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 לבלות יצאו שהם מההרגשה
אחרת. בארץ חופשה

לימודים •
 שיחליטו מתלבטים, הם אם
בלי להם יילד השנה לחיוב.
 תחום. באיזה חשוב לא מודים.

 ולדעת ללמוד חייבים הם הרי
או מעניין הכל שטחים. הרבה

 בזה לעסוק חייבים לא הם תם.
 נהנים מאוד הם אבל כך, אחר

לה יישלחו חלקם מלימודים.
צ ומת בחו״ל קצרה שתלמות

מזהו יותר ריך
מישפחה •

הו קשה. קצת המצב כאן
קשי- קרובים או מבוגרים רים

חוץ, נרב■ שמדים
ודאגנים ם סובל■
שונאים מבטים.
אבל נ, 1לרי

את אוכלים
החזות זוהי עצמם.

בני של ה הנמל
תאומים מזל

 ונשענים להם הזקוקים שים
לכב השנה את יהפכו עליהם,

 זה לתחום שקשור מה בכל דה.
טו יהיו לא השנה הבשורות

 שבני״מיש- יתכן במיוחד. בות
 טוב לא יחושו מבוגרים פחה

 זו מבחינה ידרדר. אף ומצבם
 בה ואין שמחה, אינה התקופה
לשיפור. הבטחות
 בחשבון, זאת שיקחו כדאי

 אגב, ויתארגנו. כוחות יגייסו
ממח הסובלים מביניהם אלה
שו מהפרעות או כרוניות לות
 לגשת חייבים בבריאות נות

מח של שנה אינה זו להיבדק.
 מסויימות בעיות יש אך לות,

להתפתח. זאת בכל העלולות
לבינה שבינו ומה 0

מצ גדולות. ההבטחות כאן
 ושוב, אהבה. הרבה להם פה

 ברור תאומים, במזל כשמדובר
 ואחר״כך פרידות יחוו שחלקם

 מי כל חדשה. מאהבה יהנו
 צולעים קצת שלו האהבה שחיי

 להגיע עשוי בריאים, לא או
ולמ להיפרד שטוב למסקנה

 לפעמים יותר. בריא קשר צוא
 אלא בחירה, מתוך יהיה לא זה

לכך. יביאו הנסיבות
פת יתגלו מוסתרות פרשות

 מסויים. שינוי ויחייבו אום,
 יהנו תאומים בני שבין הפנויים

צפו חדשות. מפרשות״אהבה
 חדשות. היכרויות הרבה יות
 ליד אפילו לקרות יכול זה

 או במקוס״העבודה או הבית
 זה לחפש. צריך לא הלימודים.

 לכפילויות באשר מעצמו. יגיע
עוב זוהי שלהם, בחיי-האהבה

 בכך, מנוסים הם מוכרת, דה
 שיידעו עליהם לסמוך ואפשר

להסתדר.

 חשב עוזב־קיבוץ, פלג, שה̂ 
/  כאשר חייו עיסקת את מצא כי *
 לשותפות הצעה על בעיתון קרא

ל הוזמן כאשר בספריית־וידיאו.
 בכפר־שמר־ קאהן משה של ווילה

 היה העיסקה, בפרטי לדון כדי יהו,
לחלוטין. מסוחרר כבר

קא־ ביקש בשיחת־טלפון אמנם,
תמו רולר אלף 20־ 15 של סכום הן
 עם לדבר הסכים אן השותפות, רת

 לו התברר כאשר גם הקיבוצניק
 לכל להסתכם יכולה השקעתו שכל

דולר. אלפים ב־סז היותר
 המרוהטת שלו, בווילה בפגישה

כי לקיבוצניק קאהן הסביר בפאר,

 החובקים־עולם. עסקים איש הוא
 ספריות־וידיאו, כמה לו יש לדבריו,

 הספ־. על קלטות. אלפים 10 ובהן
 הציע שאותה בכפר־שמריהו, ריה

 בה יש כי קאהן סיפר לשותפות,
 שני תוך וכי קלטות, מ־סססו יותר

 רו־ אלפי הכניסה הפעלתה חורשי
מנויים. 150 כבר בה ויש לארים,
 במרכז הספריה ליד עבר פלג

 מיכ־ שזהו והתרשם כפר־שמריהו,
 הקיבוץ את שעזב מכיוון רה־זהב.

 והיה לכן, קודם חודשים כמה רק
 כי חשב הורשית, להכנסה זקוק
עבורו. אלוהים מתנת זוהי

 קאהן ררש השנייה בפגישה
הס אך דולר, 2000 בסך מיקדמה

 דולר. 1500 בסך במזומנים תפק
 על קבלה ואשתו פלג ביקשו כאשר
 בעלבון ספק קאהן הגיב כספם,

 תמוהה כי אמר הוא בגיחוך. ספק
 שהם מאחר זו, בקשה בעיניו

 60 ששוויו רכוש לידיהם מקבלים
וכי ביטחונות, שום בלי רולר אלף

בשביל ״יתלכלך" כמוהו אדם לא

וידיאו 14?
 את לבדוק פלג בא אשר ך*
ל גילה קאהן, שהכין החוזה ^

הש שתחת שם כתוב כי הפתעתו
 שהש- בחוזה נרשם כספית קעה

 בהוספת מתבטאת פלג של קעתו
 הסביר קאהן לספריה. קלטות 200

מב עדיף זה פיקטיבי רישום כי
 לו ואל והרישומים, הסידורים חינת

200 של שערכן מכיוון לדאוג,

 על בהרבה עולה קלטות־וידיאו
 פלג שהשקיע הסכום דולר, 8000

בספריה.
כמיק־ כי אמר לשאלה בתשובה

 יסכים לא השותפות, פירוק של רה
 כסף, במקום קלטות להחזיר ממילא
 גדול הקלטות של שערכן מכיוון
 הצביע הוא ההשקעה. מערך בהרבה

שער נאמר שבה בחוזה פיסקה על
רולר. 50 הוא אחת קלטת של כה

וגי בספריה, פלג ביקר לבסוף
 מע־ מורכבת שהיא לתדהמתו לה

 ומסר־ ומשומשות בלויות טיפות
חות עליהם שנשאו שחוקים, טים
 קודמות. ספריות־השאלה של מות
 כי העובדה אותו הדהימה יותר עוד

 150 היו לא בכרטסת־המנויים
בל 76 אלא לו, שהובטח כפי איש,
 שהם כתוב היה מהם 40 ולגבי בד,

קאהן. של אחרת ספריה של מנויים
לספ הראשון.הצטרפו בשבוע

 והגיעו בלבד, מנויים שלושה ריה
פלג הסרטים. איכות על תלונות
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פעוט. כה סכום
ספריית ^


