
2 י ה בנואה השבוע 0
בספ 25ה־ עד בספטמבר 10ה־ שבין בשבוע ׳20ה־ כמאה אירע מה

 המאורעות מן במה הזה״ ״העולם יסקור זה חדש במדור טמבר?
הגליון. מופיע שבו כשבוע הקודמות השנים 78כ־ שאירעו

1908 _____
 ׳הדגול הספרדי והמר המלחין — 21(!.

.64 בגיל נפטר דד־סארסטה פאבלו

1915
הברי משתמשים לראשונה — 25(!.
 בו עשו שהגרמנים אחרי רעיל בגז טים

לכן. קודם שגה חצי שימוש

כאנץ׳ ראלף ד״ר
22.9.1950

ברא בריטית להשפעה הכפופה אמירות
בן־חוסיין. עבדאללר. האמיר שות

1927
 בית- קיבוץ נוסד בעמק־כינרות — 20(!.
כפר־נתן. הקודם, בשמו או זרע,

1928
 של סרטו של בכורה בהקרנת — 1(!.(!

 שנערכה וולי, הקיטור אוניית דיסני, וולט
 בעולם, המפורסם העכבר נולד בניו־יורק,

מאוז. מיקי

19541
 נאסר האופטמן ריכארד ברונו — 20.0
 לינד־ צ׳ארלס של תינוקו חטיפת באשמת

 הורשע יותר מאוחר חודשים שלושה ברג.
 בכיסא להורג הוצא שנה וכעבור בדין

חשמלי.

1956
 בספרד נוחת .פרנקו הגנרל — 25.0

 מצפון- לספדד הגיע מורדים. צבא בראש
אפריקה.

19410
 בפולין, בית״ר הנהגת ראש — 20.0

הסוביי הבולשת על-ידי נאסר בגין, מנחם
טית.

בליטל־רוק ומפגינים חשמליות ובאלות ככלבים מצויירים שוטרים
22.9.1957

1916
הו שבו הראשון הקרב נערו — 20.0

קמבראי. קרב יעילותו, את הטנק כיח
 שמעון הציוני־רוסי, המשורר — 22.0

.56 בגיל נפטר פרוג,
 מופצץ באסן 9קרו מיפעל — 24.0
הצרפתים. עיל־ידי

1918
על־ !נכבשות וטבריה חיפה — 23.0

 בארץ התורכית החזית הבריטים. ידי
מתמוטטת. ישראל

1920
ב׳. דגניה ׳נוסדה — 21.0

1921
 קיבוץ את יסד גדוד־העבודה — 22.0

עין־חרוד.

1922
 עבר־הירדך של מעמדו נקבע — 23.0

כ והוכרז מארץ־ישראל הופרד המיזרחי.
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19415
 בקור־ נחתו צרפתים גדודים — 20.0

 האי חצי את כבשו הברית בעלות סיקה.
סלרנו.

1946
 על מודיעה בריטניה ממשלת־ — 10.0

היהודית. הבריגדה הקמת

1945
 האו, האו לורד ג׳ויים, ויליאם — 10.0

 הורשע הנאצי, הרדיו של בריטי קריין
למוות. ונידון במולדת בבגידה

1949
 ברית־ כי מודיע טרומן הנשיא — 22.0

ה האטומית הפצצה את פוצצה המועצות
שלה. ראשונה

1950
 הצעת את דחתה האו״ם עצרת — 10.0

לאו״ם. העממית סין את לקבל הודו
 את קיבל באנץ׳ ראלף ד״ר — 22.0

התיכון. במיזרח פעלו על לשלום נובל פרס

ה

1952
 בתואר זוכה מרציאנו רוקי — 23.0

 אחרי כבד׳ במישקל באיגרוף העולם אלוף
וולקוט. ג׳ו על שגבר

1955
 נפתחה השממה כיבוש תערוכת — 22.0
 הנשיא על־ידי בירושלים האומה בבניני

בן־צבי. יצחק

1956
 תקפו הירדנים רחל. רמת אסון — 23.0

שב בקיבוץ שנערך לידיעת־הארץ, כנס
 ועשרות נהרגו ארבעה ירושלים. פרברי
 היריות כי הודיעה ירדן ממשלת נפצעו.

טרוף. שאחזו חייל על־ידי נורו

1957
 סיבליוס יאן הפיני המלחין — 20.0

.92 בגיל נפטר
כו משגר איזנהאור הנשיא — 22.0

 ארקנזו, במדינת לליטל־רוק, צבא חות
 של בבתי־ספר כושיים תלמידים על להגן

לבנים.

1966
 הנישא אלמנת וייצמן, ורה — 24.0
.85 בגיל נפטרה הראשון,

1969
 בראש הוצב בן־גוריון דויד — 21.0
ה לכנסת בבחירות הממלכתית הרשימה
שביעית.

1970
 לסקוב חיים (מיל.) רב־אלוף — 24.0

 רשות־הומליס. כמנהל התפטרותו על מודיע
 רמז. אהרון (מיל.) האלוף מתמנה במקומו

בציבור. מחאות גל

1975
 בתל־אביב הדתית המועצה — 23.0
חי פסולי רשימת של קיומה את אישרה

תון.
 קיים אלון, יגאל שר־החוץ, — 25.0

הרו שר־החוץ עם שעות שלוש בת שיחה
גרומיקו. אנדרי סי,

1976
 בר־ (״יומי״) מרדכי האלוף — 20.0

חיל־הים. כמפקד מונה קאי

וייץ יוסף
25.9.1972

1977
 הציבורית הביקורת בעקבות — 10.0
 צה״ל מיצעד את לבטל הממשלה החליטה

העצמאות. ביום

1978
 על-ידי פונו חווארה מתנחלי — 21.0

צה״ל. חיילי
 בגין, מנחם ראש־הממשלה, — 24.0

 בנמל רגלי מיצעד וערך מקמפ־דיוויד חזר
 ב- ידיו, ניפנף הוא בן־גודיון. התעופה

לו. שהמתינו להמונים האפיפיור, סיגנון

במדינה
שפט מי

ר ש ב ם א לי ג ח ב טו בי
 זמחוקק מציעה שופטת

 מי7 בעדגש 7הק7
ביטוח א77 שנוסע

 אחד ביום אפילו שמאחר מי החוק לפי
ל חובה ביטוח על הפרמיות בתשלום
 באופן רישיונו לשלילת צפוי מכוניתו,
 ביית־המוש- תמימה. שנה למשך אוטומטי

 זה, עויניש להטיל מרבה לתעבורה פט
 ב־ זה בעניין בנסיבות. מתחשב ואינו

 תובע, ובלי סניגור בלי שהתקיים מישפט
 על בן־עיתו, הדסה השופטת, המליצה

 של ערעורו בעת זה היה בחוק. שינוי
זו. מסיבה ממנו נשלל שרישיונו צעיר

 לתקופה שלילה המחוקק קבע כאשר
 תאד נפגעי על להגן התכוון ארוכה, כה

 מבוטח היה שלא מי בזמנו, הדרכים. ביות
 פצעו גם כפול. עוול לו גרם באדם, ופגע

נגד התביעה אפשרות את ממנו מנע וגם

כן־עתו שופטת
? בטוח הביטוח האם

ו בשן יוצא היה הנפגע חברת־הביטוח.
ולאפשרו הפוגע, של לחסדיו נתון עין,

 זה, מצב למנוע כדי הכלכליות. יותיו
 חידש שלא מי כל עם המחוקק החמיר

רכבו. ביטוח את
 חוק נחקק שאז ,1976 שמשנת אלא

 תשל״ה תאונות־דרכים לנפגעי הפיצויים
יכו זה מיום החל המצב. תוקן ,1975 —

ב לפנות הדרכים תאונות נפגעי כל לים
 היה לא אפילו לחברת־הביטוח, תביעה

מבוטח. בהם שפגע הנהג
 אוטומטית שלילה שנת של העונש לכן

 אך היום. וחסר-משמעות מדי .קשה הוא
 ובתי־המישפט לבטלו, טרח לא המחוקק

ביטוח. מאחרי על להטילו ממשיכים
סיפר, בית־המושפט בפני שעמד הצעיר

 ביטוח וקיבל בפברואר מכונית קנה כי
 בטרם בלבד. חודש למשך עבורה זמני

 יצא הביטוח, חידוש על ההודעה הגיעה
ארוך. מילואים לשירות

 מצא לא שלו השבת בחופ-שת לדבריו,
 מכוניתו את נטל הוא בביתם. הוריו את

 בדרך הוריו. היו שם קרובים לבית ויצא
 תוקף כי והתברר שוטר, על־ידי נעצר

, לכן. קודם ימים חודש פג הביטוח
 בן־עיתו, של בראשותה שההרכב, אחרי

ה התייעצו טיעונו, את בסבלנות שמע
החלטתה: את הקריאה והשופטת שלושה

 עיר- הרבה בפנינו מובאים ״באחרונה
 בגלל לשנה אוטומטית פסילה על עורים
 להגן כדי נקבע זה עונש בביטוח. איחור

 מאחר אולם הדרכים. תאונות נפגעי על
נפ מוגנים והיום מאז, כבר תוקן שהחוק

 לנו נראה אחרות, בדרכים התאונות געי
 את לשנות אפשרות לשקול מקום יש כי

 מקרה בכל אוטומטית פסילה של המצב
 של פרמיה במועד לשלם הנהג שוכח בו

שבאח משום אלא זאת אמרנו לא ביטוח.
 בלי- שהשאירו עירעורים לפנינו באו רונה
 מוטלת בפועל פסילה שנת כי רושם בנו

אוטומטית״. כמעט
 מחצית את המיר בן־עתו של ההרכב
תנאי. על לשלילה התקופה

2194 הזה העולם


