
 הנעיד. לפתרון להביא מנחם ניסר.
 אל משנות חוזרות פניות על־ידי

 יואל שר־חדתות אל נשיא־המדינה,
 סזלימני הרבני. בוודהדין נשיא
 הדיינים הרכב את לשנות ביקש

 משום שלו, התיקים את ששמעו
 לכך האחראים הם היו שלדבריו
נפתרה. לא עדיין שהבעיה

כ מרירות בכיס, תעודה
 טען גיהינום,״ סף על ״חיי לב.

 ״היא ממיכיתביו. באחד סולימני אז
 לא אני הבנות, את נגדי מסיתה

 בהתפרצויות־ דשרוי לראותן זוכה
 לתת מוכן היה לא סולימני בכי."

 ותרד תישבר ״שהיא לאשתו. גט
 הדבר אולם קיווה, ברכיה,״ על
התרחש. לא

 טיפול כל מקבל אינו הוא כיום
האמ בידו אין שכן פסיכיאטרי,

 קורת־ לו אין עבורו. לשלם צעים
תקו וכבר ראשו, מעל קבועה גג
 לעבוד. מסוגל שאינו ארוכה פה

 הרכב כנגד היא העיקרית טענתו
 הרבני בביית־הדין שישבו הרבנים

 רוצה אינו הוא מזונות. לו ופסקו
בנו עם לקשר פרט מאשתו, דבר
 היה עוד קצר זמן לפני עד תיו.

 בינו. שלום־בית שייערך חלום, לו
 גז זה חלום גם אולם אשתו, ובין

 עבור לדבריו, נלחם, הוא וכיום
צדק. ימ׳ישפט עריכת

 הפוסקים התחשבו לא לטענתו,
 שבקושי ובעובדה הנפשי במצבו

 בלבד, עצמו את מקיים הוא רב
בכי במישרה עובדת ׳שאשתו בזמן

 מדינת־י׳שדאל בבנק־הפועלים. רה
ב לעזרה לתחינותיו נענתה לא

 לא השיפוטית והמערכת דיור,
מישפטי. סעד מתן בצידקת הכירה
 אינו הוא אימים. כמעגל הם חייו
 או אחר, דבר על לחשוב מסוגל

 שנה 11״ אחר. בעיסוק להתרכז
 מתייפח, כימעט הוא זועק,״ אני

 סולימיי לי.״ שיענה מי ״ואין
 כי המציינת תעודד, בכיסו נושא

 ובליבו אחוזי־נכות, 100 בעל הוא
עזה. מרירות

ה ההגדרה הוא משוגע־הרחוב
החו סולימני, של למצבו מקובלת

 יוה־ מיעבודה המובטל בנפשו, לה
 בבעיותיו רדוף ברחובות משוטט

האישיות.

שפט מי
■3הד כמיצזוזז

— יצווה הרבי ,,אם
 — יאסור אס אדבר;

 וארקב אשתוק
״בבית־הסוהד !

 אותי לעצור רוצה ״המישטרה
 את שאגלה עלי, ללחוץ כדי רק

 את לי שמכר האיש של שמו
 איש פסטרנק, אריה טען הזהב,״

 בתיווך ההשוד מבני-ברק, דתי
 מטילי־ שני במכירת חוקי בלתי
דולרים. רבבות שערכם זהב

 הארכת את ביקשה המישטרה
 ימים. 10 בעוד פסטרנק של מעצרו
 בכל הודה כבר שהגבר למרות
הס לא רק הוא לעבירה. הקשור

 שמו את למישטרה לגלות כים
 את הזהב. את לו שמכר האיש של

 המישטחז, כבר הכירה הקונה
 אשר משטרה, איש שהיה מכיוון

עס גילוי לצורך כנראה הושתל
כאלה. קות

״ממי ויבוא". הרבי ,,יטרח
 שם את אגלה ולא אדבר לא לא

ל שאילתא שאגיש לפני המוכר
 חיים לשופט העציר הסביר רב,״

 יתיר הרב ״אם נחמני. שימחה
 הרב ואס למישטרה, אגלה לי,
 ולא בכלא ארקב לי, יתיר לא

 הוא הרבי החשוד. הסביר אספר,״
 של אחיו בן קרליץ, נסים הרב

בבני־ברק. ידוע ופוסק החזון־איש
 פס־ את לעצור החליט השופט

 למישטרה והציע זאת, בכל טרנק
 ״אם העציר: אל הרב את להביא

ה יטרח ■לצאן־מרעיתיו, דואג הוא
יס לא ׳ואם הכלא. אל ויבוא רב
 להביא המישטרה ׳תוכל הרב, כים
 לשאול כדי הרב אל העציר את

בעצתו.״

 — מעבידים כתבנית. *
 להדפסה לכתבנית זקוקים אתם אם

 לצילום או שעות לפי דחופה
.02־244539 טלפון — דחוף
לל בואו אנגלי. אקצנט *
 שמיניסטית בעזרת אנגלית מוד

 אנגלי״ ״אקצנט בעלת מצטיינת
.03־482920 טלפון הנחה. 50/״סוב־

 מוכן מיני. כד תמורת *
מ ולכתוב, לקרוא ערבית, ללמד
הצ מיני כל תמורת תו ועד אלף
.30־395377 טלפון אלי, עות.
 שעורים מתחילים. פחות *

מתחי ולפחות למתחילים בגיטרה
.03־492839 טלפון גיל, לים.

א ל

לגזע!■□
 של מקסימים גורים למסירה

 טלפון ליד־דוברמן. כלבה
.03־745710

^—— 1 1■̂■
 שמיניסט סרטים. מקרץ !*

 בימי לילדים סרטים מקרין חמוד
ה את ומארגן ובחגיגות הולדת
 — אייל אקורדיון. עם מסיבה
.03־482920 טלפון
ח שותף *  תל- בצפת לדירה /

תש דולר, 120 טלפון, עם אביב
.03־235521 טלפון מראש. לום

 או ערך שווה תן — כלים מדיח
.03־482920 טלפון שקלים.

מיד־ליד

 מחפשת ישיבה. עגלת *
מת ישיבה עגלת אנושקה עבור

.03־246276 :בערב טלפון קפלת.
תכ בהזדמנות זהב. טבעת *

 ואופנתיים חדשים יהלומים שיטי
.03־764458 טלפון ערך. ובעלי

הגדירה פינת

 כולל זוגית, מיטה למכירה
 053־27386 לדני, לפנות שידה.

ב 20 בהרצל הגלידה לפינת או
נתניה.

 טנדברג טייפדק מצויץ. *
 טלפון שקלים, 5500 מצויץ. 310

אהרון. ,03־257347

 מחפש 24/176 רווק וגם. *
 למטרות 24 עד 18 בגיל רווקה

 ת״ד רציניות. למטרות וגם ידידות
רמודהשרוו. 1331

סטו שתי קשר. מחפשות :*
 בבדידות מאסו 23 בנות דנטיות

 33559 ת״ד רציני. קשר ומחפשות
.61334 מיקוד תל־אביב,

,27 בן דתי נאה. בחורה *
 בחורה להכיר מעוניין ורווק נחמד
 רצינית. למסרה ונחמדה כנה נאה,
 מיקוד ירושלים, 16309 ת״ד

91162.

 הינד אם בית. לבנות• *
 לא ומתחשבת, ועדינה יפה פנוייה,

 טד אלא אגואיסטית ולא קמצנית
 ילדים, ואוהבת אנושית בת־לב,
מש במיסגרת בית לבנות הרוצה

 קשר ליצור מוזמנת הינד פחתית,
.053*42201 טלפון אפי, עם

 נחמד כחולת־עיניים. *
 בחולת־עי- להכיר מעוניין 23/172

 לרמי, כתבי ורצינית. נחמדה ניים,
תשו ,20692 מיקוד יקנעם, 67 ת״ד
מובטחת. בה

 בחור רצינית. היכרות ,*
רצי בהיכרות מעוניין וביישן נאה
 מסר ,32 עד 22 בת בחורה עם נית

ב3928 ת״ד דירה. עם דרת ירו /
.91039 מיקוד שלים,

מער צבעונית. טלוויזיה *
 מיז- ,4.4 ארון — שינה חדר כת
מצ ארגז שידות, שתי פרדייס, רון
 טלוויזיה תמורת נהדר, במצב עים

 טלפון הוגנת. הצעה או צבעונית
.03־312619

 מקרנה קח אינצקלדפדיה. *
בעו המשוכללת סופר מילימטר 8

 או בעברית אינצקלופדיה תן לם,
 — לילדה אופניים קח שווה־ערך.

— סלוני שולחן — כביסה מכונת

צירופים
אפשריים

ובעל- נאה טלפון. לציין *
ל וחטובה ביפה מעוניין אמצעים
 נא .35 גיל עד דיסקרטית, ידידות
 :לכתובתי ולשלוח טלפון לציין
 מיקוד תל-אביב, 32306 ת״ד

61322.

ס אמן כ ס ה

 אמן ,30/188 קשת, מזל בן
 לאשה עצמו את מציע הסכם,

 בדירתה לבלות 40 עד 20 בת
 תל- 37593 ת״ד היום. בשעות
אביב.

 ,28 צייר, ציירת. עם *
 עם משמעותית בהיכרות מעוניין

 בירושלים גר הוא ציירת/אמנית.
מי ירושלים, /א3928 ת״ד הרחוקה.

.91039 קוד

ד חלו■ צ ב
 דירת בעל 33/178 אמרגן

 ב־ מעוניין ורציני, רווק פאר,
 להיות טוב — ויפה רצינית

 להיות מאשר זה בצד זה תלוי
 טלפון !זה ליד זה תלוי

.03־441998

 מאוד, נאה סוער. סכס +
 גיל בסביבות בחור מחפש 30/170

 לסכם וקשוח גברי נאה, ,30ה־
 מיקוד תל־אביב, 2555 ת״ד סוער.
61025.
ב מעוניין חובה. סודיות !*
להי 50 גיל עד סימפטית אשה
 חובה סודיות דיסקרטית. כרות

חי ,44748 ת״ד מובטחת. ותשובה
פה.

מדריכה רוצה
 26/190 חסר־נסיון צייתן
ומטו מבוגרת במדריכה מעוניין

ירו 6762 ת״ד דירה. + פחת
.91067 מיקוד שלים.

ץ חו ר. מ ד  קיבוץ לאנשי לג
 באמצע חיילים שני שגדשו שניר

 הקיבה, לגדרות מחה אל הלילה
 — הדשא על ללון שביקשנו לאחר

 דב קצת. להתבייש לכם יזיק לא
כץ.

 משאית נהג אתה שתשרף. *
ב מירושלים שירדה הגדולה המק
 שעשית וכמעט בערב שלישי יום

 שטוחה פלטה הקטנה בפיאט ממני
ארנון. מגייר, יותר

 גור- בפינת לכם למכולת. +
 של מחירים במכולת שלוקחים דון

 שאשלח רוצים אתם מרקחת. בית
 הצרכן? להגנת האגודה את אליכם
שרה.

ברכות
 תקחי לא את אם לחווש. *
 אף מעט עוד בידיים, עצמך את

 בתיאבון, מזה וחוץ יוכל, לא אחד
מאהרון.

•ואורית רוחלה לגברוש, *
 אם מיעק׳ב, אושר, והרבה ברכות

וציפי. תר

ונחרדה מהחזית
צא אייזנשטט. ליוסי *
 במקומות לחפש יש מה מזה!

 אתה בשבילך! לא זה כאלה!
 סומכים לא ואנחנו זקן! כבר

 עלינו תשמור שבאמת עליך
ממי. יודע אתה !שצריך כמו

 לך מוסר אני לקטיה.
 שלא למרות הכל, למרות ד״ש

 אוהב. שאני ולמרות מגיע,
באי-שם. מדני

 מחיים. ד״ש לשולה. *
 קטן, זקן מגדל בסדר, הכל
 תדאגי אל עבר, השיניים כאב

לבורסה.

 ה- את קיבלנו למישה. *
 בחזרה. לך שולחים שלך, ד״ש

מהיחי יורי עם חבילה שלחנו
 משפחת עצמך, על תשמור דה,

בחיפה. סמינוב

ה. *  הכל תדאגי, אל לדנ
כץ. מיורם בסדר,

 רמי והילדים לחנה *
תר ואל טובים תהיו ויורם,

 ואל טובה תהיי אמא, את גיזו
משמשון. עליהם, תתרגזי

 אברג׳יל. לשמעון *
אצ והילדים, חיה מהאשה ד״ש
שתח מקווים בסדר, הכל לנו
מחכים. כולם מהר, זור

 מהמורים ד״ש לצדי. *
ברמת־גן.

גול :החמודים לנכדים *
 ך הנכד ודודי איתי, ירון, קרן,
 ול ולגדול, לפרוח תמשיכו טרי,

 מאי זאת כל ההורים. את לעצבן
בחולת. צוברי משפחת תנו,

נסן! !1וו וחס
• אם אז  להודיע, סח לך י

 לספר לברך, לפקס, לחסיל,
 — לקלל ואפילו סופח, בדיחת

קדימה!
לג ח יבול תודעת גל •

מילים• 10 עד לול
חמו־ לגדף סרוגח ס* •

 עגלת־ תאגוד, תגלב — נח
 חסו־ חדירח חמועעמ, הילדים

 המגיע הרווק לחילופין, געת
 יגול — להיכרות עגמו את

 היכולת, במידת זאת. לעסות
התמונה* נס תפורסם

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

 תל־אביב ,134 ת״ד /,חות
 לה מגורפת כן אם (אלא

 לתס־ יס זח במיקרח תמונה•
א במעטפה). תמס  תתקבל• ל

ב בעל־פת, הודעות סום נת
איסי. בביקור או טלפון
 את תכלול הנלוייה •
 הטלפון ומיטפר כתובתו סמו,

הודעה. בעל־ח סל

2337 הזה העולם


