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[§ 3\/_ו_וו״ד
כחולות עיניים טפות

חני ^ לה, יקרים עיניה ויפי בריאות אשר בינלאומי, מוניטין בעלת צמרת דוגמנית פרי, ;
באור-ורשבסקי

ת *מנסיה אלי רי
ם י ט נ ר ו ב ים ל ^ כימי

קה רריו י נ ו ה * אלקטר י ז י ו ל ט
/ בוקר לכתות תשל״ג הלימודים לשנת ההרשמה  י״ב י״א, י

ם י ד ו מ י ם ל י י נ ו י ע
 והתרבות החנון משרד ע״י הנערכות בגרות לבחינות הכנה

:הבאים המקצועיים החוגים באחד לבחור אפשר ובנוסף
 סטיפנדיות ,* נסיון בעלי אקדמאיים מורים

5-8:והרשמה פרטים ,9-1
.55 אלנבי מפינת 17 ברנר תל־אביב:

.30 לוין שמריהו :חיפה הלל. ואבא ז׳בוטינסקי בין 19 תלפיות :רמת־גן

ת גמנסיה אלי רי
/ בוקר לכתות תשל״ג הלימודים לשנת ההרשמה  י׳׳ב י״א, י

 החינוך משרד ע״י הנערכות הבגרות לבחינות להכנה בנוסף
 :הבאים המקצועיים החוגים באחד לבחור ניתן והתרבות

במגמות מקצועי תיכון במגמות עיוני תיכון
ה ד ג הומניסטית ק י שרטוט * נ
ת י ל א י פקיחת * אפנה ציור ר
 סטיפנדיות ,* נסיון בעלי אקדמאיים מורים

5-8:והרשמה פרטים ,9-1
 .30 לוין שמריהו :חיפה .55 אלנבי מפנת 17 ברנר ג תל״אביב

הלל. ואבא ז׳בוטינסקי בין 19 תלפיות נ רמרדגן

במדינה
אדם דרבי

 השבורה הצלע
המשולש של

 ערב באותו מר־זאב מרים כשהתדפקה
 על חשבה לא *, סיני דבורה של דלתה על

לנ הוא אז שרצתה מה כל מעשיה. תוצאות
 אותה, שזנח בעלה, את ולהוציא בצרתה קום

 בדפיקות שהתחיל מה הפילגש. ממיטת
 עליה בתקיפה, בהאשמה הסתיים בדלת,
בבית־המשפט. הדין את לתת מרים תיאלץ
 בקול מרים אומרת הגורל,״ לעג ״זה
 להופיע אצטרך ״שאני מדמעות, חנוק

 ,35 בת כזאת? אשה בגלל בבית־המשפט
 לא שלי! לקרסוליים מגיעה שלא אחת

אצט שאני אחר! דבר בשום ולא בצורה
בעלי?״ את בחזרה ממנה להוציא רך

 נישאה ,25 בת חטובה מזכירה מרים,
שנים. שבע לפני מר־זאב ליוסף

 בעלי הכיר שנה ״לפני לילה. עבודות
 להכיר אי־אפשר ומאז דבורה, בשם אשה
 קטנות. ילדות שתי לנו יש יותר. אותו
בבית־ מיוחד טיפול מקבלת הקטנה, אחת,

מר־זאם נעזבת אשה
ומכות חשדות

 עזב הלך, והוא חולנית. היא כי חולים,
 שלו.״ הפילגש אצל לו וגר לבד, אותנו

 הוא היה בעלה את מרים כשהכירה
 הנשמה, על גרוש לו היה ״לא סטודנט.

ש בשביל מהעבודה, אותו פירנסתי ואני
 שגמר אחרי הלימודים. את לגמור יוכל

 בחיים.״ יפה הסתדרנו
״בהתח הזה. הטוב כל נעלם אחד יום

 כמו לא איתו שמשהו הרגשתי רק לה
של לימים מהבית נעלם היה הוא תמיד.

 מיני כל ומספר בלילה מאוחר חוזר מים.
עבודות. על צ׳יזבאטים
 עשה, ומה היה, איפה שואלת ״הייתי
 ומכות- צעקות מקבלת הייתי ובתשובה

 להרוס רציתי לא זה, על שתקתי רצח.
 הילדה.״ של החיים את

 מיפנה. חל חודשים שמונה לפני אך
 חזר ולא יצא הבית. מן לגמרי נעלם ״הוא
ובי פרטי חקירות למישרד פניתי יותר.
 סיפרו הם בעלי. נעלם לאן שיגלו קשתי

 ההיא האשד, עם מבלה אותו שראו לי
יקרים.״ בבתי־מלון

 הבעל אחרי לעקוב יצאה האשה מרים
 ערב באותו הגיעה וכך הבלשים, עם יחד

 ה־ את הזעיק הבעל צרתה. של לביתה
החו האשד, את לעצור מיהרה וזו מישטרה

קית.
 ומה הוא איפה בדיוק לי שנודע ״אחרי

צרו לתנות מרים ממשיכה עושה,״ הוא
 שיסדרו וביקשתי לרבנות ״הלכתי תיה,

 התחמק.״ הוא הילדות. בשביל מזונות לי
מש ״אני מר־זאב: יוסף הבעל הגיב

והוצ מזונות לחודש ל״י 600 לאשתי לם
 פסיכיאטרי. בטיפול היתד, היא שונות. אות
 אך בכוח. רק אליה, להתקרב יכולתי לא
 שום לי אין עליה. יד הרמתי לא פעם אף

 מקשר חוץ סיני, גברת עם אינטימי קשר
מקצועי.״

הכתבה. לצורך שונה השם *

1827 הזה הננולס


