
 של הגרפולוגי״ ״המחשב בעזרת
קורן חנה המפורסמת הגרפולוגית

 חברך א□ דע
אמח דובר

 ימים שבוע נמשך הגרפולוג' המחשב את בביתך חינם נסה
 וכן ואישיותו באופייך תכונות של רב מספר לגלות ותוכל
 תכונות בחבריו והכר הערב מסמר הייה אותך. הסובבים באלה

 האישי לקירומך המחשב את נצל לך. כספרים היו לא שעליהן
קרוביך. ביו ולמעמדו

י פועל הוא כיצד
 תכונות עשרות המפרטים תצוגה וחלונות גלגלים 3 במחשב

 הגרפולוגית שערכה כתב־יד סוגי 100מ־ למעלה על־פי אופי
קורן. חנה

הזה העולם לקוראי מבצע
 המחשב את לביתך ותקבל המצורף התלוש את היום עוד שלח

 הזה). העולם לקוראי (רק מיוחד במחיר הגרפולוגי
 : בםלפונים הנרפולוגי המחשב את להימין ניתן

.03־23*179 ,02־242169

לכבוד
 ישיר לשיווק הישראלי המרכז — מ.י.ל.י.

תל־אביב ,3 אבן־גבירול רח׳
 בגילוי לי יעזור אישר הגרפולוגי המחשב את אלי לשלוח נא

 אליכם אחזירו מרוצה, אהייה לא באם בחברה. ויקדמני תכונות
 במלואו. יוחזר -וכספי פגמים ללא שבוע בתוך
ומשלוח. אריזה דמי ל״י 35 + ל״י 435.— ע״ס צ׳ק רצ״ב
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תינו לכל חו לקו

 )35 מעמוד (המשך
 לאשקלון. שמצפון בפרדסים ההדר

 שלום של בעיקבותיו פסע הוא
 טרקטור נהג הוא אף בישילה,
 של מומחיותו המיצים. במיפעל
 הצילה עיקבות בקריאת הבדואי

 ומנעה שלום, ידידו של חייו את
בישילה. במישפחת כפול אסון

 מים בור ליד אותו ״מצאתי
ו מזוהמים מים נשפכים שאליו

 שבסביבה. מהמיפעלים כימיקלים
 סיפר לגמרי,״ שבור היה הבן־אדם

 אותו, לשכנע ״והתחלתי עבד,
 ולבוא מהפרדס לצאת בטובות,

 בי־ שלום שלו.״ למישפחה הביתה
ה בנו את למוות שדרס שילה,
 חדל ולא להתרצות, סירב צעיר,

ו שמואל את ״הרגתי למלמל:

אכו־עסא מציל
בן״ נהרג לי ״גס

למות...״ הולך אני גם עכשיו
 בצהרי כן, לפני אחדות שעות

 שלום סיים שעבר, הרביעי יום
 מוקדם עבודתו יום את בישילה
 הקומה נמוך )43( שלום מהרגיל.

 מפרדסי פרי עמוסות עגלות מוביל
 ה־ של בית־האריזה אל הסביבה
 יכין של הטרקטורים נהגי מיפעל.

 המיפעל, באישור נוהגים, חק״ל
ב לבתיהם הטרקטורים את לקחת
 גם עשה וכך העבודה, יום סיום

היום. באותו בישילה שלום
 בישילה, לדאגה. מוכה סיבה
 אב שהוא עליו מספרים שמכריו

 פנה, ילדיו, לששת ומסור אוהב
מיו תשומת־לב להקדיש כדרכו,

 חרש שהוא ),8( זמיר לבנו חדת
 ״הסוכריה״ מייוחד. לחינוך ונזקק

בפרדס. טיול היתד, היומית
 לטיול האב צירף כמינהגו, שלא

 הוא ).5( שמואל הזקונים, בן את
 הגלגלים כנפי על בניו את הושיב

 מדגם הטרקטור של החלקלקות
 כנף, כל על בן וכך, ,6000 פורד
ב האחרון לטיול השלושה יצאו
בישילה. שמואל של חייו

 בטרקטור הילוך החלפת כדי תוך
 המהמורות, רצוף העפר בשביל
למס היישר ונפל שמואל החליק

 של הענק האחורי הגלגל של לולו
 ספורות שניות כעבור הטרקטור.

 היה אולם במתרחש, האב הבחין
 נמחץ בן־הזקונים מדי. מאוחר זה

במקום. ונהרג
 של בנפשו שהתחולל מה את
 אין רגע באותו בישילה שלום
ב פרץ ההמום הגבר יודע. איש

ה עצי בין ונעלם אמוק ריצת
 הביא במקום שעבר נהג פרדס.

 ו־ לבית״החולים, הילד גוויית את
 שהוזעקה שלום, של מישפחתו

 זמיר, השני הבן את אספה למקום,
 אחר הפרדס ברחבי בחיפוש ופתחה

 שסרקו הג״א, ואנשי שוטרים האב.
 גם בידם. הרס העלו הפרדסים את

 בעזרת האב אל לפנות נסיונותיהם
 בתהו. עלו רבי־עוצמה רמקולים

 לא למקום שהובאו גישוש כלבי
 האב עיקבות על להתחקות הצליחו
חוש החלו המישפחה ובני שנעלם,

בישילה. שלום של לחייו שים

במדינה
 שהיתר. הסתבר יותר מאוחר ואכן,
לדאגה. טובה סיבה להם

 ב־ במהירות שפשטה השמועה
 רמתי ובשכונת חק״ל יכין מיפעל

 המישפחה, מתגוררת שם אשכול,
 אבדעסא, עבד את למקום הביאה
אש שבצפון הפרדסים את המכיר

 מצא הבדואי ידו. כף כאת קלון
והת קלה, שעה כעבור ידידו את
ממחבואו. לצאת אותו לשכנע חיל

ה כני.״ איבדתי א;י פ ״ג
 גם מה קלה, היתד, לא משימה
 בנו מות על ידע בישילה ששלום

 הגבר אשמה. ריגשי מוצף והיה
 בור באבני פניו את הטיח ההמום

ענ וחבורות הפרי, ובעצי המים
 אולם פניו. את כיסו ודם קיות

ה היה אבו־עסא עבד כי מסתבר
הנכון. במקום הנכון אדם

 בתאונת־ בן איבדתי אני ״גם
 הוא איך ״וידעתי סיפר, דרכים,״
 היה אצלו האסון כי אם מרגיש,

להר שצריך הבנתי שבע. פי גדול
 המיקרה על לו וסיפרתי אותו, גיע
 הבן. אובדן על התגברתי ואיך שלי

ל נשברה שבסך־הכל לו סיפרתי
 מבקשת והמשפחה הרגל, שמואל
 מוכן שהוא ראיתי הביתה. שיבוא

לשמוע.
לי סיפר הוא יותר ,מאוחר

הקטלני הטרקטור
זהירות חוסר

 שבבור המזוהמים מהמים ששתה
 לחשוש התחלתי ואז למות, רצה כי
הו בכוח וכמעט שלו, לחיים גם

 שיקהו כדי מהפרדס אותו צאתי
 גם ימות שלא לבית־חולים, אותו
הוא.״

חיים דרכי
̂ססוח דא ל

נבריא? של הכרתו
 מכלא שנמלט סוזגלר,

 הכמיהה ונתפס, רמלה
 היא עתה לו. להמתין

לאחר — להינשא עומדת
 ריבקה ישבה משנה פחות לפני

 של הוריו בבית אלמדו (״ריקי״)
 בעיניה, כשדמעות בוזגלו, גבריאל
שיש עד לו אחכה ״אני ואמרה:
 הנתפסים אחרון בוזגלו, תחרר.״

 יפה צעיר רמלה, כלא בורחי מבין
 היה כאשר ריקי את הכיר תואר,

 ישראל מישטרת וכל במחבוא,
אחריו. חיפשה

 מישפטו להיפתח עומד השבוע
לברי חבריו יתר ושל בוזגלו של
 תחכה לא בבית־המישפט אולם חה.
 להינשא עומדת היא היפה. ריקי לו

ושחר מתולתל לצעיר אלה בימים
 אותו פגשה היא יוסי. בשם חר

 ושלא לכלא, חזר שבוזגלו אחרי
 ריקי הפסיקה וסולוייג, כפנלופה
לחכות.
 לוזעולס שהעניקה הראיון בעת

 כי ריקי סיפרה כשנה, לפני הזה
 שהיה הראשון האדם היה בוזגלו

היה רבה בעדינות אליה. <*וב

 ואפילו הבית, את ומנקה מבשל
סיפ היא הבוקר. ארוחת את הגיש

 חייה היו אותו שהכירה עד כי רה,
 שלה, הקודם החבר ומרים. קשים

 ו־ מפניו ברחה והיא להכותה, נהג
 הארץ בצפון לדודים בדרכה היתה

 טרמפ. בוזגלו אותה לקח כאשר
 מבוזגלו ריקי ביקשה במכונית כבר

 החל כך איתו. להישאר לה שירשה
 ובוזגלו, ריקי של אהבתם סיפור

 כל כמעט אחדים, חודשים שנמשך
 עד בוזגלו, של בריחתו תקופת

 שהובילה במונית יחדיו שנתפסו
בנהריה. מחבואם למקום אותם

 ימים לפני כמלון. אלימות
 בבית־המש־ ריקי הופיעה אחדים

 במתלוננת בתל־אביב, המחוזי פט
ב היה המדובר אונס. במישפט

 בוזגלו, עם היכרותה שלפני תקופה
 בפתח־תיקווה, חיתה עוד כאשר
 חברה של לחסדיו נתונה והיתה

 היו השניים גלאט. אהרון הקודם,
 לדברי אולם ארוכה, תקופה חברים
 את עזבה 1978 מרץ בחודש ריקי,
 האלימה. התנהגותו בגלל גלאם

 אותה ומכה לה מקנא היה הוא
לנ החליטה והיא קרובות, לעתים

איתו. יחסיה את תק
 ליד גלאם אותה פגש אחד יום
 לדברי בפתח־תיקווה. עדן מלון
 עבר אל בכוח אותה סחב ריקי,

 תדברי ״אם עליה: ואיים המלון,
 כאילו יפה תכנסי אותך. אהרוג אני

 ואלימות באיומים כלום.״ שאין
 המלון מחדרי לאחד אותה גרר
אותה. אנס ושם

 מהמלון להימלט הצליחה היא
 אחריה. נעליה את והשאירה יחפה
 אסתר, גיסתה את פגשה בדרך
קורותיה, את לד, סיפרה ובבכי

אלמדד ארוסה
מדי יותר שנה 18

 ב־ גלאם על להתלונן והחליטה
מישטרה.

אח ימים העניין. נגמר לא בכך
 הגבר אותה פגש כך אחר דים

 עליה איים ושוב האוטובוס, בתחנת
 לשכנע ניסה הפעם אותה, ותקף
 שהגישה התלונה את לבטל אותה
במישטרה. נגדו

 שהגיע עד מאז עברו שנתיים
 בינתיים מישפטי. לדיון המיקרה
 מפתח־תיק־ לברוח ריקי הספיקה

 ולהישבע בוזגלו את להכיר ווה,
 שילמה בוזגלו מישפחת אמונים. לו

 7000 בסך הערבות את עבורה
מ לשחררה כדי שנדרשו לירות
מעצר.

 במגלו מישפחת את עזבה מדוע
 הנאה הצעיר אולם סיפרה, לא

 במיש־ העדות למתן אותה שליווה
 עומד הוא כי הצהיר האונס, פט

לאשה. ריקי את לשאת
ה של בראשותו בית״המישפט,

 סיפורה את שמע לוין, דב שופט
 השופטים התרשם. לא אך ריקי, של

 אלימות, היתה כי לה האמינו
 השתכנעו לא אבל בה, פגע וגלאם

 זיכו והם אונס, מעשה כאן היה כי
גלאם. את

שה השתכנע בית״המישפט אך
 וניסה ריקי על איים אמנם נאשם

 ולא התלונה את לבטל לשדלה
 עונש גלאם על וגזר נגדו, להעיד

בפועל. מאסר חודשי ששה של

* 1 2223 הזה העולם*


