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 צלם־ כשראה מושבע. בשונא״צלמים ידוע החיוור״, ״הגשש שיית
 של גבה מאחרי פניו את הסתיר מצלמתו, את אליו מכוון עיתונות
אותה. ונישק שבקירבתה, פיתוי בפני עמד לא אך אילנית, הזמרת

 בם- שנים שלוש לפני ונד, ש
 פי- אז כששמע כפרים. סיבה
 הד שמיר, של עיסוקו על קולי
 תבליט- בו־במקום אצלו מין

 שברובע שלו לדירת־הגג שיש
ל נסע שמיר בפרים. 16ו?־

 ובמשך שבאיטליה, קראת?
 תבליט- את הכין אחד קייץ

 התבליט, הוצב כאשר השיש.
 בבית רבת־משתתפים במסיבת
 הפסל את נישק הוא השחקן,

 לו יש כי וגילה מיצחו, על
 מכל אשתו: עם מיוחד סידור
נמצא הוא שבו בעולם מקום

2013 הזה העולס

 שבועות למשך וירד חגיגות,
 שם. לצייר כדי לאילת, אחדים

 של בכפרו נעשה הציורים אחד
 היד, לא חליף נלסון. רפי

 ״הוא הציור. מן ביותר מרוצה
 לנלסון. אמר חי!״ מספיק לא

 מלא־חיים,״ פיתרון לי ״יש
 לכמה הלך רפי, הא השיב
 כיבשות שתי עם וחזר דקות
 ואת לציור, אותן ״תכנים חיות.

 חליף אמר. חיים,״ יקבל הוא
 שתי את צייר העצר״ את קיבל

ל אמר וכשסיים הכיבשות,
״צדקת!״ רפי:

 הפקולטה לטובת שתיערך בית
לאמנויות.

שמיר עודד הפסל-צייר ■
 האף עם שוב השבוע מסתובב
ב הניקרה כל לפני בעננים.

 חבי- מתוך שולף הוא דרכו
 משווייץ, נוף גלויית לת־גלויות

פנטס ״מרגיש כתוב: שעליה
 לך נשיקות כנה. בידידות טי.

 למתעניי־ מישל.״ ולמאירה♦
 מישל כי שמיר, מסביר .נים
 הנודע הצרפתי השחקן הוא

 פי* הגדולה) (הזלילה מישל
 זול■ הזמרת של בעלה קולי,

לרא- נפגש איתו ,1גרלן ייט

 גלויות-נוף. לה שולח הוא
 פי- הוסיף לך,״ מבטיח ״אני
אש ולאשתך לך ״שגם קולי,

 שאליח ארץ מכל גלויה לח
אגיע.״
 הוא נוסף מרוצה צייר !■

 במוצאי שהציג חליף, מנחם
 ביקעת במלון האחרונה השבת
 ציורי- תערוכת באילת הירח

 ראש- של בחסותו מאילת, נוף
 במיסגרת כץ, גדי העירייה
 לצורך לעיר. השנה 25 חגיגות

 לבקשתה חליף נענה התערוכה
 מירי יחסי־הציבור אשת של

מה- חלק שאירגגה זיכרוני,

 הפירסומאי של אורחו היחחושק׳ שמואל
גולדברג, (״דובז׳ת״) יוחנן

 שתיית על ביניהם התחרו השניים ״בוטיצ׳לי״. והגבינות בבית-היין
 על לעלות מנסה כשהאחד כדת, השתכרו התחרות ובמהלך יין

 לבסוף דבריו. את ביטל ורודנסקי נאום, נשא דובז׳ה בקולו. חברו
בתחרות. תיקו של תוצאה על מכריזים כשהם השניים, התחבקו

 הממונים טובות. הפתעות כולן יהיו הן •השבוע, הפתעות לך יהיו אם
 את להוכיח השתדל אותם. תאכזב אל — תיקוות בך תולים עליך

 רכה ביד נהג מעיניהם. ייעלם לא והדבר כשרונותיו, ואת אחריותך
 להביא עלולה העצמאיים מאווייה את לכבול נטייתך בת־זוגך. עם. יותר

 אתה גס דבר, של בסופו מישאלותיה. את להגשים לה הנח להתנגשות.
ספורטיבית. בפעילות התעסק זה בשבזע זו. יפה מהתחשבות נשכר תצא

 לא עוד ;מרץ מלא אתח נהדר. ושבוע חיובי חודש זהו בסך־הכל
 חושב אינך ן כעת אותך הסובבים אלה של הקטנות לניבזויות התרגלת

 החדש. ממצבך הנובעים היתרונות על אך־ורק אלא הבאות הצרות על
 על סמוך הזרם, עם שחת מדי. יותר לתכנן טעם גם אין כך משום

 את לפנק לעצמך להרשות יכול ואתה ואריח, טלה מזל בני
 באותו עצמך, על רק לחשוב לא נסה אבל — עצמך

הקרוב. לעתיד כוח ואגירת מסוייגות הצלחות של תקופה זוהי זמן.
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 ידידים ואירוח חברתית פעילות גדוש מעניין, סוף־שבוע לך מחכד,
 רכושך לך. הצפוייד, הכספית ההכנסה על מופרזת שימחה תגלה אל בבית.

 גלי מהפתעות. הישמר לכן, עליך. להעיב עלול חומרי ונזק בסכנה, נתון
לתאונה. לגרום עלול פזיז מעשה — בידייך הקשור בכל שישי ביום זהירות

 במצב עצמך את תמצא בן־זוגך. עם יחסיך יתחדדו סזף־השבוע לקראת
 תעסיק לא בלתי־צפוייה היכרות לתוקפנות. יוצאת־דופן ובנטייה מתח של

 אל חולפת. אך טעונת־מתח, מסקרנת, קצרה, תהיה היא רב. זמן אותך
מאוד. להתאכזב עלול אתה נוספת, מעבודה מיידית להכנסה תצפה
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 או פחות — אירע כבר השבוע לך יקרה אשר שכל הוא אותך שמרגיז מה
 רומנטית אישיות בשביל אכזבה זוהי קודמות. בהזדמנויות — יותר

 מתחת המסתתר חבריא שחוש־חעסקים העובדה לאור בייחוד שכמותך,
 לישון השתדלי זמן." של ביזבוז גם ״זהו : לך אומר שלך לחוסר-האונים

בידיים. קצת עצמך את וקחי מדי, יותר לאכול ולא זמן מספיק

 למה גבול יש שאולה. ביגון אותך תוריד עוד שלך המטורפת האמביציה
 הרגעיות. הקפרזיות בשם או החברות, בשם אנשים על לכפות שאפשר

 עוד טוב שלך והלב טוב, הוא שלך האופי דבר של שביסודו מכיוון אך
 ברגע רק גם ולו באמת, פזיזים מצעדים להירתע עשוי אתה יותר,

.סוס1לכן. קודם כבר עמדת שבו למצב אותך, יוביל כוח־הזורגל האחרון.
ני 21 ו  בי
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 בחלקה. מוצדקת הצער, למרבה היתה, שונאיך עליו שמתחו הביקורת
 וביעילות, בקפדנות זאת, עשה המעוות. את לתקן עליך יהיה השבוע

 אין שלו בחיי־האהבה שחקים. תרקיע והאישית המיקצועית ויוקרתו
השבוע. דווקא שתשתנה סיכוי ואין האחרון, בזמן פאסיבי אתה — שינוי

 לידיה. היוזמה את תיטול היא אם בחלקן ליפול עשוייח חלקית הצלחה
 נושה, אותו השבוע. ייעלם עליך, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב

 ייתן זה דבר במפתיע. עליו לן יוותר תוקפני, כה לחיות ידע שבעבר
.[111111בעתיד. העיקרית שאיפתן את להגשים לן ויסייע מישנה־מרץ, לך
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 אל מרעישים. שינויים יחולו לא מאזניים, בת שלך, חיי-האחבה במישור
 משיכה. כל כלפיו חשה שאינך למרות הנלהב, מחזרו את בגסות תדחי

 שהוא או בכל־זאת, תשתנה שהרגשתך או שלו; את לעשות לזמן תני
להתפרצויות. נוטה אתה הנוח אופייך למרות בן־מאזניים, ממך. יתייאש

 מצב את לשפר כדי פיזיים, וגירויים קוסמים בילויים על לוותר עליך יהיה
 כדי החופשי, באוויר ולטייל בספורט לעסוק שתרבה כדאי בריאותך.

 יותר הרבה למנוחה זקוק אתה הטובה. הרגשתך את לעצמך להחזיר
 החודש לסוף עד לאחרונה. לעצמך נוטל שאתה וממה סבור, שאתה ממה
בהיר. לבשי מזמן, עצמך על שנטלת בתפקידים לעסוק עליך יהיה

 שלך המנהיגות תכונת המתאימה. בהערכה השבוע יזכו ויושרן נדיבותך
 השבוע. לך שתיתכן בהזדמנות הולם ביטוי לידי היא אף תבוא

 היופי הרומנטיים. ביחסין המידה על יתר פיוטית להיות שלא השתדלי
לרוחן. יהיו שלא אחרות נטיות ממן ומעלים אותן מסנוור הדרמאתי
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 רומנטיים. או חברתיים לקשרים הנוגע בכל חוסר-ביטחון השבוע תגלי
 של יחם כלפייך לגלות עלול עמוקים רגשות לו רוחשת שאת מישהו
 תיאלץ אולם לביצוע, מדי מסוכן לך ייראה עליך שיוטל תפקיד זרות.

במישקלכם. בעלייה לזלזל נוטים אתם הפנימית. התנגדותך למרות לבצעו
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