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לשוטרים חושים עיטורים אושרו

המדווח ועיטור המצל!* עיטור המפצח, עיטור המגרד, עיטור לשמאל: מימין

 הצטיינות עיטורי הנהגת בעקבות
 גם עיטורים להעניק הוחלט בצה״ל

 ומעבר מעל תפקידם שיבצעו לשוטרים
למצופה.

 ארבעה הנהגת על הוחלט עתה עד
:והם: עיטורים

יוע זה עיטור - עיטור!המרווח
 שנעשה דיווח מעשה על לשוממת) נק

 תר גילוי !תוך בעלי־הרכב, בנוכחות
 אות משום בהם שיש והרשות, שיה

ומופת.
 ורידים עם עצבני אדום — צבעו
במצח. כחולים

 ויחנו״ ישראל בני ״ויטעו — פסוקו
).14כ״ג/ (שם

יוע זה עיטור - המגדר עיטור
 גרירות 24 יבצע אשר לשוטר נק

על יעלה שלא זמן בפרק ומעלה,

 חירוף־נפש תוך ומטה, שנייה הצגה
 ע״י גתרם העיטור במטרה. ודבקות

להחד המסע במסגרת הגוררים, איגוד
 פיריון ולהעלאת הגרירה תודעת רת

השוטרים.
ש לשוטר זה עיטור יוענק כסרבן

 בעת בשערותיהם, איש או אשה יגרור
 למיג־ ועד מכיכר־ציון תפקידו, מילוי

בכלל. ועד הרוסים רש
מהבהב. כחול — ציבעו
 (שם גרר״ מלך ״ויאמר — פסוקו

).31 א׳

 זה עיטור - המפצח עיטור
 פיצוח-גול- מעשה על לשוטר יוענק
 ושמחה- קור־רוח מתוך שבוצע גזלת
 התפקיד. לדרישות ומעבר מעל לאיד,
 לשוטר יינתן זה לעיטור אדום רקע

גרירתה תוך באשה פיצוח שביצע

לעיל). (כמפורט
מנצ כוכבים עם שחור — ציבעו

מצייצות. וציפורים נצים
 מזמור״ שיר ״למפצח — פסוקו
).122 נבו״ט (תהילים

יוע זה עיטור - חמצלף עיטור
 ו/או צליפה מעשה על לשוטר נק

 של נפשו חירוף תוך שבוצע הצלפה
(צלי המצלף עיטור ובתום־לב. הקורבן

 ומתוך טעות שמתוך לשוטר, יינתן פה)
וחי פגע ,45 של בזווית באוויר יריות

 עיטור את ומעלה. חשודים שישה סל
 שהצליף, שוטר יקבל (הצלפה) המצלף

 שינוי כדי עד בחשוד, חקירה, כדי תוך
 לקלסת־ והתאמתו קלסתדו של מוחלט

המישטרה. רון
פס. עם מנוקב שחום — ציבעו
 חלולים נקבים, ״נקבים — פסוקו
מ״מ). 9 קי״ז (שם חלולים״

שמורות הזכויות כל  בנ<ם שע<
תקהינה

 דיין פשה רב־אלוף של בנו בעקבות
 לבתו עתה זכינו — שדה יצחק של ובנו
 כי נראה לא לה ידין. יגאל רב־אלוף של
בירוש צבאי מיצעד בעריכת :צורך היה
פיתוחו. על שקד כל־כך שאביה צבא — לים

 מה המרה: השאלה מן להתעלם אין
 מה כל נגד שקמו הצעיר, הדור לבני להם,

 הרצון רק האם ז להוריהם קדוש שהיה
מהפכניים? חדשניים, מקוריים, להיות

 בדור־האבות, גם האשמה נעוצה שמא או
של האידיאלים את להעביר השכילו שלא

לצאצאיהם. בירושה הם
התרחקו גם בעקיפין, לכך, גרמה אולי

 הפוליטיים החיים מן ידיו פרום׳ של תו
 ביום קדמוניות־ארצנו. חקר אל — בארץ
 בין יחיד הוא ואין — הוא קם אחד בהיר

 וניתק — ומנהיגינו אזרחינו ובחירי בכירי
היום־יומיים. חיינו ממציאות עצמו

 בתקופת העיסוקים יותר נעימים אולי
 מחיר מחיר. יש למחדל אך בר־כוכבא,

ועיקר. כלל נעים לא
 גן רמת־ עפו, ש.

)13.5.73 אחרונות ידיעות (מתוך

:ועוד זאת,
 שרץ־ו־ של התעניינותו גרמה לא האם
התרו שבנו לכך באיסוף־עתיקות ביטחון

ו לבית־הספר ללכת במקום ברחוב צץ
בן־אדם? להיות
 דיין מר של להיטותו גרמה לא האם

ה שבן־אחותו לכן צעירות נשים אחר
 כנגד דברי־בלע כותב החל והנבון מוזנח
והאומה? העם ערכי כ העיסוקים יותר נעימים אולי

 מחדל לבל אך - ובעתיקות נשים
קודם. אחת שעה ויפה מחיר, יש

 ואמא האגדות אומרות כך פעם׳
 אחר־ דיבור. זכות לכולם היתה שלי,
 לי נתברר בגרתי, גם כשגדלתי כך,

לק צריך הדיבור זכות את כי לפתע
בדם. נות

 בסדר.״ לא ״זה אמרתי ״תראה,״
 ״בצבא האנשים הזדעקו ״רגע!״

?״ היית
 לעשות?! מר. הייתי.

?״ ״ובמלחמה
לתת היו מוכרחים — לעשות מה נו,

דיבור. זכות לי
 נוכח והעם ימים חלפו שנים, עברו

בצנח ,(ואפילו בצבא שלהיות לדעת
 (ואפילו במלחמה להילחם וגם נים)׳

מס לא זה — ירושלים) שיחרור על
דיבור. זכות לקבל כדי פיק

בסדר.״ לא ״זה אמרתי ״תראה,״
 ״בשואה האנשים מזדעקים ״רגע!״

?״ היית
 עכשיו כי מצטער, נורא ואני לא.

דיבור. זכות אין לי גם

ת לפגוע בלי בזכויו
 גליון של 7 נעמוד למצוא, הופתעתי

ה מעיינות על בכתבה פסח, של שביעי
מצו בה תמונה המלח, ים בחוף מרפא
 וחברי 13ה- בת מיכל בתי אני, למים

 לתמונה ההסבר ובדבר יוסף, טיטצק מר
 :כי נאמר בעיתונכם שמופיעים כפי

 את באחרונה הפוקדים חדשים ״אורחים
 מדנמרק. עור חולי תיירים הם האמור

 כל בילה המלח ים את שגילינו לפני
 ב- נשנה חודשים שלושת מאתנו אחד

 כי בעובדה רואה הנני סגור.״ סנטוריום
 של כבוד״ ״תוארי ולבתי לי הדבקתם

 סגור נסנטוריום ומאושפזים עור חולי
הטוב. בשמנו פגיעה משום

 ירושלים קורנגולד, ישראל
)10.5.73 אחרונות״ (״ידיעות

למער הפותכים קוראים
לכ מתבקשים בכלל, או כת,
 ולא־אלגנטי. חזק קצר, תוב

טו■ לדברים תינתן עדיפות

 הגדול לבית־הכנסת
בת״א

חזן דווש
:כישורים

 בצה״ל. מתאים שירות לאחר *
הלכתיים בפסקי-דין נקיא ¥

חרב-חראשי. של
לשיכנוע. נוח *
נעים. קול רצוי *

:אל יפנו מתאימים
גורן ש. הרכ-האלו!?

 לישראל הראשי הרב
 לתל־אביב הראשי הרב
בת״א הגדול ביהנ״ג רב

 מקיצור יותר נועז
ערוד! שולחן
 יותר מרתק

זיוואגו״! מ״ד״ר

 בעלה הייתי
אבירן לילי של
 תמים משורר של סיפורו
 נת■ של בציפורניה שנלכד
 ולוהטת אדמונית כפר

המשכים. 17ב-
ה רגלי בוהן מעונג. ״...סומררתי

 עמוק-עמוק נעוצה היתה שמאלית
 ולמד שישב ישבן אותו בישבנה,

חלף ענוג רטט נעל-פה. שירי את
החטוב...״ בגווי

 הבא השבוע מן החל
הארץ״ 200ב־״

 מוכר אצל היום עוד הומו
שלך העיתונים

 בין יוגרלו מיספרים פרסי
נכונה. הפותרים


