
 בני-מישפח- עם יחסין
 להעסיק עשויים תן

 לראש. מעל עד אותך
 ורק אך מתרכזת את

 לב שמה אינך בילדיך,
הפ המישפחה. לראש
 לך צפויה נעימה תעה

 אל השבוע. באמצע
ל בהשקעות תגזים
 תעשה אם ארוך. טווח

הזדמ אחד ברגע לאבד עלול אתה כך
 יותר. או שנה משן תשוב שלא נות
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י מ
שוו

וב באלגנטיות בנימוס,
ב מסוגלת את שקט,
 החיים את למרר החלט
אותך. הסובבים לאלה
 זאת תעשי שלא מוטב
 את קחי השבוע. דווקא

ל וצאו מישפחתך בני
תוכ הטבע. בחיק טיול

 להגשמה יזכו ניותיו
 תשמור רק אם מלאה

 תסתבך אל התרגשות. בשעת רוחך קור על
 לכך. בנוי אינך ומטורפת, קלה באהבה

¥ ¥ ¥

 עד התרכז השבוע
בעבו שאפשר כמה
 שבוע-שבו- בעוד דתן.
ל לעבור תוכל עיים

 לתקן השתדל מעשים.
הת שניתקת• קשרים

 חובות בסילוק רכז
וס ומטרידים קטנים

מה מיכשול כל לק
בכו הכל עשה דרך.
 של ברצונות תלוי תהיה ואל עצמך חות

קשת. מזל בן עם רומן לך צפוי אחרים.
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ב שב השבוע בתחילת
 לצבור השתדל שקט.

 הבא בשבוע מנוחה.
 כוחותיך לכל תזדקק

 גס והנפשיים. הפיזיים
הש כדאי סרטנית, לך,
להתאמץ. להפסיק בוע
 תראי לא וכה כה בין

 עם יחד בטירחתך. עמל
סרטנים, לכם, כדאי זאת

הב לעומת מצוקה. לשעת לחסוך להתחיל
 אושר. בחובו צופן עתידכם הרעות שורות
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של ,הזמן זה השבוע
 אריות. לשאוג, כם

ב להתבסס השתדלו
הר עבודתכם, מקום

 והרחיבו בפעילות בו
 התעניינות- תחומי את
 יהיה לא עמלכם כם.

תקצרו אתם לשווא.
___ נסיעה הפירות. את

 מתכנן אתה אותה
הפ השבוע. סוף־סוף תתבצע רב, זמן

נחת. לך תגרום נורמלית, לא תעה
¥ ¥ ¥

קב מגיעה. חייך אהבת
פתו בזרועות אותו לי

אי־ בשבילך. הוא חות.
 חיים לחיות תמשיכי תו

 למקום חבריך .מאושרים.
 את לנצל מנסים העבודה

בהם. הילחם כישלונך.
 בסופו הרי תוותר. אל
הח הוא אתה דבר של
ב התייחס הם. ולא זק

לפרו תיגרר ואל מישפחתך לבני התאפקות
ולטיולים. למסעות לצאת השתדל בוקציות.

 השתדלו דרכים. פרשת על נמצאים אתם
 עומדים אתם אותו הצעד את היטב לשקול
 היזהרו. גורלית. תהיה קלה טעות לנקוט.

 מצפות מאזניים, בת לך,
היתק כמה זה בשבוע
 אס נעימות. לא לויות
 במקור לטפל איך תדעי
 אי־ מכל תיחלצי הרע,

תנ אם אבל נעימות.
 ילך המצב בפזיזות, הגי

ה לסיום עד ויחמיר
— פעם ועוד טראגי.
 הפי־ במישור !היזהרי
 לא השבוע מצבך נאנסי
 כלשהי, עיסקה לפניך אם ביותר. מזהיר
לתוכה. נכנס שאתה לפני היטב חשוב
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עק שלכם שהשבזע זה הוא הרושם
 מצפות לראות שאפשר כמה עד רבים.

 נעימות הפתעות לכם
השטחים. בכל ביותר.

 בזרועות אותן קבלו
ל והשתדלו פתוחות

 אבל הסוף. עד נצלן
 שאתם אומר לא זה

מעור״ לקפוץ צריכים
 לו בטוב התחלקו כם.

 אנשים עם זכיתם
לן, אליכם. קרובים
 השבוע מצפה עקרבה,

 נצ- האהבה. בחיי נורמלית לא הצלחה
כזה. מזל מזדמן פעם כל לא ליה.
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הר כך יימשך הוא ואפור. שיגרתי שבוע

 את לעבור לא להישמר עליכם זמן. בה
את ולהפקיד הגבול

 הגורל. ביד עתידכם
מ שלך הפרידה תקופת

 תימשך אליך קרוב ארס
ב אבל למצופה, מעבר
 ישוב הוא דבר של סופו

 כמו אותו קבלי אליך.
גו עם והשלימי שהוא
ב תצליחי לא את רלך.
 לשנות ואופן פנים שום
בכך. תזיקי ורק אותו

¥ ¥ ¥
 יהיו הן השבוע, הפתעות לך יהיו אם

 בן תולים עלין הממונים טובות. כולן
 תאכזב אל — תקוות
להו השתדל אותם.

ו אחריותן את כיח
 הדבר כשרונותין. את
מעיניהם. ייעלם לא

 המרגיזות ההשפעות
 השבוע עלין הלוחצות

 אם — לפוג עשויות
 צא מעמד. תחזיק רק

 לטיול השבוע בסוף
 יש החופשי. באוויר

 ואם — מאוהב אתה מהצטננות• להיזהר
לאושר. בדרן אתה באהבתן, תתמיד

¥ ¥ ¥
 רב, זמן זה תיכננת אותה הגדולה הקנייה
 רועשים. בגדים לבשי נוספת. פעם תידחה
 אדם עם ידידות לך תגרום ניכרת אכזבה

 בחוג השבוע סוף את בלה מזמן. שהיכרת
יצ את רסן המשפחה.

 מירצך את והפנה ריך,
 וברו־ בונות לשיגרות

המר ההשפעות כות.
 עליך הלוחצות גיזות,

 לפוג עשויות השבוע,
עצ תשקיעי לא רק אס
 בטחנות־ במלחנוות מך

 לתקן יכול אינך רוח.
 טיבם זהו העולם, את
לע מה ואין החיים. של

 והיה בעבודה אדיב היה זה. נגד שות
לטובתך. ורק אך זה כי לוויתורים, נכון
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ה ביחסיין הישמרי
 אם עימו, אינטימיים

 ואם לו נשואה אינן
 חיי־מיש- תיכננתם לא

או הוא לעתיד. פחה
 השתדלי בכנות. הבן

ולהת מבינה לחיות
ב כי בסבלנות, אזר

יש זה דבר של סופו
תוכ השבוע לן. תלם

 האזנה חושיין. בעזרת יותר ליהנות לי
יופי בתערוכות וביקור טובה למוסיקה

 שמציעה העצות חדש. במימד לפנין עו
בכ נאמרת ביותר הקרובה חברתן לן

ארוכות. בנסיעות היזהר דג, אתה נות.
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ממזכי□
ל פי ה ס - ל ת ג המימשלר. *

 את חשף ההפלות בחוק התיקון
 הממשלה של האמיתי פרצופה

ליש שהיתה ביותר הריאקציונית
מעודה. ראל

 ובעיקר הנשים, כל שלי חובתן לכן
 ממי על תגר לקרוא שבהן, הפמיניסטיות
 המסויים בתחום רק לא שלת־ישראל.

 אלא גופן, על הנשים של לזכותן הנוגע
 האדם זכויות של ביותר הרחב במיכלול
וה הערביים האזרחים זכויות והאזרח,
וכר. הצנזורה בדואים,

 הנשים, בנו, פוגע בחוק שהתיקון רק לא
 מטבע־עובר־ משמשת זו שפגיעה אלא

 מועצת־ את הממשלה משחדת שבו לסוחר,
 ימי־ בחשכת עדיין החיים גדולי-התורה,

תל-אביב גרשוני, שריהביניים.

ל71 מרושלת <א־ם11כ
ק... את לסגור ס ע ה

 אי־סדר שורר שבה הכלומאים, ממשלת
 את לסגור כבר יכולה אי־עדיפויות של

 לרגל סגור דלתה: על ולכתוב העסק
בלאי. ספירת

עין־השופט שרון, אכרהם

כר. ביונחון
 עם אשר את משיח מאמין קורא
 אגודת- ראשי באוזני — ליבו

ישראל.
 כהלכה יהודי״ ״מיהו שעניין יודע אני

 הזה העולם של המוחות צוות את מעניין
 תתפלאו אבל שנתיים. שלפני השלג כמו

 דתית אמונה בעל קורא לכם שיש לשמוע,
 ושאינו אותו מטריד הזה שהעניין עמוקה,

 (החלק הזה העולם קריאת בין סתירה מוצא
 הרי ואתם דתית. אמונה לבין הפוליטי)

קורא. לכל פה פיתחון נותנים
ההש מערכת את זוכרים עודנו ובכן:

 ההון מיפלגת שניהלה האדירה מצות
 המפד״ל, נגד אגודת־ישראל הפוליטי־כספי

 ״מיהו בעניין ז״ל(?), המערך שילטון בימי
 דרשה האופוזיציונית אגודת־ישראל יהודי״.

מ לפרוש הקואליציונית מהמפד״ל אז
 החוק אי־תיקון בעיקבות רבין, ממשלת

כהלכה. יהודי״ ״מיהו
 חסידי (של העם שלמות למען הוועד גם

 עיתוני דפי מעל עז מאבק אז ניהל חב״ד)
 ה־ נגד מודעות־ענק, באמצעות ישראל,
 בממשלה ישבה אשר הסוררת, מפד״ל

 כיהודים״, לא-יהודים לרישום ״האחראית
 ״מעדיפה ואשר לקוי, חוק אותו בעיקבות

כשיטה! — יסוד״ עקרונות על כיסאות
 הצטרפה משנתיים יותר לפני והנה

 מצדד, בגין(שאגב, לממשלת אגודת־ישראל
 הבטחה נשמדה החוק), בתיקון כידוע,
 לא שלה): הבחירות (בפירסומת ברורה

 ״מיהו חוק שיתוקן עד נשקוט ולא ננוח
 לבוחריה, הבטיחה אגודת־ישראל יהודי״.
 מאת הבטחה סמך על חד־משמעי, באופן

 יתוקן סביר זמן שתוך ראש־הממשלה,
 הזאת ההבטחה הקיים. הזה, האומלל החוק

כשהוקמה. הקואליציה, בהסכם מופיעה
 תפרוש יתוקן לא החוק שאם ברור היה

 והנה הבגינית. מהממשלה אגודודישראל
 כלום. ושום משנתיים, יותר כבר חלפו

 לא הנושא. את כלל מעלים אין טאבו.
 שלמות למען הוועד ולא אגודת-ישראל

 מלובוויטש. הרבי בהשראת הפועל -העם,
 מאגודת־ חברי־כנסת אותם את שואל ואני

 במדור זה ברגע אולי המעיינים ישראל,
 אולי (תתפלאו הזה העולם של המיכתבים״

עיני במו — זאת עושים שהם לשמוע

 העולם בגיליון מעיין אגודאי ח״כ ראיתי
 מיהו עניין האם :הכנסת) בספריית הזה

 לבדה המפד״ל כאשר רק חשוב יהודי
 אגודת-ישראל גם כאשר ואילו — בממשלה
 כל הזה ההלכתי לעניין אין בממשלה

ערך?
ירושלים שלזינגר, אריה

• • •

ד! - זה־דווו ״ ח ט־ ר כ א
 מיכ- על מגיב ההסתדרות דובר
 בן- אור הימאי הקורא של תבו

 פועלים של העסקתם על יהודה,
הזה״ (״העולם בישראל זרים
2199.(

 הטענה, ממין אינו הקורא של טיעונו
 כפי — הבלתי-שיגרתית ״הסערה שכן

ההס מזכ״ל שעורר — במיכתב שמצויין
 פועלים העסקת בנושא משל ירוחם תדרות

נתעו בנגב״, שדות־התעופה בבניית זרים
 חד־משמעית, עקרונית במגמה אמנם ררה

 מיובאים, זרים פועלים העסקת למנוע
 במדינת- הקיימים מאלה ירודים שכר בתנאי

 והצליחה, כך, על עמדה ההסתדרות ישראל.
 אורח-חיים חלילה, ישרור, לא שבישראל

 הפרדה של מישטר מזכיר רק שאפילו
אפרט־הייד).

 ש״משל הקורא, של מסקנתו ומכאן:
 כלל נכונה איננה כאינטרסנט״, עצמו חשף

 וסלקטיבי לקוי מידע על מורה ואף ועיקר
זה. בנושא בן־יהודה אור הימאי של

 זרים ימאים העסקת בדבר לטיעון אשר
 לאמנות המנוגדים ״בתנאים בצי-הישראלי
 ההסתדרות״ חתומה שעליהן הבינלאומיות

 דורש והנושא זו הנחה מקבל אינני —
 כך אמנם אם מוסמכת, ובדיקה הוכחה

הוא.
 ירוחם ח״ב ההסתדרות מזכ״ל דעת על
 הימאים בתיק המחזיק את ביקשתי משל
 לוי, משה החבר המקצועי, לאיגוד באגף

 והנני עניין, של לגופו בנפרד להשיב
 ביסודיות זאת יעשה שהוא ובטוח סמוך

האפשרי. בהקדם
 להבין לי קשה אתית: הערה ולסיכום

של המיכתבים מדור עורך את מניע מה

סודר דוכר
האדם כבוד על

 זה וחשוב קריא במדור לפרסם העולם.הזה
״אינ ״צבוע״. כמו גנאי ומישפטי מילות
 טבולים ושקופים צרים פוליטיים טרסים

 על־ידי נכתבים כשאלה גם בצביעות״,
 ושמירה סגנונית עריכה של קורטוב הקורא.

 גם לדרוש אנו רשאים האדם כבוד על
הזה. העולם ממערכת

דובר סולר, שמואל
תל־אביב ההסתדרות,

ח ד ק ת ח״ ל3ד א ד
 וינר ורד החיילת של הרצח על

הזה״ (״העולם הנגב שער מקיבוץ
2198.(

 והמחריד, המתועב מהרצח המומים כולנו
 הזה, הטרגי במחדל אשמים איננו האם אך

הקי- האם :והעיקר ? למנעו היה שאפשר
)8 בעמוד (המשך

ם ל עו ה ה 2201 הז


