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צלומי־פספורט
!ניו־רגע ! !

 עם ורא — שלם — הצטלם
 והבל מצוינים צלומי-פספורט

 !דקות מחמש פחות תוך
!במקום בו העתקת״מסמכים ! 

סודיות! — איכות — מחירות
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 תעלה השבוע תחילת
הוצאות :ביוקר לך

המשפ בחיי גבוהות
 ואולי קנסות, חה,

ל גם לשלם תצטרך
ב זה בשבוע רופאים.

 מחדש לשקול לך דאי
את, תובניותיך. את

_____________עוד החמצת בת־טלה,
 בי שחשבת אדם פעם
ל איפוא, תהססי, אל לך. חשוב הוא
בשגיאתך. הפעם ולהודות סליחה בקש

* * *
 המרץ, את תפעיל אס
 ואת נוח־המשיכה את

האופייני כוח־החשיבה
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להת־ תוכל — לך יים
שינוי־ על פה י גבר
לקראת המסתמן המצב

בת־ את, השבוע. סוף
לקראת מתקרבת שור,
דעי המקווה. האושר
אחרת עליו. לשמור
הצלחה הכספי: במישור
אכזבן. י ביותר ־אלין :
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★ ★ ★
 למאורעות תיתן אל
להר שעבר השבוע של

ב המשך אותך. תיע
 אם התחלת. בה דרך
נ צעדיך לבלבל תדע

הצל לך צפויים כונה,
תאו את, רבות. חות
במהי מתקרבת מה,
 לקראת הבזק רות

בק לא חמור. משבר
 י־ בבית לשבת הרבי ממנו. תירפאי לות

ממיסים. להיזהר יש מטיולים. הימנעי
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שיקולין, את הפעל
עצו את גם קבל אבל

תר אחרים• של תיהם
ללשון־ העצות ■את גם

תא ואל אתה, מעשיך
עיוור. באופן להם זין

 תוליד מעניינת פגישה
לן, דרמטית. חווייה

 היכרות מצפה מרטנית,
ממך. מבוגר אדם עם

נצלי בחיים. דרכך בהמשך לן יעדור הוא
השבוע. בקניות הרבי מזאת. נהנה הרא אותו.

★ ★ ★

 כל יגלה החדש המצב
 חלקן אפשרויות, מיני

הר ואף מאוד נעימות
 אותן נצל פתקניות.
שקי עונש בתבונה.

 העבודה, במקום בלת
 בשירות, או לביאה,
הש את עלייך מעכיר

 בשבוע נורא. לא בוע.
־* וגם יישכח הכל הבא

לק בדאי העניין. את יזכרו לא הבוסים
 שינוי. בהן יהיה כי חדשות, פגישות בוע

★ ★ ★

בש שהתחלת המאבק
בינ נגמר. שעבר, בוע

להמ יכול אתת תיים
 השיג־ בעבודה שיך

 עוסק. אתה בה רתית
 של הצעותיהם את קבל

 את רוצים הם ידידיך.

 בת־בתו- לן, טובתן.
הפת כמה מצפים לה,
 ב־ ביחוד נעימות. עות
 על תיפתר אישית בעייה

ידיד. עם שיחה ידי על

 כדי אלא השבוע, הפה את תפתחי אל
 העולם כל עם לריב מסוגלת את לחייך:

בהם אנשים עם קשרים לעצמן ולקלקל
ב להעדר יכולה את

 גס מתייחם זה עתיד.
 או מכתבים לכתיבת
התחייבו על לחתימה

ב פגישה שונות. יות
 הבא השבוע תחילת
 ותגרום אותך תזעזע

 רציני. מפח־נפש לן
השבוע סוף לקראת
_____________ ו־ רוחן מצב ישתפר

 יותר ללכת יתחיל הכל
 ותבטחי מזוייפים מידידים תזהרי חלק.

בכוונותיהם. מלא אמון שיש באלה רק

★ ★ ★
 שבועיים, לפני התחלת אותה הפעולה

 באותה המשיכי לכן לן. מוסיפה רק
 את אותו הרומן דרך.

מבו אדם עם מנהלת
 צפו- יתקרר. ממן, גר

 רו- הרפתקה לן ייה
 בן- צעיר עם מננטית

מר עקרב, לן, גילן.
 שבוע הכוכבים אים
מסחררת. הצלחה של

לבן, השטחים. בבל
ם_______ בכסף אתה רוצה א

בעסקים. המשך נוסף, ■ז * *
 מאושרים, חיי״אהבה אתה רוצה אם
השני. המין בנות עם קשרים לקשור דאג

★ ★ ★

תש אחרת בן־אדם. שתהיה הזמן הגיע
 לן. נותרו שעוד הידידים מעט את רוף

 לסובבים יפה התנהג
 אותם. תרגיז אל אותן■
 שותפן את לא ביזזוד
 אחרת העבודה. לחדר

 קשים חיים לן צפויים
 בת־קשת, את, ביותר.
 סוף־מוף לבצע יכולה

 ה־ הפעם חלומן. את
 עברי איתן. הכוכבים

 איתו וקיבעי הגשר את
להת עלול זה פגישה.

מ הבא אדם ביותר. רציני לדבר פתח
חיכית. לה טובה בשורה לן יביא מרחקים

★ ★ ★

 שיגרתים בצורה זה בשבוע יתנהלו חייך
מאושרים. להיות ימשיכו המשפחה חיי

בטו רק רוצה זווגתן
מבק היא ואם בתך.

— לחסוך ממך שת
לך ישתלם זה !חסוך
בת־ חשבון. של בסופו

ב בקניות הרבי גדי,
 הדיאטה זה. שבוע
ת רק התחלת, אותה

קש בקשירת לך עזור
ואינטי חברתיים רים

 במסעות הרבי מיים.
ה הגדיים לבל מגורייך. לישוב מחוץ

אדום. הוא הצבע השבוע להמר: אוהבים
★ ★ ★

ב לן תעזור השבוע לן שאירעה גניבה
 חשבון של ובסופו חדשים. קשרים קשירת

 מכל מרוויחה את תצאי
הכוכ בכלל, הפרשה.

 שבוע לן מנבאים בים
 היא חפצים. איבוד של
 חושב. שאתת מה לא

 ב־ משחו באמת היא
במ תיווכח! עוד חייך.
שי יחול עבודתן קום
תתק אתה ניכר. פור
_____________ תגיע ועוד בתפקיד דם

או לא זה אבל רחוק.
 תהיה בגורלן. לשחק צריך שאתה מי

 להימורים. תתפתה ואל בעסקים זהיר
★ ★ ★

 אליו להתנהג המשיכי
 הוא ובחיבה. בחביבות

זה. את מאוד מעריך
 יעלם שקיבלת הבסף

 אם בכך. שתרגישי בלי
נוס עבודה לך יציעו

 ואת אותה קבלי פת,
 לאדם הועידי השכר
 יידע הוא לך! קרוב

לטובת בו לעשות מה ־׳
 עליו. חולמת כה שאת המשותף, העניין
 תרוויחי לבטח את — חשבון של בסופו

להימו מתאים אינו השבוע העניין. מכל
ה אם אפילו לבן, דגים. מזל לבני רים

!להיזהר יש — אתכם יסנוורו סימנים
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