
 מיפלגת־ של לשילוב החוג פני
 עסקים ניהול על העבודה

 ̂ ״בד,ס־ :הסתדרותיים כמיפעלים י
 ביזנס שאם חושבים תדירות

 ביזנסימן הרי עסק; זה בעיריית
עסקן.״ זה

ר ד ב' א
הארגג־ הרמטכ״ל • !

תל־אביב לראש־עיריית טיגי
 בשעת להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה

 מבין לא ״אני :מסיבת־קוקטייל
 גנרל להיות לך נתנו איך

 יודע לא אתה אם בצבא,
!״ לשתות .

 באר־שבע. ראש־עיריית ס
 נשאל כאשר באודי, אליהו

 עם להסתדר, לו ייקל מי עם
 . ״אם :הערבים עם או היהודים
 באר־שבע את להחזיר יחליטו

 אני נשאר. אני — לערבים
 אוכל פהמי מחמוד שעם בטוח

!״להסתדר
 יעקוב איש־התיאטרון 0

 חלב זוועת .״ארץ ו אגמון
ודבש.״

בן־מאיר
לממשלה״ ״פרצוף

ן ס י נ
,דאש־ד,ממשלה רעיית • ן

 שסיימה לאחר רכין, לאה
 של מסעו קורות על דיווחה את

 ״אני :בארצות-יהברית בעלה
פיספסתי.״ לא שהפעם מקווה
 על אכן, אכא ח״כ •
 עם שלנו ״הבעייה א־מין: אידי
 מזה נובעת אינה אמין אידי

ביש קזרס־צניחה עבר שהוא
 שלו שהמיצנח מכך אלא ראל,

נפתח.״
־ מילןי איש־הביטוח • מי

״־שר־המיסחר־והתעשייה 1 לר וי
 ביומן עכשיו, סוגר בר־לב חיים

 המיפעלים כל את החדשות,
 ביומן פתח ספיר שפינחס

ו.בע.״

 :אבנרי אורי הזה, העולם עורך
 היא מדינאי של ״משימתו

 גם האמת, את לאנשים להגיד
 לשמוע רוצים הם כשאין

אותה.״
ל קופת־חולים מזכ״ל •

 במסיבת ידלין, אשר שעבר,
 אצל המסורתית יום־ד,עצמאות

 ״מדי :עמית מאיר כור, מנכ״ל
 זו במסיבה מתכנסים שנה

 החבריה כל אנשים. פחות
 בחו״ל, או נמצאים . מהפלמ״ח

במעשייהו.״ או בבתי־חולים, או
 תל- •סגדראש-עיריית 9

 ״הבע- :שיפמן דויד אביב,
 תחבו־ בעייה היא הערבית ייה

 את לפתור רק צריך דתית.
 מישראל הערבים הובלת בעיית

לארצות־ערב.״
 הישראלית המועצה חבר •
 יישראלי־פלסטיני, שלום למען

 על פלוטקין, גרשון הבמאי
 הד״ד השלמה ארץ־ישראל איש

מר ״כשאני :רוזנבלום הרצל
 נמוך, לחץ־דם לי שיש גיש
 רוזנבלום, של מאמר לוקח אני
 מהר עולה -שלי לחץ־הדם ואז

מאד.״

ן ו ו י ס
 איצ׳ה עין־הוד, מוכתר •

ש, מכו  רב- של כניסתו על ט
 לחיים ידין ייגאל (מיל.) אלוף

שהמ רוצה ״הוא :הפוליטיים
 בפישוק-׳רגליים, תשכב דינה

 ויעשה יבוא שהוא ותתחנן
ילד.״ לה

 יוסף ד״ר -שר-הפנים 9
 אינו מדוע משנשאל כורג,
 אלא הממשלה בישיבת נמצא

מה ״כל :בחוץ במיסדרון,
 אמרו. כבר כעת, שם שאומרים

 כבר אגיד, שאני מה וכל
אמרתי.״

יע־ גד שר־ד,תחבורה •
 :בלבנון האדום הקו על לןוכי,
 הזה בקו היחידי היציב ״הדבר

הוא השאר כל הצבע. הוא
נזיל.״
 יצחק ראש-יהממשלה •

 כאשר דימעה אזיל .״לא :רכין
 המחבלים את יהרגו הסורים

עראפאת.״ של

ז ו מ ת
 מיכאל ד״ר הסופר •

לע זוהר בר־ (״מיקי״)
 :דבינוביץ יהושע שר־האוצר

 את שיהרוס זה יהיה ״הוא
המדינה.״

 שיימחה הליכוד ח״כ 0
ך  יהושע לשר־האוצר ארלי

 בוועדת- דיון בעת דבינוביץ,
״רק הכנסת: של הכספים
 יהיה בישראל הלבן כשההון

 בארצות״ השחור ההון בגודל
 לעצמנו להרשות נוכל הברית,

שהוד.״ הון

:
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 בחלקה. מוצדקת הצער, למרבה היתד, שונאיך, עליך שמתחו הביקורת

 וביעילות, בקפדנות זאת, עשה המעוות. את לתקן עליך יהיה השבוע
 אין שלך האהבה בחיי שחקים. תרקיע והאישית המיקצועית ויוקרתן־

השבוע. דווקא שתשתנה סיכוי ואין האחרון, בזמן פאסיב־ אתה שינוי.

 פחות — אירע כבר השבוע לך יקרה אשר שכל הוא אותך שמרגיז מה
 רומאנטית אישיות בשביל אכזבה זוהי קודמות. בהזדמנויות — יותר או

 מתחת המסתתר הבריא שחוש־העסקים העובדה לאור ביחוד שכמותך,
.לך אומר שלך האונים לחוסר לבן. לבשי זמן״. של ביזבוז גס ״זהו :

- באפריל 21
אי11ג ?0

סאוחיס
 רומנטיים. או חברתיים לקשרים הנוגע גפל השבוע ביטחון חוסר תגלי

 של רגש כלפייך לגלות עלול עמוקים רגשות לו רוחשת שאת מישהו
 תיאלץ אולם לביצוע, מדי כמסוכן לך ייראה עליך שיוטל תפקיד זרות.
במשקלכם. בעלייה לזלזל נוטים אתם הפנימית. התנגדותך למרות לבצעו

 שלך המנהיגות תכונת מתאימה. להערכה השבוע יזכו ויושרך נדיבותך
 שלא נסי השבוע. לך שתיתכן בהזדמנות הולם ביטוי לידי ׳היא אף תבוא
 מסנוור הדרמטי היופי הרומנטיים. ביחסיך המידה על יתר פיוטית להיות
לרוחך. לא להיות העלולות אחרות נטיות ממך ומעלים אותך

- ביוגי 21
י י ד ד ר׳ ל ו

 סיפורי־ מזמנך. הרבה השבוע תגזול בתמונות או בצילום התעסקות
 מסויימת בצורה ישפיעו בקולנוע, תראה או שתקרא ומתח, מיסתזרין

 שלא השתדל אך לביקורת, מוגברת׳ נטייה השבוע תגלה רוחך. מצב על
השבוע. להופיע עלולות שיכחה של תופעות בהתרגזותך. הגבול את לעבור

 לש׳פר כדי פיזיים, וגירויים קוסמים בילויים על לוותר עליך יהיה
 באוויר ולטייל בספורט לעסוק שתרבה כדאי בריאותך. מצב את

 למנוחה זקוק אתה הטובה. הרגשתך את לעצמך להחזיר כדי החופשי,
1111(11לאחרונה. לעצמך נוטל שאתה וממה סבור, שאתה ממה יותר הרבה

ח&ח״ט
 המתאים היום הוא ששי יום השבוע. בסוף לך צפויה נעימה הפתעה

 שהתלבטת הטובים והרעיונות מלאה, להגשמה יזכו תוכניותיו לבילויים.
 להימורים, טובה תקופה זאת במפתיע. אליך יבואו אליהם ׳להגיע כיצד
בהיר. לבשי בהשקעות. תגזים אל אך פנים, לך להאיר עשוי המזל

 כתוצאה השבוע נובעים נשים לגבי שלך המיוחדת והרגישות השקט חוסר
 יותר להינות תוכל השבוע כי תיווכח עקרב. מזל על הירח מהקרנת

 לפניך יופיעו סובה למוסיקה האזנה בתערוכה, ביקור :•חושיך בעזרת
לחיזורים. רגישות השבוע עצמן ימצאו עקרב מזל בנות חדש. במימד
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ובכו ב י ל.

 להתחמק תנסי אל במיוחד. קשה שבוע לפניך — קשת בת התחזקי
 אומץ־ הרבה שכל־ישר, מעט עליהם. להתגבר עליך שיהיה מהאתגרים

 של בסופו לך, ויגרמו המשוכות, פני על לדלג לך יעזרו ועוז״רוח, לב
ג תוותר אל כלל. מבוטלים יהיו שלא הישגיך, על נחת-רוח המון דבר,

ר י י א
הקשיש, מפ״ם מנהיג •

 :מאיר גולדה על יערי, מאיר
 הזאת האשד, של בפניה ״לירוק

של לוכסוס לדעתי, זה, —
״ממש !
־ דוג המחוז, מזכ״ל ס  כן

 הדרמאתית הכרזתו על מאיר,
 וייצמן עזר (מיל.) אלוף של י

 במיפלגתו: לפעילות ישוב כי
 שחקנית לאותה דומה ״וייצמן

 שסירטה החוששת גימ״ל, סוג
 בתשומית־לב יזכה לא החדש

 אמצעי-התיקשורת, של מספקת
 עירומה קופצת היא כך ומשום

פיקאדילי.״ שבכיכר למיזרקה
.ל קופת־חולים מזכיר •

 למזכיר ידדין, אשר שעבר,
 שהתנצל תלמי, מאיר מכ״ם,

ולקבל ישיבה לנהל שעליו על
 מבין שאינו בנושאים החלטיות •

 במדינה !היחידי ״אינך :בהם
 החלטות מקבלים כולם הזאת

!״בהם מבינים שאינם בנושאים
 אוסטריה, ראש־ממשלת •

עם בשיחה י, ק דיים רן כרוגו

ב א
:פרידמן מרשה ח״כ •

האופ כמו לאשר, חסר ״הגבר
לדג.״ ניים
ה מטעם מדעי סקר •
 :חברתי־שימושי למחקר מכון

 לא 1973 באוקטובר ״המילחמה
רעידת־אדמה.״ היתד,
 דני ד״ר מנתה-הלב י•
 ״בשיני :לטלוויזיה בראיון גור,

 האדם מאבד במדינה מקומות
האנו כבודו את אליהם הנכנס

 במישטריד, :דקות שתי תוך שי
ובביית־ד,חולים.״

ל ו ל א
״את :עממית בדיחה •

 את — קודם לבנות יגמרו ■מה
 בתל-אביב. המרכזית התחנה

פטרוצ׳ליו״ של הבית את או
 יע־ גד שר-ד־,תחבורה •

 קופת־ מנכ״ל כאשר קובי,
 ידלין, אישר לשעבר, חולים
 לידו: לשבת לבוא הזמינו

 העם. אל לרדת רוצה לא ״אני
שם.״ להישאר מפחד אני

 שינוי מחייב זד, דבר כאחד. תוצאות וחסרת קשה הינד, הנוכחית עבודתך
 כללי שינוי גם מאידך. בכללו לנושא מצידך רצינות ויתר מחד, הגישה

 הייה לא עוד הרומאנטי, בשטח ישתפר. שמצבך לכך יבוא חייך סידרי של
נוראי. זאב של שם לך יקנו יוזמה מעט גדי. עבורך, יותר מוצלח שבוע

ד 20 א ־־ בינז
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- בדצרובר
*יי■ ,ביו. ליי

 גבול יש שאולה. ביגון אותך תוריד עוד שלך המטורפת האמביציה
 הקאפריזות בשם או החברות, בשם אנשים על לכפות שאפשר למה

שלך והלב טוב הוא שלך האופי דבר של שביסודו מכיוון אך הרגעיות.
גם ולו באמת, פזיזים מצעדים להירתע עשוי אתה יותר, עוד טוב _
 אתה בה לסיטואציה השבוע, אותך, יוביל כוח־ההרגל האחרון. ברגע רק

ד. העת לקראת ותצעד מזה להינתק נסה העבר. מן מעשים על חוזר

 עליהם משרה שאתה משום בקירבתך בנוחיות לחוש נוטים אנשים
 מהם, לאחד רבת״חשיבות עצה לעוץ תצטרך וביטחון. שקט של אוירה

 לך מצפה דעתך. את לקבל לשכנעו כדי סמכותך כל את ולהפעיל
 לך תהיה לא זאת, לעומת רומנטיים. או חברתיים ביחסים אכזבה

עליך. המוטלים היומיומיים בתפקידים רצינית תקלה שום


