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העיניים. באזור הנטבעים
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 לרענון מעדני־עור בשמני־הזנה עשיר צואר קרם

ונפול. קמוט עוד ולייצוב הצואר חלקת
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לונדון אוניברסיטת
או כדבלה 8.80. * כללי 8.4. ★
עסקים מנהל המדינה מדעי 8.4. ★

סוציולוגיה או
מתימטיקה 8.80. ★ :שפות 8.4. ★

צרפתית אנגלית,

הבריטיות המהנדסים אגודות
אלקטרוניקה הנדסת * בנין הנדסת *
ייצור הנדסת * מכונות הנדסת *
ימית הנדסה * חשמל הנדסת *

ללימודים הצטרפותם אפשרות לקביעת אישי לראיון יתקבלו בגרות תעודות החסרים תלמידים
 בבוקר, 1—9 בשעות ),55 אלנבי (מפנת 17 ברנר רח׳ תל־אביב, : האוניברסיטה במשרדי והרשמה פרטים

 בלבד. אחה׳יצ 8—5 בשעות הרצליה, גמנסיה בבניו ,106 ז׳בוטינסקי רחוב תל־אביב, אחה״צ. 8—5
אחרי־הצהרים. 8—5 בבוקר, 1—9 בשעות ,14 הרצל מפנת ,30 לוין שמריהו רחוב — חיפה
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 על״מנין מראש, שבועיים קל״לז להודיע

החדש למען חעתוו כמשלוח עיכוב לסגול
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משפט
 — פעס תתגרש
פעמייס תשלם
 עיקרון ישראל במדינת נולד השבוע

 בעולם: עוד נודע לא כמוהו חדש, משפטי
 מזונות לאשתו לשלם נתבע מתגרש בעל

שונים. בתי־משפט שני של צו לפי פעמיים,
 )40( שטמברג מאיר הוא המאושר הבעל
 נישא לה גילה, אשתו כי לאחרונה שהחליט
 שנה, 15 לפני בגרמניה אזרחיים בנישואין

 ביתם את לגילה מאיר השאיר עליו. נמאסה
מהבית. לו ופרח רהיטיו, על

לבית פנתה גילה הנקניק. שיטת
 לדמי־מזונות. בבקשה ברחובות הרבני י,דיו

 יבול לא אזרחיים, היו הזוג ונישואי מאחר
 שמאיר אלא הבעל• את לאלץ בית־הדין היה

 הסכים אוהב, לא אם גם ישר, כבעל נתגלה
לחודש. ל״י 80 לשלם מרצונו

 יותר כשנוגה נתגלתה מצידה, גילה,
הרא הסכום את שהשיגה לאחר מבעלה.

 בתל- המחוזי לבית־המשפט פנתה שוני,
 שטמברג מזונות. דמי מחדש תבעה אביב,

 פעם, כבר משלם הוא כי טען חמס, זעק
 פעמיים לשלם ״הייתכן הועילה. לא טענתו

 ישעיהו עורו־הדץ סניגורו תמה מזונות?״
בפש בייסקי משד. השופט השיב ״כן,״ לויט.
 — שוב לשלם שטמברג את וחייב טות,

לחודש. ל״י 150 הפעם,
 שטמ- את הדהימה השופט של תשובתו

 ערעור להגיש החליטו השניים וסנגורו, ברג
העליון. המשפט לבית

 אלא נותר לא לשטמברג נוסף. גיחוך
 לצרה: אח לו יש כי בעובדה להתנחם

 לפירסום, ניתן לא ששמו חיפאי, אזרח
 עצמו את האחרון בזמן הוא גם מצא

 גירושיו על במאבק פחות: לא מגוחך
 קבע והחילוני, הרבני בית־הדין בפני
 לשלם חייב הוא כי העליון המשפט בית

 אינו כי — הרבני הדין בית ואילו מזונות,
 רוטט בלב אלמוני אותו ממתין עתה חייב.

 פקידי יחליטו משפט בית לאיזה לראות
להישמע. לפועל ההוצאה

באד־שבע
הסימפוניה

הגלתי־גמודה
 בבאר־ נולדה גמורה הבלתי הסימפוניה

 אמנם תיכננו כשנולדה, שנה. 11 לפני שבע
 לחוד תיכנון אולם דווקא. גמורה שתהיה

 באר־ במרכז הענק המיבנה לחוד. ומציאות
מאר בנוי המוזיקאלי, לתואר שזכה שבע,
 התקציב, אין, תיקרה בלבד. קירות בעה
לתיקרה. כבר הספיק לא ל״י, אלף 900 בסך

הבנ שלד. בשביל מימון שלושה
 לכל מרכזי בית־כנסת להיות נועד יין

 הל״י אלף 900 כי ומצאו חישבו העדות.
 כשניים כיום שווים שנה 11 לפני שהושקעו

 הדרושים וחצי למיליון בנוסף מיליון, וחצי
 ירדו מיליון ארבעה המיבנה. להשלמת כיום

ה והמועצה העירייה מחדלי בגלל לטמיון
דתית.

 האחראים. את מטריד אינו זה חישוב
 אל מסויימיס אנשים פנו מה זמן לפני
נכו היו הם קוסמת: בהצעה העיירה ראש
 במחיר המכוער השלד את לקנות נים

 נעתר לא העירייה ראש ל״י, מיליון שלושה
הרפור הקהילה נציגי אלו היו הסיבה: להם.
קהילתם. למרכז השלד את להפוך שרצו מית,

 היד. לא נאווי אליהו פעיל". ״עיון
 לקלקל עלובים, מיליונים כמה בגלל מעוניין,

ישר ואגודת המפד״ל נציגי עם היחסים את
 נשמרת שבעזרתם העירייה, במועצת אל

 מעז, מתוק הוציא אף הוא הקואליציה.
 אלא מוחלטת, בשלילה לרפורמים ענה לא

פעיל״. ״בעיון הפנייה את מאז ״שוקל״
 בינתיים ׳תפילה. היא אהבה גם
 העיר. במרכז מכוער כתם הקלף מהווה

 ,מזמן ככר לעצמם הקימו בעיר החרדים
 עצמו נאווי השונות. לעדותיהם בתי־כנטת

 •ד׳לבנים בית את במקום להקים מעוניין
 הודיעה הדתית המועצה ואילו — העירוני
 ימי עד כך לעמוד הבניין יכול שמצידה
 שוש שם שיוקם תרשה לא היא המשיח.

בית־כנסת. מלבד דבר
 הם התי־בית ממלחמת היחידים הנהנים

 משמש המכוער המיבנה באר־שבע: צעירי
 רומנטיים, לזוגות משיכה אתר שנים מזה
 השיליב את המוצאים רומנטיים, לא וגם

כאידי ממעל וירח מסביב קירות של הנדיר
למטרתם. אלי
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