
ש החדשה הידידות
ל ותפרח תלן גילית
 אם אף נפלא. משהו
לקל תוכלי לא תרצי,

 בן אתה, אותה. קל
 לנסיעה התכונן טלה,

 ל־ תוסיף היא ארוכה.
 תרצה/ ואם אישיותך.

 של קינאה לכיסך. גם
תצ לא לעבודה חבר
 ייכשלו סיכסוכיו דרכך. את לשבש ליח

הג׳וב. את לך דווקא יתנו והבוסים

ואפור. שיגרתי שבוע
 הרבח כך יימשך הוא
 לא להישמר עליכם זמן.

ול הגבול את לעבור
ב עתידכם את הפקיד

הפרי תקופת הגורל. יד
 קרוב מאדם שלך דה

ל מעבר תימשך אליו
 של בסופו אבל מצופה,

אליך. ישוב הוא דבר
 גורלך. עם והשלימי שהוא כמו אותו קבלי

לעצמך. תזיקי ורק אותו לשנות תצליחי לא
* * *

ממוש הפסקה לאחר
עצ להיות חזרת כת,
 השלווה את נצל מך.

 אתה ממנה היחסית
 את לקדם כדי נחנה

 לשפר בעבודה מעמדך
 במישפ־ היחסים את
שו על עין פקח הה.

 לך הכפופים ועל תפיך
 מדברי־ תתרשם ואל

 לו תניחי אם — תאומים בת חנופה.
לעצמך. סבל רק תגרמי — עלייך לרכב
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 על השבוע תסמוך אס
 ולא שלך, האינטואיציה

 החלטות לקבל תהסס
הכס במישור חשובות

 לרשותו עומדים פי,
 לעשות רבים סיכויים
ולהב מצויינת עיסקה

לאורך עתידך את טיח
אינה ההחלטה אם ימים. ______

 מלוא את הפעל בידך,
 לשכנע והשתדל הסמכא, בר על השפעתך

תצליח. ואז — עמדתך את לקבל אותו

 בפניך יעמדו השבוע
וע חדשים, אתגרים

 להתאמץ יהיה ליך
 כש־ את להוכיח כדי

 בת־ ויכולתך. רונך
 שלא הזהרי — אריה

רג בסערות להסתבך
 לגרום העלולות שיות

 ודיכאון. לאכזבה לך
 בקור״רוח, תנהגי אם

 הנאה, הרומנטיות מהרפתקאותיך תפיקי
 כה. עד חלקך מנת שהיה הסבל במקום

* -¥■ *

ב שב השבוע בתחילת
 לצבור השתדל שקט.

תז הבא בשבוע מנוחה.
הפי כוחותיך לכל דקק
לך, גס והנפשיים. זיים

ל השבוע כדאי בתולה,
 בין להתאמץ. הפסיק

 עמל תראי לא וכה כה
 זאת עם יחד בטירחתך.

בני־בתולה, לכם, כדאי
ה לעומת מצוקה. לשעת לחסוך להתחיל
אושר. בחובו צופן עתידכם הרעות, בשורות
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מ או משפחה מקרוב בלתי־צפוייה מתנה
 כגמולו. לו והחזירי אותה קבלי קרוב. ידיד
 חוויות. מלא שבוע מצפה מאזניים, בת לך,

מתכ אתה אותה פעולה
 חודשים, כמה כבר נן

לשבי השבוע תתבצע
 השבוע סוף רצונך. עות

ארו לנסיעות מתאים
 את יפיג גס זה כות.

הי בך. שהצטבר המתח
 מן מייוחד באופן זהר

 רחוק. לטווח הנסיעות
 סכנה לך ,שנשקפת לא

 דומה, משהו או פיזית
 בעקבות שתבוא דברים שהתפתחות אלא

בעתיד. רבות לך תפריע — כזו נסיעה
+ * +

ה שהאנשים וההבנה האהדה למרות
לפ תיאלץ כלפיך, מגלים אליך קרובים

ה הבעייה את תור
 בכוחות לך מציקה
ל ניסיונותיהם עצמך.

ויוסי ייכשלו, לך עזור
למ מיותר מתח פו
 בלאו גרוע שהוא צב

 נעימה הפתעה הבי.
 סוף לקראת לך צפויה

 אפשרות וכן השבוע,
 תחת טובה לגמול
קרוב. לידיד טובה

 את המסתירה קרובה, מחברה הזהרי
חלקלקות. דברי של במעטה מחשבותיה

■¥■ + •¥■
 מכריעים שינויים יעמדו השבוע של במרכזו
 למצוא עלול אתה המשפחה. לבעיות ביחסך

 ומהסס, נבוך עצמך את
הצפו שהשינויים מאחר

ויסו חריפים יהיו יים
 מכפי יותר הרבה דיים

 — קשת בת ששיערת.
 עלולה שלך הרשעות

הפסי בעוכרייך. להיות
 מסביב רק להסתכל קי

 והשלימי שלך לפופיק
 אנשים שגס העובדה עם

בע הם בעולם נוספים
 על ותבואי להם להציק חדלי קיום. זכות לי

 להימורים. טוב השבוע — קשת בן שכרך.
•¥■ * *

מו רגשית. מבחינה סוער שבוע לך צפוי
 לא כדי מתמיד, יותר ער, שתהיה טב

ה ברגשותיך לטעות
האנ כלפי אמיתיים

אליך. הקרובים שים
ברגשותיך, תשלוט אם

חבר להצלחה תזכה
 באנשים ותפגוש תית

ה במקום מעניינים.
 התקדמות — עבודה
ה בטוחה. אך איטית
ש אתה שבו דיכאון

 יחלוף באחרונה רוי
מח יותר קצת מקדיש היית אילו מהר.
נשכר. יוצא היית — הטוב לאדם שבה

¥ * *
 להעסיק עשויים בני־משפחתך עם יחסיך
 ורק אך מתרכזת את לראש. מעל עד אותך

 לב שמה אינך בילדיך,
 הפתעה המשפחה. לראש
באמ לך צפוייה נעימה

 תגזים אל השבוע. צע
 ארוך. לטווח בהשקעות

 אתה כך, תעשה אם
 אחד ברגע לאבד עלול

ב תשוב שלא הזדמנות
 יותר. אף או שנה משך

 התחילי — דלי בת
י* ב־ זה בשבוע כבר

 קצר. זמן לפני במוחך שעלה הרעיון ביצוע
 קרוב. ידיד בעזרת לבטח- יצליח הוא הפעם

¥ * *

 מה זה ! חזקים עצבים
השבוע. צריך שאתה

וח אחוריך על שב
לק לא השתדל כה.
לקורקבן. מעל פוץ

 שיש במה השתמש
למ תגיע אחרת לך.
ב תצא לא טמנו צב

 לשעת חסוך קלות.
 עומדת היא כי צרה.

ה זה לא אם החכם, הוא ומי בפתח.
 מראים לך דגים, בת ז הנולד את רואה

 רבים. ובילויים אהדה של שבוע הכוכבים
 אותו בהכרח איננו ״אהבה״ המונח אך

!היזהרי לכן אליו. מתכוונת שאת מושג
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מכתבים
6ורדיי0אב חוקים

 ״מחוץ אבנרי אורי שיל מאמרו למיקרא
אב חוקים על ),2070 הזה (העולם לחוק״

 שלא נזכרתי, בתוקפם, שנשארים סורדיים
 על עלידהשלום, בן־גוריון, את תקפתי פעם

 ״אור כעל ישראל עם על לדבר שהיריבה
 לפי מדינה הקים שהוא בעוד לגויים״

 של אינטרסים לפי שחוקקו הגויים, חוקי
הדיו לחברי־כנסת חסינות והעניקו מעמד,

 בעיסקי פליליים עונשים המחוקקים טות,
 שאין אבסורדיים חטאים וממציאים ממון
בהם. לעמוד יכול הציבור רוב

 ר׳ אשת שברוריה, מעניין וגם משעשע,
 נאמר: לקח. התנא בעלה את לימדה מאיר,
 עוד ורשעים הארץ מן חטאים ״יתמו
 אלא כאן, כתוב לא ״חוטאים״ אינם.״

(אבסור חטאים שייתמו כיוון ״חטאים״,
 ברוריה הגיון אינם. עוד רשעים ואז דיים),
 ״■בינה כי חז״ל נכונות למעשה, מוכיח,
מבאיש.״ באשה ניתנה יתרה

תל-אביב זרחץ, אלכסנדר
באשפוז הבטחות

ההבט מכל הבחירות, אחרי שיוותר מה
 זה הבומבסטיות, והמודעות המצעים חות,

אילו לפועלי-הניקיון. ואשפה פסולת הרבה

 שהופרחו מההבטחות עשירית רק קויימה
 גיליונות־ של טונות על ונכתבו באוויר

היום. שונים המדינה פני היו נייר,
באר־שבע רביבו, דוד

בדימעה חזודיס
 כאלה גדולים בקיאים לי נעשיתם ממתי
וביהדות? בתלמוד

 במדור ),2071 הזה (העולם בעיתונכם
 את כהערת־שוליים פירסמתם ״במדינה״,

הד לשינוי התנועה על שנפוצה הבדיחה
 באגדות כבר נקבע שעל־פיה מוקרטיה,
 בארבעה תזכה ד״ש כי רבה״ ״בראשית

 התשיעית לכנסת בבחירות בלבד מנדטים
 בחוץ,״ וזורע בפנים ״ד״ש נאמר (שם

כתבתם).
שנא מה לדייק, רוצים דווקא אתם אם

 בפנים ״דש הוא: אונן מעשה על שם מר
 זרע לשפוך זורע. ולא בחוץ,״ וזורה
 זריעה. ולא זרייה, פעולת הוא בחוץ
 מפקיע־הקרקעות זורע, שהאלוף ייתכן

נו שתנועתו ישראל, ערביי של 1 מךספר
 הקרקעות, בהפקעת המאבק דגל את שאת

 לזו- מזורע שמו את להחליף צריך אומנם
בעיניים. חול זורה מלשון — רה

חיפה ליפשיץ, יעקב

השני הצד את לחשוף
 הרוזן כתב שנים כשלוש־מאות לפני .

שה על להיעלב ״אין רושפוקו: דה־לה
 שכן האמת, את מאיתנו מסתירים אחרים

 רבות פעמים מעצמנו אותה מסתירים אנו
 הם, הזה העולם של מאמריו כל־כך.״

ה בקרב השנוי־במחלוקת דבר ללא־ספק,
 בכך, לעסוק בכוונתי אין בישראל. ציבור

 משהו לחדש שאפשר לי נראה לא שכן
 בגיליון העורך דיברי וראה זה. בהקשר

 הולדת יום — יקר״ ״קורא (מדור 2065
הזה). להעולם 27

 את אני מוצא העיתון של כקורא אולם,
 לבחון עלינו האם תוהה: אחת לא עצמי
 כאן ואחזור ? בלבד אחת אמת תמיד

 רושפוקו: דודלה הרוזן של דבריו אל
 הסיסמה את דיגלו על חרט הזה העולם

 אך פנים.״ משוא וללא מורא ״ללא של
 כדי זו סיסמה לנצל באפשרותו אין האם

 האמת, כל את הקוראים בפני ■להציג
? שהיא כמות ורעה, טובה

 של האחרונים הגיליונות את סקרתי
לא שלי, במחנה לעיסוק ופרט הזה, העולם

 אחר, טוב דבר אל התיחסות שום מצאתי
!כזו ויש אחרת. טוביה אמת אל

 רבות פעמים היא השקר מפני ״הסלידה
 לד־ מישקל להוסיף כמוסה כוונה בחינת
 דת.״ של כבודה לדיבורנו ולהוסיף עותינו

(הנ״ל).
 עיתונכם דפי מעל הפך שלי מחנה כן,
 טובים דברים אין עוד? מה אך לדת,
עי תיפקחנה אולי זאת, ובכל לכך, פרט
? סביב הנעשה לכל ניכם

קור בפני לחשוף צריך שעיתון כשם
שחיתו ועוד עוד סקופים, סנסציות, איו
 כך שחסר, שקל ועוד ידין ייגאל של יות
 סנסציות קוראיו בפני לחשוף צריך הוא

 לעסוק שאין כוונתי ואין אחר. מסוג
 שיש אלא הראשון, הסוג מן בסנ&ציות

 ומתי הגבול, נמצא היכן לעיתים לדעת
השני. הצד את ולהציג לעבור מותר

 אלה בעצמכם אתם הייתם לא האם
 הבנת של הסיסמה את דיגלם על שחרטו

ו השני הצד
 ירושלים אילן, ירון

הישראלית בטלוויזיה נזענות
 הטלוויזיה מאפשרת איך מבין לא אני

גולד אורי כמו לכתב שלנו הממלכתית
 הזה האיש כתבותיו. את לפרסם שטיין

מפ שקולו בכך די ■לא גזעני. פשוט הוא
 עוד הוא בלילות־שבת, ילדינו את חיד
 בשבוע במבט הכתבה את •לפתוח העז

 בר־יוחאי שמעון רבי חגיגות על שעבר
 גדי את שם פגשנו ״לא במילים: במיריון,
 בוזגלו שם היו אך הראל, מחטיבת״ ויפתח

 לנו לומר התכוון מה וכר. מדימונה...״
 רמז האם זו? מטופשת באמירה גולדשטיין
 שמות בעלי רק קיבלו הראל שלחטיבת

 בר־ שימעון ׳שרבי או אשכנזי, צליל עם
? מרוקאי היה יוחאי

בתמו תיארה שאגב הכתבה, כל לאורך
 ים־תיכוני, — עדתי פולקלורי ובצליל נה

 מכל פחות לא לנו ושייך יפה שהוא
 גולדשטיין התייחס אחר, תרבותי פולקלור

 ממנו נחותים אנשים כאל המרואיינים אל
 צר הראל. הטיבת איש בן־התרבות, —
 דומות תגובות לראות זכיתי שלא מאד לי

והטל הרדיו מדורי שיל בביקורות לשלי
בעיתונות. וויזיה

נהריה ורדי, נחום

הי!טן ההבדל יחי
 הבחירות שלפני התקופה בין ההבדל מה

שלאחריה? לזו לכנסת
 (המים־ הקירות מדברים הבחירות לפני

הבחירות, אחרי אלינו. הגדולות) לגות

!הקירות אל מדברים אנחנו
פולי שבדיחות להזהיר, רציתי ובכלל

 כשהן לא אבל מאד, משעשעות הן טיות
בשילטון.

 ירושלים ישראלי, ד.

שריד יומי של העקרונות
הכ בעד הוא שריד שיוסי שידוע מאחר

 בעד פלסטינית, ביישות ישראלית רוז
 הרישמית הנציגות עם רישמי משא־ומתן

 שלום ובעד הפלסטיני, הערבי העם של
 לא ישראלי־פלסטיני, ודו־קיום פשרה של

 בשימעון תמיכתו פשר היום עד לי ברור
מנוג שלו מדיניות־החוץ שעקרונות פרם,
לעיל. המצויינים לאלה בתכלית דים

 גוש־אמו־ בעקרונות למעשה תומך פרם
 לגוף הצטרפת לא שריד, מר מדוע, נים.

 שלי, כגון השקפותיך, את התואם פוליטי
 ביוזמה אחר במועמד תמכת לא למה או

 ראש־הממ־ לתפקיד אחר מועמד להצגת
הש שונו האם ופרם? רבין מלבד שלה,

כיום? הן מה כן ואם קפותיה


