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הגו השגוע — ועכשיו
 התכוונת כה עד רלי.

 הקרקע. את להכין
 להלום תצטרכי השבוע

 הוא הברזל עוד כל —
 הולם חברתי מגע חם.
 בייחוד תוכניותין. את

ה בתחילת א׳ ביום
 הירח גם שהוא שבוע,

תע טוב אבל החדש.
 תסמכי לא אם שי

 לא ובייחוד אחרים, על יתר״על-המידה
 בחורים על יותר. הטובות חברותייך על

למ וכה, כה בין סומכת אינך
לש תתפלאי מהם, שאחד רות
מהאחרים. יותר ונאמן מהימן הוא מוע,
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ל־ מאוד מסוכן ׳השומע

 יכולות הן :בנות״ישור
 בהרפתקאות להסתבך
לסי־בז־ לגרוס העלולות

ובריאו אישיים כים
 לאחר רב זמן תיים,

 התקרית את שתשכחנ׳ה
 לא איפוא מוסב, עצמה.

חב בקשרים להרבות
ה את ולהגביל רתיים

 חדשים אנשים עם מגע
אדום. צבע לבשי השבוע. בסוף בייחוד
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עצ של יתר הצטברות
 לך לגרום עלולה בים

לעצ ולהזיק להתפרץ
 או ארגעה גלולות מך.

 בבית־הבראה מנוחה
 לטובה. עליך ישפיעו
ל הטיבעית, נטייתך

 חסרי דברים על המר
 ממש, של סיכויים

 השבוע להפילך עלולה
והי עיניך פקח בפח.
 ביתך. את לפקוד עלולה קלה מחלה שמר•
הבית. בני את שתדביק לפני בה טפל
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בר רואה אתה מוף־סוף
 עומד אתה בעמלך. כיה

חדשה. תקופה בפני
 על לשמור תצליח אם

תי מרומם, מצב־רוח
ה כל בפניך פתחנה
 תעשה לא אס דלתות•
 להסתגל תדע גם בעיות,
מצ־ של שלמה לשורה

ם__________ י שאי־גמי־ חדשים, ב
ל ממך מנעה שותך

 תכלת לבשי — סרטנית לכן. קודם מצות
בשחייה. תרבי אל כמו־כן השבוע. וססגוני

 מוצלחת בלתי בחירה
 היזהר! ברע. תיגמר —

 ללכוד רוצה היא
מת היא לכן אותך,
 אבל יפה. כל-כך נהגת

האמי פרצופה זה אין
הפר היא. לא זאת תי.
 לך יתגלה האמיתי צוף

 עוד לכן, הקרוב. בזמן
 אם !היזהר :הפעם
 החלף — אמן אתה
 תגווע עוד אחרת !המיקצוע את מהר

 לצייר. למד — אחרת ברירה ברעב.
ב העלאה לדרוש הזמן עתה לא

להזדמנות. בסבלנות המתן דרגה׳
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 את לד יביא השבת יום
תוכ את להגשים הכוח
ה ורבת הישנה ניתך

הת זאת, לעומת היקף.
ה התככים מן עלס

 של והקטנונייס בזויים
 אותך: הסובבים מן כמה
טו את שאחרים לא הס

 עסקים תעשה אל בתך.
 זה ביום כי א/ ביום

 קומוני־ בקשיי תיתקל
מעקרבים. הישמרי -
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בתולת קציה.
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 להאפיל עשויים אינטימיים רומנטיים יחסים
 בחייך. אחרת התרחשות כל על השבוע

 שהגיע חושב אתה אם
ברצי להתייחס הזמן
 לעתידך, יותר רבה נות

 לחיי עצמך את ולקשור
׳ה השבוע זה משפחה,

 אל זאת. לעשות מתאים
 טוב נוסף. רגע תמתין

 לך להיות עלול ליבך
 להרגיע השתדל לרועץ.

ב המתוחים עצביך את
 לא בידור זה. שבוע

הג הכספית ההוצאה למרות לך, יזיק
 הבריאות. על לשמור כדאי השבוע דולה.
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לש איך תהיה השבוע, העיקרית בעייתך

 התקריות נוכח נפשך, שלוות על מור
האחרונות. הפוליטיות

 עבורך זה יהיה לא
ביותר. הטוב השבוע
 ובמיוחד לכתוב הרבה

תוכ מכתבים. על ענה
 תיכננת אותה נית

 סיכוי אין מזמן לבצע
 אל אך שתתגשם.

לפניך. החיים ייאוש,
בלילה. בנהיגה היזהר
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 שיש מה את בתוקף להגיד תהססי אל
: לומר ליבך אל ממ הוא אם בייחוד לו

 אל הנלוז. כמינהגו שיך
 אבל — כלבתא תהיי

 קורבן־עו־ גם תהיי אל
 עסק לשיגעונותיו. לה

 את מושך בלתי־רגיל
 זה לשווא, התעניינותך.

 תגע ואם בשבילך, לא
ה ביום תיכווה. — בו
 לצאת לך כדאי לא גס
 טלפוני קשר לקיים או

להת יום זהו חו״ל. עם
 בהיר לבשי עצמית• ולהתבוננות בודדות

המידה. על יתר מגונדרת תהיי ואל
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 לידידך השנים כל אותו שחשבת מישהו
ה בנפש, כאוייב השבוע יתגלה הטוב,

ל על-מנת לכל מסוגל
ה בעיני אותך השמיץ
שניכם. על ממונים

תק מצידך התאפקות
 לכן עניינך, את דם

 לדחפים מכניעה היזהר
 הרבו מרוסנים. בלתי

ב לעיר מחוץ בנסיעות
 לכם יש שם זה. שבוע
 אדם לפגוש טוב סיכוי

המ על לטובה שישפיע
 השבוע. ולבן ירוק הרבה לבשי חייכם. שך
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כס להתחייבויות מלהיכנס מאוד היזהר
בלי חדשות לעןסקות תיכנס אל פיות.

היטב. אותן לבדוק
 מתאים הזמן זאת, עם

כס תוכניות לעריכת
 סמוך ארוך. לטווח פיות

 של ותבונתו עצתו על
 נולד אס בעיקר ידיד,

 של הראשונה במחצית
אתה אפריל.1 חודש
סיפוק לשאוב עשוי

חברתי. מאירוע רב
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 מתאימים השבוע של הראשונים היומיים

 נפש חשבון לעריכת
ל מטרות ולהצהרת

 לכך דאג ארוך. טווח
 של בחברתם שתימצא

ורי מהימנים ידידים
 ל- שיוכלו אליסטיים,

ב לך ולסייע הדריכך
חשו החלטות קבלת
ה בכל זהיר היה בות,
 כספיות להוצאות נוגע

עתידך. את שתקבענה
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)23 מעמוד (המשך
 במישרד־המיסחר־ הסרטים מחלקת ראש

 שהגשתי, המיסמכים את בדק והתעשייה,
בקפזעות־ייתר.

 בירגר, של לביתו הוזמנתי אחד ״ערב
 בירגיר הזמין ,ארוחה לאותה ליארוחת־ערב.

 הטלוויזיונית הסידרה של המפיק את גם
 בארצוית־הבדית. ביימתי אותה בוננזה,
 גם כי תחילה, בכוונה לו, סיפר לא בירגר

 שאכנס חשב ודאי במקום. ניוכח אהיה אני
 לא ואפילו אותי יראה מפיק ואותו לבית,
 רץ והמפיק נכנסתי, כאשר אני. מי יידע
 בודגר פקח גלוייה, בשימחה לחבקני, אלי
גדולה. בתדהמה עיניו את

 בתל-אביב. לגור שעברתי לאחר ״רק
אוני הרקטור מיכתב אחד יום קיבלתי
 סי!מונ־ שילמה פרופסור ■תל־אביב, ברסיטת

 לאוגיביר־ התקבלתי בי לי הודיע בו סון,
 הפתיע זה בלבד. כפרופסור־אורח סיטר,
 לי הבטיח לזר פרופסור הרי מאוד. אותי

 אלא — זאת רק ולא מליאה! פרופסורה
 המרצים שאר משל יותר גבוהה דרגה גם

!בחוג
 להצטרף לא החלטתי זאת, ״בעיקבות

האוניברסיטה. של המרצים ׳לחוג

הנעדר
ד ום ^ ח היתד, בביתי. הטלפון צילצל א

ו //  שביקשה לזר, פרופסור של אישתו ז
 ,מורה מהחלטתי. בי אחזור כי מאשתי
לא — עצמו הלימוד לשם מלמד אמיתי

הדיקו

 הסטודנטים !לשחק לא — ללמוד ברסיטה
 למענם, שאי־אבק וביקשו אלי באו עצמם
עצמו. כ״יון באותו

מן ביקשתי ״כאשר  בתוננית־הלימודים ל
 אותי פטרו הטלוויזיה, למיקצוע שהי׳גשתי

בטלוויזיה! מושג לי שאין בטענה
 מבחינתי. ביותר, הנורא הדבר קרה ״ואז

 הנרי הסטודנט השתחרר כחודשיים לפני
 משירוית־המילויאים בחוג, תלמיד דוטמן,

 מי היה ולא סישפחה לו שאין מאחר שלו.
 לערוך הוחלט — בשובו פניו את שיקדם
 באוניברסיטה. צנועה קבלת־פנים לכבודו

אינו,מסו אשר — לזר מפרופסור ביקשתי
 סטיו- של שמות בשלושה אף לגקוב גל

 — להכירם טרח שלא מפני שלו, דגטים
ב התחמק, לזר בקבלת־הפנים. להשתתף

 בבירור כביר ידעתי יאז עסוק. שהוא תואנה
 קשוח אדם שזהו — לדבר מי עם שאין

וחסר־לב.

כפוי
 לפני הספיק. לא עדיין ז,ה כל כל

 של אשתו שוב התקשרה כחודש //
 אייתה לשוחח וביקשה אשתי, עם לזיר

 לזר והגברית לבייתה, נסעה ליורה ביחידות.
 מידצה־בכיר של תואר שאקבל לה הבהירה

האוני עבור סרטים שאביים בתנאי רק
 לי הובטח שהתואר לאחר וזאת, ברסיטה.

 אך !תנאים כל וללא פעמים, שלוש כבר
 לזר גברת הלבה הספיק, לא זה כל אם

מלוכלכים, ערימת־יבגדים אספה למיטכחה,

ו ו הסטודנטים ג
 אורי מנהל למישרתו, המהולל

איש־הצנזורה של בתו גרי,
פלד,
לוי

באוני ולטלוויזיה לקולנוע בחוג המרד את
 הבמאי של החזרתו למען תל״אביב, ברסיטת

 דיט׳ה :ברקיע פלד. חיים הפיוסומאי של בנו
״דון את ״רוצים גרי. הסטודנטים. קראו !

 במעמדו ,לאדם אמרה. ׳תואר־הכבוד,' לשם
בלבד.׳ הכסף לשם ללימד ׳נאה ליא דון של

 ברגע כי לאשתי הבטיחה לזר ״גבירת
 אני נפלא .מורה איזה בפקולטה שייווכחיו

 זה מרצה-,בכיר. של תואר מייד אקבל —
שנה. היותר לכל יקח

׳והס אשתי, של להפצרותיה נכנעתי
 לשנה מרצה־אורח, של תואר לקבל כמתי
בלבד. ׳אחת

 והתאהבתי ׳באוניברסיטה, ללמד ״התחלתי
 הצמא בשל בכם התאהבתי בסטודנטים.

 ׳מיקצועיית. השכלה לרכוש שלכם העצום
 את כלל כיסתה לא שקיבלתי המשכורת

 זה אבל — בארץ שלי ה־וצאזת־יהמיחייה
 מקבל הייתי אילו גם !לי איכפת היה לא

 הסכום הייה ילא ׳מרצה־ביכיר, של משכורת
הוצאותי. יאת מכסה

ה דיקן היה לא המרצים ״בישיבות
 שגת־ שנפתחה לפני עוד נוכח. פקולטה

 כי לזד פרופסור לנו הודיע הלימודים
 ו־ דבר בטלוויזיה או בקולנוע מבין אינו

בישיבות. נוכח יהיה לא ׳ולכן חצי־דבר,
 חבר־יהמירצים בחוג. חסרו לא משברים

 ועוד אני — .אחד ׳מצד לשניים. התפצל
 ומצד מיקציועי, ניסיון בעלי אנשים שני
 בכל הרוב. שהיו התיאורטיקנים, — שיני
 הדיקן שהה — כזה משבר שפרץ פעם

 אלא כספים״. ״לאסוף במטרה בחוץ־לאדץ,
ריקות. בידיים משם חזר שתמיד

 אחרים מרצים שיני קיבלו ״בינתיים
 חסרי- שהייו למרות משלי, גבוהות דרגות
 את הם הכתיבו כעת במיקצוע. ניסיון

 :היתה שלהם הסיסמה !בחוג התנאים
 ש־ ׳תרבותיים אנשים לחנך רוצים ,אנחנו
 יאך — וטלוויזיה קולנוע על קצת ייזרעו

 איימון להם להעניק מתפקידנו זה אין
הס בישיבוית־המרצים ואומנם, מיקצועי.׳

 יאת מאמן ■אינו מהם אחד שאף תבר
 החוג ורמת — איכותית ברמה הסטודנטים

גן־ילדים! של זיו על ׳עלתה לא
 תלה ודרשתי זה נגד התקוממתי ״אני

לאוני־ באו שהסטודנטים ידעתי אמייתית.

 ל־ עבורי אותם ,מיסרי מאשתי: וביקשה
ניקוי־יבש.׳

 את שמעתי כאשר בי בערה ״חמתי
 השתמש לזר שפרופסור רק לא הסיפור.
 פשוטה, עקדת־בית ,אלא שאינה באשתו,

עניי ;לסידור עקיף באופן אלי להגיע כדי
 אל התייחסה שזיו אלא אוניברסיטאיים, נים

עלובה. שליחה כאל א־שתי
האו לרקטור שלחתי זאת ״בעיקביות

שלי. מוכתב־ההתפטרות את ניברסיטה
 הסטודנטים. שלכם, השביתה פרצה ״׳אז

 ייותר משתוקק אני אליו דבר אין למעשה,
קי בארצות־הכרית אתכם. ללמד מאשר
לשניה דולר אלף 60־70 של משכורת בלתי

 דולרים אלפי תשעת מקבל אני ובארץ —
 בדעתו המעלה מישהו עוד יש אם !בלבד
 זה התואר, או הכסף עבור עובד שיאני
מאוד. עצוב

 את אקבל לא שיאם לכולנו ברור ״אבל
 אובל לא לי, שיעניק הכוח ואת התואר,
 הראויים הסטודנטים, מילחמת את להילחם

 אין יותר. הרבה גבוהה לרמת־ילימיודים
 אוכל לא אם לאוניברסיטה, שאחזור טעם

 ללמד אמשיך אם כראוי! אתכם ללמד
לזר פרופסור שמכתיב בימיסגרת־הלימודים

ולעצמי. לכם עוול ׳אגרום —
 שאני לפני אתכם. וגם — אותי ״רימו

 אני — אותה עוזב ואני — הארץ את עוזב
 הדברים את לפרסם לעצמי חובה רואה

 בוזבזו מחיי ׳ששנתיים אדע אחרת, כי
לריק.

 לחדשות יכולים אינכם שאתם ייודע ״אני
ב האוניברסיטה את להשמיץ לעצמכם

 עצמי, על זה תפקיד נטלתי לכן פומבי,
לצערי.

 הוא, מכל יותר אותי המטריד ״הדביר
 שם מצאתי לאוניברסיטה, ביאתי שכאשר

 טוב רצון מלאי ללמוד, הצמאים סטודנטים
 שאלה עם אלי באים כולכם כיום, ומרץ.
בלבד: אחת

 אתה בחוץ-יליארץ אוניברסיטה איזו ״על
״1 ממליץ




