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בישראל היחידי המכון *
ב למשתלם המאפשר ת כ ב  
 שעורים במספר להשתתף

ב ללמוד כדי ערב, בכתות
מת״ הוא בו הומר יסודיות

 כל ללא וזאת במיוחד, קשה
נוסף. תשלום

נסיון חודש *
 להרשם יכול המעוניין כל

 התחייבות ללא נסיון לחודש
להמשיך.

חדישות הדרכה שיטות *
ב הוכן הלימודי החומר כל

 על־ידי ״בחן״ עבור מיוחד
 ניצול ותוך ותיקים מורים
הערב. מכתות הרב הנסיון

ומורים תלמידים פגישות *
אינדיבידואלית הדרכה *

 ולמוקדבזות בגרות לבחינות קורסים
נמשכים. ערב בכתות

ל״י 10-. הנחה תלוש
בכתב. ללמוו ריהרשמה בעת ל״י 10.— בסך בהנחה אותך מזכה זה תלוש

 פרוספקט קבלת לשם ,16259 ת.ד. ,8 שמרוק רח׳ לתל־אביב, הבאים הפרטים את לשלוח נא
תשלום. ללא למודים, ותכנית
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ממך. להלש גם קדימה זכות לתת חובתך

תאונות למניעת הלאומית המועצח ״יי״״**8*''

במדינה
אד□ דרכי

ע דויד ב ש ־ ת ב ו
 היה אסטמקר שלמה דויד של חייו חלום

 שאם בן, לי שיהיה רוצה ״אני זכר. בן —
 שלמה,״ דויד יענה: אביך? מי אותו: ישאלו

אומר. היה
 אשה. דויד נשא לא שלושים גיל עד אולם

בנגרות. עסק שבהודו, בבומבי לו גר הוא
המ אחד יום ומוות. לידות שלוש

 ״כבר ויפה. צעירה נערה של ידיד בפניו ליץ
 ״והכל לו, סיפר אביה,״ עם כך על דיברתי
 רחל את דויד נשא קצר זמן כעבור בסדר.״
 שש־עשרה, בת אך אז היתד. היא לאשה.

 נחשבו לא בהודו בני־ישראל בקרב אולם
דופן. כיוצאי נשואיהם
ל היה נדמה נשואים שנות שלוש לאחר

 ילדה הרתה, אשתו מתגשם. חלומו כי דויד
 יום שמונה־עשר כעבור אולם זכר. בן לו

 שנית, מזלו ניסה דויד ומת. התינוק חלה
בת. לו ילדה שוב. אשתו הרחה כאשר אך

 כעבור הנכסף. לבן לקוות המשיך הוא
 היה בשלישית. אשתו הרתה וחצי■ שנתיים

הפי הרביעי בחודש אסון. הרד. הריון זה
 בבית־ קצר זמן לאחר נפטרה רחל, לה

הקטנה. בתו עם לבדו נשאר דויד החולים.
 התכונן זמן באותו הבעל. כמקום

מזוו את ארז וכבר לישראל, לעלות אחיו
 הנסיעה, בוטלה האחרון ברגע אולם דותיו.
ב הסוכנות של הרפואית שהוזעדה לאחר
 כעבור רפואיות. מסיבות אותו פסלה מקום
לק דויד החליט אז האח. נפטר שנים שלוש

 וילדיה, ),37( בת־שבע אחיו, אלמנת את חת
אחת. כמשפחה לישראל לעלות
 לקריית־ מיד הועברו ארצה, הגיעו הם

 כאבי דויד היה רשום העולה בפנקס שמונה.
 עבד החדש מגוריהם במקום אחיו. משפחת

 משפחתו את פירנס ייעור, בעבודות דויד
דבר. לכל משפחה כאבי המקובצת
הח דויד כי התברר, חודשים כמה כעבור

 רק לא המשפחה אבי מקום את למלא ליט
 ילדה לו, הרתה אחיו אלמנת הבית. בפרנסת

 שמו על הילדה נרשמה הפנים במשרד בת.
 לשאת עומד הוא כי והבטיח מאחר דויד, של
וכדין. כדתי לאשר, בת־שבע את

 לבית־הדין פנה המקומי הרב עצת לפי
ובי המיוחד מצבו את הסביר בצפת, הרבני

גיסתו. את לשאת לו להתיר קש
 שבועות כמה לאחר זכר. לכן עד
 מבית־הדיז תשובה מכתב הגיע צפייה,
 9 המסיבות,״ בפנינו שהובאו ״לאחר הרבני:

 האשה, בדיון. צורך שאין ״נראה בו, נאמר
 אסט־ שלמה למר אסורה אססמקר, בת־שבע

 והשאיר שמת אחיו אשת שהיא כיוון מקר
זש״ק.״

 שמאכיל אב עתה יש בת־שבע של לבניה
 יכולים אינם הם — אותם ומלביש אותם
 הגורם הם דווקא יהיו מה שום על להבין

המשפחתי. הקן את להרוס המאיים
ממ שלי לבנים שיקראו רוצה לא ״אני
 בת־שבע אשר דויד, השבוע אמר זרים,״
 שיהיה עד אנסה ״אני בשניה. לו הרתה

אפסיק.״ ואז זכר, בן סוף־סוף לי

החי
הו בחיפה, כראש: טעות סליחה,

 ליד נשאר הוא כי למשטרה אזרח דיע
 הלם לגנב, לארוב במטרה הגנובה מכוניתו
 למכונית, שהתקרב אלמוני גבר של בראשו

 שהגיע משטרתי בלש זה היד, כי מיד גילה
 הפרד . . . הודעתו בעקבות למקום

 שהסכים אזרח הודיע בחיפה, :והצמד
הסכמ על מתחרט הוא כי לאשתו, גט לתת

 בהצמדת הגט מתן את התנה הפזיזה, תו
 לשער אשתו לו שהבטיחה הכספי הסכום

 ה״ פתיחת . . . הלירה של האחרון
 "יי מס־ נערים שני גנבו בתל־אביב, : עונה
 הובאו בים, לטבול שירד צעיר של נסיים
 סוחר . . , ולמאסר לקנס ונשפטו לדין

 גנב בתל-אביב, פטור: לא מסוחר
 ,דופי־ ידידו, בחנות שהתארח קשיש, סוחר

 על־ידי נקנס ריבה, וצינצנת סיגריות סת
 . . . לירות מאות בשלוש שופט־השלום

ב זקנה חתמה ביפו, :אצכע תכיעת
 קיצבת תשלום הודעת על אצבע טביעת
 לחברתה למעשה, מיועדת, שהיתר, זיקגה

 על־ נעצרה לכן, קודם מספר ימים שנפטרה
 מאסר חודשי לשלושה ונידונה המשטרה ידי

בירו : שלמה רפואה . . . על־תנאי
 ״* אופנועו על לרפואה סטודנט התהפך שלים,
 . . . קשה ונפצע רפאים עמק ברחוב

 הודה בתל-אביב, מחמיאה: המחאה
מ לזכותו שהצליח על דינו לעורך אזרח

 לו שילם כיסוי, ללא צ׳קים מסירת אשמת
כסוי. אין לו אף כי שהתברר בצ׳ק, שכרו
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