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 מעריב, מערכת חבר ■

 השיא חון, שאול העיתונאי
בנו משתי אחת שעבר בשבוע

 ■לאחר שהתקיימה במסיבה תיו.
 חב־ בהשתתפוות טבס־הנשואין,

 אמר עיתונו, של רי-המערבת
 עודד רוזנפלד, לשלום הון

 קבוע באופן הכותב העיתון,
״אי :לשוניות להברקות מדור

 על במדורו כותב היית לו
אומר: היית הזאת, המסיבה

 10 בת לחופשה התארך שלו
ימים.

 מ* ל,ארץ הדוגמנית י■
 אלה בימים מסתובבת כסקי

 אמד היא מזעם. רותחת כשהיא
ב בביתה, צילומי-אופנה שרה

 דיילת הדוגמנית השתתפות
 היתנתה אדרי מיכל אל־על

 ש־ בכך בדירתה השימוש את
דד באחד שיפורסמו בצילומים,

ציוריו, של נוספת תערובה השבוע שערך הציירקירר דן
 זקנו את להשוות קבלת״הפניס בעת פנאי מצא

מר־ יגאל מט. דני תת־אלוף של זה :אחר מפורסם זקן עם
מאוד. קצר זקנו להתחרות, היה יכול לא הוא, אף שנכח סינזון,

 התחתן הון שאול ,העיתונאי
אחת׳.״ בבת

 רק״ח. במיפלגת שימחה 8'
 זיל־ מאיר המיפלגח, מנהיג

ל חרץ בנו את השיא נר,
חנה. בשם צעירה
 מטדגי, נכי השחקן <■
 עמ- במטפיסיקה. להאמין החל
 איפה בהצגה המשתתף רני,

 ישב תימני, ממוצא והוא ? הכסף
 בחדר־ד,הלבשה שעבר בשבוע

 החדר אל נכנם כשלפתע שלו,
 כי לו ואמר הבמה מעובדי אחד

 עמרני, בחוץ. לו מחכים הוריו
 שנים לפני נפטרו שהוריו

 לפני בידיו. וספק י נדהם רבות,
 ונגנב דירתו, נפרצה כחודש
 — לירות 4000 של סכום ממנה
ל לפתע קמו הוריו וכעת,

 מחדר־ההל- יצא הוא תחייה.
 תימניים זקנים שני וראה בשה

 כלל. אליו שעו שלא חביבים,
 מחפשים הם מי את לשאלתו
 גבי.״ שלנו, הבן ״את השיבו:

 המפיק אל ניגש הנרעש גבי
 מיהוא ושאלו גורן, יהודה

 הזקנים. של בנם גבי, אותו
 כי הסתבר קצר בירור לאחר

 בנם־שלהם, עם נדברו השניים
 התיאטרון. באולם להיפגש גבי,

 בפני עצמם את הציגו בכניסה
 וזה, גבי של כהוריו הסדרן
 של הוריו הם כי בטוח שהיה
 מ- מאחד ביקש ההצגה, כוכב

 ו־ לחדרו, לקחתם פועלי־הבמה
עצמו. לכוכב הלם שגרם כימעט

 ידידיו בקרב רבה דאגה 8'
ה המנכ״ל הפסח בשבוע עורר
 מגור, חברת של והרווק צעיר

 טייס־ שהוא רונן, רונן♦ עודד
 סופשבוע לבלות החליט חובב,
ב והמריא מטוס חכר ביוון,
 אמור שם לאתונה, ידידה חברת

ידי מסויים. במלון לשהות היה
הת איתו לפטפט שביקשו דים

הסת ומייד לבית־המלון, קשרו
 כלל. לשם הגיע לא רונן כי בר

 לנמל-התעד התקשרו הידידים
 מטוסו כי וגילו אתונה, של פה
 רק שם. נחת לא כלל רונן של

 אליהם התקשר יותר מאוחר
 מפאת כי סיפר עצמו, רונן

לנ נאלץ במטוס שחלה תקלה
וסוף־השבוע כרתים, באי חות

 כבעלת שמה יופיע עיתונים,
ב מאד הגאה קארין, הדירה.
 נדהמה שבה, ובריהוט דירתה
 ולהיווכח השבועון את לפתוח

ב כלל מוזכר אינו שמה כי
כתבה.

 אשתו איבגי, דייאנזז ■
 דייב, הספר של היפהפייה

 או :אולטימטום לו הגישה
למס כפירסומת תמונות־עירום

הח דייב היא. או — שלו פרה
ל הבטיח באשתו, לבחור ליט

 מצילומי־פירסו־ בעתיד הימנע
עירומות. דוגמניות בחברת מת

ה פרם חלוקת לטכס ■
ישר נימה השתרבבה אוסקר
 מייוחד כשבפרס־אוסקר אלית,
 — מדי־שנה מוענק שאינו

ה לאיש-קולנוע פרס־אקדמיה
 זכה — אנושית תרומה תורם
 ארטיסטס יונייטד חברת מנהל

 חבר גם שהוא קריש, איתור
ו למדע וייצמן מכון הנהלת

 הישראלית- למדענית נשוי
מתילדה. לשעבר

 שימש שנים 11 משך 8!
 מיסחרי מנהל שריר !מש,ה

רובינ הלנה בחברת־התמרוקים
 בתפקידו התקדם ברוך שטיין.

 מיס- יועץ שהתמנה עד־כדי־כך
 בתוקף ונסע החברה, של חרי

 החל רבות, לארצות תפקידו
 באיי־הבתולה. וכלה בצרפת

 אייה במקומו התמנה בינתיים
 אז עד שהיה מי שפירא,

כש בחברה. מנהל־המכירות
 שב תפקידו, את ברוך סיים

 שלו. הישן לג׳וב וחזר ארצה
ה נדחק שהוא הרגיש שפירא
החברה. את ועזב קם צידה,

 של בתו לוכראני, טלי 8׳
 מישרד- איש לובראני, אורי
הנוכחית הכוכבת היא החוץ,

כש הצפון. פיקוד להקת של
 לעשות ברצונה מה טלי נשאלה

 השיבה: מצה״ל, כשתשתחרר
 של בדרכיו ללכת רוצה ״אני
בפולי מעורב אבי דיין. אסי
 אביו דיין, משד כמו טיקה

 לא זה אותי אבל אסי, של
שח להיות רוצה אני מעניין.
קנית.״
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 ביתרון אותך תזכה אלה, בימים שלך והמרשימה הברורה הדיבור צורת
 מעשי. ביטוי לידי עכשיו הבאים לרעיונותיו אחרים לשכנע ובכושר

 שתפגוש בתולה ממזל ידידה שלם. בלב בהם מאמין שאתה בתנאי
 על בשיחותיו להיסחף עלול אתה מעניינת. שיחה אשת לך להיות עשויה

 כל את לחנך המנסה דתי, מטיף של הרושם את בה וליצור ומוסר דת
העתיד. לקראת להיערכות הזמן זהו נעלים. לערכים אותו הסובבים

רומנ מבחינה והן פיננסית מבחינה הן וסוער, מעניין שבוע לכם צפוי
 ואפשר רומנטי מקשר כתוצאה או בעזרת כסף שתעשו אפשר טית׳

 לסכן ולא להמר לא השתדל רב. בכסף לכס תעלה רומנטית שהרפתקה
כדאיות. לא כספיות להוצאות להיגרר עלול אתה כי לצורך, שלא כספך

 וכמה כמה עם הרוחניים חייך של המיפתורין את הממזג שבוע זהו
 ופיט, להימורי־טוטו שנוגע במה טוב, שבוע ביותר. מוחשיים הישגים

 עם להיפגש מוטב בו השבוע זהו להימורי״אהבה. או לעיסקי־מניות
 ידועים, לא בשבילים ללכת כדאי בו מוכרות, ידידות עם מאשר זרות

 נא יזהרו :בליבם הפגיעים אלה מוכרים. כל״כך לא במקומות ולטייל
למתנה. בקרוב לצפות יכול אתה המישפחה. בקרב מצויץ מצב במיוחד.

 במלוא לזוז לך מאפשרת עדיין מעליך, והוסרה שעלתה הגדולה העננה
 הכל את לקחת דע כן על אופיניים. סרטן מזל לבני הרצוייה החופשיות

 ושל תיכנון של שבוע זהו חיפזון. וללא יחסית, בשלווה בשקט,
ביתך. את יפקדו ידידים ביצוע-חוץ. של ולא עבודת־בית של שבוע זיכרון,

 לשבת תוכלי לא שהפעם אלא פרשת־דרכיס. על — כרגיל — נמצאת את
 הזאת הדרישה ועצם נימרציס, צעדים ממך ידרוש הוא בחיבוק־ידייס.

 תסתבך, אל אריה: בן חייך. כל את שישנו דבריס לעשות אותך תדרבן
מסוכן. לא כי אס קשה, שבוע זהו חושיך, לכל זקוק אתה עכשיו. דווקא
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 אותך, הסובבים ובאירועים באנשים היטב ותתבונן עין תפקח אם
 החברתי. והמעמד הקריירה לקידום או נעים, לרומן סיכויים צפויים

 הראשונים בשלביו לך ושנראה מה, זמן לפני בו שהתחלת משא־ומתן
 מלהיב מאוד, נבון כצעד השבוע להתגלות עשוי פזיזה, כהרפתקה

בעתיד. גדולים רווחים יישא הוא — יותר עוד שחשוב מה ומרתק.

 מאוד. לך המציקה המשיפחתית הבעייה את עכשיו כבר לפתור נסה
 החלטתך. את שתבצע לפני קצת עוד חכה דראסטיים. צעדים תעשה אל
 שבסוף למרות החלומות, נסיך את השבוע תפגשי לא — מאזניים בת

 לשפר כדי השבוע את שתנצלי כדאי שפגשת. לך נדמה יהיה השבוע
תוכלי. שרק כמה יפה והיי התיסרוקת, את שני בדיאטה, התחילי הופעתך. 0״1ז1ח)

6 1 1 3 3 1 3 0 3

קשת
 ־ בר בחבלו 2(

ר 20 ב מ צ ד ב

8 ^
עקת

 רק אלא המתח, להפגת יעזרו לא להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים
 תתחיל אז שבת. יום עד מאי״נעימויות הימנע במיוחד לדפרסיה. לך יגרמו

 טוב, סרט לראות לך סבלנות. בהרבה התאזר המתח. בהפגת להרגיש
רגילה. בלתי הנאה לך שצפוייה ותיווכח חברה, עם או לבד, רציני

 איטי, שבוע זח יהיח בכלל, פיתרון. חשבוע מוצא לא חכספי הגרעון
 לקראת כוח לאגירת אותו נצל :לטובה זח משעמם. וקצת חסר־קצב,

 האינטלקטואלי הניתוח כושר כל את ידרוש ותחודש מאחר הבאות,
 שתוכל, כמה עד אומץ־לב. של מבוטלת לא מידה בתוספת שלך,

 אהבה :קשת בת החיים. של העיוני בצד והתרכז מאלימות התרחק
האושר. תחילת זהו דרכך. את להאיר השבוע בסוף תתחיל גדולה

 תרגישי אל הישנים. דיזכרונות את מדחיקים חדשים שקשרים הדבר טבעי
 !לפרנסתו דאג הרגיל. מן יותר עוד הרגע, את תחיי כך. על מוסר־כליות

 הסכם על או חוזה על אפילו חתום יכול, אתה אם ארוך. לטווח בייחוד
וכתום. ירוק לבשי נבון. פיננסי צעד על־ידי למקורביו נחת גרום קבלני.
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 את לראש. מעל עד אותך להעסיק עשויים בני־מישפחתך עם יחסיך
 נעימה הפתעה המישפחה. לראש לב שמה אינך בילדיך, ורק אך מתרכזת

 תעשה אס ארוך. לטווח בהשקעות תגזים אל השבוע. באמצע לך צפוייה
 או שנה במשך תשוב שלא הזדמנות אחד ברגע לאבד עלול אתה כך,
 זמן לפני במוחך שעלה הרעיון בביצוע השבוע כבר התחל יותר. אף

שלך. קרוב ידיד בעזרת לבטח, יצליח הוא הפעם קצר.

 חדשות, היכרויות בזכות וזאת, — להשתפר מוסיף הנפשי מצבך
 הסיכויים כל לך יש כי לך, המוכיחות התפתחויות כמה ועל־יסוד

 ברבים, יתגלה כישרונך סטאטי. למצב אותך שקשרו הקשרים את לפענח
לפרנסה. זאת נצלו : דגים בני שוטים, תהיו אל ולשימחתך. למבוכתך
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