
 מאוד, קוסמות הצעות לך יוצעו חשבוע
 שתבדוק מוטב אך

 מהן, אחת הל תהילה
׳ תתחייב ושלא ן פ ו א ב  
 בך• לחזור תוכל שלא

 ית־ תאומים מזל בן
 יו* כידיד השבוע גלח
>1111 שחשבת. מכפי טוב תר '8913 

 מתיחותך את הרפי
 מאמץ בעזרת הנפשית

 עס* לטייל, צאי פיזי,
 ופלרטטי בספורט קי
תוכלי. שרק כמה עד קרובות ידידות עם

 תוצאות רואה אינך :והלאה ממך האושר
הר מפעילותו מקוות

 תחת חותרים אנשים בה,
ל זוכה אינך מעמדך,

אמיתיים, חיבה גילויי
 לך גורמת ובדידותו

 נסה נפשי. לדיכאון
 האפשר ככל להתגבר

 ההורס האגואיזם על
 שור מזל בת אותך.

ל מאמצייך הגבירי —
החברה, בסולם התקדם

אחרים של חשבונם על בהכרח לא אולם
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 הבלתי־ הדיכדוך מן יוצא אתה אט״אט
 לאח־ שקעת בו רגיל

 יהיה לא עדיין רונה.
 שחשבת כפי שוב זה

יביא שזה כדי :תחילה

חד אנשים של שלמה
מס עושה ואינך שים,
 ב- אבל זה. בכיוון פיק

 ובענייני־ ענייני-עבודה
ל תתרגל אתה בילוי
 תקבע החדש, מצב

יותר. ומעניינים נעימים דפוסים לך

ואומימ1

 בקאריירה לקדמו עלול שלך חשוב גילוי
 לוותר נסה המיקצועית.

ה האנשים מן כמה על
אינפור לך מספקים

 כאלה ביניהם יש מציה,
 אותך. להטעות המנסים

 ההיתר את לקבל נסי
 השבוע מצפה, את לו

 אתה רבים. סיכוייך
רצי אתגר בפני עומד

 ב׳. ביום לך שיתגלה ני
 — בו לעמוד השתדל

 ימי סוף עד כך על תצטער ולא
* * *

 לכי- לנטות מתחילות המאזניים כפות
 אותו המאבק וונכם.

שבועות לפני התחלתם

אתם דווקא עצמו. את

§|׳| ך ^רךך]| שנר־ כמו ולא חפירות. ||

במרס־ להשתמש ססו
 הדרך את לפלס קים

כנכונה. לכם הנראית
 כרגיל. ההצלחה, תמשיך הרומנטי במישור
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ה מביכה בעייה בפני השבוע תעמוד אם

רש עניין הסדרת מישפטי, בבירור קשורה
 צפוי בלתי מגע או מי,

 שלא מוטב הרשות, עם
ב הטיפול את תדחה
 מייד, בכך התחל עניין,

 המת־ אדם של בסיועו
 זה. עניינים בסבך מצא
 להבהיר עלול כזה אדם

 מזהיר אינו שמצבך לו
תע וכי שציפית, כפי
 ממושכת תקופה בור
 ואי־נעימות מתח של
 דבר. של בסופו יסתדרו שהעניינים עד

סבור. שאתה ממה פיקח יותר ידידך

ו 1הו1
ני ו  - בי

לי נ ביו
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 הישנים ידידיך אל ולהיצמד לשוב לך רצוי
לחברתך. המתגעגעים

יו טוב תרגיש לידם
 את לשכוח עליך תר.

 שאירעו חילוקי־הדיעות
ידי לאחרונה. ביניכם

 ביטחון לך יקנו דיך
 בימים מאוד לך שחסר

ה הגיע אלה. טרופים
 לנדוד שתפסיק, זמן

ל־ אחד עבודה ממקום
עתידך. על חשוב שני. ־

ספרים. בקריאת יותר התרכזי — סרטן בת

 אף ועשוי לך, יעזור לא רגש-חנקמנות
 מכתב רחוק. לטווח לתוכניותיך להזיק
 ו׳ ביום — אליך שיגיע

 אותך יכעיס אריה, בת
תש כי שמוטב כל-כך,

 את אחדים ימים קלי
 תנקטי כטרם תוכנו,
תשו תשגרי או פעולה

 לכאן. או לכאן בה,
 ספק אין זאת לעומת

ה את לנצל שאפשר
 בו לשקול הזה שבוע

 הבעיות כל את מחדש
ה לאור שלך והמשפחתיות הכספיות

לכן. קודם ידעת לא עליהם גילויים
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 נמרץ איש שאתה יודעים כולנו כן,
לך למה אבל ותקיף.
 כשהיא זה את להפגין

ה 7 מסכימה בלאו־הכי
הניצוד תהיה שבוע

 אתה אם הצייד, ולא
מו — בכך רוצה לא
מאהבה. שתתנזר טב

 מזעימה בכבודך פגיעה
להבליג. נסה אותך.
 כה אינה היריב כוונת

לך. שנדמה כפי חמורה
השבוע. מהימורים הימנעי — בתולה בת

11§
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 ב׳ או א׳ ביום מאוד מתאכזבת את אם
בזה, שרצית זכרי —

 דבר שום עשית ולא
 את למנוע כדי בסיסי
שפגשת, האיש הדבר.

 בפיך משאיר אינו שוב
אפר. של טעם אלא
 אינו הוא שגם וכרי
 מה אלא לך לתת יכול

לתת. לו מרשה שאת
לב לצאת תהססי אל

טיו לערוך הרבה, לות
 הופעתך ;במכונית רצוי ארוכים, לים
 לבריאותך. מרכזית חשיבות בעלת היא
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בעניי לכאורה, ושיגו־תית קצרה נסיעה

 לעבודתך הנוגעים נים
 משפחתית לבעייה או

 לזמן עשויה כלשהי,
 עד מרגשת פגישה לך

 רווק, אתה אס מאוד.
ה לפגוש עשוי אתה

 בלתי בצורה שבוע,
ל רעייתך את צפויה,
 אל זאת, עם עתיד.

 את להאריך תתפתה
 מכיוון במקום, שהותך

 בוודאי. לה -תקסום ההפתעה גורם שרק
* י* *

 ב- :הצלחה פעם ועוד הצלחה, הצלחה,
_ _ _ _ _ _ ;רב כסף — עסקים _

חי־ — רומנטי במישור
 שתישא חדשה כרות ץ־|| ך

לכת. מרחיקות תוצאות
 מתחילח ישנה אהבה

מאב־ תוצאות להראות
*1*1 | |  : דאגה אל אבל זבות, 0(||

אותך. אוהב עדיין הוא
6ט3@85| . מצפה לא דגים בן לך, 6

 אתה טוב. שבוע
 ועשוי ממורמר תהיה

הזהר. אותך. שסובב מי כל עם לריב

מכחכים
ה אל מידה של ש

החדש. לשר־החוץ הצלחה איחולי
 שמיר יצחק של מינויו כי מקווה אני

 בין יתר לאיזון יתרום שר־החוץ לתפקיד
חלומות לבין ישראל של האמיתי גודלה

 שמיר בתוכם רבים, ישראלים של הגדולה
 הצלחה לו מאחל אני זאת, מילבד עצמו.

הצל היא הצלחתו שכן החדש, בתפקידו
כישלוננו. היא וכישלונו חתנו,

תל-אביב חיות, בומה
החדש. לשר גודל הבו

חדיש חדשזת
 מערער בכנסת חד״ש סיעת מזכיר

 מן אבנרי אורי של דיווחו על
לפרוטו ״מחוץ במדורו הכנסת,
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 חיציו את אבנרי ח״כ מכוון בכתבתו

 על התקפה תוך טובי, תופיק ח״ב נגד
נו חבריה. ועל הדמוקרטית החזית סיעת

ב האחרונים השינויים הוא ההתקפה שא
 בין הסכם פי על שאושרו הכנסת, תקנון

 הדיבור בזכות והפוגעים והמערך הליכוד
 מהסיעות אלה ובמיוחד חברי־הכנסת, של

מה היום לסדר ההצעות בנושא הקטנות,
 לאישור אחראי טובי שח״כ • יוצא, כתבה

וה הליכוד קנוניית ולא האלה התיקונים
״בווע אמרי: ח״כ אומר בכתבתו מערך.

 לסיעה השייך אחד חבר לפחות יש דה
 אלא מרק״ח. טובי תופיק ח״כ קטנה:
 שבהן הישיבות בכל נוכח היה לא שטובי
 ועל חודשים, תישעה במשך ההצעה נדונה

 סוד.״ בגדר נשארה היא כן
 את לברר טורח אבנרי ח״כ היה לי

 זו לידיעה שאין לדעת נוכה היה האמת,
בישי פעיל חלק נטל טובי ח״ב יסוד. כל

ה התיקונים על בדיון ועדת־הכנסת, בות

לכנכראון מזכיר
גנזורוו אפתעה

 טובי ח״כ הגיש 31.10.79ב* בתקנון. אלה
ש להצעות הסתייגויות של שורה לוועדה
מה וברמן קורפו הח״כים על-ידי הועלו
 בזכות־הדי- לפגוע שנועדו הצעות ליכוד׳

ההסתייגו (צילום חברי-הכנסת. של בור
 מה- שלו במאמר טובי, ח״כ מצורף). יות

 נגד התריע הדרך, בזו שהופיע ,29.8.79
 ועדת- בישיבת האלה. התיקונים סכנת

 את טובי ח״כ גינה 23.10.79 ביום הכנסת
 את למנוע וקרא הליכוד של ההצעות
 ח״כ הציע הישיבה אותה בתום קבלתן.

 ישיבה ליזום המעיד סיעת לידר טובי
ב לתיקונים המתנגדות הסיעות)■. כל של

מזי נגד עיתונאים מסיבת ולערוך תקנון

 חב־ של לזכוודזזדיבור ביחס הליכוד מת
 נענה לא שחל שח״כ אלא רי-הכנסת.

ר של הסירוב אלה. להצעות ד ה סיעת י
 הליכוד הצעות נגד מאבק לנהל מערך
 שעשו ההסכם בקנוניית אחר־כך הוסבר

 בתקנון, לפגוע כדי הגדולות הסיעות שתי
 של ההופעה זכות את ולצמצם לשנותו
הקטנות. הסיעות

 בגדר היו לא האלה התיקונים הצעות
 כל עליהן ידעו הכנסת במיסדרונות סוד,

ה של היומיומית בעבודתה המתעניינים
פע כמה עליהן דיבר טובי ח״כ כנסת,

 אב־ ח״כ היה לו הכנסת. במת מעל מים
 היה ,19.11.79ב־ הכנסת בישיבת נוכח נרי

 הדברים את אומר טובי ח״כ את שומע
 ״אנחנו הכנסת): פרוטוקול (מתוך הנ״ל

 מצד גדולים ולחצים מבול בפני עומדים
ברא סדרי לשנות בסנסת הרוב סיעות
ה בתקנון הקבועים דברים לשנות שית,

 לקריאת־ביניים, זכויות שלילת כמו כנסת,
 חברי-הכנסת, של הרמקולים חיסול כמו
 חברי' חסינות חוק את לתקן הנסיון כמו

ובזכו הדיבור בחופש לפגוע כדי הכנסת,
 מחברי-הכנ- לשלול ההצעה כמו יותיהם,

 של מזו אחרת הצעה לנמק הזכות את סת
המוב היום לסדר הצעות לגבי הממשלה

לכנסת.״ אות
ה סיעות את יבקר אבנרי שח״כ תחת
ביני שעשו הקנוניה על והמערך ליכוד

(או בוועדת־הכנסת התיקונים לאישור הן
 הוא מוצא לכנסת), להביא עומדים תם

 חברי- ואת טובי ח״כ את להתקיף לנכון
 תוך הדמוקרטית, החזית מסיעת הסנסת
 של פעילותה על ומסולף מעוות דיווח
פעי ועל בכנסת הדמוקרטית החזית סיעת

להי אבנרי ח״כ חושב אם חבריה. לות
הדמו החזית סיעת על מהתקפות בנות

 הקומוניסטים חברי־הכנסת ועל קרטית
לו. יבושם שבתוכה,

ה ר ראזן, ם אכ ב  סיעת מזכיר לבנ
ירושלים בכנסת, חד״ש

 לבנבראון הקורא של טענותיו כל •
 במשך :עובדת־היסוד את סותרות אינן

 בוועדה המזימה נרקמה שבהם החודשים
 כדי דבר עשה לא בה, חבר טובי שח״כ

ו האחרות, הקטנות הסיעות את להזהיר
 לכולן הדבר בא התיקון פורסם כאשר

גמורה. כאפתעח

• • •
ר.מ*ם גי3ל נלתחת

״מוות רזיו גילה של בתגתח על
).2210 הזה״ (״העולם במצולות״

 בולטת בכותרת־מישנה פותחת כתבתכם
 בעת מותם את מצאו ישראלים ״שלושים

מת מועדונים ובעלי הים, במעמקי צלילה
ב עובדות שתי הבטיחות״. לחוק נגדים

 מדו- שאינן עובדות שתי אחת, כותרת
הכת מתקנת הכתבה בתוכן כבר ייקות!

האח ״בשנים :הראשונה העובדה את בת
מר צוללים, 30 זה בספורט ניספו רונות
 אדם הוא אדם כל !נכון תיירים״. ביתם

 משנה זה אין מותו. את מוצא הוא וכאשר
 דומני, אך ישראלי. או הוא, תייר אם כלל

 כדאי רציני, כה בנושא העוסקת כתבה כי
 וכמה כמה אחת על בפרטים, גם שתדייק

 מיל- בזכות שמו את קנה אשר בעיתונכם,
וצדק. מוסר למען חמתו

 אך לי, צר השניה: לעובדה באשר
 ממדרגה עיתונאי חטא הינה זו הכללה

ב מוצגים מועדוני־צלילה בעלי ראשונה.
 וחשוב, חיוני לחוק כמתנגדים כותרות

 דברי סמך על ז אלו בל מה סמך ועל
כמת לכתבתכם הנשמע אחד מועדון בעל
 אחרים כמה של השגותיהם סמך על נגד׳
 ענף מותקף בחוק, אחר או זה סעיף על

ומפ מועדונים 10 מעל הכולל שלם ספורט
 שאותו עוד מה ספורטאים? אלפי עיל
 (על כמתנגד על-ידכם שצוטט מועדון בעל
 רק לא עמו) מקוטעת טלפונית שיחה סמך

 מסייע שהוא אלא לחוק, מתנגד שאינו
 מישרד־החינוך של המישפטיים ליועצים

החוק! בהכנת
 רזין הגב׳ טורחת היתה לו אך לי, צר

היש ההתאחדות של השנתי לכינוס להגיע
 נערך אשר תודמימית, לפעילות ראלית
בנו כתבתה פירסום למועד מאד בסמוך

או את לשמוע מופתעת י היתד, לבטח שא׳
 ההתאחדות, ראשי ואת מועדונים בעלי תם

 בהישג גאים ותיקים, צוללים כולם שהם
הראשו מהמדינות הינד, שמדינת-ישראל

מוס צלילה חוק בהן שיהיה בעולם נות
 בין שנעשה הפעולה בשיתוף גאים דר׳

)8 בעמוד (המשך
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