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המ את אותה. רכוש
תה אל כמובן. כונית,

 יש שבוע בעוד סס.
 שהמחיר הסיכויים כל

 זה שבוע בכלל, יעלה.
 יחסית לקניות. נועד

 המחירים —־ לעתיד
 סוף לקראת זולים.
 יום לן מצפה השבוע

 — נורא לא די-קשה.
 לך טלאית, יעבור. הוא

ד,נר :מעורפלים דברים

* ¥ *

 אבל לאהבה. טוב שבוע
טור הרגי תגזימי. אל
הפית־ כדברי ונוחי, קי

המשפחוד־: במישור גם.
בעבודה: שיגרתי. שבוע

 התנהגי כרגיל. הצלחה
מ אחד אל לב בט*

 לן ישתלט זה קרוביך.
לכ תנסה אל בעתיד.

מאמצי־ עצמך על פות
 של שבוע זהו שטויות. תעשה ואל יתר

החיצוני. מראך על היטב הקפידי רגיעה.

 הכוכבים מראים
השבוע. ברור לא

★ ★ ★

 > בו הזמן עכשיו
 בפח, ליפול יכול

 כל על תשמור לא
 ולא שלן קשרים

 פעמים אלף קול
 ד׳ יום הצעה.

 התנגשויות יום
 כספיות. יות

 זה. ביום זהיר
 שלן, מיקרית שה

 אל קבע. של לרומן הופכת תאומים,
הבא. ה׳ ביום חשובים מכתבים תכתבי

 לקראת צצויות.
הרפתקה סרטנית,

חופ שאת משום דווקא
 ובל־ בהשקפתך, שייה

 קל במעשייך, תי־קשורה
ב אותך לתפוס מאוד

 אותך לחייב או מלכודת
רי שאינן מה לעשות

 או כימאי אתה אם צה.
 היזהר — מעבדה עובד

מ חומרים מחומצות,
 מהתפו־ אף או סוכנים

 לן, מצפה השבוע סזף
מאוד. סוערת רומנטית

★ ★ ★

 לאת הרגיעה אחרי
 אפילו יש הסערה.

 בין סכנה של סימן
היז ו׳. ליום ד׳ יום
 של שנוע זהו ! הר

 לא אנשים עם פגישות
 טעם אין סימפטיים.

 יקרים. דברים לקנות
ה לקניית הצטמצמי

זקו את להם דברים
 על לחשוב שתתחיל מוטב באמת. קה

הרגילים. מעיסוקיך קיצונית חריגה

★ ★ ★

— כרגיל — נמצא אתה
 אלא פרשת־דרכים. על

 לשבת תוכל לא שהפעם
תד היא בחיבוק־ידיים.

נמר צעדים ממך רוש
ה הדרישה ועצם צים,
לע אותן תדרבן זאת
 את שישנו דברים שות

למ יכול אתה חייך. כל
במ לפתע, עצמך, צוא

 מחדש. אותו בדוק רצית. לא בו חדש צב
השבוע. מפתיע משהו לגלות עלול אתה

חזהניים

 כאל זה לשבוע התנהג יכול, אתה אס
 בת־מאזניים: וחופשה. רגיעה של תקופה
 ראשון, ממבט לך, הנראה אדם עם פגישה
 תגביר במיקצת, כחשוד

 הבא בשבוע המתח. את
ל תקחי אל יעבור. זה
 אס תדאגי. ואל לב

 ה׳ ביום לנסוע חשבת
 שתתאכזב. ייתכן —

 עיקש. להיות לא נסה
בא הרוצים אנשים יש
 טובתך. את ובתמים מת

 ב־ והמתיחות החשדנות
 שתקפו זה עיקבות

 בו! בעוכריך. יהיו עוד לאחרונה, אותך
וחשדהו. כבדהו שם: נאמר איך מאזניים:

★ ★ ★
 לטובה. שינוי בת־עקרב, בן, יחול בקרוב

 ה- בשבועות כמו בעתיד. לך ילייי זה
ה הבעייה אחרונים, .,

חו היא שלך מרכזית
ש מוטב כסף. סר

ה על לחשוב תתחיל
 מאמץ עשה עתיד.
ש העבודה את וגמור

יע זה עליך. הוטלה
ה על טוב רושם שה

 ויש — שלן בוסים
ית שהם גדול סיכוי
 לן ויעלו במצבן חשבו

בת חייך את תנהל אם המשכורת. את
מאוד. בקרוב יתגשם חיין חלום בונה
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★  ★  ★
מיסגרת־ח׳

בתנא־ם
 דומה ים

החדשים,
 על לשמור תוכלי אס
 כה, עד היית בה לזו

הבע על במיקצת תקלי
 מוטב — לא אם יות.

שי עם איש על שתסמכי
ל לא העיקר: נבון. קול

 לידי לבוא ולא הגזים
 אותו, תזניחי אל ריב.

ב בו טפלי בת־קשת,
 שלא והשגיחי מסירות

 יקח הוא דבר. לו יחסר•
 לתשומת־ליבו זה את

ה בבוא — לן ויחזיר
הבלונ כגמולך. רחוק, לא והוא — זמן

7 מה הראש, את לך סובבה הקטנה דינית

קשת
 ־ בנובליבר 2(

בדצבובר 20

★  ★  ★
 מבחורות היזהר
לבריאות מסוכן

 הקרוב בעתיד
בחיק לטיולים

 זה בן־גדי. השבוע,
 בבית קצת שב שלן.
המ מפעילותן ונוח

 מיב- לן מחכה רובה.
 דאגה, אל רציני. חן

 אותו. תעבור אתה
 שבוע זהו — בת״גדי

 המשיכי לקניות. טוב
 השקרים על לשמור

 זה — שלד הקודמים
 של בסופו לן ישתלם

ה במראה שינוי דבר.
 לן יעזור שלך חיצוני
 לצאת השתדל ביותר.
השבוע. בסוף הטבע

★  ★
 בלתי־צפוי. ממקור לן תבוא מפתה הצעה

 'לעומת תצטער. לא אותה. קבל בן־דלי.
 שבוע מצפה לו הזכר,

 היזהרי יחסית, רע לא
 זרים, מפני בת־דלי, את,

רא ממבט לן הנראים
תוכם כתמימים: שון

 ערמו־ הס כברם. אינו
 וחורשי־מזי־ רעים מים,
 אל שנאמר: כמו מות.

 במה אלא בקנקן תסתכל
 שתיכ־ טיול בו. שיש
 האחרון, ברגע יתבטל השבוע בסוף ננתם

למייל. תספיק ועוד ארוכים החיים נורא, לא
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★  ★  ★

 לו תני לו. תנדנדי אל
 זקוק הוא חופש. קצת
ש חושבת את לזה.
ב אותו תחזיקי אם

 לא הוא בכית, ערבים
 את בך. לבגוד יוכל

 אפשר לבגוד !טועה
גדו עבודה ביום. גם
 בה ומאומצת, לה

עז בת־זוגתן ביקשה
אח מאמץ עשה ומסתיימת. הולכת רה,
 של בסופו אותה. לגמור לה ועזור רון

 לערוך שבוע זה אין לך. ישתלם זה דבר
 באורח מרחיקי־לכת ושינויים מסעות

לפלירטים. שנוגע במה ובעיקר חיין

לראות כדאי לא לראות חשוב לא• *
ת אפשר ו א ר ל **
י ו ת רצ ו א ר ל ה ח*** כ ת ל ו ו א ר זג זן• זג זג

נירון, המאפיה נגד הוונדטה *
 הרפתקאותיו על נוסף סרט תל־אביב).

מור. רוג׳ר של בכיכובו המלאך, של
שח(? * מש סרט תל-אביב). (תכלת, ה
 לומט, סידני האמריקאי הבמאי של עמם

 להתאים בל• צ׳בוב של מחזה שהסריט
לבד. אותו

ג נ פנ י2ן ז 11ב
תל־ (גת, חצות של קאובוי זג**

 בעיר חיים עלובי שני בין ידידות אביב).
 וג׳ון הופמן דאסטין בהשתתפות גדולה,
שלזינגר. ג׳והן — הבמאי וויאט.

(סי!־ מלכותה הוד בשרות **
 את מציל בונד ג׳יימס תל־אביב). רמה,

 נו־ רקע על בלופלד, הרשע מידי העולם
 ג׳ורי׳ הוא החדש הבונד שוויצריה. של פיה

ריג. דיאנה — לצידו והחתיכה לאזנבי,

) €י,ווועו̂י4י.
 עירוני (תיאטרון האיווי ידידי *

 נגסו הזמן ששיני שטותית קומדיה חיפה).
משכ ובלתי חיצוני חסר־קצב, בימוי בה.
בי שהקני־משנה צוות קיילום. היי של נע

בתפ לוא אף עוזר היה שלא מאד, נוני
 אברהם מופיעים היו לא המרכזיים קידים
טל. ועדה חלפי

ה תיאטרון (על־ידי כלאד□ ***
הבימוי בירושלים). העברית אוניברסיטה

חדשה הצגה
 מאד. קשה מחזה (הבימה) הקיץ **
 בי־ יצירה חיבר וינגרטן רומין הצרפתי

 קשה סוריאליסטית, במינה, מיוחדת מתית
 אף, אלא המחזה בקריאת רק לא לעיכול

 הבמה. קרשי על מראייתו ובמיוחד,
אנו בו העולם על פיוט ורסיסי קרעי

 כמו־פיוטית פרידה זוהי דעתם. לסוף דיס
 אסורים משחקים בו עולם הילדות, מנוף

גיבוריו. את מבגרים טבעית וסקרנות
 המחזה, את שביים תומא, תיאודדר

ו קשה תיאטרלית משימה עצמו על נטל
 שירה בחלקו המזכיר המחזה, מכובדת.
יומ פרוזה ממנו עולה ולרגעים מודרנית

 זה בענין (ואולי פיוט כל חסרת יומית
איננו במתרגם), הקולר את לתלות יש

ב״הקיץ״ עזיקרי וניבים אפרוני יהודה
נע דמויות: ארבע של באמצעותן חיים,

האוה זוג על חתולים. וצמד ואחיה רה
 בביתם להתארח הבאים האם, ידידי בים,

לר שאין כפי לראותם, אין שומעים, רק
החתו יאחד של אהובתו מנון, את אות
(עלי ההתרחשות זבובה. אלא שאינה לים,

 על משתרעת קיימת) ואיננה כמעט לה
ש בחצר לילות, ומספר ימים מספר פני
אחו מכן ולאחר הנער, הכפרי. ביתם ליד
יור־ ואף החתולים שפת את מבעים תו,

 זה אך וסתום. מסורבל אפילו מגובש,
 שאינו כזה תיאטרון. בפירוש תיאטרון.

 ריאלית מציאות הבסה על לבנות מנסה
 שהרגעים עולם, זהו הרחוב. מן המוכרת

 בעלי עמם לסחוף עשויים שבו הקסומים
מיו להצגה להתמסר המוכנים רגישה נפש
 אן ומלוטשת, מבריקה לא במינה, חדת

מחשבות. ומעוררת אווירה מליאת
פרובינציא סיני אלי של התפאורה

היה יכול הקים שהוא הבית למדי. לית

* ח * ל מ  שוד תל־אביב). (אלנבי, ה
 בעת כנופיות שתי על־ידי מבוצע פושר

 פול ז׳אן בהשתתפות קומדיה אחת. ובעונה
ובורביל. ניבן דויד בלמונדו,

* * ה * ל מ ש סטודיו, ישראלי, (סרט ה
 יומרות וחסר רגיש כנה, סרט תל-אביב).

 של בחייהם אפיזודות משלוש המירכב
נא יהודה — הבמאי תל־אביבים. צעירים

טובים. שחקנים טבעיים, דיאלוגים מן.
* * ל * מ סי טי ל ד  תל־ (ארמון־דויד, א

 אי־ פירסומת על מעולה סאטירה אביב).
 משחק פירס. ז׳ראר של בימויו דוסית
בלאנש. ופראנסיס ז׳ירארדו אני של מצויין

* * ן * טי פ ל  תל־אביב). (תל־אביב, ג׳
 פאטאל פאס היא איימה) (אנוק ג׳וסטין

בינ אינטריגות מבשלת גברים, המשגעת
אלכסנ של הרומנטי הרקע על לאומיות

 אנגלי דיפלומט הוא בוגארד דירק דריה,
לראות. נעים בטן. רקדנית קארינה ואנה שנון
ם * שי ם עו י  תל־אביב). (אסתר, חי

 המנסה דה־פינה לואי על אידיוטית קומדיה
 ז׳אן של גבו על החרוט מודליאני לקנות
גאבן•

 אריה של וההמצאות ההומור מלא המלוטש
להצ 15ה־ המאה מן אליגוריה הפך זקם,

 ז׳אק קסם. ומלאת פיוטית יפהפיה, גה
להק המצליח מעולה קומיקאי הינו כהן
 יפה מתנועע ייני ליאור קטן. בתפקיד סים

 הפרזה.'התפאורה, כל ללא ומבדר כהיאוש,
 ורק הסייף, והדרכת התאורה התלבושות,

ה הנערות מקהלת את לשכוח לא רגע!
 מרכיבים מהווים אלה כל — מקסימות
עצמם• שהוכיחו
ם לא ** ו (בצוותא). כלמה ולא כי

העו ישישה כמורה ברנשטיין־כהן ם מר
 היא בבית־תולים. ניתוח־עינים בפני מדת

 בעיניו, פגוע הוא אף צעיר, חייל פוגשת
ב ופגשה שבה הנה כי לעצמה ומדמה

 ברנשטייו־כהן, בזכות שנעלם. נעוריה ידיד
 המורה דמות עם טהורה במופלאות המזדהה

 מחזהו במקצת מתעלה ההוא, הדור מן
בנאליותו. מעל רז אברהם של המקורי

י זג ט ס ט נ  ב־ מחזמר־כים (הבימה). פ
 סבא־ סיפור מובהקת. אמריקנית מתקונת

 להקים המחליטים אבות שני על־אודות ריני
 יוכלו לא שילדיהם כדי חצרותיהם בין קיר

ע־ שאולי הגנובים המים ומשום לד,פגש


