
 פתרו־ *ימצאו השנוע
 שהעסיקו לבעיות נות

 מהחודש עוד אותך
 להיחלץ תצליח שעבר.

כס דאגות ממיספר
 את שהטרידו פיות

 זאת לעומת מנוחתך.
להת שתיאלץ ייתכן
 ריג- משבר מול ייצב
 הדבר יקרה אם שי.

 ש- מוטב במשפחתך,
אם לשונך את תנצור
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לרעה. יתגלגלו שהעניינים רוצח אינך

בלתי־ כספיות הוצאות
 לגרוס עומדות צפויות

 מצב בפני לעמוד לך
אומ :דאגה אל מביך.

 אך קשה, המצב נם
ב ממנו תיחלץ אתה

 היותר בעתיד כבוד.
צעי לו צפוייה רחוק

במי קדימה ניכרת דה
 עס יחד הכלכלי. שור

 תבוא הזאת, ההתפתחות
להצ הקשור בכל ניכרת התפתחות

המכ היפה. המין בנות בקרב לחתך
 עני ומרגיז. מפתה — שקיבלת תב
יעזור. שזה ותראי בקרירות, לו

¥ ¥ ¥

 הברורה הדיבור צורת
 בימים שלך והמרשימה

ב אותך תזכה אלה,
 לשכנע ובכושר יתרון

ה לרעיונותיו אחרים
בי לידי עכשיו באים

ש בתנאי מעשי, טוי
ב בהם מאמין אתה

 ממזל ידידה שלם. לב
 עשויח שתפגוש דגים

 שיחה אשת לך לחיות
 בשיחותיך להיסחף עלול אתה מעניינת.

 של הרושם את בה וליצור ומוסר דת על
 כל את לחנך המנסה דתי מטיף

 זהו נעלים. לערכים אותו הסובבים
העתיד. לקראת להיערכות המתאים הזמן

¥ ¥ ¥
 מתאים אינו זה חודש

 בת רומנטית, לפעילות
סרטן, בן ואתה סרטן.

 עליך צועק הבוס אס
 זה אין — בך נוזף או

 לכן איתו. שהצדק אומר
על־ לעבור תסכים אל
מאי לסדר־היוס. כך
ב־ כלשהי, תגובה דך,

ר__________ ק י תהווה השבוע, ע
ה־ הקריירה קץ טבורך *

 לפעול, כיצד היטב חשוב שלך. מיקצועית
גם כדאי החודש פזיז. תהיה ואל

בני־אדם. עם ממושך ממגע שתימנע

¥ ¥ ¥
___ בת האושר תקופת

ממשיכה מצוי אתה
 ענני-סערה אם־כי —

באו מופיעים קטנים
 התחייבו- בצורת פק,

 עם פגישות יות־עבודח,
 עם מריבות או נושים

 במייו- טובות ידידות
 דאגה, אל אך חד.
 עשוי אתה עז רצון עם

 בשלום. זה מכל לצאת
— מקבילים רומנים בשני עוסק אתה אם
לפחות או מהם, אחד עם לגמור דע

 להתפוררות יגרום שלא כך אותו להסוות
 ומכאן. מכאן קרח תצא ולא החבילה כל

בטוב. יסתיים אשר מסובך חודש זהו

¥ ¥ ¥!

הצלחות של חדש גל
עימז כורך פיננסיות

אל כוחותיך. התמוטטות
 חופשה ליטול תהסס
 לאוויר לצאת קצרה,
 אנשים להכיר השדה,
 מצד אבל, — חדשים

לנטיו תיכנע אל שני,
 את לחסל הטבעיות תיו

ל להתמסר כדי ההווה
:בתולה מעורפל. מחר

גדולה. אהבה עס מיקרית פגישה לך מחכה
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 המסובך הכלכלי במצבך לטובה שינוי
 הפחות במקום ידידים תמצא אתה במיקצת.
 עם הדעת. על מתקבל

מתייח שהם דע זאת,
 בחוסר־הת־ אליך סים

 מהפב־ היזהר חשבות.
כמו יותר, ועוד פכים,

 הפכפכות. מנשים בן,
 ולרו־ לחולמנות נטייתך
 אותך, תסבך מנטיקה
 לא־ במריבה השבוע,

 תכניס כבר אם אזי, לך.
 הזולת לענייני האף את
 בכבוד. המלאכה את לפחות סייס —

¥ ¥ ¥
 מאלו טובה לתקופה נכנסת בסך-תכל,

הר אין — רווקה את אם לה. שקדמו
 שתישארי סיכויים בה

ש או השבוע, בודדה,
חו בעוד רווקה, תחיי
עק בן מועטים. דשים

 מהוצאות הישמר רב:
להי העלולות ניכרות,

 פזיז צעד על-ידי גרם
 ליאות״מח- על-ידי או

מעו שני, מצד שבה.
 כל-כך היית לא לם

תכלת. לבשי אקטיבי.
¥ ¥ ¥

 למפח־ לך יגרמו סוערים דיעות חילוקי
 באמצע ירח, לאור שיחה :דבר אין נפש.

ה את תשפר השבוע,
 יתכן אין־הכר. עד מצב

להת יגרום שזה אפילו
 לממדים הקשר לקחות

 קנייה ביותר. רציניים
 שישי ביום תעשי אשר

 אותך להוביל עשוייה
הי חדשה. להיכרות

 של מרכילותן שמרי
 קשת בת ידידותיך.

וארגמן. אפור לבשי

מכוזכים
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 הכל את להגיד אינה הנכונה הדרך לא.
 ל- לא אף בפרצוף.

ביותר. אליך מקורבות
 חייבת את חברות עם

דיפלומאטית. לנהוג
 על שנוא שזה על־אף

מוות. שינאת גדי, בני
 בייחוד :זרים עם גם

 והמספקים הבוסים
 להבין חייבים עבודות
 ולעדנת-חושייך לרוחך,

איתם. תחמירי אל אך
¥ ¥ ¥

 שתת־ ייתכן א׳ ביום ילנסוע חשבת אם
 זכור בידך, הדבר עלה אם גם אבל אכזב.

 ה׳ עד ג׳ ימי שדווקא
 ב־ ומסוכניס קשים הס

 מוטב כן על מייוחד.
ה דברים בהם שתרכז
 ואם בביתך. קשורים

 נהג לנסוע, חייב אתה
 מיקרית פגישת בעצמך.
 קבע. של לרומן הופכת

לאח זכית בה הצלחה,
לקידום. תביא רונה,
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יש עיסקך, נקלע אליו הכספי המשבר

 על קשה בצורה פיע
האישי. הכספי מצבך
מ היזהר לכך, בקשר

נמה מעשים לעשות
 עלול אתה עליהם רים,

יו מאוחר להתחרט
להו תתבייש אל תר.
 כי ידידיך באוזני דות
 לעו- גרוע. עיסקך מצב

לנ תעז אל מת״זאת,
 מן מוצא לחפש סות

לך. הכפופים בין הסבך

ל ע ת ב די פנו טי הל
 שרון אריק של הפרטית חוותו על

).2210 חזה״ (״העולם
 אפשרי אינטרסים ניגוד על לדבר מרבים

 אריק לבץ כשר־החקלאות שרון אריק בין
 דבר על מדברים אין אולם כתוואי. שרון

 כמוהו, איש הצליח כיצד יותר: אלמנטרי
 — מעבודודצבא שנותיו ברוב שהתפרנס

 אינה בצה״ל המשכורת כי יודעים וכולנו
 חווה לרכוש — למיליונר איש־קבע הופכת

 במדינת- ודוגמה אח לה שאין גדולה, כה
 ובגין קשריו שבזכות אומרים ישראל.

 מאמריקה. בהלוואות זכה לפניו, ההולך שמו
 יכול האם פסול? בכך אין האם אך,
בתנ הלוואה לקבל זולתו, אחר, אזרח גם

 בזכות במימון זכה לא האם כאלה? אים
 אודות בצה״ל, לו רכש שאותו המעמד

עש של ותושייתם נחישותם לאומץ־ליבם,
 ורק שהם, אלמונים, חיילים אלפים רות
 הגבורה מעללי כל את ביצעו בגופם, הם,

הגנרל? מעלתו להוד המיוחסים
 וחבריו שרון אריק של הגיבורים מוסר

 שבן- לזכור יש מדוקדק. לעיון ראוי
 בחווה הוא גם זכה הר-ציון, מאיר טיפוחיו,

 כוכב- היא אל־הוואה, בכאוכב משלו,
הירדן. ביקעת על הצופה הרוחות,
 (ראה, הקדום הנוהג את מזכיר הדבר
 הרומית), האימפריה ימי דברי למשל,

תל כל לגיבורי־מילחמה. קרקעות להעניק
 שיטת הובילה לאן יודע היסטוריה מיד

וכליון. שחיתות לניוון, — זו תגמולים
תל-אביב גלאי, אהוד

 להופיע כדי וחוצפה, מצח עזות צריך
 מתי, אדמה. מעיבוד החי כחקלאי בציבור

 את שרון אריק עיבד האחרונה, בפעם
 כי חשבתי, לתומי אני ידיו. במו הקרקע
 מגיע פלאח, או איכר, או חקלאי, התואר

 ולא האדמה, את בעצמו שמעבד למי רק
אחרים. של עבודתם מניצול שהי למי

 בעל כן. — לטיפונדיסט כן. ? חווה בעל
לבין אלה בין מה אך כן. — קרקעי רכוש

 אריק של שבעזרתו חוששני, תל-כביר.
 ביד, כ&ף עם סוכניו את ששלח שרון,

 אפשרית חלקה כל ולקנות לנסות כדי
 חסר- בפרס גוש־אמונים יזכה שכם, באיזור

גאילון- אחת, התנחלות תחת תקדים:

 באילון־מורה — בשתיים הגוש יזכה מורה,
הסמוכה. ובתל-כביר עצמה

תל־אביב שדוילי, יהורם

ם, כן לי רגי א ח ל ל גי ר □,ת
 שיטעון של המוזרה השותפות על

 משה עם אלוני ושולמית פרס
הזה״ (״העולם בהן וגאולה שמיר

3; ! 2209.(
 שולמית ח״כ את תוקף אבנרי אורי ח״כ
 הצעתו את להעביר הציעה כי על אלוני

 ״מעמדם בדבר שמיר, משה ח״כ של
 ושומרון״, ביהודה היישובים של המישפטי

 לעשות ניסתה בעצם וכי בוועדה, לדיון
 בזכות לזכות מנת על פרלמנטרי״ ״תרגיל

שמיר. על־ידי בפח הופלה אך הדיבור,

בחרותו סוס ליד שרון חוואי
לצרכי־צילוס חקלאי

 בפברואר ו9
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 הפית- הצביעות לאלוהי — אדמה עובדי
רונים.

באר־שבע לוי, ש♦
 ראה — מצטלם כחוואי שרון אריק •

תמונה.
• § #

ף לו כ ים1~אמו11גו; עול דג
 ג- בממשלה, מהתל גוש-אמונים

הת ותחת — ונדמוקרטיה חוק
בשתיים. יזכה אחת, נחלות
 בממשלה גוש־אמונים של ההתעללות

 האפשריים הגבולות כל את כבר עוברת
הקנ חברו אלוהים בשם מתוקנת. במדינה

 טובה חלקה כל להרוס כדי האלה, אים
 בית-המישפט את מבזים הם בישראל.

הדמוק הכללים ואת הממשלה את העליון,
 על נענשים הם ושמא הבסיסיים. רטיים

 לא עדיין בפרס: זוכים אף הם לא. כך?
 להם מכינים וכבר אילוו־מורה את עזבו

על לפעם, מפעם בו, לדור חדש מישבן

 אלוני ח״כ מקצתי. ולא מיני שלא אלא
 אלא ״תרגילים״, לעשות התכוונה לא

 ההצ- את להעביר ובתמים באמת התכוונה
 אבנרי ח״כ מצא לא לצערנו לוועדה. עה

 ועל להצעה, נימוקיה את להביא לנכון
 הראוי מן דיוקם על דברים להעמיד מנת

ולנמק. לשוב
 שוועדה היה שמוטב סבורה, ר״צ סיעת

 ועדת- ושל ועדת־חוץ־וביטחון של משותפת
רצ דיון בנושא ידונו חוקה־חוק־ומישפט

 נציגים יש אלה בוועדות שהרי יונאלי,
 אנשי גם בהן ויושבים שפויות לסיעות גם

 ועדה בהחלטות כי לקוות ומותר אופוזיציה
 מדיון הנושא הורדת השכל. יגבר כזו

 משאירה ראש-הממשלה, כדרישת בכנסת,
 במילים או, לממשלה, כולו העניין את

 התיישבות, לענייני השרים לוועדת אחרות,
 עדים ואנו שרון. אריאל השר בראשות

 שר- שמחפש דרכים על לפירסומים כבר
 דעתו את להפיס תמיר< שמואל המישפטים,

 גוש־אמונים ואנשי דרוקמן חיים הרב של
בעניין.
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