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 היא הגדולה צרתך
מו המון, רוצה שאתה

 לשם לסבול אפילו כן
 יודע אינך אך כך,

 מתי הסוף. עד ללכת
 תיפול השבוע שצריך.

 להתגבר הרדמנות בידך
 אם זו; חולשתך על

 מי הפעם, אותה תחמיץ
 יעלה שוב מתי יודע
 דרך על לעלות בידך

 נכנס אתה חיי־האהבה, במישור המלך,
 נולה, בת את, גם גבוה. להילוך החודש
אותו. נצלי עבורך, רומנטי יהיה השבוע
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שגי החדשה הידידות
ל ותפרח תלן לית

 אם אף נפלא. משהו
לקל תוכלי לא תרצי,

 גן- אתה, אותה. קל
 לנסיעה התכונן שור׳

 ל- תוסיף היא ארוכה.
תרצה, ואם אישיותן

 של קינאה לכיסך. גם
 תצליח לא לעבודה חבר

 סיב- דרכן. את לשבש
 הג׳וב את יתנו והבוסים ייכשלו סוכיו
 השבוע בסוף מיקרית פגישה לן. דווקא
הקרוב. החודש בתוכניות לשינוי תביא
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 ראשון ממבט אומנם
 כשיגרתי השבוע נראה

 טומן הוא אך ומשעמם,
 של תחילתה את בחובו
חשו הכרעות קבלת
ה בתחום בעיקר בות,

 ש' קלה מחלה אישי.
 השבוע, אותו תפקוד

 לזע־ תגרום תאומים, כן
 העיקר שיחלוף. קל ווע
 וטוב, הרבה לעבוד, הוא

 או העבודה במישור להתעייף. ומבלי■
 או לבוס להתחנף תהסס אל :קיס
 והרי זאת, עושים כולם עליך. נים
ליבשי לך. יועיל רק זה דבר של
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 שתגלה הזמן הגיע
ידי כלפי נדיבות קצת
ש מה כל אחרי דיך,
 ייתכן למענך. עשו הם

ב קשיים לך שייגרמו
 אם תוכניותיך. הגשמת

— דוחק העניין אין
 קצת שתמתין מוטב

דבר שום תעשה ולא
שיגיע מיכתב גורלי. _______

 דעתך את ישנה אליך
 אל — סרטן בת אלין. קרוב אדם על

 שתלמדי הזמן הגיע ותרנית. כל-כך תהיי
בסוף. לן ישתלם זה שלך. על לעמוד
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 בפניך יצוצו זשבוע
 חשובים אתגרים :מה
 מקום יש עניין. ׳רבי

 אלה אתגרים כי וצפות,
 בנסיעות קשורים יהיו

 גם ובעקיפין זמושכות,
 רומנטית. :התפתחות

 לעמוד להצליח זוכל
 קרוב אדם אס :הם
 השפעה ובעל וליך
 אותך. יכשיל לא ־בה

 וידידותי. חביב להיות איפוא, זשתדל,
אחריו, תרדפי אל ־ביאה,
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ה הטבעית, יהירותן
 בחוסר־ביטחון כרוכה
 אותן תוריד משווע,

תד לא אם שאולה,
 שניהם את לרסן עי

 מידה להם ולהוסיף
 חוש- של אמיצה
 אחת שהוא הומור׳

ב היפות מתכונותין
 לא שהוא לא זה יותר.
הוא :אותן רוצה

— אז אותו. רוצה לא שאת
 כוח־ההר- האמת. את לו גלי !דימה

התקדמותך. יבלום חזק מתנגד של עה

טוח

 לגשש תמשיך אל ביותר, מעורפל המצב
בי ותבע הסברים, דרוש אלא — באפילה

 * לך שיעזרו החלטות צוע
 לצאת אותך ולסובבים

 אתה אס הסבך. מן
 — אחרים על ממונה
 תהיה שהשבוע מוטב
 נוח. ויותר קשוח, פחות

יג זה מסוג צעד גם
ל מועילה לתזוזה רום

 — מאזניים בת עניינך.
 את לאחרונה הזנחת
יו את הופעתך. נושא
 — יפה שאת דעת
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 חופשייה שאתה משום דווקא
 מאד קל במעשיין, ובלתי-קשורה קפתן,

במלכו אותן לתפוס
 אותן לחייב או דת

 שאינן מה לעשות
אומ מביא, זה רוצה.

 ולאפס- לאוזלת-יד נם,
 אבל — מצידן מעשה

 הצרות בכל רוצה מי
שתח מוטב לכן ,הללו
 מה איתו יחד שבי

מ באמת, רוצים אתם
 או הדדי ויתור תון

 עלין. שמרי הדדית. אי״הסכמה לפחות
★ ★ ★

עצ להיות חזרת ממושכת, הפסקה לאחר
 השלווה את נצל מך.

 אתה מסנה היחסית
 את לקדם כדי נהנה

 לשפר בעבודה, מעמדך
 במישפחה. היחסים את

 שותפיך על עין פקח
 ואל לך הכפופים ועל

 חנופה. מדברי תתרשם
 תניחי אס — קשת בת
 — עלייך לרכב לו

לעצמך. סבל תגרמי

ןן1ד,!ד
כוחו אבל חיוביים, לא דווקא המזלות

 צירופן בגלל עצומים, כה האישיים תיך
 ש- פלאנטות שתי של

 שאם עלין׳ חוסות
 על ותשקיף תתאמץ

ב העתיד ועל העבר
 על תתגבר רגועה, עין
תא אל מיכשול. כל

 התכוון הוא :לו מיני
לגמרי, אחר למשהו

לגמ אחר למשהו ואת
 ואתה — בא כסף רי.

בג שוב, אותו מפסיד
 הקרוב. ידידן של חסרת״הזדון שגיאתו לל

¥ ¥ ¥
 בספורט; לעסוק יותר קצת שתרבה כדאי

ב להתהולל ושתפסיק
 את מפזר אתה לילות.

 מדי ליותר מאמציך
 להתרכז במקום שטחים

 באמת. לך שחשוב במה
 הגורם קרוב־מישפחה

 רב, זמן מזה לדאגה דך
 אותך. להדאיג יפסיק
 עם להסתכסך עלול אחה
 אינם שתוכניותיו אדם

 1י־ שלך. לתוכניות דומות
¥ ¥ ¥

נדי אפשרות לן יתנו הקרובים הימים
חב מיקצועית, מבחינה להתקדם רה

יחד. גם וכספית רתית
יזמ ■השבוע אמצע ימי

 רבים סיכויים לך נו
 גם חיובי מיפנה ליזום

המישפחתי, במישור
ההז את תחמיץ ואם

 בכן תעשה דמנות,
הק לנפשות גדול עוול

ה לליבך. מאד רובות
 של האחרונים יומיים
 סיכוי צופנים השבוע

ומלהיבה. מהירה רומנטית להתעוררות

)23 מעמוד (המשך
 16וב־ בנבון, שבחרו 86ד.־ מתוך הכנסת
בהצבעתם. לו שהתנגדו 23ה־ מתוך

 ה־ הח״ב היה לנבון המתנגדים ראשון
 אך אברמוביץ. מאיר יהודה אגודאי

הצ גרוס, יעקוב ח״כ למיפלגה, חברו
 המתנגד נבון. למען יותר מאוחר ביע

הליבר המפלגה מנהיג היה לנבון השני
ש ארליך, שימחה שר־האוצר לית,
אלי הד״ר של הרשמי המציע בזמנו היה

 כמי ידוע הוא לנשיאות. רימלט מלך
 מועמדותו מהצגת כל-כך התלהב שלא
 את עצמו על קיבל הוא אולם רימלט, של

לנבון. להתנגד מפלגתו, החלטת
להח בניגוד מהליברלים"הצביעו שניים

 איש היה האחד בנבון. ותמכו מפלגתם לטת
 בץ. אברהם נבון, של עירו ירושלים,

 פתק שלף הפרגוד, מאחרי אל ניכנס הוא
 איש כי לתומו סבר לאחור, התבונן לבן,
 הלבן הפתק את החליף בו, מבחין אינו

 והכניסו נבון של שמו את הנושא בפתק
למעטפה.

 היה בנבון שתמך השני הליברלים איש
 מודעי. יצחק והתשתית האנרגיה שר
 נבון״. מ״ערימת פתק בביטחה שלף הוא

 הזה העולם כתב כאשר הישיבה, לאחר
 :מודעי הגיב הצבעתו, על אותו ברך

 בכל סודי? את יודע אתה מאיפה ״ממזר,
 אני שלי, בהצבעה מתבייש לא אני אופן,
!״בה גאה

 הצביע איך
יבין יצחק

 ואונס שפוף, כשהוא ההצבעה תא אל 1 צעד כגץ מנחם הממשלה אש־ ך*
 פתק למעטפה הכניס הוא לחייך. עצמו
 להתקשר בגין מיהר יותר מאוחר לבן.

 חמות, במילים ולברכו נבון אל טלפונית
הרש ההודעה את קיבל שנבון לפני עוד
הכנסת. יושב־ראש מפי בחירתו על מית

 שאוהב ומי עתלית איש גרופר, פסח
 הליברלית, שבמפלגה כיונה עצמו להציג
נבון. נגד הוא אף הצביע

 נבון עבור הצביע דיין משה שר־החוץ
שולחן ליד למושבו, חזרה בדרכו וזכה,

 לדעותיו המתנגדים הניצים, ראשי גם עשו
 אריק שר־החקלאות נבון, של היוניות
•טמיר. משה והסופר •טדון

 היו״ר כס
ריק נותר

הליבר־ ואיש רחובות עיריית איט
 נבון. נגד הצביע רכטמן שמואל לים 1

 רב ח״כ חרות איש גם עשה כמוהו
שילנסקי.

שריד, יוסי המערך ח״כשריר
נבון, בעד הצביע אשר

 בזזירות לערוך הכנסת מיושב־ראש דרש
 תשומת־ליבו את שהעירו אחרי מחודשות,

 בדרך־ההצ־ הבחין הזה העולם שכתב לכך
 לבקשת מחברי־הכנסת. אחד כל של בעה

אלוני. שולמית ח״כ גס הצטרפה שריד

לא הבחירה, לחשאיות שהוצב הפרגוד,
ביציע ליושבים מאחריו הנעשה את הסתיר

 המפד״ל ח״כ מידי עזה לדחיפה הממשלה,
להצ לגשת שמיהר דרוקמן, חיים הרב
 כי גילה הפרגוד מאחרי אל מבט ביע.

 גם — מובן חסרת היתה לא זו דחיפה
נבון. למען הצביע דרוקמן
 נבון, בעד הצביעה בהן גאולה ח״כ
הת בגלל אולי היוניות, בדעותיו הידוע

הצ כהן יגאל ח״כ אולם לבגין. נגדותה
 שסיעתו, למרות נבון, נגד מה, משום ביע,

 המועמד בעד להצביע החליטה לעם, סיעת
 לורנץ שלמה ח״כ לנשיאות. היחיד
 גם עשה וכך סיעתו, כמצוות לנבון, התנגד

כא כזכור, גיסים. משה השר־ללא־תיק
 לנשיאות, מועמד בקדחתנות חיפשו שר

 מתומכי וגם המיזרח עדות איש גם שיהיה
ניסים. של שמו גם הועלה בגין,

 בתלם הלך שוב סכידור מנחם ח״כ
 פלומין, יחזקאל גם נבון. נגד והצביע

 המפלגה של השובב והילד האוצר שר סגן
 גילה בכך נבון. נגד הצביע הליברלית,

למפלגתו. ארליך שימחה למנהיגו נאמנות
 נבון, נגד הצביע פורוש מנהם הרב

 לעיתונאים לרמוז אחר־כך מיהר כי אם
וה השיכון שר בנבון. תמך דווקא שהוא
 שד־ לבן. פתק הטיל פת גדעון בינוי

 נבון ביצחק בחר זייצמן עזר הביטחון
 (״מוטקה״) מרדבי ח״כ סגנו, ואילו

לבן. פתק לקלפי להטיל בחר ציפורי,
 ביותר הגדולה ההפתעה את כי ספק אין
 יצחק ראש־הממשלה שהיה מי סיפק

 הנראה, כפי היה, יכול לא הוא רבץ.
 פרס, בשימעון תמיכתו את לנבון לשכוח

 בחירתו נגד והצביע לכנסת, הבחירות ערב
 באמת רבין כפר יותר באוחר לנשיא.

נבון. ליצחק התנגדותו את להכחיש וניסה
 ונאמנו בכנסת הליכוד סיעת ראש דווקא

 הצביע קורפו, חיים ח״כ בגין, של
כך נבון. בעד — הממשלה לראש בניגוד

 ח״כ נעל לנבון המתנגדים רשימת את
 כזכור הליברלית. מהמפלגה שריר יצחק

 אך לנבון, המתנגדים בראש שריר עמד
 בשיטת מובטחת, בחירתו כי הבין כאשר

ל הצעות הציע כיום, הנהוגה הבחירה
הנשיאות. מוסד ולביטול השיטה שינוי

 ירד שמיר, יצחק הכנסת, יושב־ראש
 הכנסת בתולדות ולראשונה מושבו ממרום

ישי מתנהלת כאשר ריק היו״ר כס נותר
 גם עשה וכן נבון, עבור הצביע הוא בה.

 היה אשר תמיר, שמואל שר־המישפטים
המצביעים. אחרון

עי כמה הבחינו ההצבעה סוף לקראת
 הזה לכתב.העולם בסמוך שישבו תונאים

 כל מצביע כיצד לראות מצליח הכתב כי
ב זאת רושם ואף מחברי־הכנסת, אחד

 דויטה, וטד דבר איש אשד חגי פנקסו.
 העולם מכתב הרחק לא ישבו כתב־חוץ,

ש משעל, גיסים הטלוויזיה איש הזה.
 עימו כדי.לשוחח הזה העולם לכתב ניגש

 כתב גם הוא. אף בכך הבחין אחר, בעניין
 את גילה גרקאי רזי שידורי־ישראל

היסוד.
 שריד יופי לחברי־הכנסת רמז ברקאי

 מסויים עיתונאי כי אלוגי ושולמית
 השרים של ההצבעה בדרך להבחין הצליח

 שהצביעו אלה, ח״כים שני וחברי־הכנסת.
 ליושב- כך על לספר מיהרו נבון, בעד
 הצבעה לערוך דרשו גם הם הכנסת. ראש

 והחליט בקשתם את שקל שמיר חוזרת.
במקום. בו לדחותה

 בישראל הנשיאות בתולדות לראשונה
ה ועסקני 'חברי־הכנסת צריכים היו לא

 חקירות ולנהל חישובים לערוך מפלגות
 ה־ מן אחד כל הצביע כיצד לדעת כדי

 בחירות למעשה אלה, היו שכן ח״כים.
גלויות.


