
 טלה, בו השבוע, במרכז העומדת הבעייה
א־ כל בריאותך. הוא

בה לפגוע העלול שה

ר תזניח ואל שיגרתית. י ̂ 1י
הביטוח נוליטת את

 -נבו והאמנותית. קית
בעסק. הפתעות לך נו

¥ ¥ ¥
הש צריך שאתה ימה זה חזקים! עצבים

 לא השתדל וחכה. אחוריך על שב בוע,
לקורקבן. מעל לקפוץ

לך. שיש במה השתמש
מ למצב תגיע אחרת

בקלות. תצא לא מנו
 כי צרה. לשעת חסוך
 ומי בפתח. עומדת היא
 זה לא אס החכם, הוא

 בת 7 הנולד את הרואה
הכו מראים לך ׳שור,
 אהבה של שבוע כבים

ה אך רבים. ובילויים
 מושג אותו בהכרח איננו ״אהבה״ מונח
!שתיזהרי מוטב לכן אליו. מתכוונת שאת

¥ ¥ ¥
 להעסיק עשויים בני־משפחתך עם יחסיך
 לראש. מעל עד אותך

 888^8^88^1 ורק אך מתרכזת את
 גל שמה אינך בילדיו,

 'הפ המישפחה• לראש
 לך צפוייה נעימה תעה

אל השבוע. באמצע
1 'ל בחשקעוה תגזים 9![11111 
 תעשה אם ארוך. טווה

 לאבד עלול אתה כך,
 הזדמנות אחד ברגע
 שנה במשך תשוב שלא

 בביצוע השבוע כבר התחל יותר. אף או
ה קצר. זמן לפני במוחך שעלה הרעיון

קרוב, ידיד בעזרת לבטח, יצליח הוא פעם

¥ ¥ ¥
מו רגשית. מבחינה סוער שבוע לך צפוי

 לא כדי מתמיד, יותר ער, שתהיה טב
ה ברגשותיך לטעות

 האנשים כלפי אמיתיים
 אם אליך. הקרובים

תז ברגשותיך, תשלוט
 חברתית להצלחה כה

מענ באנשים ותפגוש
 העבודה במקום יינים.

 אך איטית התקדמות —
 שבו הדיכאון בטוחה.

 באחרונה שרוי אתה
 היית אילו מהר. יחלוף

 הטוב לאדם מחשבה יותר קצת מקדיש
נשכר. יוצא ובוודאי בוודאי היית —

¥ ¥ ¥

מכ שינויים יעמדו השבוע של במרכזו
 אתה המשפחה. לבעיות ביחסך ריעים
עצ- את למצוא עלול

^הצס^ ^שה^ינויים חר

 העובדה עם והשלימי
 בעלי הם בעולם נוספים אנשים שגם
 על ותבואי להם להציק חדלי קיום. זכות

אדום. ללב טוב השבוע — המהמר שכרך.

¥ ¥ ¥
הקרו שהאנשים וההבנה האהדה למרות

 לפתור תיאלץ כלפיך, מגלים אליך בים
 המציקה הבעייה את
נים־ עצמך. בכוחות לך

יי לך לעזור יזנותיהם
 מתח ויוסיפו כשלו,
ג־. שהוא למצב מיותר

 הפתעה הכי. בלאו רוע
לק לך צפויה נעימה

 וכן השבוע, סוף ראת
 טובה לגמול אפשרות

קרוב. לידיד טובה תחת
קרובה, מחברה הזהרי

חלקלק. במעטה מחשבותיה את המסתירה

 שתש־ מוטב אז מדי. מאוחר כבר עכשיו
טמי את שתבצרי החדש, המצב עם לימי

*________ את תגלי ושלא דותייך
־ ך אתה אס הקלפים. כל

׳ יכול אתה רוצה, דווקא
והנ — תועלת להפיק

 או העייסקה מן — אה
 נקלעת. אליהם הסיבוך

 בידידך. תלוי רק זה
 ;תרזמאנטייס לזוגות

 תגיד — דלי היא אם
 והיא דלי הוא אם כן.
לחכות. כדאי — לא

¥ ¥ ¥
 להר־ יכזל שאתה מכפי יותר תבזבז

יפתי בלתי־צפויים אורחים לעצמך. שות
עשי־ אלח אותך. עו ,

^ ״ם י מ ^

ה הפתעה לך תיתכן
 מעורב להיות תצטרך בהימור. כרוכה

 מבני-משפחתך מישהו של נסיעה בתיכנון
לב — עקרב בת אליך. הקרובים או
 מתקרב. הקיץ — בהירים בגדים שי

¥ ¥ ¥
 ועל זכרונך על מונח שהיה הכבד הענן

 ̂ השבוע מוסר, תקוותיו
 פשוטה, חוריה על־ידי
 ובלתי־צפוייה. תמימה,

בחב עצמך מוצאת את
 מסוג אנשים של רתם
מטה והם לגמרי, אחר
ו מצב־רוחך את רים
לה שוב, מסוגלת, את
ה ובשבילי בגנים לך

 לך וניתן כאילו חיים
 ' מחדש. הכל להתחיל

 קודרת, חווייה עברה שעליו קשת בן אותו
אישי. באושר פיצוי זאת, לעומת ימצא,

הסיכויים כל יש — מתעקשת את אם
ש־ כפי יעלה שהעניין

לתיקון שתתרכז מוטב

ד נסיעה תחמיץ אל
 אך כשיגרתית, תיראה היא ; רומה

 לך. המתאים הקו הוא הג׳ינס כדאית.
¥ ¥ ¥

 אך — קדימה זינוק עם מתחיל החודש
 בהכרח, אינו, השבוע

ב לתוכניותיו. חיוני
 אתה אס ;ב׳ יום ייחוד

 תוכניות לבצע מתכוון
שתיז מוטב זה, ביום
תס קצרה ׳נסיעה הר.

 ואולי בסיבוכים תיים
 לילדים תתן אל באסון.
 דווקא לטיולים, לצאת

 הפני דלי: בת השבוע.
 לשיפוצים מרצך את

 ידידתך. של ובעיקר מרכילות, והיזהרי
¥ ¥ ¥

— פינאנסית מבחינה *
אפ־ מאוד. מעניין שבוע

 מקשר כתוצאה או רת
' ^ ■1 0 ש ואפשר רומאנטי 3

רב. בכסף תעלה'לכם
 ולא להמר לא השתדל

לצו שלא כספך לסכן
להי עלול אתה כי רך,
כספיות. להוצאות גרר
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במדינה
צה״ל

ראשו עד
מ׳ שד

הכובע?• ער3■
לגחש: רק יכול החייל

 כובע־הגרב האם
7 להידלק עלול ראשו שעל

 לקבל, עתיד או קיבל, אשר צה״ל מייל
 אינו באהבת־העורף, ספוג סרוג, כובע-גרב

 נועד אשר זד״ מיצרך־עזר אל כי יודע
 עלולה הקדים, בלילות ראשו את לחמם

ב׳ליתי־נעימה. הפתעה גם להתלוות
 יום־הכיפורים מילחמת פרוץ עם מייד
עצו בכמות הדוחק המיידי הצורך התברר

 להם נזקקו בתחילה כובעי־גרב. של מה
 קרים באיזורים המשרתים חיילים בעיקר

 גבור עם אך רמת־הגולן, כגון במיוחד,
 אלה לכובעים דרישות באות החלו הקור,

הארץ. אמורי בכל מחיילים
 ה־ לגידול הראשונה המיידית התוצאה

הא היתד, לכובעי־הגרב בביקוש פיתאומי
ה לסריגתם. המיועד הצמר מחיר מרת

 מסויי- ובחנויות לערך, 30ב־ס/״ עלה מחיר
 עלתה למשל, כך, .50סב־,ס/ אף עלה מות

 המיל־ לפני כובע־גרב לסריגית צמר כמות
 ׳ושבוע לירות, לעשר שמונה בין חמה
 מחירה הגיע המילחמה אחרי בלבד אחד
לירות. 15 עד 12ל־ כמות אותה של

 להעלאה היוזמה זול. סינטטי חומר
 הקיים־ מצד באה הצמר במחיר הראשונית

 מהתלהבו־ כי נסתבר, בטהרה אך עונאים.
 כובעי־גרב לסרוג למיניהן הדודות של תן

עצ היצרנים גם להרוויח ביקשו לחיילים,
מם.

 הוועד־למען־החייל פירסם ימים באותם
 ה־ הנשים התבקשו בהן לציבור, הודעות
 נקי בצמר להשתמש כובעי־גרב, סורגות
 אקרילני חומרי בעל בצמר ולא בלבד,

בנקל. הימתלקח (סינתטי),
 כמו מסויימים, בחילות חיילים לגבי

 שסיביו כזה, כובע עלול חיל־השיריון,
בנסי למלכודת־־מוות, להפוך סינתטיים,

שונות. בות
ה שהרווחים אחדים, יצרני־צמר אך

 לא עיניהם, לנגד עמדו לבדם אפשריים
 הסינתטי, בצמר הצפונות בסכנות התחשבו

 ועירבבו הנקי, הצמר מן בהרבה זול שהוא
יחד. הסוגים שני את

 לסרי- צמר שקנו הטובות, הדודות מאות
 במקום כי לדעת יכלו לא כובעים, גת

 הקור, מפני החיילים של ראשיהם על להגן
 וזאת, נוספות. לסכנות אותם חושפות הן

 בין להבחין מסוגלים מומחים שרק כייוון
 מעורב נקי צמר לבין ממש, נקי צמר

סינתטיים. בסיבים
 הוועד־לטען־ קיבל המילחמה ׳פרוץ ,מאז
 סרוגים כובעי־׳גרב ׳אלף כמאה החייל

 כובעים אלף 200( צה״ל לחיילי לחלוקה
 ימכובעים כמה עצמו). צה״ל סייפק ׳נוספים

מעורב? מצמר עשויים היו ׳אלה
? מה ד ע  כך על מתייקת תשובה כו

 מנחם אומר כמובן. לקבל, ׳אי־׳אפשר
:הוועד-למען־החייל מהנהלת ציטט,

 סינתטי, חומר עם ׳כובעים שהיו ״ברור
 ההבחנה אבל הכובעים, שאר ׳בין שהסתננו

 אלא יכולים איננו ביותר. קשה ביניהם
 הכמות בתוך קטן, היה שמיספרם לקוות

הגדולה.״
 ה־ במשך די. לא ש׳בתיקווה ,מתברר אך

לר עצמו הוועד־ל׳מען־החייל החל !מילח׳מה
 למסרו כדי כובעי־,גרב, ל׳סריגת צמר כוש

 של תל-אביב סניף לסורגות-המתנדבות.
 של לתר׳מיתם קורבן הוא גם נפל ׳זה מוסד
 ורכש שואפי־רווחיט, יצרני־צמר אותם
סינתטי. חומר שהכיל צמר של כמות

 מאנשי יאחד התקלה מקור את הסביר
:הוועד־למען-החייל

 וילגו במי׳פעלים רכשנו הצמר רוב ״את
 המחסור ׳בגלל אך נקי. היה זה צמר וקורן.
 גדולה, לא נוספת, קנייה ערכנו בצמר

 לנו סיפק שהוא וייתכן אחר, במי׳פעל
בלתי-נקי.״ צמר

 טיב מה לדעת יכול אינו חייל שום יאך
לנחש. רק יכול הוא ראשו. שעל הכובע

חוטבת המישטוה
אחד־אחד אותם

שת ־ אותם ומאו
י א חש ל ב ״ ו לח

 הת- יום״הכיפורים מילחמת פרוץ ם הגי
בפ העבריים הכושים עדת בני ייצבו ע

 והודיעו בדימונה ההתנדבות לישכת ני
 שיוטל תפקיד כל למלא נכונים הם כי

עליהם.
סוף־סוף, יוכלו, כעת כי קיוו למעשה

1 ¥ 1| | | ך  ,26 בן ויליאס, טיירון |
 בארץ מאחוריו שהשאיר ש 1111 #1
ומפרנס. תומך ללא וילדיו, אשתו את

עב בהם המקוריים, במיקצועותיהם לעסוק
 לא עתה עד אך בארצות־הברית, גם דו

 מכונאות כגון בארץ, בהם לעסוק להם ניתן
 מיקצועות כי ידעו הם כבד. רכב ונהיגת

ב־ מחסור בהם קיים וכי מבוקשים, אלה

1^ 1 11"| |  ,21ה־ בן שנייפס, דויד |
1111/1 ( |  וילדיו מהארץ, שסולק |

מפרנס. בלי בודדים, נשארו ואשתו

שלי היתה שקיבלו התשובה אך עובדים.
לית.

 אנחנו ״אבל להם, אמרו צורך,״ ״אין
 של המיקלטים את שינקו לאנשים זקוקים
לע מוכנים אתם בקטיף, ויעבדו דימונה

זה?״ את שות
 המיל- תקופת כל משך מוכנים. היו הם
 וב־ מיקלטים בניקוי הכושים עסקו חמה

 במסירות, זאת עשו והם עבודות־קטיף,
שלם. ובלב בנכונות

 הקהילה לבני עסקו. בכך רק לא אך
הנש שליחי בשם להקה בדימונה הכושית

 נשים כולל הכית, מבני איש 30כ־ מה,
 היום ועד המילחמה תחילת מאז וילדים.
 צה״ל, חיילי בפני ללא״הרף הלהקה מופיעה

במוצ הופיעה פעם ולא החזיתות, בשתי
 תחת הפגזה, בשעת ביותר, הקידמיים בים
אש.

המקום היא ישראל שלנו. הבית ״זח


