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בשרשרת אונם
,,נעורים״ כמוסד

 חניכים ארבעה אנסו
ת, אח גערה י

וחצי. ׳שעתייס במשף
 ד,שם בדוי, (שם רחל של הוריה
או שלחו לפרסום), נאסר האמיתי

 להרחיקה כדי נעורים, למוסד תר,
 התגוררו. שבה הדלה, מהסביבה

 במוסד כי בוודאי קיוותה היא גם
 בחברה, להשתלב תצליח החינוכי

 חדשה כמהגרת יותר תרגיש ולא
 הכין הגורל אולם מברית־המועצות.

אכזרית. הפתעה לרחל
 בני במקום, הנערים מן שניים

 המתולתלת הצעירה את חמדו ,17
 כאשר לאנסה. והחליטו ,18ה־ בת

 על בתורנות־שמירה רחל היתד,
ינו בחודש התגוררה, שבו הביתן

 דלת־ על השניים הקישו השנה, אר
להיכנס. וביקשו הביתן

 נעלה בביתן, לבדה שהיתה רחל,
 אחד לפותחה. וסירבה הדלת את

 איתר״ ושוחח הדלת ליד עמד מהם
 אשר מחברו, דעתה את הסיח וכך

 המיקלחת חלון דרך לביתן התגנב
בכוח. אותה ותפס

ה מיטת על אותה השכיב הוא
 שמיכה המכוסה הצרה, סוכנות

 להתפשט. עליה וציווה משובצת,
 את וליטף חולצתה את פתח הוא

 להתפשט סירבה ־וכאשר שדיה,
 סטר בכוח, אותה הפשיט במו־ידיה,

אותה. ובעל לה
הרא יצא רק בכותל. ראש

 חברו, נכנם וכבר החדר מן שון
 את מחדש לפשוט עליה ציווה

 בינתיים הספיקה שאותם מכנסיה,
 שני הוא. גם אותה ובעל ללבוש,
 במקום, שעברו נוספים, צעירים

 הם גם והחליטו האונס על שמעו
 לביתן נכנם מהם אחד להצטרף.

 במגע איתו תבוא הנערה כי ודרש
 אבר- את מלטף החל הוא אוראלי.

וה הנפחדת הצעירה כאשר מינה.
 אותה חנק לצעוק, התחילה מיואשת

אותה. ואנס להשתיקה כדי
 הרביעי הגברבר גם נכנם כאשר

 וחבטה וצועקת, בוכה רחל החלה
 תחנוניה כל אך בכותל. ראשה את
 כתב־האישום, לדברי עזרו. לא

 ד״ר הפרקליטד, על-ידי שןהוגש
 משך הנערה נאנסה פילפל, דרורה

ה ארבעת על־ידי וחצי שעתיים
תוקפים.

 יחל, בני־הנוער של ■מישפטם
 המחוזי בבית־המישפט אלה, בימים

בתל־אביב.

רי האברך אזו המין ו
 העבדקן הישיבה תלמיד

 אבזרי־מין קנה כי נאשם
מזוייפים. בצ׳קים

 אמסטרדאם, יהודית התובעת,
 הנאשם, בתמונת והביטה חזרה

הג האמינה. ולא יופיטרו, מרדכי
 ובעל שחורים לבוש •שבתמונה, בר
 המישט־ על־ידי נחשד ופיאות זקן
 בין קנה מזוייפים בצ׳קים כי רה

 ארוס מחברת אבזרי־מין גם היתר
לירות. אלף 39 של בסך

 חלק של תמונה גם היתד, בתיק
 האברך. אצל שנתפסו מד,אבזרים

ב ויבראטורים שלושה שם היו
שו במידות גברי אבר־מין צורת
ה כי גילה הראיות חומר נות•
 מגומי אשד, בובת גם הזמין איש

בקט המופיעים אחרים ופריטים
החברה. לוג

 עבודתו למקום נשאל כאשר
 כתלמיד עצמו את להציג נהג

הו לבית־המישפט פוניבד. ישיבת
 ונראה למשעי, מגולח הגבר פיע

מאחו הדתי עברו את הותיר כי
ריו.

ת * ר במת שיעורים גג. קו
 בסטאטיס־ מאסטר על-ידי מטיקה
 (פעם־ קורת־גג תמורת טיקה,

הו קבלת ו/או בשבוע) פעמיים
 ת״ד (אישיות). טלפוניות דעות
.61451 מיקוד תל־אביב, 45142

מר קחו שיכפול. מכונת *
 וזדיראן 2x4 טלפונים כזיית

מכו לי ותנו טוב, במצב משומשת
 טוב במצב משומשת שיכפול נת
 03־655797 טלפון דומה. הצעה או
בשבת. לא ,03־656848ו־

וארו לינה בהולנד. לינה *
 במרכז שבוע במשך בוקר חת

יש זוג אצל בהולנד אמסטרדם
עב כתיבה מכונת תמורת ראלים

.020־447205 טלפון סוב. במצב רית
86x81x1 ?6101111211
?05113115 7916

מ ?1011311)1 ,131-(18461^ 1008 מ

! ו ל י צ ה
 אלי! להתקשר הפסיקו

 את בטעות פירסם מישהו
■מפ לא ומאז שלי, הטלפון
בסך־ אני לי! לטרטר סיקים

 רוצה שלא נחמד זקן הבל י
 יותר לטלפן לא נא כלום!

!03—243129 לטלפון

 כלה שימלת קחי תקליטים. *
יש תקליטים תמורת מאנגליה 38

 — טלפון שווה־ערך. או ראליים
.03־779573

הולך מה
 בייבי־ דרושה שמרטפית. *
 ב־ נורדאו שדרות באחור סיטר

 לשעה. שקל 15 תמורת תל־אביב,
.76/6 נורדאו שדרות הולצמן,

 תלמיד עממיים. מחירים *
ל סרטים ומשכיר מקרין שמינית
ב ולימי־הולדת למסיבות ילדים,

.03־482920 טלפון עממיים. מחירים
 1 כועסת הגינה מלטפת. יד *

 חשק להם אין בשביתה! הצמחים
 ליד זקוקים הם בחלקה! לגדול

.03*755641 טלפון אבי, מלטפת!

בוסטרינו
 זוהר. אצל באירופה פוסטרים

בהמוניכם. בואו
15x1 11116X1131101131

060̂מ81ז 508
1?311110ז\6? 1

ה בעט אוחזים עטם. פרי *
 ומעוניינים ופרוזה שירד, כותבים

 ישלחו בספר, בדפוס ביטוי לה לתת
 תל־אביב. 26243 לת״ד פרי־עטם

לשיחה. יוזמנו המתאימים

שלית מחפש

 ארבע, בן ביופיו, נדיר קולי
ל קולית מחפש רווק, עדיין
 לתומר, לפנות רצינית. מטרה
.053־24152 טלפון

מיד־ליד

ויינגליי־ אילן רוח. גלשן *
.03—493792 טלפון בהזדמנות. דר

 מיד סבתא בגדי לנשים. *
 ז׳קטים, חלוקים, משגעים. שניה,

 קטיפות תחרות, שמלות, כובעים,
 טלפון זוכה. הקודם כל ועוד•

226428—03.

חשנו! צופתיה
חטו צרפתיה :למעוניינים

 בגיל ודו־שימושית )204(בה•
 יד מחפשת )1973( ההתבגרות

 ,052—86224 טלפון שלישית.
הערב. שעות7ב

״אווה אופנוע. מחפש *
 קילומטרים, 5000 עד או חדש ׳81
.03־762777 טלפון דולר. 2750 עד

ל ולמכירה. להשכרה *
 שלושה פנוייה, -דירה השכרה
 כניסה טלפון. + מרוהטת חדרים,
 מכונת־כביסד, למכירה מיידית.
טל מצויינת. אוטומטית קריסטל

בערב. ,03—882860 פון

נאה גבר רציניות. ל רק *
נח בבחורה מעוניין 31/173 רווק,
 תשובה הומור. חוש בעלת מדה

מי גבעתיים, 1083 ת״ד מובטחת•
.53110 קוד

 גרוש עורך־דין מתאימה. *
להת נא במתאימה. מעוניין 46 בן

.03־865899 לטלפון קשר
 בן 24/176 צעיר צפונית. *

לפ מעוניין ומקורי תוסס קיבוץ
 הינך אם הכרות, למטרת בך גוש

 קיבוץ לגילי, לכתוב צפונית.
.12225 מיקוד הגושרים

מעונ 33 בן נחמד מענגת. *
 חטובה עם מענגת בידידות יין

מי תל-אביב, 36199 ת״ד וחמודה.
.61361 קוד

לקבל רק לא
 ,33 בת גרושה חברתי, עבור

 וטוב־ נחמדה סימפטית, מאוד
 משכיל ואמיתי, כן ידיד לב.

 רק ולא לתת המסוגל ונאה
 ת״ד וארוכה. כנה ידידות לקבל
ח׳• עבור חולון, 2538

 רווק, אני אהבה. נישואי *
מב דירה + 45/160 ביתי, חושב,

אה לנישואי טובת־לב צעירה קש
 טלפון חגי, הדדיים. וכבוד בה

.03־222023
 34/157 וחמודה קטנה *

 יהיר, לא אך המשכיל לך מצפה
 שתהיה ובכלל שביר לא אך העדין

 קיפ־ של בשיר כמו כזה מושלם
.אס לינג .  סגורים. לנישואים .
תל־אביב. 30459 ת״ד

ם אזלו ל בו
סים־ כל אזלו למה שאלה:

המער בגרמניה הבישול רי
בית!

 המזרחית בגרמניה תשובה:
 סיינס־פיק־ בתור נמכרים הם

שן!
סולו

צירופים
אפשריים

 )25(ופנוי חמוד ונחמדות. *
 ביחסים מעוניין ורכב דירה בעל

ו חושניות יפות, עם דיסקרטיים
 תל-אביב 22530 ת״ד נחמדות.

).1 מס׳ (עבור
עס איש לאירופה. טיול *
 מעוניין 30/178 ונאה צעיר קים

ל כשותפה וחטובה נאה להכיר
רמת־גן. 4434 ת״ד לאירופה. טיול

בפח. מה  אי
ת למי פ כ אי

 מסודר 33 בן ציבור איש
:לומר מבקש
 כתוב, מה לי איכפת מה

איכ לא אם כתב. מי לי איכפת
 לי איכפת מה כתב, מי לי פת
כתוב! מה

לכ להפסיק לך איכפת ואם
 טלפון עמי: התקשרי תוב,

.03־456970

 עצמאי, מאסיכית. תמיכה *
כל תמיכה מציע ורחב־לב מבוסס
ו נאה לצעירה מאסיבית כלית

אינ קשר עימו שתיצור חטובה
 תל־ 36852 ת״ד ודיסקרטי. טימי

.61368 מיקוד אביב,
 איש־עסקים שמנה. לא *
 יפה בצעירה מעוניין ונדיב עשיר

 לידידות !)שמנה (לא •וחושנית
 תמיכה — למתאימה דיסקרטית.

מי תל־אביב, 30161 ת״ד נדיבה.
.61302 קוד

 סטודנט משדתןש. בילוי *
לה מעוניין 22/168 וביישן נחמד

 16 בת חיפה מאיזור בחורה כיר
 7566 ת״ד משותף. לבילוי 19 עד

.31070 מיקוד חיפה,
נח 24 /172 היום. בשעות *

 ורכב, הומור חוש בעל וגזעי מד
 גדולים, וכלבים ושמש ים על מת

סכסית גיזרה בעלת בנאה מעוניין

נשו אפשרי היום. בשעות לבילוי
תל־אביב• 30214 ת״ד אה.

שם. שבוע פה, שבוע !*
 ברוג־ לצ׳רלם דומה מאוד, נאה
 ועדינה ביפה מעוניין 26/180 סון,

 בתל־ שבוע שבועיים, כל לבילוי
.057־73866 יוסף, באילת. או אביב
 נאה צעיר ביישן מדריכה. !*

 ת״ד .40 עד במדריכה מעוניין
חיפה. ,45121
 דרושה תיקווה. איבד >*

 והדרכה יסודי לטיפול מדריכה
 לצעיר החיים בהנאות ראשונית

 תיקווה. ואיבד שכמעט 18 בן נאה
מי חיפה, 45059 ת״ד לרציניות

מובטחת. סודיות ,31449 קוד

!1111
ה ולאורה הרס״ר !לאסעד
 הלב מקרב רבה תודה נהדרת.

 אתכם ששהינו הנעימה השהייה על
 גם ד״ש המועילה. העבודה ועל

 מה־ שושן. שמעון המתוק לחבר
ואיריס. סיוון גדנ״עיות

ר1 ש מ חד

 בנך הולדת עם למוניקה.
לז שהתחיל (דורון) ״טיקטיק״

 ו־ שתחזרי נקווה בלילות. מר
הלוה קילר עם את גם תזמרי

 דגי, יורם, מהמעריצים טת.
ויוסי. אסף

בי המניין. מן שלא חווייה
 קפה כוס כנה, ידידות רק קשתי

 בסיגנון / מיני כל אותי והפתיעו
 על ועלה / בגישה ובכלל בביטוי,

המופתע. בעלי כולם
 למדור לי־לה־לו, תודה אז

לפי־תור. כולו המשיב ולקהל
מהקפה נורית

כסך! 1אי חיש
 להודיע, מה לך יש אס אז

 לספר לברך, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טובח, בדיחה
1 קדימת

לב יבולה הודעה כל •
מילים. 2 0 עד לול

תמו לצרף שרוצח מי !•׳
 עגלת- האבוד, הכלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופין, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 גבי על תיכתב ההודעה !•
 ״העולם למערכת גלויית־דואר,

 תל-אביב ,136 ת״ד הזה״,
 לה מצורפת כן אם (אלא

להש יש זה במיקרה תמונה.
א במעטפה). תמש תתקבל ל

ב בעל-פח, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
 את תכלול חגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

תודעה. בעל-ח של

2333 הזה העולם




