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ל להיכנס שניסה הלא־קדוא,

 כל מהמקום נמלט מנחם חצר.
 מהחוץ טילפן בו, נפשו עוד
 לו ניתן אז ורק יעל, אל

 רק הוא עכשיו לבית. להיכנס
 את לכלוא ישכחו שלא מקווה,

תע פתיחת לקראת הכלבים
רוכתו.
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 על האוצר מטעם הממונה
 נדהמו הערבי, בחרם הלוחמה
 ליד משוטט כשהוא לראותו

 עם ומשוחח הלוך־ושוב ביתו
ש לאלה ווקי־טוקי. מכשיר
 המכשיר באמצעות כי חשבו
 החשאית המלחמה את דן !מנהל

 כי להסביר הזדרז הוא בחרם,
 בצעצוע משחק בסך־הכל הוא

ילדיו. עם היקר
אמיתי מסע-אלונקות 8!

 בגלי־צוז״ל קריין שהיה יוגבי,
 ל־ בבוטיק ממכירה ומתפרנס

ש ארבד יורם ביגדי-גשים,
תע את לכבוש בתיקווה הגיע
 האמריקאית, הג׳ינגלים שיית

 לכבוש רק בינתיים והצליח
 אחת, אמריקאית של ליבה את

 שולד! הזמרת שם ומתגוררת
 של בנשפים המופיעה חן,

 שאותם הקרן־הקיימת־לישראל
 קורן, אכי בעלה, מארגן

 הקרן־הקיימת כשליח המשמש
לארצות־הברית.

 השיכון מוותיקי אחד 81
 גילעדי, מוטי החקיין הוא

 בקאברטים מהופעה המתפרנס
באחרו הוזמן מוטי ישראליים.

הקונ ילדי בפני להופיע נה
 בניו־יורק. הישראלית סוליה

־של ילדיהם גם הוזמנו למקים

 הנהיג ערים, ומתכנן אדריכל
הבנוי הפרטי, נמישרדו חידוש

 והמבקרים האורחים דמויי״בונגלו. טרומיים מיבנים שלושה בתוך
 בכניסה נעליהם את לחלוץ מתבקשים גודוביץ׳, של במישרדו
 עם לפגישה ולהיכנס מוסלמי, מיסגד זה היה כאילו למישרד,
 לשמור ניתן שכך למסקנה הגיע גודוביץ׳ יחפים. כשהם האדריכל

 נבוכים אומנם האורחים במישרד. השטיחים נקיון על יותר טוב
בחוץ. נעליהם את ומשאירים הצו אחר ממלאים רובם אך תחילה,

 בימת- על שעבד בשבוע התנהל
 הנושא הסרט של הצילומים

 בבימויו עתה, והמצולם זה שם
 (״ג׳אד״) יהודה הדוקטור -של

 אט־ דליה המאפרת, נאמן.
 ומנהל- ההכרה, את איבדה קין,

 שרפשטיין מיכה הייצור
 אלא מגן־דוד־אדוס. את הזעיק

 אלונקה, היתה לא שבאמבולנס
 להשתמש נאלצו ובלית־ברירה

 את המלוות האלונקות באחת
הסרט. צילומי

ה הישראליים האמנים 8
 אמריקה, את לכבוש מנסים

 במרוכז משום־מה ־ מתגוררים
 באיזור הנמצא בשיכון־אמנים,

 ו־ מגהאטן ישבין דייל דיבר
 שם גר בניו־יורק. ברוקליו
ש יי א כן־ (״פיני״) פנחס

 של תקן על לאמריקה הגיע
 לתום הישראלית התשובה
 על ירוק כרטיס השיג ג׳ונס,

 ממכירת ומתפרנס חזן, -של תקן
יורם גם •שם גרים לבני-נשים.

 כדרכו, שם. השוהים השליחים
 של חיקויים סידרת מוטי הגיש

לתד אולם יישראליים, אישים
 צחקו לא הילדים — המתו

 יותר מאוחד רק הגיבו. ולא
 שוהים הילדים כי לו הסתבר

 בארצות- ארוכות שניב זה
 את כלל מכירים אינם הברית,
שחיקה. הישראליים האישים

 מתוסכלים כשחקנים 8'
ו סרט הסרט מפיקי התגלו
 ואדיין אלן בוקר ארוחת

 חדשים עולים שהם פריים,
הסצי באחת מארצות-הברית.

 לגלם כדי שחקנים, נדרשו נות
 החוזים מחו״ל יצואנים דמויות

הצי המפיקים אופנה. בתצוגת
 ידידתם ואת עצמם מייד.את עו

 ב- המטפלת דיאמנט, כדה
 לישכתי מטעם עיתונאי־החוץ

 — כך חעיתונות-ד,ממשלתית.
 בחוויית זכו וגם כסר, חסכו גם
 המצלמה, לפני עבודה של

מאחריה. במקום

 לסיכסוכים להיכנס ביותר המתאימה התקופה לא זוהי :לדבר מה אין לא,
 ומוטב תהרה־אסון בבי הגובר המתח הזוג. בת או בן עם למריבות או

 זאת, מלבד מאיימת. שהסערה בזמן שעות לכמה להסתלק איפוא, לך,
לא־צפויים. מיכשולים של השפעתם תחת חזק לדיכאון להיכנס נוטה אתה

 את תוקפת את—בהן המצערות, התקופות לאחת ניכנסת ששוב חוששני'
 הקרובים באלה דווקא לרדות ונוטה סיבה, וללא גבול ללא אותך הסובבים

 הפעם אבל כלפייך. טולרנטיים להיות נכונותם את תנצלי אל אלייך.
בהיר. לבשי אותך. שתבלום חזקה, גברית בהשפעה להתקל עשוייה את
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 לך אסור כך משום דווקא מייגעת. אפילו משעממת, תקופה זוהי
 רכושך, על עיניים בשבע שמור שלך. האינטרסים את להפקיר או לוותר
 בהם הימים ואלה בכולם, המעוניינים כאלה יש וידידותיך. — •כספך

 אל מידיך. האלה היקרים הדברים כל את לקחת מסוגלים גם הם
לבד. הכל עשה משפחה. קרובי על לא ואפילו ידידים, על גם תסמוך

 המטרידים הנושאים של הבעייתיות מיוחדת: אישית לדאגה מקום אין
 המסמל שבתאי, כוכב הקרובה. בשנה סרטן מזל בני לכל אופיינית אותך,

 לסחבת הסיבה זו סרטן, מזל על זו בתקופה מקרין הפאסיבי, הקוטב את
העיכוב. לאחר לראות תזכה למאמציו הפירות את סבלני, היה שבענייניך.

 המסונים טובות. הפתעות כולן יהיו הן השבוע, הפתעות לך יהיו אם
 אחריותך את להוכיח השתדל אותם. תאכזב אל תקוות, בך תולים עליך
 פט יותר רכה ביד נהג מעיניהם. ייעלם לא והדבר כשרונותיו ואת

להתנגשות. להביא עלולה העצמאיים מאווייה את לכבול נטייתו בת־זוגך. אוין!
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 מאוד. ארוך לטווח פעילות של התחלה הוא עכשיו לך שקורה מה כל

 מעיניך והנעלמים 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

 התייחסותו לראש. מעל עד אותך להעסיק עשויים משפחתך בני עם יחסיך
 או לנזיפות חיכון עבודתך. במקום בך להתנקם עלולה לביתך המוגברת

 למצוא עלול אתה שלך בתיבת־הדואר הבום. מצד נעימות לא הערות
השבוע. יזהרו כרונית ממחלה הסובלים ישמח. שלא התראה מכתב

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

 ביותר המתאים הזמן זה מהיר־חימה. שאינך מכך ותופתע השבוע, רבה
 תוכל להבראה, זקוק אינך אם אפילו לנופש. או לטיולים לצאת עבורך

מעניין. יהיה השני המין בן עם הקשר החופשי. באוויר מטיול ליהנות
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 אל מרעישים. שינויים יחולו לא קשת, בת שלך, האהבה חיי במישור
 משיכה. כל כלפיו חשה שאינך למרות הנלהב, מחזרך את בגסות תידחי

 שהוא או זאת, בכל תשתנה שהרגשתך או < שלו את לעשות לזמן תני
להתפרצויות. נוטה אתה הנוח, אופייך למרות קשת, בן ממך. יתייאש

 מחדש לד,עריך עליך אישיותך. של מחודש אירגון של במצב נמצא אתד,
 באישיות לפגוע שלא להחליט חייב אתה אותך. הסובבים עם יחסיך את

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

לבן. ליבשי אחרת. תקופה מכל יותר השבוע שתעשי מהצילומים

ו * י
•י!
.י

ז י \ 

ז ׳

נוי
־ י נ !ו

! י - ק* י י
ב 2י

זני
ואר 20 נ ר״ל-ןאד־ בי

 ורצון ערכים, מהפכת אצלך גרמו האחרון בזמן ששמעת משונות דיעות
 שסובב אדם לאותו תיתן אל העניינים. במרכז אקסצנטרי, שונה, להיות

 להמשיך לך, להשמיע נוהג שהוא ההבלים בדברי כה עד ראשך את
עצמך. עם ישר להיות הוא לעשות שעליך מה כל זאת. ולעשות

 נושה, אותו השבוע. ייעלם עליך, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב
 ייתן זה דבר במפתיע. עליו לך יוותר תוקפני, כה לחיות ידע שבעבר

 בעתיד העיקרית שאיפתך את להגשים לך ויסייע מרץ, מישנה לך
 הקבועה, בת-זוגך עם שלך, האהבה חיי גם זאת, עם יחד ביותר. הקרוב
 חוג במיסגרת עליך שיוטלו משימות חדשים. לשיאים ויגיעו יפרחו
עליהם. תתגבר אולם במקצת, עליך יעיקו מילואים, במיסגרת או חברי,


