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ינוניה ברא
שפי מוניה התל־אביבי המכוניות כשסוחר

 החליט הוא הצלחתו, בשיא היה רא
הראשונה השורה אל אותו שיכניס מה כי י

פירסומת. קצת תהיה העסקים אנשי של
ב־ העיתונים מערכות את הציף הוא

רכי במדורי יופיע ששמו דאג תזכורות,
ב שיסעו ילדים שלח הוא ■וחברה. לות

 שלנהגים כדי שפירא״, מוניה ,לכיכר מונית
 הרחובות בהצטלבות שלכיכר לראש יכנס

כך. קוראים באמת ארלוזורוב־איבן־גבירול
איש־ של ממכריו כמה התלוצצו השבוע

 הוא בקרוב כי עצמו, של יחסי־הציבור
ל־ באבו־כביר בית־המעצר שם את ישנה —וי

 המכוניות סוחר כי שפירא״. מוניה ,כלא
 לשבעה משרדיו את לשם להעביר נאלץ
הונאה. במעשה כחשוד שנעצר לאחר ימים,

כמו כופר, הוא ממושכנת. מכונית
 לא רימה, לא הוא לו. המיוחסת באשמה בן,

בטענות־ כסף הוציא לא שולל, הוליך
ממנו. רוצים מה ובכלל שוא,

 הרמאויות ממדור טננבוים, יהודה סמל
 הוא אחרת. קצת סבור היה במסה־הארצי,

 מכונית מכר ממיר, כי בבית־המשפט הסביר
לו. שייכת שאינה

 ששילם לאחר ביקש, התמים הלקוח
״זד. המכונית. רישיונות את ל״י, 14,000

״הרש מתיה, הסביר ימים,״ כמה עוד יקח
הרישוי.״ במשרד נמצאים יונות

 מדי יותר נמשכו האלה ימים הכמה
כשורה. אינו משהו כי חשד הלקוח זמן.
 התברר שם הרישוי, משרד אל ניגש הוא

ממושכנת. המכונית כי לו
בית־ אל השבוע שהובל המפורסם, מתיה
שוא, בטענות כסף בהוצאת כחשוד המשפט

מכובד. לסוחר עת אותה דמה לא
 והמפואר הרחב המכוניות מסאלון הדרך

היתד, לא השלום בית־משפט אולם אל
 מתיה נאלץ אחדים חודשים לפני ארוכה.

 פגירסקי עוזי ידידו עם מהשותפות להסתלק
שלו הישן המכוניות מגרש אל ולשוב —.

 הבטיח זמני,״ רק ״זה ארלוזורוב. ברחוב
רחוק.״ אגיע עוד ״אני סוגיה, אז

הגיע. הוא

באהבה ש*!וור
שלו, במקצוע להתקדם שואף אחד כל

 בל ולהשתכר העבודה שיטות את לשכלל
הזונות. גם קלות.

מקורית: תופעה זה, בשטח צצה, השבוע
הגבו הכיתות לתלמידי מיוחד מיני שרות

 בתחום החלוצה תיכון. בית־ספר של הות
תל־ פרוצה המשטרה, לדברי היא, זה

 מהמסגרת לחרוג שהחליטה צעירה, אביבית
שדה־ לעצמה ולחפש הצרה, המקצועית

חדש. פעולה
 תיכון- בית־הספר מורי מיני. חינוך

 האחרון שבזמן לכך לב שמו בתל־אביב חזש
 בשעות מהשעורים תלמידים כמה נעלמים

משו הם כי העלתה קצרה בדיקה קבועות. |
 מול המדרכה, לאורך מעשה באפם טטים

בית־הספר.
אלה גם כי גילתה יותר יסודית בדיקה !

 בהפסקות נהנים משעורים מתפלחים שאינם
ה בתוכנית כלול שאינו מסויים, משרות
המופ המחנכים משרד־החינוך. של לימודים

בכי־', ללמוד במקום כי לתדהמתם גילו תעים
 1מ־ עובדות־החיים את תלמידיהם לומדים תה,

עבור* גבוה מחיר דרשה זו מפוקפקת. מורה
נתנה* כי אם שהעניקה, הפרטיים השיעורים

אמצעים. מחוסרי לתלמידים מיוחדת הנחה
היו באהבה השעורים כי התברר השבוע ^

 מהשיעורים יותר ומושכים מעניינים כנראה
למשל. במתמטיקה׳
 ישבה לאהבה המורה צילצל. הפעמון

 בבית־המשפט הנאשמים ספסל על השבוע
 בידי שנתפסה לאחר בתל־אביב, המחוזי

 כשהיא תל־אביב, מחוז של חוליית־המוסר
 עניין בזה רואים ,אנחנו תלמידים. משדלת
 פקד המשטרה, נציג הסביר רב,״ ציבורי

ברנט. ׳משה
התק האחרונים בשבועות כי סיפר הוא

ה מדיירי תלונות עשרות במשטרה בלו
 מחוץ הנילמד החדש שהמקצוע סביבה,

 השכנים רוחם. לסי היה לא לבית־הספר
 שנחלו הרבה ההצלחה בעיקבות כי סיפרו

בית־ שערי ליד הופיעו אלה, שעורים
 שביקשו זה, מסוג מורות כמה עוד הספר

במקצוע. מהפרוספריטי ליהנות
חינוכית, יוזמה שגילתה המשטרה, אבל

 את להפסיק כדי בפעמון לצלצל החליטה
השיעור.
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טפסים: של מצומצם במספר הופיע
דרכים פרשת על הישראלי הקומוניזם

מק״י) את שפילג בוויכוח שלישית (דעה
 אחת לירה משלוח תמורת להשיג

תל־אביב. ,23093 ד. ת. ב., א. אצל
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