
במיו נוח יהיה לא זה
רו אתה אם אבל חד,
להס יבול אתה צה,

 חריג- כאב״הראש תבן.
 בטווח״קצר, הצרות עי,

 —שונאיך עם הפגישות
 אם שקולים, אלה בל
 על- להתמיד תדע רק
הרצי ההישגים ידי

שתפ ובוח-הרצון ניים
התפ עצם על-ידי תח
 עלול ובלתי-צפוי נעים מיקרה נית.

 בתגלית תיזהר, לא אם להתגלות,
 קינאה של או אישית איבה של

 נפגעת שאת לו תראי אל מיקצועית.
לא־איבפתיות. של פנים העמידי ממני.
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 אפילו ויש בוערת העבודה
 לעבודתך, מפתיעות

 שאתה ההמולה אבל
 מחשידה סביבך, מקים
יו מדבר שאתה אותך

 מאשר העבודה על תר
 הדבר אותה. מבצע

 ומרסן שבולם היחידי
 ו־ ש בעצם היא אותך

 בפניך המצביעה תפתך
 נקודות על הזמן כל

 לך דע שלך. התורפה
 הגיון הרבה יש כי

* *
 במצבך לטובה שינוי

תמצא אתה במיקצת.

די תוצאות

 - נלזפטר׳בר 2
ר 22 ב טו ק או ב

בדבריה. וחכמה

 המסובך הבלבלי
במקום ידידים

הממונים עם יחסיך
ומתער־ הולכיס עליך

בעטייך. לא־מעט ערים,
אי במצב, שליטה חוסר
חוצ או עשתונות, בוד
במקומה, שאינה פה

ל אפילו להביא עלולה
 על מחשבה ; פיטורין

תו רק תביא התוצאות
 ספק אין שור: בת עלת.

או אוהב באמת הוא גי
 חושבת שאת כפי פנים מעמיד ואינו תך,

 לרנן. חברותיך שנוהגות כפי או לפעמים,
ירוק. לבשי קטן. כסף סכום תאבדי א׳ ביום

* * *

 לא דווקא המזלות
 כוחו- אבל חיוביים,

עצו כה האישיים תיך
 של צירופם בגלל מים,
 שחוסות פלאנטות שתי

 תתאמץ שאם עליך,
 ועל העבר על ותשקיף
 רגועה, בעין העתיד
 מיבשול. בל על תתגבר

 הוא לו: תאמיני אל
 אחר למשהו התכוון
 בסף לגמרי. אחר למשהו ואת לגמרי,

 בגלל שוב, אותו מפסיד ואתה — בא
 ידידך של חסרת־הזדון שגיאתו
אשם. בו תטיל אל ביותר. הקרוב
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 ראשון ממבט אומנם
 כשיגרתי השבוע נראה

 טומן הוא אך ומשעמם.
 של תחילתן את בחובו
חשובות, הכרעות קבלת

האישי. בתחום בעיקר
 שתפקוד קלה מחלה
סרטן, בן השבוע, אותך

קל, לזעזוע לך תגרוס*
______. ף ו ל ח י הוא העיקר ש

וטוב, הרבה לעבוד,
העס או העבודה במישור להתעייף. ומבלי
לממו או לבום להתחנף תהסס אל קים:

 בסופו והרי זאת, עושים כולם עליך; נים
 סרטן, בת לך. יועיל רק זה דבר של

צהוב. צבע וליבשי הופעתך, על שימרי

* ¥ ־*

במי הצלחה נשקפת
 בספים הפינאנסי. שור

 אליך להגיע עשויים
 ממה מהר יותר הרבה

 זאת לעומת שציפית.
 מיס- להתרחש עלולות

הקשו אי־נעימויות פר
 העבודה, במקום רות

 דווקא שיגעו מבלי
תש אם לך. ישירות

 בצידקת בעצמך תכנע
 בך, שנולד הרעיון

סביבך. האנשים על גם להשפיע תוכל

-¥• * *,

 — בתולה בת התחזקי,
במיו קשה שבוע לפניך

 להתחמק תנסי אל חד.
 עליך שיהיה מהאתגרים

 מעט עליהם. להתגבר
 אומץ- הרבה ישר, שכל

 לך יעזרו ועוז־רוח, לב
 המשוכות, פני על לדלג

 של בסופו לך, ויגרמו
 על נחת־רוח המון דבר,

מבו יהיו שלא הישגיך,
תוותר! כלל..אל טלים

אוג 22 י1ב  - 1ס
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לפחות סיים

ה על מתקבל הפחות
ש דע זאת, עם דעת
 אליך מתייחסים הם

הי בחוסר-התחשבות.
 ועוד מהפבפבים, זהר

 מנשים במובן, יותר,
 ל- נטייתך הפכפכות.
 ולרומנטיקה חולמנות

השבוע, אותך, תסבך
אזי, לא״לך. במריבה

 את תבניס בבר אם
— הזולת לענייני האף

בכבוד. המלאכה את
* * ¥1

ועל־ לרוחך בהחלט היא נקטת בה הדרך
__________ על הזרועים הפחים אף

תו אשר היא — פניה
 שאתה למה אותך ביל

ש ולמה להשיג רוצה
 זכור לעשות. צריך אתה

 כל לפני לסמוך עליו כי
 ובוא־ בראש אחר, דבר .

 נסה עצמך. על שו״ה
 באחרים, להתחשב גס
 אפשר. שרק כמה עד

בתגובו מתון היה
לגלות לא השתדל ובינתיים, תיו,

£  )-

חשת
דבר.

 — להשתפר מוסיף הנפשי מצבך
 היכרויות בזכות וזאת,

 כמה ועל-יסוד חדשות,
 המוכיחות התפתחויות

הסי בל לך יש בי לך,
ה את לפענח כויים

 אותך שקשרו קשרים
 כיש- סטאסטי. למצב
ברבים, יתגלה רונך

ולשימחתך. למבוכתך
 בני שוטים, תהיו אל

לפרנסה. זאת נצלו גדי:
■¥■ * *

 היזהר — מעבדה עובד או כימאי אתה אם
התפו אף או מסוכנים חומרים מחומצות,

 בימים בייחוד צצויות.
מסו אתה אס ד. עד ד׳

 זהו — החוק עם בך
 להחליט מאד רע שבוע

 מצד משפטיות. החלטות
רו שוקל אתה אם שני,

 קודם תפחד. אל — מן
רצי יהיה לא הוא כל,
 יהיה הוא ושנית, ני.

 בת הפתעות. ומלא נעים
עי להיות לא נסי :דלי

 אנשים יש וסוררת. קשת
 לבשי טובתך. את ובתמים

* * *

מי
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הרוצים
צבעים
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עזים.
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שתשקלי

 בידידות גדולה אכזבה
ה אחד היא קרובה
 נעימים הפחות דברים

 לך לקרות העשויים
 בת דגים. בן השבוע,
 חושבת את אם דגים:
 הוא ידיד עם שקשר
 לפחות שימי — חיוני

עו שהוא מה על עין
 הזמן הגיע ובכלל, שה.

יתרה. בזהירות מעשייך את

מכחבים
כתבה מעיקבוח

 מרכז :״מטולה הכתבה בעיקבות
).2202 הזה״ (״העולם הפשע״

 ממטולה, בלסקי ביאליק מרשנו, בשם
כדלקמן: אליכם לפנות הננו

 פירסמתם )2202( הזה העולם בגיליון
ה בכתבה הנ״ל, מרשנו על הרע לשון

 והקרויה ינאי יוסי מר על־ידי חתומה
הפשע״. מרכז :״מטולה

 ובין מרשנו בין קשר על מרמזת הכתבה
 למותר ז״ל. רוזנפלד יוסף של הרצחו

 הטענה יסוד ומחוסרת שפלה כמה להדגיש
הנ״ל.
למר הנ״ל בכתבה מייחסים הנכם עוד
שנו:
 רו- דויד עם פלילי פעולה שיתוף (א)

להם. ״כיסויי׳ ומתן אפרים ורן אמי
 בתוך מזוייפים דולרים הימצאות (ב)
מרשנו. בית שבתוך כספת
 לפיה התביעה, ובין בינו ״עיסקה״ (ג)

הדו החזקת על לדין מרשנו הועמד לא
 מפלילה לעדות בתמורה המזוייפים לרים
אפרים. ורן רואמי נגד שלו

תל־אביב עורך־דין, דוידור, יעקוב

!ק1י - משימת ז11כ
משימה כוח אין :צה״ל דובר

הזה״ (״העולם עיתונאים נגד
2203.(

 בעיתונכם פירסמתם בנובמבר 21ב־
 של ״תשקיף״ במדור 34 בעמוד ידיעה

 משימה ״כוח הכותרת תחת ינאי, יוסי
 צה״ל הקים הידיעה על־פי עיתונאים״. נגד

 עיתונאים לגרש שתפקידה מייוחדת, יחידה
 מפקד וגם — אילון־מורה התנחלות בשטח
לה. מונה

נכונה. אינה כולה הידיעה
 מתירים צה״ל, דובר הוראות על־פי

ולצלם. לכתוב בשטח הנמצאים לעיתונאים
 לישכת ראש סרן, קרני, עומר

צה״ל דובר

9 9 9

 אינן — בחדר משתמש ואינו שכימעט
נכונות.

 רשות־השידור, דובר עמירב, משה
ירושלים

• • •
וצ?*ו האדם

 שלו שהמילה איש-בבוד, בגין
אותו. לפחות — מחייבת

 מהתחיי־ להשתחרר יכול אינו בגין מנחם
 איש־כבוד הוא הדתיים. לשותפים בויותיו
 — הבטיח אם מילה. היא שלו והמילה

 ברצינות. לקיים. עליו
התנהגותם הוא הפרשה בכל המבחיל

 לקואליציה ניכנסו הם הצבועים. שותפיו של
 מסויימות הבטחות ניתנו כי ברורה בידיעה

 מנסים הם ועתה לאגודת־ישראל, ומפורשות
 חופשיים, כאנשים לציבור עצמם להציג

דתית. כפייה מכל הסולדים
ירושלים שפיר, ענת

עולה כמה
? ממעולד. ?,להתז

הממ גילתה תמדוייק הסכום את
:בעצמה שלה

ן״13101**1 של התדר
 חדרו שליד בחדר עובד באמת מי
 ברשות־השידורז ליו״ר המישנה של

).2203 הזה״ (״העולם
 לידיעה תיקון תפרסמו אם לכם אודה

״שידור״, במדור בעיתונכם שהתפרסמה

חפץ עוזרת־דובר
זמני הסדר

ויינשטיין״. של ״החדר הכותרת תחת
 ה־ של חדרו מצוי הדובר לישכת ליד
 קהל ומקבל עובד הזה בחדר ליו״ר. מישנה

 יום — ויינשטיין אריאל ליו״ר המישנה
 האחרים, בימים בשבוע. יומיים ולעתים
 ויינשטיין מר הסכים פנוי, החדר כאשר

תע חפץ, עדנה הגברת הדובר, שעוזרת
ממצו הנובע זמני, הסדר זהו בחדר. בוד
רשות־השידור. בהנהלת החדרים קת

 דיג־ סילק כאילו שפורסמו, ״העובדות״
או לשבוע, אחת חפץ עדנה את שטיין

 זהו !ישראליות לירות מיליארד 150
 להתנחלויות, הממשלה שהקציבה הסכום

בשי ומקצצים דוהרת, שהאינפלציה בעת
מדול המקומיות הרשויות ותקציב רותים,

דל.
מהת הממשלה את הציל הזה הסכום
 המשולם מם־קיום בבחינת והוא פוררות

שרון. אריק ולאיית־אללה לגוש־אמונים
המשולש אום־אל־פחם, מחאג׳נה, חמזה

!דר.1דאג הישג ד10
המדינה. אוצר חשבון על

 אגודת־ישראל של ההישגים לשורת
 נוסף: הישג להוסיף יש הנוכחית בממשלה

 גיליונות 1000מ־ יותר עתה מזמין הצבא
 יום מדי אגודת־ישראל, ביטאון המודיע, של

 להזמין שנהג מכפי יותר הרבה ביומו.
 לממשלת האגודה של הצטרפותה לפני

ן ! הליכוד.
 ז הזה ההישג את לזקוף מי של לזכותו

 וע- יו״ר לורנץ, שלמה ח״כ של לזכותו
הכנסת. של דת־הכספים

תל־אביב קורא,
 כ״בנו עצמו הציג האנונימי הקורא •
הכנסת״. של ועדת־הכספים מחברי אחד של

שלי ירוישלים
 על ובינלאומי לאומי פיקוח דרוש

בירושלים. הבנייה
 ואולי גם, פגע המואץ הבניה תהליך

 רק לא הנחשבת העיר בירושלים. בעיקר,
 אלא הגדולות, הדתות לשלוש קדוש למקום

נפ כולו, הגדול בעולם לפגינת־חמד גם
 קבלנים על-ידי ומתכערת נפגמת געת,

 ומתוך טעם בלי הבונים וחברות, פרטיים
שלה. ובהיסטוריה העיר של בנוף התגרות

לאו רשות לקבוע עלינו חובה ראשית,
 במיוחד, בירושלים הבניה על שתפקח מית,

)8 בעמוד (המשך
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