
 תצאי אל עדיין לא.
בש לא זה לחופשה.

בסיבו כרוך זח בילך,
במח אף ואולי כים
 בעיות לך יש אם לות.

 לשבת נסה כספיות,
 כל ולסדר נושיך, עם

 אל אבל לסידור. הניתן
מסו בישיבות תסתבך

 הבא, ב׳ ביום בכות
 מבחינה מאוד המסוכן

 בענייני פסיק, על תוותר ואל פינאנסית
 אומרת זאת אין סמכות. או יוקרה

 שלך. ולמצב-הרוח לעצמך רסן שתתיר
בתבונה. ונהג זהיר היה — פשוט
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הווזנ״ס

 על להסתכל נוטה את
 שיש מה על ולא הקנקן

מ היזהרי כן, על בו.
ש האיש את לשפוט
 בדרכך השבוע ייקלע
 המלבב מראהו על־פי

המבריקה. התנהגותו או
 את לשנות עליך אס

להת או מקום־העבודה
 נסה — חדש בעסק חיל

א׳ ביוס זאת לעשות
 עצמך את קח השבוע. בתחילת ב/ או

ש ממה ודווקא רופפת, בריאותך בידיים:
 להורים ירוק. לבשי חושד. באמת אתה

 — שור מזל בן הוא מהס שאחד מבוגרים,
דווקא. הבכור הצאצא מן נחת צפוייה

★ ★ ★

 י גם לצחוק יודע אתה
ה עצמך! חשבון על

ההז לך תהיה שבוע
תיתקל :לכך דמנות
 בו שיש מביך למצב
 ההומור. מן הרבה
 שבוע זאת, מלבד

ההצ הכסף, :מצויין
 וסתם האהבה לחה,

 אלה כל — אהבהבים
 בן- אחריך, מחזרים

 בת-תאומים. אחריך ובייחוד תאומים,
 ראשך, את יסובב לא שזה רק חזהרי
 אתה מוגזמת. בצורה הכל את תנצל ושלא

מעלות. לאחרים, גם אך מוכשר, אומנם
¥ ¥ ¥

 עליך שמתחו הביקורת
 למרבה היתה, שונאיך,

בחלקה. מוצדקת הצער,
 לתקן עליך יהיה השבוע

זאת, עשה המעוות. את
וביעילות, בקפדנות
ו המיקצועית ויוקרתך
שחקים. תרקיע האישית

 אין שלך האהבה בחיי
 פאסיבי אתה — שינוי
סי ואין האחרון, בזמן

חל הצלחה השבוע. דווקא שתשתנה כוי
 תיטול היא אם בחלקך ליפול עשוייה קית
לה. להפריע לא רק דע לידיה. היוזמה את

★ ★ ★
 רגישה עדינה, תקופח

מו ורבת־התפתחויות.
 בתוך לגמרי לשקוע טב

לע מאשר המאורעות,
 זאת, עם הצד. מן מוד

 טווח קצר תיכנון
 ה׳ ביום ובהיר־עיניים

פי לקצור לך יאפשר
ת לבי ממושך. זמן מ
_  ל- מסוגלת את : 7אי

 השבוע, עליהם, השפיע
 אדיבה, שתהיי בתנאי תרצי. שרק כמה

 _ מלאת״הומור עצמך, בתוך מכונסת
 בטיולים הרבי מדי. גלוי יהיה שלא אך

 חשה שאת העייפות אף על הטבע, בחיק
 רק זוהי דאגה, אל האחרון, בזמן

בהיר. צבע לבשי השרב. של תוצאה
¥ ¥ ¥

 או לא־מחייב, פלירט
 קצר אהבהבים רומן

בתו לך, צפוי ומרגש,
סוף־ לקראת לה,

 בתחילת או השבוע,
 השותף הבא. השבוע
 יהיה לרומן או לפלירט

 עד בו ראית אשר גבר
ותו־לא, ידיד רק כה

ליבלוב־ בתקופת ואשר
 נידמה שלכם האהבה

 לו האביר־על״הסום־הלבן זהו כי לך יהיה
 — העסקים בשטח השנים. כל ממתינה את
 אך משונה, שקיבלת ההצעה חדש. אין

ומדוייקים. נכונים הם בה הכלולים הפרטים

■ 8 8 8 8 8 1

 פרשת־דרכים. על — כרגיל — נמצאת את
 תוכלי לא שהפעם אלא

 בחיבוק־ידיים. לשבת
 צעדים ממך ידרוש הוא

 הדרישה ועצם נימרציס,
לע אותך תדרבן הזאת
 את שישנו דברים שות

 מאזניים: בן חייך. כל
עכ דווקא תסתבך, אל

 לכל זקוק אתה שיו.
 קשה, שבוע זהו חושיך.

 ולא מסוכן. לא כי אם
עצמאי. כל־כך תהיה

¥ ¥ ¥
 כספים הפינאנסי. במישור הצלחה נשקפת

 אליך להגיע עשויים
 ממה מהר יותר הרבה

 זאת לעומת שציפית.
מיס־ להתרחש עלולות

הק אי-נעימויות פר
העבו במקום שורות

 דווקא שיגעו מבלי דה,
תש אם לן. ישירות

 בצידקת בעצמן תכנע
תו בך, שנולד הרעיון

ה על גם להשפיע כל
סביבך. אשר אנשים

¥ ¥ ¥
 בו שבוע זהו מאש. — כמו מאש היזהר

ה במחיצתך השריפות
 להיות עשויות מיידית

 מכל מסוכנות יותר
 תאונות גם אחר. דבר

 או עיסוקך אל בדרך
 הנמנע. מן אינן ממנו

ש תחשבי :בת־קשת
 אך אותך, מכריח הוא

 הוא דבר של לאמיתו
 את להפעיל יודע פשוט
 אסור אך הכמוס. רצונך

יודעת. שאת לדעת לו
¥ ¥
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 יריבים, אפילו
 יכבדוך מסויים,

¥

¥ ¥ ¥
ארו כת חודשים מצפה אתה לו הרגע
 ביום או חמישי ביום השבוע, יגיע כים

 יהווה גם הוא שני.
 לפתיחת סימן עבורן

חדשה. תקופת״חיים
 את למחוק צורן אין

לב השתדלי אך העבר,
יותר. טוב עתיד נות
גו שלן השיכנוע כוח
 מוצא אומנם אתה בר.
 אך מבודד, עצמך את
 מאושר זאת עם יחד

בלתי-רגיל. כוח ובעל
 בנושא תשפיע עליהם

מאהדה. ולאו״דווקא
¥ ¥

 ועל זכרונך על מונח שהיה הכבד הענן
 חווייה על־ידי השבוע מוסר, תקוותיך
עצ מוצאת את צפוייה.

אנשים של בחברתם מך
 והם לגמרי, אחר מסוג

 מצב־רוחך את מטהרים
ל שוב, מסוגלת, ואת
 ובשבילי־ בגניס הלך

 לך וניתן כאילו החיים
 מחדש. הכל להתחיל

עב שעליו דלי אותו
ימ קודרת, חווייה רה
 גדול. אישי באושר פיצוי זאת, לעומת צא,

¥ ¥ ¥
 בגנדרנות, גם להגזמות, נוטה הנן השבוע

 יש מילולית. ובעיקר
מסו״ שכוכבים מזל לך

 שתהיה גורמים יימים
 חביב גם לכן בנוסף

ידידיך, על ומקובל
השני. המין בנות כולל
 עצמך את מקיף אתה

 רומאנטיות בפעולות
 בריחה כאמצעי שונות

 הסחבת על וכנקמה
 אחת אותה שגורמת

מחשבותיך. המעסיקה

במדינה
דרכי־חיים

 מוכר כשמיליוני
דירתו את

 להינשא, )18( פוגל נאוה עמדה כאשר
 באמצעות דירה. למענה לחפש אמה החלה

 טובה, לאם, נודע תל־אביבי מתווך־דירות
 בורסת־היהלומים, נשיא שניצר, משה כי

 קרו־ בשדרות דירתו את למכור מבקש
בתל־אביב. קיימת
שלו בת בדירתו להציץ סרו ובתה האם

 המיליונר, היהלומן של החדרים וחצי שה
לר סיכמו ולבסוף ושוב, שוב הציצו חזרו,
הרי עם הדירה, מחיר הדירה. את כוש
 קיבל ושניצר ל״י, אלף 196ל־ נקבע הוט,

 שניצר שאל כאשר ל״י. 16,000 של מיפרעה
חו עריכת או קבלה מבקשות השתיים אם
 אדוני. צריך ״לא פוגל: טובה השיבה זה,

קבלה.״ צריכות לא אנחנו ממך
 מיספר שימים אלא חד־סיטרי. כסף

 להתחתן. שלא נאוה החליטה כן אחרי
 פנתה האישיות, הצרות את שסיימה לאחר

 ה־ את בחזרה לקבל וביקשה לשניצר,
 סירב הנשים שתי של להפתעתו מיקדמה.

הכסף. את להחזיר הנשיא
ובי אליו ״באתי פוגל: טובה מספרת

 השיב הוא הכסף. את לי להחזיר קשתי
הדי את ימכור שלא עד יחזיר שלא לי

 גם אמר הוא הכל. לא עדיין וזה רה.
 הדירה עבור לקבל נאלץ ויהיה שבמקרה

 — לו לתת הסכמנו שאנחנו מהסכום פחות
שלנו. מהדמי-קדימה ההפרש את שיקזז הרי

מת הבורסה נשיא כמו מיליונר ״מדוע
 והבת כזה דבר קורה אם כזו? בצורה נהג
 זה? את עושה הוא מדוע — מתחתנת לא

 הוא אבל — פעמים כמה כבר אליו פניתי
ימ הוא אם הכסף. את להחזיר מוכן לא

 השנה כל אז — שנה בעוד הדירה את כור
חזרה? הכסף את לקבל אוכל לא אני

 הכסף לעצמי, מתארת שאני כמה ״עד
 למה איתו. עובד בטח הוא בבנק. מונח לא

 הוא זכות באיזה שלי? הכסף עם שיעבוד
שלנו?״ מדמי־הקדימה הכסף את לקזז יכול

 באו ״הן :שניצר סיפר קונצים. כלי
 לי שיש אמרתי הדירה. את לקנות וביקשו

 ולבסוף וביקשו, ביקשו הן אבל קונה. כבר
להן. למכור הסכמתי
 כשהקונה אחר־כך מיפרעה. לי ״נתנו

 סיפור לי סיפרו — אצלי היה לא כבר
 רוצה לא אני מתקיימת. שלא חתונה על

להח רוצה אני עכשיו. הכסף את להחזיר
הדי את שאמכור אחרי רק הכסף את זיר
יקב הן — קונצים לי יעשו הן ואם רה.
בית־משפט.״ עם רק הכסף את לו

פעם, תקנה
פעמיים תשלם

 בור־ נשיא של המריבה מדירת רחוק לא
הסר במאי גם לעצמו רכש סת־היהלומים,

 זו היתה משלו. דירה הפנר אברהם טים
 רופין ברחוב חדרים ארבעה בת יפה דירה

 מרגע נחת ממנה רווה והפנר בתל־אביב, 3
ראשון.
ה הופיעו הנחת, לאחר קצר שזמן אלא
 תבע פטל מנשה בשם דירות מתווך צרות.
 את לו שילם לא שהפנר בטענה לדין, אותו

הדירה. רכישת עבור דמי־התיווך
הרא התביעה בעקבות טוב. היה הר?ן

 התובע היה הפעם, שנייה. הגיעה שונה,
 גם לעם. פירסום — אחר תיווך משרד
 עבור דמי־תיווך מהפנר תבעו לעם בעלי

החדשה. דירתו
 באמצעות בבית־המשפט, הפנר הסביר

 שקיבלתי ״נכון מישגב: חיים עורך־דינו
 פטל. ממנשה בהתחלה, הדירה, כתובת את

המז שלו. בשירות השתמשתי לא אבל
 רע, במצב שהדירה לי אמרה שלו כירה

חד ארבעה של דירה היתד, זו זה ומלבד
 כך יותר. קטן משהו חיפשתי ואני רים,
אותה.״ לראות בכלל הלכתי שלא

 כתובות לקבל הפנר המשיך בינתיים,
חוד חלוף עם אחרים. ממתווכים גם דירות

 כתובת את קיבל המעייפים, החיפושים שי
 לעם. מפירסוס גם רופין ברחוב הדירה
 היה הוא הדירה. את לראות סר הפעם,
הקו דירתו את לפנות שנאלץ מאחר לחוץ,
 התייצב כאשר הכל. לראות והחליט דמת,

 רכש ראשון, במבט בה התאהב — בדירה
אותה.

 דמי־תיווך,״ לשלם כמובן מסכים ״אני
פע מדוע ״אבל לבית־המשפט, הסביר

?״ מיים
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 והסבי- כרכור פרדם־חנה, חופות ך*
מ האחרונים בשבועות התרוקנו בה ן

 במרץ עסקו התושבים וחתולים: כלבים
ארבע. על הולך כל בהשמדת

 לטרוח למעשה, חייבים, היו לא הם
 טי- כי לידיעה שקדמו בשבועיים הרבה.

ה הבחינו בסביבה, התגלה פום־הבהרות
 וחתולים כלבים מוזרה: בתופעה תושבים

 בתדירות ברחובות מתים נופלים החלו
מדהימה.

 יש מה לב. לזה שמנו לא ״בהתחלה
 נורא. לא כלבים. או חתולים ■מתים אם
 וליכלוך,״ רעש עושים רק הם כה בין

 בנווה־ תושב ),26( שושן לוי דויד מספר
 מביתו הרחק לא שבפרדס־חנה. מרחב

 אחרי ״אבל השש. בן בן־שושן דני של
והחתו־ הכלבים שבגלל בעתון שקראנו

 גת שיטרית סוזןהניצודה
 אחותה עם השש

 הילדה של החלמתה לאחר רחל, הבכירה
 סוזו כבר שכחה כעת, מטיפוס-הבהרות.

 מיספר ימים לפני אן המחלה,' את
לזוז. שיטרית טוזן עדיין יכלה לא

או להרוג התחלנו — טיפוס כאן יש לים
 או כלב רואים שאנחנו מקום בכל תם.

ב דרך. בכל אותו. הורגים אנחנו חתול
 מה שימותו. העיקר באבנים. או אוטו

 ?״ האלו החיות בגלל טיפוס צריכים אנחנו
 מטריחים אינם הסביבה שתושבי מובן
 הם מהרחובות. הפגרים בסילוק עצמם

 אך העיריה. של הנקיון לפועלי מחכים
 הסביבה, תושבי בעצמם הנקיון, פועלי

וה החתולים נהרגו -מדוע היטב יודעים
הפגרים. את לסלק וחוששים — כלבים

 הכאבים
סקו לא פ

 כשדני בערך, חודש לפני זה יה ך*
 בשיכון המתגורר השש, בן בן־שושן 1 1

 בפני התלונן בפרדס־חנה, 7 נווה־מרחב
 בדקה אמו כאבי־ראש. על לאוני אמו

 ולקחה גבוה, שהחום ראתה החום, את לו
פקופת־חולים. הכללית לרופאה אותו

או החזירה תרופה, לדני נתנה הרופאה
לבית. תו

מס הביתה,״ להגיע הספקתי לא ״עוד
 התחיל פעם עוד ״ודני — לאוני פרת

 חזרה אותו לקחתי לא לו. שכואב לבכות
 נתנה הרופאה שאם חשבתי לקופת־חולים.

לו. יעבור בטח זה אז — תרופה לו


