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!לך קוראת הקסומה אילת

 32 גיל עז* עובדים דרושים אילת .לנמל
 גופני גושר וגעלי צבאי שירות אחרי

 חשווארות. למקצוע מעולת
 קביעת עבודת # לד, מציע אילת נמל

 קידום סיכויי עם דינמי במפעל ומסודרת
 בבית מגורים הנסיון• בתקופת *ג בעתיד

 תשלום תמורת ארואות, עם נמלו•(מלון)
 8 של זיות הראשונה בשנת # מינימלי
 הנמל חשבון על וחזרה, לתל־אניב טיסות

 בתוספת דירת ברכישת כספית עזרה ^
 להמתין צורו (יש ^ שנים 10ל־ הלואח

 עמידר חברת באמצעות דירה לקבלת בתור
 אחיד. ומס במס.הכנסה הנחה באילת).

 תינתן נמלים, בעבודת י נסיון למחוסרי
 אילת, בנטל והדרכה מתאימה הכשרה

 בעיר, ולהשתקע אילת בנטל לעבה• המעונייניס
 •מעיא בית הנמלים, ישנת הראשי! למשרד יפנו
 1121 חדר ,11 קומה תל־אביב, ,74 פתת.תקוה דרן
 ויביאו 12.00—9.00 השעות בין שישי, יום בכל
 גם ניתן מלואים; ופנקס יהות תעודת עמם

 ,37 ך. וב אילת, נמל אדם. נח למדור בנתב. לפנות
אילוג

ת ע בי ק ה בבל ראיון. ל ע ר סי ש ש ק ת ה  ת״א 752760 לטל. ל
ח תו בל פ ת בין □1■ ב עו ש אדודי־־צ ד00*-00 ה

במדינה
)31 מעמוד (המשך
ה חזו שבר, הסצינה בדיוק זוהי אולם

 בפניהם שהציגה בסרט־השיחזור שופטים,
 והמשח־ סגור. במעגל בטלוויזיה התביעה

תו אל־רחמים, עבד עצמו, הנאשם היה זר
שבמשולש. טייבה שב

 הפעיל )35( עבד הכיתה. — בוגדת
 המשפחה. כבוד למען הגורלי הגרזן את

 נצי־ יוסוף למחמוד 1959ב־ נישאה כדרר,
 את עצמו עבד נשא זאת ובעקבות ראת,

 לא הנישואים ברם מחמוד. של אחותו
 משננד מידה. באותה שניהם אצל הצליחו

 בבעלה, בוגדת הימים באחד כדרה צאה
 והשיבה פניו, מעל לגרשה הלז החליט

הוריה. בית אל
 — המשפחה של הטוב שמה הוכתם כך,
 את שיטהר במעשה הדחוף הצורך ונולד
שמה.

החלי לשם, גואל נמצא משלא אולם
 את לעזוב אל־רחמים עבד של אשתו טה

 שלא בטענה מחמוד, לאחיה, ולשוב בעלה
 נואפת, עם אחד גג תחת לגור תוכל

המשפחה. את שהטמיאה
 לצאת בעבד דחק זה לחץ רצח. הצעת

 שנת של החורף מימי באחד לפעולה.
 הקרניים, בעל וגיסו, הוא הופיעו 1972

 ביקשו ממכריהם, קצב אצל בטול־כרם,
 את עימו ולתכנן בדברים עימו לבוא

תמו כמובן — הנואפת כדרה של רציחתה
נכבד. תשלום רת

 לבדו שוב נותר ועבד — סירב הקצב
הבעייה. עם

 עוד יוזמה. לקחת החליט בלית־ברירה,
 גרזן קנה לרמת־השרון, נסע שבוע באותו

קילו. של
 ביקש עבד כאשר שישי, יום זה היה

 אל הילדים את שתיקח עיישה מאחותו
 עם בבית לבד נותר כך, יחייא. שכנו בית

 על־מנת לחדרה לפרוש שביקשה אחותו,
לנוח.

בעק עבד נכנס השעה כמחצית כעבור
מה ארבע הנחית ביד, הגרזן עם בותיה
 בחזרה יצא כדרה, של בראשה עזות לומות

דבר. לומר בלי
 גילתה — הביתה עיישה כשחזרה רק

הוח המשפחה כבוד הדוממת. הגופה את
למקומו. זר

פרטי־האש־ בכל עבד הודה במשטרה
לשח למישטרה עזר ואף לו, שיוחסו מה
בסרט. המעשה את זר

 סניגורו, כפר בית־המישפט, בפני אולם
ב בהאשמות, קאזיס, חיים עורך־הדין

 והוא בכוח ממנו נגבתה שהעדות טענה
 אותה הרג אלא — אחותו את רצח לא

 הוא ביניהם. שפרץ ריב בעקבות בשוגג,
 בחיים, עדיין היתה שהיא בטוח היה אף

 לגלות התפלא בראשה, שחבט לאחר
שמתה.

תל־אביב
ס בוטיק ע ר ל פ ס ה

 גיזה מארצות־הכרית חדש עולה
 אפיזו כסף זעשות שאפשר

 מוסיפיס אס — ישגיס מספרים
קפה כוס הם7

 דווקא פיינדר ריבר עסק הולדתו, בארץ
 הסתר לארץ־הקודש, כשהגיע במחשבים.

 בתל־ לחנות החליט ושם, פה קצת בב ,
 שתל-אביבים — ישנה אמת גילה אביב,
 מאשר באנגלית ספרים יותר קוראים רבים

בעברית.
 קליפורניה יליד הצליח זו, ישנה מאמת

שקו שמי בהנחה כסף. לעשות 33ה־ בן
 שכר מהם, להיפטר גם רוצה ספרים רא

 איבן־גבירול ברחוב קטנה חנות ריבר
 מובן גדול. שלט עליד, תלה העיר, בצפון
ספ דוכן או ספרים, חנות זו היתה שלא
 לספרים. בוטיק אלא — משומשים רים

 - ול־ לגבינות בוטיק יש אם הכל, אחרי
לספרים. לא למה כלבים,

ה היתד. בהתחלה, מתנה. תמיד,
 קצת מטפטפים החלו אחר, ריקה. חנות

 הבוטיק הפך היום, אנשים. וקצת ספרים
 אפשר ואנשים. ספרים מלא הומה, למקום
בל משומשים ספרי־כיס — שם למצוא

 18ל־ אגורות 30 שבין במחירים — בד
 ביוקר. יותר קצת אותם למכור ל״י,

 ממערבונים — הכל לקלוט מוכן פיינדר
נדירים. מדעיים ספרים ועד

ה את פיינדר יודע מלידה, כאמריקאי
 במתנה. משהו לקבל אוהב שהלקוח עיקרון
 כל על קפה, או תה כוס :שלו מתנתו

שקנית. ספר


