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 העובר, העכור הגל
 על נוספת, אחת פעם

לה עשוי מחשבותייך
 גורם על־ידי מוסר יות

 עם פגישה :בלתי-צפוי
 או לגמרי חדש אדם

 — העבר מן איש עם
 הרחוק מהעבר אבל

 דעתך תתני אל יותר.
יו השליליים לצדדים

או הסובבים של תר
שלהם. האנושי החום את העריכי .תך
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טיפשונת, לא את לא, <
 את מזניחה סתם את

 הסיכויים ואת עצמך
מאושרת. להיות שלך
 את לשנות גם יכולה את

 תלוי זה אבל — הדבר
 בעצי לשלוט ביכולתך

 הרבה שחשוב ומה בייך,
 במצבי־הרוח — יותר

 הכרוניים ובדיכאונות
בעל־ אתה אם שלך.

לחתום. ולא להחליט, הרגע עכשיו עסקים
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 שלן המרכזיות הבעיות
מ השבוע, סובבות׳

 החלטות לשתי סביב
 עליך שיהיה מרות
 בענייני־בספים :לקבל

 אירגוניים. ובעניינים
לע יכול שאינך זכור
 בעצמך, הכל את שות

 כוחותיך. על ושמור
ש שמוטב גם זכור

 ההכרעה את תידחה
 המוקדם. לכל הבא, לשבוע הפינאנסית

 מס־ בלתי״שכיחה פגישה :תאומים בת
 על-ידי תידחק היא מנוחתך. את דידה

 זוהי — זאת ובכל שוטפים אירועים
בדרך־חייך. לטובה מיפנה של התחלה
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מו שהיה הכבד הענן
תק־ ועל זכרונך על נח

 השבוע מוסר, וותייך
פשוטה, חוויית על־ידי

ובלתי־צפוייה. תמימה,
בחב עצמך מוצאת את

 מסוג אנשים של רתם
מטה והס לגמרי, אחר
 ואת רוחך מצב־ את רים

 להלך שוב, מסוגלת,
 ובשבילי־החיים בגנים

 אותו מחדש. הכל להתחיל לך וניתן כאילו
 ימצא, קודרת, חווייה עברה שעליו סרטן

גדול. אישי, באושר פיצוי זאת, לעומת
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במיו נוח יהיה לא זה
 אתה אם אבל חד,

להס יכול אתה רוצה,
 חריג- כאב-הראש תכן.

 בטווח־קצר, הצרות עי,
 שונאיך עם הפגישות

 שקולים, אלה כל —
 להתמיד תדע רק אם

 התפנית. עצם על״ידי
 ובלתי- נעים מיקרה

 להתגלות, עשוי צפוי
אי איבה של כתגלית תיזהר, לא אם

אל מיקצועית. קינאה של או שית
ממנו. נפגעת שאת לו תראי

לא-איכפתיות. של פנים העמידי
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 את בה תקופת־האושר
 אם — ממשיכה מצוייה

 קטנים ענני־סערה כי
 בצורת באופק, מופיעים

עבודה, התחייבויות
 או נושים עם פגישות
טו ידידות עם מריבות

 אל אך במיוחד. בות
 את עז רצון עם דאגה,

 זה מכל לצאת עשוייה
 עוסקת את אם בשלום.

לגמור דעי — מקבילים רומאנים בשני
אותו, להסוות לפחות או מהם, אחד עם
 החבילה יכל להתפוררות יגרום שלא כך

חו זהו ומכאן. מכאן קרחת תצאי ולא
ימין. ברגל שתתחיליהו ומוטב מסובך דש

עסת
0ד*.(:זהנחן.<1

■2 5 2 3 6 8■

 ועצבים הומור חוש בסבלנות, ניחנת אס
 להם זקוק תהיה חזקים,

 הקרובים. בימים מאוד
מסי בך המקנא מישהו

לשני רק הידועות בות
יכול כמיטב יעשה כם,
 במידת־ יצליח וגם תו
שמו עליך להפיץ מה

רי את ולהבאיש עות
חשובים. במקומות חך

_____________יהין טובים סיכויים
הרומאנטי. במישור לך
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 החיים את קחי באה, ודאגה הולכת דאגה
 ודואגת בעלך את מזניחה את בקלות.

המי על יתר לילדיך
להי עלול בעלך דה.
 תשומת- ולחפש פגע
 הוא זרים. בשדות לב

 מהבית להיעדר יתחיל
עי שתיפקחנה לפני
 פועל ההרגל כוח ניך.

 מוטב לרעתך. השבוע
 פעם הקדשת לו היה

 לחידושים תשומת־לב
מ בלתי ולאפשרויות

 אל קפדנית. דיאטה על שימרי קובלות.
התזונה. הרגלי את שני מראיך. את תזניחי
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 בעצח ותראה, סביבך הבט
להת כדי שבת ליום
 א׳ ביום — לפעול חיל
לאח תיתן אל ב׳ או

 אפם את לתחוב רים
בווי תרבה לענייניו•

 בהם תתריס ואל כוחים
 גם — הצודק ■שאתה
 ברוב כך, יהיה כשזה

 מאידך, ימות־השבוע.
 פגישה אף תחמיצי אל

 ואל קשת בת מעניינת,
היוזמת. להיות להסס לך

חכה טוב. כי
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 השבוע סוף לקראת יכסו סוערים עננים
שלך. האהבה חיי את
— נשוי אתה אם

 סוערת מריבה תפרוץ
 אם אשתך. לבין בינך

תי — חברה לך יש
גדי, בת את גם פרדו.

ה דבש תלקקי לא
ת : שבוע ל תיפרדי א

ה מאדם ארוך זמן
אליך. מאוד קרוב

תר המופרזת שתייתך
ידידיך. את חיק

¥ ¥ ¥,
כס בעייה בגלל ותיק חבר עם מריבה

 לך לגרוס עלולה פית,
 נפשי מתח השבוע

 יתן לא אחד מצד עצום.
 ידיד לזנוח מצפונך לך

 זאת כנגד אך בצרה,
מבחי מסוגל תהיה לא
כ לו לסייע נפשית נה

ש החלטה כל דרוש.
 זו לדילמה ביחס תקבל
 אתה כי הרגשה לך תיתן

חשוב. משהו מפסיד

ו11נתו
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 יום כספיים. לסידורים מתאים ג׳ יום
 לא בשורה לך מביא ו׳

 זהו נעימה. כל״כך
הרו לאלה טוב שבוע
להשתזף, לבלות, צים

ה לקראת כוח לאגור
 כל־כך לא — באות

 בייחוד לעסקים. טוב
 שותפיך אותך ידאיגו

 בית סידורי ושכניך.
— בזריזות לסיים יש

 שי- לך יביאו אחרת
חדש. הרבה אין בחזית־הלב ברון־ראש.

 בפברואר ו9
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במדינה
שירותים

׳,הנחש׳□ .,□אפאר׳

בחיים של
 זסאפארי להינגס כדי

— כסף משלמים רמת״גן 7ש
״ אד ארי אם כ״ס

חיגם חיים בודים שד
 בדעתם מעלים לא אף תל־אביב אזרחי

 שמורת־טבע, מצוייר, בקירבתם שממש
 לשער יש •נחשים. של טיבעי סאפארי

עליח. שמעד, לא שמורות־הטבע רשות שגם
בת בואכה יפו דרך מתל־אביב הנוסע

 במבואות להיעצר אלא צריך אינו ים,
 לצעוד ,וד,מוריקה המטופחת בת־ים, העיר
 נמצא הוא והרי מערב, בכיוון מטר מאה

אחר. בעולם
 נדמה ראשון ממבט שופכין. של אגם

אין אבל טיפוסי. אפריקאי לכפר נקלע כי

כיצת־השופבין
!' ? עיזיס אנחנו, ״מה

 לעיר השייך עירוני, שטח זהו כפר. זה
 מצוי הוא .404 רחוב לו קוראים בת־ים.
 במרכז בבת־ים. וגובל •ג׳, סחנה באיזור
בק שביניהם שיחי־פרא, המגודל האיזור

 רחבת־ ביצה מצוייה ורעועות, נמוכות הות
 מאגר ספק מי־גשמים, ביצת ספק ידיים,

מי-שופכין. של
 הביצה, מעל המתנשא גבוה עמוד על

 עמוקים.״ מים ״זהירות, שלט: מתנוסס
כבדים. יתושים ענני מכוסים הביצה פני

 סיפרה שנה,״ 17 •כבר פח גרה ״אני
 בגיל־העמידה. אשה ,404 רחוב תושבת
 כאן יש פה. לחיות יכולים לא ״אנחנו

 יתושים, :בגן־חיות למצוא שאפשר מה כל
 זה הוא ההבדל אבל נחשים, עכברים,
הבית. בתוך מסתובבים הם שאצלנו

 לנשום, אי-אפשר פה, לישון ״אי־אפשר
 פעם, אחד, מפקח היה כלום. אי-אפשר

 לנו, אין ועד ונעלם. בסדר, שיהיה אמר
 אנשים הרבה מכאן. בורח שיכול, מי וכל

 והיא צעירה, בת לי יש המקום. את עזבו
הבי שלה החברות את להביא מתביישת

 אותה.״ מאשימה לא אני תה,
 עושה •מה הזה, העזלס כתב לשאלת

 רק ״•אני אמרה: בנדון, מישרד־הבריאות
טרק איזה בא שנים שלוש שלפני יודעת

 מה זה והסתלק. שעות כמה עבד טור,
 חברת־החשמל, עשה. שמישרד־הבריאות

 •עלינו.״ שמעה לא עוד כנראה זה, לעומת
 19 פה גר ״אני ,הזמן. בל חולים

 מתושבי הוא אף צעיר, בחור סיפר שנד״״
 אמר פעם- פה היה ״ראש־העיר המקום.
 הגיעו. לא הפחים פחי־אשפה. שישלח

 תופס הוא שבוע כל דוד, לי יש אני
 נחשים.״ שישה לפחות
 מישס־ בידיה מחזיקה השטח מרבית את

 שלושים־וחמישר. •שבבעלותה ערבית, •חה
ה את קנה המישפחה אבי אדמה. דונם

הבריטי. המנדט בימי •עוד שטח,
 העיריה אבל האדמה, את למכור .״רצינו

 אחד סיפר טוב,״ מחיר לנו נותנת לא
 שנה. 40 מזה •זה במקום המתגורר •הבנים,

 יש, מה הזמן. כל חולים פה ״האנשים
 ? בני-אדם כמו שנחיה לנו לדאוג אי־אפשר

 אנשים?!״ או עיזים אנחנו, •מה
 בכתב טעה הזקנים, המקום מתושבי אחד
 תל־ •עיריית לעובד וחשבו הזה העולס
הת להתלונן,״ כוח כבר לי ״אין אביב.
 מרוב שלי הבית •את רואים לא ״כבר פרץ.

 ואמר מהעירייה מהנדס פה היה חורים.
 •תנאים פה לסדר בשביל כסף הרבה שצריך

 ביוב כסף? אקח אני מאיפה אנושיים.
 שמובילה •תעלה לי יש לי. אין — נורמלי

 בחצר.״ לבור הביוב כל את
 בתקציבה נחשים. כמאורת חחיים

 בבעיות המתלבטת תל־אביב, עיריית של
 להעניק •שבכוחו סעיף אין ושונות, רבות

 רחוב לדיירי מינימליים אנושיים תנאי־חיים
 ה־ •ורוחשת המצחינה שמורת־הטבע ,404

הגדולה. העיר בגבול השוכנת -יצ-ס.

 חודשים נמה ״רנני
 הח״רים עם שוחחת■

 ־ באנויקה המצו״ם
אותם פגשתי השבוע

והם שוב,
לדבר.״״ סירבו

 נפאל, מצבא איו״ם, חיילי שרה **
 ניצבו ונמוכי־קומה, רזים שחומים, <
 ליד או״ם בנקודת המידבר, בלב דום

קנטרה.
 את שטפו ומייבשים לוהטים גלי־חום
 ולסו־ לכפור בארצם המורגלים הנפאלים,

 עינוי להם היה הכבד החום פות־שלגים.

 בעמידת־ ניצבו החיילים אולם בלתי־נסבל.
זע. לא בפניהם שריר אף •מתוחה. דום

 ניצבנו ישראליים, חיילים קבוצת אנו,
הת עתה בסקרנות. בהם והתבוננו בסמוך

צב ״מישמעת המושג פשר את להבין חלנו
 שיסביר היגיון כל היה לא עיוורת.״ אית

 הרצון זולת זאת, להם מעולל מפקדם מדוע
וה הישראליים החיילים על רושם לעשות

סביב. שנאספו מצריים,
 ברחבי מפורסם אינו נפאל שצבא כיוון
ש כצבא או במיוחד, עז־רוח כצבא העולם
 עם הרי חדישות, תיאוריות־לחימה פיתח

 החביבים, הנפאליים לחיילים הכבוד כל
ממו בעמידת־דום אותם שתקעה הפקודה

 הפכה לא המידברי, החום בגיהינום שכת
צבא. אותו של למעריציו אותנו

 המצרים
מדברים אינם

ב בקנטרה, האו״ם לנקודת נענו ך
קבו לבתיהם ללוות כדי סיני, מידבר 1 !

 מרצועת־עזה, סטודנטים של גדולה צה
 על־ לכאן הובאו הללו במצריים. הלומדים

 ביקורי מיבצע במיסגרת המצרי הצבא ידי
הקיץ.

 לפי התפרקנו, הישראלית בנקודת־הגבול
 השטח תוך אל והמשכנו מנישקנו, פקודה,

 אג״ד, אוטובוסי בשיבעה או״ם שבשליטת
השיי בראש הבאים. כל את לקלוט שנועדו

 קצינים שני ובו או״ם, ג׳יפ התייצב רה
השיירה. את שהובילו
 לנקודת הגענו לכן קודם ימים שישה

 שבין שטח־ההפקר על שבקונייטרה, או״ם
 סטודנטים ללוות כדי לסוריה, ישראל
 ניצבו הם כאשר בסוריה. הלומדים עזתיים

 והרישוי, הזיהוי נוהל את לעבור כדי בתור
 — הארוכה הנסיעה בשעת ולאחר־מכן,

 עתה הדדית. סקרנות גילינו עימם. שוחחנו
הב הסטודנטים עם לשוחח להוטים היינו
ממצריים. אים

 לא היעודה. בשעה או״ם לנקודת הגענו
 המתנו הסטודנטים. לקבוצת זכר כל היה

 ניראתה אז ורק תמימות, שעתיים במקום
מת כשהיא המצרית, האוטובוסים שיירת
לעברנו. קרבת

וה הסטודנטיות ירדו השיירה, בהיעצר
 לסככת־עץ. מתחת והתגודדו סטודנטים

 אל נילוו מצריים וקצינים חיילים מיספר
ה אנשי־הצבא עימם. ושוחחו הסטודנטים

הישרא אנו היטב. לבושים היו מצריים
לבו היינו לעומתם, המילואים, אנשי לים,
 והנהגים הסבלים אולם פרוע. ברישול שים

 הללו ההצגה. את לחיילים קילקלו המצריים
 מהומה הקימו פלאחים, בבגדי לבושים היו
 לבאזאר המקום את והפכו דבר, כל על

מיזרחי.
 בהליכי החלו ישראליים מימשל פקידי

ביעי התנהלה העבודה והרישום. הזיהוי
 וזיהוי רישום נסתיים שעתיים תוך לות.
הבאים. 270

להע המצריים הסבלים החלו עת אותה
 אוטובוס־ על הבאים חפצי כל את מיס

 הביטחונית הבדיקה אג״ד. של חבילות
 אינה המגיעים הסטודנטים של בחפציהם

ל באל-עריש אלא או״ם, בנקודת נערכת
 לבאים דאמייה ובגשר ממצריים, באים

מסוריה.
 אך המצריים, החיילים עם לשוחח נסינו

 הסכם לפני בשעתו, מאתנו. התעלמו הללו
ה בגדה •מוצבים היינו הפרדת־הכוחות׳

 איסמעיליה. מול סואץ, תעלת של מערבית
 פסקו כאשר שם, לשהותנו האחרון בחודש

הדוקים יחסי־ידידות פיתחנו חילופי־האש,


