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 לא חודש 14 כבר שרון אריק

 ממנו לררת הזמן הגיע שר־ביטחון.
 הוא הרי הנוכחי, בשר־הביטחון ולטפל
 לכו בלבנון. שקורה במה עכשיו מטפל

 עושה הוא מה ארנס את תשאלו
 נפצעים וחמישי שני כשכל בלבנון,

 על יורדים הזמן כל חבר׳ה. שם
 לכו חודש.. 14 מלפני שר־הביטחון

 עדר יש כולה. הממשלה את תבדקו
השחורה? בעז רק לטפל למה שלם,

 את שמינה האיש אתה •
 כשיבוא כרמטכ׳׳ל. ״הפול״
 בך לבחור אם להחליט הבוחר
 שהוא חושב אתה לכנסת,

הזו? העובדה את ישכח
 של בתנאים בי. חוזר לא ואני לא,

 להיות מתאים הכי האיש היה הוא אז,
 שהוא בהערכה אותו מיניתי רמטכ״ל.

 הטוב החייל ביותר, הטוב המפקד היה
 היה הפוליטי הררג של תפקידו ביותר.

 היה שרפול זמן כל רפול. על להשגיח
אם שרציתי. מה עשה הוא שלי, ת״פ

 מוכן אני סיפוח, נגד בטח אני אבל
 חתמנו שעליה האוטונומיה את לבצע

קמפ־דיוויד. בהסכמי
 משה המנוח, גיסך •
 שלו הכאריזמה על הלן*

 תל־׳ם את הקים הציבור, אהבת
 מנדטים. שני הכל בסד והשיג

 חושש או לומד לא אתה
שלו? מהניסיון

 אהבת היתה לא לדיין כל, קודם
 את הקים כשהוא לי. שיש כמו הציבור
 אהב כל־כו לא כבר הציבור תל״ם,
 לא אני שונה. הוא שלי המיקרה אותו.
 מה ובכלל, להשוות. שאפשר חושב
שהוא? למה הליכוד את עשה בעצם

בגין. מנחם בתחילה •
תכתבי. בהתחלה. אני רבה. תורה

 מה רק כותבת את כותבת? לא את למה
לך. שנוח

 חושש לא אתה •
דיץ? של מהכישלון

 את תראי לא! אבסלוטלי לא,
מערר־ליכוד־וייצמז. פורי מישאל
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וייצמן מועמד
ה ,.אני בממשלה!״ חבר אהי

 זו אזרחי, פיקוח בפחות היה רפול
הממשלה. של הבעיה

 על היתה לרפול האחריות
 שר־ביטחון, הייתי כשאני שר־הביטחון.

 עליו, שהיטלתי מה ביצע רק לא הוא
 נסע הוא סיני, את פינה רק לא הוא

 החייל קבר על זר ושם למצריים
 רפול, על הטענות כל את האלמוני.

 ישראל לממשלת להפנות בבקשה
 אני כיום אותה. עזבתי שאני אחרי
רפול. של דרכו על חולק
 פלד מתי למינוי אחראי שהיה מי
אג"מ ראש היה והוא אג״מ, כראש

 מערך אתה מנדטים כמה •
לך? שיהיו

לד״ש. שהיה למה קרוב
 בממשלה, חבר תהיה אם •
רוצה? אתה תפקיד איזה
 אהיה אני תהיה? אם אומרת זאת מה

בממשלה! חבר
 להיות רוצה אתה •

שר־אוצר?
 שיוטל תפקיד כל עלי לקבל מוכן

עלי•
 שר תפקיד את גם •

התחבורה?
 נפגש הוא שעכשיו לזה אחראי מעולה,

אש״ף? עם
 שבדרכו מחנה־השלום, •
 רק ולו אותך, מסמפט אולי שלו

 עם בשלום מעורבותן־ בזכות
 כיצד להבין יכול לא מצריים
 ראשי את מהארץ גירשת

 קוואסמה פאהד העיריות
מילחם. ומוחמד

 ההרג אחרי אותם גירשתי אני
 מאושר לא מאוד והייתי בחברון,

 הייתי אותם. לגרש צריך כשהייתי
 חשבתי אבל קוואסמה, של ביתר מבאי

 הרוחות. את להרגיע היחידה הדרר שזו
 מקווה אני אבל נכון, היה זה רגע באותו

יוחזרו. שהם ליבי בכל

 קשים דברים אומר אתה •
 שאחליט נניח הליכוד. נגד

 הביטחון לי מניץ בך. לבחור
 הליכוד עם תלך שלא

הבחירות? אחרי לקואליציה
 אני כלום. לך להבטיח יכול לא אני

 אלא אלך, מי עם לא לך להבטיח יכול
אלך. מה על

 בנושא מבטיח אתה מה •
המדיני?

 נגד שאני לך, להגיד יכול אני
 פלסטינית מדינה הקמת ונגד סיפוח

 מוכן אני בקלקיליה. גבול עם פרופר,
 פיתרון על הפוליטי ראשי את לשים

 מלאה, אוטונומיה מציע אני פוליטי,
 ובעצמו בכבודו בגין מר שדרך־אגב,

 מדבר זאת, לעומת המערך, עליה. חתם
 אתמול רק טריטוריאלית. פשרה על

 את שיספח אמר (פרס) שימעון
 גבולות רוצה אני כל, קודם הביקעה.
 פספורט, עם לעזה יעברו שלא פתוחים.
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 זה אדיר, דבר זה מצחיק? זה למה
לעיניים. חגיגה
באמת? •

 והכי מעניין הכי התפקיד באמת.
 מה וזה שר־אוצר של תפקיד זה יסורי,
רוצה. שאני

 של התפטרותו אחרי •
 מתפקידו ארידור יורם

 לך שיקראו קיווית כשר־אוצר,
 אפילו התפקיד. את לך ויעניקו
 אמרת כהן־אורגד, עם דיברת

 לתפקיד תתמנה שאם לו
בסגנך. אותו תמנה שר־האוצר

מכחיש. אינני כזו. שיחה לנו היתה
 שר־אוצר להיות רצית •

 כל־כך שאתה ממשלה באותה
 באותה לדיעותיה, מסכים לא

 ממנה שהתפטרת ממשלה
במחאה.
 היה לא כשבגין ממשלה, באותה

 היה לא שארידור שלה, הממשלה ראש־
 לא אלי, כשפנו זאת, בכל שר־אוצר. בה

 יגאל עם דיברתי אבל כן, אמרתי
 יפה עלה לא זה נו, נכון. זה כהן־אורגד.

לעשות. מה לשר־אוצר, אותי להפוך
 המינוי את הבשיל מי •
כשר־אוצר? שלך

אותי. רוצים שלא החליטו שם
אליך? פנה מי •

רייסר. מיכה
 גורם היה רייסר מיכה •

 אליך לפנות כדי רציני, מספיק
 תפקיד את עצמך על לקחת

שר־האוצר?
 רציני? מספיק לא זה חבר־כנסת

 והעסק שמיר, יצחק עם גם דיברתי
טענות. לי אין נפל,

 לעיתונאי הצעת בזמנו •
 כשהוא איתך. לעבוד מסויים

 לעשות, עליו יהיה מה שאל
 שהציע דיין, את ציטטת
 שאל וכשזה לבר־לב, עבודה

 לעשות, עליו יהיה מה אותו
 אקלקל שאני מה ״את דיין: אמר

 תתקן אתה בבוקר,
אחרי־הצהריים.״

בבדיחות־הדעת. זה את אמרתי נכון.
משה. של אדירה אימרה שזו חושב אני

 אך שאתה עליך אומרים •
 תמיד שלוש, עד סופר לא פעם
מהמותן. יורה

 מתוך שנים חמש בערך לי לקח
 חיל־האוויר את להכין שמונה,

 עד לא בדרך ספרתי לששת־הימים.
 אבל ביליון. שלושה עד אלא שלוש,

 סיפור יום כל שמחפשים לעיתונאים
 כמה היו עלי. זה את להגיד נוח חדש,

 — כשר״ביטחון שעשיתי דברים
 חושבת, את מה מצריים. עם היחסים

 את כשעשיתי שלוש עד ספרתי שלא
 העיתונאים של השיטחיות הרי זה? כל

 זה את לך אומר ואני גבול. כל עוברת
בסופך־סבלנות.

 עם קורה לדעתך מה •
מצריים? עם השלום

מבינים. לא ישראל במדינת אנשים
 לפאייט, בגאלרי יש מה יודע אחד כל

מפה. דקות 45 קורה מה יודע לא אבל
 הם וחייכן. ישר־לב עם הם המצרים

 מהם ונדרש הערבי, מהעולם חלק
 על לשמור כדי אדיר, מאמץ לעשות
 לא הזה השלום ואם איתנו. השלום

 אשמת זו אשמתם, לא זו מתממש,
הממשלה.

 חוזר שהוא מובארכ, על אומרים
 שיחזור, לאן אז הערבי. לעולם

 הערבי. מהעולם חלק הוא לבני־ברק?
 מהר יותר היתר, אל להגיע אפשר דרכו

בהונולולו. ישראל נציג דרך מאשר
 הוא כך. חושב לא הישראלי אבל

 אותו. שונא העולם בבוקר.וכל קם
 שצריך אומר ראש־הממשלה אפילו

 למה אז טרור, שנות לאלפי להתכונן
כמוהו. יחשוב לא הקטן שהאזרח

 מי השלום עם קורה מה •
בו? מחבל
 ארנס, — מנהיגים שלושה לך יש
 נגד שהצביעו — כהן־אורגד שמיר,

 לא הם י יותר? צריך אני מה השלום.
 הם כמשימה. השלום את רואים

 הממשלה מדיניות את מכוונים
 אז השלום, נגד היו הם אותה. ומנהיגים

אותת שיטפחו למה
 את בכלל מאשים לא אתה •

 את רק מצריים, ממשלת
ישראל? ממשלת

 בכמה מצריים שממשלת חושב אני
 כי אם אחרת, קצת לנהוג יכלה דברים

 מהעולם חלק הם בעייתי. במצב הם
 הזה. השלום על נענשו והם הערבי,
 אחד נשיא לפילוג. הביא הזה השלום
 יכולנו כבד. מחיר שילמו הם נרצח.
עליהם. ולהקל אחרת לנהוג
איד? •

 מה בשטחים. אוטונומיה — אמרתי
 וור מור נו אמרנו מהמצרים? רוצים

 ואמרו במצריים, הייתי ללבנון. ונכנסנו
 נכנסתם — מי תשאלי ואל — שם לי

 אחרי השגריר. את לקחנו לא ללבנון,
 את שהעפתם אחרי ועדת״החקירה,

 את נשאיר שעוד רציתם שר־הביטחון
שלנו? השגריר

 יחזירו שהם מאמין אתה •
השגריר? את

 בא אני ללבנון. פיתרון כשנמצא
 הולכים אתם — לי אומרים והם לשם,

 להבין יכולים עוד אנחנו ללבנון,
 ללבנון נכנסים כשאתם אבל אתכם,

 שאתם ומודיעים סדר שם לעשות
 אנחנו זה את ממשלה, להחליף רוצים

 איתם. מסכים ואני לקבל, יכולים לא
 ליטאני, מיבצע שבתקופת עובדה

סאדאת. על־ידי התקבלתי
 למצב שנגיע מאמין אתה •

גבולות? יסגרו שהמצרים
נשתולל. אנחנו אם רק
 לא שאנחנו מאמין ואתה •

נשתולל?
 יעלה הליכוד אם אפילו תדאגי, אל

 עליו להשפיע שם אהיה אני לשילטון,
שטויות. יעשה שלא
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 נעצר. חודשים, שמונה במשך
ה המזל על לסמוך אי״אפשר ת או  נ

 שמתכננים התוכניות תקופה.
 אין מדי, ומוגזמות גרנדיוזיות
 יותר מאוחר נבונה. פרופורציה
להגשימן. יהיה אי־אפשר

 כשהוא שפע, מסמל יופיטר
 - מדי ליותר מצפים כנסיגה

 רוצים שהיו דברים ומפסידים
 רוב ירושה, של במיקרה לשמר.
 או למס״הבנסה נעלם הכסף

 משלים אנשים חובות. להחזרת
ומתאכזבים. עצמם את

 עד בנסיגה יהיה הוא השנה
 נמצא סטורן באוגוסט. 31ה״

 בל חודשים וחצי שלושה בנסיגה
 לעיכובים גורם סטורן שנה.

 בבד נעשה האחריות עול גורליים,
 בעבודה לענוד נאלצים לפתע מדי,

 בכל לעמוד וקשה נוספת
 מבוגרים אנשים ההתחייבויות.

 זקנים לעזרה. זקוקים וזקנים
 אנשים יותר. מבודדים מרגישים

 והאווירה עצמם על לרחם נוטים
 חשוב ומכבידה. רצינית הכללית
 ענייני פורמליים, עניינים להסדיר

 העבודה וירושות, מסים קרקעות,
 דברים. לסיים וקשה מכבידה

 הכל הזרם, נגד שוחים כאילו
לאט. מתנהל

 זה העניין. לטובת זה לעתים
קר לבדוק, מאפשר  ולהתבונן לנ

 זוכה אדם אם באובייקטיביות.
 כבד העול - בתפקיד להעלאה

 רחוקה לשכר והתוספת יותר
 שוב כשסטורן המאמץ. על מלפצות

 יותר קל נעשה העול קדימה, צועד
 תעסוקה מוצאים אפילו ולעתים
 - זה במצב שטוב מה אחרת.
 אך הרבה, דורש אמנם סטורן
 והטבות אמיתיים בהישגים מפצה

 מהנסיגה המעבר למתאמצים.
א ועלול מסוכן הישיר להילוך  להני

 קשים. וזעזועים מחלות לתאונות,
 ישיר בהילוך יתחיל סטורן השנה,

ביולי. 15ב־
 יכול הכל - בנסיגה כשאוראנוס

 נצורה הכל לתכנן כדאי להתרחש.
 מן ההיפך לצאת עלול הכל גמישה.
 כוכב הוא אוראנוס שכן, הצפוי.
 הוא שבו המזל הפתעות. שכולו
 אופי על מצניעים והבית, נמצא

 לטונה. יוצא זה לעתים השינויים.
 או מטוט רכבת, מפסיד אדם

 בנסיגה, אוראנוס וניצל. אוטובוס,
 הבטחות, להבטיח ממהרים אנשים

 יכול אדם אותן. יקיימו לא אך
 זה לעתים עצמו. על רק לסמוך

 מסביבה להתנתק הזמן
 לא ומאנשים בלתי־נעימה

 נעים לניוון ופונים סימפטיים
 מביא אוראנוס לפעמים, וטוב.

 ג80 של מיפנה גורליים, לשינויים
א עלול הוא מעלות.  חוויות להני

 עד השאלה כאן נלתי־נעימות.
 כשמבינים פתוחים, אנו כמה

 יוצא הכל לשינוי. הזמן שהגיע
 ימצא הוא השנה לשונה. בטוף

באוגוסט. ג9ה־ עד בנסיגה
 על מצניע בנסיגה פלוטו

 הפועלים חבויים, קונפליקטים
 אחרי רבות. שנים במשך

 בנשמה, שנים רותח שהקונפליקט
 מכאיב או יותר מודע נעשה וכשזה
 אך החוצה. יוצא זה יותר,

 ופוגעת. קשה נצורה בדרך־כלל
 אל־השאול. הוא פלוטו

 מי שכל אומרת המיתולוגיה
 נחתך מהגיהנום לצאת שמנסה

 הוא פלוטו־בנסיגה לחתיכות.
 בעיות ומעורר מכאיב קשה,

 נוצרים לעתים ומחלות. .•נפשיות
 המיני. במישור קונפליקטים

 מקורן את להבין שקשה מחלות
 בדרךד־כלל המקור לרפאו, וקשה

 רבים אהבה קישרי־ פסיכוסומטי.
 או חודשיים אחרי מסתיימים

 שפלוטו מאחר חודשים. שמונה
 על שומעים הפשע, בעולם קשור

תה הפשע התגברות או  תקופה, נ
 מתגברים. והאכזריות האלימות

 משתפר. הכל מתיישר, כשהוא
 11ה־ עד בנסיגה יימצא הוא השנה
ביולי.

החי
ררזו קלה, ריצה

 סוכנות־ כתב נדהם ירושלים ף*
ת עו די הי  לגלות, רויטרס האנגלית ^

 ניו־יורק ליומון שהעביר הידיעה כי
 בבירות לאור היוצא טריביון, הראלד

 העובדות את פירט שבה מערב־אירופה,
 שובשה חדשות, העיתון סגירת מאחרי
 העיתון בסגירת המדובר כאילו ורווחה

הספורט. חדשות
★ ★ ★

^ 1910,כהנא הרב
 חגיגות עורכי גילו תל־אביב ן*

ל ב ו י  | ועד של דוחות לעיר, 75ה־ ^
ת שכונת ת־בי  צמחה (שממנה אחוז

 השניה בשנה שדנו, תל־אביב),
 חנויות לפתיחת היתר מתן על לקיומה,
 אחד של התנגדותו ועל בשכונה
 הלשון: בזו אותה שנימק החברים,

 ימלא שהרחוב יקרה החנויות ״בגלל
 הגינות, על״יד קשורים חמורים

 הרחובות... את ויטנפו אותן שיקלקלו
 שיביטו ערבים, מלאים יהיו והרחובות

ן ישראל!׳׳ בנות על
★ ★ ★

שאנסו תנו
 שדות־התעופה רשות ביקשה לוד ן*

שדות־ של הבינלאומי *■מהאיגוד
הכינוס את לערוך אזרחיים תעופה
 מכיוון בארץ, האיגוד של הבא השנתי

 בסתיו שייערך השנה, של שבכינוס
 הערביות, בנסיכויות אשר בשרג׳ה
 'ובכינוס מלהשתתף, מנועה ישראל
 ישראל בהודו שעברה בשנה שנערך

להשתתף. שלא התבקשה
★ ★ ★

מסוכנים מספרים
 מיכתב יומון פירסם תל־אביב ך*

 אוהב־ קורא חישב שבו *■למערכת,
סיכו לפי כי ויורע־חשבון, גימטריות

 ״י חיל אל מחיל שרון אריק הולך מיו
 רב־ מרמטכ״ל היה) שלזן ועולה(ממה

אל אלוף  המיספרי שרון(שערכן ארי
 )1456 הוא המלים ארבע אותיות של

טחון לשר אל הבי  )1457(שרון ארי
 יו״ר — הבא בשלב הצליח וכשלא

ת העליה מחלקת  יש ),1458(בסוכנו
 ראש להיות גימטריה של סיכוי לו

).1459( בישראל ממשלה
* * *

 התוכנית עורך גילה ירושלים ף
 גיליון כי הזמן, זה *■הטלוויזיונית

 שבוע מדי המתקבל הזה, העולם
 רק לידיו מגיע התוכניות, במחלקת

 שקודם מכיוון וזה הופעתו, אחרי שבוע
האדמיניס המנהל העיתון את קורא

 אחר־ מחלקת־התוכניות, של טרטיבי
 ששניהם אחרי ורק המחלקה מנהל כך

 1 מגיע הוא העיתון, קריאת את סיימו
הזמן. זה עורך של לידיו

בבית־זכנכית... שגר מי
 הזגגים אחד הודה ביירות ^

 שלא שבועות זה כי בעיר, *■הגדולים
 שתושבי מכיוון אחת, שימשה ולו מכר

 מהפסקת־ נואשו כבר הלבנונית הבירה
 טעם יותר רואים ולא ממש של אש

 מן כתוצאה שנופצו השמשות את לתקן
 ^ עצמו, הוא ואפילו התמידיות ההפגזות

 בביתו השמשות את שהחליף אחרי
 נואש האחרון, בחודש פעמים ארבע
 יריעות השמשות, במקום ומתח,

ביתו. חלונות מיסגרות על פלסטיות
ן ★ ★ ★

נשכרים אינם זריזים
 מקומית תושבת נואשה נצרת ף*

ה, כויי מסי  של חודשים 18 אחרי ^
 היה שבו הפיים, במפעל לזכות המתנה,

 9■״ קבוע, מיספר בעל מנוי כרטיס לה
 ונדהמה המנוי, את לבטל הורתה

 כי[ הביטול, אתרי שבועיים לשמוע,
 ;בפרס זכה מנויה, היתה שעליו המיספר
שקלים. מיליון 15 של הגדול,


