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 שתת־ ייתכן — ב׳ ביום לנסוע חשבת אם

״ עלה אם גם אבל אכזב.
שדוו זכור בידה הדבר

 הם שבת עד ה׳ ימי קא
במיו ומסוכנים קשים

ש מוטב על־כן חד.
ה דברים בהם תרכז

 ואס בביתך. קשורים
 נהג לנסוע, חייב אתה

 מיקרית פגישה בעצמך.
 קבע. של לרומאן הופכת

לאח זכית בה הצלחה,
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 כעלי מתגלה רונה,
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השבוע, החוכמה,

11עוו
ל 21 אפרי  ־ ב

אי 20 מ ב

לבן. לבשי טלה בת יה.
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קלי לתוך לסגת היא
 בעולם להתבונן פתן,

חלו של קיר מאחורי
 ולא זכוכית, ושל מות

ה בהשפעות להתחשב
 ובכוונות-זדון שליליות,

שי הרכילות ובדברי
 זה עבר. מכל עליך עוטו

 המנעות כמובן, מעריך,
 החלטה מכל מוחלטת
 כל- או אישית עסקית,

השבוע. במשך כלית
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 ימין. ברגל מתחיל החדש העיסוקים מחזור
הי בידיים; עצמך קח

ו מחולמנות־יתר מנע
 — חסר־תכלית מדיכאון

 ב־ יוצא שאתה ותמצא
 אף הבוץ, מן בהדרגה

 לקבל שתצטרך מבלי
כל גורליות החלטות

נכ אליה הפגישה שהן.
תת אך תתקיים, ספת,

 צפה זאת לעומת אכזב.
 בת רומאנטי. למיפנה
 חדשים. ידידים להכיר השתדלי תאומים,
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ל מפתיעות והתוצאות בוערת העבודה
 המאמץ המשן טובה.
חש של בסופו כדאי.

הנוספת, העבודה בון
ה שעות את הגוזלת

עצ את תצדיק בילוי,
 שכרך על תבוא מה.
ל נסיעה יפה. בעין
 השבוע בסוף טיול
רומאנ הפתעות תביא
בחב משעשעות טיות

רב זמן שזה מישהו רת י '
 רוב נחלת היא קמצנותן, בו. חפצת כבר
 רב. כבוד לך מוסיפה אינה משפחתך, בני
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 שאתה מכפי יותר תבזבז

 בלתי אורחים לעצמך.
 אותך. יפתיעו צפויים

 בני להיות עשויים אלה
 בביתך שישהו משפחה

 יש שתרצה. מכפי יותר
ל בנזק כלשהו איום
 ברכושך ממוייס פריט

 צער. לך לגרוס העלול
 בביגוד הקשור משהו
ומחשבו מזמנך .יגזול
הזה. השבוע בסוף תיך
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 קשים יחיו עצמן על שנטלת האתגרים
 רצון כוח רק לביצוע.

 להתגבר לך יעזור חזק
 לא זה וגם — עליהם

ש כפי מלאה בהצלחה
 את תאשימי אל ציפית.
 קר הוא כי על ידידן

בג זח כלפייך. ואדיש
כל סבלנית היי ללך.

 את תדחקי ואל פיו
 חיבה לגילוי צפי הקץ.

 שלך. הבוס מצד מפתיע
 אדם הוא — סכנה בחובו צופן זח גילוי

בעדינות. אותו דחי ממנו. היזהרי ערמומי.
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 בעניינים לכאורה, ושיגרתית קצרה נסיעה
 או לעבודתך הנוגעים
כל־ משפחתית לבעייה
 לך לזמן עשוייה שהיא,
מאד. עד מרגשת פגישה

 אחה רווק, אתה אס
ל השבוע, לפגוש עשוי
אש את במיקרה, גמרי

 אל זאת, עם לעתיד. תך
 את להאריך . תתפתה
 מכיוון במקום, שהותך

 תקסום הפתעה שרק
נחושה. ובהחלטיות רב
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לחלו השבוע יתערפל שלך כושר-חשיפוט

 מפגישה כתוצאה טין,
 טיבם שאת גורמים עם

לקלוט. מצליח אינן
 תני בתולה, בת את

 שלך ההומור לחוש
 הצחיקי צחקי, חופש.
האו כי רגע. כל ונצלי

זמני, רק הוא שלך שר
מ חוץ דבר. של בסופו

 בשבוע לן צפויה זה,
רגי בלתי פעילות זה

השני. במין תלויה שאינה ומועילה, לה

במרץ פעל לה.
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 לפתור שבכוחן בטוח שאתה יודעים כולנו

<״■ כל של בעיותיהם את
 אלין. הפונים אלה
 בחיין, — השבוע אבל
 אתה עצות. תתן אל

 אחרים, לסבן עשוי
חו שאתה שזה מתון

 בנויים שכולם שב
 אינם התנאים כמון•
 וזח אחד, לכל שווים

או לסבן שעלול נתון
 אתה כאשר בייחוד תן,

 בעיקר הזולת. נקודות את רואה אינן
 שור, לבת לשיברון־לב לגרום עשוי אתה
להפתעה. צפי שור בת דגים. לבן וגם
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השבוע. סוף לקראת לו מחכה מזל הרבה
אהבה, גילויי מתנות,

 בני עם והצלחה כסף,
 אלו מכל או עקרב. מזל
בסופו לך, תצמח לא
טובת שום דבר, של

ה ארוך. לטווח הנאה
כתום ייגמר הזה מזל

 רצינית גישה השבוע.
הנפש־ לבעיות ועמוקה

תועיל המטרידות יות _______
 זילזול ארוך. לטווח לך

 בצורה דבר של בסופו לו יזיק אלו בבעיות
חפוזה, מנסיעה להימנע עליו רצינית.
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 למפח- לן יגרמו סוערים דיעות חילוקי
שיחה דבר: אין נפש.

ה באמצע ירח, לאור
 המצב את תשפר שבוע,

 ייתכן אין־הכר. עד
ל יגרום שזח אפילו

 ל- הקשר התלקחות
ביו רציניים מימדים

 תעשי אשר קנייה תר.
ל עשוייח שישי ביום

_____________להיכרות אותן הוביל
מרבי• הישמרי חדשה.

וארגמן. אפור לבשי ידידותיין. של לותן
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 אפילו זה ואת מאד, רציני דבר זה כסף
מה? אלא יודעת את

 את ליישם יודעת אינך
בחייך. הזה המשפט
.שפקדה הביזבוז מגיפת
תביא, באחרונה, אותך

לתוצ בסופו־של־דבר,
 עבורך הרות־אסון אות
עצמך. תרסני לא אס
מ השבוע הימנעי לכן

 ושיקלי מיותרות, קניות
 לפני דבר כל פעמיים

מצבך. ישתפר העת בבוא ארנק. את פותחך

ר 20 א נו  ־ בי
ר ז8 א בפברו
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הפרובלמטי המנהל ■■
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 וילה למעשה הוא הבית עצמו. שוורץ של
ו וזכוכית מתכת עיטורי מקושטת נאה

 תהומי ניגוד מהווה והיא ירק, מוקפת
הילדים. של לחדרי־המגורים

 פסיכולוגית מטפלת המוסד ילדי 120ב־
 לרשותה ואין בחצי־מישרה, בלבד, אחת
הילדים. עבור ובדיקה התייעצות חדר

 והטיפול הילדים של וקיפוחם אפלייתם
 המנהל של ליחסו בהשוואה בהם, המשווע

 בבחינת אינם עדיין ומישפחתו, עצמו אל
 כמנהל לפסלו דיים אם־כי שליליים, מעשים

 מסתבר אולם פרובלמטיים. לילדים מוסד
 זיוף במו ממעשים אף נרתע אינו הוא כי

 במיומה כספים והוצאת ברטיסי-עבודה,
ממישרד-החינוך.

 גדולה נגריה בעל הוא פולק שלמה
 בנו עם יחד עובד הוא שבה בכפר־סבא,

ב שלמה רשום המוסד בכרטיסייה דויד.
 על משכורות קיבל והוא חינוכי, מדריד

.1974 מאי ועד 1973 מארס מחודש כך
 כמדריד־חינוכי משכורת קיבל דויד בנו

 משכורתו .1975 אפריל ועד 1974 מדצמבר
 לחודש. ברוטו לירות 2500 היא מדריך של

כ עבדו לא הבן, והן האב הן שניהם!
 והיתד, אחד, יום אפילו במוסד מדריכים

ושות שוורץ לבין בינם קגונייה פשוט זו
המוסד. לחליבת פיו,

 הוא בכך: הסתפק לא שוורץ אולם
 אצל לעבודה המוסד של נערים שני שלח

!לחוק־החניכות בניגוד שכר, ללא הנגר,

 את קיבל מי
המשכורות!

 משכורת לקבל יכולים נגריה אם ך•
 חלקם ייגרע למה חינוכיים, כמדריכים 1

ן הצבעים של
 בכפר- צבעי הוא סינקלשטיין אליעזר

 חינוכי כמדריך משכורת קיבל הוא סבא.
 שנה. אותה דצמבר ועד 1970 מיוני במוסד,

 כמדריך־חינוכי משכורת קיבל צבי, בנו,
.1973 בשנת חודשים כמה משך

 הוא אף זילברברג, יצחק הצטרף אליהם
 כמדריד־חינוכי משכורת מקבל שהחל נגר,

 בעל טלר, צבי גם וכמוהו ,1971 בשנת
בהח״השרון. לצורכי־חשמל חנות
 כ- המוסד בנרטיסיית רשומים אלה כל

כס להם שילם והמוסד מדריכים־חיגוביים,
 ולא היתר, שלא בו, עבודתם על רבים פים

 הגיע לא הכסף כי ייתכן מאד נבראה.
 רד על יודעים אינם וכי כלל, לידיהם
 מישרד־החינוך. להונאת שנעשתה קנונייה

 בחקירתה חגלה לוודאי, קרוב המישטרה,
זו. בקנונייה לשוורץ שותף היה מי

 כרוך שוורץ, שעשה אחר חמור מעשה
מק ומישרד־החינוך העירייה בדמי־הכיס.

 בסך דמי־כיס במוסד ילד לכל ציבים
 ניצל שוורץ לשבוע. לירות שתיים־שלוש

 אותם החתים הילדים, של חוסר־האונים את
 דמי- את קיבלו כאילו ריקים, טפסים על

 אינם הילדים וכך, להם. המגיעים הכיס
 לקבל, צריכים הם כמה לדעת יכולים

 קיבל באמת כמה יודע אינו ובודק־הטפסים
בכלל. אם ילד, כל

 1000כ- המחזיקה קופה־קטנה, יש למוסד
 צרכים לממן זו קופה של תפקידה לידות.

 בכל בחורף• המוסד חימום כגון שוטפים,
 — אחד תנור־נפט רק נמצא כולו המוסד

 קרועי־בגדים. ילדים 120 של לחימומם
 לקניית כסף בקופה־הקטנה שאין נראה

ודלק. תנורים
 ומקבל במכונית, מחזיק עצמו שוורץ

 ממישרד־החינוך. אחזקת־רכב דמי עבורה
 קבלות לחוד, להגיש, בעדו מונע זה אין
 ולקבל מכוניתו, עבור קונה שהוא הדלק על
 הילדים הקופה־הקטנה. מן ההוצאות את

 שוורץ ואילו בחורף, חימום ללא נשארים
פעמיים! רכב אחזקת מקבל

תלו כבר נשלחו הללו המעשים כל על
 וגם זה, אולם למבקר־העירייה, אחדות נות

 וכעת למפרט, יגאל באגף־החינוך, נציגו
 יד עושים איילון, צבי מבקר־העירייה, גם

שוורץ. על להגן אחת
 פרובלמטיים, ילדים 120 של גבם על

חסרי-ישע.
 הטענות, על להגיב מסרב עצמו שוורץ

 עם לדבר לעובדי-עירייה שאסור בניפוק
עיתונאים.

במדינה
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 רבים. רווחים כמביאה עצמה הוכיחה דריקה
חשבון. של בסופו

 היה 5 הגריל לפתיחת קודם אשר רונן,
 אינו מקום, באותו וסטייקיה מיסעדה בעל
 עבורו עסק. ניהול של זה לסיגנון רגיל
 כלכלי בסים על המבוסס עסק הוא פאב
בית־תמחוי. או חברים של מועדון ולא

 של החברתי החוג היא נוספת בעייה
 של הסלוני בחוג מעורה רונן השניים.

 לשניהם. משותפים וידידיהם פרדריקה,
 שאינו נוסף, חוג-ידידים יש לרונן אולם
 התייצבותו — ולדעתה פרדריקה, על חביב

שלה. הלקוחות את מבריחה 5 בגריל
 בין הסיכסוכים הפסידה. תל־אביב

 של הראשון בשבוע כבר פרצו השניים
 פרד- הזמינה המיקרים באחד השותפות.

 קבוע לקוח שהפך אמריקאי, מיליונר ריקה
 ברור היה לה בקבוקי־שמפניה. לשני אצלה,

 הסכים לא רונן כדאית. השקעה זוהי כי
 עם מלצר המיליונר אחרי ושלח לכך,

 הרבה לכלימתם לירות, 1000 של חשבון
המיליונר. ושל פרדריקה של

 אורח רונן דווקא הזמין אחר במיקרה
 מדוע פרדריקה אותו כששאלה לכוסית.

לה, מוכר היה שלא האיש, את מזמין הוא

רונן ואלי סדדריקה
נגמר הצחוק

 ״אם שלי.״ קרוב־מישפחה ״הוא השיב:
 ״אז פרדריקה, לו ענתה שלך,״ קרוב הוא

הביתה.״ אליך אותו תזמין
 והשמצות־הנגד ההשמצות כי ספק אין
 רבות עוד יהדהדו השניים בין שעפו
 לבית- גם יגיעו וכנראה הבוהמה, בחוגי

ב יפסיד מי לצפות מבלי גם המישפט.
המפ כי עתה כבר ברור המישפטי, מאבק
 התל- החברה דווקא היא המיידית סידה

ש חדש, במקום־בילוי שזכתה אביבית,
 להריח שהצליחה קודם עוד ממנה נחטף

הפקק. את

התיישבות
 בגדד המל
קטן חלו!

 ענת אטא, אכא,
ברנשטיין, ונאווה

 על מילחמה הבריזו
 בגלל תנזעת״המושבים

בביתם מודרניים חלונות
 מתל• הנוסע בעל־מכונית כימעט אין
 את מכיר שאינו חזרה, או לחיפה אביב

 שתי לברנשטיינים ברנשטיין. מישפחת
 בצומת פז בתחנת האחת דרכים, מיסעדות
 — לחיפה מתל־אביב לנוסעים הרצליה,
 הקאוג־ צומת ליד סונול, בתחנת והשנייה

 מחיפה הבאים את המשרתת טרי־קלאב,
לתל־אביב.

1990 הזה העודס


