
_ הורוסקופ
)33 מעמוד (המשך

 ללמוד, לטייל, יוכלו הם מאזניים.
המ רוחניים בעניינים ולעסוק
 הזמן זה בקיצור, אותם. עניינים
 דרך בכל הדעת את להרחיב
והרומאנ מאחר להם. שנראית

שהחו נראה להם, חשובה טיקה
 ליצור להם יעזרו הקרובים דשים

ול מעורער קשר להדק קשרים,
 והטוב הנכון הקשר מהו החליט
 הם מישפטיים בעניינים עבורם.

 מרוצים ויצאו נוחה מתקופה יהנו
מהתוצאות.

עקרב מזל #
 הכספיות בבעיות שיפור-מה

הק האחרונים שהחודשים לאחר
 הם עכשיו זה. בנושא עליהם שו

 מוצלחות, מעיסקות ליהנות יוכלו
 אם אליהם שיגיעו ומסכומי־כסף

 מישפח־ עזרה או ירושה על״ידי
 אחרים. ממקורות אף ואולי תית,

 שינויים יבצעו הם אלה בחודשים
 מהבחינה גם בחייהם, חשובים

ללימ הקשור בכל וגם המיקצועית
 אחרים ושל שלהם הבריאות ודים.

 יש אך חשוב, מקום אמנם תתפוס
המצב. לשיפור דרך

קשת מזל #
 בני״ עם יחסים על יהיה הדגש

 הקרובה. הסביבה עם ובכלל הזוג,
 האישיים, ביחסיהם שיטפלו חשוב

 קשר וכל שותפויות חיי־נישואין,
 וחוקיים פורמליים הסכמים אחר.
מבחי מצבם את לשפר להם יעזרו

 מכל כלכליות. ואפילו רבות נות
נישו על הוא הדגש האפשרויות

 הדרך את למצוא היא הבעייה אין.
 של האתגר זהו להצלחה. הטובה

 קשת בני בו. לזלזל ואין התקופה,
 משמעותיים בני-זוג להם ימצאו

 זמן. לאורך חייהם על שישפיעו
 עלייה מאפשרת הקרובה התקופה

מהבדידות. ויציאה בפופולאריות

גדי מזר ♦
 התקופה תשפיע הגדיים אצל

 הם עכשיו העבודה. על הקרובה
 שהם התנאים את להם לשפר יוכלו

 יזכו כך, על בנוסף בהם. עובדים
 ולאפשרות עבודתם, על להערכה
 עוסקים שהם התחום את להרחיב

 עצמם את להוכיח יתבקשו הם בו.
בצו זאת ויעשו נוספים, בתחומים

 הממונים את שתפתיע טובה רה
 ובני תשתפר, הבריאות עליהם.

 לגיזרתם. לב לשים יצטרכו גדי
 חזקה תהיה להשמין הנטייה
 ליהנות שרגילים מי על ותשפיע

מדי. ומזין עשיר ממזון

רדי מזר •
 התקופה. את היטב לנצל כדאי
 ולשים ליהנות לבלות, לשמוח,

 הוא הדגש היצירתי. הצד על דגש
 הרפתקות־אהבה בילויים, על

היצי הצד ספונטנית. והתנהגות
להש יוכלו והם חשוב, יהיה רתי

בת עצמם את לקדם בו תמש
 עניין. בהם מוצאים שהם חומים

 יוכלו הם בהם שטמון מה את
 ומבלי טיבעי באופן עכשיו להוציא

 מקום יתפסו ילדים ביטחון. לאבד
 יחנו מהם חלק בחייהם. חשוב

יצ אחרים המישפחה. מהרחבת
הקשו בעיות עם להתמודד טרכו
 זה את יעשו אך בילדים, רות

ומשביעת-רצון. טובה בצורה

דגים מזר ♦
 או המישפחה במיבנה שינויים
ולבי לרכוש התייחסות המגורים.

 לבסס הזמן זה הרחוק. לטווח טחון
 מקוס״מגו־ לחפש אולי עצמם, את
 הם הנוכחי. את לשפץ או חדש רים

 להם למצוא לעצמם להרשות יוכלו
וק ביטחון יציבות, בו שיש מקום

בסבי עבודות לבצע כדאי ביעות.
 ספק אין בביתם. או מגוריהם בת

 החיים, בצורת משיפור שיהנו
המישפחתיים. והיחסים המגורים

 עצרו במדים שוטרים **שרות
ירושלים, במבואות התנועה את

 מכוניות־הפאר לשיירת לאפשר כדי
ה בדרכו שרובר גבריאל את ללוות

 בהר־המנוחות לבית־הקברות אחרונה
בירושלים.
 הראשון, ביום נפטר 41 ה־ בן שרובר

 מהמחלה יסורים של וחצי שנה אחרי
 ושבה העולם, על אימתה את המטילה

 בשנים מגוריו מקום בניו־יורק, נדבק
חבריו, בפי שנקרא כפי גבי, האחרונות.
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קצר. זמן שהו הם בית״ההלוויות.
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במהרה. פרשו הם מאיר. מוטקה

|1ך י  ראובן הצייר אלמנת ך
 בוכה אסתר, רובין, | .11 1

בבית״ההלוויות. התפילה במהלך
 שרובר, גיטה הנדבנית של בנה היה

שרובר. מיילס של אלמנתו
 למיילס גיטה בין ההיכרות סיפור

סינדרלה. של הקלאסי הסיפור הוא
 אבי פאפא, מז׳ורז' גירושיה לארח

 יחסי־ במחלקת עובדת החלה היא בנה,
 הערבים ובאחד במישרד־החוץ, הציבור
 אז איתן, מוולטר בהולה הוראה קיבלה
 מיילס את לארח מישרד־החוץ, מנכ״ל

 הוא היכרות של שבוע אחרי שרובר.
נישואין. לה הציע

 את מיילס אימץ החתונה אחרי מיד
לקא־ נסעה המאושרת והמישפחה גבי,

 פרצה גבי, של אמו שרובר, גיטה 1ך1ך1ך1
מחבריו אחד אליה כשניגש בבכי, 11 1 111

 מביטה כשהיא מבית־ההלמיזת, ביציאה דקה עמדה
 לצידה קרובה. דסות על להישען ומחפשת סביבה

במישרד־החוץ. עבודתה מתקופת ידידיה עמדו
מחבריו אחד אליה כשניגש בבכי, 11 1 11/

ערירית, שנותרה האם, אותה. ונישק גבי של הקרובים
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 במיוחד הגיעה דה-רוטשילד(סשסאל) נאדין הברונית פיסית. בה ותמכו

גבי. של חבר היה (סיסין) רובינשטיין אמנון חבר״הכנסת מפאריס.

 של עסקיו מרכז ונצואלה, בירת רקס,
 למיילס היה זה את זה כשהכירו שרובר.
 אך בלונדון. ודירה בשווייץ בית שרובר

 בית יבנו שהם תנאי: הציבה גיטה
 שישה בן מיגרש רכשו הם בירושלים.

 המשתרע בית־חלומות, עליו ובנו דונם,
מרובע. מסר 2000 על

המיל של כלתו גטי, אן כשבאה
 היא בארץ, לביקור גטי, פול יארדר
 היא האפשרות, לה ניתנה שאילו אמרה
 את דברים: שני בארץ רוכשת היתה
 שרובר גיטה של ביתה ואת מצדה

בירושלים.
 חלה ארצה שובם אחרי אחדות שנים

 על־ידי וטופל במחלת־לב, מיילס
 רופאו גוטסמן, ממוין הפרופסור

 מחלתו אך בגין, מנחם של האישי
 שוקל כשהוא נפטר והוא אותו, הכריעה

 הוריש רכושו כל ואת קילוגרם, 42
גבי. המאומץ, לבנו

 לעולמה הלכה שנפטר, לפני שבוע
 תנועת מראשי ידין, יגאל של אשתו
הפ — ושרובר ידין — השניים ד״ש.

להינשא. חשבו ואף דבר, לכל זוג כו
 בארץ בבתי־ספר והתחנך גדל גבי

 חוג־ חברי נמנו חבריו ועל ובחו״ל,
 הגדולה אהבתו הבינלאומי. הסילון
 מושבו מקום ואת לסרטים, היתה

 מגיע כשהוא בניו־יורק, קבע הקבוע
 מעולם, נישא לא הוא לביקורים. ארצה
הפרטיים. חייו על בקנאות ושמר

 קורה, מה הבינו שלא עוברי־אורח,
 שומרי־הראש ואת השוטרים את שאלו

 כשקיבלו קוברים. מי את האח״מים של
השם. את זיהו לא רובם תשובה,
המולטי־מיליונר בלטו המלווים בין

 מאיר העליון בית־המישפט שופט ידי
 דה־רוטשילד, נאדין והברונית שמגר

איפוק. על שמרה אך
 אמו־הורתו נשארה גבי של מותו עם

 גם אחיה. מלבד קרובים, ללא ערירית,
 קדיש, שיגיר מי היה לא בטכס־הקבורה

גבי. של חבר־ילדות מילא התפקיד ואת
 40כ־ וארך קצר היה טכס־הקבורה

 השכולה האם לחצה שבמהלכן רקות,
 חבר־ ביניהם מנחמיה, של ידיהם את

 אמנון והפרופסור מרידור דן הכנסת
 קרוב. וחבר גבי של גילו בן פורר, רוני

על העת כל נתמכה עצמה שרובר גיסה

כתפיה. על שבכה רובינשס״ץ
 עם ארוכות חתחבקה שדובר גיסה

רבות. שנים מזה ידידתה רבין, לאה
 שרובר גבריאל את ליזז איש 150
 העזו מהם מעטים רק האחרונה. בדרכו
 שממנה המחלה שם את רם בקול להגות

 ״המחלה על דיברו פשוס הם מת.
 ושאינה קורבנות, המפילה ההיא',

לעני. עשיר בין מבדילה
 טכס־ סיום אחרי מעסות רקות
 אלא במקום נותרו לא הקבורה

הקבר. את שכיסו ערימות־הפרחים
* { ד, ציי ₪ צפריר צי

ך1|־ י  כשהא־ הקבורה, לפני מעטות דקות ד1ך
1.1 1 1 ברכב-ההלוויות, מונחת עדיין לונקה 1

הטלית את ונישקה בנה לגופת שרובר גיטה ניגשה

 דה- הברונית ניגשה מכן לאחר אותו. שעטפה
 לאחר שהורדה הגופה, את היא אף ונישקה רוטשילד

באלונקה. סחזיקים גברים כששישה הקבר, אל מכן
2656 הזה ולם


