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 בבעלותך נמצא תם
 לך צפויות כלי״רכב,

ת  רבות וטירדות תקלו
ך אליו. ,נקשר  יחסי

 בעלי־סט- אנשים עם
 במידה מושפעים בות
ת רבה  וניחושים מהזיו

ם ואינם  על מבוטטי
ת. עובדות תיו  מציאו
בצע לנקוט תצטרך

ם קיצוצים של דים מוצי קי  בכספים. ו
ה השבוע עבורך המאושר היום חי שבת. י

¥ ¥ ¥
 מכדי מדי מעשי אתה

הרו שהפעילות להבחין
 נוטה אתה אשר מנטית,

לאי חשובה להזניחה,
 מידה באותה שיותו

האח התעסקויותין כמו
 משבר לן צפוי רות.
 אתה אם הנישואין, בחיי
שנים. לארבע מעל נשוי

 עצמאות ליתר תוכניות
 אותך לעניין עשויות הכלכלית בפעילותך

 ילהיבן. בעבודתך, שיצוץ רעיון השבוע.
¥ ¥ ¥

ה הי  על לוותר עליך י
ם בילויים מי ס וגי קו

ל כדי פיזיים, רויים
ת שפר ,ברי מצב א

 שתרבה כדאי אותך.
ול בספורט לעסוק

 החופשי, באוויר טייל
 לעצמך להחזיר כדי
 הטובה. הרגשתך את

ק אתה קו חה ז  למנו
מה יותר הרבה תה סבור. שאתה מ  א
לך. הקרובים ביתך מבני לאחד תוותר
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מת להערכה השבוע יזכו ויושרן נדיבותך
 היא אף תבוא שלן המנהיגות תכונת אימה.

לן שתינתן בהזדמנות הולם ביטוי לידי
 להיות שלא נסי השבוע.
 המידה על יתר פיוטית
ה הרומנטיים, ביחסין

או מסנוור הדרמטי יופי
 נטיות ממן ומעלים תן

 להיות העלולות אחרות
מפ ביקור לרוחך. לא

 משפחה קרוב של תיע
בנו גלוי לדיון יתרום

בע אותן. המטריד שא
ה נתונה תהיי בודתך
 תימצאי כאשר במיוחד עצום, במתח שבוע
הטבע. בחיק השבוע סוף את בלי לחץ. תחת

★
פינאנ בעיות לגבי שלך השיפוט יכולת
ת א סיו לכן זה, בשבוע מעורערת הי

ובכובד• בזהירות נהג
ה העניינים בכל ראש

הו שלך. כספיים ב ז
הבלתי־ הזמן החלט

 על לחתום מתאים
ם,  להגיע או מיסמכי
ם,  שיחייבו להסכמי

תן ארוכה. לתקופה או
ה תגלח טיי  להדק נ

ם חסי ול ילדים עם י
יו לפעילות התמסר

 כסף לידייך יפול השבוע עקרבית, צרת,
בחסכון. נהגי עליו. חלמת שלא ממקור

עקת
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חשת
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 ברצינות מתייחס אינך
המו למשימות הדרושה

חשי הכרת עליך. טלות
מופ היא העצמית בותן

 בביצועים בהתחשב רזת
 חב- שלן. האחרונים

 אלין המקרבת בותן,
 מיכשול מהווה לבבות,

נו־ אתה שכן עצמן, לן3
ח_______ ט על בעזרתה לחפות "

יוז לך תהיה השבוע סוף לקראת מחדלין.
הכספי. מצבן את להיטיב מחודשת מה

★ ★ ★

ה חוסר-ביטחון תגלי
ל הנוגע בכל שבוע

 או חברתיים קשרים
ש מישהו רומנטיים.

 רגשות לו רוחשת את
 לגלות עלול עמוקים
 זרות. של רגש כלפייך
 עליך שיוטל תפקיד
 מדי כמסוכן לן ייראה

 תיאלץ אולם לביצוע,
תן למרות לבצעו ת התנגדו מי  לכך. הפני
ם אתם במישקלכם. בעלייה לזלזל נוטי

★ ★ ★
להק השבוע עלין יהיה
 לבחון כדי מזמנן דיש

 יעילותן להגברת דרכים
לן, מסויימים. בשטחים
 בשבוע מצפה בתולה,

לא־נורמ־ הפתעה הקרב
 ממנו מאדם ודווקא לית

 דבר לשום ציפית לא
 ביציאה הרבו מיוחד.

 ושימרו לעיר מחוץ אל
אלכו ממשקאות התנזרו בריאותכם. על

לכם. להזיק עלול עוד הדבר הוליים,

נו1־
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★ ★ ★

 ל־ו עד לן מצפה חוסר־ודאות של תחושה
 ארוכות■ למטרות בקשר אוגוסט, בחודש
ב תבחין שלך. הטווח

 את משנים שידידין כן
 אולם ליום. מיום דעתם
 להתבהר עשוי המצב

 השבוע קצר. זמן תון
באנ לפגוש עשוי אתה
 תקבע אל נדיבים. שים

הש בהחלטיות, דברים
 חוסר־ של במצב אירם

 אל קשת, בת הכרעה.
 את בזאת עליו, תלחצי

 לחשוב לו הניחי ממן. אותו תרחיקי רק
בגאוותו. תפגעי ואל שלו היא היוזמה כי

★ ★ ★
ת מפזרת את  מדי ליותר מאמציך א

ה בנושאים להתרכז במקום שטחים,
באמת. לן חשובים

ל להגיע ברצונן אם
מיו בתחום הישגים

ה חד, הי להז עליך י
זני־ באופן לפחות ניח,

ם ני, קי סו אחרים. עי
הוצאות לך צפויות

הק״ במשהו כספיות
ר__________ ו חבר באירועים ש

הגן תיים. שת כן נ
 לרכילאים תיתן ואל כולם את ספק

 אודותיך. לרכל פה פיתחון שבחברתן
★ ★ ★

 בקירבתן בנוחיות לחוש נוטים אנשים
 של אווירה עליהם משרה שאתה משום
 תצטרך וביטחון. שקט
 רבת־חשיבות עצה לעוץ
 את ולהפעיל מהם, לאחד

 לשכנעו כדי קסמיך כל
 מצפה דעתן. לאת לקב
חב ביחסים אכזבה לך

 רומנטיים. או רתיים
 תהיה לא זאת, לעומת

בתפקי תקלה שום לן
 שלן. היומיומיים דים

השתפ תחול בעבודתן
 בדרגה. אותן ויעלה בכן יכיר ומעבידך רות
רומנטי. שבוע דווקא מצפה דלי, בת ולן,

★ ★ ★

הו כולו שהוא השבוע ז
 לכם ילך דגים. שלבם,

 שבוע מעשיכם. בכל
 ולמיש- להימורים טוב
 בת לן, קלפים. חקי

 שבוע מחכה דגים,
מצפה ובסופו שיגרתי

נעימה. הפתעה לך
לין קרוב איש יו־ א

ת לך יש השבוע  הזדמנו
ם את להחליף חו שאת באלה הרהיטי

מן עליהם למת  צודקת זוגן בת רב. ז
 אין לה. לוותר ועליך הנסיעה בעניין

מכך. נשכר שתצא הוא אתה כי ספק
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עצמו. כיח

במדינה
משפט

*״■■״■יי•*■■*•■<■בית־ספר
לזוהר

שביתות־מורים. בארץ היו לא כבר מזמן
 בית־ לפתוח פרג׳ון דויד־רוני החליט לכן

 אז בית־ספר, כבר ואם לדוגמניות. ספר
 המפורסם אל־על בבית לשכון צריך הוא

 טלפון. עם משרד פרג׳ון שכר שם כמובן.
 אקדמית סטאר, שלט: לתלות רק נותר עתה

לדוגמנות.
ב להופיע החלו מכן לאחר מספר ימים

 והארץ, אחרונות ידיעות של הכפול לוח
 מקומות האקדמיה... פתיחת על מודעות

 ב־ הופעות מובטחות למסיימות מוגבלים...
הארץ... רחבי בכל

ה לחיי־זוהר השואפות עזרו. המודעות
עי בארבע לשיחות בהמוניהן לבוא חלו
הלימודים. עבור ותשלום ניים

 להחתים פרג׳ון החל מהצלחתו מסונוור
 המיק־ את דוגמנות. להופעות בעלי־עסקים

שונים. לבנקים הכניס דמות
חשבו לבעל כיאה לחברים. להראות

 בדיזנ־ מסתובב פרג׳ון נראה בבנקים, נות
ל מיום ׳מתלמידותיו. כמה עם תמיד גוף•

 הוא כי בבית־המשפט טען הוא להגיד: מה
ו הארץ חלקי בכל אופנה תצוגות עורך
 מחנות כסף שלקח אחד, מיקרה לו קרה
 אז אחד, מיקרה רק תצוגה. נערכה ולא
ממנו? רוצים בכלל מה

 רפופורט? בורים השופט של דעתו ומה
 בראשיתה, עדיין והחקירה חמורה הפרשה

 15ל־ החשוד את לעצור השוטרים על לכן
החקירה. את להשלים שיוכלו כדי יום,

מפריעים
להתאבד

 הרב לצערם בחדשות, שוב אור־יהודה
ש סטטיסטיים סקרים לפי תושביה. של

 ה־ השיכורים מספר הרי לאחרונה פורסמו
 באור־יהודה. נמצא בארץ, ביותר היחסי

ה הטיפה אוהבי עם הנמנים מאלה אחד
).45( יוסף יצחק הוא מרה
 שיכור יצחק היה שנים שמונה לפני עד

 המשטרה תיקי להעיד יכולים כך על מועד,
 תוך בהתפרעות אותו שהאשימו המרובים

נש המופרזת השתיה בגלל שיכרות. כדי
ל מנת על לבית־תולים רבות פעמים לח

 להיגמל, הצליח שנים שמונה ממנה. היגמל
״נש אמר: האחרון אוקטובר בחודש אולם

החלטתי לכן העולם. ומכל מהחיים לי בר

מתלמידותיו שתיים עם פרג׳ון דויד
מצטיינות לתלמידות פרס

 החברה למסיבות גם בגדיו. השתפרו יום
הגיע. התל־אביבית

 דוג־ בביודהספר. הלימודים החלו בינתיים
 אבל קורסים. לתת הוזמנו מניות־צמרת

 למרות כי הפרטי. בביתם בבית־הספר. לא
בית. לבית־הספר היה לא המרשים המשרד

המצטיי תלמידותיו עם הצטלם פרג׳ון
 ב־ שטאנד ברחוב שכר אותו בחדר נות׳

לחברים. להראות כדי — תל־אביב
 אירגן פרג׳ון הגדול: היום הגיע ואז
 במושב •אגד, חברי בפני דוגמנות מופע

 התצוגה היתד, זו הצער למרבה אך אביחיל.
 העסקים בעלי הצרות: הגיעו ואז היחידה.

ההסכמים. וקיום ההבטחות ביצוע את דרשו
תשלום. בתביעות לבוא החלו המורות גם

 כל את בלע פרג׳ון של האישי הזוהר אך
ידיד בשביל כסף זה מה אבל ההכנסות.

 אפשר המחאות, פינקסי יש עוד כל נו.
 כהוצאות צ׳קים. מחלק החל הוא להסתדר.

הלוואות. תמורת וגם
ש עד קצר. זמן במשך פעלה השיטה

ההת באו אחר הצ׳קים. פרעון מועד הגיע
 — ולבסוף נושים של ביקורי־בית ראות,

השוטרים.
 טען שם בית־המשפט. — האחרון השלב

 קיבל פרג׳ון החשוד כי המשטרה כוח בא
תצו עבור כתשלום עסקים מבעלי כספים

מעולם• קיים לא אותם — אופנה גות
 חשבונות פתח החשוד נוספת: טענה

תמו פעוטים סכומים הפקיד בנקים, בכמה
 וקיבל שהפיץ המחאות פנקסי קיבל רתם

ל״י. אלפי של הלטאות תמורתם
 הוא פרג׳ון כי לציין גם שכח לא התובע

מירמה. בעבירות עבר בעל
היה הלשון וחלק השחרחר לפרג׳ון גם

ההתאב את לבצע שיצא לפני להתאבד״.
ב האחרון הלילה את להעביר החליט דות,

 המקרה, לערב עד שהיה שכנו, חברת
הטוב. חברו

 שם הוא באור־יהודה מרקו של הקפה
 הוא למרקו. בוא לשתות? רוצה אתה דבר.
 רביעי יום באותו וכך לך. ידאג כבר

 אברהם הידידים. שני להם פסעו אומלל,
כ ״מסטולים״ כשהם יוסף ויצחק שלמר.

 הליכה. כדי תוך בשני תומך והאחד לוט
 שלמה: לידידו יצחק אמר צעדה כדי תוך

 עבורך לבקש באה אשתך יודע? ״אתה
 שלמד, הזדעק ״ימה?״ שישי.״ ליום אוכל
 ״אני החשבון. את אשתו עם לעשות ורץ

ה בין החשבון סידור כבר.״ לה אראה
 שהפריע דבר בקולניות, נערך לאשתו בעל

לישון. הפריע ולילדיו להתאבד ליצחק
ל השבוע התברר בדיוק, שם קרה מה

 אילן. מנחם השלום בית־משפט שופט פני
 כוחיי, גב׳ הצעירה, המשטרתית התובעת

 עבר שיכור, משהיה יוסף, יצחק כי טענה
ה לדלתות נזק וגרם השכנים דירות בין

בנו. את לרצוח גם ניסה כן כמו בתים.
 המעדיף השופטים מסוג הוא אילן מנחם

המתד הצדדים בין סולחה לעשות תמיר
 ניסה הנאשם כי התובעת טענת את יינים.

 את קיבל הוא קיבל. לא בנו את לרצוח
 בנו את להוציא ניסה כי הנאשם גירקת
 את אולם נשרט. כך ואגב השכנים, מבית

 יוסף יצחק כי האומרת השניה האשמה
השופט• קיבל בתקיפה, אשם

 בעתיד כאלו מקרים הישנות למנוע כדי
עו יוסף יצחק על להטיל השופט החליט

 תנאי, על מאסר חודשי שלושה מרתיע: נש
שנים. שלוש למשך

1715 הזת העולם




