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במיו נוח יהיה לא זה
רו אתה אם אבל חד,
להס יכול אתה צה,

 הריג- ראש כאב-ה תכן.
 בטווח־קצר, הצרות עי,

 —שונאיך עם הפגישות
 אם שקולים, אלה כל
 על־ להתמיד תדע רק
הרצי ההישגים ידי

שתפ וכוח-הרצון ניים
התפ עצם על-ידי תח

 עלול ובלתי-צפוי נעים מיקרה נית.
 כתגלית תיזהר, לא אם להתגלות,

 קינאה של או אישית איבה של
 נפגעת שאת לו תראי אל מיקצועית.

לא-איכפתיות. של פנים העמידי ממני.

★ * *

 הממונים עם יחסיך
!מתער הולכים עליך

בעטייך. לא־מעט ערים,
אי במצב, שליטה חוטר
חוצ או עשתונות, בוד
במקומה, שאינה פה

ל אפילו להביא עלולה
 על מחשבה ; פיטורין

תו רק תביא התוצאות
 ספק אין : שור בת עלת.

או אוהב באמת הוא כי
 חושבת שאת כפי פנים מעמיד ואינו תך,

 לרנן. חברותיך שנוהגות כפי או לפעמים,
ירוק. לבשי קטן. כסף סכום תאבדי ג׳ ביום

¥ ¥ ¥

 ■ לא דווקא המזלות

כוחו אבל חיוביים,
עצו כה האישיים תיך

 של צירופם בגלל מים,
 שחופות פלאנטות שתי

 תתאמץ שאם עליך,
 ועל העבר על ותשקיף
 רגועה, בעין העתיד
מיכשול. כל על תתגבר

______________הוא לו: תאמיני אל
 אחר למשהו התכוון
כסף לגמרי. אחר למשהו ואת לגמרי,

 בגלל שוב, אותו מפסיד ואתה — בא
ידידך של חסרת־הזדון שגיאתו
אשם. בו תטיל אל ביותר. הקרוב

¥ ¥ ¥

 ראשון ממבט אומנם
 כשיגרתי השבוע נראה

 טומן הוא אך ומשעמם.
 של תחילתן את בחובו
חשובות, הכרעות קבלת

האישי. בתחום בעיקר
 שתפקוד קלה מחלה
סרטן, בן השבוע, אותך

קל, לזעזוע לך תגרום
 הוא העיקר שיחלוף.
וטוב, הרבה לעבוד,

העס או העבודה במישור להתעייף. ומבלי
לממו או לבוס להתחנף תהסס אל : קים
 בסופו והרי זאת, עושים כולם ;עליך נים
 סרטן, בת לך. יועיל רק זה דבר של

צהוב. צבע וליבשי הופעתך, על שימרי

¥ ¥ ¥
במי הצלחה נשקפת

 כספים הפינאנסי. שור
אליך להגיע עשויים

 ממה מהר יותר הרבה
 זאת לעומת שציפית.
 מיס״ להתרחש עלולות

הקשו אי-נעימויות פר
 העבודה, במקום רות

 דווקא שיגעו מבלי
תש אם לך. ישירות

 בצידקת בעצמך תכנע
 בך, שנולד הרעיון

סביבך. האנשים על גם להשפיע תוכל

שוג
6 1

¥ ¥ ¥

 — בתולה בת התחזקי,
במיו קשה שבוע לפניך

 להתחמק תנסי אל חד.
 עליך שיהיה מהאתגרים

 מעט עליהם. להתגבר
אומץ־ הרבה ישר, שכל

 לך יעזרו זעוז־רוח, לב
 המשוכות, פני על לדלג

 של בסופו לך, ויגרמו
 על נחת־רוח המון דבר,

מבו יהיו שלא הישגיך,
!תוותר אל כלל. טלים

חאזנייס

 די תוצאות אפילו ויש בוערת העבודה
 לעבודתך, מפתיעות

 שאתה ההמולה אבל
 מחשידה סביבך, מקים
יו מדבר שאתה אותך

 מאשר העבודה על תר
 הדבר אותה. מבצע

ומרסן שבולם היחידי
 שו־ בעצם היא אותך
 בפניך המצביעה תפתך

 נקודות על הזמן כל
 לך דע שלך. התורפה

בדבריה. וחכמה הגיון הרבה יש בי
¥ ¥ ¥

 המסובך הכלכלי במצבך לטובה שינוי
 במקום ידידים תמצא אתה במיקצת.

ה על מתקבל הפחות
ש דע זאת, עם דעת.

 אליך מתייחסים הם
הי בחוסר-התחשבות.

 ועוד מהפכפכים, זהר
 מנשים כמובן, יותר,

 ל- נטייתך הפכפכות.
 ולרומנטיקה חולמנות

השבוע, אותך, תסבך
אזי, לא-לך. במריבה

 את תכניס כבר אם
— הזולת לענייני האף

בכבוד. המלאכה את
¥ ¥ ¥

 ועל־ לרוחך בהחלט היא נקטת בה הדרן
 על הזרועים הפחים אף

תו אשר היא — פניה
 שאתה למה אותך ביל

ש ולמה להשיג רוצה
 זכור לעשות. צריך אתה

 כל לפני לסמוך עליך כי
וברא בראש אחר, דבר

 נסה עצמך. על שונה
 באחרים, להתחשב גם
 אפשר. שרק כמה עד

בתגובו מתון היה
 דבר. לגלות לא השתדל ובינתיים, תיו,

¥ ¥ ¥
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לפחות סיים
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הנפשי מצבך

¥ ¥
— להשתפר מוסיף
 היכרויות בזכות וזאת,

 כמה ועל-יסוד חדשות,
 המוכיחות התפתחויות

הסי כל לן יש כי לך,
ה את לפענח כויים

ם רי ש שרו ק ך שק ת  או
כיש״ סטאטי. למצב
ברבים, יתגלה רונן

ולשימחתן. למבוכתך
 בני שוטים, תהיו אל

לפרנסה. זאת נצלו גדי:
¥ ¥ ¥

 היזהר — מעבדה עובד או כימאי אתה אם
התפו אף או מסוכנים חומרים מחומצות,

 בימים בייחוד צצויות.
מסו אתה אם ר. עד ד׳

 זהו — החוק עם בך
 להחליט מאוד רע שבוע

 מצד משפטיות. החלטות
רו שוקל אתה אם שני,

 קודם תפחד. אל — מן
רצי יהיה לא הוא כל,

 יהיה הוא ושנית, ני.
 בת הפתעות. ומלא נעים
עי להיות לא נסי :דלי

 באמת הרוצים אנשים יש וסוררת. קשת
 עזים. צבעים לבשי טובתך. את ובתמים

¥ ¥ ¥
 בידידות גדולה אכזבה
ה אחד היא קרובה
 נעימים הפחות דברים

 לך לקרות העשויים
 בת דגים. בן השבוע,

 חושבת את אם :דגים
 הוא ידיד עם שקשר
 לפחות שימי — חיוני

עו שהוא מה על עין
 הזמן הגיע ובכלל, שה.

יתרה. בזהירות מעשייך את שתשקלי
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)33 מעמוד (המשך
 קיבלו — והצור בדימונה ■ממקומות בשמחה
מלמדים. והחלו וציוד, ספרים של תרומות
 ביד. חזק קלף ■מיכאל לרבנו היה כעת
 — העניים תלמידיה על שלמה ישיבה

הש הבא, בשלב בנוסף. בני־המזרח ועוד
 אינדולגנציות, בהדפסת היזמים צוות קיע

 סך התורם האיש אשרי כי לכל שבישרו
 חדר להקמת לסכום) ריק מקום נשאר (כאן

 רבנינו שלושת ישורון. כנסת בישיבת
 באיגרות־הצדקה לפרט כמובן שכחו לא

הישיבה. של העצומות מעלותיה את שלהם
 כי הוא מעולם, הרבנים ציינו שלא מה

 חדר. אף בנו לא הם הארעית בישיבה
החד כתלי את המפארות השיש בטבלות

 פלוני, של בחסדו נתרם :כתוב רים
 ■כל כי היתד״ האמת אלמוני, בכספי ■נבנה

 שבאה לפני הרבה הוקמו במקום החדרים
שם. לשכון הישיבה

ם ח אין א  — רוו
ם שי ט נו

 לא השיש, ■ושלטי הנדבות מרות ■!9
 ״חשבתי לפעול. כסף לישיבה היה /

 האלה המסכנים הילדים את נדבנים שיראו
 תרמו, והרי ארליך. הרב אומד ויתרמו״
 הכסף? כל הלך להיכן — אותו שואלים

 ״שלושה. כמה? עונה. הוא מלמדים״ ״היו
בחמי ״לטיפול למה? הוצאות.״ גם והיו
ילד.״ שים

 תוך הצליחו אלה, חשובים סעיפים ■שיני
לחו הישיבה את להכניס משנתיים, פחות
 אליבא ל״י אלף ממאה יותר של בות

 סכומן שאת תרומות למרות — דארליך
 ״כל לגלות. מוכן אחד אף אין המדוייק

 היה לא שזה זה לאמר, יכול שאני מה
ארליך. הרב אומר מספיק,״

 את עזבנו 1969 ״באוקטובר התוצאה:
 כל את ״השארתי הרב. מספר הישיבה,״

 והלכנו. בארונות, המשרדי והציוד הספרים
 הפסדים. על כך להמשיך היה אי־אפשר

 והנה הישיבה, מקיום להרוויח קיווינו אנו
 בטוח, הייתי חיינו. לכל לחובות נכנסנו

 יפגע לא איש כי הנידח, המקום בגלל
בחדרים. במצוי

ק ס  לגריפת ע
שנור חי־ רוו

 בעל תומר, משה אלי טילפן אחד *ום
/ הספ את ,גונבים והמיבנה. הקרקעות , /

 ופרי־ הגאז את כבר ,גנבו לי. אמר רים,׳
המ אשתי היתד, עת, באותה אחד.' ז׳ידר
 דאגות מלא היה וראשי ■מאד, חולה נוחה

אחרות.״
המשו של הבכור אחיו תומר, משה מגיב

תומר: בן־ציון רר
 עדים, בנוכחות וזאת פעם, ״כארבעים

 פרחחי כי לו והודעתי הזה לרב טילפנתי
 עשרות בישיבה. פוגרום עורכים הסביבה

 היה לא אבל וחצי. שנה במשך טלפונים,
 אסף לא בדק, לא בא, לא הוא לו. איכפת

קודש. ספר אף המקום מן
 רווחי־שנור. לגריפת העסק את עשו ״הם
 הצליחו כן אולי או - הצליחו כשלא
 ■ונעלמו אחד יום קמו פשוט הם — דווקא

האופק.״ מן

ף סו ף־ — סו
פעולה

 למסור תומר משה נתבקש אשר ך•
 סירב הפרשה, על שלו גירסתו את ^

 מילה,״ לדבר שלא לי אמר ״הרב בתחילה.
האפי את גם גילה שניאות, לאחר הסביר.

 הרב של ראיונו בעקבות שהתרחש לוג
:הזה העולם כתב עם ארליך

 תפס והוא הרב אצל שהייתם ״אחרי
 תומר, סיפר עליו,״ עלה הזה שהעולם
 לעולמו סוף־סוף לדאוג כנראה ״התחיל

 השיג הראיון לאחר שעה חצי תוך הבא.
 המעט את הוציאו יום, באותו עוד טנדר.
הקודש.״ מספרי שנותר

במדינה
)32 מעמוד (המשך
אזר בנישואים בגרמניה השניים נישאו
חיים.

נכנ הם בוץ לאיזה ידעו לא השניים
 כל עם דתיים. הם דויד של הוריו סים.

 שבנם לכך להסכים יכלו לא למרי, חיבתם
פרוטסטנטית. נוצריה עם חי

ההו עמדת את הבינה מרי להתנייר.
 קיבלו דויד של הוריו להתגייר. הציעה רים,
ברצון. ההצעה את

 ביקשה היא בהריון. כבר אז היתד, מרי
 הגיור הליכי את לזרז בבת־ים מהרבנים

 הללו הלידה. לפני להתגייר שתספיק כדי
 במהירות. הדרוש כל את ללמוד לה הורו
שלמים, ימים למדה פרטי, מורה שכרה מרי

- משולם מרי נדחית־גיור
— הרבנים עקשנות

דויד וכעלה -
המשפחה להרס הביאה —

 ■מופיעה היא כשבלילות — חודשים במשך
מת (החשפנית במועדוני־לילה כחשפנית

ולמ למדה היא ).1767 הזה העולם גיירת,
 שהיא שהרגישה עד בשקדנות ודגרה דה,

מוכנה.
 לא כלל שם אך — לרבנות פנתה היא
 ■ושוב לחודש. אותה דחו אלא אותה, בחנו

 הילד, נולד בינתיים לחודש. ושוב לחודש.
 אותה לבחון סירבו עדיין הרבנים אך

לגיור.
 לוחצים החלו נואשו, דויד של ההורים

 פנתה ביאושה, מרי, להיפרד. הזוג על
 הגיור. את לזרז בתחינה לרבנים שוב

 שיש לד, הסבירו אולימפית, בשלווה הללו,
למהר. צורך אין תור. יש זמן.

 את משולם מרי הבינה לבסוף, ייאוש.
 עלולות הללו שד,דחיות — המרה האמת

 לעזוב איימה היא אין־סוף. עד להימשך
לח תוכל לא אם הילד, עם יחד הארץ את
בעלה. עם כאן יות

 עם עלתה היא והשבוע התרשם, לא איש
לח ■מוכנה ״אני לגרמניה. למטוס תינוקה

 יסכימו רק ״אם אמרה, רגע,״ כל זור
 כאן להיות רוצה אני אותי. לגייר הרבנים

כולם.״ כמו

1788 .הזה העולם


