
 אנגלו־סכסי, ממוצא ישראלים
הני תיירים. תפקידי המגלמים

 באורח בראיון התערבו צבים
 שאלות לכוכבת הציגו פעיל,

 של לשאלתה לוחצות. אישיות
בשו את ״האם :הניצבות אחת

 אבל ״לא, שלי: השיבה אה?״
 בכל ידידים לי מוצאת אני

 כדי באה אני שאליו מקום
מח :אני כעת בסרט. להשתתף

 ללא כאן.״ כזה אחד לי פשת
 כר־ האשה שלפה ודברים אומר

 והושיטה מארנקה, טיס־ביקור
 ויניטדס שלי לשחקנית. אותו

הני ונדהמה. בכרטיס, הציצה
 שדכנית אלא היתד, לא צבת

שהתנדבה ידועה, ירושלמית

הבודדה לכוכבת להעניק בכך
משירותיה.

שהנחה, פומבית במכירה
 דן הקריין השאר בין הציע
 למכירה. עצמו עם בילוי כנר
 הצעתו כי בטוח שהיה כנר,

 על-ידי מכסימום במחיר תיקנה
 כי חששו את הביע מעריצה,

לתד ייפה. תהיה לא המעריצה
 על־ עימו הבילוי ניקנה המתו

ש דווקא זכר ממין מעריץ ידי
 ל״י 1000 התענוג תמורת שילם

 מייד החליט כנר טבין־ותקילין.
שהב הלילי הבילוי שבמקום

ב יום הקונה איתו יבלה טיח,
השידור. רשות

 השתת- ישראל, של לשעבר מלכת-חיופי0 חוה
 שריג- בעת בשבוע״חאופנח. כדוגמנית פח

 רק לא מופגנת התעניינות הלה גילה הקניינים, אחד בפני מנה
 את לנהל לפאריס, לנסוע לה הציע בדוגמנית, גם אם כי בדגם
 אלה ובימים ההצעה, את קיבלה חווה שלו. הבוטיקים אחד
 במסיבת־פורים, להשתתף הספיקה לכן קודם צרפת. לבירת טסה

 תלם, זיוה ״רבלוו", של הראשית יועצת־היופי של בביתה שנערכה
האוואי. בת לנערה המאורע לכבוד שהתחפשה חווה, את שאיפרה
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 ילדים, עשרה של במישפחה בבית״שאן שגדלה )25( ילידת״מארוקו
 גומי ״נערת הראשון, ספרה הופיע החודש סופרת־ילדים. הפכה

 הופיע כאשר שלה בקאריירה שהתחילה מגלה היא ובו בקירקס״,
 מתנדבת ביקש דיבולו טומי והמהפנט בבית־שאן, ״הקיקסטרון״

 ומאז מהופנטת, בהיותה תרגילים ביצעה התנדבה, מיכל לחיפנוט.
בארץ. בערבי־קירקס ובלהטוטים בתרגילי״גמישות מופיעה היא
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 חוסר- בעטייך. לא־מעט ומתערערים, הולכים עליך הממונים עם יחסיר
 עלולים במקומה, שאינה חוצפה או עשתונות, איבוד במצב, שליטה
 בת תועלת. רק תביא התוצאות על מחשבה לפיטורין,• אפילו להביא

 שאת כפי פנים מעמיד ואינו אותך, אוהב באמת הוא כי ספק אין :טלה
כסף. תאבדי א׳ ביום לרנן. חברותיו שנוהגות כפי או לפעמים, חושבת

 מרות החלטות שתי סביב השבוע, סובבות, שלד המרכזיות הבעיות
שאינו זכור אירגונים. ובענייני בענייני־כספיס :לקבל עליך שיהיה

 שמוטב גס זכור כוחותיך. על ושמור בעצמך, הכל את לעשות יכול
 שור, בת המוקדם. לכל הבא, לשבוע הפיננסית ההכרעה את לדחות
 אירו־ על־ידי תידחק היא מנוחתך. את מטרידה בלתי־שכיחה פגישה

בדרדיחייך. לטובה מיפנה של התחלה זוהי — זאת ובכל שוטפים. עים

 בעתיד שלך, החדש החופש את לנצל שתרצה הסיכויים כל יש כי אם
תאו לבני השבוע מסוכנות הנסיעות גם זאת: תעשה אל הקרוב,

 פסיכולוגיות. סכנות מיני כל בחובם טומנים שינויי־הפתע וגם מים,
חד בתחומים ולהתעניין חדשים, אנשים להכיר זאת, לעומת כדאי,
בידין. קחנה — בדרכן מזמדנת טובה עיסקה בזהירות. שים•

 אותו לנצל הזדמנות לך ותה״ה השבוע, יגיע לו מצפה שאתה הרגע
 שלך. הניתוח כושר ועל צלילות־דעתך על שתשמור בתנאי לטובתך.

 ולהדביק פוגשת, שאת חדש בחור מכל להתלהב הפסיקי — סרטן בת
 הגבר את שתקבלי כדאי למצוא. רוצה שאת הטובות התכונות כל את לו

נגדך. לא העולם לב. שברון לעצמך ותחסכי שהוא, כמות השבוע שתפגשי

 כוח ולאגור רגשית מבחינה לנוח לד שיאפשר יחסית, שקט שבוע
 יכול, אתה ביותר. הקרוב בעתיד לפניך שיוצבו גדולים אתגרים לקראת
 מאחר אך עתה, כבר נאים הישגים ולקצור במאמצים לפתוח אמנם,

יוזמה. מנקיטת תימנע אס תעשה טוב משיאו רחוק שיפוטך שכושר

 מתוך עצמן, את תנטרלי לא ואם אותו לנצל תדעי אם מצויין שבוע
 קטנות הצלחות ועל פגישות״לב על מבשרים הכוכבים דווקאיזם.

 רצית. לא בו חדש במצב לפתע, עצמן, למצוא יכול אתה וגדולות.
במיוחד. ומעניין חדש משהו לגלות עלול אתה שנית. אותו בדוק
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 לפעול כדי זקוק אתה לה אבל — שונא שאתה בנקודה שוב נמצא אתה
 כיצד שתדע עליך וחזקה חזק, אותך תוקפים בקו-הגנה. :בן־אדם כמו

מאז בת הרעה. פני אח למנוע או מלחמה־שערה, להשיב כדי לפעול
 לד חשוב הוא אם אך ממך. אותו לקחת עלולה קנאית חברה ניים:
סגול. לבשי חמוד. בברנש תזכי — אותה לסדר לד חשוב אם או — באמת

1

 דבר שום כאילו :עגול ולא שטוח מתמיד, יותר השבוע, נראה העולם
 חדשות, היכרויות זה לך שחסר מה כל טעות, זוהי להשתנות. יכול לא
 לטעמך. מדי הרפתקנים הם כי זנחת, אשר ותיקים ידידים של עצתם או

ראשון. או שבת בימי אליה, שתוזמנו במסיבה, תסתיים טובה עיסקה

וה הדימיון כ< זכור כמה. בעוד לזכות עתיד ואתה בהצלחה, זכית
 וה- הזהירות מן יותר חרבה לרגלין, נר לשמש חייבים מקוריות

 לריב לא ודאג הרגע מדרישות תתעלם אל זאת, עם הקפדני. תיכנון
 לעבודתן, הדרושים דברים או ציוד, רכישות ומתחרין. ידידין עם

 הנמון, על הגבוה העדיפים :קשת בת השבוע, מאוד, כדאיים
אופנתי. דווקא ולאו לאופיין המתאים משחו לבשי השמן. על הרזה

ן1ןשוו
 ־ בנובמבר 2{

בדצמבר 20

 תזדקק ד,בא בשבוע מנוחה. לצבור השתדל בשקט. שב השבוע בתחילת
 להפסיק השבוע כדאי גדי, בת לד, גם והנפשיים. הפיסיים כוחותיך לכל

 לכם, כדי זאת עם יחד בטירחתך. עמל תראי לא וכד, כד, בין להתאמץ.
אושר. בחובו צופן עתידכם מצוקה. לשעת לחסוך להתחיל גדי, בני

 כאב־ להסתכן. יכול אתח רוצה, אתה אם אבל במיוחד, נוח יהיה לא זה
 אלה כל — שונאיך עם הפגישות בטווח־קצר, הצרות הרגעי, הראש

 וכוח־הרצון הרציניים ההישגים על-ידי להתמיז תדע רק אס שקולים,
 להתגלות, עלול ובלתי־צפוי נעים מיקרה התפנית. עצם על־ידי שתפתח

 מיקצו־ קינאה של ׳או אישית איבה של כתגלית תיזהר, לא אס
אי־איכפתיות. של מפנים העמידי ממנו. נפגעת שאת לו תראי אל עית. אר 20  - בינו
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 זה שידעת ביותר והמרתקים הנעימים השבועות אחד זה יהיה
 משותפת, נסיעה בגלל במהירות יתחדקו זוגן בן עם קשרין שנים.

 וקרובים מאושרים עצמכם את תמצאו שבסופם משותף, בילוי או
 אמצע ימי יהיו המשפחה בקרב אי-פעם. משחייתם יותר זה אל זה

1ניסכספן. תבזבז אל השבוע :דגים בן מאוד. ומאושרים נעימים השבוע
 ־ בפברואר 19

במרס 20




