
 זמר, חנה דבר, עורכת ■
ה לגליון דחוף באופן זקוקה

 הראיון התפרסם שבו פלייבוי
לנשי הדמוקרטי המועמד עם

 נ׳ימי ארצות־הברית, אות
הת בשידור-רדיו, קארטר.

 לקרוא מוכרחה כי זמר וודתה
 לראות כדי ׳במלואו, הראיון את
 של דבריו את — במקור —

 הירהורי־העבירה על קארטר
 שלא בדי בחייו. לו שהיו

 את מבקשת היא כי בה יחשדו
 תמונת־הפנים בשל הגיליון

 גע- תמיד מופיעה שבה שלו,
 הודיעה בעירום, רת־החודש

 מוותרת היא כי למאזינים זמר
לש יכולים והם התמונה, על

אצלם. אותה מור
שנע אחר, בשידור־רדיו ■
 האדם התוכנית במיסגרת רך

שלו ניסו בגלי־צה״ל, השלישי
 יואל הבמאי חברי־הצוות, שת

 טלילה העיתונאית זילברג,
טי־ משה והשדרן כן־זכאי

 .60 רחוב ליד ביפו, ערבית
 מ־ אחד היה לא כבר למחרת

 בידיו־ קיים. האלה המיגרשים
ה כל את בלילה הציתו נים

 צ'יצ׳ באש. שעלו מיתקנים,
 להיכנע לנו ״אסור נרתע. לא

 החליט הוא אמר. לביריונים,״
ה חשבון על שומרים להציב

 מיגרשי- על שיגנו כדי עירייה,
לת הסכים אייבי המישחקים.

 חדשים, מיתקנים שוב רום
באש. שהועלו אלה במקום

■  וצ׳יצ׳ שאויבי בעת אגב, |
 המיג־ את לראות יחדיו נסעו

 מכונית לפניהם נתקעה רשים,
נוס להתניע. יכול לא שנהגה

 התאמצו מכונית אותה עי
 חשב לא צ׳יצ׳ אותה. לדחוף

 וסייע מהמכונית ירד פעמיים,
 את לדחוף האלמונים לנוסעים

 לחת- לאפשר כדי מכוניתם,
 המכונית הותנעה כאשר ניעה.

 ל־ מנוסעיה אחד אמר לבסוף,
מצטערים ״אנחנו :ראש־העיר

תל-אביב, של הזוהרות הנשיס אחתמכנס עדה
ה_______ . _ פ ת ת ש ספורטאי של בכנס שבת ביום ה

 בקפיצה אלופה 30ה־ שנות בסוף היתה 52ה־ בת עדה העבר.
 12.1 אז היה מטר 100 לריצת שיאה הקצרות. ובריצות לרוחק
 בתה עם לכנס באה עדה מעולה. לזמן היום עד הנחשב שיא שניות,

 מטר 60 בריצת התחרתה בתמונה, עמה הנראית רותי, הקטנה
שניות. 8.1 של נהדרת בתוצאה הגמר לקן שלישית והגיעה

 שלושה מבין מי לגלות מור,
 יעקוב הוא נעלמים אנשים

 יועץ-הסתרים-לשעבר חלפון,
 יצהלו ראש־הממשלה של

מ ביקש זילברג יואל רכין.
 אחד שדק האלמונים, שלושת

 לומר האמיתי, הלפון היה מהם
ה האימרה את בבולגרית לו

 שתה ״היה, הידועה: בולגרית
ה הלפון יעקב והלך!״ קפה

 זאת, מלעשות התחמק אמיתי
 שותים היו ״אצלנו :בטענה

תה.״
 זהותו שהתגלתה אחרי ■
 הוא האמיתי, ,חלמון יעקוב של

 לכהן שאיפות לו יש אם נשאל
 ישראל. ראש־ממשלת בתפקיד
 — לי ״היו חלפון: התוודה

 י.״ שנה ׳שלושים לפני
 תל-אביב, ראש-עיריית 8

הע להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה
 ספן־השלום, של לרשותו מיד

 ׳מיגר־ שלו׳שה נתן, אייבי
 העיר, בפרברי עירוניים שים
עלי להקים יוכל שאייבי כדי
 לילדים, מיגרשי־מישחקים הם

ל שלו ספינת־ח־שלום כתרומת
 הוקמו אחד יום תוך העיר. ילדי

 אחד שבכל מיגרשים, שלושה
 בשווי מיתקני־שעשועים מהם
 בשמנת- לירות; אלף 25 של

ה ובשכונה ג׳ ביפו התיקווה,

 בשבילך. נצביע לא אבל
 מנתניה.״ אנחנו

 יעקוב המפיק כשנשאל 8
 יעשה מה אגמון (״יענקל׳ה״)

 בימות תיאטרון על נוסף אם,
 ואת רינת מקהלת את גם יסגרו

מנ שהוא הקאמרי האנסמבל
 אני מיקרה ״בכל השיב: הלם,
 האשד,.״ רווחי על לחיות יכול

 לשחקנית כידוע, נשוי, אגמון
 אדמגור. גידה

■  דויד המשורר של דימויו ׳
 מושבע, בכובש־נשים אבירן

 הגרפולוגית על־ידי נותץ
 על-פי שקבעה קורן, הנה

 דווקא לו יש כי שלו כתב־היד
 עם קומוניקציה של בעיות
 רוט־ אסתר לאצנית נשים.

 לה יש כי סיפרה, שחטורוב
 לעומת הבטן. באיזור רגישות
 להודות מוכן היה שלא אבידן,

 עם שלו בחוסר־הקומוניקציד,
 לאחר־ אסתר התוודתה נשים,

 הניתוח את עברה מאז כי מכן
 מרגישות סובלת היא הקיסרי,

 באימו־ לפעמים לה המפריעה
ניה.

 ל־ שייך השבוע פסוק ■1
 ראש-הממשלה, מישרד מנכ״ל
חו ״ההיסטוריה ז ערן עמוס׳

 פעם כל אבל — עצמה על זרת
ביוקר!״ יותר

£11/11/17/17
 ממש בלתי־שיגרתית, וגם הרגיל, מן קשה פעילות לך צפוייה השבוע

 והנפשיים, הפיזיים כוחותיך, כל את לאסוף עליך יהיה שעבר. בשבוע כמו
 על להתגבר תדע אם לבצען. עליך שיוטלו במשימות לעמוד כדי

כסף. לבזבז לא עצמך לאנוס נסה תצליח. — שלך קטנות חולשות
 - בחרס 71
בארריל ?0

סאוחיס

 הגברי. המין עם שלך הקשרים בכל במיוחד, טוב יום הוא ראשון יום
 הטבעית נטייתך את תרסן אם השבוע בעסקים רע לא להסתדר תוכל

 אותך. מרגיזים ורק יתירה. חשיבות להם שאין קטנים דברים על ללחום
שלך. הפנוי בזמן לעיסוק חדשים תחומים לך לחפש נסה השבוע,

 תיתקע שלא — העיקר רוח, כל עם לזוז נכון היה מנוסה, למלח בדומה
 תבטיח ושלא לכת, מרחיקות התחייבויות תקבל שלא אחד, במקום

 לידי להביא עשוי וגם מבוגרת, לאשה צער לגרום עשוי אתה הבטחות.
רומנטיים. לקשרים שבוע זה אין טובתך. את השוחר גבר עם ניתוק

 דברים לעשות יכול אתה !חשש אל כן על מאוד. טוב הטוב שמך
 היא, הצבעונית חשמלה תאומים, בת מדי. רעשניים אולי, לך, שנראים
 לאלרגיות הרגישים אלה ברבים. הצלחתך את שתבטיח זו דווקא השבוע

 להינשא העומדות אלו למרחקים. השבוע יצאו שלא מוטב עור ולמחלות
לבילויים. שבוע זה אין לזמן־מה. תכניתם את לדחות להן מוטב —

 טובתך, כדורש בעיניך נחשב לא שמעולם אדם מצד צפוי בלתי מחווה
 אותו בעיותך. למקור קץ ולשים סתומים, עניניס כמה להבהיר עשוי
 הוא שבוע, בסוף פנים לו תאיר ואס מזה, יותר עוד למענך יעשה אדם
בך. תלוי הכל החברתי. בתחום קודמות אפשרויות בפניך לפתוח עשוי

 החלטות לקבל תהסס ולא שלך, האינטואיציה על השבוע תסמוך אם
 עיסקה לעשות רבים סיכויים לרשותך עומדים הכספי, במישור חשובות
 בידך, אינה ההחלטה אס ימים. לאורך עתידך את ולהבטיח מצויינת

בדבריך. אותו לשכנע והשתדל הסמכא, בר על השפעתך מלוא את הפעל

״,׳׳5ד ' ,
 מאזניים, בת לך, צפוי ומרגש, קצר אהבהבים רומן או לא־מחייב, פלירט
 לרומן או לפלירט השותף הבא. השבוע בתחילת או השבוע, סוף לקראת

 ליבלוב־ בתקופת ואשר ותו־לא, ידיד רק כה עד בו ראית אשר גבר יה־ה
 את לו האביר-על־הסוס-הלבן זהו כי לך יהיה נידמה ;:־:•ז האהבה
 היא שקיבלת ההצעה חדש. אין — העסקים בשטח חשבם. כל מר־־•".

היזהר. — ־־דוייקים ! נכונים הם בה הכלולים הברטים א; .ה, רש.
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ר 22 ב טו ק או ב

 ש. בהשפעתה בחיים, בדרכך להרהר הזדמנות לך תהיה השבוע באמצע
 לשכיע יצליח הוא אימון. לו רוחש שאתה אדם עם אינטימית שיחה
 תהיה אם כה, עד שהשגת מכפי יותר הרבה להשיג מסוגל אתה כי אותך,
נמהרות. מהחלטות המנע ,שבך. היצירה כשרונות את ותפתח עצל פחות

 ורק אך נוחים, בלתי מצבים אחרים ועל עצמך על לכפות תנסה אל
 למצוא פנימיים דחפים מפני הישמר זאת. דורשת שהחברה משום

 בחוטים המושך מישהו כלל. קיימות אינן שאולי לבעיות פתרונות
 מורך החודש. בסוף נוכחותו את ויותר יותר יגלה הקלעים מאחורי

בעבודתך. להתקדם בעדך מונע אנשים, בנוכחות מגלה שאתה הלב

 המרחף החיוור בגוון שני ביים כשתבהיני רוח ולמצב לדאגה תיתפסי אל
 לך דעי אותך. הס־בב כלפי חשה שאת המוזרה וברגישות פניך על

 בעצמך שילטי אך זז, מהרגשה ליהנות נסי מהר. תחלוף זו שהרגשה
 ואהבה. חום השופעים האימהיים ריגשותיך את לנצל לאיש תתני ואל
 יחסך בקביעת החלטתך את ימים לכמה דחי קצרה, היכרותכם אם

בזה. תלוי עתידך — ב־ רוצה ואת לך ברור שהכל למרות אליו, האמיתי

משוו
 - גנזבמבר 7<

בדצלוגר 20

ר 21 ב מ צ ד  ־ ב
ר 19 א נו בי

ווי
י 20 א מ י  - ב
ר !9 א ביו פ ב

 הסדרת משפטי, בבירור הקשורה מביכה בעייה בפני השבוע תעמוד אס
 הטיפול את תדחה שלא מוטב הרשת, עם צפוי בלתי מגע או רשמי, עניין

 זה. עניינים בסבך המתמצא אדם של בסיועו מיד, בכך התחל בעניין,
 תעבור וב־ שדימית, כפי מזהיר איוו שמצבך לך להבהיר עלול כזה אדם

סתדרו. שהעניינים עד ואי־נעימות מתח של ממושכת תקופה

 אל הראש• את לאבד לא תיזהר אך להתאהב, לך מותר סוף סוף
 לוויכוחים תיכנס ואל כספיים, בעניינים גורליות החלטות תחליט

 כל את לבזבז הספקת לא אם — לביאה לעבודה. חבריך עם מיותרים
אר 19בעדך. הכוכבים — עכשיו זאת עשי — העונה סוף במכירות שלך הכסף בפברו

ס 20 ר מ ב

2042 הזה חעולם




