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מר השבוע המזלות כל
 אידיאלי. חודש אים
ולי לצחוק יודע אתה
 המשך מהחיים. הנות
ה התחלת. בה בדרך
 מנת ציפית לה עזרה
 בחיים מתגשמת. זוגך

ה הצלחה. הרומנטיים
קי אותו הקריר, יחס
 הולך זוגן מבת בלת

 את הקפא ומתחמם.
 אפילו הקרוב, לחודש העסקיות תוכניותיך

 אותן. להגשים הזמן שזה לך נדמה אם
 בערך תפריז אל השבוע. מהימורים הימנע
אכ תנחל עוד אתה דבר של בסופו עצמך.

לחיפשה. צא כן על מנוחה. לן מגיעה זבה,
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בהצ תסיים השבוע
 לקחת בו תפקיד לחה
חו אתה בעבר. חלק

ה לעבודתך שוב זר
מהת היזהר קבועה.

 לבין בינך נגשויות
האנ לעבודה. חבריך

 בך שמקנאים שים
מיש־ שתעשה מחכים

 בהם להשתמש כדי גים
עי קצת עם נגדך.

שבפניך. המכשולים על להתגבר תוכל מות
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 אך מעלה, אינה פזיזות
טו אינה הססנות־יתר

 נגזר אם ממנה. בה
 עשה להחליט, עליך
 תישאר אחרת זאת,
 הצדדים. משני קרח
 הקדש שהחלטת, ברגע

 ליבן תשומת כל את
להו כדי יכולתן ואת
לפו החלטתן את ציא
יק בטחונן חוסר על.
 ממקור ולבבי חם יחס בעקבות השבוע, טן

השבוע. קינאתו את תעוררי אל צפוי. בלתי

¥ ¥ ¥
 על לשמור תוכלי אס

 דומה חיים ־ מיסגרת
כה, עד היית בה לזו

תק־ ,החדשים בתנאים
הבע על במיקצת לי
 מוטב — לא אס ות.י

 עם איש על שתסמכי
:העיקר נבון. שיקול

 לבוא ולא להגזים לא
 תזניחי אל ריב. לידי

סרטן, בת אותו,
 לו יחסר שלא והשגיחי במסירות בו טפלי
ויח לתשומת־ליבו זה את יקח הוא דבר.
כגמולך. — הזמן בבוא — לך זיר
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 על השבוע תסמון אם
 ולא שלן, האינטואיציה

 החלטות לקבל תהסס
הכס במישור חשובות

 לרושתן עומדים פי,
 לעשות רבים סיכויים
ולהב מצויינת עיסקה

 לאורן עתידן את טיח
אי ההחלטה אם ימים.

 את הפעל בידן, נה
 בר על השפעתן מלוא

 את לקבל אותו לשכנע והשתדל הסמכא,
 להשתמש עליו להצליח כדי עמדתן,

 — אריה בת הגיוניים. בנימוקים
מקסים. גבר זה בשבוע תכירי

¥ ¥ *

 לקית בה קלה, מחלה
תע השבוע, בתחילת

אח להשאיר בלי בור
ה בחיי עקבות. ריה

מש חל שלך אהבה
תת עליו גס קטן. בר

 אם רק אבל גברי.
להתנהג. איך תדעי
 לו ותני אותו פנקי

 האחד הוא כי להבין
 אחרת בחייך. ויחיד

 בתול, בן לך אותך. לעזוב עלול עוד הוא
 :דבר בשום תצליח לא יבש. שבוע צפוי

 המישפחה. בחיי ולא בעבודה לא
 להשקיע אלא ברירה לך אין
שלך. השפות בלימודי כולך כל את

̂י . 8

לצ השתדל בשקט. שב השבוע בתחילת
 לכל• תזדקק הבא בשבוע מנוחה. בור

וה הפיזיים כוחותיך
 יהיה לך גם נפשיים.

 להפסיק השבוע כדאי
 וכה כה בין להתאמץ.

 בטיר־ עמל תראי לא
 זאת עם יחד חתך.
 מזל בני לכס, כדאי

 המינים, משני מאזניים
 לשעת לחסוך להתחיל
הבשו לעומת מצוקה.

 עתידכם הרעות רות
אושר. בחובו צופן
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מאמצי לגבי ביקורתי מדי יותר תהיה אל

האח של ועבודתם הם
 מה לן יש אם רים.

 אן זאת, אמור להעיר,
 ולא עניינית בצורה
 שמור מבטלת. בנימה

תקי עבודה יחסי על
ב לתמורה ותזכה נים

פי גישה מטבע. אותו
 תוכיח לבעיות לוסופית

 כמשתלמת עצמה את
סבלני. היה בקרוב.
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 רומנטית. מבחינה נפלא שבוע לך מצפה

 על תפוצה סוף־סוף
 והכאב עוגמת־הנפש

ה בפרשת לך שנגרמו
שנס הגדולה אהבה
 נסה מזמן. לא תיימה
לנ נטייתך את לכבוש

 החדש בבן־הזוג קום
עו שהישן מה כל על
 אליו והתנהג לך, לל

 נסיעה לו. שמגיע כמו
אותך. תפתיע קצרה,
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בחו תזלזל ואל מופרזת, מאכילה הישמר

 שכנים סיכסון בדרכים. הבטיחות קי
אי-נעימות, לגרום עלול .>

מעו להיות תתפתה צם
המי על יתר בו רב

 על תסמוך אל דה.
המטפ המלאכה בעלי
 ובדוק בחפצין, לים

 בת עבודתם. את היטב
להיות תפסיקי :גדי

 תשאלי ואל ביישנית,
 אם הזמן בל אותו
אוהבן. באמת הוא

סושטומגית אנודח
 להקים בארץ מאד אופנתי באחרונה,

אגו של הלא־ייאמן האוסף אחרי אגודות.
 שמענו כבר, לנו שיש עותומניות דות
 בן ילד שהקים האגודה על מכבר לא

 (משגעים הילדים זכויות על להגנה שמונה
קטנים.) ילדים פה

הגי- לאור רע. לא בעצם, הרעיון, אבל

לעצמך. חזרת
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 ממושכת, הפסקה לאחר

היח השלווה את נצל
 נהנה אתה ממנה סית
 מעמדך את לקדם כדי

 על עין פקח בעבודה.
 הכפופים ועל שותפיך

 להעיר תהסס ואל לך,
מתרש הס כאשר להם
הרומנ במישור לים.

ליח תניח אל — טי
 קצת המתוחים סים

אותך. להדאיג בבית
¥ 1 ¥ ¥

תשו כלפיהם גלה בני״משפחתן, לטובת
 פי על אף זח. את יעריכו הם לב. מת

 זאת יביעו לא שהם
דגים, בת חוץ. בלפי

 הפתעה לן נכונה
 מכיוון הכלל מן זוצאת

 בי ציפית לא שלגמרי
 תשיגי השבוע תבוא.

 אם ניכרים, הישגים
כוחו את לנצל תדעי
 מועילים לדברים תיך
 בת הבל. לדברי ולא

ורוד. ליבשי דגים

:

 והילדים הנוער בעבריינות המדהים דול
 שלא למה השבוע, ששמענו כפי בארץ,
 הם ו אגודה להם ויקימו הם גם יקומו
 מטות־פעולה, להקים ועד, לבחור יוכלו

 לפי העבודה את ולחלק מנהיגים, למנות
 לבני שונים עבירות (סוגי קבוצות־הגיל

השונים). הגילים
סדר! שיהיה מתוקנת! מדינה רוצים

רמת־גן הרפלר, ג.

אלופית דונמה
 לתת צריכים היו שלנו (מיל.) אלופי

הת בתחום ישראל, לאזרחי טובה דוגמה
טובה. ובאזרחות הציבורית נהגותם

 ישראל. עם רוב בוודאי וכמוני נדהמתי,
 שמואל האלוף של הקיצונית דיבורו מצורת

 אנו מה — כן על — מאד! חבל גונן.
? קרייסקי על מתפלאים
 אגרנט ועדת החלטות העניין: ולעצם

 להתייחם בלי המנוח, בדדו קשות פגעו
 כמו דיין. משה היום, של לשר־החוץ כלל

שנע חושב אני גם אחרים, רבים אזרחים
אותו. ששבר מה וזה לדדו, עוול שה

 בציבורנו. מאד כנראה, פחתה, ההגינות
 שמשה העובדה את להסביר אפשר איך
בהנ כזאת לעמדה להגיע יכול היה דיין
 הבלתי- מעשיו כל אחרי מדינתנו, הגת

ו לכל הידועים מכובדים
פין מאיי, יהושע רו כפר־

השלום ועיפויי הדת

 ל בפברואר 1-9
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עצו על חופשיים אזרחים חתמו כאשר
 בטענה נגדם, חוצץ יצאו שונות, מות

 כשמות- הצבאיות בדרגותיהם שהשתמשו
במילואים). (קצינים תואר
 ישראל מרבני חלק יוצאים כאשר אך

 בתארי וחותמים וגילויי־דעת, בעצומות
 חרד אין הציבוריות־דתיות, מישרותיהם

בקהל־מרעיתם. ומצפצף פה פוצה ואין
להח ה״איסור על לטעון שיצאו הרבנים

מו הביאו מארץ־ישראל,״ שטחים זרת
 קל אך המקורות, מן מספור רבות באות

 טיעונים בשני אשתמש לסותרם. ביותר
:יסודיים

משת תפיסתם, על-פי ארץ־ישראל, •
וה הפרת נהר ועד מצריים מ״נחל רעת

 איזור הגדול״. המידבר ועד ומהים חידקל,
 עיראק סוריה, ירדן, את כיום כולל זה

 חלום שזהו דפליג מאן לית והרי ומצריים,
באספמיא.

״ישרא היתד. לא היעודה כנען ארץ ••
הו והם בני־ישראל, להתנחלות עד לית״

 מעולם וכמו־כן אחרים, עמים מבני רישוה
 (להוציא כנען כל על■ לשלוט זכינו לא

קצרות). תקופות
 המכהנים שאנשים הדבר צר אי-לכך,

עבודתם עושים מטעם), (כנבחרים בקודש

 השנויים רגישים, מדינה בענייני חולין
הדתי. בציבור גם במחלוקת
ביהו יישובים לעבות הממשלה החלטת

 את ומסכנת הרת־גורל היא ושומרון, דה
 בלשון קמפ־דייוויד, הסכמי ואת השלום

המעטה.
 יישוב לכל מישפחות עשרות הצטרפות

 תוכל לא בגדה, כבישי־רוחב כמה וסלילת
אוטו :והיחידי האחד הפתרון את לדחות
 הפלסטיני, לעם ריבונות או מלאה נומיה
דרכו. על־פי ואורחותיו חייו את לנהל

 יישובים שכמה לכך תקדים אין כי נראה
 את ינהלו אזרחים, אלפי וכמה ישראלים

 לעם זר ריבוני או אוטונומי בשטח חייהם
 הציונות, חלום את רקמנו כך לא היהודי.

נגשימה. כך ולא
 כספית השקעה כל תהיה איוולת אך לכן,
 אלה משאבים המוחזקים. בשטחים נוספת

בע לפיתרון משותף, לתיכנון להפנות יש
משותפות. וכלכלה חברה יות

 לנגב גאולה יביא ימית״ ״חבל פיתרון
 יביא ושומרון״ ״יהודה פיתרון — השומם
הריק. לגליל גאולה

זזל־אביב יהב, דן

עכשיו — כיונ שלום
 ונובט, מבצבץ כבר כשהשלום עכשיו,

יהח החתימות, הניירות, מבין אי־בזה,
 להגיד אפשר — המילים ההבזקים, בוקים,
נוסף. משהו
להש אסור שלום־בית. להשכין הזמן זה

 כב- להתנהג יש ולדחות! להדחיק תהות,
ל להחשיבו, בזולת, להתחשב ני־אדם,

כבדו.
בק לגלגל לא החוצות, את ללכלך לא

ניירות. להשליך לא בוקים,
הטל הרדיו, מקלטי את להנמיך יש
הפה. את ו... וויזיה
 וגם הבין־אישיות, מהיריבויות לסגת יש

הקינאות. מן
 אחרת, שונה, איכות־חיים לטפח יש

חדשה.
? אימתי — עכשיו לא ואם

עירהשופט שרון, אגדהם

ראש-עיר! להיות רוצח
 אילו לעצמי. לסלוח יכול לא פשוט אני

 מעלה והיה הטעות, את מישהו עשה רק
 ב־ שלהם המשכורות את לראשי־הערים

י אחוזים (!)300 נ פ המוני הבחירות ל
 מגיש הייתי אני שגם בטוח ציפאליות,

בתוצאות מביט רק אני מועמדותי. את

 אותי לשכנע כדי מספיק וזה הבחירות,
 שלנו, ראשי־העיריות שהיו מי אלה שאם
!יכול אחד כל אז — שיהיו מי ואלה
ה האותיות בסיבכי ביותר מתמצא לא

 המשונה המשכורת העלאת של קטנות
 כשהמש- בטוח: אחד דבר אבל הזאת,
 אחוז, בשלוש־מאות תעלה שלי כורת

 שלי הנכדים רק כאן. אהיה לא כבר אני
בכלל. אם זה, את לראות יזכו

חיפה אלוני, נחמן

שינוי — בכל־זאת
 ד,8 נובמבר של העירוניות בבחירות

שינוי. בכל־זאת חל
 בלקין, פסח הודח רמת־השרון במועצת

מהקולות. אחוזים 43 שקיבל למרות
 קרייזמן קובא הודח גבעתיים בעיריית

 צעיר מורה על־ידי ובלתי-צפוי, גדול ברוב
המערך. איש ירון, יצחק בשם
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