
במדינה
סעד

ת  חדש בי
ת קו ו ו ר ו ל רי ה ןב

 בהריון, היא כי )19( ם. גליה כשגילתה
 יהרגו ״ההורים הראשונה: מחשבתה היתד,

 מי לחשוב נתפנתה זה אחרי רק אותי.״
הגבר.
 עבורה מעודדת היתד, לא זו מחשבה גם
 יכלה לא לעצמה, אפילו מקודמתה. יותר
 היתר, שהיא עוד, מה הגבר. מי לקבוע גליה
 הרופא, לשאלת השלישי. בחודש כבר עתר,
 לא מחזורה, בהיעלם הבחינה לא זה כיצד
ה מאוחר עתה, לענות. ידעה  לעשות כבר הי

הפלה.
ה צ חו ב. ה חו ר נת גליה של הוריה ל

 אלא אותה, רצחו לא הם כליברלים. גלו
ו חפציה את לארוז דקות חמש לה נתנו

ר לא הבית, את לעזוב ב היא עוד כל לחזו
 כל הסתובבה הבית, את עזבה גליה הריון.
 הופ־ ,ניידת על־ידי נעצרה ברחוב, הלילה

סוציאלית. עובדת עם לאחר־מכן גשר,
ת דומה במצב צעירות 220כ־  מדי פונו
ב אלו, נערות הסעד. משרד לעזרת שנה

ת הפלה, לבצע אפשרות וללא הריון בו  מסי
ת ת, או כספיו תיו ת בריאו  משיב־ לרוב באו

שלכו כאשר נמוכה. סוציאלית בה מבתי הו
שוטו — ברחוב נותרו הן׳ שמעו. פ  עד כמ

מוג אמצעים הסעד משרד בידי היו היום,
 השכנתן בעיקר — להן לעזור בלבד בלים
ת אצל שפחו ת. מ מנו או

ת כ תו ת. כ די ה לגליה סו  מזל. יותר הי
 במעון לגור תעבור היא כחודשיים בעוד

אין, מחוץ שהרו לנשים מיוחד שו ש לני
 הרעיון את הסעה משרד על־ידי ייפתח

 משרד של הראשית האימוץ פקידת העלתה
 החליטו, המשרד ראשי ליאון. אביבה הסעד,
יק המעון לנסותו. כבדים, היסוסים לאחר
ת צעירות 18כ־ ראשון, בשלב לוט,  הממתינו
 שם תגורנה הן .24—16 בגילים עתה, כבר

ת הריונן, תקופת כל ת מוגנו מו  עם מהעי
מנן את תנצלנה והסביבה, הבית  ללימוד ז

ל ל״י 400 תהיה למדינה ההוצאה מיקצוע.
ה לנערה ל״י 280 לעומת לנערה, חודש

ת מאמצת. למשפחה ניתנו
ת עם המר נסיונם סמך על  אחרים, מעונו
 חוששים מיוחדי־חינוך, לילדים למשל, כמו,

 שדיירי ברגע כי הסעד במשרד האחראים
 להפוך יתחילו המעון, מהו יגלו הסביבה

 למנוע כדי משם. לסלקו כדי וארץ שמיים
מו על לשמור החליטו זאת, קו בסוד. מי

מנגנון
ל ע פו ל ־ ה א צ הו  ה

ן נגד ו מ ט מ ה ־ ה ל ג מ
ת של האחרון בשידור כני ה הרדיו תו
ת אלכ זכה הנוטמוך, את נזזזפשיים פופולרי

רג סנדר בו  וצייר טכסטיל מהנדס ),48( גינז
 של לדעתו ל״י. 950ב־ תל־אביבי, חובב

צוי זה היה גינזבורג, ם פי העצ על משמיי
ת רשות לו שמרטר, בים  — אחרת ממשלתי

ההוצאה־לפועל. משרד של זו
ת ו ע ת ל מ . כ ן ל י צ  חטף כשנה לפני ה

רג בו  המכונית שמפלט על תנועה דו״ח גינז
א מדי. יותר הרעיש שלו  את לשלם שכח הו

 הוא למשפט. הובא והתיק הקנס, ברירת
 הו־ כך על וקיבל לקנס, נידון אשם, נמצא
 שכח הקנס, את שילם הפעם, לביתו. דעי׳

מהעניין.
ה ממשרד הודעה קיבל מכן, לאחר חודש

 הקנס, את ישלם לא אם ר,וצאד,־לפועל.
 המדובר כי הבחין שלא גינזבורג, ייאסר.
 שוב מחדש, שילמו פעם, שילם שבבר בקנס
מהעניין. שכח
 עוד עבר שכח. שלא הצדק, מנגנון כן לא

שוב חודש, מן ו רג הוז בו  להוצאו;־לפועל. גינז
 וגילה — מיסמכיו את בדק התמה המהנדס

 עבירה. אותה עבור פעמיים שילם כבר כי
מנו, את לבזבז להמשיך סירב הוא  התעלם ז

שת הרשות. מדרי
 בטוח. אבל לאט לטחון, המשיך הצדק

תו הופיע  בית־ או תשלום שדרש שוטר, בבי
מס בימים הקץ את לדחות הסכים סוהר,

העניין. לבירור עד פר,
רג קיבל מכן, לאחר שבוע בו  המחאה גינז

 של הכפול התשלום החזרת — ל״י 25 על
הקנס.

 לפני ימים שבעה היה ההמחאה תאריך
שוטר של הופעתו תאריך בביתו. ה

1746 הזה העולם

האינטימיים וחייך את
 הגבר את ללכוד כיצד —

1 שלך

1 לנצח עליו לשמור כיצד —

ן סקסית להיות כיצד —

ן בחברה להתנהג כיצד —

ז להתלבש כיצד —

 במצבים להתנהג כיצד —
1 אינטימיים

 תמיד יפה, להיות כיצד —
גילן ובכל

 היום־ מחיי רבים מדורים —
בחייך. יום עתה זה שהופיע סנסציוני ספר

ר פ ס ב ה ת כ ם ע״י נ י ח מ ו חי מ ט ש ה, ב י ג לו כו סי פ , מין, ה ה ק י ת ה א ק י ט מ ס ו  ועוד ק
ה ו לו מ ת ו שרו ם בע מי לו ם צי עזי א שעדיין נו או ל ר ר בארץ. או

אר באמצעות הספר יימכר תוכנו, בגלל ומעלה. ו 7 גיל ובני לבנות בלבד הד

מודרנית אשה לכל חובה ספר
 תל־אביב. ,4665 ת.ד. ״פמינה״, הוצאת לכבוד

א.נ.,
ם״ וחייך — ״את הספר את לי לשלוח נא מיי טי ת בזה רצוף מטה. הכתובת לפי האינ א מח ה ק/ ש׳

ומשלוח. אריזה והוצאות הספר מחיר ל״י, 15 סך על ,.........................מס׳ דואר
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