
 אתגר מחפשים אתם
ההזדמ את לכם שיתן

עליו את להוכיח נות
 התלהבותכם נותכם.
 אווירה השבוע תשרה

 אלה על התלהבות של
 כדאי אותכם. הסובבים

 היא שהשנה להזכיר
 מזל לבני טובה שנה
להי החושבים טלה
 אולי מוטב לכן, נשא.

סיומה. אל תגיע שהשנה לפני להזדרז
¥! * ¥1• __

מסו שאתה בטוח אתה
בלחץ: לבדו לעמוד גל

אשלייוז. אלא זו אין
 עשוי סרטן או דגים בן

 אס אבל — לך לעזור
 את לו להראות תסרב
אבוד. זה לאמיתו, המצב

 בתחילת ו־ב׳ א׳ יוס
 שפע לך יביאו השבוע,

 צריך הזדמנויות. של
קטן, מאמץ לעשות רק

באמת. לעשותו אבל
¥ ¥ ¥

 מסגיר עיניך מבט
 שמש משקפי אותך.
דב להסתיר לך יעזרו

שית רוצה שאינך רים
 הינך בו הבית גלו.

 נראה אינו מתגורר
ב מהרהר ואתה לך,

תד אל דירה. החלפת
ה זאת עשה — חה

מע הזה הבית שבוע.
 בצורה רוחך את כיר

ב לעלות השבוע רבים סיכוייך חמורה.
 שיהיה דבר למצוא נסה החברתי. סולם

הצלחת. עליו, תגבור אם מההסתכנות, בו
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תאומים
אי 21 מ  ־ ב

ני 2.0 ו בי

ני 2ז  ־ ביו
לי 20 ביו

 אשר וגדול, ישן חוב
עליך, העיק רב זמן

 אותו השבוע ייעלם
לה ידע שבעבר נושה,

 לך יוותר תוקפני, יות
 זה דבר במפתיע. עליו
מלץ, מישנה לך ייתן

 את להגשים לך ויסייע
ב־ העיקרית שאיפתך

ד__________ י ת ביותר. הקרוב ע
 חיי גם זאת, עם יחד

 יפרחו הקבועה, בת־זוגך עם שלך, האהבה
 שיוטלו משימות חדשים. לשיאים ויגיעו
 במקצת. עליך יעיקו השבוע, עליך

¥ ¥ ¥
מת המאזניים כפות

 לכיווג- לנטות חילות
הת אותו המאבק כם.

 שבועות לפני חלתם
 נראה, ואשר — מיספר

 הוכיח לכם/ יזיק כי
 אתם דווקא עצמו. את

 את לקצור מתחילים
ש כמו ולא הפירות.

 אל בהתחלה. נראה
ב להשתמש תהססו

לכם. הנראית דרך לפלס כדי מרפקים,
-¥•¥■¥■
מוצלחת בלתי מזירה

היזהר! ברע. תיגמר —
אותך, ללכוד רוצה היא
כל־ מתנהגת היא לכן
 זה אין אבל יפה. כך

 זאת האמיתי. פרצופה
האמי הפרצוף היא. לא
ה בזמן לו יתגלה תי

הפעם: עוד לכן, קרוב
אמן אתה אם היזהר!

ה־ את מהר החלף —
 היה ברעב. תגווע עוד אחרת מיקצוע!

 ביחידות, לצאת תרבה אל ונדיב־לב, שקול
 טייל אותך, להטריד עלולה נשכחת פרשה
קולנוע. בבתי הרבה ובקר הטבע בחיק

£ #
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 עתידך, על מספיק לחשוב טורח אינך
האינפור את נכון באופן מנתח ואינך
 * לידך. שהגיעה מציה

 עם מלהתייעץ תהסס אך
 עבודה. בענייני זוגך בן

 ההישגים,יה־ על שמור
 הגעת אליהם גדולים

 וזפטפט. ואל״ לאחרונה,
 זכרי — מאזניים בת

 את לרמות שאי־אפשר
 הזהרי הזמן. כל כולם

 היטב ושקלי בדברייך
תיכנ פן מעשייך, את
חשבי גדולה. לצרה סי

ר 23 ב מ ט פ ס  - ב
ר 22 ב טו ק או ב

עתידך. על

¥  ¥  ¥

 אינך שבעצם דברים על אשמה הרגשת
 במשך מנוחתך את תטריד בהם, אשם

 לצאת השתדל השבוע.
לבית־ מיידית לחופשה
 תחסוך אל הבראה.

 אדם של נסיונו בכסף.
 לך לעזור אליך קרוב
 בצורה להעשות עשוי

 והדבר — אנונימית
נסיונו- מאוד. יפתיעך ___________
8 8 8 9 8 8 8  המשב־ מ להיחלץ תיך 8
 אותך הפוקדים רים —

 בכי להסתיים עלולים
פעמיים. שלך חדש צעד כל שקול רע.

★ ★ ★

 מוסיף החודש בתחילת שעברת הזעזוע
 על לחשוב די לא אולם אותותיו. את לתת
 לך עושה שהמצב מה
 לעשות גם חייב אתה —

 אותו לשנות כדי משהו
 יכולה שאת זכרי מצב.

 עם בייחוד בפח, ליפול
 אריה. או שור מזל בן
ה את לנתק תהססי אל

מאו שיהיה לפני קשר
בצבע בגד מדי. חר

__________ מצב־ את ירומם אדום
תסר אל הגרוע. רוחך

הפתעה. לו יביא זה מכרים, עם לצאת בי

¥ ¥ ¥

 זה אין :אותך הזהרתי אבל מצטער,
 מרחיקי- שינויים או מסעות לערוך שבוע

ל תוכלי אם לכת.
 מיסגרת־חיים על שמור
 עד היית בה לזו דומה

חדשים, בתנאים כה,
ה על במיקצת תקלי

מו — לא אם בעיות.
 לחלוטין שתסמכי טב
 איש של שיפוטו על

— העיקר בעל״שיקול.
 דבר בשום להגזים לא

 שבת יום לריב. ולא
תכת אל נדירה. הזדמנות לך מגיש הבא

ם בי תבי שובים מכ ם ח ב. רביעי ביו הקרו
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 אלה על לסמוך לך שאסור העובדה למרות
 הצעות לך המציעים
 יתחיל השבוע מפתוח,
 כלכלי, שיקום תהליך
שקו שהיו מכס לאלה

 כספיות בצרות עים
 טוב בייחוד רציניות.

 ובמיוחד השבוע סוף
מת אינו ו׳ יום ג׳. יום
 בו יש :לרומנטיקה אים

עוי השפעות מדי יותר
■־> על תהמר או נות.

לבשי ראשון. ויום מוצאי־שבת

 ־ בינואר 20
אר 1$ בפברו

 כפרי זרת, בחורה השבוע לך שלח הגורל
 דגים: בת תום. עד זאת לנצל דע בשל!

 הפתעה צפוייח לך גם
 שלא באנשים הקשורה

סוע ויכוחים היכרת.
 מעבידך לבין בינך רים

 באמצע אותך ירתיחו
הבק הבליגי. השבוע.

ב־ נמצאת ששלחת שה
החיו סיכוייה דיון.
 לחץ טובים. — ביים

מחי לתשובה מיותר
לך. להזיק רק עלול רה

4 1׳א
0ני ן

אר 19 |  - בפברו
ע 20 ר מ ב

מכתבים
החינוכי העדן- — השואה יום

ש בגין, מנחם שראש־המטשלה תמהני
 יוס-השואד! את לאחד הרעיון את הציע

בתוכ שתמכו אלד, וכל באב, תישעה עם
 לנקודה דעתם את נתנו לא זו, ניתו

אחת.
במהל חל הנוכחי בתאריכו השואה יום

מאפ זו עובדה הלימודים. שנת של כה
 בבתי־הספר הצעיר הדור את לחנך שרת

 משמעו־ ומה השואה היתד, מה לו ולספר
בעצ בשיעורים, נעשה זה עמנו. לגבי תה

 ה־ ובדיונים. במסכות פבתי־הססר, רות
 בתקופת חל זאת, לעומת תישעזדבאב,

התל של מעייניהם כשרוב הגדול, החופש
חופשתם. בבילוי הוא מידים
 באב, תישעד, עם השואה יום יאוחד אם
 נושא הוצאת מכך הישירה התוצאה תהיה

 — הסדירה הלימודים מתוכנית השואה
 בתודעת חמורה בצורה לפגוע העלול דבר

 מן לכן, הבאים. הדורות אצל השואה
 מנחם של זו תוכניתו ׳נגד להתקומם הראוי

 הערך על דעתו את נתן לא שבוודאי בגין
 כדי תוך יום־השואד, ציון של החינוכי

הלימודים. שנת
חיפה אולניק, ישראל

המדינה שהמאה חטא על
ה המדינה כימעט היא ישראל מדינת

 הזה היום עצם עד אץ שבה בעולם יחידה
בת הקיימת ההשתוללות נגד מתוקן חוק
צי סתר, האזנת דרך הפרט צינ׳עת חום
 המישטרה על-ידי מיכתבים קריאת לום,

בל הפעלת וכן מסויימים, ביטהץ וגורמי
פרטיים. שים

ה המיפלגה שלנו כמו שבמדינה ידוע
לעי הש״ב, שירותי את מפעילה שלטת

 ויעידו הפוליטיים, לצרכיה קרובות, תים
 שכולנו כפי רבים. פוליטיים אישים כך על

ד,״טו שירותיו את הש״ב הפעיל יודעים,
אי נגד וגם הזה העולם נגד גם בים״
אחרים. רבים פוליטיים שים

והאז הפרט הגנת בתחום כיום המצב
 — דין ולית רוח לכל פרוץ הקטן רח

 את יפתח שבוודאי דיין, היום יש אבל
 נגד קרובות לעיתים הזאת ההשתוללות

 מל- חטא, כל ביצעו שלא תמימים אזרחים
טהורה. פוליטית התנגדות ׳בד

לשי בסתר מאזינים שבה במדינה האם
 את קוראים אזרחים, של טלפוניות חות

 לאו־דווקא ובו׳, אותו ומצלמים מיכתביו
פלי ועניינים מובהקים ביטחת בענייני

פולי בעניינים גם אלא מובהקים, ליים
לק אפשר אישות!) (ענייני ואישיים טיים
? דמוקרטית״ ״מדינה רוא

ירושלים ישראלי, ד.

ושפת־האבוס אולמרט אהוד
 סולח אינו הזה ׳שהעולם הרגשה לי יש
 שבחור העובדה את אולמרט אהוד לח״כ
 חלק עצמו על לקחת מעיז שכמותו צעיר

לעשות. אוהב הזה שהעולם המשימות מן
 בודד ח״כ של מניעין את להבין במקום

 אתם מאורגן, פשע ׳של עולם מול במאבק
 את לקומם מנסים

 ח״כ נגד הציבור
מא מדוע אולמרט.

 הסתכנות תוך בק
להית חייב אישית

פירסו־ כרדיפת פס
 יכול כיצד 1 מת

להש אדם בכלל
 ולהיות ולפעול פיע

צי במאבק מעורב
 ל- מבלי — בורי

פיר־ אולי התפרסמו
 אמצעי היא מומת
ל שרוצה מי בידי

ה דעת על השפיע
 לפני העגלה את להציג צריך מדוע ? קהל

מאב שגם לומר ניתן מידה באותה ו הסום
 נועדו לביב ויגאל אבנרי אורי של קיהם

 משרת, זד, מטרה איזו פירסומת. לעשיית
וקינאה? קטנוניות מילבד

 אולמרט ח״כ את להציג הניסיון בכלל,
 של תלישה בוודאי הוא בטבח, כמאיים
 אמר לא הרי אולמרט ההקשר. מן אמירות

 בשום כהן, מני עם בפגישה שאמר את
 נאמרו שדבריו ■ברור רציני. ציבורי פותם

 שהיה איש עם בשיחה מסויים, בהקשר
 ובלשון התחתון, לעולם כמקורב לו מוכר

איל בשפת־האבוס״. חמור עם ״דבר של
 להיות יכול ההקלטה סליל התפרסם מלא

אנשי את מרתיעה היתד, שפה שאותה

חקק

 אולמרט. בח״ב מלפגוע המאורגן הפשע
 ו בעיניכם ערך אינו פיקוח־נפש גם

 למען הלוחם אדם כאן מנסה הכל ככלות
הצי אוייבי מפני חייו על להגן הציבור

 צריך האם ■נגדו. למילחמה שנערכו בור,
ב הציבור את לשסות כהן למגי לעזור
 שינהגו מצפים הייתם כך אולמרט? אהוד

(במי להרתיע ניסה אילו אבנרי באורי
 מפגיעה פושעים !)באבק־שריפה לא לים,

? בגופו
ירושלים חקק, הרצל

ברומניה מוסיקאלית הצלחה
 שני כי ׳נודע בליכוד מהימנים מחוגים

 בגין מנחם את ליוו רמי־דרג ליכוד פקידי
 הפקידים אחד לרומניה. האחרון במסעו

 את למדוד כדי ענק ב׳ארומטר עימו נשא
הרו הפנים קבלת של החמימות מידת
 שבו ענק שעץ .עימו נשא השני מנית,
 צ׳אושסקו עם בילד, שבגין הזמן את מדד

רומניה. נשיא

מסח הצלחה זו היתד, המיקרים בשני
 בצדק. — העיתונים שדיווחו כפי ררת,

ש הרגשות סערת על דיווח גם התקבל
 של מקהלה שמע כאשר בה ׳נסחף בגין

 בבית- זהב של ירושלים את שרה ילדים
בבוקרשט. הכנסת
 מוסיקאלית שמיעה אין שלבגין היות

 כנראה חשב הוא לבטהובן, שד,יתד, כמו
 הגרמני לשיר הרומני העיבוד היה שזה

 גברתי.״ ידייך, את מנשק אני עליו החביב
תל־אביב שריק, יוסף

אש״ף של הגדולה ההצגה
 הבלתי־ החשאי ההסכם על־פי ובכן,
 (סודי והבלתי־מוקלט הבלתי־כתיב רישמי,

 חלקו את אש״ף מילא לפירסום) לא —
 מי עם ״אין הגדולה ׳וההצגה — בחוזה
נמשכה. לדבר״

 שמועות לאור אחדים, חרדה ימי לאחר
 זו לא כי עראפאת והצהיר חזר זדוניות,

 יכיר לא הוא ,242ב־ יכיר שלא בלבד
 מאמצי את מגנה גם והוא בישראל לעולם
מאמריקה. מגדל־הבוטנים הדוד ׳של התיווך

 מדיניות לרווחה. גשמו במישרד־החוץ
 מי עם ״אין גלים: להכות ממשיכה החוץ

 עם ויכוח אין פלסטיני, עם אין לדבר,
 הקונגרס, עם עימות אין ארצות־הברית,

 כלום!״ אין... אין... חילוקי־דיעות, אין
תל־אביב קדנפורטס, יהודה

הנכונה המילחמה
פו גורמים נגדכם טענו הבחירות לפני
ל עוזרים בעצם שאתם ואחרים ליטיים
 שבמקום בכך לשילט׳ץ, הליכוד עליית

ד״ש. נגד לחמתם בליכוד, להילחם
 ויותר יותר מתברר חולפים שהימים ככל

 כיום הטעות. בתכלית טעו הללו שהגורמים
 היא ד״ש שרק במדינה ילד כל יודע

שנג והיא לשילטון, הליכוד את שהעלתה
 המערך של הניידים הקולות מירב את סה

וחד חדה עין לכם שיש מתברר שוב ז״ל.

2089 הזה העולם


