
המציאות אן־ - .,פרוטקשן״ הארץ:
ב # בי א ל־  ל- נעצר לוי אברהם — ת

 ב- חברחו לעבר ירה כי בחשד יום 15
 עזבה שהיא משום עליה ואיים קלצ׳ניקוב

אותו.
ם !• שלי רו  טלפוניים איומים — י

 ויקטור הבריאות שר של לביתו הגיעו
 כגורל יהיה גורלו כי לו נאמר שם־טוב.

אבנרי. אורי
ם # כי א ל־  משה אל־על דייל — ת

ב ושוחרר בית־מישפט על־ידי נעצר גל
 פאל .למלון לשלם שסירב משום ערבות,
לא לירות, 2000 בן סכום לשעבר) (שרתון

 ה־ מישחקי אלופת עם במלון שבילה חר
ימים. מיספר משך איטליה של ברידג׳

 דויד צעירים, שני יי — כץ פרדס #
 בבית־מישפט הורשעו טייב, ואברהם כהן

ה ברכוש. וחבלה איומים תקיפה, בעוון
 מיס- בעל אגבבה, שאול את תקפו שניים

 שלא לאחר אישתו, ואת כץ בפרדס עדה
לתקיפה בנוסף חסות. דמי להם שילמו

 נסיון נעשה ׳כאשר התפרעו מהשכונה
 ניפצעו דן נהגי ארבעה הריסה. צו לבצע

 -ה של טנדר ניזוקו. אוטובוסים וארבעה
 אותו הפכו המתפרעים כאשר ניזוק עיריה
להציתו. וניסו
 נהריה ליד בכפר — מזרעה כפר ן•

 צו בוצע שבמקום בעת שוטרים 16 ניפצעו
 כחשודים הכפר מבני 34 נעצרו הריסה.

בהתפרעות.
 אקדחים ארבעה — הנגב ׳#שער

המקומית. המועצה ממישרדי ניגנבו
 ניפצעו שוטרים שני — תל־אכיב #
 ליד ו.׳־;ד. נושי.צוות, של התפרעות בעת
 מד,- 22 אלנבי. ברחוב לאומי בנק סניף

נעצרו. מתפרעים
 נישדדו לירות; 100,000 — ים כת־ #

 יוסף תחנת־הדלק מבעל בבוקר 11 בשעה
בסניף הכסף את להפקיד שעמד 'בעת פלח
ה־ בעיר. הבינלאומי.הראנסון. הבנק של

יותר ומחרידה
 בלקוחות, בעטו רהיטים, השניים שברו

הריצפה. על סוכר ושפכו

: 27.12.75 שבת,
 הטיל בחופשה חייל — אשדוד <#

 אשדוד של הראשיים מרחובותיה לאחד
חזיזים. כמה
 תושבת צעירה, — קריית־אתא י•

 בחיפה מהכרמל טרמפ ביקשה אשר המקום
 מסיעיה, עליידי הותקפה דויד, למחנה
 חבלות לה וניגרמו וצעירה,׳ צעירים שלושה

חמורות.
 המוכרים צעירים שני — הרצליה #1

 לילה בשעת נעצרו כעבריינים למישטרה
פיגיון. כשברשותם

■ ■ ■
: 28.12.75 ראשון, יום
צעירים 300 - תיקווה ה שכונת #

 שהסתירו ׳גרב בכובעי חבושים היו צעירים
. ברשותם. .שהיה, באקדח וירו פניהם את

 ניש- לידות 17,000 — כפר־סבא #
 בעיר הדואר מסניף בערב 6 בשעה דדו

וב באקדח חמושים צעירים, שני על־ידי
 זאב הסניף מנהל את פצעו אשר עוד,

פלים.
 לאנוס ניסו שיבעה — דג! בית !#

 טרמפ לה שנתנו .;אחרי מקומית, צעירה
 המעשה ברמלה. בדיסקוטק בילוי בתום
 מיש- חיילי שלושה של עיניהם מול נעשה

בעיירה. שסיירו הגבול מר
ה רצח חקירת ׳במהלך — חיפה !#
 המישטרה גילתה פלץ, ירחמיאל ישיש
מכנו לאחת שייך שהיה גדול, נשק מאגר
יד. רימוני עשרות נימצאו בו העיר, פיות
הר ביח־המישפט — הכרמל שוק ן#
שה־ לאחר התל־אביבי מהשוק קצב שיע

י * ■


