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 מרי״ את שתרסן מוטב
 אדם עם ביחסיך רותד
 תמיכה עליך. אהוב
 שתינתן צפוייה בלתי

 תפתור לא עדיין לך,
עי פקח בעיותיך. את

 סביבן. למתרחש ניים
 בחברה להיקלט נסה

 הש־ אליה מזו שונה
 אתה קודם, תייבת

 עצמך את למצוא עלול
 תהססי אל ידידים. ללא לפתע מנודה
 אם ברגשותיין, כשמדובר כנה להיות
 אותם, לו תגלי ולא לעצמן אותם תשמרי

כלל. לב תשומת לך יקדיש לא הוא

¥ ¥ ¥
 לא לחששותיו בניגוד
 לונונה התנגשות תעכב

ה התפתחותה את
 פרשה של משמחת

 עם יחסיך מסויימת.
 שור מזל מבני אחד
במיקצת. מתוחים יהיו

 תתגשם שבקרוב ייתכן
 את להחליף תוכניתך

 בעזרת מגוריך מקום
ש קרובים של תמיכה

 על הקפד לטובה. תשתנה עליך דעתם
 זאת יעשו וילדיו שאשתך ודאג היגיינה

לח והשתדלי בהוצאות תפריזי אל כן. גם
במעברים. היזהרי כך. על תצטערי לא סוך.

¥ ¥ ¥
̂ להש־ כן תחליט אם

 מסויים, במיבצע תתף
 לקחת לן הוצע בו

בר תראה פעיל, חלק
 עקשנותך במעשיך. כה

ב אותך לסבך עלולה
ל אוזן הטה צרות.
 שישיא טובות עצות

 לפני דגים מזל בן לך
שלי דברים שתעשה

פגי לן צפויות ליים.
השבוע. בסוף רבות סנטימנטליות שות

 בהיר, במשהו קשורה שתהיה מחן, אחת
 יותר אף ואולי — רב אושר לך תגרום
גבר! ולהיות לחזר תהסס אל מזאת.

אתה כמה עד לשער מסוגל אינך
בו. פיללת שלא במקום ונחשק רצוי

¥ ¥ *
הצ סוד את תגלה אל ׳................

 והימנע לאחרים, לחתך
בחב מיותר מפיטפוט

העוקב מישהו, רה.
בקינאה צעדיך אחרי
 את לנצל עלול רבה,

 לך ולגרום ההזדמנות
 בחייך שתף נעימות. אי
ב קרובים אנשים רק

שהד אחרי ורק אמת,
סופית. ייקבעו ברים

להב־ לריגשותייך תניחי אל — סרטן בת
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 כי דרכך, את לך תיב
זכרי בצרות. להסתבך

 עלולה את
של שבסופו

 לו. שמתחשק מה תמיד עושה הוא דבר
¥ ¥ ¥

 כוללות תוכניותיך אם
עכ למרחקים, נסיעה

רו לממשן. הזמן שיו
 שהוא חושב שאתה מן

 מפיח באופק, מסתמן
 אל חדשה. רוח בך

 הזמן תקוות, תתלה
 ידידות שלו. את יעשה

 מכבר זה שנרקמה
עו סרטן בת לבין בינך
 בימים רבות לך זרת

 בה. תזלזל אל ממנה, ניזון הינן אלה,
בכתיבה. לעסוק הקרובים בימים הרבה

¥ ¥ ¥
ב צפון שלך העתיד

 ש־ סיבה כל אין ! שור
ב שלא צניעות תפגיני
ו ישירה היי מקומה.
לעו ונסי כלפיו חביבה

 הרגשות. את בו רר
 ש־ סיכוי יש השבוע

 לו יש תצליחי. סוף־סוף
 נורמלי לא טמפרמנט

 איזה על יודעים רק אם
 ואתה, ללחוץ. כפתור

דלי. בת של לשקשוקיה

____^
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להתייחס לך אל

 זו בדרך ממך. וחכמים זקנים לעצת שמע
ולהי רבים, קשיים על להתגבר תצליח

 טעויות. מעשיית מנע
לומד הטיפש כי זכור

 ואילו משגיאותיו־הוא,
 של משגיאותיהם חכם,

 זו אמת־חיים האחרים.
 ה־ חייך לגבי גס נכונה

נר אם וגם רומאנטיים.
 אצלה שספגת לך אה

 תתייאש, אל — מפלה
מו כוכביך שוב. נסה
 בסוף־ דווקא כי רים

שתזכה הסיכויים כל קיימים השבוע
ונקיון. סדר על הקפידי סוף־סוף. להצלחה

¥ ¥ ¥
 מיב־ בהצלחה לסיים עומד אתה השבוע

 שוב אתה כחודש. לפני התחלת בו צע
 סדירים לחיים נכנס

 ילך הכל ותקינים.
הרו במישור כשורה.

שינוי, כל אין מנטי
 בה להזדמנות חכה
החזק. תהיה אתה
טו קשרים על שמור

 הטוב ידידך עם בים
 של בסופו כי ביותר,

 לעז- תצטרך אתה דבר
תחליף. לה שאין רתו, , *י ¥ ¥ ¥
בל צדדיים עיסוקים עצמך על תעמיס אל
 במהלכו לחבל עלולים הם חיוניים. תי

העי עיסוקך של התקין
 בלתי־ מאורעות קרי.

 לשבש עלולים צפויים
 צפוייה תוכניותיו. את

 בינך תרבותית הזדהות
 בך המעורר אדם לבין
 ושאיתו רב זמן עניין

 בדרך להבנה הגעת לא
 לשיחה המתיני כלל.

 תתבקשו אם טלפונית
 אם אפילו זאת, לעשות
 הסובב לכל המופרזת רגישותך תאחרי.

זה. בשבוע בעוכרייך להיות עלולה אותך
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 אל שמריה. על קפאה מתוכניותין אחת
מאוד. בקרוב תתגשם היא תתייאש,

 אמון בן יתנו אנשים
ל אותך ויעודדו רב

בעז השתמש פעילות.
 להישגים ותגיע רתם

 חמישי יום ממש. של
בשבילך: יום־מזל הוא

 ביום בפעילות הרבה
למת עיניך ופקח זה

ידיד מסביבן. רחש
אינ לן ימסור פטפטן

 דע חיונית. פורמציה
 מאד. נבונה היא בי בה, להשתמש איך

¥ ¥ ¥
 חגך, בן עם לשיחה רבות שעות. הקדש

האחרו בימים במיוחד
 ותיווכח השבוע, של נים
 המשבר מן המוצא בי

אי כלל בו נתון שאתה
 מתחיל אתה רחוק. נו

ב עניין מחדש לגלות
 קשרי חברה,.מחדש חיי

 מרבה שנפגעו, ידידות
 קרובים בבתי לבקר

 שלא ומשתדל וידידים,
ומבודד. יחיד להישאר

¥ ¥ ¥
 זאת כל חלפה. סבלת, ממנה קלה מחלה
 זוגן, בת של המסור לטייפולה הודות

 כמה עד לך מוכיח זה
 ומה לה חשוב אתה
אליך. אהבתה רבה

 קצת אליה התייחס
 זה בעדינות. יותר

 בת לן, לה. מגיע~
 הישועה תבוא דגים,

צפוי. לא לגמרי מכיוון
ה- את וקחי התעוררי

לא ברצינות. חיים ___________
 שיוציאן מי יהיה תמיד

ביציאה. הרבו שוקעת. את בו מהבוץ

זלי
ר 20 א נו  - בי
ר 18 א רו בפב

י,

ר ו9 א  בפברו
ס 20 ר מ ב
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)26 מעמוד (המשך

 רק מהכלא יצא יורם אבל מאסר. שנות
שנים. ארבע אחרי

 בלתי באופו בחינם, ישבתי אחת ״שנד,
 זה אגב. דרך מפשע, חף ישבתי חוקי.

מהווי אז שנגנב הרכוש כל עם שנתפס
 את עשה שהוא הודה ברמת־גן ההיא לה
 שנה. 15 על היום יושב הוא לבדו. זה

 מהרכוש שרשרת בסך־הכל היתר, אצלי
 חשוב. לא אבל לי. נתן שהוא גנב שהוא

 הסכימו חודשים שמונה לפני מת. זה
 ישבתי. בו שאטה מכלא אותי לשחרר
 שעוד מהזמן חודשים חמישה לי הורידו
 תנאי, לי נתנו אבל לשבת, צריך הייתי

שבועות. שלושה תוך הארץ את שאעזוב
 לי הפקיעו אז הארץ. את עזבתי ״לא

 וישבתי לכלא אותי החזירו החופש. את
 ובאיקסים בשאטה שוב ישבתי מלא.

 הבג״צים כל לי עזרו לא רמלה. של
 29ב־ האחרון. היום עד ישבתי שהגשתי.
 דק אבל מהכלא. יצאתי 1972 בדצמבר
 להיות הספקתי השנה ובפברואר בינואר
בחוץ.

 עם לעבוד התחלתי מהכלא ״כשיצאתי
 הגון חבר ותיווך. שטרות בגביית חברים
שלמה — הזאת לעבודה אותי הכניס

רו הם מה הישראלי. התחתון העולם את
מיל שעשו אלה את שיתפסו ממני? צים

ה על לירה יש למי מהפשע. יונים
 הקיום מילחמת את נלחם אני ? נשמה
 ממש. הפה אל מהיד חי כשאני שלי,

 לא אם אז בפשע, מעוניין הייתי אם
 כמה לפחות, אלפים, מאות או מיליונים

 שלי. הידיים דרך מתגלגלים היו אלפים
 כמה אולי לפעמים בכיס? לי יש ומה

אגורות.
 שמלבי־ בעיתונות הזה הסיפור ״כל

 דעת־הקהל. את להכשיר נועד עלי שים
 כדור, בי יתקעו אם אחד שיום כדי זה
 היה זה מי יש? ״מה יגידו: האנשים אז

 טוב אחד. פושע סתם היה ? בסך־הכל
ממנו.״ שנפטרו

 במוקדם אז כדור, לי יכניסו לא ״אם
 אני תיק. איזה עלי ירכיבו מאוחר או

 יגידו אז אבל מפשע. חף שאני אצעק
מ חף שהוא אומר תמיד ,הוא כולם:

 לבית־הסוהר. שוב אותי יכניסו !׳ פשע
מוכ אני לכן בשבילהם. בעייה לא זאת
 עוזב שאני לפני אבל מכאן. להסתלק רח
 את להזעיק שצריך חושב אני הארץ, את

 סטופ, האלה לשיטות ולשים דעת־הקהל
הו מה מזה. יסבלו לא שאחרים כדי אולי

שרו־ מה הבנאדם עם עושים ? פה לך

מהכלא, לנדסברגר יורם שוחרר שנים עשר לפני ךן \171 11 ¥1 !1
דף לפתוח כדי העליון, בית־המישפט המלצת לפי #111

 נראה לאמצו.'בתמונה החליט לליבו, נגע יורם של שגורלו ילדים, חשוך זוג בחייו. חדש
בכלא. מאז שחלף הזמן רוב יורם בילה ההזדמנות למרות המאמצת. אמו בחברת יורם

 לו ואין הגון שהוא איבשיץ, (״שניצל״)
אנ שלושה של בצוות עבדנו עבר. כל

מקב היינו חוקי. באופן הכל עשינו שים.
 אין אבל שטרות, להם שיש מאנשים לים
 לגבות ייפוי־כוח אותם לגבות זמן להם
 חובות לא טובים, חובות זה החוב. •את

 הכסף את לגבות הולכים היינו רעים.
 אחד אף בשקט. כלום. ובלי איומים בלי
 לא חוב על חובות. בעלי אחרי רץ לא

תולים.
 החבר את עצרו זמן כמה אחרי ״אבל

ב איתי שעבד לוי, דני שלי, השני
ל ניסיזן על אותו עצרו חובות. גביית
 משהו אם כי פלילי, משהו לא רצח.

 קיבל אצלו במשפחה מישהו משפחתי.
 כשבאו ונפצע. ברחוב כשהלך כדורים 2

ושו אצלו יושב הייתי דני, את לעצור
 ימים. לארבעה אותי גם עצרו תה. תה

 לא שאני כשראו אותי, שיחררו אחר־כך
 תפסו בינתיים אבל הזה. בעניין מעורב
 14 של בסכום לגבייה שטרות אצלנו

מח והם השטרות את לקחו לירות. אלף
במישטרה. אצלהם עכשיו עד אותם זיקים

עכ לעבוד. להתחיל לי הפריעו ״ככד,
ב בצלילה לעבוד לי הציעו מובטל. שיו
 שחיין דווקא אני לחץ. בגדי עם עזה, נמל
 ליום לירות מאה איזה שם משלמים טוב.

 אולי נראה למזח. מתחת לצלול בשביל
שם.״ לעבוד אתחיל אני

 לגרש ״רוצים
תי \״ מהארץ או

 מהארץ,״ אותי לגרש רוצים ם ך*
 לנדסבר־ יורם שנותן ההסבר זה 1 ״\
 המישטרה של המוזרה להתנהגותה גר

 את שאעזוב רוצים ״הם מעצרו. סביב
 איתי. בעיות להם יהיו שלא כדי הארץ

 אעשה אני אבל הארץ, את אעזוב אני
 נמאס כבר לי לי. נוח שיהיה מתי זאת
 איזו לי יבשלו במאוחר או במוקדם פה.

 בבתי- ישבתי שלי מהחיים שליש דייסה.
כת בעזרת עלי מתלבשים עכשיו כלא.
להנהיג רוצה אני כאילו בעיתונים בות

 הכל אם דבר. שום ובלי חוק בלי צים
מזה. ידעו שכולם צריך אז הפקרות,

נעצר מה בעד יודע לא אני היום ״עד
 אותי חקרו לא שישבתי הימים כל תי.

 לי. מייחסים שהם להאשמה בקשר בכלל
 במה להודות מוכן הייתי אולי ? למה
 לחקור צריכים היו לא ואז רוצים, שהם

 מפני אותי חקרו לא אבל קשה. כל־כך
 נאשם. אני במה לי לגלות פחדו שהם

שהשתחרר אחרי לי נודע מהעיתון רק
 תיב־ שלי והחברים שאני חושדים שהם תי
 לסחוט כדי בכירה אישיות לחטוף ננו

 לא אחד אף היום עד אבל כופר. ממנה
 לחטוף. רציתי מי את לי לגלות מוכן
 שדבר הוכחות שום גם אחד לאף אין
 למישטרה שיש מה כל בכלל. היה כזה
ש שמישהו סודי״ ״מידע מין איזה זה

עלי. הלביש אותי, לדפוק רצה
הו שום למישטרה שאין בגלל ״אז
עצור? להיות צריך אני נגדי, כחות

ל אדם לעצור צריך שלפעמים ״נכון
האז זכויות עם מה אבל הציבור. טובת

 אם ? אזרח זה ומה ציבור זה מה רח.
הצי טובת איפה אז זכויות, לאזרח אין
?״ בור

ש לנדסברגר ביורם חושד אינו איש
 שהוא השאלות אבל תמה. כיבשה הוא

 מבלי עצמן, בזכות קיום להן יש מעורר,
 תשובה אותן. שמציג מי אל להתייחס

 עצ־ השופט־העליון נתן עליהן חלקית
מע לבקשת המתייחסת בהחלטתו יוני,
:וחבריו לנדסברגר של צרם

 העלול הרושם את למנוע ״ברצוני
אוטו להיענות השופט על כאילו להתקבל

 להארכת המישטרה של בקשה לכל מטית
 שבידה. החומר סמך על חשודים מעצר

 מדובר כי לכך ער להיות השופט על
 חפים ובחזקת חשודים רק שהם באנשים

שו הוכחה. לא שאשמתם זמן כל מפשע
 בין הולם איזון למצוא השופט על מה

מבצ אחר שבהתחקות הציבורי האינטרס
 על שמירה של האינטרס ובין פשעים עי

היסו האזרח מזכויות שהוא הפרט חופש
ביותר.״ דיות

1855 הזה העולם


