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הסמבה לימודי מזכירות
על מודיעה

 מועמדים הושמת
 ג תשר תווך רסמסטו
)1972/3 ינואר (אוקטובר־

 ־ הבאות האקדמיות ליחידות

 אזרחית הנדסה
 גיאודזיה הנדסת
 מחצבים הנדסת
 מכונות הנדסת
 חשמל הנדסת
 כימית הנדסה
 וביוטכנולוגיה מזון הנדסת
 חקלאית הנדסה
 אוירונוטית הנדסה
 וניהול תעשיה הנדסת

 מתמטיקה
 שימושית מתמטיקה

 המחשב מדעי
 פיסיקה
 כימיה

 ביולוגיה
כלכלה

 מדוייקים למדעים מורים הכשרת
 בחשמל לטכנולוגיה מורים הכשרת
 במכונות לטכנולוגיה מורים הכשרת

 ערים וגינוי ארכיטקטורה
הרפואה מדעי

 בשבט י״ד א', מיום החל לפנות, יש ההרשמה סידור לשס
 הטכניון, קרית בחיפה, מועמדים רישום למשרד ,30־1.72
.417 חדר אולמן, בנין

הנ״ל, בכתובת לקבל אפשר כלליים, ופרטים בקשה טפסי
 ובקשות מידע לקבלת .23.1.71 בשבט ז׳ א', מיום החל

 למספר טלפונית או בדואר לפנות ניתן הרשמה, לטפסי
חיפה. 235109

המועמדים לב לתשומת
 1972 אוקטובר תשל״ג חורף לסמסטר ההרשמה

.2.6.72 סיון כ׳ ר, ביום תסתיים

 תחל 1973 מרץ תשל״ג אביב לסמסטר ההרשמה
.27.10.72 ו׳ ביום ותסתיים ,4.6.72 בסיון כ״ב א', ביום

ן ת ו נ י ח כ ו י מ  יקוימו תשל״ג חורף לסמסטר ה
.1972 באוגוסט ,3 ,2 ,1 בתאריכים

ת ו נ י ח ן ב ו י  יקוימו תשל״ג אביב לסמסטר המ
.1972 בנובמבר 22 ,21 ,20 בתאריכים

ם ׳ ל ו ע ה , ״ ״ ה ז ן ה ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  ♦ ה
 ,260134 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והטינהלה: המערכת
 בע״ט, החדש״ ״הדפוס ♦ עולמפרס טברקי: מען ♦ 136 מא־דואר

 צינקוגרפיה גלופות: ♦ בע״מ גד הפצה: • בן־אביגדור רח׳ ה״א,
בע״מ. הזה העולם :המו״ל ♦ אבנרי אורי :הראשי העורך • בע״מ כספי

במדינה
)36 מעמוד (המשך

 דובר עשה השבוע טובים. ילדים
ב סיבוב תבור, סגן־ניצב הארצי, המטה

 עם נפגש בתל־אביב, העיתונים מערכות
לבע להורות אותם לשכנע ניסה העורכים,

 המשטרה. מן לרדת העויינים הטורים לי
 על־המשמר כמו שעיתונים בעוד אבל,

הת לא סליחה, יפה וביקשו ידיים הרימו
 להיפך. הביקור. מן העיתונים יתר רגשו

 ד״ר של מחדרו יצא שתבור אחרי יומיים
 אחרונות, ידיעות עורך רוזנבלום, הרצל
 ההתקפות אחת את בכר אהרון פירסם

המש על ביותר והעוקצניות הלעגניות
טרה.

 לא תבור של השתדלנות שגם אחרי
 ניצב המחוז, מפקד החליט הרבה, עזרה

 בידיים. העניינים את לקחת פראג, יהודה
בלוו הסוררים, העיתונאים את הזמין הוא
 להם נתן ידידותית, לשיחה עורכיהם, יית
בע התוצאה: טובה. ברוח הראש על שם
 את להסיר הבטיחו העוקצנים הטורים לי

הקוצים.
 את ישפר לא העיתונות של החדש הטון
 תל-אביב. משטרת של המקצועית רמתה

 דפי מעל ישתקפו לא שוב בזיונותיה אבל
 עד שהשתקפו פי והצהרונים, היומונים

 הגיב הזד״״ מהסיוט נפטרנו ״סוף־סוף כה.
 ״הגיבורים בכיר, משטרה קצין השבוע

טו ילדים נעשו העיתונות מן הגדולים
בים.״

דרכיחיים
אהבת
הפרטי הבלש

פר חוקר טננבאום, יהודה של למשרדו
 נכנם בתל־אביב, רוטשילד !משדרות טי

 בוזגלו בוזגלו. ■כדוד עצמו שהציג צעיר
 ל- מנת על מחצור לתל-אביב הגיע )27(

אילנה אשתו אחר לעקוב ■מהבלש יבקש

טופלה אלווין
צולמו היחסים

 בו. בוגדת שהיא הוכחות למצוא במטרה
 ב- להציג בוזגלו היה צריך הראיות את

מ גט להשיג על־מנת הרבני בית־הדין
אשתו.

 יהודה המאורעות השתלשלות על מספר
 אזרחי: ידיעות שרות משרד בעל יטננבאום
 צעיר חלמתי, יוסף עבדללה על ״הטלתי

■כתו באיתור להעסיק הייתי נוהג אותו
ה אשת אחרי לעקוב הייפה, באיזור בות

לקוח.״
 שנתתי בעת אחד, ״יום מגע. יצירת

 המשיך לקציני־ביטחון,״ בקורס הרצאה
לי שהצליח חלמתי לי ״הודיע טנינבאום,

 ■כבר איתה שכב ואף האשה עם קשר צור
 הסברתי בטלפון. עליו צעקתי פעמיים.

 ושמתפקידו התכלית, היתד, זו שלא לו
הו לבסוף תנועותיה. אחרי לעקוב היה

 לי אמר הוא ליו. מאמין שאינני ספתי
 שיקבע לו אמרתי ואז זאת להוכיח שיוכל
 בעצמי להיווכח רציתי פגישה. עוד עימד,

הסיפור. באמיתות

 לי הודיע ועבדללה הפגישה ״נקבעה
 יצאתי הפגישה. מקום ואת התאריך את
 את ראיתי ואכן למקום, חוקרים צוות עם

 של הפולקסווגן למכונית נכנסת האשה
 בעיקבותיהם. נסענו עימו. ׳ונוסעת החוקר

 בערב. שמונה בשעה עכו לחוף הגיעו הם
 ■מיני במגע נמצאים שהם נוכחתי כאשר

ה את ועזבתי צילומים ערכתי מושלם
מקום.

ה מעיתוני באחד כשעילעלתי ״למחרת,
נא בה פלילי במדור ידיעה ראיתי ערב,

 אשה של תלונה התקבלה שבמישטרה מר
 בסביבות גברים חמישה על־ידי שנחטפה

 לימיקרה מתיחס שהכתוב חשדתי עכו.
 יטל צבי העיתונאי עם התקשרתי שלי.

מדו שאומנם בביטחון לי הסתבר ׳ומדבריו
!מעקב. הטלתי עליה ■בבחורה בר

ה כי והודעתי עכו למישטרת ״נסעתי
 שקר היא הבחורה, על־ידי שנמסרה תלונה
ש כפי העובדות את להם מסרתי וכזב.

 כי התלוננה שהיא לי התברר כן אירעו.
בקול שנייה מהצגה צאתה לאחר נחטפה

 לראש הוכחתי הצילומים באמצעות נוע.
 היחסים קיום בעת כי החקירות לישכת

ב שמונה השעה היתר, החוקר, לבין בינה
 הדגשתי ידה. על שענדה לשעון התאם

בעגיין. הטיפה מעשה יכל היה לא כי
 תשתמש המישטדה כי בטוח ״הייתי

 על לדין הבחורה את ותעמיד בזכותה
הופ אך במישטרה. שקר הודעת מסירת
 את לדין שמעמידים לי נודע כאשר תעתי

ב מגונה מעשה ביצוע על שלי החוקר
 מעשים אכזיב. של ימה שפת על בחורה

 למאות נעשים שלי הבלש שביצע כאלו
 מדוע בארץ. החופים בכל ׳ביומו יום מדי

 היותו בשל האם ז לדין אותו העמידו
ז י ג ר  מקום את למלא הצורך בגלל או ע
שבוטלה?״ החטיפה תלונת

השו בפני מדי. חותכות הוכחות
 בית- של הראשי השופט כרמי, אמנון פט

ב הלמתי הודה בעכו, השלום ■מישפט
 לחצי־שנה נידון והוא העבירה, ביצוע
 ושלושה בפועל ׳חודשים שלושה מאסר.

 הלמתי סיפר לשופט תנאי. על ׳חודשים
 עכו: שליד פסוטה כפר תושב 22ה־ בן

 איתה שכבתי כחודש. אילנה את ״הכרתי
 היא אם יודע אינני פעמים. חמש־שש

 ■מצאה- והיא בעיניה מצאתי־חן בי. בגדה
או וביצעתי תפקיד עלי הוטל בעיני. חן

ה עבור קיבלתי לכסף. זקוק הייתי תי•
לחודש.״ ל״י 400 משימה

 שהוטל העונש מחומרת נדהם חלמתי
 שקור אניס לעורך־הדין פנה הוא עליו.

 המחוזי בית־המשפט ערר. להגיש וביקש
 הבלש שהגיש הערר את קיבל לא בעכו
 קבעו המחוזיים השופטים התאווה. בעל

 עבירות. שתי עבר הבלש כי בפסק״הדין
 אחר לעקוב שבמקום בכך ■מקצועית האחת

 השנייה אחריה. לחזר החל הוא הבחורה
 ה- את הסר הוא יותר. וחמורה אנושית

 אופי על בדיווח בו נתנה שאילנה אמון
 ל- ״במטרה וזאת עליו, לממונה קשריהם

 בי- אילנה של ברגשותיה שימוש עשוית
זגלו.״

ם: בגזר ציינו השופטים  ״הנאשם דינ
 אחר בחיפוש פחות עסקו עליו והממונה

 חר- לציין למותר ביצירתן. ויותר ראיות
 על המצלמה כשר,בזיקה האשד, של דתה

הנאשם.״ ושל שלה הערומים, גופותיהם
 את להשאיר החליטו השופטים שלושת

 על הטיל השלום שבית־מישפט העונש
ל להעמיד המליצו זאת עם יחד הנאשם.

 טננ־ יהודה החקירות משרד בעל את דיו
באום.

 טע־ את המישטרד, תעמיד אם כשנשאל
 מחוז מישטרת דובר הגיב לדין באום
 לא ״עדיין פרלמן: פסח רב־יפקד עכו,

 המחוזי. בית״המשפט תיק את קיבלתי
נחליט.״ התיק את נקבל באשר

עסקים
תרסיס

המריבה
 כבירי אילן נכנס הפיחות, לאחר שבוע
 וקנה בירושלים, לצרכן המשביר לכל־בו
שי עבורו פזכים מתוצרת אירופז תרסיס

 שאחת גילה לביתו בשובו ל״י. 3.50 לם
פגומה. התרסיס ■מקופסאות

 וביקש לכל־בו חזר ■מכן, לאחר יומיים
התרסיס. את להחליף

 הפגומה הקופסה את לקופאית מסר הוא
גי־ התלוש עם זיכוי. תלוש ממנה ׳וקיבל

1794 הזה העולם42


