שבוע נפלא מחכה לך.
בייחוד ביחסיך ההול
כים ומשתפרים עם
בת זוגתך שהחליטה
לחיות בסדר איתך;
קבל אותה בזרועות
פתוחות .במישור הפי
ננסי הבל מתנהל בשו
רה .המשיך
לבזבז 21 ! ,ב מ ר ס -
אתה בין כה וכה עו  20 1ב א פ רי ל
מד לזכות בסכום ניכר
של כסף .בת טלה המשיכי לעבוד ב
נאמנות ובמסירות .הבוסים שלך מערי
כים את זה .לך בת טלה ,מצפה שבוע
תענוגות .נצלי את זה.
שכולו רצוף
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¥

¥

¥

הבט סביבך ותראה ,ב
עצם ,כי טוב חנה ליום
שבת כדי להתחיל לפ 
עול — ביום ג׳ או ד,
אל תיתן לאחרים לת
חוב את אפם לענייניו.
אל תרבה בוויכוחים
ואל תתריס בהם שאתה
הצודק — גס כשזה
יהיה כך ,ברוב ימות־
השבוע .מאידך ,אל תח־
בת שור
מיצי אףפגישה מעניינת,
ואל לך להסס להיות היוזמת הפעילה.
¥ ¥ ¥

עכשיו הזמן להקדיש
את כל תשומת-ליבך
ואת כל מאמציך ל
עבודה .אם לא —
אתה עלול גם להפ
סיד אותה לגמרי .סוף
השבוע ,ובייחוד יום
ד׳ מביאים את התוכ
נית הגדולה שלך ל
 21ב מ אי -
 20ביוני
נקודת השיא .מאז
ואילך שוב לא תוכל
לשנות דבר ,ולבן מוטב שתתכנן הכל
מנהלת רומן
אם את
בקפידה.
עם גבר נשוי ,הפסיקי אותו מייד.

0

במישור חיי האהבה שלך ,בת מאזניים ,לא
״
יחולו שינויים מרעי־
שים .אל תידחי בגסות
את מחזרו הנלהב ,למ
רות שאינך חשה כלפיו
כל משיכה .תני לזמן
לעשות את .שלו ; או
שהרגשתך תשתנה בכל
זאת ,או שהוא יתייאש
ממך .בן מאזניים ,למ
 23ב ס פ ט מ ב ר -
 22ב או ק טו ב ר
רות אופייך הנוח ,אתה
להתפרצויות.
נוטה
¥

יהירותך הטבעית ,הכרוכה בחוסר״בי-
טחון משווע ,תוריד אותך שאולה ,אם
לא תדעי לרסן את
שניהם ולהוסיף ,להם
מידה אמיצה של חוש-
הומור ,שהוא אחת מ־
תכונותיך היפות ביו
תר .זח לא שהוא לא
רוצח אותך  :זה ש
הוא בטוח שאת לא
 22ב או ק טו ב ר ■
רוצה אותו .אז —
 22בנו ב מ ב ר
קדימה ! גלי לו את
האמת .כוח״החרתעה
של מתנגד חזק עשוי לבלום הת
קדמותך .היזהר מתרופות לא-מוכרות.
¥

עכשיו הזמן בו אתה
יכול ליפול בפח ,אם
לא תשמור על כל ה
קשרים שלך ולא תש 
קול אלף פעמים כל
הצעה .נכון שאתה הר
פתקן באופייך .נכון גס
שאתה זקוק לדברים
חדסוים ,כדי שילהיבו
אותך כל פעם מחדש.
אבל אי אפשר להגזים.
יום ה׳ הוא מסוכן מבחינה כלכלית  :אל
תהיה בזבזן דווקא בשבוע של פעילות.
¥ ¥ ¥

להפתעתך ,ואולי למו-
הסמוייה,
רת-רוחך
מתחילים העניינים ה■
עיסקיים להסתדר —
להפליא .אתה חייב
לשאול בדעתה של בת-
זוגך ,ואם גם לא תקבל
את כל דבריה — דע
שהיא שוחרת את טו
 21ביו לי -
_______ב א ו ג ו ס ט
21
בתך ,ורואה חרבה
דברים שאינך מסוגל
להשיג ,מתוך ריתחת״חושים .לביאה :
כוח הרצון שלך אינו חזק מספיק.
¥ ¥ ¥

השבוע עליו לשים קץ
לבטלנות ! כמה זמן תו
כל עוד לשבת ולחלום
בהקיץ ,ומבלי לעשות
אפילו את אותם דב
רים המוגשים לך על
■
מגש הכסף ? זהו שבוע
מצויין לתיכנון לטוזח
 21ב או גו ס ט -
קצר ובינוני ; בעוד
 17ב ס פ ט מ ב ר
שבועיים שלושה ,תוכל
לעבור למעשים ,ובקצב
נמרץ ובלתי־רגיל .הקפד על סילוק מיכ־
שולים מן הדרך ,ושלם חובות קטנים וטור־
דניים .אל תרבה לצאת לנסיעות ארוכות.
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¥

¥

היזהר מפיטפוט יתר ; -שמור בסודי סו
דות את פירטי המיבצע עליו אתה עובד
כרגע .כדאי שתיזהר
דווקא מזה שאתה חו
שב שהוא ידידך הטוב
— הוא ולא אחר אורב
לכל רמז שייצא מפיך,
לכל טעות מיקריוע .או
לכל מישגה שתעשה.
אתה בודד ,לכן ,יהיה
עליך לעמוד באתגר
ג  2בנו ב מ ב ר ־
 .20ב ד צ מ ב ר
הזה לבדך ,ללא גיבוי
של איש .אס תצליח —
שיעטו
הדפנה
זרי
קודקודך
את
יהיו רק מעט־ מזעיר
שיבוא
ממה
אחר־כך .בת קשת  :אל תימנעי מבילויים.

¥

$

¥

¥

¥

מכתבים
איש־השגח
אם מותר עוד להציע  :איש־השנה ,ל 
דעתי ,הוא שר־השיכון לשעבר ,אברהם
עופר ,שדמותו מסמלת את מצבה החברתי
והמוסרי של החברה הישראלית בשנה
שחלפה.
יהודה גורן ,תל-אביב
תמיד אתם בוחרים כאיש־השנה דמות
פוליטית .השנה הייתי מציע לכם לחרוג
מנוהגכם זה ולבחור כאיש־השנה את טל
בדודי ,האיש שייחד עם הבריז במכבי
תל־אביב הנחיל לישראל את ההישג הגדול
ביותר שזכתה לו אי־פעם בתחום הספורט
הבינלאומי.
אבנר אדדשטיין ,רמת-גן
איש־השגה שלי הוא אורי זוהר ,שחזר
אל חיק רדת בדיזק בשנה שבה הגיע
הימין לשילטון וכרת ברית עם הקלארי־
קליזם.
אלי כיטץ ,חולו!

מיפלגה כזבל
כל העובר על פני מחבלת חיריה יכול
להבחין בימים אלה במשאית גדולה הנו 
שאת עליה את כרזות הפירסומת של
מיפלגת הדור החדש ,שנטלה חלק בבחי 
רות האחרונות ,שהושלכה אף היא אל
ערימת הפסולת של תל־אביב.

לא הבנתי את העמדה שנקטתם נגד

מכונית ״הדור החדש״ במיזכדת חיריה
דרך כל מיפלגח
אנשי המיפלגה אפילו לא טרחו להסיר
מעל המכונית את תמונותיו של מועמד
המיפלגה ,שנכשלה בבחירות ,לראשות־
הממשלה .האם אינכם סבורים שזהו המקום
המתאים גם לשאר המיפלגות 1
יוסי שלם ,רחובות
 9מכונית התעמולה במיזבלה — ראה.

גלופה.

צפוי לכס שבוע מעניין וסוער הן מבחי
נה פיננסית והן מבחינה
רומנטית .אפשר שתע
שו כסף בעזרת או כתו
צאה מקשר רומנטי
ואפשר שהרפתקה רו
מנטית תעלה לכם ב
כסף רב .השתדל לא
להמר ולא לסכן כספך
 20נ׳ נ ו א ר -
שלא לצורך ,כי אתה
 18ב סנ רו א ר
עלולידהיגרר להוצאות
י׳
כספים לא כדאיות.

¥

בגיליון מספר  ,2084ששערו נושא את
סותרת ״פרשת בצלאל מזרחי״ ,מתגלה
דבר חדש ,תמוה ,לא אופייני וזר לגבי
העיתון .כוונתי לתחושה של סכיזופרניה
עיתונאית או ,יותר נכון ,״פיצול אישיות
עיתונאי״ שהקורא מרגיש בו לגבי המא
מרים בעיתון בנושא החדש־ישן שעלה
לכותרות .נראה שגם העולם הזה איכשהו
מפחד מגילויים ומטון מאשים .העיתון רצה
ליצור מצב שיספק אי־אילו אנשים ומצד
שני לא לקפח את תדמיתו כעיתון שאינו
תליי באף גורם .מורגש שהעיתון לא
רוצה ״להסתכסך״ עם איזשהו גורם והוא
יודע לעשות זאת היטב .כתיבת המישפטים
נעשתה בדרך אופולוגטית.
כפי שאני מכיר את העולם הזה הוא
יודע לתקוף כל דבר בעולם ובמדינה
שנעשה בתחום הרמאויות של עסקנים
)לא מסוכנים( ,אך כשזה פוגע בראשי
העולם התחתון הרי פתאום העולם הזה
יוצא להגן על ״החלשים״ .זה רק ממחיש
את גודל עוצמתו של העולם התחתון.
מוטי הלפרין ,חל-אביב

¥

המריבה הטיפשית בה הסתבכת ,אינה
מועילה לאף אחד ,ומקלקלת את מצב־
רוחך .נסי להקדיש זמן
לטיפוח יופייך ,ולעי-
סוק בתחביבייך ,ב
מקום לשאת על כת
פייך את כל בעיות
העולם חזה .לקראת
סוף השבוע את עלולה
קשר אישי
לנתק
חשוב ,בעיקבות בדיחת
מעשית שהושמעח ב
אוזנייך ,בנוכחות אלח
שלדעתך יפרשו אותה בצורה מוטעית.
אל תעשי זאת ,בי בסופו-של-דבר ,זה
לא ישתלם .השבוע אל תצאי לקניות.

¥

במקום לתמוך בלוחמים בפשע ,מסוגו של
ח״ב אהוד אולמרט ,בחרתם דווקא בו
כמטרה להתקפותיכם .חוששני שבמקרה
זה החטאתם את המטרה .עליכם להצטרף,
בכל האמצעים העומדים לרשותכם ,לשו 
רות הלוחמים בפשע המאורגן.
אהרון רפטר ,ראשון־לציון

¥

השתדל לא להציק לחבריך לעבודה .כי
בעתיד הקרוב מאד
תזדקק לבל רצונם ה
טוב .היחסים המתו
חים עם בן זוגך יש
תפרו בעיקבות פגישה
בלתי צפוייה עם ידיד
קרוב ,אותו לא פגשת
זמן רב .אל תיקח על
עצמך סיכונים מייו-
 19ב פ ב רו א ר ־־
תרים בענייני כספים,
 20ב מ ר ס
ואל תיכנס לחרפת־
קאות־נפל פיננסיות.

אדון לעצמי
בעיקבות הכתבה המשעשעת שהופיעה
במדודכם ״נמר של נייר״ )העולם הזה
 ,(2086הדגה בי ,ברצוני להביא לתשו 
מת ליבם של קוראי העולם הזה בכלל
ושל עורך המדור בפרט ,שתי הערות.
א .אני ממש מבסוט שסוף־סוף נפ
טרתי מהערצתו העיוורת והכפייתית של
ח עומר ,ראה דברי השבח והמאמרים
הרבים על מחזותי ועלי אשר הופיעו
לעיתים קרובות במדור ומחוצה לו בחתי 
מת ידו של המהפכן הירושלמי ,ששימש
לא מזמן כיועץ התוכנית המהפכנית ״עלם
ועלמה״ ,המופקת על-ידי הטלוויזיה היש 
ראלית.
ב .בניגוד לדן עומר ,המשרת שני אדו
נים )הכוונה לשני סופרים ישראלים הקיי 
מים מ סו ת עצמם( ,בנאמנות המעוררת
רחמים עד כדי גיחוך ,הנני אדון לעצמי.
ייוסף מוגדי ,תל־אביב

מ סי

סכיזופרניה וטחלחררדיפה
אני מופתע מעמדתו שי העולם הזה
בקשר לבעיית הפשע המאורגן במדונה.

המערכה הציבורית שמנהל ח״כ אולמרט
עד שראיתי את הופעתו בטלוויזיה בעיק־
בות פירסום הקלטת שיחתו עם איש
הפנתרים השחורים .עכשיו הכל ברור.
האיש הזה ממש תולה רדיפה.
י .פינלול ,תל־אביב
אתם נוקטים עמדה מאד בלתי־פופולא־
רית .הציבור רוצה דם! הוא מבקש ל 
עשות מעשי לינץ׳ ולמצוא בכל מחיר
אשמים לגל הפשיעה המציף את המדינה
ואוכל כל חלקה טובה )כולל המישטרה(.
ניסיון העבר מלמד אותי שדרושה מידה
רבה של שפיות כדי לשחות מול הזרם.
אני מאחל לכם שעמדתכם תתגלה כ 
מוצדקת.
יהושע כר־צפי ,ירושלים

אמיגות התסריט
כמה חוסר רצינות ,היעדר אמינות
ועיוות היושר האינטלקטואלי יש בידיעה
בת מספר שורות שהופיעה בדף ״תשקיף״
)העולם הזה  (2082המסבירה כביכול מה
עלובה התנהגותו של המערך באופוזיציה.
ומדוע בחרתי בציונים הנ״ל דווקא לידיעה
המופיעה בעיתון מהימן ואמין בדרך כלל
כהעולם הזה?
התשובה :בשל התסריט העלוב ,לדעתי,
שכותב הידיעה מצייר בפנינו — המערך
פוחד להפיל את ממשלת־הליכוד .כי אם
אומנם כך יקרה ,הרי הליכוד יקפוץ על
המציאה ,יפזר את הכנסת ויערוך בהקדם
)המשך בעמוד (8
העולם הזה 2087

