
והנסיבה הנסיו
•שואזג שי

לתח למערכת נשלחה תמונתה אשר בנגב, מגן מקיבוץ ארבע, בת כהן, רונית זוהי
ישראל. של והנסיכה הנסיך בחירת רות

 תמונותיהם את שילחי מקסימים. פחות לא — צברית או צבר בבית יש לך גם
 (עבור תל־אביב ,136 ת.ד. הזה״, ״העולם מערכת על והגיל הכתובת השם, בציון

 פתוחה התחרות התצלומים. מיבחר יפורסם שבוע מדי והנסיכה). הנסיך תחרות
בלבד. שש עד שלוש מגיל וילדה ילד לכל

טלי המיפלצות
 שבא היחידי הדבר אבל בא, פסח הגיע, אביב החודש, נל אמנם, שרו ילדים *■*

 הפסח. לכבוד עבודות־הבית מרוב כאב־גב אלא פסח, ולא אביב לא זה י ל | (
רון תי ששיגע ומה הגיע. כבר שהוא השם ב  היה בעצמה, מעבודת־הפרך יותר או
שרון לעוזי לו יש הזמן. כל מבעלי עזרה לטיפת זכיתי שלא  להשתמט פנומנאלי כי

מעבודות־הבית.

 ראתה וו, בת לא עוד שהיא למרות שלי, רוני נחת. לקצת זכיתי השבוע אבל
שן בחדרה הסתגרה שהיא אחרי בערב, שלשום העניינים. מה מאוד יפה מ  שעתיים, ל
 ומה שלי.״ המפגר ״לאבא כתוב: שעליה מעטפה לעוזי והגישה משם יצאה היא
 אתכן לשתף לי תרשו אז חרוזים. צרור אלא שיר, לא בעצם, שיר. במעטפה? היה

מזה: לי שהיתה בנחת

משתמם שמעבודות־ו!בית העיקו
 מת, כמו משתטח מיטתו על אבא

ת העיקר ת־הבי ישתמט. טמעבודו

 צונח, מיטתו על כביכול, עייף,
לצחצח. יצטרך לא שנעליים העיקר

 נאבק, שנתו עם כאילו שוכב,
האבק. להסיר יצטרך שלא העיקר

לון מסתובב סתם או  וחזור, ה
לעזור. יצטרך שלא העיקר

 טיפה, ועוד טיפה לאיטו, שותה
 ריצפה. לשטוף יצטרך שלא העיקר

 כך, או כן מתחמק, תמיד
הפח. את להוריד יצטרך שלא העיקר

הגאון, אבא
 בביטחון. שק־הכביסה ליד עובר
רן תקוע אמנם השק  בד
 בגרון, עצם כמו
 הכביסה, את אבא אן

לארון. זורק
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 :זה זהו — טלה בן

 ! לא לעולם או עכשיו
 שהתגלגלה ההזדמנות

 מתי יודע מי לידיך,
 תשכיל לא אם תשוב,

מ היזהר אך לנצלה.
 אשר אנשים, לדרוס
 להיות עשויים בעתיד

 לגביך. ביותר מועילים
 עליך יהיה השבוע

 שיחות גם ארוכות. מנסיעות להימנע
תועלת. כל לך תבאנה לא ממושכות
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נן אתה  אך זאת, יודע אי
 העוברים הקשים הימים
 טובים ימים הם עליך,

רן. מאד  זה דבר עבו
 במרוצת רק לך יתברר

בינ הבאים. השבועיים
 מהשמעת הימנע תיים,

קול־ וטרוניות טענות
מאמצים ועשה ניות, ______________

 כלפי יותר חביב להיות
ש הנפשיים הקשיים למרות ־אותן הסובבים

שוו
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בהירים. בגדים לבשי לן. יגרוםזה

★  ★  ★

 קודם, שחשבת כפי לא
 1 ההחלטות שבוע זהו

 עליך יהיה השבוע
ל סוף־סוף להחליט

לק כי לכאן, או כאן
ית ראשון יום ראת
 תוכל שלא לך ברר

 על ולרקוד להמשיך
 ברגע החתונות. שתי

 משתי באחת שתיבחר
 גם ואז לך, יוקל העיקריות, האפשרויות

לנעימים. ייהפכו החברתי במישור חייך

ג*י
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לק שתקבל המכתב
 מכיל סוף־השבוע, ראת
 הגדולה הבשורה את
 מזה מצפה אתה לה

ב״ ארוכים. חודשים
וה הבשורה, עיקבות

נוש שהיא משמעויות
 בעבודה מעמדך את,

 מעמדך ואיתו יתחזק,
 ההזדנד זוהי החברתי.

ו אוייג עם ארוך חשבון לחסל נות
מהגזמת״יתר. הימנע אך בנפש, שונא
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 תוציא לא השבוע גם
 תוכניתך את הפועל •אל

שך לטיול  באיזוד ממו
 מתגעגע. אתת אליו

או זאת, לעומת  של בו
רן ב  מחוצלאר׳ן, הטוב ח
מרו שימחה לך יגרום

טו כל ללא כי אס בה,
 הוא השבוע הנאה. בת

 סוף־סוף לפתוח הזמן
 עליך היה כי קובעים שהכוכבים במה

מן: לעשות גופך. נפח הקטנת למען מז

★  ★  ★

ט 22 ס ו ״ג א  - ב
ר 22 ב מ ט פ ס ב

נמ אתה הגיע: חששת, כל־כן ממנו המצב
ת צא  ההתקפה מפני מתגונן הגנה, בעמדו

 תיפ־ ■אל עליך. הכללית
שוט דון כמו על ב קי

 טחנות־ה־ נגד מלחמתו
 לפעול כיצד דע רוח
שע מלחמה להשיב כדי
ת או רה,  למנוע לפחו
 את, גס מכל. הגרוע את
ש כדאי מאזנייס, בת

מחב למנוע כיצד תדעי
תו לסחוב קנאית רה  או

 הטבע, בחיק פיקניקים קצרים, טיולים ממך.
ם או ת. דרכים הם משפחתיים בילויי מיו טי לגי

חאזנייס
ר 23 ב מ ט פ ס  ־ ב

ר 22 ב טו ק או ב

★  ★  ★
 אינח יוצאת-הדופן והופעתן התנהגותן

 אשר רבים :להיפן מאומה. לן מקנה
אותך, העריכו מקודם

 עתה אלין מתייחסים
ב מהולה בסלחנות

 תתפתה אל רחמים.
 כי עצמך את להשלות
 גנות בקרב הצלחתן

 אמת- היא היפה המין
ל* ניתנת בלתי מידה

 מחדש שקול עור.7עי
 בנקודות עמדותיך את

— בהתאם פעל רבות,
 הירח :עקרב בת לטובה. ישתנה והמצב
רב. מזל עימו מביא ומתמלא, ההולך

★ ★ ★

עקת
ר 22 ב טו ק או ■ ב

במבר 22 ו נ ב

ע קטן־אמונה היותך לעומת  מה לכל בנוג
ה להאמין נוטה אתה לן, שמספרים  אמונ

״ ה־ במילה כמעט, עיוורת
ת כתובה,  פי- ובסיסמאו
 לא כה עד אם רסומת.
 זו אמונתך לך הביאה

 שהשבוע, הרי נזק, כל
תו, ובמיוחד שי היז ברא

 כדבר יקרה לא פן הר
 עם עכשיו. דווקא הזה

טב הקרב, האביב ש מו
תן תחדל' מרנו ש ב מ
יו ותרבי לבוש, ענייני

 גם ספורטיביים. בגדים עם לרחוב לצאת תר
ת לימדי — תעזור לא שמרנות מהחיים! לחנו

משס
מבר 23 ב ו - בנ

מבר 20 צ בד

★  ★  ★
תן שידריך זה הוא כוח-ההרגל ה או

שהשבוע מאחר פעולותיך. בכל שביע׳
שיגרה, של שבוע הוא ,*_____

 אם מזה. טוב אין
 בדרכים לפעול תנסה

 עלול אתה אחרות,
מרו בקשיים להיתקל

 חלמת לא עליהם בים
ה בחלומותין אפילו

היזהר, ביותר. גרועים
 מהגזמה גם כמו-כן,
— כספים בענייני

 את בזהירות חשב
 שוקת בפני לעמוד שלא כדי הוצאותיך,

חברתן. של ההצלחה לעומת שבורה
★ ★ ★

ר 21 ב מ צ ד  ■ ב
נואר סו בי

לן, אדם עם קשר  ומשכיל, גבה־קומה בן־גי
רן יהפוך בו  הסלידה למרות ביותר. לחיוני ע

ן שעורר  בעת בעבר, ב
 הוא לראשונה, שהכרתם

תר המתאים האיש  ביו
תן להשתלב כני תו ה ב
 בן־ לגביך, עכשווית.

שבוע דלי,  שבוע הוא ה
ר ההצלחות שו הרו במי

שור בעוד מאנטי,  שבמי
ה חלש אתה העיסקי
פה התייעצות שבוע. ______________חטו

 כי לן שנידמה זה עם
תוע חסרת תהיה — עליון בר־סמכא הוא
ההיחלצות. את לן תביא ששיחה בעוד לת,

אר 20 נו  - בי
אר 18 בפברו

★  ★  ★

תיווצר חדשות בעיות
ב־ השבוע, לגביך נה

 במקום הפגרה עיקבות
הק החלקי. עבודתך

לפעי יותר רב זמן דש
 לאשתך ביתית, לות

ואהבת לבת-זוגך, או
אהבותיך תיפרח. כם

___________, ת ו ר ח א לאלכוהול ה
 יהיה כדאי — בעיקר

למ הגיע לא אהובך מעט. מהן שתרפה
צפוי. היה זה ז בתולה שהבטיח, רות

ה ועימו הגיע, הפסח
 אתם דגים, כבני אביב.

 שעליהם הראשונים
 לבקר החובה מוטלת

ב ולרחוץ בשפת-הים,
 זהו — והשבוע ים.

 בזמן הנכון המעשה
ב טיפול גם הנכון.

 אותם עניינים כמה
 רק דגים, בן הזנחת,

ה רוחך את ישקיט ובעיקר לן, יועיל
 ש־ דבר-מה דגים: בת נימפת סוערת.

 יביא בהיר, ביום כרעם ראשן על יפול
 רביעי ביום חביב. אדם עם קצרה לפגישה

 המציאה. את שתימצאי סיכוי קיים
_________________________3 3____


