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שימת ת ר או צ שלח הר המעונין. לכל תי
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 לדעת שרוצה למי הירחון

בעתונים. שכתוג ממה יותר
הקיוסקים. בכל עכשיו להשיג
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ו שטוחה ונוס גיבעת
ת נ ט  גוף שלבעליח מראה — ק

 חמין בן של קיסמו ורגיש, עדין
ו ומאופק, קריר משאירו השני

 האהבה לפעמים. אדיש אפילו
 משעממת הזולת של והמטירות

 לחברה זקוק הוא אותו. ומעכבת
 למצוא ומוכרח קטנות״, ב״מנות

 בחברת יימצא שבהן שעות לו
להי טוב זה לאדם בלבד. עצמו
 בעיות קריר, מזג בעל לבן־זוג נשא

 בן- עם מתחתן כשהוא מתחילות
מ חזקות ותשוקותיו שצרכיו זוג

שלו.

ב מיקומה - הירח גיבעת
 לכל מתייחסת והיא היד, בסיס

ה היא בדימיון. הקשור דבר
ר ו ק או ו״מספקת״ לדימיון, מ

ביד. האחרים החלקים לכל תו

ה ירח גיבעת ה ו ב ו ג
ה ק צ ו  מאפיינת זו צורה — מ

מיון רגישות,  קשר ויוצר. פורה די
 ״חוש ולפעמים למיסטיקה, חזק

 אומר שבעליה דבר כל נבואי".
 רומנטי, בעיניו נראה עושה או

 הוא אידיאליזם, יש בשאיפותיו
אלי בשטחים המצאה כושר בעל
 מערכת ידו. כף מתייחסת הם

 נוצרה, בעבורו לא שמרנית חוקים
 והשינוי החידוש את מחפש הוא

עי ובהחלפת רחוקות, בנסיעות
 מגורים. מקום או בן־זוג, סוק,

 בנושאים מהרומנטיקה מושפע
יע אם גם וסיפרות. אמנות של

 את יהפוך שיגרתית, במלאכה סיק
ומעניין. למקורי עיסוקו

ל ירח גיבעת ד ו ן - ב ו מ  מ
פתוח, רגיש, הגיבעה בעל — ע צ

מיון בעל לנסי נמשך ורומנטי. די
המסורת לפי לו, ומעבר בים עות

 בהפלגות קשורה זו גיבעה —
 סיפרות האוהב האדם זהו בים.

 דבר כל ואמנות. שירה טובה,
 הוא לפעמים אותו, מושך מיסטי
כאלה. בישרונות בעל בעצמו

ה ירח גיבעת ה ו ב ה ג כ ר ו
 ללב, ונוגע רגיש הגיבעה בעל —

 היתה כשלא גם להיעלב מהיר
 למצבי- נוטה להעליבו. כוונה כל

 עצבות, ולהתקפות משתנים רוח
ל פעמים המידה, על יתר דואג

ל בדימיונו. רק שקיימות בעיות
 לא שכלל ממחלות פוחד עיתים

ב ומתנתק הפכפך, הוא קיימות.
 היומיומית. מהמציאות מהירות

ו באוויר, פורחים מיגדלים בונה
 פעם, שיעשה הדברים על חולם

 את לממש ניגש לעיתים־רחוקות
ש הפחד בגלל פעמים תוכניותיו,

 קשיים עם ההתמודדות ייכשל,
אותו. מרתיעה

ח ירח גיבעת ו ט ה ש
 דעות עצמית, הערכה בעל אדם

 ב- חי ושמרניות. מאוד מוגדרות
קבו והרגלים חוקים של מיסגרת

מיון עים, לאפי מופנה שלו הדי
 ותועל- מעשיים מציאותיים, קים

 לחברה לעזור אוהב הוא תיים.
 מתייחס לא ולייעל. לארגן גדולה,

 וקרובה, ספציפית בצורה לאנשים
לקרו בינו מרחק להשאיר מעדיף

בפולי לעסוק מתאים הוא ביו.
 ציבורית פעילות בכל או טיקה

אחרת.

במדינה
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יתקלקל♦ הרמזור

תיעצרנה♦ המכוניות
 יראו הנהנים
ענקי סמל־פלמ״ח

 — המחר את מחפש חפלמ״חניק
 • במוסיאון.

 חחים־ כל תכונם בבית־הפלמ״ח
 שתהיה במתכונת הפלמ״חית, טוריה
 היא השאלה התפוצות. לבית דומה
יקום? היכן רק:

 הפלמ״חניקים, התכנסו השבוע
 כך. על להחליט כדי השאר, בין

 פעם, שהיה, מי הופיע לפניהם
גלילי. ישראל ההגנה: אליל

 בשכונת יקום שהבית רצה גלילי
 יש שבו תל־השומר, ליד אפעל,

משלו. מיפעלים לקיבוץ־המאוחד

גלילי פלמ״חאי
ייעצרו הרמזורים

 את להבא גם להצמיד בא הדבר
 שהיה לקיבוץ־המאוחד, הפלמ״ח

המאבק. בימי העיקרי תומכו
 שלמה הציע זאת לעומת
 איש היה שלא להט, (״צ׳יצ״׳)

 חטיבת־גיבעתי*, איש אלא פלמ״ח
 ל- תנדב העירייה מפתה. הצעה

היר גשר בין גדול מיגרש מיפעל
חיפה. בכביש רמת־אביב, ובין קון

מתכוו הם שמחו. פלמ״חניקים
 סמל הבניין לחזית להדביק נים

ש פעם ״בכל הפלמ״ח. של גדול
 פקק-ענק, וייווצר יתקלקל הרמזור

הת !״הפלמ״ח סמל את יראו הכל
 שהיה (מיל׳), אלוף־מישנה להב

בפלמ״ח. מכדפא
 לקבל הכנס החליט גדול ברוב

 זאת היתד, צ׳יצ׳. של הצעתו את
 הפסיד הוא לגלילי. אישית מהלומד,

שלו. במיגרש־הבית קרב

תליאביב
ת71 ר ב ת ו ריו ג סי ה

 ,,רוו?״ קפה סגירת
 7ע מאיימת בתל־אביב,

נוסף: מוסף
הסיגריות 7ש הזקנה

 את נושאים תל־אביב קבצני
ה קטנה, עגלה עבר אל עיניהם
 דיזנ־ ברחוב רוול קפה מול ניצבת

 כי יודעים, הפרוטה חסרי כל גוף.
ב סיגריה תמיד לקבל יוכלו שם

 בהקפה. שלמה קופסה או חינם,
 איש של פניו הושבו לא מעולם
ריקם.

 גרטל ניצבת שנה 31 במשך
 הסיגריות מוכרת במקום. מימון

מהנוף חלק כבר הפכה הקשישה
)52 בעמוד (המשך

שימ ובראשם מפקדיה, שרוב *
 היו עצמו, אבידן (״גיבעתי״) מון

 באו שחייליה אך פלמ-ח, אנשי
 של חיל־השדה החי״ש, משורות
ההגנה.
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