
 ופנינה וחצי, שנה כבר עובדים השניים ן
בהריון. כעת

 רק הדין את לגזור החליט השופט
משירות־המיבחן. דו״ח שיקבל אחרי

אדם דרכי
וצידיגדר אונס

 חזרו הם
 לרעהו איש
 הילדים למען

הדירה בגלל והסתבכו
שנתיים, לפני שהתגרשו, אחרי
לחיות ולנסות לחזור בני־הזוג החליטו

ביילין תובעת
נציג אין

 עזב יוסף, הבעל, הילדים. למען יחד,
 עם לגור ועבר בפתח־תיקווה דירתו את

 יחר חיו כך בנתניה. והילדים גרושתו
 אפריל בחודש אחד, יום ואז שנה כחצי

 למישטרה האשה הגיעה השנה,
אותה. אנס לשעבר בעלה כי והתלוננה

אינם שוב הם כי סיפרה היא (י-
 הגבר הגיע ערב ובאותו יחד, מתגוררים

 הילדים ועם איתה יחד וצפה לדירה,
 הלכו שהילדים אחרי בטלוויזיה.

הטלוויזיה, תוכניות והסתיימו לישון,
 אותה ומשך במותניה הגבר אותה תפס

 והיא בכוח להפשיטה ניסה הוא למיטה.
 פיה את סתם הוא אך וצעקה. התנגדה־

התנגדותה, למרות אותה. חונק והחל
עליו, שהנחיתה והשריטות המכות
 על אולר הניח אותה, הפשיט

אותה. ואנס שבחדר שולחן־הלילה
 ושם לחדר־האמבטיה הלך כשסיים,

באולר. ידיו את חתך
 לדברי בודדת. לאשה דירה

 של לביתה למחרת חזר כתב־האישום
 של הצילינדר את והחליף גרושתו
 בפגישתם בדלת־הכניסה. המנעול

 הוא כי לה, ואמר עליה איים הבאה
 איתה יגמור והוא יוסי״ זה ״מי לה יראה

 היה כ$ושר יומיים, כעבור החשבון. את
 אליה טילפן בתנאי־מעצר. מאושפז

 תלונתה את תבטל כי עליה ואיים
האונס. בעניין
 לדין הגבר הועמד אלה כל על
 על־ידי כתב־אישום נגדו והוגש

 בית־המישפט ביילין. הלנה התובעת
 ביום ההליכים. תום עד לעצרו נתבקש

 צריכה למעצר הבקשה היתה בו
סגלסון, אריה השופט בפני להתברר

 נחמן וסניגורו הנאשם רק הופיעו
יום, באותו ששבתה התביעה, בטיטו.

 לשופט פנה בטיטו נציג. שלחה לא
 לעצור סיבה כל אין כי לשכנעו וביקש

 הסביר הוא ההליכים. תום עד הגבר את
 ורק יחד, לגור חזר הזוג כי לשופט

 מדירתה, תגורש פן האשה של פחדה
 שגרם הוא בודדת, כאשה לה שהושכרה

 כל היה לא לנאשם התסבוכת. לכל
 כיוון הצילינדר, את להחליף צורך
 יכול לא והוא לדירה, מפתח לו שהיה

אישפוזו, ממקום האשה על לאיים היה
סיכם מעצר, בתנאי שם שהיה מאחר

הסינגור. ~
 יתכן אמנם כי התרשם השופט

 מספיקה תהיה לא האשה של ועדותה
 ולכן לשעבר, בעלה את להרשיע כדי

 הנאשם את לשחרר ציווה זה בשלב
ממעצרו.
2438 הזה העולם

החי
מנגן נשק

*  לבדוק אנשי־ביטחון ביקשו לוד ן
 פלסטיני, מוסיקאי של בכליו ^

 תיאטרון במרכז להופיע אמור שהיה
 ירושלים, במיזרח שנפתח ואמנויות

 עימו, שהביא העוד, כלי את פירקו
 לא אך דבר, מצאו לא לחלקיו,

 היו אנשי־הביטחון ולא המוסיקאי
 מחדש. העוד את להרכיב מסוגלים

★ ★ ★
וטעים חמים

 המישטרה עצרה ירושלים ך*
 התמחתה אשר נערים, קבוצת

 שללה את ייעדה ואשר בפריצות,
 מועדונם שהפך נטוש, מיקלט לריהוט
 השאר, בין נתגלו, במיקלט הפרטי.

 מכשירי וכסאות, שולחנות שטיחים,
 שבו מצנם, וגם כיריים וטלוויזיה, רדיו
 טוסטים, לעצמם להכין הנערים נהגו

במיקלט. המשותף הבילוי בשעות

הטובות השנים חמש
 שחקרו חוקרים, הודיעו חיפה ף*
 האשה של המינית התנהגותה את *1

האח השנים בעשרים כי הישראלית,
 בישראל הנשים מחצית איבדו רונות

 שבעשרים שעה ,17 בגיל בתוליהן את
 בגיל רק להן קרה זה כן שלפני השנים

22.
★ ★ ★

״רפת״ ימ״ח
 קצין־ שהיה מי גילה צה״ל ^
 כי אנטבה, מיבצע של התחזוקה ^

 האחרון ברגע בשעתו, נזכר, כאשר
 עמדו שבהם ההרקולס שבמטוסי

 על־מנת לאוגנדה, לצאת צה״ל חיילי
 אייר־ מטוס חטופי את ולשחרר לנסות

 הורה הוא שירותים, אין פראנס,
 לשדה־ הסמוך למושב להיכנס לאנשיו
 החיילים עמדו שממנו התעופה
 גדולים כדי־חלב שני וליטול להמריא,
 בהרקו־ הוצבו אלה המושב. מרפתות

 מאולתרים. שירותים ושימשו לסים
★ ★ ★

ופיתוח שיבח
 באוניברסיטה חוקר דיווח חיפה ^
 אוהלי מיספר כי המקומית, ^

 השנים 50ב־ ירד בגליל הבדווים
 30ש־ אחרי ,30ל־ 2600מ־ האחרונות

 ברובם החליפו, בצפון הבדווים אלף
 בצריפי־עץ, אוהליהם את המכריע,

ובבתי־אבן. בצריפי־פח

ריחם רא השם
 קבלנים שני ביקשו תל־אביב ^
 ציבורית, בחברה מהנדס לשחד ^

 ספר־הטלפונים, לפי כתובתו את איתרו
 זאת היתה כי מדי, מאוחר גילו, אך

 שם בעל אמנם אחר, אדם של כתובתו
 באגף־החקירות כקצין המשמש זהה,
 במה מייד הבין הוא המישטרה. של

 המשחרים. של למעצרם והביא העניין
★ ★ ★
לנישואי! דרכה

 המישטרה מפקד גילה לוד ^
 נשים יותר כי בנמל־התעופה, *■>

 מזוייפים דרכונים כשבידיהן נתפסות
 השכיח מעשה־הזיוף גברים. מאשר
 שינוי הוא הנשים של במיקרה ביותר

 שעמדה גרושה, כאותה תאריך־הלידה,
 להינשא מנת על לחו״ל להמריא
 בשנת־ 3 הסיפרה את ושינתה מחדש,
 להיחשב כדי ,4ל־ ,1939 שלה, הלידה
 האמיתי. מגילה שנים בעשר צעירה

★ ★ ★

עריסה נישואי
 המי דוח־מבקר גילה ירושלים ף*
 אנשיו שערכו בביקורת כי דינה, ^

 כי גילו, הם התושבים מירשם בנתוני
המו האזרחים אלפי מאות שמות בין

 גם מצויים כנשואים, במירשם פיעים
 מגיל למטה ילדים 524 של שמותיהם

שגה. מגיל למטה אף מהם ואחדים ,10

ע/ מ׳ מ ע א׳

/ ד 1ל 7•

 את/ה אם הגיע.. האביב
המת הזה, המדור אולי פנויה,
 ארוכה, הפסקה אחרי עתה חדש
 לכד להיות להפסיק לד יעזור

 או לשעה/יוס/שבוע/חודש
 שום על אחראית לא אני יותר.
 או הדלת סן! על לכם שצץ דבר

התק בעיקבות בית-הקפה
 לקרוא שאמרח די דרכי. שרות

 אותם לתקתק מיכתביכם, את
 לדפוס. ולהוריד שגיאות בלי
בעצמכם. תעשו השאר את

 להרשות יכולים האמיצים
 מיספר שמם, את לפרסם לי

 ואפילו הכתובת, או הטלפון
 לא רצוי תצלום, לשלוח

 השאר הבר־מיצווה. מתקופת
 מיכתבם מפירסום ייהנו

 מיספר ויקבלו בעילום־שם,
בקשר. תהיו זהו, במקום. מזהה

★ ★ ★

צימחוני אביר
 ולא לעשן, להפסיק החלטת אם
עשויה )1000/84( לד, הילד כל״כו

 לארח אוהבת במיטבה, אשפית שהיא
 קמצנים. ושונאת לארוחות,

★ ★ ★
א שהתחתנה שלי, חברה  מזמן ל

 אבל בחיים, מאוד מסודר גבר עם
 אינו שכסף אומרת שלאינדע, נראה
א אבל מאושר, אותך עושה  הו

העצבים. את מרגיע
★ ★ ★ ,

 מת■ אינך ,מדוע בנושא: ועוד
 רווקה תישארי לבסוף הרי חתנתז
זקנה!■

 אוהבת מצירו), בסדר זה דוקומנטים,
 יפה טוב, ולאכול לרקוד לבלות,
 ובריאה מרובעת לא ומבחוץ, מבפנים
בה״). לטפל אצטרך (״שלא

★ ★ ★
למערה שעלה דרש!
 שם־ הוא ,(משה משה אביב

 דור לשעבר מושבניק ,28 המישפחה)
 עורר־דין, הפך כמעט בארץ, שביעי

 בתור שקיבל משכורת־הרעב אבל
 שינה והוא לו, הספיקה לא סטאז׳ר

 גדולה בחברה לעבוד התחיל הוא כיוון.
 הוא כך תכשיטים, ולייצוא לייצור
 מעלה־ עלוז הזמן במשך לי. מספר
 לא או ותאמינו הדרגות בסולם מעלה

 לעצמו הקים הוא בערך שנה תוך —
 גאה הוא דלפון, של ממצב חברה.
 כסף, של חדש לעולם עבר לספר,

יפה. ומכונית נאה פנטהאוז הצלחה,

יפות גם.מורות יש

טמולרש שלומית
 סמולרש שלומית כאשר
 אומרים מורה, שהיא מספרת

 לן, מאמין <לא כלל, בדרד־ לה.
 מחמיא, זה נראית.' לא את

 ״למה מרגיז. קצת גם אבל
המורות שכל חושבים אנשים

 ממושקפות, להיות צריכות
 תיסרוקת בעלות משופמות,

שו היא ונעלי־גולדהד קוקו
 היא, אחרות. גם יש אלת•

 בלונדית, יפה, ,25 בת למשל.
 בצורה מתלבשת מטופחת,
 לעבודה כשהולכת גם אופנתית

 בפרדס• היסודי בבית״הספר
כא•

 של מילתה את לקבל אם
 שום ואין ירוקת־העין, המורה
 היא לה, להאמין שלא סיבה

 שלה, התלמידים את אוהבת
 אוהבים והם ד', כיתה בני

 אפילו הם בחזרה. אותה
 כבר, שתתחתן לה מנדנדים
 איך להם מובן שלא ואומרים

 לא היום. עד אותה חטפו לא
 רצינית סיבה שיש נראה

 מכל, יותר הזה. בנושא לדאגה
 היא העבודה, שעות אחרי

מענ אנשים להכיר אוהבת
 שטיילו כאלה בעיקר יינים,

 על סיפורים ולשמוע בעולם,
אחרות. בארצות החיים

משה אביב
 כאשר סובלת לא היא כי לעזור,

 גם רצוי הקרובה. בסביבתה מעשנים
 בעל לפחות או כמוה, צימחוני, שתהיה
 בת רווקה היא לנושא. פתיחות

 מטר), 1.70( תמירה שלושים־פלוס,
 ועיניים ואדמדם ארוך שער בעלת נאה,

 מוסיקה שוחרת נוסף: פרט ירוקות.
 אביר אתה, ומכאן היא, כאן עד ואמנות.

 ויותר, שלושים בן חלומותיה.
 רומנטי, חוש״הומור, בעל אינטליגנטי,

 10ב־ לפחות גבוה נאה, שוחר־ספורט,
 מוסיקה אוהב ממנה, סנטימטר
 מאוד אני ובעל־אמצעים. קלאסית

 אדמות עלי שקיים בשבילה מקווה
שכזה. מושלם יצור

★ ★ ★
 אשפית

עקבים עד
 1.70 על מצהירה )1001/84( גם
 אוהבת שהיא ומדגישה גובה, מטר

 אוהבת ולא עקבים, על להסתובב
 חוץ בן־הזוג. לעבר עיניה את להשפיל

 בלונדית נאה, רווקה, היא מזה
 קשור ומיקצועה כחולת־עיניים,

ותיקשורת. בפירסום
 בן אתה אם אליה, כתוב

 כן, אמיתי, חיים, אוהב שלושים־פלוס,
 בעל ורצוי אסתטית הופעה בעל

עצמה על מעידה היא חופשי. מיקצוע

 שאני פעם בל לעשות! ״מה
 אני מאהבה, להתחתן מחליטה

 בסף.׳ לו שאין מגלה
★ ★ ★

היוגה בזכות
 מיספר־ לי חסך צ׳רנוב עמי ד״ר

 בבקשה: אז תמונה. צירף ואפילו זיהוי,
 30ה־ שנות בסוף ומין, עור רופא הוא

 אז אותך, מעניין זה ואם ,2 + גרוש שלו,
 זה בדיוק מה יוגה. עושה הוא 15 מגיל
 אם אבל יודעת, לא אני לבנאדם עושה

 טוב. מה לזכותו, נקודה בעיניך זוהי
 לא את אם להכירך, ישמח הדוקטור

 בת מטר), 1.78 עצמו מדי(הוא גבוהה
אינטלי מעשנת, לא מכסימום, 30

בלי טיבעית, אינטליגנציה (גם גנטית

 לו שחסר מה הסרטים. מן סיפור ממש
 שתהיה קבועה, חברה זה בחיים עכשיו

 אני זה (״על מאוד יפה אינטליגנטית,
 ובעלת טובה נשמה מתפשר!״), לא

 שעות הרבה עסוק שהוא לעובדה הבנה
לא זה — לגיל בקשר שלו. בעסק

רינונים
 של בחייו דראסטי שינוי

 יפה־ רצייר לוקוב, יורם
 הוא כשנה לפני התואר:
 וכיום בדת, להתעניין התחיל

 בנושא. עמוק שקוע הוא
 בסניף תורה יום כל לומד

 אור ישיבת של התל־אביבי
 ונראה כובע, חובש שמח,

 של רציני בשלב נמצא שהוא
 בן לירושלים. הגירה לפני

 נען׳ קיבוץ יליד פלוס, 40ה־
 פעם, כמו מתעניין, לא כבר

 הוא ובמסיבות. בחתיכות
 כמו ונשמע מהכל, ורווה שבע
 את סוף־סוף שמצא אחד

 הוא יורם והשלווה. האושר
 ולבת. לבן אב פעמיים, גרוש

 יש השלישית, אשתו את
 בעזרת ימצא הוא לשער,

שידיד.

צ׳רנוב עמי
 נהדר מסתדר שהוא אומר אביב משנה.

ממנו. המבוגרות נשים עם
★ * ★

 אושרה שלא מטריפולי, ידיעה
 הקולונל לוב, ששליט טוענת עדיין,

סיון שוב ניצל קדאפי,  לרצח. מני
 חדר שהכדור אומרים הרופאים

א מצחו, לאמצע ישר החטי ת ו  א
טימטר. 20נ־ מוחו סנ

★ ★ ★ ̂
 המבקשים קוראיפ/קוראות

 לרותי למיכתבים לענות
 תוך זאת לעשות מתבקשים

 או במדור המפרסם שם ציון
 /...)84( שלו המזהה המיספר

 גם לציין נא המעטפה. גבי על
 ולשלוח לרותי״ ..מיבתבים

 תל־ הזה״, .,העולם למערכת
 .3 גורדון רחוב אביב,
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