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תאוחיס

 ביותר, טובה תהיה לא השבוע תחילת
 מזל מבני אחד של לעזרתו תודות אבל

 להשיג תצליח עקרב
הרצו התוצאות את
רו בעניינים לך. יות

קלות־דעת : מנטיים
 מופרז וביטחון״עצמי

תוע כל לך יביאו לא
 את שתרסן מוטב לת.

 אינך עוד בל עצמך
 היי ברגשותיך. בטוח
 אל סנטימנטלית, יותר

הנאמ דברים תקבלי
 והשתדלי קשוחה, פנים בהבעת לך רים

 יותר. ותיהני ונשית מטופחת להיות
¥, * ¥

 מעניינות, הצעות לך מציעים רבים אנשים
 הצעות לדחות אותך דוחפת חשדנות אבל

יע מידידיך אחד אלו.
 צעד לעשות לך זור

האינטלק בתחום גדול
מנ האמנותי. או טואלי

 גם שירגש נרגש, תב
הש אליך יגיע אותך,

מאנ חיבה גילויי בוע.
 ממך שהסתייגו שים

מ אותך לעודד שויים
קריאה, חברתית. בחינה

 והליכה מוסיקה שמיעת
 ישפרו הס אדרבה, לך. יזיקו לא לתיאטרון

 לבן. ליבשי- לאחרונה. הירוד רוחך מצב את
¥ 1 ¥ ¥

 מוצלחת עיסקה של סיומה את תסנן אל
 י-י בהתפר־ או בהססנות

ה כי זכור כעס. צות
 לך שמקנאים אנשים
 מיש־ שתעשה מחכים

 בהם להשתמש כדי גים
 עשוי קצר מסע נגדך.
פגי בעיקבותיו לגרור

 מרתקת רומנטית שה
 חוויות ומלאת מאד

 נסי ומסעירות. מרגשות
 מודרנית יותר להיות
הכחול. הצבע את וחי ובאיפור. בלבוש

ג י י? 8י״ח
 מרגיש ואתה ויוזמה מרץ מלא אתה

ל לגשת יכול שאתה
 מסו- תוכנית הגשמת

 תיכננת אותה יימת,
 קודם רב זמן כבר
 עזרה לך יגישו לכן.

 נטיותיך אך חשובה,
ל עלולות העצמאיות

ומכ ידידך את הרגיז
 החברתי במישור ריך.

ש פגישה לך צפוייה
 את תפיג
 דל יהיה

¥ ¥
 בך; תפגע לסובלנות שאיפתך

 שלך על ועמוד תקיף
 התנגשויות עוז. ביתר
ל חבריך לבין בינך

 שותפיך או עבודה
 אס לך להועיל עלולות

 קשה רכרוכי. תהיה לא
 חסו־ מכתב לכתוב לך

יית השתדל. אולם ייס,
 בעזרך. זה ויהיה כן

 _ צורות את לגוון נסה
תס אל שלך. החיזור

 תה לבל למחזריך, לענות רבי
¥ ¥ ¥

 שלא מוטב מסוכן. הוא
עבו עצמך על תקבל

ב מדי רבות דות
 מיכשולים זה. שבוע

ל עלולים קטנים
 לוח-חזמנים את שבש
 אי- לך ולגרום שלך

 ייתכן רבה. נעימות
לחכרזת״אה תזכה בי

 נסי ציפית• לח בה
מציאו יותר להיות

 ש- תחשבי אל תית,
תחילה. בכוונה אליך

י 21 נ ו  - בי
לי 20 ו בי

השבוע יותיך.
 אשל- רוב

באירועים.

יותר היה

 - ביולי 21
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מבודדת.

הזה השבוע

נתונה

תאזנ״ם

 לקבל עליך יהיה המיקצועי במישור
 ידיעה רגילה. בלתי בזהירות קשה החלטה

 בך תעורר מסויימת
אי בי אף התרגשות,

במיש לך נוגעת נה
 שתתעורר קינאה רין.

 את תקלקל באשמתך
 השבוע. סוף בילוי

 שלך הקינאה תחושות
יו אותך לסבך עלולות

 סוף בילוי מאשר תר
לרו שתלך רצוי שבוע.

 אם פסיכולוג או פא
בעי לעסוק נסה יתר. עצבות מרגיש הנך

שערותיך. את תקצצי אל מרגיעים. סוקים

¥ ¥ , ¥

 שתייה המידה. על יתר מתהולל אתה
רו פרשיות מופרזת,
 ומישחקי-מזל מנטיות

החיים. עיקר אינם
זכו את להבטיח נסה

עבודתך. במקום יותיך
 את למצוא עלול אתה
הע כל. מחוס עצמך
 הן והאדיבות דינות

ל אין שבלל תבונות
— עקרב בת בהן. זלזל

מזל בן את העדיפי י"
וקשת. מאזנים מזל כני פני על שור

מכתבים

¥1 ¥ ¥

 שבנית האיתנים היסודות
מ ייעשה שלך והמצב

מעו מכתב יותר. בוסם
 אליך. יגיע סקרנות רר

ב מעתה שתנהג מוטב
ה באדם עדינות יתר

 כשאת אותך. אוהב
 ערמומית להיות מנסה

 מצלי־ את רעה, •או
ש המחיר אך ליחה,

 מדי. גבוה משלמת את
 יותר להיות נסי חדלי,

ביחסך ונוחה מאופקת

פריים, את יתנו

יו
 ־ בנובמבר

בדצמבר
23

20

אותך. לסובבים

 ■ בדצמבר 21
בינואר 19

 מתאכזרים :ולם
6

¥ ¥ ¥

המ הרגשות בסערת להיסחף עלול אתה
 שלך. השיפוט כושר את ולאבד אותך קיפה
 אתה אם מירבית. בבהירות להתבטא עליך

 באורח לחידושים שואף
וה מגוריך מקום חייך,
אותך, הסובבת חברה
 לבן השבוע. זאת עשה

ב האפשרויות, כל את
ומתוכ מחושבת צורה
ני על תסמוך אל ננת.

 רומנטית פגישה חושים.
 בחובה טומנת מאכזבת

הי חשוב.לעתיד. לקח
 לסיכונים מנטייה זהרי

 ומעמיקה רצינית היי הפרטיים, בענייניך
לך. להזיק עלולה הבזבזנות מתמיד. יותר

¥ ¥ ¥

 המופרזת הרגשנות את לרסן תשכיל אם
יו טובות בתוצאות לזכות תובל שלך,
 עליך הממונים תר.

 הישגיך, את יעריכו
 אצלך יתעוררו אל אך

והתנש גדלות רגשי
אח עובדים מעל אות
ש לוודאי קרוב רים.

 שתעורר מתנה תקבל
 זאת ועם התרגשות בך
תו בל לך תביא לא

 לך צפוי ממשית. עלת
 צפוי. בלתי חיבה גילוי
 שהיא לחופשה, לצאת הזמן הוא עתה

בהירים. בגדים ליבשי ביותר. לך דרושה

¥ ¥ ¥

 המיוחל השינוי סף על שתעמוד ברגע דווקא
 לפעול עליך העבר. אל כבול תרגיש בחייך

 לרגש תתן אל בהגיון,
 לך צפוייה בך. לשלוט
ל אשר נעימה. הפתעה
 לא מוטב הלב ענייני
 את הנוגדת גישה לנקוט

 לגבי בייחוד רגשותיך,
 יותר גלה זוגך. בת

 אפילו למשפחתך, הבנה
סב־ וחסר עייף הנך אס

_______. ת ו נ את לעורר נסי ל
האמנותיות, נטיותיך ~ ׳

 במצבך החסר את תמלאנה שהן ייתכן,
עצבנית. את מכך כתוצאה אשר הנפשי,

אר 20  ־־ בינו
בפברואר 18

 בפברואר 19
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א7 קיר כן, כסף
 ממשלת של מדיניותה לגבי הספיקות

 ומתרבים הולכים השלום בנושא ישראל
 כאן, בארה״ב. היהודית הקהילה בקרב

 ישראלים קבוצת התארגנה בלוס־אנג׳לם,
ב מרצים שחבריה אמריקאיים, ויהודים

 לתארים סטודנטים באיזור, אוניברסיטאות
המתכוו היהודית, הקהילה ופעילי גבוהים

לשלום. כתנועה לפעול נת
ו לטובתה מסורים הקבוצה חברי כל

 1ב־ לביטחונה. וחרדים ישראל של שלומה
 ״ועדת הנקראת זו, קבוצה הפגינה במאי

 אמריקאיים ויהודים ישראלים .של אד״הוק
 נאם שבו לאולם מחוץ עכשיו,״ לשלום

 לא ההפגנה בגין. מנחם ראש־הממשלה,
 אישית, ראש־הממשלה נגד מכוונת היתה
 שהוא חסרת־הפשרה המדיניות כנגד אלא

 בקרב דאגה הגורמת מדיניות — מנהל
כאן. היהודית בקהילה רחבים חןגים

 ביקורת עוררה זו שהפגנה לנו ידוע
 גורמים בידי נוצלה ואף בישראל, חריפה

 התקפה לשם השלום לתנועת המתנגדים
 ב־ הכרוכים לסיכונים מודעים אנו עליה.

 ב־ היהודית הקהילה בקרב חילוקי־דיעות
 אולם ישראל, ממשלת לבין ובינה ארה״ב,

 ״על כי הטיעון את בתוקף דוחים אנו
ב הציבורי מאבקם את לנהל הישראלים

 שלום־עכשיו) אנשי דיברי (אלה ישראל״
 את להשמיע זכות אין ארה״ב ליהודי וכי

ל נוגע הארץ שלום האם בוויכוח. קולם
 עם כל לא האם בלבד? הישראלי ציבור

ממ היכולה ז המדינה לגורל ערב ישראל
 ותמיכתנו, כספינו את לבקש ישראל שלת

לקולנו? להאזין ולסרב
 אותנו מאלצת ישראל לטובת מסירותנו

הממ מדיניות על להשגותינו פומבי לתת
המסכ מוטעית, מדיניות שזו משום שלה,

המדינה. ביטוחן את נת
זילברשטיין, ריצ׳ארד
ארה״ב אנג׳לס, לוס

עכשיו — האחרת ישראל
 ורק !״,עכשיו ״שלום תנועת שקמה טוב

שהפ גורם היה אם מאוחר. שכל־כך הבל
 המדינה לתדמית שנגרם הנזק מגודל חית

 והבלתי־מרוסן העצום הסחף את ועצר
 זה הרי נגדנו, האמריקאית בדעת־הקהל

עכשיו״! ״שלום תנועת
 מאוניבר־ באחת שלישית שנה כסטודנט

 יומיומי במגע הבא וכאדם ארה״ב, סיטות
 והלא־יהודי היהודי הסטודנטים קהל עם

 כולו. הזה העצוב לתהליך עד הייתי שם,
 בעיק־ אבל לאט, הפכה מדינת־ישראל

 ישראל שבין בעימות המכוער הצד ביות,
 כ־ ככובשים, מוצגים אנו למדינות־ערב.

 שלא או בצדק כגורמי-עוול. מנשלים,
 שכל נדמה פתאום נראים. אנו כך — בצדק

 בטנקים דוהר בבולדוזרים, נוהג ישראל עם
 ישראל ממשלת החלטות גדרות. ומותח
 האמריקאי העם של ורוגז זעם ריגשות גרמו

ישראל. עם כל אל המכוונים
 הופיעה כבר, נשכחה כשכמעט לשימחתי,

 קיום המעדיפה ישראל האחרת: ישראל
 גבולות על טובים יחסי־שכנות תוך בשלום

 המיוצגת זו, ישראל השלמה. ארץ־ישראל
 הצליחה עכשיו״, ״שלום תנועת על־ידי

יש שממשלת השלילית התמונה את לאזן
האמ בעם ליצור הצליחו ומדיניותה ראל

כולו. ובעולם ריקאי
תל-אביב עמית, יריב

אכוד מיקרה
 העורך של המצויין מאמרו את קראתי

 ).2127 הזה (העולם זאת׳ עשה הוא ,מדוע
 קודמים במאמרים גם הצצתי זו בהזדמנות

 דווקא מקאהיר. שנשלחו אבנרי אורי של
 ההכרה, את בי מחזק אבנרי בדברי עיון

 למצריים חיוני שהשלום הבסיסית שהתיזה
שתסמוך. מה על לה אין

מ היא, מצריים גורמים: כמה אציין
כדוג אבוד׳ ,מיקרה פיתוח סיכויי בחינת

 כל ללא וזאת עצומות, בעיותיה הודו. מת
הביטחון. להוצאות קשר

 עקב מצריים תפסיד ומה תרוויח מה
שלום?

ישראל, עם בגבול מתח קיים עוד כל
 מדיניות לכישלון מוכן תירוץ להנהגה יש

 להתלסדות גורם גם הוא המתח הפיתוח.
 ממדינות כסף למשיכת ואמצעי לאומית

המצרי שהמרץ (השמחות הערביות הנפט

 אוצרו־ לעבר ולא הישראלי לגבול מופנה
תיהן־הן).
 את שתחשוף סופה הסכם־שלום חתימת

 מצריים, של הפיתוח סיכויי על האמת
ו לאומית להתלכדות הבסיס את תערער

 הנפט. מדינות של וסיוע משאבים תמנע
 מצבו היה בישראל סאדאת ביקר כאשר
ש לוודאי (וקרוב שפיר הפנים בחזית

 משהורע פנימיים). בעיקרם היו שיקוליו
 21מה־ (מישאל־העם הפנים בחזית מצבו
האופו ורדיפת החופש מעט דיכוי במאי,
 בחזית עמדתו גם הוקצנה מייד זיציה)

החיצונית.
 הבסיס את להשמיט הצליח לא אחד אף

 כמו עכשיו״ ״שלום אנשי לטענות מתחת
עצמו. סאדאת

אדז, כני פתח־סקווה לני

ל,ינטה״ ״כומתה
לח צה״ל חיילי חוייבו לא שבה בתקופה

 אירע לא האחרונות, בשנים כומתה, בוש
 השכל״ על ״נפל מישהו זו עובדה שבשל

 שמאז נדמה אולם מבעבר. פחות או יותר
ל — הכומתה את לחבוש החובה שבה

הכובע. למרות משהו, נפל במטכ״ל מישהי
 מונו ראש־לישכתו או רמטכ״ל ממתי

 ממונה ומי חיילים, לציד קורס ועברו
 בצה״ל? והמישמעת המישטר על ומופקד
 חייל אחר הרמטכ״ל רדיפת של המיקרה

 הריעה את מחזק רק כומתה, חבש שלא
 חבישת של החובה אבסורדית כמה עד

 מיותר כאב־ראש מוסיפה היא וכמה כומתה
 במיש־ הקשורים אחרים עניינים והזנחת

 אלה, בעיסוקים ימשיך הרמטכ״ל אם מעת.
 למלא כדי זמן לו יישאר אם מסופק אני
תפקידו. את

רסת־גן כהן, נח

 את פירסם צה״ל, חיילי עיתון במחנה,
 חייל ליד שנעצר הרמטכ״ל, על הסיפור

 תעודודהחוגר את ממנו ביקש כומתה, ללא
 אולי במחנה והסתלק. ממנו אותה נטל שלו,
 המקפיד דמטכ״ל של דוגמה להציג רצה
 רמטכ״ל של דוגמה נתן הוא אבל החוק, על

מפר־חוק.
 נדמה אבל מטכ״ל, בפקודות בקיא איני

מחייל ליטול מפורש איסור שם שחל לי

 כרטיס — שלו הצבאית תעודת־הזהות את
 מהחייל לבקש יכול היה הרמטכ״ל החוגר.

 להחזיר פרטיו, את לרשום תעודותיו, את
 אבל לדין. ולהעמידו התעודות את לו

 במחנה שלא — החייל מידי התעודה חטיפת
 ללא חייל עבירה. בפירוש היא — צבאי

 המיש־ על־ידי להיעצר יכול צבאית תעודה
 בהתחזות, מואשם ולהיות הצבאית טרה

רחמנא־ליצלן. כמחבל, להיחשד אפילו או
 במיקרה הרמטכ״ל של האישית הדוגמה

פסולה. — זה
תל-אביב מלמד, יום!?

 כ״רפול״, גדול לוחם שדווקא מאד מוזר
 שיטות מוצא רבות, שנים בצה״ל המשרת
 כל בצה״ל. המישמעת להחדרת מוזרות

 בצבא ששירת זה ובמיוחד בישראל, אזרח
המצוח החיילים שדווקא אל־נכון יודע
ש הפורענות, זרע הם והמעונבים צחים

 חוסר־מיש־ של משתולל נגיף היה מתמיד
 פעם הראיתם בצבא. מוסר והיעדר מעת

טבח, או ? אפסנאי או ? מצוחצח לא רס״ר
)10 בעמוד (המשך

130?יזי' 0חש?


