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 שקשרים הדבר טבעי
 את מדחיקים חדשים

 אל הישנים. הזכרמות
 מוסר־כליותעל תרגישי

 הרגע, את תחיי בך.
 הרגיל. מן יותר עוד
 בייחוד ן לפרנסתן דאג

 אתה אם ארוך. לטווח
 על אפילו חתום יבול,
קב הסכם על או חוזה
 למקו־ נחת גרום לני.

חם. לבשי נבון. פיננסי צעד על״ידי רביך
* ¥1 ♦

 בני־משפחוזך עם יחסיך
 אותך להעסיק עשויים

את לראש. מעל עד
ב־ ורק אך מתרכזת

 לב שמה אינך ילדיך,
 הפתעה המשפחה. לראש
באמ לך צפוייה נעימה

 תגזים אל השבוע. צע
ארוך. לטווח בהשקעות

 אתה כך, תעשה אם
 אחד ברגע לאבד טלול

 אף או שנה במשך תשוב שלא הזדמנות
 הרעיון בביצוע השבוע כבר התחל יותר.

הפעם קצר. זמן לפני במוחך שעלה
קרוב. ידיד בעזרת לבטח, יצליח הוא

★ '* *
 אלה בימים זבית אם

ש הגורל, של לחסדו
באמ אלין דרכו מצא
 דע היפה, המין צעות

 הוא לבך שהגורם לן,
 המקרין שלן הבובב

 ובנות בני על ישירות
ל צפה תאומים. מזל

 צפויים לא וויכוחים
רא ביום מעבירין עם

 ביום זאת, לעומת שון.
 לדאגה פיתרון להסתמן יתחיל שלישי

 ולבית לביתן הקשורים בדברים ולסחבת
השבוע. חשובות לקניות תצאי אל חורין.
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מוש בני־אדס אין בררן. כזה תהיה אל
פש כמה לעשות שתתחיל כדאי למים.

רומנ בעניינים רות
ב להסתפק נסה טיים.
 כל תחפש ואל מצוי
 עם ריב שלמות. העת
 מאוד מכבד שאתה אדם

 פעילותך. על ישפיע
הסי אם שתבדוק כדאי

 נעוצה אינה לריב בה
מ שיגיע מיכתב בך.

 ממנו שמעת שלא אדם
אותך. ישמח רב, זמן
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 — אהבים יום יש עקרב מזל בת לן גם
 הוא שלן היום רציני. יותר הרבה אבל

 להפיק דעי א', יום
המכסימום. את ממנו
 ליקוי בעבודה. צרות

שבקלים, קל בריאותי
 מלווה שבוע זה יהיה

ב עצבים התפרצויות
ב אן שונים, עניינים

 ב- מתוק. יהיה סופו
 או תכשיטים קנותן

 איתן קחי ערן, דברו
מהימן. מיקצוע בעל
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ל מוסיף הנפשי מצבך
 בזכות וזאת, — השתפר

וטל־ חדשות, היכרויות
 התפתחויות כמה יסוד

 יש כי לך, המוכיחות
 לפענח הסיכויים כל לך
 שקשרו הקשרים את

סטאטי. למצב אותך
ברבים, יתגלה כישרונך
ולשימחתך. למבוכתך

סר בני שוטים, תהיו אל
לפרנסה. זאת נצלו : טן
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 בחיין הסביר הקצב

 לא ן מתגבר העיסקיים
 ברוח זה את תקבל
 אוהב אינן כי ! טובה
תת אם אבל לחץ,
 שלב באל לזה ייחס

 העניין מן תצא ריגעי,
 וגם גדולים כהישגים
אי רציניות. בהכנסות

 יום תקרב מרחוק גרת
 :לביאה בחיין. גדול

בה. תעמדי וגם נחושה, החלטה תקבלי
¥ ¥ ! ¥

 אתגר מחפשים אתם
ההזדמ את לכם שיתן

עליו את להוכיח נות
 התלהבותכם נותכם.
 אווירה השבוע תשרה

 אלה על התלהבות של
 כדאי אותכס. הסובבים

 היא שהשנה, להזכיר
 מזל לבני טובה שנה

להי החושבים בתולה
 אולי מוטב לכן, נשא.

סיומה. אל תגיע שהשנה
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 להיחלץ לך סייע
חנן בו הפורה

לפני להזדרז

 שלך האישי הקסם
 הדימיון מביך. ממצב
להי עלול מזלך אותך
 בעיני השבוע ראות

בהפ מסויימיס אנשים
 המציאות. בתפיסת רזה

 מלהיות להישמר עליך
האנ אחד כלפי אכזר
 אליך הקרובים שים

 ריגשית אכזבה ביותר.
 באור ותיראה תימוג
צהוב. לבשי שונה.
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 המסוגלות גדי, לבנות נהדר שבוע זה
 מבנות יותר חדש למצב עצמן את להתאים

 היתר אחרים. מזלות
לק לא להן מוטב —

ול שמריהו, על פוא
ב באיטיות התקדם

הי בלתי״מובר. שטח
הראשו הימים זהר!

מסו השבוע של נים
 הצרורות הצרות כנים.

לעו עשוי פעוט שעניין
 צריכות לא באמת רר

תסתדר. תדע אם לבוא
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המר הבעיות האחרונים, בשבועות כמו
במי ושיעמום. חוסר־כסף :הן שלך כזיות
רגי אין הפיננסי שור
לח שתתחיל מוטב עת.
 קיצונית חריגה על שוב

 אי־ או — מעיסוקיך
 אם הרגילים. עיסוקיך

 המצב, את תשנה לא
ל להיתקע עשוי אתה

הרו במישור צמיתות.
 עוד אין דלי, בת מנטי,
הקצ לרומנים רב טעם
תח שמא והקלים. רים
 מצד רציני? יותר קצת משהו על שבי
מתאים. איננו הרבה, המדבר האדם שני,
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 שנוגע במה זהירות יחייב השבוע סוף
 באש הקשור משהו לבריאות. או לעסקים

שימ את להעיב עלול
ב מצוי מזלן חתן.
 של בסימן זה שבוע

הס גם לן יהיו להבה.
ב ילדים עם תבכויות

וי שיולידו משפחתן.
ההורים. בין חריף כוח

כאי לן וייראה ייתכן
הכ מקור לן נשקף לו

מ יותר מבטיח נסה
הנוכחית. עבודתן אשר

 רק תסמון ואל מעשין את היטב שקול
במסעות. הרבה שלן. האינטואיציה על

יט1 \
ר ו9 א  - בפברו

ס 20 ר מ ב

במדינה
מישפט

אהבה תכסה סעוגויס עד
 בגיסיון״ררצח הגאשם

 האישה עם התחתן
 — כדורימ 11 ידה שבה

 הכריז בית-המישפט
עוייגת כעדה השבוע עדיה

 הבית. ׳מתוך היריות צרור לילה. היה
 מאחד צה״ל במדי חייל ביקש דקה, כעבור

אמ ולהזעיק למישטרה לצלצל משכניו
״ירי רעדו. וידיו חיוור היה הוא בולנס.

 שיבואו תגיד העוזי. עם שלי באשה תי
מייד.״

 שהגיעו השוטרים, עצרו לילה באותו
 במיק- נהג ,40 בן נגר, צדוק את למקום,

 11 שלו העוזי מתת-מקילע שירה צועו,
בגופה פגעו מהם ארבעה אשר כדורים,

ביק בנטל, וחיים חלימה אברהם ביליסקי,
 של עדותה את שעפר בשבוע לשמוע שו

פרגם.
 כשהיא פרנס, עלתה העדים דוכן על

ל הדוקים ארוכים בורדו במכנסי לבושה
 מתלוננת היתד. עוד לא שהפעם אלא גופה.

 אשתו :חדש מעמד לה היה עתה בלבד.
 אותה: לרצוח בניסיון שנאשם הגבר של

נגר. צדוק
 של סניגורו הצליח 1974 יולי בחודש

 לשחררו אורן, אברהם עורן-הדין נגר,
 בדצמבר 27ה* מאז ישב שבו ׳מהמעצר,

1973.
ש אחרי כחודשיים ׳,74 מאדם בחודש

 בעלה- נגר, של העוזי מכדורי נפצעה
איתו. והתחתנה פרנס שבה לשעבר,

ה לבית־המישפט פנה נגר של סניגורו
 מהמעצר, שולחו את לשחרר ■וביקש מחוזי,

 לבעלה שוב הפך שהנאשם העובדה עקב
 הוכחה זוהי כי טען, הוא המתלוננת. של

ולא תאונה, רק זו שהיתר. לכך נוספת

 המשיך שאיתה גרושתו, ),29( פרנס של
דירה. באותה להתגורר

 מצבר, נישואין. גירושין, נישואין,
 בריאה יצאה היא אך קשה, היה פרנס של

 נגר, נגד עדות פמישטרה והגישה ושלמה,
 של לילה באותו אותה לרצוח שניסה על
.1973 בדצמבר 27ה־

׳ו נמוכת־קומה מרוקאית צעירה פרנס,
 נחת הרבה ידעה לא קצר, שיער בעלת

 נפרדה נישואין שנות שבע אחרי בחייה.
 כשהיא הראשון, ׳מבעלה (אז) פרץ פרנס

ילדים. לשני אם
מהר. יותר הרבה נפרדה השני ■מבעלה

 לנישואיו עיימו והביא גרוש, היה הוא גם
 גבה- נגר, צדוק ילדים. חמישה השניים

 מכנסיים לבוש וקירח, שרירי רזה, קומה,
 בבית־המישפט, כשהופיע אפילו קצרים

ני חודשי שיבעה אחרי ׳מפרנס התגרש
מ נגר חזר הטראגי בלילה בלבד. שואין

 קצרה, לחופשה :אפריקה בחזית שירותו
 נמצא עוזי, !תת-ימיקלע האישי, כשנישקו
ברשותו.

 לבין נגר צדוק בין סועד ויכוח התפתח
 תה גירים וליפי עיזמו, שהתגוררה גרושתו,

 איים במישטרה, שנרשה כפי פרנס, של
 כי טענה, התביעה אותה. לרצוח האיש
 של חשדותיו היה לגיסיון־הרצח המניע
 יחסים מקיימת שפרנס כך על נגר צדוק

 את ממלא שהוא שעה זרים, גברים עם
 גרושתו, היתד. שהיא אף למולדת. חובתו

בגידה. משום במעשיה ראה
׳תאו זו שהיתר. להגנתו טען נגר צדוק

 את לעזוב רצה כי סיפר הוא ותו־לא. נה,
 חיפש צעיר שחייל שגילה אחרי הדירה,

 התלבש, הוא לכן לילה. באותו פרנס את
 כדי לדלת וניגש שלו העוזי את לקח

ל וגיסתה פרנס, אותו חיבקה אז לצאת.
בעדו. עצור

 ■החיבוק עקב שוב. נישאד הגרושים
מזרו להשתחרר שלו מאמציו ועקב הזה,

 וגפלט העוזי הופעל האשד״ של עותיה
ב פגעו ׳מהם שארבעה כדורים, צרור

 פרנס. של גופה של האחורי ובחלק רגליה
החדר. בקיר גתקעו הכדורים שאר

 אך באמור, תאונה, זו שהיתר. טען נגר
 ניסיון- על כתב־אישום הגישה הפרקליטות

צ׳דנו* ימקס המחוזיים, השופטים לרצח.

 הפרקליטות שביקשה כפי גיסיודלרצח,
העניין. את להציג

 עו״ד עויינת. עדה הוכרזה האשה
ה לבית־הדין לפנות נאלץ אורן אברהם
 השופט על־ידי לבקשתו נענה אשר עליון,

ה על ביקורת שמתח זוסמן, יואל העליון
 יד המחוזי, בביודהמישפט הקיימת סחבת
 שוחרר, הוא נגד. צדוק את לשחרר ציווה
פרנס. חתמה לשיחרורו הערובה כשעל
 והם פרנס, אשתו, אל הביתה חזר נגר

 בקן־האהבה כזוג־יוינים, לחיות המשיכו
שלהם.

 ונגר פרנס שוב נאלצו אחד יום אך
 דוכן- על היא ;זה מול זה להתייצב צדוק

 ספסל־הנא- על בעלה, הוא, ואילו העדים
בתל־אביב. המחוזי בביית־המישפט שמים
 לגמגם. פרנס, החלד, דוכן־העדים על
 האשמותיה על לחזור מוכנה היתד. לא היא

 טענות בעלה, נגר, צדוק נגד הקודמות
 וחתמה השוטרים, באוזני השמיעה שאותן
 בעיק- לבית־החולים שהובאה אחרי עליהן

פציעתה. בזת
 היה לעשות, לבית־המישפט שנותר מה

 ולשלוח עויינת, כעדה עליה להכריז דק
 האוהב הבעל של לזרועותיו הביתה, אותה
 רגליה את קיצת ניקב אומנם הוא שלה.

אהבה. תכסה פשעים על אך עוזי, בכדורי
 יחליט כך על ? ניסיון־לרצח או תאונה,

ה בישיבה שישמע אחרי בית־המישפט,
הנאשם. של עדותו את באה

כי אדם דר
הידד על הקרב

 כמידחמה, היה שהבעל שעה
 7אצ האשה שהתה

 הם כי החרימו ואזה הוריו,
רעצמם הגכד את רוצים

 מהמילחמה הביתה חזר אליעזר שמואל
 ישירות פגעה לא המילחמה ושלם. בריא

נש זאת ובכל בבני־מישפחתו. או בביתו,
 ילד. וללא אשה ללא לבד, עתה אר

 היה )23( אליעזר שמואל הטרקטוריסט
)36 ■בעמוד (המשך

1937 הזה העולם


