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 הרפתקה — טלה, בת
 באופק. קצרה רומנטית

 המשותף חדש תחביב
 חונך מבני ולרבים לך

ל ותובן עניין יעניק
 ט■ אותך ויוציא חייך

סו את ממנו חשיעמום
ה רב• זמן בבר בלת

 של בסימן יעמוד שבוע
רכי חברתיים, בילויים

 חדשים ידידים שת
 זה שהתרופפו קשרים של מחדש והידוק
 שאתה לחופשה אידיאלי השבוע מכבר.
 תופתע. שקט, למקום סע לקחת, מהסס

* ■¥■ +
 את מגלה לא הוא אם

 סימן זה אץ אהבתו,
לביי אלא לאדישות

צי שור, בת שנות.
ה תבאנה לא פיותיך
 חסני סיפוקן, על שבוע

 ואל האכזבה את לך
 לך צפוי לכלום. תחכי
 נפש חשבון של שבוע

ידידו יחס מנוחה. ואי
 את ישפר צפוי בלתי תי

 יותר. ורוד לך ייראה והעתיד רוחך מצב
¥ * *

תז עברו מימים אהבה
בל במתנה אותך כה
 ומעניינת. צפוייה תי

 ייפתרו ראשון ביום
ש בעיות״עסקים כמה

 מנוחתך את הטרידו
 האחרונים. בחודשים

 שבשלושת בתנאי אבל
 של הראשונים הימים
 מלוא תשקיע השבוע
 השכימי בעמל. מירצך
 — פרנסתו ברא יומו, ברא קום:
הצהריים. שעות לפני גם אבל

? י,׳
ה מצפה סרטן בת לך

לא־נור־ הפתעה שבוע
 מאדם דווקא מאלית.

 ציפית לא ממנו אשר
מא אינך מדוע לכלום.

 הוא זוגך? לבן מינה
ש למרות אותו. אוהב
התפ את משחק הוא
 ליבו הקשוח, של קיד

 מחלה לו. ורק לך שייך
או לפקוד עתידה קלה י *"־־

 מיציאות הימנע השבוע. סוף לקראת תך
 סרטן, בן בערבים. בעיקר מהבית רבות
בקלות. מזה תצא ולא שוב לחלות יכול אתה
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 צפויים האהבה בחיי

 לא אשר זעזועים לך
 למרבח אך לך, ינעמו
 די הכל יסתדר המזל,
 העליונות יחס מחר.

חב כלפי מגלח שאתה
 ל- יגרום לעבודה, ריך

 אל חמור. די סיכסוך
 יתר חשיבות תייחס
 ש־ ותיק ידיד לדברי
ש ייתכן אותך. יתקיף
 קינאה. פשוט היא להתקפה הסיבה

 ייפתר. הסיכסוך זח שבוע בתחילת
* * *

 מן לדמויות תניח אל
אותך, להטריד העבר

מנע במייוחד והיזהר
 תתן אל היסטריות. רות

ל הכרונית לעייפותך
תז כי עליך, השתלט

 אם מירצך, לכל דקק
 ברומן להצליח רצונך
 נטייתך למרות החדש.
 צא — בבית לשבת

 בשם ותפסיק, לבלות,
 אותו. תפגשי לעסקים. הזמן כל לדאוג האל,
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 כולן יהיו הן השבוע, הפתעות לו יהיו אם
להח תגיע היסוסים, אחרי סוף־סוף, טובות.

 השתדל חשובה. לטה
 אחריותו את להוכיח

ב צא כשרונותיו. ואת
ב לטיול השבוע סוף

להי יש החופשי. אוויר
 אתה מהצטננות. זהר

 תתמיד ואם — מאוהב
 נמצא אתה באהבתך,

 לקראת הנכונה בדרך
 לו זכאי שאתה האושר
 לידיד לב שיס כל־כך.

 נבון. כאדם מעריכו שאתה גבה־קומה,
יכשילוך. הן השבוע, לעצותיו תשמע אל

+ * *
 מטפלת לא את למה ז מתבטלת את למה

 ותתחילי בראי טוב הסתכלי ז בעצמך
ש מה כל את לתקן
 אפילו — תיקון צריך

ב כרוך התיקון אם
— עקרב בן הוצאות.

 לך שיש המרץ את נצל
 שניחנת ההעזה ואת
 אל טבעי. באופן בה

לעבו מחבריך תפחד
יכולים לא הם — דה

אפילו רגל לך לשים __
 של נסיעה ינסו. אם

 צרות טובות. לתוצאות תביא קרוב אדם
 דבר של בסופו יגרמו הכנסה מס עם

לטובתך. הדעת על מתקבל בפיתרון
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 ולך אליך, המגיעה הצעה כל היטב בדוק
 למען שבידך מה את תסכן אל בטוח. על

ה מפוקפקות, עיסקות
 מכדי רב רווח מבטיחות

 השבוע הגיונית. להיות
 אצל רבה להצלחה תזכה
מ היזהר השני. המין
 בת וטלה. בתולה בנות
מתאו הזהרי — קשת
הידי יחסי ומקשת. מים
ה הגבר עם שלך דות

 לאהבה. ייהפכו נשוי
 את לאבד לא הזהרי
ידידים תעזבי ואל הראש,

* * *
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 גם אפשר לבזבז בחסכנות. לנהוג נסי
לא. השבוע רק אבל אחרים, בשבועות

בעבו מסויימת הקלה
יכו בטיול, מלווה דה,
או בפניך לפתוח לה

 היזהרי חדשים. פקים
 נגדך שחורשת ממזימה

יו גלח מדומה. חברה
 לסובב עירנות תר

 מאבד אתה — אותך
החברה עם הקשר את

היום המציאות ועם __________
מסביבך. אשר יומית י ׳
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ל ותיפרח תלך שגילית החדשה הידידות

לקל תוכלי לא תרצי, אם אף נפלא; משהו
 דלי, בן אתה אותה. קל

 ארוכה. לנסיעה התכונן
 לאישיותה תוסיף היא
 לכיסך, גם תרצה, ואם

 לעבודה חבר של קינאה
 את לשבש תצליח לא

 ייחש־ סיכסוכיו דרכך.
 יתנו שלו והבוסים לו

הג׳וב את לך דווקא
___________ שחור חתול חלמת. עליו
והיח שניכם בין עבר
 אך מצטערים, שניכם התקלקלו. ביניכם סים

והודה. גבר היה בכך. להודות מתביישים
¥ ¥ *

 הקשה מהמשימה ידך את שתמשוך מוטב
תק אל מזמן. לא עצמך על נטלת אותה

 למען מדי יותר ריב
 ושמור בצרה, ידיד

ה כתפיך. על ראשך
 עם המתוחים יחסים
 בחיק ישתפרו בן-זוגך
 השבוע בסוף הטבע.
נעי פגישה לך צפוייה

 לביאה עם מאד מה
 תאבד אל מקסימה.

 העצמי ביטחונך את
שיטחיים, קשיים בגלל
ש בידידים אמון ותן

 לשחק הפסק בעבר. עצמם את הוכיחו
לעצביך. חמור נזק מביא זה בקלפים.
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במדינה
)34 מעמוד (המשך
 ומזלגות. סכינים מספיק אין כי ידיים,
 אין גם לפעמים בכלל. אין וכפיות כפות

 לנו מחליפים זמן קצת כל אוכל. מספיק
 נשארים אנחנו חחברתיים. המדריכים את

מדריך." אף בלי ארוכה תקופה
 בסמוך לחיילים. פורחות נערות

 יחידות המשמש שטח, נמצא לכפר־הנוער
 בנות ״נערות אימוני־שדה. לצורך צבאיות

 ונשארות' החיילים, אל בורחות ארבע־עשרה
 חבני, סיפר שלמים,״ לילות לפעמים שם

 מישרד- במיסגרת שנים שמונה זה העובד
 שבע עבד לניצנים בואו וקודם החינוך,

 בבאר־ בבית־ספר כמורד,־להתעמלות שנים
ה בוחרים מה משום לכך, ״פרט שבע,

 אולם־ על הסתערויותיהם את לבצע חיילים
 פיו שפוצה מי ואין הכפר, של ההתעמלות

כך.״ על
הש וללא מוזנח, עצמו אולם־ההתעמלות

 על פזורים עיתונים מנופצות, זגוגיות גחה.
״בי ספורט. ציוד כל בנמצא ואין ריצפתו

 נתנו לא אבל כדורי־רגל, מההנהלה קשתי
 טוען הרכישה,״ לצורך התקציב את לי

 מתגוררים עצמם ״המדריכים חבני. משד,
 ההנהלה אנשי בעוד עלובים, בצריפים

מפוארים.״ בבתים גרים
 המוריקים, בשדות ערכית. עכורה

וד,מ הגדולה וברפת לכפר־הנוער, סביב
 ערביים. פועלים בעיקר עובדים שוכללת
 בוקר כל ״מגיעים משה, סיפר ״חלקם,״
 בכפר. ללון נשאר חלקם עזה. מרצועת
הרפתות.״ ליד עלובים צריפים להם אירגנו

 מגמות- קיימות הציוני בכפר־הנוער
 לימאות. ומגמה חקלאית מגמה :לימוד

 סיפר לימאות,״ במגמה שעובדות ״בחורות
 בעיקר ״,עוסקות החברתיים, המדריכים אחד

 בחדר-האוכל. שונות ובעבודות בניקיונות
 ימאיות. תהיינה לא בלאו-הכי שהן אומרים

 לימודיהם שהתחילו תלמידים, 320 מתוך
 רק השנה בסוף נותרו זו, שנה בתחילת

המחפי התנאים בגלל ברחו, השאר .260
רים.״

 ביוב נמצא התלמידים מגורי מאחרי
 במיקלחות למרחקים. סירחונו שמפיץ פתוח,

 הילדים, לטענת פעם,״ ״אף חמים מים אין
 בחדרים החלונות רוב ראי. אף בנמצא ואין

 הילדים מיטות. ארבע חדר בכל שבורים.
 סדינים. ללא קרועים, מיזרונים על ישנים
מלוכ צבאיות שמיכות הוא היחידי הכיסוי
 חמישה לפחות נוקו לא בתי־ד,שימוש לכות.
 הזה העולם כתב של סיורו לפני ימים

 אמורי בכל שוררים הרעים הריחות במוסד.
כפר־הנוער. חניכי של ביתני־המגורים
מ- רבים חסרי־מעש. מכתוככים

הממוטה תכתיים אדיה :ימים
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בקחיינט
ד..—4 לגילאי והנזיועדים

 ומעוניינים ישפנו ההורים
 מתבקשים מקומם להבטיח
 ההרשמה שאלון את להחזיר

תל־אביב,־יש 33053 לת.ד.
__________ ראל.

ישראל כעיתוני המודעה
? לירידה עידוד

 חסרי־מעש, משוטטים ניראו המוסד חניכי
לע מה ״אין אחר-הצהריים. שתיים בשעה
 נראו מהם אחדים אומרים. הם שות,״

 בכניסה, האסור הרחצה, בחוף מתרחצים
 מדריך. השגחת ללא היו הם הכפר. שליד

 ״צריכה חבני, משה הסביר ״למעשה,״
 השעה עד לפחות פעילות לילדים להיות
 איכפת לא כאן אחד לאף בערב. שבע

 בחורשות הכביש, על מסתובבים שהילדים
 האסור.״ ובחוף־הרחצה

 אז — מאיתנו איכפת לא אחד ״לאף
 אחד אמר לנו,״ שבא מה עושים אנחנו

במוסד. החניכים

בניצנים קיר על כתובת
? לציונות חינוך

יורדים
0*1349)1 גני־הילדי□

 יפקח הישראלי מישרדיהחיגוך
— כגיו־יורק נני־ילדיב על

 גיכיון כעלות יהיו הגננות
כארץ שרכשו

 לגני ההרשמה תסתיים אלה ״בימים
מ שיופעלו בניו־יורק, ישראליים ילדים

 לגילאי והמייעודים בקווינס 1976 ספטמבר
ב התפרסמה זה בסגנון מודעה .״4—5

 בארץ. עיתונים בכמה האחרונים שבועות
 הקרובה בשנה לפחות לשהות שמתכוון מי

 אלמוני לתא־דואר לפנות הוזמן בניו־יורק,
הרשמה. •שאלון ולקבל בתל־אביב

 בניו־יורק. מפקח מישרד־החינוך
 ניתן בדואר, לפונים שנשלח מדף־ההסבר

 העומדים אחדים בגנים מדובר כי להבין
ה שנת־הלימודים תחילת לקראת להיפתח
ה את שבנידיורק. קווינס ברובע קרובה

 מעוניינת זה שבשלב מנהלת, תנהל גנים
 חתומים ההסבר דפי בעילום־שם. להישאר

בלבד. ״המנהלת״ בשם־התואר
 נתן בישראל מישרד־החינוך-וד,תרבות

 כי מבטיח, דף־ההסבר אלה. לגנים חסותו
 בעלות ישראליות גננות תועסקנה בגנים

 הניסיון את שרכשו לאחר תעודוודהסמכה,
 על־פי יהיה חומר-ד,לימודים בארץ. הנדרש

 בארץ, מישרד-החינוך של תוכניודד•,לימודים
 בגנים ,לימוד-שפודד שגם כמובן ובפיקוחו.

עברית. תהיה
̂  מת- אלה, בימים לניו־יורק. עובריב

ה בנידיורק״, ישראל ״גני משרד ארגן
ו בתל־אביב, אי־שם במקום־סתד שוכן

 לפיכך, לניו־יורק. מושבו מקום את מעתיק
 מיפ־ משליחת להמנע מתבקשים ״הנכם
 להורים, המנהלת פונה לישראל,״ רעות

 לילדיהם ויהודי ישראלי לחינוך הדואגים
בארצות־הברית. גם

 ברו־ גני-ילדים ייפתחו הראשון בשלב
 אלד, בגנים בני־יורק. וברוקלין קווינס בעים

 מה כאחד. ויהודים ישראליים ילדים ילמדו
 המדוייק מיקומם גלויות.״ ״שילוב שנקרא

 רק שיירשמו להורים יימסר הגנים של
,לימודים.-שנודד לתחילת סמוך

 ̂ דולר 25 יהיה אלה בגנים שכר־ר,לימוד
 הוזהרתם ראו ישראלים, אבל לשבוע.

ל הסעות יהיו ״לא דף־ההסבר: מעל
המעונ להורים ״נסייע אבל, לגן!״ ילדים

 תחת משותפות, הסעות לארגן בכך ינים
 מספרים, כך סך-הכל, ההורים.״ אחד פיקוח

בניו־יורק. מסוכן די
 דף- ילדיכם״. את לראות ״נשמח

לר ״נשמח באופטימיות: מסתים ההסבר
 להעניק ונשאף במיסגרתנו, ילדיכם את אות

יש? מה בניו־יורק טוב.״ יהודי חינוך
 את לאתר היה אי־אפשר בתל־אביב

 ז הסתם מן בניו־יורק.״ ״גני-ישראל מישרד
 או בקווינס החדש למקומו כבר עבר

 קיים היה לא בכלל אולי או בברוקלין,
 זהו יורדים עבור מקום, מכל בתל-אביב.

לא־רע. פיתרון

ס,-/ס ד־ רד דד־ו ירד




