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 ואם אותו לנצל תדעי אם _ מצויין שבוע
 עצמן, את תנטרלי לא

הכו דווקאיזם• מיייד
 פגי״ על מבשרים כבים

 ופגישות־כיס, שות-לב
 — המישורים ובשני

 קטנות הצלחות על
 יכול אתה וגדולות.

 לפתע, עצמך, למצוא
 לא בו חדש במצב
מ אותו בדוק רצית.
 עלול אתה חדש.

לן. יועיל אשר חדש משהו לגלות
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פרשת־דרבים. על — כרגיל — נמצאת את
 תוכלי לא שהפעם אלא

בחיבוק־ידיים. לשבת
 צעדים ממך ידרוש הוא

 הדרישה ועצם נימרצים,
לע אותך תדרבן הזאת
 את שישנו דברים שות

 אל :בן־שור חייך. כל
עכשיו. דווקא תסתבך.

זזו־ לכל זקוק אתה.
קשה, שבוע זהו ששג

מסוכן. לא כי אס
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תאומים
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ל אף ועלול לך, יעזור לא רגש־הנקמנות
_____________ל־ לתוכניותיו הזיק
ש מיכתב רחוק. טווח
 א/ ביום אליך יגיע
 יכעיס תאומים, בת

 שמוטב כל־כן, אותן
אח ימים תשקלי כי

 בטרם תוכנו, את דים
 תשג- או פעולה תנקטי

ל או לכאן תשובה, רי
 זאת לעומת כאן.
 שאפשר ספק אין

מחדש בו לשקול :הזה השבוע את לנצל
 והמישפחתיות הכספיות הבעיות כל את

 ידעת לא עליהם הגילויים לאור שלן,
בז בצורה תנהגי אל לכן. קודם
לסבול. עלולה את כי — בזנית
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בעוד לזכות עתיד ואתה בהצלחה, זכית

___________. ה מ הדימיון כי זכור כ
ל חייבים והמקוריות

הר לרגליך, נר שמש
 הזהירות מן יותר בה

 עם הקפדני. והתיכנון
מד תתעלם אל זאת,

 לא ודאג הרגע רישות
 ידידיך עם לחינם לריב

ציוד, רכישות ומתחריך.
ל הדרושים דברים או

מאד, כדאיות עבודתך,
 על הכהה את העדיפי :סרטן בוז השבוע.
לאופייך. המתאים משהו לבשי הבהיר,
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 אצלן לגרום עשוייה בלתי־חשובה תקרית
 תבזבזי אל למשבר•

להי עשוייה את כסף.
 חו- של לתקופה כנס

 לא אם סר״פעילות,
 תבואי אם או תזהרי
 הלא- האדם עם בקשר
 מוטב כך, משום נכון.

 לטווח להתחייב לא
לנ תחליטי אם ארון.

___________ הראשו- בימים סוע
הי השבוע, של נים

 תלוי יהיה לא חשוב דבר ששום זהרי
 אם בייחוד גניבה, מפני הישמרי במסע.

 ארוכים. למרחקים לנסוע עלולה את
השמש. מקרני והזהרי בהיר לבשי
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 במאבקך חדש פרק פותחהשבוע סוף

האישי. או המיקצועי
 להסתכל תדע אתה אס

שתקפוץ, לפני מסביב
האפ כל את לשקול

 להיכנס ולא שרויות
— עקרות להתנגשויות

מצויי־ סיכוייס לך יש
פגי לכת. להרחיק נים
 בהיךת נטרה עם שה

 אותך תוביל שיער
תצ מביכה. לבחירה ־ י״
הז תפסיד אחרת ומהר: להחליט, טרך

 עליך מאד. גדולה רומאנטית דמנות
 מחוץ דווקא פעילות על הדגש את לשים

בכך. מאד מעט ולהסתכן מגוריך, למקום
8

לצאת.
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 מה על ולא הקנקן על להסתכל נוטה את
 האיש את מלשפוט היזהרי כן, על בו. שיש

 בדרכך השבוע שייקלע
 המלבב מראהו על־פי

המברי התנהגותו או
 את לשנות עליך אם קה.

ל או מקום־העבודה
 — חדש בעסק התחיל

 ביום זאת לעשות נסה
ה בתחילת ,,ב או א'

 עצמך את קח שבוע.
רו בריאותך :בידיים

 ש־ ממה ודווקא פפת,
 והרבי לבן לבשי חושד. אתה
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המר הבעיות האחרונים, בשבועות כמו

ושיעמום. חוסר״כסף :הן שלך כזיות
 אין הפינאנסי במישור
 שתתחיל מוטב רגיעה.
קי חריגה על לחשוב
— מעיסוקיך צונית

— אי״עיסוקין או
תש לא אם הרגילים.

 אתה המצב, את נה
לצמי להיתקע עשוי
הרומאנ במישור תות•

 עוד אין עקרב, בת טי,
ה לרומאנים רב טעם

רציני. משהו על חשבי והקלים. קצרים
¥ ¥ ¥

 שבוע זה אין : הזהרתי.אותך אבל מצטער,
מרחיקי־לכת שינויים או מסעות לערוך

 על לשמור תוכלי אם
 לזו דומה מיסגרת־חיים

בת כה, עד היית בה
 ב־ תקלי חדשים, נאים

 אם הבעיות. על מיקצת
 שתסמכי מוטב — לא

 של שיפוטו על לחלוטין
העי בעל־שיקול. איש
ב להגזים לא — קר

 יום לריב. ולא דבר שום
 י״ הזדמ־ לך מגיש הבא ה׳

השבוע. מיכתבים תכתבי אל נדירה. נות
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הסכמה

 בהשקפתן, חופשייה שאת משום דווקא
 לתפוס מאד קל במעשייך, ובלתי־קשורה

 או במלכודת אותך
 לעשות אותך לחייב

 זה רוצה. שאינן מה
 לאוזלת- אומנם, מביא,

 מצי- ולאפס־מעשה יד
 רוצה מי אבל — דך

 לכן !הללו הצרות בכל
 יחד שתחשבי מוטב

 ויתור מתון באמת,
 רוצים אתם מה איתו
 אי לפחות או הדדי
צרות. יחסוך זה
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 הלשון פטפטנית? להיות לא יודעת אינך
ה בין מעמדך, את לסכן עשוייה שלך
 ובכלל. ה׳ ועד ג׳ ימים

 הריי שלא מוטב גם לכן
יו אדם אתה אס בי.

המת הזמן זה אין צר,
 ביחסי־צי־ לעסוק אים
ב שתשב מוטב בור.
 לא־ קניות ותדגור. בית

 רצוי שלא כפי רצויות,
 צעד באיזשהו לנקוט

 הבא, ,ד ליום עד נימהר,
החדש. .הירח בא בו
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 ובעיות התנגשויות של יום הוא ד׳ יום

 כל לקבל לא איפוא, הקפד, כספיות.
 מרחיקת״לכת החלטה

בכלל, להסתבך. ולא
השבו את לנצל נסה
 לריכוז- הבאים עיים

שו לעבודה מחדש,
 קשרין ולחידוש טפת,

עליך. האהובים עם
 תזניחי אל דגים: בת

 יש לאחרים גם אותו.
 להתרחץ הרבי בעיות.

בשמש. ולהשתזף בים
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עלו8ו האיש — כנץ
 הזה (העולם איש־השנה על בסקירתכס

 ״בלי — לסיסמתכם בניגוד נהגתם )2143
 אתם אחד מצד פנים״. משוא ובלי מורא

 זד, הוא אל־סאדאת הנשיא כי קובעים
 ומשה בגין מנחם ואילו הפעיל, שהיה

 ״יוזמת- זו היתד, ולכן הסבילים, היו דיין
מצני אתם ישני מצד סאדאת״. של השלום

 ספטמבר בחודש שכבר העובדה, את עים
 דבר — סיני על בגין מנחם ויתר 1977

 לבוא חושב אל־סאדאת היה לא שבלעדיו
לירושלים.

 היוזמה כי באומץ, לומר יש לדעתי
 ואל-סאדאת בגין מנחם של היתר, כולה

המישחק. את לשחק בעל־כורחו, נאלץ,

התשי לכנסת בבחירות המערך נפילת
 בגלל אירעה לא שכח, שכבר למי עית,

 ביצע שבה — מדיניות־חוץ־ביטחון־ושטחים
 בגלל אלא — הליכוד מדיניות את המערך

 הפנים מדיניות בשטח וכישלונות מחדלים
האח בבחירות הליכוד מצע גם והכלכלה.

 המערך מחדלי על בעיקר התבסס רונות
 של אישיותו ועל וכלכלה פנים בענייני

 לטענות מקום כל אין לפיכך, בגין. מנחם
 הליכוד ואת בגין את היום המאשימים אלה

 החזרת בגלל למצע, ובאי־נאמנות באי-קיום
 ואולי בפיתחת־רפיח היישובים הורדת סיני,

רמתיהגולן. פינוי גם
בחי לעריכת לתביעה מקום כל גם אין

 שטחים זה. בנושא מישאל-עם או רות
ארץ־ישראל בשטח מעולם נכללו לא אלה
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 של ההימור כי הראה קמפ-דייוויד הסכם
 האיש בגין מנחם לדעתי, הצליח. בגין

 עם המשא־ומתן את אמן ביד שניווט
 צריך כשהיה נוקשה להיות ידע המצרים,

 צורך כשהיה גמיש ולהיות זאת לעשות
 להיבחר היה שצריך האיש והוא — בכך

תשל״ח. כאיש־השנה
ירושלים יפהר, אפרים

 לראש־הממ- שיגרתי הבא המיכתב את
בגין: מנחם שלה,

מת למדינתנו שלום של הדחוק החלום
 כל באמצעותך. וגידים עור לקרום חיל

 להיות מסוגל שאתה הוכחת לך! הכבוד
 ישראל לקיום החותר מציאותי, מדינאי

 שניה. במצדה מות־גיבורים של לסוף ולא
 בלתי־נמנעת חובה זו זאת, עם יחד אבל

 לא הנוכחית השלום שתוכנית לך לומר
 כי ממשי, באופן השלום את לנו תעניק
 עם אלא מצריים עם רק לא — שלום

 שלום עבורנו יהיה לא — ערב מדינות כל
 לידי נגיע שלא זמן כל של-ממש, מלא

 יריבנו עם ודו־קיום פשרה של הסדר
 הערבי העם והישיר: המקורי העיקרי,

 אנו ארץ כיברת אותה שעל הפלסטיני,
עמו. נאבקים
 הי המסורתית הצדקנית, לעמדה הקץ

 כלפי שלנו והבלתי-כנה בלתי־מציאותית
 באמצעים זכויותיו על נלחם עם כל אש״ף.

 נקטנו עצמנו אנו ואף ורצח, טירור של
 שלום השגת לשם לכן, שלשום. תמול בהם

 נבונים, אמיצים, די להיות עלינו אמת,
 הצעד את לעשות כדי ומציאותיים, ישרים
 ערפאת יאסר הזמנת הבא: נמנע הבלתי

 מדינה מהקמת מנוס אין כי לירושלים.
ישראל. לצד עצמאית פלסטינית

אמירים זמיר, שלום

בהצ לא וגם מדיינת-ישראל בשטח לא וגם
 משלמה. ארץ־ישראל בדבר בית״ר הרות

 הליכוד, בוחרי מבין למי סיבה יש אם
 כי ולהאשמה הבטחות לאי־קיום לטעון
 בליכוד, שבחרו הם אלה הרי רומה,

 שכונות תושבי מבין בגין, במנחם ובעיקר
 בגלל בליכוד בחרו הם והמצוקה. העוני
 וציפו והכלכלה, הפנים מדיניות של המצע

 על טפחה והמציאות במצבם. לשיפור
פניהם.

גיבעתיים כהן, גלעד

קצפת עם ימית
 של והטיפשית האבסורדית והכותרת
 הכותרת ללא־ספק היא האחרונים השבועות
 כי פת, גדעון השר של מדבריו המצטטת

 ימית. בעיר ל״י מיליון 130 עוד יושקעו
 לעם ומבשר מוסיף עוד והבינוי השיכון שר
 יתחיל לא שמישרד־השיכון ״למרות כי:

 הפיתוח הרי בימית, חדשות בינוי בתוכניות
 תום.״ עד יימשך הנוכחי
 איזה על השר כבוד את לשאול ראוי

 פת מר האם ן בדבריו הוא מתכוון תום
 מכספי ל״י מיליון 130 להשקיע מתכונן

 כמתנה בקרוב שתוגש בעיר ומכספיכם
 להוסיף השר החליט הנראה כפי י ■למצרים

למצרים. נותנים שאנחנו לעוגה קצפת
ראשון־לציון יודילוכייץ׳, גיל

פרפידז קללה
 לשני הערכתי את להביע רוצה אני

בעיתונכם אבנרי אורי שכתב המאמרים
)10 בעמוד (המשך
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