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 אס — מעויין שבוע
 ואס אותו לנצל תדעי

 עצמן, את תנטרלי לא
הכו דוקאיזם. מתוך
 פגי־ על מבשרים כבים

 ופגישות־כיס, שות״לב
 — המישורים ובשני

 קטנות הצלחות על
 יכול אתה וגדולות.

 לפתע, עצמן, למצוא
 לא בו חדש במצב
 עלול אתה מחדש. אותו בדוק רצית.
לן. יועיל אשר חדש משהו לגלות
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 — כרגיל — נמצאת את
 אלא פרשת־דרכים. על

 תוכלי לא שהפעם
 בחיבוק־ידיים. לשבת

 צעדים ממך ידרוש הוא
 הדרישה ועצם ניסרציס,

לע אותך תדרבן הואת
 את שישנו דברים שות

 אל :בן־שור חייך. כל
 עכשיו. דווקא תסתבך,

 חושייך. לכל וקוק אתה
מסוכן. לא כי אס

מאזנ״ס
לצאת.

קשה, שבוע זהו
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יע לא רגש״הנקמנות
ל אף ועלול לך, זור

ל לתוכניותיו הזיק
ש מכתב רחוק. טווח
 א', ביום אלייך יגיע
 יכעיס תאומים, בת

 שמוטב כל־כך, אותך
אח ימים תשקלי כי

 בטרם תוכנו, את דים
 תשג- או פעולה תנקטי

ל או לכאן תשובה, רי
שאפשר ספק אין זאת לעומת כאן.
 מחדש בו לשקול :הזה השבוע את לנצל

 והמישפחתיות הכספיות הבעיות כל את
ידעת לא עליהם הגילויים לאור שלך,
בז בצורה תנהגי אל לכן. קודם
לסבול. עלולה את כי — בזנית
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 ואתה בהצלחה, זכית
כמה. בעוד לזכות עתיד
והמ הדימיון כי זכור

 לשמש חייבים קוריות
 יותר הרבה לרגליך, נר
 והתיכנון הזהירות מן

אל זאת, עם הקפדני.
 הרגע מדרישות תתעלם

 לחינם לריב לא ודאג
ומתחריך. ידידיך עם

דב או ציוד, רכישות
 מאוד, כדאיות לעבודתך, הדרושים רים

 על הכהה את העדיפי :סרטן בת השבוע.
לאופייך. המתאים משהו לבשי הבהיר,
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בלתי-חשובה תקרית
ל אצלך לגרום עשוייה
 תבזבזי אל משבר.

להי עשוייה את : כסף
 ווו- של לתקופה כנס

 לא אם סר-פעילות,
 תבואי אם או תזהרי
 הלא- האדם עם בקשר
 מוטב כך, משום נכון.

 לטווח להתחייב לא
לנ תחליטי אם ארוך.

הי השבוע, של הראשונים בימים סוע
 תלוי יהיה לא חשוב דבר ששום זהרי

 אם בייחוד גניבה, מפני הישמרי במסע.
 ארוכים. למרחקים לנסוע עלולה את

השמש. מקרני והזהרי בהיר לבשי
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 פרק פותח השבוע סוף
המיק־ במאבקך חדש
 אס האישי. או צועי
מ להסתכל תדע אתה
שתקפוץ, לפני סביב

האפ־ כל את לשקול
■ מ ה ץ ד  להיכנס ולא שרויות ■

— עקרות להתנגשויות
ש---------- סצויי־ סיכויים לך י

פגי לכת. להרחיק נים
 בהירת נערה עם שה

תצ מביכה. לבחירה אותך תוביל שיער
הז תפסיד אחרת ומהר: להחליט, טרך

 עליך מאוד. גדולה רומאנטית דמנות
 מחוץ דווקא פעילות על הדגש את לשים

בכו. מאוד מעט ולהסתכן מגוריך, למקום

 מה על ולא הקנקן על להסתכל ניטה את
 האיש את מלשפוט היזהרי כן, על בו. שיש

 בדרכך השבוע שייקלע
 המלבב מראהו על־פי

המברי התנהגותו או
 את לשנות עליך אס קה.

ל או מקום־העבודה
 — חדש בעסק התחיל

 ביום זאת לעשות נסה
ה בתחילת ב׳, או א׳

 עצמך את קח שבוע•
רו בריאותך בידיים:

ש ממה ודווקא פפת,
 והרבי לבן לבשי חושד. אתה
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המר הבעיות האחרונים, בשבועות כמו

ושיעמום. חוסר־כסף :הן שלך כזיות
 אין הפינאנסי במישור
 שתתחיל מוטב רגיעה.
קי חריגה על לחשוב
— מעיסוקיך צונית

— אי״עיסוקיך או
תש לא אם הרגילים.

 אתה המצב, את נה
לצמי להיתקע עשוי
הרומאנ במישור תות.

 עוד אין עקרב, בת טי,
 ה- לרומאנים רב טעם
רציני. משהו על חשבי
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 שבוע זה אין :אותך הזהרתי אבל מצטער,
 מרחיקי־לכת שינויים או מסעות לערוך

 על לשמור תוכלי אס
 לזו דומה מיסגרת־חייס

בת כה, עד היית בה
 ב־ תקלי חדשים, נאים

 אם הבעיות. על מיקצת
 שתסמכי מוטב — לא

 של •שיפוטו על לחלוטין
העי בעל־שיקול• איש
ב להגזים לא — קר

 יום לריב. ולא דבר שום
הזדמ לך מגיש הבא ה׳

השבוע. מיכתבים תכתבי אל נדירה. נות

י / ),!
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 בהשקפתך, חופשייה שאת משום דווקא
 לתפוס מאוד קל במעשייך, ובלתי־קשורה

 או במלכודת אותך
 לעשות אותך לחייב

 זה רוצה. שאינך מה
 לאוזלת- אומנם, מביא,

מצי״ ולאפס־מעשה יד
 רוצת מי אבל — דך

 לכן ן הללו הצרות בכל
 יחד שתחשבי מוטב
 רוצים אתם מה איתו

 ויתור מתוך באמת,
 אי לפחות או הדדי
צרות. יחסוך זה
¥ ♦

 הלשון 1 פטפטנית להיות לא יודעת אינך
ה בין מעמדך, את לסכן עשוייה שלך
 ובכלל. ה׳ ועד ג׳ ימים
תרי שלא מוטב גס לכן
יו אדם אתה אם בי.
המת הזמן זה אין צר,
 ביחסי־צי־ לעסוק אים
ב שתשב מוטב בור.
 לא־ קניות ותדגור. בית

 רצוי שלא כפי רצויות,
 צעד באיזשהו לנקוט

 הבא, ,ד ליום עד נימהר,
החדש. הירח בא בו
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 ובעיות התנגשויות של יום הוא ד׳ יום

 כל לקבל לא איפוא, הקפד, כספיות.
 מרחיקת-לכת החלטה

בכלל, להסתבך. ולא
השבו את לנצל נסה
לריכוז״ הבאים עיים

שו לעבודה מחדש,
 קשריך ולחידוש טפת,

עליך. האהובים עם
 תזניחי אל :דגים בת

 יש לאחרים גם אותו.
 להתרחץ הרבי בעיות.

בשמש. ולהשתזף בים

זני
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)11 מעמוד (המשך
 העליון). בבית־המישפט הלוי, של גיזרי־הדין לגבי כרגיל לאחר־מכן, (שהופחת דראקוני

הסודי. המישפט של הסגור בחדר דבר נפל כן לפני אך
 אברי טען דמיונית, אשמה נגדו לפברק לדבריו, הש״ב, מעוניין מדוע להסביר בדי
 שמנוי עד סנסציוני, כה חמור, כה מידע לו שיש מפני מדוע? אותו. להשתיק שרוצים

? מידע מין איזה חייו. לכל לכלאו השילטון עם וגמור
 עסק־הביש, פרשת את רק לו גילה לא הוא מחריד. סיפור לשופט הנאשם סיפר כאן
 על־ידי אברי הוזמן הפרשה שאחרי נסתבר, ספיחיו. את גם אלא סודית, עדיין שהיתה

 דאז, הרמטכ״ל דיין, משה עדות־שקר. בוועדת־החקירה למסור כדי ארצה אמ״ן ראש
 ולחסל לבון, פינחס על לפרשה האשמה את לגולל היתד, המטרה לקנונייה. שותף היה

* כשר־הביטחון. אותו
 לאחר־מכן הוכח (שאכן אברי טענות של זה לחלק האמין הוא הזדעזע. התמים הלוי

 להטיל עמד שהוא הקיצוני גזר־הדין ואת אברי, על דעתו את שינה לא הדבר כנכון).
 ראש- של תשומת־לבו את רשמית הפנה כשופט, בלתי־רגיל. צעד נקט הוא אבל עליו.

אלה. לגילויים ושר־הביטתון הממשלה
לשע שגרמה פרשה — פרשת-לכון את שפוצצה היא זו פנייה

 הימים ברכות חיסלה הממשלה. את הפילה ובינלאומית, לאומית רורייה
מפא״י. לפילוג וגרמה כן־גוריון של שילטונו את

.שופט־תולה
 :השאלה מישהו של בלבו לעלות היתד, מוכרחה הדרך לאורך מקום איזשהו ך•
 השופט לידי דווקא מגיעים האלה הסנסציוניים המישפטים שכל קורה זה איך *■

ד,לוי? בנימין
המחו כית־המישפט נשיא היה הלוי :למדי פשוטה היתה התשובה

 בו. המישפטים לחלוקת האחראי הוא כית־המישפט נשיא כירושלים. זי
כיותר. החשוכים הציבוריים המישפטים את לעצמו נטל הלוי

 רק היתד, בדרגה. להורידו או שופט לפטר אי־אפשר קשה. דילמה יצר זה מצב
 מעמדת־המפתח הלוי את לסלק אחת דרך

 לבית־ ולהעבירו בדרגה להעלותו שלו:
העליון. המישפט

 מיש־ בחוגים להלוי יצא כבר בינתיים
 חסר קיצוני, שופט של שם פטיים

 באנגלית הקרוי הסוג מן חוש־מידה,
כלו — (שופט־תולה) 1־131181118 [11)186
ה בקלות• עונשי־מוות הגוזר שופט מר,

ה החוק קבע שבה בתקופה נולד מושג
גדו עבירות מאות על עונש־מוות בריטי

כיכר־לחם. גניבת ובכללן וקטנות, לות
 רבים התנגדו השיפוטי המימסד בחוגי
 בית־ שופט של לכם כזה אדם להעלאת
 גם ואולי — כך משום העליון. המישפט

 של חלקו על מפא״י ראשי של זעמם בגלל
 העלאתו התעכבה — קסטנר במישפט ד,לוי

עצ ד,לוי למקובל. מעבר הרבה בדרגה
 רקע על התפטרות הגיש התמרמר, מו
 שההתפטרות קודם עוד בו חזר אך זה׳

שמו הילכו ההם בימים לתוקפה. נכנסה
 שמואל הוא ביותר הקרוב שיועצו עות

 שקול תמיר היה להלוי, בהשוואה תמיר.
וזהיר.

 כמימסד מישהו החריט לכסוף
מ למעלה״, אותו ״לבעוט שמוטב

 יכול הוא כו כמקום להשאירו אשר
 המסכנים מישפטים לעצמו ליטול

העליון. לכית-המישפט סוף־פוף, הלוי, הגיע כך המימשל. את
 ניתנה לא הפעם אולם אייכמן. אדולף את שדן בהרכב לשבת הספיק עוד כן לפני

 על הוטל מיוחד באופן ההיסטורי. המישפט על חותמו את להטביע אפשרות כל לו
 ראשונה• בערכאה ביודהדין כאב לכהן — לנדוי משד, — העליון בית־המישפט שופט
 שאישיותו לנדוי, של בצילו נשאר הוא לידו. ישב המחוזי, בית־המישפט נשיא הלוי,
כללית. הערצה שעורר גילוי לידי זה במישפט באה

 היה המוות גזר־דין אייכמן. של דינו את לגזור כדי ב״שופט־תולה״ צורך היה לא
מראש. נתון

 צוער כשופט במיקרה׳ שלא או במיקרר, שקטות. היו ד,לוי של הבאות השנים
 מיסטי- בפסוק המדינה את לזעזע הזדמנות כל לו נקרתה לא העליון בבית־המישפט

כנפיו. את לפרוש היה יכול לא העליון בית־המישפט של באווירה נוסף. קיצוני
העליו השופטים חבריו, כין כיותר פופולרי היה לא כמישפטן,

העליון כית־המישפט כנשיא רק כמחנק. כוודאי הרגיש עצמו הוא ן.

שוון אויק עס הלו׳

נים.
 היתה לשם והדרך גדולים. מיזנזפטים על חותם להטביע שוכ היה יכול

ארוכה. ארוכה,
 להציע נכונותם על לראשונה אנשי־בגין לו רמזו כאשר עליו, השפיע זה שכל יתכן

 שנתיים היה זה תנועת־חרות. מטעם השביעית, לכנסת גח״ל ברשימת בכיר מקום לו
ששת־הימים. מילחמת אחרי

 ארץ־ישראל שעל״, ״אף המוחזים, השטחים כל סיפוח של הדגל התנופף גח״ל על
הפרלמנטריים. לחיים עובר הוא זה דגל שלמען הכריז ד,לוי השלמה.

 מהי־ לעבור הלוי, החלטת נודעה בו שהיום אז טענו דעות לשונות
העליון. ככית־המישפט יום־חג היה כית־המחוקקים, אל כל-החוק

טוטאלית אכזבה
 אחד, סגור בבניין יום, אחרי יום יחד, יושבים חבריה אכזרי. מוסד היא כנסת י■*

 או קרבית בכיתה חיילים כמו זה את זה להכיר לומדים הם שנים. ארבע במשך 1 1
בית־סוהר• של בתא אסירים

 אישיותו על ממש אחידה דיעה בכנסת נוצרת להגדירו, שקשה מיסתורי, בתהליך
 שפלוני הסכמה נוצרת איכשהו הסיעתית• להשתייכותו קשר בלי חבר־כנסת, כל של
ופיקח. מושחת הוא ששלמוני גמור, דביל הוא שאלמוני מוגבל, אך הגון הוא

 לפעמים שכועות, כמה לוקח זה לפעמים במהרה. ניתן זה פסק־דין
דקות. עשר לקח זה הלוי, לגכי ימים. כמה

 גח״ל סיעת השביעית. הכנסת בראשית ך,יה זה היטב. המעמד את זוכר אני
 קשורה תהיה הראשונה בפעם שלה החדש חבר־הכנסת של שהופעת־ד,בכורה דאגה

על לדבר לד,לוי ניתן ואיייכמן, קסטנר במישפטי שישב למי כנאה רם. מוסרי בנושא
)30 בעמוד (המשך

אלכסיס״■ ״פרשת ה״דימיוני״ בסיפור הפרשה כל את לראשונה גילה הזה העולם •
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