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 מדי יותר תהיה תל
 מאמצי• לגבי ביקורתי

ה של ועבודתם הם
 לך יש אם אחרים.

 זאת, אמור להעיר, מה
ו עניינית בצורה אך
 מבטלת. בנימה לא

 עבודה יחסי על שמור
לתמו ותזכה תקינים

גי מטבע. באותו רה
עצ את תוכיח לבעיות פילוסופית שה
 סבלני. היה אלה. בימים כמשתלמת מה

* ¥ *

ה כל אין  שיתעלמו סננ
מן  באשר שיחה, בעת מ

ח ניחנת טוי בכו עז, בי
 החלטי גוון יש ובקולך
 גדול קהל בפני ובוטח.

חד, מבריק אתה במיו
 לשכוח נוטה אתה אך

שניים, דרושים שלשיחה
תן ואינך תן לבן נו ח  שי

עצ את לבטא אפשרות
תון גם אתת מו. ו למצבי־רוח, מדי יותר נ

נן תיו להבחין יודע אי בו תגו . של ב ן ג ו ךז ב

¥ * *

 סוער שבוע לך צפוי
 מוטב רגשית. מבחינה
מ יותר ער, שתהיה
 לטעות לא כדי תמיד,

 י האמיו ברגשותיך
הקלו האנשים כלפי
תש אם אליך. בים
 תזכה ברגשותיך, לוט

ו חברתית להצלחה
מעניי באנשים תפגוש

אי התקדמותך — העבודה במקום נים.
מהר. יחלוף הדיכאון בטוחה. אך טית
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מאומיס

חוסר־ את לרסן עליך
 נדמה כי אם סבלנותך.

רן שאתה לן מ על דו
קיי למעשה אחד, קום
מן כל מת ם עליה. הז  יו
ם היום הוא ג׳  המתאי

ש לעסקים,  בו ותפגו
השפעה. בעלי אנשים

ו .בתקופה להיות, עליך ז
ב־ עצור מתמיד, יותר

 בלתי מכתב אליך. הקרוב האדם עם יחסיך
יותר. עצמך את לבטא לך יאפשר צפוי

★ ★ *

 פי^ו 11 י י1 יצי־ על לשמור תקפד
 צפויים רגשותיך. בות
 שינויים השבוע לך

1 בחוג לכת מרחיקי 1^ נ 8י
■ בת אצלך, משפחתך. ■113^ *8־

י עלול רווקה, אריה ז8§ ^ ■8יז
 בקרע להתבטא הדבר

̂ןוד הימנע הזוג. בן עם ^ן68קזדב18ן
 בל- כספיות מהוצאות

 והעדף נחוצות, תי
 העשויים סיכונים על בשטוחות השקעות

 יותר, הרחוק בעתיד יותר להשתלם אולי
★ ★ ★

ת השפעה בי ם חיו  בענייני
השבוע, תיפסק כספיים
בכו להסתדר ותיאלץ

ת  נוסף צער עצמך. חו
ת לך יגרם הב בעקבו
בסו אך שהופרה, טחה

 נשכר תצא דבר של פו
 לך צפויה העניין. מכל

ת בש מעניינת התפתחו
טי, טח  לן אל אך הרומנ

תצליח לא כי התהליך, את להחיש לנסות
מאליהם. ולקרות לרוץ לדברים תן בכל.
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סי לך יעניק מתעניין אתה בו חדש נושא
שוי אתה רב. פוק  מקשרים תועלת להפיק ע

דן, משפחתיים. ל השבוע להגיע קשה מאי
ת, החלטות בו שו בן מאחר ח בלי ת ו  מתרוצצו

הש סותרות. השפעות
ל רק ,להתייחם תדל

נן ובמידה עובדות, אי  ו
 החלטה כל דחה מצליח,
שובה  מתאים למועד ח

מנע יותר. ת הי  ממריבו
ו לעסקים, שותפיך עם

 הו של דעתו את קבל
 את שהקע עליך. ממונה

תן ט בהי האחרונה פרו
פן השבוע כי — מור  צו

לבני גדולה הצלחה בקירבו

★ ★ *
ל להרשות יכול אתה השגוע כתחילת

 מאחוריך לזרוק נדיב־לכ, להיות עצמך
 לפ- מוסכמות, הרבה

ל ! ולהיות הרגש, לפי ע

|₪1■ ץמ ץ ץ  ל■ הזמן את נצלי ה'. ן
 החשוב הדבר עשיית
 זמן כבר דוחה שאת

שתקדי גם ורצוי רב,
 רבה לב תשומת ,ש

 שי- :האמצעים אחד לחיצוניותך. יותר
האחרונים. האופנה צווי על הדגש מת

* ★ ★
ח לעבודתך רצינית גישה כי  כ־ עצמה את תו

ת. מכל מאד, כדאית ב סלולה הדרך הבחינו
 פעילות לרומנים, פניך

ת חברתית בויו התחיי  ו
הי לנצל דאג רגשיות.

ת טב  זלבנזוג זו, הזדמנו
ס לן תו בסי  תפתח או

ת שבועו  אל הבאים. ב
 — נועז להיות תחשוש

ל הקפד השטחים. בכל
 ואל בריאותך, על שמור

לדב ברצינות תתייחס
שמעו הביקורת רי  שיו

שבוע כי קשיש. אדם מצד כלפיך  המול ה
בהצלחה. תפנה. אשר בכל דרכן את יצליח

★ ★ ★
 לאחריות בקשר קונפליקטים לך צפויים

 שלך לאינטואיציה הנח עליך. המוטלת
_ _ _ _ _ _ הח- בקבלת להובילך _

הנוגדות השפעות לת

 מאלכו- הימנע ו׳ יום
 ל- הקשור בכל הול.

 ו- רומנטיים עניינים
 מצפה — משפחתיים

סיפוק. רב שבוע לך
0 0 2 2 1 3 8  לך תהיה כן כמו 0

ל הזדמנות סוף סוף
ה תנאיך את ולשפר בעבודה התקדם

בריאותך. על שמור אולם, כלכליים.

תר סוער שבוע לן מחכה ח״ מכל ביו ב  ה
תך בתוקף להילחם עליך נות.  לנהוג בנטיי

ת, ביו מפולסי ה כי באי
רוח. קור ידרוש מצב

לס לרגשותיך תניח אם
 הדבר עלול אותך, חוף

 שלן בקאריירה לפגוע
בן היקר ובעניין  ללי

הדו תקופה זו מאוד.
קורת רשת  מתמדת בי

תיך, על תה ואל פעולו
ל כך לשם לפנות סס

והרו אליך הקרוב אדם
ת למלא הקפד בטובתך. צה שאתה הוראו

הוזהרת. ראה בריאותך. למצב בקשר מקבל

★ ־*־ ★

בפניך יעמדו השבוע
 ועליך חדשים, אתגרים

 כדי להתאמץ יהיה
כשרונך את להוכיח

— דלי בת ויכולתך.
 להסתבך שלא הזהרי

העלו רגשיות בסערות
לאכז לך לגרום לות
תנ אם ודיכאון. בה
 תפיקי בקור-רוח, הגי

במ הנאה, הרומנטיות מהרפתקאותיך
 עתה. עד חלקך מנת שהיה הסבל קום
 מסיני, כתורה דבריו כל את תקבלי אל

מאחו שמסתתר מה את להבין ונסי
בכלל. השבוע להמר בדאי לא ריהם.
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במדינה
)5* מעמוד (סוף

 ללחצנות בית־מלאכה נפתלי לישראל היה
 לקוח אליו נבנם הימים באחד ביפו. מתכת

 הלקוח מסויימת• עבודה להזמין שביקש
נפ בדיוק. מבוקשו את להסביר הצליח לא

פלס קופסת קנה סמוכה, לחנות נכנס תלי
מבוקשו. את לפניו הדגים והאיש טלינה,

למס נפתלי נכנס מכן לאחר כשעתיים
 משים מבלי צהריים. לארוחת ממול עדה
ל עימו. שנטל בפלסטלינה משתעשע החל
ב בחן הסועדים, אחד אליו ניגש פתע
 את ממנו לקנות וביקש החומר, את עניין

ה על הניח הזר שיצר. הפלסטית הצורה
 מוכן היה סירב, נפתלי ל״י. 20 שולחן
ה הפלסטלינה. במחיר הצורה את למסור

אמנותית. יצירה שזוהי טען איש
 נפתלי: מספר השיגרה. מעל תמיד
 מדבר. הוא מה על הבנתי לא ״בהתחלה

 בהרגשה מחדש נזכרתי מכן לאחר אבל
מיו משהו בי שיש — תמיד בי שקיננה

 אומנם' זה. מה הזמן כל ידעתי לא חד.
ה בתחום שעבדתי העבודות בכל תמיד,

 מה־ חורג לממוצע, מעל הייתי מתכת,
מע החזקתי שלא הסיבה אולי זו שיגרה.

אתת. בעבודה רב זמן מד
ל החלטתי במסעדה הזה המקרה ״לאחר

ש בית־המלאכה את מכרתי ללמוד. התחיל
ל בבית־הספר פיסול ללמוד והתחלתי לי

 לשם כשנגשתי בבת־ים. פלסטית אמנות
 עבודות כמה בפניהם והיצגתי בהתחלה

 אך חששות. מלא הייתי לעשות, שהספקתי
או עודד אפשטיין, יעקב לפיסול, המורה

 לקוות.״ התחלתי לראשונה, אז, תי•
מהמיתולוגיה. אינסטינקטיבית,

 בחייו כבר עבד טרנסילבניה, יליד נפתלי,
מק ועוד מתכת לחצנות זהב, בצורפות

חי בנמל סבל תחילה היה בארץ. צועות
דליה. קיבוץ חבר שנתיים אחר פה•

 אך רגילים, פסלים נפתלי פיסל בהתחלה
 בחדרו. הצפיפות בגלל למיניאטורות עבר
 אירוטיות. במיניאטורות מתרכז הוא כיום

סנטימטר. ארבעה על עולה אינו שגודלן
ה מהמיתולוגיה לקוחה שלו האירוטיקה

 ספר מעולם ראה שלא למרות — יוונית
 שלו הבולטים הפסלים אחד מיתולוגיה.

 האהבה, אל עם במישגל יווניה אשר, מראה
ללדת. שתוכל על־מנת

 הוא* בה יחסית, הקצרה התקופה למרות
כ נפתלי את המבקרים מגדירים מפסל,

חיצוני, ליטוש מחפש ״שלא אמיתי, אמן

 ברחוב הערבי־ישואלי לבנק אחמד נכנס
 — צ׳קים שני כשבידו בתל־אביב, קרליבך

 1140.90 על השני ל״י, 389.70 על האחד
קי הקופאי, של בסיכום טעות בגלל ל״י.
 יותר ל״י אלף — ל״י 2530.60 אחמד בל

לו• מהמגיע
ה בפני האבודים. הימים תשעת

שי על אסיא, עזרא הקופאי, העיד שופט
 באמצעותה בקופה, הנהוגה הרישום טת

 ה־ גבי על האבודות הל״י אלף את איתר
ב הכחיש. אחמד אך אחמד. של צ׳קים
 עורך־הדין סניגורו, הוכיח המשפט מהלך
לא אפילו המשטרה שאנשי קאזיס, חיים

נפתלי של מיניאטורה*
הנטייה בגלל ארוטיקה

 התלהבות הפלסטיים.״ היסודות את אלא
 ״האנשים הפסל: של שכניו מגלים פחותה

ה בגלל למכשף, אותי חושבים בסביבה
לאמן. שהפך האומן מחייך שלי,״ פסלים

משפט
 געלמו להלכן

י<?והל אלף
 אח־ גגד לאחרונה שהוגש האישום כתב

 מייחס טייבה מכפר )28( קאסם חסאן מד
 טען חבר, שלמד. מפקח״מישנה רב. מזל לו

1969 מאי מימי שבאחד בית־המשפט בפני

 התלונה וכי בביתו, חיפוש לארוך טרחו
 המקרה. לאחר ימים תשעה הוגשה למשטרה

 הקופאי אחמד של לביתו סרו לכן קודם
דב עימו לקחת הבנק, של הסניף ומנהל

אי הדבר בעל כי שנוכחו לאחר רק רים.
 להם, ומוסר ל״י אלף מכיסו מוציא נו

התלונה. את הגישו
ב התלונה הוגשה ״אילו השופט: קבע

 אצל חיפוש לערוך היה ניתן בזמן, משטרה
 ולוודא למחרת, אף או ביום, בו הנאשם

ה על העולה סכום אצלו בנמצא אין אם
ומ לכך, אי ידו. על נתקבל שלדבריו סכום
הנאשם״. את מזכה הנני שהתהווה, הספק תוך

ג * בסישגל. זו
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