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אבל — כועס ידידן

 מראים זה בשבוע לו.
דואט־ שינוי הבובבים

שלא שחשבמ יייי טי• ■ יסתדר — בסדר יהיה ס ג ^ 
 בכל דבר. של בסופו

1 כנראה זהו השטחים. 4 0*2 1- 
 טליים. שלכם, השבוע

 90£11£113 הר* טיילו היטב, בלו
 הטבע בחיק בעיקר בה,

 למה לב תשימו אל החיים. את ונצלו
 כבר היא מה אומרת. ממול שהשכנה

דעתה. על אותה מעבירה הקינאה ז מבינה

* * *

 שאתה יודעים כולנו
 לפתור שבכוחך בטוח

 כל של בעיותיהם את
 אבל אליך. הפונים אלה

 אל בחייה — השבוע
 עשוי אתה עצות. תתן

 זה מתוך אחרים, לסבך
 שכולם חוישב שאתה
 התנאים כמוך. בנויים

אחד, לכל שווים אינם
 לסבך שעלול נתון וזה

 רואה אינך אתה כאשר בייחוד אותך,
לג עשוי אתה בייחוד הזולת. נקודות את
 לבן וגם דגים לבת לשיברון־לב רום
שור. בן להתפרץ, לעצמך תתן אל דלי.

* * *

 לחשוב טורח אינך
 עתידך, על מספיק
 באופן מנתח ואינן

 האינפורמציה את נכון
תה אל לידך. שהגיעה

 בך עם מלהתייעץ סס
 עבודה. בענייני זוגך

ה ההישגים על שמור
 הגעת אליהם גדולים

תפט ואל לאחרונה,
 — תאומים בת פט.
 כל כולם את לרמות שאי־אפשר זכרי

 את היטב ושקלי בדבריין הזהרי הזמן.
 כדאי גדולה. לצרה תיכנסי פן מעשייך,

עתידך. על ברצינות לחשוב שתתחילי

* * *

 תמיד המצביע מצפן כמו
חוזרת, את צפונה,

למצ מדאיגה, בהתמדה
ולקשרים ישנים בים

 דעי !היזהרי ותיקים.
 הדומה תגובה כל שלא
בעבר בה-נתנסית לזו
 שאת מה עם זהה —

 עשוייה את יודעת• כבר
בטוחה קרקע על ללכת

 במוקש ולהיתקל —
 לסבך לא מאד הישמרי — לכל מעל ריגשי.

 מן כמה פי עזים ריגשייס בקשרים אדם
 בעצם, את, התכוונת לו הקל הבידור

בהיר. ללבוש השתדלי — סרטן בת

* ¥ *

במי- הצלחה נשקפת
■ כספיס חפינאנסי. שור ג ץ ר ■ !

85^ ממה מהר יותר הרבה
 זאת לעומת שציפית.
 מיס- להתרחש עלולות

||§^ חק־ אי-נעימויות פר ף | 9ן
 העני' במקום שורות

■ דווקא שיגעו מבלי דה,  י-די.;,: ן
^111^18 תש- אם לך. ישירות ,11

 בצידקת בעצמן תכנע
סביבתן. על תשפיע לך׳ שנולד הרעיון

* ¥ *

אינו הביטחוני המצב
תוכ על להשפיע צריך
היומית העבודה ניות
שינה תדיר אל שלך.

ה סיבות בגלל מעיניך
המדי בניהול קשורות

 להתייחס השתדל נה.
למת ראש בכובד יותר
 לא משהו סביבו. רחש
המש בחוג יקרה נעים
לק דווקא שלך. פחה

- רוח נחת במעט תזכה השבוע סוף ראת  י
 או יקרה, מתנה קטנה, כספית זכייה
 ינתק קשורה היית עימו גבר דומה. משהו
יחזור. הוא תתייאשי, אל איתך. יחסיו

מאזנ״ס
טמבר 23  - בספ

*באוקסובר22

 של שעריה בפנייך ייפתחו השבוע בסוף
 פגישה לנצל תדעי אס — חדשה אהבה
 יכול זה צפוייה. בלתי

וה הגדול היום להיות
 קרע חייו. של מאושר

הפ לו יגרום בבגד
 במקום ומבוכה סדים

מת זה שבוע ציבורי.
 המלתחה לחידוש אים

 בזבזנות, בלי אך שלך.
 עלולה זו בבקשה.

 לגביך. קריטית להיות
 מדאיג הכספי מצבך
 — בדרכך תתמיד אס אולם ובצדק. אותך
 לבלות. הרבה רב. שכר למצוא עשוי אתה

* ¥, *
 מעליך, והוסרה שעלתה הגדולה העננה

ל־ לן מאפשרת עדיין
 החופשיות במלוא זוז

עקרב מזל לבני הרצויה

בשקט, הכל את לקחת

עבודת-בית של שבוע

ביתך. יפקדו ידידים
* ¥1 *

עצ חזרת.להיות ממושכת, הפסקה לאחר
 אתה ממנה היחסית השלווה את נצל מו■

 את לקדם כדי נהנה
 לשפר בעבודה מעמדך

 במישפחה. היחסים את
 שותפיך על עין פקח
 ואל לך, הכפופים ועל

 תנופה. מדברי תתרשם
 תניחי אם — קשת בת
 תגרמי עלייך, לרכב לו

היח ואת לעצמך, סבל
 במאום. תשפרי לא סים
תקי להיות תפחדי אל

 יזדרז לא הוא צודקת, שתהיי בתנאי פה.
חשובים. אתגרים לך יצוצו השבוע לברוח.

 אתה עליך. עוברים טובים אך קשים ימים
אינך אבל זאת, יודע _׳

 ה- מלוא־המאמץ את
כך, משום ממך. דרוש

 ואת האחריות את פזר
 כל על-פני העבודה

8 8§ תש־ אל ימות־השבוע. $|
ב־ אונך כל את קיע
כס■ כל ואת אחד, יום

ויחי אחת בנקודה פן ■623יי*£*£פ
ל תידרש אתה דה.

עדיף. מה החליט
*¥- !-¥- ־¥-

ה מן קשה פעילות לך צפוייה השבוע
 בלתי־שיג־ וגס רגיל,

ב כמו ממש רתית,
 עליך יהיה שעבר• שבוע

כוחו כל את לאסוף
 והנפשיים, הפיזיים תיך,
 במשימות לעמוד כדי

 אם לבצען. עליך שיוטל
חול על להתגבר תדע
 — שלך קטנות שות

עצ לאנוס נסה תצליח•
כסף. לבזבז לא מך

¥ ! ¥ •¥■
הק שהאנשים וההבנה האהדה למרות
לפ תיאלץ כלפיך, מגלים אליך רובים

 המצי- הבעייה את תור
עצמך. בכוחות לן קה

 לך לעזור נסיונותיהם
מתח ויוסיפו ייכשלו׳ ■

 שהוא למצב מיותר
 הפ- חכי. בלאו גרוע

לן צפוייה נעימה תעה •ב'
השבוע, סוף לקראת ::-■׳-■׳ -■'׳״:

טו- לגמול אפשרות וכן •■?
לידיד טובה תחת בה ^02933■

 מחברה הזהרי קרוב.
ב מחשבותיה את המסתירה קרובה,
חלקלקים. חנופה דברי של מעטה

במדינה
)26 מעמוד (המשך

 לאתר מנסים כי נמסר הזדמנות באותה
 עד אך זה, בעניין המטפל הפקיד את

 עדיין יותר, מאוחר ימים כחודש היום,
 את למצוא מישרד־התחבורה הצליח לא

ה בדבר •תגובה ולמסור האמור, הפקיד
 בנחל אסונות למנוע כדי שינקוט צעדים

אלכסנדר.
 הנחל לאין־עףוך. המצב החמיר בינתיים

 היחידי, הגשר את הציף גדותיו, על עלה
 המקומי, השילטון מראשי איש אך והזדהם.
 רוצה אינו המישטרה, או המקומית המועצה
 ל־ קץ לשים על־מנת להתערב, כניראה

התמימים. למבקרים הנשקפת סכנת־המוות

צה״ל
של אנאטומיה

מילואי□ שירות
גמשך? המחדל חאם

 יחידת חיילי שואלים
שירותם בתום מיזואיב

 לביתו ששלח פרטי מכתב זהו
 שגויים צח״ל, של מילואים חייל

חו תשעה ,8!נוס לשירות־מילואים
 ״העולם המילחמה. אחרי דשים
 מיכתב לפרסם לנבון מצא הזה״

וקיצו השמטות תוך כמלואו, זה
 כיוון לעניין, נוגעים שאינם רים

 הרגיטותיהם את לשקף כדי בו שיש
 של המילואים מחיילי חלק של
״ל. צח

 45 בן מילואים שירות בתום השבוע,
 כי הרגשתי מאוכזב. עצמי מצאתי ימים,

כושל. מילואים שירות זה היה
 רק אזרחיים בגדים ללבוש הספקתי

מי שירות סיימתי מאז חודשים שלושה
שתחי חודשים חמישה בן רצוף לואים

 שוב כאשר יום־הכיפורים, במילחמת לתו
לשירות. נקראתי

 ארזתי המציאות. עם להשלים לומדים
 שם ההתייצבות, לנקודת ונסעתי חפצי

 מהרה עד הוותיקים. חברי כל את פגשתי
 ב״סיבוב״ המילחמה, אחרי כי לי התברר

למ המגוייסים שואפים השני, המילואים
לת מוכנים הם יעילות־יתר• בצבא צוא
 שירגישו ובלבד כוחם מלוא לעניין רום

 פועלת הצבאית והמכונה זז משהו כי
כראוי.

 התגייסותנו עם מפרכות. משימות
 ממחנות אחד בלב צבאי במאחז הוצבנו

ב רגלי, פיטרלנו עזה. ברצועת הפליטים
המר בשוק המחנה, בסימטאות חוליות,

 ובמיספר סביב הסבוכים בפרדסים כזי,
המחנה. את המקיפים כפרים
 היכן מפורטות הוראות קיבלנו יום מדי
ובי למשימה נירתמנו לבדוק. ומה לפטרל

 מוכנים היינו ההוראות. כל את צענו
 לומר שנהוג כפי מאיתנו, יפיק שצה״ל
רצי יכולתנו. מלוא את הצבאית, בלשון

מי אלה שהיו ולספר הביתה לחזור נו
 ביזבזנו שלא יעילים, אך קשים לואים

 נעשו קצר זמן תוך אבל לשווא. זמננו את
 כי לדעת נוכחו הם מודאגים. החיילים

מפרכים. עליהם המוטלים הסיורים טווחי
 — מדהימה עובדה גילינו מהרה עד

 לאלו זהות היו עלינו שהוטלו המשימות
 יחידות על שנים, מיספר לפני שהוטלו,
 אריק בפקודת שנשלחו נבחרות צנחנים

 החבלנים פעילות את לשתק כדי שרון
ברצועה.
ב להסתובב המחבלים נהגו זמן אותו

 כשקלצ׳ניקוביס הפליטים במחנות גלוי
 היה פיגועים של רב מיספר כתפיהם. על

ה שקטה מאז ברצועה. יום מדי נירשם
 איש הפלא למרבה אך שנים, חלפו רצועה,

 לעיין טרח לא הבכיר הפיקוד דרגי מבין
 להתאימה לשנותה, המשימות, בתוכנית
מי אנשי של הבינוני הגופני לכושרם

רגילה. חיל־רגלים מיחידת לואים
 היוזמה את החיילים נטלו עד־מהרה

הסיו עומס נקבע בו מצב נוצר לידיהם.
לע להמשיך יוכלו שהחיילים כדי כך רים
להתמוטט. מבלי בוד

 לתכנן טורח האחראי המפקד היה לוא
 עדיפויות, סידרי לקבוע המשימות, את

מי אנשי של הגופני לכושרם להתאימן
 אילו קובע היה בוודאי רגילים, לואים

לצמצם. אפשר משימות
 יחידה על גיפגעה. היחידה גאוות

 סמוך אחר, באזור לפטרל הוטל אחרת,
ממור היו יחידה אותה חיילי לשיטחנו.

 חיל־הרג־ כוחות על נימנו לא הם מרים•
 בסיור היה לא הצבאי התמחותם שטח לים.

חו שירתו קשה, נילחמו במילחמה רגלי.
 בקרוב כי וידעו במילואים ארוכים דשים
 ממושך מילואים שרות להם מצפה שוב

אימונים. לצרכי
,זר מדוע להם להסביר טרח לא איש

מוב עבודה לבצע כדי לשטח אותם קו'
חי״ר. אנשי -של הקת

ה המפקד כי שמועות לאוזנינו הגיעו
 מסופחים, הכוחות שני היו אליו בכיר,
ה היחידה אנשי מעבודת מרוצה אינו

טו המפקד כי לנו סיפרו קצינינו שנייה.
בתפקידם. מתרשלים חיילים שאותם ען

 השנייה מהיחידה טובים עצמנו הרגשנו
 לא למעשה, גאתה. שלנו היחידה ■וגאוות

 שבע כה המפקד מדוע להבין הצלחנו
שי אורך לכל שהרי מאיתנו, דווקא רצון
ב אותנו ביקר לא שלנו המילואים רות

 שלהם. את עשו שפיזר השבחים אך שטח,
 אי־הנו־ על אותנו לפצות כדי בהם היה
בנו. שכירסמה הפנימית חות

שבו כ-שלושה אחד, בהיר ביום לפתע,
 היחי- הגאווה נהרסה הגיוס, אחר עות

 חו־ אנשי כאשר הבקרים, באחד דתית•
ה ואילו בשטח שוטטו ליות״סיור-יום

ובמא בסיורים הלילה את שבילו חיילים
 לקראת כוח לאגור כדי לנמנם ניסו רבים

 לראות הופתעו הם נוספת, לילית פעילות
 בי- עורך מסופחים, היינו אליו המפקד את

בין עבר הוא במאחז. חטוף קור־פתע

במלכודת ילד
עבר ש בשבוע, הנחל

 ״החדרים :בביקורתיות וציין החדרים
 אסי לא מסודרות, לא המיטות מלוכלכים,

 יבריק, לא הכל מחר עד אם ברדק. בול
החופשות.״ כל את לכם אבטל

 שהוא הראשונה הפעם זו היתד, למעשה,
 מה כל זה החיילים. עם ישירות דיבר
 בינם החיילים אמרו ז לנו לומר לו שיש
 מתפרפרים השני הכוח חיילי עצמם. לבין

1 מנהיגות להפגין בא הוא ועלינו
 כל נראה לכאורה, במוראל. פגיעה

 אנשים צריכים מדוע פעונדערך. העניין
 בחייהם משמשים מהם אחדים מבוגרים,
 לקחת ביותר, בכירים בתפקידים האזרחיים

 •של אומלל ביקור מאותו ולהתרגז ללב
 בנקודה המפקד פגע למעשה, מפקדם?

שהי היחידתית, בגאווה — ביותר רגישה
 הקבוצה. מאנשי אחד לכל חשובה כה תר,

הח הם חריפה. היתד, האנשים תגובת
שיוד כפי יסדרו מיטותיהם את כי ליטו
בתל־אביב. הילטון במלון רק לסדר עים

 אותו לאחר ׳שהתגבשה הכללית הדעה את
הצעי הקצינים אחד לבטא הטיב ביקור

״יש :יובל המילואים איש הזוטרים, רים,
מ ואמינות סמכות המקרינים קצינים נם

 פקודותיהם את מבצעים אישיותם. כוח
 בדרגות ולא בהגיון גיתמכות שהן משום

 איישיות, חסרי קצינים ישנם הכתפיים. על
 מה כל עקרה• מנהיגות להפגין המנסים

 במוראל לפגוע רק זה מצליחים •שהם
החיילים.״

 מהסיורים חוזרים היינו הבאים בימים
רעננים•

 כלפי אי־סימפטיה הרגשת בנו התפתחה
בי בו, להתעניין התחלנו מפקד. אותו
ב־ העניינים מתנהלים כיצד לברר קשנו

1923 הזה העולם


