
 עונת את פותחת ״ארטרא״
ולאיים ליוון הנסיעות

של בת חברת שהינה לחו״ל, טיולים מארמי ״ארטרא״
הציגה ״טראבקס״, — הוותיק והתיירות הנסיעות ארגון

החגים לתקופת ולאיים, ליוון תוכניותיה את לאחרונה
שלאחריה. הקייץ ולעונת הקרובה והאביב

״ארטרא״ חברת כי מסר החברה, ממנהלי שפריר, ר. מר
:ולאיים ליוון תוכניות של מגוון מבחר השנה הכינה

 8 בנות וסיורים נופש תוכניות החברה מציעה ביוון, )1
 באתונה לשהייה משולבות תוכניות או באתונה, ימים

אוויה. ובאי וראונה במפרץ נופש ובאתרי
 ימי 3 על מבוססות ימים, 10 בנות נוספות תוכניות )2

 נופש באתרי נופש ימי 7ו״ באתונה וסיורים שהייה
שונים.

 לשהייה ״ארטרא״, ע״י מוצעת מיוחדת יוקרה תוכנית >3
 המעולה במלון נופש ימי 7־1 באתונה ימים 3 בת

 פורטו־הלי, והנופש הקייט בעיירת .?1^1 — והמפואר
 רשת ע״י ומנוהל ביוון התיירות בענף ל״פנינה״ הנחשב

— הידועה הצרפתית המלונות
ארוחות ושתי העברות סיורים, גם כוללות התוכניות כל

ליום.
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ה מר ץוובסקורה ק
עצמית לעבודה צילום מעבדות

צילום לסד
2טל׳ 6 בצלאל רה׳ ■רזשלים 3 3502 

 והדפסה פיתוח צילום ראשון קורסים מחזור
ם לבן בשחור למתחילי

 658677 טל׳ 23 ביאליק רח׳ תל-אביב
ם קורסים שיכים למתחילי  לבן. שחור - ולממ
ה קורסים ם. להדפס א בצבע/סיבכרו  מרוכזת סדנ
בסטודיו. לצילום קורם בצילום. המשך ללימודי

עמיחי איתן
מזיקים הדברת

 (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים
 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

ורכושן. בריאותן על בשמירה
̂ 2272 ת.ד. ,18 מודיעין רח׳ רמת-גן,

,6 481/75 עסק 21־071 רש׳ 790114־5־70.
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. במדינה
 )74 מעמוד (המשך
 ליהנות לשכנה לתת יש לכן ולגנוב.
מהספק.

 הספיק אחר גנב כי האפשרות
 המטמון את ולקחת לבית להיכנס
 זיכה אשר השופט, את שיכנעה

 מכל לשעבר בעלה ואת מרים את
אשמה.

ט שפ מי
ות81־(1ו3ד מועד

כן, נדת רש?
א!7 כווגה

 שהנאשם מאמינה כבודה ״האם
 מעביר היה ולא כך, כל מסתכן היה

 האדם של הביטוח כספי את דווקא
 ז״ לפורענות מועד שהוא הזה,
 מקרין דרור הסניגור בסיכומיו שאל

פורת. מרים השופטת את
ה תחת עדיין היתה השופטת

 שגרם הנכה עליה שעשה רושם
 את ביטח זה נכה הנוראה. לתאונה

 בעל כהן, משה הנאשם אצל רכבו
 .1979ב־ בתל־אביב, סוכנות־ביטוח

 ו־ ביטוח־חובה עבור שילם הוא
 לירות, 6,600 של סך ביטוח־כולל

 שכהן, אלא בסדר. הכל כי וחשב
 זה סכום העביר לא משום־מה,

ל נגרמה כאשר דהביטוח.1לחבר
 ומכוניתו קשה דרכים תאונת נכה

 כי לו נתגלה כליל, כמעט נהרסה
 נוסף כלל. מבוטח אינו בעצם

הבי סוכן נגד האזרחית ולתביעה
 תביעה גם המישטרה הגישה טוח,

 ב־ דבר קבלת על נגדו פלילית
 הראיות ואי־סדר. בילבולמירמה.

 הכסף את קיבל כהן ברורות. היו
 ליעדו. אותו העביר ולא מלקוחו

 בבית־המישפט, גם בכך הודה הוא
שבה בתקופה הסבר. לו היה אך

מקרין פרקליט
לנכה להאמין

 את העביר הזה, הביטוח נערך
 היה המישרד אחר. למקום מישרדו

 ומחמת ואי־סדר, בבילבול שרוי
 העביר לא ברשלנות, ואולי כך,
הסני לחברת־הביטוח. הסכום את
 הטענה את הדגיש המלומד גור

למ רוצה היה ״לו אותה: וחידד
 היה האם לקוחות, בכספי עול

 נכה, של בכספו דווקא לגעת בוחר
תאו כמה בעבר כבר גרם אשר
 סרבו אחרות וחברות-ביטוח נות,

 סיכון עליו נוטל היה האם ? לבטחו
הסניגור. שאל כזה?״ גדול

ו לגירסה, האמין ביודהמישפט
 כהן נאשם בה שהעבירה כיוון

זיכהו. פלילית, כוונה דורשת

ר תריסר ס שתיים ח
של הסופי לזיהוי_______

האצבע טביעת________
גקודות שתי חסרות היו

 הינד סמך שעל לחשוב, ״מחריד
)80 בעמוד (המשך
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ראשונה ממדרגה אנושי במיסמר
אפיקים קיבוץ חברת מספרת

:גרה, 1 הקיבוץ מייחמת על
מבעלה, גרושיה ת ק י בע החברה 11ס בעיוו את ומנתחת
:ארץ יתי ב זעשי 1 בקיבוץ

התגוט ו

̂מהקיבוץ
 הפלה תעשי ילד, אמצי 

' /  לעבוד! כבר ותתחילי • /
 לא איש בקיבוץ. חברים לי אמרו
 על שעובר את להבין היה יכול
 ב- לפתע שחלתה צעירה, אשה

 במשך ושחייבת קשה. מחלת־דם
 במיטה,״ להימצא הריונה תקופת כל

 קורותיה על פיק לאה מספרת
 בקיבוץ האחרונות השנים בשמונה
אפיקים.
 לאה זומנה שבועות כמה לפני

לח על-מנת מזכירות־הקיבוץ, אל
 היא שבו הסכם־גירושין, על תום

 גם אלא מבעלה, רק לא מתגרשת
מהקיבוץ. ■

:פיק לאה השבוע סיפרה
 את לעזוב עלי ההסכם, ״על־פי

 ילדי, שני את בו להשאיר הקיבוץ,
 לאחת מוגבלת לבקרם לבוא וזכותי

 ישלם מצירו הקיבוץ לשבועיים.
 ל־ משלמים שאותו זעיר, סכום

 יותר הילדים ואת עוזבי־קיבוץ,
ב בשנה, פעמיים אלי לקחת לי

חופשות.
 זורקים שבעצם מהעובדה נדהמתי

 את לי ולוקחים מהקיבוץ, אותי
 כאילו לי, משלמים ובסוף הילדים,

 בא הקיבוץ עזיבת של הצעד שכל
מרצוני.

 שמזכיר- לאחר לקיבוץ הגעתי
 לאפיקים. לעבור בי הפציר המשק

 דגניה. בקיבוץ חברה הייתי לפני־כן
בואי שעם לי, הבטיח המזכיר

 הזכויות כל את אקבל לאפיקים
 לכן מדגניה, עוד לי יש שאותן
ה תקופת לאחר לאפיקים. עברתי
לעבוד. התחלתי הקשה הריון

 שבו מקום־עבודה בכל עבדתי
ה לעבודתי והעדות אותי, הציבו
 המקומות שבכל בכך, היא טובה

דור עדיין בעבר, עבדתי שבהם
לשם. שאשוב מסדרן־העבודה שים

 בהריון, הייתי שוב בשנה לאחר
 שוב — עצמו על חזר והסיפור

 חברי- ושוב קפדנית, שמירת־הריון
נש נשמתי. את ממררים הקיבוץ

ל נכנסת ״לאה כמו טענות מעו
 לה מתחשק שלא פעם כל הריון

והח חולה, הייתי אבל לעבוד,״
להגיב. שלא לטתי
 שגל־ההש־ הבנתי לא עוד אז
 לאחר בפני, חומה יהווה הזה מצות

 השניה לידתי עם ממיטתי. שאקום
 וכבר בעלי, עם הבעיות החלו
נכ התמונה אל פרידה. על דובר
לע והוחלט מזכירות־הקיבוץ, נסה
 אם שתחליט אסיפת־חברים, שות

 לא. או בקיבוץ לחברות אתקבל
 שלא הוחלט שבה האסיפה, לאחר

 שרוב משום לחברות, התקבלתי
 בכלל הזה העצום בקיבוץ החברים

 להעלות הוחלט אותי, הכירו לא
שנית. מועמדותי את

הרכי החלו האסיפה אחרי אבל
 בודדה עמדתי והשמועות. לויות

כל התארגן בעצם שבה במערכה,


