
ס 21 ר מ  - ב
ל 20 רי פ א י

 סוער שבוע לך צפוי
 מוטב ריגשית, מבחינה
מ יותר ער, שתהיה
 לטעות לא בדי תמיד,

 האמיתיים ברגשותין
הקרו האנשים כלפי
 תשלוט אם אליך. בים

ל תזכה ברגשותיך,
ותפ חברתית הצלחה

 מעניינים. באנשים גוש
 — העבודה במקום

 הדיכאון בטוחה. אך איטית, התקדמות
 מהר. יחלוף באחרונה שרוי אתה שבו

מח יותר קצת מקדיש היית אילו
נשבר. יוצא היית — הטוב לאדם שבה

*  ¥  ¥

 מה זה !חזקים עצבים
השבוע. צריך שאתה

ותכה. אחוריו על שב
 מעל לקפוץ לא השתדל

ב השתמש לקורקבן.
 אחרת לך. שיש מה

 לא ממנו למצב תגיע
ל חסוך בקלות. תצא
עו היא כי צרה. שעת
ה הוא ומי בפתח. מדת
 הרואה זה לא אם חכם,

 הכוכבים מראים לו שור, בת הנולד? את
המו אך רבים. ובילויים אהבה של שבוע

 מושג אותו בהכרח איננו ״אהבה״ נח
!היזהרי לכן אליו. מתכוונת שאת

*  ¥  ¥!

*
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 מדברי תחששי אל
 טובות ידיים לעז.

 את עליך, שומרות
 עליהם. לסמוך יבולה
 עליך. חיובית דעתם
 הנישואין, בחיי בעיות
 רחוק הלא בעבר שצצו

 פית- באותה ייעלמו
 הופיעו. בה אומיות

 הסתכל- תאומים, בנות
״ ' מצוי זה מסביבבן, נה

 ש- המושלם את לשווא תחפשנה אל ידכן,
אידיאלי. ש^וע סוף צפוי בנמצא. אייי

¥ ¥ י*

מתחי המאזניים כפות ■- __.____
לכיוונכם. לנסות לות

 התחלתם אותנ המאבק
— מימפר שבנעות לפני

 יזיק כי נראה, ואשר
עצמו. את הוכיח לכם,

 מתחילים אתם דווקא
 ולא הפירות. את לקצור

בהתחלה. שנראה כמנ
 להשתמש תהססו אל

 לפלס כדי במרפקים,
 במישור כנכונה. לכם הנראית הדרך את

הזדמנויות. להחמיץ אסור הצלחה. הרומנטי,

¥ ¥ ¥

 מרמה לא שלך השותף
עצ פשוט הוא אותך.

 לבן כמוך. ומרוגז בני
ש מוטב חחיבובים.

 יותר לחיות תנסה
 לא דבר שום ותרן.
בסוב התייחסי בוער.
 אותך לסובבים לנות

 את לפייס והשתדלי
מי או שלך, השכנה

 אלייך. המקורב שהו
להי עשויים הרווקים אריה בני בל

הרו בשטח במיכשולים השבוע תקל
הפתעות. צופן העתיד דאגה, אל מנטי•
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 כל על להתגבר לך תאפשר רוחנית עירנות
רע צפויות. ובלתי צפויות התנגדויות מיני
 יבוסס אם מבריק, יון

 לעומק, תיכנון על־ידי
 עמדתך את לעצב עשוי

ובמי בצורה הציבורית
 נתנסית. טרם בהן דה
 לביקור טוב שבוע זהו

ב או התופרת אצל
 על אופנה. תצוגות
 ידידים. על תסמוך

 בכוחות הכל את עשה
 אתה^ ובמו־ידיך עצמך

¥ ¥ ■¥■
 — נמשכת מצוייה את בה תקופת־האושר

באו מופיעים קטנים סערה ענני בי אם
התחייבו בצורת פק,
 עם פגישות עבודה, יות

 עם מריבות או נושים
במיו טובות ידידות

 עם דאגה, אל אך חד.
 עשוייה את עז רצון

בשלום. זה מכל לצאת
 בשני עוסקת את אם

— מקבילים רומנים
אחד עם לגמור דעי _

להס לפחות או מהם, י
 כל להתפוררות יגרום שלא בך אותו, וות

 ומכאן. מבאן קרחת תצאי ולא החבילה
 ימין. ברגל אותו והתחילי מסובך חודש

¥ ¥ ¥

 שלך והמרשימה הברורה הדיבור צורת
 ובכושר ביתרון אותך תזכה אלה, בימים

לרעיו אחרים לשכנע
 עכשיו הבאים נותיו
ב מעשי, ביטוי לידי
 מאמין שאתה תנאי
 ידידה שלם. בלב בהם

 שתפגוש תאומים ממזל
 אשת לך להיות עשויה
 אתה מעניינת. שיחה
בשיחו־ להיסחף עלול
___________ ולי־ ומוסר דת על תיך
 י של הרושם את בה צור

הסו כל את לחנך המנסה דתי, מטיף
לעתיד. היערכו נעלים. לערכים אותו בבים
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 בתולה מזל בת לך גם
 אבל — אהבים יום יש

 היום רציני. יותר הרבה
 דעי א/ יום הוא שלו

המכ את ממנו להפיק
בעבודה. צרות סימום.
ש קל בריאותי ליקוי

 שבוע זה יהיה בקלים.
עצ התפרצויות מלווה

שונים, בעניינים בים
מתוק. יהיה בסופו אך

 קחי ערך, דברי או תכשיטים בקנותך
לך. לייעץ שיוכל מיקצוע בעל איתך

 אומרת האמריקאית האימרה אפילו
תענוג.״ לפני ״עסקים

שתבין, הזמן הגיע לכן
 תוכל לא כי גדי, נן

שיך מן עוד להמ  רב ז
הכפול. המישחק את

 או לבאן להכריע, עליך
ב שתבחר או :לכאן

בתענוגות. או עסקים,
 זאת שתעשה כדאי רק
הקרובים. בימים עוד

להי עלול אתה אחרת
 ציבעך. הוא לבן צבע נעים. לא למצב קלע

¥ ¥ ¥

 את מדחיקים חדשים שקשרים הדבר טבעי
 אל הישנים. הזכרונות

 כליות מוסר תרגישי
ה את תחיי כך. על

ה מן יותר עוד רגע,
 לפרנסתך; דאג רגיל.

 ארוך. לטווח בייחוד
 חתום יכול, אתה אם

 על או חוזה על אפילו
 נחת גרום קבלני. הסכם

 צעד על־ידי למקורביך
לבן. לבשי נבון. פיננסי

¥ ¥ ¥
 שבוע זהו מאש. — כמו מאש היזהר

 עלולות הקרובה במחיצתך השריפות בו
 מסוכנות יותר להיות *

 גם אחר. דבר מכל
עי אל בדרך תאונות

 אינן ממנו או סוקך
:דגים בת הנמנע. מן

 מבריח שהוא תחשבי
 של לאמיתו אך אותך,

 יודע פשוט הוא דבר
ה רצונך את להפעיל

 לו אסור אך כמוס.
יודעת. שאת לדעת

י1ז
8335338וגנ

4
זניס

ר 19 א רו  ־ בפב
ס 20 ר מ ב

ת ווטדג״ט ס כנ ב
)11 מעמוד (המשך

להב כדי זה כל :כגי[ מנחם
 אתה !שלך העיתון הפצת את טיח

כסף. בצע בעד הדור את משחית ,
 אל בגין, מר אכנרי: אורי

ה אחר. לאפיק הוויכוח את תסיח
 אופוזיציה מין איזה :היא שאלה

? אתם
 על מדבר אתה :בגין מנחם

יושר...
 חבר-הכנ- :זר מריבי היד״ר

לרגע. לי תקשיב אולי בגין, סת
יבגי[: מנחם נ ו ד א תיושב־ '

 את לומר אפשר אחת פעס ראש,
האמת.
אין ספיר: פנחס האוצר שר

ולקואליציה, לאופוזיציה ענין זה
 בתוך חי אני לוויכוחים. ענין זה אין

 מיני כל על מתווכחים בה מיפלגה
 לנצל מנסים אפילו ואתם דברים,

 מה פלוני, אמר מה :ולשאול זאת
אלמוני. אמר

אתם :(לבגין) אבניי אורי
אופוזי להיות חדלתם מזמן כבר
ציה.

 שניים־ אבל ספיר: האוצר שר
ל לקחו בכנסת אנשים שלזשדדארבעד,

 מוסר של גבוה כן על ועלו מונופול עצמם
מעו ;׳פרקטי בענין נגעו לא מעולם וצדק.

מטי הם והנה מעשי, בעניין עסקו לא לם
בעניי מדובר היה אילו לכולם. מוסד פים
 לוקחים היו אילו מילא; — פוליטיים נים

 בעניינים לכולם להטיף מונופול לעצמם
 הועיד מי ? זה מה אבל מילא. — פוליטיים

לכך? אותם

וגודל מפ׳־ם
סניו למען

 צעקו לפתע כאשר הגיע משעשע רגע
 אבנרי, על בצוותא וגח״ל מפ״ם ראשי
 מע- היה לא מעולם ספיר. פינחס למען

 גלוי המישטר של האמיתי רך־הכוחות
:בל-בך

ה גיוס זמן ״במשך :ספיר פינחס
 הכספים״ ועדת קיבלה המיוחדות תרומות

 ״אינפורמציה — גח״ל אומרת זאת —
 בהם.״ והשימוש הכספים גיוס על שוטפת

 האלה והעלילות השקרים כל את מנתץ זה
ספיר! קרן איזו של

 לא זה ספיר, מר חזן: יעקב
לשקר. ימשיכו הס לך. יעזור

בגין, עד מחזן :אכנרי אורי
 אחים שבת !אחת גדולה מישפחה

!יחד גם
 להסיר ספיר הציע האחרון במישפט

 מן שירד בשעה מסדר-היום. העניין את
 גלוי, הכל ״אם :אבנרי קרא הדוכן,

מת אתה מדוע — להסתיר מה ואין
ז״ לוועדת־חקירה נגד

אבות ..אבי

 במצב־ היו אנשיו גח״ל. של תורו הגיע
 סייג, ללא בספיר לתמוך יכלו לא הם ביש.

 מזמן שחדלו סופית מוכיח היה הדבר כי
 לתקוף יכלו לא גם הם אופוזיציה. להיות

 ונהנים למעשיו שותפים הם כי ספיר, את
מהם.
 ח״כ נציגם, שקוף. בטכסיס נקטו לכן
 אופוזיציונית־ הצעה הציע קורפו, חיים

 אך לוועדה) הנושא את (להעביר כביכול
לספיר: בדברי־חנופה אותה נימק

 בצורה להצטרף קשה :קורפו חיים
 אבנרי, חבר־הכנסת של להצעתו כלשהי

 החסינות. שרק מופקרת בלשון שהצטיינה
 כזו. במידה חרצובותיה להתיר יכולה שלה
 שהוא מעורך־עיתון, לשמוע מאד צורם

המו היא שהשחיתות הטומאה, אבי־אבות
 ומחשיד מוסר מטיף שלו, וסם־החיים טו
 תרומה ■שהעלה חטאו בשל ואדם אדם כל

 או וקליטה סעד בריאות, החינוך, לקרן
 של כבודם בשל דווקא אך להם. התרים

 להסיר. מנת על אפילו, ואומר— התורמים
ה ומן הנכון מן — המתרימים מן לעז

 בוועדה לדיון הנושא את להעביר תבונה
מתאימה.

 בתשומת־לב שהקשיב אבנרי, אולם
מהו לסתירה לב שם לנאום־ההתרפסות,

 בקריאות־ אותה לחשוף והזדרז — תית
:ביניים

 ספיר מר של ...הסקירה :קורפו חיים
 של־דיווח. אופי ולא סיפורי אופי נשאה

 השר בה. ניתנו לא מיספריים נתונים
והאנו הרגשי הצד את בה לתאר היטיב

 שהוא בו היה וניכר התורמים, של שי
 הרגשות לסערת והערכה התפעלות מלא

 מוכנים שהם ולמאמץ ישראל, כלפי שלהם
למענה. לעשות

 ספיר מר אבל :אכנרי אורי
 האם מלא. דיווח לכס שנתן אמר

אישר־ האס נכון? לא או נכון זה
? לא או זאת תם

 שאני הדברים :קורפו חיים
נכונים. אומר

 סתירה כאן יש :אבניי אורי
 הדברים ובין דבריך בין מוחלטת

ספיר, מר עתה זה שאמר
 1972 באוקטובר 6...ב־ קורפו: חיים

ה לוועידת נסיעתו על סקירה השד מסר
 על סיפר היתר ובין לאומית, הבין מטבע

 הצד בהם שלט ושוב שלו, שונות התרמות
 סוכות. לחמש ״הלכתי :•לדוגמה הציורי.

 התפללתי הראשונה שבפעם כך לי קרה
 רק בתורה קוראים רפורמי. בבית־כנסת

 טיפול היה בונדס. מכרנו פסוקים. חמישה
 נמכרו שם שהייתי בזמן אינדיבידואלי.

 ״ספיישל שנקרא מה דולר מיליון 12כ־
 בתי־חולים.״ גנים, — פרוייקטס״

 תרומה ממנו ״קיבלנו אחר: תיאור או
 מכתב לו כתבתי דולר. מיליון חמישה של

בעי דמעות והיו אשתו את הביא והוא
 לו ונציע תוכניות .כמה נכין אנחנו ניה.

אותם.״
 ביקורת נקרא וזה אבנרי: אורי

!פרלמנטרית

 ורק להצבעה, הועמדה אגנרי הצעת
 כאשר אבל, בעדה. הצביעו הקומוניסטים

 (דבר הקולות את למנות אבנרי דרש
בפרו ההצבעה תוצאות לרישום הגורם

— זרועו את בגין גם הרים טוקול)

מצביע קרגמן
 בעיקבו- התרוממו גח״ל אנשי כל וידי

 אבנרי, הצעת בעד 17 :התוצאה תיה.
נגד. 33

 מק״י. רק״ח, גח״ל, אבנרי, :(בעד
 פא״י. אגו״י, ל״ע, מפד״ל, המערך, נגד:
 הח״בים עם יחד להיעדר, הקפיד ע״מ

הבודדים.)
 התרוקן והאולם העניין, נגמר בזה

 הסוף. היה לא עוד זה אך במהירות.
 ושמואל מהצבעה, נמנע החופשי המרכז
 מצד זו מוזרה הימנעות לנמק קם תמיר
במי בשחיתות, ללחום המתיימרת סיעת
משמ והצל שהאור פרשה ״זוהי לים,
בעירבובייה.״ בה שים

 מטענות במה על חזר לאחר״מבן
 קרא ספיר, התרגז באמצע אבל אבנרי.

 האולם, מן בצאתו קריאת־ביניים נגדו
נוספת. סערת-זוטא היתה וכך

 הכתירו אחרונות״ ו״ידיעות ״הארץ״
ואבנרי ״תמיר :בכותרת הידיעה את

 מזעזעת כותרת — ספיר״ את האשימו
הישיבה. תובן בסילוף למדי


