
 הפרס את השבוע שגבתה החיננית החיפאית מתי. דינה
 דקרבת מגיע שהוא משום פשוט כ״ישיר״ נסעה הראשון

 התרוצ־ כשום ברובה ״אינה היא, אמרה ״הנסיעה״ כיתה.
מיותרות.״ צויות
 ישנו כי רב בגילוי זאת לעומת הודה הרחובותי גלעדי יואב

 האנייה. :ה,,ישיר״ על מעדיף הוא שאותו אחד בלי-רבב
 אך ל״ישיר״ מזדקק כהיל-הים, יואב עתה נדברת כף משום

 להשיג אפשר לבל, נוסף שבו, ״משום היבשה גבי על ורק
נעימה״. חברה

 ומחיפה לחיפה מתל־אביב הישיר נקו יום מדי הנוסעים מאלפי אחד אתה,
 לזכות כן גם תוכל ומהירות נוחיות בדייקנות, אגד מקיים אותו לתל־אביב,

 במערכת עצמו ויזהה שיבוא שלמעלה בתמונות הראשון לנוסע הזיהוי. בפרסי
 במזומן. ל״י 15 של פרם יוענק ,8 גליקסון רחוב תל־אביב, הזה, העולס
במזומן. ל״י עשר של בפרס יזכה במזדהים השני

במדינה
)13 מעמוד (המשך

 שהוצגו השאלות בין קטנה. מקורית תוספת
:לנבחנים

פרו 20 הוא אחת מחברת של מחירה £
 :שילם הוא מחברות. שלוש קנה יעקב טה.
 60 (ג) פרוטה. 50 (ב) פרוטה. 100 (א)

פרוטה. 25 (ד) פרוטה.
 שערות ״סמרו הביטוי פירוש מה •

ש. אד (ג) שמח. (ב) מבוהל. (א) י ראשו״
 באותו כבר השכל. את עירפל הפחד אולם

 לתת יוכלו לא המבחנים כי ברור היה יום
 התל־ רמת־האינטליגנציה של ברורה תמונה
 מכפר שטרנשיץ חיה תלמידה סיפרה מידית.

הבלונ שערותיה על בהחליקה ארגנטינה,
 שמי חשבנו לגמרי. מבולבלים ״היינו :ות ד

 התלמידים מבית־הספר... יסולק יצליח שלא
 הספיקו לא רבים השני... מן אחד העתיקו
לגמור.״

ערבים
שים 11x1(0 המא

קיב עארה בוואדי הקטנה המחצבה פועלי
 בספקנות. שרידי יוסף מוחמד פני את לו
 בא גבה־הקומה, הצנום, הצעיר כי ידעו הם

 העיבדים להסתדרות להיכנס אותם לשכנע
 הירוד שכרם העלאת את לדרוש הכללית,

כי היטב זכרו הם אול* ליום). לירות 2,5(
 שהיתר, ארץ־ישראל, ברית־פועלי שברה צד

 משביתותיהם אחת ההסתדרות, עם קשורה
 אחרים. פועלים למחצבה בשלחה הקודמות,
במבו באו שרידי, לדברי האזינו הפועלים

לעשות. מה ידעו לא כה.
 החדר־ המחצבה בעלי לעשות מה ידעו

 הבלונדי, רחמים פרץ רחמים. האחים תיים,
 מסית שרידי כי מיד הבין אדיר־השרירים,

הת הוא העלאת־שכר. לדרוש פועליו את
 על יחד אתו הסתער יעקב, אחיו, עם לחש

תועמלן־ההסתדרות.
 ב מוחמד התיצב כבר קלה שעה כעבור
 ופצוע. מוכה כשהוא עארה, וואדי משטרת

 לו נתנו במקום שנמצאו השוטרים שני
קי לרופא, ניגש שם לחדרה, תנועה רשיון

ל זקוק קשות, הוכה הוא כי אישור בל
 מו־ ניגש היום למחרת מנוחה. ימי שמונה

ה האישור את הציג חדרה, למשטרת חמד
 רחמים. . האחים נגד תלונה הגיש רפואי,

 במאוחר. או במוקדם כי, בטוח היה הוא
לה אותו תזמין בחקירה, המשטרה תפתח

מכיו. נגד עיד
 מוחמד של תקוזתו כי דומה היה השבוע
 במשטרת להתיצב הוזמן הוא נתגשמה.

להמ חאמים, סמואל המפקח לפני עפולה,
 הפתעה לו חיכתה כאן אולם החקירה. שך

 תחנת סף על רגליו דרכו בו ברגע : מרה
 אותו האשימו השוטרים, עצרוהו המשטרה,

 שטח שהיא רחמים, האחים למחצבת בכניסה
סגור.

האומה תודת
שי ה יצא הכו ש פ חו ל

 ימה שפת על אשר והקודר, הקטן הבית
 (שומר השמירה בקפדנות. נשמר בת־ים של

 נגד לא מכוונת היתד, גזעיים) כלבים ושני
 הקודמים, הבית יושבי נגד אלא גנבים,
משוחררים. חיילים קבוצת

 יונה׳ משוחררים חיילים מעון !״בית,
 נמסר הנטוש, הרכוש מן בזמנו הופקע
 קורת־גג. חסרי משוחררים, חיילים לכמה

 הוכיחה סיף ״סוף : מאושרים היו החיילים
 שאיפשרו לאלה, דואגת שהיא הממשלה

קיומה.״ את
 ממשלתיים מומחים ארכה. לא השימחה

 בית־הבראה, להקמת מתאים המקום כי קבעו
ל רמז שופעי־דולארים, תיירים שימשוך

ה לסילוק בפעולה לנקוט הבטחון משרד
דיירים.

 :בעקיפין כדרכו פעל׳ משרד־הבטחון
 מזוהמים. לצריפים הועברו המעון דיירי

 שכר הופסקו. שירותי־הנקיון כל בחצר.
לנפש.׳ ל״י 9ל־ הועלה הדירה
 הגיבו הצריפים דיירי בום־ווה. רק

שי בתקופת להגיב שלמדו כפי הלחץ, על
להתקפת־נגד, עברו הם :בצה״ל רותם
 נוכל ״לא :לשר־הבטחון במכתבם טענו

 כבר ויכול שלו את עשה הכושי כי להסכים
לחופשה.״ יצא רק הכושי ללכת.

 כלל התעניינו לא משרד־הבטחון פקידי
תשו הכושי. של בחופשתו, או בגורלו,

יכו אנחנו זכויות. שום לכם ״אין : בתם
״ תה.״ לכם לתת רק לים

 השבוע התקפת־הנגד. את שבר לא הסירוב
 על־פני להתרוצץ יונה מעון דיירי הוסיפו

 האשמות. להטיח ומשרדי־ממשלה, מוסדות
בטחונית בשתיקה התעטף הבטחון משרד

אד□ דרכי
ה ב ה ט א ב מ שני מ
 אומר ברגשות,״ מתחשב אינו ״החוק

 זריע־החוק, אולם יומין. עתיק משפטי כלל
 לא רגיל, אדם היה חננוביץ, משה שוטר

הנערה :מרגשותיו להתעלם מסוגל היה
 למשטרת שהובאה והחיננית, השחרחורת

 סדיר, לשירות אי־התיצבות באשמת רמלה
עניין. בו עוררה בעיניו, חן מצאה

ה בעיקבות הלך החוק, את שכח משה
 הנערה, של בצריפונה ביקר הוא רגשות.

 גילה רמלה, במעברת ),19( נקאר רחמה
 נאלצה היא : לאי־התיצבותה הגורמים את

ש לאחר נפשות, שש בת משפתה לפרנס
 צבאית. מכונית על־ידי למוות אביה נדרס
 כל את משרד־הבטחון דחה כן פי על ואף

 רק זה ״היה ההתיצבות. לדחיית בקשותיה
יכול ״לא רחמה, אמרה בהתיצבות,״ איחור

 שלם.״ ליום עבודתי את לעזוב תי
 את הצדיקה רחמה עם השנייה הפגישה

 הפגישה בעת משר, את שתקפו הרגשות
 לעתים להיפגש התחילו השניים הראשונה.

ל השבוע, הגיעה גברה, ידידותק תכופות.
 הקנס, את רחמה משכני אחד ששילם אחר

 מאליו. מובן לשיא ל״י) 10( עליה שהוטל
 אושר: של בחיוך פולניה, יליד משה, אמר

בעומר.״ ל״ג אחרי מיד ״נתחתן

חיים דרכי
ל ווג *י ד ת־־ ד ב

 חצות אחר אחת בשעה שפרצו 2השוטרי
 בניין מול קטנה, יפואית גג עליית לתוך

רגיל במחזה נתקלו לכנסת, וועדת־הבחירור.

חננוגיץ נדבה מתאהב
שילם אחר חטאה, היא

 עצמו הזוג אולם במיטה. מוטל זוג :למדי
 צד ומטילדה רפאלי יצחק : רגיל בלתי היה
החורגת. וביתו אב היו קרין

 )43( רפאלי של הגג לעלית הגיע הזוג
 השתתפותה את )23( מטילדה שסיימה לאחר

 שהוצג סאריצה, הרוזנת במחזה כרקדנית
 שניים דו־רה־סי. תיאטרון על־ידי בחולון

 אולם ליד לה שחיכו הרקדנית, של מחבריה
ב יוצאת לראותה הופתעו החולוני, אהמון
 יפי, עד אחריהם עקבו הם רפאלי. חברת
 החורגת לבתו האב בין היחסים כי חשדו
המשטרה. עם התקשרו אפלטוניים, אינם

 כל שאל לא תמה, לא הישראלי החוק
 בבעילת הואשם נעצר, רסאלי יצחק : שאלות
 בערבות שוחרר לאיש, נישאה שלא נערה,

משפטו. לבירור עד

הארץ
 בי־ פרם של השוטים וועדת נוהל

(מעריב). אליק
 חיפה שטרן, אריה

 1 בדבריכם היז-הרו שוטים,
אחרונות). (ידיעות נימוסי פקק־דין

חיים קריית נבון, אסתר
חודשים. לשלושה נסתם הנאשם פי


