
וררורו4ר־
/ ■1 ־ ק 1 1939 בשנת נוסד § 1

ת כי ו כ י ת א פ ל ם רזו ת ע ו כ י א
03־444932 טל. ת״א ,321 הירקון רח׳

בישראל עכשיו בגרמניה, ביותר הטוב בריהוט האומנות, יצירות

1 0 £ז1 4*€ 1

־<*

חשובה לישיבה

ס ר פ  :1989 ■ול■ חודש של ה
מרסגת־גן לקורא ש״ח 500

 תשבצים, של נכונים כיתרונות שני שלח אשר מרמת־גן, קורא ארליך, עמוס מר של שמו
 לסוף הפותרים בין הזה, העולם במישרדי שנערכה האחרונה, הפותרים בהגרלת בגורל עלה

ש״ח. 500 של בפרס זכה והוא ,1989 יולי חודש

פ תן מ ר ל ט חיי ל
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סיפו פרנקל סיפר חיים עורר־הדין
 עדים, על ואיומים גניבה פריצה, רי

הולי- מסרט נלקחו כאילו הנראים
★ •וודיזול ★ ★
ד ח  ב־ ביותר המוזרים הדברים ^

הפרי על הסיפור הוא עדותו
בנ רישום־המקרקעין למישרד צה

 אמור היה כי סיפר בתחילה תניה.
 למנהל־המישרד, מיני שוחד לתת
 הבחורה, עם עסוק היה שזה ובעת

מפת את לקחת אמור פרנקל היה
 המיסמ־ את ולגנוב המישרד חות
 בחורה סיפק לא פרנקל אולם כים.

 את שביצע טען הוא הטאבו. למנהל
ר הפריצה  בקומה קטנטן אשנב די
 ביום־הכיפו־ ,הבניין של שלישית

רים.
 ביקש חיים עורך־הדין של סניגורו
הפרי של שיחזור יעשה שפרנקל

 שמנמן גבר כיצד לברר כדי צה,
קילו מ־ססז יותר השוקל ומגודל,

 דק צינור על לטפס מסוגל גרם,
 דרך ולהיכנס השלישית, לקומה

 פרנקל ס״מ. 20x40 שגודלו חלון
 מהשיחזור, פעמים כמה התחמק
 ה־ נערך לבסוף רפואיות. בטענות
בצי שעלה שוטר על־ידי שיחזור

והתק החלון דרך לבניין נכנס נור,
 השוטר משם. לצאת מאוד שה

 הסניגור במשימה. לבסוף הצליח
שנע השיחזור כי בסיכומיו הדגיש

 גם כי מוכיח אינו שוטר על־ידי שה
לכך. מסוגל היה פרנקל

 לפ־ הצדדים נכנסים בסיכומים
 ועובדתיים מישפטיים רטי־פרטים
 המתגלים קשיים הרבה ומדגישים

פרנ על אבל פרנקל. של בעדותו
 הוא מילים. להכביר צורך אין קל

ומכו קשים דברים עצמו על סיפר
ערים.

 שביצע בפריצות הודה הוא
 שונים, עורכי־דין של למישרדים

לל או לעצמו מיסמכים לגנוב כדי
בפ הודה הוא לו. ששילמו קוחות
ובגני מס־ההכנסה למישרדי ריצה

פרנ כסף. תמורת משם, תיקים בת
 ,לא כזה, דבר ״אין עצמו: על קל

 את ברוורס יקה אדוני אם כשד.
כזה." דבר אין אז, פרנקל יהודה

 על סמך של עצמו על העיד הוא
 ללא לבדו, הכל עושה והיה איש,

 פעם אף ״אני ושותפים. מיסמכים
 שלא שלי, הקלפים את מגלה לא

 הלקוח אחד. אף של בידיים אהיה
 בדיוק ואיר מתי ידע לא פעם אף
 להיות יכול אני ככה אפעל. אני

למכור יכול לא אחד שאף בטוח

 פריצה בכלל היתה אם אמנם, ף
 לא איש זאב, מצודת למישרדי 1

 כך על סיפר לולא אותה. גילה
לג היה אי־אפשר בערותו, פרנקל
 גם יכולה זו סודיות אולם לותה.
 עורר־הדין לרועץ. לפרנקל להיות

 לא מעולם פרנקל כי טוען חיים
הסי את המציא וכי למצודה, פרץ
 חיים. רונלד את לסבך כדי פור

 כעד־מדינה לעבוד התחיל פרנקל
ביטו של בחשד מעצרו עם מייד
 שלילת־רש־ של בלתי־חוקיים לים

ר המהיר חברת של יון־נהיגה פ  כ
 להביא לחוקריו הבטיח הוא סבא.
 בבתי־וד שחיתות על עדות להם

 הקליט שלמה שנה במשך מישפט.
 בן־ ואת פלאי את בסתר פרנקל

 כתבי־האישום. הוגשו ולבסוף עמי,
 לצאת שכדי טוען חיים עורך־הדין

 להעליל מוכן פרנקל היה מהסבך
 חיים עורך־הדין נגד אבל כולם. על
בא מיוחד. כלכלי אינטרס לו היה
 למיש־ פרנקל סיפר מעדויותיו חת

 15 לו הבטיח חיים של יריב כי טרה
רוני". את ״לחרב כדי דולר אלף
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חוד יהיו דצמבר נובמבר
 יתרחשו במיוחד. חשובים שים
 אינם עתה שלעת שינויים בהם

באופק. נראים
בריאות 0

 מבחינה קשה היתה זו שנה
סב לא בתולה בני בריאותית.

או חדשות, מבעיות אמנם לו
 אותותיו. נתן שהוזנח מה לם

 להתעלם יהיה אי־אפשר יותר
 אך בריאותית, שמפריע ממה

 הרבה תהיה הקרובה השנה
 עד כרגע, כי אם טובה. יותר

 קצת תקופה זוהי ההולדת, יום
חלשה.

 במחזור מבעיות שסובל מי
 להקפיד יצטרך הלב או הדם

 למלא וגם לבדיקות ולגשת
ההוראות. אחרי

 בתולה בני נאלצו זאת מלבד
חו ובקרובים בידידים לטפל
 פוחת הזה העול השנה לים.
 לעיסוקים להתפנות יוכלו והם

יותר. וקלים נעימים
בספים ♦

 בעייתית כקודמתה, זו, שנה
 הכסף לכספים. הנוגע בכל

 ולמרות גבוהות ההוצאות חסר,
 כחסכנים, ידועים שהבתולה

 מה עם להסתדר יוכלו לא הם
הו כל לחשב יצטרכו הם שיש.
 נדיבים פחות קצת ולהיות צאה

 למקורבי- נותנים שהם בעזרה
יר שבהן תקופות תהיינה הם.

 הם הזמן כל אך יותר, וויחו
 מה די, להם שאין בהרגשה יהיו

 ולדא- לאי־שקט להם שגורם
תד הם איכשהו אבל, גות, ס י

מהקש אותם תוציא 1991 רו.
 די יהיה אז ועד הכלכליים יים

לחוץ.
לבינה שבינו ומה 9

 רבים הביאה החולפת השנה
 רציניים לקשרים המזל מבני
מצ השנה גם לנישואים. ואף
 ארו״ רציניים קשרים להם פים

 יוכל לקשר, שפנוי מי כי״טווח.
 שעימו מישהו לעצמו למצוא

 וייתן יקבל החיים, את יחלק
 מבני רבים יהיו השנה גם יחס.
 יקימו שינשאו, בתולה מזל
שיתיי האדם את וימצאו בית
וב באהבה בחום, אליהם חס

הבנה.
 האחרונות שבשנים אחרי

 את למצוא מאוד התקשו הם
 לדעת טוב מחפשים, שהם מה

או שיאהב מי יהיה שעכשיו
 להם וייתן אליהם יתייחס תם,

 כך כל הם שלהם והערכה, כבוד
זקוקים.

להר יכול העצמי הביטחון
בתו אך כחזק, חוץ כלפי אות
 כלפי מאוד ביקורתיים הם כם

 לעיתים להם שגורם מה עצמם,
 זה הביטחון. מן לאבד קרובות,
הש המין עם ביחסים מתבטא

 ולא ומשונות שונות בצורות ני
 הגורם מהו לדעת קל תמיד

 כשהם המשונה. להתנהגותם
 במישהו, להתגרות מתחילים

 שמשהו סימן ולעצבן, להרגיז
בפנים. אצלם התעורר

 חשוב קיימים בקשרים
 בני של להתנהגות ערים שיהיו

 הם השנה דווקא אליהם. הזוג
 השיב- הזהירות את מאבדים

 כמובנים דברים מקבלים עית,
יה הרומנטי התחום מאליהם.

 בני השנה ייהנו שממנו נושא יה
בתולה.
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