
מכתבים
 בלתי תורפה נקירת
להתג עלולה צפוייה

 בריאותך, במצב לות
הנפ שהמתח מאחר

מש שרוי אתה בו שי
 מצבך על לרעה פיעה

ל לא השתדל הגופני.
ב מדי יותר הרהר
 אל מעורפלות. בעיות
ו ארוחות על תפסח

 קבע לך. הנחוצה המנוחה על תוותר אל
רב. עישוק הכולל קפדני, יום שדר לעצמך
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הסי והולכים מתרבים
 עומד שאתה לכך, מנים
בח חשוב מיפנה בפני
 שאתה לוודאי קרוב ייך.

בכך, חש כבר עצמך
המיפנה כי מנחש ואפילו

ב ויורגש לטובה יהיה
הכספי. במישור' עיקר

 ברור לא עדיין — אך
 יבוא מניין הצורך די

זה שדבר רבים סיכויים קיימים
ביותר. הקרוב הזמן תוך לך
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 שהחלטת ההחלטה
 לביצוע, מאד קשה

 ניתוק הכרחית. אך
 אליהם וחזרה קשרים

 תועלת. שום יביאו לא
 ש- תנאים ליצור נשה

ב לעמוד עליך ייקלו
 נמנע. הבלתי משבר
 אחרת, לעיר עבור

 עבודה. מקום החליף
 שע — זאת לך מאפשר מצבך אם

איש. עם בעיותיך על תתייעץ אל לחו״ל.
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ב להפוך מנסה אתה
ב הנמצא אדם כל כוח

פח־ למטומטם. חברתך
ה ביטחונך וחוסר דיך

 לך מתירים אינם עצמי
 להפוך מבלי אדם לחבב
 כפי ממך, לנחות אותו

עומ אנשים לך. שנדמה
ונות כוונותיך, על דים
 על להם לעלות לך נים

 שאינך והתחשבות טוב־לב בגלל הראש,
זו. נפסדת בדרך לנהוג תפסיק לה. ראוי
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 בתקופה נמצא אתה
 אצלך נעשה הכל בה

דא אל אך באיטיות.
 שלפניך השבוע גה,

 ו־ חיים מלא יהיה
מב גם אותך ירענן
גו וגם נפשית חינה
 שתפריש כדאי פנית.

ק כשף שכום הצידה
 כי מתנות, לקניית טן

 אתה אותן. לתת שיבות לך יהיו בקרוב
הקרוב. בעתיד כשפיים לקשיים' צפוי
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 על יושם השבוע הדגש
והרומנ הכספי השטח

שתה לוודאי קרוב טי.
הקשו־ חוצאות לך יינה

בתי או בנסיעות ת1ר
יתכן, רכושך. של קונים

שה מסויימת, מבחינה
באכזבה. יתחיל שבוע

 בצורך מקורה האכזבה
 מחדש ולארגן לשנות

 אין קשות. עמלת עליהן מוכנות תוכניות
כספי. הפסד לך שייגרם הנמנע מן זה
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שהרחי לאנשים או רחוק, למקום געגועים
 במשך אותך להעסיק עשויים לנסוע, קו

 אט השבוע. ימי רוב
 הגעגועים יתחלפו אט

לנ לך שיינתן בתקווה
מ באותו לביקור סוע
הזיו את המעסיק קום
 מהם לברר נסה תיו.

 תיקווה להפוך הסיכויים
 אל ממשית. לעובדה זו

ל לשקוע לעצמך תניח
 נפשי דיכאון של מצב

 אתה בכך כי ואדךשות,
 התלויים לאלה אלא לעצמך, רק לא מזיק
ידידים, לדברי לב תשומת הקדש בך.

* + +
 המטרידה הדוחקת הכשפית הבעייה

 מה דבר בעזרת השבוע תיפתר אותך,
שישה. במישפר הקשור
 שטי- גדולות תקוות

 החודשים במשך פחת
ל עלולות האחרונים,

כה השבוע התגלות
עצ אשליה או זיה

 תהיה האכזבה מית.
תש לא אם גדולה/

 שוף־שוף לראות כיל
 באור המציאות את

 כי להבין עליך נכון.
 משורים לידידים בעיניך שנחשבו אנשים

מאמצים. למענך לעשות מוכנים אינם
+ * *

 שאתה כפי העניינים, במרכד אינו מקומך
 בדי־ מתחשבים כי ואם בשוליים, אלא סבור,
 אותך, ומכבדים עותיך

ש המאמצים לא"יביאו
ה לקידום עושה אתה

 למצוא השתדל מקווה.
 שיגרתית בעבודה נחמה

היח ובטיפוח מוגברת,
 ה־ בתוך ההדדיים סים

ע רוחך מצב מישפחה.
ני במידה להשתפר שוי

האחרו ביומיים כרת
<ד יי בגלל השבוע, של נים

או באדם הקשורה מאד משמחת בשורה
לך. לעזור מעוניין הוא אוהב. אתה תו
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הרומנטי, במישור לגדולות תצפה אל
 צפוייה הבא. בשבוע לא ואף השבוע/ לא

 משויימת נשיגה אף
זוגך. בן עם ביחשיך

א לדברים תניח אל
רוחך את להעכיר לה

המו את לך ולהוריד
הזמן אין אמנם ראל.

 הוא אך לאהבה, נוח
 חיי לאירגון מצויין
 שב- פעילים, חברה

 להכיר תוכל משגרתם
ו עמדה בעלי אנשים

 שלך. הקאריירה בקידום שיעזרו השפעה,
רבה. הנאה השבוע לך יביאו ילדים

* 4 *
במחצית בעיקר הישר, שיכלך על סמוך

 יותר להיות השתדל השבוע. של הראשונה
הדב את ולבחון מעשי

 מבלי שהם, כמות רים
 דמיונית בהילה לעטפס
האחרו ביומיים ורודה.

 תחוש השבוע של נים
 לדברים יותר חזק קשר

 שיהיה אפשר רחוקים.
 מישפחה, בן מכר, זה
הנמ ותיקה, ידידה או
 את הדק ממך. רחוק צא

 תוך החברתיים קשריך
 שבאישיותך. האינטלקטואלי הצד הדגשת

עבורך. לבילויים ביותר הנפלא השבוע זהו
* * *

 לא התפתחויות שתי
 עלולות ביותר נעימות

ראשית, השבוע. ,לחול
שו מאורעות צפויים

ו אותך שירגיזו נים
 מבחינה לך יפריעו
תו לא שנית, רגשית.

 מזלך על לשמוך כל
מ כלכלית, מבחינה

הו לך שצפוייה כיוון
 מצד צפוייה. ובלתי כבדה כשפית צאה
 חברתית, בהצלחה פיצוי תמצא — שני

השבוע. של הראשונה במחצית בעיקר
אח להישחף לא השתדלי — דגים בת
כלום. מאחוריו שאין חיצוני זוהר רי

 ־ בדצמבר 21
בינואר 19

זני

 בפברואר 19
במרס 20

והמבקר השיטה מוטה,
 ב- הזה העולם גילויי פורסמו כאשר

 בנימין הצבאי הפרשן של רשימותיו סידרת
 בהנהגת שצה״ל הטענה והובעה עמידרור,
 משך במהותו השתפר לא גור רב־אלוף

 והשיטה״, (״מוטה האחרונות השנים שלוש
 ״עיזבו :המבוקרים אמרו )2066 הזה העולם
 שקיבל מי היה רודפי־סנסציות״. אותם,

שלא. מי והיה הטענה, את
 וה- דובר־צה״ל, בא כאשר כיום, אך

 ציבור לשכנע מנסים והם עצמו, רמטכ״ל
 ואנשי־מישרדו מבקר־המדינה שגם שלם

 פירסמו כך ומשום סנסציות, רודפי הם
 זזי״ר בחטיבות הנעשה על גסות״ ״הכללות

 לבלוע. לנו קשה כבר זה את ״מובחרות״,
יאמ בראשו, והעומדים שצה״ל, היה כדאי

אומ ״כשכולם הפתגם: את לעצמם צו
 לישון,״ לך — שיכור שאתה לך רים

יסודי. בדק־בית ויעשו
חיפה גפני, ירון

 להתפטר״ צריך ״מי המאמר את קראתי
 שלוש והתחלחלתי. ),2070 הזה •(העולם

 יום־הכי- של רעידת־האדמה אחרי שנים
 לא צעירים אלפים ששלושת אחרי פורים,

וטיוח מינהלד. מחדלי בגלל מהקרב חזרו

 שוב להרגיע אנשי־צבא מעזים עובדות,
 הם שהפעם אלא המתריעים. הקולות את

 ה״סמוך״ במקום הסיסמה. את מעט שינו
 אימצו יום־הכיפורים, לפני של המפורסם

 הסיסמה את פרם ושימעון גור מוטה לעצמם
 אמר הכל,״ ידענו חדש, לא ״זה ״ידענו״.

 העלוב בנאום־ההתגוננות בכנסת, פרם לנו
 — לנו לומר רוצה הוא — הפעם שלו.

 מראש יודעים אנחנו אותנו. יפתיעו לא
 אותו. לספוג מוכנים ונהיה מחדל, שיש

בשקט. לישון להמשיך אפשר מאד. מעודד
רחובות לרנר, יורם

 בתגובה הרמטכ״ל, של המגוחכת טענתו
 ישל מחסניהן על המדינה מבקר לדו״ח

 שווה למה אותנו מלמדת החי״ר, חטיבות
 פירט מוטה צה״ל. של הפנימית הביקורת

 הציונים את בראיון־טלוויזיה, בפנינו,
 והוכיח בביקורות, צה״ליות יחידות שקיבלו

לעי ורק גבוהים בדרך־כלל הם שהציונים
שיפור. טעונות יחידות נמצאו נדירות תים

 עד הראשון, דברים: שני למדנו מכאן
 שמכל שלנו, מבקר־המדינה כישרוני כמה

הצ הוא למופת, המסודרות צה״ל יחידות
 שבהן הנדירות אלה על דווקא ליפול ליח

 לנגב אפשר מה למדנו שנית, לקוי. המצב
הפנימית. הצה״לית הביקורת עם

תל-אביב לובלין, אריה
 יכול ביחידת־תחזוקה, כאיש־מילואים

 אותי הפתיע לא דבר ששום להעיד אני
בעי העבודות את מבקר־המדינה. בגילויי

 משום־ לזה, קוראים (בצבא הזיופים ניים,
ה ושאר ״סיבונים״) עדינה, בלשון מה,

 שנים. הרבה כבר אצלנו מכירים טריקים,
 זוהי חימוש, בביקורת מעולה בציון לזכות

 טאקטי״'בביקורות ״ניסיון של שאלה רק
 זמן יודעים הביקורת מועד את צה״ליות.

 הופכות לקראתה וההכנות מראש, רב
 כך מושלם. בימוי עם עלובה להצגה אותה

 ביקורות על הרמטכ״ל של שהתפארותו
מוכי רק עורך שצה״ל הקפדניות החימוש

 בראש, העומד האיש של תלישותו את חה
הצבא. — מופקד הוא עליו הגוף מן

תל־אביב מ.גי,
 שנות שלוש אחרי לצה״ל! הכבוד כל
הצבא הצליח ועדת־אגרנט, בדו״ח עיון

 חיל־האוויר שקציני — אחד לקח ללמוד
 את לייעל כדי פרטי למטוס־סילון זקוקים

 בפוגות להם מעופפים הם כך לשם עבודתם.
 מלא בגיבוי למשפחה) (זה קלים ובמטוסים

 שמח־ עקשנית שמועה אגב, הרמטכ״ל. של
 בעל רב־התושיה הקצין שאל טוענת הלכת
באח רק כולנו התוודענו הפרטית, הפוגה
רונה.

 ציונה נס שרת, רמי
אקדמאיות חופשות

 מערכת של המוזרות התופעות אחת
 בלתי־ חופשות מתן היא הנוכחית, הבחירות
הג ההשכלה מוסדות על־ידי מוגבלות,

 המיפ־ מועמדי שהם לפרופסורים בוהה,
לגיות.

רובינשטיין. ואמנון ידין ייגאל למשל,
הבחי מתוצאות יתאכזב מהם מישהו אם

 על ״מישרה לעצמו השאיר הוא רות,
 חופשה של במסווה באוניברסיטה, תנאי"

תשלום. ללא
באוניבר למישפטים מהפקולטה חברינו

 פעילותו שחרף מספרים, תל-אביב סיטת
ב רובינשטיין אמנון לימד הפוליטית
 באותה שכר. קיבל כלומר אי, טרימסטר

 משעוריו(מישפט חלק קיים לא הוא תקופה
 כ־ קיים לא כן ומינהלי), קונסטיטוציוני

 שולם כמה לדעת מעניין סמינריון. סידרו
 כמה ועבור טרימסטר, באותו לפרופסור

? שעות
 של מקומו את מילא תקופה באותה

 שהוא אסנת, עמי חלקית, רובינשטיין,
 האם ד״ש. של המצומצמת המזכירות חבר

 בעד שכר קיבלו רובינשטיין וגם אסנת גם
עצמה? העבודה אותה ביצוע

 תלמידי וקבוצת אילן צי
ירושלים לנזישפטים, הפקולטה

רובינשטיין מישפחת עיסקי
 הזה הסולם של שירותו כי סבור, אני
ב היעילות ובמלוא בדחיפות עתה דרוש
 (לאחר ליועץ־המישפטי-לממשלה פנייה
בש רבין), בפרשת שלו הזריזות גילויי

רובינ הקבלן נגד להליכים קרה מה : אלה
ובניו? שטיין

 — מעצרו עם — לנ״ל שיוחסו העבירות
 שמהן מטבע־זר, אחזקת של מעבירות נבעו

 יהעלמת-מס של לעבירות חשדות ״צמחו״
 פורסם, בזמנו כוזבות. הצהרות־הון ומתן

 יואשמו שאם אמר רובינשטיין הקבלן כי
 גדולי אחריו ״יגרור״ בני־משפחתו, או הוא,

ב יד לו שהיתה מי כל ובכללם מדינה,
 שר־האוצר לרבות ובניין, שיכון ענייני
? קרה מה ובכן, ז״ל. עופר והשר

 האפשר ככל מהיר דיווח למתן אני.מצפה
עיתונכם. דפי מעל

תל־אביב אור, יהונתן
רוחנית אלימות
ב לתשדיר־פירסומת להאזין לי הזדמן

 של בקטע שלוותה לצ׳יפס, פירסומת רדיו,
 הראשונה הפעם זו אין קלאסית. מוסיקה
הגדו היצירות כבוד את רומסים שברדיו

 בריגשות ומזלזלים בצע-כסף, תמורת לות
 כך על התרעתי שוחרי־התרבות. המאזינים

 :שואל אני נמשך. הזילזול אך — פעם לא
 כדי לנקוט עלי דמוקרטית דרך איזו

 הפגנת־מחאה האם הוונדאליזם. שייפסק
יו רשוודהשידור בבית וניפוץ־שמשות

 הקטן האזרח לעשות צריך מה ? יותר עילו
 אצפה ? כזו רוחנית אלימות מפני להגנתו

 שידורי־הפירסומת על האחראים לתשובת
ברדיו.

חולו! גזלדגרט, חנן

למשלם־המיסיס אגדה
הי מכירים שכולנו במדינה פעם,

 חיל״ בבסיס בכיר קצין היה טב,
 שרצה מסויימת, לעיר הסמוך האוויר
 סמוי, בדיו הכותב עט״פלא, לקנות

 את לכתוב כדי זקוק היה הוא שלו
 של בחנויות למבקר״המדינה. הדו״ח

המופ העט עלתה המסויימת העיר
 בעיר בחנויות אך לירות, 8.00 לאה

 לירות. 7.50 רק מחירה היה אחרת
 תוך אל זינק הוא השתהה. לא הקצין

 האחרת. לעיר וטס מגיסטר״ ה״פוגה
 אתם איך לעצמי מתאר כבר אני

אגו 50 לחסוך שכדי בגיחוך, אומרים
 אך כל-כך. להתאמץ צורך אין רות

 חייב כשלנו, נצרכת בארץ בימינו,
 מכספי אגורה כל לחסוך הרמטכ״ל

משלם־המיסים.
תל-אביב שריק, יוסף

ם ל עו ה ה 2071 הז


