אנשים
״סליחה ,פה צריך להגיד קדי-
מה גני־יהודה.״
*  8בטכס ברית־המילה של
בגו של כתב מעריב אברהם
רותם ,כובדו כמה מהנכבדים
שבאורחי הטכס לשמש כסנד־
קים לרך הנולד .המוהל קרא
את הנכבדים בזה אחד זה,
כשנוסח הקריאה שלו הוא:
״יעלה ויתכבד כבוד הרב הרא 
שי לישראל הרב שלמה גו
רן״ ,או ״כבוד הרב הראשי
לצה״ל הרב אלוף מרדכי
פירזן ".כשהגיע תורו של

בית החייל בתל־אביב .שעה
לפני ההצגה הודיע הרמטכ״ל
כי לא יוכל להגיע .בששת המ 
קומות השמורים לו הושבו עי־
תונאי־בידור׳ וביניהם עדית
נעסן ועיטור )״ג .עיטור״(
גלכיץ .לפתע הופיע במקום
חייל בחברת חמישה חברים,
ודרש מן העיתונאים לפנות את
מקומותיהם ,כשהוא מציג כר 
טיסים מסומנים .העיתונאים
סירבו ,טענו שהושבו במקום
על־ידי קציני־החינוך של פי 
קוד המרכז ,ואילו החייל סירב
להשתכנע וטען שהוא נהגו ה־

י׳״■

שבוע לא־נורמלי! סוף־סוף הצלחת להשיג דבר אליו שאפת זמן כה
רב .אך היזהר ממברק־שווא שיסנוור את עיניך ויניח לך להאמין כי
מעתה יתנהל הכל מעצמו ,חד־וחלק .התחל ,איפוא ,כבר השבוע ,בהת 
וויית דרך חדשה לעצמך ,ואל תיתפתה לזנוח מה שנראה בעיניך קשה.

הרגע לו אתה מצפה חודשים כה ארוכים יגיע השבוע ,ביום חמישי או
ביום שני .הוא גס יהווה עבורך סימן לפתיחת תקזפת־חיים חדשה .אין
צורך למחוק את העבר ,אך השתדל לבנות עתיד טוב יותר .כוח השיכנוע
שלך גובר .אפילו יריבים יכבדו את דבריו ,ויעשו כרצונו השבוע.

רגש הנקמנות לא יעזור לך ,ועשוי אף להזיק לתוכניותיו לטווח
רחוק .מכתב שיגיע אלייך ביום א /תאומח ,יכעיס אותך כל״כך,
שמוטב כי תשקלי ימים אחדים את תוכנו ,בטרם תנקטי פעולה או
תשגרי תשובה ,לכאן או לכאן .לעומת זאת ,אין ספק ,שאפשר לנצל
את השבוע הזה :לשקול בו מחדש את כל הבעיות הכספיות וה
משפחתיות שלך ,לאור הגילויים החדשים עליהם לא ידעת קודם.

'
אלה ימי-שיא אם ברצונך להגשים תוכניותיה בשבוע הבא עלול להיות
מאוחר מדי .בת סרטן  :קשר עם אדם בעל קומה גבוהה הופך בהדרגה
לחיוני עבורך .הזהרי לא להתפם במקום בלתי־מתאים .אם יש לך
התחייבויות כספיות — שמור על שלא יעברו את המותר .סלק חובותיו.

יהירותו הטבעית ,הכרוכה בחוסר־ביטחון משווע ,תוריד אותך שאולה,
אס לא תדעי לרסן את שניהם ולהוסיף להם מידה אמיצה של חוש
הומור ,שהוא אחת מתכונותייך היפות ביותר .זח לא שהוא לא רוצה
אותך  :זה שהוא בטוח שאת לא רוצה אותו .גלי לו את האמת.

יום ב׳ ,מתאים לסידורים כספיים .יום ד׳ מביא לך בשורה לא כל-
כך נעימה .זהו שבוע טוב לאלה הרוצים לבלות ,להשתזף לאגור
כוח לקראת באות — לא כל-כך טוב לעסקים .בייחוד ידאיגו אותם
שותפיך ושכניך .סידורי בית יש לסיים בזריזות — אחרת יביאו
לך שיברון־ראש .בחזית הלב אין הרבה חדש ,ולא רצוי לזלזל בישן.

נירה ובינוביץ

הזמרת השחקנית המשתתפת ב-
״ערב שירי תנועות־הנוער״ ,זופה
פנראה בהערפה בצמרת המדינה .אחרי שראש״הממשלה יצחק
רביו )למעלה( סקר אותה במבט רב-משמעי ,היה מזכ״ל ההסתד
רות ירוחם משל )למטה( נועז יותר ,העניק לה נשיקה על לחייה.

המצב מעורפל ביותר! אל תמשיך לגשש באפלה — אלא דרוש הס 
ברים .ותבע ביצוע החלטות שיעזרו לך ולסובבים אותך לצאת מן הסבך.
אם אתה ממונה על אחרים — מוטב שהשבוע תהיה פחות קשוח ,ויותר
נוח ,גם צעד מסוג זה יגרום לתזוזה מועילה לעניינך .בת מאזניים —
הזנחת לאחרונה את נושא הופעתך .את ודאי אינך יודעת שהופעתך
החיצונית היא כרטים־הביקור שלך .אם את יפה — נצלי זאת!

החודש התחיל עס זינוק קדימה — אך השבוע אינו ,בהכרח ,חיובי
לתוכניותיו .ביחוד יום ה׳  :אם אתה מתכוון לבצע תוכניות ביום זה,
מוטב שתיזהר .נסיעה קצרה תסתיים בסיבוכים ואולי באסון .אל תתן
לילדים לצאת לטיולים ,דווקא השבוע בת־עקרב ,הפני את מרצך לבית.
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ראש עיריית תל-אביב להתכ 
בד ,קרא לעברו המוהל  :״ועכ 
שיו יעלה ויתכבד כבוד ראש
עיריית תל־אביב צ׳יצ׳.
! ■ בחוג יוצאי אכסודוס
מספרים ,כי עובדי בנק ישראל
הצטרפו אל עובדי מס־ההכנ-
סה ,והם תובעים עכשיו תוספת
בושה.
 ■ 1עוד מספרים בחוג כי
ראש־הממשלה ,פנה אל חכרת־
ביטוח גדולה ,ביקש ממנה ל 
בטח את המדינה בביטוח מקיף,
אך החברה סירבה.
■ 1

לתקרית בלתי־נעימה

גרם הרמטכ״ל רב-אלוף מר
דכי )״מוטה״( כדר ,בעת ש 
הוזמן לחצגת־ד,בבורח של צוות
הווי צנחנים ,שהתקיימה ב

אישי של הרמטכ״ל ,ושקיבל
את הכרטיסים מידי מוטה גור
עצמו .לבסוף נאלץ להתערב
בתקרית מפקד סיקוד־המרכז.
האלוף יוגה א מ ר ת ,בעצמו,
והבהיר לנהגו של הרמטכ״ל,
שעם כל הכבוד הוא אינו הר־
מטכ״ל אלא נהגו בילבד .הנהג
נאלץ לשבת עם חבריו בשורה
האחרונה באולם ,בעוד העיתו
נאים יושבים בשורת המכוב
דים.

■ המשורר דויד אכידן
מסתובב בזמן האחרון בקרב
חבריו ואוהדיו ,ומראה לכולם
בגאווה את פינקס חבר־המיפ־
לגר ,שלו .אבידן הצטרף למים־
לגת־העבודה והוא טוען ,כי
הוא עומד לעשות מהפכה ב־
מיפלגה ,לשנות את השיטה ול 
הפיח בה רוח־נעורים.

העבודה בוערת ויש אפילו תוצאות די מפתיעות לעבודתך ,אבל
ההמולה שאתה מקים סביבך ,מחשידה אותך שאתה מדבר יותר על
העבודה מאשר מבצע אותה .הדבר היחידי שבולם ומרסן אותך
היא בעצם שותפתך המצביעה כל הזמן על נקודות התורפה שלך.

השבוע צפוייה לך פעילות קשה מן הרגיל ,וגם בלתי-שיגרתית ,ממש
כמו בשבוע שעבר .יהיה עליך לאסוף את כל כוחותיך ,הפיזיים והנפ
שיים ,כדי לעמוד במשימות שיוטל עליך לבצען .אם תדע להתגבר על
חולשות קטנות שלך — תצליח .נסה השבוע לאנוס עצמך לא לבזבז כסף.

קטטה או מריבה עם אשה ,יעכירו את מצב רוחך ,ואם אתה נושי ,היזהר
מלבגוד .השבוע הוא בסימן כשלונות עבורך .אתה בהחלט יכול לנצל
את השבוע הזה למטרות מועילות ופוריות יותר .את יכולה להיכנס
לתקופה של חוסר פעילות ,אס תבואי בקשר עם האדם הלא נכון.
עבורך חוסר פעילות הינו אסון .הישמר מגניבה ,בייחוד אס אתה עומד
בפני נסיעה .מישהו מידידיך זומם להעביר אליו חלק מהרכוש השייך לך.

נראה שעזרתך תידרש ,יותר מאשר בעבר ,כדי לסייע לאחרים .כמה
דברים ,חסרי-חשיבות ,לא יעלו יפה .צפויות דאגות הקשורות במקום
העבודה .נראה שהשאלה  :״האם אני עושה את הדבר הנכון ז״
היא שתטריד אותכם במיוחד .תיאלצו להיעזר בתכונות האופיי
ניות לבני מזל דגים :סבלנות ,יושר וריכוז ,לעבור את הזמן הקשח.

