
 לבוז מרחיקי זינויים
 השבוע לחול ושויים
ם ;חייך,  ת־ ונקדיש א

 יח־ לשיפור !וומת״לב
 מסויים. ידיד עם זיך

 שיהיה לוודאי קרוב
 אם לטובה, שינוי ה

ב בבעיה לטפל נדע
הנ ולא הנכונה, גישה
 דברים על איבה טור

 של השניה במחצית עוד. ואינם ווהיו
 למערבולת. להיקלע עלול אתה זשבוע

* * *
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רן מרגיש אתה אם  צו
 רגשותיך את להעלות

ת, כיצירה בכתב, ספרותי
ק לאדם מכתב או שיר
 זאת שתדחה מוטב רוב,

 כי הבא, השבוע לאמצע
 מסוגל תהיה לא אז עד

מהו את ולתאר לנתח
 מה דבר האמיתית. תם

ע־ שש במספר הקשור
 השבוע. סוף לקראת מזל לך להביא שוי
עצבים. מורטת תקופה בפניך — שור בת

* * *

שוו■
ל 21  - באפרי

אי 20 מ ב

 שהיתה רגשית, אכזבה
 מכבר, לא חלקך מנת

 את בך לתת עלולה
 משבוע החל אותותיה

 כשאתה עתה, רק זה.
 כל על לחשוב מסוגל

 אובי- באופן הפרשה
ת, קטיבי  ובמוח יחסי
הפ מה תיווכח צלול,
 עקשנות בגלל סדת

 שהרגשת להניח יש ומיותרת. קטנונית
פורקן. למצוא אותך תדחוף האכזבה

חאומיס

ז1
*

הש לעורר עלול אתח
 כמה של חמתם את בוע

 עימך הנמצאים מאלה
מ וזאת אחת. במחיצה

ה מקדשת שאצלך פני
האמצעים, כל את מטרה

 אחרים של ורגשותיהם
בחי־ כלל נכללים אינם

בין.  בה שתלית אשה שו
תן תאכזב תקוות ה או

מ ממצבים השמרי המשוער. מעל שבוע
זה. שבוע באמצע במיוחד באהבה, ניבים

11110 י

ני ;  - ביו
לי 21 ביו
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 מש־ משפחתי מאורע
 אושר לד יביא מח
 שוב בך ויעורר רב׳
ה את ל העזה התאוו

ל לא הזהר נסיעות.
ל ולא לייצרך, היכנע
 להתחייבויות היכנס

 מ- הגדולות כספיות
 ל- מסוגל שאתה מה

 מ- מסויים מצב :צע.
 השבוע. להתרחש עלול ירא׳ איני׳ נו*

תסבול. למכה, רפואה תקדים לא נם
* ★ *

 עליך שייכפו שינויים
ע אחרים, של ביזמתם

ית לן להקנות שויים
 אל הקרובים. בימים רון

שלונות תתיאש קט מכ
א השבוע. באמצע נים
.ב זקוק יהיה קרוב דם

 והדבר לעזרתך׳ דחיפות
תן יחייב במי לשנות או

תוכניותיך. את רבה דה
 כיה־ ,הקרובים בימים יתגלה, זה שינוי .ם

הצלחה. לן יביא חמש המספר גדול. יון

- *34,

נתונה
ס 22 ס ו ג או  - ב
ר 22 ב מ ס פ ס ב

מאננייס
■ 3 5 3 5 0 0 1

 השבוע —
תחמי׳ן. אל

מן על לכפות תנסה אל  אחרים וצל עצ
שה משוס ורק אן נוחים, בלתי מצבים
 דחפים מפני הישמר זאת. דורשת חברה

 פתרונות למצוא פנימיים
ק אינן שאולי לבעיות

ת שהו כלל. יימו ה מי
ם מושך  מאחורי בחוטי

ו יותר יגלה הקלעים
תו את יותר ב נוכחו
רן החודש. סוף  הלב מו

ת מגלה שאתה  בנוכחו
 מונע שם, בעלי אנשים
 במקום להתקדם בעדן

 יותר הקדש עבודתן.
 הבריאותי. למצבן תשומת־לב

רומנטית הפתעה לן צפויה

★ ★ *
ם לצעדים התנגדות מי ם מסויי נק בה

פעו שיתוף והיעדר הקודם, בשבוע טת
ביתך, בני מצד לה

רב. רוגז בך יעוררו
 של לעמדתם תניח אל

 על להשפיע אחרים
ת ביצוע שקי החלטו

 וש- מכבר, זה בלת
 עשרות היטב בדקת

 נובעת עמדתם פעמים.
 למניעיך הבנה מחוסר

 רצון בגלל מאשר יותר
ל השתדל להכעיסך.

 אך ובשקט, בשלווה עצמך את הסביר
שלוותך. לאבד נוטה אתה תקיף. היה

★ ★ ★
דין תבוא השבוע סוף לקראת ת לי  הזדמנו
מן את להביע נדירה צ  פה, בעל או בכתב, ע

ה מן באחת ולשכנע
ם את האלה דרכים  האו

תר אלין המקורב ב ביו
ה פחדן עמדתן. צדקת
מו יתר, מתלות גדול

ה את להדק בעדך נע
שק החיוביים םקשר
ק בת לאחרונה. שרת

 לו תוותרי אל — שת
 | כ־ לן הנראים בעניינים
 כלפי רכה היי חיוניים,

שן ברזל כמו קשת אן חוץ, פ  בנ
שן כי תיווכחי מ  אלין היחס הזמן ב

* ★ *־

עןןת
ר 22 ב טו ק או ב  ־ .

מבר 22 ב בנו

1
ר 2( ב מ ב  - בנו

ר 20 ב מ צ בד

פנימה.

ישתפר.

ר 2ו ב מ צ ד  • ב
ר 19 א נו בי

ת רומנטית מבחינה — גדי ,בת בש א
 שתאפיל רומנטית, להתעוררות עתה לה

א התרחשות כל על
 רגשותייך בחייך. חרת

גדותיהם, על עוברים
ו חסד משפיעה ואת

 אדם כל על אהבה
 זוהי לקרבתך. הנקלע
 עלולה את בה תקופה

ל בשל כפרי ליפול
נס־ בעל גבר של ידיו
לטו לנצל שיידע יון,
הנפשי. מצבך את בתו

ב והבדידות השעמום על להתגבר נסי
ם זו תקופה מעניינים. ביתיים בעיסוקי

★ * ★
הו ל לב בו לשים הראוי שמן שבוע ז

ם קטני ם; ת ולדחות פרטי  למועד גדולות בעיו
ל הכוונה יותר. מאוחר

תן כל ת או ת בעיו  קטנו
שורות ואפורות, ב הק

ד  השיגרתית החיים די
 פתרונן את ואשר שלן,
 חדשים זה דוחה אתה

ת סלק אחדים. בו י חו
 עבודות השלם שנים.
מן סוחב, שאתה הז ל ו
תן  להס האורחים את בי
 עתה זאת תעשה לא אס אירוח. חייב אתה

מן יעבור — שוב. שתיתפנה עד רב ז

★ *־ ★

 בן של בריאותו מצב
 מטריד מבוגר משפחה

תן, ס בעיה וכן או כ
ה למדי, מדאיגה פית

פ על לבוא מוכרחה
ת?־ שלא מוטב תרונה.

לד מדי יותר סחף
ת ושתשמור אגות,  א
 כי כתפיך, על ראשך
ה לכל תזדקק בקרוב

 ביום מיוחד באופן הזהר לך. שיש כוח
ט ואל רביעי, ת שום בו תחלי  החלטו

תן — גדי בת חשובות. אוו  היתרה ג
ת בעוכרייך. היא אנ ממך מרחיקה א
התנהגותך. לשנות נסי וידידים, שים

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב

במדינה
הסברה

ה מ ה
פרטיזאגית

 בארץ ביקר הנוכחית השנה בתחילת
 בראשו צרפתיים, טלוויזיה צלמי של צוות
 ממקורביו לנצמן׳ קלוד העיתונאי עמד
ל של *ו אן  עמדו תו א; הסרט סארטר. ד

 התושבים של במצבם בעיקרו עסק להפיק
אז של ובדיעותיהם המוחזקים בשטחים

ומלחמה. שלום בבעיות, ישראל רחי
 לנצמן הציע הסרט, הפקת כשהסתיימה

 כדי הישראליים, לשלטונות מסרטו העתק
 מאחד הישראלית. בטלוויזיה גם שיוקרן

מלכתחי הסרט הפקת את רעה בעין שראו
 לאחר גם עניין איש בו גילה לא לה,

השלמתו.
 הצרפתית. בטלוויזיה הסרט הוצג בקיץ
 ההסברה את דווקא שירת הוא במפתיע

סיוע כל שיקבל מבלי וזאת הישראלית,

 הדים שהגיעו אחרי רק רשמי. ישראלי
בפא ישראל לשגרירות הסרט על חיוביים

 נאמר בו• להתעניין השגרירות החלה ריס,
 הסרט הצליח אם כי השגרירות לאנשי
 הרי הישראלי העניין את כיאות להציג

מרכזי. מקום בו התופסת הנערה בזכות זה
 היא מי להתעניין השגרירות החלה אז
 פריאל, סיגלית שזו הסתבר נערה. אותה

השק״ם. של העיתונות קצינת
פריאל, סיגלית כגטו:״ חיה ״אני

 בעברית, היטב שולטת בגדה ילידת ,28
 מנהלת מורה, היתד, בעבר וצרפתית. ערבית

 את ועיתונאית. רדיו קריינית' בית־ספר,
 מלחמת אחרי מיד הכירה לנצמן קלוד

 כאשר בארץ. ביקר כאשר ששת־הימים,
 ישר בא שלו, הטלוויזיה צוות עם חזר

 רוצה ״אני לה: ואמר סיגלית של לביתה
 לצרפתים תוכיחי שלנו. בסרט שתופיעי

נאצים...״ אינכם הישראלים שאתם
 היא: סיפרה בחיוב. השיבה סיגלית

 לעורר שיכול שמה לי סיפרו ״הצרפתים
 היא הטלוויזיה צופי בקרב התעניינות

 קסם בעלת צעירה בחורה של הופעתה
 את המזכירה ערבית, ארץ ילידת אישי,

 המסורתיים השליחים הערבית. התרבות
יכו אינם אמרו, כך משרד־החוץ, ופקידי

בצרפת.״ הישראלית להסברה להועיל לים
 הציגה היא בסרט. סיגלית הופיעה כך

 מרוויחה היא כמה סיפרה תפקידה, את
מר ״אני טענה: להרגשתה באשר לחודש.

 רק כשמסביב בגטו, חיה אני כאילו גישה
 עמנו. מלחמה במצב הנמצאות ארצות
 אני קצרה, לחופשה לצאת רוצה כשאני
הים.״ את לחצות צריכה

 העם של לזכויותיו בקשר כשנשאלה
מדי מגיעה ״לפלסטינים השיבה: הפלסטיני.

חשבוננו.״ על לא אך משלהם, נה
 קלוד של הטלוויזיה צוות עומד החודש

 להסריט כדי לישראל, שוב להגיע לנצמן
 ועל הישראלית החברה בעיות על סרט

 אליו הראשונה הכתובת הישראלית. האשד,
סיגלית שוב כמובן תהיה הצוות, יפנה

 לא השק״ם של העיתונות קצינת פריאל.
 גם כולל שהתפקיד מעולם לעצמה תיארה

בצרפת. ישראל של ההסברה ענייני על הגנה

חיים דרכי
החוטף

שט המתפ
 יצאה בצהריים 12 שעה חמישי ביום

 וולפסון ברחוב מילבו ממשרדי כתב ורדה
 בצבע ניילון שקית כשבידה בתל־אביב 48

 טחה ובב בהשקט נחה השקית בתוך כתום.
 אלף 150.52 של סכום היה שבה מעטפה

ובהמחאות. במזומן ל״י
 לאומי בנק לסניף להגיע התכוונה ורדה
הצ קפצה כן לפני אך ,93 אלנבי ברחוב
 לברך כדי הסמוך לבית 24ה־ בת עירה

 לה חיכתה כאן בית. באותו שגרו מכרים
נעימה. בלתי הפתעה

ראיתי שיצאתי, ״איך ):24( ורדה סיפרה

 עצמו את כמסתיר הדלת ליד שעומד בחור
הש את תפס הוא למדרכה, שיצאתי ואיך
או לקחת והצליח איתר, משך בידו, קיק
 הופיעו ובינתיים וקמתי נפלתי אני תה.
 המיקרה את ראו שכנראה בחורים שני

הארץ." על נפלה והשקית עליו והתנפלו
ו בר־חיים בני משטרתי. חידוש

 הובלה משרד עובדי שניהם דרור, זאב
 הצליחו ורדה, של עבודתה למקום סמוך

 בוא עד בו ולהחזיק הבחור את לתפוס
המשטרה.

 עוד בתור להסתיים היה יכול זה כל
החלי אלמלא ביש־מזל, חוטף של מיקרה

להפ השעה שהגיעה המשטרה במטה טו
 את לבער כדי נמרצות יותר שיטות עיל

החדשה. אופנת־הפשע
 לבית־ )22( לגיאני רחמים הובא כאשר
 הי־ בשוד. במפתיע הואשם הוא המשפט,

 למיקרה לשוות שקופה כוונה כאן תה
נש שלא היחידי משפט־מיבחן. של אופי

 וטרף קם עצמו, הנאשם לחוות־דעתו, אל
היפ לפני עוד התביעה, של קלפיה את
המשפט. תח

מק דרור עורך־הדין פרקליטו, באמצעות
 מוכן אינו כי לגיאני רחמים הודיע רין,

 גבי־ יעקב המחוזי השופט בפני להישפט
 קדומה דיעה ישנה זה שלשופט מפני זון

הש השקפתו את להמחיש כדי כלפיו.
ושו ההמתנה בחדר מבגדיו, לגיאני תחרר

לבית־המשפט. הודעתו את העביר נבוך טר
 הורה התרשם, לא גביזון השופט אבל

 על־כך ההגנה. בטיעוני לפתוח לפרקליט
 המוחשית נוכחותו בלעדי כי מקרין השיב

 להעניק יתקשה הוא לצידו, הנאשם של
 גביזון השופט אולם הולמת. הגנה לו

ו מקצועיים השופטים ״בארץ תקיף: היה
קדו דעות להם שיש להניח סביר לא לכן

 משפטי־מושבעים, נהוגים היו אי׳לו מות.
 בטענה ממש יש כי להניח היה סביר אז
קדומה.״ דיעה של

ה לגיאני, נשלח המוקדם הטיעון בתום
 להסתכלות בבגדיו, לבוש כשהוא פעם

ה אשר עד יינתן לא פסק־הדין פסיכיאטרית.
דברם. את יאמרו רופאים

1738 הזח העולם


