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 להוכיח עלולות המשפחתיות געיותיך
 נושפת, פעם השבוע

 המשפחתי המישור כי
 הפגיעה הנקודה הוא

 אמצע אצלן. ביותר
 תקופה הוא השבוע

מ לפורענות מיועדת
 ה׳ חילוקי זו. בחינה
עלו במשפחה דיעות

 בימים להגיע לים
חמו כה לדרגה אלה

לפ תנשה שלא רה
לעתיד. לדחותן מוטב כעת. אותן תור

* * *
מ לא התחלת אותה הרומנטית האפיזודה

 כמו חשובה אינה זמן,
 הכל בסך לך. שנדמה

ש חולפת, הרפתקה זו
תי חודשים כמה בעוד
מעצ למנוע כדי שכח.

 נסי מיותר, לב כאב מך
 את להפוך עתה כבר

 ממנה לידידות, הרומן
 רב זמן ליהנות תוכלי
 מהאהבה מאשר יותר

 בת פתאום. שהתלקחה
 עימו. כנה להיות תמיד השתדלי :שור

¥ * ¥
 החברתי, ובחוגך עבודתן, במקום ידידים

בצו ידידותיים יהיו
במ רגילה בלתי רה
 הבאים. השבועות שך

 לקראתם ללכת עליך
 הדרך, ממחצית יותר
 בידידותם לזכות כדי

כו לה. ראוי ולהיות
 יקבל שבך היצירה שר

באמ מבורכת דחיפה
 ומחשבתך השבוע, צע

 ובהירה צלולה תהיה
הפתעה. לך צפזייה השבוע בשוף ביותר•
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ולשפר סותיך,

י״וחזן
ג קי

חב חיי של בסימן עומדת השבוע ראשית
 עתיד אתה• נעימים. רה

מש הבית כי להיווכח
 וחמים נעים בסיס מש

 תמצא ובו לפעילותך,
ש־ כדאי ועניין. חברה

 במשפחתך קצת תתרכז
מזמנך, לה ותקדיש

מאמ לה. שמגיע כמו
תהיי ואילך השבוע צע
אח הזדמנויות לך נה

הכנ־ את להגדיל דות
מצבך. את משמעותית

* ¥ *
 השבוע סוף לקראת יכשו סוערים עננים

 שלך. האהבה חיי את
תפ — נשוי אתה אם
 סוערת מריבה רוץ

 אם אשתך. לבין בינן
תעמ — חברה לך יש
 את, גם פירוד. לפני דו

 תלקקי לא אריה, בת
עלו את דבש. השבוע

 לתקופה להיפרד לה
 קרוב מאדם ממושכת

 שבע מספר מאוד.
בהגרלות מזל לך יביא

¥ ¥ *
 הקרובים, בשבועות תבלה בו סגור מקום

ול לחשוב לך יאפשר
 של מסכם מאזן עשות

המס עתה. עד השגיך
 זה ממאזן שתסיק קנות
 להצליח לך רו יאפש
הקרו בשטחים יותר
ל ולהגיע לליבך, בים

במי המקווה הצלחה
 בת המקצועי. שור

 תיכנעי אל — בתולה
למ שלך, על והלחמי

אבוד. ראשון, ממבט נראה שהעניין רות
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ובהימורים.

 כך, כדי עד בעיניך מסולפת המציאות
 דורשים כולם שלא להבין מסוגל שאינך

 בלתי ממצב לצאת היחידה הדרך רעתך. את
אי לתת היא זה, נסבל

 לפחות, אחד באדם מון
ה אותם את לו ולספר
ש נזהר שאתה דברים

אז עד לאיש. לספר לא
תגובותיך את רסן —

 תסחוף ואל המתפרצות
 ש־ ,למריבות עצמך את

אלא אינן סיבותיהן
ה מספר דמיונך. פרי
הוא השבוע, שלך מזל

 ארוכים לטיולים השבוע צאי חמש־עשרה.
חשובה. פגישה שם לך מחכה לעיר. מחוץ

¥ * -¥■
ה ברוב ומהנה נעים שגזע לן צפוי

שלך ביותר המוצלח והיום שטחים,
שי יום להיות עשוי

 בזהירות תכנן שי.
 זוגן בת עם פגישה כל

 כדי רווק) אתה (אם
 את האירוע מן להפיק

 הפגישה ההנאה. מירב
שגרתית, בלתי תהיה
מפגי״ לחלוטין ושונה

ו הרגילות, שותיכם
 חוויה לשניכם תגרום
זאת עם נשכחת. בלתי

והילחם למצפונך בניגוד תנהג אל —
צודקים. בעיניך הנראים הדברים על
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 לב שים השבוע. ללקות עלולה בריאותך
אפי תזניח ואל רגיל, בלתי סימפטום לכל

אתה שיניים. כאב לו
 מרץ מדי יותר מקדיש

ו לאחרים, ותשומת־לב
 בעיותיו את מזניח
לע הזמן הגיע שלך.
ולב חשבון־נפש, שות
 המסירות יחס אם דוק

מג שאתה הדופן יוצא
 לך משתלם לידידיך לה

 גס ולו דרך, באיזושהי
 ההנאה רק זו תהיה

 ואל בזהירות, נהג ממעשיך. שואב שאתה
בשבילך. החלטות להחליט לאחרים תניח

* ¥ _ *
ו עניין, וחסר שיגרתי שבוע לך צפוי

דו יוצא משהו בו שיקרה להניח קשה
עצ יהיה זוגן בן פן.
מת יותר ונרגז בני

 שת- הראוי ומן מיד,
ו מעט, אותו פנקי

 אותו לפצות תשתדלי
ש כלשהו עוול על

אח בגלל לו נגרם
ו חמישי בימים רים•
לס־ עלול אתה שישי

לקויה מבריאות בול ________
טובה לא והרגשה

 גופניים, מאמצים בגלל לוודאי קרוב —
יומיים־שלושה. תוך תשתפר הרגשתן אך
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 לעיסקות תשומת־לב יותר שתקדיש כדאי
 היטב בדוק עסוק. אתה בהן הפיננסיות

 אותה ושקול הצעה כל
 למרות שתחליט. לפני

 בע־ בינתייס זו שתהיה
 אתה למדי, כללית ייה

 כמה בעוד לגלות עשוי
עכ טיפולך כי חודשים

 רבים דברים שינה שיו
 שני יום חייך. באורך

במ ומוצלח נוח יהיה
אח עם במגעיך יוחד
ה במישור אם רים,

 לך ויגרום המיקצועי במישור ואם חברתי,
מאד. רבה רוחנית והנאה רות נחת תמיד

* ¥ ¥
 תתנהל השבוע של הראשונה המחצית

במי בעיקר למישרין,
וההרג החברתי, שור
 שלן הכללית שה

 הצלחה הרגשת תהיה
במח סוערת. ופעילות

הש של השניה צית
להי עלול אתה בוע

 בלתי במכשול תקל
 כל את שיוציא צפוי,

ק ממפרשין. האוויר
ה־ שרקע לוודאי רוב

וכתו המשפחתי, במישור יהיה מיכשול
שתכ גדולה, אי״הבנה תיווצר ממנו צאה
סיבוכים. ותיצור רב זמן ידין את בול

מכחכים
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)6 מעמוד (המשך
 לא במרומים״ ״זהב הכתבה לדין. יעמדו

המעו של חפותם או לאשמתם התייחסה
 בית־המישפט. יחליט כך על בפרשה. רבים

 החקירה שימות את תיארה• רק הכתבה
 וטענה הארצי, במטה ההונאות מחלקת של

 כאשר גם האדם, כבוד רמיסת סיגנון כנגד
חשוד. הוא

ל התמונה א ש גוף עקיב

המשות תמונתם בין הקשר מה
 והסופר נוף עקיבא ח״כ של פת

 ב״העו- שפורסמה ראובני יותם
 פסק ניתוח לבין ,2156 הזה״ לם

 מיזרחי בצלאל מישפט של הדין
.2184 הזה״ ״העולם ״הארץ,״ נגד
 האלה. הדברים מכתיבת כה עד נמנעתי

 בהם הקורא את מעסיק הייתי לא ובוודאי
 הצביעות בגילוי שיא מצאתי אלמלא עתה,

 שקשור מה בכל הזה העולם עורך של
לעיתון. שאסור ולמה שמותר למה

תצ פירסום על מתגובה בזמנו נמנעתי
 עקיבא ח״ב בחברת נראה אני שבו לום,
ה בענייניו שעסקה כתבה במיסגרת נוף

העולם מגלים כלפיו נוף, מר של פרטיים

ראוכני קורא
המושמץ? מי

 תמוהה. שינאה של סוג אבנרי ומר הזה,
 פסק- את אבנרי אורי שמנתח בניתוח אולם
 נגד מיזרחי בצלאל של במישפטו הדין

 העיתונות של תפקידה על עומד הוא הארץ
הפרט. של זכויותיו ועל

 כי העורך־הח״כ כותב מאמר באותו
 ליבה שרירות מפני להגנה אזרח כל ״רשאי

 שהאזרח בתנאי בוודאי. העיתונות. של
 ידיו הטוב, שמו על הגנה לתבוע הבא

 מעניין מילים. של יופי נקיות.״ תהיינה
 או אבנרי, ממציא היה נימוק מין איזה

 אותו תובע הייתי אילו שלו, עורן־הדין
ההוא. התצלום את שפירסם כך על לדין

תצ מאותו להשתמע יכלו דברים הרבה
 אשתו את עוזב נוף שח״כ למשל, לום.

 ליצלן. רחמנא אותי, רוצה שהוא בגלל
 מר של הבעיות לכל איכשהו, שותף, שאני
ועוד. נוף,

 המיניות נטיותיו על ידיעה שום לי אין
 מעשה היה התצלום פירסום נוף. מר של

 בכל הצדקה, כל וחסר גס מכוער, שפל,
השתעשעתי. אני נוף. למר הנוגע
 הארץ כל יודעת הומוסכסואל שאני זה
 טלוויזיה, בתוכנית כך על שדיברתי אחרי
 של תשומת־הלב את להפנות כוונה מתוך

 פית־ את מצאה לא שעדיין לבעיה הציבור
הצי בפירסום השבועון שכוונת כך רונה,

זיין :משקופה יותר הרבה הייתה לום
בתחת.

תל-אביב ראובני, ידחם
שמו מי ראובני הקורא לדעת האם י•
המושמץ. הוא נוף ח״כ בתצלום לידו פיע

סוז כת1תג ל1ו תגו

 סל מיכתבו על מגיבים קוראים
.2186 הזה״ ״העולם ורדי מי

המו והשינאה המיכתב, סיגנון לדעתי,
 בדיוק הוא ורדי שאדון מוכיחים בו, בעת
בארץ. צריכים לא שאנחנו הישראלי סוג

 להשיב, כדאי לא המעליבות לטענותיו
זכות לו אין ״ישראלי-אמריקאי״ בתור שכן

במי משרת ורדי האם אבנרי. את לבקר
 מרשה שהוא מיסיס, משלם או לואים
שיש רק, שחבל מה כך? לכתוב לעצמו
בחו״ל. רע שם לנו מוציאים כמוהו ראלים

כאל ר, מי לג נז חיפה פיי

 שיכנו ראוי לא יקר, ורדי מר אתה,
 טוב, דבר זה זבל זבל. בשם אפילו אותך

 לתת לשדות ועוזר השממות את שמפריח
פריים.
אשפה. סתם אתה
 אם פחדן. גם אתה אשפה, רק לא אתה

 בלום־ ולא בארץ, כאן היית אמיץ, היית
הרדו הוויכוחים את עורך ומכאן אנג׳לס,

 נפולת של ודיעות דיעותיך שלך. דים
הש שוחרי את מחזקות שכמוך, נמושות

בארץ. אגב, דרך שיושבים לום,
ה ד הו רעכי; י ירושלים ש

 ד״מקבריוח הנטיות

המצרים של

 צה״ל חללי גופות 11 החזרת על
הכיפורים. יום ממלחמת

 לקבר־ והובאו הוחזרו בערך חודש לפני
 יום־הכיפורים מילחמת מחללי 11 ישראל
 איפה הינו, התימה מצריים. בחזית שנפלו

להחזרתם? עד אלה חיילים היו
לצו הוחזקו אלה שחללים היא המסקנה

 נטיות עם לאוייב בלבד. פוליטי מיקוח רך
 שדות־התעו- את החזרנו כאלה, מקבריות

 ממקדמי התערטלות תוך הפיתחה, ואת פה
החיוניים. הביטחון

אנ ועל בגין, מנחם ראש־הממשלה, על
 ומחריביך ״מהרסיך נאמר: שכמותו שים
ייצאו.״ ממך

רמת-גן צוקר, אליעזר

לקלאטו־שרו! הבטתם לא

 של טענתו על מגיבים חברי־כנסת
 כאילו פלאטו-שרון שמואל ח״כ

עבורו. להצביע לו הבטיחו
 פלא- חבר־הכנסת שדברי להודיע ברצוני
 נגד להצביע לו הבטחתי שכאילו טו־שרון

 בהם שאין וכזב שקר הם החסינות הסרת
אמת. של אחת מילה

 אך צערו, על נתפס אדם אין אומנם
 ביטויו מצורת תדהמתי את להביע ברצוני

 דופי, להטיל ובכוונתו פלאטו־שרון של
 ב- כחבר ,במהימנות הזו, הפסולה בדרך

 בשאט- דבריו דוחה אני וועדת־הכנסת.
נפש.

כ דל, הלל ח״ ירושלים זיי

 בוועדת־ הצבעתי כי בזאת מצהיר הנני
חסי- נטילת בדבר למצפוני בהתאם הכנסת

יצחקי קורא
? שיקר פלאטו האס

 בקשתו על-פי פלאטו־שרון ח״כ של נותו
לממשלה. היועץ־המישפטי של

הת על מוחה אני ועדת־הכנסת, כחבר
הצבעתי. אופן על שרון ח״כ של קפותיו

 בשאלת פלאטו־שרון ח״כ של הודעתו
מגמתית. עלילה היא הצבעתי

ירושלים יצחקי, יצחק ח״ב

2188 הזה העולם


