
ת השבוע תחילו מש מ
ה להתגשם. אלותיך

 אליה החדשה, דירה
ל לך תגרום עברת
ם שיפור סי ח  בן עם הי

 בן־ לן בת־זוגך. או
 השבוע מצפה טלה,

 מזל בן מצד הפתעה
 ציפית לא ממנו עקרב,
 חיובית. פעולה לשום

ם  כדאי להמר, אוהב אתה א
הצבע על לשים־לב שבוע
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 כמה ייפתרו ג׳ ביום
 שהטרידו עסקים בעיות

 בחודשים מנוחתן את
שתי מוטב האחרונים.

 או הימור, מכל מנע
ה סוף עד סיכון־יתר

שתש גם כדאי שבוע.
בריאותן, על היטב מור

גילוי־ בזהירות. ושתנהג
אי־ ליישב עשוי לב

 באשמתן. שלא שהתעוררה חמורה הבנה
אותן. מרגיזה לעבודה חבר של יהירותו

 קורה לא בו שבוע
 על-כל-פנים, בלום.

 השבוע, במשך תחשבו
 עד תדעו אחר-בך רק

 את שינה הוא כמה
 בעיקבות לך חייכם.

ט ו שלך. האינסטינק
 לפי לכי את, אילו

ם הנשי. הגיונך  תי־ א
תס לבני-זוגכם, כנעו
 עיקרון לא זה אבל שניכם. מזה בלו

יותר. ולא השבוע. צו רק זה מקודש.

הצ לן יוצעו השבוע
 אן מאוד, קוסמות עות

 כל היטב שתבדוק כדאי
תתח ושלא מהן, אחת

 תוכל שלא באופן ייב
תאו מזל בן בן. לחזור

כ השבוע יתגלה מים
 מכפי טוב יותר ידיד

סס" את הרגי שחשבת.
 בעזו־ס הנפשית חותך

ו בספורט עסוק לטייל, צא פיזי. מאמץ
השבוע. במשן שתוכל, כמה עד פלרטט

■זי ■*י *

ם בעבו תיזהר לא א
 נזק לך ייגרם דתך,
 אולי או גדול, כספי

ה מישרה. אובדן אף
ש הטיבעית עייפות

מצט בה שרוי אתה
 ת• ואתה לכך, רפת

ם הרהר  כדאי לא א
ת לעזוב  אל הבל. א

 שי- בלי זאת תעשה
 נוח יום הוא ב׳ יום מדוקדק. קול-דעת

להתלהב. צריך לא חדשים. לאהבהבים

* * *

 צעדים תצעד השבוע
ותתק קדימה, גדולים

כ הנכספת למטרתך רב
 קרוב היית שלא פי

 סתם לא וזה מעודן.
 סיפוק לן צפוי רמז.

 ואסנותי אינטלקטואלי
 פגישה — ובעיקבותיו

ותי ידידה עם מעניינת
 הזהר עלין. ואהובה קה

 יותר, לדברים תייחס ואל יתר. מעצבנות
כלל. בדרן להם שמגיע מכפי חשיבות
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 צפונות את
שחשתגעי.

 בעולמנו, כזו אין בשלימות■ מעוניין אתה
 פעם נסה השטח. לפני מתחת היא יש, ואם

ות להיות בחיין אחת
 כתוצאה הדיכאון רן.
מת יימשן. האבל מן
 תעורר גדולה לא נה
 וחשש — התרגשות בן

 פרס. לקבל על־מנת שזה
 כזה מין להיות תפס-ק

ל באחרים, שמתחשב
היז למענן. זה ! עזאזל

 עלולה את ! מאש הרי
 במשהו מעורבת להיות

 גלי באש. הקשור בלתי־נעים
לפני לפסיכיאטר ליבן

* * ♦
 ידיד לדברי יתר חשיבות תייחס אל

ל שהסיבה ייתכן אותך. שיתקיף ותיק
פשוט היא התקפה
 האהבה בחיי קינאה.
 זעזועים לך צפויים

לך, ינעמו לא אשר
ס המזל, למרבה אך י

מהר. די הכל תדר
שאתה העליונות יחס

ל חבריך כלפי מגלה
לסיב- יגרום עבודה,

בתחי חמור, די סוך
ך השבוע לת  הסיכסו

 ״הנה של ממחשבות תתלהב אל ייפתר.
אזהרה. זו חיי״. אהבת את תפשתי

★ ★ ★
 של שעריה בפנייך ייפתחו השבוע בסוף
פגישה לנצל תדעי אם — חדשה אהבה
יכול זה צפוייה. בלתי
וה הגדול היום להיות
קרע חייך. של מאושר
 הפסדים לן יגרום בבגד

 ציבורי. במקום ומבוכה
לחי מתאים זה שבוע

 אן שלן. המלתחה דוש
 בבקשה. בזבזנות, בלי

קרי להיות עלולה זו
ה מצבן לגביך. טית

 ו־ אותן מדאיג כספי
אתה — בדרכן תתמיד אם אולם ךק.בצ

הרבה רב. שכר למצוא עשוי
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 עתידך, על מספיק לחשוב טורח אינך
ת נכון באופן מנתח ואינך האינפור א

לידך. שהגיעה מציה
ס אל ס ה  מלהתייעץ ת
ע בענייני בו־זוגך עם

ה על שמור בודה.
אלי הגדולים הישגים

לאחרונה, הגעת הם
 גדי בת תפטפט. ואל

 שאי-אפשר זכרי —
ת לרמות  כל כולם א
בדברייך, הזהרי הזמן.
ת היטב ושקלי מע א

ש בדאי גדולה. לצרה תיכנסי פן שייך,
העתיד. על ברצינות לחשוב תתחילי

★ ★ ★
 סעי־ מלחצים שיחרור של שבוע זה לדלי
 להיענות אם הלבטים פיזיים. בעיקר קים,

 אם ייפתרו לסרב או
ב שור מזל בן תפגשי

 תסרבי. אל השבוע. סוף
 להצלחח שזכה דלי בן

למ עלול שעבר בשבוע
 גלי מבודד. עצמו צוא

ו בעסקים עורמה יותר
 על להתגבר תצליחי

המטרי מיכשולים כמה
 בת מנוחתן. את דים
 השבוע. להמר הרבי דלי

בהירה. בחליפה הלבוש מבן־אדם הישמרי

* * *

בעיו שכל תצפה אל
 בבת- תיפתרנה תיו

ה לאדם תן אחת.
 זמן לך, המסייע קרוב

 להצליח כדי מספיק
ה מצבך במשימתו.

תא אך ישתפר, כספי
שו על עין לפקוח לץ

ה תפיך. ת ת רואה א  א
 של דגלה בנושא עצמך

ב מתחשב ואינך המוחלטת, האמת
ת תו מי  בזולתך. הבנה נהג אחרים. של א

 — בקביעות להקניטך הנוהג ברנש אותו
 תביא זו תגובה לחלוטין. ממנו התעלם

הכר. ללא תשתפר התנהגותו שגם לכך

במדינה
השנייה ישראר

 תלדי ״אם

 — ילד עוד
 לן נפסיק

הסעד׳' את
רי בה במדינה, כאלו איומים לשמוע מוזר

 הקדושות. מפרותיה אחת הוא ילדים בוי
 אם עיוורת, ,36 בת — פרץ אסתר אולם

 להישבע מוכנה — בהריון וכרגע לשמונה
 מנש־ לה אמר כזאת אכן כי חפץ, בנקיטת

 באופקים. הסעד לישכת מנהל עטה, ארי
תה תעבור לא אם כי עטה הזהיר לדבריה,

לישכתו. תמיכת את לה יפסיק עיקור, ליך
 אופקים, מועצת ראש בוואדי. ירדים

 השמיע פקידו כי מכחיש בנטוב, יחיאל
לא אם גם אולם כאלו. איומים כפירה דברי

פרץ נתמכת
הראש על מקקים

 לא כי להאמין קשה הדברים, את עטה אמר
חשבם.

הנכ הלקוחות אחת היא פרץ משפחת
 אבי אופקים. של הסעד לישכת של בדות

 חלק מוציא פשוט, כפועל עובד המשפחה
קונ ומפעלים הפיס מפעל על משכרו נכבד

 הילדים ושמונת ההורים דומים. סטרוקטיביים
ל מאשר לאורווה יותר הדומה בדירה גרים

 בשתי עיוורת שהאם מאחר אנוש. מגורי
למש לשלוח הסעד לישכת נאלצת עיניה,

ב תעזור שזו כדי מיוחדת עוזרת פחה
 שמונה לפני ובתינוקות. הבית במשק טיפול

 הבית, את להרחיב עמידר התחילה חודשים
ה עם שגדל הילדים למספר להתאימו כדי

 משום הבנייה הופסקה שבאמצע שנים.'אלא
 בית נהרס הבנייה בתחילת שעוד מאחר מה.

 זה. מוסד בלי המשפחה מאז חיה השימוש,
עו שנתיים, בת בהם שהקטנה התינוקות,

 הגדולים הבית. כל פני על צרכיהם שים
 לוואדי נודדים — 12 בן בהם שהגדול —

 נודדת עצמה אסתר זו. למטרה הסמוך
קרוביה. לבית בידה, מקלה דוחק, בשעת

 המועצה ראש הראש. על מקקים
ב ביקור ערך כאשר המצב. את יפה מכיר
 ארון, של דלת באקראי ופתח המשפחה בית

 מקקים. של שלמה להקד, ראשו על נפלה
היש כל את בעל־פה למנות מסוגל בנטוב

 בשיל־ זכתה מאז העבודה מפלגת של גיה
תרבות חיי מועדוני־נוער, :באופקים טון

 אך יותר. עוד עשירות תוכניות עשירים,
 שמונה חיים מדוע להסביר יכול אינו הוא

תת־אנושיים. בתנאים בעיירתו ילדים
 משמונה, יותר הרבה הכינים. שלטץ

לנקודת הנחשבת באופקים, האמת. למען

 לחיית פירושה — באופקים ומצוקה קה.
פרץ. אסתר של ילדים כמו

חיים אופקים ילדי ששאר אומר שלא מה
של התברואה לרמת דוגמה במצוקה. שלא
ה בישראל שהושמדה מחלה הכינמת, : הם

בראשיהם פושה עדיין דורות, מזה וותיקה
'1

 המעודדת במדינה כנראה, המציאות, ייבת
 אינה אך בילדים להרבות פרץ אסתר את

כבני־אנוש. לגדלם לדאוג מוכנה

 נש־ למשפחה, ילדים שישה בממוצע *
ילדים. 13 מונות רבות משפחות

במיני־מיניכנס,כפיו יפה
 עבה וחגורה

 האופנאי של תיכנונו פרי הארץ,
בתצוגת ניביס, מלקולם אפריקאי

מעיל
תוצרת
הדרום*
האופנה.

 מי־ ריקוד, בצעדי מדגימהפוי חני
חולצת ירן, חושף ניכנס

ה על שחור בד וסרט מבור חושפת מיני
ברזין. רחל על־ידי שתוכנן סט ראש׳

1


