
ה בתחילת בשקט. שב
לע מה לך אין שבוע,
ו ההוגה אופייה שות.

לע לך יעזור המעמיק
 תקופת־המשבר את בור

 — השבוע המסתמנת
יו נפשי, פנימי, משבר

רומאנ או מבלבלי תר
ל טוב שבוע זהו טי.

 או ללימודים, קריאה,
 חובות. תשלם אל רחוק. לטווח לתוכניות

לו. תיכנעי אל — הכרעה דורש הוא אם

★  ★  ★

ניםם ז ן
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להס מסוגלת עדיין את
 שמוטב בך כהוגן, תבך

רגשו על עין שתפקחי
 בן־דגים, אתה, תייך.
 — אתה גס עין פקח
 אחרת ארנקך. על אבל

כס בהתחייבויות תסתבן
 יום למדי. רציניות פיות

ב המסוכן הוא הבא א׳
מפגישות הימנע יותר:

 ה־ עס בעיות לן יש אס חדשיס. אנשים עס
בהן. לטפל המתאים השבוע זהו — שיניים

★ ★ ★
 תזמן השבוע תחילת

אינטלקטו פגישה לך
מ קיווית לה אלית,

 את תוכיח היא זמן.
 בפניך תפתח עצמה,

 מקוריות דרכי-מחשבה
הש מפתח לחלוטין.

 אם מרץ. בעורך: בוע,
להפ הבוח לך יהיה

ה עד נתוניך את עיל
 ברכה תראה — עבודה ולהשקיע סוף,

בדרכך. יזדמנו רבות הפתעות בעמלך.

★  ★  ★
 בתחילת תיחפזי, לא אם

 להגיע תוכלי השבוע,
 ושל שלווה של למצב

עבורך, העיקר, סיפוק.
 את לרסן — בת־שור
 כיוון לכל לקפוץ נטייתך

 אם מראש לבדוק מבלי
שני, מצד לאן. בכלל יש

 לעריכת טוב שבוע זהו
תהס אל קניות־האביב.

 אליו. טובה ולהיות בן־זוגך, את לשכנע סי
לזה. זקוק הוא תאומים, או טלה הוא אם

★  ★  ★
 כל־כן שקל תחשוב אל

 היא ליבה. אל להגיע
 אתה כמה עד מבינה

 כן על והפכפך. רב־צדדי
ו אחריה לחזר תצטרך
 לה להראות — בעיקר
 או מסוכן כה שאינן

 שהיא כפי בלתי־יציב
מש קנית אס חוששת.

 את היטב ברקי — הו
 לסכנת־ נתונים אתם בו שבוע זהו טיבו.

ר. או ה׳ ביום מאיימת קטנה תאונה רמאיס.

★  ★  ★
!הללו הלבטים שוב
ש היטב יודעת את

 באפיק זורמים חייך
חשו לנקודות מוביל

 אתה כבו־סרטן, בות.
השבוע, להזדמן, עשוי

 אנשים של בחברתם
 נסה עימך. שייטיבו
 לראות להם לאפשר

 ולו באמת, אתה מי
ל המצב מוסיף כלכלית, מבחינה ברמז.

רבה. הכנסת-יוקרה לך צפוייה השתפר.
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★ ★ ★
מר אינו שלך השותף

 לא רק הוא אותך, מה
 ומעוצבן עצמאי פחות
ש מוטב כן, אם ממך.

לה שינוי, לשם תנסה,
 קצת ואפילו פשרן יות

 שתעשה מה כל ותרן.
 א׳, ביום השבוע, בסוף

 וצד חיובי צד לו יש
 מוטב כן על הרד,־אסון:

 רו פגישות רוח. בקור המצב את שתנתח
מיוחד בטעם מלאות השבוע, מאנטיות,

׳30 י**

רו אינך בה לנקודה נגררת האינרציה בכוח
 השבוע, שתתדגיל, מוטב להישאר. בעצם, צה,

ל היסודות את להניח
ש ארוכת־טווח, תוכנית
ב אותך להוביל עתירה

 אתה בה לנקודה דיוק
 ש־ כמובן, בתנאי, חפץ.

 עם קשריך את תייצב
 שוחרים אנשים הסביבה.

 לא זה אבל טובתך, את
 להכיר גם עליך מספיק:

 גמול. להם ולהחזיר בזה
בחסכ אן קניות, ערכי

 להמר טובים סיכויים מתרמית. ותיזהרי נות
בקלפים. רק ולא האדום, הצבע על השבוע

★ ★ ★
 והגיונית, טובה להיות מאמצייך אף על

יא הוא בן־זוג̂ך עם חמור ריב לך צפוי
ש בדברים אותן שים

 אחראית אינך באמת
 קל כן ומשום להם,

 עשית שגם לשכוח לך
 אי- היי, צרות. המון
 וחד״מש- נדיבה פוא,

 וביחס בחרטה מעית
בן־ אליו. שלך הטוב

 מחיר בשום :מאזניים
 תיכנס אל — שבעולם

 עסקיות להתחייבויות
 ואל ג הבא ב׳ ליום עד חברתיות, או

רכילות. ע״י אותן להרגיז לאנשים תתן

לח השבוע יתערפל שלן כושר-השיפוט
 עם מגעים של שורה בעיקבות לוטין,

 טיבם שאת גורמים
 לנתח. משכילה אינך
 לאביב איפוא, תני,

 הי- שלו: את לעשות
 חוש- את רסני סחפי.

 שלך החריף הביקורת
תג אל לפחות או —
 עד אותן לסובבים לי

 מצד חריף. הוא כמה
 ל־ תן בן־עקרב, שני,

 חו- שלך חוש״ההומור
 — מזה ייהנו ואהוביך אתה פש-פעולה.

חדש. לעיסוק יביא שזה אפילו ויתכן

★ ★ ★
 לא-מצוייה. בצורה פעלתני שבוע לך צפוי
הז של מושלמת כה בשורה תיתקל אחה

לע תוכל שלא דמנויות
 לקחת הפיתוי בפני מוד
חו ועוד עוד עצמך על

ע אתה ועבודות. בות
ל מזה, כתוצאה שוי,
ב גדולה הזדמנות אבד
מו לכן האישיים. חייך

 אם מראש: שתחליט, טב
ב־ להתקדם רוצה אתה

 אתה .או כרגע, עיסוקיך,
 הצלחה על לוותר מוכן

תח בלתי־צפוייה מתנה והבנה. אהבה למען
להתעלם. רצית בו במקום להגיב אותך ייב

★ ★ ★
 אבוד. שאתח נכון לא

 לו מבולבל. רק אתה
 לב מעט להשקיע יכולת

ב תככים הרבה במקום
מ יוצא היית — עניין
ב ני אס בכבוד, מנו

כ לא ואופן פנים שום
 המדומה השקט מנצח.
 גם עשוי אותך האופף

 חששותיך. את להעמיק
אה למצוא לן מאפשר זה מצב שני, מצד
 מעניינים. רומאנים לפחות או חדשות, בות
 בתכלית. גורלית פגישה לך מועיד ה׳ יום
 לא — זה ביום בו תפגשי אס האיש. זהו

אדום. לבשי תרצי. אם גס להימלט, תוכלי

במדינה
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ש פקח השבוע אמר בגלגלי־מכונד״״ תבך
ה הקיוסק ליד יושב כחלון כיצד התבונן

 רואה פשוט ״הוא אותו. ומנקה שלו, סגור
חייו.״ תכלית את הזה בקיוסק
בחיים? מכונה מבינה מה אבל

משפט
הצפון מן הגנבים

 ביתה, במדרגות יורדת אבולביץ כשחיה
 המכובד, תל־אביב שבצפון צירלסון ברחוב

 לרוץ כדי ילדי־השכונה, לה אורבים כבר
״גנ גבה: מאחרי במקהלה, ולשיר אחריה

גנבת!״ בת!
 אז פורצת והמכובדת הקשישה האשד.
 שמוכן מי לכל להסביר מוכנה בדמעות,

 חיים שלא השכנים, בגלל הכל ש״זה לשמוע
עוזר. לא זה אבל בסדר.״

ש בשנה עוד התחילו חיה של הצרות
 מדי השכנה. ציוני משפחת בבית עברה,
 יוסף של מכיס־מיכנסיו נעלמים היו שבוע,
ש שונים, סכומי־כסף סוחר־פרחים, ציוני,

 של נכבד לסך החודשים במרוצת נצטברו
 מן הסבר לחיה היה לכך גם לירות. אלפיים
 מן כסף שגונבת ציוני מרים ״זאת המוכן:
 ליום להתכונן כדי שלה, הבעל של הכיסים

לעצ לתאר יכולים לא אתם ייפרדו. הם שבו
 מתרחשים נוראים דברים מין איזה מכם

לוחשת. היתד, ההוא,״ בבית
 סבור היה ציוני יוסף גם גנבים״. ״יש
לפי טהורים: לא דברים מתרחשים שבביתו

ש נערים שני אחד בוקר־שבת הציב כך,
 — יניב וחנן בילצקי אלכם — היטב הכיר

 ומשפחתו שהוא שעה בביתו, חשאי, במארב
לים. כדרכם נסעו

כע רב: זמן להמתין נאלצו לא האורבים
ה במנעול, המפתח חרק מחצית־השעה בור
ה לדירה נכנסה רחבה ודמות נפתחה, דלת

 הדר־ לעבר במישרין דרכה עשתה אפלה,
 את לתלות ציוני יוסף נהג שם האמבטיה,

ר,בזוזים. מכנסיו
 באמבטיה אור הדליקה המיסתורית הדמות

הד במלוא ניצבה, האורבים שני ולפני —
אבולביץ. חיה הבורגני, רה

 לשופט אף אותה, לעצור שבאו לשוטרים
 לפי חיה הסבירה קוזארט, שמואל המחוזי
בדירה.״ גנבים שיש ״חשבתי תומה:

דרכי־חיים
על ריבית

שוטפים עניינים
 ישב הוא באמת. מעוצבן היה כהן משה

 ליד כבית־שימוש, המשמש בצריף לתומו לו
כשל הבאר־שבעית, שבמעברה בית־השכן

ש איומות, דפיקות הדלת על נשמעו פתע
השלוזה. מישיבתו אותו החרידו
 זעקה הבית־כיסא,״ את לנו ממלא ״אתה
 צריכים אנחנו ״בגללך מעבר־לדלת. השכנה
בשבוע.״ פעמים שלוש אותו להריק
 בשלווה. משה כבר סיים לא ישיבתו את

 כנשוך־נחש, הקטן ממיבנה־העץ זינק הוא
שהטרי השכנה על קללות של שטף המטיר

ונעלם. — אותו דה
 היה. כלא בית־ר,שימוש נעלם למחרת,
 אדוני ״תראה, השימוש. על ריבית

 חסון. לשופט־השלום משה הסביר השופט,״
 שנתן שלי האבא זה — הזה ״בית־השימוש

 בבית־ שמש הוא במתנה. לשכנים, אותו
 בתי־ שלו בבית־ספר שבנו אחרי אז ספר,

 הבית־ כל את לקח הוא — חדשים שימוש
 אז במתנה. אותו להם ונתן הישן, שימוש
 הזאת המתנה על לקבל בא שאני עכשיו,

ליי שעושים מה זה — ריבית קצת
 את משה פירט משם,״ שיצאתי ״אחרי

ב הביתה ״הלכתי הגורלי, הלילה קורות
ה שהבית־שימוש נדר: נדרתי ובדרך שקט,

 כבוד־ מבין, אתה אז יותר. יעמוד לא זה
 הנדר בגלל רק הכעס, בגלל לא — השופט

ולהרוס.״ בלילה לחזור מוכרח הייתי

דרכי־אדם
לחתיכות דץרטי

מפור הכי הרס״ר ג׳מילי ברוך היה פעם
 מתל־אביב ארוך שפם לו היה בצה״ל. סם
 בין לשימצה נודע ושמו פתח־תיקוזה, עד
 ליפול כדאי ״שלא כאחד הטירונים, כל

שלו״. בידיים
 ג׳ימי, חלפו. כבר האלה הימים אבל

 השתחרר שלו, החברים לו שקוראים כמו
לא בבר זה היום שרס״ר ״מפני מהצבא
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 ברווזון היתד, טניס שלוש פני
 ופחדת צנועה, ירושלמית נערה מכוער: /

 כל־כד לא מכנסי־ג׳ינס הלובשת ומבולבלת,
 באריגה עוסקת מקומטת, לבנה וחולצה נקיים

 עורכת כשהיא מחנה־יהודה, בשוק ומסתובבת
 הספרדית־תימ־ משפחתד, עבור הקניות את

נית־מעורבת.
 שוש הילטון במלון לראות אפשר עכשיו

 זקופת־גו, תמירה, נערה לגמרי: אחרת כהן
 במיטב־הפאר הלבושה למשעי, מאופרת
 גבוהים, עקבים על והמעכסת, האירופי,
 גבר של בכתפו באלגנטיות נשענת כשזרועה

ומבוגר־כלשהו. זר
 ממחנה- הקטנה הנערה את הביא מה
 ירחוני־ של המרכזיים לעמודים יהודה
בינלאומיים. אופנה

★ ★ ★

 של ידידם
אילי־הגפט
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 מח־ בשכונת דתיים, להורים שגדלה על־פי
 שוש התגלתה והאפורה, השמרנית נך,־יהודה

 במידה יפה כנערה הטיפשעשרה בגיל עוד
בלתי־רגילה.

 עוד לה התאים טיפשעשרה הכינוי אומנם
הפ לא זה אבל — לחברותיה מאשר יותר
ב גרה היתד, לו בחיים. להתקדם לה ריע

 זו התקדמות אם ספק בעקרון, או חדרה
 מאחדת ירושלים אך כך; כל מהירה היתד,

 כל מכיר אחד כל בה קטן, כפר של קירבה
 אינטלקטואליות אפשרויות עם אחר, אחד

בלתי־מבוטלות. וחברתיות
 שהגיעה לפני עוד החלה, שהיא ומאחר

 עם ולהתרועע ניצן בקפה לבקר ,16 לגיל
 פתוחים היו שאופקיה ברור — סטודנטים

מחנו•,־יהודה. בנות אצל מצוי מאשר יותר
 ;מידת־ד,שכלתה הגיעה לא לאוניברסיטה

נרש המתאים, לגיל הגיעה בו ברגע אולם
 נעדרת שהיתר, וכיוון בצלאל, לבית־ספר מה
 אריגה. לומדת החלה — אמנותי חוש כל

 כפי בור,מים,״ המון להכיר לי מאפשר ״זה
* פעם. שאמרה

חו לבגרות הגיעה שכאשר פלא אין לכן
וב ידידותיה, בין קטנה מגבית ערכה קית,

 כדי ללונדון ונסעה ידידיה, בין עיקר
צחה בעברית — או־פר, כנערה שם לעבוד

 משפחה אצל ושמרטף כעוזרת־בית —
יהודיה.

 להגיע היא יכולה שוש, סברה כך, רק
 כל- שמעד. עליה הערפילית, לעיר־החלומות

הבוהמיים. הירושלמיים מידידיה הרבה כך
 הסתובבה שוש קשה. באמת היה בהתחלה

 בבתי־ ביקרה שבלונדון, הישראליות בין
 לונדון, של נידח ברובע רוד, בפינצ׳לי הקפה

 היהודיות, האו־פר נערות יושבות בהם
לגואל. וחיכתה
 אחר ממקום דווקא אבל — בא הוא
 למציתים, מיפעל מנהל של בביתו לגמרי.

 היד. ג׳ק בג׳ק. פגשה אמיד, יהודי־אנגלי
 מעיסקות־הנשק מבוטלת לא הכנסה בעל

ב מקום בכל ביצע שהוא החוקיות־למחצה
התקפה. או באמצעי־הגנה צורך יש בו עולם
 אנשי־עסק נימגו ג׳ק של ידידיו עם

 ואף לכוויית, מכוניות־קאדילאק סוכן גדולים,
 שעניין מה אבל ערביים. אילי־נפט כמה
בהחלט היה שג׳ק הוא שוש את יותר


