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 בית חוג
בקרית־חיים

ההנהלה חברי בהשתתפות
 עופר פרץ
קריץ ראובן

 ביום שייערך לחוג־בית, מוזמנים ואוהדיה התנועה חברי
 קלבי, יוסף אצל בערב, 8.45 בשעה בפברואר, 26 חמישי,

 הרכבת ופסי ורבורג שדרות בין ,18 ל״ט) (רח׳ פראנק אנה רה׳
לשעבר). הצרכגיה (ע״י

ברמת־גו ♦
 של פגישה תתקיים בערב, 8 בשעה ,1.3.70 ראשון ביום

 בהשתתפות ואוהדיה, התנועה חברי
מסיס אלכס

״אורדע״). קולנוע (מאחורי דויד המלך גן ״עצמאות״, בקפה

(1וון!
ס ר מ : -

ל רי פ א נ
1 21 
1 20

 יכסו סוערים עננים
 השבוע סוף לקראת

 שלך. האהבה חיי את
תפ — נשוי אתה אם
 סוערת מריבה רוץ

 אם אשתך. לבין בינך
תי — חברה לך יש

בת- את, גם פרדו.
 דבש תלקקי לא טלה,

 תיפרדי את השבוע:
 אליך. מאוד הקרוב מאדם ארוך לזמן

ידידים. מעליך תרחיק המופרזת שתייתך

עיס־ לביצוע טוב שבוע
בת־ לך, בייחוד קות.
ט כסף אבל שור. שנננ

בקלות. יוצא בקלות,
ע שהתחלת עיסקה שבו  ב
בהצלחה. תסתיים שעבר,
באוב להתרכז השתדל

תפזול ואל אמד, ייקט
הו לצדדים. מן ז לק הז

בהס החפצים את נות
תן חפצת. א  רק היפהפיה לשכנתך הרבה קינ
סבל. לך ותגרום רוחך מצב את תעביר

★ ★ ★
 המציקה אישית בעייה

תיפ רב, זמן מזה לך
 אדם של בעזרתו תר

הש שאלת לך. קרוב
 פני על שוב תצוף כר

 תיכנע אל — השטח
 על וסמוך לסחטנות,

 במישור שיפוטך. כושר
 תיתקלי — הרומנטי

 באופן תאומה, את,
 לו דגים, מזל בבן לחלוטין צפוי בלתי

חייך. המשך על רבה השפעה תהיה
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במאי 20
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ט 22 ס ו ג ו א  - ב
ר 22 ב מ ט פ ס ב

חאזנ״ם
ר 2; ב מ ט פ ס  ־ ב

ר 22 ב ו ט ק ו א ב

עקוב
י 22 נ ו ט ת ו א  - ב

ב 2 2 ו י י י־ כ *•,ב

ר 2? ב מ ב ו  ־ בנ
ר 20 ב מ צ ד ב

תבלה בו סגור מקום
ת שבועו יאפ הקרובים, ב

 ולעשות לחשוב לך שר
חייך. של מסכם מאזן

ממא שתסיק המסקנות
ה זן לשפר לך יעזרו ז

בעתיד. חייך תנאי את
קש־ מצפים סרטנית, לך,

ם___________ י על־ידי כלכליים. י
לך יש מאומצת עבודה ־״

 — תיכנעו אל אלה. מקשיים לצאת סיכוי
אבוד. נראה שהקרב למרות הילחמו,

★ ★ ★

 בלתי-צפוייה פגישה
 לפזרן. אותך תהפוך
לרע זה ארוך לטווח

 ימים לך מצפים תך.
 לעבודה חברה קשים.
 כלפיך מגלה החלה
 — התעניינות סימני

 עורף. לה תפנה אל
 תשומת-לב, לה הקדש

 זה דבר של בסופו כי
מ עגמת-נפש לך צפוייה לך. ישתלם

 אמיתי. לחבר אותו חשבת אשר אדם
★ ★ ★

מתחי המאזניים כפות
ת לות לכיוונכם. לנטו

תו המאבק  התחלתם או
— מספר שבועות לפני

 יזיק כי נראה ואשר
עצמו. את הוכיח לכם,

 מתחילים אתם דווקא
ולא הפירות. את לקצור

ו__________ מ בהתחלה. שנראה ב
ב להשתמש תהססו אל * ^

לכם הנראית הדרך את לפלס כדי מרפקים
שור כנכונה. טי, במי כרגיל. הצלחה הרומנ

תו שחשבת מישהו  לידידך השנים כל או
 המסוגל בנפש, כאוייב השבוע יתגלה הטוב,

ם בעיני אותך להשמיץ על־מנת לכל  הממוני
ת שניכם. על  התאפקו

עניי את תקדם מצידך
 מכניעה היזהר לכן נך,

 מרוסנים. בלתי לדחפים
ת הרבו עו ל מחוץ בנסי

ע עיר שבו  יש שם זה. ב
ש טוב סיכוי לכם  לפגו
שפיע אדם  על לטובה שי

ה כל לא חייכם. המשך
 לכן — הוא זהב נוצץ

 הנראה זה מפני הישמרי
כו אין זיכרי, בחברה. ונוצץ מבריק לן  תו

לכספך! אלא מתכוון, הוא אליך לא כברו.

★ ★ ★
חתו :הכוכבים מראים עקרבית, לן,
 לא ממנו אדם עם ודווקא באופק. נה
את יעבור כי ציפית ..

המ ויציע. — הגשר
 עצמך על לשמור שיכי

 מגע כל מייד ונתקי
 אי- הקשיש הגבר עם
 בלית-ברי- ניהלת, תו

 הוא ארון. רומן רה,
ב ן בשבילן לא בטח

 כשאת עכשיו ייחוד
כ להיראות מתחילה

הו קולנוע כוכבת מו
תה אל — כסף תרוויחי אם ליוודית.

הודעות. לן המוסר לאדם למוסרו ססי
★ ★ ★

ת התנהג בו  הוא אחרת לעבודה, לחבר בחבי
 התחנף העבודה. ממקום לסילוקך יגרום
״ לא־נורמלי שבוע אליו!

ק וטיולים לבילויים  בחי
שבוע הטבע.  כדאי לא ה

ת הדעת את לתת  לבעיו
 וכת כה בין הם כספיות.

שבי ואם ייפתרו לא  תח
הן  לעצמך תגרמי רק עלי

והבע רבה עוגמת־נפש
 יישארו. מקוסם על יות

לבי יביא ניפלא ערב
תס אל רופא. של קורו
מו ע לבית־חולים. להיכנס כי  לבעייה בנוג

תיפתר. היא דאגה, אל אתכם, המטרידה

★ ★ ★

 ביחסיך בייחוד לן. מחכה נפלא שבוע
ש בת״זוגתך עם ומשתפרים ההולכים

 בסדר להיות החליטה
ב אותה קבל איתך.

במי פתוחות. זרועות
מת הכל הפיננסי שור
 המשיך כשורה. נהל

 כה בין אתה לבזבז,
בבת־ לזכות עומד וכה

 של ניכר בסכום אחת
ב לעבוד המשך כסף.

ה ובמסירות. נאמנות
מעריכים שלך בוסים * ״
 שבוע מצפה גדי, בת לן, זה. את

זה. את נצלי תענוגות. רצוף שכולו
★ ★ ★

 שתגעי עסק כל עסקים. לעשיית טוב שבוע
ע בו שבו ה ב  אדם זהב. מיכרה יהפוך — ז

לין קרוב תך עזב א  או
הוא נורא, לא זמנית.
חזור כו י שי תמ לנהל ו
ם יחדיו ם חיי תפי שו מ

ם אבל מאושרים. תיי  בינ
ה את לנצל יכולה את

ת מצב חול להרפתקאו
 מצפת בן־דלי, לך, פות.

לא־נור־ הפתעה השבוע
ף מלית. _____ רק אותה. חטו

- * ה־ תהסס, אל דחילק,
 ואת פורים לא עוד בעוכריך. היא הססנות

? הטעם איפה בפורים. כמו מתלבשת שלן

★ ★ ★
ב להאמין יכולה את

משק לא הם כוכבים.
 אומרים הם ואם רים.

 להתנהג לך שכדאי לך
 הת- גדי, מזל לבן טוב
 בחביבות אליו נהגי

 מישא- כל את ומלאי
 ינסו מכריך זוג לותיו.

תן להוריד  מהדרך או
שנים. הולכת את בה ־׳ ■׳
 גם אפשר יש? מה שמרנים. סתם הם

 אז עכשיו לא אם לפעמים. להתהולל
 הטוב הטעם על לשמור העיקר אימתי!

בהח לסמוך יש ועליך התנהגותן. בכל
!האחרון בזמן לקרוא הפסקת מדוע לט.

ר 21 ב מ צ ד ■ ב
אר סי ו נ בי

ר 20 א ו נ  ־ בי
אר *ז בפברו
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