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 לגרוס עלולה עצבים של ייתר הצטברות
אר גלולות לעצמך. ולהזיק להתפרץ לך

- בבית־ מנוחה או געה
 עליך ישפיעו הבראה
 הטיב־ נטייתך לטובה.

 דברים על להמר עית,
 ממש, של סיכויים חסרי

 השבוע להפילך עלולה
 והי־ עיניך פקחי בפח.

עלו קלה מחלה שמרי.
 ביתך. את לפקוד לה

 שתדביק לפני בה טפל
הבית. בני שאר את בה
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 פשוט הוא אותך. מרמה לא שלך השותף
 מוטב החיבוכים. לכן כמון. ומרוגז עצבני

 יותר להיות שתנסה
 לא דבר שום ותרן.
בסוב התייחסי בוער.
 אותך לסובבים לנות

 את לפייס והשתדלי
מי או שלך, השכנה

אלייך. המקורב שהו
 הרווקים שור בני בל

ה להיתקל עשויים
ב במיכשולים שבוע
 אך הרומאנטי. שטח

הפתעות. אופן הקרוב העתיד דאגה, אל

★ ★

 המהוססים מאמציך מתחילים אט־אט,
 את לך יקלקלו שלא דאג פרי. לשאת

 —יותר ועוד העניינים,
תקל לא עצמך שאתה

הז מתוך לעצמך, קל
 שינאה מתוך או נחה

 רק שלא זכור עצמית.
 כבוד עם אדם אתה

הוא :תאומה עצמי.
 אס אבל אותך, אוהב
 שהחלטת, בדרך תלכי

 עשוייה את כלפיו,
כסף אותו. להפסיד
 כרוך זה היזהר, לידיך. יגיע סמוי ממקור
 למלא תוכל אם ברור שלא יבויות בהתח

השבוע. טוב כחול צבע תאומה:

 עם לזוז נכון היה מנוסה, למלח בדומה
־ העיקר רוח. כל  במקום תיתקע שלא ־

הת תקבל שלא אחד,
 מרחיקות חייבויות

 תבטיח ושלא לכת,
 עשוי אתה הבטחות.

מבו לאשה צער לגרום
 להביא עשוי וגם גרת
 גבר עם ניתוק לידי

טובתך. את השוחר
 לקשרים שבוע זה אין

 מסעות אבל רומנטיים,
הנאה. יביאו קצרים
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 סוף- ומרורים, אכזבות רצופה שנה אחרי
 מועלה אתה שבועיים תוך הגיע: זה סוף

 לשכר וזוכה בדרגה,
 רק אס בהתאם. ויחס

 ל״עבד מלהפוך תיזהר
 אז כי — ימלוך״ כי

 בדרגה שהעלייה ודאי
יו הרבה תהיה הבאה

טל שיחת משכנעת. תר
ש בשבוע שקיימת פון

 מעיר מישהו עם עבר
ב פרי תישא אחרת,
 שלפרי י1כ הבא. שבוע
ולפעול. לקום עליך ממשי, ערך יהיה

* * *

 המתחיל התנגשויות ומלא חזק חודש
 למען תריב, אל ממש• אלים, בשבוע

לג יכול אתה :השם
 שלילי לא לאדם רום

 רציני נזק ביותר
ל תיכנס ואל מאוד.

 עשוי אתה : תאונות
 מבלי לאסונות, לגרום

 אין אבל לכך. להתכוון
להי תוכל שלא ספק
 סיכסו- מיני מכל מנע
 במישור אישיים, בים

והאינ האישי הכלכלי,
 סימפאטי, לא מישפט גם ייתכן טימי.

 והתחש־ הבנה בעזרת רק לפתור שאפשר
והתחשבות. הבנה השבוע גלה בות.

שנוו!
 - באנבזסס
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 כשיגרתי השבוע נראה
טו הוא אך ומשעמם.

 תחילתן את בחובו מן
 הכרעות קבלת של

בת בעיקר חשובות,
 מחלה האישי. חום
 אותך שתפקוד קלה

תג מאזניים בן השבוע
 קל, לזעזוע לך רום

 הוא העיקר שיחלוף.
במי להתעייף. ומבלי וטוב, הרבה לעבוד,

 תהסס אל :העסקים או העבודה שור
 בולם *, עליך לממונים או לבוס להתחנף

מועיל. זה דבר של בסופו זאת. עושים

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

 משהו לעשות גס חייב
מצב. אותו לשנות כדי

 ליפול יכולה שאת זכרי
 בן עם בייחוד בפח,
עקרב. או תאומים מזל
 את לנתק תהססי אל

 שיהיה לפני הקשר
 הגרוע. רוחך מצב ירומם כחול בגד מאוחר.
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* ״ העובר, העכור הגל
 על נוספת, אחת פעם

לה עשוי מחשבותיך
גו על־ידי מוסר יות
 פגישה בלתי-צפוי: רם
 לגמרי, חדש אדם עם
 העבר מן איש עם או
ה מהעבר אבל —

 תתני אל יותר. רחוק
השלי לצדדים דעתך
הסו של יותר ליים
אותם. להעריך דווקא נסי אותך; בבים
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 את להציג תחשוש אל
 על ולעמוד דיעותיך

 אדם מול אפילו שלך,
 הסבר מעלה. ורם חשוב

 על וסמוך עמדתך את
האחרים. של הבנתם

תח אל — גד בת
 לסדר יכולה שאת שבי
 בסופו העולם, כל את
 האנשים יגלו דבר של

 מה את אלייך הקרובים
 חמורים. באמצעים וינקטו — עושה שאת
 ותחליטי נפש חשבון קצת שתעשי כדאי

 חייך. בהמשך באמת לך חשוב מה
^

ש יחסית, שקט שבוע
מבחי לנוח לך יאפשר

 כוח ולאגור רגשית נה
גדו אתגרים לקראת

ב לפניך שיוצבו לים
 ביותר. הקרוב עתיד
 אמנם, יכול, אתה

ולק במאמצים לפתוח
 בבר נאים הישגים צור

שכו מאחר אך עתה,
מ רחוק שיפוטך שר

לעי בך בוגדת שלך והאינטואיציה שיאו,
מלנ תימנע אם תעשה טוב קרובות, תים
 ירוק. לבש הנוכחי. בשלב יוזמה קוט
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 אינו הביטחוני המצב
תוכ על להשפיע צריך
 היומית העבודה ניות

 שינה תדיר אל שלך.
ה סיבות בגלל מעיניך

המדי בניהול קשורות
 להתייחס השתדל נה.

ל־ ראש בכובד יותר
 עשהו סביבך. מתרחש

 בחוג יקרה נעים לא
 דווקא שלך. המשפחה

 רוח נחת במעט תזכה השבוע סוף לקראת
 או יקרה, מתנה קטנה, כספית זכייה —

 ינתק קשורה היית עימו גבר דומה. משהו
בקרוב. יחזור הוא ייאוש, אל איתך. יחסיו

במדינה
מנו״נון

יקש3 ״מי

,,דהילחם?■ ממר
 ״אתו! זעקו! בעיתונים הענק מודעות

ברא הממשלה, — האישי לעתידך הדואג
 מגילת הכנסת בפני הציגה המערך, שות

 ה־ הסעיפים ייכללו במגילה החייל. זכויות
קדי ״זכות היה: הראשון והסעיף באים״

מועדפים.״ בתנאים שיכון לקבלת מה
 בעקבות נהרו חיילים עשרות בלוף.

 כאלה ביניהם השיכון. למישרד זו מודעה
 האמינו הם קצרה. לחופשה לארץ שהגיעו

 המיל- בעקבות משהו זז שהנה בתמימותם
האחרונה. חמה
 זה שהיה יער, ולא דובים שלא גילו הם
השתנה. לא דבר שום בחירות. בלוף

 עולם שם, השיכון. במישרד לא לפחות
העבו שעות התה, הפסקת נוהג: כמנהגו

להי נותנים שאינם שומרים הקצרות, דה
״תח בחופשה. חייל אתה אפילו — כנס
 בינתיים אבל זכאי, אתה ״כן, מחר.״ זור
להציע...״ מה לנו אין

שה. פצוע  הם זאת שגילו שניים ק
גלם. ובצלאל מירד.

 הורים וחצי, שגה נשואים ומידה בצלאל
 בעיירה בשכירות וגרים שנה, בן לילד

רחובות. לידש אושיות
במיתלה, קדש במיבצע נפצע בצלאל

 שנים שלוש רגליו, ובשני בגב נפגע הוא
לע ששב עד בבית־חולים, בטיפול היה
רגליו. על מוד

 מרצונו, גויים הימים ששת במילחמת
 האחרונה במילחמד. גם יונס. בחאן נילחם
במילואים. שירת

 ב־ בצלאל עבד הללו השנים כל במשך
ב מכאבים סובל הוא הזמן כשכל בניין,

 החמירו כחודש לפני רגליו. ובשתי גבי
 שם אושפז לבית־חולים, פונה הוא כאביו.
 הועבר פרופיל, הורדת קיבל ימים, כחודש
עורפית. ליחידה
 כי הידיעה את קיבל אז או מזל. אץ

 כל צעירים. לזוגות דירה לקבל זכאי הוא
 רשמי אישור זה כך, לשם צריו שהוא מד,

השיכון. ממישרד
 אי־אפשר מסתבר, כזה׳ שאישור אלא
 במישרד הפקידים שכל למרות — לקבל

לדירה. זכאי בצלאל כי יודעים
 לתל־ בצלאל מגיע כלל בדרך הסיבה:

 וכל קהל. קבלת בהם שאין בימים אביב
 בהם והימים שהשעות מפני ז למה כך

מתחל — השיכון במישרד קהל מקבלים
יום. מידי פים

 ן מבית מיכשול ? חלם מעשה ? חלם
 בצלאל כבר כאשר כך, או כך תדע. לך

 הפקיד הולך — הקבלה ביום להגיע מצליח
 לפעמים איתו. מדבר שהוא לפני לביתו

 לפעמים בבוקר, באחת־עשרה הולך הוא
 בכלל. בא אינו לפעמים בשתיים־עשרה,

 האחראי, עם לדבר בצלאל כשמבקש
שה תמיד נענה הוא — פלאוב אפריים

 אישית בודק כשהוא במישרד, אינו אדון
אפ את מגלה הוא — הדבר כך אכן אם

שולחנו. מאחורי יושב פלאוב ריים
 עם לדבר וזוכה בצלאל מצלצל לפעמים
 לה לומר הצליח לא מעולם אך המזכירה.

כ השיחה. את ניתקה היא תמיד שלום,
 ממכם, חשוב יותר שלי ״החבר דבריה:

זמן.״ לי אין מזה וחוץ
המז ליד ועובר למישרד מגיע כשהוא

מונ הטלפון שפופרת את רואה הוא כירה׳
 הזמן כל הקו מדוע מבין השולחן, על חת

___תפוס.
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 למישרד שוב בצלאל ניגש הגדולה, מודעה
 מהם לאיש חיילים. עוד שם היו השיכון.

 בריון שומר למישרד. להיכנס ניתן לא
הכניסה. את אסר הדלת, בפתח עמד

 אמר גלגלים, בכיסא ישב החיילים אחד
 לו להתיר וביקש מכאבים סובל שהוא

 אתה ״מה השומר: תשובת הכניסה. את
 מישהו במילחמה? שניפצעת רוח עושה
להילחם?״ ממך ביקש

 פשוט הכל הגיב. לא מהנוכחים איש
המקום. מן מיואשים והסתלקו ניפנו

ב בעמדותיהם, שוב יושבים הם היום
הב מודעת את וקוראים ברמה, או מידבר
 לקבל לחייל קדימה ״זכות :הענקית חירות
מועדפים.״ בתנאים שיכון

מדווח לביב יגאל
הקצינים שיחות ער

ז׳נבה בוועידת
ועידת את לפוצץ מנסה דיין שה **
 המצרים את ולהכרית בז׳נבה, השלום (■/

במילחמה. לפתוח
 הייתי לא אוזני, במו זאת שמעתי לולא
 לוועי- ישראל של הבכיר שליחה מאמין.

 מחייך ישב גור, מרדכי אלוף דודהשלום,
שהס לאחר הישראליים, העיתונאים בין
המ שליחו בילבד. שיחת־רקע לתת כים

 בן־ ישעיהו אחרונות, ידיעות של יוחד
ה המישלחת מדוע לדעת עליו לחץ פורת

 במפות הצטיידה לא לוועידה ישראלית
המצרית. המשלחת כמו ומיסמכים,

הרצינות: במלוא והשיב ,חייך, גור, מוטה
כר ,עזית את כתבתי ״כאשר

 קהיר בל את למדתי קהיר׳, חובות
״1 מפה צריך ואיני פה, כעל

 את מכל יותר מבטאת זו תשובה
 לשיחות. הישראלית המישלחת יחס
לפגי איחורים והעלבה, זילזול של יחס

 דיין מאנשי שאינו גורם כל והרחקת שות,
לעיתו גור מוטה שאמר כמו השיחות. מן

בילבד, לשריד,ביטחון כפופים ״אנו : נאים

 מ־ הנחיות ומקבלים חד־משמעית, בצורה
בילבד.״ שר־הביטחון

ה שליטתו את להבטיח וכדי
 הורחקו כשיחות, דיין של מלאה

 מיש־ של הככיר הנציג המקום מן
 וביום עברון, אפריים רד־החוץ

 גם להרחיק לגור דיין הורה חמישי
 ישראל מנציגות פרימור, אבי את

היש ההסברה את שניהל כפרים,
בה. עד כז׳נבה ראלית

 לשי־ הישראלית המישלחת נשארה כך
שבראשה היחידה, המישלחת חות־השלום

 הרד ממישרד-החוץ. בכיר איש עומד אין
 ולדימיר השגריר את במקום השאירו סים

 ר,מ־ השגריר את האמריקאים וינוגרדוב,
ה את והמצרים באנקאר, אלסווד ייוחד

יש משלחת יואילו חאלאף. חוסיין שגריר
כא גנראל, בראש־המישלחת השאירה ראל
 הבום הוא השגריר המצרית במישלחת שר

 הא- פואד אחמד קולונל וחברי-המישלחת,
מתייע אל-ימגדוב, טאהה ובריגדיר וארי
בכל. עימו צים

ס ״כל קווי  ה
״ לארץ ם! סי תפו

 לשיחות, הישראלים הגיעו בו הרגע **ן
 ביום הראשונה הפגישה לפני קצר זמן
 הם אחרי-הצהריים, חמש בשעה הרביעי
 המצרים. כלפי ושחצנות זילזול הפגינו

 גור נשאל דנבה של תעופה בנמל־ה עוד
 וכבר לוועידה, הביא מד, עיתונאים על-ידי

 ואמר עזית, ליצירתו, בפירסום החל אז
 על הדש לספר ״חומר־רקע הביא כי

 ההתייעצויות למרות כי נראה אולם עזית.״
אל״מ דיין, משד, של וחותנו גור שקיימו


