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 ואתה בהצלחה, זכית
כ בעוד לזכות עתיד
 הדימיון כי זכור מה.

ל חייבים והמקוריות
הר לרגליך, נר שמש

 הזהירות מן יותר בה
 עם הקפדני. והתיכנון

מ תתעלם אל זאת,
 לא ודאג הרגע דרישות

ידי עם לחינם לריב
 רכישות ומתחריך. דיך

 לעבודתך, הדרושים דברים או ציוד,
ה־ :טלה בת השבוע. מאוד, כדאיים

 על והשחרחר הבהיר, על הכהה עדיפי
לאופייך. המתאים משהו לבשי הג׳ינג׳י.
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 שלך המרכזיות הבעיות
מס השבוע, סובבות,

מ החלטות לשתי ביב
לק עליך שיהיה רות
ו בענייני־כספים : בל

 זכור אירגוניס. בענייני
 לעשות יכול שאינך

 על ושמור בעצמך, הכל
ש גם זכור כוחותיך.

ה את שתידחה מוטב
ל הפינאנסית הכרעה

פגי שור, בת המוקדם. לכל הבא, שבוע
 מנוחתך. את מטרידה שכיחה בלתי שה
 וב־ שוטפיס. אירועים על־ידי תידחק היא

לטובה. מיפנה של התחלה זוהי — כל־זאת
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 בלתי כספיות הוצאות
 לגרום עומדות צפויות

 מצב בפני לעמוד לך
אומ דאגה: אל מביך.

 אך קשה, המצב נם
ב ממנו תיחלץ אתה
 היותר בעתיד כבוד.
צעי לך צפוייה רחוק

ב קדימה ניכרת דה
 יחד הכלכלי. מישור

י׳ ' ניכרת התפתחות עם
ה בנות בקרב להצלחתך הקשור בכל
 מפתה — שקיבלת המכתב היפה. מין

יעזור. זה — בקרירות לו עני ומרגיז.
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 חבריך עם תפסיק^לריב
? מה בשביל לעבודה.

 אותך המטרידה הבעיה
 לתשובה השבוע תיזכה

מע אתה אם ולהסבר.
קופ תגזים. אל — שן
מספיק. ליום אחת סה

הצל לך תהיה השבוע
 בתנאי רומנטית, חה

 מתוח להיות שתפסיק
סר בת לך, ועצבני.

בבית. יותר קצת שתשבי כדאי — טן
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השבו אחד זה יחיה
והמרת הנעימים עות
 זה שידעת ביותר קים

 בן עם קשריך שנים.
 במהירות יתהדקו זוגך

 משותפת, נסיעה בגלל
שב משותף, בילוי או

עצ את תמצאו סופם
וקרו מאושרים מכם
 יותר זה אל זה בים

ב אי־פעם. משהייתם
הש אמצע ימי יהיו המישפחה, קרב
מאוד. ומאושרים במיוחד נעימים בוע

¥ ¥ ¥

ב בייחוד בשקט, שב
ל כדאי לא ה׳. יום

ה־ רצונו בגלל הסתבך
ה־ גם לבלוט. טיבעי

 לא האחרונים פירסומים
טובה. דווקא לך עשו

 בענייני שתתרכז מוטב
ב כספך. ובענייני הלב

 אתה — היצירה מישור
 בבצורת לחוש ממשיך

 השינוי אך מסויימת,
 דחי בהישגים, רוצה את אם בך. תלוי
בן־זוגך. נמצא מצב באיזה שתראי עד זאת
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 המזל לך מאיר בה בתקופה נמצא אתה
 קשרים ולמשפחה. לבית הנוגע בכל פנים

והול מתהדקים נפשיים
 נערה, לבין בינך כים

ב מזמן לא שהופיעה
 יזכו והם חייך, אופק

ה מצד נלהב לאישור
וה הקרובים משפחה,
 לארח הרבה ידידים.
תח ואל בביתך, אנשים

לע הזדמנות שום מיץ
מכ לחוג מסיבה ריכת
ישתלם. ודאי זה ריך.

¥ ¥ ¥1
 !לנסוע לא ! טיולים שום ! השבוע לא

 וקשה פג לא עדיין הכאב — לזה מעבר
לפ נסה :לשכוח לך

 ואם לקח. ללמוד חות
ה מן בשלום יצאת
 זכור — הקודם סבך

פי עדיין לך שנכונו
ש עד רבים, תולים
פר האור, את תראה

 מקום או חדשה נסה
 עשויים חדש, עבודה
המוראל. את להרים
מוכי קטנות קניות

 תעשי שלא בתנאי — עצמן את חות
סבלנית. והיי וורוד אדום לבשי חובות.

¥■ ¥ ¥1
 תסתנוור ואל תתלהב אל שיטחי, תהיה אל

 של להבטחות תאמין אל חיצוני, מברק
 בעבודתך, הקשור אדם

העוב את היטב ובדוק
 ה־ יוסר השבוע דות.

הת את שמנע מיכשול
 עם יחסיו של פתחותם

 נצל מאוד. קרוב אדם
 לאותו והתקרב זה, את

מת אינו השבוע אדם.
רומנטיות לפגישות אים
__________ מכיר שאינך אנשים עם

י בת רב. וזמן היטב,
אותך. מסדרת שלך החברה — קשת

עקת
ר ?2 ג ז ט ק או  • ג

ר 22 ב בוו ב!ו

!][!ווו
* י ד 7<. מ ג ו נ ג

*0111
יזייג

רומנטית. מבחינה נפלא שבוע לך מצפה
 על תפוצה סוף סוף

 והכאב עוגמת־הנפש
ה בפרשת לך שנגרמו
שנס הגדולה אהבה
 נסה מזמן. לא תיימה
לנ נטייתך את לכבוש

 החדש בבו״חזוג קום
עו שהישן מה כל על
 אליו והתנהג לך, לל

 נסיעה לו. שמגיע כמו
אותך. תפתיע קצרה

¥ ¥ ¥
 המיקצועי במאבקך חדש פרק פותח ה׳ יום
 מסביב להסתכל תדע אתה אם האישי. או

 לשקול שתקפוץ, לפני
 ולא האפשרויות כל את

ע להתנגשויות להיכנס
סי לך יש — קרות
 להרחיק מצויינים כויים
 בערה עם פגישה לכת.

או תוביל בהירת־שיער
 מביכה. לבחירה תך

 :ומהר להחליט תצטרך
 הזדמנות תפסיד אחרת

 מאוד. גדולה רומנטית
 דווקא פעילות על הדגש את לשים עליך
 בכך. מעט ולהסתכן מגוריך, למקום מחוץ

¥> ¥ ¥1
 בן השבוע, במרכז העומדת הבעייה

תעשה אשר כל בריאותך. היא דגים,
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 ־ בדצמבר זו
בינואר <>ו

 מצויין. — לשיפורה
 העלול תעשה אשר כל

 מסוכן — בה לפגוע
 לרופא, גש הרגיל. מן

 ואל שיגרתית, לבדיקה
ה פוליסת את תזניח
 הצלחתך בגלל ביטוח

 והאמנותית. העיסקית
 גם הפתעות לך נכונו

 — הפינאנסי במישור
1!הכנסה... מס אך

המשפט סודות
 . )24 מעמוד (המשך

 הד״ר ונגד בנק־גזלשפט, השווייצרישה
 היועצים אחד שהינו ויקי, אלואיז אנדרי

הנ״ל. הבנק של המישפטיים
 אזרחיה תביעה נגדי הגיש הנ״ל הבנק

 נושאה אשר בת״א המחוזי בבית־המישפט
בנ עובר־ושב יחסי מתוך תביעת־חוב הוא

 ל״י. מיליון 2מ־ למעלה של בסך קאיים,
קנה. השופט כבוד בפני מתבררת התביעה

 לניהול במיוחד ארצה הגיע ויקי ד״ר
 ייצוגו תוך נעשו פעולותיו וכל המישפט,

הבנק. את
 מר של תצהיר כאן לצרף מתכבד הנני
 ,3 ארלוזורוב רח׳ מת״א, בכמן, אליהו
עצמו. בעד מדבר בו האמור אשר
 ויקי ד״ר כי נובע, הזה התצהיר מן
 המתמחות עם יחסים שיטתי באופן קשר

 כיהנו הללו עוד כל קנת, השופט כבוד של
שלי. במישפט זה בתפקיד
 הד״ר אותי השמיץ אלה מתמחות בפני

 על וזאת שונות, דיבות עלי והוציא ויקי
 וי׳שחירו השופט אל יגיעו שהדברים מנת
בעיניו. פני את

מידע להגניב — הזו המטרה את
 לתוך שכנגד צד נגד משמיץ וחומר

 מתמחותיו, באמצעות שופט של לישכתו
 אשר מידע, משופט זו בדרך להוציא וכן
 ניהול תיכנון לצורך בו להסתייע יוכל צד

וי ד״ר פסחוביץ, לטענת השיג מישפטו,
ה עם חברתיים יחסים קשירת ע״י קי

 להן שנתן ע״י וכן מהן, מי או מתמחות
אחרות. הנאה טובות ו/או מתנות

ויקי. ד״ר שנתן המתנות מנויות בתצהיר
 פסחו־ לטענת מהווים הללו הדברים כל
 לחוק בניגוד שוחד מתן בתלונתו ביץ

שוחד). (עבירות העונשין דיני תיקון
פלי עבירה משום הנ״ל בפעולות יש כן
 בין — זאת בית־המישפט. ביזיון של לית

 חקירתם בזמן עדים הדרכת בגין הייתר
הג בגין וגם השופט, לצו בניגוד הנגדית,

שופט. של מלישכתו מידע והוצאת נבת
נג לשון־הדע הוצאת היא נוספת עבירה

שבדו עלילה אותה השופט: בפני די
 ״זרקתי״ כביכול כי והבנק, ויקי ד״ר נגדי
 וכן זה, במצב לצלמו כדי דוגמניות עליו

 דפיקות ע״י אותו והבהלתי הפרעתי כי
נז ויקי הד״ר טלפוניות. והטרדות בלילה

 ד,״דוגמניות״ בעניין העלילה את לבדות קק
 בעיתון פורסם שכן עצמו, על לחפות כדי

לשירו — בשכר — נזקק הוא כי שפיגל
ש דברים — הנ״ל הגברות שתי של תיהן

ידו. על הוכחשו לא מעולם
 עבירה מהווה ויקי ד״ד של התנהגותו

 כעבירה המגדירים שווייץ, חוקי לפי גם
 כל או מתנה של הצעה או הבטחה מתן,

תפקי נושאי לשורת אחרת הנאה טובת
ש על־מנת ציבור, עובדי ובתוכם, דים,

שלהם. חובות־השירות על יעברו
 את דחוף באופן להזמין מבקש הנני
להב על־מנת לחקירה, אור רונית הגברת

הראיות. חומר את טיח
 שמדינת־ישראל, זכותי -שזו לי נראה

 כדי הצעדים בכל תנקוט שלה, אזרח שאני
 פנו אשר זרים ולהעניש לדין להעמיד

 מישפטי סעד בבקשת מדינת־י׳שראל אל
 ולעוות הצדק את פה להשחית ומנסים —

 וד״ר הבנק של התנהגותם שיפוטי. הליך
 בנסיבות החוק, פי על עבירה היא ויקי

 המדינה העלבת לרבות ביותר, מחמירות
שלה. ובתי־המישפט

פסחוביץ. של תלונתו כאן, עד

 את לדחות
1 פסק־הדיו

 -של סניגורו הגיש התלונה, עקבות ,ף־
 העצני, אלייקים עורך־הדין פסחוביץ,

 פסק־הדין את לדחות קנת לשופט בקשה
 שלה מירח־הדבש תחזור אור שרונית עד

 לחקור למישטרה אפשרות ותהיה בחו״ל,
אותה.

שתו העצני כתב  בבק
לבית■:המישפט

 את ולדחות להואיל בקשה בזה מוגשת
 לתאריך כנ״ל הקבוע הדין פסק שימוע
יותר. מאוחר

 אל שהגיעו בידיעות הוא הבקשה נימוק
הנכ בית־המישפט של מתמחה כי הנתבע

 לקבל התובע הבנק ע״י הונעה הזה בד
 שמעה כך כדי ותוך ואירוח, מתנות מאיתו

 בגנות חומר מטעמו מי או הבנק מאת
 לבית־המישפט מסרה לדבריה אשר הנתבע
 במיש- בישיבתו הבנק ע״י הועלה בטרם

 ויקי, ד״ר הבנק, ב״כ מפי שמעה כי סט׳
 בחקירה היו כאשר עדים הדריך שהלה
ועוד. נגדית׳

 לפנות הח״מ את הניעו שונות מסיבות
היתר בין הדרכה בבקשת עוה״ד ללשכת

 בקשה זה נכבד לבית־מישפט להגיש באם
בנדון. שהיא כל

 וכפי כעת בארץ אינה הנידונה המתמחה
 באמצע ארצה לשוב עומדת היא שנודע,

זה. חודש
 למישטרה תלונה בנדון הגיש הנתבע

המת אולם חקירה, מתנהלת שבמסגרתה
נחקרה. טרם מחה

 והיקפה האמיתית מהותה כי ספק אין
 רק להתברר יכולים הפרשה של הנכון
אור. רונית הגב׳ בדבר, הנוגעת של מפיה

 בנדון להגיש רוצה היה לא הנתבע
 כל שני, מכלי מידע על המסתמכת בקשה

בדבר. הכרח שיש הוברר לא עוד
 לישכת של האטיקה לוועדת בבקשתו

 כבדות הסיבות את הח״מ פירט עוה״ד,
 הלישכה הדרכת לבקש שהניעוהו המשקל
בנדון.
 השימוע אם הצדק מן זה יהא כן על

 ו/או עוה״ד שלישכת עד ימים לכמה יידחה
 תומן, עד העובדות את יבררו המישטרה

מזכו זכות כי ספק ללא יתברר ולנתבע
ל להגיש המצריך באופן נפגעה יותיו
 שהיא כל בקשה זה נכבד מישפט בית

פסק־דין. יינתן בטרם
 תופעות לצמצם
זה ממין______

 הוסיה הבקשה. לשון כאן, עד **
שתד: הדיון כעת העצני < בכק

 ויקי, בהזמנת בשווייץ היתד, אור רונית
 בית־המישפט על השפעה ניסיון כאן ויש

באמצעותה.
 וכן, מתנות, המתמחה, אירוח — זה כל
אינ ממנה נשאבה שבידינו, המידע לפי

מבית־המישפט. לה מהידוע פורמציה
בי ואני למישטרה, תלונה הגיש מרשי

 לדעת כדי המתמחה, את לחקור קשתי
הדברים. דיוק מידת מה מפיה

 לא אך שונים, אנשים חקרה המישטרה
ה עורכי״הדין. ללישכת גם פניתי אותה.
 ליחסים שמסביב הוא, שלי העיקרי מניע

 דברים גם הוזכרו ובכמן אור גברת של
 בית־המיש־ על להשפעה קשורים שאינם

 היא עורכי־הדין ללישכת והתלונה פט,
 ממין תופעות האפשר ככל לצמצם כדי
נפגעה. לקוחי של שזכותו גם מה זה.

להגיש עומד שאני המרצה, גם הכינותי
תידחה. בקשתי אם

הפרקליט. דברי כאן, עד
הסני של בקשתו את קיבל לא השופט

 להיעתר כדי מספקים נימוקים ״אין : גור
 והוסיף: ניחדת.״ ״הבקשה קבע. לבקשה,״

להיום.״ פסק־הדין שימוע את מקדים ״אני
ה בישיבה *.1973 ליולי בעשירי זה היה

 פסק־ על יכריז כי השופט הודיע קודמת,
ליולי. 12ב־ הדין

ל חייבו פסחוביץ, את הרשיע השופט
5ל. החזיר .6 פרנקים. מיליון 2.7 0.

הקלטה־גגד־
שחיתות

 טרם פסחוביץ, של תלונתו עקכות ך•
הצעי המתמחה את המישטרה חקרה ^
 בכמן: אלי השבוע סיפר רה.

או חקרו התלונה, את שהגשתי ״אחרי
 על שעות רבה. ביסודיות במישטרה תי

 נתנו בכלל. חקרו לא רונית את אך שעות.
לחו״ל.״ לצאת לה

 :סיפר רונית, עם היכרותו פרשת על
 מכיר אני כי המישפט, את לשמוע ״באתי

 במסדרון היכרתי רונית את פסחוביץ. את
ל והתחלנו פגישה, קבענו בית־המישפט.

צאת.״
האינטי השיחות את הקלטת ״ומדוע

 ד׳ ידיעתה מבלי איתך, שלה מיות
הזדעזע שלה, הסיפורים את ״כששמעתי

 העניין.״ את לחשוף והחלטתי תי׳
 רונית את המישטרה חקרה לא מדוע

 אפילו פסחוביץ קיבל לא מדוע אורו
 ו החקירה תוצאות בדבר לתלונתו תשובה

 דובר בויכנר, מיכאל ניצב־מישנה השיב
 : המישטרה של המטה־הארצי

 פלילית עבירה מצאנו לא הנראה ״ככל
 את שנקבל לאחר סופית נחליט בפרשה.

 המחוז.״ מפרקליט בחזרה התיק
 עדינים בתיקים להתייעץ, — זה נוהג

 ב־ מקובל — אחרים גופים עם במיוחד,
מישטרה.

 המישטרה החלטת שתיפול לאחר עתה,
 את לראות יהיה ניתן — לפעול כיצד

 של השלישית המערכה על המסך עליית
הפרשה.

הנהלת דובר ברודצקי, רוני לדברי *
רו של התמחותה הופסקה בתי־המישפט,

.3.7.73ב־ אור נית


