
ך רוצים פו ה שדוד אח ל ת א רו !״לביי
להג השבוע נוטה את

 סיג־ בגנדרנותך. זמות
 ופזרנותך. דיבורך נון
 בלתי־ תכונות אף על

ה תהיה אלו, חיוביות
ה גדולה אלייך חיבה
 אתה מתמיד. שבוע

ב עצמך את מעסיק
שו רומנטיות פעולות

מ לברוח כאמצעי נות
 את המעסיקה הנערה
 לך. להזיק עלולה זה בעניין הגזמה מוחך.

¥ ¥ ¥
 ועוד _ עולה המתה
 קודם לעלות, עתיד

מפעילו גחת שתראה
 העיקר הנוגחית. תן

להסתכסך, לא הוא
רו״ אנשים עם השבוע׳
ה את לקחת ספים.

 ולעשות בשקט, כל
 נדרש כשאתה טובות,

 האנשים אם גם לבן.
 ממן זאת שמבקשים

 קצת בכלל, בלתי-נסבלים. בעצם, הם,י
 לשבט — משתנה מצבך יזיק. לא טאקט

.;ה ביום החדש, הירח עם — לחסד אז
¥ ¥ ¥

 אינו הכספי הגירעון
 פיתרון. השבוע מוצא

 שבוע זה יהיה בכלל,
 וקצת חסר־קצב, איטי׳

 :לטובה זה מזשעמס.
 כוח לאגירת אותו נצל

 מאחר הבאות לקראת
 כל את ידרוש והחודש

האינט הניתוח כושר
 בתוספת שלך, לקטואלי

 של מבוטלת לא למידה
מא התרחק שתוכל, כטה עד אומץ־לב.

 החיים. של העיוני בצד והתרכז לימות
 ומכאיבה — גדולה אהבה :תאומים בת
דרכך. את להאיר זה שבוע בסוף תתחיל —

נו אחת פגישה זהו.
לה יכולה ואת ספת,

 עשית שלך. שהוא גיד
 ואם כביר רושם עליו

 טיבעית להיות תדעי
ל אחת פעם ולוותר,

 ו- חישובים על פחות,
תמ שיקולי־שיקולים,

האושר. את בו צאי
 עוזר שלך כוח־הרצון

 לסיים השבוע, לן
 רצית. בה אשר מישרה לקבל או עיסקה

¥ ¥ ¥
 סוף לא־נורמלי; שבוע

 את להשיג הצלחת סוף
 שאפת שאליו הדבר

 היזהר אך רב. כה זמן
 שיסנוור מיברק־שווא

ל לך ויניח עיניך את
 יתנהל מעתה כי האמין

 חד־וחלק. מעצמו, הכל
ה כבר איפוא, התחל,
 דרך בהתוויית, שבוע,

 תתפתה ואל לעצמך,
 קשה. כעבודה בעיניך שנראה מה לזנוח

¥1 ¥ ¥
האינ על תסמכי אם

 הבריאים סטינקטים
 הפחות- על ואפילו
 תוכלי שלך, בריאים
 מרובה תועלת להפיק

שית חדשים מקשרים
הש בתחילת לן, גלו
 ילדייך אם הבא. בוע

 ש- מוטב לן, יקרים
ב עין עליהם תעיפי

 תתפתה אל א׳. יום
בטו רוצה הוא ותיק. לידיד להאמין

בלתי-מאוזן. שיקולו לפעמים אן בתך,
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 ארו■ כה חודשים מצפה אתה שלו הרגע
 ביום השבוע׳ יגיע כים

 שני. ביום או חמישי
 עבורן יהווה גם הוא

 תקופת- לפתיחת סימן
צו אין חדשה, חיים

 העבר, את למחוק רן
 לבנות השתדלי אן

 כוח- יותר. טוב עתיד
 גובר. שלן השיפנוע

 את מוצא אומנם אתה
 יחד אן מבודד, עצמן

 בלתי״רגיל. כוח ובעל מאושר זאת עם
 בנושא תשפיע שעליהם יריבים, אפילו

מאהדה. ולאו״דווקא — יכבדון מסויים,

¥ ¥ ¥ ׳

ל אף ועלול לך, יעזור לא רגש־הנקמות
ש מכתב רחוק. לטווח לתוכניותיך הזיק

א׳, ביום אלייך יגיע
 אותך יכעיס עקרבית,

תש כי שמוטב כל־כך
 את אחדים ימים קלי

 תנקטי בטרם תוכנו,
תשו תשגרי או פעולה

ל לכאן. או לכאן בה,
 ספק אין זאת, עומת

ה את לנצל שאפשר
 בו לשקול :הזה שבוע
 הבעיות כל את מחדש

הגי לאור שלך, והמישפחתיות הכספיות
 אל קודם־לכן. ידעת לא עליהם לויים

עלו את כי — בזבזנית בצורה תנהגי
להמר. לך כדאי השבוע לסבול. לה

¥ ¥ ¥

 להגשים ברצונן אם ימי-שיא, הם אלה
ה בשבוע תוכניותין.

מאו להיות עלול בא
 קשת: בת מדי. חר

קו בעל אדם עם קשר
בהד הופך גבוהה מה
הי עבורן. חיוני רגה

ב להיתפס לא זהרי
 בלתי־מתאים. מקום

התחייבו לן יש אם
 שמור — כספיות יות

המו את יעברו שלא
לן. שיש החובות כל את וסלק תר׳

¥ ¥ ¥ י

 לגשש תמשיך אל ;ביותר מעורפל המצב
 דרוש אלא — באפלה

 ביצוע ותבע ■הסברים,
ו לך שיעזרו החלטות
 לצאת אותך לסובבים

 אתה אם הסבך. מן
— אחרים על ממונה
 תהיה שהשבוע מוטב
נוח. ויותר קשוח׳ פחות

יג זה מסוג צעד גם
ל־ מועילה לתזוזה רום

ה — גדי בת ענייניך.
 את הופעתך. נושא את לאחרונה ונחת
 החיצונית שהופעתך יודעת, אינך ודאי
בהיר. לבשי שלך. כרטיס־הביקור היא

¥ ¥ ׳¥
 בחיוורזן תחושי אם לדאגה תיתפסי אל

ו בפניין בלתי־רגיל
 לגבי מוזרה רגישות

 נסי אותן. הסובב כל
ו זו, בהרגשה לשלוט

ל לאנשים תתני אל
ש העת הגיעה נצלה.

 ולתמיד אחת תחליטו
 להמשין ברצונכם אם

להיפ או יחד, לחיות
 וחתפיי־ מריבות רד.

 חוזרות״ונישנות סויות
באגרסיביות. לנהוג הפסק פיתרון. אינן
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 די תוצאות אפילו ויש בוערת, העבודה
א לעבודתך. מפתיעות

מ שאתה ההמולה בל
 מחשידה סביבך, קים

מד יותר שאתה אותך
 מאשר על.העבודה בר

ה הדבר אותה. מבצע
 ומרסן שבולם יחידי
שו־ בעצס היא אותך

 בפניך המצביעה תפתך,
נקודות־ על הזמן כל

שלך. הרבות החולשה

)19 מעמוד (המשך
 למשה ז נשים שתי אין להבין ■הזה. בעניין

 שואלים לא למה נשים? שתי אין דיין
בעיתו אותם משמיצים לא ולמה אותם?

? יהושע פרץ את רק הזה, בעניין נים
הצ עם שלף העניין ומה #

 כצבא, היית שלא אומרים ן בא
בי״ת־כ״ף־ת״ו. שאתה

 לטפס אחר משהו שימצאו שטויות. זה
 וחצי שנתיים שהייתי תעודות לי יש עלי.

 יש בצנחנים. הייתי אחד. כל נמו בצבא,
מש שימצאו קיבינימאט, רישיון־נהיגה. לי
יהושע. פרץ על לטפס אחר הו

 מה עובד, לא אתה כאשר •
ץ עושה אתה
 לי יש אם יוצא, אני טבע. אוהב אני
 הכי אני זה לדיג• או לציד פנוי, זמן קצת

 ספר. בכתיבת עוסק נם אני עכשיו אוהב.
 קיטעי- כל את אוסף וגם יומן, כותב אני

 ספר לא -ספר. מזה ייצא בסוף העיתונות.
 שהילדים רוצה אני שלמה. ספרייה אחד,
 פרץ של הבעיות על האמת את יידעו שלי

 בארץ. הפועלים של הבעיות על יהושע,
המנ היום, של לא שהמנהיגים, רוצה אני

 צעירים, שהיום אלה העתיד, של היגים
 צריך איך ויידעו -שלי הספר את יקראו

פועלים. בשביל להילחם

 אספר אני הכל. כתוב יחיה ספר
 העל־ יש פיחות, יש חודשיים כל איך ■4

 וקשה יורד הפועל של השכר את־מחירים,
להתקיים. לו

 מה ־1 להתקיים קשה דדך, •
ץ שלך המשכורת

 פחות מרוויח אני להתקיים. קשה לי כן.
 שאני דברים הרבה י*ש אחר. פועל-נמל מכל
 שאין כיוון שלי, לילדים לתת יכול לא
 כסף לי היה אם זמן. לי ואין כסף לי

 היו בארץ, שמתעשרים אלה לכל כמו
 בכל שניים מתגוררים שלי הילדים ארבעת

 באונייה, כמו בחדר ארבעה ולא חדר
 שלי הבת מיטה. על מיטה השני. על אחד
 היתד. לא מטר, 1.75 כבר שהיא ,13 בת

 איפה שולחן על שעורים לעשות צריכה
 הייתי מציירת. 3ה־ו בת האחרת שהבת

 במוסיקה, שעורים עוד להם לתת יכול
 לא אני זה כל את זרות. שפות סיפרות,

היום. להם לתת יכול
 עניין גם זה כסף, של עניין רק לא זה

 זמן. הרבה ולוקחת קשה היא שלי שהעבודה
 ניתוח עשה השנייה, מהאשה שלי, הבן הנה

 הלכתי לא שבוע. לפני הרגליים בשתי
 לבוא ויכולתי הניתוח, לפני אותו לראות
 אתה הניתוח. אחרי שבוע רק אותו לבקר
 לאבא?! בלב עושה זה כאב איזה יודע

 שלו, ■ובאמא בילד רק לא נורא, פוגע זה
בי. יותר פוגע זה

ץ עסוק בל־כף כאמת היית •
 למשל, אלי באו שטויות. מיני ובכל כן,

להת שרוצות ■מהנמל מישפחות 16 השבוע,
 פשוטה: טענה להם היתד. להתאסלם. או נצר
 אותנו. דופקים צדק. הזאת במדינה אין
 לא אחרת. בדת להיות רוצים אנחנו אז

 אתה יהודים. ידפקו שלא כדי יהודים,
 אותם לשכנע לי לקח זה שעות ■כמה יודע

? הזאת השטות את לעשות לא
ץ עסוק היית לא וכמישפט •
 אני אותו ששון. השופט גם היה כן,
 מקודם. עוד מכירים אנחנו מבין. לא בכל

 אותו לקחתי גם פעם טוב. בוקר שלום,
 בנמל. בסירה לטיול שלו המישפחה עם

 בית־סוהר, לי לתת לו שאמרו ביגלל בסוף,
גדול. שמוק ממני עשה הוא

 לפני פתאום, בנמל. עבודה הרבה גם היה
 חודשים שלושה עבודה. היתד. המישפט,

 היו לא לעשות, מה לפועלים היה לא
 שלי, המישפט של ביום פתאום, אוניות.
 זה, אחרי יום אוניות, 11 בנטל הופיעו

 בדיוק ידעו הם עבודה. מלא אוניות, 15
זה. את עושים הם למה

 בכל-זאת היה הרגיז שהכי ׳מה כל
 יודע הוא באשדוד. דמות אני השופט.

 הרבה רצה הוא אם יודע לא אני זה. את
 ככה עשה זה ובגלל לעצמו, פירסומת

 מהימנים, ממקורות יודע אני המישפט. את
 רצה לא הוא המישפט שהתחיל שלפני
 המישפט את לקבל אותו והכריחו אותו,

כעס) של (בהתפרצות יהושע. פרץ של

 לקבל מוכן אני דוגמה! יעשו לא ממני
 שיע-שו אתן לא אבל פרופורציה, לפי עונש
 והחברים אתן, לא אני עונש-לדוגמה. ממני
!יתנו לא שלי

 משהו עשית ככל־זאת אכל •
 אחרי שהתנצלת עוכדה כסדר. לא

יעקוכי. גד אצל הנמל סגירת
העוב מועצת התנצלתי. לא אף־פעם אני

 עשיתי לא היום עד לא. אני התנצלה. דים
 והייתי שעשיתי, מה על שמח אני שגיאה.

 היה אם הנמל את פעם עוד היום סוגר
 את לסגור סיבות לי היו מצב. אותו

מישמר־הגבול. של ההתנהגות בגלל הנמל,
 העתיד את רואה אתה איך ■•

? אשדוד גמד של
 מה פעם, שחשבתי מה מהנמל לעשות

 אף־פעם. יהיה לא כבר זה חשבנו, שכולנו
 פנינת־הנגב, יותר יהיה לא נמל־אשדוד

 חשבו. שפעם כפי המיזרח־התיכון פנינת או
 לנו סתמו בשקט. היה הנמל שנים ארבע

 דברים להשיג שאפשר חשבתי הפה. את
 כבר הגיע המצב בשקט. הזאת במדינה

 אותי, שקנו עלי צעקו שלי שהחברים לזה
 הרבה רוצה. לא שאתה מה אותי, מכרו
 אבל הרוחות, את הרגעתי פעמים מאד

 לעשות -שרוצים העיתונים את עניין לא זה
 טילפנתי פעמים, כמה שחור. רק מאשדוד

 וסיפרתי חדד, עמוס הארץ, של לעיתונאי
 טובים דברים ועל עלתה התפוקה איד לו

מענ זה מה ׳״פרץ, :לי ענה הוא שעשינו.
סנסציות.״ רוצים אנחנו יין?

מדעת־־הקהל? לף איכפת לא 9
 לי איכפת מגשם. מפחד לא שרטוב, מי

 הם העיתונים. דעת לא אבל דעת־הקהל,
לפוע לדאוג אמשיך ואני לכתוב, ימשיכו

 מה את אתמול. הטלוויזיה תראה, שלי. לים
 מבקש שאני שקט, מבקש שאני שאמרתי
 הביאו. לא זה את קשה, יותר שיעבדו

 שלי החברים והמהומות. הרעש את רק
 האלה הזונות את תראה ״יהושע, :לי אמרו

צודקים. והם בטלוויזיה,״
העיתו ואת הטלוויזיה את צריך לא אני

גו אלי האהבה אלי. האהדה בשביל נים
 אף לי היתד, לא בוועד, שאני מאז ברת.
 כאלה היו אם גם עלייה. רק ירידה, פעם

 ביום בהפגנה בעדי. הם עכשיו נגדי, שהיו
 שהיה מהנמל, אחד בחור ראיתי רביעי
 הזמן. כל בי נלחם הוא שלי. גדול אוייב
 צועק הוא איך אותו לראות צריך היית
 אותו למצוא עוד צריך אני בהפגנה. בעדי

זה. בשביל אותו ולנשק

1■ 1■ ■!
לב שמים שלא כעייה עוד גם ש *

 פועלים, של רק לא הוא המאבק אליה.
 הם עדות־המיזרח עדתי. מאבק גם אלא
 פעם. שהיו כמו פרימיטיבים אותם לא כבר
 שלא עדר כמו מטומטמים היינו פעם אולי
 אנחנו היום אחרת. זה היום כלום. מבין

 פרץ לא אינטלקטואלים, בינינו יש מבינים,
 להעניש אי-אפשר היום יש. אבל יהושע,

 אלף 370 בארץ יש המיזרחית. העדה כל את
 4 רק להם שיש צפון־אפריקה עדות בני

 לא אני שמונה. יש לערבים כנסת. חברי
מת ייצוג להיות צריך אבל ערבים, נגד
 יוצאי את לדפוק ולא הגודל, לפי אים

ה את להם להוציא ולא עדות־המיזרח
עיניים.

 לו ■נותנים לא נבון. יצחק את תראה
 לא נשיא. להיות צריך היה הוא להתקדם.

 בגלל לו נתנו שלא חושב אתה לו. נתנו
 לו נתנו לא שטויות. שמפ״י? או רפ״י

 העם, של נבחר הוא נשיא ספרדי. הוא כי
 עניין ולא תנ״ך, ויודע ספר שיודע אדם
פוליטיקה. של

ץ מאמין אתה כמה פרץ, #
 מאמין לא אני באלוהים. מאמין אני
 אבל — זה תאכל ואל זה תאכל אל בדת,

 אני שלו. ובשליחות באלוהים מאמין אני
נב אני פועלים, בשביל להילחם נבחרתי

 כוח לי יהיה עוד וכל הציבור, כשל״ח חרתי
 זה שלי השליחות זה. את רק אעשה אני

 בארץ, הפועלים לכל העיניים את לפתוח
במדינה. אחד מיספר מעמד שנהיה כדי

 שהמתעשרים הזה העניין עם לגמור צריך
 הפועל, של השרירים את בודקים והקבלנים
 לגמור צריו עבודה. לו נותנים ואחר-כך

 המי- את מנכים לנו שקודם־כל העניין את
 אם מיסים. לוקחים לא ולמתיעשרים סים

 צריכים אנחנו המדינה, את מחזיקים אנחנו
 אלחם אני זה על — אחד מיספר להיות

 המדינה כל לי, יתנו לא ואם שלי. החיים כל
יהושע! פרץ זה מי תדע

1989 הזה העולם


