
קיטר דון דיילת
גדול רעש לאחר —

 בכפר- במפעלים ישראל. ממשלת היא —
ומקו בית־אליעזר, בגבעת־אולגה, חבד.
 פיטומם מתנהל הארץ, ברחבי אחרים מות

 כתעשייה בפרהסיה, אווזים של באונס
 בכפר- החקלאות. משרד על־ידי מעודדת

 בברווזים, דומים ניסויים נערכו אף חבד
הציל שלהם הגבוה שיעור־התמותה אולם

 פרס סוניה אשת״טר
מהספינה יורדת

ציבור עיסקי

דומה. מגורל בני־גיזעם שאר את
 בעלי־חיים צער אירגון של פניותיו

 עתה, הועילו. לא כה, עד לממשלה, בארץ
 נוספים, אירגונים גם הזעקה לקול הצטרפו

 ברחבי שערורייה להקים מאיימים כשהם
הנוהג. ייפסק לא אם העולם,

דת
עדים

משמט דדא
 היהודים הס מי

 שהצטרפו הישראלים
? יהווה״ ״עדי הדתית לכת

ובלונדי יפהפיד! חיפאית הופמן, נלי
 כתר את לכבוש בנקל יכולה היתד. נית,

 עבדי ביוסף פגשה לוליא היופי, מלכת
ו הלוהטים לחיזוריו נענתה השחרחר,

 מנשואים .22- בת אז חיתה היא לו. נישאה
 היתר. לא נלי ילדים. 4 להם נולדו אלה

התגיירה. לבעלה, להינשא כדי יהודיה.
 והוא וציוני, יהודי הוא החורג ״אבי

מסבי אמא,״ עם יחד לארץ, אותי הביא
 החיים כל את ״ראיתי היפה, נלי רה

 ידעתי בשאו־ביזנס, להיות רציתי בוורוד,
בדוג כסף הרבה להרוויח יכולה שאני
 צריך מחיר איזה ראיתי כאשר אבל מנות.
התחל והפירסום, ההצלחה בשביל לשלם

מטבעי.״ מוסרית אני כי להסס. תי
 יהודית משפחה בן יוסף, בין הנשואים

 קתולית נוצריה — ונלי ותיקה, ספרדית
 המשפחתיות הסצינות צלחו. לא מפולניה,

 כאשר הרכים. ילדיהם של לחם־חוקם היו
 הייתי ״לא אמא. לבית ברחה לנלי, נשבר

 הימים, ״באחד נלי. מספרת אז,״ מאושרת
 באקראי, אמי לבית מבוגרת אשד. נכנסה

 שלה הסיפור יהווה. עדי על לי וסיפרה
 תמיד — הלב ואת העיניים את לי פתח

 אחד אף אבל אלוהים, באיזה האמנתי
 תשובות שאלותי על לי לענות ידע לא

 ידעה יהווה מעדי הזו האשד, ברורות.
 לי סיפרה כשהיא שאלותי. כל על לענות

 התעודדתי ייגמר, הסבל וכל היום יבוא כי
יהווה, עדי בעזרת לאופטימיסטית. והפכתי
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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע בל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וכפל, חיסור חיבור׳ פעולות של
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