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 בפח, ליפול יכול אתה בו הזמן עכשיו
 כל על תשמור לא אם

 ולא שלד הקשרים
 כל פעמים אלף תשקול
 שאתה נכון הצעה.

 נכון באופיין, הרפתקן
לדב זקוק שאתה גם

 ש״ כדי חדשים, רים
 פעם כל אותן ילהיבו
 אפשר אי אבל מחדש.

 הוא ג׳ יום להגזים.
 כלב״ מבחינה מסוכן

השבוע. דווקא בזבזן תהיה אל :לית

¥ ¥ ¥

הש סוף ביימי בייחוד מתאונות! היזהר
יכול, אתה אם בוע.

 הזה לשבוע התנהג
חופ של תקופה כאל
 תנסה אל ורגיעה. שה

מא־ עצמך על לספות
 תעשה ואל מצי־יתר
פגי שור: בת שטויות.

 הנראה אדם עם שה
כ ראשון, ממבט לך,

תג במיקצת, חשוד
 .תוסיף המתח, את ביר

קל. לבשי לגמרי. חדש רובד מכריך לחוג
¥ ¥ ¥

 לזוז נכון הייה מנוסה, למלח בדומה
 — העיקר רוח. כל עם

 במקום תיתקע שלא
הת תקבל שלא אחד,

 מרחיקות- חייבויות
 תבטיח ושלא לכת,

 עשוי אתה הבטחות.
מבו לאשה צער לגרום

 להביא עשוי וגם גרת,
 גבר עם ניתוק לידי

 טובתן. את השוחר
 לקשרים שבוע זה אין

הנאה. יביאו קצרים מסעות רומאנטיים.

סאומיס

?מ<
שו של עצותיהם את תקבל לא אתה אם

 תשכיל אתה תפיך,
מדב מסקנות ולהסיק
 עליהם ואולי — ריהם
נאה. בהצלחה תזכה

 יום על במיוחד חל זה
ה באמצע־תשבוע ,,ג

 הרומאנטי הקשר זה.
נד ואשר חלמת עליו

מת־ כי לך, היה מה
ל־ יגיע — מנץ חיל __

 באמצע מלוא־פריחתו
הזאת. ההזדמנות את תחמיצי ז*ל השבוע.

¥ ¥ ¥

 לרוחן בהחלט היא נקטת בה הדרן
הזרו הפחים ועל-אף

 היא — פניה על עים
ל אותן תוביל אשר
לה רוצה שאתה מה
 צרין שאתה ולמה שיג

 עלין כי זכור לעשות.
 על כל, קודם לסמון,
 גם נסה אבל עצמן.

 עד באחרים, להתחשב
 היה אפשר. שרק כמה
 ואל בתגובותיו, מתון
הקצר. לטווח מתוכניותין דבר תגלה

¥ ¥ ¥
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 למפח־ לך יגרמו סוערים דיעותחילוקי
שי :דבר אין נפש.

 באמצע ירח, לאור חה
ה את תשפר השבוע,

ית אין־הכר. עד מצב
 יגרום שזה אפילו כן

ל־ הקשר להתלקחות
ביו רציניים מימדיס

תע אשר קנייה תר.
עשו־ שישי ביום שי
ל אותך להוביל ייה

מעניינת. חדשה היכרות

 מוטיף החודש בתחילת שעברת ■הזעזוע
או אותותיו. את לתת

 על לחשוב די לא לם
 לד עושה שהמצב מה
לע גס חייב אתה —

לש כדי משהו שות
 זכרי מצב. אותו נות

ב ליפול יכולה שאת
 מזל בן עם ביחוד פח,
 אל בתולה. או גדי

הק את לנתק תהססי
מאו שיהיה לפני שר
רוחך. מצב־ ירומם זהוב בצבע בגד מדי. חר

מאזנ״ס
1838831^8

¥  ¥ ¥

 מרחיקים חדשים שקשרים הדבר טבעי
היש הזכרונות אה
 מוסר- תרגישי אל נים.

 תחיי כן. על כליות
 יותר עוד הרגע, את
לפרנ דאג הרגיל. מן

 לטווח ביחוד ; סתן
יכול, אתה אם ארוך.
 חוזה על אפילו חתום

קבלני. הסכם על או
 למקורבין נחת גרום

 פינאנסי צעד על-ידי
השבוע. בעיקר וסגול, חום לבשי נבון.
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 נכון? זה, את תעבור שלא חשבת !אוף
 הגיע לא עדיין אבל
עכ רק להירגע. הזמן
 לכל זקוק אתה שיו

 ולכל שלך כוח־הריכוז
 בוז־ שלך. העצבים

 ב־ עצמך קחי :קשת
 הס רומאנים ידייס.

ברי אך חשוב, דבר
 קשר עדיפה. אותך

ל לך יגרום משפחתי
היז בלתי־צפוי עונג
זו. קייץ בתקופת בייחוד משפעת הרי

שס ון
ר 23 מב ב  ־ בנו

נד>יי־זר.ר 20

¥  ¥

 לא זה שבת. ביום בייחוד בשקט, שב
ג>'. להסתנן כדאי
 לבלי הטיבעי רצונן

הי> הפירסומים גם
, .־ לז עשו לא רונים

״ מוטב טובה. קא
הי; בענייני תתרכז

 שי בני בענייני-כספן.
• אתה — היצירה

 •י בבצוי לחוש שין
השיגו• אן מסויימת,

רו את אם בן. תלוי
השבוע. סוף עד זאת דחי בהישגים צה

¥  ¥  ¥

ה תשומת קל את להקדיש הזמן עכשיו
 לא אם לעבודה, לב
ל גם עלול אתה —

 לגמרי. אותה הפסיד
 ובייחוד השבוע, סוף
 את מביאים ה/ יום

 שלך הגדולה התוכנית
ו מאז לנקודת־השיא.

ל תוכל לא שוב אילך
מו ולכן דבר, שנות

ב הכלי שתתכנן טב
מנה אתה אם קפידה.

מיד. אותו הפסיקי נשוי, גבר עם רומן לת

זלי
אר 20  - ביגו
ר יזו א בפברו
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 את אם אבל שכזה. מאומץ שבוע עוד נו,
 המצווה כל את עושה
 ממוניין על-ידי עליין

— שלן הבוסים או
שכ על הפסדן יבוא
 עד !תבזבז אל רן.

 חייב אתה הבא לשבוע
ובהח בהוצאות לקמץ
זו זאת. לעומת לטות.

ל מצויינת תקופה הי
 לחשוב תוכניות, הגות

ל חדשים, דברים על
לנסוע. ולא להשתזף הים חוף על פוש

במדינה
תיירות

♦ ר3מדד מ>כרים איר
 בסיגי גויה־מידבר

 דמוקד״תיירות ך־5ה
ביגלאומי

אל־ למשרד שנכנסה הצעירים חבורת
ו הקבלה פקיד אל פנתה בפאריס, על

 לנוייבה!״ לטוס רוצים ״אנחנו לו: אמרה
מהירח. נפלו כאילו בהם ׳הסתכל הפקיד

 באדיבות, להם אמר בכתובת,״ ״טעיתם
 אולי תיפנו לישראל. רק טסים ״אנחנו

 הסעודיים...״ לנתיבי־האוויר
 בישראל,״ זה בה ויי נ ש לנו אמרו ״אבל
 הצעירים. יאחד התעקש
 הפקיד. פסק כזה,״ דבר ״אין

 מוזרה מציאות שיקף זה קצר דו־שיח
שלמרבית בעוד האחרונה. בשנה ■שנוצרה

 קסומים, נופים להציע יכולה נדיבה
מ ניתוק ובלתי־מקולקל, מופלא חוף־ים
 מיד־ ואכסוטיקה הזיהום־הסביבתי, מוקדי
 עוד יש זה מסוג מקומות אבל ברית.

 הבהיר, בנושא שנעשה מחקר תריסרים.
מבו לכפרי־נופש פוטנציאליים תיירים כי

 ותנאים. נופים רק מחפשים אינם דדים,
פעילות. גם רוצים הם

 בישראל התיירים של העיקרית הטענה
 לבלות וכיצד לעשות מה להם שאין היא,

אליהם. מובאים שהם במקומות
הח מכך כתוצאה חדש. מערב־פרוע

 אלא כמקום, רק לא נדיבה את למכור לו
 של מדוייק פירוט הכוללת כתוכנית, גם

 פעילות השבוע. מימי יום לכל פעילות
 נמשכת מזורז, בקורס־צלילד, מתחילה זו

טיו בסביבה, במאהלי-הבדואים אירוח דרך
ומס קתרינה, ולסנטה לשארם־א־שייח לים

 שהנופשים פרי־הים, של במישתה תיימת
בפי תת־מימי. בדיג אותו צדים עצמם

נוייכה בכפד־הנופש נופשים
? הנודיסטים איפת

 כמעט אומר נוייבה השם אין הישראלים
 גוה־ עם מתקשר הוא למעטים ורק דבר,

 דווקא הרי אילת, מיפרץ בחוף מידבר
 קשר להם שאין אירופאיים, נופשים אצל

 ול־ למושג הפד הוא ישראל, עם מיוחד
שם־דבר.

 פאראדוכס כמעט נוצר מכך כתוצאה
 אנשי בעוד ישראל. של במפת־התיירות

 חמור, משבר על מתלוננים התיירות ענף
 בבתי־ התפוסה כי טוענים והמלונאים

 של חסר־תקדים לשפל ירדה בארץ המלון
 כפר־ דווקא זוכה אחוז, 48.5 •של ממוצע
 לתפוסה ובלתי־ידוע, נידח מידברי נופש

 ברחבי־העו־ סוכני־נסיעות כימעט־מליאה.
 לתיירים נדיבה נמכרת שבאמצעותם לם,

 גדלות הזמנות על מדווחים מחפשי־נופש
השנה. חודשי כל למשך והולכות

 הערבי השם נדיבה, פעילות. רוצים
 סיני, בחוף קטן בדואי נווה־מידבר של

 נביעות, כמושב ישראל מפות על מופיעה
 בעוד אבל לאילת. מדרום קילומטר 70

והחדי המפוארים בתי־המלון שתפוסת
לעו אחוז 37ב־ השנה ירדה באילת שים
 בית־ תפוסת גדלה שעברה, השנה מת

 מושב על־ידי שהוקם האכסוטי ההארחה
 בעיקבות אחוזים• ממאה ביותר נביעות,
 מקומות דווקא המחפשים מחו״ל, התיירים
 החלו עממי, לנופש ומבודדים נידחים

המקום. את לגלות הישראלים גם
 חדרים 50 יש נדיבה של נביודההארחה

 בונגלוס עשרות כמה ועוד ממוזגי-אוויר
 200 הכל בסד המעמידים ומיתקני־חוף,

 זה שלא מסתבר אבל לנופשים. מיטות
ה ברחבי נופשים היום שמחפשים מה

 סוכני-הנסיעות להם שמכרו מה עולם.
 דווקא היה באוסלו, או בלונדון שלהם,

המידבר.
נו בזאת לתיירים. מידבר למכור קשה

לחב פנו הם עצמם. נביעות אנשי כחו
 ליטול מהן ביקשו ותיירות, נסיעות רות
 שלהם. הפרוייקט שיווק את עצמן על

 על המיבצע את נטלה טורם קופל חברת
ש בחו״ל, במסע־מכירות החלה כתפיה,

חדש. אתר־תיירות מכירת •של לדגם הפך

 יצא בנוייבה, מבילוי שחזרו הנופשים
החדש״. הפרוע ״כמערב לתהילה שמה

 איך התיירים את לפתות הוא ״הקונץ
 אמר טובה,״ חברתית במיסגרת לעשות־מה

 שיווק את עצמו על שנטל פילובסקי, עוגי
הפרוייקט.

 את המוכר הפרוספקט כולל השאר, בין
 שבקירבת־ ,הבטחה לאירופאים נדיבה
 אם ספק נודיסטי. מחנה גם קיים מקום

 המדוייק מקומו על להצביע יכול מישהו
 מי שכל העובדה אבל כזה. מחזה של

 כיברודחוף לעצמו ליטול יכול שרוצה
 ולהפוך לנוייבה, מאילת בדרך מבודדת

 כימעט שלזרים פרטי, נודיסטי לחוף אותה
 קיים שאינו לוכסוס — אליו גישה שאין
 — התיכון ובים באירופה אחר חוף בשום

זו. להבטחה גם כיסוי מעניקה

ר1נ ע
ז רו כ א ה ב ד ש

ת ה א מ ח ^ד מ ה
 מפיצי שד מישפמם

 - המילחמה את שחזה הכרוז
 לפגי ימים 10 גפתח

שפרצה

 !חשוב :הבאה למילחמה תגוייס ״בטרם
 כל את ישראל ממשלת ומיצתה האומנם

 בעידן האם, ? השלום לקראת האפשרויות
 לבסס ניתן והאלקטרוניקה, הטכנולוגיה

אחרים?״ או אלו גבולות על ביטחון
 שני הפיצו אותו כרוז, -מתוך קטע זהו

 ידועות לדמויות •שהיו צעירים, בחורים
האחרונות. בשנים הפגנות־השמאל בהווי

 ׳מהווי נלקח כאילו הנראה שהכרוז, אלא
 — ׳מזמן כבר הופץ ממש, אלה ימים

 — מנבא הוא כי ידע ולא ניבא, למעשה
יום־הכיפורים. ׳מילחמת פרוץ את

1927 הזה העולם


