
לו ויש בוערת, העבודה ת אפי צאו  די תו
ת עו  לעבודתך. מפתי

ה אבל ל מו ה  שאתה ה
ם קי מחשי סביבך, מ

ך דה ת  יותר שאתה או
מ העבודה על מדבר
ה. מבצע אשר ת ה או
די דבר חי ו שבולם הי

ך מרסן ת א או  בעצם הו
ב המצביעה שותפתך,

מן כל פניך  על הז
שה ת-החול דו קו  שלך. נ

א לעשות שעליך כל יותר. להתרכז הו

11וו;
ס ר מ  ־ ב

ל רי פ א ב
71
70
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 בחיוורון תחושי אס לדאגהתיתפסי אל
ו בפנייך כלתי־רגיל

 כל לגבי מוזרה רגישות
לש נסי אותך. זסובב

 ואל זו, בהרגשה לוט
לנצלה. לאנשים תתני

 שתחליטו העת הגיעה
בר אם ולתמיד אחת

 לחיות להמשיך צונכם
מרי להיפרד. או יחד,
חוז־ והתפייסויות בות

פי־ אינן רות־ונישנות
 — לך באגרסיביות. לנהוג הפסק תרון.

קצרה. חופשה לקחת הזמן עתה שור, בת

★ ★ ★

 לגשש תמשיך אל ;ביותר מעורפל המצב
 ותבע הסברים, דרוש אלא — באפלה

ת ביצוע טו ל ח  שיעזרו ה
ם לך תך ולסובבי  או

ם הסבך. מן לצאת  א
ה ת ה א ח על ממונ א
טב — דים  שהשבוע מו

ה הי ת ת ח, פחו שו ו ק
ח. יותר  מסוג צעד גם נו

ה יגרום זה תזוז מועי ל
תאו בת לענייניך. לה

ם ת : מי ח ה הזנ __________לאחרונ
ת הופעתך. נושא את  א

ך ודאי ת שהופעתך יודעת, אינ צוני חי  ה
א ר הי קו ס״הבי בהיר. לבשי שלך. כרטי
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 להגשים ברצונו אם ימי־שיא, הם אלה
 הבא בשבוע תוכניותיו.

 מאוחר להיות עלול
 קשר :סרטן בת מדי.

 קומה בעל אדם עם
 בהדרגה הופך גבוהה
 היזהרי עבורך. חיוני

 במקום להיתפס לא
 יש אס בלתי־מתאיס.

כספיות, התחייבויות לך
המותר, את יעברו שלא
חובותיך. את סלקי

לשיפוצים. מרצך כל את השבוע
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כהה. לבשי
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ר :7 ל גי- בויי

כעבודה עיניך

 אף ועלול לך, יעזור לא רגש״הנקמות
ק הזי ו ל תי כניו תו ח ל טוו ק. ל  מיכתב רחו
 א׳, ביום אליך שיגיע

ה, תך יכעיל בת־ארי  או
תש כי שמוטב כל-כך

ם קלי מי ם י די ח ת א  א
טי בטרם תוכנו, ק  תנ
תשו תשגרי או פעולה

 לכאן. או לכאן בה,
ת לעומת א  ספק אין ז

ת לנצל שאפשר ה א
ה שבוע לשקול :הז

ש בו ת מחד ה כל א
ת בעיות ת הכספיו תיו ח שפ מי ה ל שלך, ו

ם אור הם הגילויי קודם־לכן. ידעת לא עלי
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 ארוכים כה חודשים מצפה אתה לו הרגע
שני. ביום או חמישי ביום השבוע, יגיע

 עבורך יהווה גם הוא
תקופת־ לפתיחת סימן
 צורך אין חדשה. חיים

 אך העבר, את למחוק
 השיכנוע כוח יותר. טוב

 אומנם אתה גובר. שלך
מבודד, עצמך את מוצא

 מאושר זאת עם יחד אך
רגיל. בלתי־ כוח ובעל

 שעליהם יריבים, אפילו
מסויים, בנושא תשפיע

בספורט. עסוק מאהדה. ולאו־דווקא יכבדוך,
^ 38

 הבריאים האינסטינקטים על תסמכי אס
 הפחות־ברי־ על ואפילו

 להפיק תוכלי שלך, אים
 מקשרים מרובה תועלת
ב לך, שיתגלו חדשים
 הבא. השבוע תחילת

 לך, יקרים ילדייך אם
 עליהם שתעיפי מוטב

תת אל א׳. ביום עין
 לידיד להאמין פתה

בטוב רוצה הוא ותיק.
שי לפעמים אך תו,

בלתי־מאוזן. הוא קולו
¥ ¥ ¥

ת סוף כל סוף ;לא-נורמלי שבוע  הצלח
ת להשיג ש הדבר א

מן שאפת אליו  כה ז
הר אך רב. ב- היז  ממי

ת שיסנוור רק״שווא  א
ח עיניך מין לך ויני א ה  ל

תה כי ע הל מ תנ  הכל י
חלק. מעצמו, ת חד־ו ה

א, חל, פו ה כבר אי
ת שבוע, ! תוויי ה  דרך ב

אל לעצמך, תה ו תפ  ת
ה לזנוח ב שנראה מ

ה — קשה ת תתגבר. א
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 להגיד יכולה ואת נוספת, אחת פגישה זהו,
̂ , עליו עשית שלך. שהוא
 תדעי ואם כביר רושם
 ולוותר, טיבעית להיות

 על לפחות, אחת פעם
 ושיקולי־שיקו־ חישובים

ה את בו תמצאי לים,
 שלך כוח־הרצון אושר.

 לסיים השבוע, לך עוזר
 מישרה לקבל או עיסקה

 מאד. עד רצית בה אשר
 טוב שבוע הוא השבוע

מבזבזנות השמר אולם להימורים,

0־11* 1

 פית- השבוע מוצא אינו הכספי הגירעון
ה בכלל, רון. הי ה י טי, שבוע ז  חסר- אי

שעמם. וקצת קצב, מ
תו נצל : לטובה זה  או

ת כוח לאגירת קרא  ל
ת, ר הבאו ח א ש מ  והחוד

ת ידרוש  כושר כל א
ח תו א הני טו ק ל ט אינ ה

ספת שלך, לי תו ל ב
דה טלת לא מי  של מבו

מה עד אומץ־לב. ש כ
ק תוכל, ח ר ת אלי ה מ

ת ה בצד והתרכז מו
ם. של עיוני חיי ה :גדי בת ה ב ה  גדולה א

בה מכאי ל ו תחי ר השבוע ת ת להאי  דרכך. א
¥ ¥ ¥

 קודם לעלות, עתיד ועוד — עולה המתח
 מפעילותך נחת שתראה

 הוא העיקר הנוכחית.
 השבוע, להסתכסך, לא
לק נוספים. אנשים עם
ו בשקט, הכל את חת

 כשאתה טובות, לעשות
האנ אם גם לכך. נדרש
 זאת שמבקשים שים
 בלתי־ בעצם, הם, ממך

 קצת בכלל, נסבלים.
 מצבך יזיק. לא טאקט

 החדש הירח עם — משתנה
¥ ¥ ¥ ׳

ת ה א ט ת השבוע נו מו  בגנדרנותיך, להגז
מון סי  ופזרנו- דיבורך ״

תך. ת אף על |  בל- תכונו
ת ביו חיו תי־ ה אלו, !' הי  ת

בה  גדולה אלייך החי
ד. השבוע מי ת ה מ ת  א
ק ת מעסי ב עצמך א
ת פעולות טיו מנ שו רו

מ לברוח כאמצעי נות
ה הנערה ק סי ע מ ת ה  א
חך. מה מו  בעניין הגז

ה ק עלולה ז הזי לך. ל
ת נהג שב בעדינו ברגשותיה. גם והתח

ר 20 א ו נ  • בי
ר $< א רו ב פ ב

ה׳. ביום

ר א רו ב פ  ב
ס 20 ר ח ב

במדינה
)36 מעמוד (המשך

 מעשה בעת תפיסתו בעת רק זאת וגם
הכייסות.״
 חמורה, לידסקי עורכת־הדין של תלונתה

 אלא בודד מיקרה מייצגת היא אין שכן
 בבית־מישפט־ רב זמן מזה הידועה תופעה
בתל־אביב. השלום
 של התמונה מתמדאת. כקשה כל

 שופט־מעצרים אל הניגש מישטרה, איש
 משהו לוחש כלשהו, דיון בשעת התורן

 ״חומר לפניו מציג לפעמים אוזנו, על
 ומבקש מכך, גם נמנע ולפעמים סודי״

 חשוד נגד צו־חיפוש להוציא מהשופט
 בית- שופטי מרבית ביותר. שכיחה פלוני,

 וללא מייד, הצו את מוציאים המישפט
המישטרה. לנציג מיותרות שאלות הצגת

 התל- שופטי־השלום זה מכלל יוצאים
 בר־אופיר, ודויד גרוס יהושע אביבים
 כל של הצידוק מידת את לברר המרבים

 לחתום. מתבקשים הם שעליו צו־חיפוש
 שופט התבקש שבו בודד, ממיקרה לבד

 (בפרשת שר של בביתו חיפוש לאשר
מיקרים האחרונות בשנים נודעו לא ידלין),

האשמים. שיימצאו עד הלימודים השבתת
 יש המושבתת בכיתה מסמרים. אקדח

 המנהלת של חשדה אך בנים. 10ו־ בנות 28
 המנהלת ביקשה תחילה בבנים. רק מתרכז

 איש בידי הנזק לתיקון תדאג הכיתה כי
 באקדח־מסמרים להשתמש המסוגל מיקצוע,

 הבטון. בקיר חדשה קורה לקבוע כדי
 פועל כל ידרוש השוק, מחירי לפי אולם

 כשכר־עבודה לירות אלף לפחות מיקצועי
 הציעו לכן חומרים. לרכישת וכדמי־הוצאות

 ידינו. במו הנזק את אנו נתקן :התלמידים
 באקדח השימוש !לא :המנהלת ענתה

!מדי מסוכן הוא מסמרים
 הנהלת הסכימה בשאלה שיוכרע עד

 מכל הנקיות התלמידות, כי בית־הספר
 אך הלימודים. לספסל תחזורנה חשד,

 סולידאריות של מטעמים נדחתה ההצעה
הסולי שמלבד אלא והבנים. הבנות בין

 הדאגה, גם הבנות בקרב קיננה דאריות
 בסוף בהן תפגע הממושכת ההשבתה שמא

 כמה נמצאו לכן הבחינות. בעונת השנה,
 ש- כדי למישטרה, בחשאי שניגשו מהן

התלמידים זהות את לגלות יואילו חוקריה

כית־הספר כמיסדרון השכורה הקורה
המדרכה על שש־בש

 פקודת־חיפוש על לחתום שופט סרב שבהם
המישטרה. שביקשה
 את מגביל אינו החוק מזו: יתירה

ה שמוציא. פקודת־החיפוש של תוקפה
מל נמנעים עצמם השופטים וגם שופט,
 לתאריך מוציאים שהם הצו את הגביל

 סמך על המישטרה, יכולה בך מסויים.
 לשמור אזרח, נגד צו־חיפוש להוציא מידע,

 בארכיוניה, שופט בידי החתום הצו את
 חודשים כעבור גם שימוש בו ולעשות

שנים. אפילו או
 תלו־ של במיקרה גם אירע שכך נראה

 השופט, לידסקי. עורכת־הדין ־של נתר,
 8ה־ בתאריך הצו על חתם רפופורט, בורים

חוד רק נערך עצמו והחיפוש בפברואר,
 ניבא האם באפריל. 9ב־ לאחר־מכן, שיים
 להתרחש, העתיד את המישטרה של ליבה

 בפירצה לרעה שימוש עושה שהיא או
צווי־החיפושי בסוגיית המחוקק שהותיר

נוער
והגדיול4פע1הוז

שכקיר, הקדרה עז
 המנהלת את שהרגיזה
 חלימודיס את והשכיתה

תל־אביבי כבית״ספד
 התיכון בביודהספר ,2י׳־ הכיתה תלמידי

 השבוע שבתו בתל-אביב, י״א העירוני
 המוסד תלמידי ששאר בשעה מלימודים.

ה תלמידי התקבצו בכיתותיהם, התכנסו
 שממול המדרכה על המושבתת שישית

בקול. מריעים כשהם לבית־הספר,
 אירוע ולא רשמי חופש זה היה לא

 שנים, 16 מזה בית־הספר מנהלת חגיגי.
 הפסקת על שהורתה היא יעקובוביץ/ מרים

 תלמידים כמה :הסיבה .2י׳- הכיתה לימודי
 מחוברת שהיתר, קורת־עץ בכוח שלפו
התל לגזרים. אותה וביקעו כיתתם, לקיר

 לא מהם איש נחשפו. לא האלמונים מידים
על ׳והורתה רגזה המנהלת במעשה. הודה

המנהלת. הסכימה לא לכך אך המחבלים.
נמ ההשבתה בעוד שש־בש. תיבת

 המנהלת כי התלמידים, מן כמה טענו שכת
 חבריהם על הלשנה מהם לסחוט מנסה

ציו להעלאת הבטחות באמצעות לכיתה,
 בתוקף, אלה טענות דחתה המנהלת נים.

 הוריהם את שיביאו ממשמיציה ותבעה
המת על להם לספר שתוכל כדי לשיחה,

 ההורים להכנסת התנגדו התלמידים רחש.
 עימם, הביאו מהם וכמה ההשבתה לקלחת
 בהפגינם שש־בש, תיבת היום, למחרת
 גם במאבק, להתמיד נכונות כך על־ידי

 תלמידות נמצאו לעומתם רב. זמן יארך אם
 בתקווה עיתונים, למערכות בחשאי שפנו

 במהרה יחזירם בפומבי הפרשה שפיצוץ
תקין. לימודים למסלול

 הפרשה ״תחילת :התלמידות אחת סיפרה
 כאשר עכשיו, אך סתמי, קונדס במעשה
 התלמיד חושש כאלה, ממדים קיבל העניין

 להודות הקיר מן הקורה להוצאת האחראי
 המנהלת של הסחטנות נסיונות גם במעשה.
 באחד לבינה. בינינו היחסים את החריפו

 אל יעקובוביץ' הגברת פנתה המיקרים
 מבינה ,אינני לו: ואמרה התלמידים אחד

 מוכן אינך שלך כמו ציונים עם — אותך
?׳״ להלשין

 וכל. מכל זה סיפור הכחישה המנהלת
 ביקשה רק סחטה. ולא איימה לא לדבריה
 הולך הבחינות מועד כי ולהזכיר להבהיר
 התלמידים בטלים בו נוסף יום וכל ומתקרב

בהשיגיהם. יפגע מלימודיהם
 שני התבצרו ■ בינתיים החינוך. פרס
 מן הקורה מוציאי בעמדותיהם. הצדדים

 מזדהים, ואינם במעשה מודים אינם הקיר
 מתנגדת ההנהלה מלשינים. אינם חבריהם
 את יתקנו לבדם שהם התלמידים, להצעת

 קונדס מעשה ״זהו :קבעה זאת תחת הנזק.
 התלמידים. של לחוצפתם גבול יש נבזי.

לתכתיביהם!״ ניכנע לא אנו
 המועמדת, המנהלת, נהנית זו בעמדתה

 מגיבוי החינוך, בפרס השנה לזכות אגב,
 בתל-אביב. החינוך ואגף החינוך מישרד

 בחופש בינתיים זוכים 2י׳־ תלמידי ואילו
בו. חפץ אינו מביניהם שאיש גדול,

►

2123 הזה המודם


