
אנשים
מקי :למשל תמורדדכעץ. קבל
 מד שימורי־בשר, רע מיז בוץ

 שי־ ׳גיבעת־וחיים־מאוחד קיבוץ
 ב־ הרצאתו בעת מורי־ירקיות.
 דודו המנחה בא !גיבעת־תיים

ב להופעה אותו לקחת טופז
 לקיבוץ טופז בהגיע טכניון.
 למקום השומרים אחד הינחהו

 מוכר נראה השומר ההרצאה.
 ״אני -מיהו. אותו ששאל לדודו,
 מי השיב בן־־אהחין,״ יצחק
ההס של הכללי המזכיר שהיה

 בטכניון מופע באותו תדרות.
ספונ ומסע־התרמות דודו איר,גו

 ל- שהביא הסטודנטים, בין טני
לירות. אלפי -כמה אייבי
■ לצ יכולה מבית־חולים י

 נופח בזאת תועלת. גם ימוח
 שנכנס -לג, יגאל העחונאי

כל ניתוח לרגל לבית־ח-ולים
 -בבית־החולים שהותו בעת יות.
ל תסריט בכתיבת לב החל
 בן־ יעקב של בכיכובו סרט

רא.  מדי לבוא נהג בן־סירא סי
 יכלו וכך לב, את לבקר יום

 ב־ התסריט. על לעבור השיניים
 מ- לב שוחרר הכתיבה ׳אמצע

 שבועיים ובמשך בית־החולים,
 בן- עם להיפגש ז-מן מצא לא

אז התסריט. על ולעבוד סירא

 ל־ ונסעה חודשיים, בת חופשה
 נסיעתה ׳לפני ארצות־הברית.

ש זמנית, ■מזכירה הכשירה
היעד בעת מקומה את תמלא

 הדפיסה מזכירה אותה רה.
 מחברי אחד שהגיש שאילתא
 ל-ח״כ למסור תחת אך הסיעה.

 חתמה לחתימה, השאילתא את
 גרמה בעצמה, יבתום־לב עליה
בכנסת. -הנאה של לגל

 הנהלת בין סיכסוד !■
 ,אשר הטלוויזיה, לבין קצא״א

הס רמה, תרועה בקול פרץ
 מנהל בשקט. השבוע תיים

 קצא״א, של אשקלון מיתקן
 כי החליט שחם, מישאד

 אורן איתן הטלוויזיה כתב
 בעת -מכשיר־׳קשר ממנו גנב

 הוא באשקלון. הימאים שביתת
ב אותו האשים לאורן, טילפן
 שולח הוא -כי לו והודיע גניבה
 בחילופי- המישטרה. את -אחריו

ה ביו שהיו החריפים הדברים
 ,״אני :לאורן ■שחם אמר שניים
 ואילו באדמה,״ אותך אקבור

 אטביע ״אני לו: השיב אורן
 המישטדה בחבית־׳דלק.״ אותך

ש לאחר בעניין, התערבה לא
 כל גנב לא אורן כי הסתבר
חוסלה. והפרשה מכשיר,

 תיאטרון שחקן זכה זו תמונה ביגללפוקס יהודה
 בגודלו השלישי בתפקיד ״הביטה״,

ה בארץ. מצולמת להיות העומדת תנ״כית, טלוויזיה בסידרת
 קי- אפריים על כתבה לרגל האמריקאי, ב״טיים״ הופיעה תמונה

במ קישון מידי הנחיות-בימוי מקבל פוקס את מראה והיא שוו,
״קו חברת אנשי ביים. וגם קישון כתב אותו יוליה״, ״הו חזה

 התרשמו התמונה, את שראו הסידרה, את המעיקה לומביה״,
 התקשרו מחפשים, הם אותו האיש הוא בה המופיע השחקן כי
החשוב. התפקיד את כאמור שקיבל קישון, באמצעות פוקס עם

 הוכנס התקף, בן־סירא קיבל
 שביקרו ולב, לבית־החיולים,

כתי את בעזרתו !סיים יום־יום,
 הבריא בינתיים התסריט. בת

בן־סירא.
 של האחרונה הברקתו 1!

 :יופה אדרו על אל קברניט
כתנו ביותר הגדולה ״התמיכה

 המנתחים בין היא שינוי עת
הפלאסטיים.״

 כר* אחרון עורך־הדין !■
 -מיש־ בראש לחו״ל נסע קאי,
 הצעירה המישמרת של לחת
 -כשחזר העבודה. מיפלגת של

שב מישרדו אל נסע ארצה,
 לתדהמתו, יהודה־-הלוי. ברחו
 מכל ומרוקן נעול המישרד היה

 ׳את איבד לא ברקאי תוכן.
 ל׳מיש- מייד נסע עשתונותיו,

 לפני שכר אותם החדשים, רדיו
 הפתעה. לו -ציפתה שם נסיעתו.
 טרי בצבע צבוע היה המישרד
 ישבו עובדיו וכל ומסודר,

 כי !מסתבר במקומו. איש־איש
 להפתיע החליטו ומישרת עובדי

 את העבירו שלהם, הבוס את
 בחו״ל, שהותו בעת המיש-רדים

כך. על להודיעו מבלי
| ב ע״מ סי-עת מזכירת ו
נטלה סידרן, יפה כנסת,

 עיריית הנהלת בישיבת 8!
 העירייה, גיזבר הבי-א תל־אביב

תרו לאישור שטיינמן, יוסי
 לאחד בעילום־שם שניתנה מה

 -חבר־ההנ- העירייה. ממוסדות
 פירוש מה לדעת ביקש הלה

 שטיי-נמן בעילום־שם״. ״תרומה
 בבדיחות־הדעת: מייד, לו השיב

 לנו נתן הוא מאוד, ״פשוט
!״חתימה בלי צ׳ק

בן־אמוץ דן הסופר ■
 -חדש ספר לאור השבוע הוציא
 שאתה כמה תפוש הקרוי שלו,
 תסריט בצורת הכתוב יכול,

 דן, הקדיש הספר את קולנועי.
ה ׳בראש המופיע מייויחד בדף
 דד הוא האחד לשלושה. ספר,
 ״בהקשבה קרוי משה ד״ר

הרו למוצריו ובציפייה דרוכה
 צלם- הוא השני ; חניים״

 גור־ דויד הישראלי הקולנוע
ש למצלמה ״בהערכה פיגקל

סר שיביים ובתנאי שו,ברא
ה רוכש הוא והשלישי ; טים״
 -מיסגרת השאיר דן עצמו. ספר

 יוכל ׳קונה שכל יכת בעמוד,
ו תמונתו, את בה להדביק

 שקנה !״ול..., רשם מתחתיה
 להשאילו לא והבטיח הספר את

לאחרים.״ (חינם)

1975 הזה העולם
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 השבוע הקרקע. את להכין התכוונת כה עד הגורלי. השבוע — ועכשיו

 את הולם חברתי מגע חם. הוא הברזל עוד כל — להלום תצטרכי
 אבל החדש. הירח גם שהוא השבוע, סוף ה' ביום ביחוד תוכניותייך,

 על לא וביחוד אחרים על יתר־על־המידה תסמכי לא אם תעשי טוב
יותר. לד ונאמנה מהימנת היא מהן שאחת אפילו יותר. הטובות חברותייך

 - במרס 21
ל 20 באפרי

 ורצון מהפכת־ערכים אצלך גרמו האחרון, בזמן ששמעת משונות ריעות
שסו אדם לאותו תיתן אל העניינים. במרכז אקסצנטרי, שונה להיות

 להמשיך לך, להשמיע נוהג שהוא ההבלים בדברי כה עד ראשך את בב
עצמך. עם ישר להיות הוא לעשות שעליך מה כל זאת. ולעשות
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 מצב בפני לעמוד לך לגרום עומדות בלתי-צפויות כספיות הוצאות
 בכבוד. ממנו תיחלץ אתה אך קשה, המצב אומנם :דאגה אל מבין.

 הכלכלי. במישור קדימה ניכרת צעידה לן צפוייה רחוק היותר בעתיד
להצ הקשור בכל ניכרת התפתחות תבוא הזאת, ההתפתחות עם יחד

ומרגיז. מפתה — שקיבלת המכתב היפה. המין בנות בקרב לחתך

 כדי זקוק אתה לה אבל — שונא שאתה בנקודה שוב נמצא אתה
 כיצד שתדע וחזקה חזק, אותך תוקפים הגנה. בקו בן־אדם: כמו לפעול
 סרטן: בת הרעה. פני את למנוע או שערה, מלחמה להשיב כדי לפעול
 — באמת לך חשוב הוא אם אך ממך. אותו לקחת עלולה קנאית חברה

בהיר. לבשי חמוד. לברנש תזכי — אותה לסדר לך חשוב אם או
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 - ביוני 21
ביולי 70

 אלא המתח, להפגת יעזור לא להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים
 אז ראשון. יום עד מאי־נעימויות הימנע במיוחד לדפרסיה. לך יגרמו

 סרט לראות לך סבלנות. בהרבה התאזר המתח. בהפגת להרגיש תתחיל
רגילה. בלתי הנאה לך שצפויה ותיווכח חברה, עם או לבד, רציני, טוב,

בהרפתקאות להסתבך יכולות הן :בתולה לבנות מאוד מסוכן השבוע
 שתש- לאחר רב זמן ובריאותיים, אישיים לסיבוכים לגרום העלולות

חב בקשרים להרבות לא איפוא, מוטב, עצמה. התקרית את כחנה
 השבוע. בסוף בייחוד חדשים אנשים עם המגע את ולהגביל רתיים
1110:1ו!יעוור. בטח זה בתבונה, ונהג זהיר היה וחמישי. רביעי בימים
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 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 במשפחה.
 לעצמך, סבל תגרמי עלייך לרכב לו תניחי אם — מאזניים בת חנופה.

 בתנאי תקיפה, להיות תפחדי אל במאום. תשפרי לא היחסים ואת
אתגרים. כמה בפניך יצוצו השבוע לברוח. יזדרז לא הוא צודקת, שתהיי

 בהם לפסים אותך מושכים שניהם :כוח־האהבה כן — ככוח־ההרגל
 הללו בנתיבות הראש את ששברת שעה גם בעבר, ללכת, התרגלת

 בלתי בלתי־נוחה, לאהבה להיכנס עלול אתה :אחרות במילים עצמם.
 שהאיש זיכרי והרגליים. הראש עם אליה ולהיכנס — מתסכלת פורייה,
110עאופיו. את להכיר למדי — אותו רואה שאת כפי אינו בדרכך שנפגש

 ־ בנובמבר 23
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 ממש בלתי־שיגרתית, וגם הרגיל, מן קשה פעילות לך צפוייה השבוע
 הפיזיים כוחותיך, כל את לאסוף עליך יהיה שעבר. בשבוע כמו

 להתגבר תדע אם לבצען. עליך שיוטל במשימות לעמוד כדי והנפשיים,
כסף. לבזבז לא עצמך לאנוס נסה תצליח. — שלך קטנות חולשות על

 תיאלץ כלפיך, מגלים אליך הקרובים שהאנשים וההבנה האהדה למרות
 לך לעזור נסיונותיהס עצמך. בכוחות לך המציקה הבעייה את לפתור

 הפתעה הכי. בלאו גרוע שהוא למצב מיותר מתח ויוסיפו ייכשלו,
 תחת טובה לגמול אפשרות וכן השבוע, סוף לקראת לך צפויה נעימה
מחשבותיה. את המסתירה קרובה, מחברה הזהרי קרוב. לידיד טובה

 ־ בדצמבר 21
בינואר 19

הה אבל לעבודתך, מפתיעות די תוצאות אפילו ויש בוערת העבודה
 על יותר מדבר שאתה אותך מחשידה סביבו, מקים שאתה מולה

 היא אותך ומרסן שבולם היחידי הדבר אותה. מבצע מאשר העבודה
 שלך. התורפה נקודות על הזמן כל בפניך המצביעה שותפתך בעצם

בדעתה. להתחשב השתדל בדבריה. וחכמה הגיון הרבה יש כי לך דע

 הנוגע בכל הבנה ולגלות לקראתך לבוא מוכן שהוא לראות תיווכחי
 אליך. נמשך שהוא כשתבחיני מבוכתו את להסתיר יוכל לא הוא לך.
 ביום עשוי הוא שלך. מעורער הבלתי השלטון יום הוא רביעי יום
 חיצייך את לקבל אפילו רוחך, על שעולה מה לכל להסכים זה

להרגיזו. לא כדי שתיכרת, החדש הידיד על לו תספרי אל השנונים.




