
אנשים
 נבחר ימים במה לפני פורט.

 חמיפלגח של המתמדת לוועדה
 ביותר הגדול שהוא במחוזו,

עבו את לרכז עליו בגרמניה.
 להציע שמתפקידה הוועדה, דות

בע לפיתתן כלכליות תוכניות
בגרמניה. האינפלציה יית

 ׳יעקב השבוע טען 8:
 שוער שהיה מי חודו,דוג,

״כ :בכדורגל ישראל ניבחרת
לכדו הולך שאיני רק לא יום

 בו צופה איני שגם אלא רגל,
 את אשכח שלא כדי בטלוויזיה,

המישחק.״ חוקי

 היותו מימי זיכרונות 3
 הניבחרת של המרכזי החלוץ
 נלזר. שייע השבוע העלה
 ששיחקתי ״בעת שייע: סיפר
מת הורי היו הניבחרת, במדי

 המכביה. איצטדיון ליד גוררים
 ב־ מתקיימים שהיו פעם בכל

הש שבהם מישחקים איצטדיון
צו היה הנלהב והקהל תתפתי

ש אבי, היה ,שייע!׳ עק
 למיר־ יוצא כבד־שמיעה, הוא

״ !׳בבית לא ,שייע :ועונה פסת

אל השבוע סיפר 3  רי־ יו
מסו ובוואדוץ בז׳נווה כי פל,

כש המידרבות. על ללכת כן
 ״הבנקים השיב: מדוע, נשאל

!״נופלים

לאחרונה הנוקבים כל 3

ברית״ בטכס השושבין היה שר־המישפטיםצדוק חיים
 חיליק לעוזרו, שנולדו לתאומים המילה

 חברי" של היעדרם בלט בטכס בירושלים. הדסה בבית־החוליס גוטמן,
 מותו או להשתתף, היו שאמורים רבים, ושרי־ממשלה כנסת

 מהברית מיהר צדוק גס בואם. את מנע נמיר מרדכי של הפיתאומי
 אסף, עם למעלה (בתמונה תמי חיליק, של הנאה אשתו להלוויית.

 היתה מאוד. מאושרת היתה בהריון), כאילו עדיין נראית הבכור, הבן
עיתו על אסרה האחרונים, בחודשי־הריונה מאוד מודאגת

לעינא־בישא. מחשש בהריון, שהיא העובדה את לפרסם נאים

 על־ נדרס המישפחה, של אהוב
 להתגבר כדי ומת. מכונית ידי
 ואשתו ח מיהרו השכול, על

 הפעם חדש, כלב לרכוש שרי
סן־במארד. מגזע

 היהודי־גרמני המשקיע 3;
 בארץ המקים כיבים, איגנץ

 זכה לרום, המלונות רשת את
 בגרמניה. להערכה אלה בימים
הליבר במיפלגה פעיל ביביס

פראנק- בעירו הגרמנית, לית

 אברהם רב-פקד של בשמו
 ב־ לכותרות שעלה צמרת
 כי* יורם את חקירתו עיקבות

 החיילת רצח בפרשת כונסקי
 מה בוודאי תוהים הדר, רחד
 שאינו זה, שם־מישפחה מקור
 צמרת היה אילו ביותה• נפוץ

 מילולי, באופן שמו את מעברת
אב רב־פקד נקרא נקרא היה
 שם- שכן פינת־החדר, רהם

 צימר־ היה המקורי מישפחתו
שפיץ.
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 שאולה, אותך תוריד משווע, בחוסר־ביטחון הכרוכה הטבעית, יהירותך
 חוש- של אמיצה מידה להם ולהוסיף שניהם את לרסן תדעי לא אם

 רוצה לא שהוא לא זה ביותר. היפות מתכונותיו אחת שהוא הומור,
 קדימה! — אז אותו. רוצה לא שאת בטוח שהוא זה אותו:

עשוי חזק מתנגד של כוח־ההרתעה האמת. את לו גלי
לא־מוכתת. מתרופות היזהר — טלה בן התקדמותך. את לבלום

 המוזה עליו ששורה למרות אך עבודתך. במימגרת השבוע הרבה כתבת
 עם שנון, עצמך את מוצא אתה לשמה, לכתיבה זאת לנצל מעדיף והיית
 דאגה, אל לעניין. ישר קצרות ומדבר הכותב חריפה, ביקורתית נטייה

אותך הסובבך לחברה בגישתך שתחול בתמורה השבוע עוד תרגיש
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 הסברים, דרוש אלא — באפילה לגשש תמשין אל ביותר, מעורפל המצב
 אם הסבך. מן לצאת אותך ולסובבים לך שיעזרו החלטות ביצוע ותבע
 ויותר קשוח, פחות תהיה שהשבוע מוטב — אחרים על ממונה אתה
 _ תאומים בת לעניינך. מועילה לתזוזה יגרום זה מסוג צעד גם נוח,

 שהופעתך יודעת, אינך ודאי את הופעתך. נושא את לאחרונה הזנחת
זאת! נצלי — יפה את אם שלך. כרטיס״הביקור היא החיצונית

 מאוד קל במעשייך, ובלתי־קשורד. בהשקפתו, חופשייה שאת משום דווקא
 זה רוצה. שאינך מה לעשות אותך לחייב או במלכודת אותך לתפוס
 בכל רוצה מי אבל — מצידך ולאפס־מעשה לאוזלת־יד אומנם, מביא,

 באמת, רוצים אתם מה איתו יחד שתחשבי מוטב לכן 1 הללו הצרות
צרות. לכם יחסכו ברורים דברים הדדית. הסכמה או הדדי ויתור מתוך

 היחסית השלווה את נצל עצמך. להיות חזרת ממושכת, הפסקה לאחר
 היחסים את לשפר בעבודה מעמדך את לקדם כדי נהנה אתה ממנה

 מדברי תתרשם ואל לך הכפופים ועל שותפיך על עין פקח במישפחה.
לעצמך. סבל רק תגרמו — עלייך לרכב לו תניחי אס — לביאה חנופה.

 בגלל עצומים, כה האישיים כוחותיך אבל חיוביים, לא דווקא המזלות
 ותשקיף תתאמץ שאם עליך, שחוסות פלאנטות שתי של צירופם

 תאמיני אל מיכשול. כל על תתגבר רגועה, בעין העתיד ועל העבר על
 לגמרי. אחר למשהו ואת לגמרי, אחר למשהו התכוון הוא :לו

טיפשית. שגיאה בגלל שוב, אותו מפסיד ואתה — בא כסף

 בלילות. להתחולל ושתפסיק בספורט, לעסוק יותר קצת שתרבה כדאי
 שחשוב במד. להתרכז במקום שטחים מדי ליותר מאמציו את מפזר אתה

 להדאיג יפסיק רב זמן מזה לדאגה לך הגורם מישפחה קרוב באמת. לך
תוכניותיה כמו אינן שתוכניותיו אדם עם להסתכסך עלול אתה אותך. הווזו״ס
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 מיקצועית, מבחינה להתקדם נדירה אפשרות לך יתנו הקרובים ■הימים

 רבים סיכויים לך יזמנו השבוע אמצע ימי יחד. גם וכספית חברתית
 ההזדמנות, את תחמיץ ואם המישפחתי, במישור גם חיובי מיפנה ליזום
לך. והדואגות אליך מאוד הקרובות לנפשות גדול עוול בכך תעשה

 אך בעבודתך, תצליח אולי אז בעבודה, שלך המרץ כל את תשקיע אם
 בין הוגנת בצורה תשומת״ליבך את חלק אחרים. בדברים תיכשל

 את תצטרך שבקרוב מפני אליך, הקרובים האנשים ובין הקאריירה
 יתייחסו — מסויים במעשה תשפיע עליהם יריבים, עידודם. ואת עזרתם

 הדרך על נמצאת את — קשת בת ברספקט. אבל אהדה, בחוסר אליך
לליבו. להגיע לך יעזור קופידון אז כי זו, בדרך תמשיכי אם הנכונה.
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 בלתי־צפויים אורחים לעצמך. להרשות יכול שאתה מכפי יותר תבזבז
 יותר בביתך שישהו מישפחה בני להיות עשויים אלה אותך. יפתיעו

 העלול כרכושך מסויים לפריט בנזק כלשהו איום יש שתרצה. מכפי
 בסוף וממחשבותיך. מזמנך יגזול בביגוד הקשור משהו צער. לך לגרום

 בתיכנון מעורב להיות תצטרך בהימור. הכרוכה הפתעה לך תיתכן השבוע
חמים. בגדים לבשי אליך. הקרובים או מבני־מישפחתך מישהו של נסיעה

 עלייך המצווה כל את עושה את אס אבל שכזה. מאומץ שבוע עוד נא,
 שכרו על (בזמן) הפמדך יבוא — שלך הבוסים או ממונייך על־ידי

בהו לקמץ חייב אתה הבא לשבוע עד !תבזבז אל ובהתקדמות) (ביוקרה
חדשים. דברים לחשוב תוכניות להגות מצויינת תקופה ובהחלטות. צאות
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 החלטות לקבל תהסס ולא שלך, האינטואיציה על השבוע תסמוך אם
 עיסקה לעשות רבים סיכויים לרשותך עומדים הכספי, במישור חשובות
 בידך, אינה ההחלטה אם ימים. לאורך עתידך את ולהבטיח מצויינת

עמדתך. לקבל לשכנעו והשתדל הסמכא, בר על השפעתך מלוא את הפעל
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