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 לזה. זקוקה
מאוד. אותך

תאוחיס

ת  וזמין בני :טלה ג
 אלייך נמשכים החזק

ת לך ומקדישים  א
מ תשומת״הלב, מלוא
 שהסכס-אפיל אחר
 בימים מתחזק שלך
 כא״ רבה. במידה אלה

 משיכרון תשתחררי שר
ם תעשי טוב הצלחה,  א
 איך להרהר תתחילי

ת את לנצל  ההתפתחו
 אל _ והעיקר עתידך, לשיפור החדשה
ם. ידידים ואופן פנים בשום תזניחי  ותיקי

•¥• + *
מפ הצעות של שבוע

השטחים. בכל תות
 ובירורן בהצעות עיון

מוג לפעילות יביאך
 אושר לך שתסב ברת,

לב תשכיל באם ועושר,
ביו הטובה בהצעה חור
נכו מרנבה עייפות תר.
 סוף לקראת לך נה

 את לעניין נסי השבוע.
 סוף בנסיעת בן־זוגך

 את שקט. למקוס שבוע
 יהלמו בהירים צבעים
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 הוא תאומים, מזל נן

ת השבוע, הקובע,  א
ל ענייניך, התפתחות

 על לחסד. או שבט
תאו בת היזהרי, נן

 ל- פורקן מלתת מים,
ה ולהרגשת תיסכוליך
 מוטב שלך. התמרדות

מבו לאנשים לציית לך
 לשקול ובכלל, גרים

 אם צעדייך. בל את
בברי תזלזלי אל בכה״בבה. היא בריאותך

ת תחקי ואל אות  לא באוכל. חברותיך א
 מכתב לך• גם מותר להן שמותר מה בל

 מנוחתך. את מטריד רחוקה מארץ המגיע
לבן. לבשי געגועים. בך מעורר אך

? י,׳
לב מאוד מסוכן השבוע

 יכולות הן :סרטן נות
 בהרפתקאות להסתבך
לסיבו לגרוס העשויות

ובריאו .אישיים כים
ש־ לאחר רב זמן תיים,

 התקרית את תשכחנה
איפוא, מוטב, עצמה.

בקשרים להרבות לא
את ולהגביל חברתיים ________

חד אנשים עם המגע
מיום השבוע, בסוף בייחוד — שים

 בהיר. צבע לבשי שישי. יום עד רביעי
+ * *

ה העיקרית בעייתך
לש איך תהיה שבוע,

 נפשך, שלוות על מור
ת נוכח הפולי התקריו
 לא האחרונות. טיות
 השבוע עבורך זה יהיה
 הרבה ביותר. הטוב

 ענה ובמייוחד לכתוב
 תוכנית מכתבים. על

 לבצע תיבננת אותה
 סיכוי אין — מזמן

לפניך. החיים ייאוש, אל אך שתתגשם.
המאוחרות. בשעות בנהיגה היזהר
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תקו מתחילה השבוע

 תצטרך בה בחייך, פה
שוב ביוזמה, לנקוט
ש־ מוטב על־כן ושוב.

צע את בזהירות תתכנן
בתולה: בת הבאים. דיך

משחייה, במייוחד הזהרי
אל !מים ־ ומספורט

הו שאת לפני תאכלי
 כוח־המשיכה לים. לכת
 סוף לקראת יגבר, שלו

 השפעתך. תגבר מוצאי־שבת אחרי השבוע.
ורוד. לבשי קצר, זמן למשך :בתולה בת
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ב המתחיל התנגשויות ומלא חזק חודש
 השם: למען תריב, אל ממש. אלים, שבוע
 לאדם לגרוס יכול אתה

 נזק ביותר שלילי לא
תי ואל מאוד. רציני

אתה :לתאונות כנס
 לאסונות, לגרום עשוי
 אבל לכך. להתכוון מבלי

 תוכל שלא ספק אין
 סיב־ מיני מכל להימנע

 במישור אישיים, סוכיס
והאינ האישי הכלכלי,

 מישפט גם ייתכן טימי•
 בעזרת רק לפתור שאפשר סימפאטי, לא

!הבנה השבוע גלה והתחשבות. הבנה
* + +

 נהדרת הבנה מגלה אתה מאוד. משונה
ת גם השבוע. לבני־אדם שפ שפגשת האח

 בפניך ליבה את כה
חס מדי מהר ל בהתיי

מכי שאתם הקצר זמן
 אתה ובמקביל רים.

סו מגלה לנ הבנה חו
ה של הרשמיים ציגים

עצ ומוצא והסדר חוק
בדב איתם מסתבך מך

ב במה שהתחילו רים
 למתחרה תניחי אל כך.

 את להפר הסמויה
חסת את מנוחתך. ש ממה יותר לה מיי

ה תגיעי עוד לה. מגיע  היה שלא למסקנ
תכלת. לבשי עקרב: בת לדאוג. מה לך

עחע

 בדר־ לך יזמנו
יר פן היזהר
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 השבוע לנסוע. מרבה אתה
 כאחד. ואהבה אהבים כיס
הקרים שיקוליו חיקו

 גדולה הזדמנות מעליך
 כוח־ההרגל אושר. של

 את הוא, אף עושה,
הוא ודווקא — שלו

ה בהיערכות לך, מסוכן
 שבוע הנוכחית. מזלות

להח למעשי־פתע, טוב
לגי שרירותיות, לטות
 את, הנעלם. לעבר חות
 להת־ יכולה קשת, בת

,ג בימי בייחוד בלתי־רגיל, בחן ביו
הפיננסי. בשטח בעיסוקייך היזהרי .,ויד

 מנקודת גם הדברים את לראות נסה
 מעשים תעשה ואל האחרים, של מבטם

 הקרוב לאדם הגורמים
 גלה נפש. עגמת אליך
 חבריך בלפי טוב רצון

 קצרה נסיעה לעבודה.
 לך תביא השבוע בסוף

המיוחלת, השלווה את
 לפתור לך ותסייע

 השבוע מעיקה• בעייה
 שום לך ממתינה לא

בו חברתית הצלחה
 לך שכדאי כך לטת׳

 יופייך. ולטיפוח למנוחה הזמן את לנצל
בקרוב. ישתפר שהמצב, סימנים יש אך
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 בכמה לזכות עתיד ואתה — בהצלחה זכית
חיי והמקוריות הדמיון כי זכור נוספות.

 לרגליך, נר לשמש בים
הזהי מן יותר הרבה

 הקפדני." והתיכנון רות
 תתעלס אל זאת, עם

 ודאג הרגע מדרישות
 עם לחינם לריב לא

 רכישת ומכריך. ידידיך
הק דברים או ציוד,

כד לעבודתך, שורים
 בת השבוע. מאוד איות
 הכהה את העדיפי :דלי
בג הג׳ינג׳י. על השחרחר את הבהיר, על

מזל. לו יביאו שיערך בצבע דים
¥ ¥ ¥

לעו אבל בעסקיך• נסיגה חלה לאחרונה
במי לא־נורמלית הצלחה נחלת זאת מת

 הרומן :הרומנטי שור
 לנהל התחלת אותו
יימשך, מה, זמן לפני
לעצ תחשוב אל אבל

 אתה רציני. שהוא מך
 דבר של בסופו תחזור

 השאלה אשתך. אל
 תקבל היא אם היא

לכן, מחדש. אותך
 מעשיך את לכלכל עליך

זו. בשאלה במחשבה
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במדינה
)33 מעמוד (המשך

 והיתד, דם שזבר, אווה, את שלקחה טרה
 אחר־כך מגן־דויד-אדום. לתחנת פצועה,
תלו אהרון בגד והגשנו למישטרה, נסענו

תקיפה.״ על נה
 לתחנת־ד׳מיש־ מיהר גינסבורג אהרון גם
 אווה נגד והתלונן בו, הטיפול אחרי טרה,
 מצביעה אווה בעוד אותו. שתקפו על ובועז

 ובגבה, בצווארה בזרועותיה, שריטות על
 בועז וגם פצעידשלו, את אהרון הציג
ללא־פגע. יצא לא רביו

האש אהרון העלה התקרית אחרי יום
יש מישטרת ונגד אווה נגד חריפות מות

הח לאחר הביתה, חזר שיובל ״מיום ראל.
במ גם חיבלו לאיומים. נתון אני טיפה׳

חיי. על ומאיימים כוניתי
 הישיבות לאחת הגעתי שבועיים ״לפני

של הגט בתיק שדן ביודהדידהרבני, של
 שני עם המישפט לאולם נכנסה אווה נו.

 ללא לי, הסתבר שלאחר־מכן גברתנים,
רתח־ העולם אנשי שהם ספק, של שמץ

רכץ בועז ידיד
. בצוואר אותי שרט ״הוא . ׳ ..

בידיה החבלות את מראה גינסכורג־גרום אווה
. לכביש אותי דחף ״הוא . ״ .

בעינו הפנס את מציג בנו) (ליד גינסבורג אהרון
״ ... דם זב ״קמתי

 אחד אלי. ניגשו והם עלי הצביעה תון,
 איתו. שאבוא ורצה בגרון אותי תפס מהם
 נשרוף אותך! נרצח ,אנחנו איים: השני

הבית!׳ את לך
 עורך־הדין פרקליטי, על גם איימו ״הם

 שעצרה מישטרה, חזמין הוא ישראלי. דוב
נמלט.״ והשני מהם, אחד

 שידוע טוען אהרון בטלפון. הטרדות
 התחתון. העולם לחוגי הידרדרה שאווה לו

 אנשי אלי גם הגיעו השבוע ״בתחילת
 שירותיהם. את והציעו התחתון, העולם
 5000 תמורת היטב. לחשוב לך ,כדאי
 אווה את יותר יכירו לא לירות

 העולם מאנשי אחד לי אמר בועז,׳ ואת
 היא אם אבל למישטרה, דיווחתי התחתון.

 תהיה לא בתלונותי, לטפל מסוגלת לא
 בשירותים להשתמש ואיאלץ ברירה, לי

אחרים.״ אנשים של אחרים
 ללא שבוע עובר לא אהרון לדיברי

 בו בפגיעה איום וללא בטלפון הטרדה
 בית־המיש- של זמני צו שעל־פי וביובל,

 הפסיקה ״אווה ברשותו. נמצא ,פט־ה,מחוזי
 לבקר הזכויות את אפילו בו. להתעניין

רוצה היא עכשיו מנצלת. איננה היא אותו

 זה את לי אמרה היא שלי. הכסף את רק
ביני הטלפוניות השיחות באחת במפורש

 הקלטתי, האנונימיים האיומים כל את נו.
למישטרה. סירטי־ההקלטה את ומסרתי
 1 להפעיל לשילטונות צ׳אנם נתתי פעמיים

 שלישית. פעם תהיה לא סמכויותיהם. את
אפ אני גם לחיי. מתנכל התחתון העולם

 חיי.״ על להגן כדי כאלה אמצעים עיל
 מכחישה אווה האומללה. הפרשה

 התחתון. לעולם שייכות או קשר כל בתוקף
 בבית־הדין- אהרון על שאיימו ״הבחורים

 שבאה העדות אחת של בנים היו הרבני,
 במה כששמעו ושהתרגזו לטובתי, להעיד

בי לפתוח העומדת אווה, טוענת מדובר,״
להת ובכך לקוסמטיקה, סלון אלה מים
ה ״הפרשה אחרי שיקומה־מחדש את חיל

 אהרון.״ עם שלי אומללה
 1 על שנלחמים המוזר, הזוג בני שני
 בשבת ראו לא שנה, כימעט כבר ילדם

 הסרט ״על המשעשע. הסרט את האחרונה
 אווה, אהרון. אומר אוותר,״ כבר אני הזה

 מבטיחה היא אך מוותרת, אינה מצידה,
בבע להיתקל שלא תדאג הבאה שבפעם

הזועם. לה


