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 1),קים1תיקנים(נ׳ והדנות מומחים
 ובו ספרים חרק׳ עץ, תודעי
 ומו לאחעים מיוחד עידפיו

מעופפים. וחוקים יתושים 1
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— הורוסקופ —
 )27 מעמוד (המשך
 שהסתפקו היו עכשיו עד אם עניין.

 זו בשנה אחד, בתחום בעיסוק
 ידרוש זה נוספים. תחומים יתוספו
 בסופו אך וכוחות, זמן של השקעה

 בשאר כמו לקידום. יביא דבר של
 הקידום זה בשטח גם הדברים,

 מכסימום שהושקעו לאחר רק יגיע
 של גורלו זהו כאמור אבל הכוחות,

הגדי.
 תחום את ישנו המזל מבני רבים
 עליהם יהיה כך ולשם העיסוק,

 חדש בשטח להשתלמות לצאת
שיו החדש התפקיד יותר. ומעניין

 של ישירה תוצאה יהיה לא להם צא
חשי יש השנה בעבודה. הישגים

התפ רוב ידידות, לקישרי בות
אי סימפטיה בגלל יתקבלו קידים

ידידותיים. וקשרים שית
 מדובר לא אי־הבנה: תהיה שלא

 לגדיים שגם בכך אלא בפרוטקציה,
 ערכם היודעים מליצי־יושר, יש

כישורים. את נכונה ומעריכים מהו
הנכו לאנשים תזכיר 1987 שנת

 והכל הגדיים, ידידיהם את נים
 ושקטה. נעימה נוחה, בצורה ייעשה

 לכולם אך עיסוק, יחליפו כולם לא
והסיכו מעניינת, תהיה העבודה

 אחראי יוקרתי תפקיד להשיג יים
רבים. הם וסמכותי

כספים #
 אם ביותר, הנוחה השנה לא זו

מקו בהרבה שונה אינה היא כי
ב הקלה תהיה מאפריל דמתה.

 מעט לא צפויות בינתיים אך מצב,
 מחסור, שיהיה נראה לא דאגות.
 הגדיים אך חמור, יהיה לא והמצב

חוב. בעלי להיות אוהבים אינם
ונזישפחה בית #

 הרביעי לבית יכנס יופיטר כוכב
למגו הקשור כל על לטובה וישפיע

 רוח הלך במישפחה. וליחסים רים
 לגדיים, להם, יגרום מהרגיל שונה

ו בבית הישיבה מעצם ליהנות
 להם הקרובים האנשים בקרב

 מתכוננים המזל מבני רבים ביותר.
 ונוחה רחבה גדולה, לדירה לעבור
 את ולשפר ולהרחיב לשפץ או יותר,

 כעת. מתגוררים הם שבו המקום
 להם תאפשר 1987 ששנת ספק אין

 הרבה בתנאים ממגורים ליהנות
נוחים. יותר

 להשלים, יחסים, לתקן אפשרות
ש לבני״מישפחה מחדש להתקרב
 בשנים התקררו עימם היחסים

 את מאוד ישפרו - האחרונות
מה הגדיים את ויוציאו ההרגשה,
 אותם שמלווה הפנימית, בדידות

ארוכות. שנים
לבינה שבינו זמה #

לקש ביותר הטובים הסיכויים
שמת לגדיים הם רציניים רים

 יחסים מישפחה. להקים כוונים
רצי כוונות על מושתתים שיהיו

 ולבניית לנישואין יובילו אכן ניות
ומישפחה. בית

ה ממאפייני הם ולידה הריון
 לאחר בדרך־כלל וזאת הבאה, שנה

בחרי ביסודיות, הכינו שהגדיים
 הסביבה הרקע, את וברצינות צות

והתנאים.
 קלילות הרפתקניות לאהבות

 הצלחה תהיה לא מחייבות ולא
 מהסוג יהיו אלה זו. בשנה גדולה

 שמישהו לפני ומסתיים שמתחיל
יח קשר. שהיה הרגיש מהצדדים

 יציבים, ובלתי מעורערים סים
 עלולים שנים, לאורך שנמשכים

 לא- מתכונת באותה להמשיך
 הנונחית בתקופה למעשה, בריאה.

 מסוג קשרים סופית לסיים אפשר
 לקשר השטח את לפנות כדי זה,

 שהדחף נראה אך ובונה. טוב
חזק. די אינו זאת לעשות
חד לדירה המעבר שעצם יתכן

 יאמת הקודם) הסעיף (ראה שה
 משנה מקום ״משנה האימרה את

 לצורת- שהתאימו וקשרים מזל",
הדרי על עוד יענו לא אחת חיים
 המקום שיכתיב והציפיות שות

החדש.

— אחרת דיעה —
)17 מעמוד (המשך
 אפשרות מכלל להוציא אין

ל ידוע איננו בעצם שהסכום
 נעשית ההוצאה שכן איש,

 באמצעות ובעקיפין במישרין
 נתונים ואין רבים, מישרדים

דווקא. מבויים איזור לגבי
 שמה ממשלת־האחדות־הלאומית

הישו במיספר לגידול שעה, לפי קץ,
 לגדה נמשך. בתושבים הגידול אך בים,

 אומנם תושבים. אלף 20כ־ עוד התוספו
 גם אך במעלה־אדומים, מהם אלף 12כ־

 לא תוספת מהווים הנותרים 8000
 מישרדי־הממ־ .1590 של מבוטלת

 שרי־הליכוד, לשליטת הנתונים שלה,
 והתעשיה־ השיכון מישרדי ובמיוחד

בשטחים. להשקיע המשיכו והמיסחר,
 מכספי השקעות לגבי ההערכות

 האחרונות בשנתיים תקציב־המדינה
 דולר. מיליון 400־300ב־ מסתכמות

 בניגוד ברובם הושקעו אלה סכומים
אי את המחייב הקואליציוני להסכם

 של הפיתוח היקף לגבי הממשלה שור
בשטחים. הקיימות ההתנחלויות

 סירובם על לתמוה ניתן רבה במידה
האח בשנים שרי־האוצר, של העקשני

 את לחשוף ליכוד) אנשי (כולם רונות
מדו לכאורה בשטחים. ההשקעה היקף

במים־ מרכזי אידיאולוגי בנושא בר

רמון ח״כ
הגיאוגראפיז הפיזור עם מה

 ברבים פירסומו אשר לגות־הימין,
 של הפוליטי האינטרס את לקדם עשוי

בראשן. והליכוד אלה, מיפלגות
 כזה לסירוב אפשרי הסבר

 תגובת־נגד מפני החשש הוא
 ערי־ מציבור אלקטוראלית

 הליכוד ראשי כי נראה הפיתוח.
הבע עם להתמודד חוששים

 בארץ־ הדבקות שמציבה יות
השלימה. יישראל

 שר־ מתכנן הבאה השנה לקראת
 הביטחון, בתקציב קיצוצים האוצר

 לשכנע כדי והרווחה. החינוך הבריאות,
 בלתי־ הם אלה שקיצוצים הציבור את

 לחשוף שר־האוצר על חובה נמנעים,
 ההוצאה את ועדה, עם קבל במרוייק,
הממשלה. של המתוכננת הציבורית

 לפני להניח שר-האוצר על
 סיפרי־תקציב: שני הכנסת

 למדינת־ישדאל. המתייחם אחד
 ה־ תקציב את המפרט והשני

המוחזקים. שטחים
 לסיפוח קץ תשים התקציב חלוקת
 עתידם שעל השטחים, של התקציבי

 ובאופן חריף, פוליטי ויכוח נטוש
 לריבונות נתונים אינם הם פורמאלי

ישראלית.
 אמיתי ויכוח תעורר כזו חשיפה

 רבים הלאומי. סדר־העדיפות לגבי
 חרות ותומכי בכלל, הציבור בקרב
 קיצוץ בין להכריע יצטרכו בפרט,
המ לעומת והחינוך, הבריאות שרותי

המתנח אוכלוסיית ושימון ריפוד שך
 האדומים הכבישים הרחבת בין לים.
חוצי־שומרון. סלילת לבין

 התקציבית ההארה לכל, מעל
 בהכרעה הצורך את תחדד

ה הסיפוח המשך בין מהירה
 מדינת־ישראל את ההופך זוחל,

 ולא־דמו־ דו-לאומית למדינה
 האיבה את והמנציח קרטית,

 מדינת־ לבין העמים, שני בין
 יציב, יהודי רוב בעלת ישראל

 עם בשלום החיה דמוקרטית,
שכניה.
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