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)15 מעמוד (המשך
בעלה. בלי מכן. לאחר אחדות

 הזה: העולם כתב בפני בתיה התוודתה
 מעו־ שהם אמרו עמידר של המנהלים ״כל

 כאן יש אבל הסימפוזיון. בנושא ניינים
 מדובר, מה על יודעים לא שבכלל כאלה
בילוי. ימי שלושה להרוויח כדי רק באו

 ליהנות. שבאתי שאמרתי היחידה ״אני
סתם.״

★ ★ ★
נעדייס כלי - בקבוקים עם

*]—* ו—ווו 1 *ע385—■ ^ ו
 התגפפו. רקדו, שרו, נהנו. כולם אומנם, ף
 צמודות צלליות נראו המלון, סביב בלילה, |

 עם נערות הסתובבו בפנים, ומאושרות.
נעליים. וללא ביד בקבוקים

 וחזרו — החוצה זוגות הגיחו פעם׳ מדי
 הנשף, למחרת אחת, ונערה בודדים־בודדים.

 — גבר של פיז׳אמה עם במלון הסתובבה אף
 שמן, גבר של גדולה פיז׳אמה ודווקא

והתלוננה:
נעלם. הזה האיש לאן יודעת לא ״אני

| *1ן1ה | ל  אריח עמידר, של הכללי |
# 1 1 1 /1  זול יותר ״בגינוסר- אורון: 1

הילטון.״ כמו המפוארים, בבתי־המלון מאשר

 שלו הפיז׳אמה את לקחת אצטרך אני עכשיו
לתל־אביב.״ איתי,

?פתע■ הניח 7הכע
כן *ו ו * לי א  יותר פרועים שם שהיו מ

פחות. ופרועים !3
 המחלקה מנהל בן־בשת, יוסף למשל, היה,

 מנהל כהן, וניסים עמידר; של המשפטית
 הגוף — החברה של הביקורת **מחלקת

 שחיתות ולמנוע סטיות על לפקח שתפקידו
אסתטיים. פגמים או

 במסיבה, פעיל חלק לקח שבן־בשת בעוד
ה האירוע על בלבד בתצפית כהן הסתפק
מכובד.
 צעירה יפהפיה דרורי, הניד, גם שם היתד,

 המחלקה מנהל של מזכירתו גם שהיא
 לנדאו, ישעיהו שם היה קהילתית. לעבודה

 אשל — עמידר של והמנגנון המינהל מנהל
 להניד״ הציע בילוי ימי בשלושה הסתפק

 היתר שכל לאחר במלון עימד, להישאר
יסתלקו.
 קמחי לאה אחרת׳ עובדת שם היתד,
 בלתי־ בהפתעה שזכתה העליון, מהגליל
 מן אותה נטל לפתע, הגיח כשבעלה צפוייה

של ירושלמית עובדת אנגל, ועדנה המקום.
עמידר.

 מזכיר שפר, יוסף היו במיוחד שמחים
 ועד מזכיר צפרי׳ טוביה תל־אביב; איזור

 דרורי, יגאל הארצי; עמידר של העובדים
 לודומירסקי, ואפרים בחיפה; החברה מנהל
 את שניהל — הנכסים ניהול מחלקת מנהל
 והעזתו עליזותו את מכולם, היקר הנכם

יותר. הטוב הצד על הגברית,
 החיפאית אשר, נטליה עם בילו אלה כל
 נצרת־ איזור על הממונה לוי, אסתר ועם

עפולה.
* * *
״עמידר״ גככדי 7כ

ס ת כני ת ךןו  הנופשים של הקהילתי
 הוקדש ד׳ יום למדי. עמוסה היתד,4 1

 בתיה, עצי־החורש. בין טיילו זוגות לשיזוף.
 ניסתה בגד־ים, לבשה אף המנכ״ל, מזכירת
 הניר, הקופאים. הכינרת במימי להתרחץ

 שיחקו אחרים לשמש. כולה התמכרה דרורי
 לבד. דווקא לאו בחדרים, הסתגרו או שח־מת

 ״איזה ההתפעלות: היתד, לכולם המשותף
מהם׳ אחד חרז עמידר,״ תחי — נהדר נופש

האחרים. של צחוקם לקול
 עמנואל המינהל, מחלקת מנהל גבעון, יוסף

 וגרוסמן השומרון איזור מנהל הכטולנגלר,
 התבלטו הכללי, המנהל לישכת מנהל קלי,

המשותף. בבילוי במיוחד
 של המכובדים רשימת את לסיים ואי־אפשר

 אלגרושי, עלית את לציין מבלי ענוידר
 מסיבת־ חתן ואת בחיפה, החברה עובדת

 בנו אלא שאינו לישנסקי, טוביה ההוללות,
 והמשמש ניל״ו, גיבור לישנסקי, יוסף של

בטבריה. החברה כמנהל
 מעובדי למשל, חבוש, שמשון בעיות. היו

 הודעה, לפתע קיבל התל־אביביים, החברה
 סירב הוא טוב. במזל בת, לו נולדה כי

ב לעשות לי יש ״מה גינוסר: את לעזוב
טובה.״ מסיבה יש פה בית.

במו מתל־אביב, מאורגן: לבידור גם דאגו
 בא איתו, וחזרה שהמתינה מיוחדת, נית

 מאות שמח. לעשות — הגדול סולימאן
 כמובן, הוצאו, ולמונית לו ששולמו הלירות

 אותה — עמידר חברת של מקופת־ההוצאות
 עולה של מטלטליו את לעקל המוכנה חברה
 בתשלומי מפגר הוא אם עני פועל או חדש

ביו הגדול לבעל־הבית לירות מאה־מאתיים
ישראל. של תר

כשנס החוגגים: את הדאיג לא זה אבל
 ביותר. עליזים כולם היו המסיבה, תיימה
ל התפרצו כלוט, שיכורים קרואים, מספר
 גלילי״חבלים, ממנו גנבו בית־ההארחה, מחסן

 עובדי כשקמו בית־ההארחה. כל את וגידרו
 הפך בית־ההארחה כי גילו בבוקר, המקום

ומסוגר. גדור צבאי מחנה
★ ★ ★

ופתו ואה הסבא
דבר אינם ופגמי״מוםר חיתדת

בעמידר. חדש ^
 למחלקת סודי דו״ח הגיע מכבר לא

 בתעלולי דן הדו״ח החברה. של הביקורת
עמידר. של הירושלמי הסניף

הסניף ממנהלי אחד נטל הדו״ח׳ לדברי

בזה.״ מתביישת לא ואני לבלות, נדי תי

 ואב נשוי גבר עמידר, של הירושלמי
 מן אחת — לנכדים ואף ילדים לשלושה
 לעולים והמיועדות לחברה השייכות הדירות
חדשים.

 מקום־מגורים למצוא עליו היה הסיבה:
 החברה מעובדות אחת — ולאהובתו לעצמו
וילדיו. אשתו את שנטש לאחר — במקום

 טענותיהן מפורטות עצמו דו״ח באותו
 בירושלים, עמידר מעובדות וכמה במה של

עלי שהפעילו מסויימים מנהלים המאשימות
יחסי־מין. עימן שיקיימו כדי לחץ הן

̂ל׳ ז
יקר יותר ב״הילטוך

ש ק ב ת שנ *  אריה עמידר, מנכ״ל השבוע *
ה הכנס שערוריית על להגיב אורון, ׳3

 השבועון: לכתב אמר קהילתי,
 חשבון על היה זה אם יודע לא ״אני

 שאני ואמרתי קפה, שם ביקשתי אני החברה.
 חינם.״ אותו לי נתנו אז המנהל.

 במסיבה, פסול שום רואה שאינו בהטעימו
 של בהנהלה פעם הייתי ״אני אורון: אמר

 עורכים היינו שם לניהול. הישראלי המרכז
 מפואר יותר שהוא הילטון,״ במלון מסיבות

 האסון?״ מה אז מנוף־גינוסר.
 אורון של מסוגו שאנשים — הוא האסון

 כשטה כמה עד מבינים אינם ומנהלי־חברתו
הציבור. מכספי הניזונה חברה של השחיתות

 מתאים אינו זה שבוע
תנ אל חוכמות. לעשות

 בלשונו אותו לקשור סי
 את אם ברצונותיו. או

 מוטב בו, רוצה כל־כך
 בלאי את אך שתמתיני.

 קח נכון? תעזי, לא הכי
 לא זה בידיים. עצמך
להמ רק להיסוסים. שבוע
 נסתר ממקור כסף תין.
 עשוי נאמן ידיד־נעורים בעיות. לך גורם

לו. תרמוז אם — בעיות עבורך לפתור

★ ★ ★

בו לראות שבוע זהו
קונצר לשמוע הצגות,

ל ולא — לחלום טים,
ש נערה עסקים. עשות
תפ מזמן, עליה חלמת

יהיה ולא אותך, גוש
כל יוזמה לנקוט צורך
כוח־ בנות־דגים: שהי.

— גובר שלכן המשיכה
פ השבוע. סוף לקראת

תפ אבל ידידים, תרחיק רועש במקום גישה
מפצע. היזהר מעניינת. דמות עם אותך גיש

★ ★ ★
 אצלן, משתנה משהו
 סדרי- .,ר־ה ד׳ בימי

עצ מוביחים בראשית
כ ביותר. בעראיים מם

 שלך טובה ידידה רגיל.
 נאים. בהישגים זוכה
ב לשמוח צריך אתה

להת לא אבל חלקה,
א הכל, ככלות : ערב
 כוח-השיכ- חייה. לה
 בהדרגה, מתגברים, ובריאוייד שלך נוע
חוש-הומור. להפעיל נסה העננים. על

★ ★ ★

ד׳ בימים תפגוש אתה
 הישיר הבום את ה׳ או

או לך, יעזור הוא שלך.
לבוז־ שתבין בתנאי לם

 מבלי האמיתיות נותיו
בת־שור: זאת. לך שיגיד

ה על במיוחד הקפידי
הסדר, ועל החיצוני יופי

 לך דרוש זה השבוע.
ה־ הרושם את לעשות

 אינך בכלל קיומו שעל חדש, אדם על מירבי
רש מאדם שקיבלת הטבה, או מתנה יודעת.

מתמשכת. בעייה מציל קרוב־משפחה, או מי
★ ★

 — השבוע לבית קנייה
 יום לה: המתאים במועד

ח משהו רכשת אם ד׳.
ל נסה — קודם שוב
פגי יצלח. לא זה בטל.

 לך, תגלה ידידה עם שה
 זה שהיססת בת־תאומיס,

מי מעתה מדי: רב זמן
ה את נטל אחר שהו

 אתה אם לידיו. יוזמה
ל היטב שתשגיח מוטב ר,—ד׳ בימי נוסע,
 סכנת־תאו־ שיש בלבד זו לא מי. ועם היכן
בלתי־ישריס. מאנשים סכנה גס יש נות,

★ ★ ★

להח לן יעזור ו׳ יום
ש החלשות כמה ליט

כרו הן אם : דחית
 כתבי במכתבים, כות

 הוא בליל־שבת. אותן
 טורדנית עיסקה יבין.
ידיד. את מרפה שוב
: לה שתיכנעי יתכן לא
 חשוב מספיק לא זה

 הדעת את שתתני כדי
 את להפעיל תצטרן בו שבוע זהו לעניין.

הפ קרובות. לעיתים שלן, חוש־ההומור
חדש. איש עם פגישה מחברות. תעות

★ ★ ★
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הופ בג׳וב האינטריגות
לבלתי׳ ,בעיניך כות,

 צריך חשוב. לא נסבלות.
מע להחזיק מתי לדעת

 שלך כוח־העבודה מד.
לעו מסוגל ואתה גובר,

ב ביחוד גדולות,״ לל
 ליום עד השבוע. תחילת

 או מגניבות היזהרי ה׳
 הל־ שמבקשות מחברות

צסוייה. —מחנה או בשכר עלייה וזאה.

 אתה שלן. המתוסכלת למרירות גבול יש
 העבר על מחשבותיך עם עצמן, את הורם

 שיש ותיווכח סביבך, שתסתכל מוטב הוורוד.
בסבי גם יפים דברים

 היזהר, המיידית. בתך
 אתה ד׳. מיום במיוחד,

 שגיאה בו לשגות יכול
 לקראת כפרה. לה שאין
 א׳ בימי — השבוע סוף
ל צריך אתה — ב׳ או

חד יוזמה לתכנן התחיל
תתפ אל וחשובה. שה
 את אם מתון. היה רץ.

 אדומת־שי־ או בלונדית
גדולה. נפשית הנאה השבוע תיהני — ער

★ ★ ★
מ המצב את לבחון צרין אתה עכשיו
ולהס השיגרה, את לחיות די לא חדש.

 מה על רגע כל תכל
 ל- מעבר ולא שקורה,

בת־ שלן. קצה״החוטם
ה לזר תני :מאזניים

במיק־ להתקרב מוזר
 נורא אינו חשד צת.

ה :בן־מאזניים כל־כן.
 בהישג- בהחלט גברת
 אתה שגם בתנאי ידך.

ט־ היזהר הוגן. תהיה
מבע או דלקת-ריאות

האח בחלקו ביחוד דרכי-הנשימה, יות
מצב-הרוח. תוסיף מסיבה השבוע. של רון

 מסביב האנשים אן יוצאי-דופן, הישגיך
 מכדי לעיתים, קטנים,
 שלא זכור זאת. להבין

כ עד מבין אחד כל
 אם לכת. הרחקת מה
 בעבודה, בעיות לן יש

 ביחוד שתיזהר, מוטב
 הפגישה השבוע. בסוף

מני שעבר השבוע מן
הו בלתי״צפוי, פרי בה

ו אמיץ לקשר פכת
ה החוש אבל נהדר.

עשו שלן הטבעי ואי־הסיפוק רומאנטי
 היה שיכול ממה הרחק אותן לגרור יים

ממש. של אושר אחר, במיקרה להיות,

★  ★  ★

רצו על גובר שלך כוח־הרצון נהדר. שבוע
פורחים. עסקיך איחך. המתוזכחים של נם

שש ממקור יבוא כסף
אינ פגישה כימעט. כחת,

ש לך מוכיחה טימית
 יותר הרבה איתר, המצב

ל שהעזת מכפי טוב
:נשוי אתה אם קוות.
 לך תודיע והיא יתכן

 9 לעוד מתוקה, בשורה
 אחד דבר רק חודשים.
 תתכנן לא אם מדאיג:
ל עשוי אתה לעתיד,

 אותן, למלא שתקשה להתחייבויות היכנס
בקלפים. לשחק אסור ארוך. לטוזח ביחוד

במבר 23  - בנו
בדצמבר 20

★  ★  ★

 מן קטנה להכנסה תזדקק
 הן הוצאות־השבוע הצד:

מ המשוער. מן גדולות
 בת־גדי, התרגשות, רוב
הז להפסיד עשוייה את

 ישן קשר לחדש דמנות
ל תנקטי, ערך. ובעל

 אל חוזרת.. ביוזמה כן,
 אותן: לבלבל להם תתן
 כי בלב־ליבך, יודע, אתה
 שאתה העיקר, יוחד. חזק יותר, טוב אתה
 לאחרים. השאר החיצוני הרושם זאת. יודע

 ונוח. נדיב היה מדוקדק. בתיכנון התרכז
ב החודש תחששו אל (גדי): בני־סגיטריוס

עתה. שומר (סטורן) שבתאי הימורים. ענייני
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