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 ארצות־זזברית שגריר 81
 ביקר טון; ,ולסמלל בישראל,

ב עידהשופם בקיבוץ השבוע
 אהרון חבר״הכנסת של אורחו

 בקיבוץ שהה השגריר אפרת.
 בחדר־האוכל, אכל שלם, יום

החב עם ונפגש במטעים, ביקר
השג טען הביקור בתום רים.
 שאותו אחד דבר רק יש כי ריר
 מיב־ והוא להבין, מצליח אינו

ה־ של הדמוקרטי נה־ההכרעות

 נתן ״הוא גידם: טרומסלדור
תל־זזי.׳׳ לקרן יד

 בפאריס תערוכה בין 8
 הצייר קפץ במאדריד לתערוכה
 לביקור לוטן יונה הישראלי

 בפני להציג כדי בארץ׳ קצר
 החדש, ציורו סיגנון את ידידיו

 לוטן. כשנתיים. לפני החל בו
 מומחי-אמנות על-ידי המוגדר

אי של הציירים מגדולי כאחד
 נמכרים ושציוריו כיום, רופה

 אלפים עשרת שבין במחירים
את הציג דולר, אלף לעשרים

 ופתח עסקיו את הרחיב הצמרת, ספראיבג׳ די״ב
בתל״אביג. בכיכר-חמדינה ״דרג־סטור״

 ג׳ילדח צרפתיות, דוגמניות שתי מפאריס הביא הפתיחה לכבוד
 (מימין), דח־ברוקח פיליפ הצרפתי הבמאי של ידידתו סקאפן,
 מקונגו שר־המישפטיס של אשתו חיתה בי הטוענת גנדזדי, ונטאלי
דייב. שערך בתצוגת־אופנה, בעירום הופיעו הדוגמניות שתי שנרצח.

 ה־ המושג את ובעיקר קיבוץ,
 בסופו קיבוץ.״ ״שיחת קרוי:

 השגריר כי הוחלט עניין של
 לשיחת־ מייוחד באופן יבוא

 לאחר- שבוע שתתנהל קיבוץ,
 ממנה להבין יוכל ואולי מכן,
החלטות. מתקבלות איך
 אלי חלם בצעירותו 8'

ה אך עיתונאי, להיות לוי
 לעולם אותו הביאו נסיבות

 מיש- בעל הוא והיום הפירסום,
 את זנח לא לוי אך רד־פירסום.

 את לאור השבוע הוציא חלומו,
ני המכיל לב אל חלב העלון

בנוש ורכילות סקירות תוחים,
 הראשון בביליון פירסום. אי

 מיבצעים על מילבד לוי, מדווח
 גם ובעולם, בארץ פירסומיים

מזכי בין חילופי־תפקידים על
ש הבא בגיליון מישרדו. רות
 ״במשך מגלה: הוא מכין, הוא

דוג חיפשתי חודשים שלושה
 נענע. עם תה לפרסם כדי מנית

 לחתיכות צילום מיבחני ערכתי
הדוג את גיליתי לבסוף רבות.
 במיש־ דווקא המתאימה מנית
 המנקה שרה, היא זאת רדי.
 ממוצא שהיא המישרד, של

 היה לנכדים. סבתא וכבר תימני
להח אותה לשכנע מאוד קשה
 לבסוף אבל המיקצוע. את ליף
 במשך והתנהגה הסכימה, היא
 כדוגמנית־מלי- הצילומים כל

דה.״
 אב־ יושבי חוג נשיא 8׳

רי על אל קברניט סודוס,  או
יוסף היה מדוע הסביר יפה,

 ליטוגראפיות, בעיקר תמונותיו,
 עוזר איתן, רפי ידידו, בבית
 לענייני־ ראש־הממשלה יועץ

 הקא־ את שהחל לוטן, ביטחון.
 ,33 בגיל בציור שלו ריירה
 בחיל- קציךהנדסה שהיה בעת

 איתן של בביתו פגש ההנדסה,
 במטכ״ל, אגף־התיכנון ראש את

 (״אבראשה״) אכרהם האלוף
 בה בתקופה כי שנזכר טמיר,

 מיבצעים מחלקת כראש כיהן
 לישיבות נועד היה במטכ״ל,

 לוטן: לו הזכיר לוטן. עם רבות
 בישיבות עלי צועק היית ״אתה

 הקיש- עם ,תפסיק הזמן: כל
 לך. שמעתי שלא מזל !׳קושים

 ישיבות באותן שהיו אלה כל
 על שלי הקישקושים את אספו

 תלויים הם והיום פיסות־נייר,
 נייר פיסת כל במיסנרות. אצלם
 !״לירות אלף היום שווה כזאת

להצ רק היה יכול אבראשה
 אף שמר לא עצמו שהוא טער

 לוטן, של משירבוטיו אחד על
שלו. הקאריירה בתחילת

 העיתונאי של סיפרם 8!
מנ והפירסומאי שלו משה

 שר- בו הצל, פורטוגלי חם
 רכינוכיץ׳ יהושע האוצר
 מכיל רבה, בחריפות מותקף
 אחת. מעניינת עובדה לפחות

 ראש שיכנע כיצד מתאר הוא
 רבינו־ יהושע תל-אביב עיריית

טו רק לכתוב עיתונאים ביץ
 כך על-ידי העירייה, על בות

 של עבודוודעריכה להם שחילק
העירייה. של פנימיות חוברות
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 שלושת יהיו ביותר הגרועים התפוצצות. בפני עומד אתה ריגשית מבחינה
 עשתונותיו, את לאבד בלי אותם תעבור אם השבוע. של הראשונים הימים
 הזדמנויות לך יעניק השבוע של השני חציו דווקא ביותר. הקשה את עברת
תתגשם. שתיכננת העיסקה היצירה. בתחום במייוחד להתבטאות, מיספר

 אינם הס במגע. אתך הבאים אל ביחסך אותותיו את נותן העגום מצב־רוחך
 הס ולכן ועצבני, ממורמר להיות מאוד מוצדקת סיבה לו יש כי יודעים

 ביחס גערותיך. את לשמוע או התפרצויותיו את לשאת מוכנים אינם גם
שוועצמך. להשפיל מבלי לוויתורים, נכון הייה הנכונה. בדרך בחרת לעבודתך,
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 מוזר ממש במשגר. אפילו ואולי נוראח, במבוכה נמצאת בת־זוגך
ת כדי כה. עד בכך להבחין הצלחת שלא סו  הקשה, ממצבה לחלצה לנ
תו ר מתאמצת היא או  בי״אס חזיתית, עליה תסתער אל ממך, להסתי
ה הטעייה פעולות ביצוע תוך ממושך, באיגוף בחר ח הס  תגיע בך ן ו

ם המצב. את תלבנו ויחד ממש, בעזרתה היעד אל  למען תפעל לא א
רביעי. או שלישי ביום השבוע, כבר החוצה לפרוץ עלול המשבר זוגתך,

 מעשים או מילים על כראוי לחגיב על־מנת מסויים יצר לרסן עליך יחיד,
 ללא זמנך את מבזבז אתה — אבודים בחלומות תדבק אל אחרים. של

 יותר קצת קשיש. בן־מישפחה של במצבו אחריות ליטול עליך יחיד, תועלת.
אחת. מפעולה ביותר לעסוק כשתצטרך במייוחד לך, תזיק לא גמישות

 המפסידה. דווקא תהיי ואת — כיעורו בכל מתגלה החדש הראשון המאבק
 כמקור נוספת, פעם תתגלה, ביותר הטובה חברתך ייאוש. אל אבל

 לא אס להתבטל עלולה רצינית עיסקה אריה, בני עזרה. של אמיתי
ברווחים. כלל, בדרך לכם, שעזרו אחרים זלשתף שלם בלב לוותר תדעו
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 בלל. חשבת לא שעליה דרך לך יראו רכשת אשר החדשים הידידים
ה השבוע ת  העמל גל עליך. שהעיקה מהמועקה להשתחרר מתחיל א
ת צפי לפעול. ממשיך אותך שהציף  ולסיבוכים יותר, רבות להכנסו

ם הנובעים האירגוניים לבזבז. לא השתדלי א׳ ביום מסועפים. מעסקי
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 המתאים היום הוא שבת כספיות. ובעיות צרות מפח־נפש, של שבוע
 נחפזים, קשרים תקשרי ולא תיזהרי אם ומעניין. קצר למסע ביותר
 נטייתך קצר. פרק־זמן תוך ורומנטית גדולה ממש הפתעה לך מצפה

 תיכנע אל שלו. האחרונים בימים בעיקר השבוע, גוברת, להתחלות
אחד. ביום לבזבז תנסה ואל מדי יותר תבזבז אל עליו. התגבר לגופך,

 להתחמק תנסי אל במייוחד. קשה שבוע לפנייך — בת־עקרב התחזקי,
 אומץ־ הרבה שכל־ישר, מעט עליהם. להתגבר עלייך שיהיה מהאתגרים

 של בסופו לך, ויגרמו המשוכות על־פני לדלג לך יעזרו ועוז־רוח, לב
11|11תוותר. אל כלל. מבוטלים יהיו שלא הישגייך, על נחת־רוח המון דבר,
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תה במיקצת. המסובך הכלכלי במצבך לטובה שינוי  ידידים תמצא א
ם ת במקו תקבל הפחו ם שחם דע זאת, עם הדעת. על מ חסי תיי  אליך מ

שבות. הפכ מנשים במובן, יותר, ועוד מהפבפבים היזהר בחוסר-התח
 לא- במריבה השבוע, אותך, תסבך ולרומנטיקה לחולמנות נטייתך פכות.

ת תכניס בבר אם אזי, לך. ם — הזולת לענייני האף א תה סיי בכבוד. או
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 והמעמיק ההוגה אופייה לעשות. מה לך אין השבוע, בתחילת בשקט. שב
 פנימי משבר — השבוע המסתמנת המשבר תקופת את לעבור לך יעזור

 כך, כהוגן. להסתבך מסוגלת עדיין את רומנטי. או מכלכלי יותר ונפשי,
יוקרה. הכנסת לך צפוייה כן כמו רגשותייך. על עין שתפקחי מוטב

 בעיקר זולתך, ובחיי בחייו המתרחש את בסוד לשמור והכן העז רצונך
 מן לחלוטין עצמו את שתנתקי לכך להביא צריך אינו האישי, בתחום

 להשמעת מוגזמת מנטייה גם כמו־כן, היזהרי, העבר. על המחשבות
במלואו. ההווה את חיי להתגלות. סופם כידוע, אשר, קטנים שקרים

 - ביגואר 20
בפברואר 18

ם אינו זח חודש אי ת  — בן״דגים ואתה, בת-דגים. רומנטית, לפעילות מ
תו. שהצדק אומר זה אין — בך נוזף או עליך צועק הבוס אם  לכן, אי
ם אל  בעיקר כלשהי, תגובה מאידך, חיום. לסדר על״בך לעבור תסכי

 היטב חשוב שלך. המיקצועית הקאריירה קץ עבורך .תחווה השבוע,
ה ואל לפעול, כיצד אנשים. עם ממגעים שתימנע בדאי החודש פזיז. תחי

!י'
ס זני

 ־ בפברואר $ו
במרס 20

1998 הזה העולם


