
ח1ע מלן!}8{ הל1ו ב1א ן- ׳ י

לליל
כלולותיכבו

ביותר! הטוב את לעצמכם הרשו
 כלולותיבם לליל זוגי חדר היום כבר הזמינו

 סל הקרח, על שמפניה בקבוק לכם יצפה ובו
 במיטה. בוקר וארוחת לילה לארוחת פירות

* ל״י 75— של במחיר זאת כל
 מלון 445111 טל. ל״דורית״ צלצלו או כתבו

 חוזר. בדאר אשור ותקבלו תל־אביב שרתון
בוקר) ארוחת (כולל ל״י 65. נוסף יום כל *

ה י ק י ט : ס ! ־ ׳ ת ב ה ל ש ״
!; 261470 טלפון # תל-אביב # 113 החשמונאים ,רחוב

ל י ר ל ג ; ע ! ש א ה

|! לים7רו7מ מאיכ״ללם
;! עמ״מללם ב^וללו^לם

!; 0י^ם^מ׳דים9^^י

ר גא ק ב ם ל נ ו ה ל !; ו
ב י ט ם ב י ל כ א מ ;! ה

ח # ו ת ם פ מ ו ה י ל י ל | ו ! #
ח ל ח הנ ז !! ג

;! שאשא ח׳יים

ת הצעה ד ח ו י מ
תנ״ך שוחרי * סטודנטים * מרצים * למורים

בביתכם בכתב תנ״ך למדו

א ל ם ל ו ל ש ת
מטעם! המאורגנים בקורסים

 ללימוד הישראלי בית־הספר
ירושלים בתכתובת, תנ״ך

 בעברית, אותו ללמוד וניתן בכתב שיעורים 40 מכיל קורם כל
צרפתית. או אנגלית

אלין ישלחו בתנ״ן והשיעורים ירושלים, ,10060 לת.ד. בכתב פנה
__________ חינם

במדינה
השטחים

 גן־עזץ
אדמות עלי

לפלס ישראל בין השלום יושג כאשר
 שמכל לקבוע, היסטוריונים עשויים טינים,
ה להשגת לתרום הירבה הממשלה, משרדי
החקלאות. משרד — דווקא מטרה

 יום בעמל זה, משרד של עובדיו שכן,
 לקירוב רבות עושים וצנוע, אפור יומי

ע לישראל. השטחים תושבי בין הלבבות
המ החקלאים בקרב שלהם ההדרכה בודת

 — עמוקה להערכה אלו מצד זוכה קומיים
 הישראליים המדריכים אומר. ללא אם גם

לה כדי קילומטרים מאות לנטוע מסוגלים
 אלו אי בפני להדגים נידח, לכפר גיע

מודרנית. הדברה שיטת תושבים עשרות
 לאחרונה פרחים. רק אינם פרחים

בשט חדש ענף החדרת על במשרד החליטו
 זו למטרה גייסו הם פרחים. שזירת — חים
 ויצקירך, חיים בנושא, ישיאל אלוף את

 ישראל את שייצג מדן, גן פרחי חנות בעל
בינלאומיות. בתערוכות

 שותפו, עם יחד למשימה התנדב חיים
ה ממושכות, הכנות לאחר אתגר. שלמה

 את לאוקטובר, 28ו־ 27ב־ השניים, ציגו
ש פרחים שזירת תצוגת מאמציהם: פרי

 ליד אל־ב־רה, של העירוני בפארק התקיימה
רמאללה.

ש מקומיות, צעירות שזרו הפרחים את
 אלפים הישראלים. משני התורה את למדו
 התעניינו לתערוכה, נהרו הסביבה מכל

 החקלאות״ שר השונים. ובפרחים בשדרה
הצלהתה. לנוכח הופתע בתערוכה, בביקורו
גם אלא לימד, רק לא ישראל אלוף

כאל־כירה תצוגה כיתן
נשק הם פרחים גם

 הכיר, לא אותו חדש פרח גילה הוא למד:
בערבית. חילזונה הנקרא
 שייך שאינו נוסף, דבר גם גילה הוא
שהת מאוד ״התרשמתי הפרחים: לעולם
 לישראל עצומה לאהדה גרמה הזאת ערוכה

 פתאום, שם ראו הם המבקרים. אלפי בין
הישראלים.״ באמת ומהם מיהם

פשעים
 פוחד שאינו הגבד

שלוף מאקדח
 יהודאי. לדרורי האחרון, בזמן לו הולך

 אחד, לילה נעצר, הוא חודשיים לפני רק
 החרימה המשטרה ל״י. אלף 11 כשבכיסו

 להתרוצץ נאלץ המסכן ודרורי הכסף, את
לק שהצליח עד ועורכי־דין, המשטרה בין
שה לפני לא אך בחזרה. כספו את בל

 מם־ לשלטונות הכסף על דיווחה משטרה
 עבור חשבון לדרורי הגישו ואלו הכנסה,

 לבינו בינם שררה לא שבהן השנים כל
רשמית. היכרות

הצ הכנופיות. למלחמת המשך
ל הנחשב ונעים־הטבר, השחרחר )27( עיר

 — התימנים בכרם הציוריות הדמויות אחת
ה הסמים מספקי לאחד המשטרה ועל־ידי
הפי מהאסון נרגע רק — במקום גדולים

 חדשה. לצרה נכנם וכבר עליו, שנפל ננסי
 לאחר לאיכילוב, הובא הוא שעבר בשבוע
 קלפים במועדון בירכו אקדח כדור שחטף

תל־אביבי.
ל המשך שזהו היתה, הראשונה הסברה

 בתל־אביב, המשתוללת הכנופיות מלחמת
 המחסלים. יחידת של נוסף קורבן והוא
היה שהפעם הוברר קצר זמן שתוך אלא

)24 בעמוד (המשן

איש
 בימים מתבררת שהחלה התביעה,

 הי- בתל״אביב, הרגני בבית־הדין אלו
 ),21( ארוך יעקב במינה: מיוחדת תה

 ),31( עדה מאשתו, גירושין בקשת הגיש
 אותה במועדוני־לילה, ומארחת חשפנית

 לתביעתו, הסיבה השנה. באוגוסט נשא
 שאשתו גילה הנישואין לאחר לדבריו:

 ועברה טל, ולרי בשם גבר בעבר היתה
לשינוי־מין. ניתוח

 מסתתרת זו, יבשה תביעה מאחורי
ו שהטבע אומללה, אשה של טרגדיה

 עדה את הרואה אליה: התאכזרו הגורל
הג שהבלונדית להאמין יתקשה ארוך,
 הגיזרה הגולש, השיער בעלת בוהה,
אומ יצור היא השופע, והחזה הדקה

בה לא אושר. יום בחייו ידע שלא לל
אשה. בהיותה ולא גבר, יותה

עדה: של האישי סיפורה זהו
אומ להיות מהשמיים עלי שנגזר כנראה

החיים. כל ללה
 של טעות בגלל רק גבר בתור נולדתי

 אשד, תמיד הייתי נפשית מבחינה הטבע.
גבר. של בגוף אשד, —

 הזה. מהגוף להשתחרר רציתי חיי כל
ו ניתוח שעברתי אחרי שנה, לפני והנה

 בכלל שאי־אפשר איומים יסורים סבלתי
 להגשמת סוף־סוף זכיתי — אותם לתאר
 בגופי, גם לאשת הפכתי שלי: החלום

והתחתנתי.
 בפעם שזכיתי כשחשבתי אז, ודווקא
בע — מאושרת להיות בחיים, הראשונה

אותי. עזב לי
 טען הוא ובמשטרה הרבני בבית־הדין

 שהוא בגלל ממני להתגרש רוצה שהוא
ה שקר. זה אבל גבר. שהייתי ידע לא

ב כשהיכרנו הפוכה: בדיוק היא אמת
ש בגלל דווקא בעיניו חן מצאתי התחלה,

 בי מאם הוא הניתוח, אחרי גבר. הייתי
 רצה הוא כי אשה. שנהייתי בגלל דווקא
גבר. להיות אמשיך שאני

 גבר, בתור אני גם הומו. הוא בעלי
 כמו אותו קיבלתי אני אבל הומו. הייתי

לי במועדוני הרבה מסתובבת אני שהוא.
ההומוסקסו־ סוגי כל את מכירה ואני לה,


