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 לחדר־ אגיע שאם בטוח לא 1

בכלל.״ בי יטפלו מיון,
■ ה של הצבאי הכתב !

 לסי־ יצא שי, נחמן טלוויזיה,
טל בתחנות בוב־השתלמות

 והולנד. פאריס בלונדון, וויזיה
 עם לבלות יצא בפאריס, כשהיה

 שגרירות של נספח־העיתונות
 ה־ באחת אלדן יצחק ישראל,

 דניז סן שברובע מיסעדות
 יצאניות־הרחוב. כרובע הידוע

 מהמיסעדה השניים כשיצאו
 יצאניות של גדולה קבוצה ראו ,
אל המיסעדה. חלון על נשענת ן

 מרומם- במצב־רוח שהיה דן,
 תברחו, ״זונות, בעיברית: אמר

 והבחורות !״באה המישטרה
ה לתדהמת לברוח. לפתע החלו

 ניי־ לפינה מעבר הגיחה שניים
דת־מישטרה.

 השגיאות ריבוי לאור ■
 של במחלקת־החדשות בעיברית

 מחל־ מנהל החליט הטלוויזיה,
 להטיל שילון דן קת־החדשות

אחת ישראלית לירה בסל קנס
 על-ידי שתיעשה שגיאה כל על .

מתלו במחלקת־החדשות כתב.
 אברהם הכתב כי צצים,

 האחרון בחודש עשה קושניר
ששי־ עד כל־כך, רבות שגיאות

מונה לו שיתקינו הציע לון

 איתן, רחל הסופרת ■
 עומדת בניו־יורק, המתגוררת

סיי אלה בימים שוב, להפתיע
 הפעם גם נוסף. ספר לכתוב מה

ה החברה היא לעלילה הרקע
 אירועים, מעשים, — ישראלית

 רחל מבקרת אותם — הליכות
שב אלא רחמים. ללא איתן  הסופרת עקרה החדש סיפרה י

 ונשים לגברים וזכר סימן כל
 ומקומות אירועים או מוכרים,
ה מציאות. להסגיר העלולים

 שהמבקרים לכל לגרום מטרה:
 פי על יצירתה אל יתייחסו

 ולא ספרותיים קריטריונים
הרכילו־ ההיבטים את יחפשו

בלבד. תיים

 בנאי חיים השחקן ■
 צנעני מישפחת בסרט מופיע

 השחקנית עם בסצינת־מיטה
 יצא טרם הסרט גוני♦ גאולה

 ה־ בקיטעי אבל המסכים, אל
הס את מציגים שלו ״בקרוב״

חיים של בנו חזר הזאת. צינה

ב והתלונן מבית־הספר, בנאי
 ב־ שלי ״החברים אביו: אזני

 שאבא ממני צוחקים בית־ספר
 השיב בחורה.״ עם שוכב שלי

 שאבא להם ״תגיד האב: לו
 בשביל כסף קיבל לפחות שלל

!״זה
הגלו האטרקציות אחת ■

 פאריס של בחיי־הלילה לות
 הקוקסינילים במועדון מתרחשת

הכ שמחיר מישו, שה הנודע
לי 600 של סל הוא אליו ניסה
 הבימה על לזוג. ישלאליות רות

 צה״ל, כחיילת לבוש גבר עולה
 די" הישראלית לזמרת מחופש

ח אי, ק ר  שלא כרי אולם ז
ב שהמדובר ספק של צל יהיה

הקוקסי מסיר ישראלית חיילת
 הכובע, את ההופעה בסוף נל

 ילד־ כיפת מתגלית ומתחתיו
 בסיכת־ המחוברת טוב־ירושלים

הגולש. לשערו ראש

השבוע פסוק•
 ההסתדרות מזכ״ל •

: כקד אהרון לשעבר,
וטהו זכים קופת־חוליס ״מימי

 לא המים, נעכרו אם גם רים.
 ישובו הם מזוהמים. יהיו לעולם

זכים.״ ויהיו
ב- שמעוני חביב ח״כ •

 בכנסת דיון בעת קריאת־ביניים
 גרופר: פסח הליכוד ח״כ לעבר
 אני אבל בכרמים, עוסק ״אתה
עכ שיכור לא שאתה מקווה

!״ שיו
בת גרופר פסח ח״ג •

 שאתה חושב ״אני :לנ״ל שובה
!״לא־נורמלי

כן־צבי, ינאית רחל •
להו להזמנה להיענות בסרבה

 העלייה־הש־ אנשי בכנס פיע
לח שהוספתי ״מצטערת נייה:

 האלה השפל לימי והגעתי יות
בהסתדרות.״

גפן, יהונתן המשורר •
 ח״כ דודו, של לטענתו בתגובה

האוטוביוג בסיפרו דיין, משה
 יום־כיפור ״מילחמת כי ראפי,

 הזמן ״הגיע מחדל״: היתד. לא
 והאמת כולה. האמת את שיידע
 בוודאי מכם שחלק כפי כולה,

 היתד, שלא היא — יודעים כבר
ביום־כיפור.״ מילחמה
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 בתו קוקי, של כאביה גם להתפרסם החל עתה אולם רבים. נים
 הרצליה גימנסיה בוגרת מימין), (בתמונה 18ה־ בת היפהפיה
 נטייה כל מגלה ואינה בחיל״השיריון, כחיילת כעת המשרתת

נשואה. בוגרת בת עוד יש לגרציאני האב. בעיקבות ללכת
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 תבוא ובמקומם יירגעו, בעבודה המתוחים היחסים נפלא. שבוע לל מצפה
 תשומת־הלב מלוא את להקדיש לל שתאפשר ושקטה, נעימה אווירה

 הפתעה עימד, תביא בל, מעוניינת שאינה לל שנדמה נערה, יוצרת. לעבודה
 אף הזמן, במשל ואולי, — יתעמקו ביניכם הידידות ויחסי נעימה,
 זהרהר — שיער ואדום נשוי אתה אם גדולה. לאהבה יהפכו

בספורט. עסוק — טלה בן העיסקי. במישור נחפזות מהחלטות השבוע

 הידיעות את לסנן שתדע כדי שלו, הביקורת חוש לכל תזדקק השבוע
ליו, שתגענה המסעירות  לך צפוייה האמיתי. לגרעין להגיע על־מנת א

 הנכון. בכיוון תלך אם יותר, עוד בעתיד שתגדל בעבודה, גדולה הצלחה
לך. תעזור בעתיד החברתית הצלחתך אך מרה, אותך יאכזב קרוב ידיד

 בו- לא היא גבול! יש דבר לכל בניסיון! אותה להעמיד הפסק
 את לה ממרר סתם אתה כל• על חולמת לא ואפילו בך, גדת

 תברח והיא דבר של בסופו עליה יימאס זה תמשיך, ואם חייה.
צהוב. לבשי במקומה. אחרת למצוא תוכל שבקלות תחשוב אל ממך.
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 השתדלו שלכם. האהבה בחיי משבר מצפה המינים, משני בני־סרטן לכם
 — שיתחיל שהמשבר לכך לגרום יתחיל זד, אולי לבני־זוגכם, לוותר
 לבית מחוץ מפתות. בילוי בהצעות מתנות,- בקניית הרבו הלאה. יעבור

 אתם אותו הצעד את בצעו יפחתו. המשבר של שתוצאותיו סיכוי יש
 תסכן אל להימורים. מאד רע חזה השבוע מדי. רב זמן כבר דוחים

תעשה. ואל שב :אלה במיקרים לך המתאימה הסיסמה מאומה.
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 מבת־זוגך ציפית לה העזרה ומסתיימת. הולכת בה שהתחלת העבודה
 — להשתחץ מה לו אין אך הצלחה. — הרומנטיים בחיים מתגשמת.

 שנים של עבודה אותו. צעד בחייך. וגורלי מכריע צעד זמנית. היא
 הסובבים של מחודשת להערכה זוכה אתה תוצאות. להראות מתחילה

 הקטנה השחרחורת שים־לב: ניכר. שיפור חל בריאותך במצב גם אותך.
הטבע. בחיק הרבה טייל — אריה בן כלל. פנים מעמידה אינה

 אתה אותך. הסובבים עם תריב אל אלים. בסימן מתחיל השבוע
 לגרום יכול אתה אותך. שתוקפים הזעם רגשות על להתגבר מצווה

 אל כלפיה. נוח ולהיות אותה, להבין עליך לזוגתך. חמור לנזק
 וביציאות בנסיעות הרבה הקרוב. בזמן חדשים בעסקים כספים תשקיע

10■האלה. הפלירטים עם שתפסיקי הזמן הגיע בתולה, בת לך, הבית, מן
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 שהוא אפילו בו. רגע כל נצלי מאזניים. בת שלך, שבוע הוא השבוע
הת ישנה הוא והשבוע אותך אוהב הוא — יפה אלייך התייחס לא

 אדם עם בו התחלקי כיסך. על יעיק שומרת, את אותו כסף, סכום נהגותו.
הזה. בכסף להמר תתפתי אל אלה. בימים מאד לו הזקוק ביותר, לל הקרוב

 אושר. הרבה מראה כוכבך שלך. השבוע הוא השבוע, הסימנים, כל לפי
 לבת־זוגך פנים מסביר שוב ואתה מכאיבים, חיציס לזרוק הפסקת
 וקשות. רבות החלטות לקבל עליך יהיה המיקצועי במישור כולו. ולעולם

לוויתורים. יותר נכון תהיה אל לטובתך, בזהירות. ענייניך את שקול

 שאתה אמר מי באשמתך. הכל התמוטטות. סף על עומד אתה
 אתה האם ז עבודתך את מעריך מישהו האם ז קשה כל־כך לעבוד צריך

 תשו־ יותר הקדש עצמך. את מעט מתן לכן, ולא. לא י יותר מרוויח
אושר. לך יביאו הם אותך. הסובבים ולאנשים משפחתך לבני מת־לב

השט ברוב הסתבכויות לך מחכות עתה חלפה,-עברה. הרגיעה תקופת
 מחכה לא בת־גדי לך, גם מעשיך. בכל היזהר אותך. המעניינים חים

 את ייום. ילד מה יודע מי מצוקה. לשעת חסכי ביותר. נעים שבוע
 שעושה המעשים על אותך שתוקפים הזעם רגשות על להתגבר מצווה

רחוק. לטווח לעסקים טוב השבוע גדי, בן אותו. להבין עליך בדזוגל.
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 הילחם מקומך. את לרשת רוצה הוא לך. להתנכל מנסה לעבודה חברך
 במילחמתו באמצעים בוחל לא הוא גם לחגורה. מתחת אפילו הכה !בו

 לפני היטב חישבי פרשת־דרכיס. בפני השבוע עומדת בת־דלי, אח, בך.
מאושרת. תהיי נכון, תבחרי אס ללכת. חושבת את בה הדרך את שתבחרי

 גם לרעה. עליך ישפיעו הם אלכוהוליים. משקאות לשתיית רע שבוע
 זמן חושב אתה עליה תוכנית, ! להתאפק השתדל לך. מזיק העישון

 בסופו לך ישתלם זה קשה. לעבוד המשיך ומתגשמת. הולכת רב,
 כשתקבלי אבל לא־נורמאלית. הפתעה מצפה בת״דגים, לך, חשבון. של

סגול. צבע לבשי טבעית. היי התפעלות. סימני תראי אל אותה




