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30.3.82 שלישי, יום

82 האדמה יום
בנושא: ,שיח רב

 הערביים התושבים הפליית
המעורבות בעדים

: ת ו פ ת ת ש ה ב

(יפו) ריזיק ריאד
(רמלה) זקו׳ט נאסר
עוקבי(לוד) אל נדרי

 בערב. 8.30 משעה שלישי בימי פתוח המועדון
.9.00 בשעה מתחילות התוכניות

••• •••נידיאנסרט
!בוידיאו ארועים הסרטת

מיוחדים זארזעים מצווח חתונות,בר צילום
 296662טל. ת״א. ,5 רוזנבאום רח׳
^662757 טל. חיפה 13 ירושלים ררו

ענו איתן
מזיקים הדברת

 (ג׳יקיס), תיקנים לחדברת מומחים
 ובגדים, שפרים חרקי עץ, תולעי

 ורכושך. בריאותך על במסירת
2272 ת.ד. ו.8 מודיעין דרו רמת-גן.

ט ,7 9 0 1 1 4 -5 -6 481/75 עסק רש׳מס׳וב 7

 רובקס
יבוא מעודפי

 ועדי מסעדות, למוסדות,
וקבועים. עובדים

 וצלחות מגשים קערות,
 מיוחדים במחירים

 מגשים ייצור אפשרות
מיוחדות. בחזמגות

 ת״א 26 גלויות קבוץ
830141 ,822926 טל:

■ מחנה של
 ,27.3 שכת. כיום

 10.30 כשעה
 פועלי מועצת כאולם
 נכעתיים—ר״ג

 רמת־גן 13 הרצל רח׳
תתקיים

 פומבית אסיפה
:כנושא

 סיני פינוי
אחר־בך! מה

דברים: ישאו
 סובול יהושע
 פעיל מאיר
ברעם חיים

מוזמן הציבור

■ מחנה של

מני תן ר ל ט חיי ל

במדינה
רכי חיים ד

דידה טיול
 הסכר היה לא לצעיר

 נשא שאותם לכליס
.לילה כאישון כשקית

 תב־ חיפשתי שפעם זוכר ״אני
ברחו בלילה אשתי של שיט־זהב

 כאשר לה אבד שהוא אחרי בות,
 מאמין איני אבל ממסיבה. חזרנו

 באישורלילה מביתו יצא שמישהו
 ששכח שוודי מפתח לחפש כדי

 כהן, בנימין השופט הכריז בחצר,״
 בתל״ המחוזי בית־המישפט נשיא
 את דחה הוא אלה במילים אביב.
.23 קוגלוביץ, דן של הגנתו

 על״ נעצד גבודהקומה הצעיר
 אחר 3 בשעה 1979ב־ המישטרד, ידי

 ברמת״ ברחוב מטייל כשהוא חצות,
 ניי־ שוטרי ניילון. שקית ובידו גן,

ביק במקום, שעברה דת־מישטרה,
 השקית. תכולת את לראות שו

ומבר מפתחות שם מצאו וכאשר
 הועמד הוא הצעיר. את עצרו גים,
כלי־פריצה. החזקת על לדין

 בבית- תרדוף. כתם כתם,
 קוגלוביץ היה לא השלום מישפט
ל ולכן, עורן־-דין, על-ידי מיוצג

 העדים את לשאול ידע לא דבריו,
 הוא אולם הנכונות השאלות את

 חזר יום באותו כי לשופט הסביר
 כלי־העבודה. שקית ובידו מעבודתו

 לחבר הלך הוא העבודה אחרי ישר
להכ שהתבייש וכיוון ברמת־גן,

 השאירם לדירה, המכשירים את ניס
 כאשר רק קיומם. על ושכח בחצר

בהם. נזכר בחצות־לילה לביתו חזר
 לא המאוחרת, השעה למרות

 ממיטתו, קם הוא הצעיר. התעצל
 את לקחת וחזר בגדיו את לבש

 על־ידי נעצר משם בדרכו חפציו.
 האמין לא השלום שופט השוטרים.

 על־ ולמאסר לקנס אותו ודן לו,
 שהרגיז העונש זה היה לא תנאי.

 הכתם על כעס הוא הצעיר: את
 לעירך־הדין פנה ולכן בו, שהוטל
 וביקש נוסבאום, פנחס הנמרץ

נד העירעור אך לערער. ממנו
נותר. והכתם חה,

ות3ד30חסרזו־ ועדה
כעונש להפחתה הוועדה
שכוע האסיר את שיחררה

החדש♦ ,מישפטו מועד לפני
 שנות לארבע נידון פז ניסים

 חמורות. תנועה עבירות על מאסר
 בעונשו, הקל העליון בית־המישפט

בל שנתיים על העונש את והעמיד
 כמה פז נגד הצטברו בינתיים בד.

 עבירות על פליליים תיקים וכמה
גני כיסוי, ללא שיקים הוצאת של
עבי על ועוד. מצה״ל ריקשות בת

 אורי השופט עליו הטיל אלה רות
חודש. 18 של נוסף עונש גליך

 על עירער פז יעי&ה״. ״לא
 סניגורו, באמצעות חומרת־העונש

 להרשות גם ביקש הוא קגת. נתן
 בית־המישפט נוסף. תיק לצרף לו

 של פסק״הדין את ביטל המחוזי
 התיק את לו והחזיר גלין, השופט

 את גם התיקים במניין שיצרף כדי
 צירוף עם כי ברור היה הנוסף. התיק
ה העונש יקטן לא החדש התיק

 ועדת־ אך יגדל. אף ואולי מקורי,
 משום־מה, זאת הבינה לא השליש

 בוטל פסק־הדין כי שחשבה יתכן
 נוספים. הליכים יהיו ולא כליל,
ה שמיעת מועד לפני ימים שבוע

שו נלין, השופט לפני מחדש תיק
ל שני־שלישים תום עם פז חרר

מאסרו.
 התלוננה גלאט, ליאורה התובעת,

 תמה הוא וגם השופט, לפני כך על
 את מבין ״איני המיקרה. על מאוד

 לשופט הכבוד כל ועם הוועדה,
 הוועדה), בראש (העומד אולסקר

 ממוטט זה !ייעשה שלא מעשה. זה
 ניכוי של הקריטריונים כל את

נלין. השופט קבע !״שליש

אינו!שנן מדמיע גאז שד רימון

 בשבוע נולד חאמאד והיל ך*
 שבוע באותו מחדש. שעבר יי
 .16ה־ יום־הולדתו את חגג גם הוא
 ליד בד־בבד, נערכו החגיגות שתי

 במחלקת סוהיל, שוכב שבה מיטה
הד בבית־החולים נוירו־כירורגית

 את לקבל נאלץ הוא בירושלים. סה
 משום במיטה, לכיתה חבריו פני

מ התאושש ימים כמה לפני שרק
 בראשו שנפגע אחרי שעבר, ניתוח

מדמיע. גאז רימון על־ידי
 כמעט עצמו, שבוע אותו בתוך
ל במדים ישראלים אותו ששלחו

ה שבין לגבול הגיע מבית־לחם,
 מדמיע גאז כשרימון והמוות חיים
 של המיכללה בחצר בראשו, פגע

הופ לא 16ה־ בן הנער בית-לחם.
ברחו כוחות־הביטחון על־ידי תע

 הוא נשק, כשבידו העיר של בותיה
ה את לחצות בנסיון נתפס לא

 עם יחד השתתף, פשוט הוא גבול.
בהפ וסטודנטים, תלמידים 300
 בית־לחם. של הקמפוס בתוך גנה

 הקוויז־ פעילות נגד היתר, ההפגנה
ה של חביביו הערביים, לינגים

פילסון. מנחם פרופסור

 של רבים וחברים ידידיםמבית־הספו חברים
 כדי לירושלים עלו סוהיל

בראישו. ׳שנפגע אחרי ממוות שניצל חאמאד, סוהיל הפצוע, חברם את לבקר

ב אחרים, וישראלים' הבא, עולם
 במשך קשה עמלו לבנים, חלוקים
 לעולם להחזירו כדי ימים ארבעה

הזה.

ישד
בראש!

 בניו משלושת אחד והיל,
י חאמאד ג׳מיל העיתונאי של ״

 לזכור עדיין מסוגל אינו סוהיל
 לגביו הדבר. קרה ואיך קרה מה

 בחצר שם, כשעמד הזמן נעצר
ו סטודנטים מאות — המיכללה
 בחצר, הסתובבו ערבים תלמידים

 מדיניות נגד סיסמות וקראו שרו
בשט שרון, אריאל שר-הבטחון,

חים.

 להוריו סיפרו ההפגנה משתתפי
הכל נראה שבתחילה סוהיל של
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