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דחף פרסום

 — גורדון פינת דיזנגוף וברחוב 31 אלנבי ברחוב איוניר — הידועים האופנה בתי
 כל על 20% של בהנחה שלהם. העונה סוף במכירת החלו מלא, אויר במיזוג שניהם

 הידוע איוניר, אצל המכירה כי ביותר, המובחר את לרכוש תוכלו הרגילות הקיץ סחורות
העונה. מאורע מהווה רב וטעם באיכות ומתמיד מאז
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 תל-אב«ב ההרשמה:
אחוד־צ 8-5 2 פינסדזר רדד

C + C = MC
 אולי כי אף מתימטית, נוסחה זו אין
 הנוסחה כמו רבה במדד, הדבר נשמע

 אולם היחסיות. תורת של המפורסמת
 לא ידוע, במובן פרושה, זו כותרת

 או זו עולמית מתגלית מהפכני פחות
הופ לבשר באה זו כותרת הלא אחרת.

 המקומי, בשוק חדש משקה תערובת עת
קפה. עם קולה של התערובת היא הרי

הידו שהתערובת הראשונה הפעם זו
 בין בשנים מאות זה בדרום־אמריקה עה

ה הקוקו, אגוז של האינדיאנים שבטי
ה טבעיים צמחים תמצית והקפה, קולה

 משווקת ממריצים, ובכך קופאין מכילים
המקורי. המרשם לפי בישראל,

 הפעולה את יותר עוד להגביר בכדי
ה האקלים לדרישות בהתאם הממריצה
תמ גם הקולה לתמצית נוספה ישראלי,

 על זו, ותערובת (מוקה) נקי קפה צית
 השם תחת משווקת נקי, סוכר של בסים

קליפורניה. ביח״ר על־ידי מוקה־קולה
המקו הטעם לדרישות מותאם הסירופ

מת קרח וקוביית מי־סודה עם ויחד מי
 הצמאון את המרווה מקציף משקה קבל

ה תכונותיהם כל את בתוכו ומכיל
 גם וקפה קוקו־נוט קולה, של טובות

יחד.
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שץ א ג־דו ל כ ב
 אתן לא אני רוצים, שהם מה ״שיעשו

 בית־ באולם שעבר, בשבוע הכריז כן גט.״
 בגיל צנום תימני בתל־אביב, המחוזי המשפט

מת שבפיו בלויים, לבוש צנום, העמידה,
 הזדקף, יצחק משה בודדות. שיניים נדנדות
 צופי והמון השופט קבל לצעוק התכונן

ב הדימוקרטיה על דעתו את בית־המשפט
 לפתוח אפילו הצליח לא הוא אולם ישראל.
 אותו נטלו חסונים שוטרים שני בנאום.

לחדר־המעצר. מהאולם הוציאוהו בזרועותיו,
בקלות. יכנע יצחק משה כי קיווה לא איש

 ממנו שתבעה הנאשם של אשתו מזל, גם
 עשר לפני ארצה, בואה מיום הגט את

ה עם השלימה ),1140 הזה (העולם שנים
 ארוכה, תקופה לחכות עליה שיהיה רעיון

 שיתערבו ציבור לאנשי לפנות התכוונה
העקשן. הבעל על ישפיעו בפרשה,
 כבר כולם. את הפתיע יצחק משה אולם
 אצל התיצב רמלה, לכלא העברתו למחרת

 כל ״אעשה כי הודיע הכלא, בית שלטונות
 מפה לצאת לי תנו רק רוצים, שאתם מה

הח הסוהרים בטוח.״ ממות נפשי ולהציל
 שבה הצהרה, על במקום בו אותו תימו
 העבירו הגט, את לתת הסכמתו את הביע
 לביצוע בפתח־תקוה הרבני לבית־הדין אותו

הרשמי. הטכס
 חזר יצחק משה בכלא♦ בטוח מות

 בהסתייגות נתקבל בראש־העין, הדל לביתו
 במאבקו. לו שהיו המעטים האוהדים ידי על

 טען מקיף, הסברה למסע מיד יצא הוא
 ספק בלי היה ההצהרה, על חתם לולא כי

קצר. זמן תוך בבית־הכלא, מותו את מוצא
 גדוש אף חסר־הרהיטים בחדרו

 משה השבוע הסביר קודש, ספרי
 את הזה" ״העולם לכתב יצחק

 בו לחזור אותו שהניאו הסיבות
 להסכים והאיתן, העקבי מסרובו

הגירושין: למתן
 יצחק משה צעק בידי,״ ברירה היתד■ ״לא
ה בידיו ומנופף מהתרגשות מזיע כשהוא

 יחד כשכולם לעשות יכולתי ״מה גרומות.
 חיי. את להציל מוכרח הייתי נגדי? קמו
 בשביל שצריך הממון כל את גם לי אין

 זה בתימן הייתי לו כולם. עם להילחם
 כולם גדול, עשיר הייתי שם אחרת. היה

 אותי שאהב מזל, של אבא וגם אותי ידעו
 ממנו כשביקשתי שמח הוא מלאך. כמו
 ועשיר חשוב שאיש כבוד היה זה מזל, את

שלהם. בבת יתחתן כמוני
 שלהם והמשפחה גמור בסדר היה הכל
 אכלנו שצריך. כמו התחתנו זה. את יודעת

 חיינו חודשים כמה שמח. והיה ושתינו
 כשלקחתי אותי מנשקת היתד. מזל ביחד.
מאוד. אותי ואהבה אותה,

 בשביל מכנסיים שתפרה שלה, כשאמא
 לא לה, לעזור תבוא שהיא רצתה הערבים,
עצמי. עשיר מספיק שאני אמרתי הסכמתי.

 בית לה לבנות מזל של לאבא הבטחתי
 יום אבל במהרה, הגאולה תבוא אם גדול
 היהודים שכל פקודה האימאם נתן אחד
 מהרכוש קטן חלק רק מתימן. מהר יצאו
 נשאר הרוב מכרתי. והבקר הצאן שלי,
 היה ככה גם אבל הערבים. אצל סתם ככה

כטף. הרבה די לי
 המשפחה .55 - 45ומ־ 22 - 35מ־

 פגשתי בתעיז ורק קודם יצאה מזל של
 אשתי, מזל אבי שאול, דודי אלי בא אותם.
 כסף לנו תתן טובה, לנו ״יעשה לי: ואמר
 ערב אהיה אני להאשד. שנגיע עד לדרך
 לארץ שנגיע עד אותו שאשלם הזה, לכסף

 הרבה שלו ולקרובים לו נתתי הקודש.״
לירות. אלפים שלושת בערך כסף,

 אבל בדרך, ההוצאות כל את שילמתי
ה את מאוד מהר שכחו האלה האנשים

 לארץ, באנו רק עמהם• שעשיתי טובות
במש בקופת־חולים, לעבוד מזל את הכניסו

 מ־ שהיא וכשראו חודשית. מלאה כורת
 אלי באו חודש, בכל כסף הרבה אספת
 את אתנו, דבר שום לך ״אין לי: ואמרו
 היא הזאת והבחורה אכלנו, כבר הכסף

 אחר.״ לאיש אותה ניתן אלא בשבילך, לא
שיח וביקשתי בפתח־תקוה לרבנים הלכתי

והב במחצבה עבדתי אשתי. את לי זירו
שארויח. הכסף כל את לה לתת טחתי

ה בשביל אלי לחזור הסכימה לא מזל
 והרבנים, בעצמה, מאספת שהיא הרב כסף

 החליטו ישיבות, בכמה ודיון עיון לאחר
 לכפות אין אבל הגט, את לתת צריך שאני
 והביאה הלכה מזל רוצה. לא אני אם אותי
 לאשה אותה לקחתי שכאילו שהעידו עדים

 ההוא בזמן ובאמונה. באמת שקר זה בכוח.
הייתי אתה, שאתחתן אותי מנשקת היתד,
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