טבוע טוב לביצוע עיסקות! .ייחוד לן,
בת טלה .אבל ??ף
טגכנט בקלות ,יוצא
בקלות .עיסקה שהת
חלת בשבוע שעבר,
זטתיים בהצלחה .הש
תדל להתרכז באוב
ייקט אחד ,ואל תפזול
לצדדים .זהו הזמן
לקנות את החפצים
בהם חפצת .קינאתך
הרבה לשכניין חיפה-
פיח רק תעכיר את מצב רוחך.
¥

¥

¥

אל תחשב שקל כלבך להגיע לליבה.
צריו להתאמץ בשביל
לפצח אותה .מה עוד
שהיא מבינה עד כמה
אתה רב־צדדי והפכפך.
על כן תצטרך לחזר
אחריה ובעיקר —
להראות לה שוב כי אי
נך כה מסוכן ובלתי־
יציב כפי שהיא חוששת.
דך ,בת־שור בידקי הי
טב לפני שאת קונה.
¥

¥

¥

שבוע של הצעות מפתות בכל השטחים.
עיון בהצעות ובירורן
•ביאך לפעילות מוג
ברת ,שתשב לד אושר
ועושר ,באם תשכיל
לבחור בהצעח הטובה
ביותר .עייפות מרובה
נכונה לד לקראת סוף
השבוע .נסי לעניין את 1)'011(11
בן־זוגד בנסיעת סוף״
 21ב מ אי ־
 20ביוני
שבוע למקום שקט .את
זקוקה לזה .צבעים
בהירים בשבוע זה — יחלמו אותד•

8

מחדל קטן ובלתי חשוב ,לכאורה ,מאפשר
לו לוותר על אחריות
טורדנית .את שוגה
כמובן ,אבל את שמחה
שאת שוגה .פגישה עם
גבר גבה־קומה מסתיי
מת במבוכה נעימה .הי
זהרי מפליטות הפה של
חברותיך הטובות ביו
תר .קצת חיסכון בהו־
צאותייך האישיות כלל
וכלל לא יזיק לך.
¥

¥

השבוע יוצעו לך הצ
עות קוסמות מאד ,אך
כדאי שתבדוק היטב כל
אחת מהן ,ושלא תת
חייב באופן שלא תוכל
לחזור בך .בן מזל מא
זניים יתגלה השבוע
כידיד יותר טוב מכפי ]ןא]1״[1
שחשבת .נסי להפיג
 23ב ס פ ט מ ב ר -
 22ב או ק טו ב ר
את מתיחותך הנפשית
בעזרת מאמץ פיזי מוג
בר .צא לטייל מחוץ למקום מגוריו ,עסוק
בספורט עד כמה שתוכל ,במשך שבוע זה.

¥

זה לא שאינך חייב לעשות את זה  :אבל
מוטב שתדע בדיוק מה
יאיך אתה עושה.
בייחוד עליך לגלות
תבונה וכושר החלטה
ביום ג׳ ,בתחילת ה
שבוע ,דואר מחו״ל יכ
איב לך ויגרום לך לש
קול מחדש את המצב
בו אתה נתון .אל
תהסס לשבור מיס-
גרות שיגרתיות לכאו
רה — בתנאי שאינך מקבל עול כבד.

יום א׳ הוא לא יום אידיאלי כדי
לעשות דברים בעלי
ערך בעצמך .מוטב,
איפוא ,שתבקש אדם
מבוגר ממד ,או אשח
אהובה ,לבצע את מה
שתצטרך לעשות ביום
זה .בכלל ,יהיה זה
שבוע מאד מאכזב ,ואף
 22ב או ק טו ב ר ■
לים לא כדאי ללכת,
 22בנובמבר
השבוע ,מפאת סכנה
הנשקפת לך .סוף הש
בוע ,יום ה׳ ו-ו׳ יראה התאוששות ועניין.

עקת

אם תעמוד השבוע בפני בעייה מביכה ה
קשורה בבירור משפטי,
הסדרת עניין רשמי ,או
מגע בלתי צפוי עם ה
רשת ,מוטב שלא תדחה
את הטיפול בעניין ,הת
חל בכך מיד ,בסיועו
של אדם המתמצא ב
סבך עניינים זה .אדם
כזה עלול להבהיר לך
 23בנו במ בר -
 20בד צ מ ב ר
שמצבך אינו מזהיר כפי
י
שדימית ,וכי תעבור
תקופה ממושכת של מתח עד שהכל יסודר.
ידידך הרבה יותר פיקח ממה שאתה סבור.

1ןשח
ן

מצאת גבר אבהי שנותן לך יחס עדין
וחם ,הוא עוזר לד
לפתור את כל בעיי״
תיך .חינך מתגדרת
בבעייה אחת ויחידה
ומזניחה דברים העשו
יים להסב לך אושר
רב .שמחה שמצאת לך
בקום עבודתך החדש,
תפיג את דכאונך כליל.
סעי לחופשה קצרה
עם בני ביתך .הקדישי
לחם את מלוא תשומת ליבד ותבואי ב
עתיד על שכרך .שמרי על יופייך.

השיגרה שוב אינה מאפשרת לך להתפתח,
בכיוונים שתיכננת .אם
כן — נסה לנצל ב
תחום הבילוי את מה
שאינך יכול למצות ב
תחום העיסקי .פגישה
עם אשה בהירת־שיער
תפתח בפניו פרק
 11׳
חדש ורומנטי .בת־
דלי :אל תתני לו ל
 20בינו א ר -
 18בפברואר
נצל את היסוסיו ,ואל
•״<
תשקעי בשיגרה הבל־
תי־ברוכה ,השתדלי להיות פעלתנית מאד.
*

השבוע מתחילה תקופה בחייך ,בה תצטרך
לנקוט ביוזמה ,שוב
ושוב .על כן מוטב ש־
תתכנן סחירות את צע
דיך הבאים .בת־בחו״
לה :הזהרי במיוחד מ
נסיעות השבוע .אל ת־
תכנני טיולים ארוכים
הכרוכים בנסיעות .כוח־
 22ב א ו ג ו ס ט -
המשיכה ,שלך יגבר
 22ב ס פ ט מ ב ר
לקראת סוף השבוע.
אחרי מוצ״ש תגבר הש־
פעתך .למשך זמן קצר .לבשי סגול.

נתונה
6

$

*

*

חילוקי דיעות עם הממלא תפקיד חשוב
בחייד• עליך להיזהר
מאד בכל מוצא-פיד,
כי בימים אלה אתה
עצבני וחסר מנוחה,
ונוטה להתפרצויות ל
לא סיבה כלשהי ,ו
עלול להפיד את חי
לוקי הדיעות הסיגר-
9ו בפברואר
תיים כשלעצמם ,ל
 20ב מ ר ס
מריבה גדולה שלא תו
כל להשתלט על הת
פתחותה .הישמר מוויכוחים כסופיים.

מכתבים
מיפלגת העבודה בעיגיים
מיי דיר קומרד ,איזאק היקר  :גם הפעם
התמלא היכל־התרבות באלפי מעריצים
ותיקי־מישחק ולמודי־הערצה .אין מה
להגיד ,האולם המה והתמהמה מפה־לאוזן,
פרם החליט לחזור על ההצלחה של אולסי
פרי ,כששחקני-הספסל שלו נעים בזריזות
קווית לאורכו ,חיוכו מאופס ,הילוכו נוק
שה ,וכולו אומר ביטחון לאופני  :״זהו
זה ,הפעם אני יעשה את זה ,ביי הזק
אור ביי קחוק !״
אוהדיו המושבעים של הפועל לא חסכו
מעצמם את ההזדמנות לנקום ,ומילאו את
האיצסדיזן בקריאות חנוקות ם־רס ,פ-ר־ס,
ם־רס ,כשמדי־פעם נשמעות מההיכל קרי
אות חרישיות — אך בוטחות בעצמן :
מאל-מיל-יאן ,מאל־ימיל-יאן.
פרס הוא בעל־מיקצוע מעולה — זה
ארבעים שנה שעיניו פוזלות לעבד הארץ
המדושאת בתשוקה מינית הסרת־מעצור,
ומוחו הקטן מחשב במהירות את הסיכויים
ל״דרבי״ הנוכחי .מדי־פעם הוא נח על
אבן ,נוגס משריד אחרון זול סנדוויץ׳
אכול ,ונזכר בתקופה היפה שבה ויתר
למען לוחמי ישראל על השירות המפרד.
לפני הטכס הוא תירגל פעם אחרונה פירוק
והרכבת עוזי ,כדי לא להיראות לפני קהל
הג׳ובניקים שהוא סתם אזרח פשוט ,שאוהב
להתלבש יפה ולדבר בסיגנון חלק.
דיין ,שמאז מילחמת יום־הכיפורים אוכל
את הלב על מישרת שר־הביטחון ,שעליה
נאלץ לוותר לטובת ידידו פרס ,ניראה
סחוייד לנוכח הסיכויים׳ אד מקופץ כהרגלו
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חוסיין? גם הוא סוכן של הסי-איי-אי!
האם מפני שהוא היה סוכן לא-כל-כך
מוצלח ? או להיפך ? ואולי סתם שכחו ?
יש לשלוח לו התנצלות ,ולהזמין אותו
לוועידה הבאה.
חגי פורשנר ,ירושלים

פרס משחק שוב
ובכן ,שוב ניצחתם .יצחק רבין נבחר
כמועמד לראשות־המםשלה מטעם המערך,
ואין לי ספק שאתם עזרתם לו בכך .העולם
הזה עמד לכל אורך הדרך לצידו של
רבין ,ולא פסק מלתקוף בצורה עיקבית
את המתמודד השני — שימעון פרם.
לדעתי ,הבחירה הזאת מסמנת את סוף
שילטון המערך ,וצדק משה דיין בדברו
על ״התוצאות שאחרי תוצאת הבחירה הזו,
במאבק החיצוני״ ז ממעניין בכל המאבק
הזה הוא הופעתו המוצלחת ,בטלוויזיה,
דווקא של יצחק רבין ולא של שימעון
פרם ,בפתיחת הוועידה ובסוף המאבק .פרס
גילה עצבנות רבה יותר מיריבו ,וכאן,
צדקתם בטיעונכם ,באה לידי ביטוי ״ה
מסיבה של פרס״.
בעיקבות בחירה זו ,מן הדין שלא
להציב את פרס כשד־הביטחון הבא .לדעתי,
טובת המדינה ועם ישראל ■מחייבים שיהיה
לנו שר־ביטחון שיוכל לעבוד עם ראש־
הממשלה בלי לחצים ומתחים ,שלבטח יבואו
אחרי ההתמודדות הגדולה של אותו הערב.
שני האנשים האלה אינם מסוגלים ,ל
דעתי ,להמשיך לעבוד בצוותא ,למרות
החיוכים החיצוניים והסובלנות ההדדית
שהציגו .חיוכיו של פרם לאחר המפלה,
היו שוב חלק סמישחקו הכפול המתוחכם.
בליבו פנימה הוא מתעב אח רבין ,וכלפי
חוץ הוא משחק את האביר והג׳נטלמן.
אני מציע את בר־לב כשד־הביטחון הבא.
סתם הצעה של אזרח פשוט ,שביום־
הבחירות גם לו יש מה לומר.
דרור חופשי ,ירושלים

חלומות שהתנפצו

ודומה לנחש־הרטייה .יותר מדי זמן חוסם
ל! רבין את דרכי־הגישה שפעם עוד ניראו
פתוחות ,אד הוא מקווה שהפעם ,באמת
אולי הפעם ,מישהו יזרוק לויאיזה עצם,
כדי לשאוג מחדש את שאגות־הקרב הידד
עות שבהן גמר את הקאריירה בימי קדש.
גד יעקובי ,חיוך משופם מלא ביטחון
תחבורתי :״אין לד מה לדאוג ,שימעון,
הרוב — ברובד הנכון ,טיפלנתי לכל הצי
רים ■מבת־ים וציוויתי עליהם להכין כבר
את כיכד-מלכי-ישראל ולא לשכוח פיתות
עיראקיות מהתיקווה.״
״מה עם גולדה  1״ -שואל פרס .״היא לא
בעדי ,אחרי שניסיתי שנים על שנים
להתחיל איתה  "1״לא ,לוחש לו יעקוביאן,
״גולדה רוצה שתבקש סליחה על מה שקרה
עם הטלפונים בתקופה שלה.״ ״תגיד ל 
גולדה שהיא סתם מטומטמת זקנה ,והגיע
הזמן שמישהו במדינה יגיד לה את זה
בפרצוף .מה היא חושבת לעצמה ,פנים
רציניות עוד לא עושות אותה רצינית.״
״די ,פרס ,שלום בעצמך,״ מעיר לו
רבין ,״אתה הרי תמיד מנצח ,גם בהפ
סדים ,אז יש לד עוד צ׳אנס .אזור אומץ,
אנחנו יודעים שאין לד סיכוי .ההיגיון
הרי תמיד גובר על הכאריזמה חריקה.״
״מיי דיר עם יקר,״ מחייך סרס .״אז
מה אם הפסדתי? מחר בשמונה בבוקר
אני מפציץ אתכם בפצצות־הלם!״
איל! שאול ,תל־אביב

חתגצלות לחוסיין־
מיפלגת העבודה הישראלית אירחה ב 
פתיחת ועידתה את סוכן הסי־איי־אי ,וילי
בראנדס .מדוע לא אירחה גם את המלך

״זדמן לידי גליון מוסף־שבת של האר׳!
משנת  ,1973תחת הפותרת ״המנהל״ ריאיין
יאיר קוטלר את מנכ״לד ,הטרי של קופת־
חולים הכללית ,אשר ידלין .כל מישפט
מהדברים שנאמרו באותו ראיון ,כשהוא
נקרא מנקודת־מבט של המצב היום ,הוא
לעג־לרש .ידלין מתאר שם רפורמות מר-
חיקות־לכת בדרכי מינהל ,שאותן יש
בכוונתו להכניס ,״ניצול־יתר של מיבנים...״
ועוד כהנה וכהנה.
אולם המישפט המעניין ביזתר בכתבה
הוא זה האומר  :״אשר ידלין מבקש למלוך
על קופת־חולים הענקית רק שמונה שנים
— שתי קדנציות בילבד .בתום טווח־זמן זה
שהציב לעצמו ,ימלאו לידלין  58שנים.
״עד שיחלפו שמונה שנים״ — הוא משיב
בחיוך שופע — ״תראיין אותי עוד שמונה
פעמים...״
דויד לזרוכיץ ,חיפה

הכל כפרד ,אבל . . .
היה היה פעם ,בארץ שכולנו מכירים
היטב ,ראש־ממשלה שנהג לזמר  :״כן,
אבל...״ או ״לא ,אבל...״ איש לא שמע
אותו מעולם אוסר בפשטות ״כן״ או ״לא.״
לפעמים הוא אמר פשוט ״אבל.״
אין פלא שלאותה ארץ היתד .תדמית
נפלאה בחו״ל .גם אין זה מפליא שבתוך
אותה ארץ ,היה הכל בסדר ,אבל...
יוסף שריק ,תד-אביב

חם לא ילמדו לעולם
נראה שאנשים ומוסדות שונים במדינה
עדיין לא למדו את הלקח המתבקש מפרשת
אשר ידלין .הם ממשיכים להתעלם מסיר־
סומי העולם הזה מהאשמותיו נגדם ,כאילו
הדברים לא נאמרו מעולם ואינם קיימים.
אני מתכוון להאשמות והחשדות החמו
רים שהעליתם נגד כמה קצינים בכירים
במישטרת תל־אביב ,ונגד דיקן הפקולטה
לאמנויות באוניברסיטת תל־אביב ,הפרו
פסור משה לזר .הדברים שפורסמו בעיתוג־
כם היו די חמורים כדי להוציא את נושאי
הכתבות משלוותם .אבל למרבה ההפתעה
לא באה שום תגובה סצידם ,לא הכחשה
פומבית ולא ניסיון להפריד את הדברים
שפורסמו .נראה כי הם עדיין משתעשעים
בשיטה שבה נהג בשעתו אשר ידלין :
״העולם הזה — יוק,״ שלפיה אי־התייחסות
לדברים שמפרסם העולם הזה כמוהו כהס-
)המשך בעמוד (8
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