סוף השבוע יחייב זהי־
רות במה שנוגע לעס־
אולבריאות.
קים
משחו הקשור באש
עלול להעיב על שימ־
חתך .מזלך מצוי ב־ ■ [ 5 2 5 2 3
של ■ ^ ו | ן ד ■
שבוע זהבסימן
להבה .יהיו לן גם הס־ 1 8 8י 111
■■ 65313X1
תבכויות עם ילדים ב־
משפחתך ,שיולידו וי־
כוח חריף בין ההו
רים .ייתכן וייראה לך כאילו נשקף לך
מאשר עבו
מקור־הכנסהמבטיח יותר
דתך הנוכחית .שקול היטב את מעשיך
ואל תסמוך רק על האינטואיציה שלך.
■^? 0
§| ^ ■ 9
11

* ■* -¥
נו ,באמת ! כמה זמן
אתה חושב שהיא תחכה
לך? אתה מסוגל בקו
שי ,להשיג את אשר
בימעט החמצה — אס
תתקפל לרוחב ולאורך,
ותתרפס ממש .אם אתה
סבור שזה בניגוד ל־
אופייך ,זכור שגם אינך
אוהב בדידות ושיש
דברים החשובים לך
אפילו מגאוותך .קשר חם נגס ידיד ותיק
אך שטתי יתגלה ,לפתע ,כבעל חשיבות
עצומה לבנות מזל שור .לבשי צבע בהיר.
* ■-¥
רגש־חנקמנות לא יע־

*
י

טווח רחוק .מכתב ש־
בת תאומים ,יכעיס ■ £ * £ ■ ^ 0
אותן כל־כך ,שמוטב ■ , 11,1111,1
כי תשקלי ימים אח־
דים את תוכנו ,בטרם
■■ 60963
תנקטי פעולה או תשג־
רי תשובה ,לכאן או
לכאן .לעומת זאת ,אין ספק שאפשר לנצל
את השבוע הזה  :לשקול בו מחדש את
כל הבעיות הכספיות והמשפחתיות שלך,
לאור הגילויים עליהם לא ידעת קודם
לכן .אל תבזבזי — כי את עלולה לסבול.

+

העננה הגדולה שעלתה
עדיין מאפשרת לך לזוז
במלוא החופשיות ה־
רצוייה .לבני־מזל־מאז־
ניים .על כן דע לקחת
את הכל בשקט ,בשלווה
יחסית ,וללא חיפזון.
זהו שבוע של תיכנע
ושל זיכרון ,שבוע של
עבודת־בית ולא של
ביצוע־חוץ .ידידים יפ
קדו את ביתך בקרוב.
* ־-¥

והוסרה מעליך,

מנגנון
איך לזכו ת
במיכרז
בלי ל ה ת א מ ץ

*

אפילו האימרה האמריקאית אומרת
״עסקים לפני תענוג״ .לכן הגיע הזמן
״ שתביע כי לא תו
כל להמשיך עוד זמן
רב במישחק הכפול.
עליך להכריע ,לכאן או
לכאן  :או שתבחר
בעסקים ,או בתענו
גות .רק כדאי שתעשה
זאת עוד בימים הקרו
וגו^י.חזג,גיןן ^>.בים .אחרת אתה עלול
;§*?ז>־טסמט■ להיקלע למצב לא
נעים .תכלת זה ציבעך.

* * *
זהו שבוע נהדר לבנות קשת ,המסו
גלות להתאים את עצמן למצב חדש יותר
מבנות מזלות אחרים.
היתר — מוטב להן לא
לקפוא על שמריהן,
ולהתקדם באיטיות ב
שטח בלתי מוכר .הי
זהר ! הימים ה׳ ,ו',
שבת — מסוכנים .ה
צרות הצרורות שעניין
פעוט עשוי לעורר ב
אמת לא צריכות לבוא,
באם תדע להסתדר.
* * *

* *

היזהר מיום ד׳ דה׳ !
אחרת תפסיד את אגו״
רתך האחרונה .לאחר
שפתרת את הבעיות ,ב
ימים אלה ,אתה יכול
להתייחס לחיים במרץ״
נעורים מחודש  :זינוק
דינאמי יבטיח לך את
הצלחת כל פעולתך,
בייחוד ביום ו׳ של
השבוע הבא .בימי ו
ושבת אתה תפגוש שורה של אנשים
מעניינים ,אם כי לא חשובים לגבי הדברים
המהותיים בהם אתה עוסק .בת סרטן :
לבשי צבע ירוק בהיר או חום בהיר.

אם תיזהר לא להי
כנס למקומות-עבודה
בהם יכולים ליפול
עליך חלקי-מכונות ולא
בתאונות'
להסתבך
הדרכים או תאונות
עבודה — יעבור הככ
השבוע ,בשלום רב.
בריאותך עדייו לא
תקינה ,אך שינוי ב-
קצב-החיים ,הרבה די
אטה והרבה שינה יחפכון לאדם מחודש.

אם אין אני לי — מי לי ז שאל בזמנו
חכם עתיק ,ודבריו
עדיין יפים מתמיד,
במיוחד בכל הנוגע לך.
אתה באמת מאמין ש
מישהו יעשה את עבו
דתן למענך ו רק יוזמה
מצידן ,בצירוף מאמץ
לא־קטן ,אך כדאי,
יביאו את הפרשה ה
מתמשכת ,בגללן ,לידי
גמר .עבורן — בת גדי
— זהו השבוע באדום.

* * *
מי שאמר כי המצליח בקלפים נוחל
כישלונות בחיי־האהבה שלו — צדק,
בכל אופן לגביך .אם
אתה באמת מאמין כי
תוכל לבסס את עתידך
הכלכלי תוך מישחקי
הזארד — בבקשה ,אך
כדאי יהיה שתישקול
זאת היטב .השבוע אתה
עתיד לפגוש נערה
חמודה ,שתעמיד בפניך
את הברירה הקשה :
או היא ,או הפוקר.
*

אם זכית בימים אלה
לחסדו של הגורל ש
מצא דרכו אליך באמ
צעות המין היפה ,דע
לך ,שהגורם לכך הוא
הכוכב ונוס המקרין
ישירות על בני ובנות
מזל בתולה .צפה לווי
כוחים לא צפויים .לעו
מת זאת ביום ראשון
יתחיל להסתמן פיתרון
לדאגה ולסחבת בדברים הקשורים לביתך
ולבית הוריך .אל תצאי לקניות חשובות
השבוע .עלולים לסדר אותך על כל צעד.

ב מ דינ ה

*

*

היזהר מתאונות ! בייחוד בימי ב׳ ו־ג׳.
אם אתה יכול ,התנהג לשבוע חזה כאל
תקופח של חופשה
ורגיעה .אל תנסה לכ
פות על עצמך מא-
מצי-יתר ואל תעשה
שטויות .בת דגים :
פגישה עם אדם הנר
אה לן ,ממבט ראשון,
כחשוד במיקצת ,תג
ביר את המתח ,תוסיף
לחוג-מכריך רובד חדש
 *9בפבוןאר ־
לגמרי .לבשי אקווא-
 20בג־זרט
מארין או צבע ירוק.

מה קורה למיכרז ממשלתי מרגע בו
הוא מושלך לתיבה האטומה ועד לרגע
בו נקבע גורלו בידי ועדה כלשהי?
משרד־החוץ פירסם מיכרז לריכוז התי
עוד התעמולתי של משרד־החוץ.
המיכרז שפורסם בעיתונות הוגדר על־ידי
מומחים בענף הפירסום כתמוה וסתום.
״דרושים חודשים רבים של עבודה על מנת
להכין את ההצעה למיכרז זה היטב,״ הס
ביר אחד הפירסומאים שקיווה לזכות ב־
מיכרז.
בעת שחברות הפרסום החלו בהכנות
להצעות המיכרז ,נודע ממקור במשרד
החוץ שחברת פירסום מסויימת ,המנוהלת
על־ידי פקיד ממשלתי בכיר לשעבר,
כבר קיבלה למעשה את העבודות ש־
צויינו במיכרז ,ואף החלה מבצעת אותן.
דקות ספורות לפני שוועדת המיכרזים
עמדה לפתוח את התיבה המיועדת ל״
מיכרזים ,פנה פקיד בכיר במשרד החוץ
לתיבה והוציא אחת מן המעטפות .הוא
לא התאמץ במיוחד .אינפורמציה שהיתר.
בידו הינחתה אותו אל המעטפה בה היו
המיסמכים חתומים בידי חברת הפירסום
המסויימת .הוא לקח את המעטפה והט
מינה במשרדו .על ההמחאה שהיתר .מצו
רפת למעטפה ,בסך  20,000ל״י ,רשם:
מבוטל.
מדוע הוציא הפקיד הבכיר את המעטפה
מתיבת המיכרזים?
שעה קלה לפני כן ,ניהל אותו פקיד
ויכוח קולני עם חברו על כך שהמיכרזים
של משרד־החוץ מפוברקים .חברו לא
השתכנע ,והפקיד החליט להוכיח לו כי
אומנם כך הוא ,והוציא את המעטפה של
החברה המסויימת — ביודעו שהמיכרז
כולו תפור במטרה למסור את העבודה
לידיה.
זמן קצר מאוחר יותר הופתעו חברי
ועדת המיכרזים לגלות שהצעת החברה
המסויימת איננה בין ההצעות .חברי הווע
דה החליטו לסגור את הישיבה ,ביקשו
מהחברה לשלוח הצעה חדשה.
המזכירה ראתה .כיצד יכלו חברי
הוועדה לדעת שהחברה המסויימת הש
תתפה במיכרז מבלי שראו את הצעתה ?
ענה סגן דובר מישרד החוץ ,שמואל אבנת :
״גלינו את זה במקרה .המזכירה של הוועדה
ראתה את שליח החברה מכניס את ההצעה
לתיבת־המכרזים.״
כיצד ידעה המזכירה איזה מעטפה חס
רה? הרי המעטפות אינן מסומנות בעת
הגשת ההצעות למכרזים .מה למזכירה ול 
חברה? תשובות ברורות על כך לא יכול
היה שמואל אבנת לספק.
בעקבות הפנייה מצד חברי הוועדה,
מיהרו כמובן אנשי חברת הפירסוס הנד
סויימת לשלוח הצעה חדשה למיכרז.
כאשר הגיעה ההצעה החדשה ,התיישבה
ועדת המיכרזים לישיבה חדשה ,ובחרה
באחת ההצעות.
היתד .זו הצעתה של החברה המסויימת.

ה ש ט חי ם
צדק
לא נורמלי
אסונו של פתחי אלי שעיר נבע מכך
שכבוד השופט נעצר בעמוד  .24לוא היה
השופט טורח לקרוא עוד עמוד אחד
בלבד ,היה גורלו של פתחי שונה ,אולי.
פישעו של פתחי אלי שעיר היה חמור
ביותר :הוא פגע בכבודו של שוטר .לוא
היה פתחי יהודי ,היה יוצא מן הסתם ב
קלות .במדינת היהודים ,בה זוכים אנסי
קטינות יהודיים לשלושה חודשי מאסר
על־תנאי ודמעות־השתתפות על ילדותם
הקשה ,היה פתחי בן ה־ 16הולך הביתה
עם קנס.
אלא שפתחי הינו ערבי תושב עזה,

ובתור כזה הועמד לדין בפני בית־דין
צבאי שם.
אשמתו ,כפי שסופרה על־ידי התובע,
קצין־משפטים מנחם קזז ,היתד ,שהוא
כינה שוטר :״ארס בן ארם.״ התובע ביקש
להחמיר בדין ,״מאחר שלאחרונה התרבו
מקרים של זילזול והעלבת שוטרים.״
עלבון ז לא ,חיבה .כאשר פתח ה
נאשם את פיו ,בפני השופט הצבאי סרן
)מיל (.מנשה בר־שלטון ,התברר שהתחלת
הסיפור היתד ,שונה קצת .הסיפור התחיל,
מסתבר ,בכך שהשוטר כינה את הצעיר
בתואר אקרוט.
כאן ,התעוררה מאליה השאלה המעניי
נת :מדוע חייב אזרח בכבוד שוטר —
יותר מאשר השוטר בכבוד אזרח?
השופט המלומד ,עורך־דין ותיק ומנוסה
בחייו האזרחיים — כאשר אינו שופט ער
בים בזמן שירות המילואים שלו — גיגש
אקרוטים 1אקרים י־ ,כיגר הערצה
המייחם ל אד ם פיקחות רבה ,עורמה ,עוו

נפש ,תושייה .רק ראה שנחטוף מכות,
אמר שהוא רץ להביא את המשטרה,
האקרוט הזה! ♦ עושה את עצמו גבך,

עמוד 24
עינו של השופט —

ארס

)ערכית( ת׳ ז /ארסית נ ,-אךמים י• ז,-
אךסיות י• נ• (1 ,כינוי ל אד ם פיקח מאד,

שנון מאד ,המוצא מוצא מ כ ל מצב רע,

ב ע ל תושייה .ואם אומנת באביב ׳ תשיר
לך שיר ער ש/והוא את שמלתה
מצהיב׳ רואים כי לאך  0יש כ ב ר
ארס> .״ .מי ,״*יי!עימיס-ג ♦ היא עושה
רושם של גבך .אבל זאת ארסית
ממדרגה ראשונה ♦ .הרב הזה כמו
שאתה רואה אותו הוא ארס גדול.

עמוד 25
— נתקעה באמצע
לבעייה מזווית מקורית ביותר :הוא העלה
את השאלה המפתיעה האם השוטר בכלל
העליב את האזרח ,בכנותו אותו אקרוט.
תשובתו של בר־שלטון היתה מפתיעה
לא פחות משאלתו :בכלל לא העליב ,קבע.
לאחר בדיקה ממושכת במילונים ער־
בייי — בהם לא מצא את אשר חיפש —
פנה השופט למילון העולמי לעברית מדו
ברת של דן בן־אמוץ ונתיבד ,בן-יד,ודה.
במילון הלא־נורמלי הזה ,מצא ,בעמוד ,24
בדיוק את אשר חיפש .בערך אקרוט שם,
נאמר :״כינוי־הערצה המייחס לאדם פיק
חות רבה ,עורמה .עוז־נפש ,תושייה.״
סוף התחקיר .מסקנתו של השופט
היתד .מובנת מאליה :השוטר כלל לא
התכוון להעליב את הצעיר ,אלא לשבחו
ולהללו כבעל פקחות רבה ,עורמה ,וכו׳
וכר.
אי לכך ,קבע השופט ,לא היתה לפתחי
כל סיבה סבירה להעליב את השוטר —
לאחר שזה הרעיף עליו כינוי חיבה כזה.
בשלב זה ,נסתתמו מעיינות האנרגיה
הבלשנית של השופט .בניגוד למחקר המ
דוקדק לו זכה האקרוט ,לא זכה הארס
בן ארס של הנאשם לכל מחקר .השופט
יצא מהנחה מובנת מאליה ,להצעיר ,ב
כינוי ארם ,התכוון להעליב את השוטר.
פסק־דינו של השופט היה מדהים ,עורר
שערורייה בחוצות עזה :שגה מאסר ,מזה
חצי שנה בפועל.
לפתחי לא נותר אלא להצטער ,שכבוד
השופט לא העיף את עינו המלומדת חמי
שה ס״מ שמאלה .שכן בטור שממול ל
ערך אקרוט מופיע ,במילון הלא־נורמלי,
הערך ארס ,ופירושו-, :כינוי לאדם פיקח
מאוד .שנון מאוד .בעל תושייה.״
לאזרח הפשוט ,שאיננו עורדדין מלו
מד ,קשה היה לראות מה ההבדל בין
שני הכינויים ,וכיצד ייתכן שהאחד איננו
עלבון — והשני כן.
העולם הזה 1824

