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 במ־ נוח יהיה לא זה
 אתה אם אבל ייוחד,
ל יכול אתה רובה,

 ה־ כאב״הראש הסתכן.
 בטווח״ הצרות ריגעי,
 עם הפגישות קצר,

 אלה כל — שונאיך
 תרע רק אם שקולים,
ההי על״ירי להתמיד

 וכוח״ הרציניים שגים
 על־ידי שתפתח הרצון,

 ובלתי־צפוי נעים מיקרה התפנית. עצם
 כתגלית תיזהר, לא אם להתגלות, עשוי

 מיק״ קינאה של או אישית איבה של
 ממנו. נפגעת שאת לו תראי אל צועית.

ואדישות. לא-איכפתיות של פנים העמידי
* * *

 או לא־מחייב, פלירט
ו ?!צר אהבהבים רומן

 בת לך, צפוי מרגש,
סוף־הש־ ל?ןראת שור,
הש בתחילת או בוע,
ל השותף הבא. בוע

 יהיה לרומן או פלירט
 מד בו ראית אשר גבר
ותו־לא, ידיד רק כה

ליבלוב־ בתקופת ואשר
 נידמה שלכם האהבה

 לו האביר־על־הסוס־הלבז זהו כי לך יהיה
 — העסקים בשטח השנים. כל ממתינה את
בשיגרתיות. יעבור השבוע חדש. אין

¥ ¥ ¥1
 מן דמות עם פגישה
 מעיבה הרחוק העבר

 את ומעוררת חושיך על
לע זאת נצל דמיונך.

 ליצור, לחלום, : תיד
 בחייך תמורות לתכנן

ל אחר מסוג ויצירה
 בין אתה אם גמרי,

 תיכנעי אל היוצרים.
 ל־ או לריגשות־יאוש

 של עניין זהו דיכדוך.
 עם טלפונית התקשר אופי. של לא זמן,
חשי לו מייחס ושאינך מכיר שאתה אדם
 מאוד בשטח לך יעזור הוא :רבה בות

 הש- להיזהר תאומים בני על לך. חשוב
כחול. לבשו מיקריות. מנסיעות שבוע

* * *
 קץ לשים עליך השבוע

 זמן כמה !לבטלנות
ולח לשבת עוד תוכל
לע ומבלי בהקיץ, לום
 אותם את אפילו שות

 לך המוגשים דברים
 זהו ? הכסף מגש על

 לתיכנון מצויין שבוע
;ובינוני קצר לטווח

ד___________ ו ע שלושה, שבועיים ב
למעשים, לעבור תוכל

 סילוק על הקפד ובלתי־רגיל. נמרץ ובקצב
 קטנים חובות ושלם הדרך, מן מיכשוליס

 מתחרה :סרטן בן היזהד, אך וטורדניים.
 תדע לא אס בשטח, לצוץ עלול מסוכן

ממסעות. הימנע לכן עליה. לעזמור
* ¥ ¥

זהי יחייב השבוע סוף
לעס שניגע במה רות
מש או,לבריאות. קים

 עלול באש הקשור הו
 שימחתך. על להעיב
 זה בשבוע מצוי מזלך

 יהיו להבה. של בסימן
 עם הסתבכויות גם לך

ש במישפחתך, ילדים
 בין חריף ויכוח יולידו

 וייראה ייתכן ההורים.
 מבטיח הכנסה מקור לך נשקף כאילו לך

הי שקול הנוכחית. עבודתך מאשר יותר
האינ על רק תסמוך ואל מעשיך את טב

 לעיר. מחוץ במסעות הרבה שלך. טואיציה
פיננסית. הצלחה לך צפויה — לביאה

¥ ¥' ¥1
 אלה בימים זכית אס

ש הגורל, של לחסדו
באמ אליך דרכו מצא

 דע חיפה, המין צעות
 הוא לכך שהגורס לך,

 המקרין שלך הכוכב
 ובנות בני על ישירות

לווי צפה בתולה. מזל
 עם צפויים לא כוחים

שישי. ביום מעבידיך
רא ביום זאת לעומת

 ול־ לדאגה פיתרון להסתמן יתחיל שון
הו ולבית לביתך הקשורים בדברים סחבת

השבוע. חשובות לקניות תצאי אל ריך.
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מאז בן השבוע, במרכז העומדת הבעייה
* בריאותך. היא ניים,

לשי תעשה אשר כל
 כל מצויין. — פורה
לפ העלול תעשה אשר

 מן מסוכן — בה גוע
ל לרופא, גש הרגיל.
 ואל שיגרתית. בדיקה
 פוליסת״ את תזניח

 הצלחתך בגלל הביטוח
 והאמנותית. העיסקית

־׳ גם הפתעות לך נכונו
 מס־הכנסה...! אך — הפינאנסי במישור

*1 *1 ־¥•
 בזמנו שאל לי? מי — לי אני אין אס

 ודבריו עתיק, חכם
מתמיד, יפים עדיין

לך, הנוגע בכל במיוחד
ש מאמין, באמת אתה

עבו את יעשה מישהו
יוז רק למענך? דתך
 בצירוף מצידך, מה

כדאי, אך לא־קטן מאמץ
ה הפרשה את יביאו

 לידי בגללך, מתמשכת,
עק בת — עבורך גמר.

 לטייל. הרבי באדום. השבוע זהו — רב
¥ ¥ ¥1

 !לנסוע לא !טיולים שום !השבוע לא
 וקשה פג לא עדיין הכאב — לזה מעבר

לפ נסה : לשכוח לך
 ואם לקח. ללמוד חות

 הסבך מן בשלום יצאת
 שנכו- זכור — הקודם

 פיתולים עדיין לך נו
 את שתראה עד רבים,
 חדשה, פרנסה האור,

 חדש, מקוט״עבודה או
ה את להרים עשויים
 קטנות קניות מוראל.

 — עצמן את מוכיחות
 אדום לבשי חובות. תעשי שלא בתנאי
 לסבלנות גם כי אם סבלנית, והיי וורוד

דבר. של בסופו ישתלם זה אבל גבול. יש
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 מאלו טובה לתקופה נכנסת הכל, בסך
 את אם לה. שקדמו
 הרבה אין — רווקה

בו שתישארי סיכויים
 שתהיי או השבוע דדה,

 חודשים בעוד רווקה,
הי גדי: בן מועטים.

ניכרות, מתוצאות שמר
על־ להיגרם העלולות

על־ או פזיז צעד ידי
ליאות־ממחשבה. ידי

 לא מעולם שני, מצד
וטיילי. לבן לבשי אקטיבי. כל־כך היית

¥ ¥ ¥1
ש ייתכן — א׳ ביום לנסוע חשבת אם

 בידך, הדבר עלה אם גם אבל התאכזב.
 ד׳ ימי שדווקא זכור

ו קשים הם שבת עד
 על״ במיוחד. מסוכנים

 בהם שתרכז מוטב כן
ב הקשורים דברים
 חייב אתה ואם ביתך.

 בעצמך. נהג לנסוע,
 הופכת מיקרית פגישה

הצ קבע. של לרומאן
לאח זכית בה לחה,
כעלייה. מתגלה רונה.

¥ ¥ ¥1
או — איתך רבה — אותך אוהבת היא

ש־ מה וזה אותך. הבת
תת אל כן על קובע.
קטנות. בסערות חשב
 פנקי בת־דגים, את,

מתקצף: הוא אם אותו
עס העניין. מן חלק זה

ורודה, תחזית : קיך
ו תתלהב שלא בתנאי

נחפ דברים תעשה לא
ככה־ :בריאות זים.

 לשמור *יכול אתה ככה.
 והמזלות עובר לא עדיין החורף עצמך. על

זהירות. מעט השבוע. ריאותיך את עויינים
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מכתבים
הראשידנ הרבנות של פוליטיזציה

 ברא־ הראשית הרבנות מטעם מישלחת
 לפני התייצבה לישראל, הראשי הרב שות

 לשב־ בנסיותה בגין, מנחם ראש־הממשלה
■וה ׳ארץ־״שראל שלמות את לשמור געו

 (שבחלקם ליהדות המקודשים מקומות
 הנצרות האחרות: לדתות גם מקודשים

!והאיסלאם).
ה א-פוליטי כמוסד הראשית, הרבנות

 וב־ בישראל, האוכלוסייה כלל את מייצג
 החילו־ הציבור לקהל גם שירותים נותנת

 הפוליטיים, במהלכים להתערב לה אל גי,
הייחודיים, התמחותה מתחומי הרחוקים

 !ולהשקפה לצד עמדה לנקוט לא ובפרט
!מוגדרת. פוליטית

 לתובנית־השלום בממשלה רוב יש כיום
 ישראל ריבונות על ויתור ■שכוללת שלה,

 ששת־1 במילחמת שנכבשו שונים באיזורים
שלום־אמת. ■תמורת הימים,

הרא הרבנות ■את ולהעמיד להרתיע י!ש
 עמדה .נוקטת היא ■כי טעותה, על שית

 עצמה מנתבת ובכך המיעוט, לצד דווקא
ובלתי־מתקבלת. מוגדרת פוליטית לאסכולה

בתחו להתמקד צריכה הראשית הרבנות
 שירותים !ובמתן דתית ועשייה תחיקה מי

 להחדיר לה אל אך לה, הנזקק לציבור
!תפ למיס׳גרת כלשהן פוליטיות השקפות

ועבודתה. קידיה
 את הראשית הרבנות כורתת במעשיה

 -תמיכת !והוא יושבת, היא !שעליו הענף
בה. העם

תל־אביב יהב, דן

!ההיסטורית הזפות
 היסטר זכויות יעל כיום מדברים כאשר

 ראוי ארץ־ישראל, על זכותנו ועל ■דיות
 : מקבים ׳לספר למקורות, שנשוב

 בירושלים התקרה מיבצר כיבוש ■לאחר
 שימעיון ■על־ידי !וגזר ■יפו הערים וכיבוש
 אנטיוכוס ביקש חשמונאי, מבית הנשיא
 הערים את לו שיחזיר שימעיון את סודטס
 ארץ ״לא הנשיא: שיימעון ־תשובת הללו.

 השתררנו, !נכרים על ולא לקחנו ■נכריה
 בידי ■נכבשה אשר אבותינו נחלת על ■אלא

 ■ואנחנו, צדק. בלי העתים באחת אויבנו
 השיבונו כושר, שעת לנו הייתה כאשר
׳אבותינו.״ נחלת את אלינו

מין-ורד רזגיק, ארז

והטישטוש !הדישדוש

 מגוחכת לשינוי הדמוקראטית התנוחה
עין־השופט שרון,־ אברהםומייותרת.

איכפת? למי
 שהוא על עיתוינכם, תיעבתי!את בילדותי

 לא אותם. ומאמלל ׳אנשים ומבתים מבקר
 המגלה ■עיתון חישוב כמה ■עד ■אז הבנתי

 ומתריע החבירה, בחיי !שליליות ■תופעות
הת — כשבגרתי הכיבוד. כל סכנות. מפני
 כאן עד העיתון. את ׳ולאהוב ■לקרוא חלתי

 היום כי מצפוני, ■עם ■בשלום לחיות כדי —
הטובים. לשירותיכם נזקקת אני

 סשכוו־ ■וגרה רמת־גן, העיר ■תושבת ■אני
 !בפי מכונה זיו שכונה רמת־השיקמה. נת

שכונת-עיוני. :העירייה
 מבחינת בלתי־רגילה הזנחה בה קיימת

לעי הרחובות את מנקים לא התברואה:
ב כבישים סללה העירייה קרובות; תים

 ולשם עליהם), משלמים (והתושבים שכונה
הב העירייה מהחצדות. גדרות הוסרו כך

 פלד, ד״ר ׳ואף המעוות את לתקן טיחה
 מהשכונה, לנציגים הבטיח ראש־העיר,

תקדים. ההבטחה אכן כי כחודשיים, לפני
■לדעת אי־האיכפיתייות, מגיעה להיכן עד

 מדי האחרונים, השבועיות !בשלושת ? כם
 האם בשכונה. האורות כל את מכבים פעם

 אונם האם תושבים? להעניש הדרך זיו
 הד״ר ■ואת העירייה את יניע בשכונתנו

לתוש יותר יפה להתייחם בראשה, פלד
שנייה? מדרגה בים

דמת־גן רמת־השיקמה, דליה,

הפתרון
 ישרים. אנשים שני ובגין ■סאדאת

נהדרים. אנשים שני
 התפקידים? את ■קצת יחליפו שלא למה אז
 הנועז המנהיג ינהל ישנים ארבע רק

 יעשה ׳והוא העניינים, !את ■אצלנו ■והאמיץ
בשטחים. להחזיק שנוכל בדי הכל את

 בלתי- ׳ובתעוזה בוטה בלב לעומתו,
הער לאומה להחזיר מנחם יישאף ׳רגילה

 כבודה. את בית
 המיוצא! ספק, כל ללא זהו,

 לעצמך. עזרת — לזולתך עזרת
׳שלומך? ומה

נווה״עמל ניצן, מ.

פטור? מטעות ■הטועה
 בהנאה קורא שאני פלוס שנים 25 כבר

 די- עם הסכמתי יתמיד לא ■הזה. העולם את
 בעיתון ■שאין הסכמתי יתמיד ׳אולם עותיו,

 גיליתי לא מעולם דפוס. או כתיב :שגיאות
מאי — איתם יואילו שגיאת־דפוס, אצלכם

העיתונים. שאר כל על צחקתם ■תמיד — דך
 ׳לפחיות יש 2106 מיספר בגיליון יוחנה,

כאילה: ■שלוש
 ״אנשי- כתוב: רביעי טור 3 ביעמ׳ י•

הראשו בשבועות אותנו ■שליוו הביטחון
חירשו.״ ״לא להיות ׳וצריך הירש!־...״ נים

 צודקת״, לעולם ״■טעות ,10 בעמ׳ !•
ה צילומי שני של הכותרות את הפכתם
עלי ללגלג אפשר ומדבר. מהצופה ידיעות

 על פטור״, מטעיות ״הטועה ולומר כם
פטור״? מגנב ״הגונב מישקל

 — אולי פרוידיסטית טעות ■ולבסוף, י•
 טור ,39 יבעמ׳ רציני. מאד בקטע מצחיקה,

רוצים ״הם :האחרון ׳לפני ■ ■קטע ישני,
ה בל את ׳וידידיך, שותפיך את להזהיר

ם ח צ ריו  יאסר את לשלום, להגיע י
עראפאית...״
לכם?! קרה מה דחילקום,

רמת־השרון לוי, דן

 גופה על גסים להיות נעים לא נורא
 הלכה אשר צעירה מייפלגה של הפצוע

 בין ■כשילג״ה הבטחותיה, ■ביער לאיבוד
ה מן לצאת שלא אי-אפשר אבל שלגים,

לתנו ■והפכה ׳שקפאה התנועה למראה יצר,
כאלה. ■מילים המזמינה חה

 ■את עירפילו !והמטשטשים המדשדשים
 מה ■מי, הוא ימי עוד יודעים ׳ואינם עצמם,

למה. הוא ■ומדוע ■מה הוא
 חליפי עיסוק יש מראשיה אחד לכל
 ההיחנטיות מאשר פי־במה ומועיל מכובד

בממשלה. ■איו בכנסת ■כיסא על
 האוניברסיטה, אל היאספסת, אל ■חיזרו

הביטחון! יואל התעשייה אל

שנשפה הסוליגראן*
 הזה (העולם !והלידה״ ״אתה במדור

שלו על נכתב ישבה ידיעה, הופיעה )2106
 ■פרטיים ךגילאי״שקר) פולייגראף מכוני שה

האזרחי. בשוק בילעדיים
 כי לתשומית־ליבכם, להביא לנכון מצאנו

 מידע״ לאיביחיון ״המכון גם בשוק קיים
 יהושע בהנהלת בתל־אביב, (פוליגראף)

 רב־ בדרגת ■ששימש ■מי היוריביץ, (״זיגי״)
ה במטה הפיויליגראף מעבדת כראש פקד

בירושלים. ישראל מישטירת של ארצי
תל־אביב ישראלי, יואל

2108 הזה העולם


