
אנשים
 של התנכ״ית לפרשה סוכנות

 :״נכתב :ואמר ואחיו, יוסף
■וה הבור, אל יוסף את ,ויזרקו

 פירוש מים. בו אין ריק בור
 אבל — בו איו מים רש״י:
/׳/בו. יש ועקרבים נחשים

 יצחקי דני המסיק ■1
 ההצגה של לבכורה לשוות רצה

מש בה מנישואין, מפחד מי
 רייס־דיוויש מנדי גם תתפת

והז זוהר, של מעטה שאולי,
 את גם החגיגית הבכורה אל מין

לתד וייצמן. עזר (מיל.) אלוף
 ההזמנה, את עזר החזיר המתו
 ״אני :ואמר באדיבות, לו הודה

כש חברי־הכנסת. כל כמו לא
 אקנה אני להצגה, ללכת ארצה
לבד.״ כרטיס
ול נוף עקיבא לח״ב ■

 מידה העיתונאית אשתו,
מ הורים שהפכו ויינגרטן,

כש שעבר, בשבוע אושרים
 בעייה. היתה בת, להם נולדה

 להעניק שם איזה ידעו לא הם
 בבית האחיות אחת לתינוקת.

 שכבה שם תל־השומר, החולים
 איזבל, :השם את הציעה מידה,
 עקיבא את שפירסם השיר כשם
 של ממתנגדיו לאחד כזמר. נוף
 יותר. מעשית הצעה היתד, נוף
 יקרא שלא ״למה :אמר הוא

תמירה?״ או שמואלה, לבתו
ה החוץ שר כשביקר ■1

 הנמוך בסכום כנראה בחר קצין,
יותר.
ב שהתקיימה במסיבה 81
 מידית העיתונאית של ביתם

 צכי־ הזמר ובעלה שם־אור
 זה של שובו לרגל פיק, קח

 נשאל מארצות־הברית, האחרון
 שדרן־השלום האורחים, אחד

מת אינו מדוע נתן, אייכי
ש ״האשה אייבי: השיב חתן,
 עם להיות ■מוכרחה מחפש אני

 כבר שאם מעלות, הרבה כל-כך
 היא האלה, המעלות כל לה יש
 בכל היא ואם אותי. צריכה לא

 שהיא סימן אותי, תרצה זאת
 קצת היא ואם משוגעת, קצת

 צריך לא אני אז משוגעת,
אותה.״

 גם הוזכר מסיבה באותה 8!
 רב־סרן היחידה, ראש שהיה מי

 בינתיים שעזב שליט, כני
הש לצבא והתגייס צה״ל את

כ בשעתו התפרסם שליט וודי.
 לרשום השילטונות סירבו אשר

ש משום כיהודים, ילדיו את
 היחידה חיילי נוצריה. אשתו
 שקרוי טען שליט כי לספר ידעו
 לשלוח והמליץ נורמלי, אינו
 מאז, פסיכיאטרי. לטיפול אותו

 תסביך- בקרוי דבק אמרו, כך
 הש״ב כאילו טען והוא רדיפה,

אותו. רודף
תי- של האמנותי למנהל 8'
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 להרים לה הפריעה לא זו עובדה אבל ממנו. נודף ״שמאלנות״
 מסוג מובהק, שמאלן יבי, המשורר עם כוסית פומבי באירוע

תוויות. להם ומדביקה הח״בית כל־בך נרתעת שמהם האנשים אותם

 באילת, בלקה ג׳וזן! אוסטרי
 גדי ראש-העיר בפני התלונן

 :ואמר מזג־ד,אוויר, על כץ
רו ואני חם, שבאילת ״חשבתי

 גדי בירושלים.״ כמו שקד אה
 ״אני :לו השיב חייב, נשאר לא

 מזג־אוויר לסחר עבורך אזמין
 ולמחרת המיקרה רצה יפה.״

 ומזג־ד,אוויר השמיים, התבהרו
 שר־החוץ טילפן מייד השתפר.

 ״לא לו: ואמר לראש־העיר,
מנ בעירייה לכם שיש ידעתי

מזג-האוויר.״ לכיוון מייוחד גנון
 חיילי שקיימו במסיבה 8:

 צבאית, לפסיכולוגיה היחידה
 הפילוסוף בשעתו שירת שבה
 אחד גילה קרוי, מוטה ד״ר

 קרוי לד״ר היה מניין הקצינים
סי לאוסטרליה. לתגר כדי כסף
 אלי בא אחד ״יום הקצין: פר

 המיליונר כי לי וסיפר קרוי
כ שהוא יה, חווארד האגדי

 אין הסופרת של מחסידיה ידוע
 עם נמנה קרוי שגם ראנד,

 של סך לו הציע מעריציה,
ל שיטיף בתנאי דולר 300,000

ה שהכלכלה כדי סוציאליזם,
 שנת לפני תתמוטט עולמית

 כדי דולר 20,000 או ,1984
ה- אמר כך קרוי, שישתוק״.

 יוסי הבמאי הנימה, אטרון
מענ שיטות־עבודד, יזרעאלי,

 את שביים יזרעאלי, יינות.
 קפקא פראנץ של מחזהו

אלכ לשחקנים הורה הטירה,
 יצחק פלג, (״אלכם״) סנדר
 ללמוד דויד וכרוך שילה
ה את לקחו השלושה לסרוג.
 ללמד החליטו ברצינות, עניין

 המשתתפים שני את גס סריגה
 אליעזר במחזה, האחרים

 לאחר קלוגד. ויצחק יונג
 השחקנים־הסר- בין התייעצות

 את לבזבז לא הוחלט גנים,
 אפודות לסרוג כי-אם הצמר,
 וטובה דרויאנוב ליעל

בהצגה. המשתתפות פרדו,
החד בתוכניודהבידוו 8

 ספיקה שאותה לטלוויזיה, שה
 כי הסתבר דיין, אחרונה

שהש המרכזיות הנשים שלוש
 בהריון: נמצאות בתוכנית תתפו

ל אם שהיא עצמה, אה,רונה
■ה ,עמליה השלוש, בת בתה

ל אם שהיא כץ, וזי׳ג זמרת
 והזמרת ,כן בשם שנה בן ילד

שבני אלכרשטיין, חווה
הר היה האחרונות לשתיים גוד

 כבר והיא מאד בולט יונה
הארבע. בת למאירה אם

ו ו פ10חו !ו
 המטרידים הנושאים של הבעייתיות מיוחדת: אישית לדאגה מקום אין

 המסמל שבתאי, כוכב הקרובה. בשנה טלה מזל בני לכל אופיינית אותך,
 בפעילות. המצטיין טלד״ מזל על זו בתקופה מקרין הפאסיבי, הקוטב את
למאמציך. בפרי תזכה אז רק בסבלנות, התאזר שבעניינך. לסחבת הסיבה זו

 כתוצאה השבוע נובעים נשים, לגבי שלך המיוחדת והרגישות השקט חומר
 בעזרת יותר להינות תוכל השבוע כי תיווכח שור. מזל על הירח מהקרנת

 חדש. במימד לפניך יופיעו טובה למוסיקה האזנה בתערוכה, ביקור :חושיך
לחיזורים. יותר רגישות השבוע בתחילת עצמן ימצאו שור מזל בנות

 ידידים ואירוח חברתית, פעילות גדוש מעניין, שבוע סוף לך מחכה
 רכושן לך. הצפויה הכספית מההכנסה מופרזת שמחה תגלח אל בבית.
 מהפתעות. הישמר לכן, עליך. להעיב עלול חומרי ונזק בסכנה, נתון
להזיק. עלול פזיז מעשה — בידייך הקשור בכל שישי ביום זהירות גלי 0| 0 ₪ 1
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 התייחסותך לראש. מעל עד אותך להעסיק עשויים משפחתך בני עם יחסיך
 לנזיפות היכון עבודתך. במקום בך להתנקם עלולה לביתך המוגברת

 למצוא עלול אתה שלך בתיבת־הדואר הבוס. מצד נעימות לא הערות או
השבוע. מאד ד,זד,רו כרונית ממחלה הסובלים ישמח. שלא התראה מכתב

 המתאים היום הוא שלישי יום השבוע. בסוף לו צפויה נעימה הפתעה
 שהתלבטת הטובים והרעיונות מלאה, להגשמה יזכו תוכניותיו לבילויים.

 להימורים. טובה תקופה זאת במפתיע. אליך יבואו אליהם, להגיע כיצד
לבן. לבשי אריה בת בהשקעות. תגזים אל אך פנים, לך להאיר עשוי המזל אויס

 לא ואם לו נשואה אינן אם עימו, האינטימיים ביחסייך הישמרי
 להעמידך עלולה שלך הפוריה הפעילות הקרוב. לעתיד ילד תיכננתם

 תמצאו התרגשות. בשעת רוחן קור על תשמרי לא אם מבין במצב
 לציידים וביושר. שבכנות דברים לגבי השבוע במיוחד רגישים שאתם

111111}ומוצלחים. עליזים למסעות הידיעה בה״א העונה זו בתולה מזל בני
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 מאוד. ארוך לטווח פעילות של התחלה הוא עכשיו לך שקורה מה כל
 מעיניך וד,נעלמים הסמויים הדברים גם אבל בכך, מבחין ואינך ייתכן
 ממתינה שאת מכתב מיוחדות. משמעויות כבעלי הזמן בבוא לך יתגלו

נכתב. שהוא בעובדה להתנחם יכולה את אבל בדרך, מתעכב לו

$ 8 ^
 מחדש להעריך עליך אישיותך. של מחודש אירגון של במצב נמצא אתה
 באישיות לפגוע שלא להחליט חייב אתה אותך. הסובבים עם יחסיו את

 לצלם לרוץ לך כדאי אמנותית. לפעילות נהדרת תקופה עליך. אהובה
 תשתקף שאישיותו לדעת תווכחי פורטרטים. סידרת לך שיכין הקרזב

חייך. בימי אחרת תקופה מכל יותר השבוע שתעשי מהצילומים

 להגביר תוכל הרוחנית. פעילותן יגבירו לקנות עומד שאתה הספרים
 במידה יעודן שלך ההתנצחות יצר התחומים. בכל האסתטית הנאתך את

 ביותר המתאים הזמן זה מהיר־חימה. שאינן מכן ותופתע השבוע, רבה
 תוכל להבראה, זקוק אינן אם אפילו לנופש. או לטיולים לצאת עבורן

מהצטננות. מאד להיזהר יש החופשי. באוויר מרענן מטיול ליהנות בד 25 מבדי  - ג
ד הי מ! * בד

 עליך הממונים טובות. הפתעות כולן יהיו הן השבוע, הפתעות לך יהיו אם
 אחריותך את להוכיח השתדל אותם. תאכזב אל — תקוות בך תולים

 בת־ עם יותר רכה ביד נהג מעיניהם. ייעלם לא והדבר כשרונותיו ואת
 להתנגשות. להביא עלולה העצמאיים מאווייה את לכבול נטייתך זוגך.
מזה. נשכר אתה גם תצא דבר של בסופו משאלותיה, את להגשים לה הנח

 בידידים גם בררן תהיה השבוע. שלך הבולטת התכונה תהיה הבררנות
 תהיי שאת להיות יכול לקניותיך. בקשר וגם בחברתם להימצא שתרצה

 את בעבודתך גורליות. החלטות בקבלת למישהו לסייע שתצטרכי האחת
 במיבחן לעמוד חייב תהיה הביקורת. שבט תחת עצמך את למצוא עלולה

תצטרכי. באם עזרה לבקש תהססי אל עצמך. את להוכיח עליך יהיה בו

 במצב עצמן את תמצא בן־זוגן. עם יחסין יתחדדו השבוע סוף לקראת
 לא צפויה בלתי היכרות לתוקפנות. יוצאת״דו&ן ובנטייה מתח של

 אן טעונת־מתח, מסקרנת, קצרה, תהיה היא רב. זמן אותן תעסיק
 להתאכזב עשוי אתה נוספת, מעבודה מיידית להכנסה תצפה אל חולפת.
 שאתם בשעה אפילו מיותרת. גופנית מפעילות חמנעו זה. בתחום
בבית. יותר עתה להישאר כדאי פגיעה. סכנת לכם נשקפת רוקדים
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