
אנשים
 הילל, שלמה המישטרה

 אך- עוסק אינו לשם, כרוך
 ומישרד שלו משר בענייני ורק

 טרוד אלה בימים המישטרזז.
 צילומי לקראת בהכנות לשם

ה שהרעיון הראשון, פירטו
 של חטיפתו הוא בו מרכזי
ששון.׳״ ״כיתבי אוסף

 למיזוג־ חדשה שיטה 8'
ואב לרנר דני מצאו גלויות
 הדראג־ מבעלי ארכיב, רהם
 שנכנס ברגע התל־אביבי. סטור

 דובר־ לקוח המיסעדה אל
ש אברהם, אליו ניגש אידיש,

ש ברגע מרוקאי. ממוצא הוא
 דובר־ אורח המיסעדה אל נכנס

 שהוא דני, אליו ניגש ערבית,
אשכנזי. ממוצא

 השובים די מהם אילו החליטה
ב בהם יטפל שסינטרה כדי

 כל את בישלה גם היא עצמו.
 במיטבה הזמר של ארוחותיו
 מלון של הנשיאות שבדירת

 התגורר. בו בירושלים, הילטון
ממיט ברברה הזמינה מדי-יום

 ות־ עדשים ססאגטי, המלון בה
ארו לזמר והכינה פוחי-אדמה,

איטלקית. חה

 הפתיע סינטדה פרנק 8!
 כשהשאיר עובדי־המלון, את

לחד כיד־המלך. טיפים להם
 השאיר אותו ששירתה רנית

 300 של סכום ובה מעטפה,
 השאיר העובדים לשאר לירות.
 של סד ובהן מעטפות ארבע

אחת. כל לירות 100

 ידידו עם יחד פתח בקולנוע, מנחל־חייצורקורן אלי
 ברחוב ״אס־אי״ גלרייה״מועדון תומר מיגאל

 וה- חמבלים מן רבים הגיעו החגיגית לפתיחה בתל־אביב. הירקון
לאלי. שנשקה מור שרת הדוגמנית ביניהם בלטה בעיר. מבלות

נמל-אשדוד, רב־חובל 0
לאח ניראה רנאל, מייל,
 בפנים מסתובב כשהוא רונה

 לפשר רנאל כשנשאל נפולות.
״ההיס :השיב הרע, מצב־רוחו

 מסתבר ממני.׳״ בורחת טוריה
 או- האוניה על פקד רנאל כי

 העלה־ את שחצתה לימפיה,
 אבל ישראלי, מיטען עם סואץ
ההיסטורית. ההפלגה לפני

 תל- עיריית מועצת חבר ■1
 נוכח כי אמד רז, נחום אביב,

 עבירות- של הגובר המיספר
ה הפרקליטות עומדת שוחד

 עד שעבירה להחליט ראשית
 של מסוג תהיה לירות מיליון

ברירת־קנם.
 אותו אם לדעת מעניין 8!

 של מכוניתה את שגנב עבריין, -
 בן־עיתו, הדסה השופטת

ש ביתה בחזית חנתה כאשר
 ידע בתל-אביב, מפין ברחוב

 גונב. הוא מי של מכוניתו את
 מצאה מקום, מכל המישטרה,

יומיים. כעבור המכונית את
 תוכגיודהרדיו משתתפי 8!

 אחת במבוכה. היו כוכב בנוזל
 שהיו המרכזיות המשתתפות

נשי בתוכנית, להופיע צריכות
 מרגוט הרצליה אולפני את

ספיריטו שהיתר, קלאוזנר
 זמן נפטרה ידועה׳ אליסטית

העור על ההקלטה. לפגי קצר
 עורדהדיו־וה- את שכללו כים,

 אילן הירושלמי אסטרולוג
שמי לכך, לדאוג הוטל פקר,

הי המנוחה. את יחליף שהו
מש היה מודאג היה שלא חידי
 עורך־הדין בתוכנית, נוסף תתף
בביט שאמר קי, לידס צבי
 תקיים קלאוזנר ״מרגוט חון:

להק תבוא היא הפגישה. את
הבא.״ מהעולם לטה
שר* של הדינמי עוזרו 8

 שביט עדנה הבמאית 8׳
 מובהקת, אשת־רדיו גם היא

או שגונה. כמראיינת וידועה
 המצליחה הקריירה במהלך לם

מ כישלון לחובתה נרשם שלה
ב ריאיינד, שביט אחד. חפיר
 אלוף־פיקוד־הצפון את זמנו

 ב־ איתן, (״רפול״) רפאל
 שבה לטעמי, התוכנית מיסגרת

תק על לשוחח רפול על היה
 היא לטעמו. וספרים ליטים
 שעה במשך אותו לדובב ניסתה
 לשאלותיה השיב והוא שלמה,
כש לאקוניים. ו״לא״ ב״כך
 לי עושה ״אתה עדנה לו אמרה

 לה, השיב קשים״ החיים את
 הבעייה ״זו :עפעף להניד בלי

 עם תוכנית שאותה מובן שלך.״
או מעולם. שודרה לא האלוף

 עובדי של פנימית במסיבה לם
 יחד אותה, השמיעו צה״ל גלי
שוד שלא נוספים ראיונות עם
מעולם. רו

 מיפלגות לענייני הכתב 8
ח אחרונות, ידיעות של מ ל  ש

ב הופיע נקדימץ, (״נקדי״)
 מזכירות לישיבת שעבר שבוע

 בקרע דנו שבה יעד, מיפלגת
 שולמית ח״כ בין שנוצר
 (״לובה״) אריה וח״כ אלוני

 יו״ר הבחין כאשר אליאב.
 לעברו: קרא בנקדי, הישיבה

 פתוחה שהישיבה הודענו ״לא
 ממקומו קם נקדי לעיתונאים!״

 שעזב לפני אך ללכת, כדי
 כי בזמנו הכרזתם ״אתם אמר:

הוותי המיפלגות ככל תהיו לא
 תסתירו שלא הבטחתם קות.
 אפילו מזה, חוץ מהציבור. דבר
 בבוקר מחר עכשיו, אלך אם

 ר פרוטוקול־הישיבה, לי יהיה
 הנוכחים אותו.״ אפרסם אני

להי הוזמן ונקדי בצחוק, פרצו
שאר.
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 אתה לו המאורע לקראת תקין בריאות במצב להיות לא חושש אתה
 למיס־ למישכב תיפול והשבוע ייתכן לחששו. יסוד יש רב. זמן מצפה

ה אנשים שני בין לגשר נסי חברתית. פעילות מכלל ותצא ימים פר
בתמורה. לזכות עשוייה את זח, עניין תסדירי אם השבוע. לך, זקוקים

 •קורת־ לך תיגרוס השבוע, בראשית רם־סעלה ישיש עס שקיימת פגישה
 אך האמת, מן שמץ בזה יש אולי משהו. באמת אתה כי והרגשה רוח

האפש לך תינתן בו מקום ובכל תהסס, אל לכן זאת. להוכיח עליך יהיה
הביישנות. ממישחק חידלי :שור בת חשש. ללא דיעותיך את הצג רות,

 טומן חוא אך ומשעמם. כשיגרתי השבוע נראח ראשון ממבט אומנם
האי בתחום בעיקר חשובות, הכרעות קבלת של תחילתן את בחובו

לזע לך תגרום תאומים בן השבוע, אותך שתיפקוד קלה מחלה שי.
 להתעייף. ומבלי וטוב, הרבה לעבוד, הוא העיקר שיחלוף. קל, זוע

לממו או לבוט להתחנף תהסס אל : העסקים או העבודה במישור
לך. יועיל רק זח דבר של בסופו והרי זאת, עושים כולם ;עליך נים
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 להצליח או להידרדר לך לגרום עלול אצלך שהתחולל הרציני השינוי
 תדע אם ובכישרונך, שתגלה ביוזמה עכשיו תלוי הכל קיצונית, בצורה
 מצבך את לשפר עשויה ראשון ביום עסקית פגישה כראוי. לנצלו

 אל אך לך, להתנכר מנסה הגבוהה מהחברה אדם הכר. ללא הכלכלי
בקרוב. תסתיים שלך הבדידות דבר. של בסופו אותו תסדר אתה תדאג,

 לך יש מילולית. ובעיקר בגנדרנות, גם להגזמות, נוטה הנך השבוע
 ומקובל חביב גס לכך בנוסף שתהיה גורמים מסויימים שכוכבים מזל
רו בפעולות עצמך את מקיף אתה השני. המין בנות כולל ידידך על

חשבון־נפש. שתעשה הזמן הגיע לכן בריחה, כאמצעי מנטיות

סוס11
 - ביוני 21 -

ביולי 70

 בייחוד :לו לומר ליבך אל שיש מה את בתוקף להגיד תהססי אל
 תהיי אל אבל — כלבתא תהיי אל הנלוז. במינחגו ממשיך הוא אם
 התעניינותך. את מושך בלתי״רגיל עסק לשיגעונותיו. קורבן-עולח גם

 לא גם ד׳ ביום תיכווה. — בו תגע ואם בשבילך, לא זה לשווא.
למחשבות. יום זהו חו״ל. עט טלפוני קשר לקיים או לצאת כדאי

י מ ן ^ ׳ .
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מאזנ״ס
 לידם לחברתך. המתגעגעים הישנים ידידיך אל ולהיצמד לשוב לך רצוי

 ביניכם שאירעו חילוקי־הדיעות את לשכות עליך יותר. טוב תרגיש
 אלה. טרופים בימים מאוד לך שחסר ביטחון לך יקנו ידידיך לאחרונה.

עתידך. על חשוב לשני. אחד עבודה ממקום לנדוד שתפסיק הזמן הגיע

 תדעי אס — חדשה אהבה של שעריה בפנייך ייפתחו השבוע בסוף
 של והמאושר הגדול היוס להיות יכול זה צפוייה. בלתי פגישה לנצל
 זה שבוע ציבורי. במקום ומבוכה הפסדים לך יגרום בבגד קרע חייך.

 עלולה זו בבקשה. בזבזנות, בלי אך שלך. המלתחה לחידוש מתאים
11ן1עאדום. לבשי ובצדק. אותך מדאיג הכספי מצבך לגביך. קריטית להיות

8 ?  123.2■

 השגוע לך לגרום עלולח כספית, געיה בגלל ותיק ידיד עם מריבה
 בצרה, ידיד לזנוח מצפונך לך יתן לא אחד מצד עצום. נפש מתח

 כל כדרוש. לו לסייע נפשית מבחינה מסוגל תהיה לא זאת כנגד אך
מפסיד. אתה כי הרגשה לך תיתן זו לדילמה ביחס שתקבל החלטה ^11!■קזןתיו!- 8 ■8 5 3 2 5 0 8 3

 החיים אורח את לשנות ידידיך מצד אחדים נסיוגות יהיו זה בשבוע
 טד בשורה רב. כבוד לך מוסיף אינו ואשר לאחרונה לעצמך שסיגלת

 שלך תוכניות מיספר תשנה שלישי או שני ביום אליך שתגיע בה
 רציניים, לא כספיים הפסדים כמה המשפחתיים. בחייך אותך ותגביל
 יחלוף. זה מצב דאגה, אל אך משבר. בפני עומד שהינך חשש לך יגרמו

לבריאותך. מזיק העישון השבוע. בסוף עליך תשפיע תמירה בחורה

 עלייך המצווה כל את עושה את אם אבל שכזה. מאומץ שבוע עוד נו,
(ב שכרך על (בזמן) הפסדו יבוא — שלו הבוסים או ממונייך על־ידי
בהו לקמץ חייב אתה הבא לשבוע עד !תבזבז אל- ובהתקדמות) יוקרה
תוכניות. להגות מצויינת תקופה זוהי זאת, לעומת והחלטות. צאות

אר 20  - בינו
בפברואר 18

 לא איפוא, הקפד, כספיות. ובעיות התנגשויות של יום הוא א' יום
 לנצל נסח בכלל, להסתבך. ולא מרחיקת־לכת החלטה כל בו לקבל

 קשריך ולחידוש שוטפת, לעבודה לריכוז-מחדש, הבאים השבועיים את
 יש לאחרים גם אותו. תזניחי אל דגים: בת עליך. האהובים עם

חם. וליבשי הופעתך, על שימרי כוזבות. מידידות הזהרי בעיות.


