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 אתגר מחפשים אתם
ההז את לבם שיתן

 את להוכיח דמנות
התלהבות עליונותכם.

 השבוע תשרה כם
 התלהבות של אווירה

 הסובבים אלה על
י להזכיר כדאי אותכם.
 טי־ שנה היא שהשנה

ה מזל לבני בה ל * ט
 ל- אולי מוטב לבן, להינשא. החושבים

סיומה. אל תגיע שהשנה לפני הזדרז

★ ★ ★

תידרש, שמזרתך נראה
 כדי בעבר, מאשר יותר

דב כמה לאחרים. לסייע
 לא חסרי־חשיבות, רים.
ת יפה. יעלו דא צפויו
במקום הקשורות גות

שהשא נראה העבודה.
עושה אני ״האס לה:
 היא הנכון?״ הדבר את

במיו אותכם שתטריד
ת להיעזר תיאלצו חד. תכונו ת ב פייניו  האו

וריכוז. יושר סבלנות, שור: מזל לבני

★ ★ ★

במי הצלחה נשקפת
 כספים הפינאנסי. שור

 אליך להגיע עשויים
 ממה מהר יותר הרבה

 זאת לעומת שציפית.
מס להתרחש עלולות

הק אי־נעימויות פר
העבו במקום שורות

דוו שיגעו מבלי דה,
אם לן. ישירות קא

 שנולד הרעיון בצידקת בעצמן תשתכנע
סביבן. האנשים על גם להשפיע תוכל בן,

★ ★ ★
ליו יהיה  יצר לרסן ע

 להגיב על־מנת ' מסויים
 או מילים על כראוי

 אל אחרים. של מעשים
ת תידבק מו אבו בחלו

בז אתה — דים  את מבז
מנן  יהיה תועלת. ללא ז
ב אחריות ליטול עליך

שפחה של מצבו  בן־מ
גמי יותר קצת קשיש.

שתצטרן במיוחד לך, תזיק לא שות  לעסוק כ
אחת. ובעונה בעת אחול מפעולה ביותר

★ ★ ★
שלן האישי הקסם
מ להיחלץ לן יסייע

 הדימיון מבין. מצב
 אותך חנן בו הפורה

 להיראות עלול מזלן
 אנשים בעיני השבוע

ב כהפרזה מסויימים
 עלין המציאות. תפיסת

אכ מלהיות להישמר
 האנשים אחד בלפי זר

 ביותר. אלין הקרובים
בחול. לבשי שונה. באור ותיראה תימוג
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ל עשוי בחודש 21ה־
 בעל כיוס לך התגלות

 הקשור בכל משמעות
הרומנטית. לפעילותך

 יותר לן שיש תיווכח
ששי־ ממה ידידי־אמת

ת ערת. ת מתנו שיו מו  שי
חיי־חב־ אותך. יפתיעו

יסי ונעימים עליזים רה _____________
 מבעיות דעתך את חו

 עם התקשרות לחיסכון. טוב שבוע היום־יום.
מועילה. להיות עשוייה דלי, מזל בן

★ ★ ★

 פיתרו־ יימצאו השבוע
 שהעסיקו לבעיות נות

 מהחודש עוד אותן
להיח תצליח שעבר.

כס דאגות ממספר לץ
 את שהטרידו פיות

 זאת לעומת מנוחתן.
להת שתיאלץ ייתכן

 ריג- משבר מול ייצב
 הדבר יקרה אם שי.

 אם לשונן את שתגצור מוטב במשפחתן,
לרעה. יתגלגלו שהעניינים רוצה אינן
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 משפיע האנרגיה, כוכב שהוא מארס, כוכב
 לשלילה. או לחיוב פעילותך, -על ביותר
מת הרפתקנות, של שמץ בו שיש משהו,

טב ולכן בך, עורר . מו
 עצמך, את שתרסן אולי

צונן אם ת בר  את להטו
ת אפנק ל שלן הפעילו
בי. כיוון  קונסטרוקטי
 את למצוא עלולים אתם

בסצי מעזרבים עצמכם
 תצטרך קנאה. של נה

לז כדי משהו להקריב
 לך הנראה ביחס כות

תר חיוני * ה־ לשיווי ביו
 מן כתוצאה המתערער שלן, הנפשי משקל

לאחרונה חלק בה שלקחת הרבה הפעילות

★ ★ ★
 שנוגע במה זהירות יחייב השבוע סוף

 הקשור משהו לבריאות. או לעסקים
 על להעיב עלול באש

 מצוי מזלן שימחתן.
 של ,בסימן זה בשבוע
 גם לן יהיו להבה.

 ילדים עם הסתבכויות
וי שיולידו במשפחתן,

ההו בין חריף כוח
 לן וייראה ייתכן רים.

 מקור- לן נשקף כאילו
 יותר מבטיח הכנסה
הנוכ עבודתן מאשר

 ואל מעשיך את היטב שקול חית.
שלן. האינטואיציה על רק תסמוך

קשת
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 שום כי השבוע גם תיווכח השנה, בכל כמו
 אחת לא נדרש אתה בקלות. לן בא לא דבר

 שאינם מאמצים להשקיע
לתו יחס בשום עומדים

 ש־ גדי מזל בני צאות.
בידי קשורים עיסוקיהם

יו ברי־מזל יהיו הם,
ה שייוולדו ילדים תר.

ד יצטיינו שבוע ב בעתי
ובאיג־ מעולה בריאות

של לרמה מעל טליגנציה
_________ ב־ הקשור מאורע גילם.
 עליכם יעיק ידיד איבוד

 השבוע להצטיין עשוי גדי מזל בן השבוע.
ת בספורט ת ולוכו להישגים. זו בפעילו

★ ★ ★

מת אנשים הרבה שכל-בן על תתפלא
נמ שאתה איתן, הצרה להבינן. קשים

הבו ה״זאבים על נה
 מרבה ואינן דדים״
 את לאחרונה לשתף

 בבעיות לן הקרובים
באמת. עלין המעיקות

 השבוע לן צפוייה
 ,בע- הקשורה פעילות

 מעשהו בודת־כפיים.
יכ לן יקר אדם של

שלא למרות לן איב
 תצטרכי לבן. התכוון

 של שבסופו בפעילות, בן־זוגן את לעודד
יחד. גם לשניכם אושר תביא דבר

★ ★ ★

ש מכפי יותר תבזבז
ל להרשות יכול אתה

 בלתי־ אורחים עצמן.
עו צפויים תן. יפתי  או

 בני להיות עשויים אלה
תן שישהו משפחה בי  ב

 יש שתרצה. מכפי יותר
ק כלשהו איום לפ בנז
שן מסויים ריט רכו ה ב

צער. לך לגרוס עלול
וממת״ מזמנך יגזול בביגוד הקשור משהו

שבוע בסוף שבותיך.  הפתעה לן תיתכן ה
ת תצטרך בהימור. הכרוכה  ב־ מעורב להיו
ע כנ שהו של נסיעה תי שפחתן מי  מבני־מ

סגול. או אדום לבשי אלין. הקרובים או

זלי
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ם עם ופלים אגוזי
ה מעולה בטיב חדש מוצר מ ר ת ב י מ ו א ל נ י  ב

וטריותו. המוצר טיב על השומרת ביותר חדישה אריזה
אג׳ 50 המחיר בני־ברק לופלים, ביח״ר ״מן״ ע״י מיוצר

ל דו ג ת! . כו אי ב
ה! ,,גדול' ט קלי ב
ב ,גדול" צו עי • ב
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