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 שאת ״שמעתי אמר: שידור׳
 המצב מה, הפיאה. את מוכרת
מוכ שאת חמור כל-כך בארץ
י״ אותה למכור רחה

 אהדת פומבית מכירה 01
ב לראשונה השבוע, נערכה

ב גם הדרומית, העיר תולדות
ה באילת. הירח ביקעת מלון

 עם לשם ירד פאר מני מנחה
 הקבועה, התל-אביבית הופעתו

 מגיעים מייוחדת כשבמכונית
 בין שכללו פריטים, 220 אחריו
שטי מקוריים, ציורים השאר

ושעו רהיטים תכשיטים, חים,
 ו- יקרות טבעות עתיקים, נים

 האולם אחרים. רבים שמונצעס
 מלא היה המכירה נערכה שבו

נד- הנוכחים כשכל מפה־לפה,

ש ראש־העירייה לאשת כיועץ
 היא לבסוף לקנות. מה התלבטה
 מחרוזת על להתמודד החליטה
 המחרוזת כשמחיר אך עתיקה.

 מן פרשה לירות, לאלף הגיע
 לה גילה הערב בסוף המירוץ.

 להם יש שבתל־אביב פאר מני
 והזמין זהה, מחרוזת למכירה

עליה. להתמודד לבוא אותה
שמיר, עודד הצייר !■

 ופיסול ציור תערוכת שפתח
ב לפגוש הופתע בתל-אביב,

 שזכרו רבים, ידידים פתיחה
 השנים שבחמש למרות אותו

 בפריס. שהה הוא האחרונות
 ג׳יב- יצחק המבקרים, אחד
 שגם ,101 היחידה מלוחמי לי,

תי- ממוצא הצייר, כמו הוא,

 עבודות את ימים למיספר זנחקדישמן מנשה
בתפ־ להשתתף כדי שלו חפיסול

 זאב של ופיכובו בימויו תסריטו, לפי היום״ ״רק בשרט קיד״אורח
 על היה בירושלים מחנה״יחודה בשוק שצולמה בסצינת רווח.

 פרסו, אך מכונית. על ארגזים להעמיס כדי להתכופף קדישמן
 להתכופף, לו איפשרה לא סמל־מיסחרי, אצלו שהפכה

מעמיס־חארגזים. בתפקיד להחליפו היה נאלץ רווח וזאב

 מציאות, לרכוש ומנסים חקים
 נל־ רפי במקום בלט כרגיל,

 בתילבושת־ לבוש שבא פון,
 ממגפיים מורכבת חגיגית, ערב

 שלושת־רבעי מיכנסי שחורים,
 מחרוזת אדומה, גופיה לבנים,

 שחורה, שיכמיה משיגי-כריש,
צב ותרמיל־צד כובע-בוקרים

 במתינות התקדם רפי אי.
 כשנשאל במודהמכירה. לעבר
 משהו, לרכוש נדחק אינו מדוע
 בעין עיוור שהוא רפי, השיב
 את למהר. מה לי ״אין אחת:

 לא אחד אף רוצה, שאני מה
 מיש- למכירה להם יש יקנה.

 הוא אחת.״ לעין קפת־ימאים
ל״י. 700ב־ המישקפת את קנה

ב אחר בולט אורח ■
ש סחה, כוסי היה מכירה

מ אגרטל טבעת־יהלום, קנה
 בכמה עתיק ושעון־קיר בדולח
 הגיע בוסי טובות. לירות אלפי

 גבר שלמה, פמלייד, עם למקום
שב בפריטים מתחריו כל על
 בהגיע הערב, בסוף חשק. הם

 ל- נוסי הציע התשלום, תור
 :מטבע להטיל מארגני-המכירה

 משלם אני עץ, ייצא ״אם
 לא אני פלי, ייצא אם כפול.
הס המארגנים כלום.״ משלם
הפ ובוסי מטבע הטילו כימו,
סיד.

 אחרת חשובה אורחת 1
 ורדה היתה הפומבית במכירה

 עיריית ראש של אשתו כין/
התייש ורדה כץ♦ גדי אילת

אן ז סוחר־האמנות ליד בה  ׳
 אחרי לאילת שבא תירוש,

 שנה. 20 מזה בעיר, היה שלא
 יק- ציורים מיספר קנה תירוש

שימש השאר ובין רי־ערד,

 נשיים מחלקי־גוף התפעל מני,
ב הרבה המופיעים עירומים,

ש ״נראה שמיר: של ציוריו
 באה ישבנים של הזאת הכמות

 הוסיף סחוג.״ מאכילת לד
 ותגיע ככה, ״תמשיך ג׳יבלי:

 שלך, מהסבא רחוק יותר עוד
 בנימין של העגלון שהיה
הרצל.״ זאב
 מר־ יוסי המלחין ■

 באקדמיה מרצד. שהחל חיים;
 תל' באוניברסיטת למוסיקה

 באוטובוס. למקום מגיע אביב,
 ידידה, על־ידי השבוע כשנשאל
 מדוע באוטובוס, אותו שפגשה

 השיב: מכונית, לו רוכש אינו
מכו צריך אני מה ״בשביל

 כל בה לטפל בשביל נית,
מס אני שישי יום כל הזמן?

 השכנים על ברחמנות תכל
 כמו ומבריקים הממרקים שלי,

 שלהם. המכונית את משוגעים
 היא אם רק מכונית אקנה אני

ו שישי, יום כל אלי תבוא
הדירה!״ את לי תנקה

קו אלי מנתל-ההפקה 1׳
ו אלה בימים מסתובב רן

 נורדי. מטיפוס גברים מחפש
 סרט-פירסומת הפקת מנהל הוא

 מוצרי- את שיציג גרמני,
 .1976 לקייץ הגרמניים האופנה

 ולשם- בישראל, יצולם הסרט
 אתרי- גם ומצא אלי חיפש כד

גר נופי את המזכירים צילום
 הנראות דוגמניות וגם מניה

ובי מבטדומלידה, כגרמניות
 וקארין אורן !מירי ניהן

 שלו היחידה הבעיה דונסקי.
 גרמניים טיפוסים למצוא היא

גבריים.
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 וביום — השבוע באמצע לשיא מגיעה אותך שממלאה ההתרגשות

 אליך, רע כל־כך להיות לא אותו לשכנע נסי שכך, כיוון השבת.
 השותף באופק. מסתמן מרוחק מקום אל מסע בדרישותיך. גם ולהתחשב

לך. ישתלם זה דבריו את ברצינות קח טובה. לך יעשה שלך
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 למעשים אותו לנצל מסוגל אתה אלה. בימים גובר,■ שלך כוח־החיים
 את לאכול יכול גס אתה לזולת. בעזרתו להיטיב או ליצירה, טובים,
 גוברת, הטבעית חולמניותך בידך. ורק אך נמצאת הבחירה עצמך.

רביעי. ביום מהבית תצא אל אפשרויות. יותר מרגיש שאתה ככל

 דע אבל עבודתך, של השליליים הצדדים את רק לראות נוטה אתה
 לשיא שבת, ביום להגיע אמור ואתה כהלכה, מתפתחים שהעניינים

 אחרת :רב שיקול לאחר אלא למכתבים תענה אל הישגים. של
 אל דבריך. את יבינו לא פשוט והזרים יתייאש השותף תכעס, היא

אותך. ותעודד למבוכה לו תגרום אינטימיות בנסיבות פגישה תתייאשי,

 מן להשתחרר מסוגל אתה חד־פעמיים מאמצים שבעזרת סבור אתה
 חלק הם הטראגית ותחושת־החיים הדיכאון :טעות זוהי המועקה.

 ותקבל זה, עם לחיות שתלמד מוטב כן, על ממסלול־השוורים. מהותי
 באופק. אך מסתמנת מעניינת עיסקה הומור. של בקורטוב עצמך את

תיזהר. לא אם ביותר, הטוב הצד על להחליט לך תעזור בת־זוגך
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 בלתי־ בצורה מסתיימת רומאנטיות בנסיבות פגישה השבוע. מרובה,
 בת־ ,השבוע תאחרי, אל באמת. מרוחק למקום במסע אולי :צפוייה
אותו. תפסידי תיזהרי, לא ואם בדרכך עומדת נערה :תאומים

 דרכך על מחודשים פיקפוקים בליבך להתעורר עשויים בו שבוע זהו
 הגורליים מן הוא בן״סרטן, מסלולך, בהם• תתחשבי אל הנוכחית.

 החוש בעזרת לטובה, אותו לנצל רק בכוחך שבמזלות. והקבועים
למסע־הניצחון. וצפה במרה־שחורה, תשקע אל והאינטואיציה. העסקי

 לך גורמים שעבר, השבוע מן הגופניים מאמציך לאחר נעימה, עייפות
 יום עם משהו לבנות נסה שלך: זרי־הדפנה על תשכב אל לעצלות.

 בת־לביאה: חדשים. לכיבושים מתאימים ימים הם כי — ו׳ או ה׳ ד/
 או עדי קני שלכם. המשותף המאמץ מן להרפות לו תתני אל

ובהצלחה. — בשבת ומועילה יוצרת מחשבה השקיעי טבעת.

 להכעיס עשויים השבוע אבל קר־מחשבות, אדם שאתה עצמך משלה אתה
 והאינטואיטיביות הנימהרות ההחלטות אותן קבלת עד־כדי' הנסיבות אותך

 על מחשבותיו את יבהיר קצר מסע עצמך. אצל שונא כל־כך שאתה
 לא־ פגישה :בת־בתולה הכרעה. וטעון בלתי־ברור שהיה חשוב נושא

תומו1במפתיע. אליך יגיע כספי פיצוי חדשה. בחברות מסתיימת נעימה
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 נסי הפורה. בדמיונך אלא עליך, ישפיע לא שוב שלך האישי המשבר
 מיכתבים, כתיבת של שבוע זהו יוצר. משחו לעשות כדי הכאב את לנצל

 בני״האדם. עם הרגיל מן זהיר וקשר ושקולות, איטיות מחשבות
 טובים, ידידים לפגוש מתאימה שבת עצמך. את פנקי :בת־מאזניים

פיננסיות. בבעיות אותך יעמידו וח׳ ד׳ יום ולרכל. בבית לשבת או

עקת

 והעמידה כוח-הרצון לכל יזדקקו בנות־עקרב, ובייחוד שבני-עקרב, חוששני
 שחמדת אשה עם כימעט־מוחלט ניתוק ריגשית. מבחינה השבוע, שלהם,
 במעמדך לטובה ניכר בשינוי תתנחם יסורי־נפש. הרבה לך יגרום

 מסביב חברתיות, בנסיבות דווקא שיחול העיסקיים, בקשריך או בעבודה
 בעצתה שאלי יותר. חכמה נעשית רק מזדקנת, לא את שבת. ליום
מזל־סרטן. בת במיוחד, אליך קרובה שהיא אמיתית, ידידה של

 סבור אתה בעמך. פוגע והוא — העולם באוויר חץ יורה אתה השבוע
 חכה משליכה את נכבש. עצמך ומוצא — בך רק תלויים שכיבושיך

 השבוע. לך, יסייעו בני־דגים :אגב כבת־מזל־דגיס. חולמנית ומרגישה —
 בשבת. למענו, משהו לעשות נסה ההוא, בעניין באמת רוצה אתה אס
 כי :פגישה שום מראש שבוע תקבע ואל התחייבויות על תחתום אל

בעבר. מאשר יותר חשובים שיהיו חדשים, דברים כל־מיני יתעוררו הפעם

 תדירות אבל נוספת. רגילה מריבת־זוג רק זוהי טראגדיה. לא זו לא,
 אם והירהורי־חטא. פיקפוקים אצלך לעורר עשוייה הללו המרינות

 הוא אם בעלך, :בפרהסיה דברים לעשות לא נסי — לחם תיכנעי
 רכלנים. ויש ובצדק. — מאוד מקנא מאזניים, או נן־מזל״שור

 עניינים תחתוך בהן חברתיות לפגישות יתאימו שבת ו׳, ה׳, הימים
 תלחץ שלא בתנאי — כזה מו״מ בכל לנצח מסוגל אתה פינאנסיים.

בו. ותתחשב הזולת על גם לפעמים שתסמוך ובתנאי מדי, יותר


