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 שלך לגבר נאה שי
רובינשטיין הלנה מתנת

־ זגם לך... ו ל
^1616ח3 81ו1ח!כ5*6ח!

ם תכשירים רוכשת כשאת י י סמט ז  ק
 גם רובינשטיין בהלנה חושבים לעצמך

שלך. הגבר על
 ביוני 15מה- החל לקיץ. מיוחד במבצע

 לרכוש תוכלי בלבד. מוגבלת לתקופה
 הלנה מוצרי מובחרת פרפומריה בכל

 בנוסף ולקבל ל־י 65-. בסך רובינשטיין
 רובינשטיין הלנה מתנת חינם נאה שי

האהובים לגברים
 27.40 שוויה אשר מיוחדת מחנה באריזת

מודרני גבר פני לטיפוח מוצרים שני ל־י
א46'ח5 □01נ 51ו3׳\6 10110וז — 4 02.

$1601̂' □1113 £31( 016 0ס1ס9ח6 — 4 02.
 לעצמך רוקא מחנה להעניק ברצונך ואם
 שוויה אשר מהודרת באריזה תקבלי אזי

י 27.50  הניחוח יח£,0110ח מוצרי שני ד
והמרגש. המסעיר

וח01100£ — £611 0!6 יז3)ז1וו)( — 2 02.

0ווו6 — 4 02. וח0110£ח — ק3ז1חזט 6

 בפני וחנה* אורי התייצכו אשר ך•
 סיפור בפיהם היה הרבני, בית־הדין

ועצוב. — יומיומי פשוט,
 כאחד כעם, ללא בהשלמה, אורי סיפר
 ומבין בחיים, קורים כאלו שדברים המבין

שנפגע: זה הוא היה שהפעם גם
ב לעיר מחוץ הביתה הגעתי אחד ״ערב
הת ראשונה. בקומה גרים אנחנו מפתיע.
 למרות סגורים, התריסים את לראות פלאתי
 חן מצא לא משהו חם. ליל־קייץ זה שהיה
ראי לחרכים. מבעד והצצתי ניגשתי בעיני.

 מרחה אשתי השולחן. ליד יושב זר גבר תי
 אחר- קפה. כוס לו והגישה פרוסת־לחם לו
 ושאלה הפרטי בשמו לו קראה היא כך

נש הוא אליה. מתקרב לא הוא מדוע אותו
 ונישקה אליו ניגשה היא ואז לשבת, אר

אותו.
 כשהם לדירה. ונכנסתי מקומי את ״עזבתי

 אשתי יודע. שאני הבינו הם פני, את ראו
אמר שקרה.׳ מה ,קרה אמר: הגבר שתקה.

 אשתי. את לנשק יכול כבר ,אתה לו: תי
 אשתי׳.״ מלהיות הרגע בזה חדלה היא

★ ★ ★

- השלישית הצלע
מתגנב

מ חנה, בפניו הודתה אורי, דברי
אינ יחסים לה היו שאכן יותר, אוחר /

ה בפני חנה, אולם גבר. אותו עם טימיים
 מכל בכל בעלה דברי את הכחישה רבנים,

לדב הודתה. שהיא העובדה את ובמיוחד
 מתווך־דירות, רק השלישי האדם היה ריה,

עם* לענייני בקשר בביתה ערב אותו שהיה

7

 תיק
 איטי

ברבנות
 הוסיפה היא כלום• ביניהם קרה ולא קים,

 אותה עזב מיקרה, אותו לאחר כי וסיפרה
 והמשיר אליה, וחזר שב מכן ולאחר בעלה,
 עתה ממושך. זמן ואשה כבעל איתר, לחיות
 תביעת־גירושין, נגדה להגיש פתאום נזכר

חו היא לבטח. יודעת היא שאין מסיבות
 רוצה הוא שעימר, אהובה לו שמצא שדת

להתחתן.
נכו אם הדיינים על־ידי אורי נשאל כאשר

 לאחר אשתו עם וחי חזר שהוא העובדה נה
 להודות נאלץ הזר, הגבר עם אותה שתפס
הדבר. אמת שאכן

★ ★ ★

 מיוחדת ״שמירה
הצניעות״ גדרי על

 בשיקוליהם המכרעת היתד, זו וכדה
 עם לחיות שב שאורי מאחר הרבנים. של

 מאד היתד, לא שהיא הרבנים הסיקו הנה,
 האמין לא הוא האמת ולמען עליו, סה

 פסקו לפיכך בו. בגדה שהיא בעצמו כלל
 הם אורי. של לטענתו מאמינים שאינם הם

 מותרת כך ומשום זנתה, 'לא שחנה קבעו
 איתה לחיות להמשיך חייב ואורי לבעלה,
 כלפי האחד חובותיהם מילוי ״תוך בשלום,

הדין.״ לפי השני
 ״האשד, הרבנים: הוסיפו ביטחון, ליתר
כחוק.״ גדרי־הצניעות על במיוחד תשמור

זיהוי. למניעת הוסוו השמות *




