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מפתחת ובשחור״לבן בצבעים
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באמריקה — הישראלי
 / נחייה בה ארץ / נולדנו בה ״...ארץ

 אילנית הזמרת שרת שיהיה,״ מה ...יהיה
 של למענם שתופק בערב התרבות, בהיכל

רעבי-קמבודיח.
 שבעי-ניו־יורק, ישבו שעברת בשבת
צמו כשתם ממולדתם, שהיגרו ישראלים

 ב־ לצפות כדי למקלטי־הטלוויזית, דים
בעברית. תוכניות־יום־אלף

 של בכספם שנוסדה ישראוויזיון, חברת
 האלוף- הוא שפרקליטם מישראל, מהגרים

הרצוג, חיים והשגריר־לשעבר במילואים

הרצוג יזם
עולם ועד מעתה אילנית,

 בניו־יורק המוני־בית־ישראל על שופכת
 האולפן) (מתוך בצבעים מולדת, אהבת

הטלווי של (בשידורי־חינם לבן ובשחור
לקי סרטיה את המשגרת הישראלית, זיה
 אך בארצות-הבריח). תעמולת־הליכוד דום
בצב מרוח התוכנית של השחור־לבן גם

 הכל טוב, הכל ואופטימיים: ורודים עים
בעיות. אין טוב, יהיה טוב, יותר יהיה

 הוא התוכנית ואב יזם ושמר. שילון
 כי ממנו שנעלם מאד יתכן הרצוג. חיים
 בארצות־הברית הישראלים אלפי מאות

לה קשה אחרת זכות־בחירה, משוללי הם
 בוודאי עצמו שרואה מי מתאמץ, מדוע בין

להק ובאה, הקרבה בממשלת־פרס כשר
 תביא שלא לתוכנית וממונו מזמנו דיש

אפי למולדתו, בחזרה אחד ישראלי מהגר
ואפי עולם, ועד מעתה אילנית תשיר לו
משור של הלאומניים שיריה כל יושרו לו

 בצרורות שמר, נעמי גוש־אמונים, רת
שחורים־לבנים. או צבעוניים
 החדשה שהתוכנית האמיתית המטרה

 בשירות- הליכוד שראשי (אחרי משרתת
 הרדיופונית, מהתוכנית התייאשו השידור
מירוש אליה שידורי־החינם את והפסיקו

בהת ישראלי, לובי של הקמתו היא לים)
מר סגן־שר-הביטחון של לתוכניותיו אם
 שקרא לאחרונה, כאן שביקר ציפורי, דכי

סוכני להיות בארצות־הברית לישראלים

 הליכוד ממשלת של והתעמולה ההסברה
גוש־אמונים. והתנחלויות

 יותר: מפוכח הוא עצמו הרצוג חיים
שי דן התוכנית, לקריין שהעניק בראיון

 הרצוג אימץ רשות־השידור, שליח לון,
 האומרת יריב־שם־טוב, גירסת את לעצמו

 יכיר אם אש״ף עם משא־ומתן לנהל שיש
 האמנה סעיפי את ויבטל במדינת־ישראל

 וצו- מאזיניו את ניחם אך הפלשתינית,
 השגריר־לשעבר אמר חשש,״ ״...אין פיו.

 יבטל ״שאש״ף והשר-בעיני-עצמו-בעתיד,
 לא לעולם לכן בישראל. אי־הכרתו את

ש כל הכי. בלאו משא־ומתן איתו ננהל
 יותר טובים להיראות הוא לעשות עלינו
העולם.״ בעיני

ה רו ט ש מי
(סכץ־ג־דוח מגווה נלעשה

 חדק כי כילתה החקירה
 בוצע ;המכונים מהמעשים

 הוביל הקלסתרון קטין. ידי עד־
 את שביצע אחיו אל

הדברים שאר
ה את לי חתך מישהו מישטרה, ״הלו,

 מבוהלת. אשר, של קולה נשמע !״ תחתונים
להר ניסה טיבעון מישטרת של היומנאי

הלילה. באמצע שטילפנה האשד, את גיע
ל המישטרה הגיעה ספורות דקות תוך
 התלונה. נתקבלה שממנו בטיבעון, פנסיון

שהת בגיל-העמידה אשד, היתד, המתלוננת
 לפתע התעוררה הלילה באמצע כי לוננה

תח את חותך מישהו כי בהדגישה משנתה
 למישמע כי לחוקרים סיפרה היא תוניה.

הפורץ. נמלט צעקותיה
 אולם בסריקות, פתחו המישטרה אנשי

 האשד, בדירת חיפשו כאשר דבר. גילו לא
 לחיתוך ששימש סכין־הגילוח את מצאו

התחתונים.
שבו שלושה לפני שאירע זה, מיקרה

דו מיקרה לחוקרי־המישטרד, הזכיר עות,
ב שישנה חיילת, שנה. לפני שאירע מה

 וגילתה הלילה באמצע התעוררה פנסיון,
תחתוניה. את חותך צעיר כי

 של מכה טבעון איזור את פקדה אז
שהתגור קשישות נשים מגונים: מעשים

 בהר- בלילה מתעוררות היו בפנסיונים רו
 נהג הצעיר גופן. את מלטף צעיר כי גישן

 שונים. חפצים ולגנוב לפנסיונים לפרוץ
הקשישות. את ליטף גם הזדמנויות באותן

 קטין לבסוף נתפס מאומצת חקירה אחרי
 מעשים עשרים בביצוע הודה הוא .16 בן

 לא כי טען אך קשישות, בנשים מגונים
 החיילת מיקרה המתלוננת. בחיילת נגע

 שעבר. לשבוע עד בלתי־מפוענח נשאר
מאסר. שנות לשלוש נשפט הקטין

 מלך, חיים סגן־ניצב זבולון, תחנת מפקד
 מיוחד צוות־חקירד, שבועיים לפני מינה

אבי דויד חלפון, אמיל הסמלים את שכלל
ה במשך בחקירה. שפתחו קטן, ואלי טל

 המישמר- אנשי הוצבו האחרונים שבועיים
 ליד במארבים בתי-ספר ותלמידי האזרחי

 ללא אך לקשישים, ופנסיונים בתי־מלון
הועיל.

ה במיסגרת החוקרים. את להכשיל
הת בנסיון הצח״ם אנשי ניזכרו חקירה
 בטיב־ בדירה היום לאור שאירע פרצות

 על־ידי הופתע הפורץ קצר. זמן לפני עון
 לא אד אחריו שרדף חיל-האוויר, טייס

ובעז לחקירה שוב הוזמן הטייס השיגו.
החשוד. של קלסתרון צוייר תיאורו רת

לק הקלסתרון דמה החוקרים להפתעת
 יושב הקטין אך שנה, לפני שנעצר טין

 עצרה שעבר השישי ביום בכלא. עדיין
 לציור פניו בתווי שדמה צעיר המישטרה

 שחור. זקן עיטר פניו את אולם הקלסתרון,
 לביתה ההתפרצות על והודה נחקר האיש

ל ההתפרצות ועל בטיבעון הקשישה של
שנה. מלפני החיילת בית

 אלא אינו זה צעיר כי התברר לחוקרים
הס שנה. לפני שנעצר הקטין של אחיו
 באותו להתגלח נוהגים שניהם כי תבר

 את להכשיל שרצה האח וכי סכין־גילוח
לסירו זקן, ולגדל להתגלח נהג החוקרים

זיהויו. על להקשות כדי גין,
 בפני בצה״ל, חייל האח, הובא השבוע

יצ הוא כי נראה הוארך. ומעצרו שופט
 טיבעון ונשות בכלא לאחיו בקרוב טרף

לח מבלי בבתיהן במנוחה לישון תוכלנה
תחתוניהן. ומחיתוך מגונים ממעשים שוש

ת למחקיני ה מערכו עס אז
 פרמיות במחירי רצינית עליה גם עימו הביא בישראל השוד ומקרי הפריצות ריבוי

הביטוח. חברות ע״י האלמנטרי הביטוח
 שהפך לרכוש הפריצות לנושא ובעיקר בציבור, הבטיחות תודעת את להגביר מנת על

 תשתתף כי ״ספקטור״, מקבוצת ״ס.ה.ק.״ חברת הנהלת הודיעה בארצנו, ״למגפה״
 במסגרת מתוצרתה אזעקה מערכת ברכושו שיתקין מי כל של הביטוח בפרמיות

 יעילים הגנה אמצעי לרכישת מהפכנית תוכנית שבמרכזו מסוגו, ראשון מיוחד, מבצע
וחדישים•
 תשתתף ,1980 בינואר 31ל־ ועד 1979 בנובמבר 15ה־ בין שיערך המבצע במסגרת

 ל״י) 7,000כ״ של לסכום ועד בלבד (לפריצות הביטוח מפרמית אחוזים 20בכ־ ״ס.ה.ק.״
 מערכות ובהתקנת בייצור העוסקת ״ס.ה.ק.״, חברת ממערכות שיתקין מבוטח כל של

אוטומטי. אש וכיבוי אזעקה
 האתר של הספציפים לצרכים המערכת התאמת ללקוחותיה מציעה ״ס.ה.ק.״ חברת

 אנשי על־ידי והתקנה חודשים 12ל־ לציוד אחריות ביממה, שעות 24 שרות המוגר,
מעולים• מקצוע

סלטים
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 483948 טל 33 הברזל רח׳ זיז ת
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עמיחי איתן
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55־ ״ וג׳והים), תיקנים להדברת מומחים
 ובכדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

1 ורכושו- בריאותו על כשמירה

 2272 ת.ד. ,18 מודיעין רח׳ רמת-גן,
 '481/75 עסק 21ס׳7רש'נ 790114-5-6טל.

059-30ו2אילת- , 664015ירוסלים־

בע״מ בטחון ציוד
כע״מ גולדמן מגן תוצרת משווקי

 :הפתיחה לרגל מציע
 פלדה קופות ביתיות, כספות

 - מיוחדים תאים חסיני.אש, ארונות
 מיוחדים. ובמחירים בתנאים
 ,244093 טל׳ בע״מ, בטחון״ ״ציוד פרטים
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