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מזכ״?2 גחירתו אחרי
 הודיע המיסזגה,

יתפטר כי זרמי
ל המאמצים ׳סביב שהתרחש הפסטיבל

 להתחרות להסכים זרמי מאיר את שכנע
 :נמשך העבודה, ׳מיפלגת מזכ״ל ׳מישרת על

 יסאמצי־ישיכנוע אחרי רק אחדים. חודשים
 המיפלגה, לצו זרמי לבסוף נעתר רבים,
קיבו של הטרקטורים מאחרי לצאת ׳ניאות

 מזכ״ל לחליפת ולהיכנס מעיין־צבי, צו,
בארץ. הגדולה המיפלגה

 הפעיל זרמי, של מינויו מאחרי שעמד ימי
 והוא ביותר, הכבדים הלחצים את עליו

 את עליו לקבל לשכנעו לבסוף שהצליח
לווינסון, יעקב שלו. ותיה ידיד היה המינוי

זרמי מזכ״ד
לקיבוץ לחזור מוכן

ב רבות פעמים לאחרונה המופיעה דמות
ה וידידו הפועלים בנק מנכ״ל כותרות,

ספיר. פינחס לשעבר שר־האוצר של קרוב
 לבין זרמי בין ההדוקים יחסי־הידידות

 לכל. ידועים הם סוד. בגדר אינם ספיר
 הראשונה ההצהרה עוררה כך משום ודווקא
 ראשי בקרב ׳גדול תימהון זרמי, שמסר

מיפלגתו.
 שבו האופן בדבר לעיתונות, בהודעה

 המיפלגה, כמזכ״ל תפקידו את רואה הוא
 חזקים וגיבוי גב ״...לבנות זרמי: אמר

רביו.״ יצחק לראש־הממשלה
 חותכת הצהרה לספיר. סכין תקיעת

 שאיפותיו עם אחד בקנה עולה אינה זו
 בה ראה הוא ספיר. פינחס של הפוליטית

 ימינה שאותו האיש, מצד בגב תקיעת־סכין
לווינסון. באמצעות הרמה למישרתו

 ספיר מאצל בהולים שליחים יצאו מייד
 שעשה. המישגה על להעמידו כדי זרמי, אל
 כי כמובן, בעדינות ליו, להסביר גייסו הם

 של תפקידו ספיר, שולחם, ולדעת לדעתם
 גיבוי לבנות בדיוק אינו המיפליגה מזכ״ל
רביו. ליצחק
 מופלגת. עיקביות זרמי הוכיח כאן אד
לשלי הודיע תפקידי,״ את רואה אני ״כך
בעי חן מוצא לא זה ״ואם ספיר, של חיו

למעיין־צבי.״ לחזור יכול תמיד אני ניכם,
 מסוגל הוא איוכדבעלמא. זה חיה ולא

זאת. לעשות בהחלט

עורכי־־דץ
ך ;מילכוד עוקפים כ

 עורךהדץ ש? הראש
 — פטנטים ממציא הישראלי

 גזירת את לעקוף!
איסוריחפירסומת

ה האם מקוננת אויתך,״ שגידלתי ״עד
 באוזני השכם־והערג המצוייה ישראלית
 לי לומד ״ואתה שלה, הפרטי ילד־הפלא

לעשות יכול לא אתה למה •ילוסופיהז...

 עורך־דין, להיות להתפרסם, וקאריירה, כסף
כולם?״ כמו

 אומרת. היא ימה מאוד יפה יודעת והיא
כ מאז־ומתמיד נחשבה עריכת־הדין שכן,

 ישראל. עמד בקרב ביותר מכובד מקצוע
 כניראה, מכירה, אינה הנ״ל שהאם אלא

ביש עורך־דין לכל האורב המילכוד את
 והשואף במיקצועו, לעסוק שהוסמך ראל

חוג־לקוחותיו. את ולהרחיב בו להצליח
 סעיף הפירסדמת־־העצמית. זכות

 ,1961תשכ״א־ עורכי־הדין, לישכת לחוק 55
 ״עורך־דין :כך הזה המילכוד את מגדיר

 במיקצוע כעוסק פירסומת לעצמו יעשה לא
רש שבהם והצורות המיקרים ;עריכת־דין

 ו־ שמו את לציין עורך־דין יחייב או אי,
בכללים.״ יפורטו מיקצועו,

 את (בערך) מגדירים אומנם, והכללים,
 ב־ עורך־הדין חוטא שבעשייתן הפעולות

 נבראו לא שעדיין אלא פירסימת־עצמית.
לע יצליח לא ממולח שעורך־דין הכללים

הפופולאר התחרויות אחת וכד. אותם. קוף
 עוסקת בישראל עורכי־הדין בין ביותר יות

 חדשות דרכים לגלות יצליח מי בנושא:
החוק. את לעקוף
 ואשר כבר, שהומצאו השיטות מן חלק

ל הישראלי עורך־הדין מצליח באמצעותן
 העומדת הפירסומת־העצמית זכות את נצל
 על בנוייה שכלכלתה במדינה אזרח לכל

 בגיליונו נימנו חופשית, יוזמה ׳־של יסודות
וכלכלה. מישפט השבועון שיל האחרון
 הט־לה אותה הפירסומת, איסור גזירת
 תכליתה חבריה, על עורכי-הדין לישכת

ה אלה יצליחו אמרו, כך, בהחלט: נאה
בו באמת לכך הראויים באמת, מוכשרים

מאפ שאמצעיהם אלה ולא כישוריהם, כות
 אלה או יותר, גירחב פירסום להם שרים

 ידיעתם על עולה ביחיסי-ציבוד שידיעתם
החוק• את

ה להוד. ומציאות — לחוד תכלית אך
למכביר. פטנטים ממציא היהודי ראש

 המועמד עורך־דין כל רשאי למשל, כך,
 רשות — כלשהו רישמי לגוף לבחירות
 — ועוד מיקצועי איגוד כנסת, מקומית,
תוא בצירוף המועמדים ברשימת להופיע

 כגון מפליגים תארים ובתוספת החוקי, רו
ו כהנה ועוד ״מבטיח״ נודע,״ ה״ ״מעולה,״

 כלי־התיק- בכל בפירסומים — וזאת כהנה.
אפשרית. דרך וכל שורת,

ב המועמד עורך־הדין זכה לא אם גם
 המוקדם הפירסום נורא. לא הנכספת, כהונה

 יוכל טוב. מה — זכה ואם לו. הועיל רק
 ובצידה הרמה, הציבורית במישרתו לכדו
 כאלה) לו יש (,אם הפרטיים עסקיו את לנהל

ב שמו של ונישנח חוזר פירסום בעזרת
 החוק, מצד מלא גיבוי תוך תוארו׳ תוספת
אלה. כגון במיקרים כזה פירסום המתיר

 הזכרת למשל, או, אשם. לא העו־״ד
ב ואחרים אלה עורכי־דין של שמותיהם
 הם בהם בתיקים שמדובר שעה עיתונים,
 אך כמובן, מכוון, פירסום זה אין עוסקים.

 את שהזכירו הנ״ל עורך־הדיו אשם מה
ולא כך על ידע לא הוא בעיתון? ישמו

כן? ואולי כלוס.
 ממנו. טיוב ואין בבקשה. נוסף? פטנט

 יוכל המתאימים הקשרים בעל עורך־דין
 טלוויזיוני, בדיון השתתפות לעצמו לארגן

 — לציבור גדולה תועלת להביא וכך
ו מישפט ערך כאן לעצמו. קטנה, ואחת

 ״מישפטן״, אומרים אם דקה. הבחנה כלכלה
האתי מכללי חריגה היתד, לא .בסדר. זה

 לו, המגיע הפירסום את קיבל והעו״ד קה׳
מ הס — ״עורך־דין״ התואר אך לדעתו.
 יחד־ אלה תארים ששני העובדה להזכיר.

כניראה. חשיבות, כל לה אין הם,
 לא בדוקות נוספות, דרכים כמה והרי
 כל למערכת. מיכתבים — האחת פחות.
 כל על להגיב, רשאי במדינת־ישראל אזרח
 מעכב מה וכי כזה. בימיכתב שהוא, נושא
 ליטול להתרחשויות, הפתוח עורך־דין בעד
 כל אל במיכתבים במרץ, ולהגיב בידו עט

 החתומים שהוא, נושא בכל שהוא, עיתון
 עם־הספר, המלא? המכובד ובתוארו יבשמו
וה מילה, כל קורא לעם־העיתון, שהפך
בירור. וההמשך בזיכרונו. נקלטים שמות

 פיריסום על להגיב כמובן, גם, אפשר
 כמייצג עורך־הדין, של ישמו הוזכר שבו
שהתגו סוער, ויכוח נולד ואם מישהו. של

טיוב. מה — הלוך-ושוב ■רציות בו בות
 לימישרד לעיקור היא אפם בה שאין שייטה

 לארגן הוא אז לעשות שצריך מה כל חדש.
 וכך בעיתונים. מודעות־ברכה של עמוד

עש קידוש־לבנה, באותיות השם יתפרסם
 הוא כך לשם לעשות שיש כל פעמים. רות

מ יבוא השאר כל הכיס. את קצת לנער
חסר. יימצא לא הכיס וגם עצמו,

 דליה עורכת־הדין קטן. סיפור ולבסוף,
 תמונות בצירוף ראיון שהעניקה ברקול,

 להופיע מניה־וביה הוזמנה לאשה, לשבועון
 לישכת של המישמעתי בית־הדין בפני

עורכי-הדין•
מה, לעשות איך לדעת גם צריך
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וההג האהדה למרות
 הקרובים שהאנשים נה

 כלפיך, מגלים אליך
ה את לפתור תיאלץ

בכו לך המציקה בעיה
 נסיונותי- עצמך. חות
 ייכשלו, לך לעזור הם

ל מיותר מתח ויוסיפו
ב גרוע שהוא מצב
נעי הפתעה הכי. לאו
 לקראת לך צפויה מה
 טובה לגמול אפשרות וכן השבוע, סוף

 הרבה. לך שעזר לידיד טובה תחת
¥ ¥  **

מאמ מתחילים אט־אט,
 לשאת המהוססים ציך
 יקלקלו שלא דאג פרי.

 ועוד העניינים, את לך
 עצמך שאתה — יותר

מ לעצמך, תקלקל לא
 מתוך או הזנחה תוך

 זכור עצמית. שינאה
 עם אדם אתה רק שלא
שור: בת עצמי. כבוד
 אבל אותך, אוהב הוא

 את כלפיו, שהחלטת, בדרך תלכי אם
 סמוי ממקור כסף אותו. להפסיד עשוייה

 בהתחייבויות. כרוך זה היזהר! לידיך, יגיע
¥ ¥ ¥

במ נמצאת בת־זוגתך
 ואולי נוראה, בוכה

 ממש במשבר. אפילו
ל הצלחת שלא מוזר

 כדי כה. עד בכך הבחין
 ממצבה לחלצה לנסות

מת היא אותו הקשה,
 ממך, להסתיר אמצת

חזי עליה תסתער אל
באי בחר אם כי תית,

בי תוך ממושך, גוף
 תגיע כך ;והסחה הטעייה פעולות צוע
 את תלבנו ויחד ממש, בעזרתה היעד אל

המש זוגתך, למען תפעל לא אם המצב.
השבוע. באמצע החוצה לפרוץ עלול בר

;/<׳״־

סאומיס

<י
¥

 אשר וגדול, ישן, חוב
עליך, העיק רב זמן

נו אותו השבוע. ייעלם
 להיות ידע שבעבר שה,
 לך יוותר תוקפני, כה

 זה דבר במפתיע. עליז
מרץ, מישנה לך ייתן

 את להגשים לך ויסייע
בע העיקרית שאיפתך

 יחד ביותר. הקרוב תיד
ה חיי גם זאת, עם

 יפרחו הקבועה, בת־זוגך עם שלך, אהבה
 שיוטלו משימות חדשים. לשיאים ויגיעו
 במיקצת. יפיקו חברי, חוג במיסגרת עליך

¥ ¥ ¥
 — מתעקשת את אם
ש הסיכויים כל יש

 שאת כפי יעלה העניין
 את — לא אם מקווה.

 ממנו. לשכוח יכולה
ל השבוע, תחכה, אל

סו או גדולים רומנים
 מוטב :במיוחד ערים

 קש- בתיקון שתתרבז
הוו הידידות עם ריך

מו כסף שלך. תיקות
 נסיעה תחמיץ אל :לקופה זורם עט

 מיוחד. באופן כדאית תהיה היא דרומה.
¥ ¥ ¥

 מי — לי אני ׳אין אם
 חכם בזמנו שאל לי?

 עדיין ודבריו עתיק,
 במיוחד מתמיד, יפים
 אתה לך, הנוגע בכל

 שמישהו מאמין, באמת
ל עבודתך את יעשה

מ־ יוזמה רק מענך?
 מאמץ בצירוף צידך,

 יביאו כדאי, אך לא־קטן
המתמשכת, הפרשה את

— בתולה — עבורך
הים. ליד לטייל הרבי

 גמר. לידי בגללך,
בלבן. השבוע זיהו

חאץנ״ס

1עוןו
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 אתה מאוד. משונה
ל נהדרת הבנה מגלה

 גם השבוע. אדם בני
 שפכה שפגשת האחת

 מהר בפניך ליבה את
ה לזמן בהתייחס מדי
ו מכירים. שאתם קצר

 מגלה אתה במקביל
 לנציגים הבנה חוסר

ו החוק של הרשמיים
 עצמך ומוצא הסדר

 במה שהתחילו בדברים איתם מסתבך
 להפר הסמויה למתחרה תניחי אל בכך.
 ממה יותר לה מייחסת את מנוחתך. את

 חיה שלא למסקנה תגיעי עוד לה. שמגיע
אחר־הצהרים. לצאת הרבי לדאוג. מה לך

¥ ¥ ¥

מק בלתי־צפוייה מתנה
 מידיד או משפחה רוב

ו אותה קבלי קרוב.
 לך כגמולו. לו החזירי

 שבוע מצפה עקרב, בת
או פעולה חוויות. מלא
 כבר מתכנן אתה תה

תתבצע חודשים, כמה
רצונך. לשביעות השבוע

ל מתאים השבוע סוף
 גם זה ארוכות. נסיעות

באו היזהר בך. שהצטבר המתח את יפיג
 לא רחוק. לטווח הנסיעות מן מיוחד פן

 דומה, משהו או פיזית סכנה לך שנשקפת
 בעקבות שתבוא דברים שהתפתחות אלא

בעתיד. הרבה די לד תפריע — כזו נסיעה

¥ ¥ *
 בפניך יעמדו השבוע

 ועליך חדשים, אתגרים
ל כדי להתאמץ יהיה

ו כשרונך את הוכיח
 — קשת בת יכולתך.

 להסתבך שלא הזהרי
הע רגשיות בסערות

לאכ לך לגרום לולות
תנ אם ודיכאון. זבה
 תפיקי רוח, בקור הגי

הרומנ מהרפתקאותיך
 מנת שהיה הסבל במקום הנאה, טיות

שלך. הצבע הוא ירוק כה. עד חלקך

¥ ¥ ¥

בתחי שעברת הזעזוע
 לתת מוסיף החודש לת
 לא אולם אותותיו. את
 אתה — לך לחשוב די

 משהו לעשות גם חייב
מצב. אותו לשנות כדי

 ליפול יכולה שאת זכרי
 מזל בן עם בייחוד בפח,
תה אל אריה. או דגים
 הקשר את לנתק ססי

מדי. מאוחר שיהיה לפני
הגרוע. רוחך מצב ירומם כחול בצבע בגד

★ ★ ★

 את להציג תחשוש אל
 על ולעמוד דיעותיך

 אדם מול אפילו שלך,
הס מעלה. ורם חשוב

 וסמוך עמדתך את בר
האח של הבנתם על

 אל _ דלי בת רים.
ל יכולה שאת תחשבי

 העולם, כל את סדר
ה יגלו בסופו״של-דבר

 אלייך הקרובים אנשים
 באמצעים וינקטו — עושה שאת מה את

 חשבון־נפש קצת שתעשי כדאי חמורים.
 זה שבוע באמת. לך חשוב מה ותחליטי

המהמרים. מכם לאלה מאוד טוב הוא

¥ ¥ ¥

לש מתוכניותיך אחת
 לא אך תתקלקל, בוע

 שבמקומה מפני נורא,
 מוצלחת אחרת, תבוא

ותיק, ידיד פחות, לא
רב, זמן פגשת לא אותו
נעי הפתעה עמו יביא
הש — דגים בת מה•
 סוף אותו, תפגשי בוע
כשו תתנהגי אם סוף.
ליבו, את תכבשי רה,

 או עושה שאת מה כל על היטב חשבי
3הקרו בעתיד לך ישתלם זה אומרת,
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