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 ועוד _ עולה תמתח
 בטרם לעלות, עתיד

 מפעילותן נחת תראה
 הוא העיקר הנוכחית.

 השבוע, לחסתפסך, לא
 נוספים. אנשים עם

 בשקט, הפל את לקחת
 כ• טובות, ולעשות
 גם לפן. נדרש כשאתה

 שמבקשים האנשים אם
 בעצם, הם, ממן, זאת
 בכלל, נסבלים. בלתי
 משתנה מצבך יזיק.

ביום החדש, הירח עם — לחסד
בזהירות. אחריו עקוב הבא. שלישי
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להת תלך אל !סכנה
 או ד׳ בימים בים רחץ

 בת לשייט. תצא ואל ה/
חופש, קצת קחי :שור

לעיי תתני ואל תנוחי,
לי־ שלך הכרונית פות
מב ממש. למחלה הפך
 זהו בידורית, חינה

משע ואף מצויין שבוע
 חזקים הפלירטים שע:

הכאובות, האהבות מן
 מן מרתקים שישי־שבת של לויים
 או לימודים להזניח לא השתדל מודים.

מכריע. שבוע לימודית, מבחינה :נות
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טיו שום .'השבוע לא
הזע לנסוע! לא ! לים
 בתחילת שעברת זוע

 לתת ממשיך החודש
 אולם אותותיו. את
 מה על לחשוב די לא

 — לן עושה שהמצב
מש לעשות חייב אתה

 שאת זיכרי לשנות! הו
 — בפח ליפול יכולה

 עק־ מזל בן עם בייחוד
 אותו ותחשבי באקראי תפגשי אותו רב,

 תהססי אל בתחילה. סימפטי, לבלתי
 מדי. מאוחר שיהיה לפני הקשר את לנתק

במנוחה. הרבה מאוד. רע שבוע לאמנים
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לך. מחכה נפלא שבוע
ההול ביחסיך בייחוד

בת־ עס ומשתפרים כים
לה שהחליטה זוגתך

 קבל איתו. בסדר יות
פתוחות. בזרועות אותה

 הכל הפיננסי במישור
 המשיך כשורה. מתנהל
 וכה כה בין אתה לבזבז,

 בבת־אחת לזכות עומד
כסף. של ניכר בסכום

בנא לעבוד המשך בכסף. לעבוד המש!-
 מעריכים שלך הבוסים ובמסירות. מנות

 שבוע מצפה סרטן, בת לך, זה. את
זה. את נצלי תענוגות. רצוף שכולו
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 תיכ- אותה הנסיעה
 במקומה תידחה. ננת

עצ את לעניין תצליח
לגמ שונה במשהו מן
 בת עם היכרות רי.

תוצ תישא גדי, מזל
היא חיוביות. אות

 את שתנצל לן תגרום
ב כשרונותין מלוא
עלין, האהוב שטח
שהאנ לכן יגרמו אשר
אותן. ויכבדו יעריכו אותן הסובבים שים
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 אף ואולי כולו, השבוע
יעמ הבאים, השבועיים

 התרגשות של בצילה דו
 עליך שתעבור גדולה

מסויי־ החלטה בעיקבות
 ההחלטה מקבל אם מת.
 אין עצמך, אתה הוא
ב קשורה שהיא ספק

 אחר אם שבלב. עניינים
הת תהיה המחליט, הוא

לאינט צמודה רגשותך
 כך, או כך קרוב. אדם של חשובים רסים

 לאנשים אותם גלה רגשותיך, את תכלא אל
 של גדולה למנה ותזכה לך הקרובים

רגשו מלגלות תמנע אס אך עידוד.
נפשי. לדיכאון להיתפס עלול אתה תיך,

 אנשים תתגשמנה. תוכניותיו כל השבוע
 השבוע אמצע מלא. אמון בך יתנו שוב
ל המתאים הזמן הוא

 חתום והישגים. פעילות
 וההסכמים החוזים על

 לחתום היססת עליהם
 היזהר שעבר. בשבוע
 כידיד המתחזה מאדם

 להילוות והרוצה טוב
 תחת מקום. לכל אליך

שני המשעמם הרומן
 סערת תבוא — הלת

רגילה. בלתי אהבים
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 לנוח לן שיאפשר יחסית, שקט שבוע
את לקראת כוח ולאגור רגשית מבחינה

 שיוצבו גדולים גרים
 הקרוב בעתיד לפנין

אמ יכול, אתה ביותר.
 במאמצים לפתוח נם,

 נאןם הישגים ולקצור
 מאחר אן עתה, כבר

 רחוק שיפוטן שכושר
 והאינטואיציה משיאו,

 לעיתים בן בוגדת שלן
 תעשה טוב קרובות,

 מלנקוט תימנע אם
בטיולים. הרבה הנוכחי.
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 ואינך עתידך, על מספיק לחשוב טורח אינך

ש האינפורמציה את נכון באופן מנתח
 תהסס אל לידך. הגיעה

 בת־זוגך עם מלהתייעץ
 שמור עבודה. בענייני

 הגדולים ההישגים על
 לאחרונה הגעת אליהם

 קשת בת תפטפט. ואל
 שאי־אפשר זכרי —

 כל כולם את לרמות
בדברייך, הזהרי הזמן.

__________ מע־ את היטב ושקלי
לצרה תיכנסי פן שייך,
העתיד. על ברצינות לחשוב התחילי גדולה.

בשלב יוזמה
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 זאת ובכל — שונה הכל עכשיו
של את מוצא אינן
 להימלט לא נסה וותן.

עצ רחמות תוך אל
ה עצלותך אם מית,

 את תסכל לא ענקית
ב הטוב. מוחן כוונות

השבוע, בסוף ג׳, יום
מתאו שתיזהר מוטב

 אם בייחוד — נות
חמים. בקירבת אתה

היזהר. בים, בהתרחצן
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והאי המיגבלות מן להשתחרר הצלחת אם
 רב, לא זמן לפני עליך שהוטלו סורים

 תלויות שאינן מסיבות
 כי השבוע תיווכח בך,

נפ חדש לעולם השער
ה חידוש בפניך. תח

 עם החברתיים קשרים
 לך יסייע ותיקים ידידים
 בתנופה ולכבוש לחזור

 החברתית העמדה את
 במשך לך שהיתה
 את — דלי בת שנים.

 יותר החבל את מותחת
אינם שיקולייך מדי.
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 לא בהחלט ואתה — לשיאו מגיע המתח
 תן חולמת. בצורה ימין את לנצל מצליח

 אבל — ללכת לעצמן
חלש״אופי. תהיה אל

 אל בריאותן. על שמור
 הקשרים את תקלקל

האמיתיים. ידידיך עם
לחם, תזדקק אתה
טו את שוחרים והם

חו כאוב ניתוק בתך.
ל השבוע, בסוף פך,

 על לקחת לא עילה
נו התחייבויות עצמן

תי אל — דגים בן אל ובצדק. — ספות
ארון. לטווח להתחייבויות או לחוזים כנס

לגביו. נכונים

 בפבדואר^- פו
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במדינה
)30 מעמוד (המשך
 להשליט ניסה בו צבאי, מיסדרים מיגרש

ו מסורבלים טכסים מיכלול בעזרת סדר
מיותרים.
מנה שמונה של המצומצם החוג בקרב

כ לפניו שמו הולך בישראל, הטאבו לי
הביורוקראטית. ההמצאה גאון

בשי כיום הנמצאים הטפסים מרבית
 הארץ רחבי בכל הטאבו במשרדי מוש

 או דירה רישום של פשוט תהליך הפכו
 עורכי- מביו מעטים שרק למבוך״ מגרש
הטפ כל מפיתוליו. לצאת יודעים הדין
גורן. אבישי של היוצר דמיונו פרי סים

 טאבו מנהל קריגמן, דב בעוד אולם,
 תל־אביב על החולש העיר,—תל־אביב

 רוזן מאיר ורמת*השרון< גבעתיים רבתי,
 פתח־ על החולש פתח־תקוה, טאבו מנהל
 ו־ הוד־השרון בני־ברק, רעננה, תקוה,

הצ האחרים הטאבו ומנהלי כפר־סבא,
ב שעומד הניירת הר על לגבור ליחו
 אף עמיתיו על גורן התעלה ליעילות, דרך

זה. במישור
 אצלו להמתין יש שלושה או שבועיים

 האחוזה, ספרי ממשרד רישום לתמצית
פתח- בטאבו נמשך דומה שתהליך בעוד

גורן אבישי הטאבו מגהד
— ותעודות אישורים

שקנה. הרכוש בעד מלאה תמורה שילם
 הוא, גורן של המקובלים מתרוציו אחד

 אינו הדבר שבכולם. העמוס הינו שמשרדו
 תל־אביב־ בטאבו נפתחו 1972 בשנת נכון.
 25כ־ טיפלו ובהם תיקים 15,000 דרום

 פתח- בטאבו נפתחו שנה באותה פקידים.
ש הפקידים ומספר תיקים 8,000 תקוה
בלבד. שמונה היה בהם טיפלו

ל מבקרים מיספר לפי נקבע עומס
 גורן של במשרדו הפקידים מיספר פקיד.
 מאיר של במשרדו ממיספרם כמעט כפול
רוזן.

האמי הסיבות בארונות. חיפושים
ל אחרות הן ולפיגורים לסחבת תיות
 במחלקת לעבור צריך טאבו תיק כל גמרי.

באג שונים אישורים לקבל החשבונות,
 שבטאבו בעוד הלישכה. של שונים פים

 בידי הסמכויות כל מרוכזות פתודתקוה
החש את עורך שאף והקופאי, הרשם
 אלה, סמכויות מפוצלות במקום, בו בונות

פקי ארבעה בין תל־אביב־דרום, בטאבו
 הטיפול משלבי אחד כל בתום שונים. דים

גורן. של לאישורו התיק מועבר
 בחמישה התיקים נמצאים מכך כתוצאה

 אחד בארון להמצא תחת שונים, ארונות
 לראות וניתן פתח־תקוה, טאבו כדוגמת

מ עוברים הלישכה פקידי את בקביעות
 שעקבותיו תיק, ומחפשים לארון, ארון
 קודם חודשים ארבעה או שלושה אבדו
לכו•

 המגעים שכל מאחר מרפקים. כעלי
גו באמצעות נעשה לפקידים הציבור בין
 ארוכים תורים למצוא ניתן בלבד, רן

 המנהל, של דלתו על יום מידי צובאים
 תלונות לקבלת פרט בדבר עוסק שאינו

 בבקשות או בחשבון, שנפלה טעות על
 דחופים״ ״תיקים של תורם את לקדם
 או לקונה חיוני העיסקה גמר בהם אשר

למוכר.
 עילית מעמד יצרה זו, מעוקלת דרך

 שמצליחים מרפקים, בעלי עורכי־דין של
 על הנערמים התיקים ים לתוך לחדור

מ ולדלות הלישכה פקידי של שולחנם
ל זוכים גם הם הנכון. התיק את תוכו

 התיק, דחיפות בדבר גורן של הכרתו
התור. לראש המועבר

 הדרושים, הקשרים לו שאין הציבור,
 גבי על חודשים בסבלנות להמתין נאלץ

 יום הנמשכת עיסקה לגמר עד חודשים
ב ימים ושלושה פתח־תקוה בטאבו אחד

תל־אביב־העיר. טאבו
 קורן בין השוררים המתוחים היחסים

המהירה והתחלופה שלו העובדים לוועד

תל־אביב־דרום כטאבו ארוכים טורים
וסחבת אדישות לצד —

עס לגמירת התור דקות. עשר תקוה
ב נמשך האקם־רס״ל, של בטאבו קאות

 שבטאבו בעוד שלושה, חדשיים ממוצע
יומיים. או יום נמשך הוא ת״א־העיר
 ה־ ברישום הפיגור תרוץ. מול אמת
 ל־ מגיע האחוזה בספרי הגמורות עיסקות

 בעוד ת״א־דרום, בטאבו תיקים 5,000
 עיסקה כל נרשמת פתח־תקוה שבטאבו

 פירצה בחזקת הוא זה פיגור ביום. בו
 מגרש או דירה בעל שכן לגנב, הקוראת

 פעמים, מספר רכושו את למכור יכול
ב הראשון המכר רישום יופיע בטרם
 של חוב בעלי יכולים כך האחוזה. ספרי

 שכבר רכוש על עיקול להטיל המוכר
ש בקונה זו בדרך ולפגוע מזמן, נמכר

 תורמים הם אף בלישכתו, הפקידים של
במקום. ולסחבת לאדישות מעט לא

ע ש פ
ת ד כו ל א מ ד מוצא ד

 רוצה צעיר עבריין
 טוען למוטב, לחזור

לו מפריעה שהמשטרה
מת אחת!״ הזדמנות עוד רק לי ״תנו

 שלא אחרי, ירדפו ״שלא והבה, משה חנן
 לא עוד אני ולילה. יום אותי יטרידו
ה־ הדרך. בהתחלת רק אני מועד. פושע

;ת.?,


