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תאוחיס

 לקית נה קלח, מחלה
תע השבוע, בתחילת

 אח• לחשאיר בלי בור
 ח• בחיי עקבות. ריח

מש חל שלן אחבח
תת עליו גם קטן. בר

 אם רק אבל גברי.
 לחתנחג. אין תדעי
 לו ותני אותו סנקי

 האחד הוא פי לחנין
 אחרת בחייך. ויחיד

 טלה, בן לן אותך. לעזוב עלול עוד חוא
 :דבר בשום תצליח לא יבש. שבוע צפוי

המשפחה. בחיי ולא בעבודה לא
להשקיע אלא ברירה לן אין
שלך. השפות בלימודי כולך בל את
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 על השבוע תסמוך אם

 ולא שלך, האינטואיציה
 החלטות לקבל תהסס

הכס במישור חשובות
 לרשותך עומדים פי,

 לעשות רבים סיכויים
ולהב מצויינת עיסקה

 לאורך עתידך את טיח
אי ההחלטה אס ימים.

 את הפעל בידך, נה
 בר על השפעתך מלוא

 את לקבל אותו לשכנע והשתדל הסמכא,
 להשתמש עליו להצליח כדי עמדתך.

 — שור בת הגיוניים. בנימוקים
מקסים. גבר זה בשבוע תכירי
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 • על לשמור תוכלי אם
 דומה טיטגרת-חיים

 כה, עד חיית בה לזו
 תק- החדשים, בתנאים

הבע על במיקצת לי
 מוטב — לא אם יות.

 עם איש על שתסמפי
 :העיקר נבון. שיקול

 לבוא ולא להגזים לא
 תזניחי אל ריב. לידי

 תאומים, בת אותו,
 לו יחסר שלא והשגיחי במסירות בו טפלי
ויח לתשומת-ליבו זח את יקח הוא דבר.

כגמולך. — הזמן בבוא — לך זיר
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 אך מעלה, אינה פזיזות
טו אינה הססנות־יתר

 נגזר אם ממנה. בה
 עשה להחליט, עליך
 תישאר אחרת זאת,
הצדדים. משני קרח

 הקדש שהחלטת, ברגע
 ליבך תשומת כל את

להו כדי יכולתך ואת
לפו החלטתך את ציא
יק־ בטחונך חוסר על.

 ממקור ולבבי חם יחס בעקבות השבוע, טן
השבוע. קינאתו את תעוררי אל צפוי. בלתי
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בהצ תסיים השבוע
 לקחת בו תפקיד לחה
חו אתה בעבר. חלק

ה לעבודתך שוב זר
מהת היזהר קבועה.
 לבין בינן נגשויות
האנ לעבודה. חבריך

 בך שמקנאים שים
 מיש- שתעשה מחפים

 בחם להשתמש פדי גים
עי קצת עם נגדך.
שבפניך. המכשולים על להתגבר תופל מות

★ ★ ★

מר השבוע המזלות כל
אידיאלי. חודש אים
ולי לצחוק יודע אתה
 המשך מהחיים. הנות
ה התחלת. בה בדרך
 מבת ציפית לה עזרה
 בחיים מתגשמת. זוגך

ה הצלחה. הרומנטיים
קי אותו הקריר, יחס
 הולך זוגך מבת בלת

 את הקפא ומתחמם,
 אפילו הקרוב, לחודש העסקיות תוכניותיו

הי אותן. להגשים הזמן שזה לך נדמה אם
 בערך תפריז אל זה. בשבוע מהימורים מנע

אכ תנחל עוד אתה דבר של בסופו עצמך.
לחופשה. צא כן על מנוחה. לך מגיעה זבה
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תשו כלפיהם גלה בני־משפחתך, לטובת
 פי על אף זה. את יעריכו הס לב. מת

 זאת יביעו לא שהם־
מאז בת חוץ. כלפי
 הפתעה לך נכונה ניים,

 מכיוון הכלל מן יוצאת
 כי ציפית לא שלגמרי

 תשיגי השבוע תבוא.
 אס ניכרים, הישגים

כוחו את לנצל תדעי
 מועילים לדברים תיך
 בת הבל. לדברי ולא

ורוד. ליבשי מאזניים
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לעצמך. חזרה ממושכת, הפסקה לאחר
היח השלווה את נצל _

 נהנה אתה ממנה סית
 מעמדך את לקדם פדי

 על עין פקח בעבודה.
 הכפופים ועל שותפיך

 להעיר תהסס ואל לך,
מתרש הם באשר להם
הרומנ במישור לים.

ליח תניח אל — טי
 קצת המתוחים סים

אותך. להדאיג בבית
¥ ¥ ¥

 בחוקי תזלזל ואל מופרזת, מאכילה הישמר
 עלול שכנים סיכסוך בדרכים. הבטיחות

 אי־נעימות, לך לגרום
מעו להיות תתפתה אם
המי על יתר בו רב
 על תסמוך אל דה.

המטפ המלאכה בעלי
 ובדוק בזזפציך, לים

 בת עבודתם. את היטב
 להיות תפסיקי :קשת

 תשאלי ואל ביישנית,
 אם הזמן כל אותו
אוהבך. באמת הוא
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רומנטית. מבחינה נפלא שבוע לך מצפה

 על תפוצה סוף־סוף
 והכאב עוגמת״הנפש

ה בפרשת לן שנגרמו
שנס הגדולה אהבה
 נסה מזמן. לא תיימה
לנ נטייתן את לכבוש

 החדש בבו״חזוג קום
עו שהישן מה כל על
 אליו והתנהג לך, לל

 נסיעה לו. שמגיע כמו
אותן. תפתיע קצרה,

★ ★י ★
מאמצי לגבי ביקורתי מדי יותר תהיה אל
האח של ועבודתם הם

 מה לך יש אם רים.
 אך זאת, אמויר להעיר,
 ולא עניינית בצורה^
 שמור מבטלת. בנימה*

תקי עבודה יחסי על
ב לתמורה ותזכה נים

פי גישה מטבע. אותו
 תוכיח לבעיות לוסופית

כמשתלמת עצמה את
סבלני. ה;ה בקרוב.

★ ★
 לצ- השתדל בשקט. שב השבוע בתחילת

לכל תזדקק הבא בשבוע מנוחה. ביי
וה הפיזיים כוחותיך
דגיגה, לן גם נפשיים.

 להפסיק השבוע כדאי
 וכה כה בין להתאמץ.

בטיר־ עמל תראי לא
 זאת עם יחד חתן.
 מזל בני לכם, כדאי
המינים, משני דגים

 לשעת לחסוך להתחיל
הבשו לעומת מצוקה.

 עתידכם הרעות רות
אושר. בחובו צופן
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במדינה
)33 בעמוד (המשך

 להפקיד מיהרה המסודרת הגברת טען. פנים
 ובבית־המשפט עורכי־הדין בידי גורלה את

 מצא ובינתיים לדיון.בתביעה. תאריך נקבע
 הוא נוסף. עליז ויץ איזה לעוד פנאי הנגר
הדירה. למכירת המודעה את ופירסם חזר

 אף אברמוב, ניקו למודעה נענה הפעם
 לירות. 4250 בסך דמי־קדימה שילם הוא

 היא הדירה כי ויץ הפעם ציין לקח, למוד
 את הרתיע לא הדבר הקטנה. בתו של

 עניין את להסדיר הבטיח ויץ שכן ניקו,
 הדירה זה ״סוף־סוף מהרה. קל הטאבו

 בעל הנגר קבע לא?״ שלי, הבת של
המודעות.

כש לחוד. ומעשים לחוד דיבורים אך
 על הדירה נשארה לטאבו ענייניו הגיעו

 את דרש שניים מספר קרבן הבת. שם
״מצ השנונה: לתשובה וזכה חזרה הכסף
לי.״ אין טער,

א טוב יותר ל כ  למרבית הסורי. כ
 לא ואופטימי. עליז ויץ נותר הפלא

 ובהסתמכו קודמות הרשעות כל לו היו
פרק באמצעות ניסה בעבר כפיו נקיון על

 ב״רגע שעשה מה עשה כי לטעון ליטו
חלי אברהם השופט לשאלת חולשה״. של
 המציא ?״ הכסף היום נמצא ״איפה : מה
 ״אני :עצמה בפני בדיחה שהוא סיפור ויץ

משפ מקרובת לבתי ירושה להוציא מנסה
 שם ״יש סיפר, באירופה,״ שנפטרה חה

 לירות אלף 22 העברתי ואני כסף המון
 בקבלת שיטפל כדי באירופה לעורך־דין
הירושה.״
 כי ונראה לויץ, היו לא לסיפור הוכחות

באמי מאד כבד ספק להטיל נטה השופט
 לנאשם כשנתנה הדין, גזר מתן לפני תותו•

 הוצב בנאום ויצא ויץ קם לדבר, הרשות
 רחוק אך לכשעצמו נכון אולי שהיה להבות

 בתי-הסוהר שרות את האשים הוא מעניינו.
 לנו,״ ״אומרים לאסירים. אדיב בלתי ביחס
 אך נאורה, במדינה חיים ״שאנחנו נאם,

 שנה 17 שהיה אסיר פגשתי בבית־הסוהר
 טוב. יותר היחס ששם וסיפר הסורי בכלא
 בית־סוהר זה מה בכלל יודעים לא אתם

 כמוני לאדם מתאים ולא נורא. ממש בארץ.
 תשלחו שלא מבקש אני אז שם, להשאר

לבית־הסוהר.״ חזרה אותי
השופט, של רלוונטית הבלתי לשאלתו

 את לקורבנותיו להחזיר מתכונן הוא אם
 את לקבל אצליח ״אם :ויץ ענה כספם

 החליט הירושה את שיקבל עד הירושה.״
להת ויץ של לתאוות־הבצע לתת השופט

 ל״י 14,250 עבור מעשיהו. בכלא קצת קרר
 הוא משלם הדירה קוני משני ויץ שאסף

 לו שיעניק זמן פרק מאסר, בשנתיים כיום
נוספים. ויצים כמה על למחשבה זמן ודאי

משפט
 דפיקה

מיספר בגלל
 לי יעשו שלא עד מכאן אלך לא ״אני

 המונית החוק? איפה אותי. דפקו צדק.
 בקולי- זעקה הוכחות,״ לי יש שלי, הזאת

 בתל- המחוזי בית־המשפט בפתח קולות,
הארבעים. בשנות אשד. אביב,

ל ניסו והשוטרים בית־המשפט עובדי
 ש- גלובה רבקה הצווחת, לאשה הסביר
 לעניינה. תועיל לא ובקור בגשם שהייה

 רב־ ניסה ההחלטה,״ על ערעור ״תגישי
 סרבה האשה אך לה. להסביר סבלני שוטר

בית־המשפט. מפתח לזוז
 רבקה של בנישואיה הסיפור של תחילתו

 זה היה .1958 בשנת גלובה למיכאל )43(
נפטר. סנדגו, גד הראשון, שבעלה לאחר

 למונית שהוגשה תביעה — הסיפור סיום
 המספר את הנושאת 1100 מורים מדגם

 נסיעה היתר צמוד, הסעה רשיון ,40—003
 בכיכר עמי בן בתחנת חניה וזכות עירוני,
בתל־אביב. דיזנגוף
 בעלה מות לאחר רבקה שירשה בכסף

מו מיכאל, השני לבעלה רכשה הראשון,
 לעתיד ראייה של מבוטלת לא מידה נית•

 בבית- בעלה עם בהתייצבה האישה גילתה
 שניהם הכריזו שם בנתניה, השלום משפט

 שמו על הרשומה המונית כי השופט בפני
 ורק אשתו, של היא גלובה מיכאל של

המו נרשמה למונית רשיון אין שלה בגלל •
בעלה. שם על נית

 החליט מספר, שנים במונית שנהג לאחר
 אריה קונה, מצא הוא להחליפה. מיכאל
 7275 תמורת המונית את לו ומכר מקלר,

 בשלמו דה־סוטו, מונית רכש במקומה ל״י.
 שקיבל למחיר נוספות ל״י אלף עבורה

הישנה. המונית עבור
וזו הדה־סוטו תור גם הגיע הזמן עם

 חילוף בין פג׳ו. אחרת במונית הוחלפה
והתער הזוג נישואי הלכו למישנהו אחד
 בהליכי־גירו־ השניים פתחו אשר עד ערו

 הרבני בבית־הדין שהתקיים בדיון שין.
 המונית. על עיקול להטיל רבקה ביקשה

 ועיקל הבקשה את קיבל הרבני בית־הדין
המונית. את

 ביצע זה בשלב דיין. פוסל שופט
 החליט הוא רבי־עניין. תרגילים שני הבעל

 שם הפעם מכונית. לשינוי הזמן הגיע כי
 לרכוש. ביקש אותה ,1100 במורים עינו

המו את למכור עליו היה הרכישה לצורך
 מבית־הדין אישור ביקש הוא הישנה. נית

 המכירה. לצורך העיקול לביטול הרבני
 כל כי קבעו זאת עם אך אישרו הרבנים
תע הישנה המכונית על האשד, זכויות
הנקנית. למונית בורנה

 הגשת היה מיכאל של הנוסף התרגיל
 אשתו. נגד' המחוזי בבית־המשפט תביעה

רכו הינד, המונית כי הבעל טען בתביעתו
עליה. זכות כל אין ולאשה שו

 רבקה נסמכה בעלה לתביעת בתשובה
 ב־ בשעתו השניים שמסרו ההצהרה על

 הערת על לכך ונוסף בנתניה בית־המשפט
הח המכונית על זכויותיה בדבר הדיינים

דשה.
תבי נתבררה בפניו אשר, שלמה השופט

וכל. מכל האשה טיעוני את ביטל זו, עה

גדובה תובעת
והירוק הקטן ההבדל

 הרבני בית־הדין אין השופט קבע ראשית
 כ? המונית. בעל הוא מי להחליט מוסמך

 מזונוו את לקבוע היתד, בעניין תכליתו
 בנתניה ההצהרה בעניין ושנית, האשה.

 ד,מכוניו כי נאמר מיקרה שבאותו הרי
 בי; והבדל המונית. ולא לאשה שייכת
 שמחירו במספר־ירוק נעוץ למכונית מונית

טובים. רבבות כמה
 גלובו רבקה כי הוא. מכך שמשתמע מה
 רבקו אך בלבד. המכונית את לקבל יכולה
 רוצו היא — מכונית רוצה איננה גלובה

 ירוק מיספר עם במכונית כלומר במונית.
 החלטתו נוכח לעשות, שיכלה מה וכל

 בגשם ולקונן לחזור היה השופט, של
 ל> למה אז — מונית לו קניתי ״אני

מונית.״ לי מחזירים

1800 הזה העולם


