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 הכספים בתי כלפי קשה קרינה
 אוהבים שכל־כך האריות, והרכוש.

 כסף ולהוציא בלוקסוס לחיות
 לאיש, דיו־וחשבוו למסור מבלי

 שהם לפני טוב טוב לחשוב חייבים
 מתנות לקנות לעצמם מרשים
 ואת רגילים, שהיו כפי ענקיות

 נפרד בלתי חלק שהיא הנדיבות
 שלא מי לרסן. חייבים מאישיותם

כלום. בלי נשאר חוסך,
 לאנשי- ,לעצמאים קשה שנה זו

 חייבים האחרים גם אך עסקים,
 ולחכות הרמה את מעט להוריד

 הכספי מצבם שאז ',88 לשנת
 כל או דירה מכונית, קניית ישתפר.

 כספית השקעה שדורש ערד דבר
זו. בתקופה מומלץ אינו - גדולה

לימודים •
 כל יצטיינו שבה שנה זו ׳87 שנת

 וללמוד, לצאת שחושבים אלה
 להם אין רוב פי שעל האריות
 במקום רב זמן לשבת סבלנות

 לא הוא וספסל״הלימודים אחד
 ישנו אותם, המושכים מהדברים

 מלימוד מאוד וייהנו השקפתם את
 המשך מלימודי או חדש תחום של

 והוזנה בעבר אותם שעניין בשטח
 לאלה באשר האחרונות. בשנים
 תהיה '87 שנת לומדים, שכבר

 יזכו והם עבורם, שנת״שיא
השגיהם. על רבים בשבחים

בריאות •
 מחדש עולה אלה בחודשים

 רוב סובלים שממנה הבעיה
 היא והכוונה כלל בדיד האריות
 מרס שכוכב זמן כל גב. לכאבי
 אי־אפשר גדי במזל נמצא

 שיטפלו וכדאי זו, מבעיה להתעלם
 כיום, המוכרות השיטות בכל בגבם
 קופת־חולים. דרך דווקא ולאו

 קונבנציונאליות הלא לשיטות
 הבעיה, את לרפא יותר טוב סיכוי

 והשמרניות המקובלות והדרכים
מעט. אך יעזרו

 תהיה הבריאות דצמבר בחודש
 מחלה על להצביע קשה רופפת, די

 רגישות נראית אך מסויימת,
 זהו - יותר שחשוב ומה לשפעת,

 להיפגע אפשר שבו חודש
 וידיעה שזהירות כך מתאונות,
 את למנוע עשויות מוקדמת
הפגיעה.

ובינה שבינו ומה #
 הרומאנטית השנה אינה זו

 עימו הביא הזה הקיץ ביותר.
 זמניות, רק חלקן קשות. פרידות
 יותר, שגרוע מה לתמיד. ואחרות

 לו אין זה בקיץ שמתחיל קשר כל
 לא הוא אם מעמד. להחזיק סיכוי

 הוא שהתחיל, לפני כמעט הסתיים
 תקופה רק מעמד להחזיק יוכל

ב יותר. ולא חודשים במה קצרה,
 ונוס כוכב ובנובמבר, אוקטובר

 את שיעמיד מה בנסיגה, יהיה
 קשה. במיבחן הקבועים הקשרים

 לשנה אחת עימו מביא זה מהלך
 קשרים מעטים. לא משברים וחצי

 פשוט ורופפים מעורערים
 - קשה שזה כמה ועד מסתיימים,

 אפשר כך אחר לטובה. הוא הדבר
 יותר, חיובי בקשר להתחיל שוב

 של ופגיעות ממריבות לסבול מבלי
בשני. האחד

 ינואר הרומאנטית, מהבחינה
 חדשות. בשורות עימו מביא '87

 אנשים עם יחסים על הוא הדגש
 עם או אחרות מארצות שבאים
 אומנם זו שם. השוהים אנשים

 גם קיימות אבל האפשרויות, אחת
 '87 ששנת כך אחרות, הזדמנויות

 רומאנטית, יותר הרבה תהיה
 בני אצל הצלחה תהיה אריה ולבני
 יהיו שיווצרו קשרים השני. המין
 שימחת־החיים יציבים, יותר

 ששכחו זוגות בין לשכון תחזור
 להגיע רב סיכוי ויש לחייך,

לנישואין. ואפילו קבועה לחברות

--------------------1✓ מעמוד (הלישך
 כך על מעידה בממשלה, לכהונתו

היטב.
 מודעי, של מעידתו על ישמחו רבים

 במישרד־ הקצרה כהונתו בגלל
 רדום שהוא זה, תפקיד המישפטים.

 שקט לאדם ומאפשר השנה ימות ברוב
 לכהן למשל) ניסים, משה (כמו

 לפתע הפך סקנדאלים, בלי בממשלה
השב״ב. פרשת רקע על חשוב

 זמיר, יצחק של הפיתאומית הדחתו
 לא דווקא, חריש יוסף של ומינויו
 להיפך, פופולאריות. למודעי הנחילו

 בו לראות התחילו המישפטית בקהילה
 וגם לשילטון־החוק, חמורה סכנה

 מפני לפחד רבים התחילו הרחב בציבור
בתפ ובמיקרה, לפתע, שנמצא האיש

זה. חיוני קיד
 כמה תוך כי ברור היה

מוד־ היה היותר, לכל שבועות,

מודעי
הלשון את לרסן

 את המישרד מן מסלק עי
 המהוות המוסקטריות״, ״שלוש

 מישרה־ של עמוד־השידרה את
ש המישפטים.

 יהודית בייניש, דורית — השלוש
 את שדחפו הן — צור ויהודית קרפ

 בפר־ אומץ־ליבו לפיסגת זמיר יצחק
 המישרד היה ובלעדיהן שת־השב״ב,

למצולות. שוקע
 זה. ניתוח לבצע מוכן היה מודעי

 כי המישפטית בקהילה מקווים עתה
 יהיה אשר יהיה — זה בתפקיד יורשו

 ירצה אם גם זאת, לעשות יעז לא —
, בכר•

 על־ מיסתורית, בצורה וכך,
 של מיקרי־לגמרי צירוף ידי

 בזו, זו קשורות שאינן נסיבות
מתוק. מעז יצא

החי
 דריינו

כתפינו עד
 ש תשע בת ילדה הגתה ירושלים ך*
 מיפלס את להעלות כיצד רעיון ^

המ של העיקרי ספק־המים הכינרת,
 קיצונית. בצורה לאחרונה שירד דינה,

 דלי אזרח כל יוציא החורף, לכשיבוא
 במי־ שיתמלא כדי לביתו, מחוץ אל

יאס מיכליות־ענק, יעברו ואז גשמים,
 של בסופו אותם, וירוקנו הדליים את פו

 מיפלסה. יעלה וכך לכינרת, מסע,
★ ★ ★

הבא, כר
הבא ברוך

 תביעה אשה הגישה תל־אבים ף*
 בבית־המיש־ סיפרה מבעלה, לגט ■>1

מצרו להתנחם ביקשה כאשר כי פט,
 שכנתה בחברת המישפחתיות תיה

 קיים בעלה כי זאת לה גילתה הגרושה,
 לה נולדה ממנה פרשת״אהבים, עימה

 שכנה לטובת אותה זנח הוא ואז בת,
בן. לו נולד ממנה רווקה, נוספת,
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