אס תסמוך השבוע על
האינטואיציה שלך ,ולא
תהסס לקבל החלטות
חשובות במישור הכס
פי ,עומדיס לרשותך סי
כויים רביס לעשות
עיסקה מצויינת ולהב
טיח את עתידך לאורך
 21במ רס -
ימים .אם ההחלטה אינה
 20באפריל
בידך ,הפעל את מלוא
השפעתך על בר הסח־
בא ,והשתדל לשכנעו לקבל את עמדתך.
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נא ,עוד שבוע מאומץ
שבזה .אבל אם את
עושה את בל המצווה
עלייך על־ידי ממונייך
או הבוטים שלך —
יבוא הפטדך )בזמן(
על שברך )ביוקרה וב
התקדמות( אל תבז
בז! עד לשבוע הבא
 1 21נאפריל -
__(0נ ב מ אי
אתה חייב לקמץ בהו
צאות ובהחלטות .תקו
פה מצויינת להגות תוכניות חדשות.

שוו

*-¥■ * 1 * ,
תבזבז יותר מכפי ש 
אתה יכול להרשות
לעצמך .אורחים בלתי־
צפויים יפתיעו אותך.
אלה עשויים להיות בני
מישפחה שישהו בביתך
יותר מכפי שתרצה .יש
איום כלשהו בנזק ל
פרים מסויים ברכושך
 21ב מ אי -
 20ביוני
העלול לגרום לך צער.
משהו הקשור בביגוד
יגזול מזמנך וממחשבותיך .בסוף השבוע
תיתכן לך הפתעה הכרוכה בהימור .תצ 
טרך להיות מעורב בתיכנון נסיעה של
מישהו מבני־מישפחתך או הקרובים אליך.
בת תאומים — לבשי בגדים חמים.
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סאומיס

*0111
יויי ־
אם תשקיע את כל
המרץ שלך בעבודה ,אז
אולי תצליח בעבודתך,
אך תיכשל בדברים
אחרים .חלק את תשו-
מת-ליבך בצורה הוגנת
1
בין הקאריירה ובין ה
1110
אנשים הקרובים אליך,
 21ביוני -
מפני שבקרוב תצטרך
 20ביולי
את עזרתם ואת עידו
דם .יריבים ,עליהם
תשפיע במעשה מטויים — יתייחסו אליך
בחוטר אהדה ,אבל ברטפקט• בת קשת
— את נמצאת על הדרך הנבונה .אם
תמשיכו בדרך זו ,בי אז קופידון יעזור
לך להגיע לליבו .בלי הרבה בחיק הטבע.
*

* ¥
הימים הקרובים יתנו
לך אפשרות נדירה ל 
התקדם מבחינה מיקצו־
עית ,חברתית וכספית
גס יחד .ימי אמצע ה
שבוע יזמנו לך סיכויים
רבים ליזום מיפנה חיובי
גם במישור המישפחתי,
ואס תחמיץ את ההזדמ
נות ,תעשה בכך עוול
גדול לנפשות הקרובות
אליך והדואגות לך.
!* ¥! ¥

בדאי שתרבה קצת
יותר לעסוק בספורט,
ושתפסיק להתהולל ב
לילות .אתה מפזר את
מאמציך ליותר מדי
שטחים במקום להת
רכז במה שחשוב לך
באמת .קרוב מישפחה
011111
חגורם לך לדאגה מזה
■ § ! זמן רב יפסיק להדאיג
אותך .אתה עלול להס
תכסך עם אדם שתוכניותיו שונות משלך.

3$

*.י8 -

מכחכים

המזלות דווקא לא חיוביים ,אבל כוחותיך
האישיים בה עצומים ,בגלל צירופם של
שתי פלאנטות שחוטות
עליך ,שאם תתאמץ
ותשקיף על העבר ועל
העתיד בעין רגועה,
תתגבר על בל מיכ-
שול .אל תאמיני לו :
הוא התכוון למשהו
אחר לגמרי ,ואת ל
משהו אחר לגמרי .כסף
בא — ואתה מפסיד

)המשך מעמוד (6
הנה התברר שסגן שר־הביטחון הוא רשע,
אבל הוא אמר גם ,על פי עדותו של כתב
הטלוויזיה ,שאסיה חסון וענת פוקס י 
 ,דינה גל־עד עשו את השערורייה מטעמים
פוליטיים .פיטפוט כזה ,מפי אדם שהוא
וחבריו הכריזו ,למעשה ,בעצם הצבעתם
בעד התיקון הנתעב הידוע ,המרחיב את
מעגל המשתמטות ,שבנות המשרתות ב־
צה״ל הן זונות ומופקרות ,מעיד על אום*

מאזניים

אותו

שוב,

בגלל
\¥\ ¥

שגיאה

טיפשית.

¥

עקת

■¥ ¥ ¥
דווקא משום שאת חופשייה בהשקפתך,
ובלתי״קשורה במעשייך ,קל מאד לתפוס
אותך במלכודת או ל
חייב אותך לעשות מה
שאינך רוצה .זה מביא,
אומנם ,לאוזלת״יד ול-
אפס־מעשה מצידך —
אבל מי רוצה בבל ה
צרות הללו ן לבן מוטב
שתחשבי יחד איתו מה
אתם רוצים באמת ,מ
} 2בנוב מב ר -
 20ב ד צ מ ב ר
תוך ויתור הדדי או
הסכמה הדדית .דברים
ברורים יחסכו לכם צרות• עסקו בספורט.

ןןןשח

יוסוף שאהין
סנסציה — לפחות לישראלים המש 
תתפים בפסטיבל הסרטים בברלין —
עורר הסרט המצרי אלכסנדריה —
מדוע? של הבמאי יוסוף שאהין ,ה־

׳+ ¥\ ¥

רו שהוא גם שוטה .שמו צריך להיות
אוויל מרודך ציפורי ולא מרדכי ציפורי.
)מרדכי הפרסי היה חכם דווקא(.
זה לא בריא למדינה שיש לה סגן שר־
ביטחון שוטה.
אדיר פיכישגיץ ,תל־אביב

המצב מעורפל ביותר ,אל תמשיך לגשש
באפילה — אלא דרוש הסברים ,ותבע בי
צוע החלטות שיעזרו
לך ולסובבים אותך
לצאת מן הסבך .אם
אתה ממונה על אחרים
— מוטב שהשבוע תהיה
פחות קשוח ,ויותר נוח,
גם צעד מסוג זה יג
רום לתזוזה מועילה ל
 21בדצמ בר •
עניינך .בת דלי —
 19בינו אר
הזנחת לאחרונה את נו
שא הופעתך .את ודאי
אינך יודעת ,שהופעתך החיצונית היא כר־
טים־הביקור שלך .אם את יפה ,נצלי זאת !

מחיר הלהקה
ב־ 8בפברואר חזרתי מהעבודה בשעה
תשע בערב .אני גר בנווה־שאנן ,במרחק
של כ־ 200מטר מהטכניון ,בקו אווירי.
כאשר נכנסתי הביתה ,אשתי שאלה או 
תי אם אני מרגיש ריח חזק של שריפה.
עניתי בחיוב .חיפשנו ולא יכולנו לגלות
את מקוד הריח .רק בשעה שש בבוקר,
עם שמיעת החדשות ,נודע לי שבניין
צ׳רצ׳יל בטכניון עולה בלהבות והנזק מס 
תכם במיליוני לירות.
רצוני לשאול :איך קרה שגילו את
השריפה רק בשעה ארבע לפנות בוקר,
אם יש שמירה בטכניון במשך כל ה 
לילה ? היכן היו השומרים ל לפי דעתי,
אילו היו מגלים את השריפה בזמן היו
יכולים לחסוך מיליוני לירות.
אכרהם כספיו ,נווה־שאנן ,חיפה

¥

כתבת הרבה השבוע במיסגרת עבודתך.
אך למרות ששורה עליך המוזה וחיית
מעדיף לנצל זאת לכתי
בה לשמה ,אתה מוצא
את עצמך שנון ,עם
נטייה ביקורתית חרי
פה ,הכותב ומדבר קצ
רות ישר לעניין .אל
דאגה ,תרגיש עוד ה
שבוע בתמורה שתחול
בגישתך לחברה הסו
 20בינו א ר -
 18בפברואר
בבת אותך .נוחו קצת.
¥1

*
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שירותים לגוער
שמעתי בעניין

רב,

שמישרד־החינור

ה ח ב ר ה היהודיה ש ל עראפאת

לאחר הפסקה ממושכת ,חזרת להיות עצ
מך .נצל את השלווה
היחסית ממנה אתה
נהנה כדי לקדם את
מעמדך בעבודה לשפר
את היחסים במישפחה.
פקח עין על שותפיך
ועל הכפופים לך ואל
תתרשם מדברי חנופה.
בת קשת — אם תניחי
,ו.וו 1ע ^
לו לרכב עלייך — תג
רמי רק סבל לעצמך.

׳¥' ¥

הרחב ותהא זו נחמתנו ונדע שלא תמיד
עוזר טיוח עובדות!
מסיבות מובנות — סכנה של פיטורים
ללא פיצויים ,אחרי עשרות שנות עבודה
והפסד בריאות — לא אוכל לחתום בשמי.
אשת פועל במיפעל ,תל-אביב

לא לטייח עובדות!

*

יהירותך הטבעית ,הכרוכה בחוסר־ביטחון
משווע ,תוריד אותך שאולה ,אס לא תדעי
לרסן את שניהם ולהו
>
^
סיף להם מידה אמיצה
של חוש־הומור ,שהוא
אחת מתכונותיו היפות
ביותר .זה לא שהוא
לא רוצה או תו  :זח ש 
הוא בטוח שאת לא רו
צה אותו .אז — קדי
מה ! גלי לו את האמת.
__ כוח־ההרתעה של מת
נגד חזק עשוי לבלום
את התקדמותך .בן דגים — היזהר מתרו
פות לא־מוכרות .תפוס שלווה השבוע.

.

אני מתייחסת למאמר החשוב שפירסמתם
בעיתונכם )העולם הזה  (2162בנושא ״סרטן
באוויר״ ,על הסיכונים לבריאות הפועלים
העובדים בבית־החרושת ישאסבסנו ב 
שדיה.
סוף־סוף היה למישהו האומץ לגלות
מקצת מהמתרחש בבית־חרושת זה ,אשר
רבים מהעובדים בו סבלו וסובלים עד היום
מבעיות בריאותיות ,ביניהם גם בעלי ,שעו 
בד שנים רבות בבית־החרושת .מפליאה
העובדה שלא טרחתם לגלות בכתבתכם
את חלקו במחדלים אלה של מנהלו הקודם
של בית־החרושת ,בן־עמי פרידריך ,ש 
פרש מהנהלת בית־החרושת בצינעה מרו 
בה כל כך ,אחרי  20שנות עבודה .מדוע
לא תגלו אתם לציבור את מחדליו ומה
הסיבה הנסתרת והאמיתית לעזיבתו ה-
פיתאומית והשקטה כל-כך? ידע הציבור

מטיף להבנה ,לסובלנות ולדו־קיום ב 
שלום .בסרט העשוי היטב והמרשים
מופיעה כגיבורה ראשית נערה יהודיה
מקסימה ואינטליגנטית ,המתאהבת ב 
מוסלמי ומצפה ממנו לתינוק.
המחבר והבמאי שאהין סיפר לי ,כי
הקופרודוקציה האלג׳ירית־מצרית שלו
לא עברה עדיין את הצנזורה המצרית,
אבל הוא סומך על תמיכת העיתונות
הבינלאומית כדי לקבל את אישור ה 
צנזורה .הסורים לא היו נלהבים במ-
ייוחד מהעובדה שאביה של הנערה ה 
יהודיה ,יהודי מצרי חכם ,מדבר נגד
הטירור משני הצדדים .הוא לוקח את
בתו לחיפה ,כשהגנראל רומל נכנס ל 
אלכסנדריה בשנת . 1942
״ומה בקשר לאש״ף?״ שאלתיו .מס 
תבר כי יאסר עראפאת ואנשיו ראו
את הסרט ואהבו אותו .בסופו של דבר
היתה גם לעראפאת נערה יהודיה כמו
לשאהין עצמו ,בעת לימודיו בפסדנה,
קליפורניה ,שם למד את אמנות ה 
קולנוע .שאהין — אופטימיסט קיצוני
וחבר במיפלגה פרוגרסיבית ,סבור כי
שלום פרוגרסיבי בין ישראל ומצריים
אפשרי ...אם הלאומנים משני הצדדים
ינטשו את הסיסמות המיושנות שלהם
של איבה ושנאה.

יוסף שריק,

ברלין המערבית

מתכונן להנהיג יום לימודים ארוך בבתי-
הספר ואני מברך את שר־החינוך על החל 
טה זו .ידוע שתוכנית זו מהווה נטל כספי
על מישרד־החינוך ,הסובל מחוסר תקציב.
ונראה לי שיש פתרון פשוט והגיוני ל 
בעיה זו :למה לא לגייס את כל הבנות
המצהירות שהן דתיות ,לשירות לאומי
לתקופה של שנתיים מינימום ,במיסגרת
מישרד־החינוך ,למתן שירותים לנוער י
לדעתי ,וסבורני כי גם לדעת רוב אזרחי
ישראל ,לא תהיה זו בושה או פגיעה
במעמד הבחורה המסורתית ,לעזור לחינוך
הנוער בארץ.
רדף חלינגר ,תל־אביב

• • •

עברי ,דבר עברית !

על מישרד-החוץ מוטל התפקיד להורות
לכל מייצגי ממשלת־ישראל ,להרצות ול 
השמיע את הצהרותיהם הגורליות והפומ-
ביות בכל רחבי תבל בעברית צחה ,ש-
תתורגם ביד מתורגמנים מוסמכים לשפות
הרצויות .דבר זה נהוג אצל הסינים ,הא 
מריקאים ,הצרפתים ואצל רבים אחרים.
כך אפשר למנוע עגמת־נפש ואי־בהירות,
כפי שקרה לשר־החוץ משה דיין ,כשדיבר
על עניין ההכרה באש״ף ,באס המתורגמן
יטעה וישבש את דבריו ,יוכל המצהיר-
הבכיר לצאת בכבוד מהעניין ,והאשמה
תופנה אל,המתורגמן.
שמואל איילון ,תל־אביב

• • •

משווייץ — באהבה

לכל המרחפים למיניהם ולאלה שבת־
היענה היא העוף האהוב עליהם  :עיון חוזר
באמנה הפלסטינית יכול אולי לעזור ב־
מיקצת .אש״ף תובע מדינה פלסטינית-
חילונית־דמוקרטית בכל שטח פלסטין .זכות
השתתפות בפרוייקט ליהודים ז בוודאי.
לכל אותם שהגיעו לארץ לפני  1917ול 
יוצא  ,חלציהם .זו המטרה ,את האמצעים
להשגתה אנו חשים היטב על בשרנו יום־
יום.
דן יהב ,ישראל אהרונוב ,דני לווינסון
)מדור מיכוזבים ,העולם הזה  ,(2162אתם
לא מבינים שזו מילחמה ל כמה פצצות
וקאטיושות עוד צריכות להתפוצץ עד ש 
תתפסו את העובדה הפשוטה הזו?
!דגי ג ל די ,ברן ,שווייץ

העולם הזה 2166

