
ה למין שנוגע במה להתאפק, הרגע עכשיו
 חודש זהו להיחפז. כדאי לא בכלל, שגר.

 יותר לתכנן כדאי השבוע אבל — רע לא
 דחופה טלפונית קריאה פחות. הרבה ולבצע

 של נעים לא בעניין אותך לסבך עשוייה
 קטנה קנייה תפטפטי. אל תקשיבי. רכילות.
 הצפוי. לכל מעל ככדאית, עצמה מוכיחה

עסקים, לעשיית טוב יום הוא — ב׳ יום

★ ★ ★

ס-ס זניס
במרס 20 — בפברואר 19

 לן לקלקל העכור למצב־הרוח תתן אל
ה השבוע תחילת ואת השבוע סוף את
צד הכנסה אולי או בשכר, עלייה בא.
 תפתור שלך הבעייה את נוספת. דית
 בקשר חושים. והרבה זהירות קצת עם

 אם בעיות: לעשות לך ,בדאי לא אליו,
 זה את יוכיח הוא ציפית, לו האיש זה

 לקלקל תוכלי ולא החודש, מאוד, מהר
בכך. רוצה את אם אפילו הרומאן, את

★ ★ ★

6ץץ9| סלה
באפריל 20 — במארס 21
 אבל — פרי ממאמציך חלק ישאו סוף־סוף

 חדשים, סיבוכים באים ההצלחה, התחלת עם
דחי תן כלל. ציפית לא להם אישיים, כולל

 קרוב שהיה לאדם או יקר, לאדם רצינית סה
 לא אם גם לזד״ זקוק הוא בעבר. מאוד לך

 כמו מקום האחרים לגאוות תן אליך. יפנה
לך. ישתלם זה דבר של בסופו לגאוזתך.

★ ★ ★

אי 20 — באפריל 21 מ  ב
 סוף־סוף !פיצוי לך בא ז למסלול חזרת

 השלווה ואת החום את בקירבתה תמצא
 הנפשי אי־השקט אבל מזמן. הכרת שלא
 להחמיץ עשוי אתה בעובריך. — שלך

 מתרכז שאתה משום אחרות, הזדמנויות
 השבוע, חזק, אתה ברומנטיקה באחת.

 אפילו עשוייה בת־שור, את, הרגיל. מן
 את לקשור כדי פוטנציאלי בן־זוג להכיר
הקרוב. ה׳ או ד׳ בשום — בגורלו גורלך

★ ★ ★

^ מאוחיס
ביוני 20 — במאי 21

 נצל זורם. אבל מים, כמו לא זורם, הכסף
 תת־ ולא — ביותר המתאימה בצורה אותו
 אח כאחד. ומבצע מתכנן הפעם, שאתה, חרם

 אף על לתקן תצטרכי ידידך, עם המריבה
 הבום, עם צרות לך יש אם הנפגמת. גאוזתך

זהי היי — להיפך השבוע. ישתפר, לא זה
כך. כל אשמה לא את אם גם נורא. רה

★ ★ ★

6 סוווו 9
לי 20 — ביוני 21 ביו

האח של לעסקים תתני אל הפעם לא.
ש כמה עד — היי בשבילך. לקבוע רים
 ומתוכננת. תקיפה — מצחיק נשמע זה
 לזכות יכול בן־סרטן לגמרי. חיוני זה

 את מוצא הוא אם רציניים, ברווחים
 נועד ו׳ יום לא. או כן להחליט הכוח

 אז לנסיעת״בילויים. או לטיול עבורך
 תגרום קרובה ז בנידון משהו תעשי אולי

השבוע. דווקא עמוקה, נפש עוגמת לך
י■— י■■״ 24—

במדינה

אויה
באוגוסט 21 — ביולי 21

 עם בקשרים השלוזד, את מוצאות הלביאות
 הרחוקים ובני־המשפחה אהוביהן, ידידיהן,

 — בן־אריות פנים, לך תאיר ההצלחה שלהן.
 הצלחת־אמת. שהיא לדעת צריך אתה אבל
 טובים. מעשים של שבוע זהו חשש: אל
 רומנטית, לאהבה נועדו ו׳ ויום ה׳ יום

 ותראו — וסימפטי קטן משהו קנו עבורכם.
זוגכם. בני על החיוביות התוצאות את

★ ★ ★

11*1 91101
בספטמבר 22 — באוגוסט 22

 מפי אולי, תשמעי, — נשואה את אם
 אם ומשמחת. מתוקה בשורה הרופא

 לא בשורה זו תהיה — נשואה לא את
 מחפש אתה — בן־בתולה טובה. כל־כך

 אתה האישיים. בחייך חדשים, אופקים
 1 לאט לך אבל אותם, למצוא גם עשוי

 אין ואהבה אחד, ביום נבנתה לא רומא
 עיס־ ועקרונית. מעשית בהחלטה לבנות

ה ד׳ ביום להופיע עלולה כדאית קה
אותה. תחמיץ שלא היזהר אבל שבוע.

★ ★ ★

בר 22 — בספטמבר 23 טו ק  באו
הת אז אותה. תכיר ד׳ ביום היא! הנה

ה הפגישה להיות יכולה זו כי — כונן
 עליו היום להיות גם יכול וזה גורלית,
 למען לשונך, על שמרי השנה. כל תתחרט

 טוב, רושם עליו לעשות צריכה את השם!
 לכעוס עילות מדי יותר למשפחתך לתת ולא

 הסיכום אבל בעיות. לך יש כך גם עלייך.
חיובי. הוא בני־מאזניים, השבוע, של הכולל

★ ★ ★

|כב>- עקת
 בנובמבר 22 — באוקטובר 22

 דקור עצמך תמצא בלשונך, הדוקר אתה,
 לתדה־ ותגלה, — החדה לשונה על־ידי
 הוא ה׳ יום בעיניך. חן מוצא שזה מתך,

 שום כי אם היטב, אותו נצלו יומכם.
 את השבוע, ממך, לקחת יכול לא דבר

 גם בקופה, עולה הכסף גם הטוב. גורלך
 או לאהבה ואשר משתפרת, הבריאות

 אידי־ שבוע זהו — לאהבים יותר נכון
 ומצוברחת, מתלוננת את מה אז אלי.

ז טוב שבוע לך כשמצפה עכשיו, דווקא
★ ★ ★

 ה׳ יום ור,מתוכנן. המיוחל למסע התוכנן
ה ודאות על תשמעי לפחות או — תיסעי
 כדאי אולי ילדים. עם בעיות הקרובה. נסיעה

 מריבה שיגרתית? רפואית בדיקה שיעברו
 אי־הבנה. בעיקבות האהוב, עם סיכסוך או

 הם אחרת כן? לא כאלה, דברים ללבן צריך
 העניינים וגם זה, אבל ומסתבכים. מסתבכים
 עניין הוא שיפור קצרי־טודח. הם הרפואיים,

לדאוג. צורך אין בלבד. קצר זמן של
★  ★  ★

ו החלטית השבוע, להיות, יבולה את
 ולזכות נדיבה, או — ההפקר מן לזבות

 טוב לך ששוחרים אלה של הנדיבות מן
 אלה בין להבחין תדעי האם הכי. בלאו
 אבל רצינית, עיסקה — ד׳ יום ז לאלה

וה הקר לחוש־הביקורת תן מסוכנת.
 מעצורים בלי הפעם, לפעול, שלך מחושב

- החלטת ואם מוסריים.  בין קפוץ! י
באהבה. או בביזנס הוא המדובר אם

 הכנים מלכיאל מנופחות. הוצאות בעלת כי
 אישיות והוצאות בילויים כיבודים, מיני כל

 לגיזברית שילם .אירוח״, הסעיף תחת
לירות. 900—800 של מנופחת משכורת
 כפי — מלכיאל ניכה העודף מן גם אולם

ה רואי אצל המופקד המאזן מן שהסתבר
 — לירות 8,385.86 של סכום — חשבון

.עמלות״.
 מילגות לירות 1500 בקושי נותרו עתה

 שנאספו לירות אלף 31מ־ יותר מחוך —
תמימים. תורמים אצל

 שמלכיאל שחושב מי אישיים. עסקים
 אלא אינו — זאת זעומה מילגה שילם
טועה.

 לבית־משפט הובא כאשר יותר, מאוחר
 כהן־ יוסף ד״ר התל־אביבי השופט בפני

 חילקנו ״לא מלכיאל־כליף: אורי הודה מגורי,
 הכספים לנו היו לא שעדיין כיוון כלום

הדרושים.״
 שמלכיאל העובדה מעניינת כל־כך לא

 פרטיות הוצאות כיסוי לשם בקרן השתמש
אלו. הוצאותיו מהות שמאלפת כפי

 טלפון מספר אותו הופיע מלשל, כך,
 ובטפסי־ — והמסחריים האישיים בטפסיו

ש״ח. קרן של הרשמיים המכתבים
 אורי־נורי, של והאישיים המסחריים עסקיו

 לבני־נשים מכירת היו זמן, פרק באותו
לגברים• ואמצעי־מניעה

 שימש אחד משרד גם לירה. של קנס
 מכספי שנרכש משרד — ולקרן כליף לנורי

דמי־מפתח. לירות 7,500 ושעלו־, תרומות
 להתפוצץ. חייבת היתר. הבועה שכל ברור

 חלק אצל חשד התעורר כאשר אירע הדבר
 לפרקליטות תלונה שהגישו התורמים, מן

המחוז.
 ה- לוועד וחבריו מלכיאל אורי התוצאה:

 כהן־מגורי והשופט למשפט. הועמדו אגודה
 גם והעניש לירות באלפיים מלכיאל את קנס
הוועד. חברי את

 של סימלי לקנס נידונה עצמה האגודה
אחת. לירד,

ש־ והביזיון הללו, העונשים שכל אלא

דרכי־אדם
האיש

ת־ חנ ת הביניים ב
 התל־ בית־המשפט את מכיר ארידון משה
 עת אותו זוכר עוד הוא מהיום. לא אביבי

 נשפט שם העיר. בדרום הישן בבניין שכן
 קטנות גניבות התפרצויות, על רבות פעמים

בבתי־קפה. ותגרות
מלא, מחיר תמיד שילם אלה מעשיו עבור

 ועכבר בחתול לשחק לו נמאס אחד שיום עד
 בברנשים לשחק החליט והוא המשטרה עם

וחתיכות.
 עונה עבד שם לבריכת־שחייה, עבר הוא
 שישבו כדי לכולם נוח כסאות חילק שלמה,

 לחפש נאלץ העונה כשהסתיימה ורק נוח
חדש. עיסוק לעצמו

 לעסקים. להיכנס החליט ארידון נקמה.
 ימאים סחורות למימכר דוכן בעל טוב, ידיד

 שהסתכמו חסכונותיו, כל את שיקח לו הציע
 סחורות ויקנה לחיפה יסע לירות, באלף

להגיע. שעמדה מאונייה
 הגיע כשהוא רק ההצעה, את קיבל ארידון

 הטוב הידיד הגיעה. לא האונייה לחיפה
 למשחק אותו הזמין אותו, לנחם החליט
חיפאי. מכר אצל קלפים

 אלף עברו הערב שבסוף היתד. התוצאה
 הוא שלו• הידידים אל ארידון של הלירות

 מסומנים, היו הקלפים כי טען חמס, צעק
לו. עזר לא זה אך

 לתת השניים הסכימו נדיבות של כמחווה
 לתל־אביב, לשוב שיוכל כדי קטן סכום לו
 בעסק להתחיל בשביל מספיק היד, לא זה אך

החדש.
 פעם וכל כנפיים לו עשה המעשה סיפור
 סחורות מוכרי דוכני ליד עובר היה שארידון
עליו. מלגלגים נאים הדוב היו הימאים

 אחד וערב בשבילו מדי יותר כבר היה זד,
 אבל דוכנים כמה פרץ הוא נקמה. על החליט

 ציפה לד, מאשר אחרת התוצאה היתה שוב
ארידון.
 בשלב שיוצג, החוק עם נפגש הוא הפעם
 קרטוני, יוסף השלום שופט על־ידי הסופי,
מאסר. שנתיים לו שפסק

 והוא לארידון הקיצין כל כלו כבר עתה
 ״כבוד גורלית: בשאלה השופט אל פנה

 האחרונה התחנה היא זאת האם השופט,
?״ בחיי

ה הטובה הבשורה היתד, השופט בפי
רב. זמן מזה ארידון האזין לה ראשונה
!״תחנת־ביניים זו ״לא :השופט אמר

ת1נא1ה
המיואש

תדד מס ה
 מיואש. כליף נורי עדיין היה 1962 בינואר

 וכתב שבטירת־הכרמל בדירתו ישב הוא
 הסביר: בו הטוב, לאלהים מכתב־תחנונים

.עלי ירדו העולם בעיות .כל .  למי לי אין .
.. בודד לדבר,  כספים לשלם חייב אני אני.

מאיפה.״ ואין
 רואה — נשלח לא האלוהי המכתב כי אם
 שלנורי פלא אין ולכן ולב, כליות אדוני
מגבוה. השראה באה כליף

 את עזב קם, ,1964 בתחילת אחד, יום
 שמו את שינה לתל־אביב, עבר טירת־הכרמל,

ציבורי. לעסקן והפך מלכיאל, לאורי
 הציבוריים עסקיו מבורכת. פעולה

 ונאים פרטיים רווחים מלכיאל לאורי הכניסו
ביותר.
 שלט ׳ותלה משרד שפתח בכך החל הוא
 נזיזרח יוצאי ברית הכתובת את הנושא

בישראל.
 כש־ הוקמה, זה נשם אגודה ואומנם,

 של המוצהרת ומטרתה יו״ר משמש מלכיאל
 לבני גבוה וחינוך מילגות לספק האגודה

המיזרח, עדות
 מצד תרומות שתי מלכיאל גייס כך לשם

 בגיבוי מצוייר לירות. 1500 בסך בנקים, שני
 שכר פנקסי־קבלות, עשרות הדפים זה,

 אחוז 40 ואף 30,20 להם הבטיח מתרימים,
בפעולתו. והחל — התרומה מן

 חברי עבור — מבורכת פעולה זו היתד,
 !964—65 לשנת האגודה* מאזן האגודה.

 — לירות 31,646 — של הכנסות הראה
אגורות. 86ו־ לירות 20,211 של והוצאות

אם התרמה, של רגילה פעולה — לכאורה

 תורמים לדרישת שמה, את ששינתה •
חינוך. שוחרי — לש״ח, בלתי־מזרחייס,

בליף־מלכיאל
להתפוצץ חייבת חיתה הבועה

 העיסקית מהתלהבותו הפחיתו לא לו, נגרם
מלכיאל. אורי של

 בעתונות־ התפרסמו גזר־הדין ביום ממש
 התיווך משרד של ביקוש מודעות הערב

מלכיאל.
 עסקיו. מהות את החליף פשוט נורי־אורי

בשכר. למתזדך הפך פילאנטרופית מקרן

החי
העל בגליל במנרה, מישקל. שיווי •
 ביותר מעניין לעתיד המשק חברי ציפו יון,

 בזו נולדו רצופות לידות 15 שמשך אחר
 בחודשיים כאשר נרגעו בנות, 15 זו אחר

 האחרונות הלידות בארבע נולדו האחרונים
תאומים). זוג (כולל זכרים בנים חמישה

גי בירושלים הקטנות. האותיות •
שנת האוצר, פקיד כי המדינה מבקר לה

 לשם ספנות לחברת אשראי לאשר בקש
רבי לספינה ומנוע ספינות שלוש רכישת

 לחברה אישר הבקשה, בקריאת נחפז עית׳
ספינות. ארבע לרכישת אשראי

 התברר בירושלים הפולחן. חופש •
יהו ילדים שהביאו נוצריים מיסיונרים כי

המשי המערבי, לכותל מאורגן, בטיול דיים,
 לכנסיית־המולד הילדים, עם מכן, לאחר כו

הנצרות. יתרונות את הסבירו בה בבית־לחס,

ה העולם 1576 הז


