
עה פלדוורס  מצי
ח ט א הי :העונה ל

ה סיור ק מרי א מית ב ת הדרו שתתפו  וה
ז׳נרו דה בריו השנתי בקרנבל

 תשלומים 10ב־ הסיור ממחיר ,/! : בלעדית הצעה
!רבית ללא חודשיים

 לאלה עתה, מציעה ״פלתורס״ הוותיקה הנסיעות חברת
 האקזו־ לחוויה להצטרף ברשותם, מצויים והממון שהזמן

 בין הדרומית באמריקה ימים 31 בן מקיף סיור של טית
 הקרנבל בחגיגות שתחילתו 26.3.81—24.2.81 התאריכים

 מכל תיירים המוני המושן ז׳נרו, דה בריו הסוחף השנתי
 נ/3כ־ של :מיוחדים אשראי בתנאי זאת וכל העולם, רחבי

 רבית! ללא שווים, חודשיים תשלומים 10ב־ -הסיור ממחיר
 והטיולים הקבוצות מחלקת !מנהל שפריר, רחמים ימר

 כולל, הסיור כי ׳מסר ״פלתורס״ חברת של המאורגנים
 הימר־ בערים מלהיבות חוויות בריו, הקרנבל לחגיגות פרט

 — ומקסיקו פרו צ׳ילי, ,ארגנטינה, ברזיל, של כזיות
 הדרוס־ הקייץ של היפה בעונה מרתק תיירותי מסלול

אמריקאי.
 בשל רב, עניין מעורר הסיור כי שפריר, מר מסר כן'

 ישנם המשתתפים ובין נערך, הוא שבה הגבוהה הרמה
 נמנים אינם אשר ואחרים, חופשיים מקצועות בעלי גם

 ה״קלא־ המאורגנים בטיולים המשתתפים על כליל בדרך
סיים״.

מור שבטיולים הוכיח הנסיון כי עוד ■מסר שפריר ימר
הטיולים כגון: שלמה, יבשת פני על הנערכים כבים

 דרום־אפריקה או הרחוק המזרח הדרומית, לאמריקה
 אינדיבידואליים טיולים ע״פ הקבוצתית המסגרת עדיפה

 ההנאה ומיצוי הזמן ניצול מבחינת והן המחיר מבחינת הן
הסיור. מיעד

עמיחי ולויתן
מזיקים הדברת

^ (ג׳וקיס), תיקנים לחדנרת מומחים
*3 3 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי
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ו מיליון — בגן־מאיר נד,־פארק
השל הקומה היתד, שממנו חצי

 ועוד וחצי שנה מתקיימת ישית
 הפננינג גם עצמה בכוחות עושה

אחרים. בגנים או בגן־מאיר

ארם דרכי
*■ הרביץ אבל וכה

לשעבר קיפוץ בן
מואשם צה״ל וגבה
ביחס אשתו עז־ידי

הילדים ובלשי כלפיה אלים
 השטיח על שיחקו ועדי תומר

לפתע בביתם. שבחדר־המגורים

ב רגלה את ששברה לאחר אריה
ו רגלו את איבד אריה תאונה.

במלחמת־ששת־הימים. מעיניו אחת
וה היפה גבה־הקומה, הבחור

צעירו ״את ליבה. את כבש ביישן
 טענו ותמימה,״ חסרת־ניסיון נת
 עדיין יודעת ״אינך מישפחתה, בני

 חיים קצת. חכי החיים. על דבר
 עמדה בילי קלים.״ אינם נכה עם
לאריה. ונישאה דעתה על

 הראשון בהריונה היתד, כשבילי
באלי בעלה בה נהג תומר, עם

 הרף.״ ללא אותי ד,יכה ״הוא מות.
 אותו. לאהוב המשיכה היא אך

 לעזרה. זקוק פשוט שאריה ״הבנתי
 כל קיבל לא הוא הפציעה לאחר
ש קשה, זה כנכה. נפשית עזרה
 קטוע- נפה הופך וחזק בריא אדם
וללא־עין.״ רגל

שולמן מתלוננת
מהמישטרה הגנה

 חדר־המדר- מכיוון חריקה נשמעה
ש וקבועה, קצובה חריקה גות.

 את וצימררה המישחק את הקפיאה
הילדים. גב

 ה־ צלילי את היטב הכירו הם
נפ המישחק אביהם• של פרוטזה

 נצמדה עדי נפתחה. הדלת סק,
נמ נעמד, תומר בבהלה. אמה אל
להר על־מנת יכולתו ככל תח

 ״אבא, אביו: אל ופנה גדול, אות
לך.״ לך אותנו, עזוב

 עזרה. לא הילד של פנייתו
 דודתם אחותו, ניצבה האב מאחורי

גרו — מובדט רותי הילדים, של
 עם מיד שתקפה בריאח־בשר, שה,

ד,מגו הילדים את לבית כניסתה
 בזרועות אחז האב אמם. על ננים

 כאחוזת בד, היכתה והגיסה אשתו
״טינו רותי, צרחה ״זונה״, דיבוק.

 אישה להיות אותך אלמד אני פת,
טובה.״
 לא והנאה, הצעירה האשד, בילי,

 גדר אריה, בעלה, להתנגד. יכלה
הפ ואחותו הבית כל לאורך אותה
מכותיה. ליאה

ב התחוללה זו אלימה תמונה
 לשעבר. קיבוץ בני שני של ביתם
מוכ יפעת, קיבוץ בת שהיא בילי,

ש ויפה, אינטילגנטית כאישה רת
 על־ בבני־מישפחתד, רב זמן נלחמה

 בן שולמן, לאריה להינשא מנת
את הכירה היא רמת-הכובש. קיבוץ

 לאחר אינרוף״. של, לא ״אני
תוקף בכל אריה סירב פציעתו

חושבת ״אני נפשי. טיפול לקבל
 המהירה הפיסית שהתאוששותו

הבע השיקום. אנשי את הטעתה
 האלימות הודחקו. הנפשיות יות

ה היו כלפי שד,יפנה והתוקפנות
ל לעזור ניסתה בילי תוצאה.״

טיפול לקבל התחיל והוא אריה,
הלך ״אריה אדלר. במכון נפשי

הפגי לאחר אבל ברצון, לפגישות
 שהמטפלים הכריז השלישית שה

 יכול לא הוא הוא. ולא — פסיכים
ה בנבכי החיטוט את לשאת היה
 הנפשי,״ החיטוט את ובעיקר עבר

אשתו. מספרת
 ועדי 9ה־ בן תומר הילדים, שני

 בכל כמו קורבן, הפכו ,5,־ד בת
 המקרים באחד גירושין. מיקרה
 אביו, על-ידי תומר הותקף שבהם

ובי לתחנת־המישטרה הגיע הוא
ה תקיפה. על תלונה למסור קש

 את להבין ניסה המופתע חוקר
 ואבא אמא ״אם ושאל: מניעיו

 היית אז גם טובים, ביחסים היו
 היסס לא תומר ן״ להתלונן מבקש
 אני איגרוף. שק לא ־״אני וענה:
ה בו־אדס.״ אבל ילד, רק אמנם

 הילד של הלב אל הנוגעים דברים
להת מישטרת-חולון את הביאו
 כל תשומת־לב. ביתר למקרה ייחס
בילדים או בבילי פגע שאריה פעם

עליהם. והגנה המישטרה ניצבה
 בהליכי פתחה בילי של,ר. הבל
 צו, הוציא בית־המישפט גרושין.
ל אריה של כניסתו את המונע

 בית־ דן קצר זמן כעבור בית.
בו הפעם שנית. בנושא המישפט

ש העובדה בגלל צו־המניעה, טל
לשי הזקוק צה״ל נכה הינו אריה
ביתו. רותי

 הגנה. כל ללא נותרתי ״שוב
בק איתי נמצאים המישטרה אנשי

 הם שעות. כמה כל טלפוני שר
 אומרת עלי,״ ששומרים היחידים

בילי.
 הבעל, טוען שקר,״ רבדיה ״כל
הנהו סחטנות, של שיטה ״זוהי

 את מכיר אני גירושין. במקרי גה
 יש והגונה. טובה אשד, היא בילי,

 מאחר כלפי, מרירות הרבה בה
 לעבודה זמני כל את שהקדשתי

 אריה, לדברי לבית.״ מאוד ומעט
 שהמפעיל כבובה, בילי פועלת

 לא ״מעולם ׳עורך־הדין. הינו שלה
 לזכות בכדי אד עליה׳ יד הרמתי

 האשמות לטעון עליה במישפט
כלפי.״ כבדות
המישט־ של המייוחד הייחס את

 כמובן אריה מסביר אשתו כלפי רה
ב־ נוהגת ״המישטרה :מאליו

 בכובד־ראש, מישפחה סיכסוכי
 רצח של מיקרים כבר שהיו משום

תלו הזניחה שהמישטרה מפני רק
 במיק־ גם מוכות. נשים של נות
 משום המישטרה מתערבת זה רה

 על ימים כמה כל מתלוננת שבילי
 עצת שזו וכמובן אלימה, תקיפה

שלה.״ עורך־הדין

אורון פרשת
♦ חל1ר היתה היכן

 למאסר• גור בידדן באשר
 אהובתו באה לא ,071;;

המישסט לבית
 שאלה פסק־הדיח״ היה ״מה

 הזה, העולם כתבת את אש רחל
 המישפט שתוצאות אחרי שעתיים

החד במהדורות פעמיים שודרו
שמע ולא מאוחר ״ישנתי שות.
הסבירה. תי,״

באו וסטודנטית משוררת רחל,
 כאשר גור את פגשה ניברסיטה,

לאוני מנתניה בטרמפ אותה אסף
הת השניים בין תל־אביב, ברסיטת

אש חברה
לדעת רוצה לא

 איש עניין מצאו והם שיחה פתחה
 חזר ערב באותו עוד ברעותו.

שסיי אחרי לנתניה, לקחתה גור
 כי שמע, כאשר לימודיה. את מה

 ! גילה ספרי-ילדים, כותבת היא
 | ד,פ־ הם עבורה. אותם לאייר רצון

 ! אולם קצר. זמן אחרי נאהבים כו
 | חז- היכרותם תחילת אחרי חודש

 בנווה־ הוריד, בבית לגור רחל רה
 ואב נשוי גור כי ידעה היא נאמן.
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