לחפתעתן ,ואולי למורת״רוחד הסמוייה
מונחילים העניינים ה־
עיסקיים להסתדר —
להפליא .אתה חייב
לשאול בדעתה של בת־
זוגך ,ואם גם לא תק 
בל את בל דבריה —
דע שהיא שוחרת את
טובתך ,ורואה הרבה
דברים שאינך רואה
ו 2במרס -
 20באפריל
מתוך ריתחת״חושים.
בת טלה  :לבשי ירוק.

י* * ¥
המתח ההולך וגובר אצלך ,הוא הרה־אסון.
נזצב־ווח קרבי הולך
ואופף אותך בימים
אלה .דומה ,שככל שאת
משתדלת לצאת מה
ביצה הסמיכה הזאת,
כן את שוקעת יותר.
מה שמרגיז אותך הוא
שהכישלון הקורה לך
השבוע אירע לך בהז
 1 21נאפריל -
:0נ במאי
דמנויות קודמות .נסי
להיות אדיבה לסובבים
אותך .נצלי את הכסף שקיבלת לקניות.

ש! ו
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במישור חיי האהבה *שלך^בת תאומים,
לא יחולו שינויים
מרעישים .אל תידחי
בגסות את מחזרך ה
נלהב ,למרות שאינך
חשה כלפיו כל משיכה.
תני לזמן לעשות את
שלו ; או שהרגשתך
תשתנה בבל זאת ,או
שהוא יתייאש ממך.
בן תאומים ,למרות
אופייך הנוח ,אתה
נוטה להתפרעויות פרועות אשר תגרומ-
נה לך נזקים רבים יותר מאשר תועלת.

אם יש לך הזדמנות בחיים ,השבוע הזמן
לנצל אותה .במישור
האמנות — אתה מר
גיש בצורה מסויימת,
אך השינוי תלוי בך.
אם אתה רוצה בהיש
גים ,שנה את קו ה
יצירה .אל תחליט
שום דבר בחפזון .כושר
השיפוט שלך הולך ו
משתפר לקראת סוף
השבוע .אתה אוהב,
אולם לא נותן לה את תשומת״הלב ש
היא ראוייה לה .היא זקוקה לפינוק.
>¥

המריבה הטיפשית בה הסתבכת ,אינה
__ מועילה לאף אחד ,ו
מקלקלת את מצב־רוחך.
נסי להקדיש זמן לטי
פוח יופייך ,ולעיסוק
בתחביבייך ,במקום ל
שאת על כתפייך את
כל בעיות העולם הזה.
לקראת סוף השבוע את
עלולה לנתק קשר אי
שי חשוב ,געיקבות
בדיחה מעשית שהוש
י"
מעה באוזנייך ,בנוכחות אלה שלדעתך
זאת.
אל תעשי
יפרשו אותהאחרת.

טי3
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תאשים

י׳ /ח*
ק31
זוהי תקופה מייגעת ואפילו משעממת .או
לם אל תוותר ואל תפ
קיר את האינטרסים
שלו .עשה הכל במו
ידיך .אל תסתנוור .מו
טב שתיזום דברים חד
שים ובעלי עתיד .בסוף
השבוע תפגוש את ה
אדם לו ציפית .אתה
אישיות רומנטית ,אל
 21ביוני -
 20ביולי
תחמיץ את ההזדמנות.
הקפד להחזיק בדיאטה,
זה יהפוך אותך לבן־אדס חדש .אל תתל
בש ברישול ונהג באדיבות .לבש צהוב.
¥ ¥ ¥
יהירותך הטבעית ,הכרוכה בחוסר-ביט-
חון משווע ,תוריד או
תך שאולה ,אם לא
תדעי לרסן את שניהם
ולהוסיף להם מידה
מור ,שהוא אחת מ-
תכונותיך היפות ביו
תר .זה לא שהוא לא
רוצה אותך  :זה ש
הוא בטוח שאת לא
^■■■ ■1.111
רוצה אותו .אז —
קדימה ! גלי לו את
האמת בולה .בת אריה לבשי אדום.
* * ¥

¥

¥

¥

צפוי לכם שבוע מעניין וסוער הן מ
בחינה פינאנסית והן
רומאנטית.
מבחינה
אפשר שתעשו כסף ב
עזרת או כתוצאה מ
קשר רומאנטי ואפשר
שהרפתקה רומאנטית
תעלה לכם בכסף רב.
השתדל לא להמר ולא
לסכן כספך שלא ל
 23בנובמבר ־
 20בדצ מבר
צורך ,בי אתה עלול
להגרר להוצאות רבות.

ןןשח

¥

¥

¥

אם את חושבת עליו ברצינות ,מוטב
שתדחי את ההחלטות
ואת המעשים — למועד
מאוחר יותר .ככלות
הכל ,מה יש לך להפ
סיד ,יש הרבה דגים
ביס .השבוע הזמן ה
מתאים לבילויים ,שע
שועים ותענוגות .עם
זאת עזרי לבן־זוגך
 21בדצ מבר ־
 19בינואר
להפיג את המתח בו
הוא שרוי עקב עבודתו.
אל תראי לו שאת נפגעת ממנו ,העמידי
פנים לא איכפתיות .הסבירי לו פנים.
¥

¥

¥

השתדל לא להציק לחבריך לעבודה ,בי
בעתיד הקרוב מאוד
תזדקק לכל רצונם ה
טוב .היחסים המתו
חים עם בן זוגך יש
תפרו בעקבות פגישה
בלתי צפויה עם ידיד
קרוב ,אותו לא פגשת
זמן רב .אל תיקח על
עצמך סיכונים מיות
 20בינו אר ־
 18בפברואר
___________
רים בענייני בספים,
ואל תיכנס להרפתק 
אות פיננסיות .בן דלי לבש ירוק או לבן.

¥1 ¥1

¥

השבוע גדלים הסיכויים שלך להיות מאו
שרת .זה תלוי ביכולתך המשך לשמור על שיווי המשקל שלך ועל
לשלוט בעצבייך ובמצ
ההכנסה הכספית הבל
בי הרוח שלך .אתה
תי צפוייה בה זכית
מתרגז במקום עבודתך. ,
השבוע — היא תביא
אולם לא בשל סיבה
לך פירות בבוא הזמן.
הגיונית .אל חתני דע
עצום של אדם מבוגר
תך לצדדים השליליים
עשוייה לעזור לך .ליל
הסובבים אותך .החום
שבת ושבת הס הימים
האנושי של הידיד ה
הטובים ביותר לרומנ
אמיתי הקרוב לך יעזור
טיקה ולפגישות מעניי
|  19בפברואר ־
 20במרס
לך לאזן את המיפנה
נות .אתה עשוי להיתקל
בהופעה נשית חזקה
לטובה בדרך חייך .שימרי על מראך,
שעלולה להשפיע עליך במרוצת השנה.
והקפידי על לבוש תואם ומסודר.

נחוגה

* 1(!8
ןני8

מכחכים
כעזדוג השם ותמיר
זה חיה צפוי שיבוא וזח בא ,ב״ה.
המישטר החדש של בגין ושות׳ שמואל
תמיר וכד תכננו זאת לאט־לאט ובחכמה
רבה .עכשיו התחיל הביצוע .הצרת צעדיו
של העולם הזה .הזמנים של בלי מורא
עברו חלפו .שר־המישפטים ינקום בכם
עכשיו ובמלוא העוז! התמורה החלה.
ורמזים כבר קיבלתם .בתור שר־המישם־
פטים הכל פתוח לפניו וד״ל.
יש סיכויים טובים עכשיו שהעולם הזה
ייסגר סוף־סוף .בע״ה.

הארגון הצכאי הדאומי־דתי
כישראל ,ירושלים
מכתכיפלעזר
מון ג׳נרל יקר ,שהכל סולחים לו ,אלוף
חידודי־הלשון של הממשלה .בשנת 1974
יצאת באומץ רב נגד יצחק רבין ,שהת
מודד במפלגתו על ראשות־הממשלה.
לבשת אז את גלימת האחריות הלאומית
וניסית להשפיע על חברי מיפלגה אחרת
משלך שלא לבחור ברבין כראש־ממשלה.
אז שיתפת אותנו בלבטיך ,עד כמה קשה
היה לך לספר לנו את האמת המרה וכמה
זמן עצרת את הדברים בקרבך ,עד שה 
חובה המצפונית גברה לבסוף והאחריות
לגורל האומה זעקה מגרונך.
ואנו שואלים ,מון ג׳נרל ,מה נשתנה ו
רק ארבע שנים עברו מאז .האין המ
דינה נמצאת עתה במצב קריטי? האם
תפקיד ראש״הממשלה פחות קשה מבעבר ן
האין הוא צריך לעמוד
במצבי־לחץ כבעבר? ו
העיקר :האם מנחם בגין
מסוגל לעמוד במצבים
כאלה? האם הוא שולט
בכל חושיו ובזכרונו?
האם לא הגיעה השעה
לעמוד לפני העם הזה
ולומר לו את אשר אמרת
לשרים? האם לנו לא
מגיע לדעת ? האם אין זה
הזמן לומר בפומבי מה
שמתלחשים רבים .לקום
ולהגיד :בגין חולה )גם
אם לא למדנו מדיצינה(
ואינו מסוגל לתפקד יותר
— לא במהלך עניינים
שוטף ובוודאי שלא ב-
מצבי־לחץ !
הנושא חשוב מדי מכדי
שנפטור אותו בבדיחות
במסיבות קוקטייל .הוא
גורלי מדי למדינתנו
מכדי שיסתירוהו מהעם.
מי שיש לו משהו לומר
— שיקום!
מנחם שיזף ,תל-אביב

לפעמים על דודך ושתשאב אומץ־רוח
ממנו.
לא אגזים אם אומר שאתה ,עזר ,מש 
מש כיום קרן אור יחידה בתוך ממ
שלתנו .בוודאי קשה לך לעמוד מול בגין.
אולם אתה תצליח .את בחינת־הבגרות שלי
כתבתי השבוע .בעוד שנים ,כשנכדי יכתוב
את בחינת־הבגרות שלו ,הוא ייתקל בוודאי
בספריו המאובקים בדמות יוצאת־דופן :
שר־הביטחון בממשלת ישראל — עזר
וייצמן שמו .הוא יקרא על מאבקיך ועל
הישגיך .אני אספר לו על אישיותך ,על
כנותך שובת־הלב ,על חמימותך וטובך.
אני תיקווה שיחוש אז כלפיך את מה
שאני חש כיום.
יוסי ורטר ,תל־אביב

לא לשתוק!
בנובמבר אשתקד חזיתי בארצות־
הברית בדרמה על־אנושית לקוחה מספרי
הספרים של האי-אפשרי :ראיתי בשידור
טלוויזיה חי מבניין הכנסת בירושלים את
הראיס אנוואר אל־סאדאת בכבודו ובעצמו
מדבר בערבית קלאסית ומאיץ במנחם
בגין ובמוסדות השילטון הישראלי להס 
כים עמו ולעשות שלום נצחי ,בכדי לזרוע
את שתילי האחווה ,האהבה והשכנות ה
טובה בין עמו לבין ישראל.
תשובתו של בגין לא היססה לבוא .ב־
ג׳סטה של ״עליהום״ ובאכזריות נתן מיס 
טר בגין סטירת־לחי לשר־החוץ המצרי,
שצלצלה בעולם הערבי והמערבי .ראש־
ממשלת ישראל תחב שיניו ביד המושטת
אליו מנשיא מצריים.
הוא הפחיד את המצרים,
בלבל את האמריקאים
וזעזע את השלווה היח
סית שנפלה על הבית־
הלבן ועל האדמיניסט
רציה האמריקאית .עתה
צועק בגין חמם .אחרי
תרועות החצוצרות וכל
התוהו־ובוהו של הדיפ
לומטיה ,קם בגין והכריז
שהגדר■ המערבית היא
חלק בל-יוחזר מישראל
התנ״כית .נוסף לכך הוא
הורה לצה״ל לתפוס אד
מה ערבית בסביבות
רמאללה ורפיח ולנטוע
מושבות ונקודות צבאיות
כפרק נוסף במדיניות
מיפלגתו.

אני תמה ומחפש תשו
בות :מאז נוסדה ישראל
לא היה צ׳אנס לשלום
כמו עכשיו .הדרמה העל-
אנושית שנתגלגלה בנו 
במבר  1977חייבת להימ
שך ,כדי לשחרר את דד
מיזרח־התיכון מסיוטי דד
חיים וייצמן בגיל 21
שלום מר וייצמן .שמי
מילחמה והכיליון .אבל
תכונות בירושה
יוסי .אינך מכיר אותי,
ראו והאזינו למה שקו
אם כי פעם ,כשעברתי
רה עכשיו :מילחמת ה 
ליד מצודת זאב ,שבועות מספר אחרי ה מילים הולכת ונמשכת ובגין עומד על
בחירות ,יצאת במקרה ממכוניתך וחלפת דעתו ההרפתקנית ,הטומנת בתוכה תזה
לידי .לשניות מיספר הופתעתי ובהיתי
מילחמתית ואנוואר אל־סאדאת הולך
אליך .אתה חייכת אלי חיוך שובב ו בדרכו לוועידת פיסגה ערבית ,העומ 
נעלמת אל תוך הבניין .לא שכחתי את דת להיערך בשידוכו של המלך הסעודי
החיוך הזה .חיוך של תיקווה — של סיפוק .חאלד ונשיא סודאן נומיירי .אם סאדאת
האם היום אתה עדיין מחייך כך?
ישתתף בפיסגה זו ,יהיה זה הסוף למסע
אני איתך מר וייצמן .אני ועוד רבים השלום האומלל .מצב זה עלול לדחוף
כמוני .אני איתך ,משום שאתה צודק כל מיני אלמנטים מיזרח־תיכוניים לאכז 
ואני יודע שקשה לך מול האנשים הנמצ ריות ״אד אינפיניטום״ ,ועלול לגלגל את
אים גבוה ממך והמקשים עליך את מילוי המזרח־התיכון לרעידת אדמה נון־סטופ
תפקידך .אני איתך משום שאני מאמין כתוצאה מעקשנות בגין וחוסר אמונתו
באמונה שלמה שאתה רוצה בטובתנו וכי בשלום .אם לא נאחד את מאמצנו עתה,
אתה מרגיש בגודל השעה .לכן אסור לך לקטוף את פרי המיסטיקה של מסע סא-
להתפטר ,מר וייצמן ,משום שאתה שר -דאת לשלום ,אנחנו עלולים לעבור על כל
הביטחון הטוב ביותר שהיה לישראל אי־ יסודות הקיום של העולם האנושי.
אם ימשיך בגין בחזיון התנ״ך שלו לגבי
פעם.
לפני כשבוע כתבתי את בחינת־הבגרות גבולות ושטחים כבושים ,הערבים והיהו 
שלי בהיסטוריה .באחת השאלות נשאלתי דים כאחד יספגו מהלומה נצחית וישלמו
על אודות דמות של יהודי בעל זקן בת  כולם מחיר גבוה ,מפני שהחכמים בארץ־
חילת המאה .אדם אמין מעין כמוהו .מדי הקודש הבליגו במסע שתיקה .העם היהודי
נאי דגול — חיים וייצמן שמו — שנאבק מנוסה במסע־שתיקה ויודע יותר מכל עמי
במדיניות הספר־הלבן של הבריטים ,איים העולם מהו מחיר השתיקה .עתה על עם
ואף צעק)!( על ראשי ממשלה בריטיים זה לדבר ,לזעוק ,ולא לשתוק .עליו לאלץ
בבקשו מהם שיבינו את בעיית העם היהו את בגין ליזום שלום ולא לדחותו לנצח.
די .אדם עם ראש פתוח ,מדינאי שהיה
עבדד־סלאם יוסף מצרוואה,
דודך ,עזר .ונשאלת השאלה ,אם תכונות
פלורידה ,ארצות־הברית
נעלות עוברות בירושה ? אולם זהו כבר
עניין לגנטיקאים .אולי כדאי שתחשוב

