
שים אנ
 הנוכחים ׳של סבלנותם כי גלד

 לד,גייס למלצרים הורה פוקעת,
 לאחד מייד ואז, הארוחה. את

 הגיע הראשונה, המנה שהוגשה
 לא וכך השר, גם איתה יתד

ארוחת־הצהריים. את פיספס

שקיי יום־העיון בעת ■1
ש בשבת העבודה מיפלגת מה

די שבצופית, בבית־ברל עברה
 בעיית על דיין ה״כ!משה בר

 המוחזקים. בשטחים האבטלה
 קיימת תהיה ״אם דיין: אמר

 מצידי אני אז בשטחים, אבטלה
 כבר השטחים את להחזיר מוכן

 ראש לעברו קרא מעכשיו.״
היהו בסוכנות מחלקת־הקליטה

 תהיה ״,לא וייץ: הענן דית,
 אם אבטלה, בעיית שום קיימת

 !״בה ירצו לא בעצמם הערבים
 מתווכח לא ״אני דיין: השיב
 עם להתווכח הצלחתי לא אתך.

ו הכין יצחל, ראש-הממשלה
כן־אהרון, יצחק ח״כ עם

 עיריית־ מועצת חבר 81
אינ עם־שלום עדי אשדוד,

 בג׳נ־ ,הנראה ככל מצטיין, נו
 מהו משנשאל יתירה. ׳טלמניות
 מועצת־ חברת של תפקידה

 גרינברג, שרית העירייה,
 בה נעזרת ״הקואליציה :השיב

החורים.״ כל לסגירת

 המועדון־ה־ ■ועד יו״ר 8;
 עורך־ אשדוד, של החדש -כפרי
 סיפר קלמנסדן, שמעון הדין

 אשדוד חברת למנב״ל בגאווה
שבו תוך כי קרן, יקותיאל

 בריכות- שתי בכפר ייבנו עיים
 את ביטל הספקן קרן שחייה.
 לא זה אך קלמנסון, של דבריו
 אתך להתערב מוכן ״אני :ויתר

שבו שתוך ויסקי, בקבוק על
 תהיינה שד,בריכות רק לא עיים

 מזמין אפילו אני אלא מוכנות,
כע ואכן, בהן.״ לשחות אותך

ב־ הטלפון צילצל שבועיים בור

 של תערוכתו לפתיחת הופיעהפרידמן מושה
מחזי כשהיא קראוון, דני הצייר

 שותפה הח״כית, כי משתבר יפהפה. סיאמי חתול בידיה קה
 בחיבתה גם אלא הפוליטיות, בדיעגתיה רק לא אליאב ליובה לח״כ

 בתמונה אליאב, כתפי על שנראה הסיאמי החתול לחתולים.
 שייכת היתה בעיתונות, ושפורסמה יעד מישיבות באחת שצולמה

שה, בעצם ת למר הג שאת הנו ת עימה ל ל א תו ח ם. לכל שלה ה קו מ

 דורש אתה אז לפני, שדיברו
אתך?״ ׳שאתווכח ממני

 החליט מחו״ל חזר מאז ■1
 צדוק, חיים שר־המישפטים,

 כאילו עמו, בראיונות לנהוג
 הורה צדוק מישפטי. מוצג היו

 (״חיליק״) יחיאל לעוזרו,
 העיתונאים לכל לדווח גוטמן,

 הוא כי לראיינו, המעוניינים
 בתנאי אד־ורק להתראיין יסכים

 את ויאשר הראיון את שיקרא
בעתון. שיתפרסם לפני הנוסח

 רשות שמנכ״ל אחרי 8!
 צפד, ליכני, יצחק השידור,
 האחרונה ניקוי־ראש בתוכנית
 האחרון, ברגע לפוסלה והחליט

 מוטי התוכנית, מפיק הציע
 ליבני את לצרף קירשנבוים,

 הכולל התוכנית, כותבי לצוות
מר חניד ניב, קובי את

 ואפריים מיכאל ב. מרי,
סידרן.

ם ל עו ה ה 2001 הז

 וקלמנסון קרן, של מישרדו
 ל- מוזמן הוא כי לו ביישר

 קרן בבריכות. שחיית־הבכורה
 מפאת והעונג הכבוד על מחל

 בקבוק- אל אך מזג־ד,אוויר,
בהת הפסיד שאותו הוויסקי,
 בקבוקים שלושה צירף ערבות,
נוספים.

 החברה־לתיירות, מנכ״ל 8
 תושב הוא פופס, שימחה

הירו הבוהימה קפה של קבוע
 הימים באחד טעמון. שלמית

ש בית־הקפד, אל סופם נכנס
ה והמלצרית מפה־לפד״ המה

צע ■כרמלה, הקפה, של קבועה
 ז החוצה צא ״טופס, :לעברו קה

 מקום?״ שאין רואה לא אתה
 הקפה, את לצאת מיהר פופס

 כרמלה ,״אם :ממלמל כשהוא
 יוצא. אני אז לצאת, לי אמרה

 מוכן שאני היחידה האשד, זאת
ממ מפחד אני בקולה. לשמוע
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 כרגע, מופנה, שלך הרצון כוח לגאות. ממשיך אותך שהציף העמל גל
 תן טלה, בן אתה, זו. בדרך להמשיך מאמצים עשי הנכונים. לערוצים

 ייתכן — מזה תר,נו ואהוביך אתה פעולה. חופש שלך ההומור לחוש
מספיק. לא זה אבל לטובתך, שוחרים אשים חדש. לעיסוק יביא וזה

 לך. הנוגע בכל הבנה נלגלות לקראתך לבנא מוכן שהוא לראות תיווכחי
 רביעי יום אליך. נמשך שהוא כשתבחיני מבוכתו את להסתיר יוכל לא הוא
 לכל להסכים זה ביום עשוי הוא שלך. מעורער הבלתי השילטון יום הוא
לעברו. שתשלחי השנונים חיצייך את אפילו רוחך על שעולה מה

 צרים בפתחים לעבור תובל לא — מיד בדיאטה תתחיל לא אם
 שתתחיל הזמן הגיע !באשמתך רק זה ליום. מיום ורע הולך פניך מראה
 חושב אתה !באשמתך שוב לקוי. בריאותך מצב עצמך. על לשמור

 יש תאומים, בת לך, !טועה אתה ז לפרוח לך יגרום שחוסר־שינה
 להתנהג המשיבי חיים. ומלאת רעננה עליזה, את השבוע: מזל יותר

לפניך. פתוחה להצלחה והדרך האחרון בזמן התנהגת בה צורה באותה

 נסר, מועילים. דברים לעשות בלי ציבוריים, במקומות לשבת מרבה אתה
 עתידך את לחפש תנסי אל לך. שיזיק לפני זה, פסול מינהג לשנות
 שיקסים אדם, השבוע תפגשי זאת, לעומת !וזהו אותך עזב הוא — בעבר
 המציקות נפשיות בעיות חיבתו. את לרכוש תצליחי נבונה, בגישה אותך,

רופא. עם התייעצי נחוצים. בדברים להתרכז לך מאפשרות אינן לך

 תעשה אל שלך, החדש החופש את לנצל שתרצה הסיכויים כל יש כי אם
 טומנים שינויי־הפתע וגם לבני־אריות, השבוע, מסוכנות הנסיעות גס זאת:

 אנשים להכיר זאת, לעומת כדאי, פסיכולוגיות. סכנות מיני כל בחובם
השבוע. לך מזדמנת טובה עיסקה חדשים. בתחומים ולהתעניין חדשים

ןואומיס

 ולהבהרות נפש חשבון לעריפת מתאימים השבוע של הראשונים היומיים
 מהימנים ידידים של בחברתם שתימצא לבך דאג ארוך. לטווח מטרות

 חשובות, החלטות בקבלת לך ולסייע להדריכך שיוכלו וריאליסטיים,
הפיננסי. עתידך את שתקבענה כספיות להוצאות הנוגע בכל זהיר היה
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 בת-זוגתך עם ומשתפרים ההולכים ביחסיו בייחוד לך. מחכה נפלא שבוע
 במישור פתוחות. בזרועות אותה קבל איתך. בסדר להיות שהחליטה

 עומד וכה כה בין אתה לבזבז, המשיך כשורה. מתנהל הכל הפיננסי
 ובמסירות. בנאמנות לעבוד המשך כסף. של ניכר בסכום אחת בבת לזכות

תענוגות. שבוע מצפה מאזניים, בת לך, זה. את מעריכים שלך הבוסים

#11

111110
 ־ בי בגובל

ודץי״גד
23

י)!

1

 — לפעול להתחיל כדי שבת ליום חכה טוב. כי בעצם, ותראה, סביבך הבט
 תרבה אל לענייניך. אפם את לתחוב לאחרים תתן ׳אל ד או ג׳ ביום

 ימות־ ברוב כך, יהיה כשזה גם — צודק שאתה בהם תתריס ועל בוויכוחים
להסס. לך ואל עקרב בת מעניינת, פגישה אף תחמיצי אל מאידך השבוע.

 ביותר, למזהיר עתידך את שתהפוך פגישה קשת, בן לך, צפוייה השבוע
 במאורע השבוע תשתתפי קשת, בת את, כראוי. לנצלה תדע אם

 את נצלי עתידך. על ניכר באורח וישפיע בליבך עמוק עמוק שייחרת
 הרבו — המינים משני קשת בני בכך. ירגיש לא הוא לטובתך, בן־זוגך

ברגל. ארוכים ובמסעות הטבע, בחיק בעיקר לעיר, מחוץ אל בטיולים

 גדי, בת לך, צפוי ומרגש, קצר אהבהבים רומן או לא־מחייב, פלירט
 לרומן או לפלירט השותף הבא. השבוע בתחילת או סוף־השבוע, לקראת

 ליבלוב־ בתקופת ואשר ותו־לא, ידיד רק כה עד בו ראית אשר גבר יהיה
 ממתינה את לו האביר־על-הסוס־הלבן זהו כי לך יהיה נידמה שלכם האהבה

 הפרטים אך משונה, שקיבלת ההצעה חדש. אין העסקים בשטח השנים. כל
קטנים. במקומות לקניות לצאת הרבי ומדוייקים. נכונים הם בה הכלולים

 שוב אתה לך. שהיתה מהמתיחות לצאת סוף־סוף מתחיל אתה השבוע
 מתאים שבוע לא זה בידיים. עצמך את קח ומהבוסיס. מהעבודה מרוצה

 בלאו־ גורלך זוגך; בן של לתוכניתו הסכם מיותרות. כספיות להוצאות
 אושר דבר של בסופו לך תביא לים מעבר קצרה נסיעה בגורלו. קשור הכי
להצטנן. אתה.עלול אלה, בימים בריאותך על שמור ובלתי־צפוי, רב
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 הקשור בכל משמעות בעל ביום לך להתגלות עשוי בחודש 21ה־
 ששיערת. ממה ידידי״אמת יותר לך שיש תיווכח הרומנטית. לפעילותך

 את יסיחו ונעימים עליזים חיי־חברה אותך. יפתיעו שימושיות מתנות
 מזל בן עם התקשרות לחיסכון. טוב שבוע היום־חיום. מבעיות דעתך

ישתלם. זח ארוך, לטווח סבלנית היי מועילה. להיות עשוייה גדי,
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אר 19 בפברו
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