים
 מקלעי של 7.62 כדורי עם מנוקבות תיהם

 עוזי. מתמ״ק מ״מ 9ו־ המארבים,
שלושה באחרונה מותם את מצאו כך

 עבעסן באזור הפתח של בכירים מפקדים
 של בכיר מפקד גם מחן־יונים. מזרחית
 רבן אבו יוסוף הרצועה: בצפון החזית
מותו. את שם מצא כתיב, כיוסף הידוע

 לכל מעל ברור הרצועה לתושבי אבל
בסמט האמיתיים השליטים הם מי ספק
הו בתל־אביב, פלוני כשמת הרצועה. אות

 אותו לקבור מכריו וקומץ משפחתו לכים
 על־ ידע העליונה מהקומה שהשכן מבלי

 מפקד סגן חטיב, יוסוף כשנהרג אבל כך.
 והובא העממית החזית של הצבאית הזרוע

 שבתו בעזה לקבורה השנה בנובמבר 21ב־
מ התיתמו ובתי־הספר בעיר החנויות

 עלמי ראג׳ העירייה ראש גם תלמידים.
הש נגד לפעול הממשל לפניית שעה לא

יום. אותו המסחר בתת
ב טומנים מה יגידו הקרובים החודשים

 ג׳ורג׳ יצליח האם החזית. פעילי אמתחתם
ו נוספים, מנהיגים לרצועה להחדיר חבש
ה לערי החבלנית הפעילות תורחב האם
גדה.

 במצב צה״ל שולט
 בצורה הללו הרשתות את חושף והוא

 ידיו את שם לא עדיין הוא אך מזהירה.
 מחנות בסימסאות העושים הדגים יתר על

ביתם. כבתוך הפליטים

דרכי־חיים
 צייד מי

? בתוגה
 ממשרדי שפירא הזוג בני יצאו כאשר

 כבר היו לא ברחובות, הרבני הדין בית
עב הם עתה זה שפירא. הזוג בני בעצם

 בארשת משהו אבל גירושין. תהליך רו
 משהו להם נותר עדיין כי הוכיח פניהם

המחי עתה זה להתגרש. זכותם משותף.
זו. זכות שו

שפי דוקטור של המשפחתיים הקשיים
ה הגברת פגשה כאשר החלו ואשתו רא

ה כי והחליטה מסויים עורך־דין מצודדת
 קודם שנה 14 עליה. מיותר קצת שלה בעל
 נראו בפולין, זו את זה הכירו כאשר לכן,

 לא ודאי אידיאלי, כשידוך מכריהם, בעיני
ש האזרחיים שהנישואין בדעתם העלו
 יעמדו ולאשה, לבעל אותם שהפכו להם,

ציבורית. סערה של במרכזה הזמן במשך
עם ארצה הגיע הצעירים הסטודנטים שני

 מארגנים החלו ׳1955 בשנת הקטנה בתם
 כ־ מישרה קיבלה היא בישראל. חייהם את

הצ היא ואילו בקופת־חולים רופאת־ילדים
וייצמן. מכון של לסגל טרף

החלי לתמונה עורך־הדין נכנם כאשר
 זקוקה היא כי שפירא, לבית הגברת טה

דחוף. באופן לגירושיה
 פשוטים היו שנישואיה שכשם ההנחה

 עד התבדתה — גירושיה גם כך וחלקים
 בידה ן שא התברר לרבנות כשהגיעה מהרה.
הכתובה. יקר־מציאות: מיצרך

ה התיסבוכת פיקטיביים. נישואין
ב בכלל כפר כשהבעל התעוררה ראשונה
 טענת־המ־ בעניינו. לדון .בית־הדין סמכות

ב מכירים ואינכם מאחר היתה: שלו חץ
 להתיר מוסמכים אינכם אזרחיים, נישואין

אותם.
 גם מוכן היה הרבני בית־הדין אבל
ש כתובה שבלי נאמר לזוג זה. לטיעון
 מקום יהיה לא וכדין כדת לרבנים תומצא
 פית־ יש אחרות במלים נישואין. להתרת

לשאת שפירא ד״ר על ההלכה. פי על גם רון
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צבעים במבחר
 ״אמקור•■, של הטלוויזיה מקלטי ן11במנ

נים:1ש צבעים 6 לבחירתכם
עץ. ני11ג1 אנטרציט ירוק. לבן. כחול. אדום.
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