
הנחתום עדות
 פירסוט־ שני הודו תל־אביב ^
 שרכשו אחרי שנה כי בכירים, אים *■
 מחברת־מכוניות, מכונית אחד כל

 מסע־פירסום זמן באותו לה שערכו
 של האמיתי טיבה על עמדו נרחב,

 בהפסד. אותה למכור מיהרו המכונית,
★ ★ ★

באח! חינוך
*  שתי המישטרה עצרה נתניה ן
 כי שהודו אחרי ,13 בנות קטינות *1

 ונטלו חנויות, לחמש זו, אחר בזו פרצו,
 קלמרים, תישעה עגילים, זוגות 20 מהן
 עטים וארבעה צבעים חבילות שש

כדוריים.
★ ★ ★
צלולואיד חום! בגלל

 ה- ראש קיבל פתח־תיקווה ^
 בית־ לפתיחת הנלחם עירייה, *■

 מכתב בערבי־שבת, מקומי קולנוע
 שקילל מארצות־הברית, קללות רצוף
 מעוכר החל מליצית, בעברית אותו

 ומבוזה בזוי ררך סרוח וכלב ישראל
 יתייתמו, בניו מהרה שעד הבטחה עד

 ייקבר עצמו והוא תתאלמן אשתו
חמור. קבורת

★ ★ ★

לעשן! לא נא
 הודיע בשרון, מושב חירות, ף*
 ירקות בגידולי המתמחה חקלאי *■

 חסה לגדל הצליח כי חריגים, ופירות
 ננסיים, תפוזונים מרירה, חסה אדומה,

 למרק חמציץ ננסיים, לימונונים
 תרופות להכנת ופסיפלורה בורשט

 בנסיונו נכשל אף להרגעת־עצבים,
 סיגארים דמויית חסה — אונדיב לגדל

קטנים.
* ★ ★

ממו־אנג
 המחאות להגיע ממשיכים אילת ף*
 באוסטרליה, החי יורד של *■

 התשיעי, המיזרחי בן־ציון והמתקרא
 הוא כי לראש־העיריה שהבטיח אחרי

 את מציף הוא העיר. לפיתוח יתרום
 של בהמחאות־שי העיריה גיזברות
 למרות המחאה, כל דולר מיליוני

מ כה עד ששלח ההמחאות שעשרות
 250מ־ ביותר והמסתכמות אוסטרליה,

 מהבנקים, כולן חזרו דולר, מיליון
כיסוי. להן שאין מכיוון

★ ★ ★
יבשו

 מדוע ערבי אזרח הסביר נצרת ף*
 הליכוד סיכויי מלכתחילה, היו, *■

ה במיגזר קלושים לכנסת, בבחירות
 הליכוד, לרשימת ההיכר אותיות ערבי:
 בצורת. בערבית; פירושן מחל,

★ ★ ★
עיסקת־חדיפץ

חנות בעל החליט תל־אביב ^
 לתיקון חלקו את לתרום ירקות *■

 שלט חנותו על תלה במשק, המצב
 יקרן!״ לא ירקן, ״אני שהכריז:

★ ★ ★
שליליות חדשות

בבית נהג, הודה תל־אגיב ף*
 בשעת כי לתעבורה, המישפט *■

 הגה על עיתון הניח פקק־תנועה
 קריאה, כרי תוך כך, והתקדם מכוניתו

 השופט על-ירי הורשע מטרים, עשרה
 ממנו נשלל שלו ורשיון־הגהיגה

 של מטר כל כנגד יום ימים, לעשרה
נסיעה.

* ★ ★

מלאכה שיעורי
 העיריה הקציבה באר־שבע ף*
 לתקן כדי שקלים מיליוני עשרות ^
 בשנת־ ,בריונים שגרמו הנזקים את

 בעיר, החינוך לבנייני הלימודים,
 6000 מנופצות, שמשות אלפי ושכללו
 שולחנות אלפיים שבורים, כיסאות
מנותצים. ארונות מאות וכמה הרוסים
26

 טובות ממנה ולבקש ביום פעמים
 על אותה לפצות שכח לא הוא קטנות.

 מפעם בשבילו. עושה שהיתה מה כל
 או מיוחד, בושם בקבוק לה הביא לפעם

ידוע. אופנאי של חולצה
 מונתה ככספרית שנתיים אחרי

 היא מחלקת־עובר־ושב. כמנהלת פזית
 לה היה ולא הקופה, ליד ישבה לא כבר
 זכרו כולם אבל לקוחות, עם רצוף מגע

 היו בעיה התעוררה וכאשר אותה,
עזרתה. את ומבקשים אליה פונים

 סיפר פזית, אל חנוך פנה אחד יום
 רב, זמן כבר בעיניו חן מוצאת שהיא לה

 והוא מאשתו התגרש כעת ואולם
איתו. תצא שפזית מבקש

 9 מצד לנהוג. כיצד ידעה לא פזית
 מעמד, ובעל נאה גבר חנוך היה אחד
 לבלות אותה יקח כי בטוחה היתה והיא

 ובמועדוני־ ביותר הטובות במיסעדות
 קשיש היה הוא אבל המפוארים. הלילה
 לא זה שמבחינתה ידעה היא ממנה,

 בחברתה התייעצה היא רציני. יהיה
 בבנק, היא גס שעבדה יעל, הטובה,

 הוא ״אבל השאלה: את העלתה ויעל
 בסדר שזה חושבת את הבנק, של לקוח
איתו?״ לצאת

ץ!ו שוחד
אהבה מתנת

 המחוטב הפקק את חלצה זית
 והריחה הצרפתי, הבושם מבקבוק *■

 הבוקר שקיבלה החדש הבושם אותו.
 כמה התיזה היא בעיניה. חן מאור מצא

 את והחזירה אוזניה על טיפות
 המלא למדף המעודן בקבוק־הזכוכית

 גדול אוסף היה לפזית דומים. בקבוקים
 שקיבלה צרפתי, בושם בקבוקי של

עבדה. שבו הבנק מלקוחות
 פזית השתחררה שנים שלוש לפני
 חלומות לה היו סמלת. בדרגת מצה״ל
 אריות לצוד העולם, את לכבוש

 אבל בקירקס. פילים ולאלף באפריקה
 עבודה לה השיג אביה התגשם. לא זה

 והיא הסמוכה, בשכונת־היוקרה בבנק,
 עבודה רק שזו עצמה את שיכנעה

 כדי כסף די שתאסוף עד זמנית,
חלומותיה. את להגשים
 שהיו הראשונים, השבועות אחרי

 להררי פזית התרגלה מאוד, קשים
 שבעצם והחליטה והניירות, הטפסים

 בבנק. מהעבודה מאוד נהנית היא
 היו שכונת־יוקרה, זו שהיתה מכיוון

 הם ואדיבים. עשירים הלקוחות רוב
 הצעירה הפקידה את באהדה קיבלו
 לעזור וניסתה לכולם שחייכה והיפה,
יכולתה. כמיטב

 קורסים וכמה תקופת־ניסיון אחרי
 אשנב ליד פזית הוצבה קצרים,

 שהיתה מכיוון ככספרית. ושימשה
 לכל ענתה באופיה מאוד חביבה

 היתה בטלפון, גם הלקוחות שאלות
בחשבון היתרה מצב את עבורם מבררת

 חשבון מצב את לפעמים ביררה וגם
 למרות שלהם, הפק״ם או הפת״ם .

 אצל ובירור הליכה הצריך שהדבר
אחר. פקיד

 קטגה מתגה 49*
יהלומים עם

ת חו קו את להעריך ידעו בל
שהיו נשים, ונדיבותה. עזרתה 1 1

 לה להביא נוהגות היו קבועות, לקוחות
 מנסיעה חזרו כאשר קטנות מתנות
 מביאים לפעמים היו וגברים בחו״ל,
יותר. גדולות מתנות

 הקבועים הלקוחות אחד היה חנוך
 היה הוא הסניף. של והמכובדים

 גם בסניף־הבנק וניהל פרטי עסק בעל
 חשבון את וגם הפרטי חשבונו את

הרבה לו שהיו מכיוון שלו. העסק

הבנק? מנהל אני, ״מה צחקה. פזית
 מה מהחדר? סודות לו לגלות יכולה אני
 ימצא לקוח אם לקוח? שהוא משנה זה
 איתו להתחתן יכולה לא אני בעיניי, חן

 יעל הבנק?״ של לקוח שהוא מכיוון
הגיוני. נשמע לא זה כי הודתה

 והכל חנוך, עם לצאת התחילה פזית
 לקח באמת הוא ציפתה. שהיא כפי היה

המקו ולכל למיסעדות־יוקרה אותה
 היא אבל בתל־אביב, ״1שהיו"ח מות

 השני בחלק גם צדקה כי לדעת נוכחה
 בעיניה חן מצא לא חנוך נבואתה. של

 מהר ייגמר שהעניין ידעה והיא כגבר,
מאוד.

 לטלפן חנוך המשיך בינתיים אבל
 בענייני גם פעמים כמה יום בכל

 כי ממנה ביקש לפעם מפעם עסקים.
 כאשר יפרעו שלא כדי צ׳קים תעכב

 עשתה ופזית בחשבונו, כסף היה לא
 טוב לקוח הוא כי שידעה מכיוון זאת,
 1 ביקש גם חנוך בבנק. קרדיט לו ויש
 אצל להשתדל כדי התערבותה את

 שלו, האשראי את להגדיל הסניף מנהל
זאת. עשתה ופזית

 לפזית ונתן לסניף חנוך בא אחד יום
 כרטיס־טיסה כאן ״יש סגורה. מעטפה
 את אם ראשון. ביום נוסע אני לרומא.
 אמר אלי,״ תצטרפי אם אשמח מוכנה,

לה.
 ן בתמיהה המעטפה את מיששה פזית
פתאום?״ ״מה ושאלה:
 מוצאת מאוד היא כי לה השיב חנוך

 פזית בחברתה. רוצה הוא וכי בעיניו, חן
 השיבה ואז לחשוב כדי יומיים ביקשה

 הצליח חנוך איתו. לנסוע רוצה אינה כי
 חביב: בקול ושאל אכזבתו את להסתיר

 לך שאביא רוצה את מה אז ״טוב,
 ואמרה: רגע חשבה פזית מרומא?״

 וחזרה חייכה. היא חדש?״ שעון ״אולי
לעבודתה.
 שבועיים אחרי חנוך חזר כאשר

 קטנה קופסה לפזית הגיש מחו״ל,
 רקע על בפנים, מוזהב. בנייר עטופה
 יקר, שעון־פלטינה נח אדומה, קטיפה
 החווירה פזית ביהלומים. מעוטר
לחנור. מייד השעון את להחזיר ורצתה כמה לפזית לטלפן נהג בבנק פעולות

 משפטי ייעוץ לתת מתיימר זה מדור אין האזרח. של המישפטיות זכויותיו להבהרת מדור
אלה. לעובדות לתת שאפשר בפירוש או בעובדות שוני בגלל הבדל יתכן מיקרה בבל ספציפי.

תדריך
 פעולות עבור מתנות המקבל אדם כל לא

 יכול המתנה, נותן לטובת עושה שהוא
 מגדיר החוק שוחד. בקבלת נאשם להיות
 בגדר שיבול אדם של זהותו את בדיוק

 וצפוי שוחד של העבירה את לעבור תפקידו
 290 בס' ניתנת ההגדרה מאסר. שנות לשבע
.1977 העונשין לחוק

 בחוק הניתנת ההגדרה היא ציבור" ״עובד
 מי בל עבירת״שוחד. לעבור היבול לאדם

 זו. בהגדרה נכלל המדינה בשירות שעובד
 ארוכה רשימה יש לחוק־העונשין 2 בסעיף

 החוק על״ידי הנחשבים אגשים, של
 עובדי חיילים, הם אלה לעובדי־ציבור,

המוסד דתית, מועצה מקומית, רשות

 מוסדות ועוד ישראל" ״בנק לאומי, לביטוח
דומים.

 290 בסעיף ממצה. אינה זו הגדרה גם אולם
 גם העבירה הגדרת את המחוקק מרחיב (ב)

 שירות המספקים תאגידים עובדי לגבי
 וכמה דייה, ברורה אינה זו הגדרה לציבור.

בה. ועוסקים אותה מפרשים פסקי־דין

 כי הקובעים פיסקי־דין, שני ניתנו לאחרונה
 ״עובדים של בהגדרה נכללים פקידי״בנק

 כן ועל לציבור", שרות המספק בתאגיד
 פעולות לעשות כדי מלקוחות מתנות קבלת
 ופקידי שוחד, קבלת של בגדר הוא עבורם
בחוק. הקבוע לעונש צפויים הבנק


