
ה ראשית את מתאר למחצה,
 בפתח־ היהודית התיישבות

 הרפתקותיו על מספר תיקווה,
 איבן־יוסף, דאוד הפרש של

 בשנותיה במושבה שומר שהיה
 בן היה איבן־יוסף הראשונות.

 בין שנדד קטן, יהודי לשבט
ה הסעודית. בערב שמר הרי

 עם קשר מכל מנותק היה שבט
 ו־ אחרות, יהודיות קהילות

 ל- במיקרה התגלגל איבן־יוסף
 להישאר והסכים פתח־תיקווה

 ישנה כעבור אך במושבה. שומר
 הוא המידבר, אל געגועיו גברו
 ועיקבותיו פתח־תיקווה את עזב

קי הספר, הופעת אחרי נעלמו.
ש מילדים מיכתבים דרוקר בל

שתצא, מישלחת לארגן ביקשו

 הסכמי־שלום חתימת אחרי מייד
ה את לגלות מדינות-ערב, עם

הסעודית. בערב האבוד שבט

 ניסים הטלוויזיה כתב 8
שעל  באופן ונפגע כימעט מ

 על כתבה שצילם שעה פיסי,
 בתל- הנרקומנים מירפאות

 כי שחשבו הנרקומנים אביב.
 מישרד־הברי־ נציג הוא ניסים
הטל צוות ועל עליו צרו אות,

 שיינתן ממנו דרשו וויזיה,
 המסופק מזה חריף סם להם
 כל המירפאות. על־ידי להם

 הועילו. לא ניסים של הסבריו
 מפני לברוח לבסוף נאלץ הוא

״ב הם כי שטענו הנרקומנים,
האחורית. הדלת דרך קריזה,״

שהת המסיבה, רביו. הגברת של השני לביתה שהפך בירושלים,
 האומה״, ב״בנייני הפאנובים של החגיגית הופעתם כתום קיימה

 שבחים מלהרעיף חדלים אינם כשהרבינים חופשית, ברוח התנהלה
 ״ניו- כתב של בשירותיו זה לצורך נעזרים הרוסי, האמנים צמד על

 כמתורגמן. ראש־הממשלה), של (לימינו סמית טרנס טיימס״, יורק
בארצות־הברית. ממסע״הצלחה זה־מקרוב חפאנובים שבו כידוע,

בואנקו ויו דל מיגואל
 כולם שלו, ופיתוחי״תעץ הרישומים אוסף את תל-אביבית לגלריה

 מכל יותר אולם ומודרניים. קדומים בראזיליים אמנים מעשה״ידי
ההצגה. שגנב האפגאני, כלבו בהיפי, בערב״הפתיחה השגריר התגאה

ןואומיס

 עליונותכם. את להוכיח ההזדמנות את לכם שיתן אתגר מחפשים אתם
 הסובבים אלה על התלהבות של אווירה השבוע תשרה התלהבותכם

 החושבים טלה מזל לבני טובה שנה היא שהשנה להזכיר כדאי אותכם.
סיומה. אל תגיע שהשנה לפני להזדרז אולי מוטב לכן, להינשא.

 אריה אשלייה. אלא זו אין :בלחץ לבדך לעמוד מסוגל שאתה בטוח אתה
 המצב את לו להראות תסרב אם אבל — לך לעזור עשוי בתולה או

 של שפע לך יביאו השבוע, בתחילת ו־ב׳ א׳ יום אבוד. זה לאמיתו,
באמת. אותו לעשות אבל — קטן מאמץ לעשות רק צריך הזדמנויות.

 נושה, אותו השבוע. ייעלם עליך, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב
 ייתן זה דבר במפתיע. עליו לך יוותר תוקפני, כה להיות ידע שבעבר

 הקרוב בעתיד העיקרית שאיפתך את להגשים לך ויסייע מרץ, מישנה לך
 יפרחו הקבועה, בת־זוגך עם שלך, האהבה חיי גם זאת, עם יחד ביותר.
 חברי, חוג במיסגרת עליך שיוטלו משימות חדשים. לשיאים ויגיעו

השבוע. בספורט התעסק במקצת. עליך יעיקו מילואים במיסגרת או

 לפני התחלתם אותו חמאבק לכיוונכם. לנטות מתחילות המאזניים כפות
 דווקא עצמו. את הוכיח לכם, יזיק כי נראה, ואשר — מיספר שבועות

 תהססו אל בהתחלה. שנראה כמו ולא הפירות. את לקצור מתחילים אתם
 כנכונה. לכם הנראית הדרך את לפלס כדי במרפקים, להשתמש

הזדמנויות. להחמיץ אסור כרגיל. הצלחה הרומנטי, במישור

 אותך, ללכוד רוצה היא !היזהר ברע. תיגמר — מוצלחת בלתי בחירה
 היא. לא זאת האמיתי. פרצופה זה אין אבל יפה. כך כל מתנהגת היא לכן

 אס !היזהר :הפעם עוד לכן, הקרוב. בזמן לך יתגלה האמיתי הפרצוף
ברעב. תגווע עוד אחרת שלך, המיקצוע את מהר החלף — צייר אתה

 לכן כמוך. ומרוגז עצבני פשוט הוא אותך. מרמה לא שלך השותף
 בוער. לא דבר שום ותרן. יותר להיות שתנסה מוטב החיכוכים.

 שלך. השכנה את לפייס ותשתדלי אותך לסובבים בסובלנות התייחסי
 השבוע להיתקל עשויים הרווקים בתולה בני אלייך. המקורב מישהו או

הפתעות. צופן הקרוב העתיד דאגה, אל אך הרומנטי. בשטח במיכשולים
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 את נכון באופן מנתח ואינך עתידך, על מספיק לחשוב טורח אינך
 בענייני זוגך בן עם מלהתייעץ תהסס אל לידך. שהגיעה האינפורמציה

 תפטפט. ואל לאחרונה. הגעת אליהם הגדולים ההישגים על שמור עבודה.
 הזהרי הזמן. כל כולם את לרמות שאי-אפשר זכרי — מאזניים בת

 כדאי גדולה. לצרה תיכנסי פן מעשייך את היטב ושקלי בדברייך
כחול. לבשי — מאזניים בת עתידך. על ברצינות לחשוב שתתחילי

 שינויים או מסעות לערוך שבוע זה אין :אותך הזהרתי אבל מצטער,
 עד היית בה לזו דומה מיסגרת־חיים על לשמור תוכלי אס מרחיקי־לכת.

 מוטב — לא אם הבעיות. על במיקצת תקלי חדשים, בתנאים כה,
 לא — העיקר שיקול. בעל איש של שיפוטו על לחלוטין שתסמכי
הזדמנות. לו מגיש הבא ג׳ יום לריב. ולא דבר בשום להגזים

 מפתות, הצעות לך המציעים אלה על לסמוך לך שאסור העובדה למרות
 בצרות שקועים שחיו מכם לאלה כלכלי, שיקום תהליך יתחיל השבוע

 שבת יום ו׳. יום ובמיוחד השבוע סוף טוב בייחוד רציניות כספיות
עוי השפעות מדי יותר בו יש :לרומנטיקה מתאים אינו
האהבה. בשטח מוצאי־שבת, על בביטחה לחמר תוכל אך נות.

§
עחע

 אותך לעייף עלולים רוחנית מבחינה עצמך על מעמים שאתה האתגרים
 ביוק־ שפגע בעבודה, רציני שעיכוב לדעת תיווכח כאבי־ראש. לך ולגרום

 כדאי. היה לא בכלל שזה הוא המרגיז נאה. אשה בגלל בעקיפין נגרם רתך,
סבלנית. היי כלפיך, ואדיש קר שידידך בכך עצמך את תאשימי אל

 ־ בדצמבר 2ו
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 הכספי מצבך על קשה בצורה ישפיע עיסקך, נקלע אליו הכספי המשבר
 עלול אתה עליהם נמהרים, מעשים מלעשות היזהר לכך, בקשר האישי.

 עיסקך מצב כי ידידיך באוזני להודות תתבייש אל יותר. מאוחר להתחרט
לך. הכפופים בין הסבך מן מוצא לחפש לנסות תעז אל לעומת־זאת, גרוע.

 להסתכן. יכול אתה רוצה, אתה אם אבל במיוחד, נוח יחיה לא זח
 כל — שונאיך עם הפגישות קצר, בטווח הצרות חריגעי, כאב״חראש

 וכוח- הרציניים ההישגים על״ידי להתמיד תדע רק אם שקולים, אלה
 עשוי ובלתי״צפוי נעים מיקרה התפנית. עצם על-ידי שתפתח הרצון,

 קינאה של או אישית איבה של כתגלית תיזהר, לא אם להתגלות,
אדישות. פנים העמידי ממנו. נפגעת שאת לו תראי אל מיקצועית.


