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 למעלה
 מסדסנינים
 בערים,בדרנים
 בשנים
■ובירידים וימס

במדינה
תעופה

המעופפים
והמהללים

בשבו היה, קשה וקטן, חרש לעיוור, גם
המר בעובדה להבחין שלא האחרונים, עיים

 המטוס את השבוע, קיבלה, אל־על כי עישה
 העיתונים הענקי. 747 הבואינג שלה, החדש
ומפו ארוכות כתבות בזרם לפתע, נמלאו,
 ובלתי אפשרית זווית כל שתיארו רטות,

האירוע. של אפשרית
 הנרחב הכיסוי ? יתרון או איחור

 ש־ העובדה על מה, במידת להאפיל, הצליח
 שהוא לאחר שלה 747ה־ את קיבלה אל־על
 טראנס- תעופה חברת כל בידי כבר נמצא

ה אחרות רבות וחברות אחרת,* אטלנטית
 את מסבירה אל־על טיסות־שכר. מפעילות
שבי מאחר כיתרון, המטוס בקבלת האיחור

 ותוקנו אחרות, בחברות כבר נוסה נתיים
 אחרים, מקורות לדברי בו. שנתגלו ליקויים

מאוחר. הוזמן שהמטוס מכך האיחור נובע
ה כתמיד, הפעם, גם .2ו־ 1 חנוכה

 היו חסר־תקדים יחסי־הציבור למסע אחראים
היש העיתונות של המעופפים קבוצת חברי

 בטיסות- הזוכים כתבים אותם — ראלית
 כאשר ).1754 הזה (העולם באל־על חינם

 לקנדה, שלה החדש הקו את אל־על פתחה
 הזדמנות הדבר שימש שבועות, שישה לפני

עור לקבוצת טיסת־חינם להעניק מצויינת
ב הקו. חנוכת לכבוד — ועיתונאים כים

שנית. הקו את אל־על חנכה שעבר, שבוע
 עדיין שנשארו מאחר מאוד. פשוט הכיצד?

הרא בטיסת־החינם השתתפו שלא כתבים
אותם. גם לפצות צורך כמובן היה שונה,

 המעופפים גדול. רווח קטן, הפסד
 מידיעות גולן אביעזר הפעם: החופשיים
 שורר זיוי ממעריב, פרימור רחל אחרונות,
 אדר מהטלוויזיה, רביב דן עיתים, מסוכנות

 (שזכר, מדבר מושיוב דויד מהארץ, קיסרי
ה אלוף לתואר המעופפים קהיליית בקרב

 מל׳א־נפירמא־ העליון יוסף לחו״ל), נסיעות
לנ חיים ז״ל, מלמרחב שימשי יונה סינן,

 מג׳רוזלם לאנו ג׳יורגי המישמר, מעל דאו
 ליווה חדשות. מיריעות צולר והנרי פוסט,
■אל־על. של יחסי־ציבור קצין אילת, משה

מש היה העסק מכל קצת שהפסיד היחיד
 קר חנוכת לצורך שטיסה מאחר האוצר, רד

 900 בסך ממם־נסיעות, פטורה חדש טיסה
לעו זה, זעיר הפסד מהו אולם לנפש. ל״י
 שזכו ישראל, אזרחי של העצום הרווח מת

המרגש? האירוע על מפורט כה סיקור לקבל

עיריזת
 הנקיון מלחמת

המלוכלכת
 איש מושלמת: בצורה הצליחה ההסתערות

עי של מחלקודהתברואה פקחי נמלט. לא
 קריית־המלאכה, על השתלטו גבעתיים ריית
 לכולם, מסרו למישנהו, מלאכה מבעל עברו
 לבית־המשפט הזמנות הכלל, מן יוצא ללא

מטנ בתי־המלאכה בעלי האשמה: העירוני.
אשפ את שמשליכים בכך הקרייה את פים
לסלקה. דואגים אינם במקום, תם

ק. חו ש מו לתגובה גרמה ההסתערות ל
ל התכנסו קריית־המלאכה תושבי 150 חצת.

שע מלחמה להשיב החליטו סוערת, אסיפה
 לאן אין כולו, פסולת מלא ״המרכז רה.

 מעיזה עוד והעירייה — השפה את לפנות
מ אחד התמרמר אלינו?״ בטענות לבוא

כהן. משה המלאכה, בעלי דוברי
גב עיריית ראש סגן זומר, פנחס לדברי

 התברואה, תיק על בה והממונה עתיים
הכרו מהטירחה המלאכה בעלי מתחמקים

 דיירי כך על עונים האשפה. בסילוק כה
ה את מוציאים היינו ״בהתחלה הקירייה:

 לא העירייה אבל למדרכה, החוצה, אשפה
 צריכים היינו מה אז אותה. לאסוף באה

לחיריה?״ בעצמנו אותה להוביל לעשות?
 שאכן מודה זומר עגומה. בדיחה

 לפינוי מיועד מקום המלאכה בקיריית אין
לב מתכננת העירייה כי טוען אך אשפה,

 הוגשו כן אם למה אשפתונים. בקרוב נות
 אש־ עדיין אין אם הדיירים, נגד תלונות

 הם ״כי מאירת־העיניים: התשובה פתונים?
עליהם.״ המוטל את מלבצע מתחמקים

 לה־ יכולה זו היתה מקומית, מועצה בכל
-------- 1 •'

ב הפועלות הזרות חברות־התעופה *
 שלהן 747ה־ את להכניס הורשו לא ישראל

 אל־ של התנגדותה בגלל בישראל, לשירות
מן כל על, משלה. כזה מטוס לה היה שלא ז

שב עגומה היתד, היא עגומה. בדיחה יות
 פרס את לאחרונה שקיבלה בגבעתיים, עתיים
הנקיון. שירותי שיפור — על לייעול, קפלן

משפט
חצי

אונס
 שני איש: חלק לא עצמה העובדה על

המחו בית־המשפט בפני שניצבו הנאשמים
ו ורווק, 19 בחג׳אן, יצחק בתל־אביב, זי

ה את הכניסו ונשוי, 21 גילקראוב, יצחק
 ליד עזוב לצריף ,17ה־ בת דינה* מתלוננת,

איתה. שכבו ושם באבו־כביר, בית־המעצר
 משמעותה סביב נסבה הגדולה השאלה

 הבעילה היתד, האם הרומנטית: העובדה של
וה המתלוננת כגירסת אונס, מעשה הכפולה
 ידידים, בין קטן מישגל סתם או — תביעה

סניגו לידסקי, צבי עורך־הדין של כטענתו
הנאשמים? של רם

 בפני ¥ ידידיות - האונס אחרי
ו צלטנר זאב הנשיא בית־המשפט, הרכב

הצ בנטל, וחיים קוארט שמואל השופטים
 (אונס במינה מיוחדת תמונת־אונס טיירה

 לאחר ).1744 הזה העולם ידידים, בין קטן
יו האנוסה־המוצהרת החלה האונס־המיוחס,

 אותה, אנס שלטענתה בחג׳אן, עם צאת
 על דיבורים נשמעים החלו השניים ובין

 אצל הצהרה על חתמה גם דינה חתונה.
 אלא אונס, האונס היה לא לפיה עורך־דין,

 הצדדים של החופשי ברצונם שנערך מישגל
 הצטלמה גם החתימה, לאחר המעוניינים.

הנאשמים. שני עם דינה
 עובדות גם בה. והפוך• בה הסיד

ה כיוונים. לשני בבית־המשפט פורשו אלה
 על לחץ הפעיל הנאשם כי הסבירה תביעה

ודד עימו, לצאת שתתחיל כדי המתלוננת

 דינה מאשימה־באונם
בחג׳אן ומואשם־שזוכה

זה? אונס זה

 שתבטל כדי רק היו נישואין על דיבורים
ה על החתימה את גם נגדו. התלונה את

ל התביעה, לדברי הנאשמים, השיגו תצהיר
 הסבירה מצילה ההגנה דינה. על לחץ אחר

הפוך. בדיוק אלה מעובדות אחת כל
הצ והטענות, העדויות את לשקול בבואם

 שכל אחד: דבר רק לקבוע השופטים ליחו
ני אכן — בפניהם שהובאה וראייה עובדה

 הפוכים: לפירושים תנת
 על אחת גירסה להעדיף עלינו היה ״אילו

המת בגירסת בוחרים היינו רעותה, פני
 ברם הוריה. עדויות על־ידי הנתמכת לוננת,
 לקבוע עלינו עסקינן, נפשות שבדיני מאחר

 שלא עד מעדותה להשתכנע ביכולתנו אם
 בליבנו.״ סביר ספק נשאר

 אין השופטים, קבעו זאת, חלש. אופי
 בעלת היא ״המתלוננת לעשות. ביכולתם
נפ מהפרעות סובלת חלש, אופי אישיות
.״התנהגותה. קבעו. שיות,״  על מעידה .
 התנהגות ועל במצב־רוחה תכופים שינויים
פזיזה.״

 את לזכות החליטו השופטים — התוצאה
 להשתכנע יכולנו ש״לא מאחר הנאשמים,

 לקבוע ביכולתנו ו״אין סביר,״ לספק מעבר
 האמיתית.״ הגירסה מה

 אחד הגיב אין,״ הריון שחצי ״מסתבר
 האולם, מן בצאתו בחיוך, התביעה מאנשי
יש.״ — אונס חצי ״אבל

קטינה. להגנת מוסווה השם *

1752 הזה ואנולס
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