
אנשים
 פיזמון שווה ״האם :בכתג-ידו

!חינם כרטיסי־טיסד, שני יזה
״7 על באל־
 נקלע לא־געים למצב !■

ץ. יגאל הליכוד זז״ב רגי  זזו
 שאילתה, לכנטת שהגיש לאחר
 כדור* נסעה .מדוע שאל שבה
ה,  שר־הדתות של אשתו י

ק ח צ  והאם לז׳נבה, רפאל, י
 לבין נסיעתה בין קשר יש

 טיכדר של הבנק התמוטטות
ה איתו נפגשה רוזגברים,

 ני לו והוכיחה רפאל גברת
 לפגי רב זמן נקבעה נסיעתה

 נסעה וכי הבנק התמוטטות
 שאותו רפואי, טיפול לצורך

בשווייץ. מקבלת היא
 הפירסומאי של ידידיו !■
רי ת או ג ג  מכנים החלו א
ה ,״קיסינג׳ר לאחרונה, אותו,

 בארץ המייצג אמת, ישראלי״.
ב מישרדי-הפירסום איגוד את

 אדווחפ, המשותף, האירופי שוק
 האיגוד של לוועד־המנהל הציע

 בבנם המרכזי הדיון את להקדיש
 ארצות לקישרי בג׳נבה האיגוד

הצר הנשיא ישראל. עם השוק
 מאבנת ביקש אדווחפ של פתי

 טיור-סקר הכנס, לפני שיערוך,
 באיגוד, החברות הארצות בכל

 יבלה כך בכנס• על-נך וידווח
 הקרוב החודש את הפירסומאי

 אוסטריה, בין במסע־דילוגים
 צרפת, פינלנד, אנגליה, בלגיה,

ספ נורבגיה, איטליה, גרמניה,
ושווייץ. שוודיה רד,
 אחר פירסומאי־מטייל ■1
 הישראלי האיגוד יו״ר הוא

ם לפידסום,  שחזר פלד, חיי
 הרצאות ממסע שעבר בשבוע

 אך בארצות־הברית. פיקצועיות
 הנושא גלש ההרצאות הכל

 במיזרח־התיכון. הפוליטי למצב
 העמדה את לייצג השתדל פלד

 ההרצאות, ובאחת הישראלית,
ה עולכדהתיקשורת בכירי לפני

 מדוע נשאל הוא אמריקאי,
מת שישראל הרושם מתקבל
 בסיני, המעברים על עקשת

 ההתקדמות את בכך וחוסמת
 על השיב פלד השלום. לקראת
 נועלים ״׳מדוע :בשאלה השאלה
דירו את ארצוודהברית אזרחי
 האם ובריח? מנעול על תיהם

 רצון־ להוכיח מוכנים הייתם
 בכך אלומים, שכנים כלפי טוב

 דידותיכם דלתות את שתשאירו
 פלד, המשיך נעולות?״ בלתי

 להשאיר ההחלטה ,״האם :והשיב
 תוך אל פתוחה הדלת את

 עניין דק היא הקטנה המדינה
 בחיים מדובר הרי ג׳!סטה? של
בני-אדם!״ של

ח ■ סל׳ , יו מן כ ה גו
ש מפרנקפורט היהודי מיליונר

 מרכושו, ל״י מיליון 10 איבד
 בישראל שהותו בעת כאשר
לה מידידתו, נשדדו  לוי■ גי

, מן כ  זה, בשווי יהלומים גו
 בעת עוד נחת. רואה אינו

 שהותה את המשיכה שגילה
 שודדי לגילוי בתיקווה בישראל,
 למישכב בוהמן נפל יהלומיה,

 בדלקת־ לקה הוא בפרנקפורט.
 אחת סיבוכים. עם קשה, ■ריאות

ל חזרה שגילה לכך הסיבות
ידידה. מחלת היא פרנקפורט

הוע ישראל ׳ מישטרת 8!
 במדינה מישהו :הכן במצב מדה

 אישורי־כניסה כשבידיו מסתובב
 ול- צה״ל מחנות לבל חופשית

 אלד״ אישורים בניין־הכנסת.
 ה־ במתנה לתעודת-חנייה נוסף

 צה״ל, של תלושי־דלק מטכ״ל,
 ורישיוךגהיגה, תעודת־עיתונאי

 דובר של טמיכנסיו ׳נגנבו
לי מישרד־הביטחץ, ת פ  ל־ נ

א.3  שעבר בשבוע חלד לביא י
 בריכת-השחייה במימי לטבול
 את בתל-אביב. גורדון בחוף

החשו התעודות ובהם מיכנסיו,
 כאשר במלתחה. השאיר בות,
למלתחה, וחזר להתרענן גמר

 לו הסתבר קרה. בזיעה התכסה
ממיכנסיו. נגנבו התעודות כל כי

 יצ* אשדוד, נמל מנהל !■
 דרך מצא כי טען גזית, חק

 ■השנויות בעיות להסדיר נפלאה
 גזית, שהה לאחרונה במחלוקת.

 ,עובדי-ד,נמלים ועדי עם יחד
 הכינרת, שפת שעל באוהלו

 אירגנו שאותו כנס בפיסגרת
 ״היינו גזית: סיפר הוועדים.
 שחייה כדי תוך בעיות פותרים

 להקשות שהמשיך מי בכינרת.
ל נאלץ הבעיות, פיתרון על

 פשוט לעומק. לשחות המשיך
 נפתרו אשר עד לחוף חזרנו לא

הבעיות.״
כאנ ידועים הגרמנים !■
 יסודי. באופן הכל העושים שים

הקב מרכז דוברת נוכחה בזאת
 פרי■ פיגלית בישראל, לנים
 ל׳מסיבת־קוקטייל שהוזמנה אל,

ביש גרמניה שגריר של בביתו
 קיבל השגריר פישר. פר ראל,

 לה סיפר פריאל, של פניה את
 מחייה. רבים אישיים פרטים
 כי לה הסתבר יותר מאוחר

 להכין למזכירתו הורה השגריר
 אחד כל על אישית כרטיסיה

 בעל־פה ולמד ׳מאורחי-המסיבה,
אורח. כל של סיפורו את

 ועדת־בנייד בישיבת !■
 תל־אביב עיריית של ערים

 היז״ר בין חריף ויכוח התנהל
 הזמר של (אביו ארצי יצחק

 חברי לבין ארצי), שלמח
לעיתו ההדלפות על הוועדה,

 עמיקם העירייה, דובר נות.
 את פעם מדי שיסע שפירא,

 ברוגז: לבסוף ששאלו ארצי,
 ?״ בעצם להגיד רוצה אתה ״מה

 לפי כי מסביר החל עמיקם
 ועדת־בניין-ערים ישיבות החוק,

 לסירסום ואסורות חסויות, הן
 ארצי: עליו צעק בעיתונות.

 לפירסום, אסורות הישיבות ״אם
 שב כאן. להיות אסור לך גם אז

שתצא!״ או בשקט,
■  סגן טען ישיבה באותה ׳

 כי קרמו, אריה ראש-העיר,
 בעיר, שהחברואה לכך הסיבה
 לקוייה, אחראי, הוא שעליה

 קרא שיניים.״ לו ש״אין היא
 :רז נחום חבר-הוועדה, לעברו

 אתה איך שיניים, לך אין ״אם
בעיר?״ טובה חלקה כל אוכל
■  מטעם מוחצת למיתקפה י
 דם חיפה, עיריית מועצת חבר

 התיאטרון מנהל זכה גזרפונג,
 קוטלרי עודד בעיר, העירוני
 קוטלר את האשים גורפונג

שמא הצגות !מעלה שהוא בכך
 בכך ומעכיר ותבוסתניות, ליות

 גם גורפונג הנוער. רוח את
 חיפה העיר אל להביא דרש

 הקאמרי התיאטרון של הצגות
לדב המעלים, הבימה ותיאטרון

 להציגם שראוי מחזות ריו,
החיפאי. התיאטרון מנויי לפני

 בבוהימה. חדשה אופנה !■
לק מעדיפים וזמרים שחקנים

 ול- להופעות ילדיהם את חת
 מטפלת. לשכור במקום חזרות,

 זוהר, דיגקה בכך התחילה
 התינוקת, בתה את שלקחה
 ביום- הופעותיה לכל תטה,

 ג׳וזי בזה ממשיכים העצמאות.
ה קראום, ושמודיק כץ

 כן תינוקם את עימם לוקחים
עור שהם לחזרות השנה בן

 אחריהם, ותחרה־תחזיק כים,
 דיין תיקי גם הנראה, ככל

 התינוקת את תיקח כי האומרת
בהקאמרי. לחזרות רוני, שלה,
 מישרד-הב- דוברת גם !■

 לקחה גנני, דכורה ריאות,
 עמוס, החצי-שנח, בן בנה את

 היתד, ד,יא בעוד למישרדה.
 מז־ טיילח בטלפונים, עסוקה
 ה- בגן התינוק עם סירתה

 המטפלת כי הסתבר מישרד.
 לשירות- נקראה גנני של

מילואים.
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 המצב. ישתפר זה בשבוע יאוש, אל השבוע. פנים לך האירה לא ההצלחה
 תשפר היא טובות. תוצאות תישא עצמך, על קיבלת אותת גדולה עבודה

 שלך. ד,קינאת יצר על להתגבר השתדלי טלה, בת את, הכלכלי. מצבך את
בעיר. חייכם מהלו על להשפיע עלול כבד אסון ריב. לד צפוי לא, אם

 דרכים. פרשת על זה בשבוע עומד אתה לעתידו. מחשבה שתקדיש כדאי
 שור, בת לו, בעתיד. חייך מהלך על ישפיעו הם צעדיך. את היטב שקול

 הרומנטי. במישור חיובי וקיפאון העיסקי במישור ׳הצלחה הכוכבים מראים
בהצלחה. לזכות ועתידה עור לקרום מתחילה שתיכננת, הגדולה העיסקה

 לפיהם. חייבם את ולתכנן שלכם, העבר מכשלונות ללמוד צריכים אתם
 כבוד, אומנם לך מוסיפה פזרן, שהיצך העובדה העיסקי. במישור בייחוד

 במישור מפזרנות. אותך יגמול זה שלך. הבנק לחשבון שתציץ כדאי אגל
תתגבר. כמחשבה, תפעל אם קטנה, תקרית להיות עלולה המישפחתי
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 כדאי דירתך, את או עבודתך מקום את זד, בשבוע לתחליף תיכננת אס
 הריהוט, את רכוש זה׳ לעומת אבל שבוע־שבועיים. עוד להמתין ■לך

 רווח לד להביא עשוי מעניין גילוי השבוע. קטנות בקניות הרבה ובכלל,
נעימה. הפתעה מצפה פרטנית, לד הוגנת. לא בצורה תנהג אם אפילו גדול,

 לא מגורם לא־נורמלית, הפתעה השבוע מצפה האריות שבין לאמניס
 רצופה שורר, אחרית תגרור לביאה, תקבלי, אותה מתנה לחלוטין. וי9צ

 את לעיר. מחוץ בנסיעות הרבי שליטה. לו תהיה לא עליהם אירועים של
וחולפת. קצרה לתקופה תתקשרי אליהם מעניינים, מאוד אנשים תפגשי

 זאת לעומת המשפחתיים. בחייך סיפוק מוצאת אינה חרבה שאפתנותך
 להתחיל לך כדאי לכן חולף. זה אבל בחוץ. מאוד יפה מצליח אתה

 במי• בסופו״של״דבר. אליהם תחזור הרי אתה לבני־משפחתך. גם לדאוג
 השבוע יהיה יקרה, בתולה לך, באשמתך. ירוד, המצב - הכלכלי שור
הזה. לשבוע תוכניותיך כל את שנית שקלי לכן בחייך. הגורליים אחד

׳ *
 להישגים. זד, בשבוע להגיע סיכוי יש שביניכם, האמנותיות הנטיות לבעלי

 שנים. כמה כבר מגלים אתם אותר, בהתמדה שתמשיכו בתנאי רק אבל
 מעשיהם. ברוב השבוע יכשלו זאת, לעומת החופשיים, המיקצועות בעלי
 לא זה מפוצצים. שמות הזדמנות בכל להזכיר שמספיק גם תחשבו ואל

שלכם. הזאת בסנוביום עצמכם את ממאיסים אתם הוא, נהפוך לכם. יעזור

 נורא. לא לפועל. זה בשבוע ייצא לא מתכננת, את אותו דראסטי מעשה
 תחשבי אל פעמיים. לחשוב לו כדאי זכית, לא הנוסף בזמן לטובתך. זה

 תלוי להתחתן, כבר ואם נוספים. דברים יש בחיים הכל. זה שלהתחתן
 היא ההצלחה אבל בכל. הצלחה. של שבוע מצפה עקרבים׳ לכס, מי. עם

תום. עד אותת לנצל נסו אופן בכל זה. נגד לעשות מה ואין זמנית

 תמשיכו אם שלכם. החיצוני המראה על גם לחשוב להתחיל לבם כדאי
 קירבתבם. את ירצח לא אחד אף בו למצב תגיעו הזנחה, של זו, בדרך

 להחליף כדאי קשת, בת לן, שלבם. לידידים חשבתם אותם אנשים גם
 לתרום יכולה את בי יודעת הרי ואת תתנווני. אחרת מיקצועך. את

הגשר. את ותעברי אומץ קצת רק נותנת. שאת ממה יותר חרבה
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 אליה. תחזור עוד אתה זמני. הוא השני, המין בת ובין בינך הפירוד
 שהיא זה אותך. אוהבת הרי היא ? הפלא ומד, ׳לד. תחכה היא — ותתפלא

 שבוע מצפה גדי, בת לך, הסגור. אופיר, ביגלל זד, זאת? מראה לא
 בשטח עניפד, פעילות לך מחפה שאחריו בשבוע אבל ביותר. שיגרתי
לבלות. עת לבית. מחוץ וביציאות בקניות הבא בשבוע הרבי עליך. האהוב

ר 2ו ב מ צ  ־ בד
ר 19 א נו בי

 - בעואר 20
אי 1$ בפברו

 רק שלך, הקאריירה ולקידום לעבודה זמנך מרבית את מקדיש שאתה זה
 בדרך פקוחות בעיניים בחרת עצמך אתה אבל שלך. חמישפחח לחיי יזיק

 חלקית הצלחה הכוכבים מראים דלי, בת לך, שתשתנה. סיכוי ואין זו
 שנפרדתם, לך כואב הרומנטי. במישור מרובה והצלחה העסקים בתחום
בסביבח. נמצא כבר מקומו ממלא דאגה אל אך לשווא, היו שחשדותיו בפרס

שלי את שיסיים אחרי אליך יחזור הוא זמנית. היא מאחובך הפרידה
 מעוניין חס* גם אבל לשמוע, תופתעי בו. רוצה שאת יודע הוא חותו.

 לו יוודע זה — מחדרך תסטי אם כי אמונים, לו לשמור המשיכי בך.
 קנאי. הוא במה עד יודעת את הרי לן. יסלח שהוא בטוח זח ואין
 הטוב. לידידך חשבת אותו מאדם אכזבה השבוע תהיה דגים, בן לך,
ןניםאצלנו. שכיחת די היא כואת תופעה לדאבוננו, ללב. ואת תקח אל אך

ר 19 ! א  ־ בפברו
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