
 סעל-אף איתך חצרה
 אמה הרבה, יכילמך
בשטו עצמך משלה

ם מובן יות, ב לחלו
 לוותר לעשות, מקום

 אין להתמיד. במקום
ש דברים לרצות טעם
ם אין  להגשים. מנסי
 קו, לך גבש — לכן

חלו את לשנות ונסה
 ואת שלך הזמן קת

ם ואילך. א׳ מיום מערכת־עסוקיך,  לא א
 לצאת תוכל לא — השבוע בן תעשה

 הם הבחירים הצבעים בכלל, מהבעיות
 טעם ויש הקרובים, בשבועות מול נושאי
.5 טמיספר להיזהר יש אך עליהם. להמר

41 4  4

שוו

4  + +
 ושיג־ קצרה נסיעת
בעניי לכאורה, רתית

 לעבודתך הנוגעים נים
 משפחתית לבעייה או

 לזמן עשויה כלשהי,
 עד מרגשת פגישה לך

ם מאד.  רווק, אתה א
ה לפגוש עשוי אתה

 במיקרה, לגמרי שבוע,
 עם לעתיד. אשתך את

להא תתפתה אל זאת
ת ריך ב שחותך א

ם, ם הפתעה שרק מכיוון מקו לה. תקסו

4 *  +
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 ל- האחרונה נסיעתך
לירי גרמה רק חו״ל

 האנשים בהערכת דה
 נסיו־ אליך. הקרובים

 לשפר הנואשים נותיך
 הציבורית תדמיתך את

הו. עולים ה בגלל בתו
 הכנסת אליה בדידות

הצ חוסר עצמך. את
יאפ בענייני-מין לחה

ת יין  לגביך השבוע א
אינ אישיות תכירי נפש. עוגמת לך ויגרום

רבות. לך שתעזור מעניינת טלקטואלית

4  4  4
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מאזנ״ם

 אינו הביטחוני המצב
תוכ על להשפיע צריו
 היומית העבודה ניות
 שינה תדיר אל שדך,

ה סיבות בגדל מעיניך
המדי בניהול קשורות

 להתייחס השתדל נה.
למת ראש בכובד יותר
 לא משהו סביבך. רחש
המיש־ בחוג יקרה נעים
לק דווקא שדך. פחה

 — רוח נחת במעט תזכה השבוע סוף ראת
 משהו או יקרה, מתנה קטנה, כספית זכייה
 יחסיו ינתק קשורה, היית עימו גבר דומה.
יחזור. זמן כעבור תתייאשי, אל איתך.

 בעבודתך, תיזהר 'לא אס
 אף אולי או גדול, כספי

 העייפות מישרה. אובדן
 שרוי שאתה הטיבעית

 ואתה לכך, מצטרפת בה
 כדאי לא אס תהרהר
אל הכל. את לעזוב
שיקול בלי זאת תעשה

 ב׳ יום מדוקדק. דעת
 לאהבהביס נוח יום הוא

 תתלהב. אד חדשים.
ל הנטייה עם הפסיקי
רוצה. שאת מה תחליטי נשואים. גברים
 דיאטה. ועשי בידיים, עצמך קחי הזמן, הגיע

4 4 !4
הקרו בשבועות תבלה בו סגור מקום

 מאזן ולעשות לחשוב לך יאפשר בים,
המס חייך. של מסכם
ת  ממאזן שתסיק קנו

 את לשפר לך יעזרו זה
לך, בעתיד. חייך תנאי

 מצפים עקרב, בת
על״ כלכליים. קשיים

 יש מאומצת עבודה ידי
מ לצאת סיכוי לך

 תי- אל אלה. קשיים
 למרות הילחמו, כנעו,

אבוד. נראה שהקרב
4 4 4

טכ בקשיים להיתקל השבוע עלול אתה
 באי־אלו ולשגות ניים,

ב מישניות נקודות
תח אס אך חשיבותן,

 את לקחת סוף־סוף ליט
 לא לידיים, העניינים

 בדרכך אלה כל יעמדו
חפי את ההצלחהד אל

 תוכל הראשונים רות
 שבוע בסוף כבר לקצור

 את — קשת בת זה.
להס מפחדת כד־כך
מחמיצה שאת תבך,

מכתבים

7
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פז. הזדמנות

*

— שקיבלת הבטחה
כנראה, תקבל, תתגשם.

מ שהתייאשת מתנת
 מזל מבן ודווקא מנה.

 ציפית לא ממנו אריה,
 בחביבות התנהג לכלום.

 ישתלם זה לבת־זוגך,
חשבון. של בסופו לך

 מחוץ במסעות הרבה
 ובזבז מגוריך למקום

 אין שהרווחת. מה את
 לזרום. ימשיך כסף לעתיד. לדאוג מה לך
 השבוע להיזהר עליך בהיר־עור, אתה אם

 צפויה לכהי־עור אך ;הבריאותי בשטח
והחברתי. הבידורי בשטח הרפתקה

<׳?
 איך תהיה השבוע, העיקרית בעייתך
ת נוכח נפשך, שלוות על לשמור  התקריו

האחרונות. הפוליטיות
 עבורך זה יהיה לא

ביותר. הטוב השבוע
 ובמייוחד לכתוב הרבה

תוכ מכתבים. על ענה
תה נית ל תיכננת או
סי אין _ מזמן בצע
 אל אך שתתגשם. כוי

ם ייאוש, לפניך. החיי
בלילה. בנהיגה היזהר

היוזמת. להיות
יע לא רגש־הנקמנות

לה אף ועלול לך, זור
 לטווח לתוכניותיו תיק

 שיגיע מכתב רחוק.
בתו בת ב׳, ביום אליו

ש כל־כך, יכעיסך דה,
 ימים תשקלי כי מוטב

ב תוכנו, את אחדים
או פעולה תנקטי טרם

לכאן תשובה, תשגי ________
 זאת לעומת לכאן. או

הזה השבוע את לנצל שאפשר ספק אין
הכס הבעיות כל את מחדש בו לשקוד

 הגילויים לאור שלך והמישפחתיות פיות
בצו תנהגי אל לכן. קודם ידעת לא עליהם

לסבול. עלולה את כי — בזבזנית רה

4 4 ;4
 חכה טובי. כי בעצם ותראה, סביבך הבט
להת כדי שבת ליום
 אי ביום — לפעול חיל
לאח תיתן אל ב׳. או

 אפס את לתחוב רים
ב תרבה אל לענייניו.

 תתריס ואל ויכוחים
 — הצודק שאתה בהם

ב כך, יהיה כשזה גם
מאי ימות־השבוע. רוב
 אף תחמיצי אל דך,

 בת מעניינת, פגישה
להסס לך ואל דלי

4 4 41
ט ואתה — לשיאו מגיא המתח  לא בחחל
ת לנצל מצליח הולמת. בצורה ימיך א

— ללכת לעצמך תן
 חלש- תהיה אל אבל

ברי על שמור אופי.
קלקל ואך אותך,  את ת

ה ידידיך עם הקשרים
תז אתה אמיתיים.

 שוח- והם להם, דקק
ת רים  ניתוק טובתך. א

ה בסוף חופך, כאוב
לק לא לעילה שבוע,

התחיי עצמך על חת
 תיכנס אל ובצדק. — נוספות בויות

;ארוך לטווח להתחייבויות או לחוזים

*  *
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גיום־חוכה־להתנדבות
 ולא בעיתונים, הידיעות את קראתי
 חברי ״מאתיים־אלף עיני: למראה האמנתי

ה למען לפעול ו ס י י ו ג תנועות־הנוער
 הרי יותר. ולא פחות לא לביטחון.״ קרן
 דובר תחילה מראש. צפוי שהיה מה זה
 כבר עכשיו והנה בהתנדבות, קרן על

מט ולאיזו להתנדב. הנוער את מגייסים
 ל־ הצבאי הרכש את להגביר ״כדי רה?

 קרדהביטחון תחליף מעט עוד צה״ל.״
 ב־ הקרן־הקיימת. של הקופסה־הכחולה את

 כל את יחייבו ובבתי־הספר גני־ד,ילדים
לירה שישי יום בל להביא התלמידים

 בו. לחפור קרדום אלא לה אינה שהדת
מיגדל-העמק אדפגדרי, גיורא

האדרת כשינוי הנכרת אותה

? מזוייח או אמיתי — צה״ל

 לא שאם אותם יפחידו ובטח לביטחון,
 שישמור מי יהיה לא הכסף, את יביאו

בלילה. עליהם
 קרן מנהל שבר השיאים כל את אולם

שב גלבוע, משה לביטחון״, ״ההתנדבות
 תנועות־הנוער מועצת מליאת עם פגישה

 ״פעולה הוא לקרן הכספים שאיסוף טען
 לקרך התרומות וכי ציונית״, חינוכית
 צה״ל עם ״כאות־הזדהות נעשות הביטחון

ומערכת־הביטחון.״
הופ הידרדרנו? איפה עד הגענו? לאן

 עליון, לערך מערכת־הביטחון את כים
 הנוער את לחגד שיש וציוני חינוכי ערך

 שהנוער מתפלאים עוד ואחר־כך עליו.
 קרן- אם מאידיאלים. ובורח ציני נעשה

 תנו- של והמטרה האידיאל זה הביטחון
 שבורחים הפלא מה כיום, עות־הנוער

? מהן
 יהיה הבא שהצעד מצפה אני עכשיו
ברחו טנקים של מיצעד יערוך שצה״ל

 ב־ יקשקשו כשהטנקיסטים הערים, בות
 ל״קרן־ כספים לאסוף כדי קופסות־התרמה

בהתנדבות־חובה״. הביטחון
מצחו? להתפוצץתד-אביב ילץ, אפרים

תכלת שאינה טלית
 לי מזכיר במפד״ל עכשיו שקורה מה

 משעורי־התל- שלמדנו דינקותא גירסא את
או זה בטלית, שאוחזין ״דרשניים על מוד,

 גם שלי.״ כולה אומר וזה שלי כולה מד
 וגם אחד, מצד המר וזבולון בורג יוסף

 הנדהם כי טוענים שני, מצד רפאל יצחק
 שלמרבה אלא המפד״ל. בטלית האוחזים

תכלת. שכולה טלית זו אין הצחוק
לדאוג צריך בישראל שהציבור דומני

יי
 מאחרי" כבר מתנהלת הבחירות קדחת
 ומיפלגות עסקנים עיצומה. בכל הקלעים
 למשוך ובטלפון, בכתב ציד־נפשות מנהלים
 מאות כבר מגוייסים בתל־אביב קולות.
 לילות בהכנות שעושים בשכר, אנשים
כימים.

 לכל אדיש מהצד, שעומד והאזרח,
 מה יודע אינו סביבו, שנערך הקרנבל

 במערך הלא־רחוק. העתיד בחובו טומן
 ה״ביסמרקים״ שני רעהו את איש מכרסמים

 סדר להשליט ומנסים גלילי, + גולדה
 לפתע, ומכריז גלילי קם הנה מבפנים.

 1. לוויתורים מוכן שהוא ועדה, עם קבל
 שייכון כדי רק הגזרות, בכל טריטוריאלים

 עם להגיע מתכוננים המיוחל. השלום
 בהם כי לוושינגטון, מוכנה פרוגראמה

סבורים. כך — עתידנו תלוי
 חשש לי יש אולם שאתבדה, הלוואי

 המשנסים החדשות, המיפלגות שנציגי
 יתאכזבו למילחמת־הבחירות, מותניים

 הגברת אותה את שנקבל דומני כי מרות,
האדרת. בשינוי —

1רמת-ג פדרמן-הלפרין, מאשה

 גדי־ של חצות ביומן לשמוע שמחתי
 ״אנו צד,״ל: קצין של הכרזתו את צה״ד,

 שצבאנו תמיד חששתי פשוט !״!אמיתי צבא
 — המהימנה ההכרזה באה והנה מזוייף,

 לא אך חששותי. כל התבדו ובבת־אחת
 הצטיין באימרותיו. נבוב היה המרואיין רק

 שהדגיש הצבאית, התחנה כתב גם בכך
 וכדשוחח נגמ״ש, על יושב שהוא והדגש חזור

 כלי־הלחימה, של בקשר־הפנים המפקד עם
!הערצה ומעורר מרשים ממש

 ששודרה הרדיופונית, הכתבה במהלך
 ידע צה״ל, של עוצבתי תרגיל בתום
 השריונאים של פגיעה שכל לספר הכתב

 ״הוכיחו השיריונאים ושהם, ״בול״ היא
המסו המשימות בכל ועמדו גבוהה רמה

בתרגיל.״ שהוצבו בכות
 1י הסתיים שאי־פעם זכור לא לי אגב,
 מה, לשם אז בכישלון. צה״לי תרגיל

 חסרי־התוכן הפיטפוטים כל הרוחות, לכל
? הללו

 המלחמה שליקחי חשבתי לתומי, אני,
זכורים. עודם האחרונה

חיפה שמר, גיא

 שיל־ על ידברו והליכוד המערך ״מצע
 להרס אחראי המערך מציאות: החוק. טון

 בשביתות תומך השמאל החוק. שלטון
חו בלתי בהתנחלויות והימין חוקיות
קיות.״
״הת של הבחירות מתעמולת קטע זהו
והת קראתי לשינוי״. הדמוקרטית נועה

האח לפיסקה שימו־לב !מצחוק פוצצתי
 בשביתות תומך ״...השמאל האומרת רונה,

 בלתי־ בהתנחלויות והימין בלתי־חוקיות
תייש־ הדעת על להעלות קשה חוקיות.״

 במפד״ל, הפילוג יתחולל שאומנם לכך
 יגשים מהמחנות אחד -שכל כדי רק ולו
 יריביו. על גילויים לחשוף איומו את

 לומר והמר לבורג יש מה שנשמע כדאי
 דבר כי עליהם. לומר ולרפאל רפאל, על

 במה צודקים הצדדים שני בטוח: אחד
 הראוי ומן השני. על האחד לומר שיש

ה פרצופה ייח־שף ולתמיד אחת שפעם
מיסלגת־צביעות־יהודית. אותה של אמיתי

מני הם מזו. עלובה יותר פובת־מילים
 11 בתיאבון. ואומרים: לפנינו זה את חים

 מטה־הבחי- שמנהל זוכרים אנחנו אבל
 זורע, מאיר הזה, הסופרמרקט של רות

 מונהל־מקר־ ראש היותו בעת — השתתף
 גוש־אמונים שאירגן בכנס — קעי־ישראל

השי של התקינות לפי האסור (דבר בגליל
 תומך לעזאזל, מי, אז !!!).הממשלתי רות

? בלתי־חוקיות בהתנחלויות

י0־* הזה תייי:וי—


