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שפי של חמתו בו בערד. מד. משום אך
 עלה הוא אלה. דברים למשמע להשחית רא
 בחוק צורך שיש בזעם והכריז הדוכן על

 ושאותו הכנסת, כבוד את המבזים להענשת
כזה. ביזוי היה דברי של קטע

 שזוהי לדעת נוכח שנרגע, שאחרי מובן
 פעמים חזרה זו תופעה אבל גמורה. שטות
עימי. בקשר דווקא ולאו רבות,

סי ללא להתרגז מסוגל שפירא
 רגע, תוך להתלהט סכירה, כה

 ולהשיא דברים להשמיע זה ובמצב
 רוב לשערוריות. הגורמות עצות

 צמחו לממשלה הגרועות עצותיו
זה. רקע על

 הוא ששפירא מפני שבעתיים מוזר הדבר
הממוצע. מן בהרבה נבון אדם ספק בלי

ביו מעליבה בצורה יוסף, דוב המישפטים
 ממקומו, הוקפץ ממש האחרון ברגע תר.

 הרשימה. לסוף המערך, רשימת בעילית
קר. בדם פוליטי רצח היה זד,

 כשר־המיש־ למנות כדי נעשה הדבר
ל ברשימה נכלל שלא שפירא, את פטים

 של פרעון זה היה רבים, לדעת כנסת.
 ב־ חלקו על וגולדה, אשכול מצד שטר

בן־גוריון. נגד מישפטי־החברים
 לנגד עמדה לתפקידו, שפירא כשנכנס

 הוא בלהט. לה התמסר שהוא משימה עיניו
 ל״ועדת־חקי־ חוקית מיסגרת ליצור רצה
 מאפשרת שד,יתד, מתכונת מישפטית״, רה
 אילו בן־גוריון, של דרישתו סיפוק את

הפרשה. בימי קיימת היתד.
אך הצטדקות, מעין זאת היתה

שלו נאום־ההתפטרות את גושא שפירא
ונקמה פסוק — ״ניאו־פאשיסטים״

פיקח. איש גם ולפעמים חכם, איש
 של סופה היוו נפילתו נסיכות

ל חומר לשמש שיבלה עלילה,
מחזאי.
מאו אותו — הגדול בעסק־הביש מקורה

 המדינה בעיות כל שכמעט טראומאטי, רע
 התלקחה כאשר איכשהו. בו, קשורות מאז

 ״ועדת־ למנות בן־גוריון דרש פרשת־לבון,
 את נתן ״מי שתקבע מישפטית״, חקירה

ההוראה״.
 היתד, ודרישתו מישפטן, אינו בן־גוריון

 מוסד במדינה קיים היה לא מבולבלת.
 מיש־ ״ועדת־חקירה לו לקרוא היה שאפשר
 סתם למנות היה אפשר החוק, לפי פטית״.

 ״מישפטית״, היתד, לא זו אך ועדת־חקירד״
 יכול לא המבצעת. הרשות של חלק אלא
שיפוטי. מעמד לה להיות היה

 פוצץ הוא זה. הגיון קיבל לא בן־גוריון
 פרש שנתיים וכעבור ,1961ב־ הממשלה את

 את גם לפוצץ כדי הממשלה, מן בכלל
 מיפ־ לדין נתבע הדראמה, בשיא מפא״י.

לגתי.
 הופיע התביעה, כנציג נגדו,
.............. פירא♦ש שימשון יעקוב

 עם מילחמה של במצב נתון היד, שפירא
 בן- אותו כשהכריח ,1955 מאז בן־גוריון

 עיט־ רקע על הכנסת, מן להתפטר גוריון
מ שכר־טירחה גבה (שפירא פרטית. קר.

בער עלו ואלה מניות, בצורת נפט חברת
 נפט. שם נתגלה כאשר מסחררת בצורה כן
שנו הראשון העצום שכר־הטירחד, היה זה
 תקף לאחר־מכן להלם.) וגרם ברבים, דע

 בפרשת חריפה בצורה בן־גוריון את שפירא
ש סובלן, היהודי־האמריקאי המרגל גירוש

 בצורה לאמריקאים שהוסגר אחרי התאבד
 הסביר הפרשה, כשפרצה בלתי־חוקית.

 הוא מה על יודע אינו שבן־גוריון שפירא
 מישפטית.״ ״ועדת־חקירה על בדברו שח,

 כן־גוריון של מישפט־־החכרים
 והתפרץ נעלב כשיאו סוער. היה

כ כן־גוריון לאנשי וקרא שפירא,
״ניאו-פאשיסטים״. שם

 שנפלטו הרבים הביטויים אחד זה היה
 התרגשות, של ברגע שפירא של מפיו

 היום. למחרת בוודאי התחרט ושעליהם
 הרות־ תוצאות שתי היו זה לפסוק אולם
בשבילו. אסון

 ״חוק היתה האחת התוצאה
ועדות־חחקירה״.

שר־ במפתיע סולק ,1965 בחירות אחרי

פסי צורך סיפוק או מחילה, כקשת
אחר. מסוכך כולוגי

 שפירא של העיקרית יצירתו נולדה כך
 ועדות־ ״חוק :כשר־המישפטים בתפקידו

 הכנסת, בפני אותה כשהציג החקירה״.
שהק עניין שלו, ה״בייבי״ שזה ברור היה
 נאם הוא אישיותו. כוח כל את לו דיש
שעות. עליו

 זה. חוק נתקבל ותיקונים, דיונים אחרי
 שהיה ועדודחקירה, של מוסד יצר הוא

הממ השיפוטית. הרשות של חלק בעיקרו
 בוועדת־ צורך יש אם הקובעת היא שלה

 הוועדה הרכבת אך מסויים, בעניין חקירה
 בית־המישפט נשיא בידי מסורה עצמה

 בכיר. שופט עומד — ובראשה העליון,
 בית־המישפט או שהכנסת דרשה (סיעתנו

 על בוועדת־חקירה צורך יש אם גם יקבעו
מסויים.) נושא

 לולא שפירא. את קבר זה חוק
 קמה היתה לא החוק, קיים היה

 ״נתי■ כעניין ועדה למנות הדרישה
 ועדת־ קמה היתה ולא כי־נפט״,

 עקיפה כצורה איכשהו, ויתקון.
לחורבנו. כן־גוריון אותו גרף מאוד,

 (״ניאו- פסוק אותו של השנייה התוצאה
יותר. ישירה היתד, פאשיסטים״)

 ובן- שפירא השלימו שנים כעבור אמנם,
 שייכים היו הם הכל, אחרי ביניהם. גוריון
 מיז- רקע לאותו הווי, לאותו דור, לאותו

רח־אירופי.
 והנלווים בן-גוריון, נערי אולם
 הם שכחו. ולא סלחו לא אליהם,

לאיש. ארכו
 באה נפט, נתיבי שערוריית כשפרצה
 היו שפירא נגד הטענות רוב ההזדמנות.

 למימדים מגיעות היו לא הן אולם נכונות.
 היו לולא אישית, השמצה של קיצוניים כה

 חסידי- ועיתונאים, אנשי־ציבור עשרות
שפירא. של לדמו צמאים רפ״י-לשעבר,

 שחבורת כשם עליו התנפלו הם
וקו זקן, אייל על מתנפלת זאכים

לגזרים. אותו רעת
הדם. את וללקק לחבורה להצטרף יכולנו

 שייכים איננו בכך. עניין שום לנו היה לא
 השינאות רקע על נוקמים, של לקבוצות
המימסד. שבתוך האישיות

דבר. משנה אינה שפירא של התפטרותו
אי־הדרו. במלוא נשאר המימסד כי
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 הישגת ברבות! צרור
 אם אפילו מטרתך, את

 הבט אך הקשה. בדרן
בה הדרך :אחורה

 גוויות רצופה עברת
ופג על־ידך, רמוטות

 התעללת בחם רים
 תמיד לא ללא״רחם.
 במקומה, הקשיחות

 אנושיות מעט !טלה
 את תגדיל מעשיך, בבל
 הזעום המיספר את ובעיקר מכריך, חוג
 ״חברים״. מבנה אתה אותם אלה של

 בשפת- פגשת אותה בלבן, הנערה
כלבבך. נערה היא בבית״הקפה, או הים,

* ¥ 1*
 אם — מצויין שבוע
 ואס אותו לנצל תדעי

עצמך, את תנטרלי לא
הכו דווקאיזם. מתוך
 פגי- על מבשרים כבים

ופגישות־כיס, שות־לב
 על — המישורים ובשני

וגדו קטנות הצלחות
 למצוא יכול אתה לות.

 במצב לפתע, עצמך,
 בדוק רצית. לא בו חדש

חדש. משהו לגלות עלול אתה מחדש. אותו
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81

ש!וו
 - נאפריל

במאי נ
1 2ו

0!
1עקו

מאומיס
אי 21 מ  - ב

ני 20 ו בי

ני 21 ו  - בי
לי 20 ביו

¥ ¥ ¥
 י הת- ומלא חזק חודש

ב המתחיל נגשויות
 אל ממש. אלים, שבוע
 :השם למען תריב,
 לאדם לגרום יבול אתה

 נזק ביותר שלילי לא
תי ואל מאוד. רציני

אתה לתאונות: כנס
 לאטונות, לגרום עשוי
 לבך. להתכוון מבלי
 שלא ספק אין אבל

אי סיבטובים מיני מכל להימנע תובל
והאינטי האישי הכלכלי, במישור שיים,

שאפ סימפאטי, לא משפט גם ייתכן מי•
 והתחשבות. הבנה בעזרת רק לפתור שר

כדאי. זה !והתחשבות הבנה השבוע גלה
¥ ¥ ¥

טיו שום השבוע! לא
 מעבר !לנסוע לא ! לים
 לא עדיין הכאב — לזה
:לשכוח לך וקשה פג

 ללמוד לפחות נסה
 בשלום יצאת ואם לקח.

— הקודם הסבך מן
 עדיין לך נכונו ש זכור

ש עד רבים, פיתולים
פר האור. את תראה

 מקום או חדשה, נסה
 המוראל. את להרים עשויים חדש, עבודה
— עצמן את מוכיחות קטנות קניות
 תכלת לבשי חובות. תעשי שלא בתנאי

גם כי אם סבלנית, והיי ולבן
ישתלם. זה אבל גבול. יש לסבלנות

¥ ¥ ¥
כן — בכוח-ההרגל
שניהם :כוח-האחבה

 לפסים אותך מושבים
 ללכת, התרגלת בהם

 ששברת שעה גם בעבר,
 בנתיבות הראש את

 במילים עצמם. הללו
עלול אתה :אחרות
 בל- לאהבה להיכנס

 פורייה, בלתי תי-נוחה,
 ולהיכנס — מתסכלת

 שהאיש זכור והרגליים. הראש עם אליה
 רואה שאתה בפי אינו בדרבן שנפגש
 אתה אם אומרת, זאת — בעבר אותו
 דיאטה מעט ולחשוב. לראות מסוגל בכלל

בעיותיך. על להתגבר יעזרו שינה והרבה

¥ ¥ ¥

להשוויץ, לך אגיד לא
עצ פירסומת קצת אבל
 תזיק לא צנועה מית

ואומ למעמדך. בכלל
המת הוא השבוע נם,
 בעמי לעסוק ביותר אים
ב־ או הציבורית דתך

 בן הסביבה, עם יחסיך
 נשכחת פרשה בתולה.
אותך, להטריד עלולה

כ־ימ בצורת בתולה, בת
 מהרחוב. המגיעה רכילות או מיסמך תב,

 להתעלם אין וכן מזה להימנע אי־אפשר
 בזעם. להגיב מסולן מאידך־גיסא אבל מזה.
ביחידות. תצאי אל ונדיבת־לב. שקולה היי

 בחוסר־ביטחון הכרוכה הטבעית, יהירותך
 תדעי לא אם שאולה, אותך תוריד משווע,

ולהו שניהם את לרסן
 אמיצה מידה להס סיף
 שהוא חוש־הומור, של

 היפות מתכונותייך אחת
 לא שהוא לא זה ביותר.

 שהוא זה אותך: רוצה
 רוצה לא שאת בטוח
 !קדימה — אז אותו.

 כוח־ האמת. את לו גלי
 מתנגד של ההרתעה

 את לבלום עשוי חזק
 לא־מוכרות. מתרופות היזהר התקדמותך.

¥ ¥ ¥
 הרגיל, מן קשה פעילות לך צפוייה השבוע

בלתי״שיגרתית, וגם ״
ש בשבוע במו ממש
 לאסוף עליך יהיה עבר.
הפי כוחותיך, בל את

 בדי והנפשיים, זיים
שיו במשימות לעמוד

 אם לבצען. עליך טל
חול על להתגבר תדע
— שלך קטנות שות

ל השבוע נטה תצליח.
לבזבז. לא עצמך אנוס

¥ ¥ ¥!
 די תוצאות אפילו ויש בוערת העבודה

 לעבודתך. מפתיעות
 שאתה ההמולה אבל

 מחשידה סביבך, מקים
יו מדבר שאתה אותך

 מאשר העבודה על תר
ה הדבר אותה. מבצע
 ומרסן שבולם יחידי
 שו־ בעצם היא אותך,
 בפניך המצביעה תפתך

 נקודות על הזמן כל
 יש שלך. התורפה

בדבריה. הגיון הרבה
¥ ¥ ׳¥
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¥ ¥ ¥
 קשה שבוע לפניך — גדי,

ל תנסי אל במיוחד.
 מהאתגרים התחמק

 להתגבר עליך שיהיה
 שכל- מעט עליהם.

 אומץ־לב הרבה ישר,
 לן יעזרו ועוז־רוח,

המשוכות, פני על לדלג
 של בסופו לן, ויגרמו

 על נחת־רוח המון דבר,
מבו יהיו שלא הישגיך,

!תוותר אל בלל. טלים
¥ ¥

 ים שלך האישי הקסם
ה הדימיון מביך. ממצב
 אותך חנן בו פורה
 להיראות עלול מזלו

 אנשים בעיני השבוע
בת כהפרזה מסויימים

 עליך המציאות. פיסת
 אכזר מלהיות להישמר

 האנשים אחד כלפי
 ביותר. אליך הקרובים

 תימוג ריגשית אכזבה
 שונה. באור ותיראה

 כחול צבעים לבשי — דלי בת
¥ 1 ¥ ¥

 משפחתיות, בבעיות הסתבכת אם
! תמצאי לא דגים,

לצרות, הפיתרון
 עד להיפך: שבוע.

 השב בסוף ה׳ יום
 ויו יותר תיכנסי

 להתחייבויות עמוק
משפחתי׳ לסידורים

 1 כל — שני מצד
 עיס לאירגון שנוגע

 יג עולה מיקצועי או
 וו לבשי — דגים בת

באכיי תגזימי ואל

נואר 20  - בי
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