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 וכסף רכוש בענייני גם ־ראסטית.
 או - גדול שינוי להיות כול

 שיפסידו או גדולה, ירושה *יקבלו
 להם. המגיעות ירושות או :ספים
 לא שהזמן לזכור חשוב :(אוד

 או לחובות להיכנס :ותאים
 התלות הלוואות. על להסתמן

 אחר׳ מישהו של -בכיס שלהם
 מהכסף ההנאה את לקלקל עלולה

שלו.

שור
 שור בני של היחסים צורות כל
 נישואין, כולל זה שינוי. יעברו

 של אחרת צורה כל או שותפויות
 יתרחשו השינויים יחסי״אהבה.

 או בנישואים שלישי. אדם דרן
 שיביא משבר, לפרוץ יכול באהבה

 את לשנות השוורים את
 והלחץ - זוגם לבני התיייחסותם

 על שהקשה העמוק הפנימי
וישתחרר. יעלה יצוף, היחסים

 וגם לצרכי״עסק בשותפויות גם
להיות עלולה נישואיו בחיי־

 אינם הדברים אם התפוצצות,
כראוי. מתנהלים

 להכנס הזמן לא זה למעשה,
 על לחשוב אפילו או לשותפויות

 לחיות שאוהב למי אלא נישואין,
 כוכב שיגרום האינטנסיבי בלחץ

 זה זאת, שאוהבים לאותם פלוטו.
 יצטרכו השוורים מצויין. מצב

 יפעלו לא אלא - מאוייבים להזהר
 להגיע יכול זה הוגנת בצורה

נקיה. שאינה ולהתנהגות לאלימות

תאומי□
 על להשגיח יצטרכו תאומים בני

 לעשות נטיה יפתחו הם הבריאות,
 לצרכים לב ישימו ולא מדי יותר

 בעיה קיימת אם גופם. של
 טיפלו לא שהם עתיקה בריאותית

 תהיה לא -כעת עכשיו עד בה
בה. לטפל אלא ברירה

 עלולים הם חריפים במצבים
 רק יקרה זה אבל פיסית, להתמוטט

 למה תשומת״לב יתנו לא הם אם
 מבחינה סביבם שקורה

 אלה מצבים אולם בריאותית.
 שזה מכיוון לטובה, להיות יכולים

טובה. ולהתחלה להתחדשות יביא
 נכונה תזונה על שיקפיד מי

 בריאותו ספורטיבית, ופעילות
מאי״פעם. טובה תהיה

 יכולים הם בתחום־העבודה
 אפילו גדולים לשינויים לצפות

 ירגישו אם גם עצמה. בקריירה
 הם - יבהלו שלא בלחץ, שהם

 סוג מכן. יהגו ואף בזה יעמדו
 כעת הוא: גם ישתנה העבודה

 בעבודות לעבוד נסיה תהיה
 ומיסתוריות, סודיות שדורשות

 אינם תאומים שבני למרות
 הפעם בחשאיות, לפעול אוהבים

לדבר. לא להקפיד יצטרכו הם

 הורים - חשובים יהיו הילדים
 קלים לא במצבים יימצאו לילדים

 לזכור, להם כדאי פשוטים. ולא
 ילדיהם עם היום עושים שהם שמה

 לכן בעתיד, עמוקות עליהם ישפיע
 אליהם להתייחס לזכור חשוב

 מגע בכל ובהתחשבות בעדינות
אתם.
 ברור: יותר הסבר לתת אם

 יהיו והילדים ההורים בין היחסים
 שהמבוגרים להיות יכול ללחוצים.

 להיפן. או הצעירים, על ללחוץ ינסו
 לב לשים זה: מכל שחשוב מה

 זה אין הילדים, של לבריאותם
חשוב. כה בנושא לזלזל הזמן

 הסרטנים את יעסיק אחר נושא
 והפרתקות״אהבה. פלירטים -

 שטוב שניים בין עמוקים יחסים
אך זו, בתקופה יתפתחו להם

 יובילו לאו״דווקא אלה יחסים
 קשרים יהיו אולם לנישואין,

 זה רב. זמן שיימשכו מאוד עמוקים
האישיות. לשינוי יגרום

 או מאהב להם שיש הסרטנים
 או - בשינויים ירגישו מאהבת

 או יתחזקו, ביניהם שהיחסים
סופית. שיתנתקו
אריה
 הבית סביב יהיה הדגש

 האריות יצטרכו כעת והמישפחה.
 חיים הם שאיתן בבעיות לטפל

 כאנשים ועכשיו, מהילדות,
 בהן שיטפלו הזמן הגיע מבוגרים,
ויתבגרו.

 עם קשר ליצור הזמן זה
 לכולם, מתייחס זה אין פסיכולוג,

 לחוצים. שיהיו לאותם רק אלא
 בעזרת יבינו אם עצמם על יקלו הם

בפנים. להם קורה מה אחר אדם
 הצדדים על לדבר אם

 ובעיקר היומיומיים או החיצוניים
 יעברו שאריות ייתכן המגורים: על

 הבית את סוף־סוף ימצאו או דירה
שיפוצים גם יתכנו כן כמו שחיפשו.

 גם ייתכנו הבית. בתוך גדולים
 המישפחתית, במיסגרת שינויים
 מכורח פרידות או גירושין

 ביחסים קרובים. מבני״מישפחה
 שינויים, יחולו מבוגרים הורים עם

 ותלותייים חזקים עמוקים, קשרים
 שלא הורים להשתנות. יצטרכו
 ילד, אינו כבר שבנם השלימו
 וזה בו, שליטתם על לוותר ייאלצו

לטובתו. רק יהיה

בתולה
 יקבלו אנשים עם קשרים

 כמובן שנראה מה כל שונה. אופי
 או שכנים עם ביחסים מאליו

 בעל יהיה קרובי״מישפחה,
 יומיומיות שיחות שונה. משמעות

 יותר, כבדות להיות יהפכו
 רצינית תהיה והתיקשורת

 עיסקיים קשרים אפילו ומחייבת.
 לשינויים רעיונות אופיים. את ישנו

 שנים, בראש שמנקרים דרסטיים
 ובני־המזל משבר, לנקודת יגיעו

בהם. לטפל יצטרכו
 אי״אפשר ברירה: תהיה לא

 דברים להדחיק או עוד להתעלם
 להאמין חייב האדם מציקים,

ולפעול. בעצמו
 כמובן דברים לקחת טוב לא

 מהבעיות להתעלס ואסור מאליו,
 מחדש, פעם כל יעלו שהן מכיוון -

פיתרון. להן שימצא עד
 חשובים שינויים יביאו נסיעות

 מהנסיעות ללמוד כדאי בחיים.
מגיעים. שאליהם ומהמקומות

 הקרובה הסביבה עם יחסים
 שכדאי ויתכן להתערער, עלולים
 לסביבה שונה גישה על לחשוב

הקרובה.

מאזג״ם
 מאזניים בני ישגו הבאות בשנים

 הם שבהם והערכים העקרונות את
 ולרכוש לכסף היחס מאמינים.

•״ הוא. אף ישתנה
 במשבר יתחיל שזה לודאי קתב
 עלולים מאזניים בני רציני. פיננסי
 אולם כספיים, מהפסדים לסבול
 להסתדר ילמדו הם הזמן במשן

 במועט. להסתפק וילמדו פחות עם
 לבהלה. להיכנס או לפחוד מה אין
 עניים יהיו לא מאזניים בני

 להם שיקרה מה - וחסרי־כל
זמני. יהיה כלכלית מבחינה
 על לשמור ינסו שלא רצוי
 מתוחכמות דרכים ולחפש הרכוש,

 לא שזה מכיוון - להצילו כיצד
 לא זה שחשוב מה להם. יעזור

 את לתכנן ולא הרכוש על להסתמן
 זה העכשווי, המצב לפי העתיד
 כיוון למצוא עליהם ויקשה יכביד
ובונה. חדש
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 כל להסתובב אי־אפשר הרי ״אבל

 משהו גם צריך וספארי. בג׳ינס היום
 פושטים אז ומחמם. נעים רך, יותר קצת
 לוי, שוקי אומר צורה,״ ולובשים צורה

ספורט. גלי של האופנה מעצב
 חודש־חודשיים כל הנוסע שוקי,

 תמיד חוזר באירופה, לתערוכות־אופנה
 הכוללים חדשניים, הכי רעיונות עם

 בארץ, נראו לא שעדייו שילובי־צבעים
וטורקיז. כחול וצהוב, בטורדו כמו

 כל קודם הם מעצב שהוא הבגדים
פנאי. לשעות שימושיים

מיפגסיים, למי
חצאית! למי ^

בגד או הטריינינג, אימונית, ך*
 כסגנון הם שחלקם בלעז, הג׳וגינג \ (

 מסריג עשויים — ולה לו — יוני־סקס
 שוקי הוסיף ממנו לחלק הפוטר.

 קישוטי, כאלמנט פיסות־בד
 בד־כותנה 75$מ־ עשוייה האימונית

 לבגד הנותנים בד־פוליסטאר, 25ו־
 הוא רבות כביסות אחרי שגם כך ייצוב,
כחדש. נראה

 בד על זה בחורף התלבש לוי שוקי
 והוא ניילון־משי, כמו הנראה הבאלון,

 הסקי, לחובבי ומיכנסיים ז׳אטים עיצב
 או מיקצועיים להיות מוכרחים לא אבל

אותם. ללבוש כדי לסקי לנסוע

 לימי מתאימים האלה מעילי־הרוח
 אופנועים לרוכבי וגם וסופות, רוחות

 מה אין יקרים, המחירים ואופניים.
לעשות.

 לא אדידס של הספורט בגרי את
 השם כי רבות, במילים להציג צריך

 אין למרחוק. עליהם מתנוסס אדידס
עובד. המוניטין טענות,

 הם השנה אדידס של החידושים
 הטריצטט, ובבד המבריק הקופר בבד

 ברובם הם גם אדידס דגמי דמוי־העור.
 בגדי־ילדים גם וכוללים יוני־סקס,
 והמחירים? המשותף. המראה להשלמת

למוניטין. בהתאם
 שהוא, מאמינים פרומיס בחברת

 המיכנסיים את לובש הגבר, כלומר
 הוא לכך והראייה החצאית את והיא

 הגדול גטסבי נראה שבו התצלום,
 שאותם ולבנים, ספורטיבים בבגדים
■ גלזן אורנה חפץ• ענת עיצבה

תל־אביב
ת וקפה שגה מר לצ

 היסטוריה חתיכת עם מוסד
בעלים. מהליח

 של בתל־אביב ארלוזרוב רחוב
 בבתים, רל שומם, רחוב היה 1961

 בית־הקפה את בו פתח אנגל וכשיוסף
 משך מהרה עד חידוש. היה זה שלו,
הממשל הצבאית הצמרת את אנגל
 את לפגוש באה היתה גולדה תית.

 מעל שגר פרם שימעון גלילי, ישראל
 קפה בוקר כל שותה היה בית״הקפה,

 הפירוד חל וכשבמפ״אי אנגל, אצל
 את פרם ושימעון נבון יצחק ערכו

 באנגל. שלהם החשאיות הפגישות
 היא לראש־ממשלה, נבחרה כשגולדה
 ויוסף בבית־הקפה, למחרת התייצבה

בפרחים. אותה קיבל אנגל
 בארצות־ שגריר היה רבין כשיצחק

 כשביקשו בארץ בביקוריו הברית,
 להיפגש נהג אותו, לפגוש עיתונאים

 לראש־ שנבחר אחרי באנגל. עימם
לבית״הקפה. יותר בא לא ממשלה

 הרומן האחורית. בכניסה
 ישראל בתולדות ביותר הסוער

 כותלי בין וגידים עור וקרם התרחש
כניסות, שתי לבית הקטן. בית־הקפה

 ארלוזרוב, מרחוב הראשית הכניסה
 רחוב צדדי, מרחוב האחורית והכניסה
 נכנס היה דיין משה סאלד. הנרייטה
 שולחן ליד ויושב האחורית בכניסה
 היתה לפעמים ימין. מצד לדלת הקרוב

 היה הוא ולפעמים לו מחכה כבר רחל
לה. מחכה
 ליושבי התייחס לא האוהבים זוג
 שעות שם לשבת נהגו הם הקפה.

 גדולה,״ אהבה היתה ״זאת ולשוחח.
 קפה מזמין היה דיין ״משה אנגל, מספר

רחל.״ וגם תורכי,
 יותר היו ואנגל דיין בין היחסים

 היו הם ולקוחו. בית־קפה בעל מיחסי
 כל את מחזיק אנגל גדולה. בידידות
 הקדשות ובכולם דיין, שכתב הספרים
 מתנות עימו שומר אנגל אישיות.
 עתיק כד אפילו וביניהן מדיין שקיבל

דיין. שערך מהחפירות
הדיינים, בבית לבקר נהג אנגל

 האזכרות בשתי גם כמובן, והתייצב,
מותו. מאז לדיין שנערכו
 אחר, שישי יום דקות. לעשר רק

 ישראל הופיע הסגירה, שעת לפני
 צריך היה אנגל אנגל. אצל גלילי
 פנה הוא קניות. לערוך למכולת ללכת

 ממנו וביקש ללא־תיק השר אל
 ישב גלילי העסק. על לו שישמור

 רע יאונה שלא ושמר שעה חצי במשך
לבית־הקפה.

 אנגל של שמו עלה 1966ב־
 עורכת־הדין מלחי. בפרשת לכותרות

 אליעזר שהשופט טענה סופר יונה
 דין לעוות כדי שוחד ממנה קיבל מלחי
 שאת סיפרה היא לקוחותיה. למען

 עם לערוך נהגה פגישותיה מרבית
אנגל. בקפה השופט
 נהגו מיפלגת־העבודה אנשי רק לא
 של האופוזיציה ראש לאנגל. לבוא
 ראש־ וגם בגין, מנחם ימים, אותם

 בין היו שמיר, יצחק הנוכחי הממשלה
 הקצינים גם וכך בית־הקפה, באי

 (טליק) וישראל עמית מאיר הבכירים
 אחת, פעם לשם בא וייצמן עזר טל.

 אפילו פרס. שימעון עם לפגישה
 למשך באנגל, פעם ביקר בן־גוריון

 את שם לפגוש בא הוא גם דקות. עשר
 יצאו והם מביתו ירד פרס פרם. שימעון

המקום. את
 אפשר היה האחרונה בתקופה

 יורם את בבית־הקפה פעם מדי לראות
 יעקב ואת סבידור, מנחם ארידור,
מרידור.

 במילחמת מםסיכולוג. הצעה
 להיות המקום הפך יום־הכיפורים

 שבית״הקפה החליט אנגל ויוסף שומם,
 לחופש, ויצא בערב, 7 בשעה ייסגר
 למכירה עמד בית־הקפה ייאוש. מתוך
 את להוריש רצה לא אנגל אבל מאז,

דורש. לכל שלו בית־הקפה
 1 ארז מיקי נכנס ימים חודש לפני

 ! לבית־הקפה, ילדה פלוס נשוי ),29(
 שתייה לשתות בחייו, הראשונה בפעם
 ... והחלה קולה, קוקה הזמין הוא קרה.

 ובין הלקוח בין שיחה נרקמת
 את למיקי סיפר אנגל בעל־העסק.
 ׳. היו ומי המקום, של ההיסטוריה
 לרכוש לאנגל הציע מיקי לקוחותיו.

 ז התלהב אנגל המקום. את ממנו
 י מרמת־אפעל, הפסיכולוג של מהצעתו

העיסקה. סוכמה ומייד
 הטאפטים המקום, שופץ חודש תוך

 חלקים בטאפטים הוחלפו הפירחוניים
 מקרר חדשות, מנורות נקנו ובהירים.

 ונבנה ההגשה, דלפק גם שהוא חדש,
חדש. מיטבח

 המקוריים והכיסאות השולחנות
 צרים השולחנות במקומם. הושארו
 והכסאות שחורה, פורמייקה ומכוסים
 אלה היו שחור. בפלאסטיק מרופדים
 בבית־הקפה, היחידים הרהיטים

מיקי. בעיני שמצאו־חן
 בפעם מיקי כשנכנס בסדר? הכל
 שני רק בו היו לבית־הקפה הראשונה

 שבית־הקפה מקווה הוא עכשיו אנשים.
 מהאפרוריות ויצא עורו את ישנה

 יציע הוא האחרונות. בשנים בו שדבקה
 ולעוגות לשתיה נוסף ביתי, אוכל

בעבר. שם שהוצעו
 בית־הקפה ותיקי באים כאשר היום,
 לרגע, ומשתהים מתערבים הם למקום,

אנגלי קפה זה האם ושואלים:
 שפעמיים מבטיח גם ארז מיקי
 ושה- זמר בבית־הקפה יופיע בשבוע

המ השעות עד פתוח יהיה מקום
הלילה. של אוחרות
 בית- מעל גר עצמו אנגל יוסף
 לא עדיין הרביעית. בקומה הקפה,
 ברשותו לא שבית־הקפה לכך התרגל

 הכל אם לשאול נכנס הוא בבוקר יותר.
 וגם בלעדיו, מסתדרים ואיך בסדר,

 יורר הוא אחרי־הצהרים בשעות
 העסק כיצד לראות הרביעית, מהקומה
מתנהל.
היס עם מקום ״זה אנגל: אומר

 של חשאיות פגישות נערכו כאן טוריה,
 החלטות כאן נעשו השילטון. צמרת

 בית־הקפה של הקירות שרק חשובות,
שמעו.״

 אומר: הוא נוספת מחשבה אחרי
 התקופה על ספר אכתוב אני ״אולי

ההיא.״

 ובנ■ עוו ■צחיקו רא הבתולות
בחשאיות לפשל יקפידו תאומים


