
11(1ו!
 - במרס 21
באפריל 20

 שכל״כך על תתפלא
 מתקשים אנשים חרבה

 איתן, הצרה להבינך.
 ה■ על נמנה שאתה

ו הבודדים״ ״זאבים
 ל- לשתף מרבה אינך

 הקרובים את אחרונה
 המעיקות בבעיות לך

 לך צפוייה באמת. עליך
הקשו פעילות השבוע

מע בעבודת-כפיים. רה
הת שלא למרות לך יקר אדם של שהו
ב בן-זוגך את לעודד תצטרכי לכך. כוון

מאושרים. תחיו דבר של שבסופו פעילות,
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שבו הרבה מכיר איני
למ יותר טובים עות
ב בטבע, מרגוע צוא

ובד חדשים, אנשים
 שבוע זהו יפים. ברים

 מוקדש להיות שצריך
ול לעבודה :חצי־חצי

להסתכ בייחוד בילוי,
 בתערוכות ביקור לות,

תש אם בזה. וכיוצא
 לאחד הזמן כל את קיע

 תם־ אם תינזק. —
לך. לזקוקים נזק תגרום

משני
שיך

 התחומים
— לדאוג

+ * *
ב שהועלתה הצעתך,

 ונבחר מצומצם פורום
 הנימוקים נדחתה. —

 שיכנעו לא לדחייה
ברי כל אין אך אותך,

הח היא החלטה : רה
או לכבד ועליך לטה,
 דרך למצוא נסה תה.

שו פיתרון או אחרת,
 תאומים: בת למצב. נה

 ואין לך, קוסם הוא
 תיפסי בכך. פלא כל

חייך. מאופק ייעלם בטרם חזק, אותו
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חופ שאת משום דווקא
ובל״ בהשקפתו, שייה

במעשייך, תי־קשורה
 אותך לתפוס מאוד קל

או לחייב או במלכודת
 שאינך מה לעשות תך

אומ מביא, זה רוצה.
ולאפס־ לאוזלת־יד נם,

 אבל — מצידך מעשה
 הצרות בכל רוצה מי

ש מוטב לכן, ? הללו
 באמת, רוצים אתם מה איתו יחד תחשבי

 הסכמה אי לפחות או הדדי ויתור מתוך
 לכם יחסכו ברורים דברים הדדית.

תכלת. לבשי מצננת. הישמרי רבות. צרות

¥ * +
 היא נקלטת בה חדרך

 ועל״אף לרוחך בהחלט
 על הזרועים הפחים

תו אשר היא — פניה
 שאתה למה אותך ביל

ש ולמה להשיג רוצח
 לעשות. צריך אתה
 לסמוך, עליך כי זכור

 עצמך. על כל, קודם
 להתחשב גם נסה אבל

 שרק כמה עד באחרים,
דבר. תגלה ואל תגובותיך, מתן אפשר.
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העיסקי. תחום

מסו שאתה בטוח אתה
בלחץ: לבדך לעמוד גל

אשליית. אלא זו אין
 עשוי שור או אריה

 אס אבל — לך לעזור
 את לו להראות תסרב
 זה לאמיתו, המצב
ב ו־ב׳ א׳ יום אבוד.

 יביאו השבוע, תחילת
הזדמנו של שפע לך

 לעשות רק צריך יות.
 אותו לעשות אבל — קטן מאמץ
ומכאן. מכאן קירח תישאר אחרת באמת.

 אתה אס אבל במיוחד, נוח יהיה לא זה
 כאב־הראש להסתכן. יכול אתה רוצה,

 בטווח־ הצרות הריגעי,
שונ עם הפגישות קצר,
שקו אלה כל — איך
 תדע רק אך לים,

ההי על־ידי להתמיד
 וכוח־ הרציניים שגים

 על־ידי שתפתח הרצון
 מיקרה התפנית. עצם
 עשוי ובלתי־צפוי נעים

 תיזהר לא אם להתגלות,
אי איבה של כתגלית

 לו תראי אל מיקצועית. קינאה של או שית
 לא־איכפתית. פני העמידי נפגעת. שאת

* * *
 חוזר אתה ומפרך, ארוך מסע אחרי

ה רגיעה. של למצב ^
 אט- תחדור, שלווה

ותמ חייך לתוך אט,
 של בעמדה עצמך צא

 אל עקרב: בת כוח.
 אם להתפטר, תהססי

 צרות לך עושה הבוס
 לא זה האישי. במישור

בחוזה״העבודה. כרוך
ו־ו׳ ה׳ יום עקרב: בן
 ב- לזינוק נועדו לא
היש. על לשמור דע * * *

המת את בסוד לשמור והכנה העז רצונך
זו ובחיי בחייך רחש
ה בתחום בעיקר לתך,

 להביא צריו אינו אישי,
 עצמך את שתנתקי לכך

 המחשבות מן לחלוטין
כמו היזהרי העבר. על
 מוגזמת מנטייה גם כן

קט שקרים להשמעת
 סופם כידוע אשר נים,

ה את חיי להתגלות.
ל מבלי במלואו, הווה
בעבר. מדי יותר הגות
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מב הן וסוער, מעניין שבוע לכם צפוי
מ והן פינאנסית חינה

אפ רומאנטית. בחינה
בעז כסף שתעשו שר
 מקשר כתוצאה או רת

שהר ואפשר רומאנטי
תע רומאנטית פתקה

רב. בכסף לבם לה
 ולא להמר לא השתדל

לצו שלא כספך לסכן
 עלול אתה בי רך,

כס להוצאות להיגרר
כדאיות. לא פיות * * *

תו וחסרת קשה הינה הנוכחית עבודתך
 זה דבר כאחד. צאות

הגי שינוי מחייב
 רצינות ויתר מחד, שו!

 בכללו לנושא מצידך
 כללי שינוי גם מאידך.

 יביא חייך סידרי של
 ישתפר. שמצבך לכך

 עוד הרומאנטי, בשטח
 מוצלח שבוע היה לא

 מעט דלי, עבורך, יותר
 יקנו והכיבושים יוזמה

נוראי. זאב של שם לך
★ ★ ★

 לנצל שתרצה הסיכויים כל יש בי אם
 החדש החופש את

:זאת תעשה אל שלך,
 מסוכנות הנסיעות גם

 וגם דגים, לבני השבוע,
 טומנים שינויי-הפתע

 סכנות מיני בל בחובם
ל בדאי, פסיכולוגיות.

אנ להכיר זאת, עומת
ולהתענ חדשים, שים

חדשים. בתחומים יין
טו עיסקה בזהירות.

ידיים. בשתי קחה — בדרכך מזדמנת בה
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)17 מעמוד (המשך
 יעמוד הזה פשהמלון שיראו רוצה

תילדז על
 היפוטטית, יכולנו, ירמיצקי: משה

 ולהקים החדר, 400 עם המלון את לקחת
 בבתי- שמקובל כפי מרובע, גוש מין

לע או למשל, בתל־אביב המוקמים המלון
 :לאידטרקונטיננטל שעשו מה אח שות

 שהיא, זווית מכל בו, מסתכל כשאתה
 אחד, גוש רואה ואתה יחד מתלכד כולו

 זו סולידי. אחד גוש אבל נמוך, אמנם
 עבדנו אנחנו נכונה. לא דרך בעינינו

 לראות שאפשר זווית מכל להיפך. בדיוק
 שלו. הצר החלק רק נראה הבניין, את בה

ממנו. ביותר והתמיר הדק החלק דווקא
 שנראית הזאת הגדולה המאסה למעשה
 בנוף, כמאסה כלל תיראה לא בתוכניות,

 — בצורת בנוי הבניין :סיבות משש וזאת
 חלק רק תיראה זווית שמכל כך, ר,
 יש ה־ר באמצע — שניים המאסה. מן

 שני את ששובר זכוכית, של קו־אנכי
 — שלוש נפרדים. נראים שהם כך החלקים

 של אנכיים קווים על־ידי שבור קיר כל
 תמירות את שידגיש דבר וזכוכית, אבן

 והצל האור מישחק — רביעית הבניין.
 היום של שונות בשעות הזכוכית פסי על

 — חמישית אורך. לפסי המיבנה את יחתוך
מ צרים ונעשים הולכים הבניין קצוות
 ה־ מיבנהו את מדגישים למעלה, למטה

 שהבניין — ואחרון מרובע. הלא מיגדלי,
 מתוך ממש מעלה, כלפי בהדרגה בנוי

טרא כמו מדריגות, שמסביבו, ההר מיבנה

 שיווי- את לגמרי משנה הרכס, את בו
 כבר הר־הצופים הר־הצופים. של המישקל

 עליה שדיברתי שהתכונה בוודאי איננו.
נעלמה. וקולט, צופה שהר־הצופים מקודם,

 מתאמץ שלנו הזה שהבניין אומר אני אך
האוניבר בהר. שנעשה ההרס את לשקם
 של הקצבים את קטעה בבנייניה סיטה
 מהר־ שמשתרע קו־רקיע פה יש ההר.

 וכולל הצרפתית הגבעה עד הצופים
 על- מקוטע הזה הקו הדורמיציון. את גם
 מסויימים ברווחים מיגדלים, של שורה ידי

 הר־הזיתים, של הכנסייה כגון מהשני, אחד
האוניבר של הכיפה ויקטוריה, אוגוסטה

 של הגליות באה ואחריהם הישנה, סיטה
קו־הרקיע.

רית יוצרים קו־ההר, מס המיגדלים קווי
 צלילים, כמו לשני מאחד המעביר מוס
השני. את ומעורר פוגע מהם אחד שכל

שטו אופקית מאסה היא האוניברסיטה
 היא הזה. לריתמוס לחלוטין שמנוגדת חה,

 עושה לא היא בהר. מובלעת כמו מתנהגת
 לעיר קשרים עושה לא היא לנוף. קשרים

 לעיר־העתי- קשרים עושה לא היא החדשה,
 היא לכולם! התחת עם עומדת היא קה.

טבורה. לתוך רק מופנה
 שהצירים בירושלים, בייחוד חמור, וזה

מ בקלות לראות וניתן מפולשים הם בה
 ואת הקצבים את שברה היא למקום. מקום

 אותו. חסמה היא הזה. ההר של העומקים
 מאחוריה אחרון. גבול כמו נראית היא

 מה. דבר שקורה לראות אי-אפשר
מדון גג על צופה עומד כאשר

1 1 י11111117179 האדריכל לשמאל: מימין יושבים החברה. במישרד הי־יון !1 החברה מנהל שחק, אבי — הזה״ ״העולם כתב מאיוס, אלי 11 _11111 ש !!/ 9
חשמן. ויצחק אזמנוב מיכאל — ״הייאט״ מתכנני ראש־צוות אבנרי, אורי ירמיצקי, משה —

בארכי יסוד זהו הר. של מידרון על סות
 המיקדשים. כל את בנו כך טקטורה.

מעלה. כלפי וצרים הולכים נידבך, על נידבך
 עד האדריכדים בין הוויכוח

 מה : על כעיקר נסב המלון, הקמת
 או לגופה, מאסה — למקום טוב

לרוחב. מאסה
 לרוחב מאסה דעתך־ לפי מדוע
 רצוייה לגובה ומאסה פסולה,
הזה. במקום
 בזה כבר התחיל יימיצקי: משה

חשמן. יצחק חברי
שנמצ לדוגמא, האוניברסיטה, בנייני כל
 קומות מיספר על עולים ואינם במקום, אים

 ה- של הפעילות כל חומה. יצרו מסויים,
 מתקבלת חוץ כלפי פנימית. היא מיבנים

רצופה. אחת חומה
שי מתחברים האוניברסיטח, מיבני עם
 יחד ומשלימים הצרפתית הגבעה כוני

 הר־הצופים. של הרקיע קו על ענקית חומה
 שלא מייד ברור זה, על כשמסתכלים

 של קו־הרקיע כמו דבר יותר כבר קיים
 גושים רק זה שרואים מה כל הר־הצופיס.

מסביב. ההר את שמקיפים גדולים
 נגד הלוחמים מן שחלק בעוד

 כמה ממנו להוריד רוצים הפרוייקט
 לקוו• מתחת ולהנמיכו קומות,
 הקיימים, הבניינים של הרקיע

 — ההיפר את בדיוק מציעים אתם
 ץ מדוע - יותר הבניין את להגביה
ש מוזר ראשית, :ירמיצקי משה

 יודעים ואינם קו־רקיע על מדברים אנשים
 של קו־רקיע זה מה מדברים. הם מה על

 בעיר־העתי- עומד כשאתה האם ז בניינים
 גגות בין קו איזה להעביר יכול אתה קה

 זה בניין ולומר הר-הצופים על הבניינים
? מאחר גבוה או נמוך הוא

מת כך. מדברים שאנשים בורות זוהי
מ מטרים של גובה הפרשי על ווכחים
 שהעיין מה כל קילומטרים. של מרחק

 של לקו־הרקיע ביחס צורות זה קולטת,
בניינים. של נעלם לקו ביחס ולא הגבעה,

ל שונה כיום המצב השמן: יצחק
התוכ את כשהתחלנו שהיה מזה חלוטין

כבשה שהאוניברסיטה המיבנה כרגע ניות.

 רואה הוא מה ״אינטרקונטיננטל״,
 ץ המלון כשיקום יראה ומה

 כיפת■ אד ישר עינו הולכת כיום
בניי גוש רואה הוא אחריה הסלע,

 רבי- כיניהם מאוד, מכוערים נים
 קודק, טדי שד ההרשים הקומות
 1כיפת את לו שמגמדים מיבנים
דו הכיפה נשארת עדיין אך הסלע,

צב בגלל צורתה, כגדל מיננטית.
 שבו הרחב המישטח בגדל עיה,
המרכז. היא לכדה. עומדת היא

 כאשר ץ מחר כף ישאר זה האם
 ימינה מעט מבטו את יסיט הצופה
 גדול יותר הרבה משהו וידאה
 ז הסלע מכיפת ורחב
 ז הדברים שני בין היחס יהיה מה

 השאלה הצגת אופן :השמן יצחק
ב עומד אדם אם מסויימת. טעות בו יש

 איננו חוא והלאה ממנו ומסתכל ירושלים
 המבט פנוראמה. רואד, הוא צירים. רואה
 מניפה. מין יחד ויוצר הצדדים את קולט
 הזה, האגן של המיוחד המיבנה בגלל
 והנכון היפה מעגליות. מערכות רואה הוא

 המערכת מן יוצא אינו שהוא שבמלון,
בה. ומשתתף אותה מדגיש להיפך, אם כי

 מסויימת שעה ישנה בירושלים :לדוגמה
 שכל אדומה שעה מן אור־אחרון, של

 היה הזה הבניין אם בה. בוערות הפיסגות
 לעשותו, שמציעים כמו כזה ונמוך, מפורק

 עם אחרון, אור של המערכת בתוך אז
ב אבל יופיע. לא הוא מוארות, פסגות
 אור־אחרון עליו כשיפול שהוא, כמו בניין

 הזה קו־הזכוכית על המאונך, ליבו על
 אדום אור ממנו יוחזר מרכזו, את שחוצה
ה שעל ומהכיפות מהצריחים כמו בדיוק
 עושה הוא משתתף. הוא מסביב. פסגות

 כמו אחרון אור קליטת ל11נ הפעולה את
בסביבה. אחרים אלמנטים

 שהוא או המערכת את מחליש הוא אז
בפעי משתתף הוא גם אם אותה? מחזק

אותו. מחזק שהוא ברור הנוף לות
 המיגדליב למערכת מצטרף הזה, המיבנה

 חל? להיות הופך הוא בירושלים, שקיימת
 שבפס־ הדומיננטי המשמעותי, הקצב מן

אגו־העיר. את המקיפות גות

818 הזה העולם




