
 לכל ונזדקק השגוע
 שלך. הביקורת חוש
 את לסנן שתדע כדי

 המסעירות הידיעות
 ולהגיע אליך, שתגענה

 צפו־ האמיתי. לגרעין
 גדולה הצלחה לך ייה

 בעתיד שתגדל בעבודה,
 תלך אם יותר, עוד

 ידיד הנבון. בכיוון
 יאכזב ביותר קרוב
הצ אך מרה, אותך
פיצוי. לך תשמש בעתיד החברתית לחתך

¥ ¥ ¥
ה לעורר עלול אתה

 עזל חמתם את שבוע
 הנמצאים מאלה כמה

אחת. במחיצה עימך
מק־. שאצלך מפני וזאת
 כל את המטרה דשת

 ורגשנתיהס האמצעים,
נכ אינם אחרים של

בחישוביך. כלל ללים
 תקוות בה שתלית אשה

 השבוע אותך תאכזב
 מביכים. ממצבים השמרי המשוער. מעל

¥ ¥ ¥
 יגלו עליך הממונים

ו כלפיך, רבה אהדה
במע להתעניין יתחילו

 בתחילת במייוחד שיך,
לטו זה יהיה השבוע.

 בטקט, תנהל אם בתך
 את תנצל לא ואם

חש לאזן ההזדמנות
ל חבר עם ישן בון

 מצויין רעיון עבודה.
 יביא במוחך שיעלה

 השלימי — תאומים בת ניכר. כספי רווח
 נמנע. בבלתי תלחמי ואל המציאות, עם

אחר. מישהו וחפשי לב, כאב לך חסבי

 ־ ביוני 21
ביולי 20

 את בה תקופת־האושר
 אס — נמשכת מצוייה

 קטנים ענני־סערה כי
בצו באופק, מופיעים

עבודה, התחייבויות רת
 או נושים עם פגישות
טו ידידות עם מריבות

 אל אך במייוחד. בות
 את עז רצון עם דאגה,

 זה מכל לצאת עשוייה
 עוסקת את אם בשלום.

 עם לגמור דעי — מקבילים רומנים בשני
 כך אותו להסחת לפחות או מהם, אחד
 ולא החבילה כל להתפוררות יגרום שלא

 השבוע. המרי ומכאן. מכאן קרחת תצאי
¥ ¥ ¥

 הראוי שמן שבוע זהו
 לפרטים לב בו לשים

 בעיות ולדחות קטנים
 מאוחר למועד גדולות

או לכל הכוונה יותר.
ו קטנות בעיות תן

 ב- הקשורות אפורות
 השיגדתית דרך״החיים

 פתרונן את ואשר שלך,
 חודשים זה דוחה אתה

 חובות סלק אחדים.
 והזמן סוחב, שאתה עבודות השלם ישנים.
 חייב אתה שלהם האורחים את לביתך
 בעתיד. פנוי זמן לך יהיה לא כי אירוח.

¥ ¥ ¥
 אתגר מחפשים אתם

ההזדמ את לכם שיתן
עליו את להוכיח נות

 התלהבותכם נותכם.
 אווירה השבוע תשרה

 אלה על התלהבות של
 כדאי אותכס, הסובבים

 היא שהשנה להזכיר
 מזל לבני טובה שנה

להי החושבים בתולה
 אולי מוסב לכן נשא,

לסיומה. בקרוב תגיע שהשנה

>3 ,י'
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 הפתאומית. הצלחתו בשל בחברך תקנא אל
 קשה עבודה בזכות שהגיע למה הגיע הוא

 אם ברזל. של וסבלנות
 הוא עימו, יחד תשמח
 באופן לשפר לך יעזור
ב מעמדך את רציני

 בלתי מריבה עבודה.
 קרוב אדם עם חשובה

 לריב תתפתח אליך
 ללב, תיקח אל ממושך.

 לטפס לאיש תניח ואל
 הזהר הראש. על לך

ו והזדמנות, ממציאות
את מוציא אתה מה על היטב בדוק

מאזניים

¥  ¥  ¥

נ1ןן11
ו 11 ב סו ק או  ב

בנובמבר 21

¥ ¥ ¥
 תשומת־לבך כל את להקדיש הזמן עכשיו

ל מאמציך כל ואת
 אתה — לא אם עבודה.

 אותה להפסיד גס עלול
 השבוע סוף לגמרי.

 מביאים ד׳ יום ובייחוד
 הגדולה התוכנית את

 לנקודת־השיא. שלך
 לא שוב ואילך מאז

 ולכן דבר, לשנות תוכל
 את שתתכנן מוטב

מושלמת. בקפידה הכל

שו1 |1
 ־ בנובטבר

גדצייגר
2 }

20

¥ ¥ ¥
 תתנהל השבוע של הראשונה המחצית
וההר החברתי, במישור בעיקר למישרין,

 שלך הכללית גשה
 הצלחה הרגשת תהיה

במח סוערת. ופעילות
 השבוע של השנייה צית

 להיתקל עלול אתה
צפוי, בלתי במכשול
 האוויר כל את שיוציא

 לוודאי קרוב ממפרשיך.
 יהיה המכשול שרקע

ו המישפחתי, במישור
 תיווצר ממנו כתוצאה

השבוע. נוחי ידיך. את שתכבול הבנה אי

 - בדצמבר 21
בינואר 19

¥ ¥ ¥
 שיג־ בלתי אנשים קבוצת עם ?ושיריך
 עדינות במילים להגדירם שניתן רתייס,

 עלולים כ״תמהונים״,
ב השבוע אותך לסבך

 נעימים בלתי מצבים
 אתה שונים. ובקשיים
בעבו להתרכז מתקשה

 זר עצמך את חש דתך,
 ועלול בבית, ומיותר
תלו בראיונות לדבוק

ה מן בריחה כמו שים
 תעשה טוב מציאות.

^ את מייד תנתק אס
 את לחיות ותחזור אלה אנשים עם קשריך

 דלי בנות הרווקות השבוע אתה. חייך
ברומנטיות. מותקפות להיות עשויות

 ־ בינואר 20
בפברואר 18

¥ ¥ ¥

לפני להזדרז

 לך היה לא היום שעד מסויים אדם
 מצבך את לנצל ירצה כלפיו, רגשי יחס

 את לבקש כדי הנפשי
ל ינסה הוא קירבתך.

ביכול בי אותך שכנע
 מצבך את לשפר תו

חשו שטחים בכמה
 ממנו התעלם בים.

 בי הצעותיו, את ודחה
משי זאת עושת הוא

 אל אנוכיים. קולים
 צפוי — השבוע תהמר

בשקט. שב הפסד. לך

ר ו9 א רו ב פ  ב
ס 20 . ר מ ב

מכתבים

השבוע. מבילויים הימנע חסכונותיך. כספי

רוצה שהיית בפי דברים רואה אתה
זו בדרך באמת. שהם בפי ולא שייראו,

הבע את תחמיר רק
בפניך, העומדות יות
 מעמדך את תשפר ולא

ש בדאי שטח. בשום
 לב אל מלב תשוחח

ונאמן, קרוב אדם עם
 כי לעצותיו, ותשמע

אי שלך השיפוט כוח
ב בתיקונו עובד נו

 עקרב בת אלה. ימים
 מדי יותר מבלה את —

מי. עם לך אין אם אפילו בלי, בבית. זמן

למציאות ־?סתגלות
 שר־החקלאות של המצח מעזות הופתעתי

 אמונים גוש למתנחלי שהודיע שרון, אריאל
 הממשלה החלטות ואת ממשלה ״יש כי
 אריק התנהג כיצד זוכר אני לכבד.״ יש

 גוש שאנשי בעת שנים, שלוש לפני שרון
 בניגוד לראשונה, להתנחל ניסו אמונים
 שרון אריק בסבסטיה. הממשלה לאישור

 קצין ידי על נעצר וכאשר לעזרתם אז חש
 לוויכוח עמו נכנס הוא במחסום צה״ל
 הקצין את דחף אף שבסופו וגס חריף

לו. סטר אף וכמדומני
 לעם להסביר הנכבד האלוף שיואיל

 ניצב שבראשה הממשלה החלטות מדוע
 לכבד שיש החלטות היו לא רבין יצחק
 שבראשה הממשלה החלטות ומדוע אותן
 ולציית לכבדן שיש החלטות הן בגין ניצב
להן.

 שרון, אריק שדווקא הוא הגורל צחוק
 הקאריירה אורך לכל כמעט שכפר האיש

 -גוש מאנשי עכשיו תובע במרות, שלו
וממושמעים. צייתנים להיות אמונים

חיפה אסטרייבר, אליעזר

 סמכותי שילטון יש סוף סוף כי בכך הכירו
בישראל.

ירושלים נחמיאס, אסתר

כרוגית בגידה

 ראש־הממשלה של קובלנתו למקרא
 כי אמונים גוש אנשי כלפי בגין מנחם
הפת את רק לצטט אפשר דמו, את שתו

 שלא כלבים, עם לישון שהולך מי גם:
 פיש־ עם בבוקר קם הוא כאשר יתלונן
!פשים

ראשון־לציוז דרדקר, אלון

 לשבחים ראויה בגין שממשלת דומני
 למנוע החלטתה על כוח״ ״יישר ולברכת

 בשומרון ההתנחלויות את אמונים מגוש
 כמו לשעבר שניצים העובדה זו. בשעה
למס והגיעו התפכחו וויצמן, שרון בגין,
 בהתנחלויות שיש הברכה כל שעם קנה

 בשעה מסכנות הם הציוני, המפעל לקידום
 ראויה המדינה, של המדיני מעמדה את זו

 גם היא בגין ממשלת לגנאי. ולא לשבח
ל המוכנה ישראל בממשלות הראשונה

בצי ״לבדוק מבלי פלסטינים עם שוחח
 מהירה הסתגלות על מעיד זה ציותיהם״.
 בסתירה עומדת היא אם אפילו למציאות

לעקרונות.
תל-אביב ב,רזיו, יהושע

סמכותית ממשלה
 להתנחל אמונים גוש אנשי ניסו כאשר

ה ממשלת בתקופת חוקית בלתי בצורה
 תגובות אלה ניסיונותיהם גררו מערך׳

 המערבית. הגדה תושבי מצד חריפות
האב יידוי בגדה, המהומות זכורים לכולנו

 עלתה מאז והנה, הצמיגים. והצתת נים
 בגדה שורר לשילטון, הליכוד ממשלת

 ואף הפגנה אף נערכה לא מופתי. שקט
 כה עד יידתה לא השבאב של קבוצה
 לדעתי, מוכיח זה צה״ל. בחיילי אבנים

היצ לליבוי שגרמו הם ההתנחלויות שלא
 מפני החשש ולא הגדה תושבי בין רים

 ממשלת של חולשתה אדמות.״ ״גזילת
 אותה. ניצלו והערבים סופה היה המערך
 ״אמצעי את חיזקה לא הליכוד ממשלת
הג ולא המשוחררים בשטחים הדיכוי״

 ובכל הגדה תושבי על הלחץ את בירה
הם גם כי נראה עתה. שותקים הם זאת

הפלס פגישה על בדיווח קראתי כאשר
 סעיד של נאומו אודות בלונדון טינים

 הועלה בו ),2092 הזה (המולס חמאמאי
הפלסטי המדינה שתוקם שלאחר הרעיון

 תוכל ישראל, לצד בשלום ותתקיים נית
 — ביניהן פדרציה שנים אחרי לקום
 עלול זה רעיון כי חששו הישראלים ואילו

 ל״מדינה אש״ף לשאיפת כחזרה להתפרש
 אותו כי נזכרתי דמוקרטית,״ חילונית

 כאשר ההפוך. בכיוון גם אירע הדבר
 ששת־ מילחמת אחרי הראשונות בשנים
 את בארץ השלום מחנה העלה הימים
 למדינה ישראל מדינת בין הפדרציה רעיון

 מתוך עליו לוותר נאלץ הוא פלסטינית,
 כמסווה הערבים אצל יתפרש שהוא חשש

הכיבוש. להמשך
אביב תל־ קדר, אדם

 את אילץ קארטר הנשיא כאשר עתה,
 פלסטינים להכללת להסכים בגין מנחם

מתלו בז׳נבה, מאוחדת ערבית במשלחת

 איך ״אבל ממשלתו: ואנשי בגין ננים
לערבים?״ להאמין יכולים אנחנו

 שואל: אני הייתי ערבי, הייתי אילו
 בגין, של בשר־החוץ לבטוח ניתן ״איך

 בעכו בבית־הסוהר הציונים בחבריו שבגד
 בחייליו בגד — כשר־ביטחון — ואשר

 דוד וברמטכ״ל, יום־הכיפורים במילחמת
 בשל מתפקידו להתפטר שנאלץ אלעזר

 אפשר איך עליו? הממונה של שגיאותיו
 אשתו עם במאהבותיו שבגד באדם לבטוח

 במיפלגת שבגד מאהבותיו! עם ובאשתו
היש בדעת־הקהל בוגד הוא ועתה העבודה
 נפגש הוא מי עם ממנה בהעלימו ראלית

 פאריס, או בלונדון נפגש לא הוא מי ועם
 שלא הכנסת בהחלטת גם לבגוד וממשיך

פורום? בשום הפלסטינים עם לדון
 הראשונה דווקא היא האחרונה הבגידה

 עם יחד הגיון. בה שיש הארוכה בסידרה
 שיקח דיין במשה בוטח הייתי לא זאת

 העמיד שהוא שלו, לסארקופאגים אותי
 אותם ומכר מבדואים אותם שקנה פנים

 הייתם האם לממשלה. גבוהים בסכומים
בו? בוטחים אתם

תל-אביב שריק, יוסף

 על בעתונות שפורסמו ההדלפות כל
 המצרי שר־החוץ עם דיין של פגישותיו

 של נציגו עם מרוקו, מלך חסן עם פהמי,
 הם בישראל. מקורן — וכר הסעודי חאלד
ומ מהציבור אפשרות כל למנוע נועדו

 לדעתי לאמת. להגיע העולמית העיתונות
 ראש עראפת, יאסר עם בחשאי דיין נפגש

 * עראפת את דיין העמיד לדעתי אש״ף.
 דרום־לבנון את מייד לעזוב :הברירה בפני
 נגד כוחו במלוא צה״ל יפעל — ולא

ליש בהולה בטיסה חזר דיין המחבלים.
 של החיובית תשובתו על לדווח כדי ראל

 את להפעיל צורך שאין ולהודיע עראפת
 כשהמחבלים עתה המחבלים. נגד צה״ל

 מסכימה וישראל מדרוכדלבנון נסוגים
 אלה דברים מוצגים בדנבה, אש״ף לייצוג

)8 בעמוד (המשך

2093 הזה העולס


