
ל3ד כיסו•
 )43 מעמוד והמשך
ה על להקל כדי ארוך ורוכסן
 חלב לבקבוק כיסוי גם הכנו מוהל.

ה על השומר מיתלה עם לתינוק,
 העגלה. על לתלותו שאפשר חום,

 לשמיכה להוסיף גם שכחנו לא
התי וכאשר לחצניות, עם ניילון

נספ לא הם צרכיו את עושה נוק
בקלות.״ לנקותם ואפשר גים

 את מטריחות גם ותמר מרים
מת לבתי־הלקוחות, ובאות עצמן

 קטלוג את מראות מודדות, כננות,
 מציעות שלהן, הצבעוני הבדים

 בעלי עם הרעיונות את ומעבדות
הבית.

מש בד ״לקנות מוסיפה. ותמר
 לשלב אבל יכולה, אחת כל גע

 את ייצרו שהם כדי נוספים, בדים
 אחת כל לא המיוחד, הסגנון
 המוני, אינו שלנו המוצר יודעת.
 סטוקים. על עובדות לא ואנחנו
 המסויים בד שומרות גם אנחנו

 שבעוד שיתכן שאמרה ללקוחה,
תר שהיא נניח חודשים, שלושה

 הבד. מאותו נוסף מוצר להזמין צה
 הם איתם עובדות שאנחנו הבדים
ותח מתקמט לא דיאולן כותנה,
רות.״

 מערבבות לא
תחומים

מר ריס ת חד גם מתכננות ו
ה בכל וחדרי־שינה רי־ילדים ■■)

 מודרני, רומנטי, עתיק, סגנונות.
 דו־ הוא כיסוי כל מטורף. או זרוק
 צבעים בשני לבוא ויכול צדדי

 מרופדים, שהכיסויים מכיוץ שונים.
כשמיכה. גם לשמש יכולים הם

 כריות תופרות הן לכיסוי-המיטה
ו גדולה אחת כרית או תואמות

 מפיות המיטה. כל לרוחב עגולה
 וכמובן ולארון־הטואלט, לשידה

 להזמין יכול שרוצה מי וילונות.
 גם בד. מאותו למנורה אהיל גם

 להזסץ. ניתן הטואלט לכיסא כיסוי
וציפיות. ציפות סדינים וכן

 יכול עצמו את אוהב שמאוד מי
תי ראשי עם כיסוי־מיטה להזמין

סאטן. בד בשילוב יד וריקמח בות
 הכל כי מסובכים, קצת המחירים

 הבד בסוג המיטה, בגודל תלוי
והאפליקציות.

וה הזהב ידי בעלת כהן, מרים
 ספרדיה ,39 בת היא הפורה, דמיון

 בצרפת גדלה בירושלים, שנולדה
 במארסיי. ואופנה תפירה ולמדה

 ומגדלת ילדים, לשלושה אם היא
כלבים. ושני סבתא בעל, בבית

 לשני אם נשואה, מלצ׳ט תמר
אחד. כלב רק ומגדלת בנים,

צמו שכנות גם להיות זה איך
 זה האין יחדיו? לעבוד וגם דות

 ספק״, ללא ״כן, מדי? רציני הימור
הע לשעות ״מחוץ תמר. משיבה

 כדי מרחק על שומרות אנחנו בודה
 וחוסר־ מישפחות סלט יהיה שלא

 מגיעים שהבעלים ברגע פרסיות.
 עצמנו את מנטרלות אנחנו הביתה

 לכל עקרות־בית והופכות מהעבודה
דבר.״
 השותפות הצלחת סוד הוא מה

 לי יודעת, שמרים ״מה ביניכן?
 לא לדוגמה, אני, מושג. בו אין

מחט. להחזיק יודעת
 — הביצועיסטית היא ״מרים
 ורוקמת. תופרת גוזרת, מתכננת,

ומנ בדים קונה שרת־החוץ. אני
מער לא אנחנו הכספים. את הלת

 מה יודעת אחת כל תחומים. בבות
מקומה.״

 מאין האלה, הגאונים והרעיונות
 בשיא משיבה מרים באים? הם

 נעזרת גם ואני ״מהראש, הכנות:
 בי שמעוררים יפאניים, בז׳ורנלים

ב תופרת מרים נוספים.״ רעיונות
 של וביתה הבלאגן,״ ב״חדר ביתה,
כחדר־תצוגה. משמש תמר
 תבוא ולראות, לבוא שרוצה מי
 בהזמנה תמיד אך הברכה, עליה

מראש. טלפוני ובתיאום
מקו מתנות להביא שאוהב מי
 התשובה. זאת יקרות, ולא ריות

 של ריקה זכוכית צינצנת לוקחים
ב אותה ממלאים דבש, או ריבה

 כיסוי קונים בשקדים, או אגוזים
 שקל, 50 של מצחיק במחיר צבעוני

 שתשמח יפהפיה מתנה לך יהרי
אחד. כל

המרכזית מהתחנה הסמוי המולטימיליונר
בארצות־הברת. המניות בשוק קשור היה
דולר? מיליון 70 של לרכוש הנרצח הגיע איד

 היא פה לשוק בקשר ההרגשה לי.הבורסה
מאוד.״ רעה

רצחה
שובי

ה לאחד שפרצו שוטרים ך■  של הרביעית בקומה מישרדים * י
 בתל־אביב, המרכזית בתחנת בניין
 המקום בעל של גופתו את גילו

 הרוצח דם. של בשלולית מוטלת
 באבא כדורים כמה מקרוב ירה

נתגל שגופתו ,74ה־ בן שיינבוים
 ל- מסרה שאלמנתו אחרי רק תה

קו יום חזר לא שהאיש מישטרה
הביתה. דם

ש מה כל ולכן צוואה, השאיר
 פרקליטה תופס. אינו עליו, חתמה

 מבית־המי־ מינוי קיבל שרה של
הנר של העיזבון את לנהל שפט
 גם אליו הצטרף ואחר־כך צח,

הבנים. פרקליט

אינפורמציהס
עמודים 32ב־

 אינפורמציה של עמודים 32
תנו על חוברות מוסמכת. רשמית,

 ניו־יורק, של בבורסה מניות דות
 כדאי מה יורד, ומה עולה מה

לא. ומה לקנות
 ברור היה כהן־צידון לפרקליט

 בבורסה עסקים ניהל סול שהבן
אביו. הוראות לפי ניו־יורק של

הפר מצא זה גילוי אחרי יום
.אחר מיסמך קליט  דף זה היה :

באמצ שיינבוים, אבא של חשבון
רשי ובו שיינבוים, סול של עותו

 טלפון מיספר לפי מניות. של מה
 איתר החשבון, דף על רשום שהיה

 לאבא ששלח המוסד את כהן־צידון
תנו עם דף־החשבון את שיינבוים

 הזה העולם לכתב המניות. עת
 דוויסקי הפרקליט השבוע הסביר
 עסקים היו לא שיינבוים שלסול

 אך, נידיורק של בבורסה אביו עם
 יפוי| אכן היה לבן המישפטן, ציין
 בארצות־! ייצוגו לצורך מאביו. כוח

הברית.
 כהן־צידון שבידי אחר מיסמך

 הנרצח,! של ידו בכתב רישום הוא
בבור הנשברות מניות מאות על
 האב שיינבוים ניו־יורק. של סה

 של וקניה מכירה של רישום ניהל
מניות.

 היתה החוקרים של המסקנה
 רקע על נרצח שיינבוים ברורה:
 שאותם דמי-שכירות על םיכסוך

 נעצרו, חשודים ארבעה מקבל. היה
עדיין. נמצא לא הרוצח אך

 שיינבוים, אבא של אלמנתו
פג החמישית, אשתו שהיא שרה,

אח שנים, כשלוש לפני אותו שה
ל הראשון מבעלה שהתאלמנה רי

ש ידעה לא היא שנים. 10כ־ פני
 ארבע לעוד קודם נשוי היה אבא

ב דרכו את שסיים הגבר נשים.
ב המישרדים באחד דם שלולית

 כחודשיים, לפני המרכזית תחנת
 בשנות .18 בן בהיותו לארץ עלה

 ונסע ישראל את עזב החמישים
 חזר שנים חמש לפני לניו־יורק.

לארץ.

ל העבירה שיינבוים רה
 המיסמכים, יתר בין פרקליטה, ״■

 שיי- אבא של לידיו שהגיע מיכתב
 מותו. לפני ספורים ימים נבוים,

ב 23 התאריך את נשא המיכתב
 סול על-ידי ונשלח ,1982 דצמבר

 מוושינגטון. הבכור, בנו שיינבוים,
הו הבן עמודים. 32 כלל המיכתב

ה שוק מצב על לאביו בו דיע
 ״שוק ניו־יורק. של בבורסה מניות

לה לוינטיה יש מתנדנד, המניות
 אינו השוק אבל חדשה. לרמה גיע

שיש החומר כל פה, לך יש יציב.

 הנאמד הזה, ההון היכן אך
דו מיליון 70ב־ המישטרה על-ידי

 שיינבוים אבא הגיע איך ? לר
 מימן מי אלה? במניות להחזיק
 של הון העביר הוא האם אותו?

 הבורסה אל ישראליים משקיעים
 מסל שאחד היתכן ניו־יורק? של

 שיינ־ לאבא שמסר אלו, שקיעים
ש חשד מניות, לקנית כסף בוים

 רצו ולכן אותו, סידר הקשיש
 כן על השמועות האם ? אותו

 במהי־ התעשר שיינבוים שאבא
 היו שנים. כמה בתוך רות־שיא

לרציחתו? הסיבה הן והאם נכונות

פג אבא של הבנים שני את
ה הקבורה. בטקס רק שרה שה

 הוא 38ה־ בן (סול) שלמה שניים,
מהנ הוא )37( ודניאל עורך־דין,

 עורך־הדין את ביקשו הם דס.
כ אותם לייצג דוויסקי שמואל

אביהם. של העיזבון מנהל
 שלמה לעורך־הדין פנתה האשה

 האינטרסים את לייצג כהן־צידון
 נציג ביקש אז בעלה. בעזבון שלה

שחת מיסמך שבידו לציין, הבנים
 אביהם של החמישית אשתו מה

 התחייבה היא ובו הנשואין לפני
 של מנכסיו חלק כל על לוותר
 החליט זאת למרות לעתיד. בעלה
ב להתגורר לעבור הטרי החתן

 מייד החדשה אשתו של דירתה
 מיסמך חוקיות על החתונה. אחרי

 כהן־צי- הפרקליטים התווכחו זה
 עורך- של כשהמענה ודוויסקי, דון

לא שהמנוח היא האשה, של הדין
ונכדיו שלמה כנו עם שיינבוים נרצח

כוח יפוי

במדינה
הווי

וד□1הע אות •אידו 200
המדיטציה חסידי

 מחפשים המדנסגדנמלית
 שימנעו איש, 200

המוח. ומיל אסונות
 קורם שעברו רבים ישראלים

טרנ מדיטציה של ומתקדם בסיסי
 לשלב בערגה ממתינים סנדנטלית

היו עתיקת הטכניקה של החדש
 ה״סידיס״ הוא החדש השלב מין.

 לה רכשה שכבר תורה ).811(18(
העולם. בכל ומתרגלים אוהדים

 המשכו היא החדשה התיאוריה
 חתי־ הישן. המדיטציה תירגול של

 הפעילות את מפחית הישן רגול
ו המתרגל, האדם של המנטלית

 מלמדת, החדשה הטכניקה אילו
ה את השיטה, דמתרגלי אליבא

 הקיימת העוצמה את להפעיל אדם
 בכל השוכן הטבע חוקי בבית
 מדריך קוטאי, אלכם ואדם. אדם

 את מסביר מתל־אביב, למדיטציה
 של סידרה ״זוהי :השיטה עקרונות
 ידע לפתח לאדם הנותנות טכניקות

אובייק לידע בניגוד סובייקטיבי,
 מדובר מודרני. מדע שמעביר טיבי

 על־ידי שפותחו נוסחות בסידרת
 200 לפני שחי סטנג׳לי מהרישי

 הנוסחה את מתרגל אתה אם שנה.
 כוכבי מערכות את רואה אתה

השמיים.״
 קוטאי, לדיברי שלום. כשורת

 ה- למחקר האירופית האוניברסיטה
 אצל תודעה שינויי בודקת מהרשי

ה הסידיס. את שמתרגלים אלה
מתר שכאשר הוא בטכניקה עיקר
 (ובעיקר שלמה, קבוצה אותה גלת
הה מורגשת הריחוף) טכניקת את

 מביא קוטאי הסביבה. על שפעה
 בעיר לדבריו. כהוכחות דוגמות

 היתד. בארצות־הברית מסויימת
 קבוצה הגיעה למקום רבה. פשיעה

ב גרמו, והם סידיס מתרגלי של
הפ אחוז להפחתת בעיר, היותם
ניכרת. במידה שיעה

 את הקובע הוא הקבוצה גודל
 לפני באו וכך השפעתה, מידת
מוק לחמישה קבוצות שנים חמש

 בצפת ביניהם בעולם מתיחות די
ה פחתה במקום שהו שהם ובזמן

אלימות.
 150 שהו שעבר החנוכה בחג

 לדעת שפיים. בקיבוץ מתרגלים
ה על השפעה להם היתד, קוטאי
תקו באותה שנמסרה חוסיין צהרת

 במשא- לפתוח נכונותו בדבר פה
 נמשך הקורם ישראל. עם ומתן

התל יכולים ואחר־כך שבועיים
 התורה את בעצמם לתרגל מידים

בביתם.
 600כ־ בישראל עברו היום עד
 שמחירו הסידיס תירגול את איש
חו מועבר שבו לקורס דולר 1000
 חסידי ממוקד ישירות הלימוד מר

בשווייץ. המדיטציה
 חדש, קיבוץ מוקם הארץ בצפון

ה חסידי יתגוררו שבו שמו, פלח
 שם יהיו אם קוטאי לדעת טכניקה.

 הטכניקה אח שיתרגלו איש 200
 פני את לחלוטין ישנו הם יום, כל

 המיזרח פני את ואולי המדינה,
 סובלנות שלום, של לעידן התיכון
לזולת. ואהבה

י ב ר ם ד חיי
שה1א6ו זכויות

 אין כי מען הסגיגור
הגבר, את זחפזות

 היא האשה כי ויתכן
העכירות. אה שכיצעה

 עורך־הדין של ההגנה טענת
 בעיני חן תמצא אולי מקרין דרור

 בוודאי היא אבל הפמיניסטיות,
 סופי של בעיניה חן מצאה לא

ראו את החשידה המישטרה הררי.
סופי, עם יחד המתגורר פורמן, בן

 קסטות 150 גנב אשר הוא כי
 סופי. של בדירתה שנמצאו וידיאו
ממקו שנגנבו הקסטות של שווין
ל מגיע בתל-אביב שונים מות

 אבל לירות. שי רבים מיליונים
 היא כי במישטרה טענה סופי

הש למטרות הקסטות את קנתה
כחוק. לה שייכות והן קעה,

 את בתחילה עצרה המישטרה
 סוטי, את שיחררה אך השניים,

 תישעה אחרי פלילי, עבר לה שאין
 פורמן. את במעצר והחזיקה ימים,
 פורמן של מעצרו על ערר בעת
 נוגד זה כי מקרין הסניגור טען
 המיש־ כאשר הזכויות, שוויון את

האשד. את מאשימה אינה טרה

 הגבר. על מחפה היא כי וחושבת
בעבי נתפסו מעטות נשים ״האם

 הסניגור. שאל פליליות?* רות
 התייחס שטרוזמן אורי השופט
 אמנם אמר הסניגור, של זו לטענה

 בטוח כל-כך אינו זה במיקרה כי
 ובכל עצמאית, באמת האשד. כי

הגבר. את בערובה שיחרר זאת

67 2376 הזה העולם


