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 הוצאות מחיר
 הוצאות מחירס״חמשלוח העיתון

ס״המשלוח העיתון

118 = 8 + 110 232 16 + 216 בארץ המנוי דמי •
135 = 25 + 110 256 = 50 ו 216 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
160 = 50 + 110 316 = 100 ו 216 ואיראן אירופה ארצות לכל •
149 39 + 110 294 = 78 + 216 לקפריסין •
195 = 85 + 110 387 = 171 + 216 ולקנדה לארה׳׳ב •
188

=
78 ו 110 373 — 157 + 216  קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
•

191 = 81 -( 110 378 = 162 ו 216 למכסיקו •
219 — 109 + 110 434 = 218 ו 216 ונצואלה רודזיה, זמביה, לדרום־אפריקה, •
250 140 + 110 496 = 280 ו 216 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, •
248 — 138 + 110 491 = 275 ו 216 וניו־זילנד לאוסטרליה •
229 = 119 + 110 454 = 238 + 216 לפנמה •

במדינה
)43 מנועה־ (המשך

 סירטי דוסרטים. תעשיית עם קשר כל
והו מפליגות הטבות לה שהובטחו לטרון,

 אפילו הפיקה לא ממשלתי, מימון לה ענק
להקמתה. הראשונות בשנתיים אחד סרט

מישטרה
הפרוע הדרו□

 זשכניו מציק אידתי שוטר
 וחבריו• .שנתיים, זה לבגיין

כיבוי ו7 נותנים לתחכח
 בחריקת־בלמים נעצרה ניידת־המישטרה

 בן־ אליהו הסמל אילת. מישטרת תחנת ליד
באו ■ש-שוחחו והאשה הגבר אל זינק דהאן

 סגן־ לוי׳ הקצין עם המידרכז? על עת תה
 של חולצתה את קרע הסמל התחנה. מפקד

 תקף כן אותה. והיכה זרדון, דנים האשה,
 שעמד בעלה, הנכה, זרדון רולנד את הסמל
ארצה. אותו והפיל לידה,

 הגיש זרדון רולנד לבטל. שיבנוע
ה של תקיפתו על למישטרה תלונה מייד

בן־מנחס פרקליט
ליועץ־המישפטי תלונה

 זרדון של סניגורו בן־דאהן. אליהו סמל
 מישרד־המישפ־ של ליועץ־המישפטי פנה

 נסיויות עשתה שהמישטרה וגילה טים,
 את לבטל התקיפה ■קורבן על להשפיע
 לא" שנה בן־דאהן. הסמל נגד תלונתו

 התעקש משד,קורבן ,17.7.75ב־ חר־מכן,
 כתב- את המישטרה הגישה להיכנע, וסירב

 הנאשמים כאשר לבית־המיישפט, האישום
וקורבנו. בן־דאהן אליהו סמל־המישטרה הם

 הסמל המשיך תקופה אותה כל משך
 אירע לא כאילו בתחנת־המישטרה לעבוד

דבר.
 את בן־דאהן הסמל תקף שמאז למרות
 באילת תחית־המישטרה ליד זרדון בני־הזוג

 כתב־האישום, להגשת עד משנה יותר חלפה
 של סניגורם ■שטען כפי — המשיך הוא

ללא־הרף. להטרידם זרדון, ורולנד דנים
 בני- של פרקליטם יעצו. העמיתים

 יצחק התל־אביבי עורך־הדין זרדון, הזוג
 היועץ־המישפטי־לממש- אל פנה בן־מנחם,

 וגילה השנה, פברואר חודש בתחילת לה,
 הסמל' נגד במישפט התובע־המישטרתי כי

 את לסלק ״דאג״ זרדון, ושכנו, בן־דאהן
 מבית- ביקש התובע שהעיד. היחידי האזרח

עויין. כעד זה עד על להכריז המישפט
 על־ידי נמסר ליועץ־המישפטי־לממשלה

 באילת, המישפט התנהל כאשר כי הפרקליט
 ויעצו באולם דאהן הסמל •של עמיתיו ישבו

 בעצמו היה התובע ואילו להשיב, מה לו
 מיישטר־ יחידה לאותה השייך קצין־מישטרה

בן־דאהן. הנאשם גם משתייר שאליה תית,
 על חתמו באילת 280 מס׳ הבית דיירי
 בדבר הנוגעים מכל ביקשו שבד, עצומה,
 בן־דאהן הסמל של הרחקתו למען לפעול

אלי למריבות מקור היותו בשל מהבניין,
במקום. ולאי״שקט מות

ממשי אילת, במישטרת הסמל, של חבריו
 לעומת הדיירים, מלא. גיבוי לו לתת כים

הסוף. עד להילחם נשבעו זאת,
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