
במדינה
עתזנות

פשרה
אי־כבוד של

 דביר קיבוץ חברת היתד. לכיש כרמלה
 ה־ חברת־המשק היתד, לכך, נוסף שבנגב.

המישמר. על מערכת חברת גם מפ״מית,
 חדש, עולם גילתה זה תפקיד בתוקף

 הדבר הקיבוץ. של הצרים לגבולות מחוץ
 אחד יום חדשים: לדפוסי־חיים אותה הרגיל
 לחיות מוכנה אינה ששוב הכריזה קמה,

השומר תורת של דיקדוקי־העניות כל לפי
הצעיר.
 חן מצא לא הדבר משכורת. רק
מזכי הקטן. הקיבוץ של הקולקטיב בעיני
 את להפסיק מכרמלה תבעה המשק רות

 לא כי אם — המישמר בעל עבודתה
 שכר־הטירחה את לקבל לכן קודם סירבה,

עמלה. תמורת קיבלה הצעירה שהעיתונאית
 לא המזכירות. לדרישת נענתה כרמלה

 היו לא המישמר בעל :ברירה לה היתר,
המשק. לרצון בניגוד אותה מעסיקים

 הנראה, כפי היתד״ שהנערה כיוון אבל
 משלה: דרך מצאה היא בדם, עיתונאית

 הציעה מעריב, ר,צהרון עם התקשרה כרמלה
 לשלשל המשיכה נתקבלה, שירותיה, את

שכר־טירחתה. את לקופת־דביר
 בפי המכונה בעיתון מהכנסותיה הפעם

 ואף ״בורגני״ הסוציאליסטיים המשק חברי
״צהוב״.
 מזכירות אם כשר. המישמר״ ״על

 כן לא לעניין, להסכים מוכנה היתר, דביר
הארצי. והקיבוץ מפ״ם מזכירות
 במוסדות נידונה לכיש כרמלה פרשת
 מוכנה לא ״אני התעקשה: כרמלה התנועה.
הכריזה. כתבת,״ להיות להפסיק

 או — כבוד של פשרה נמצאה לבסוף,
 :זווית־ר,ראייה לפי הכל אי־כבוד, של

 המישמר על ממעריב. התפטרה כרמלה
 ממשיך ושכר־טירחתה בחזרה. אותה קיבל

מימים־ימימה. כמו לקופת־המשק, לזרום

תעלומות
 המתאבד

 שאהב
ת ס א חיי ה

 שבגיבעת־ קשי־חינוך לנערים בית־הנוער
 ועזובה עצב במקום רגיל. מוסד אינו שמש

 מישטר במקום לחניכים. ודאגה צחוק —
 וסדרים כנה אהבה — וקטנוניות ביורוקרטי
 הגדול, המחנך של מספריו ישר הלקוחים

 תלויות אומנם שמימרותיו קורצ׳ק, י יאנוש
הקיר. על

 אינר, התקווה הסיסמה: בולטת ביניהן
 שלמה לגבי אבל יבזא. בוא הפרי לשווא.

 מוני תקווה: תהיה לא שוב ביטון, (״מוני״)
 דק ענף על תלוי שעבר, בשבוע נמצא,

לחומת־המוסד. מעבר אל ד,משתחל
התאבדותו, צורת ממש!" קטן ״ככר

 בהחלט, מיסתורית זו, היתד, התאבדות אם
 ממנו שרפרף, או ארגז שום נמצא לא

 נמצא לא .13,־ד בן הילד לקפוץ היה יכול
 סנדלי־הגומי פתק. או מיכתב־פרידה שום
 ב־ זה, בצד זה מסודרים נמצאו, מוני של

האסון. ממקום מרחק־מה
 שמכל העובדה היא יותר עוד מוזרה אבל

 מכולם, פחות מוני, היה המוסד חניכי 80
 נוח חברותי, עליז, נער מתאבד: של דמות
 מלאי מכתבים לביתו לכתוב נהג הוא לכל,
לחיים. ואהבה להוריו דאגה

 עוד חסר־החיים, גופו שנמצא לפני כשעה
 של ״הליכה חיקה חבריו, עם שיחק

 גלי־צחוק עורר שהתבטא, כפי מארוקאי,״
החבורה. בקרב
 שמע לא שווארץ, המורה מחנכו, גם

 בבית־ הנעשה על ״לא מפיו: תלונה מעולם
 שקורה מה על ולא בבת־ים, הוריו,
 מיקרה בכל אלינו באים הנערים במוסד.
 מוני.״ מלבד — כולם עליהם. הלוחץ

 גבר היה הזה ״הילד שווארץ: מסכם
 קפה להביא הבנות, עם לצחוק אהב אמיתי.

 גבר ממש כולם. עם נוח להיות למורים,
צעיר!״

 הורי מסרבים כך משום עכיכת״חגק.
 מתרוצצים הם התאבד. שהוא להאמין הנער

 שמוני פשוט, טוענים, מוסדות־החינוך, בין
אלמונים. בידי נרצח

 עורכי־דין, לכמה אפילו פנו ביאושם
מש בצעדים לנקוט להם שיעזרו בבקשה
פטיים.

שילד יתכן ״לא ביטון: סעדיה האב, טוען

 כזה.״ דבר לעצמו ייעשה מלא־חיים, כזה,
 תמיד עצמו את מרח ״הוא אשתו מוסיפה

 עצמו!״ את אהב כל־כך במי־ורדים.
 הקים למוסד, האחראי הדתות, משרד
 אחת פרטי את שתברר ועדת־חקירה בינתיים

 בתחום שאירעו ביותר המוזרות התעלומות
סמכותו.

 סביב בעיקר החוקרים תוהים ובינתיים
 ילד ידע מניין במיוחד: מיסתורי לפרט
 מיק־ עניבת־חנק לקשור וחסר־ניסיון עליז

תליינים? של צועית

עסקים
ללא

ת מ רסו פי
 ביותר. חזק חזק. איש הוא הלפרין רפאל

 ובעל מיקצועי מתאבק — במיקצועו רק ולא
 בפירסומת גם ולספורט. להרזייה מכון

עצמית.
 אלוף־העולם של לפירסומת דאגו השבוע

 בתלונה פנו הם מתחריו. דווקא בהיאבקות
 את מזייף האלוף כי טענו ישראל, למשטרת

 במודעות להוכיח המיועדים תוצאות־טיפוליו,
 את תמונות, בליווי בעיתונים, גדולות
שלו. שיטות־ההרזייה יעילות

 לטיפולה עבר הדבר מיוחדת. חקירה
תל־אביב. משטרת של ההונאות מחלקת של

המצומקת כרטי
אחרי

 את במיוחד אוהבים אין תל־אביב ובמחוז
 כספיים בעניינים בעבר שהסתבך הלפרין,

שותפיו. עם ובמישפטים
 חוליית־ לשלוח מישהו שש כך משום
 של כרטסת־הלקוחות את שתחקור בלשים,
 נכונים אם לברר החקירה: מטרת הלפרין.
 מן האלוף, במודעות המתפרסמים הנתונים

ה ואחרי כך שקלתי הטיפול ״לפני הסוג
אחרת.״ — טיפול

 של מבחינתו תקלות, ללא עברה החקירה
 בשבע הכל את בדקו השוטרים הלפרין.
 התנצלו. מעשי־הונאה, כל מצאו לא עיניים,

 מכתב, להלפרין שיגרה אף משטרת־המחוז
במכונו. שפיר שהכל המאשר
 פיקאנטי. פרט נודע חקירה שתוך־בדי אלא

 החוקרים: מתיקי •החוצה, איכשהו שיצא פרט
 ביותר הרציניות הלקוחות שאחת התברר

 ואשתו הלפרין לרפאל השייך המכון של
עצמה. — ברטי היתד, ברטי

 רשמי באופן המשמשת הלפרין, ברטי
 הרגישה בעלה, של מעסקיו כמה בעלת

 מדי: כבד הוא עליה המעיק שהמשא כנראה
 11 בעצמה רזתה במכון, טיפולים עברה היא

קילו.
כמובן. לפני־אחרי, על מודעה לפרסם מבלי

הקודם
החדש
נפתח:

1.2.68
•**י• :לי

 נפלא מקצוע
אבטלה ללא

ת ר בבי פ  רוכש ״דיאנהיי ס
ד, ף התלמי ס ו עי, לידע בנ  מקצו

שי נסיון בטחון רב מע  עצמי ו
ה ד עבו ת. ב שי ע ת מ א ת וז ו ד ו  ת

ת ו ח ו ק ל ת ל ו ב ר ת ה ו ע ו ב ק ה  ו
ת רו ק ב מ  בסלון ה
ת־הספר ת בי ו הנ הנ  ו

ת רו ש ה מ ל  מעו
תן ם הני רי חי מ  ב

ם כי מו תר נ  ביו
מי ס למסיי ר קו  ה
ת תנו י ת נ דו עו  ת

ם ו ע סי סיו  ו
ם ת ט לי ק ה ל ד בו ע ב

■דיאנה
ם דיזנגוף כנר ״נ א1ר ״ 5טל. ת 225ם5

הרומן לעיבוד

״ ״נערת־ ר ב ד מ ה
״מסדה״ בהוצאת

 בית־הספר של התלמידים אלפי בין הרומנטי ההויי וענינו: שרקעו
קיומו. שנות במאה ״מקוה־ישראל״ החקלאי

תל־אביב ,3021 ד. ת. לפנות:

ם ל ו ע ה , ״ ״ ה ז ן ה ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  • ה
 ,30134־5 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 שהם משה בית־דפוס • עולמפרס מברקי: מען • 136 תא־דואר

 • בע״מ כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רח׳ תל־אביב, בע*מ,
בע״מ. הזה העולם המוציא־לאור: • אבנרי אורי הראשי: העורך

1587 הזה העולם
23


