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שתי על תרקוד אל
 אחת. בגת חתונות

 אחת גנעיותיך טפל
ב זאת ועשה אחת,

 של בסופו יסודיות.
 לך. ישתלם זח דבר
 שעלה לרומן תניח אל
 אותך לדכא שרטון על
 את לעשות לזמן ותן

גנז הזמן הגיע שלו.
הענ החברתית מפעילותן קצת שתנוח

 יוצרת למחשבה זמנך את ושתקדיש פה,
* * ¥

מ הטובים הדברים לכל
 את כולל וזה סוף, גיע

ההצ הנפלא. רוחך מצב
לאח נהנית ממנה לחה
במיקצת, תדעך רונה

 לא השפל יאוש, אל אך
ה סוף רב. זמן יימשך
 במיוחי מתאים שבוע

בת־ רומנטית. לפעילות
מ מבני הזהרי — שור

לתאו לבך תשומת והקדישי מאזניים, זל
ועבורך. בשבילך נוצרו ממש הם — מים

* ¥ *

ל להציק לא השתדל
ב כי לעבודה, חבריך

 מאוד הקרוב עתיד
 ה- רצונם לכל תזדקק

המתו היחסים טוב.
יש זוגן בן עם חים

 פגישה בעקבות תפרו
 ידיד עם צפויה בלתי

 פגשת לא אותו קרוב,
 על תיקח אל רב. זמן

 כספים, בענייני מיותרים סיכונים עצמן
פיננסיות. להרפתקאות״נפל תיכנס ואל
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שתתעורר" חמורה בעייה
אליך; קרוב אדם אצל

אך! מאוד, אותך תטריד
 תי־ת השבוע סוף לקראת

 הצד*- על הבעייה פתר
 תדרוש אל ביותר. הטוב

 ממה יותר זוגך מבן
והה־ לתת, מסוגל שהוא

 לא אם בסבלנות. אזר
 יתרכך הוא עליו תטפס

 אל יותר. רבה בחביבות ויתנהג ממילא,
סתם. שטויות על היקר כספך את תבזבזי

★ ★ ★

 לכל תזדקק השבוע
 שלן, הביקורת חוש
 את לסנן שתדע כדי

 המסעירות הידיעות
ולה אלין, שתגענה

 האמיתי. לגרעין גיע
גדו הצלחה לן צפויה

 שתגדל בעבודה, לה
 אם יותר, עוד בעתיד

 ידיד הנכון. בכיוון תלן
 הצלחתן אן מרה, אותן יאכזב קרוב

 פיצוי. לן תשמש — בעתיד החברתית
★ ★ ★

 אן מעלה, אינה פזיזות
 טובה אינה הססנות־יתר

 עליך נגזר אם ממנה.
א זאת, עשה להחליט,

 משני קרח תישאר חרת
שהחלטת, ברגע הצדדים.

תשומת־ כל את הקדש
 כדי יכולתך ואת ליבן

ל החלטתן את להוציא
יק בטחונך חוסר פועל.

 ממקור ולבבי חם יחס בעקבות השבוע, טן
השבוע. קינאתו את תעוררי אל צפוי. בלתי
י — — - — ח
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 יעזרו לא שקוע אתה בהם הנפש חשבונות
הק ובעבודה. בחברה מעמדן את לשפר לן
ב אליהם והתייחס תשומת־לב, לידידין דש

 לך יחזירו ואז חביבות,
 את תיקח אל דומה. יחס

ברצי מדי יותר עצמן
 לעשות לזמן ותן נות,
 תשמיץ אל שלו. את
 גבם, מאחורי חבריך את
 בסופו יגיעו דבריך כי

 מצב לאוזניהם. דבר של
ב יחמיר שלך הכספים

 1א' אן הקרוב, עתיד
 כל״ שואה אומר הדבר
 ובשיקול- — בסבלנות תתאזר אס בלית.
המלך. דרך על לעלות עשוי אתה — זעת

★ ★ *
 אותן תביא לא בה ששקעת העצלנות

מצוין זמן הוא השבוע מקום. לשום
חד בפעילות להתחיל

 סוף סוף ולסדר שה,
 שהז- העניינים כל את

 הטובים יחסין חתה.
יימשכו, זוגן בן עם

אל לפעול. לן ויעזרו
משי עצמן על תיטול

מ למעלה שהן מות
 השבוע הישמר כוחן.

א למרחקים מנסיעות
 להוראות וציית רוכים

 לפי אינן הן אם אפילו עלין, הממונים
רצויים. פירות לן תביא התמדתן רוחן.

★ * ★
רגי בלתי בצורה מוצלח שבוע לן מחכה

 ־1 הרגע, את נצל רומנטיות. לפרשיות לה
כל את מהצלחתן הפק

בהת תגזים אל ההנאה.
 הזולת. ברגשות חשבות

 לעצמם לדאוג להם תן
ל לה הנח חיים. ועשה

 איזו ולהיזכר קצת, קנא
 קשת בת אתה. מציאה

 תתפתח ישנה ידידות —
שתהיה לאהבה, השבוע

____________ צדדית, חד בתחילתה
 — ייאוש אל אן אמנם,
ה הצבע למהמר: תצליחי. דבר של בסופו
הבוץ. מן לצאת לן לפזור עשוי שחור

★ ★ ★
הפת הצלחתו בשל בחברן תקנא אל

בזכות שהגיע למה הגיע הוא אומית.
וסבלנות קשה עבודה ________

 תשמח אט ברזל. של
 יעזור הוא עימו, יחד
 רציני באופן לשפר לן

בעבודה. מעמדן את
 חשובה בלתי מריבה

 אלין קרוב אדם עם
ממושך. לריב תתפתח

 ואל ללב, תיקח אל
 לן לטפס לאיש תניח

מ הזהר הראש. על
 על היטב ובדוק והזדמנויות, מציאות

חסכונותין. כספי את מוציא אתה מה
★ ★ ★

 מוג־ לא כשהיא טובה, מידה היא חסכנות
 רוצה שהוא דברים מבן־זוגן תמנע אל זמת.
 שבעיניך למרות בהם,

 סתם. כביזבוז נראים הם
 תביא מיקרית פגישה
 בלתי־ הזדמנויות עימה

חבר מבחינה צפויות
 תוכל סוף וסוף תית,

ה שאיפתן את להגשים
 תקני — דלי בת ישנה•

חברו עם היחסים את
 והתרחקי לעבודה, תייך

ה חביבותו הבוס. מן
 ושום שלו, אנוכי מאינטרס נובעת נוכחית

לצרות. פרט מסנה, לן תצמח לא טובה

* ★ ^

מתר אדישותן בגלל
כ זוגן. בן ממן חק
נמצא הוא עתה בר

 חיפושים של בשלב
 אם אחר. מישהו אחרי

 יחסן את תשנה לא
 דרסטית בצורה אליו

תצ ואתה יברח, —
 ממה יותר כן על טער

 הצלחה לן. שנדמה
 היא אן — חשוב דבר היא בעסקים

 נדמה כך שכרגע למרות בחיים, הכל לא
 סוף לקחת מצויין זמן הוא השבוע לן.

 ולשפר דוחה, שאתה החופשה את סוף
במשפחה. היחסים את זאת בהזדמנות
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ווי
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במדינה
משפט

הילד להצלת המירוץ
ל התגרשו גרשוני עזר ואל רחל כאשר

הגירו בהסכם נאמר חודשים, שלושה פני
 כי הרבני, בבית־הדין שנערך ביניהם, שין
 האב לרשות יעבור סל, הארבע׳ בן בנם

חודש־ם. שלושה למשך יתחתן, זה כאשר
 אליעזר, התחתן כחודשיים כעבור ואכן,

 קליי־ טובה בשם גרושה עם כהן, שהוא
 הוא מקסיקניים. ן נישוא באמצעות מן,

 שלח הפנים, במשרד כחוק נישואיו את רשם
 על ־לה הודיע בו רשום, מכתב לגרושתו
אצ כבר טל הבן היה זמן באותו נישואיו.

השבת. בחופשת לו,
ה את קיבלה רחל חוקי. לא כיקוד

 מאוחר יומיים לדצמבר. בראשון מכתב
מ נמנעה הרבני, לבית־הדין פנתה יותר
 הודיע בו מבעלה מכתב שקיבלה לספר

הילד. את חטף עזר שאל טענה התחתן, כי
 בית־ נתן השני, הצד את לשמוע מבלי

 הצו עם לאמו. הילד את להחזיר צו הדין
ו 11 ובשעה למשטרה, רחל פנתה בידיה

ב־ שתיים — רחל, לדברי בלילה, חצי

כהן חוה יצאנית
— פרחו הזנות עסקי

 — בן־מנשה יוסף דין עורך לדברי לילה,
הילד. את לדרוש כדי האב לבית נסעו

ש טוענת רחל הטענות. נחלקות כאן
ה עם הסתתר בבית, היה לא כלל בעלה
בן־ עורך־הדין חיפה. באיזור כנראה ילד,

 טיל־ בלילה שתיים שבשעה מספר מנשה
 באה שהמשטרה לו סיפר אליעזר, אליו פן
 לטענת הילד• את ודורשת לביתו עתה זה

 אישור כלל למשטרה היה לא בן־מנשה,
שה כך הצו, את לבצע מההוצאה־לפועל

דר זאת׳ למרות חוקי. בלתי היה ביקור
לתחנה. הילד יובא שלמחרת השוטרים שו

ה בא לא למחרת ח.מן. נגד מירוץ
 עורך־ בא במקומו המשטרה. לתחנת ילד

ב צורך שאין השוטרים את ששיכנע הדין,
פעולתם.

אי ביקשה להוצאה־לפועל, פנתה רחל
 ההוצאה־ יו״ר פסק־הדין. לביצוע שור

פסק־הדין. את לבצע שיש פסק לפועל
 לפנות אלא נותר לא גרשוני לאליעזר

 העליון השופט אך העליון. לבית־המשפט
 להרכב התיק את להעביר ציווה כהן יצחק

 בעייה התעוררה כאן שופטים. שלושה של
הו העליון בית־המשפט ממזכירות טכנית:

 פנוי שופטים שלושה של הרכב שאין דיעו
שיהיה. ככל דחוף העניין יהיה ינואר, עד

 לו היו אחרת. לפעול החליט בן־מנשה
ב פיתרון מוצא היה לא ואם שעות, 48

 לבן־ לאמו. מוחזר טל היה זה, זמן פרק
 הרכב בפני אחר בעניין בג״ץ היה מנשה

 הוא היום. למחרת שופטים, שלושה של
 הגיש עניין, אותו את לדחות איפוא ביקש

 הרבני, בית־הדין נגד על־תנאי לצו בקשה
גרשוני. ורחל ההוצאה־לפועל, יו״ר

 יואל השופט של בראשותו השופטים,
המבוקש. הצו את לו נתנו זוסמן,

 העולם כתב בפני )דחייה — לסת?}
 מכירה א ה שאין גרשוני רחל טענה הזח

מס לא ״אני בעלה. של מקסיקו בנישואי
 בו בית של באוירה יתחנך שבני כימה
הכריזה. נשואים,״ לא אנשים שני גרים

מסו שומרת היא אם לשאלה בתשובה
השיער, שחורת רחל בתחילה גימגמה רת

 לבסוף: פלטה הבינונית, הקומה בעלת
 ביום שנערך הראיון, בעת אמנם ״בטח.״

 בטלפון השתמשה היא בערב, בשש שישי
 אמרה היא אם אך — אורות והדליקה
בטוח. כנראה זה ״בטח״,

פשעים
ו3 מגיל פרוצה

 .18 בגיל לזונה הפכה ,17 ,כהן, חוה
 אותה, שהקסים צעיר במסיבה הכירה היא
 איתה, שכב לבילויים, אותה מוציא החל

 ה־ לגיל שתגיע ברגע נישואין, לה הבטיח
 קצת לחסוך לה הציע — ובינתיים נישואין,

לו. נעתרה חוה המאושר. היום לקראת כסף
 אותה מסרו הוריה פרצו. הבלשים

ל שנים לשלוש נשלחה וחוה למשטרה,
 נמלטה היא סוטות. לנערות צופייה מוסד
 ב־ ההורים לבית חזרה לא אולם משם,

מצ לירושלים, עברה היא שכונת־התקווה.
חדש. סרסור לעצמה אה

ש מה שתעשה לה להרשות *החלטנו
 במחלת שלקתה אמה, מספרת רוצה,״ היא

 ״העיקר האמת. לה נודעה כאשר העצבים
ל רק באה היא אבל בבית. לישון שתבוא

פעם.״ שוב ברחה ואחר־כך אחד, שבוע
 והיא לחוה, נראתה לא ירושלים אולם
 לתל־ בחזרה פעולתה שדה את ,העתיקה

 וזו קדוש, עזיזה עם נפגשה כאן אביב.
כנפיה. תחת אותה נטלה

ב בדירה וחור, עזיזה נעצרו השבוע
 בתל־אביב 15 ביאליק ברחוב הקרקע קומת

 הלאומי. המשורר של מביתו הרחק לא —
 אח מצאו לדירה, הבלשים פרצו כאשר

גב כששלושה במיטה, גברים עם השתיים
לתורם. בסבלנות ממתינים נוספים רים

כיאליק כרחוב הכית
הלאום המשורר בית ליד —

 שייכת היתה השתיים נעצרו בה הדירה
 נסיעות בחברת בכיר עובד שטל, לאברהם

 חדרי מחמשת שניים השכיר שטל ידועה.
 הקטנה, ובתם בעלה קדוש, לעזיזה דירתו

האחרים. החדרים בשלושת להתגורר המשיך
 מה על אותה.״ ששיחררו ״הכל
 אחת מספרת החדשה הדיירת אצל שהתרחש
 נורא. היה ״זה מעליה: שגרו השכנות
 היום כל כאן היתה הערב עד מהבוקר

 במכוניות, באו רכבת. בתחנת כמו תנועה
 לא מאיתנו אחד אף ברגל. באופנועים,

ש כאלה טיפוסים באו להתלונן. העיז
 אינטילי־ אנשים גם כבר באו אבל פחדנו.
מפוארות.״ מכוניות עם גנטיים,
עזי־ את המשטרה החשידה השופט, בפני

 ואת בית־בושת׳ והחזקת בניהול קדוש זה
נע קדוש עבירה. לדבר בשידול כהן חוה
 בערבות שוחררה חוה ימים. לשבעה צרה
 מצטערת ״אני ידידה על־ידי ל״י, אלף בסך

 אמה הגיבה אותר״״ שיחררה שהמשטרה
 אחריה התרוצצתי שנים ״במשך החולה.

 למוטב שתחזור איתה דיברתי הארץ, בכל
 עייפה, כבר אני עכשיו בבית. ותישאר

 לשפוט צריכים היו אותה. ששיחררו חבל
לקיבוץ. או למוסד, אותה ולשלוח אותה

קטינה. זיהוי למניעת בדוי׳ השם *

1739 הזה העולם


