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דרכי־חיים

 של השידוך
גולדה

 ד,- שופט־השלום בפני שניצבה הנתבעת
 גולדה. היתה נחמני חיים־שמחה תל־אביבי

 מגיע כי שטען בלכנר, חיים היה התובע
 מדמי־השדכנות חלקו ל״י, 666 מגולדה לו

קליין. ד״ר של בנו של
 תושבי שפררי וגולדה בלכנר השניים,

 הסכם שדכנים־לעת־מצוא. היו בני־ברק,
 יתחלקו משותפת עיסקה בכל כי קבע ביניהם

שבלב־ בתנאי בשווה, שווה בדמי־השדכנות
בשידוך. פעיל באורח ישתתף נר

 לא וחולנית, קשישה שהיא גולדה, אך
הפ השידוך עיסקת את בהתלהבות קיבלה

 של שמו את בלכנר לה מסר כאשר עם.
 לפירקו, שהגיע בן של כאביו קליין, ד״ר

 אנשים עם להתעסק רוצה לא ״אני טענה:
 יודעים לא הם צרות. רק יש מאלה כאלה.

מזה.״ יצא לא וכלום רוצים, הם מה
 הפצרות לאחר השלישי. השותף

ה את הסכימה. בלכנר, של מצידו רבות
 גולדה, של שכנתה ביצעה השחורה עבודה
ה אם אחוז, 60 תקבל כי הסכימה איתה

 40 — הנותר והחלק בידה, יעלה שידוך
היא. תקבל — אחוז

 השדכנות דמי הפועל. אל יצא השידוך
 הדיר שילם מתוכם 500כש־ ל״י, 2000 היו

החתן. אבי קליין,
 דמי־ חצי ל״י, 1000 מגולדה תבע בלכנר

 רק לו לשלם הסכימה גולדה השדבנות.
מדמי־השדב־ ה ל המגיע מחצית — ל״י 100
 ל״י, 666ל־ הסכים בלכנר החתן. של נות

ב בהכירו הכוללים, דמי־השדכנות שליש
גולדה. של שכנתה למלאכה, השלישי שותף

 נותרה לא ולבלכנר התעקשה, גולדה
 בבית־ לבית־המשפט. לפנות אלא בדירה כל

 המועמד של שמו כי גולדה טענה המשפט
 עוד בנה מפי לה ידוע היה הפוטנציאלי

 מזה,״ ״חוץ בלכנר, אותו לה מסר בטרם
 כי במפורש קבע בינינו ״ההסכם הוסיפה,

 יטרח אם רק לחלקו זכאי יהיה בלכנר
השידוך.' בביצוע פעיל באורח

 כי בקבעו טענותיה. את קיבל השופט
 מקבל שם שנותן ש״מי הוא המקובל הנוהג

 וכי צד,״ אותו שנותן מדמי־ד,שדכנות חלק
 העוסקים השדכנים במיספר מותנה ״החלק

לבלב־ לשלם גולדה את חייב — בשידוך״
 לשלם הסכימה אותו הסכום ל״י, 100 נר
משפט. ללא לו

משפט !
 טוב ז

טוב שם
 בני״ בעיריית מהנדס בן-משה*, אריה

 בסך הכנסות בהעלמת הואשם לשעבר, ברק
העבי למם־הכנסה. מדו״חותיו ל״י אלף 450
 והמשפט ,1964־1959 לשנים התייחסו רות
 חנה השופטת־המחוזית בפני מתברר החל

 בן־משה טען במשפט .1966 בשנת אבנור,
 לאגודת נמסרו לידיו שהגיעו הכספים כי

ולאדמו״ר. בני־סשח
 קנם לתשלום ונידון הורשע, בן־משה

 תמורתו, מאסר שנד, או ל״י, אלף 50 בסך
 חודשים שישה של על-תנאי למאסר וכן

 בגזר״ ציינה השופטת שנים. שלוש למשך
 בית־המשפס של הפסיקה למרות כי דינה

 מאסר־ממש, מטילה אינה היא העליון,
ש לתקופה מתייחסות שהעבירות משום

שנים. לפני חלה  גזר־הדין מתן לאחר עוגית. השם
 איסור־פירסום מבקש ״אני הנאשם. קם

 הנמצאת למשפחתי כואב ״אני אמר. שמי,״
 נזק להביא יכולה שמי הזכרת ברוסיה.

משפחתי.״ לבני
 הייתי לא הנאשם של שמו פירסום ״לגבי

 לגבי אישיות בקשות בשום להתחשב נוטה
 השופטת קבעה וכדומה,״ עבודה מקום

 קיים אם כי לי ניראה ״אולם בהחלטתה,
 בבני לפגוע עלול זד, מעין שדבר חשש

 חשד זה ואפילו ברוסיה, הנמצאים משפחה
שמו.״ יפורסם לא כי מורה הריני בלבד,
 מההיתר למעשה שחרגה שהשופטת, אלא
 ״למען נאשם של שמו פירסום לאסור

 שמו כי ידעה לא בעל-דין,״ של ביטחונו
 בארץ הוחלף עברי, שם שהוא הנאשם, של

בא'מרוסיה. איתו הלועזי, משמו

 פירסום לאיסור חצו בשל שונח״ השם *
חימחנדוז. של שמו

 דיין משפחת אחר רודפות תאונות ^
 דיין משפחת שבני נדמה שלפעמים עד | |

אחריהם. רודפים
שנפצע, עצמו דיין משה זה היה תחילה

 אחר- עינו. את איבד שם הסורי, הגבול על
 שנפצע דיין, אסי הצעיר, בנו זה היה כך

 שמצא ישן בפגז ששיחק בעת בידו קשה
 שכימעט האב שוב זה היה אחר־כך בשדה.
בחפי שעסק בעת במפולת, חיים וניקבר

 הצטרף והשבוע באזור, ארכיאולוגיות רות
 התאונה לנפגעי דיין, אודי — השני הבן גם

במשפחה.
שנער יום־העצמאות חגיגת בעת זה היה

 עמק ישובי של הגדול הפיקניק בנהלל. כה
 שבתחום בחורשה נערך המערבי, יזרעאל
עש זה היושב אלמזאריב, הבדואי השבט

 ביום־ התחיל הוא נהלל. בקירבת שנים רות
החו אלפי של בפיקניק בבוקר העצמאות

 זה שהתערבבו והקיבוצים, מהמושבים גגים
עימם. לחגוג שבאו מהעמק הבדואים ועם בזה

 שונות, ספורט תחרויות נערכו היום כל
 שלוש ובשעה משיכות־חבל. או כדורעף כמו

ה מירוץ החגיגה: שיא החל אחר־הצהריים
 סוסי- גידול לדעת: זאת כי המסורתי. סוסים

 לפולחן האחרונות בשנים הםך המירוץ
 לא למחרשה רתום סוס העמק. ביישובי

הבדואים. אצל לא גם בעמק, יותר רואים
★ ★ ★

ראשונה זינקה הידידה
 בנו דיין, אודי גם היד■ הפרשים ין ף*

 הסיי- עם הופיע הוא שר־הביטחון. של
 זו וחצי, השנתיים בת שלו, האדמונית חה

יעל. אחותו על־ידי במתנה לו שניתנה
 מטר, אלף של למרחק במירוץ זה היה

 גבעה. צלע על שהוקם מאולתר, בהיפודרום
 צריך היה זה במיקצה הרוכבים מישקל
 של משקלו אבל ק״ג, 85ל־ מעל להיות

 לו היו לכן ק״ג. 75מ־ פחות הוא אודי
הזינוק. בנקודת המזניק עם ויכוחים קצת

 תזניק ״אתה ?מזניק: אודי אמר לבסוף
למירוץ.״ להיכנס הזכות את אשמור ואני

 שעטו הסוסים האות. את נתן המזניק
 שלו הסייחה גב על נשאר ואודי קדימה

להש תחילה רצה לא הוא הזינוק. בנקודת
ה במקום יזכה שאם מחשש במירוץ, תתף

כל טענות המתחרים לשאר יהיו ראשון,
 של בגו ׳14 בן נער ניצב לידו אבל פיו.
קבע דרך המטפל כפרי, מרדכי נהלל איש


