
 שלך חאישי הקסם
מ להיחלץ לך יסייע
 הדימיון מביך. מצג

 אותך חנן בו ה׳פורה
 להיראות עלול מזלך

 אנשים בעיני השבוע
ב בהפרזה מסויימים

 עליך המציאות. תפיסת
אכ מלהיות להישמר

 האנשים אחד כלפי זר
 ביותר. אליך הקרובים

 שונה. באור ותיראה תימוג ריגשית אכזבה
¥ ¥ ¥

 בלי ציבוריים, במקומות לשבת מרבה אתה
מועילים. דברים לעשות

 מינהג לשנות נסה
 שיזיק לפני זה, פסול

 את לחפש תנסי אל לך.
 הוא — בעבר עתידך

לעו וזהו. אותך עזב
 השבוע תפגשי זאת, מת

אותך. שיקסיס אדם,
 תצליחי נבונה, בגישה
חיבתו. את לרכוש
המצי נפשיות בעיות

ב להתרכז לך מאפשרות אינן לך, קות
 קצת רופא. עם התייעצי נחוצים. דברים
 רוחך. מצב את לשפר עשוי בילוי,

¥ ¥ ¥
ב המתחיל התנגשויות ומלא חזק חודש
 אל ממש. אלים, שבוע

 :השם למען תריב,
ל לגרום יכול אתה
 ביותר שלילי לא אדם
 ואל מאוד. רציני נזק

 אתה :לתאונות תיכנס
 לאסונות, לגרום עלול
 לכך. להתכוון מבלי
 שלא ספק אין אבל

 מכל להימנע תוכל
אי סיכסוכים מיני

 הכלכלי, במישור שיים,
 סימפאטי, לא מישפט גם ייתכן טימי.

והתחש הבנה בעזרת רק לפתור שאפשר
כדאי. זה והתחשבות! הבנה גלה בות.
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והאינ־ האישי

ני 21 ו  ־ בי
לי 20 ביו

 יצר לרסן עליך יהיה
 להגיב מנת על מסויים
 או מילים על כראוי

 אל אחרים. של מעשים
אבו בחלומות תידבק

 את מבזבז אתה — דים
 יהיה תועלת. ללא זמנך
 אחריות ליטול עליך

 משפחה בן של במצבו
גמי יותר קצת קשיש
במ לך, תזיק לא שות

אחת. מפעולה ותר
¥

)וויו1
לי  - ביו

ט ס גו או ב
21
21

פרנסה.

 לעשות כשתצטרך יוחד
¥ *

 מוסיף הנפשי מצבך
ב וזאת, — להשתפר

 חדשות, היכרויות זכות
התפת כמה ועל-יסוד

 לך, המוכיחות חויות
 הסיכויים כל לך יש כי

 הקשרים את לפענח
 למצב אותך שקשרו
ית כישרונך עצמו.

 למבוכתך ברבים, גלה
 תהיו אל ולשמחתך.

 למטרות זאת נצלו שוטים,
¥ ¥ .¥

ב שלך והמרשימה הברורה הדיבור צורת
 אותך תזכה אלה, ימים

לשכ ובכושר ביתרון
תיו אחרים נע  לרעיונו

בי לידי עכשיו הבאים
ש בתנאי מעשי, טוי

 בלב בהם מאמין אתה
 דגים ממזל ידידה שלם.

 להיות עשוייה שתפגוש
מענ שיתה אשת לך

להיס עלול אתה יינת.
 דת על בשיחותיו חף

 מטיף של הרושם את בה וליצור ומוסר
 אותו הסובבים כל את לחנך המנסה דתי,

לעתוד. להיערך הזמן זהו נעלים. לערכים

*1
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 מוכן המון, רוצה שאתה הגדולה צרתך
 ללכת יודע אינן אך כך, לשם לסבול אפילו

 שצריך. מתי הסוף, עד
 בידך תיפול השבוע

 על להתגבר הזדמנות
 תחמיץ אס ;חולשתך

 יודע מי הפעם, אותה
 בידך יעלה שוב מתי

 המלך. דרך על לעלות
 חיי־האהבה, במישור

להי החודש נכנם אתה
 ונגוס טעם גבוה. לוך
 רק חיים שתוכל, ככל
עבורך, טוב יהיה השבוע אחת. פעם

מכתבים

האזנ״ס
ר 2{ ב מ ט פ ס  ־ ב

ר 22 ב טו ק או ב

¥  ¥  ¥

 עומדות בלתי״צפויות כספיות הוצאות
 אל מביך, מצב בפני לעמוד לך לגרום

המצב אומנם :דאגה
 תיחלץ אתה אך קשה,
ה בעתיד בכבוד. ממנו
 לך צפוייה רחוק יותר

 קדימה ניכרת צעידה
 יחד הכלכלי. במישור

הזאת, ההתפתחות עם
ני התפתחות תבוא
להצ- הקשור בכל כרת

ך____ ת ח ה בנות בקרב ל
ש המכתב היפה. מין

בקרירות. לו עני ומרגיז. מפתח — קיבלת

11ן1ע
ר נ טו ז י  - או
מבר ב בנו

22
22

¥  ¥  ¥

 למצב חוזר אתה ומפרך, ארוך מסע
השלווה רגיעה.

 אחר
של

 לתוך אט־אט, תחדור,
ב עצמך ותמצא חייך

 בת כוח. של עמדה
להת תהססי אל :קשת
 עושה הבום אם פטר,

האי במישור צרות לך
 בוזו־ כרוך לא זה שי.

 :קשת בן זה־העבודה.
 נועדו לא וד׳ ג׳ יום

 העיסקי. בתחום לזינוק
-מה על לשמור דע

ןןשו11
ר 1{ ב מ ב  ־ בנו

ר 20 ב מ צ ד ב

לו. יש שכבר

¥  ¥  ¥ -

 בסודי־ שמור יתר. מפיטפוט היזהר
 אתה עליו חמיבצע פירטי את סודות

ש כדאי כרגע. עובד
ש מזה דווקא תיזהר
 שהוא חושב אתה
 הוא — הטוב ידידך

 לכל אורב אחר ולא
 לכל מפיך, שייצא רמז

 אתה שתעשה. מישגה
 עליך יהיה לכן, בודד,

 הזה באתגר לעמוד
 של גיבוי ללא לבדך,

ההצלחה. בדרך תמשיך תצליח, אם איש.

ר 21 ב מ צ ד  ־ ב
ר 19 א נו בי

¥  ¥  ¥

ההז את לכס שיתן אתגר מחפשים אתם
על את להוכיח דמנות

 התלהבותכם יונותכם.
אווי השבוע תשרה

 על התלהבות של רה
 אותכם. הסובבים אלה

 שהשנה, להזכיר כדאי
 לבני טובה שנה היא
להי החושבים דלי מזל

 אולי מוטב לכן, נשא,
 שהשנה לפני להזדרז

סיומה. אל תגיע

ר 20 א נו  ־ בי
אר 18 רו ב פ ב

¥  ¥  ¥

 לידידך, נדיבות קצת שתגלה הזמן הגיע
 ייתכן למענך. עשו שהם מה כל אחרי

ב קשיים לך וייגרמו
 אס תוכניותיך. הגשמת

— דוחק העניין אין
 קצת שתמתין מוטב

 דבר שום תעשה ולא
 שיגיע מכתב גורלי.
 דעתך את ישנה אליך

אליך. קרוב אדם על
 תהיי אל — דגים בת

 הגיע ותרנית. כל־כך
 לעמוד שתלמדי הזמן

 בסופו״של-דבר. לך ישתלם זה שלך. על
עיקביות. דיעות בעלי מעריכים אנשים

אר 19 רו ב פ  ב
ס 20 מר ב

)7 מעמוד (המשך
 אותו מבין הוא אין בעצמו מציינו אבנדי

שלו לפני אותו הבין שלא כמו ,1977ב־
בדליה. שנה שים

 אחד רגע של לתיאור מתייחסים הדברים
 ששם בדליה, אמפתיאיטרון באותו שהיד.

 שגם למרות זאת אומר (ואני הבהמות
הרגש אחד-נך שנים זרק שם, הייתי אני
 לקבל כדי נתכנסו, הייתי) בהמה איזה תי

 לפי קמו פקודה, לפי שטיפודימויח מנת
שרו מגבוה, רמז  התיקווה שידת את ו

 האו״ם. ועדת חברי בשביל מיוחד באופן
 כולם, או — שהרוב הוא, הגס השקר

 — רבים בלשון משתמש אבנרי אורי
 לאומית מדינה לנו ״מגיע כי אז חשבו

 השני לעם כזאת שמגיעה כשם משלנו,
בארץ.״

 אבנריר אורי שוכח, לא אולי או שוכח,
 הציונית התנועה של הריישמית שהתוכנית

 בלטימור תכנית היתד, הנזכר, בתאריך
 מדינה כל שללה שבפירוש המשוקצת,
ארץ- כל את ושדרשה בא״י, לא־יהודית

 שסירטו פ,1פלי אחרי פלום -שייצר והבמאי
 אמריקאיות בנערות עסק רוזבאד האחרון
 ערבים וטרוריסטים בידי ד,נחטפות עשירות

 ומובאות התיכון בים מסע-תענוגות בעת
ל...ישראל.

 לייצר פרמינג׳ר אוטו ניסה שנים במשך
 תקופה היתה אכסודוס. לסירטו המשך

אפי ספיר, פינחס המנוח, שר-האוצד שבה
 עזרת את שיקבל לפרמינג׳ר הבטיח לו

 פרמינג׳ר תשלום. כל ללא וחייליו צה״ל
 דולאר. כמיליון בכך לחסוך היה יכול

ו עיסקה יצאה לא למזלנו לפועל. ז
 משה יכול :איך אותי, מעניין עכשיו

 סירטיו לצורכי צה״ל את ,״לגייס״ דיין
 דיין משה בממשלה? שר היה אילולא
 כאשר עצמו״ את ״הקריב הוא כי הצהיר

 לממשלת־הליכוד. והצטרף במיפלגתו בגד
 ״להקריב צה״ל גם כנראה, יצטרך, עכשיו

 של האינטרסים את לשרת כדי עצמו״ את
פרמינג׳ד. ואוטו דיין משה

 להסכים טובה סיבה בילבד זו האין
? של בממשלתו שר להיות שלא בגין

או׳הרה ומוריו דיץ משה
שר להיות כדאי למה

 יש לכך, נוסף יהודית. כמדינה ישראל
 אותו ,משתתפי מבין .ניכר שחלק להניח

 ״אחדות־העבודה״ אנשי היו בהמות, כנס
 ישראל השר ימי ועד מאז השתנו ׳(שלא

יותר. אף קיצוניים שהיו גלילי),
 נגועים שבה הזאת, החולנית השקרנות

 כשואפי־שלום לתאר השמאל, ציוני כל
שאי מכל הרחוקים בארץ ותנועות אנשים

 לדעתי, אותם, העושה היא לשלום, פה
 אומרים (שלפחות מגוש־אמונים גרועים

חושבים). שהם מה
 הבין שלא כשם אופן, באותו ובדיוק

 שהוא שנה, שלושים לפני אבנדי אורי
 בובות אלא אינם איתו שנתקבצו והבהמות

 יעשו ושלא דבר עושות שלא עלובות
ל ,״לדווח מבלי ״להתייעץ״, מבלי דבר,

 או פיתקה ושמספיקה המוסמכים,״ גורמים
 שישירו, כדי שירקדו, כדי .מגבוה רמז

להת שירוצו כדי התלהבות! באיזו ועוד
 רובוטים או בורים הם שימותו. וכדי נדב

 את הזמן כל מחזיקים שהוריהם עלובים,
 שמשמש מה את וסוגר הפותח המפתח

 אורי היה אילו — כ״נישמתם״ אצלם
 תופס היה עכשיו, אפילו זאת מבין אבנרי

 עובר ולא צברית״ ״תרבות היתד. שלא
כזאת. תרבות של

 הוא פקודה שלפי גולם, או בלוף היה
 החלטה לפי רקד, הוא פקודה לפי נוצר,
הגו כמו ועכשיו, קצת להשתולל לו נתנו

 לעפרו, חוזר הוא מפראג, הרבי של לם
 גיסה ולא היה לא הוא אחד שדבר מפני

 המנסה חופשי, בן־אדם להיות :להיות
 שהוא מה ולהגיד רוצה שהוא מה לחשוב
חושב•

ירושלים שחק, ישראל פרופסור

 דיין משה של הידועה חולשתו יעל לדבר
 המארח היה הוא זרות. לישחקניות־קולנוע

 שביקרו כוכבות־ד,קולנוע רוב של הרישמי
 ושר־ביט־ רמטכ״ל שהיה בימים בישראל

 ינצל ודאי שד־החוץ, בתור עכשיו, חון.
 שחקניות שיותר כמה לארח תפקידו את

 ובסרטים חייו על בסרט שישחקו זרות,
אחרים.

 תד-אביב צ׳רניאק, יונתן
 כוכבת־ של כמארח בפעולה, דיין •

גלופה. ראה — ארהרה מוריז הקולנוע
והגזר הצכא

עצמית הקרבה
 כי נכתב, פוינט לה הבלגי בשבועון

 יעל חתם פדמינג׳ר אוטו במאי־ד,קולנוע
הביו את להסריט דיין משה עם חוזה

 כי וציין, הוסיף השבועון שלו. גראפיה
 אוטו זה. סרט הסרטת לצורכי יגויים צה״ל

המפיק הוא זוכר, שאינו למי פרמינג׳ר,

 לחוק תיקון הושג 1977 מארס בחודש
 הרוצות יגשים ליותר שאיפשר ההפלות,

נאותים. בתנאים חוקית הפלה לבצע בכך
רא קואליציוניים, ■שיקולים בגלל כיום,

 זכותה את למכור מתכוונים הליכוד שי
 גורלה על להחליט האשד, של הבסיסית

גופה. ועל
 לכל איפשר לא 1977 ■מארס שחוק למרות

 על־פי וחינם, •חופשית הפלה לבצע אישה
 היה הוא רפואית, ועדה וללא בקשתה

 חוק ביטול קדימה. גדול צעד בכל־זאת
 הנשים, בכלל ישירה ופגיעה נסיגה הוא זד,

המצוקה. משכבות בנשים בעיקר
 ירושלים בנדרסקי, נירה

הקואליצ לשותפיו הוכיח שבגין כמו
 ולהשיג בהם לטפל יודע שהוא יוניים,

 והגזר, המקל בשיטת רצונותיו כל את
 אשר ישראל, לנשי גם עשה בדיוק כך

זכויותיהן. את להדגיש טרח הבחירות לפני
 לתיקון הבטחתו היה בגין של המקל

 בורג של רצונם לפי כמובן ההפלות, חוק
 בימי- עדיין החיים התורה, גדולי ומועצת

ב להרביץ אי-אפשר הרי אבל הביניים.
 גזר אחר-בך לה לתת מבלי במקל אשד,
 לנגד ׳ומנפנפים הולכים אז גסויות...). (בלי

להש היכולת — ומפתה מתוק בגזר עיניה
הצ תמורת צבאי, ׳משירות בקלות תחרר

 עם נמצאים ׳ונציגיו האל ׳מפקפקת. הרה
מבגין? ״שמרנו מי אבל בגין,

גיבעתיים סבירסקי, נוגה

הזה הווולח8


