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 גורמת הדברים ברוב להסם שלן הגטייה
 עיטקה להפסיד לך

 אבל בן־טלה, שמנה,
תק מעיז, אתה אם
יו לשקול מבלי פוץ
 ל- תדע או מדי, תר

 באומץ- הרפתקה תכנו
ה את תראה — לב

הנח אל ותגיע ברכה
 במיוחד, נשים, לה.

 לקיס- השבוע נתונות
ש בתנאי אן — מן
בצעדי־צב. ולא בסערה אותן לגרוף תדע

* * *

— כמבואשיוז יתחיל הכל עכשיו די!
מו אינך זאת ובכל ___________

 נסה שלוותך. את צא
 אל־תוך להימלט לא

 אתה עצמית, רחמנות
 עצלותך אס לזה, מסוגל

 את תסכל לא הענקית
א/ ביום מוחך. כוונות
ש מוטב השבוע, בסוף

ב — מתאונות תיזהר
בקיר־ אתה אם ייחוד

 נמצאים שם מקום, בת
לעסקים. טוב שבוע לא זה מים. מקורות

* ¥> *

 זאת כל חלפה. סבלת, ממנה קלה מחלה
המ לטיפולה הודות

 זה זוגן. בת של סור
 כמה עד לך מוכיח
 ומה לה חשוב אתה
 אליך. אהבתה רבה

 קצת אליה התייחס
 מגיע זה בעדינות. יותר
 תאומים, בת לך, לה.

 מכיוון הישועה תבוא
הת צפוי. לא לגמרי
ה את וקחי עוררי
 שיו־ מי יהיה תמיד לא ברצינות. חיים
לאוויר. צאו שוקעת. את בו מהבוץ ציאן

* ¥ ¥

להא עשויים אינטימיים רומנטיים יחסים
בחייך. אחרת התרחשות כל על השבוע פיל

 שהגיע חושב אתה אם
ברצי להתייחס הזמן
לעתידך, יותר רבה נות

ל־ עצמך את ולקשור
 השבוע זה חיי־משפחה,

זאת. לעשות המתאים
נוסף, רגע תמתין אל

 להיות עלול ליבך טוב
ל השתדל לרועץ. לך

ה עצביך את הרגיע
זה. בשבוע מתוחים

הכס ההוצאה למרות לך, יזיק לא בידור
בריאותך. על תשמור השבוע הגדולה. פית

¥ ¥ ¥

ה ביחסין בייחוד לך. מחכה נפלא שבוע
שהח בת״זוגתך, עם ומשתפרים הולכים

 אי- בסדר להיות ליטה
בזרו אותה קבל תך.
 במישור פתוחות. עות

 מתנהל הכל הפיננסי
 לבזבז, המשיך כשורה.

עו וכה כה בין אתה
 בבת-אחת לזכות מד

 כסף. של ניכר בסכום
בנא לעבוד המשך
_____________ה- ובמסירות. מנות

* מעריכים שלן בוסים '

 שבוע מצפה לביאה, לן זה. את מאד
זה. את לנצל דעי תענוגות. רצוף שכולו
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מלחצים שיחרור של שבוע זה לבתולה
ל־ אם הלבטים פיזיים. בעיקר מעיקים,

ייפ לסרב, או היעות ___________
 בן תפגשי אם תרו
 שבוע בסוף שור מזל
 בן תסרבי. אל זה.

להצלחה שזכה בתולה,
עלול שעבר, בשבוע
מבודד. עצמו למצוא

בעס עורמה יותר גלי
להתג ותצליחי קים
 מיכשוליס כמה על בר

 את מאד המטרידים
 להמר. הרבי — בתולה בת מנוחתך.

אפורה. חליפה עם מאדם הישמרי אולם
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 לא זו אבל — מאזניים בן אתה אומנם
 את קח ! להגזים סיבה

אינך :לידיים עצמך
 כל־כך, לאכול צריך

אפי או כל־כך, לעבוד
 כה שורה לקבוע לו

 מיפגשיס של ארוכה
 הסרט־ על רומאנטיים,

 אס מאזניים, בת הנע.
יכולה שאת חושבת את

___________ ב־ הכל, את לו להגיד
 את — כזאת תקיפות

 היזהרי. לבוא. הקרע עלול במהרה טועה.
* * *

 על נמצא אתה קלות, נסיגות אף על
וב — דרבים פרשת ^ ,

 בסופו הנבון, כיוון
 לן צפוייה דבר, של

 ו- _ מאכזבת פגישה
ש זהו רבת״הפתעות.

קש לקשירת טוב בוע
והתכת חדשים רים

ל טוב א׳ יום בויות.
ולש שקטה מחשבה

 הקשר מוסיקה. מיעת
תר אל יחודש. שנותק )

 למנוחה. זמן הקדש לבלות. לצאת בה
* * ¥

לח השבוע יתערפל שלך השיפוט כושר
 מפגישה כתוצאה לוטין,

טי שאת גורמים עם
לק מצליח אינך בם

 קשת, בת את, לוט.
 שלך ההומור לחוש תני

 הצחיקי צחקי, חופש.
ה כי רגע. כל ונצלי
 רק הוא שלך אושר
 דבר. של בסופו זמני
 לך צפויה מזה, חוץ

 בל־ פעילות זה בשבוע
בך. רק השני. במין תלויה שאינה תי־רגילה,

0
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 מנקודת גם הדברים את לראות נסה
האחרים, של מבטם

ה מעשים תעשה ואל
 הקרוב לאדם גורמים

 גלה נפש. עוגמת אליך
חב בלפי טוב רצון
 נסיעה לעבודה. ריך

 השבוע בסוף קצרה
 השלווה את לך תביא

 לן ותסייע המיוחלת,
מעיקה. בעייה לפתור
 ממתינה לא השבוע

ש בך בולטת, חברתית הצלחה שום לך
 וליופי. למנוחה הזמן את לנצל לך כדאי

* ¥ *
 אותך להפתיע עומד משפחתך מבני אחד

תוכ את לך ולקלקל
 זה. לשבוע ניותיו

 והסבר נועז יותר היה
 להטרידך. שיפסיק לו

 הבלתי לאורח בנוסף
 גס מאד ייתכן צפוי

 פנים או שכנים, סיכסוך
 אותך שיסבך משפחתי,

 דלי מזל לבת בצרות.
 לא קלף השבוע ישחק

 והיא במידה נורמלי,
 זאת. תחמיצי אל קלפים. גם... משחקת

¥ ¥ ¥
 אבל :זה את לעשות חייב שאינן לא זה

 מה בדיוק שתדע מוטב
ב עושה• אתה ואין

 לגלות עלין ייחוד
 ובושר״החלטה תבונה

הש בתחילת ה׳ ביום
בסופו. א׳, וביום בוע,

 יכאיב מחו״ל דואר
 לשקול לן ויגרום לן

שבו המצב את מחדש
ה__________ ת תהסס אל נתון. א

 שיגר- מיסגרות לשבור
בבד. עול מקבל שאינן בתנאי — תיות
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מכתבים
חסרת־סעיה קואליציה

ההפלות. בחוק התיקון חרפת על
. . התפקדו והצבועים המצפון חסרי .

 חברי' 58 לפחות מניינם :בשמותיהם
בחירה. ביום אותם לזכור צריך כנסת.

תל-אביב אריאלי, רוכי

גחן1המ חלפת
 שנפגע צה״ל, נכה של גורלו

השריון. בחיל מילואים בשירות
מפגי כתוצאה רגלי בשתי משותק אני

 לעלות מסוגל ואינני השדרה, בעמוד עה
ב קצר ממרחק יותר לעבור או מדרגות,

בילבד. מישורי בשטח וזאת מקל, עזרת
עבד גיוסי וטרם 1 + נשוי ,24 בן אני

קר ביחידה בשירות התחלתי ולמדתי. תי
באלונ והוחזרתי רגליים, שתי על בית,
 מישרד־ לי העניק זאת כל אף על קה.

 לחודש ל״י 600( נכות סז0״/ הביטחון
 חבלה = 37/6א/ :בקובעו מחיה) כמענק

 איש־ לאחר וזאת קלות, הפרעות עם בגב
שנה. חצי של פוז

ומצא זו אבסורדית קביעה על עירערתי
 שעיר־ ביודעי אליכם, לפנות לנכון תי

ב הביורוקרטיה תהליכי את יעבור עורי
 חלפה (כבר שנים. של .מתמשך זמן פרק
 לשיקומי). דבר נעשה וטרם לפציעתי שנה

 מישפחתי את לקיים ביכולתי אין בינתיים
ולהשתקם.
 המערכת כי לידיעתכם, להביא ברצוני

קאפקא. מסיפורי לקוחה השיקום אגף של

בתפילת חיילות מדין
 למען עליון, לאל הפילה ב״ה,

בצה״ל. שווה שירות
 שתפתח תפילה אני שבשמיים, עליון אל

 עבדיך של מוחם ואת ליבם את עינם, את
 שפוך המחוקקים. בבית היושבים הסתומים

 לשווא, בשמך המשתמשים אלה על חמתך
 אנא, ממון. ולעשיית פוליטי אישי, לקידום

 של האלוהים אל שאתה, יבינו למען פעל
 שווים, משרתיך כל את בראת ישראל, עם
 שמע אלי, אנא, שוות. וזכויות חובות עם

זו. תפילתי
 בהרכנת שתא.מר זו, תפילה אחרי מייד

 יש בירושלים, הכנסת בניין ולכיוון ראש
 מסויימים פרקים קבועות בשעות לקרוא
 שישתנה עד יום, כל וזאת קוד,לת. מתוך

 שווה. לשירות בצה״ל הבנות שירות חוק
 ובמ־ קבוצתי באופן הנ״ל את לומר רצוי

לפחות. בנות 10 — אורגן
 בת ממך, למנוע מוסמך אינו מפקד אף

 פעמים שש להתפלל צה״ל, בשירות ישראל
 מרגישה הינף אם שירותך, במקום ביום,

 לעשות והמוסרי הנפשי הדתי, הצורך את
דתית. לכפיה מתנגד צה״ל כן.

הת־ מיבצע ביצוע הפרעת של במיקרה

הלינגר דלף
שבשמיים עליון יאל

 שהיא, כל בדרגה מפקד על-ידי זה עוררות
 תלונות לנציב נגדו תלונה מייד לשלוח יש

ל והעתק תל-אביב, ,7052 ת.ד. חיילים,
צה״ל. רבנות נבון, גד הרב אלוף,
 קוה־ ספר או תנ״ך ספר בידך אין אם

 שתספק הצבאית לרבנות לפנות נא לת,
 מתפילה נוספים עותקים תנ״ך. ספר לך
 המרכז אל פנייה על־ידי לקבל אפשר זו

 תל־ ,26221 ת.ד. הבורא, בפני לשיוויון
 ומבויילת ריקה מעטפה לשלוח נא אביב.

זה. חינם שירות לקבלת כתובתך, עם
מלינגר, רדף ה. קדושה בפקודה

תל־אביב (מיל.), וכהן סמל

• • • י

עידן ארי
לבן גבי על שחור

שכי ללא הרפואי לתיק גישה אין לנפגע
 מבלי לערער באפשרותו עורך־דין! רת

 להגיש מסרבים רופאים מה; על לדעת
 מישרד־הביטחון. נגד ולהעיד חוות־דעת

ב לנאשם מישפטי סעד מעמידה המדינה
 פעיל. בשירות לנפגע לא־כן — פלילים

 חסוי והכל דלתות, חוסמות גורילות
 מישרד מטעם סוציאלית עובדת וסודי;

 את אפילו להסביר מוכנה אינה השיקום
הנפ לשיקום שיביאו והזכויות התהליכים

גע.
 את ששימש החסוי החומר כל בידי

 להוכיח, ביכולתי הרפואיות״. ד,״ועדות
 המים- בין קשר אין כי שחור-על־גבי־לבן,

חסו הדרכים כל הוועדה. והחלטות מכים
 זכויותיו. על לעמוד הנפגע, בפני מות

ה בפני הפתוחה היחידה הדרך זו מסיבה
עצ הצתה בריונות, אלימות, היא נפגע
ה עובדות — התאבדות ונסיונות מית

לבקרים. חדשות בעיתונים מתפרסמות
 מישרד־נסיעות משמש נכי־צה״ל אירגון

 זה איגוד לאנשי־שלומנו. לחוץ־לארץ
 ומהווה מישרד־ד,ביטחון על־ידי ממומן
מטעם. אירגון
 העיוות, את קצר במיכתב להסביר קשה
 זה. אבסורדי מנגנון של והקיפוח החרפה
 ציבוריות, השלכות יש זה ולעניין מאחר

 פרשה להביא כדי הכל לעשות אבקשכם
לידי המנגנון, פעילות את המאפיינת זו,
הציבור. עת

בת-יס עידן, ארי

האדם מוחו־

הטכס - הבהמה מ;
 (מדור הירדן״ גדות על ״הקרב

).2206 הזה״ ״העולם ״במדינה״,
 בעיתונכם, אותי מקומם שלעתים מה

 בו, המובאות העובדות דווקא לאו הוא
 הרצויה לפרשנות להתאימן נסיונכם כמו

על סקירתכם היא לכך בוטה דוגמה לכם.
)8 בעמוד (המשך

2208 הזה העולם




