
1ו11
ס ר מ : - 

ל רי פ א נ
 1 2ו

20 1

שוו
 ־ :אפריל

אי ; מ ב
1 21 
20

תאומיס

 צעדים תצעד השבוע
 ותשאב קדימה גדולים
 מעשיך. מכל עידוד
אינ סיפוק לך צפוי

 כי אם טלקטואלי,
ב הצלחה תנחל לא
הז שלך. האהבה חיי

ב אליך שתגיע מנה
 לך תגרום השבוע סוף

 יו־ מרובה התרגשות
תתייח אל — טלה בת הראוי. מן תר
גמורות. עובדות כאל ליבך למישאלות ס,
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 להחליט תיאלץ השבוע
ש לפני גורלית. החלטה
ב הנכונה בדרן תבחר
י עם התיעץ — יותר

 ושקול הקרובים, דידיך
הב דבריהם. את היסב
 הרומנטיים בחייך צורת

 סוף לקראת אך תימשך,
ני שיפור יחול השבוע

 פגישה בגלל במצב, כר
 זמן ראית שלא אליך קרוב אדם עם מקרית

בשלוותך. יפגע בעבודה צפוי בלתי ריב רב.
¥ ¥ ¥

 על להשתלט נטייתך
עלי ולכפות אחרים

 בכוח רצונך את הם
ל מפריעה אישיותך

מצ שאתה התקדמות
 לך צפויה לה. פה

גדו חברתית הצלחה
 מועילה והיכרות לה,
וב מפורסם אדם עם
 היחסים השפעה. על

 לקראת ישתפרו בן־זוגך עם המתוחים
באשמתו. שוב, יורעו אך השבוע, סוף

 מצפה שאתה הנסיעה
 לוח וכל תתעכב, לה

ישתבש, שלך הזמנים
 י׳מים תוך דאגה, אל אך

 ישובו הענינים ספורים
 יביא והשיבוש לסידרם,

 תועלת דבר של בסופו
יטרי מין בעיות רבה.

האדי שלוותן. את דו
 לאחרונה נהגת בה שות

 נעימות אי לך תגרום אלין קרוב אדם כלפי
נוספת. לב תשומת זוגן לבן הקדישי רבה.

★ ★ ★

 של שבוע לך צפיי
 מגו- ואי נפש חשבון

בל ידידותי יחס חח•
מ את ישפר צפוי מי
ייר והעתיד רוחך צג
 יותר. ורוד לך אה
 ציפיותיך — אריה בת
 על השבוע תבאנה לא

 את לך חסכי סיפוקן,
 תחכי ואל האכזבה

 אהבתו, את מגלח לא הוא אם לכלום.
לביישנות. אלא לאדישות, סימן זה אין

★ ★ ★

ת המוגזמת שאפתנותך
בעוכרין, השבוע היה
 על לגבור תצליח אן

א קרב אחרי יריביך,
ההת חוסר וקשה. רון

כ מגלה שאתה חשבות
 לן יגרום שותפיך לפי
ל תוכל אשר קל, נזק
ב בטאקט, ךקלות, תקן
 בזולת התחשבות מעט

 על תקפצי אל — בתולה בת טוב. ורצון
חתונה. תהיה אולי ואז חתונות, הרבה
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והכל קצת, עוד סבלנותך. את תאבד אל
בן על עיין פקח בשל. כפרי ל־דין ייפול
מאז בת עליך. לרכב לו תיתן ואל זוגך,
 את תזניחי אל — ניים

האידי למען חיצוניותן
 אידיאלי השבוע אלים.

 שינוי מרוכזות, לקניות
 ההוא ולדבר תסרוקת

 רב. זמן זה דזחה שאת
 אמנם, אזודן אוהב הוא
 הלוהטת האהבה גם אן

 לעידוד זקוקה ביותר
 יש זאת, מלבד .מסז״ם,

 ביחס לזכות באפשרותן
ה שהעניין אנשים, או איש מצד גם חיובי

למדי. חשוב תפקיד אצלם משחק חומרי

רבות, והצלחות סוער, שנוע לן נכון
 השונים התחומים בחלקן. צפויות בלתי

ידי יתערבבו, בחייך
ל־ יפלשו קרובים דים

לע וחבריין עסקייך,
וידי אהדה יגלו בודה
 ביותר אישיים דות

הבנה יגלה זוגן בן
למצבך, במינה מיוחדת

עידוד תשאבי ממנה
תשומת את רכז רב.
חשו לעניינים לבך

 כל את ודחה בים,
מ תסתבן אל הבא. לשבוע שניתן מה

שהכרת. מאזניים בת עם ריגשית בחינה
★ ★ ★

ש ההצלחה על מאיימת חמורה הבנה אי
היא לפתרון הדרן לאחרונה. בה זכית

 והרבה מוחלט לב גילוי
 — קשת בת טוב. רצון

צווארו על תיתלי אל
 שימשיך רוצה את אם

עצ גלי אותך. לאהוב
ב גם והתענייני מאות,

 אשר אחרים, נושאים
 דווקא קשורים אינם

 מיסתו־ היי ישירות. בו
 התלבשי מעניינת. רית,

 ומקורית. נועזת בצורה
 עוד את יזיק. לא זה קצת. לקנא לו תני

מדעתו. בחור להוציא אפשר כיצד תראי
★ ★ ★

 ולך אלין, המגיעה הצעה כל היטב בדוק
ל שבידך מה את תסכן אל בטוח. על

מפוקפ עיסקות מען
 רווח המבטיחות קות,

הג להיות מכדי רב
 תזכה השבוע יוניות.

 אצל רבה להצלחה
מ היזהר השני. המין
וטלה. בתולה בנות

מ הזהרי — גדי בת
יח ומקשת. תאומים

 עם שלך הידידות סי
 ייהפכו הנשוי• הגבר

 הראש, את לאבד לא הזהיי לאהבה.
ובטוחים. ישנים ידידים תעזבי ואל

★ ★ ★
 ייעלם שלו המשפחה חיי על שרבץ הענן
 שלווה רווחה, להרבה ותוכה סוף׳ סוף

 אדם של עצותיו ונחת.
 תוע־ לן תבאנה קשיש

 ששיערת. מכפי רבה לת
 תגיע, בעבודתך הצלחה

שכת המכתב סוף. סוף
 שנסע קרוב לאדם בת

תו הוא גם יביא לחו״ל
 לן צפויה טובות. צאות
להתלה מנטייתן סכנה
 — דלי בת יתר. בות
 אמונן בו שנתת אדם

 השבוע סוף לקראת אך קשות׳ אותן יאכזב
מלבן. שתשכיחו גדולה הצלחה לן צפויה

* * *
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לדב מתייחס אתה
ו ראש, בקלות רים

ש הזדמנויות מחמיץ
 במקום תחזורנה. לא

 של הנאה על לחשוב
 בדברים התרכז רגע,

באמת. לן■ החשובים
ל שלן הזילזול יחס
 אותך האוהב אדם

ממן, אותו מרחיק
 תדחה אל אחר. למישהו אותו ומקרב
 היום, לעשות יכול שאתה מה למחר
ה עתה. עד שדחית הדברים בכל וטפל
 מהססת שאת לחופשה אידיאלי שבוע

נו. הפתעה שקט. למקום סעי לקחת.
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במדינה
חיים דרכי

 — יוסדה פרשת
בקיבוץ הפעם

 לקיבוץ,״ אותו לתרום כדי ילד ילדתי ״לא
 בפני בשיברון־לב סעדון דבורה התייפחה

חוד שלושה במשך שילה. יצחק השופט
ש לאחר הפעוט, ילדת את ראתה לא שים

 גילתה כאשר ממנה. אותו הסתיר בעלה
ה את למסור זה סירב — בקיבוץ אותו
לידיה. ילד

 דבורה שרטון. על עלו הנישואין
 עלתה גוף, וחטובת צעירה לבורנטית ),23(

 שנים. חמש לפני מצרפת הוריה עם ארצה
הת ודבורה לקריית־גת, נשלחה המשפחה

 שם פנלגת. מפעלי במעבדות לעבודה קבלה
 ,29 בן חשמלאי סעדון, ז׳וז׳ה את הכירה

חוד שה ש ולאחר מצרפת עולה הוא אף
להינשא. השניים החליטו היכרות שי

 כמעט החלו, מכן לאחר ספורים חודשים
 ב׳ הזוג. מדירת צעקות בוקעות ערב, מדי

 להתערב. המשטרה נאלצה רבים מיקרים
שרטון. על עלו הנישואין
 החתונה אחרי ״כחודש דבורה: מספרת

 התקפות־ מקבל היה לגמרי. השתנה הוא
 שבר הוא הכל. ושובר אותי, מכה עצבים,

 היה כך סתם בבית, לנו שהיה מה כל
 כשהייתי צד. לכל אותם וזורק כלים תופש

 ממני הוריד פעם, לי הרביץ הוא נ!,דיון,
 לחתוך ויצר, סכין לקח הבגדים, כל את
 דבורה ברחה פחד מרוב הבטן.״ את לי
בפאריס. דודה אל הילד עם

 כעבור אותי״. ורצה ככה ״הידד
 הוא מבעלה. טלפון דבורה קיבלה חודש
 הנרגשת לאם הבטיח פגישה, עימד, קבע

הילד. את גם להביא
להר התחיל זאת במקום הביא. לא הוא

 ותוך הרחוב, באמצע לדבריה, לה, ביץ
 מסכימה היא בו מכתב, ממנה סחט איומים
לארץ. בחזרה הילד את יקח שהוא

הח ארצה, לחזור היא גם מיהרה דבורה
גיל חודשים לאחר נמרצים. בחיפושים לה

גשר. בקיבוץ נמצא שבעלה תה,
לר זכיתי וסוף־סוף לשם, מייד ״נסעתי

 ממש היה ״זה מספרת, היא בני,״ את אות
 הזמן וכל אותי ורצה בכה הילד מזעזע.
 רוצה אני כאן? אני למה ,אמא, שאל:

 שבאתי לו שנודע אביו, בא פתאום אלייך.׳
כש הילד, את בכוח ממני ולקח לקיבוץ,

 ובוכים.״ ידיים מנפנפים שנינו
 לעורך־הדין פנתה לביתה, חזרה דבורה

 בגלל אם יודעת ״אינני בר־שלטון. מנשה
 פתיחת למחרת אבל אחר, משהו או פחד

 היא הילד,״ את לי שלח ז׳וז׳ה התיק,
 בשבת.״ היה ״זה מספרת.
פת הוא הצהריים אחרי ראשון ״ביום

 אף אין שעה שאותה ידע הוא בא. אום
 ניצל הוא לכן והילד, ממני חוץ בבית אחד
ב בכוח, שוב אותו ולקח ההזדמנות את

ובצעקות. דמעות
ל פנינו בהלם. הייתי הורי, ״כשהגיעו

לע מה למשטרה שאין לנו אמרו משטרה.
 צו להם אין עוד כל כאלו, במיקרים שות

 מותר אמרו. הם הפקרות, זו המשפט. מבית
 מהשני, הילד את לקחת מאיתנו אחד לכל

בכוח. אפילו
 נסעה למחרת כסף. או - ילד או
 יכולה הייתי ״לא לקיבוץ. שוב דבורה
ב לקרות עלול כזה שדבר לעצמי לתאר

״כש היא. מספרת בקיבוץ,״ ועוד — ארץ
 אוכל שלא לי אמרו הילדים, לביתן באתי

 מהמזכירות. אישור בלי הילד את לראות
 לי שהקציבה סולודר, עדנה למזכירה, פניתי

 עצת שלפי לה כשסיפרתי בלבד. שעה חצי
 הילד, את לקחת גם לי מותר המשטרה

 לי: אמרה היא בעלי, שעשה כפי בדיוק
צרי אנחנו הילד. את תקחי לא את ,לא,
רוצה לא את ואם לקיבוץ. חברים כים

 לך שאין לנו תחתמי אצלנו, יישאר שהוא
מבעלך.׳ מזונות תביעות שום

 היא גם אם אותה שאלתי בבכי. ״פרצתי
לילדים.״ אמא

 את למסור סירבה היא המזכירה, לדברי
 הכירה שלא משום ורק אך לדבורה, הילד

 יום. אותו בקיבוץ היה לא והאב אותה,
ב היה שהוא טוענת זאת, לעומת דבורה,

 המזכירה זו שהיתה לה אמר ואף מקום
ש מבלי הילד על לוותר לא לו שיעצה

המזונות. דמי על תוותר היא"
 של בחיקו כולה הפרשה הוטלה השבוע

 יצטרך אשר הוא זה יהיה שילה. השופט
דבו בפני העומדת הברירה אם להחליט,

 דמי על ויתור או בנה על ויתור היא רה
 אפשרות שקיימת או — האב מן המזונות
שבעלה אם כל של זכותה שהיא נוספת,

 בכספו ולהיעזר ילדה, את לגדל עזבה:
האב. של

עסקים
 ססר־אומן תעודות
צה״ל לקציגי

 15ב־ שהתכנסו והספריות, הספרים 15
 נציג אלבס, יוסף של במספרתו לאוגוסט

 לא נרגשים. היו בישראל, הספרים אירגון
בתח ישראל את לייצג עמדו הם בכדי:

 הספרים. של הבינלאומית הפולקלור רות
ה לכנס הישראליים הנציגים חמישה־עשר

 דמוקרטית: בדרך למעמדם הגיעו בינלאומי
 פיאות, בתצוגת כן, לפני מה זמן ביקרו, הם

 — אלבס של — הודעה שם שמעו כאשר
 המ־ וכל הבינלאומית׳ התחרות אודות על

ויצטרף. יבוא עוניין

מ- 15 דיכפין. לכל גמר תעודות
 לשלם נכון גם היה מהם אחד שכל עוניינים,

מהם 13 לדרך. יצאו נסיעה, דמי ל״י 1,600

כפאריס ודוגמנית גראפי ספר
ריק על דיפלומות

 בצד,״ל, קצין אחד וספריות, ספרים היו
צלם. אחד

 ספר גראפי, שלמה מספר כיצד? הא
 היתד, הקצין של ״אשתו צעיר: חדרתי
 בעלה אז לבוא, יכלה ולא שנרשמה ספרית

 לטיול הצטרף סתם הצלם במקומה.״ בא
המאורגן.

 היתד, בלונדון, הראשונה, ההשתלמות
המ לספרות בבית־הספר ״ביקרנו קצרה.
 עברנו ״לא גראפי, מספר סוריס,״ פורסם

 איך שעה הסתכלנו רק השתלמות. שום
למ שעומדים המוצרים ועל שם, שעובדים

ויצאנו.״ מהם, כמה קנינו כירה,
 היסודית, אך הקצרה, ההשתלמות בתום
 תעודות ערימת הקבוצה ראש לידי נמסרה

ובאו חגיגי בכתב אושר, בהן מעוטרות,
 סיים התעודד, בעל כי מסולסלות, תיות

סי תסרוקות, לעיצוב הקורם את בהצלחה
ב לספרות בתי־הספר בגדול וצביעה רוק,

 ריק, נותר התעודה בעל של שמו עולם.
 כמובן קיבלו אלו תעודות עצמי. למילוי

ל שייכים היו הם והצלם. צה״ל קצין גם
לא? קבוצה,

 לתחרות לפאריס, הקבוצה הגיעה לבסוף
 גדול אחד בזיון היה ״זה הבינלאומית.

ה את לנו ״נתנו גראפי. מדווח לישראק,״
ה לקחו לעצמם מכוערות. הכי דוגמניות
 לגמור כשהספקנו יפות. הכי את צרפתים

בקי ארבע. גמרו כבר הצרפתים תסרוקת,
אסון.״ — צור

 גראפי, לדברי ישראל, את שהציל מה
וזרק יפה ״רקדנו הריקודים. הופעת היתר,

 בגלל ״אולי הוא. מספר טמבל,״ כובעי נו
השני.״ במסים זכינו זה


