
מש מתחילות השבוע
ה להתגשם. אלותיך

 אליה החדשה׳ דירה
ל לך תגרום עברת
 בן עם היחסים שיפור

 בן- לך בת־זוגך. או
 השבוע מצפה טלה,

 מזל בן מצד הפתעה
 ציפית לא ממנו עקרב,
 חיובית. פעולה לשום

ה לך כדאי להמר, אוהב אתה אם
האדום. הצבע על לשים־לב שבוע

 כמה ייפתרו ג׳ ביום
 שהטרידו עסקים בעיות

 בחודשים מנוחתו את
שתי מוטב האחרונים.

 או הימור, מכל מנע
ה סוף עד סיכון־יתר

שתש גם כדאי שבוע.
בריאותך, על היטב מור

גי״ סהירות. ושתנהג
אי־ ליישב עשוי לוי־לב

 באשמתך. שלא שהתעוררה חמורה הבנה
אותך. מרגיזה לעבודה חבר של יהירותו

 קורה לא בו שבוע
 על-כל-פנים, כלום.

 השבוע, במשך תחשבו
 עד תדעו אחר־בך רק

 את שינה הוא במה
 בעיקבות לך חייכם.

ו שלך. האינסטינקט
 לפי לכי את, אילו

 ויי״ אם הנשי. הגיונך
 תס- לבני״זוגכם, בנעו
 עיקרון לא זה אבל שניכם. מזה בלו

יותר. ולא השבוע. צו רק זה מקודש.

סוחיס
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בעבו תיזהר לא אם
 נזק לך ייגרם דתך,
 אולי או גדול, כספי

ה מישרה. אובדן אף
ש הטיבעית עייפות

מצט בה שרוי אתה
 ת- ואתה לכך, רפת

 בדאי לא אם הרהר
 אל הכל. את לעזוב
 שי- בלי זאת תעשה

 נוח יום הוא ב׳ יום מדוקדק. קול-דעת
להתלהב. צריך לא חדשים. לאהבהבים

 - ביולי 21
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נתונה
6 3 2 2 2 3 X 9

 בעולמנו, כזו אין בשלימות. מעוניין אתה
 פעם נסה השטח. לפני מתחת היא יש, ואם

ות להיות בחייך אחת
 כתוצאה הדיכאון רן.
מת יימשך. האבל מן
 תעורר גדולה לא נה
 וחשש — התרגשות בך

 לקבל על־מנת שזה
 מין להיות תפסיק פרס.
 באחרים, שמתחשב כזה

 למענך. זה !לעזאזל
עלו את ! מאש היזהרי

ב מעורבת להיות לה
 את גלי באש. הקשור בלתי־נעיס משהו

בטוחה. שתרגישי כדי לרופא בעיותיך

מכתבים

״1)11 0ז[
 ־ בספטמבר 2(
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 ידיד לדברי יתר חשיבות תייחס אל

ל שהסיבה ייתכן אותך. שיתקיף ותיק
 פשוט היא התקפה
 האהבה בחיי קינאה.
 זעזועים לך צפויים

לך, ינעמו לא אשר
יס המזל, למרבה אך

מהר. די הבל תדר
 שאתה העליונות יחס

ל חבריך כלפי מגלה
 לסיב- יגרום עבודה,

בתחי חמור, די סוך
 הסיכסוך השבוע לת

 ״הנה של ממחשבות תתלהב אל ייפתר.
אזהרה. זו חיי״. אהבת את תפשתי

* * +
 של שעריה בפנייך ייפתחו השבוע בסוף
 פגישה לנצל תדעי אס — חדשה אהבה
 יכול זה צפויייה. בלתי

וה הגדול היום להיות
 קרע חייך. של מאושר

 הפסדים לך יגרום בבגד
 ציבורי. במקום ומבוכה

לחי מתאים זה- שבוע
 אך שלך. המלתחה דוש
 בבקשה. בזבזנות, בלי

קרי להיות עלולה זו
ה מצבו לגביך. טית

י ו־ אותך מדאיג כספי
 אתה — בךרכך תתמיד אס אולם בצדק.
לבלות. הרבה רב. שכר למצוא עשוי

קשוו
 - בנובמבר

בדצמבר .
2}
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הצ לו יוצעו השבוע
 אך מאוד, קוסמות עות

 כל היטב שתבדוק כדאי
תתח ושלא מהן, אחת
 תוכל שלא באופן ייב

תאו מזל בן בך. לחזור
כ השבוע יתגלה מים

 מכפי טוב יותר ידיד
מתי״ את הרוג שחשבת.

 בעזרת הנפשית חותך
ו בספורט עסוק לטייל, צא פיזי. מאמץ

השבוע. במשך שתוכל, כמה עד פלרטט

גו■ן
 - בדצמבר 21

בינואר 19
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זוי
אר 20  ־־ בינו
בפברואר 18

 צעדים תצעד השבוע
ותתק קדימה, גדולים

 הנכספת למטרתו רב
 קרוב היית שלא כפי

 סתם לא וזה ,ועודך.
 סיפוק לך צפוי רמז.

 ואמנותי אינטלקטואלי
 פגישה — ובעיקבותיו

ותי ידידה עם מעניינת
 הזהר עליך. ואהובה קה

 יותר לדברים תייחס ואל יתר. מעצבנות
כלל. בדרך להם שמגיע מכפי חשיבות

 בפברואר 19
במרס 20

 עתידך, על מספיק לחשוב טורח אינך
האינפור את נכון באופן מנתח ואינך

לידך. שהגיעה מציה
 מלהתייעץ תהסס אל
 בענייני בן״זוגך עם

ה על שמור עבודה.
אלי הגדולים הישגים

לאחרונה, הגעת הם
 גדי בת תפטפט. ואל

 שאי־אפשר זכרי —
 כל כולם את לרמות
בדברייך, הזהרי הזמן.
מע את היטב ושקלי

ש כדאי גדולה. לצרה תיכנסי פן שייך,
העתיד. על ברצינות לחשוב תתחילי

מעי מלחצים שיחדור של שבוע זה לדלי
 להיענות אם הלבטים פיזיים. בעיקר קים׳

 אס ייפתרו לסרב או
ב שור מזל בן תפגשי

 תסרבי. אל השבוע. סוף
 להצלחה שזכה דלי בן

למ עלול שעבר בשבוע
 גלי מבודד. עצמו צוא

ו בעסקים עורמה יותר
 על להתגבר תצליחי

המטרי מיכשולים כמה
 בת מנוחתך. את דים
־׳ השבוע. להמר הרבי דלי

בהירה. בחליפה הלבוש מבן־אדם הישמרי
* * *

 בעיו- שבל תצפה אל
 בבת- תיפתרנה תיך

ה לאדם תן אחת.
 זמן לך, המסייע קרוב

 להצליח בדי מספיק
 ה- מצבך במשימתו.

תא אך ישתפר, כסכי
שו על עין לפקוח לץ

 את רואה אתה תפיך.
 של דגלה בנושא עצמך

ב מתחשב ואינך המוחלטת, האמת
 בזולתך. הבנה נהג אחרים. של אמיתות

 — בקביעות להקניטך הנוהג ברנש אותו
 תביא זו תגובה לחלוטין. ממנו התעלם

הכר. ללא תשתפר התנהגותו שגם לכך

? ההתחלה או הסוף — ידלין
 ידלין אשר על שהוטל המאסר עונש
 נקודת־ להיות יכול בית־המישפט, על־ידי
 הרקוב המיפלגות מישטר לגבי מיפנה
 היא השאלה הקמתה. מאז במדינה הקיים

 תחילתה יהיה ידלין של גזר־הדין אם רק
 רק זוהי לדעתי, סופה. או — הפרשה של

 המישטרד. בסיוע בית־המישפט, ההתחלה.
 הקרחון, קצה את לגלח מצליח הזה, והעולם

 המים. פני מעל הבולט שכתבתם, כפי
 מסתתר עדיין המים לפני מתחת אבל

 המדינה ספינת הקרחון. של הגדול הלקו
 ולהיחלץ מיבטחים לחוף לישוט תוכל לא

 לא עוד כל אותה, המקיף מים־הקרח
כולו. הקרחון יסולק

פתח־תיקווה הדפדין, דויד

 ידין. של תוכנית־למ״ד — ידלין
 — הזה לארכיאולוג קלף לו הולך

שיגעון.
* ירושלים לביא, גבי

לשינוי מעלית
 והמשנים המהפכנים היו ההם בימים

 הם הזה בזמן — הבריקאדות על עולים
 בתי־מישרדים במרומי במעליות. עולים

בשטי עטופה שריצפתם בחדרים חדישים,
 מזמ־ חדישים טלפונים מקיר־אל־קיר. חים
 משקשקות הקרח וקוביות חרישית זים

הד יושבים — המשובח הוויסקי בכוסות
המשנים. מוקרטים

 אשר על -שהוטלו המאסר שנות חמש
 הן בהן, שהודה העבירות בגין ידלין
ב אומנם ציינה השופטת מגוחך. עונש

 שעצם מפני בדינו, מקילה שהיא החלטה
 לשפל היה שבו הרם מהמעמד מפלתו

 עצמו. בפני עונש מעין בו יש המדרגה,
 על־פי זה. נימוק מין איזה תופסת אינני
 שרצח מי של בדינו להקל יש היגיון אותו

 אחר, אדם שרצח מי לעומת אביו, את
ש בכך כבר נענש הוא שממילא משום

 הרחמים. מידת אינה זוהי יתום. הפר
השטות. מידת זוהי

 שלמרות העובדה בשל דווקא להיפך.
נהנה, ממנו והאמון שלו הרם המעמד

 מיקטרת מצדה, נביא המשגים, בכיר
 ן כ־ מאחריה. מצוחצחת ולשון בפיו עשנה

כש צועד הוא הגדוד בראש אצבעוני
 שמואל (לשעבר) הזעם פרקליט מאחוריו

 איסר בי.ג׳י, של הולמס ושרלוק תמיר
 שנים מעשרים פחות לפני לידו. (הקטן)
 שירותי־ ראש אז הראל, איסר החזיק

 חירותי יעקב בשם עורך־דין הביטחון,
 לא כי עליו ואיים בתל־אביב, במעצר

 תפוח־ יבוא ולא השמש אור את שוב יראה
 הודא על יחתום לא אם פיו, אל זהב

 קבוצה ואת אותו שלח תמיר שמואל כי
 נכשל, הראל קסטנר. ישראל את לרצוח

 הצטרף תמיר ושמואל זוכה חירותי
 שנכנע אחרי ידיו־הראל של מיפלגתם

מהכנסת. והתפטר שלהם לתנאי־ההשפלה

*וח

של,
~ אל

 כותבי־הראיו־ לנו שחים — עמית מאיר
 משוחח — קאקאו או תה קפה, כוס על נות
 מוותיקות סלוצקי, חיה אמו, עם בוקר בכל

ה את עליה להקל כדי תנועת־העבודה,
 בהתפטרותו לה, הסב שבנה־יקירה כאב

 שעשה ומעבר־הרוביקון כור קונצרן מראש
 שתי-עיניים שעצם מעשן־המיקטרת, אל

 בעצימתה -שנעשה שוד־העתיקות למראה
אחת. עין של

של ליטול ידלין אשר לעצמו ד,ירשה
 דווקא נחושה. במצח ולגנוב למעול מונים,

 מאשר כמה פי בדינו להחמיר יש כך בשל
רגיל. פושע לגבי

ירושלים שפירא, אסתר

 כל את נתנה .הנכבדה השופט אז זהו,
 נגדכם שהועלו ההאשמות לכל התשובות

 פסק־הדין ידלין. פרשת תקופת כל משך
 לפיק־ מקום כל השאיר שלא החותך,
את וזיכה מחד, הגנב את הרשיע פוקים,

 והמידע הזה העולם אמינות את והוכיח כם
 אני זו בהזדמנות לציבור. מספק שהוא
 האיש זיגל, ניצב־מישגה את לברך רוצה

פלי לעובדות שלכם המידע את שהפך
 מדין התחמקותו את ומנע מרשיעות, ליות

 הציבורי במינהל הרמים הפושעים אחד של
 שעשה זה, איש הצלחתו. על — בארץ
 בלתי־נלאים במאמצים כימים לילות ימים
 — גודלם את יודעים שכולנו לחצים מול

והצליחו. עלו וניצח.
רחובות גונן, מאירה

השו מעיני נעלמה שלא אחת עובדה
 אשר על בגזר־דינה בן־עיתו, הדסה פטת

וכואב. המום אותי הותירה ידלין,
 השוחד עיסקות את ביצע ידלין אשר

 מילחמת של בעיצומה ארליכמן חווה עם
 תשע־עשרה בני כשנערים יום־הכיפורים.

 ישראל, במילחמות בקשה נקטלו ועשרים
 שלל. בחלוקת למיניהם ״ידלינים״ עסקו

 חלאת הם זה. מסוג לטיפוסים הגדרה אין
בינינו. להתהלך ראויים ואיים הזה, העם

אביב תל־ פינקוס, אריה
 כתב־תביעה הוגש לא שעדיין תמהני

הו על ידלין, אשר נגד לביב יגאל -של
 מיס- לפני ידלין של דבריו רע. שם צאת

בטל ליל־השבת בתוכנית חוד-שים, פר
 אחד עיתונאי ״ישנו אמר: שבהם וויזיה,
 מהסוג רצח־אופי הינם ומושחת...״ זדוני

 את לשלם חייב ואומרם ביותר, הגרוע
 חוק־לשון* י־שנו זו. הצהרה עבור המחיר

 ו־ מפני, טוב אותו יודעים שאתם הרע,
לחוקקו. שדאגתה היא ידלין של מיפלגתו
ליישמו. השעה הגיעה

קוית־אתו כן־גל, יורם

 קפיצה שעשה לפני שנים ארבע בדיוק
 ולשינוי לדמוקרטיה התנועה אל מהפכנית

 שמונתה ועדה, של בראשה עמית עמד
 וגיזבר יו״ר ידלין, אשר החשוד על־ידי

 ■ לממונים ראש־וראשון קופת־חולים, מרכז
 והמנוח עצמו בכוח ההסתדרות אוצר על

 (לפי הישיבה בפרוטוקול ספיד. פינחס
 בהארץ ברזילי אמנון של ממאמר ציטוט

 עמית: המהפכן של דבריו הונצחו )1.11.76
מהפ די בצורה לשנות מתחילים ״...אנו

 קופת של המוסדות מיבנה (את כנית
 סמכויות ידלין לאשר להעניק כדי חולים

ה הוועד־המפקח) את -שיעקפו בלעדיות
 את שבונים מפני תשונה, לא הנהלה
 לפי אותו ממנים :(כלומר הפוך המרכז
הממו את בוחרים ואח״ב היו״ר נוחיות

 הכללי המנהל ז המרכז יו״ר הוא מי נים)
 פרופסור הפרוטוקול, לפי מגיב, כך (על

 זאת עשית איך לנו תגיד רק ״אולי :פריבס
המת באנשים בחרת שקודם־כל בכור,

 משיב: ועמית נבחרו״,) הם ואחר־כך אימים
נב ולא מתמנים הם אצלנו עשיתי. ״כך

 חברי־ועדה, של להצעות (בתגובה חרים.
 דמוקרטי). במוסד למנות נאה לא כי שסברו

 ידלין אשר המציאות. את לסבך צורך איו
זה...״ את צריך שהוא אמר

שיכנע עמית ומאיר אמר, ידלין אשר
 הן. גם ידועות והתוצאות היה, כך —

 לקופת- ושינוי דמוקרטיה הביא עמית מאיר
וב בכנסת גם זאת יעשה הוא — חולים

שלה.ממ
 הפרופסורים, מאיתנו, עושים הם צחוק

 - וזן המלומדים מועצות־המנהלים, יו״רי
 וספי, הםקידים־הבכירים־בדימוס יועצים,

 אחד כאיש התלכדו כולם — סרי־המילחמה
 ראשי האלופים, במהפכת להשתתף כדי

 ו- העשירים־כקורח שירותי־הביטחון,
להת וממעשי־ידיהם מעצמם שבעי־הרצון

 אנו^ אבל מאתנו, עושים הם צחוק — פאר
 נעצט לא אם אחרונים, שנבכה אלה נהיה

ח הגואה הגל את בעוד־מועד ש ־ ^ ה  הז
 אינטלקטואלית צביעות של מוסרית, תות
 :וכזב שקר של ' זמניות, כוונות של
 דק- רוצים. הם ושינוי דמוקרטיה לא

 הם ושביעות־הרצון העושר של טאטורה
מחפשים.

 הנכונות והכוונות הטוב הרצון בעלי
 חפציהם לארוז לקום, יכולים עדיין בד״-ש

בעוד־מועד ולעזוב והמדיניים הרעיוניים
 על ולעלות לקום זמן נותר עדיין —

ש האסון את לחסום כדי הבאריקאדות,
 חם־ עלולה, ולשינוי לדמוקרטיה התנועה
ועמה. יעזראל על להביא דשלום,

ניו־יורק מסים, אלכם

4 יפו
וב־

-וחד
^ אשי
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