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 תגרום ניפרת יזגזבה
 אדם עם ידידות לן

 גלה מזמן. סהיכרת
 גחוג השבוע סוף את

 את רסן המשפחה.
 מיר־ את והפנה יצוין,

 ו־ גונות לשיגרות צך
ה ההשפעות גרוכות•
 לוחצות אשר מרגיזות,

 עשויות השבוע, עליך
במלח עצמן תשקיעי לא רק אם לפוג
העולם. את תתקן אל בטחנות״רוח. מות

♦ ♦ ♦

 לעבודתך רצינית גישה
ככד־ עצמה את תוכיח

הבחי מכל מאוד, אית
ב סלולה הדרך נות.
 פעילות לרומנים, פניך

 והתחייבויות חברתית
הי לנצל דאג רגשיות.

 ולבנות זו, הזדמנות טב
 תפתח אותו בסיס לך

 אל הבאים. בשבועות
 אך השטחים. בכל — נועז להיות תחשוש

זה. בשבוע בריאותך על לשמור הקפד
¥ * ¥

 עדיין נאבק אתה אם
 או מנוגדים רגשות עם

 ואינך מנוגדות, מטרות
 לידי להגיע מסוגל

 עוד יעברו החלטה,
ש עד רבים חודשים

להי באפשרותן יהיה
 לנתח מעצבנותן, רגע

 סיבוכים ללא בעיות
ב ו״לחתון" מיותרים,

 מזמן. זאת לעשות עליך היה בו מקום
קלת. מורת־רוח לן תגרום קטנה מתנה
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 ותתבונן עין תפקח אם
ובאירו באנשים היטב
אותך, הסובבים עים

 לרומן סיכויים צפויים
ה לקידום או נעים,

החבר והמעמד קריירה
 שהתחלת משא־ומתן תי.
וש מה, זמן לפני בו

הרא בשלביו לך נראה
פזיזה, כהרפתקה שונים

 מאוד. נבון כצעד השבוע להתגלות עשוי
בעתיד. גדולים רווחים יישא הוא :ועוד
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למ אותך. אוהבת היא
 את משחקת שהיא רות

הקשוחה, של התפקיד
לך. ורק לו שייך ליבה
לפ עתידה קלה מחלה

 סוף לקראת אותר קוד
 מיציאות הימנע השבוע.

ב בעיקר מהבית, רבות
לח יכול אתה ערבים.

 תצא לא ואז שוב לות
 השבוע מצפה לך סרטן, בת בקלות. מזה

בלתי־צפוי. ממקור לא־נורמלית הפתעה
¥ ¥ ¥

 לקית בה קלה, מחלה
תע השבוע, בתחילת

אח להשאיר בלי בור
ה בחיי עקבות. ריה

 משבר חל שלן אהבה
 תתגברי. עליו גם קטן.
 תדעי אם רק אבל
 פנקי להתנהג• אין

 להבין לו ותני אותו
 והיחיד האחד הוא כי

או לעזוב עלול עוד הוא אחרת בחיין.
וגרוע. יבש שבוע צפוי אריה, לן, תן.
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 תיוודע בסוד שומר שאתה מסויימת פרשה
 לך לגרוס ועלולה נכון, הלא לאדם השבוע
 את שתכחיש טעם אין גדולה. נפש עוגמת

 האדם כאשר העובדות
הש בפניך. אותן יטיח
 אליו, אוהד להיות תדל

 זה הוא הכל, אחרי כי
הש העניין. מכל שסבל

 מעשיך את לכלכל תדל
 השבוע זהירות. ביתר
 אל לעסקים. מאוד טוב

 בביטחה לפעול תהסס
 הצלחתך — ובמהירות
 בת־מאזניים מובטחת.

 לך נוטר לנאמן, אותו חושבת שאת מישהו
ממנו. היזהרי — העבר חשבון על טינה
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ה סוף לקראת תיכננת אותה נסיעה
תלו שאינן סיבות בגלל תידחה שבוע,

 עוד נורא• לא בן. יות
 נסיעות לן צפויות
גדולה, עיסקה רבות.

שותפים, הייתם בה
באש לפועל׳ תצא לא

 מעוני אם לכן, מתכם.
 להמשיך אתם יינים

בחרתם, בו במיקצוע
להתאמץ. יהיה עליכם
 הכללכי מצבכם אחרת

 מיום רע וייעשה יילן
 השבוע לן תהיה זאת, לעומת ליום.
אהוב. משפחה מבן נחת-רוח הרבה
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 להיענות'להזמנה תחששי אל — קשת בת

 לך נדמה אם גס חדש, מכר של מפתה
 להפילך מבקש שהוא
משוכ את עוד כל בפח.
 גס הוא רצונו כי נעת

ש סיבה כל אין רצונך,
 יותר לקראתו תלכי לא

 התמכרי הדרך. ממחצית
 למיצוי יכולתך כמיטב

 שמוזאפש־ ההנאות כל
 האחרון. בזמן לך רות
 — להמר נוהג אתה אם

ל מתאים אינו השבוע
 קרן על כספך את לשים עלול אתה כך.

ארוכים. מטיולים השבוע הימנע הצבי.
¥ ¥ ¥

 שיחה, בעת טמן שיתעלמו סכנה כל אין
 יש ובקולך עז, ביטוי בכוח ניחנת באשר

ובוטח. החלטי גוון
 אתה גדול קהל בפני

 אן במיוחד, מבריק
 ש- לשכוח נוטה אתה

 שניים דרושים לשיחה
שי לבן נותן ואינן
 לבטא אפשרות חתך
 גם אתה עצמו. את

למצבי־ מדי יותר נתון
ל יודע ואינך רוח,

 של בתגובותיו הבחין
 המכריע הגורם למעשה, וזהו׳ בו״זוגן•
אלה. בימינו ומאושרים תקינים ביחסים
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סי לך יעניק מתעניין אתה בו חדש נושא

 מקשרים תועלת להפיק עשוי אתה רב. פוק
 להגיע קשה משפחתיים.

חשו להחלטות השבוע
מת ובליבך מאחר בות,

סות השפעות רוצצות
 להתייחס השתדל רות.

 ובמידה לעובדות, רק
 כל דחה מצליח, ואינך

 למועד חשובה החלטה
מ הימנע יותר. מתאים
ל שותפיך עם מריבות
•־׳ דעתו את וקבל עסקים,

ה פרוטתך את השקע עליך. הממונה של
תצליח. השבוע כי — בהימור אחרונה
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 הקרובים לאנשים תן
ה את להחליט לן

ב החשובות החלטות
עו אתה אם מקומן.

 עושה או קניות רן
— פיננסיות עיסקות

 גדול סכום תישא אל
ה המצב במזומנים.

 נתון אתה בו מבין
 שבועיים תון יעבור

 אשר את שתדע בינתיים, אן שלושה,
האינטר מישמר על לעמוד עליך לפנין.

 במידה עידני תהיה לא אם שלן• סים
 אל הרבה. להפסיד עלול אתה מספקת,

החדש. ברעיונך להתחיל השבוע, תנסי,
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 מסנוור בארץ, הימני הכוח ובכלל כוד,
 הצביע שהבוחר לשכוח לנו אסור ומסוכן.

 אהדות או זהות מתוך לא שהצביע כפי
 לאומני שיטפון של ברגע אלא רעיונית,

 נגד קול־מחאה מעין משהו ל-סינוי, ורצון
 חריפה היתד, המחאה אך מושחת. •שילמו!

 בלתי־שפוייה ספק וללא בלתי־שקולה מדי,
 קבוצת בידי הכוח את נתנו הם לחלוטין.

 יותר מסוכנת שלדעתי לאומניים, קנאים
הקיצוני. בשמאל רשימה מכל

 המושאל, שהזוהר זמן כל לרחוק, במבט
 נראה העתיד יועם, לא הימין, מתהדר שבו

 ימי וצנזורה, שררה ימי ומפחיד: קודד
מתו חדשות מהדורות בן־גוריון, עמוס
ש הדיקטטורה ימי — ומשופצות קנות

חלפו.
 בטעותו? י אל ר היש׳ הבוחר יבחין מתי

ביט על מרחפת שסכנה הציבור יבין מתי
מישפחתו? ושלום פרנסתו חונו,

 בסכנה נבחין הקרובים בשבועות כבר
 על ידיים ילחץ הליכוד כאשד המרחפת,
 שדון, אריק ועם המפד״ל עם המוגמר

 מול ומדכא, מפחיד ימני כוח יצירת תוך
 ד״ש המערך, של ושיקול־דעת שפיות
 להכניע הצליחו הם ול״ע. שליי (אולי)

 לשינוי, האדיר הפסיכולוגי בלחץ העם את
 איבוד של התפרצות היתד, התוצאה אך

התוצאה. והרי הלאומית׳ השפיות
 כמו הליכוד את מכר אכן וייצמן עזר

 שזה לנו ומתברר קוקה־קולה, שמוכרים
 תוך הליכוד. של האמיתי ערכו אומנם
להג ולא — הבוחר לדייגשות אישית פנייה

 משך אפלים, יצרים על פריטה תוך — יונו
לקלפי. האזרחים את הליכוד

 ביותר הקרוב בזמן שכבר יתברר כאשר
 הצליח לא שהמערך לצלקות הליכוד ייגרום
 יבינו שילטונו, שנות בשלושים לגרום

במו־ידיהם. קיברם את כרו כי הבוחרים
ץ מ תל־אביב שמלקס, כני

השפויים גורל
מצו מול שנערכה בהפגנה נוכח הייתי

דיין של מינויו לפרשת בקשר זאב דת

 חילוקי־ מכל להתעלם צריך מחנו•,־השלום.
 שעלולים בפוטנציה, והסיכסוכים הדיעות

 ולהמשיך המאוכזב, המחנה בקרב לצוץ
 את שירפה אסור — הכישלון במאבק.

 להודות ההזדמנות :זוהי ומוחותינו. ידינו
 במערכת־הבחי־ חלק שנטלו האנשים לכל
 מאמץ. חסכו שלא המחנה ולראשי רות

!במאבק המשיכו — 'למעננו
השפזייה ישראל נאמני

 שתמכו המונים אותם לכל פונה אני
 חשבו אך רעיונית, מבחינה של״י במחנה

 מערך. להצביע יש פוליטי כתרגיל כי
 אנחנו רק נותרנו הבחירות אחרי נכון,
הע אנו שלא ביודענו זקופי-קומה, ואתם
 אתם אולם לשילטון. הליכוד את לינו

 בגללנו כאילו אבסורדית טענה טענתם
 רוב התאפשר ולכן למערך, קולות חיסרו

 ד״ש + של״י + מערך אגב, (דרך לליכוד
 + מפד״ל + ליכוד את עוברים לא

שלומציון).
הרא ההוכחה כל לעיני נגלתה כעת

 דיין משה של מעברו לטעותכם. שונה
 המערך מצביעי אלפי עשרות כי מוכיח,

 וחברי אני לליכוד. בעצם קולם את נתנו
 של״י את המייצג אדם כל כי יודעים,
 ונגד מערך ממשלת בעד ידו ירים בכנסת

 שותף להיות בלי אפילו ליכוד, ממשלת
קואליציה. באיזושהי

 מבחינת כי לטעון יכולים אתם נכון,
הש במקום שהיה דיין, הפוליטי התרגיל

 עליכם אך בכנסת, בטוח ממילא ביעי,
 גוש + ליכוד + דיין 'אם כי להודות
 היו(ועדיין לקולותיהם, זקוקים היו אמונים

 הגבו־ מהמקומות דיין של חבריו עלולים)
הלאו הליכוד לממשלת מצטרפים ליים

מנית.
גבעתיים קאופמן, יוסי

 של המנדטים שני על שמח מאד אני
ש למרות התשיעית, בכנסת של״י מחנה

 לרוע־מזלנו אבל בשלישי, לזכות יכולנו
 בדרכו, להמשיך המחנה על הצלחנו. לא

שלום. עוד ויהיה יום יבוא ואולי
אוס־אל־פחם מחמוד, חמזה מחג׳נה

דיין נגד כהפגנה פעיל מאיר
להתרגש לא רק

 עדר כיצד שם ראיתי ).2074 הזה (העולם
 מאיר את מקלל חסרי־בינה לבנטינים של

 ״תלך יהודים״, ״שונא אותו ומכנה פעיל
פני ועוד אתה״ וילנר, ״אתה לרוסיה״,

להת שלא לפעיל מציע אני שכאלה. נים
שב שאנשים אלה, מתופעות מדי רגש

 אותו מכנים המחדל, על שמעו לא וודאי
מה דיין את ואילו טפשיים, בכינויי־גנאי

ומשבחים. ללים
 בן־ציון בשדרות פגשתי, לביתי בדרך

 מועמד שהוא לו והודעתי אבנרי, אורי את
 והמשיך חייך אבנרי שם. לקטילה־רבתי

 חשבתי אני ואילו ההפגנה, למקום בדרכו
 אנשים של גורלם מה בצער, לעצמי
במדינת־ישראל. היום שפויים

תל־אביב ורטר, י.

כמאבק להמשיך
 זזה המדינה נמצאים. אנו קשה בשעה

 מחנה־שלום של ללידתו והציפיות ימינה.
 חשוב עכשיו דווקא התממשו. לא גדול

של איחודו על מתמיד, יותר לשמור,

לגננת? יסביר מי
)2073 הזה (העולם לקרוא זועזעתי ממש

 שאובחן מאשקלון, הילד של המיקרה על
 תמיד שלא מראה רק זה כמפגר. בטעות

קו מורה או שגננת למה להאמין צריך
בעת.
 ואנו בתי, עם דומה מיקדה קרה לי

 חסרי־השכלה, או ילדים לעשרה הורים לא
 להציל וזמן כלים יותר לנו שהיו כך
 מילחמות לנהל נאלצתי אומנם בתנו. את
 כיום אך שהצלחתי, עד מחלקת־החינוך עם

רגיל. בבית־ספר א' בכיתה בתי לומדת
הד יקבלו שגננות לדעתי, מאד, חשוב

 ילד בין לאבחנה מעולה מיקצועית רכה
 גורל את יחרצו ולא מפגר, לילד נורמלי
כלשהו. ידע ללא הילדים
הבעייה. את שהארתם יפה

חולון כהן, רינה
מהשכל הופשח

לא דומים, במצבים כבר שנאמר כפי
)10 בעמוד (המשך
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