
שגד..״ מאד. במשך תל-אביב יית
 על חאחרונד׳ הרכילות 8
 מציע בן־שחר, חיים פרוס׳

 היא המיסוי, בשיטת הריפורמה
אוני נשיא תואר את שקיבל

 ש־ בתנאי תל־אביב ברסיטת
 מיק- סיפרות תוספת לו ייאשרו
 ב־ ושנת־שבתון ביגוד צועית,
חו״ל.

 בהצגת- אורח־הכבוד 8!
 הצנחנים הווי צוות של הבכורה

רחבעם (מיל.) האלוף היה

 זד לז! השיב במהירות. מתחלף
 כך, ,׳אם ו פאר מני מנחה
 כמה עד טלוויזיה. שתראי כדאי
 הטלוויזיה טכנאי מבין, שאני

 שעה רבע התרגום את מקרינים
 בשביל במיוחד התמונה, אחרי
 עברית הקוראים רוסיה עולי

לאט.״
בעל קרטה אלכם 8!

לס החליט פונסינבלו, מסעדת
במ ולפתוח המיסעדה את גור

 טנדו, בשם מקום־מיפגש קומה
ב ומאכלים משקאות יוגשו בו

• □ !  בשנים שוחה בארץ, כתב־טלוויזיה שהיה מי ך 171□ •
סרטי״ מפיק הוא שס באירופה, האחרונות י י״ •

 לברזיל, סוקר יצא חודש לפני גדולה. הפקה חברת עבור טלוויזיה
 לראיון הוזמן זאת בהזדמנות הקארנבאל. על טרט להכין כדי

 הראיון כשנסתיים בסאן־פאולו. הטלוויזיה של היהודית כשעה
 קריאה בקארנבאל) חוגגים בחברת בתמונה (הנראה יוסי קיבל

 שלו, דוד זה שהיה הסתבר העיר. מתושבי מאחד נרגשת טלפונית
החי. בשידור אותו שזיהה כלל, יוסי ידע לא מציאותו שעל

ב שייסד מי זאבי, (״גנדי״)
 ב־ בא גנדי הלהקה. ■את זמנו

 בהופעתה לחזות כדי מייוחד
 רוחמה הלהקה, כוכבת של

 שלו. אישית תגלית שהיא רז,
דוו גנבה תשומודליבו את אך
אור סג״מ קצינת-הלהקה, קא
הענ את שניהלה תמיר, נה

 לה אמר הקלעים. מאחרי יינים
 כשהייתי את היית ״איפה :גנדי
הת לא אורנה ?״ הפיקוד אלוף

 ״בכיתה לו: השיבה בלבלה,
אל״ף.״

ש ואשה גבר בתוכנית 8!
 רואיין שעבר, בשבוע התקיימה

 שטיל- הנשים אחת גבר. הפעם
 מרוסיה, עולה היתד, אליו פנה

מסר נהנית אינה כי שקבלה
מסו שאינה מאחר בארץ, טים
| ה־ התרגום אחר לעקוב גלת

 הדעת. על מתקבלים מחירים
 קרטן מתכוון הפתיחה לערב

פרו ניסים הזמר את להזמין
 לונדון, ירון ■והמראיין סי

ביניהם. סולחה ולערוך
בתו בן״ציוו, שרון 8!
 בריטניה א״י בנק מנכ״ל של

 שעבר בשבוע זכתה לשעבר,
 נכנסה היא נעימה. בהפתעה
ה בכיכר ג׳ינס לבגדי לבוטיק
מיס רכשה בתל-אביב, מדינה

ל כמתנה חולצות־ג׳ינס טר
 פינקם את כשהוציאה אביה.

 שמה, כתוב בו שלה, ד,שיקים
 על־ידי נשאלה לשלם, ועמדה

 קשר לה יש אם הבוטיק בעל
 בן־ציון. יהושע עם כלשהו

 זכתה בתו, שהיא משה,שיבה
 אחוז 50 של בהנחה במקום בו

החולצות. ממחיר

בהק התומכים חתל״אניבים עם נמנחבן־אמוץ דן
בליל״ בלילות-שבת. סרטי-קולנוע רנות

 הקרין הזמנתו, לפי פרטית. קולנוע להצגת דן זכה האחרון שבת
״פרס מועדון־הקולנוע מנהל בתמונה), (עומד נחייסי ג׳סי בפניו

 הצופים היו וידידה כשדן אחד״, ליום ״מלך הסרט את פקטיבה״,
באולם. והשימוש הפרטית ההקרנה עבור שילם דן בסרט. היחידים

 מסוגל אינך אבל זאת, יודע אתה עליך. עוברים טובים אך קשים ימים
 האחריות את פזר כך, משום ממך. הדרוש מלוא-המאמץ את להעריך עדיין

 אחד, ביום אונך כל את תשקיע אל ימות-השבוע. כל על-פני העבודה ואת
עדיף. מה להחליט תידרש אתה ויחידה. אחת בנקודה כספך כל ואת

 לך יקלקלו שלא דאג פרי. לשאת הנזהוססיס מאמציך מתחילים אט־אט,
 הזנחה מתור לעצמו, תקלקל לא עצמו שאתה — יותר ועוד העניינים, את
 :שור בת עצמי. כבוד עם אתה רק שלא זכור עצמית. שינאה מתוך או

אותו' להפסיד עשוייה אח שהחלטת, בדרך תלכי אס אבל אותו, אוהב הוא

 שעבר. מהחודש עוד אותך שהעסיקו לבעיות פיתרונות יימצאו השבוע
 לעומת מנוחתך. את שהטרידו כספיות דאגות ממיספר להיחלץ תצליח

 במיש־ הדבר יקרה אם ריגשי. משבר מול להתייצב שתיאלץ ייתכן זאת
לרעה. יתגלגלו שהעניינים רוצה אינך אם לשונך את שתנצור מוטב פחתך,
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 — העיסקי פועלו המשך את בקפדנות תתכנן אם לך, יזיק לא בכלל
 קרוב — לכסף זקוק אתה אם בלבד. לעצמך תוכניותיו את ותשמור

 מבחוץ, ממון על עדיפים מבוגרת אשד, אפילו או מישפחה
השבוע. טוב כחול צבע יותר. קטנות הטרדות תוך־כדי לכאורה לך שמוגש

 בקושי, מסוגל אתה לו? תחכה שהיא חושב אתה זמן כמה באמת! נו,
 ותתרפס ולאורך, לרוחב תתקפל אס — החמצת כמעט אשר את להשיג
 בדידות אוהב אינך שגם זכור לאופיין, בניגוד שזה סבור אתה אם ממש.
נפשי, שקט על לשמור השתדל מגאוותך. אפילו לך החשובים דברים ושיש

 הפורח הדימיון מביך. ממצב להיחלץ לך יסייע שלך האישי הקסם
 מסויימים אנשים בעיני השבוע להיראות עלול מזלן אותך חנן בו

 אחד כלפי אכזר מלהיות להישמר עליך המציאות. בתפיסת כחפרזח
שונה. באור ותיראה תימוג ריגשית אכזבה אליך. הקרובים האנשים

 שתבצרי החדש, המצב עם שתשלימי מוטב אז מדי. מאוחר כבר עכשיו
 אתה רוצה, דווקא אתה אם הקלפים. כל את תגלי ושלא עמדותייך, את

 רק זה נקלעת. אליהם הסיבוך או העיסקה מן והנאה — תועלת להפיק יכול
כן. תגיד — דגים מזל בת היא אם :הרומנטיים לזוגות בידידך. תלוי מאזנ״ס
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 עדיין מסוגר אינך אבל זאת, יודע אתה עליך. עוברים טובים אך קשים ימים
 יתגלה שיטחי אך ותיק ידיד עם חס קשר הסופיות. התוצאות את להעריך
 ממקור כסף עקרב, בן עקרב. מזל לבנות עצומה חשיבות כבעל לפתע,

אותן. למלא תוכל שלא בהתחייבויות כרוך זה היזהר, לידיך. יגיע סמוי

 לעצמך. ולהזיק לחתפרץ לן לגרום עלולה עצבים של יתר חצטבתת
 נטייתך לטובה. עליך ישפיעו בבית־חבראה מנוחה או ארגעה גלולות

 להפילן עלולה ממש, של סיכויים חסרי דברים על לחמר הטיבעית,
 את לפקוד עלולה קלה מחלה ותישמר. עיניך פקח בפח• חשבוע
חבית. בני שאר את בה שתדביק לפני בה טפל ביתך. ו 2 3 ב מ נ ו נ  ■ ב
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 אותו לאבד עלולה את איתו. מסתכסבת את האחד. את אותו, פוגשת את
 עוד זמן טובה. חברה או חבר עם לטיול לצאת נהדר זמן השבוע. בסוף
 שטויות לעשות קלות, להרפתקות להיכנס הנעלם, את להכיר טוב יותר

 צווי- הרות־גורל. להחלטות או לעסקים מתאים זמן לא להתפרק. ובכלל,
בצבעים בגדים לבשי נ השתעשעו :השבוע לבני־גדי, המזלות,
מאליה. אליך שתבוא רעשנית, מפירסומת הימנעי כן כמו עליזים.

 מרות החלטות לשתי מסביב השבוע, סובבות, שלו המרכזיות הבעיות
 יכול שאינך זכור ובענייני־אירגוניס. בענייני־כספיס :לקבל עליך שיהיה
 שתידחה שמוטב גם זכור כוחותיך. על ושמור בעצמך, הכל את לעשות

 פגישה דלי: בת המוקדם. לכל הבא, לשבוע הפיננסית ההכרעה את
 אירועים על־ידי תידחק היא מנוחתך. את מטרידה בלתי־שכיחה

בדרך־חייך. לטובה מיפנה של התחלה זוהי — זאת ובכל שוטפים

 חדשות, היכרויות בזכות וזאת, — להשתפר מוסיף הנפשי מצבן
 הסיכויים כל לן יש כי לך, המוכיחות התפתחויות כמה ועל-יסוד

 ברבים, יתגלה בישרונן סטאטי. למצב אותן שקשרו הקשרים את לפענח
לפרנסה. זאת נצלו :דגים בני שוטים. תחיו אל ולשימחתן. למבובתך
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