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 משאר סובל היישוב !מן אדם סתם כאשר
 מגיף הוא הצהריים, במנוחת ילדים של נם
קצת. עליהם צועק או התריסים את

 בגין ■מוטרד היישוב מן אדם סתם כאשר
 הוא חלונו, תחת המצטברת אשפה ערימת

 מארגן או צעקות, קצת מקים לעיריה, פונה
העיתונות. של במדורי־המכתביח שערוריה

 אותו חדל צהלה, נקרא כשהיישוב אך
 לאח״ם. הופך היישוב, מן אדם להיות אדם,

הסי בשיטת פועלים מסתבר, ואח״מים,
ל המיפגע איזור את מכניסים הם פוח:

עין. עליו לפקוח בידם יש וכך ביתם׳
 היה פעם לדוגמה: נעלם. המעכר

 לביא, וישעיהו קשתי משה של בתיהם בין
שדה והקודם, הנוכחי הבטחון משרד מנהלי

 אינם ׳וקשתי לביא מידבקת. מחלה
 יצחק תת־אלוף אחרים: מספחים היחידים.

 אלישע ברצועה. צה״ל כוחות מפקד ,פונדק,
 חדרה. נייר מפעלי של הבוס *חיימוביץ,

 ואלה החשמל. חברת ממנהלי שפירא, דוד
בציבור. הידועים השמות מבין רק

 למגיפה הפכה הגדרות הזזת תופעת
 לפני רק יכלו, בו במקום בצהלה. מידבקת
להת בלא מכוניות שתי לעבור שנתיים

 בקושי המספיק מעבר כיום נותר חכך,
 במקומות הטוב. במקרה זה, בודד. לאדם
 בני את ששימשו מעברים, נסגרו רבים
 שב־ העקשנים לחלוטין. שנים, משך צהלה
 אותן, ופרצו בגדרות חיבלו הרגל היולכי

הגד מזיזי נכנעו לעתים פעם. אחד פעם
 יותר תכופות לעתים נותר. והמעבר רות,

 לחצרו עובדה. ונקבעה הרגל, הולכי נכנעו
 מטרים וכך כך עוד נוספו בצהלה פלוני של

מרובעים.
פוח תל־אביב בעיריית עירוני. פחד

 פורצי הם מי לברר הניסיון להגיב. דים
שתיקה. של בגדר נתקל הגדר

* פונדק תת־אדוף שד בביתו מסופח שטח
— זה ומלבד

קשתי משה ״צי״ם״ מנב׳׳ל של כביתו מסופח שטח
? במדינה בסדר כבר הכל —

 משחק ומקום רגל עוברי למעבר -ששימש
 הוא עוד. איננו המעבר כיום לילדים.

 גדרותיהם את הזיזו הם השכנים. בין חולק
 עצים, דשא, המסופח בשטח נטעו הישנות,
לתפארת. ועתיקות

 השטח, על הזיכיון את להם העניק מי
הקרן־הקיימת? אדמת שהוא
 כרגע״ בחו״ל ״בעלי :יודע איש אין זאת

 כל ״ואותי קשתי, של אשתו הסבירה
בכלל.״ מעניין אינו העניין
אחד אף של רשות שאלנו לא ״לא,

 העולם כתב בפני לביא הגיב בעיריה,״
כיסינו אשפה. ערימת שם ״היתה הזה.

 עצים. נטענו דשא. שתלנו באדמה. אותה
 אם מה אז אסטטי. ׳מיפגע בכך וסילקנו
:מה זה לחצרותינו, השדה את סיפחנו
 למה במקום, שהיה והזבל לכם? שכואב

 לי, תגיד מזה, :חוץ לכם? כאב לא הוא
המדינה?״ בעיות כל את פתרתם כבר

 לאגף אותך מפנים לפועל ההוצאה מן
 רשיון קיבל מי ידעו בטח ״שם הנכסים
 המאמין. אשרי לא.״ ומי קרקע לתוספת

 ״סנה לדעת. כך כל רוצים אין שם גם
 יודעים.״ הם למחלקת־המקרקעין,

 זליק־ יהודה המקרקעין, מחלקת מנהל
 על יודע הוא כן, לדבר. שש אינו סון,

 הגדרות ממזיזי לאיש לא, בצהלה. הנעשה
 נתנה לא העיריה זאת. לעשות רשיון אין

 רק סליחה, בצהלה. לאיש כזה אישור
 בטחון מטעמי וזאת נתנה. אחד לאיש
דיין. למשה בלבד.

אישור. אחד אף קיבל לא ממנו, ״חוץ
)36 בעמוד (המשך

 משמאל, הגדר לבין השער שבין השטח *
הבית. אורך לכל

 של הימנית הפינה שבין השטח כל **
התמונה. שבימין לגדר ועד הבית
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 — אותך אוהבת היא
 אוהבת — איתן רבה

 שקובע. מה וזה אותך.
ב תתחשב אל כן אל

 את, קטנות. סערות
 אותו פנקי בת־טלה,

 זה :מתקצף הוא אם
עס העניין. מן חלק
__________ ורודה, תחזית קיך:

 תתלהב שלא בתנאי
נח דברים תעשה ולא

לש יכול אתה ככה-כבה. :בריאות פזים.
 עובר לא עדיין החורף עצמך. על מור

השבוע. ריאותיך את עויינים והמזלות

¥ ¥ ¥

 נותן העגום רוחך מצב
ל ביחסך אותותיו את

 הס במגע. איתך באים
 לך יש כי יודעים אינם
 מאוד מוצדקת סיבה

ועצ ממורמר להיות
 אינם גם הם ולכן בני

 הת־ את לשאת מוכנים
 לשמוע או פרצויותיך

ל ביחס גערותיך. את 1
 בדרך בחרת עבודתך,

מב לוויתורים, נכון
תצליח. אז עצמך, את

וחסרת קשה
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 היית הנכונה.
להשפיל לי
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 הינה הנוכחית עבודתך
 זה דבר כאחד. תוצאות

מ הגישה שינוי מחייב
 מצי־ רצינות ויתר חד,
מאי בכללו לנושא דך
 של כללי שינוי גס דך,

 לכך יביא חייך סידרי
 בשטח ישתפר. שמצבך

 היה לא עוד הרומנטי,
עבו יותר מוצלח שבוע

 מעט מאזניים. רך,
 יקנו והכיבושים יוזמה

נוראי. זאב של שם לך
¥ ¥ ¥

יש עיסקך, נקלע אליו הכספי המשבר
 על קשה בצורה פיע

האי הכספי מצבך
 היזהר לכך, בקשר שי.

נמ מעשים מלעשות
 אתה עליהם הרים,

 מאוחר להתחרט עלול
להו תתבייש אל יותר.

 כי ידידיך באוזני דות
 לעו- גרוע. עיסקך מצב

לנ תעז אל מת־זאת,
מ מוצא לחפש סות

לך. הכפופים בין הסבך
¥ ¥

ןונ1ע
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¥ ¥

 ׳ מאוד; טוב הטוב שמך
 אתה !חשש אל כן על

ש דברים לעשות יכול
רע אולי, לך, נראים
תאו בת מדי. שניים
הצבעו השמלה מים,

דוו השבוע, היא, נית
 את שתבטיח זו קא

 אלת ברבים. הצלחתך
 ול• לאלרגיות הרגישים

ש מוטב מחלות-עור,
העומ אלו למרחקים. השבוע יצאו לא

 את לדחות להן מוטב — להינשא דות
יו הצעיר וחלקם לזמן-מה. תוכניתם

ה עוד כי בלתי-מוגבל. לזמן — תר
למעשה. ורוד, די והוא גדול, עתיד

¥ ¥ ¥

 להקדיש הזמן עכשיו
 תשנמת־לבך כל את

לעבו מאמציך כל ואת
 אתה — לא אם דה.

או להפסיד גס עלול
 השבוע סוף לגמרי, תה

מבי ה׳ יום ובייחוד
הגדו התוכנית את אים
לנקודת־השיא. שלך לה

תו לא שוב ואילך מאז
 ולכן דבר, לשנות כל

 מנהלת את אס בקפידה. הכל שתתכנן מוטב
אותו. הפסיקי נשוי, גבר עם רומן

¥' ¥ ¥>
ומעור שסמוי מה כל
את למשוך עשוי פל
או לחקור השבוע כם
 תגרור הנטייה אם תו.

 שירים לקריאת אתכם
 ספרותית, ולביקורת

 תיסחפו אם אך ניחא.
 שבא לעירפול-חושים

מש משתיית כתוצאה
 מוטב אלכוהולי, קה

זהי באמצעי שתנקטו
 אלה בימים הפעיל כוכב־הלילה רות.
 הברוכה להצלחה האחראי הגורם הוא
 על המבוצעות היצרניות פעילויותיכם של

 לבוש החמה. שקיעת לאחר ידכם
הפנימית. הרגשתך ישפר דרמטי-ציורי

¥ ¥ ¥>

תי השנה, בכל כמו
 שום כי השבוע גם ווכח
בקלות. לך בא לא דבר
 אחת לא נדרש אתה

ש מאמצים להשקיע
 יחס בשום עומדים אינם

בתו מזל בני לתוצאות.
 קשורים שעיסוקיהם לה

 ברי־מזל יהיו בידיהם,
 שייוולדו ילדים יותר.

 בעתיד יצטיינו השבוע
 לרמה מעל ובאינטליגנציה מעולה בבריאות

 יעיק ידיד באיבוד הקשור מאורע גילם. של
להצ עשוי בתולה מזל בן השבוע. עליכם

להישגים. ולזכות בספורט השבוע טיין

 הן אבל קטנות, הצרות
הטב כעסך את שתרסן

 את יותר ועוד עי
מ להשתעמם נטייתך
ובדו ידועים מצבים

 פעם עצמך, את קח קים.
 לא זה :לידיים נוספת,

 בן ידיד לעולם. מזיק
 אותך יפתיעו דלי מזל

 אתה אם אך לטובה,
ב בלה שלווה, מחפש

אריה. ידיד של חברתו
¥ ¥

מוטב :קיימות
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 את במקצת לשבש עלול מקום שינוי
 יביא הוא אך הרומנטיות, תוכניותיך

 במישור רבה תועלת
 עליך יהיה המיקצועי.

 זוגך בן עם להיאבק
 בנושא השקפותיך על

ו סובלני חיה חיוני.
לע דע אך מתחשב,

הי נצל שלך. על מוד
ש היתרון את טב

במי לאחרונה רכשת
תבט אל הפיננסי. שור

 מפני רצונך את לי
 למדי אותך. שיכבד רוצה את אם רצונו,
עימך. כשהצדק במיוחד שלך, על לעמוד

אדונך. לקול תשמעי אל גדי, בת
¥ * •*

 ממך. מאוכזבת בת־זוגך
ב הטובה הדרך כי דע

 את להגיד הוא יותר
 בפרצוף. ישר האמת
ה את בחוויותיו שתף

 אליך. הקרובים אנשים
להח הסיכויים כל ישנם
 עומד אתה לחיקך. זירה
נג רגיעה. תקופת בפני
 שלו ההסתבכויות מרו

הי השטחים. ברוב
 עסקיות מהחלטות שמר

¥ ¥ ¥
 בכל במיוחד, טוב יום הוא ראשון יום

 המין עם שלך הקשרים
 להסתדר תוכל הגברי.

 השבוע בעסקים רע לא
 נטייתך את תרסן אם

 על ללחום הטבעית
 שאין קטנים דברים

יתירה, חשיבות להם
ה אותך. מרגיזים ורק

 לך לחפש נסה שבוע,
לעי חדשים תחומים

שלך. הפנוי בזמן סוק
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חפוזות.
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