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 ה־ אחרי חליבה־ !של זעיצתון

ד את ״לדפוק בחירות: ד מ  מ
 לשכנע סטו כייטעט קשר! ד,<זה
 !מסוגלים ומאנחנו המטפ״ל !את

 ■המצרי זזיל־האוויר את לדפוק
ששת־היימם.״ במילתטת

 דיין אסי !בפאי-הקולנוע 0!
״ע ומשר., ושאביו, התחזית על

 אבא ״שטויות, ;לליכוד בור
ד ,מזנים מחפש לא שלי
 :דבר בתב קוץ, גדעון •

קוצר.״ נגיז — זורע ״!מאיד
 סאדאת, אגוואר •
 הבדל כל ״!אץ מצדים: נשיא

לבגין.״ רבין נין
 בתגובה דיין, משה 0

 :גגדו השוכולים החורים זעם על
 בלתי־אובייקטי־ אנשים ״הם
!״■ביים
 סילב׳י העיתונאית •

 מהיז׳שר ישונדמם ״!מי :קשת
 ■דיין !משה של האינטלקטואלי

,שיקום! —

ישעיהו
יסלח״ ״אלוהים

שלא ״!מי :קינן עמום • ׳
ש סומן מת, שהמעיד ומאמין

דיין.״ משה את מכיר אינו
 ביותר השנוא הדבר מהו 0

ט״ הפחוססור ד״ש ח״כ על א
 ״אלה - ז רובינשטיין נץ

 עם הים, אחרי בשונת, שנוסעים
 לבקר בשו-חזיד של סנדוויצ׳ים

בקת־ם.'
 שלמה שר־זחמיזשטדה 0!

לשא הבחירות, אתרי הילל,
יע- גד שר־התהבורזה של לתו

 ״אורזים, !נשמע?״: ,,!מה קובי
!אורזים.״

יע ואוש-הרדיו המפ״ק 0!
ד״ש ״אנשי :אגמץ קוב

מח אצל בחור עכשיו ■עומדים י
 לקבל כדי תלדאביב מכבי סנאי

 להם שיהיה — רגליים מגיגי
הליכוד.״ אל לזחול קל יותר
:סלע אורי הפרסומאי •

 את רוצה בגין מנחם ״למה
 כי — ז לממשלה ידיו ייגאל

למצדה.״ מומחה הוא
הממ לראשות המייועד 0!

 ״!תמיד בנין: מנחם שלה,
 הצהרות הצהירו האמריקאים

ש הזמן הגיע רעדגו. ואנחנו
להיפך.' יהיר. זה

בר נחום דבר כתב 0 ו
 חמיך יישאר דיין ״בעיני, : גע

שר-החוצפה.״
 לשעבר, הכנסת יו״ר •

 ״מיסלגתי ישעיהו: ישראל
אלו שהסתבכה. כפי הסתבכה

לזב״ יסלח הים
 <״תו- יופןז העיחוגאי •
ד ימי״) פי  ״ראש־ממשלד :ל
 קטן, אסון הוא עקרוגות בלי
עקרונות עם ראש־ממשלה ,אבל

גדול.״ אסון להיות יכול •

תמוז
 בישיבת בגין, מנחם 0,

מח שס״ה ״נבון :חרות מרכז
 גיבור הוא דיין משה אבל דל,

לאומי.״
שוסטק, אליעזר ח״ב 0
 מטעם סשר בחירתו בעת

במעלות העולה ״על לע״ם:

 תיגלה לבל לחישמר הפיזבח
ערוותו.״

 אהרון העיתונאי 0
 משד. על לסמוך ״.אפשר : ככר
 בתור לאמריקאים שיעשר. דיין

לער שעשה מה את שר־זזוץ
שרתביטחון." בתוך בים
 פרס: שימעץ ח״כ 0
 החדשה שהממשלה מקודד. ״אני

 לשתוק.״ גם תלמד
 אלץ: יגאל וח״כ 0

ה היתר. הקודמת ״לממשלה
לה.״ ראוייח שהיתה עיתונות

 גדול ״חלק דיין: יעל 0
 מזה נובע אבי, של משגיאותיו

פוליטיקאי.״ אינו שהוא
 ויי" עזר שר-הביטוזח 0!

סן סו לי ״תעשו לעוזריז: צ
צב לעניינים הנוגע בפל בה.

 שיטעון את אלי תשלחו איים
לפ פרס, ידין. את ולא פרס
מדבר.״ הוא מה על יודע חות,
 לששבר ר!אש-המשלה 01

: יצחק ן י כ ה !מן ״נהנתי ר
שציפי מכפי פחות פוליטיקה

תי.״
 שר־המ״סהר־דהתעשייה 0

 הוא ״בגין הורכיץ: יגאל
 סמו בדיוק טוב ראש־טמשלח

 בתורה.״ -שכתוב
 הכהן, פ מגה הרב ח״כ 0

השו רוחוב אירועי על בכנסת,
לה הפסד. המלסד. ״שבת מר:
 הספיש.״ מלכת יות

פריד סילטץ הסלכלן 0
 זו חינם. ארוחה ״ואין מן:

 כולה״ הכלכלה חורת
 ״,76 לשונת מ״ס־עולם 0!

ש מקווה ״אני :מור רינה
 של תדמיתה את לקדם הצלחתי
 פורחת שבח כמדינה ישראל

האהבה.״
רי אל־על קברניט 0  או

ה פ  ״סש־ :סרס שיטעה על יו
 המציא הוא שד־התיקשורת היד.
 שד־התת- כשהיה !המיקוד את

 וכש- !הניקוד את המציא בורח
 המציא הוא ראשתממשלד. הפך
הליכוד.״ את

אב
צ״ עזר שר־הביסחון 0  ויי

 אם בכלל לי איכפת ״לא :מן
 שלא ובלבד יונה, או נץ אני

 על שנחת צולע ברווז אהיה
ישיבנו.״

 שלום מעריב, עורך 0
 בין פעלה ״הכימיה :רוזנפלד

 — הגיאוגרפיה לקארטר. בגין
פחות.״ הרפת

כר נחום העיתונאי 0!
 סגין ומנתם של ״מדיניותו : גע

ה סף אל אותנו הוביל ׳אולי
 אותנו תוביל היא אבל תהום,

סיגגון.״ עם
״עיתו וייצמן: עזר 0,

 חיפושית-זסל. אלא אינו נאי
 מזר״״ וחי בזבל, נובר חייו כל
 קיפינג׳ר, הנרי הדור 0!
 בטיזרח־ המדינית פעילותו על

 אשר את רק ״־עשיתי :התיכון
 במקומי.״ עושה היד. באון כל
ר אהרון העיתונאי 0! כ  :ב

 יפסיק לא בגין שמנחם זמן ״סל
 אש״ף׳, המתקרא ,האידגון לומר
ה ,האיש בשבילי יישאר הוא

שלה.״מ־המ ראש מתקרא

אלול
 שימחה שריתאוצר 0

ך לי ר בני-אדם. רק ,אנהנו :א
 שגיאות ונעשה שגיאות נתקן

חדשות.״
 התעשייה ,הטיסהו־ שר 0

 הורביץ: יגאל והתיירות
 לנו אין יותר נבמדה. ״החגיגה

כסף.״
וייצ־ עזר שר־הביטחון 0
 כמו מהכלל יוצא גוף ״גם :מן

 להתעמלות.״ זקוק צד,*ל
 :דיין משה שר-החוץ 0!

 בממשלה.״ סזב מרגיש ״אני
 ״צ1ר המישטוד מפכ״ל 0

 ה־ הפשע על תכדרי, חיים
 פחד שום לגו ״אץ ומאורגן:

 הזה. המושג מפני טראחמאטי
משמעות.״ לו אין פשוט בארץ

2088 הזה העולם
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 אף על ופזרנותך. דיבורך סיגנון בגנדרנותך, להגזמות השבוע ׳נוטה את
 אתה מתמיד. השבוע גדולה אלייך התיבה תהיה •אלו, בלתי־חיוב״ות תכונות
 מהנערה לברוח כאמצעי שונות רומנטיות בפעולות עצמך את מעסיק

בעדינות. נהג לך. לתזיק עלולת זח בעניין הגזמה מוחך. את המעסיקה

הנו מפעילותו נחת שתראה קודם לעלות, עתיד ועוד — עולה המתח
 את לקחת נוספים. אנשים עם השבוע, להסתכסך, לא הוא העיקר כחית.

 האנשים אם גם לכך. נדרש כשאתה טובות, ולעשות בשקט, הכל
 לא טאקט קצת בכלל, בלתי־נסבלים. בעצם, חס, ממך זאת שמבקשים

.,ה ביום החדש, הירח עם — לחסד או לשבט — משתנה מצבו יזיק.
<ג:ו■ י3גדנ1ו

תאותיס
 איטי, שבוע זה יהיה בכלל, כיתרון. השבוע מוצא אינו הכספי הגירעון .

 לקראת כוח לאגירת אותו נצל :לטובה זח משעמם. וקצת חסר־קצב,
 האינטלקטואלי הניתוח כושר כל את יותש והחודש מאחר הבאות,

 שתוכל, כמה עד אומץ־לב. של מבוטלת לא למידה בתוספת שלד,
 :תאומים בת החיים. של העיוני בצד והתרכז מאלימות התרחק

דרכך. את להאיר זה שבוע בסוף תתחיל — ומכאיבה — גדולה אהבה

 רושם עליז עשית שלך. שחרא לדגיד יכולת ואת נוספת, אתת פגישת זהו,
חישו על לפחות, אחת פעם ולוותר, טיבעית להיות תדעי ואם כביר
 עוזר שלך כרוז־חרצון תאושר. את בו תמצאי ושיקולי־שיקולים, בים
מאד. עד רצית בת אשר מישרה לקבל או עיסקד. לסיים השבוע, לך

 זמן שאפת שאליו הדבר את להשיג הצלחת סוף־סוף לא־נורמלי; שבוע
 כי להאמין לך ויניח עיניך את שיסנוור מיברק־שווא היזהר אך רב. כה

 בהתוויית השבוע, כבר איפוא, התחל, חד־וחלק. מעצמו, הכל יתנהל מעתה
קשה. כעבודה בעיניך שנראה מה לזנוח תתפתה ואל לעצמך, דרך
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 הפחות״בריאים על ואפילו הבריאים האינסטינקטים על תסמכי אם
בת לך, שיתגלו חדשים מקשרים מרובה תועלת להפיק תוכלי שלך,
 עין עליהם שתעיפי מוטב לך. יקרים ילדייך אם הבא. השבוע חילת
. ביום י  בטובתך, רוצה הוא ותיק. לידיד להאמין תתפתה אל א

נתונהקצרה. חופשה קחי — בתולה בת בלתי־מאוזן. הוא שיקולו לפעמים אך

האזנ״ם
 - בספסכזבר 23

באוקסובי 22

 חמישי ביום ר״שפוע, יגיע ארוכים כד, חודשים מצפה אתת שלו הרגע
 חדשת. תקופת־חיים לפתיחת סימן עבורך יהווה גם הוא שני. בידם או

 פות־ יותר. טוב עתיד לבנות השתדלי אך העבד, את למחוק צורך אץ
 יחד אך מבודד, עצמך את מוצא אומנם אתר, גובר. שלך ד,שיכניע

 תשפיע שעליהם יריבים, אפילו בלתי־רגיל. כוח ובעל מאושר זאת עם
בספורט. תרבה עסוק מאחדת. ולאו־דווקא — יכבדוך מסויים. בנושא

עןןת

תיו להזיק אף ועלול לך, יעזור לא וגש-הנקמוח  .רחוק. לטווח לתוכניו
 כי שמוטב כל־כך אותך יכעיס עקדבית, א׳, ביום אלייך שיגיע מיכתב
 תשובה, תשגרי או פעולה תנקטי בטרם תוכנו, את אחדים ימים תשקלי

 :הזה השבוע את לנצל שיאפשר ספק אין זאת לעומת לכאן, או לכאן
 לאור שלך, ותמישפחתיוח הכספיות ■הבעיות כל את מחדש בו לשקול

 — בזבזנית בצורה תנהגי אל קודס־לכן. ידעת לא עליהם הגילויים
לבן. לבשי — עקרב בת להמר. לך כדאי השבוע לסבול. עלולה את כי

 עלול הבא בשבוע תוכניוהיך. להגשים ברצונך אם ימי־שיא, תם אלה
 הופך גבוהה קומה בעל אדם עם קשר :קשת בת מדי. מאוחר לחיות

 אם בלתי״מתאים. במקום להיתפס לא היזהרי עבורך. חיוני בהדרגה
חובותיך. את וסלק המותר, את יעברו שלא כספיות, התחייגויות לך יש

הס דרוש אלא — באסלת לגשש תמשיך אל ;ביותר מעורטל המצב
 תסבך. מן לצאת אותך ולסובבים לד שיעזרו החלטות ביצוע ותבע ברים,

 ויותר קשוח, פחות תר,יד, שהשבוע מוטב — אחרים על ממונה אתה אם
 — גדי בת לענייניך. מועילה לתזוזה יגרום זד, מסוג צעד גם נוח.

 שהופעתו הדעת, אינך ודאי את הופעתך. נושא את .לואחמנת תזנחת
בהיר. בצבע בגדים לבשי — גדי בת שלך. כדטיס־תביקור היא החיצונית

[|ןשח
 - :נובמבר

בדצמבר
 ב 23
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 ־ בדצמבר 21
בינואר 10

 מוזרה ורגישות בפנייך בלתי־רגיל בחיוורון תחושי אם לדאגה תיתפסי אל
 לנצלה. לאנשים תתני ואל זו, בהרגשה לשלוט נסי אותך. הסובב כל לגבי

 יתד, לחיות להמשיך ברצונכם אס ולתמיד אחת שתחליטו העת הגיעה
 הפסק פיתרון. אינן חוזרות־ונישנזת והתפייסויות מריבות להיפרד. או

קצרה. חופשה לקחת כדאי דלי, בת — לך באגרסיביות. לנהוג

 ־ בינואר 20
בפברואר 18

 אבל לעבודתך. מפתיעות די תוצאות אפילו ויש בוערת, העבודה
 על מדבר מתר שאתה אותך מחשידה סביבך, מקים שאתה ההמולה
 הוא אותך ומרסן שבולם היחידי הדבר אותה. מבצע מאשר העבודה

 בפברואר סושלך. נקודות־החולשה על הזמן כל בפניך המצביעה שותפתך, בעצם
במרק 20
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