
1ווו1
 - :מרס

נאפריל
1 21 
1 20

שא מסויימת פרשה
תיוו בסוד שומר תה
ה לאדם השבוע דע
לג ועלולה נכין, לא

 נפש עוגמת לך רום
ש טעם איו גדולה.
 העובדות את תכחיש
 יטיח האדם כאשר
 השתדל בפניך. אותן

 כי אליו, אוהד להיות
 העניין. מכל שסבל זה הוא הכל, אחרי

 זהירות. ביתר מעשיך את לכלכל השתדל
* + ■¥•

וההב האהדה למרות
 הקרובים שהאנשים נה

כלפיך, מגלים אליך
ה את לפתור תיאלץ
ב לך המציקה בעיה

נסיונו־ עצמך. כוחות
ייכש לך לעזור תיהם

מיו מתח ויוסיפו לו,
 גרוע שהוא למצב תר

נ־ הפתעה הכי. בלאו
 וכן השבוע, סוף לקראת לך צפויה עינוה

לידיד. טובה תחת טובה לגמול אפשרות
* ¥ *

 נפלא שבוע לך מצפה
 סיף רומנטית. מבחינה

 עוג- על תפוצה סוף
שנג והכאב מת־הנפש

האה בפרשת לך רמו
שנסתיי הגדולה בה
 נסח מזמן. לא מה

לנ נטייתך את לכבוש
 החדש בבן-חזוג קום

 שהישן מה כל על
 לו. שמגיע כמו אליו והתנהג לך, עולל

מפתיעה. עובדה לך תגלח קצרה נסיעה
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 של הראשונים היומיים
לע מתאימים השבוע

ול נפש חשבון ריכת
 לטווח מטרות הבהרת

שתי לכך דאג ארוך.
ידי של בחברתם מצא
וריא מהימנים דים

 להד״ שיוכלו ליסטיים,
בקב לך ולסייע ריכך

 חיץובות, החלטות לת
כספיות להוצאות הנוגע בכל זהיר היה

חומרית. מבחינה עתידך את שתקבענה
★ ★ ★

לש מתוכניותיך אחת
לא אך תתקלקל, בוע

 שבמקומה מפני נורא,
 מוצלחת אחרת, תבוא

ותיק, ידיד פחות. לא
 זמן פגשת לא אותו

הפתעה עמו יביא רב,
— בתולה בת נעימה.
אותו, תפגשי השבוע

תתנהגי אס סוף. סוף
 על היטב חשבי ליבו. את תכבשי כשורה,

ישתלם. זה אומרת, אז עושה שאת מה כל
36—-יי
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 עצמך. להיות חזרת ממושכת, הפסקה לאחר
 נהנה אתה ממנה היחסית השלווה את נצל
 את לשפר בעבודה מעמדך את לקדם כדי

 פקח במשפחה. היחסים
ה ועל שותפיך על עין

 תתרשם ואל לך, כפופים
מאז בת חנופה. מדברי

 לו תניחי אם — ניים
 סבל תגרמי עלייך לרכב

 לא היחסים ואת לעצמך,
תפ אל במאום. תשפרי

ב תקיפה, להיות חדי
 צודקת, שתהיי תנאי
 לברוח. יזדרז לא הוא

 חשובים. אתגרים כמה בפניך יצוצו השבוע
השבוע. ארוכות־טווח מנסיעות להימנע רצוי

* ★ *
ב צפויים השבוע של השנייה במחצית

לטובה. דווקא ולאו שינויים, כמה חייך
 על בקפדנות שמור

עלו היא כי בריאותך,
 הראשונה להיות לה

 רגישים בימים שתיפגע
ש פנימי, דחף אלה.

] תהיינה לא סיבותיו
 1 צרכן, די לך ברורות

הר לבזבז אותך ידרבן
 על וכוח זמן מרץ, בה

 חשיבות בעלי עניינים
 שתרסן מוטב מישנית.

 לשבוע כוחותיך את ותשמור עצמך את
מסחריים. הפסדים לך צפויים הקרוב.

★ ★ ★
חשובים אתגרים כמה בפניך יצוצו השבוע
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 השבועות אחד זה יהיה
ב והמרתקים הנעימים

 שנים. זה שידעת יותר
 זוגך בן עם קשריך

בג במהירות יתהדקו
 משותפת, נסיעה לל
שב משותף, בילוי או

עצ את תמצאו סופם
וקרו מאושרים מכם
 יותר זה אל זה בים

 יהיו המשפחה, בקרב
מאד. ומאושרים נעימים

★ ★ ★

נזייויי?§!ן
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 לצפות מקום יש עניין. ורבי
ב קשורים יהיו אלה

ו ממושכות, נסיעות
 בהתפתחות גם בעקיפין

להצ תוכל רומנטית.
 אם בהם לעמוד ליח
 ובעל אליך קרוב אדם

יכ לא רבה השפעה
 אי־ ,השתדל אותך. שיל
ו חביב להיות! פוזב

______________יוצאת בצורה ידידותי
ה האנשים לכל דופן

אחרים להפיל מנסה את אותך. סובבים
בעצמן. ליפול עלולה את בו — בפח —

★ ★ ★
נדי אפשרות לך יתנו הקרובים הימים

חבר מיקצועית, מבחינה להתקדם רה
יחד. גם וכספית תית
יזמ השבוע אמצע ימי

רבים סיכויים לן נו
חיובי מיפנה ליזום

המשפחתי, במישור גם
ההז את תחמיץ ואם

בכך תעשה דמנות,
ה לנפשות גדול עוול

ללבך. מאוד קרובות
 של האחרונים היומיים

סיכוי צופנים השבוע
 ומלהיבה, מהירה רומנטית להתעוררות
רחוק. לטווח היטב יורגשו שתוצאותיה

♦ * ♦
 לנוח לן שיאפשר יחסית, שקט שבוע

את לקראת כוח ולאגור רגשית מבחינה
 שיוצבו גדולים גרים

 הקרוב בעתיד לפניך
אמ יכול, אתה ביותר.

 במאמצים לפתוח נם,
 נאים הישגים ולקצור

מאחר אך עתה, כבר
 רחוק שיפוטן שכושר
 והאינטואיציה משיאו,

 לעיתים בן בוגדת שלן
 תעשה טוב קרובות,

יוז מלנקוט תימנע אם
נטיי את שתנצלי כדאי הנוכחי. בשלב מת
ביישנותך. טל התגברי הדרמתית. תך

★ ★ ★ י*•?
ותת עין תפקח אם
ו באנשים היטב בונן

 הסובבים באירועים
 סיכויים צפויים אותך,
ל או נעים, לרומן
וה הקריירה קידום
משא״ החברתי. מעמד
ל בו שהתחלת ומתן

 ושנראה מה, זמן פני
 הראשונים בשלביו לן

 השבוע להתגלות עשוי פזיזה, כהרפתקה
ש מה ומרתק. מלהיב מאד, נבון כצעד
 רווחים יישא הוא — יותר עוד חשוב

 עכשיו כבר לפתור נסה בעתיד. גדולים
לך. המציקה המשפחתית חבעייה את
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במדינה
)32 מעמוד (המשך
ש טוען במעילה, כלל מודה אינו עצמו

 כביכול שנעלמו הכספים כל את השקיע
בית־הספר. במחלקות בציוד

ש האשד, בפרשה: נוסף מעניין פרט
עו עצמה הינד, — העירייה על־ידי נתבעה

ה השנים וחצי בשמונה העירייה. בדת
מז בכירים: בתפקידים שימשה אחרונות

 לי־ ומזכירת העירייה, מזכיר של כירתו
עצמו. העירייה ראש של שכתו

 הוחשד מאז מתנצל. העירייה ראש
מעבודתה אסתר הורחקה במעילה, בעלה

משכו מלוא את לקבל ממשיכה כשהיא —
 מצדיקים בעירייה לפרשה האחראים רתה.

 התביעה הגשת את וכן זה, צעד בלהט
מעל שהבעל ייתכן לא כי בטענה נגדה,

 העירייה, ראש מכך. ידעה לא והאשה —
 בפני התנצל זאת, לעומת נאווי, אליהו

 הסביר מנומס, במכתב המוקפאת פקידתו
 משום בזמן, אליו הגיעו לא שטענותיה בו
 נגדה להגיש הוחלט כאשר נשקלו לא כך
 התביעה כי ברורות קבע כן התביעה. את

 את להציל לנסות רק שנועד צעד הינד,
ב חשד הטלת כל ללא — המעילה כספי

עצמה. אסתר
מע צד בטלנים.״ הרכה לנו ״יש

ועד של עמדתו היא בפרשה נוסף ניין

בחוסר־ בחוסר־טאקט, שנעשה צעד ״זהו
וב באשה התעללות בסתם וגובל — לב

משפחתה."

חיים דרכי
האלמנה
ת ללא שנותרה בי

 כסופת־שיער אלמנה )70( בן־חיים, מתנה
 פתחה כאשר לגלות, נדהמה ונעימת־סבר,

ה את פרצו שודדים כי ביתה, דלת את
 כולל — הכל את מתוכה הוריקו דירה,

 בפתח־ 1 יד־הבנים ברחוב בבית, הרהיטים.
 הערומים. הקירות אלא נותרו לא תקווה,
עליה. חרב עולמה כי חשה מתנה
 ימים חודש צרותיה. קץ זה היה לא אך
 כאשר הקירות. גם נעלמו — מכן לאחר
 הימים באחד צהרים בשעת מתנה הגיעה
 כמעט הרם טרקטור כי גילתה. — לבית

כולו. את
 משם למשטרה, מיהרה המבוהלת מתנה

 צו־מניעה להשיג הצליחה היא לעורך־דין.
מ התעלמו ההורסים אך מבית־המשפט

ההרס. מלאכת את סיימו הצו,
 האחראי הרס. - שיקום במקום

למרבית היה, האלמנה של ביתה להרס

שנפרץ והבית מתנה ישישה
הרס אחר־כך — שוד קודם

 ראש דאלי, אליהו לדברי העירייה. עובדי
ה הגשת על כלל ידע לא הוא הוועד,
 כי מאידך, הודה, הוא אסתר. נגד תביעה

 כל ללא — מעבודתה שד,ורחקה ידע
נגדה. האשמה
ל טעם כל דאלי ראה לא שבזאת אלא

ב אצלנו כאלו מעטים לא ״ישנם פגם:
 יותר רבה ״שתועלתם הסביר, עירייה,״

 יעיל יותר הרבה בבית. יושבים הם כאשר
 שיופיעו מבלי משכורתם את להם לשלם

 קונסטרוקטיביים, לא אנשים אלו במשרד.
מקלקלים.״ שרק

 זה שלא הודה עצמו דאלי שגם אלא
 הנחשבת — פאר אסתר של במקרה המצב

 במיוחד. מוכשרת לעובדת הכל על־ידי
זכו על להגן הוועד יצא לא כן אם מדוע

 אל פנתה לא שהיא ״מפני לעבודה? תה
התשובה. היתר, בבקשה,״ הוועד

 ש- אלא דב. חוסר טאקט, חוסר
 זה, במיקרה ועד־העובדים, של אזלת־היד

 בפרשה המרכזית הפעייה שולית. הינד,
ל השערורייתי, הרעיון העלאת עצם הינד,

 משפחתית, במסגרת גם ולוא קיימת, פיו
 עבור אחראית האשד, קולקטיבית: אחריות

הבעל. פשעי
 במדינה סובלתו הדעת שאין רעיון זהו

 הוא היסוד מכללי אחד בה דמוקרטית,
 או בעלה׳ נגד להעיד חייבת האשד, שאין

 כל אין זה, תקדים יתקבל אם להיפך.
ה השלב את גם לאמץ שלא מדוע סיבה
אבו על להלשין ונשים ילדים חיוב בא:

 של המסורת מיטב לפי ובעליהן, תיהם
והסטאליניזם. הנאציזם

 ישעיהו עורו־הוין בזעם השבוע קבע
 ולשי באר־שבע, עיריית מועצת חבר זמיר,
 *לא בעיר: הלאומי הביטוח מנהל עבר

ה התביעה את להעלות הצדקה כל היתד,
 מבחינה לא — החשוד אשת נגד משפטית

מ ולא עניינית, מבחינה לא משפטית,
 בעלה כאשר — לא ביחוד מוסרית. בחינה

אשם. ולא — בלבד חשוד הוא

 — בשיקום דווקא העוסק מוסד הפליאה,
נפגעים. לילדים הישראלי האיגוד איל״ן,

מ שנהרס בבית גרה בן־חיים משפחת
 מבעל־הבית, שכרה עת ,1956 שנת אז

 שם. החדרים מארבעת שניים קופמן, אליהו
הנפ חמש נכנסו אלה חדרים שני לתוך
 ילדיהם. ושלושת בעלה מתנה, — שות
 שלושת מתנה, של בעלה נפטר השנים עם

 נותרה והיא הבית, את ועזבו גדלו ילדיה
בודדה. בו לגור

 196.! בסוף נתפסו. לא השודדים
 בתל־ אושפזה הקשישה, האשד, חלתה

 להתגורר עברה החלימה, כאשר השומר.
 לטיפול זקוקה בהיותה אברהם, בנה בבית

 לביתה סרה היתד. לפעם מפעם מתמיד.
מצבו. את לבדוק יד־הבנים, ברחוב
 שגילתה הללו הביקורים באחד זה היה

ל תלונה הגישה מתנה נשדד. הבית כי
ה תוצאות. ללא נסגר התיק אך משטרה,
נתפסו. אל שודדים

או יותר, מאוחר חודש דדירה, הורסי
 בעל־ כי התברר בקלות. זאת לעומת תרו

 לאיל״ן. ביתו את תרם קופמן, הבית,
 מרכז שם להקים כדי הבית את ״הרסנו
מי סיפרה נפגעים,״ לילדים ובידור ספורט

 של פתח־תקווה סניף מנהלת בן־עזר, נה
איל״ן.

 מטרה איום. - תשובה כמקום
 בדבר מה אך — הדיעות לכל נשגבת

 האם מתנה? של ביתה זה שהיה העובדה
ה בהריסת החל כאשר איל״! כך על ידע

ש לכך, אחראי מי — ידע לא ואם בית,
 של ביתה נהרס ילדים של עתידם למען

אלמנה?
תשובה. לקבל ניתן לא בךעזר ממינה

 את המייצג שרון, רפאל מעורךדין לא גם
בפתח־תקווה. איל״ן

תת כאשר רק כנראה תינתנה התשובות
 שהגישה המשפטית התביעה להתברר חיל

איל״ן. נגד מתנה

1741 הזה העולם


