
בידים סיבו□
 תבלה בו סגור מקום

 הקרובים, בשבועות
ולע לחשוב לד יאפשר

 של מסכם מאזן שות
שת המסקנות חייך.
 יעירו זה ממאזן סיק

 תנאי את לשפר לך
 בת לן, בעתיד. חייד
 קשיים מצפים טלה,

עבו על-ידי כלכליים.
סי לד יש מאומצת דה
 — תיכנעו אל אלה. מקשיים לצאת כוי

אבוד. נראה שהקרב למרות הילחמו,
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 בטרם לעלות, עתיד ועוד — עולה המתח
 העיקר הנוכחית. מפעילוייד נחת תראה

ה להסתכסד, לא הוא
נו אנשים עם שבוע,
 הכל את לקחת ספים.

 טובות, ולעשות בשקט,
 גם לכד• נדרש כשאתה

 שמבקשים האנשים אם
 בעצם, הם, ממד, זאת

 בכלל, בלתי-נסבלים.
 יזיק. לא טאקט קצת

 לשבט — משתנה מצבד
 הירח עם — לחסד או

אחריו. עקוב הבא. ראשון ביום החדש,
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 תיכננת אותה הנסיעה
 תצליח במקומה תידחה.
ב עצמו את לעניין
הי לגמרי. שונה משהו
גדי, מזל בת עם כרות
חיוביות. תוצאות תישא

 שתנצל לו תגרום היא
 כשרונותיו מלוא את

עליך, האהוב בשטח
שהאנ לכו יגרמו אשר
יע אותך הסובבים שים

קרה. לא מאומה כאילו מחדש ויכבדוך ריכו

 זה יהיה תאומים לבת
 של שפע נפלא, שבוע

חב הצלחות בילויים,
ב מיל ואפילו רתיות

 בעיקר המרי הימורים.
 אפשרויות לב. קלף על

מת חדשות כלכליות
 כדאי לא לעיניך. גלות

 לידידיך, לפנות לך
 ולא בכתב לא בייחוד

יסר הם חמישי. ביום
מפ היזהרי באדיבות. ולאו־דווקא — בו
לחלות. עלולה את כי במשקל, עלייה ני
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 מישפחתך מבני אחד
 אותך להפתיע עומד

תוכניו את לך ולקלקל
נו הייה זה. לשבוע תיו
יט שלא לו והסבר עז

ה לאורח בנוסף רידך.
 גם ייתכן צפוי, בלתי

 או שכנים, סיכסוך
 שיסבך פנים־מישפחתי,

 מזל לבת בצרות. אותך
השבוע ישחק סרטן י י־

 קל־ משחקת היא אם נורמלי, לא קלף
ירוק. לבשי ושאפתנית. נועזת היי

¥1 *
ש יודעים כולנו כן,

 ו- נימרץ איש אתה
 לד למה אבל תקיף.
 כשהיא זה את להפגין

 ן מסכימה בלאו־הכי
 הניצוד תחיה השבוע

 אתה אם הצייד, ולא
מו — נגד רוצה לא
 מאהבה. שתתנזר טב

 מזעימה בכנייד פגיעה
 להבליג. נסה אותך.
 שנדמה כפי חמורה כה אינה היריב כוונת

תכלת. לבשי ברירה, תיוותר לא אם לך.
¥ *! ¥

בעבו תיזהר לא אם
 נזק לו ייגרם דתך,
 אף אולי או גדול, כספי

 העייפות מישרה. אובדן
 שרוי שאתה הטיבעית

 ואתה לכך. מצטרפת בה
 כדאי לא אם תהרהר
תע אל הכל. את לעזוב

שיקול־ בלי .זאת שה
,ה יום מדוקדק. דעת
לאהב־ נוח יום הוא

מדי. יותר להתלהב צריך לא חדשים. הביס

¥1 ¥! ¥
בדר לו יזדמנו השבוע לנסוע. מרבה אתה
יר פן היזהר כאחד. ואהבה אהבים כים

 הקרים שיקוליו חיקו
 גדולה הזדמנות מעליך

 כוח־ההרגל אושר. על
 את הוא, אף עושה,

 הוא ודווקא — שלו
ה בהיערכות לך, מסוכן
 השבוע הנוכחית. מזלות

להח למעשי־פתע, טוב
לגי שרירותיות, לטות
את, הנעלם; לעבר חות
להת יכולה עקרב- בת

שי בימי בייחוד בלתי־רגיל, בחן ברך
הכספי. בשטח היזהרי וראשון. שבת שי,

¥ ¥ 1 ¥
 חיי בדמות רצינית למשענת זקוק אתה

 הכל ככלות ומאושרים, יציבים מישפחה
* היחיד הנגד משקל הם

העו הנפשית לסערה
 בהתייח־ עליד ברת

קיצו לגורמים סותך
ה כי רק זכור ניים.
 לא פנים כלפי מצב
ומאו יציב להיות יוכל
 אם ימים, לאייד שר
 את לאתר תדע לא

ולהת עצבנוייד מקור
״ בעתיד עצמך על גבר

 כלפיך יגלח אליך קרוב אדם הקרוב.
בעיותיך. על להתגבר לד ייעזיי הבנה

¥ ¥1 ¥
 השבוע לרסן תצטרך יוצר, אדם אתה אס
 של מוצלח לסיום להביא כדי יצריו, את

 אתה מסויימת. עמדה
 על ביתו בטיפוח מגזים

 אמנותית עבודה חשבון
 זמן לה מצפה שהינו

 לך להביא והעשוייה רב
 התלבטויות מחמאות.

 הרומנטי במצב יתר
 עכשיו בו שרוי שאתה

לדי- להביאו עלולות
להי עליך נפשי. כאון _______

 שמציעים לאהבה ענות
תח שלא הזדמנות תחמיצי אל עכשיו. לך
 לעונה לדאוג הזמן הגיע שנית. לך זיר

שפת־הים. על בשהייה תגזימי אל הבאה.
¥ ¥ ¥

 לא בהחלט ואתה — לשיאי מגיע המתח
 תן הולמת. בצורה ימיד את לנצל מצליח
 אבל — ללכת לעייניד

 חלש־אופי. תחיה אל
 בריאותך, על שמור

הק את תקלקל ואל
ה ידידיך עם שרים

תז אתה אמיתיים.
 שו- והם להם, דקק

ני טובתך. את חרים
 בסוף הופך, כאוב תוק

 לא לעילה השבוע,
הת עצמך על לקחת

 תיכנס אל ובצדק. — נוספות חייבויות
בהם. תעמוד שלא והתחייבויות לחוזים

¥ ¥1 ¥
 מבטם מנקודת גם הדברים את לראות נסה
 הגורמים מעשים תעשה ואל האחרים, של

עג אליך הקרוב לאדם
 רצון גלה נפש. מת

ל חברים כלפי טוב
 קצרה נסיעה עבודה.

 לך תביא השבוע בסוף
המיוחלת, השלווה את

 בעייה לפתור לך ותסייע
 לא השבוע מעיקרן.
הצ שום לך ממתינה

בולטת, חברתית לחה
 את לנצל לך שכדאי כך

ישתפר. שהמצב סימנים יע למנוחה. הזמן
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 מפ״סין וחרות, העבודה בין מהותי הבדל
 ] — הפנימית המהות ומפד״ל. אגו״י ול״ע,

ה־| שלל המחלק רודני, מנגנון־עסקנים  ו
 ועל-ז לכולן, משותפת — עסקים עושה

 ״ לה־ אי-איפשר ישועה. מהן תבוא לא כן
 להטיל חמור ללמד או לסוס, פרח פוך

11 ביצים.
 מגופים רק לבוא יכולה הישועה •

בבר רואה ואני חוץ־מימסדיים, חדשים,
 וכל אישיות כל של היחלצותה את כה

 כוחות של מיגוון דרוש חדשה• קבוצה
 מערכת שייצרו ומשמאל, מימין חדשים,
 תהליך. לעצמי לתאר יכול אני חדשה.
 חדשים גדולים גופים שני ליצירת שיביא

 ליברלי־סו- והשני ימני-לאומני האחד —
 מערכת של מרכיבי״היסוד שיהיו ציאלי,

במדינה. חדשה פוליטית
 הבחירות
הבאות

הכנסת. אל אישית משתוקק איני •
 בכל השתתפתי שנים, שמונח בה נמצאתי

 אלף עשרים ושמעתי המליאה של ישיבה
 אחד עינוי היתה שם כהונתי נאומים.
 לחזור במיוחד משתוקק איני ממושך.

( עליו.
 בכנסת שתפקידי רואה אני אולם •
לת תחליף נמצא לא וכי מתמלא, אינו

 ועמיתי, ידידי בעזרת בה, שתרמתי רומה
 כגוף הכנסת תיפעול מבחינת הן

 די- לייצג שמוכן כמי וחן פרלמנטרי
חש בלי וחריגות, בלתי״פופולריות עות
שוחד. ובלי מורא בלי אלקטורלי, בון

ה את לעשות החלטתי כך משום •
 הבאות הבחירות לקראת שיקום כדי כל
 על שיקבלו בלתי־תלויים, אישים של גוף

ל אוכל ושבחברתם זה, תפקיד עצמם
שקט. במצפון הבוחר בפני התייצב

לייצג המוכנה אישיות תימצא אם •
 גדול ציבור סביבן וללכד אלה דיעות
הרשי ראשות את ברצון לה אציע יותר,
 אקבל כזאת, אישיות תימצא לא אם מה.
 רשימה וארכיב בעצמי, התפקיד את לידי
 חיוני תפקיד למלא שתוכל אישים של
1* * זח•

מהפכה
ת תדרו הס ב

 כחבר מכהן אני שנים שלוש מזה •
 יכול ואני ההסתדרות, של הוועד״הפועל

 שביליתי רגע כל כי הגזמה, בלי לומר,
 של גיהינום היה זח גוף של בישיבה
וחוסר-אונים. חוסר״תכלית תיסכול,

 שהוא משל, ירוחם של הנהגתו תחת •
 חוועד־חפו- שוקע וסימפאטי, נחמד איש

 בו כשאין זך, זית שמן של בביצה על
אמי התמודדות לא רציני, דיון לא

 לא והעובדים, המדינה בעיות עם תית
פרלמנטרי. סדר ולא החלטה

מח דוגמה זה גוף מהווה לדעתי, <•
 אם כולה, למדינה שצפוי למה רידה

 רוב לה שיחיה סיעה בכנסת תשלוט
ת הוויכוח, מת רגע באותו מוחלט.  מ

 בין בחדרי-חדרים מוכרע והכל העימות,
יחידה. מיפלגח של העסקנים קומץ
 עם קשר כל איבדה ההסתדרות י•
ה את מייצגת והיא — העובדים ציבור

 הכבש את מייצג שאריח כשם עובדים
 את מייצג שסוחר כשם או טרף, שהוא

בתאיו. הכלואים האסירים
 מן ביותר, יסודית רפורמה דרושה <•

 העובדים. הסתדרות של הגג, ועד המסד
 סיב- של מאחיזת־חחנק אותה לשחרר יש
 כל״מיפלג־ או רב-מיפלגתית עסקנים בת

 עם אמיתי מגע שום ילה שאין תית,
 עולם מהווה והיא השכירים, אלפי מאות

ומנוכר. מנותק עצמו, בפני
 הבחירות את להקדים מציע אני <•

לירו לאפשר זו, לשנה עוד בהסתדרות
 כל עם יחד לפנסיה לצאת משל חם

ההס לצמרת ולהעלות בני-גילו, עמיתיו
 מן נציגי-עובדים של חדש דור תדרות

השורה.
 הוגן שכר יהיה לא זו רפורמה בלי •
 השתתפות״אמת לא הוגנת, עבודה ולא
 ולא המשק להצלת במאמץ העובדים של

ה של הסרטן לביעור אמיתית מילחמה
השחורה. כלכלה

1■ ■ ■ י י
 העיתונאים הציגו אלה, דברים אחרי
:השאר בין שאלות. של שורה לאורח
 להצטרף מופו אתה האם •

?ו ידץ ייגאל של לרשימתו
 הפיתה- קובעים איש. שוס פוסל :איני

ד,מ־ של לבעיות־היסוד מציע ■שהוא נות

 מסוגו לאנשים מקום אצלנו איו !דינה.
 על-פי להיבחר הרוצים קארטר, ג׳ימי של5
 אילו מראש לגלות מבלי האישי, דימויים[

באמתחתם. פיתרונות
 שהיה כמי ידיו, ייגאל את מעריך אני 8

 טוראי. שהייתי בתקופה רססכ״ל־בפועל
הר פוליטית תעודת־זהות להציג עליו אך
 יוכל רציני שאדם לפני מפורטת, יותר בה

יוזמתו. על דיעה לחוות
 להציע מוכן שאתה הזכרת •
 הרחכה, הרשימה ראשות את

 מסויי־ לאישים לה, מייחל שאתה
שמות? למסור התופל מים.
 אבל זה, בשלב לכך מוכן איני לא,

 שלכל דמויות, כמה עיני לנגד עומדות
 ללכד הכושר הנכונות, הדיעות מהן אחת

והפופול להנהיג הכישרון גדול, ציבור
 אנשים לשכנע היא הבעייה הדרושה. ריות

המדינית. לזירה להיכנס כאלה
 אבל טובים, אנשים ■מלאה הזאת הארץ

1 למערכת. מחוץ נמצאים הם
הגו איחוד כעד אתה האם •
ז השמאלניים פים

 כשמא־ עצמי את מגדיר איני ראשית,
 הזאת, התווית את לנו הדביק מישהו לני.
 הסיבות אחת היתר, וזו הצדקה, כל בלי

האחרונות. בבחירות לכישלוננו
 הזה העולם תנועת של בוועידת־הייסוד

 ״לא אנחנו כי הכרזתי חדש כוח —
 אנחנו מרכז. לא ואף שמאל, לא ימין,
 תוויו־ על הקיים, המימסד של למפה מחוץ

 אנחנו הריקות. ומליצותיו המייושנות ■תיו
 לבע־ ומעשיים ברורים פיתרונות מציעים

 , אי־ בדגלים מנופפים ואיננו יות־המדינה,
דיאולוגיים.״

 שניים- באיחוד טעם כל אין -שנית,
 חדש. אחד לרסיס ישנים רסיסים ■שלושה

 מעוון כל את שיכלול רחב, מחנה דרוש
הלי החוגים מן והרפורמה, השינוי שואפי

 הלא־קד לשמאל ועד המתקדמים ברליים
 הליברלי-סוציאלי, המחנה זהו מוניסטי.

עליו. מדבר שאני
להת מוטב כזה, מחנה יקום לא אם
 ויעיל, נמרץ קטן, כגוף הבוחר לפני ייצב

במימסד. ולהילחם בכנסת לפעול המסוגל
 טוענים הצעירים הח״כים •

 מפני ביקורת עדיהם מותח שאתה
 י את בכנסת עתה ממלאים שהם

 בפנסת אתה שמילאת התפקיד
ץ נכון זה האם הקודמת.

כך! היה שזה הלוואי
 הח״כים כל את ולהכניס להכליל אין

 אנשים כמה ביניהם יש אחד. לשק החדשים
 בתעלולי-פר- עוסקים רובם אך רציניים.

 שינוי למען ללחום ■תחת בילבד, סומת
 אחרי נשכחים אלה תעלולי־סרק המערכת.

 אחריהם •משאירים ואינם שבועיים־־שלושה,
דבר.
 שלא הוא דבריך פירוש האם •

 בשם הבאות לבחירות תתייצב
מריץ

הח האחרונות, בבחירות כישלונה אחרי
הצי הופעתה את לצמצם תנועת-מרי ליטה

 לקחים. וללמוד פרופיל״ ״להנמיך בורית,
 המצב את ננתח הבאות הבחירות לקראת
רשי ונקים הבאים, התפקידים ואת הקיים

 מבחינת אז, של לצרכים שתתאים מה
, כאחד. השם ומבחינת ההרכב
 שד הקמתה כעד עתה האם •

כ הערכי למיעוט נפרדת מיפלגה
ץ ישראל

 באיזו להחליט צריכים עצמם הערבים
בוחרים. הם דרך

 יהודי- גוף קם היה אילו -שמח הייתי
 אותם כל ישתתפו שבהקמתו אמיתי, ערבי

לש עוד מוכנים שאינם י*שראליים ערבים
מו -שאינם אך השילטון, של סוכנים מש

להו מוכן אני לרק״ח. להצטרף גם כנים
כזאת. ליוזמה ידי את שיט

 הישראליים הערבים יעדיפו אם אולם
 ■בילבד, ערבי משלהם, נפרד גוף להקים

 11 וזה דמוקרטית, במדינה זכותם זוהי הרי
הקיים. המצב על עדיף בוודאי
ש אמרת דבריך כראשית •
 בעניין פלסטיניים לאישים פנית

 האם כלוך. דורה הגברת שד גורדה
ץ פנית מי אל לפרט מוכן אתה
לא.

 •של -שורה עם מגעים מקיים שאני ידוע
 וב- המוחזקים בשטחים פלסטיניים, אישים
 כי אם סודיים, אינם אלה מגעים חו״ל.
זה. בשלב ברבים, לפרסמם יכול איני

 ואמרתי שיכולתי, מי כל אל פניתי
 * העניין ולמען האנושי, העניין למען :להם

 בלוד דורה את להציל עיזרו-נא הפלסטיני,
 זה ושלמה, בריאה תחזור אם ולהחזירה.

 ולטובת הפלסטיני העניין לטובת גם יהיה
השלום.

2028 הזה העולם


