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 אף :מעולם תרמה לא עשירה
רצי מהקר למימון אחת פרוטה

לה. בשטה ני
 ויקטור שר־הבריאות 9

 ב־ להתארה הוזמן שם־פזוב
 השאר בין ברעננה. חוג־בית

ל כשנכנס כי, שם־טוב סיפר
הז לו היתר. 1969ב־ תפקידו
 ■משר- לבקש קלאסית דמנות
 פינ־ למישרדו. תקציב האוצר

 מאושפז אז היה ספיר, חס
 בכפר־סבא מאיר בבית־החולים

 בא שם־טוב בדיקות. לצורך
לו והוכיח לבית־החולים, אליו

 מזכיר הוא בחדרה אליאנס
 יוסף חדרה, פועלי מועצת

 לטוס שעמד אשתו״, (״יוסי״)
 נסיעתו את ביטל אך לגרמניה,

 בבית־יהחרושת. השביתה עקב
׳הרא הפעם זו אין בי מסתבר

ל נסיעה מבטל שאשתר שונה
 באליאנם. שביתה ביגלל חדל

 מיש־ כראש לנסוע עמד 1972ב־
 שביתה, בגלל אך הפועל, לחת

 להישאר נאלץ אז, שהתקיימה
 בלי• נסעה והמישלחת בארץ,
ראש,

 חיים שר־המישפטים, 9'
בשמע שאיבד כימעט צדוק,

האמבטיה׳/ (״מלכת דויד הבמאי של בנולוין אסף
 גיבור״הערב היה לוין, קוראו״׳) ״אמא

 המחזאי של אשתו שהיא כורש, נאווה דודתו, של התערוכה בפתיחת
 הפתיחה, אורחי עבור שהוכנו מכוסות״היין טעם אסף לוין. חנוך

הערב. סוף עד מעמד החזיק הוא אולם לכוס. מכוס גברה ועליזותו
 עולה כסף כמה למעשה הלכה
 למוד־ ספיר אחד. בחולה טיפול

 לשם- והעניק שוכנע, הנסיון
 ׳וחצי מיליארד של תקציב טוב

 להיות היה אמור שרובו לירות,
׳חד בתי־חולים לבניית מוקצב

 שם- טען שהיום,״ :״אלא שים.
ה שר־האוצר ״מתקשה טוב,

ל דכינוכיץ, יהושע נוכחי,
 ספיר של הבטחותיו את ממש

המנוח.״
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החרושת בבית מהשביתות

 המזכירה, מזכירתו. את שעבר
 קנתה אחרונוכיץ, אירית

 קס* רוסאריו של סיפרה את
ה מכסיקו שגרירת טיאנוס,

ש שעה שהתחשמלה מנוחה,
 מנורת־ את להדליק ניסתה
ל הלכה אירית בביתה. הלילה
ה את לקרוא והחליטה ביתה
 לפני חושו, של משיח ספר,

עמ למיטתה כשנכנסה השינה.
 מנורת־הלילה את להדליק דה

מח כשהיא והתחשמלה שלה.
 אולם בידה. הספר את זיקה
קצר. הלם רק זה היה

 רענן החברה, סמנכ״ל בשימחה. עליו זינקה במרכז), (מימין 21ח״
הס היא איומיו ותחת באקדחו, לור לירון הדיילת על איים חמד,

שריף. במדי חגגה 25ה־ בת רובין אירית גם איתו. לרקוד כימה

הוווסקופ
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תר אל הישנים. הזכרונות את מדחיקים חדשים שקשרים הדבר טבעי
 דאג הרגיל. מן יותר עוד הרגע, את תחיי כך. על מוסר־כליות גישי

 על או חוזה על אפילו חתום יכול, אתה אם ארוך. לטווח בייחוד !לפרנסתך
חם. לבשי נבון. פיננסי צעד על-ידי למקורביו נחת גרום קבלני. הסכם

 את לראש. מעל עד אותך להעסיק עשויים בני־משפחתך עס יחסיך
 נעימה הפתעה המשפחה. לראש לב שמה אינך בילדיו, ורק אך מתרכזת

 תעשה אס ארוך. לטווח בהשקעות תגזיס אל השבוע. באמצע לך צפוייה
שנה. במשך חשוב שלא הזדמנות אחד ברגע לאבד עלול אתה כך,

 באמצעות אליך דרכו שמצא הגורל, של לחסדו אלה בימים זכית אם
 ישירות המקרין שלך הכוכב הוא לכך שהגורם לך, דע היפה, חמין

 ביום מעבידיך עם צפויים לא לוויכוחים צפה תאומים. מזל ובנות בני על
 ולסחבת לדאגה פיתרון להסתמן יתחיל שלישי ביום זאת, לעומת ראשון.
השבוע. חשובות לקניות תצאי אל הוריך. ולבית לביתך הקשורים בדברים
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 ועל- חדשות, היכרויות בזכות וזאת, — להשתפר מוסיף הנפשי מצבך
 את לפענח הסיכויים כל לך יש כי לך, המוכיחות התפתחויות כמה יסוד

 למבוכתך ברבים, יתגלה כישרונך סטאטי. למצב אותך שקשרו הקשרים
לפרנסה. זאת נצלו סרטן: בני שוטים, תהיו אל ולשימחתך.
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 !טובה ברוח זה את תקבל לא ;מתגבר העיסקייס בחייך הסביר הקצב
 מן תצא ריגעי, שלב כאל לזה תתייחס אס אבל לחץ, אוהב אינך כי

 תקרב מרחוק איגרת רציניות. בהכנסות וגם גדולים בהישגים העניין
בה. תעמדי וגם נחושה, החלטה תקבלי :לביאה בחייך. גדול יום

 עליונותכם. את להוכיח ההזדמנות את לכם שיתן אתגר מחפשים אתם
 הסובבים אלה על התלהבות של אווירה השבוע תשרה התלהבותכם

 בתולה מזל לבני טובה שנח היא שהשנה, להזכיר כדאי אותכם.
נ111(11לסיומה. תגיע שהשנה לפני להזדרז אולי מוטב לכן, להינשא. החושבים
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 כמה לעשות שתתחיל כדאי מושלמים. בני־אדם אין בררן. כזה תהיה אל
 העת כל תחפש ואל במצוי להסתפק נסה רומנטיים. בעניינים פשרות
 כדאי פעילותך. על ישפיע מאוד מכבד שאתה אדם עם ריב שלמות.

 מאדם שיגיע מיכתב בך. נעוצה אינה לריב הסיבה אם שתבדוק
ספורטיבית. בפעילות התחל אותך. ישמח רב, זמן ממנו שמעת שלא

 היום רציני. יותר. הרבה אבל — אהבים יום יש עקרב מזל בת לד גם
 ליקוי בעבודה. צרות המכסימום. את ממנו להפיק דעי א', יום הוא שלך

 בעניינים עצבים התפרצויות מלווה שבוע זה יהיה שבקלים, קל בריאותי
עקתמיקצוע. בעל איתך קחי תכשיטים, בקנותך מתוק. יהיה בסופו אך שונים,
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 בו הפורח הדימיון מביך. ממצב להיחלץ לך יסייע שלך האישי הקסם
 כחפ־ מסויימים אנשים בעיני השבוע להיראות עלול מזלך אותך חנן
 האנשים אחד כלפי אכזר מלחיות להישמר עליך המציאות. בתפיסת רזה

שונה. באור ותיראה תימוג ריגשית אכזבה ביותר. אליך הקרובים

 חדש למצב עצמן את להתאים המסוגלות גדי, לבנות נהדר שבוע זה
 שמריהן, על לקפוא לא להן מוטב — היתר אחרים. מזלות מבנות יותר

 של הראשונים הימים !היזהר בלתי־מוכר. בשטח באיטיות ולהתקדם
 לא באמת לעורר עשוי פעוט שעניין הצרורות הצרות מסוכנים. השבוע
מזמן. לא במוחך שעלה הרעיון בביצוע השבוע התחילי לבוא. צריכות
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ביצברואר §י־

ר 20 א נו  - בי
ר $ז א בפברו

 ושיע־ חוסר־כסף הן: שלך המרכזיות הבעיות האחרונים, בשבועות כמו
 חריגה על לחשוב שתתחיל מוסב רגיעה. אין הפיננסי במישור מוס.

 המצב את תשנה לא אס הרגילים. עיסוקיך או— מעיסוקיך קיצונית
 טעם עוד אין דלי, בת הרומנטי, במישור לצמיתות. להיתקע עשוי אתה

 רציני? יותר קצת משהו על תחשבי שמא והקלים. הקצרים לרומנים רב
הטבע. בחיק הרבה בלי מתאים, איננו הרבה, המדבר האדם שני, מצד

 משחו לבריאות. או לעסקים שנוגע במה זהירות יחייב חשבוע סוף
 בסימן זח בשבוע מצוי מזלך שימחתך. את להעיב עלול באש הקשור

 שיולידו במשפחתך. ילדים עם הסתבכויות גם לך יחיו להבה. של
 הכנסה מקור לך נשקף כאילו לך וייראה ייתכן ההורים. בין חריף ויכוח

 מעשיך את היטב שקול הנוכחית. עבודתך מאשר יותר מבטיח
במסעות. הרבה שלך. האינטואיציה על רק תסמוך ואל

1994 הזה העולם


