סוף השבוע יחייב נסיעות ופעילות.מורטת
עצביס .בן־זוגך עלול להרגיזו באדישותו
ובאי־נכונותו לשאת עי
מד בנטל .בעיות של
דייטה יעסיקו אותך.
מראך החיצוני עשוי ל־
המריצך לנקיטת שורת
צעדים בכיוון של שי
נוי .יהיה עליך לחשוב
)|]|!
מחדש על הוצאה כס
פית שעמדת להוציא .ו זג גמרס ־
 20באפריל
נסיעה רחוקה שתיכננוז,
עלולה להתבטל במפ
תיע בגלל מישהו מבני משפחתך .יצירה
ספרותית או מוסיקלית תפעיל את דמיונך.

¥ ¥ ¥
רוח שובבות ועליצות תשרה עליך הש
בוע .כמה מפעולותיךיפתיעו אותך ב
עצמך .מצב קשה ש
נחלצת ממנו ,או שנר
אה לך כי אתה עומד
להיחלץ ממנו ,יסיר
ממך נטל נפשי כבד.
הביטחון העצמי שלך
שעורער לאחרונה ,ית
גבש מחדש .הרכילות
היא אחת מתכונותיו
י 2ג.אפריל ־
טי; .רמאי
הרעות .במקום עבו
דתך יתייחסו בהער 
כה למאמציך והדבר ימריצך לנאמנות-
יתר בעבודה .דחיית ביקור תאכזב אותך.

ו !וווו

¥ ¥ ¥
הרבה שעות שינה ומנוחה יעזרו לך לברוח
מהבעיות הלוחצות עליך .אבל זוהי רק
בריחה ,והיא אינה פו
תרת את הבעיות אלא
רק דוחה אותן .תצ
טרכי להתמסר למישהו
הזקוק לך ולעודד את
׳־■ק
רוחו .ייתכן ופגישה מי״
קרית תשנה את שיג
רת חייך .לא מן הנמנע
שתשני את דעתך על
) 1במאי ־
 20ני 1ני
אישיות שהערצת .במי
שור הרומנטי תיתבעי
לתת יותר מאשר לקבל .אבל עליך להת
אים את עצמך לאיש שאותו את אוהבת.

3

כושר השיכנוע שלך ישפיע השבוע על
חוג גדל והולך של
אנשים .ייתכן ותעמוד
במרכז ההתעניינות ב-
עיקבות פעולותיו של
אחד מאוייביך .ההגי 
נות שלך בהתמודדות
עם יריבך עלולה ל 
הכשילך ,כיוון שתכו
נה זו אינה משפיעה
עליו .תקבלי השבוע
הצעה שתחייבך להחל־
טה חשובה .אך השאירי פתח להצעות.

¥ ¥

¥

צפויים לך חיכוכים ביחסים המשפחתיים,
בעיקר על רקע של ״מי
לובש את המכנסיים״ ?
השחצנות והיוהרה ש
לך עלולים לסבכך ו
ליצור בעיני אחרים
תדמית שלו שאינה
מתאימה כלל למציאות.
יתגלה צורך לפר-וק מי־
טען של תוקפנות ש
הצטבר .עדיף שתעשה
זאת בהתעסקות ספור־
טיבית איזושהי או ביציאה לסופשבוע.

מכוזבים
איליך לנשיאות 1
קראתי בעיתונים את הכרזתו הבונד
באסטית של שר־האוצר שימחה ארליך,
כי ״מעולם לא היה מצבנו הכלכלי טוב
יותר.״ האסוציאציה הראשונה שלי היתר,
אותה אימרה מפורסמת ,השייכת דומני
למשה דיין ,שבהיותו שר־הביטחון הכריז,
זמן קצר לפני מילחמת יום־הכיפורים :
״מעולם לא היה מצבנו הביטחוני טוב
כל כך.״ לאור דבריו של ארליך צריך
להתכונן עכשיו ליום־כיפורים כלכלי.
רבקה מאור ,בת־יס
בתקופת כהונתה של ממשלת המערך
התריעו הכל ,כולל אתם ,על אזלת־ידה
של הממשלה לעצור את גלי השביתות
ולפתור בדרך נאותה את סיכסוכי העבודה
במשק .והנה עתה ,כשקמה ממשלה המנסה
דרך חדשה ,על מנת למנוע את ההידר
דרות המשקית ולא להיכנע לסחיטותיהם
של קבוצות־לחץ המחזיקות את המדינה
בגרונה ,אתם מגנים גם אותה.
המדיניות הכלכלית של הממשלה הוכיחה
את עצמה בשביתת הימאים .עובדה היא,

¥ ¥ ¥
זהו השבוע אשר לו כה צפיתם .יהיה
עליכם להכריע סופית
לכאן או לכאן .הה־
ססנות תפגע בכם ל
עתיד .שיקוליכם מוכ
תבים אומנם על-ידי
אנשים אחרים ,בעיקר
בני מזל קשת ודגים,
אולם בצורה זו תשרתו
גם את מטרותיכם ו
לא את האינטרסים
שלהם .לבשי צהוב.

1אומיס

¥

¥

¥

מישאלח שכימעט והונייאשת ממנה עשו־
ייה להתגשם במפתיע .ייתכן גם ותהיה
לך תוך הימים הקרו
בים אפשרות לפזרנות
ולנדיבות מופגנת .מכ
ילאו
ושכנים
רים
אותך בביקורים ובב 
קשות .תצטרך להק
דיש זמן לפיתרון בע
יותיהם של אחרים
שאינן מעניינות אותך
ביותר .פעילות גופנית
מוגברת צפוייה בסוף
השבוע .בעיות שלא עניינו אותך בעבר
יעמדו במרכז סקרנותך .ליבשי בהיר.
¥

¥

¥

שמועות ודברים שאין מאחוריהם כל יסוד
עלולים להטעות אותך השבוע .נהג בזהירות
על כל אינפורמציה ה
מועברת אליך ,ובדוק
אותה ביסודיות לפני
שאתה מסתמך עליה.
יהיה עליך לטפח מחדש
יחסים שהזנחת עם אי
שיות העשוייה להועיל
לך .בנות מזל אריה ש
טרם עברו את גיל ה
; 2ביולי -
!? באוגוסט
גל צפויות השבוע ל
מחנות יקרות .כדאי לכן
לבדוק אם המחיר שאתן נתבעות לשלם
עבור מתנות אלו אינו מוגזם מדי.

¥

¥

¥

רגישותך תעמוד השבוע במיבחן קשה.
תחושת עלבון יכולה להשפיע על שיקו
ליו בבעייה החשובה לך .רגשות תיסכול
מצטברים מולידים בך
ומלנכולית.
מרירות
בילויים ובידור יחיו
הצורה היעילה ביותר
לחרוג מהמעגל הסגור
אליו נקלעת .אל תמ
נע מעצמך התפרקות
אפילו תצטרך להש
תמש באמצעים החור
גים מהשיגרה .אם
היא מוכנה להאזין
לך ,שפוך בפניה את ליבך .אתה זקוק
באופן דחוף לאנשים שיבינו אותך.

*11־ 01
לחצים' שהצטברו מעיקים דווקא בתקופה
זו .הזדמנות נדירה ל־
הצלחחה כספית וחבר
תית ,נפתחה לאחרונה.
עשה את כל המאמצים
על־מנת שלא להח
מיצה .הדבר אמנם יח
ייב התמסרות ועבודה
מאומצת ,אבל כל מא
מץ הוא כדאי .את
מנסה להסתיר ממנו את
הדברים המעיקים עליך.
אבל עינייך מסגירות אותך .גלי סובלנות.

¥ ¥

¥

הדברים אינם מסתדרים השבוע כפי
שתיכננת אותם .מיכ-
שולים בלתי צפויים,
דוחק בזמן וטירדות
במשפחה מונעים ממך
לבצע את כל הדברים
שהטלת על עצמך.
מוטב שלא תידחף ל
מצב של כפייה .כדאי
 2 20יגואר ך*
לך לדחות חלק מה
 15בנורז איי
דברים ולהשלים את
י׳
אלה שאתה יכול ל־
הקדיש להם זמן .שקול היטב את דרכיך.
¥ ¥! ¥

זו׳

קרוב לוואי שהשבוע תשמש נושא ל־
קינאה לכמה מחבריך
ומכריך .השתדל להצ
ניע את הצלחותיו בכל
השטחים ושמור בסוד
את תוכניותך ,גם מאנ
שים שאתה נותן בהם
אימון מלא .אם אתה
עובד שכיר ,תצטרך ל
היאבק ס מן הקרוב ב
שאיפתו לעצמאות .אב־
זבתך תחלוף ואז תוכלי
לצחוק על חששותיך .הזהר מרכילות.

*,הלן• עוד פאראזיט 1
כי דווקא ממשלת הליכוד הצליחה לשבור
את שביתת הימאים לא בדרך של דיכוי
והפעלת צבא ,כפי שעשתה זאת בשעתו
ממשלת מפא״י בתקופת מרד הימאים של
שנת  ,1951אלא תוך כדי גילוי נחישות
החלטה ואי־כניעה לסחטנות של עובדים,
המבקשים קצפת על השמנת המצוייר ,כבר
בידיהם.
למרות כל הזעקות על קיפוח ,הימאים
נימנים על קבוצות העובדים בעלות רמת־
השכר הגבוהה ביותר במשק .אני עצמי
מכיר ימאים המביאים הביתה  20אלף ל״י
נקי לחודש .נכון שתנאי עבודתם קשים
והם מנותקים לעיתים קרובות מהבית,
אולם הס מקבלים תמורה הוגנת עבור
אלה.
מדיניותה המשקית של הממשלה הוכחה
כנכונה בפרשת שביתת הימאים ,ועובדה
היא שהם הגיעו בעצמם למסקנה שהשבתת
הצי כולו אינה משתלמת והסכימו לחזור
בהם מתביעותיהם המופרזות .לא תמיד
צודקים העובדים .ההתנגדות למדיניות-
החוץ של הממשלה הנוכחית אינה מחייבת,
בהכרח ,גם התנגדות למדיניותה הכלכלית.
גדי .כרגע ,חיפה
בעיקבות הצלחותיו של שר־האוצר שימ
חה ארליך בתחום הכלכלי ,הייתי מציע
לבחור בו כנשיא המדינה .יש לו שני
כישורים בולטים לתפקיד זה :הוא לא
נבון ולא שווה.
י .אבירם ,תל־אביב
שר-אוצרנו החביב אינו מפסיק לד,פ-
גיזנו באימרוודשפר .האחרונה שבהן ,ה
נוגעת לשביתת המורים ,אומרת :״חשבון
ארוך לנו עם המורים!״ איני יודע איזה
חשבון יש לארליך עם מוריו .אולי היה
לו מורה גרוע לכלכלה .אך בדבר אחד
אני בטוח :ארליך מנסה לצאת נגד אחת
השביתות היותר צודקות במשק.
רמת-שכרם של המורים בארץ היא מה 
נמוכות במשק .בשל כך רמת המורים נמו
כה ביותר .ארליך טען כי המחנכים צרי
כים לתת דוגמה ולא לשבות ,אך הוא
שוכח כי כדי שציבור המורים יכלול אנשי
רוח ,נותני־דוגמה-אישית ,צריך גם לשלם

להם בהתאם ,בדיוק כמו שהשופטים מקב
לים משכורות כדי שרמת חייהם תהיה
גבוהה וכדי שיוכלו לשפוט בצדק .אני
מעיד על עצמי ,שבתום לימודי במתימטיקה
חשבתי לעסוק בהוראה .אך כששמעתי
על המשכורות המגוחכות של המורים,
הבנתי שגם אני אפעל בניגוד למצפוני
ואיאלץ להתמסר לשיעורים פרטיים תוך
התחמקות מתשלום מס .אני משוכנע כי
אם היו משלמים למורים שכר הגיוני יותר
היו מגיעים לבתי־הספר התיכוניים כוחות
הוראה מעולים ולבתי-הספר היסודיים היו
מגיעים אנשי-חינוך הולמים.
יוסי קאופמן ,גבעתיים

כלבי השמירה של הדמוקרטיה
רק קולות בודדים נשמעו בציבור עיתו
נאי ישראל נגד שביתת העיתונאים .טבעי
הוא שאנשי אמצעי־התיקשורת ינצלו את
הכלים שבידם על מנת לשכנע את הציבור
בצידקת מאבקם המיקצועי .עם זאת אני
מחזיק בדיעה שעיתונאים ,כמו רופאים או
שופטים ,אינם יכולים להרשות לעצמם
את הלוכסוס הזד ,של שביתה כללית.
גם בימים בהם נערכו במדינה שביתות
רופאים ,דאגה הסתדרות הרופאים לכך
שיהיו רופאים בתורנויות במרפאות וב־
בתירהחולים ,כדי להגיש עזרה רפואית
לנצרכים .איש מהרופאים לא היה מעלה
בדעתו להשאיר מדינה שלמה ללא עזרה
רפואית ,תהיה צידקת תביעותיהם המיק־
צועיות כאשר תהיה .אבל העיתונאים לא
נהגו כך והותירו את המדינה במשך שתי
יממות ללא מידע חיוני.
יש מיקצועות שאינם רק בבחינת פרנסה
ומקור הכנסה ,אלא משמשים כייעוד .העי
תונאות ,לדעתי ,היא אחד מהם .מקובל
להגדיר את העיתונות כמעצמה השביעית
וככלב השמירה של הדמוקרטיה .תפקידה
העיקרי הוא להביע ביקורת על השילטון,
כדי למנוע מעשי-עוולה ושחיתות .השבתת
העיתונות היא מעילה בתפקיד זה .היא
מאפשרת לממשלה לפעול ללא ביקורת.
כמו שכלב השמירה הביטחוני של ה
מדינה — הצבא — אינו רשאי לשבות,
כך גם כלב השמירה של הדמוקרטיה
אסור לו לשבות .העיתונאים יכולים להי
לחם על זכויותיהם בהרבה דרכים ,בתוך
עיתוניהם ,אבל בשום פנים אסור להם
— בניגוד לבעלי מיקצועות חיוניים אחרים
— להילחם בנשק המונע מידע מהציבור.
אליעזר מרקוכיץ ,ירושלים

מפשיר לשטיפת-מוח
בעיצומן של השביתות באל־על וברשות
השידור ,האזנתי בעל כורחי ליומן חדשות
ששודר בגלי צה״ל ,בו הוקדש פרק נרחב
לסקירת השלכותיה של השביחה באל־על.
בתום הכתבה הרדיופונית הזאת הזדעזעתי
מהעובדה שהממשלה משתמשת בתחנת-
שידור צבאית כמכשיר לשטיפת־מוח.
במהלך השידור ראיין הכתב — חייל
על פי כל הסימנים ,שכן העובדים האזר
חיים בגלי צה״ל שבתו גם הם — את
שר־התחבורה ואישים אחרים בעלי מעמד
במשק ,תוך התרפסות בלתי נסבלת ומג-
מתיות בולטת לאוזן .הוא ניסה להוציא
מפי כל מרואייניו עד כמה אין כל השפעה
להשבתת חברת הטיסה הלאומית שלנו,
וכי ניתן להסתדר גם בלעדי אל־ על ,ללא
כל פגיעה ממשית — לא בציבור הנוסעים
ולא ביצוא התעשייתי או החקלאי של
ישראל.
השאלות נשמעו כולן כמוזמנות והתשו
בות היו כולן בהתאם למדיניות הממשלה.
אופייני לכתבה זו שאותו כתב לא טרח
כלל לראיין בכתבתו ״האובייקטיבית״
מישהו מטייסי אל־על או צוותי התחזוקה
שלה .אכן ,דיווח עיתונאי למופת ,הממחיש
מה עלול להתרחש במדינה כאשר הממשלה
תשלוט על רשות־השידור העצמאית.
צדוק לוי ,תל־אביב

אמיציס ללא מרפאות
אבקשכם לאפשר לי להתייחם למיכתבו
של הקורא גברעם גלילי )העולם הזה
 ,(2118יו״ר מועצת התלמידים בביודספר
תיכון.
ראשית ,הערה סיגנונית וצורנית .סיג-
)המשך בעמוד (8
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