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 את כששמע בסיפוק, חייך דינה
 או־ רבץ יצחק הממשלה ראש

 לפני לטלוויזיה, בראיון !מר
 ארצות- כי לאמריקה, נסיעתו
 הסיוע את לישראל תיתן הברית
 היה קיומה. לשם הדרוש הכספי

 שוויי־ (״ינקו״) אברהם זה
׳מערכת הנהלת יחבר צר,

 האנגלית בשפה הדרוזים על
שנה. 70 מזה

 ברחוב הבית תושבי ■
 שבשיכון 10 מיספר בראלי
האנ לגלריית רגילים למ״ד,

המשתמ מאוד, החשובים שים
 והנראים הבית במעליות שים

 ה־ השכנים, אחד שכן במקום.
הוא השמינית, בקומה :מתגורר

 הזוכה הקאמרי״, ״התיאטרון שחקןתאומי עודו
״קור״ בהצגה תפקידו על בשבחים

 באילת. קצרה לחופשה לקפוץ להצגה הצגה בין זמן מצא יולנוס״,
 ״ביקעת״חירח״ מלון בעל סיגי, יוסי מנוער, ידידו את פגש שם

 תל־נורדוי. העממי בית־הספר ספסל את איתו שחבש (משמאל),
 מזורז, קורס עודד את העביר מועדון־צלילה, בעל שהוא סיני,

המחודשת. הפגישה לכבוד משותפת צלילה הרביצו והשניים

 ב־ העלה שנתיים לפני הארץ.
ל הרעיון את מאמרים סידרת

 מהאמריק- כספי מענק בקש
הצב הציוד :רכישת לשם אים,

נפ .כאשך לישראל. הדרוש אי
 עם מכן לאחר קצר זמן גש

 ישראל -שגריר אז שהיה :רביו,
 רבין לו אמר בארצות־הברית,

 לא-׳מצי- רעיון ״!איזה :בביטול
 שהם רוצה, אתה :מה !אותי

 וגם פנטומים לנו ימכרו גם
או לקנות כדי כסף לנו יתנו
י״ תם

ך העיתונאי־דיחויקר ■  כרו
 על נאדל״ ״דו״ח בעל גאדל,

 את מתאר השחורה, הכלכלה
 כך חיים פרופסור של הדו״ה
 ׳סרטן. יש ״לחולה : כך שחר

 וקובע בן־שחר הדוקטור :בא
 שלם דו״ח וכותב נזלת, לו שיש

 המיטנד את להוביל הצורך ,על
במ למכבסה המלוכלכות חות

ה המיטפחות ואת אחת, כונית
שנייה.״ ׳במכונית נקיות
 ישב שנים עשר !משך ■

כ בתפקידו שרמן ארנולד
 יח־ על והממונה על אל־ דובר

 לפני החברה. של סי־הציבור
 אל פרשת בעיקבות כשנתיים,
התפט אך התפטר, שווימר,

 לאחרונה ׳נתקבלה. לא רותו
 עומד באילו שמועות נפוצו
ולב מתפקידו, להתפטר שימן

שד חדש. לתפקיד העברה קש
 מ־ התפטר ׳כאילו ׳מכחיש מן

 בי שייתכן מוחה יאך אל־על,
 התפקיד חדש. לתפקיד יעבור
 שדמן, אך :מוגדר, אינו עדיין

 מוניטין בעל ׳כמומחה הנחשב
וש התעופה, בתחום בינלאומי

 בשבועון בכיר עורך בעבר היה
 אוויאי־ דב-היוקרה האמריקאי

בתפ כי לספר, מוכן וויק, שן
לש בניסיון יעסוק החדש קידו

 מדינת- של תדמיתה את פר
 בימים הזרה. בעיתונות ישראל

 שכתב ספר להופיע :עומד אלה
 הוא הדרוזית. העדה על ׳שימן
הראשון הספר זהו כי טוען

1972 הזה העולם

 רכינו־ יהושע שר-האוצר
ץ. ש השבוע מימי באחד כי
 ב- למעלית שכנה חיכתה עבר
סבו והיתה ׳ממושך, יזמן משך

מוע המעלית כי לתומה רה
ה ביטחון אנשי על-ידי סקת

 לתדהמתה השר. על שומרים
 בחברת רבינוביץ את ראתה
 לנכר, ימשח ישראל, בנק נגיד

ממ הבית, במדרגות יורדים
 רבייו־ השמינית. הקומה רומי
לח טעם שאין לה הסביר ביץ
 שכנות :שתי שכן למעלית, כות

 מפטפטות החמישית מהקומה
ה דלת את והשאירו ביניהן,
 -שייכנסו תחת פתוחה. מעלית

 בפתח להם שהמתינה למכונית
 וזנבר רבינוביץ נשארו הבית,

כשל הקרקע, בקומת עומדים
 חיים מהמעלית יצא פתע

 שהסביר שר-המישפטים, צדוק,
ה האחת, שהמעלית מאחר כי

 הייתה הזוגיות, בקומות עוצרת
 יבזו והשתמש קומה ירד עסוקה,

הלא־זוגיות. בקומות הנעצרת
שו גני מלונות בעל ■
 מצא מיזרחי, בצדאד למית,

אי במלונאי לנקום ששלו דרך
וב כץ, גדי בראש־העיר לת,

 בעיר. מישרד־התיירות נציגי
מבק שכאשר :מקובל באילת

 העיר ראשי או מלונאים רים
 אין וסמועדוני-הלילה, במלונות

 כדי דמי-כניסה. מהם גובים
 לאילת, מקומית תיירות לעודד
 ערבי־בי־ ליזום מיזרחי החליט

 למישרד־ פניה בך ולשם דור,
 ולשאר לראש־העיר התיירות,

 ביחד לארגן הציע המלונאים,
 על־ידי שתמומן מופעים סידרת
 בשלילה. ׳נענה לתדהמתו ׳כולם.

ל הגיע התייאש, לא מיזרחי
שהס ארקיע, חברת עם הסכם
ב !מהצפון אמינים להטיס כימה

 עם יחד אחוזים. חמישים
למ מיזרחי הורה זאת
 המלון של ומועדון־הלילה נהל

 מהפד ׳מלאים דמי״פנייסה לגבות
 מראש־העיר הקולגים, לונאים

בכבודו-ובעצמו. ומשר-התיירות
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 אם לעבודה. מאמציך כל ואת תשומת־לבך כל את להקדיש הזמן עכשיו
 ה׳ יום ובייחוד השבוע סוף לגמרי. אותה להפסיד גם עלול אתה — לא

 לא שוב ואילך מאז לנקודת־השיא. שלך הגדולה התוכנית את מביאים
 רומן מנהלת את אם בקפידה. הכל שתתכנן מוטב ולכן דבר, לשנות תוכל

מפתיע. אורח צפוי כי מהבית תעדרי אל אותו. הפסיקי נשוי, גבר עם

 אלף תשקוד ולא תשמור לא אם בפח, ליפול עלול אתה שבו הזמן עכשיו
 זקוק שאתה גם נכון באופייך. הרפתקן שאתה נכון הצעה. כל פעמים

 להגזים. אי־אפשר אבל מחדש. פעם כל אותך שילהיבו כדי חדשים, לדברים
פעילות. בשבוע דווקא בזבזן תהיה אל :כלכלית מבחינה מסוכן הוא ג׳ יום

 העיסקייס העניינים מתחילים הסמיייה, למורת״רוחך ואולי להפתעתך,
 גם ואם בת״זוגך, של לדעתה לשאול חייב אתה להפליא. — להסתדר

 ורואה טובתך, את שוחרת שהיא דע — דבריה כל את תקבל לא
 בת ריתחת־חושים. מתוך להשיג, מסוגל שאינך דברים הרבה

הטבע. לחיק השבוע צאי דיו. חזק אינו שלך הרצון כוח :תאומים
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 אל מרעישים. שינויים יחולו לא סרטנית, שלך, חיי־האהבה במישור
 משיכה. כל כלפיו חשה •שאינך למרות הנלהב, מחזרך את בגסות תידחי

ית •שהוא או זאת, בכל תשתנה שהרגשתך או ;שלו את לעשות לזמן תני
פרועות. להתפרצויות נוטה אתה הנוח, אופייך למרות סרטן, בן ממך. ייאש
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 שאולה, אותך תוריד משווע, בחוסר־ביטחון הכרוכה הטבעית, יהירותך
 חושי של אמיצה מידה להם ולהוסיף שניהם את לרסן תדעי לא אם

 רוצה לא שהוא לא זה ביותר. היפות מתכונותיו אחת שהוא הומור,
האמת. את לו גלי !קדימה אותו. רוצה לא שאת בטוח שהוא זה :אותך
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 שעליו המיבצע פירטי את בסודי״סודות שמור ;יתר מפיטפוט היזהר
 ידידך שהוא חושב שאתה מזה דווקא שתיזהר בדאי כרגע. עובד אתה
 טעות לכל מפיך, שייצא רמז לבל אורב אחר ולא הוא — הטוב

 לעמוד העליך יהי לכן, בודד. אתה שתעשה. מישגה לבל או מיקרית,
 שיעטרו הדפנה זרי — תצליח אם איש. של גיבוי ללא לבדך, הזה באתגר

בנעימים. בלי אחר״כך. שיבוא ממה מעט״מזעיר רק יהיו קודקודך את

 את ומקלקלת אחד, לאף מועילה אינה הסתבכת, שבה הטיפשית המריבה
 במקום בתחביבייך, ולעיסוק יופייך, לטיפוח זמן להקדיש נסי מצב־רוחך.

 את השבוע סוף לקראת הזה. העולם בעיות כל את כתפייך על לשאת
 שהושמעה מעשית בדיחה בעיקבות חשוב, אישי קשר לנתק עלולה

 אל מוטעית. בצורה אותה יפרשו •שלדעתך אלה בנוכחות באוזנייך,
לקניות. תצאי אל השבוע ישתלם. לא זה בסופו-של־דבר, כי זאת, תעשי חאונ״ס
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 רומנטית. מבחינה וכן פיננסית מבחינה הן וסוער מעניין שבוע לכס צפוי
 שהרפתקה ואפשר רומנטי מקשר כתוצאה או בעזרת כסף שתעשז אפשר

 כספך לסכן ולא להמר לא השתדל רב. בכסף לכס תעלה רומנטית
כדאיות. לא כספיות להוצאות להיגרר עלול אתה כי לצורך, שלא
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 תזדקק מאוד הקרוב בעתיד כי לעבודה. לחבריך להציק לא השתדל
 בעיקבות ישתפרו זוגך בן עם המתוחים היחסים הטוב. רצונם לכל

 תיקח אל רב. זמן פגשת לא שאותו קרוב, ידיד עם בלתי־צ׳פוייה פגישה
נפל. לעיסקות תיכנס ואל בספים, בענייני מיותרים סיבונים עצמך על

1

 ובלתי' צפויות התנגדויות מיני כל על להתגבר לך תאפשר רוחנית עירנות
 את לעצב עשוי לעומק, תיכנון על־ידי יבוסס אם מבריק, רעיון צפויות.
 טוב שבוע זהו נתנסית. טרם שבהן ובמידה בצורה הציבורית עמדתך
ידידים. על תסמוך אל בתצוגות־אופנה. או התופרת אצל לביקור
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 חדשות לעיסקות תיכנס אל כספיות. להתחייבויות מלהיכנס מאוד היזהר
 כספיות תוכניות לעריכת מתאים הזמן זאת, עס היטב. אותן לבדוק בלי

 במחצית נולד אם בעיקר ידיד, של ותבונתו עצתו על סמוך ארוך. לטווח
חברתי. מאירוע רב סיפוק לשאוב עשוי אתה מארס. חודש של הראשונה

והמקו הדימיון בי זכור כמה. בעוד לזכות עתיד ואתה בהצלחה, זכית
הקפ והתיכנון הזהירות מן יותר הרבה לרגליך, נר לשמש חייבים ריות
 עם לחינם לריב לא ודאג הרגע מדרישות תתעלם אל זאת, עם דני.

 כדאיות לעבודתך הדרושים דברים או ציוד, רכישות ומתחריך. ידידיך
לאופייך. המתאים הבהיר, על הכהה העדיפי :דגים בת השבוע. מאוד,


