
במדינה
הווי

 משאירים פן דווקא
בשדה פצוע

במר היד, אליהו משה התל־אביבי היבואן
 בואך גולני, צומת אחרי ספורות דקות חק

 הבחין כאשר טבריה,—נצרת בכביש טבריה
 שניות כעבור לפניו. מכוניות בפקק לפתע

מ בתעלה לפקק: הסיבה את ראה ספורות
הפוכה. סוסיתא שכבה לכביש שמאל
ב גבר תמך ההפוך, מהטנדר הרחק לא
 לחצות להם עזר שותתי־דם, וצעירה צעיר

 שהתהפכה שלהם, מהסוסיתא הכביש את
ה של השני הצד לעבר כן, לפני שניות
ל החולפות המכוניות עצרו שם כביש,
התאונה. מראה

 החונות, המכוניות עגומה. שיירה
לה סביר פרטיות. כולן היו במספר, עשר
 בדרכם, היו עצמו, כאליהו שנהגיהן ניח

בכינרת. לנופש הצהריים, לפני שבת באותה
 איתם קרב הפצועים, בשני שתמך הגבר

 מהנהג ביקש בשורה, הראשונה למכונית
 כך על הצביע הנהג הפצועים. את לקחת

הת התנצל, משפחה, בבני מלאה שמכוניתו
ש זה וגם השני, גם עשה כך ונסע. ניע

סירובים. עשרה — מכוניות עשר אחריו.
 למכונית העגומה השיירה הגיע כאשר

במילו שריון סרן אליהו, פינה כבר ,11ה־
 ה־ של האחורי מהמושב ילדיו את אים,

 חבר של למכונית העבירם שלו, קורטינה
 הפצועים את העביר אחריו, במכונית שנסע

פוריה. לבית־החולים
 לבית־החולים, הגיע כאשר וטירדה. דם

מלוכ מושבים מלבד נוספת, סיבה גילה
 הישראלי הנהג מוכן מדוע בדם, לכים

 דיווח בית־החולים בכביש: פצוע להפקיר
ש תבעה וזו למשטרה, המקרה על מיד

 לשם שיגיעו עד מהמקום יזוז לא אליהו
 לנופש, בדרכו שהוא מחה אליהו השוטרים.
 לפי עדות ממנו לגבות יוכלו והשוטרים

ב האחראי אצל שהשאיר האישיים פרטיו
בחרי תמך האחראי ד,עזרו־,־הראשונה. חדר
 טלפוני ויכוח לאחר ורק בעמדתו, פות

לעזוב. לאליהו הירשתד, המשטרה, ויתרה
רתי את המסבירות אלה, סיבות למרות

 מהיר־ להימנע קשה עזרה, מהגשת הנהג עת
 הישראלי בין המזעזע השוני בדבר עגום, הור

 מילוי תוך נפשו את להקריב המוכן כחייל,
 בשדה פצוע משאירים שאין העליון הצו
כאזרח. הישראלי לבין —

מיעוטים
 פניך הטגד
לתייר
 הכפר תושב חטום, אבו פריד מסעוד

 לחגוג ,23,־ד הולדתו ביום החליט, יפיע,
לאילת. בטיול המאורע את

 בא ׳בסופו, מהטיול. ביותר נהנה מסעוד
 את לנצל על־מנת המקומי, ארקיע למשרד
שלו. ד,״חזור״ כרטיס

לה ביקשו מבט, בו העיף הקבלה פקיד
 הג״א, זקיפי שני והזעיק תעודת־זהות, ציג

 מס־ של גופו על חיפוש לערוך להם הורה
המשטרה. עם הפקיד התקשר בנוסף עוד.

מס שוטר 'מעצר. - טיול במקום
 מסעוד את לקח בחופזה, הגיע 20402 פר

 שם אותו חקר המשטרה, לתחנת כבוד אחר
 לשטח בכניסה אותו האשים אחר ארוכות,

 הלילה את בילה הוא רישיון. ללא סגור
המשטרה. בתחנת

 על שחתם לאביו, מברק נשלח למחרת
ארק-ע. למשרדי נלקח אז רק למענו, ערבות

 במדינת שטחים ״איזה :מסעוד מתלונן
 יכול תייר מדוע לערב-ם? סגורים ישראל

במו צריך, ערבי ורק — באילת להסתובב
 לא מדוע — ובכלל מיוחד? רישיון לדתו,

 סגור שטח היא שאילת ארקיע לי הודיעה
טיסה? כרטיס שקניתי י נ פ ל —

ת רו הי  שפילמן, אברהם ארקיע, דובר 1 ז
 רק מסעוד. של סיפורו באמיתות הודה
חי לערוך הג״א לאנשי שהורה האיש מה?
 ה־ וקצין בטחון קצין היה גופו על פוש

 כזו. בצורר, להתנהג היד, רשאי בטחון
 ברטים אצלנו לרכוש יכול אחד כל ״אומנם
ש הוראות לנו יש ״אך הסביר, טיסה,״
 בתעו־ ,ערבי׳ ברישום נתקלים אנו כאשר

 לשלטונות.״ להודיע עלינו דת־זהות,
 היא השאלה אך חיינו. היא הזהירות

שת למה מסעוד: אותה שהציג כפי עדיין,
הכרטיס? את קנה כשנזסעוד ארקיע קה

ה העולם 1762 הז

 ח■ ביחסייך הישמרי
 אם עימו, אינטימיים

 ואם לו נשואה אינך
 חיי־מש- תיכננתם לא

או הוא לעתיד. פחה
 השתדליע בכנות. הבך

ולהת מבינה להיות
ב כי בסבלנות, אזר

יש זה דבר של סופו
תוכ השבוע לך. תלם

 האזנה חושייך. בעזרת יותר ליהנות לי
חדשים. אופקים תפתח טובה למוסיקה
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 אבל בעבודה. התקדמות

 מת שתדע בתנאי רק
 אס שלן. הבוסים רוצים
שלהם, ?דרישות תיכנע

שנד. תצא ברי מצב ני
משתפר, הלקוי אותך

 עוד להיזהר המשך אבל
שור, בת את, ימים. כמה

 רגע כל לנצל השתדלי
 מנסה אתה במחיצתו.

וב בידך, עולה הדבר אין אן אותה לשכות
תין. את תסבול אחת כל לא צדק. עונו שג
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 יחסית, שקט שבוע
מ לנוח לך שיאפשר

 ולאגור רגשית בחינה
 אתגרים לקראת כוח

 לפניך שיוצבו גדולים
 ביותר. הקרוב בעתיד

לפ אמנם, יכול, אתה
ולק במאמצים תוח
 נאים הישגים צור
 מאחר אך עתה, כבר

האינטו משיאו, רחוק שיפוטך שכושר
קרובות. לעיתים בך בוגדת שלך איציה
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אנ קבוצת עם קשריך
ש בלתי־שיגרתיים, שים
 במילים להגדירם ניתן

, עדינות ס׳ מהוני ת ע כ״
תן לסבן לולים ה או
ס שבוע  בלתי- במצבי

שונים. ובקשיים נעימים
 להתרכז מתקשה אתה

מן את חש בעבודתן, צ  ע
ת, ובמיוחד זר ו בבי

ת לדבוק עלול  בריחה כמו תלושים, ברעיונו
הרומנטי. בשטח רבה הצלחה המציאות. סן
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 מדי יותר תהיה אל
מאמ לגבי ביקורתי

ה של ועבודתם ציהם
 לך יש אם אחרים.

 זאת, אמור להעיר, מה
ו עניינית בצורה אך
 מבטלת. בנימה לא

 עבודה יחסי על שמור
לתמו ותזכה תקינים

גי מטבע. באותו רה
 עצמה את תוכיח לבעיות פילוסופית שה

סבלני. היה אלה. בימים כמשתלמת

* * *

 כמה עד התרכז השבוע
 בעוד בעבודתן. שאפשר

שבוע״ם ל תוכל שבוע־
 השתדל למעשים. עבור
שניתקת. ־ושרים לתקן

ת בסילוק התרכז בו  דו
 וסלק ומטרידים קטנים

הדרן. מן מיכשול כל
ת הכל עשה חו עצ בכו

ב תלוי תהיה ואל מן
מן לן צפוי אחרים. של רצונות  בן עם רו

רון לזמן לא אן — גדי מזל ביותר. א

שלון האישית. בקאריירה הצלחה ה בחיי כי
מן משפחה.  התגלה ניהלת, אותו צדדי רו
ר כך על לעבור ינסה הוא לבעלן. ה לסו

יצ לא הוא אבל יום.
 את מטריד הדבר ליח.

א מוחו.  עליין. כועס זו
מח יצופו השבוע בסוף
 ואז בליבו, נקמה שבות
ב הסופי המשבר יבוא

ב לבינו. שבינן יחסים
סי לך יש העסקי שטח

 להתחיל טובים כויים
ה הניצנים את לראות

 ההצלחה של ראשונים
 רק אם השבוע, שתחליט מה כל המיוחלת.

,טוב. מוצלח יהיה — מחשבה לו תקדיש

* * *
 מתאי- השבוע של - הראשונים היומיים

מט ולהבהרת נפש חשבון לעריכת מים
 דאג ארוך. לטווח רות
 בחברתם שתימצא לכך
 מהימנים ידידים של

 שיוכלו וריאליסטיים,
 לך ולסייע לחדריכך

חשו החלטות בקבלת
 בכל זהיר היה בות.

כס להוצאות הנוגע
 את שתקבענה פיות

חומ מבחינה עתידך
ה זאת, לעומת רית.

 מסעיר ואולי מעניין יהיה הקרוב שבוע
בהגיון. שתנהג בתנאי הרומנטי, בשטח
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 במשך עלין המכבידים ואי־הבנות, חיכוכים

ת ה להיעלם עשויים האחרונים, השבועו
ה בך יקום אם שבוע.
 הדברים את לומר אומץ

 הנכונה, בשעה הנכונים
חו אתה שבזאת למרות

מן את שף צ  לביקורת ע
ולח ביקורת וללחצים.

מגור צפויים אלה צים
צד מהווים שאינם מים

תיך _____________ גם האישיות. בבעיו
דן שותפך די ה עשוי יי

 חוסר־ של ראשונים סימנים להראות שבוע
סכום, כל על השבוע להמר הימנע נאמנות.

* * *
צפו רגשותיך. יציבות על לשמור הקפד

 לכת מרחיקי שינויים השבוע לך יים
אצלך, משפחתך. בחוג

 עלול רווקה, גדי בת
 בקרע להתבטא הדבר

 הימנע הזוג. בן עם
 בל- כספיות מהוצאות

 והעדף נחוצות, זי
 על בטוחות ז׳שקעות
או העשויים סיכונים

ב יותר להשתלם לי
יותר. הרחוק עתיד

 וחסר פזיז מעשה כל
 ;מסוכן במצב להעמידך עלול מחשבה

העצמית. מחשבתך על רק סמוך לכן
★ ★ ★

לש השתדלו דרכים. פרשת על נמצאים אתם
תו הצעד את היטב קול  עומדים אתם או

 תהיה קלה טעות לנקוט.
 בת לן, היזהרו. גורלית.

ע מצפות דלי, שבו  זה ב
ת כמה  בלתי־ היתקלויו

 איך תדעי אם נעימות.
 הי־ הרע, במקור לטפל
 אי־נעימות. מכל חלצי
ת, בפז תנהגי אס אבל  זו

לן המצב  עד ויחמיר יי
פ ועוד הטראגי. לסיום

ר 1 היזהרי — עם שו  במי
צבן הפינאנסי  ב־ותר. מזהיר לא השבוע מ

כלשהי. עיסקה שתעשה לפני וחשוב היזהר
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ל הלקוייה בריאותך
ותשתפר. תלך אחרונה

 כאמץ תעז אל אגל
מדי. יותר עצמך את

ה את תקלקל אחרת
 צפוייה דגיגה, לך, כל.

 מזל בן עם פגישה
תש זו פגישה אריה.

 חייך מהלך על פיע
העבו במקום בעתיד.

להת תצליחו אם התקדמות, צפוייה דה
 בדיככם לשים שינסו מיכשול על גבר

 לידידים. כה עד שנחשבו אנשים דווקא
ה של החישובים — תמימים תהיו אל

רגש. ללא לחלוטין, חומריים הם זרים

 • בפברואר ו9
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2000 מוסון מבצע
 תוית-שי עם אריזות 5 שלחי

 ״מוסרן״ תמרוקי לכל המצורפת
באריזת-שי סבונים 3ב- ותזכי
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 ומרענן קריר
שלגים מי המכיל

 לא במדים
 מוכרים

ם ת  בבדים ס
 במדים

 טיב תמצאו
 ואסנה

 מקוריים
 המקדימים

כל את
האתרים!
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