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 הולן האישי אושרך
 רבה משמעות ומקבל

אח עם במגעיך יותר
ב משלים אתה רים.

ה הדיעה עם הדרגה
ה האושר כי אנוכית,

ה המטרה הוא פרטי
ה בחיי ביותר נעלה
האמצ כל וכי אדם,

 להשיגה. כשרים עים
 בהרבה מעמדן את לקדם מהסס אינך

 הגב. מאחרי ולהשמיץ אחרים חשבון על
¥ * +

 רב כה האישי קיסמך
שהסו עד זו, בתקופה

לס מוכנים אותן בבים
ה חטאיך על לך לוח

הת התוצאה: פעוטים.
בעבודה, ניכרת קדמות

ובש החברתי במישור
. שור בת הכספי. טח

 בן מגלה מסוים גבר
ונו הולך רומנטי ענין

 בזלזול. אליו התייחסת כה שעד למרות בר,
הרפתקה. כנראה לן מצפה רווקה, עודן אס

* * *

 מטרידות רבות דאגות
 שאתה למרות אותן,
מוצ קרקע על עומד

הבחינות: מכל קה
וחב רגשית, כלכלית,

 מצליח אתה רתית.
סי ומוצא בעבודתך

החב במגעיך רב פוק
מ זאת ובכל רתיים,
 חששות עליך עיקים

 להתרחש העשוי מה דבר מפני סתומים
מהם. להשתחרר השתדל הקרוב. בעתיד

מאזנ״ס
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סאומיס

ה הרגשת של מקורה
 אותך המטרידה מועקה

 מהעבר בזכרונות היא
 את לן המקנים הרחוק,

ב נכשלת כי ההרגשה
שעברת. התחנות אחת

 תחושתן — סרטן בת
ש יחסים כי הפנימית

מ־ גבר עם מנהלת את
 מתנהלים אינם סויים

 לחש־ יפה השעה מוצדקת. — הנכון בכיוון
מסקנות, ולהסיק להזדרז

★ ★ ★
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ורצוי נפש בון

 אחיתו- מעצת הישמר
ה חדש, ידיד של פל

טוב כדורש מתחזה
 של לאמיתו אך תך,
 את לנצל מעונין דבר

 אך למטרות תמימותך
 ב- מצוי אם נוכיות.

 שאינו אדם קירבתך
 הצורך, די לך מוכר
 את להדק מנסה והוא

 מצא ריקם. פניו את השב — עמן קשריו
ממך. אותו להרחיק כלשהו תירוץ

★ ★ ★

לרג־ להניח לך אסור
אותן, להנחות שותיך

ע הרגשית הדרן כי
בצרות. לסבכך רק לולה

 היותר לכל או השבוע,
הבא, השבוע בתחילת

 קצרה נסיעה לך צפויה
 או עבודתן, במסגרת

אי התחייבויות בגלל
 נסיעה זו תהיה שיות.

לך עזרה כי תגלה בסופה אן מכבידה,
עלין. מפיקות אשר רבות בעיות לפתור
— 34

נתווה
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 והשפעה, ממון בעלי אנשים עם קשרים
 נכבדות בעיות לפתור לן לעזור עשויים

 מימון מציאת ובבית: במשפחה הקשורות
 חדשה, דירה לרכישת
בדי נרחבים שיפוצים

 ביסוס הנוכחית, רתן
 שתאפשר הכלכלי מצבן

 הרחבת על לחשוב לן
ת אל וכר. המשפחה,

 בבקשת מלפנות הסס
 אנשים אל גס עזרה

ו ידידים בגדר שאינם
 נמצא אתה כי תיקים,

 הצלחה של בתקופה
 מ״ לסטות תחליט אם תעשה. אשר בכל

נעים. לא דבר לך יקרה היומיומיים, מנהגין

★ ★ *
מן כל על לגבור מסוגל האישי קס

אנשים שאפילו תיווכחי השבוע התנגדות.
כרחבי ידועים שאינם

פת נכונות יגלו לב,
בלי לך, לעזור אומית
ובלי תמורה, לדרוש

 חיוך נוח. לא שתרגיש
ב חברתי אירוח בנה,

כל־ לבכי ויחס ביתן,
התמורה יהיו פיהם,

 שיוכלו ביותר הנעימה
ממך. לקבל מיטיבין

תק־ אל — עקרב בת
 מזבח על אחרים של אושרם את קריבי

בן. להתנקם עלול זה כי שלך, אושרן
* * *

 ולחצים משברים של לתקופה נכנס אתה
שלי לך שאין בעיות של בעטיין נפשיים,

לו קרוב עליהן. טה
קשו אלו שבעיות דאי
האינטי בקשריך רות

מ שרק אדם, עם מיים
קר על יודעים עטים
ל השתדל אלין. בתו

 הרוח מצבי על התגבר
 אס שלן, והקפריזות

מ להרחיק ברצונן אין
 שלעזרתם אלה את מן

 הקרוב בעתיד תזדקק
 הבא השבוע בתחילת — קשת בת ביותר.
הכלכלי. במישור מפתיעה הצלחה לן צפויה

★ ★ ★

השיג- מן להתנער מובנת בלתי שאיפה
המוטלות וההתחייבויות העול, רה,

 בך ותגבר תלן עליך,
י זה. שבוע מאמצע

 לפתע שתרגיש תכן
 הכל לנטוש נפשי צורך

 קצרה לתקופה ולנסוע
ש יתכן אחרת, לעיר

ק בפתאומיות תנתק
מסו חברתיים שרים
 להצעה ותענה ימים,

 חברתי לחוג להצטרף
 במח- שנוי שיטביעו

 ההצעה על קיפצי —
אותה. לנצל והשתדלי
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 גדי בת לוקת.
לן, שהוצעה

★  ★  ★

 בפברואר ו9
במרס 20

ה במישור משהו תעשה השבוע בתחילת
להכ כמרדנות להתפרש העלול משפחתי,

שתתעו המתיחות עיס•
ב מאד לן תפריע רר

 חשובה. תכנית ביצוע
 במוחך מתרוצצות אם

 אפשרות על מחשבות
 ל־ ממושכת נסיעה של

 מחשבות עשויות חו״ל,
ה תוך להתממש אלה

 בת הקרובים. חודשיים
הרו ההרפתקה — דלי

 שהתחלת הנעימה מנטית
 אס בהחלט, חיובית בצורה תסתיים בה
המידה. על יתר להתערב לידידיך תניחי לא

★ * ★

 מ משפחה קרובי
 נכבד תפקיד טלאים
במי בעיקר בחייך,

 קרובים הכספי. 'שור
 אי- שקשריך רחוקים

ה מעולם היו לא תם
לה עשויים דוקים,

 בשבועות אותך עסיק
חי ייתכנו הקרובים.

ירו סביב דעות לוקי
 משותף. לרכוש בנוגע או משפחתית, שה

 המשפחתית הבעיה שפתרון סיכוי, קיים
מ בנסיעה כרוך יהיה אותן, המעסיקה

כספית להכנסה הסיכויים מושכת.
יתגשמו. ביותר, הקרוב בעתיד ניכרת
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משפט
 המלון מבית
המשפט לבית
כ עבדה מבאר־שבע, )19( פרץ רבקה
 בעין־בוקק גלי־זוהר בבית־המלון חדרנית

 מעכו מכלוף (מרק) אלמלם סדום. שליד
 של סיפורם בית־מלון. באותו כמלצר עבד

 אהבה סיפור עוד להיות היה יכול השניים
 ב־ שהתחיל הרומנטי׳ הסיפור אך שיגרתי.

ב בבית־משפט. להימשך עומד בית־מלון,
 הגישה קרביס, שלמה עורך־הדין אמצעות

 ל״י אלף 20 על תביעה לבית־המשפט רבקה
אלמלם. נגד

 עם ״באתי התביעה: בכתב רבקה טוענת
 בגלל בבאר־שבע. התיישבנו ממרוקו. הורי

 ומצאתי עבודה חיפשתי כלכליים קשיים
 בספטמבר לעבוד התחלתי גלי־זוהר. במלון
ב לעבודה התקבל חודשיים וכעבור 1969

 רבקה טוענת ועוד אלמלם. מכלוף מקום
 ״והתובעת אחריה. מחזר החל אלמלם כי

סי וישרה תמימה נערה ,18 בת שהיתר,
 כי החליטו אשר להוריה, החיזור על פרה

לבאר־שבע.״ ותחזור מעבודתה תתפטר
 ימיס כמה וכעבור הביתה חזרה רבקה

 אלמלם לביתה. הוריו עם אלמלם הגיע
 טובות כוונותיו כי ולהוריה לה הסביר

 ההורים לאשה. אותה לשאת רוצה והוא
בגלי־זוהר. לעבוד חזרה ורבקה הסכימו
 להתחתן עומדת היא כי שידעה ״כיוון

 יחסים,״ איתו לקיים הסכימה אלמלם, עם
בו בצורה ״בהתחלה התביעה. כתב ממשיך

ואשה. כבעל חיו יותר ומאוחר דדת
להריון. רבקה נכנסה ואת ״בעקבות

 הרבני הדין לבית אלמלם עם פנתה היא
למעוברת. נישואין בקשת והגישה

נסתיי לא בזאת אך והכנה. הסכמה
 אל־ פנה זאת פעולה ״בתום הפרשה: מה

ב הפלה, לעשות לה והציע לרבקה מלם
מבו לא עדיין שהם בכך צעדו את נמקו
 אך הסכימה רבקה כלכלית. מבחינה ססים
 אחרי מיד להסתבך. העניין התחיל כאן

 משותפים ומכרים אלמלם נעלם ההפלה
 מ־ שמעו כי לרבקה סיפרו הזוג בני של

 איתה להתחתן חושב אינו שהוא אלמלם
בכלל.
ורב הגמל גב את ששבר הקש היה זה

התביעה. את להגיש החליטה קה
 ההגנה בכתב חייב. נשאר לא אלמלם

 מרקין, דרור הדין עורך על־ידי שהגיש
 אך רבקה, עם גר אומנם כי טוען הוא
 הסכמה ״מתוך איתר, שהתיידד לאחר רק

נישואין.״ על כלל ביניהם דובר ולא והבנה
הנתבע: של נוספות טענות
 טיל־ מהמלון פיטוריה לאחר וחצי ״חודש

 וכי בהריון שהיא לי ואמרה רבקה אלי פנה
 לבאר־ הגעתי לבאר־שבע. בדחיפות אבוא
 כי שקבע נשים לרופא איתר, והלכתי שבע
 היא להריונה. הראשון בחודש נמצאת היא

 שהיה כיוון אך איתר, להתחתן ממני דרשה
 השפעתי ממני הרתה לא שרבקה לי ברור
ולדה.״ את תפיל כי עליה

 הלך זאת בכל ומדוע שווא. עלילות
ה בכתב אלמלם מסביר ברבנות? לד,רשם
הגנה:
 התובעת מצד שערוריה למנוע מנת ״על

 לבצע התובעת את להניע וכדי ומשפחתה
ה פנה ברירה ומחוסר לחץ ומתוך הפלה
ה נעשתה מכן לאחר ויום לרבנות נתבע

הפלה.״
 הגישה רבקה הפרשה: תמה לא בזאת אבל

 סמי לה נתן כאילו תלונה אלמלם נגד
 אלמלם של בחדרו בחיפוש אך הרדמה.

 המשטרה הריון. נגד כדורים רק נמצאו
 בקשר שיקרה רבקה כי למסקנה הגיעה

בערבות. ושוחררה נעצרה והיא לכדורים
 ממשיך שווא, עלילות עלי העלילה רבקה
 לעורך־ פנתה ואף ההגנה', בכתב אלמלם

 לא אם משפט בקיום בי שהתרה דין
 אשא שבכלל סיכוי היה אם אותה. אשא

 ממני, איננו שההריון למרות התובעת את
 לסיכוי גם קץ ושמו שתא עלילות באו
 לתובעת הבטחתי כי ימצא אם אפילו זה.

 לקיים שלא הייתי רשאי הרי לאשר, לשאתה
העלילות. נוכח הבטחתי

 לה נגרם כאילו רבקה של טענתה ועל
 ״רבקה אלמלם: משיב רב״, רגשי ״נזק
 יצאה לא ופעמיים פעמיים מאורסת היתד,

 על טענתה מוזרה לכן — לפועל החתונה
רגשי״. ״נזק

 לא היא אותה הכרתי כאשר ״ובכלל,
 גברים עם שכבה היא בתולה. בכלל היתד,

לפני.״

אדם דרכי
 — בדה הגעל

רעבה האשה
ה שליחי של העיקריים התפקידים אחד

 היהודים על להשפיע הוא בחו״ל, סוכנות
 סלבדור של במיקרה לארץ־ישראל. לעלות

 הצליחו. הם מארגנטינה, ),27( הרצריקן
ארצה. לעלות סלבדור החליט שנתיים לפני
 ברזיל, ילידת יהודיה ),23( אסתר על גם

 היא ודבש. חלב ארץ על הדיבורים השפיעו
ש לאוניה ועלתה משפחתה בני את עזבה

 גם היה אונייה אותה על לארץ. הפליגה
 אחד חן מצאו הכירו, השניים סלבדור.

להתארס. והחליטו השנייה בעיני
 כש־ ביחוד ורודים. לאסתר נראו החיים
 מה לה אין בארץ כי לה הבטיח סלבדור

 מהנדס הרי הוא פרנסה. לבעיות לדאוג
למהנדסים. זקוקים ובישראל

 ביקש בארץ, שיסתדרו עד בינתיים, אבל
 הדולר 800 את לו שתלווה מארוסתו סלבדור
בארץ. שיסתדרו עד מהוריה שקיבלה
הת ארצה בואם אחרי שבועות כמה

לאס התברר גם אז וסלבדור. אסתר חתנו
 טוב. כך כל עסק עשתה לא היא כי תר

 הוא ושנית כלל, מהנדס אינו בעלה ראשית
 על עבודה. מקום בשום מעמד החזיק לא

 ו־ הזוג בני בין מריבות פרצו זה רקע
 הוא לארגנטינה. לחזור החליט סלבדור

 לבוא בן, בינתיים שילדה לאשתו, הציע
רוצה לא ״אני סרבה. היא אך איתו,

הרצריקן סלבדור נעדר
נשים עשרות של גורלן

 שלא עד לנסוע לך אתן לא ואני לנסוע
לו. הודיעה גט,״ לי תיתן

 אשתו כי סלבדור ראה צדקי* איזה.
 של עולה מעליו לפרוק החליט מתעקשת,

ונעלם. הבית את עזב משפחה.
 בר־ מנשה לעורך־הדין פנתה אסתר

 בית־המשפט מזונות. תביעת והגישה שלטון
 ולבנו לאשתו לשלם סלבדור שעל החליט
 שהבעל במיקרה צו־מעצר והוציא מזונות

חובתו. את ינ?לא לא
ש הסתבר לחוד. ומציאות להוד צו אבל

נעלם. סלבדור הצו. את למסור למי אין
 של לגודלן שותפה אסתר הפכה כך

 ללא אותן השאירו שבעליהן נשים עשרות
מחייה. מקורות
ו המעצר צו עם למשטרה אסתר פנתה

 בהן משוערות כתובות כמה לשוטרים נתנה
ש מספר כעבור בעלה. את למצוא אפשר
״לא מהמשטרה: הודעה קיבלה בועות
 לתחנת אסתר הלכה בעלך.״ את מצאנו

 החיפושים. נערכו איך לברר כדי המשטרה
 לא והוא שמסרת הכתובות בכל ״היינו

פע ״כמה היומנאי. לה השיב שם,״ היה
 בכל ״פעם אסתר. שאלה הייתם?״ מים

כתובת.״
 אסתר טענה לעצמם?״ חושבים הם ״מה

 אותו. ימצאו שלא בטח ״ככה השבוע.
ה ובורח, לירות כמה גונב מישהו אם

ו אותו לתפוס בשביל הכל עושה משטרה
 את עוזב מישהו אם אבל מצליחה. כלל בדרך

 הולכים הם רעב חרפת לפני וילדו אישתו
זה? צדק מין איזה וזהו. אחת פעם

לל זה לעשות לי שנשאר היחידי ״הדבר ,
אותי.״ יפרנסו שהם כדי הסעד למשרד כת

1734 הזה העולם


