
שבוע זהו

 מוטב רגשית. מבחינה סוער שבוע לך צפוי
 לטעות לא כדי מתמיד, יותר ער, שתהיה

 האמיתיים ברגשותיך
הקרו האנשים כלפי
 תשלוט אם אליך. בים

להצ תזכה ברגשותיך,
 ותפגוש חברתית לחה

ב מעניינים. באנשים
הת — העבודה מקום

 אך איטית קדמות
 שבו הדיכאון בטוחה.

 באחרונה שרוי אתה
 בת במהרה. יחלוף
חדשים. מחברים השבוע הזהרי — טלה
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 של המיסתורין את הממזג

 כמה עם הרוחניים חיינו
 מוחשיים הישגים וכסה

 במה טוב, שבוע ביותר.
 להימורי־טוטו שנוגע
 או לעיסקי־מניות ופים,

 בן־שור להימורי־אהבה.
ב לשרוץ הפסק —

 לפחות תנצל ו ביתך
לבילו לצאת זה שבוע

תכ אשר ולטיולים יים
 ולא שנים זה ננת

 אותם. לבצע זמן שהיא סיבו! מכל מצאת
* * ¥

 מעליך, והוסרה שעלתה הגדולה העננה
 לך מאפשרת עדיין
החופ במלוא לזוז

 לבני- הרצוייה שיות
אופיי מזל״תאומים

 לקת דע כן על ניים.
בשל בשקט, הכל את
חיפ ללא יחסית, ווה
 תיכ- של שבוע זהו זון.
 שבוע זכרון, ושל נון
 ולא עבודת-בית של
למי ביצועי־חוץ של

מביזבוז״יתר המנעי ניהם.
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זה. בשבוע

פרשת־דרכים. על — כרגיל ,נמצאת את
 לא ואילך שמעתה אלא

בחיבוק־ לשבת תוכלי
 ממך ידרוש הוא ידיים.

 ועצם נמרצים, צעדים
 אותך תדרבן הדרישה
שעלו דברים לעשות

 כל את לשנות לים
 אל — סרטן בן חייך.

עכשיו, דווקא תסתבך,
 לכל עתה זקוק אתה

 קשה שבוע זהו חושיך.
במיוחד. מסוכן לא י

* ♦
 באנשים היטב ותתבונן עין תפקח אם

 הסובבים ובאירועים
 סיכויים צפויים אותך,
לקי או נעים, לרומן

 והמעמד הקריירה דום
 משא-ומתן החברתי.
 זמן לפני בו שהתחלת

בשל לך ושנראה מה,
 בחרפת־ הראשונים ביו

ל עשוי פזיזה, קאה
 כצעד השבוע התגלות

ו מלהיב מאד, נבון
 בתכניותיך. תצליחי השבוע ביותר. מרתק
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 עוד חכה דראסטיים. צעדים תעשה אל

ב היטב ותחשוב קצת

אויו1
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 שתדע הזמן הגיע בררן. כזה תהיה אל
 * כדאי מושלמים. אין כי

 כמה לעשות שתתחיל
הרו בעניינים פשרות
 להסתפק נסה מנטיים.

 לך תחפש ואל במצוי
 השלמות. את העת כל

 שאתה אדם, עם ריב
 על ישפיע מאוד מכבד

ש כדאי פעילויותיה
 לריב הסיבה אס תבדוק

 בך. דווקא נעוצה אינה
השבוע שיגיע מכתב

מכתבים
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 את לבצע כדאי אם
 בת החשובה. החלטתך

 תפגשי לא — בתולה
חלו נסיך את השבוע
 שבסוף למרות מותיך,
 לך נדמה יהיה השבוע

סאותו. פגשת הנה כי י ג ו 1111111
 ־ בפברואר 19

במרס 20
ה את שתנצלי כדאי
לשפר מנת על שבוע
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ו היטב, חשבי
 התחילי הנפעתך. את

! יפה. והיי התסרוקת, את שני בדיאטה,
—| — — ^  1 0  ^
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 מוצא לא נמצא אתה שבו הכספי הגרעון
פיתרונו. את השבוע
 שבוע זה יהיה בכלל,
 וקצת חסר-קצב, איטי,

:לטובה זה משעמם.
 כוח לאגירת אותו נצל

מ הבאות׳ לקראת
 ידרוש והחודש אחר
 הניתוח כושר כל את

שלך, האינטלקטואלי
אומץ־לב. של בתוספת

 אהבה עקרב, בת
הזה. השבוע בסוף לפרוח תתחיל גדולה
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 בדרך ממך. וחכמים זקנים לעצת שמע
קש על להתגבר תצליח

 ולהימנע רבים׳ יים
 כי זכור טעויות. עשיית
משגיאו לומד הטיפש

 חכם ואילו הוא, תיו
האח של מ״שגיאותיהס

נכו זו אמת־חיים רים.
הרו חייך לגבי גם נה

 נראה אם וגם מנטיים.
 מפלה אצלה שספגת לך
 שוב. נסה תתייאש, אל

 ק בסוף־השבוע דווקא כי מורים כוכביך
,מירב להצלחה שתזכה הסיכויים כל מים
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 מדחיקים חדשים שקשרים הדבר טבעי
הישנים. הזכרונות את
מוסר־ תרגישי אל

 תחיי כך. על כליות
 יותר עוד הרגש, את
 לפר- דאג הרגיל. מן

 לטווח בייחוד ן נסתך
 אתה אם יותר. ארוך
 על אפילו חתום יכול,
 הסכם על או חוזה

ל נחת גרום קבלני.
 צעד על-ידי מקורביו

השבוע. מהימורים המנע נבון. פינאנסי

* * *

ומת הולך העיסקיים בחייך הסביר הקצב
 זה תקבל.את לא ; גבר

 אינך כי !טובה ברוח
 ללחץ, להכנע אוהב
 לזה תתייחס אס אבל
 תצא ריגעי, שלב כאל

 בהישגים העניין מן
 בהכנסות וגם גדולים

 מרחוק איגרת רציניות.
 מאוד גדזל יום תקרב
תק דלי: בת בחייך.

״> נחושה, החלטה בלי
וסדר. נקיון על הקפידי בה■ תעמדי וגס
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 את לכם שיתן אתגר מחפשים אתם
 את להוכיח ההזדמנות

התלהבות עליונותכם.
אווי השבוע תשרה כם
 על התלהבות של רה

אותכם. הסובבים אלה
שהשנה, להזכיר כדאי
 לבני טובה שנה היא
 החושבים דגים מזל

 מוטב לכן, להינשא.
 לפני להזדרז אולי
דגים בת השנה. סיום

ר 21 ב מ צ  ־ בד
ר ו9 א נו בי

ר 70 א נו  ־ בי
אר 1$ בפברו

)8 מעמוד (המשך
 מאמינים לא המזל, לרוע בהם, אשר

העולם. ושאר הערבים ואנס, קארטר,
 בעיני בוגד הפך המיסכן ושר־החוץ?

 בו לבטוח שאין חר הישנה, מיפלגתו
 ללכת, לאן אין למשה החדשה. במיפלגתו

צילו. היד, כאילו למנחם להיצמד אלא
 שכאשר לספר, יודעים דבר יודעי ■חוגים

לשי לצאת ע׳ל־מנת -סליחה מבקש מנחם
 — !נאמנות מתוך — משה מתחיל רותים,

להסריח. משכנע, באופן אבל לאט
תל־אביב שריק, ידסף

עיל8 אייהווערבות
 •של האלגנטי אי־ההתערבות על לברך יש

 ההון בשוק שקורה במה הליכוד ממשלת
הצ של הקפדני היישום על וכן ׳בישראל,

 בדבר הליכוד של הכלכלה אנשי הרות
משקיים. בתהליכים אי־התערבות

 את להבין בווד&י אפשר זה רקע על
 אודות על האנרגיה שר של הצהרותיו
 גדולות בכמויות ׳נפט למציאת הסיכויים

הממ תפקידו את מילא רק הוא בארץ.
 מה לדעת היה יכול לא וכמובן לכתי,
ה למחרת תל־אביב של בבורסה יקרה

הודעה.
 גם לראות יש הערכה של יחס באותו

 ה״בהל׳ה על שר־האוצר של ביקורתו את
 מיספר עימד, הביאה היא שגם למניות,״
ההו למחרת בבורסה מעניינות תופעות

 מרבית של דראסטית נפילה כעין דעה,
המניות.

 של הכלכלית הצמרת על דעתי, ׳לפי
טו עצה לקבלת בדחיפות לפנות הליכוד

 והוא פרידמן, ■מילטון ורבם ממורם בה
המש על דעתו* את להם יסביר ודאי

ה על המטופשות הצהרותיהם של מעות
הישראלי. ההון בשוק מתרחש

תל־אביב אופנהיים, חנוך

ש הליכוד, על לסמוך אי־אפישר אם
 לא הכלכלי בתחום הבטחותיו את אפילו
 במיל״. עלמזם לסמוך ״אי-אפשר אז ימלא,

 במה ארליך שמחה של הגסה ההתערבות
עו הבורסה של המניות בשוק שמתרחש

 של היפות ההצהרות לכל בסתירה מדת
ובלתי-מבוקר. חופשי משק על הליכוד

 מיני כל יכולים היו שעברו בשנים אם
 מוקדמת מידיעה להתעשר לשררה מקורבים

 הדינמי במצב היום, הרי בלירה פיחות על
 מה לדעת די המניות, שוק של !והתוסס
ל להפוך כדי להצהיר עומדים השרים

הוזהרתם! ראו בדלילה. מיליונר
רמת-גן שווייצר, בנימין

ג׳גכח לקראת אימונים
 על בגין מנחם את לברך בהחלט יש

 הצליח שבעזרתם המזהירים, כישרונותיו
 כ- לחדל שלו הראשונה בנסיעה כבר

 של משורה בשלום לצאת ראש־ממשלה
 קארטר, הנשיא עם מסוכנים די חיבוקים

טיילור. אליזבת ואפילו מלוכביץ האדמו״ר
 ה־ כל אם זה לראות רק ■שנשאר מה

ספי• הללו כישרונות  כדי גם לבגין י
 מחכים שעדיין מהחיבוקים בשלום לצאת

 — יודע ומי חוסיין, אסד, סאדאת, עם לו
 לעצתי אם אופן, בכל ערפאת. גם אולי

 בצאתו אם בגין מר יעשה טוב ישמע,
החיבו כושר על רק יסמוך לא להנבה,

 התנ״ך, — שלו האישי הנשק ועל קים
 עין בלי עכשיו, עד עצמו את שהוכיח

מעולה. מהכלל יוצאת בצורה רעה,

כהן

 לטובתו!ולטובת הוא, מאד חיוני ׳לדעתי,
 עם פגישותיו שלקראת ישראל, עם כל

להת עכשיו כבר יתחיל ישמעאל מנהיגי
 בטוח, — שבטוח מה הקוראן. על אמן
 לבגין מאחל אני יזיק. לא יועיל לא ואם
בעז ונשיקות, חיבוקים ומלא מוצלח מסע
ואללה. השם רת

גבעתיים דגני, גיל

בחינות־הבגרות על האמת
 מיכתבים באחרונה פורסמו זה במדור

 תלמידים של עטם מפרי בעיקר רבים,
והב העקרוניות השאלות באחת ■שעסקו
׳שא והיא החינוך, במערכת ביותר סיסיות

 דוב הבגרות. בחינות של נחיצותן לי׳
הבחינות. בביטול צידדו הכותבים

 התשובה זכות את לנצל מבקשים אנו
 לכל להסביר כדי

 המיכתבים כותבי
 לא בעצם, מיוע,
 היום עד בוטלו

ב בחי׳נות־הבגרות
הסי ׳ומהן ישראל,

■מאפש שאינן בות
הח לקבל לסו רות
 באורח כזאת, לטה

חד־צדדי.
 ברצוססו ראשית,

 טועה כי להבהיר
 שמישרד שסבור מי

 ׳והתרבות החינוך
 זו בשאלה עסק לא

האחרונות. בשנים
 לעיתים ועלה חזר הנושא :הוא נהפוך

 וב־ המישרד, של סדר-יוטו על קרובות
 הונהגה מעמיקים פדגוגיים דיונים עיקב׳ות

בבחינותש־,בגרות. הרפורמה
 קראנו הבחינות לביטול הנימוקים בין

הב של האובייקטיביות מידת על טענות
 התלמידים. הישגי להערכת כמודד חינות
 תעודת־הבג־ כי להבהיר, עלינו זה בעניין

 על המבוססת תעודה היא הקיימת רות
ב הנחשב ארצי, במיבחן־הי׳שגים הצלחה

ל אובייקטיבי כקריטריון הפדגוגים עיני
 שנות 12 בתום התלמידים הישגי הערכת
 של הלימודיים הישגיו ולהערכת לימוד

התלמי הערכות היו בלעדיהן ביתיהספר.
סובייקטיביות. מאד דים

 מעמיקות, שהבחינות לטענה יסוד אין
אר יוצאי בין החינוכי הפער את כביכול,

 האיסלם. ארצות יוצאי לבין המערב צות
 מג־ אחידה, היא שתעודת־הבגר׳ות העובדה

כו האוכלוסיה בני בין השיוויון את בירה
לכל. מוקנות מעניקה שהיא והזכויות לם

 בארץ האוניברסיטות כי ׳שוכחים רבים
ראשו כתנאי הבגרות תעודת את דורשות

 מבלי הבחינות, ביטול תלמידים. לקבלת ני
הק דרישות מבחינת תחליף להן שיימצא

 רבים קשיים יערים האוניברסוטות, של בלה
המ העל־יסודיים בתי־הספר בוגרי בפני

באוניברסיטאות. בלימודים ■להמשיך בקשים
הר מהנהגת התעלמו הבחינות שוללי

 ׳לפני שהונהגה ,בבחינ׳ות־ר,בגרות פורמה
 ■בתי- כל את כמעט היום ׳ומקיפה שנתיים

 כמו- גמישות בה ויש התיכוניים הספר
 וברמות הנמוכות בכיתות ׳להבחן אפשרות

 בחירה מיקצועות :נקודות, צבירת שונות,
לבחי לגשת אפשרות חובה, ומיקצועות

 מדובר לא כלומר: אמצעי-עזר. עם נות
 ולא ושמרנית, נוקשה בחינות במערכת עוד

 ומים- עובדות של מכני שינון עוד נדרש
כבעבר. פרים

 לעקוב ■ימשיך ׳והתרבות החינוך :מישרד
 במתכונת הרפורמה של ההשפעה אחר

 ראש בכובד לשקול ויוסיף בחינות־הבגרות,
 ־שבית־הספר כדי זאת כל — נחיצותן את

 רוב כדיברי יהיה, לא בישראל העל־יסודי
לציונים.״ ״בית־חרושת המבקרים,

כהן, ישראל
ירושלים והתרבות, משרד־החינוך דובר

הליכוד שילטון כזכות
 בסך- הוא והליכוד המערך בין ההבדל

 רוצים שניהם קטן. פסיכולוגי הבדל הכל
 !והתנחלות, סיפוח — הדברים אותם את

רצונם. את להגשים מפחדים אבל
 הוא כי עד עז, כה המערך ■של פחדו

 ל- אותם ומדחיק במאווייו להודות מסרב
 אחד, כל אצל שקורה כמו אבל, תת־׳מ׳ודע.

בהת ומתגלים חוזרים המודחקים היצרים
 ■הוא גוש־אמונים :■מפתיעות בצורות נהגות
כזה. ׳ביטוי

 הקו־ ״זקופי היהודים בהנהגת הליכוד,
)12 בעמוד (המשך

2086 הזה העולם


