
 ולא ל״י, אלף 25 של סכום ישקיע העיר
הריאליות. בהוצאות התחשבות ללא יותר,

השות אחד כאשר התפוצצה העיסקה
באמ לבית־המשפט, הגיש חביב, פים,

ל בקשה אלרואי, יואל עורך־הדין צעות
 מאחר כספו, והחזרת השותפות פירוק

ש כפי בבנייה התחילו לא שהשותפים
סוכם.

 הצטרפותו כי טען, מצירו העיר מהנדס
כס ״להשקיע כדי רק היתד, לשותפות,

 אירעה הצטרפותו וכי בתו,״ עבור פים
 על־ אושרו כבר הבנייה שתוכניות לאחר

 כל היתד, לא כך ומשום הוועדה, ידי
דיוניה. על מצידו השפעה

 כינה זאת, כל את שוחד. דשדם
רכילות. בשם בן־עמי, ראש־העיריה,

 היחידה הרכילות זו היתד, שלא אלא
ב דחה ושאותה בן־עמי, בפני שהובאה

וכנאה. כיאה בוז,
 לו גילה זו, פרשה לפני קצר זמן
כי הגמוני, דויד משפחתו, מקרובי אחד

כן־עמי ראש־עיר
? זאת רכילות, זאת

העירייה. מפקידי לאחד שוחד לשלם נאלץ
 לא או קרובו בחוסר־אמון, בן־עמי הגיב
ש הכסף על קבלה לי ״תביא קרובו:

לך.״ אאמין אז שילמת,

ם שעי פ
ז ס כ ש ?3גנ וגם ה ת

 הסתפקה שלא הזוכוסעת
 בתשלום רק
שירותיה עבור

 בדרום ישוב תושב ,36 ברוך״, ניסים
 גשר־הירקון ליד מכוניתו את נהג הארץ,

 העומל־ת בנערה הבחין כאשר בתל־אביב,
 שאירע מה על עצר. הוא הכביש. בשולי

״עצ במישטרה: בעדותו סיפר אחר־כך,
 בינוני, גוף ,20 כבת בחורה אותי רה

 מעדות נראתה היא ושישים. כמטר גובהה
 במגע- עימה לבוא לי הציעה היא המזרח.

ו הסכמתי אני לירות. 20 תמורת מיני
 בבלי. בשיכון ריק למגרש אותה לקחתי

המכו בתוך מיני במגע איתר, באתי שם
ל המכונית את עזבה שהיא אחרי נית.
 על ארנקי את מצאתי המעשה, גמר אחר

 לי שהיה המזומן הכסף המכונית. ריצפת
נעלם.״ ל״י, 1500 בתוכו,

 ני- אבל טוב, דבר זה למישטרה תלונה
 תמצא שהמישטרה כך כל האמין לא סים
 את קצת לזרז החליט הוא הכסף. את לו

שהת אחרי ימים חמישה החקירה. תהליכי
 הירקון גשר ליד הבחין במישטרה לונן

 ממנו גבתה כי חשד בה אשר בפרוצה
 עליו שהסכימו המחיר מעל ל״י 1500
שירותיה. עבור

 את עצר ניסים האינפלציה. נגד
 למכונית נכנסה כאשר לידה. מכוניתו

 למיש־ לקחתה עומד הוא כי לה הודיע
 ניסים להתחמק. ניסתה היצאנית טרה.
 לגרור וניסה אותה, תפס אחריה, רדף

להת החלו אנשים למכונית. חזרה אותה
מסביבם. קהל

 ירד ומתוכה מכונית לידם עצרה לפתע
 קפיצית. סכין שלף ,20 כבן כחוש, בחור
 הסרסור על פקד הוא נבהל. לא ניסים

 דעתו על עמד לכיסו, סכינו את להכניס
במישטרה. לחקירה הפרוצה את לקחת

יקח ניסים כי היצאנית הסכימה לבסוף

האיש. זיהוי את למנוע כדי שונה, השס *

הלי 1500 את לו תחזיר שם לביתה, אותה
במכוני נסע הסרסור ממנו. שלקחה רות
בדע היצאנית נמלכה בדרך אחריהם. תו

 יש שלה שלסרסור בדעתה עלה תה.
מכו את לעצור מניסים ביקשה מזומנים.

 שנעצרה הסרסור למכונית ניגשה ניתו,
 מה להבין ניסים שהספיק ולפני אחריהם,
יחד. עימו נעלמה מתרחש,

 כספו על ויתר לא ברוך ניסים אבל
 הפרוצה את לחפש המשיך הוא בקלות.

תה את לזרז לא כדי מחירים המפקיעה
 לו לקח לא זה הפעם האינפלציה. ליך

 גילה הוא אותה. לגלות חודשים כשישה
 לעזה, המוניות תחנת ליד עומדת אותה
 עצר הוא המזל. על סמך לא הפעם ביפו.
הפרוצה. את לעצור אותו הביא שוטר

בעדו אחד. עונש - גניבות שתי
אס ״אני :היצאנית סיפרה במישטרה תה
 פרוצה הייתי מיפו. ,22 בת מזרחי, תר

 לפני מקרה, לי זכור שנים. שלוש לפני
 במכוניתו אז הייתי בערך. חודשים שישה

 בכביש בזנות עבדתי אז הקליינט. של
במכו איתם ושכבתי נהגים עצרתי חיפה.

אח קליינט אותו בבלי. בשיכון ניותיהם
 הארנק נפל החוצה. ויצא קם שגמרנו, רי

הכסף. כל את הארנק מתוך גנבתי שלו.
 ״הפסקתי מזרחי, אסתר טענה ״מאז,״

לגנוב.״ וגם בזנות לעבוד
 להגיש המישטרה החליטה זאת למרות

 במיש־ כי גניבה. על פלילית תביעה נגדה
 תלונתו נגדה: תלונה עוד היתה טרה
 גנבה אסתר כי שטען אחר לקוח של

ל״י. 170 במגע, עימד, שבא אחרי ממנו,
 ביקש מקרין, דרור עורך־דין סניגורה,

ל התיקים שני את לצרף בבית־המישפט
תי היא קיווה, כך לפחות, אחת. האשמה

אחת. פעם ענש

שפט מ
ה ד הג ד חו3ל ה כו ט בו א

אותי,״ אנס ״בעדי
 ?ירד אם מאשימה

עשר בן
 דמעות־תנין בשנית שופכת המדינה כל

 פור־ לבית אייריני של גורלה מר למראה
נג שלה הטרגדיה שכל בטלוויזיה, סייט
 נש־ אותה, אנס שבעלה משום רק רמה

 אבל איטלקי. כאדריכל מאוהבת היתר,
 רגינה של סבלה על בוכה אינו איש

יו בעלה אותה אנס שלטענתה אבוטבול,
 שלא מפני אולי אחת. פעם מאשר תר

טלוויזיונית. סידרה עדיין כך על עשו
אבוט וארמנד רגינה של סיפורם אם

 בית־ אל הרי הטלוויזיה, אל הגיע לא בול
 ב־ נישאו השניים הגיע. כבר המישפט

 האשד, החלה בנה, את שילדה אחרי .1961
הדב בעלה. עם יחסי־מין מקיום לסבול

 ביקשה שרגמה כך לידי עד הגיעו רים
ש משום מבעלה, גט הרבני בבית־הדין

 יחסי־אישות עימו לקיים ממנה תובע הוא
רב. סבל לה הגורמים
 מנהל העיד ברבנות הבירור במהלך

 שאישר בתל־אביב, עין־גדי בית־החולים
 האשד, של במצבה יחסי־אישות ״קיום כי

 יחסי־אי־ מפני הפחד אכזרי. מעשה הוא
 ה־ את להכניס עלול אלה מכאיבים שות
דיכאון.״ למצבי אשה

ה אבל חאם. כבית סדום מעשה
 1966 בנובמבר גט. לרגינה נתנו לא רבנים

ש אחרי לגירושין בקשתה את דחו הם
 מיחסי־מין לד,מנע והתחייב הצהיר בעלה

 לא בריאותה שמצב זמן כל אשתו עם
זאת. יאפשר
 כפי בהתחייבותו, עמד לא הבעל אבל
 שהגישה התביעה בכתב רגמה שטענה

לטענ בתל־אביב. המחוזי לבית־המשפט
 יחסי־אישות קיום הבעל עליה כפה תה

 לעבור נאלצה 1968שב־ עד בכוח, עימו
רחמה. נכרתה ממנו כתוצאה אשר ניתוח

בפר המשותפת דירתם את מכר הבעל
אי אמו, אצל בלוד לגור עבר כ״ץ. דס
 עימו להתגורר לעבור ובנו אשתו את לץ

 הקים הדירה, תמורת שקיבל בכסף שם.
 בני בין היחסים הגיעו בלוד בית־דפוס.

 באחד רגינה. שטוענת כפי למשבר, הזוג
 מע- בה וביצע בעלה אותה אנס הלילות

 בית- אל ברחה מכך כתוצאה שר־סדום.
ברמת-ישראל. הוריה

 על לדין בעל לתבוע שאי־אפשר כיוון
 רגינד, נגדו הגישה אשתו, את אונם שהוא

 בסך ולבנם לה מזונות תשלום על תביעה
 בעלה הפר לטענתה לחודש. ל״י 1200

חיי היא אין ולפיכך מפורשת התחייבות
 במעשי־אונס ולהסתכן עימו להתגורר בת

 גם חייב, הוא אותה לקיים אבל נוספים.
כאשה. ממנה להינות עוד יכול אינו אם

110ן
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מס לחשוב טורח אינך
 ואינך עתידך, על פיק

 את נכון באופן מנתח
 שהניעה האינפורמציה

מ תהסס אל לידך.
 בן-זוגך עם תייעץ ה ל

 שמור עבודה. בענייני
 הגדולים ההישגים על

לאח הגעת אליהם
 בת תפטפט. ואל רונה,
 שאי־אפ- זכרי — טלה

 הזהרי הזמן. כל כולם את לרמות שר
 פן מעשייך, את היטב ושקלי בדברייך,

שתת כדאי גדולה. לצרה תיכנסי
שלך. העתיד על ברצינות לחשוב חילי

* ¥ *

הצ לך יוצעו השבוע
 אך מאוד, קוסמות עות

 כל היטב שתבדוק כדאי
 תוכל ושלא מהן, אחת

אריו/ מזל בן בך. לחזור
 כידיד השבוע יתגלה

ש מכפי טוב יותר
 מתי- את הרוג חשבת.

 בעזרת הנפשית חותך
לטייל, צא פיזי, מאמץ
 ופלרטט בספורט עסוק

הזה. השבוע במשך שתוכל, כמה עד

מואוחי0
1 אי 21 מ  ב

ביוג 20

*1 ¥  ¥

 כל-כך שקל תחשוב אל
 צריך לליבה. להגיע

 לפתה בשביל להתאמץ
 שהיא עוד מה אותה.
 אתה כמה עד מבינה

 כן על והפכפך. רב-צדדי
 אחריה לחזר תצטרך
 לה להראות — ובעיקר

מסו כה אינך כי שוב
ש כפי ובלתי־יציב כן

 תאו- לך, חוששת. היא
קונה. שאת לפני היטב בידקי מה,

*  ¥  ¥

הדב את לראות נסה
מב מנקודת גס רים
 ואל האחרים, של טם

 הגורמים מעשים תעשה
עג אליך הקרוב לאדם

 טוב רצון גלה נפש. מת
לעבודה. חבריך כלפי

ה בסוף קצרה נסיעה
ה את לך תביא שבוע
 ותסייע המיוחלת שלווה

מעי בעייה לפתור לך
 הצלחה שום לך ממתינה לא השבוע קה.

את לנצל לך שכדאי כך בולטת, חברתית

סת11
 - ביוני 21

ביולי 20

 ולטיפוח למנוחה הזמן
ישתפר שהמצב סימנים

יופייך.
בעתיד

 יש אך
הקרוב.

 ותראה, סביבך הבט
 חכה טוב. כי בעצם,

להת כדי שבת ליום
 או ג׳ ביום לפעול. חיל

 לאחרים תתן אל ד׳
 לעניי- אפם את לתחוב

בוויכו תרבה אל ניך.
 בהם תתריס ואל חים

 גם — הצודק שאתה
 ברוב כך, יהיה כשזה

 בשבוע ימות״השבוע.
מעניינתפגישה אף תחמיצי אל זה

 היוזמת. להיות להסס לך ואל לביאה

¥ ¥ ¥

בי על חושב אתה אס
בע קצרה חופשה לוי
 הזמן זה הקרוב, תיד

ה את לתכנן המתאים
מעשי. באופן פרטים
 לחופשה שתצא מוטב

אנ קבוצת בחברת זו
 ותניח מצומצמת, שים
התיכ־ מלאכת את להם
התאריך. וקביעת נון

 שאתה רשמי מכתב
 לך יגרום השבוע, בסוף לקבל עלול

וכלכלית. כספית מבחינה אי־נעימות

א 22 ס1ג1ב  - ס
ר 22 ב מ ט פ ס ב

מאץנ״ס
דד ?ז ¥ז 8ח1יוז

 לידידך השניס כל אותו שחשבת מישהו
 בנפש, כאוייב השבוע יתגלה הטוב,

 על־מנת לכל המסוגל
 בעיני אותך להשמיץ
 שניכם. על הממונים

 תקדם מצירו התאפקות
 היזהר לכן ענייניך, את

 בלתי לדחפים מכניעה
בנסי הרבו מרוסנים.

 בשבוע לעיר מחוץ עות
סיכוי לכם יש שם זה,

שיש אדם לפגוש טוב
 המשך על לטובה פיע

 לכן — הוא זהב הנוצץ כל לא חייכם!
 מבריק לך הנראה זה מפני הישמרי

 כברו, תוכו אין זיכרי, בחברה. ונוצץ
!לכספך אלא מתכוון, הוא אליך לא

¥ ¥ ¥ ׳
ביו פורה שבוע צפוי — עקרב מזל לבני

 לכם יציע הבוס תר.
מאוד, מעניינת הצעה

 קבלו אותה. תדחו אל
 למלא והשתדלו אותה

 הצד על דרישותיו את
 לכם ישתלם זה הטוב.

 רציני סיכוי לכם ויש
בת לך, בדרגה. לעלות
השבוע ייגרם עקרב,

 מצד קל מפח־נפש
אליך. הקרוב אדם

¥ ¥ ¥
 חדשים, אתגרים בפניך יעמדו השבוע
כש את להוכיח כדי להתאמץ יהיה ועליך

 קשת בת ויכולתך. רונו
 להסתבך שלא הזהרי —

העלו רגשיות בסערות
 לאכזבה לך לגרום לות

 ב־ תנהגי אם ודיכאוין.
 מהר־ תפיקי קור־רוח,

 הרומאנטיות פתקאותיו
ש הסבל במקום הנאה,

 עד חלקך מנת היה
 כל את תקבלי אל עתה.

 מסיני, כתורה דבריו
מאחוריהם. שמסתתר מה את להבין ונסי

עקת
■£1232X131

ו!שת

0111*
 המיק- במאבך חדש פרק פותח א׳ יום

 מסביב להסתכל תדע אם האישי. או צועי
 לשקול שתקפוץ, לפני
 האפשרויות כל את
להתנגשו להיכנס ולא
 לך יש — עקרות יות

לכת. להרחיק סיכוי
בהי נערה עם פגישה

 אותך תוביל שיער רת
תצ מביכה. לבחירה

ומהר, — להחליט טרך
הזדמ תפסיד אחרת

 גדולה רומאנטית נות
 השבוע. מלהסתכן היזהר מאוד. גדולה

¥ ¥ ¥\
 שאתה יודעים כולנו כן,

 לך למה אבל ותקיף.
 כשהיא זה את להפגין

ה י מסכימה בלאו״הכי
 ולא הניצוד תהיה שבוע

 לא אתה אם הצייד,
 מוטב — בכך רוצה

 פגיעה מאהבה. שתתנזר
 אותך. מזעימה בכבודך

ה כוונת להבליג. נסה
 חמורה כה אינה יריב

לבן. לבשי לך. כנדמה
¥ *

בר 21 מ  ־ בדצ
אר 1* בינו

נימרץ איש

 יותר טובים שבועות הרבה מכיר איני
בטבע, מרגוע למצוא

ובד חדשים, באנשים
 שבוע זהו יפים. ברים

 מוקדש להיות שצריך
ול לעבודה חצי״חצי,

להסתכ בייחוד בילוי,
 בתערוכות ביקור לות,

תש אם בזה. וכיוצא
 הזמן כל את קיע

 התחומים משני לאחד
 תמשיך אם תינזק. —

לד. לזמוסים נוס תגרום

אר ו9  בפברו
ס 20 ר מ ב

— לדאוג
הזה הווולח


