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 מאחר בישיבה. נמצאים שהם

 אריא׳ל האלוף נוסף, שמוזמן
 לא הוא :גם שרון, (״אריק״)

 שיערו למסיבת־החתונה, הגיע
 החשובה הישיבה בי הנוסחים
 המכובדים של בואם את שמנעה

עצמו. באריק דנה
צפיר טוביה השחקן ■
 מצ- בעיקר מעולה. כחקיין ידוע
כחי ראש) (ניקוי טוביה טיין

 יצחק ראש־הממ׳שלה, של קויים
 אריאל (מיל.) האלוף ושל רבין,
בתוכ אריק נכח השבוע שרון.
 בה טוביה, של החדשה ניתו
 אותו־ גם היתר בין מחקה הוא

 מצחוק, השתולל הקהל עצמו.
 לילי ואשתו שרון האלוף רק

 ההופעה כתום מאופקים. נותרו
 לו: ואמר לטוביה אריק ניגש
 אותי לחקות רוצה אתה ״אם
 דברים לעשות צריך אתה טוב,
 טוביה את והינחה ואלה,״ אלה

 טוביה קולו. את לחקות כיצד
 על יעבוד כי לאריק הבטיח

 להופעה אותו ויזמין ההערות
מוכן. כשיהיה

 גן־השע־ פתיחת בטכס 9
 של גגו שעל מאיר־לנד, שועים
 השאר בין נאם שלום, כל־בו

 תל־אביב, סגן־ראש־עיריית גם
 בדברי שאמר שיפמן, דויד

תשוב היא ״,מאיר־לנד ברכתו
 תשואות לקול !״לפתח־לנד תנו

הנוסחים.
 תל־אביב, עיריית ראש 11

 סובב להט יצ׳״)׳(״צ שלמה
 יריד־ דוכני בין הימים באחד

 מלכי-ישראל. שבכיכר הספרים
הו של הדוכן ליד התעכב הוא
 התעניינות גילה עובד, עס צאת

 מיכאל דוקטור של בסיפרו
 דויד על כר־־זוהר, (״מיקי״)

 רצונו את משהביע בן־נוריון.
 לו הסתבר הספר, את לקנות

 המוכר בארנקו. כסף די אין כי
 במתנה. הספר את לו הציע

ל הסכים סירב, ראש־העיריה
 חצי־שעה כעבור בהקפה. קבלו
 את שילם דן, בנו למקום הגיע

במלואה. הספר תמורת
 האלוף חיל־האוויר מפקד 9:

 מתחרים. אוהב אינו פלד, כני
ש מילים על־פי ־שנכתב שיר

 נמצא לנגן, מוכרחים בשם אמר,
 הפיז־ במיצעדי השני במקום
מוא הוא עתה העבריים. מונים

 ליטאני דני הזמר על־ידי שם
 לשידור מפריע שהוא בכך

 גולדברג, לאה של שירה
 של בביצועו בסופנו, יהיה מה

 פלד טוען ליטאני, לדברי דני.
 לדמורליזציה. גורם השיר כי

מפ נאור, (״מוטקה״)מרדכי
 להגיב שנתבקש צה״ל, גלי קד
 כאילו ליטאני של טענותיו על

 אין האלוף של בקשתו בגלל
הצב בתחנה הישיר את מישדרים

 חיל־האוויר ״מפקד אמר: אית,
 חן מוצא אינו השיר כי טען

 לא הוראה כל אין אך בעיניו,
השיר.״ את להשמיע

לכבו שנערכה במסיבה 9!
 סיפורים קיסרי אורי שפע דו

 על סיפר השאר בין והלצות.
 הבריטית המלכה של ביקורה
 שנה. 50 לפני בפריס בידיד

 הצרפתי המרשל היה המארח
 כובש ליומה, יוכר הנודע

 לכבודה, שנאם צפון־אפריקה,
 מבין השמש לפתע יצאה כאשר

ה של בעיניה והיכתה העננים
 הוד־ משהו, נעשה ״מייד מלכה.

 המרשל, אותה הרגיע מלכותה,״
 כמה כעבור בנאומו. והמשיך

 את וכי!םו העננים חזרו דקות
ופנ חייכה, המלכה השמש. פני
 אדוני ;,תודה, :המארח אל תה

!״המרשל
 המרכזת הוועדה חבר 9!
 עורך-הדין ההסתדרות, של

נציג הוא בך־ישראל, נידעץ

 הבינלאומי באירגון ההסתדרות
 בן־ בז׳נבה. שמרכזו לעבודה,

בב שעבר בשבוע נסע ישראל
 על להגן כדי לשווייץ, הילות
 מזימות נוכח באירגון ישראל

 משהגיע אולם באירגון. הערבים
 חוץ כי לו התברר לז׳נבה,
 ולהסתגל שוקולד לאכול מאשר

 לו אין השווייציים, בשעונים
 לא באירגון שם. לעשות מה

ה בנושא איש הפעם התעניין
ישראלי.

 מהיכן שתמה מי כל 9:
 באיטליה מעריב סופרת שואבת
 זכי לוצ׳יאנו״) (״עדה טוליד!

 על שלה הפנימי המידע את
 טיכור של הקרקעות עיסקי

 צריך לא ברומא, רוזגכאדם
 בעלה בניחושיו. לכת להרחיק

הרא הארכיטקט הוא עדה של
 ומתנגד רומא, עיריית של שי

 רו- של הבינוי לתוכניות חריף
להתמוטטותו. שגרמו זנבאום,

איר בלתי-נעימה תקרית י■
 של המפואר השנתי בנשף עה

 בז׳נבה. שנה מדי הנערך ויצ״ו,
 שעבר, בשבוע שהתקיים בנשף,

 בקהילה המי־ומי כל נכחו בו
 בשווייץ, והישראלית היהודית

סו הורה במחול החוגגים יצאו
 רות עליהם כשמנצחת ער,

 המולטי- של אשתו רפפדרט,
 ברוך הישראלי ■מיליונר

 בעיצומו רפפורט. (״ברום״)
התלה כדי תוך הריקוד, של

 ה־ על צנחה רות, מעדה בות,
 בית־החד אל והובהלה ריצפה

 את נקעה כי הסתבר שם לים,
כתפה.

 במיוחד נמרצת אשד. 9!
 מועצת ראש ממלאת־מקום היא

 שול־ אראדה רמת-השחן,
 האגרונום ולבעלה, לה כרג.

 אחרי בן, במז״ט נולד עמום,
 היא בהן שהגדולה בנות שלוש

 ה־ בצה״ל. והמשרתת ,20 בת
 על כל־כך שמחו שולברגים

 ברית־ לו שערכו בנם, הולדת
 גבי מעל הזמינו חגיגית, מילה

ל ידידיהם כל את העיתונות
בהיע וזכו בשימחתם, השתתף

המונית. נות
 להגיש אומץ אזר איך י■

 השבוע סיפר התפטרותו, את
 :שרמז ארגודד מל אל דובר
שנש איש־עסקים חבר, לי ״יש
 לי מנהל. שהוא מהעסקים לו בר

 חיפשתי בדוברות. לעסוק ■נשבר
 היינו ואני חברי ■חדש. משהו

 מיק- שינוי על רבות מדברים
 ואמר אלי בא אחד יום צוע.

 !׳עסק מחליף אני ,ארנולד, :לי
 מחליף, אתה ,אם לו: אמרתי

היה.״ וכך התפטרות!׳ מגיש אני
 במעבר הנוסעים באולם !■

 בנמל־התעופה אשר (טרנזיט)
 הנוסעים מאות נעצו ציריך, של

שיש בשלישייה תמהות עיניים
בהת ושיחקה האולם ■במרכז בה

 שהתקרב מי בקלפים. להבות
 כי לשמוע היה יכול לשלישייה

עב דוברים מהשלושה שניים
 מישפ־ ביניהם ומחליפים רית,
 שהוא חושב ״אתה כמו: טים

 כל־כך תדבר ״אל או ?״ מרגיש
 אלה היו !״לב שם הוא הרגה,
הלאו ניבחרת-הכדורסל מאמן
ה מית בד  וכוכב חמו ם א

ניצ אשר פרודי, טל הקבוצה
 בנמל- ההמתנה משך את לו

 עם קלפים לשחק כדי התעופה
אנונימי. פרייר

 תל-אביב עיריית עובדי 9׳
 משלהם כינויים כמה המציאו
למ כך, העיר. הנהלת לחברי

ע דובר-העירייה מכונה של,
 ״פופאיי״, בשם שפירא מיקם

 טסה, חיים חבר-ההנהלה,
 ואילו קלבסה״, ״טסה מכונה
 בפיהם מכונה קמר אריה

התנו נסיעותיו בשל ״התייר״,
לחו״ל. פות
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 שלא מוזר ממש במשבר. אפילו ואולי נוראה, במבוכה נמצאת בת-זוגך
 אותו הקשה, ממצבה לחלצה לנסות כדי כה. עד בכך להבחין הצלחת

 באיגוף בחר אם כי חזיתית, עליה תסתער אל ממך, להסתיר מתאמצת היא
 בעזרתה היעד אל תגיע כך והסחה: הטעייה פעולות ביצוע תוך ממושך,

שבת. ביום לפרוץ עלול המשבר זוגתך, למען תפעל לא אם ממש.

 מעשים או מילים על כראוי להגיב עלימנת מסוייס יצר לרעו עליך יהיה
 ללא זמנך את מבזבז אתה — אבודים בחלומות תידבק אל אחרים. של

קשיש. בן־מישפחה של במצבו האחריות את ליטול עליך יהיה תועלת.

 דווקא תהיי ואת — כיעורו בכל לך מתגלה החדש הראשון המאבק
 בבית, רבים, אנשים כי טראגדיה, לא זו ייאוש. אל אבל המפסידה.

נו פעם תתגלה, ביותר הטובה חברתך במחנה. או במקום־העסקים
 עשוייה רצינית עיסקה : תאומים בני עזרה. של אמיתי כמקור ספת,

 לבשו ברווחים. אחרים ולשתף שלם בלב לוותר תדעו לא אם להתבטל
השנה. של זו חמה בתקופה דווקא מצננת, והיזהרו תכלת בצבע משהו

מהאת להתחמק תנסי אל במיוחד. קשה שבוע לפניך סרטן, בת התחזקי,
 אומץ־לב הרבה ישר, שכל מעט עליהם. להתגבר עלייך שיהיה גרים

 של בסופו לך, ויגרמו המשוכות, פני על לדלג לך יעזרו ועוז־רוח,
!ותרן תהא אל כלל. מבוטלים יהיו שלא הישגיך, על נחת־רוח המון דבר,

 ידידים תמצא אתה במיקצת. המסובך הכלכלי במצבך לטובה שינוי
 אליך מתייחסים שהם דע זאת, אם הדעת. על מתקבל הפחות במקום

 הפכפכות. מנשים כמובן, יותר, ועוד מהפכפכים, היזהר בחוסר־התחשבות.
לא־לך. במריבה השבוע, אותך, תסבך ולרומנטיקה לחולמנות נטייתך

 זולתך, ובחיי בחייך המתרחש את בסוד לשמור :הכנה העז רצונך
 עצמך את שתנתקי לכך להביא צריך אינו האישי, בתחום בעיקר

 מוגזמת מנטייה גם כמו־כן היזהרי העבר. על המחשבות מן לחלוטין
במלואו. ההווה את חייה להתגלות. סופם שכידוע שקרים, להשמעת
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 בן־מאז״ ואתה מאזניים. בת רומנטית, לפעילות מתאים אינו זד, חודש
 איתו. שהצדק אומר זה אין - בך, נוזף או עליך צועק הבום אם - ניים
 בעיקר כלשהי, תגובה מאידך, לסדר־היום. על-כך לעבור תסכים אל לכן

 כיצד היטב חשוב שלך. המיקצועית הקאריירה קץ עבורך תהווה השבוע,
אנשים: עם ממושך ממגע שתימנע גם כדאי החודש פזיז. תהיה ואל לפעול,

 מאחרי בזה־אחר־זה, מתגלים, האמיתיים הדברים :שוב לזה הגענו ובכן,
 הבלתי־ והרצון אותך, הסובבים האנשים של הצביעות האשליות, פרגודי

 עלול והדיכאון בעיני־רוחך, פי־תהום, על ניצבת את לעזור. מציאותי
 בציניות. לא בהומור, למתרחש שתתייחסי מוטב כך משוס עלייך. לגבור
לעצמך. לעזור תוכלי כיצד תחשבי אלא מייד, להגיב תשתדלי ושלא

 הפורה הדמיון מביך. ממצב להיחלץ לך *יסייע שלד האישי הקסם
 מסויימים אנשים בעיני השבוע להיראות עלול מזלך אותך חנן בו

 אחד כלפי אכזר מלהיות להישמר עליך המציאות. בתפיסת כהפרזה
שונה. באור ותיראה תימוג ריגשית אכזבה אליך. הקרובים האנשים

באפ יש אם על־כן, דבר. להציל יכולה לא וחסרת־תכלית עזה מריבה
 ליבך. את ד,ממלאה המרירות את ואפילו — תחושותיך את רסן שרותך,

 לנוטים במיקצת, מסוכן שבוע זהו רפואית: מבחינה גם חשוב זה דבר
אותו. תבזבזי :לידייך מגיע חשוב אך רב לא כסף פנימיות. למחלות

ר 21 ב מ צ ד  - ב
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 •י בינואר 20
בפברואר 18

 אתה אם שלך. האהבה חיי את השבוע סוף לקראת יכסו סוערים עננים
 — חברה לך יש אס אשתך. לבין בינך סוערת מריבה תפרוץ — נשוי

 לזמן תיפרד את השבוע: דבש תלקקי לא דלי, בת את, גם תיפרדו.
ידידיך. את תרחיק המופרזת שתייתך אליך. מאוד הקרוב מאדם ארוך

!
 ושוב. שוב ביוזמה, לנקוט תצטרך בה בחייך, תקופה מתחילה השבוע

 הזהרי : דגים בת הבאים. צעדיך את בזהירות שתתכנן מוטב כן על
 לים. הולכת שאת לפני תאכלי אל !ומספורט״מים משחייה, במיוחד

 מוצאי״שבת אחרי השבוע. סוף לקראת יגבר, שלך כוח״המשיכה
צפויות. נעימות הפתעות ורוד. לבשי קצר. זמן למשך השפעתך תגבר
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