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 לכל מתחת הפרטים את למלא עליך הפרסים בהגדלת להשתתף כדי
 תל־אביב, 23000 לת.ד. ולשלוח בסרט בקרת בו הכרטיס בצירוף תמונה

נח". ״סרטי עבור
קולנוע: בתי 9ב־ 2.12.72 ממוצ״ש החל מוצג הסרט
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 רואה־חשבון גרוסמן, צבי עו״ד בפיקוח 10.1.73 בתאריך תתקיים ההגרלה
 יגיל. גדי והכוכב גולן מנחם הבמאי גלובוס, יורם המפיק החברה,

.15.1.73 בתאריך זה בעתון יפורסמו הזוכים שמות
כתובת .............................. השולח שם

במדינה
)19 מעמוד (המשך

 הבחורים שאר סטירות. על ששותק אחד
 שזה חשבתי בינינו. הפרידו שם שהיו
בכי רץ אותו ראיתי פתאום אבל נגמר.

 משהו חוטף שאני הרגשתי אלי. וון
 תיכף אבל אגרוף. שזה חשבתי בפנים.

בדם. כולי התכסיתי
 שבור בקבוק לי הכניס שהוא לי אמרו
 משך לידי שעמד שחבר שלי מזל לפנים.

 מוציא היה הוא אחרת אחורנית, אותי
 כזה!״ משהו או עין לי

 שותת עופר מבוהלת. היתה המורה
 בית- מנהל הכיתות. אחת אל הועלה .הדס

תל- של בדרומה השוכן המקצועי, הספר

 למסור המשטרה אותו הזמינה עיתונים,
 תל־ מישטרת מפקד הודיע אז רק עדות.
 השוטרים הסתלקו מדוע יחקור כי אביב

 בבית־ המסיבות על לשמור שהוזמנו
הספר.
 טלית, אברהם עופר, של אביו אבל

 נרגע לא מתכת, ליציקת מפעל בעל
 זמן ״כל :אברהם השבוע אמר מכך.

 זה בעיתונים כאלה מקרים על שקראתי
 קרה כשזה עכשיו, ממני. רחוק היה

 אדיש יותר להיות יכול לא אני לבני,
ב לטפל יכולה לא המישטרה אם לזה.

 מחסור- בגלל יכולה, ולא כאלה מקרים
תלמי- של שלומם על לשמור אדם, בכוח

טלית נימנזיסט־מוכה
דס שכולה טלית

 הזמין המרכזית, מהתחנה הרחק לא אביב
כע הגיעה המישטרה ניידת המישטרה. את
עו את העבירו השוטרים שעה. רבע בור
 אותו. חבשו שם מגן־דוד־אדום, לתחנת פר

 עדות ממנו לגבות טרח לא מהם איש
התוקף. את לאתר לנסות או

 הראשון ביקורם זה היה שלא מסתבר
 הערב בתחילת עוד במקום. השוטרים של

 את סאבו, זאב בית־הספר, מנהל הזמין
רו ביריונים, שבשלושים אחרי המישטרה.

 בית- לשטה הגיעו שלם, כפר מתושבי בם
 בהן הכיתות בין להתפרע התחילו הספר,
מאו את זכר סאבו חנוכה. מסיבות נערכו
בעצ נפגע כאשר הקודמת, השנה רעות

להפ מביריונים למנוע ניסה כאשר מו,
התלמידים. למסיבות ריע

 סיבוב ערכו למקום, הגיעו השוטרים
שהב הביריונים, בית־הספר. בשטח קצר
שה המנהל הפצרות הסתתרו. בהם חינו

התל על לשמור במקום יישארו שוטרים
 ״יש אטומות. באוזניים נתקלו מידים,

 אמרו לעשות,״ יותר חשובים דברים לנו
והסתלקו. השוטרים

 מהם אחד הבריונים. חזרו אחר־כך
 עופר של פניו את שבור בבקבוק חתך

 הצעיר אחיו היה לכן קודם יום טלית.
 באותו הלומד ,14ה־ בן דוב עופר, של

 למסיבת דומה. לתקרית עד בית־ספר,
מחנ ביריונים. פרצו כיתתו של החנוכה

 מה ידעה שלא המבוהלת, הכיתה כת
 במסיבה. להישאר להם הניחה לעשות,
 היה והסתלקו. קמו הם קצר זמן כעבור

משעמם. להם
 של - התופעה תחקור. המשטרה

 לא — לגימנזיסטים ביריונים התנכלות
מש לה היתד, הפעם אולם חדשה. היתד,
 של הרשלני טיפולה נוכח מיוחדת מעות

 שפורסמה אחרי רק בפרשה. המשטרה
ב טלית עופר של פציעתו על הידיעה

 לארגן שצריך חושב אני הגימנסיות, די
 מתנדב אני הורים. של אזרחי משמר
 על ולשמור ללכת פשוט אחד. מספר

 בטוח אני שלנו. הילדים של המסיבות
התנג הביריונים יראו אם אחד: בדבר

 ייעלמו. הם — מולם והתארגנות דות
 יחשבו הם מכות, אחת פעם יקבלו אם

 בפעם להפריע שיבואו לפני פעמיים
שנייה.״

דת
ר ד ורצח כ ב ט־ ס פ ה

 ממפעלי אחד אבו-גוש, פסטיב?
 חוס? - בארץ הגדירים התרבות

קגאי-הדת. על־ירי בהצלחה
 ובסוף — אותנו לחסל החליטו ״הם

 שנה, 15 להם לקה אמנם זה הצליחו.
יפ אבו־גוש פסטיבל הצליחו, הם אך
הופעותיו.״ את סיק

 את להביע שלא הצליח שטדרמן זיגי
הת החודש בתחילת כאשר אך מרירותו.

פי על והחליטה הפסטיבל אגודת אספה
בהצ שביצע בארץ היחיד והגוף רוקו,
 עוד, היד, ולא נמוג כנסייתית מוסיקה לחה
מנישמתו. חלק גם קרעו כאילו זה היד,

 לפני הוקם הפסטיבל פרטית. יוזמה
 גד, זולמן פרופסור אותו אירגן שנה. 15

 בכנסיית ראה הוא ירושלים. מאוניברסיטת
 יצירות לביצוע מתאים מקום אבו־גוש

יוז על בירכו הכנסייה נזירי כנסייתיות.
 הארץ. מכל נגנים אסף והפרופסור מתו

הראשון. הקונצרט שם בוצע ,1957 במאי
 של מיסות בך, של פסיונטות בו נוגנו

 מוסיקה אוהבי של רב קהל מוצארט.
 שלא מה לשמוע לאבו־גוש, נהר טובה

)28 בעמוד (המשך

נושא חידון

ם 9 סי ► ןייהפר
וי

 כרטיסי. שני :וששי חמישי פרסים ; שמש בית ישראליים אופניים
 ושמיני:! שביעי פרסים ״ארקיע״; במטוס לאילת זוגיים טיסה
 פרס! ובניו; שור היבואנים: ״0£סא1א0״ שויצרי יי שעין

 הנוער) שבועון לנוער" ״מעריב על שנתי מנוי תשיעי:
קולנע.י וכרטיסי תקליטים תנחומים פרסי מאה ועוד הישראלי.

ת 9 לפניך שמגלם המשעשעות הדמויו
טו יגיל גדי ר ס גולן מנחם של ב
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