
במדינה
מתנדבים

בשדה שיבולת
 אוניברסיטאייבו קורסים מארגנים בבריטניה

ב ללונדון. הבאים זרים, ללומדי־אנגלית
 רשת וגם בסורבון קורסי־קייץ יש פאריס,

 תר־ ללומדי אקדמאיים שירותים של ענפה
 פראנסז• אליאנס במיסגרת בות־צרפת,
 — סטותסים־מתנדבים מלמדים בישראל

גנון. ושל עממי בית־ספר של עברית
 המארגן החינוך,, משרד מהתלה: לא זוהי

 למתנדבים מיוחדים קורסים באוניברסיטאות
 תוב־ עבורם הכין אנגלו־סאכסיות, מארצות

 שלומדים למד, מאוד הדומה נית־לימודים
ג׳. או ב׳ כיתות תלמידי
 רוטנת ילדותיות,״ התרבות תוכניות .גם

 ,אנו בירושלים. בריטית סטודנטית סינתיה,
הר ולשמוע בשדה, שיבולת לשיר נאלצים
 נער של האינטליגנציה את המעליבות צאות

 רגיל.״ ציבורי בבית־ספר בלונדון שלומד
בשלוחת־האוניברסיסה הלומד סוני, ואילו

 חפצים כאן לקנות אפשר כי שלה בוהמה
פש כלהקות־ארבד, בלתי־שיגרתיים. ורהיטים

 ובלתי־ מתמדת לעלייה גרמו השוק, על טו
שחקים. שהאמירו מחירים, של פוסקת

 המוחלט הניתוק זה לתהליך הוסיף
 יפו מיזרחיות: סחורות של ממקורותיהן

מחפצי־מתכת. התרוקנו והכפרים הערבית
 של למצבם מאוד הדומה מצב, נוצר כך

ה ובאמסטרדם: בפאריס שווקי־הפישפשים
 מוכר מציאות, להציע היה שחייב מקום

אסטרונומיים. במחירים שיגרתיים חפצים
ל, ם ״י שי פ ש פי ״ה  כיבושי שבאו עד !

סחו של מקורות־ענק היו לפתע, ביוני. 5ה־
הסוגים. מכל חפצים רהיטים, רות,

המוח השטחים את לראות שנהר העם,
 הערבים מן חלק בקדחתנות. קנה זקים,

המל לאחר הארץ את שנטשו העשירים,
המהודרים. רהיטיהם את מכרו חמה,

 ,הסבא פרחי, שמואל השבוע הצהיר
 באחד שטיחים המוכר השוק״ של הבולגרי

והססגוניים: הגדושים המעברים
לכל יא־חביבי! יחסלו, לא השוק .את

*8$ •ז

י

פרחי סוחר
אסטרונומיים מחירים

 דבילים שאנו חושבים ״הם מוסיף: בחיפה,
 התרבות במיסגרת אותנו לקלוס ושצריך —

הגדולה.״ היהודית התנכ״ית
ל אופייני קטע רוחנית. התאכזרות

) שיעור (.אחרי קריאה ״ מצהיר: י
 עולה הוא בקרית־ישמונה. גר כחן אדון

 לו ואין בדולח. משפחה לו יש חדש.
 בקריודשמונה, עבודה מחפש הוא עבודה.

 בכביש. עבודה נרגע יש בקר'ת־שמונה אבל
.פקיד כהן אדון . .

 השבת תענוגות על לספר יודע אחר קטע
בישראל:
ל ההכנות מתחילות חמישי ביום .נבר

 ארוכים. תורים יש בחנויות־ד,מכולת שבת.
 ירקות, שקונים אנשים הרבה יש בשוק

 נרות יין, קונים כולם ובשר. דגים פירות,
 חלות לקנות אפשר בישראל לשבת. וחלות

ושישי. חמישי ביום רק
 איך שרואה מישהו .בעיני טוני: סיכם
 ות.ס. שלי ווילד, את אצלנו לומדים הזרים
רוחנית!״ בהתאכזרות ניראה זה — אליוס

תל־אביב
 1 באים הערביס
גאים! הערביס
 יש לבריטים איפל, מיגדל יש ,לצרפתים

ו הפישפשים שוק יש ולנו — ביג־בן פיגדל
 הגדול השטח תושבי להתפאר נהגו כך

 מלא הישן, השוק מ ביפו. ושכונת־השעון
 דבר, לשם הפך והגרוטאות, הרהיטים

 הרוצים הזרים התיירים עבור ולסיור־חובה
 להתרחק מבלי — אכזוטיקה קצת לשאוב

שלהם. מבתי־המלון מדי יותר
 הפישפשים שוק השתנה. זה כל עכשיו

 סכנה אפילו וקיימת — חמור משבר עובר
 ותושבי- תיירים של גהירתם הסיבה: שייסגר.

 אפשר שם המוחזקים, לשטחים תל־אביב
 יותר. בזול אוריינטאלית* .סחורה לקנות

ב אשמים, אסטרונומיים. מחירים
עצמם. השוק רוכלי רבד- מידה

 החל בעולם, שוק־פישסשים בכל כמו
 ארעי במקום־חנייה ״פו של המפואר השוק

 להיפטר שרצו חדשים ועולים רוכלים של
 המיזר־ ומכלי־המתכת האירופיים מהרהיסים

איתם. שהביאו חיים
ואנשי־ה־ עשירי־הארץ תפסו בד,דרגה,

לשחק לזמן ניתן הפישפשים. את — היותר
גיבור! מי ניראה ואז —

משפט
גראש אזיקים

מועד. עבריין היה קובה מאיר
 לשוטרים ברורה היתה זו מצערת עובדה

 ערב שפרצו שעה לוי ואלישע עייש יעקב
 30 לבנדה ברחוב מאיר של למסעדתו אחד

 מאיר את לעצור באו לא הם בתל־אביב.
 לגמרי, במיקרה ערב, אותו שהיה עצמו,

ש אברהם, בשם בחור אלא חשד, מכל נקי
 כשוטרים אבל במיסעדה. ליבו את סעד

 מוכנים השניים היו לא היטב, מאומנים
להת מהם יבקש מאיר כמו שעבריין לסבול

 את שיפתח ובכלל, במיסעדה, בנימוס נהג
הח במקום, ניידת להם שהיתר, כיודן הסה.
 הורו אחת, באבן ציפורים שתי להרוג ליטו

עליה. לעלות למאיר גם
חו עילה אין שהפעם טען התנגד, מאיר

 ה־ סיפק החוקית העילה את למעצרו. קית
 חבט בה גומי, אלת של בצורה עייש, שוסר

 לו שיש כשגילה הנרגז. מאיר של ראשו על
 מן אזיקים לו להביא ביקש קשה, גולגולת
 הקשה בראשו להלום בהם השתמש הניידת,

הכרתו. את הלה איבד אשר עד מאיר, של
ה הביאו באזיקים, כבול כשהוא אחר־כך,

 ומשם למגן־דויד־אדוס מאיר את שוטרים
 את לו שישיבו כדי איכילוב, לבית״החולים

 לבית־ הועבר משם רק הניפשעת. הכרתו
ושוחרר. שעות 48 ישב באבדכביר, המעצר

המשט על־ידי המאומן כאזרח, ? תאונה
 בסך הוא החובטים. על מאיר כעס לא רה,
 המהלומות על כפיצוי כסף, קצת רצה הכל

 לא המשטרה עצור. היה בהן השעות 48ו־
 צבי לעורך־הדין פנה מאיר לשלם. רצתה

 5,195 על תביעת־־פיצויים הגיש לידסקי,
 סבל, כאבים, רפואיות, הוצאות בגין לירות,

ומעצר־שוזא. בושת צער,
המש בא־כוח שעבר השני ביום כשהופיע

 שלמה התל־אביב השלום שופט בפגי טרה
הס השוטרים, מעשי את לתרץ כדי רוזנפלד,

 תאונה. בסך־הכל היתה ,זו בתום־לב: ביר
 לכבול שניסו שעה במיקוד, נחבל מאיר
בעצמו. אשם והוא אותו,

ה בא־כוח סיים מכות,״ קיבל כבר .ואם
 חבטות קצת בשביל לירות 5,000. ״משמח
מדי.״ יותר הרבה זה — בפושע

או שממלאה ההתרגשות
 באמצע לשיא מגיעה תך

 השבת. וביום — השבוע
 לשכנע נסי שכך, כיוון
 כל-כך להיות לא אותו

 גם ולהתחשב אליך, רע
מ אל מסע בדרישותיך.

ב מסתמן מרוחק קום
יע שלך השותף אופק.

ברצי קח טובה. לך שה
 אינטימיות בנסיבות פגישה דבריו. את נות

אותך. תעודד אבל — מבוכה לך תגרום

★ ★ ★

גובר, שלן כוח־החיים
 מסוגל אתה אלה. ביסים
טו למעשים אותו לנצל
 להיטיב או ליצירה, בים,

 גם אתה לזולת. בעזרתו
עצמך. את לאנול יכול

ו אך נמצאת הבחירה
ה חולסניותן בידך. רק

ש בכל גוברת, מבעית
אפש יותר מרגיש אתה

עמו רגשות כלפיך תגלה בת־תאומיס רויות.
הבא. שני ביום בכלל תסע אל זהירותו קים.

★ ★ ★
ח ת ח א ט ת נו  רק לראו

ת ם א ם הצדדי ליי שלי  ה
תן, של ד  דע אבל עבו

ם ם שהענייני חי ת פ ת  מ
ה כהלכה, ת א ר ו מו  א

ם להגיע ל שבת, ביו
שגים. של שיא  אל הי

ה ם תענ תבי מכ א ל  אל
קול לאחר ח :רב שי א

א רת השו תכעס, הי
ש תף א תיי ם י רי הז ת יבינו לא פשוט ו  א

שי, אל דבריך. א תיי ם חרבה ת ם. דגי בי

★ ★ ★
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מא שבעזרת סבור אתה
 אתה חד־פעמיים מצים

 מן להשתחרר מסוגל
: מעות זוהי המועקה.
 ותחושת־החיים הדיכאון

מהו חלק הם הטראגית
 על ממסלול־השוורים. תי
לח שתלמד מוטב כן,
 את ותקבל זה, עם יות

הו של בקורטוב עצמך
 בת- באופק. מסתמנת מעניינת עיסקה מור.
תיזהר. לא אם להחליט, לך תעזור זוגך

★ ★ ★
 לבן־ הטבעית משיבתן

 חו־ לן תגרום מזל־דגים
 הנאה גם אן סר־שקם
 פגישת השבוע. מרובה,

מס רומאנטיות בנסיבות
 בלתי• בצורה תיימת

ל במסע אולי צפוייה:
אל באמת. מרוחק מקום

___________ בת־ השבוע, תאחרי,
לע עשוי זה תיומים:

 ואם — בדרכן עומדת נערה ביוקר. לן לות
שבת. ביום דווקא אותו, תפסידי תיזהרי, לא

₪0חי
אי 2ז מ  - ב

ני 20 ביו

★ ★ ★

הו ם בו שבוע ז שויי  ע
ק- בליבך להתעורר  פי

ם קי ם פו שי ד חו  על מ
ת. דרכך חי כ  אל הנו

שבי ם. תתח ה מס״ ב
ם, לולך, א בן-סרטני  הו

ם מן קבו הגורליי ה ו
חך שבמזלות. עים  בכו
תו לנצל רק בה, או לטו

ש בעזרת חו קי, ה ס ע ה
ה טי א פ מ סי ה. ה צי אי טו נ אי ה שקע אל ו  ת

שחורה צחון. וצפה —■ במרה״ חני מסע- ל

★ ★ ★

מ לאחר נעימה, עייפות
ה מן הגופניים אמציך
 לך גורמים שעבר, שבוע

 על תשכב אל לעצלות.
 נסה : שלך זרי־הדפנה

 יום עם משהו לבנות
 הם כי — ו׳ או ה׳ ד,

לכיבו מתאימים ימים
 בודלביאה: חדשים. שים
 מן להרפות לו תתני אל

 טבעת. או עדי קני שלכם. המשותף המאמץ
ובהצלחה. — בשבת יוצרת מחשבה השקיעי

 קר־מחשבות. אדם שאתה עצמן משלה אתה
 הנסיבות אותן להנעים עשויים השבוע אבל

 ו־ הנימהרות ההחלטות אותן קבלת פד־נדי
 שאתה האינטואיטיביות

 עצמן. אצל שונא נל־כן
 את יבהיר קצר מסע

ח נושא סל מחשבותין
 בלתי־ברור שהיה שוב

 בת־בתו־ הכרעה. וטעון
לא־נעיסה פגישה לה:

חד בחברות מסתיימת
 או סרטן הוא אבל שה.

 תתני שלא מוטב שור,
 רחוק ללכת לעניינים

במפתיע. לידיך יגיע קטן כספי פיצוי מדי.

★ ★ ★

שי המשבר  עליך, ישפיע לא שוב שלך האי
רה. בדמיונך אלא סי הפו ת לנצל נ ה א

שחו לעשות כדי כאב  מ
הו יוצר.  של שבוע ז

בת ם, כתי ש מכתבי מח
ת ת בו ו טי ת, אי שקולו ו

ר וקשר הי  הרגיל מן ז
ם. עם האד  בת- בני־

ם ניי אז קי :מ ת פג א
ה שבת עצמך. מ אי ת  מ
ם לפגוש די די ם, י בי טו

ף או שתז ו בשמש לה
ם לרכל. ה וב׳ א׳ יו

ם דו באי מי ע תך י ת בפני או אנ בעיו פינ
ת. סי אל סיו ס ה ת ת ם. לעזרת לפנו די די י

ד שבני-עקרב, חוששני חו בי  בנות-עקרב, ו
קו ק ד ה כוח״חרצון לכל יז ד מי ע ה  שלהם, ו
ה חשבוע, חינ ב  ריג- מ

ק שית. תו מעט- ני  כי
ט ל ח שח עם מו ש א
ת ד מ  הרבה לך יגרום ח

ם יסורי-נפש. ח תנ ב ת
בח ניכר שינוי ב לטו

ב או בעבודה מעמדך
ריו ש ם, ק קיי ס עי ש ח

ל חו א י ק ת דוו בו סי  בנ
ת, ב חברתיו ל מסבי

ם ת שבת. יו מז לא א
ת, קנ ה נעשית רק ד מ כ תר. ח ב שאלי יו
ה של עצתה ד די ת, י תי מי ל-סרטן. בת א מז

★ ★ ★

 — העולם באוזיר חץ יורד, אתה השבוע
 שכיבושיו סבור אתה בעצמך. פוגע והוא

ומו — בך רק תלויים
 את נכבש. עצמך צא

ומר — חכה משליכה
כבת־מזל־ חולמנית גישה
בני־דגים אגב: דגים.

 אם השבוע. לך, יסייעו
 בעניין באמת רוצה אתה

 משהו לעשות נסה ההוא,
תח אל בשבת. למענו,

 ואל התחייבויות על תום
 שום מראש שבוע תקבע

 דברים כל־מיני יתעוררו הפעם כי פגישה:
בעבר. מאשר יותר חשובים שיהיו חדשים,

★  ★  ★

זו טראגדיה. לא זו לא,
רגי נזריבת־זוג רק הי
 תדירות אבל נוספת. לה

 סשוייח הללו המריבות
 פיקפוקים אצלן לעורר

תיכנ אס והירהורי־חסא.
לע לא נסי — לחס עי

 בפרהסיה: דברים שות
 בן־מזל״ הוא אס בעלן,

 מקנא מאזניים, או שור
 ו׳. ה׳״ הימיס רכלנים. ויש ובצדק. — מאוד
תח בהן חברתיות לפגישות יתאימו שבת
 לנצח מסוגל אתה פינאנסיים. עניינים תון
 יותר תלחץ שלא בתנאי — כזה סו״ם בבל
הזולת. על גס לפעמים שתסמוך ובתנאי מדי,

 ־־ בדצמבר 2ו
אר ו9 בינו

1597 הזה העולם


