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 שני בוגד בעליו, שכן ואילך הצהריים
אוניבר של לפילוסופיה בחוג טרימסטרים

הבו שעות את מאך אוהב תל-אביב, סיטת
לשינה. אותן מנצל הוא כך ומשום קר

 מפה- המקום הומה חמש מהשעה החל
 סים- בו רואים אינם המועדון חברי לפה.
 חברתי. מקום־מיפגש גם אלא בלבד, רייה

 בית- ותלמידי בוגרי לכאן באים בעיקר
 מגנט יוני שכן אליאנס, התיכון הספר

 בתל־אביב ילד וכל לשעבר, אליאנסי הוא
בוג בין הכרותה ברית־הסתרים את מכיר

הזה. בית-הספר רי
הת אליאנס בוגרי מתוקה. הרגשה

נוסטאל מול ירמיהו. רחוב על בכלל לבשו
שאותו בית־תה אליאנס בוגרי פתחו גיה

 העדות לפי אשתו, את שם לחפש דבס
ה אהרונוב, מפי בבית־המישפט שנמסרה

בעצמו. נאשם,
 אהרונוב .5להתער סירגו השכנים

 דבם, קציו״המישטרה של ביתו לחצר נכנם
 ב־ מטלון בשכונת א׳ 7 השדירה ברחוב

 שב־ הדירה, לחלון והתקרב פתח־תיקווה,
 אישתי קול את ״שמעתי קומת־הקרקע.

 היו ״שניהם סיפר, דבם,״ של קולו ואת
 :אמרה אישתי במישחק־אהבה. עסוקים
אותי.׳״ הרגת כבר, תגמור ,משה,

 את ששמע ברגע מטורף הפך הבעל
 שכן של לדירתו מייד וזינק אשתו, קול

 שייכנס מהשכן דרש אהרונוב בית. באותו
 דבס, הקצין של לדירתו נוסף, שכן עם יחד
ה־ בשעת־מעשה. אשתו את לתפוס כדי

רייכנברג מרקן
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למדבבית!
 ד01המ ־ הבריטיים הממנים

 להק־ בארץ והמנוסה הותיק
 לר מציע בכתב השכלה יית1

המקצו את בביתך ללמוד
 שנוסו בשיטות הבאים עות

 זבחו-ל. באריז בהצלחה
 פיקוח תחת הם הלימודים
ומפק מזרים צוות ובהדרכת

 ההו־ כוחות מטובי שהם חים
בארץ. נראה

 קורסי .
 71{- מקצועי סיווג

 נהנה׳וז
 י מדופלמים מנה׳דו .2

 חשבו! וראית
 שונים קורסים ג.

וחשבונאות נהנה־ח

־ שרטוט .1 כני  ט
ומכונות בנק

 מכונות טכנאות .2
בניו {.טכנאות

 חשמל טכנאות ■4
מוסמך חשמלאי .5

ת ולווקדנ;ווז נגרו

 .הכגה1
 בגרות לבחינות

 לבחינות. חננה .2
מוקדמות

!לחיי?ים_..............
קס,ד0זמ,?,י^<יטיסם1\
9"ייט'.זימ י״׳ויץ י'יהס י ״ 1
נ כקיר״ ״״ויו < ־ג
ט 1 — ־־ - ____•

'- - ף. תונ כ ־ ! ־ ' -ייל ׳

שפות אנגלית ת ו חרו א
הרמות בכל אנגלית .1
צרפתית .2
ערבית .3
גרמנית .4
ת .5 עברי

הלשון •־שיפור עברית .6
שיפור הסגנון -
ה כנ ה
ון י נ כ ט ל
ת לי ג אנ ו
ה ט סי ר ב י נ או ל
ת שו ר  ל
ם די מ ו ל  ה
ס ר קו  ב

ו ד ס ע ם • צי ע ו  י
ה ר עז ת ל שי אי

פי ני ס  ב
ם י נ ו נ י ו ם ה י סי רי ב ה

 לטכניון הכנה .1
במתמטיקה

ה .2  לטכניון הכנ
 בס׳ויקה

 הכנה {.
 לאוניברסיטה,

3̂ באנגלית

 אלקטרוניקה ;1
 מעשי ורדיו

 ללימוד מעבדה (כולל
ת ״ נ  אזעקה מכשיר נ

דדיו) ומכשיר
 יסודי קורס .2

 ורדיו באלקטרוניקה
 1 אלקטרוניקהתקשזרתסוג

נטלויזיה יסודי קורס ■4

 גרפיקה .1
 שימושית

 ג בוגריםציור .2.
1 שנות 38

1
 קורסים ;נז־ז

ולבחירתו

 עיתונאות .1
 ציבור וקזסי

 פסיכולוגיה .2
ם .3 ח  מו

מוסמכים

ת ^ ו ע : ש ה מ ש ר ה  ה
^ 2 0 .1 3 - 8 .0 0. 
ה. ללא. ^ ק ס פ ה

ירושלים
 22 ההסתדרות

224749 טל. .

חיפה
 30 נורדאו

637040 טל.

תל־אביב
 מקצוע׳ ל״עוין ■המדור

ע 1 לדנ שי ט רו  שוי
424162.טל

חולון רחובות באר־שבע
ז ^ ה ע ס. ש ש ו ר׳ ■ רי שפרינצק בי״ס דתי תיכון ני־ס א׳ מקין תיכון ני-ס ■
^ 0 י׳. • 1.0 16 0 14 קהיר קדושי 50 ויצנון 15 השלום

--------  -  -_____ 1
$84289) טל.

 מבטיחים והם בקרוב, להפעיל עומדים הם
הופ תיערכנה סרטים, יוקרנו במקום בי

מוסי לשמוע יהיה .וניתן אמנותיות, עות
במייוחד. טובה קה

מםיפריית-ד,תקלי אחדות הגויות במרחק
 רייכנברג חנוך נוסף, אליאנסי פתח טים

קטנטו בחנות המרק. פונדק את ,26,־ד בן
שולח מיספר חנוך דחם דו־מיפלסית, נת

כי הציב הבאר ומאחרי באר, בנה נות,
 בחם ענקיים, סירים ועליהם גז של ריים

 סוגי מעשרה למעלה מדי־יום מתבשלים
 כשעזר־כנגדו בעצמו, מבשל שהוא מרק

 פסיכולוגית שלו, הפרטית החברה משמשת
 במרכז מעבודתה שהתפנתה במיקצועה,

 יחד העסק את לבנות ובאה ביפו הקהילתי
איתו.

 ל- סטודנט שהוא תנוך, של למרקיו
 טוב מרק מלהיבים. שמות מינהל-עטקים,

 מרק שרמנטי״! ״צרפתי נקרא במייוחד
 ״שגעון נקרא מאפריקה כנראה שמוצאו

 ו״אינדונזי מלהיב״ ״נזיד גם ויש הג׳ונגל״,
 פתוח המקום וכהנה. כהנה ועוד מטריף״,

 שעת- ׳ואת שבע, השעה למן ערב־ערב
 גם ויש הסועדים. אחרון קובע הנעילה

 מתו- בהרגשה ״שייצאו אחרונות, מנות
״ קד-״

חיים דרכי
שטרח מ׳שחק־ מי ץ־ב מ

 אשתו את ס5שמ טען הוא
 והמיששרה — קצין־מישטרח עם

ודהעריס לטשטש השתדלה
 כאשר אחרי־הצהריים, ארבע היתד, השעה
ש וגילה משנתו אהרונוב אהרון התעורר

 היה הביתה. חזרה לא עדיין יפה, אשתו,
 הזה התאריך ואת ,10.1.76ה־ בשבת, זה
לעולם. אהרונוב ישכח לא

 אישתו את לחפש ויצא ממיטתו קפץ מיד
 חשד ניקר אהרונוב של בליבו הצעירה.

 של ביתו אל היישר מיהר הוא נורא.
 מפקח בדרגת קצין־מישטרה דבס, משה

 גילה בטוח,״ ״הייתי בסביבה. המתגורר
ב בבית־מישפט־השלום השבוע אהרונוב

אשתי״. עם קשרים יש ״שלדבס רמלה,
 של הבאים צעדיו את לשחזר קשה לא

כ אחר־הצהריים, שבת באותה אהרונוב,
קצין־המישטרה של לביתו מבוהל שיצא

 קצץ־ עם בפרשה להסתבך סירבו שכנים
יהיו. אשר הנסיבות ויהיו מישטרה,

 הוא עשתונותיו. את איבד לא אהרונוב
 במצב־חירום, נמצא שאדם שבמיקרה ידע

 ,100 לחייג עליו מיידית, לעזרה זקוק והוא
 הוא לעזרתו. לבוא ימהרו ושומר-החוק

לטלפן. רשות ביקש
 ה־ למוקד ישיר בקו ׳100 חייג אהרונוב

 התורן. היומנאי לו ענה ומייד מישטרה,
ל שוטרים שני מייד שישלחו ביקש הוא

 אותו לתפוס כדי דבם, הקצין של ביתו
 איתו שנמצאה אהרונוב, של אשתו ואת

 רגע שימתין ממנו ביקש היומנאי בפנים.
 שהתייעץ מי עם ש״ד,תייעץ ואחרי הקו, על

 לא אבו כזד, דבר ,בשביל השיב: במוקד,
נבוא.׳

 והתאספו התריס, ליד חזרה ״חזרתי
 הכניסה על-יד 60 עד 40ל־ קרוב בינתיים

 כבר עברה לשם כשהגעתי דבס. מר של
 מדברים אותם שמעתי לפחות. רבע-שעח

 לה: אמר דבם מר דברים. מיני כל על
 יחיה הוא למשבר. להיבנס לו תני ,חכי,
 אני ,משה, ענתה: והיא שבור.׳ יותר

 לו נציע אם שבור. הוא שעכשיו חושבת
הדב מן לחתום.״ יסכים הוא כסף, קצת
 ואש- שקצין־המישטרה אהרונוב הבין רים

ו אותו לשבור דרכים מתכננים תו־שלו
הרכוש. על לוותר לאלצו

 קצץ־ של לדירתו מחוץ אל חזר אהרונוב
 לקולות להאזין והמשיך דבם, המישטרה

 לפתע, הגיעה. לא חמישטרה לחלון. מעבר
הת לפנות־ערב, חמש השעה בסביבות

 הקצין־ של דירתו את לצאת יפה כוננה
ל תפם קדימה, זינק אהרונוב המישטרה.

 רץ הוא כשיצאה, וחיכה. בחצר, בנה
 במקום נפלה ויפה בפניה, בעט לעברה,

ממיצחה. זורם כשדם
 שהזמין מי מישטרח. הזמין הקצין

 דבס. משה הקצין, היד, הפעם הניידת את
 היא ארצה נפלה שיפה אחרי בהתחלה,

 מילה. אמר ולא במקומו קפא המום, היה
 המתנפל, את לעצור אפילו ניסה לא הוא

שהת האשה, של החוקי בעלה אהרונוב,
כמטורף. נהג

 שהסתבך, כנראה, הבין קצידהמישטרה,
ב התפוצצה שהפר-שה העובדה עצם בשל

 את ששמע עד קפוא נותר הוא דירתו•
 לה. לעזור העז לא אז, וגם יפה של קולה

 לר, לסייע ניסה לא יד, לד, הושיט לא הוא
 שוכבת אותה השאיר החצר, מקרקע לקום

בשלולית־דם.
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