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 אירוניה שי* נכון
ש געובדה מסויימת
 בשלא באה ההצלחה

 ושעכשיו, לה, זקוקים
 מאוד מאושר כשאתה
 זוגן, בת עם ביחסיך

 רודפות לפתע כולן
 הגיון בנן יש אחריך.

 מ־ אנשים כי מסויים,
 של חברתם את חפשים

 המאושרים, חבריהם
בהם. ידבק הזה מהאושר שחלק בתקווה

* ¥ ¥

להת תלך אל סכנה!
ג׳ ביסים בים רחץ
/ ד לשייט. תצא ואל ד

חו קצת קחי שור, בת
 תתני ואל תנוחי, פש,

 שלך הכרונית לעייפות
ממש. למחלה ליתפך

 זהו בידורית, מבחינה
משע ואף מצויין שבוע
 חזקים הפלירטים שע•׳

וה־ ,הכאובות מהאהבות
הלי־ מן מרתקים שבת— _

 בחי- או לימודים להזניח לא השתדל מודים,
מכריע. שבוע זהו לימודית מבחינה נות:
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 להרבות השבוע תוכלי
לתחביבך. ולהתמסר

 מם מעניינות פגישות
 את י׳עלו חדשים אנשים

 פסים על שאיפותייך
 לצאת הרבי מציאותיים.

נה תקופה זוהי לבלות,
רע את בשבילן. דרת
ופורחת, שזופה ננה,
ל הרגשתך את נצלי

 הגיע מועילה. מטרה
מת את אליו האולימפוס, מן לרדת הזמן

חו את עליו האמנותי, בשטח עסקי נשאת.
להצלחה. בדרך את ומתמיד. מאז למת
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¥ ¥ ¥
 ׳ למד ואולי להפמעתך,

 הסמוייח, רונ״רוחך
 ה* העניינים מתחילים
 — להסתדר עיסקיים
 חייב אתה להפליא.

 שלבת״ בדעתה לשאול
תק לא גם ואם זוגן,

 — דבריה כל את בל
 את דורשת שהיא דע

 הרבה ורואה טובתך,
 מסוגל שאינך דברים
תאו בת ריתחת־חושים. מתוך להשיג,

מספיק. חזק אינו שלך הרצון כוח מים:

¥ * *

 אינה שוב השיגרה
להתפתח, לך מאפשרת
אס שתיכננת. בכיוונים

 בתחום לנצל נסה — כן
 יכול שאינן מה הבילוי
העיסקי. בתחום למצות
בהי־ אשה עם פגישה

 בפניך תפתח רת־שיער
ורומאנטי. חדש פרק
 לו תתני אל :סרטן בת

היסוסייך, את לנצל
ה של הבלתי־ברוכה בשיגרה תשקעי ואל

מסעות לשוב. צריכים ולא שחלפו ימים
השתדלי בלתי־רצויים. הם אלה בימים
ברעשנות. תתלבשי אל פעלתנית. להיות

¥  ¥

 — ספורט של שבוע
 —תתאמץ שלא בתנאי

 אסורים מישחקים ושל
 השמש לאור וגלויים,

 אחת פגישה החוף. ועל
אח תגרור נערה עם

 נערה עם היכרות ריה
 מוטב ומזו — אחרת

 עשו־ היא כי להיזהר,
בתוכ אותן לסבך ייה

 אם בייחוד ניותיה,
 הוא א׳ יום עקרב. או לביאות, בת היא
להשתעשע. כדאי לא ובו קשה, יום

הי רע. תיגמר — בלתי־מוצלחת בחירה
מת היא לכן אותך, ללכוד רוצה היא ! זהר

 אבל יפה. כל־כך נהגת
האמי פרצופה זה אין
הפר היא. לא זאת תי.
 לך יתגלה האמיתי צוף

 עוד לכן, הקרוב. בזמן
אס !היזהר :הפעם
 החלף — צייר אתה
אח !המיקצוע את מהר
 ברעב. תגווע עוד רת

 למד — אחרת ברירה
 הזמן עתה לא לצייר.
 להזדמנות. המתן בדרגה, העלאה לדרוש

¥ ¥ ¥
 שפע נפלא, שבוע זה יחיה עקרב לבת

 הצלחות בילויים, של
 מזל ואפילו חברתיות

בעי המרי בהימורים.
אפ לב. קלף על קר

חד כלכליות שרויות
לעיניך. מתגלות שות
 לפנות לך כדאי לא

 לא בייחוד לידידין,
שלי ביום ולא בכתב

— יסרבו הם שי.
באדי ולאוו־דווקא

 במשקל, יתר עליית מפני היזהרי בות.
 רגע. של הנאה על חייך את לסכן חבל כי

¥ ¥ ¥
 רב, זמן מזה לך המציקה אישית בעייה

 של בעזרתו תיפתר
 שאלת לך. קרוב אדם

 על שוב תצוף השכר
תי אל — השטח פני
 וסמוך לסחטנות, כנע
ב שיפוטן. כושר על

 — הרומנטי מישור
 קשת, בת את תיתקלי,

לחלו צפוי בלתי באופן
 אריה, מזל בבן טין
 י ר־ השפעה תהיה לו
תהססי אל חייך. המשך על בה
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 כספית, בעייה בגלל ותיק ידיד עם מריבה
ה לך לגרום עלולה
עצום, נפשי מתח שבוע
 לך יתן לא אחד מצד

ב ידיד לזנוח מצפונך
 לא זאת כנגד אן צרה,

 מבחינה מסוגל תהיה
כ לו לסייע נפשית
ש החלטה כל דרוש.
 לדילמה ביחס תקבל

 כי הרגשה לך תיתן זו
חשוב. משהו תפסיד

¥ ¥ ¥
 אורח את מבלבלות שלך הקטנות הדאגות

 השתחררות כה. עד שניהלת הסדיר החייס
יו תועיל אלו מבעיות

מא שהינד ממה תר
 יתר התהוללות מין.
לחו הסיבות אחת היא
 משקל־נפשי. שיווי סר

 השבוע במשך מנוחה
כ תרבותית, ופעילות

 קונצרטים .קריאה, גון
 יחזירוך תיאטרון, או

 בנסיבות נורמלי. למצב
 אתה צפויות בלתי
 הצטייד קטן. למסע לצאת להיאלץ עשוי
 כשיצי־ במבוכה תעמדי אל הדרוש. בכל

 לה. מצפה שאת מפתה הצעה לך עו
¥ ¥ ¥

לפ שבכוחן בטוח שאתה יודעים כולנו
 הפונים אלה כל של בעיותיהם את תור

— השבוע אבל אליך.
עצות. תיתן אל בחייך,

אח לסבך עשוי אתה
שאתה זה מתוך רים,

 בנויים שכולם חושב
 אינם התנאים כמון.
 וזה אחד, לכל שווים

 לסבן שעלול נתון
 כאשר בייחוד אותן,
 את רואה אינך אתה

הזולת. של הנקודות
ראשון. ביום להתפרץ, לעצמן תיתן אל
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)33 מעמוד (המשך
 הלילה בשעות להגיע שנהגו — בחורים
 ממנו להבריח כדי הסמוכה. מיבנה למוסד

ודיסקו לחיי-לילה הכמהות הנערות את
טקים.

 נת: לא בצופיה, שהותי בשבוע ואכן.
 עדרי של המוכרת, הישנה, בתופעה קלתי

ערב. מדי לגדר- מעבר הגברים
 ישנתי שבו הקטן, בחדר בערב. עשר

ה עדיין דולק צביה. ועם אסנת עם יחד
 ושרית יעל עברה. כיבוי-אורוח שעת אור.

במט בחשאי שהוכן חם, צ׳יפס עם הגיעו
 בת יעל- עבר. לישון שלנו החשק בח.

 אחת — מדרום־אפריקה אמידה למשפחה
 ממשיכה — במוסד היחידות הווזווזיות

מ אותה להבריח שיבואו לחברים לחכות
נד אותנו. משתיקה היא רגע כל צופיה.

בחוץ. ששורקים לה מה
 -פעם :לצ׳זבט מתחילה והיא נדמה, רק
 להבריח שלי, החבר שמשון, בא אחת
מ שאני הסכם עשינו חם. נשק עם אותי

 להפנות בלי בצופיה. לרדת בקשתי את
 מבטי את להרגיש יכולתי ראשי, את

בגבי. הננעצים הנוסעים
 ו־ בוז קדומות, דיעות של החומה

של התהליך, בעד מעכבת זילזול,
 השתלבותן תהליך — המוסד קיים מענו

ממנה. שנזרקו הבנות, של בחברה

ני נ אי ת ״ ק ר  יו
לעברו״________^

 בקשיים ביטוי לידי הדבר בא מיוחד ^
מס לנערות. משפחות־אומנות במציאת ■2

 -מאחר הסעד: במשרד בכיר פקיד ביר
 הנערה של לבעיותיה העיקרי והמקור
 רבה חשיבות יש הרום, בית הוא העזובה

 חשיבותה מכאן הוריה. מבית לניתוקה
 את לקבל המוכנה האומנת, המשפחה של

משרד שמוכן הכסף גם לחיקה. הילדה

ח ( 1 — ״צופיה״ של הכלא — הכיתן של המרכזי בחדרבביתן המו
 קצת לתפוס כדי הבנות יושבות כאן בוקר. בשעת

 בכיתת נמצא הבנות של אחר חלק ולפטפט. שבגג, לפתח מבעד חודרות שקרניה שמש,
למועדון. או לכיתה לחזור בבנות מאיץ (מימין), החינוכי הרכז שלום, בית־הספר.

 חברת — שמשון של השיר את ושרה צאת,
נמ אני איפה יידע שהוא בשביל ביטוח,

 שרה. אותי שמעו השומרים אבל צאת.
 אותנו.״ ותפסו קורה, מה לראות באו

 להאמין. שלא לי קורצת אסנת
ה עליה אומרות לשקר,״ אוהבת -יעל

 רגשי שאומרים, כמו לה, -יש בנות.
נחיתות.״

בצופיה? בעיות, אין למי יעל. רק לא

ה/ א קינ
ה א מ ש

 כדורים. לבלוע צריכה למשל ינה ך*
 להיות רוצה לא -אני מסרבת. היא (

 עליה להשגיח צריך מכריזה. היא בריאה,״
ל בסבלנות לענות צריך אותם. שתבלע
נש שברובן שלה, האינסופיות שאלות

 תשומת- את אליה להפנות כדי רק אלות
הלב.

מיו חיבה להפגין שלא להיזהר וצריך
 מאשר קל דבר אין כי מהן, אחת אל חדת

 הייתי אני אפילו קינאתן. את לעורר
 הבולשות אסנת של עיניה את מרגישה

להת תצטרך שמא חוששת כשהיא אחרי,
אחרות. עם שלה החדשה בידידה חלק

 להופיע נעליה, את לחלוץ נוהגת רבקה
 ברגלים הסוציאלית העובדת של בחדרה
 למשוך כדי זה את עושה -אני יחפות:

 מכריזה, היא שלך,״ תשומת־הלב את
דבר. לכל מקצוע כבעלת

ומ קשה בצופיה ביום היום עבודת
 להבחין אפשר — שישנם בהישגים עייפת.

 מוכנים רבים לא ארוך. זמן בטווח רק
 אחת מכאן הזה. במתח לעמוד ויכולים
 הרצון כל עם הסעד. משרד של הבעיות

נוחים עבודה תנאי לתת והנכונות הטוב
 ב- לעבוד מקצוע אנשי לשכנע קשה —

צופיה.
 הסעד, משרד אנשי את שמרגיז מה

 את לשפר מאמציהם את יותר עוד ומעכב
 שמס- הזילזול יחם זה — במוסד המצב
צופיה נערות כלפי שבחוץ החברה גינה

 מושפעים המקצוע אנשי שגם יחם —
 החיוך את זוכרת עוד אני לפעמים. ממנו

האוטובוס נהג קיבל שבו מאוד, המסדים

ה על להתגבר מצליח לא לשלם הסעד
 בהן רואה שהחברה הנערות, מפני חשש
 בפני עומדת דומה בעייה וגנבות. זונות

 נערה לסדר רוצים כשהם המוסד עובדי
בעבודת־חוץ.

 בהלך־רוחן, — בבנות ניכרת התוצאה
השיחרור. ליום בציפיותיהן בהתנהגותן-

המחכה. למשל, שרית כמו
 מ־ ישתחרר שלה שהחבר מחכה שרית

 שלעולם הכריזה אתמול רק בית־הסוהר.
יכו לא את בפשע -כי לפשע, תחזור לא
 מסתכלים לא כבר 30 בגיל זקנה. להיות לה

 לעבוד שאפשר עבודה רוצה אני עלייך.
מספ כבר היא היום, ואילו כשזקנים.״ גם
 -בטח ומצהירה: שלה, החבר בשבחי רת

רו אני ייצא. כשהוא אליו, אחזור שאני
איתו.״ להיות צה

אותה. שואלת אני שרית?״ האמת, -מה
 היא ״האמת מצטחקת. היא ״האמת?״,

 שהם שלי, הקטנים האחים משני שחוץ
 לי אין — לדבר יודעים לא ועוד קטנים

 שאני פעם כל מה? אבל אחד. באף אמון
 שלי המחשבות שלי, העתיד על חושבת

משתנות.״
 כן גס

ה ח צל ה
ה סימן הקובעת. המילה עתיד. ך*

מח כל מעל המרחף הגדול, שאלה \ ו
 הילדות של חלומותיהן, כל שבותיהן.
א עתידן שכל — והנערות לפניהן. ל

אח לחיים סיכוי צופיה להן נותן האם
אותו? כשיעזבו רים,

 הצלחה,״ של מקרים כמה לנו -היו
 מהי היא השאלה ״אבל כהן. אסתר אומרת

 יותר עם מפה יוצאת הבחורה אם הצלחה.
 פחות מצליחה היא אם — עצמי פיקוח

 אם — הוריה עם בשלום לחיות יותר או
 המעקב, קצינת עם לפגישות באה היא
 להסיק שנוכל כדי מספיק זמן נמשך וזה
בשבי — בהתנהגותה קביעות שיש מזה
הצלחה. זאת לנו

אנח שיקום. על פה מדברים לא -אנחנו
 מוציאה אני אם שינוי. על מדברים נו

 אני — שהיתה ממה אחרת קצת ילדה
דייני.״ אומרת
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