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נהיגה ללימוד המרכזי בית־הספר

׳ י ח מ ש ״ .
 ומחירה. קלה בשיטה ונוחים טובים תנאים לך מביע

הטסט. במטלול לומדים הראשון מהשעור

ד ו מ י ! ה י ר ו א ת ל ם נ י ח
 מהוצאות 407־ לפחות לחשוך לך מאפשרת הלימוד שיטת

לכספך. מלאה תמורה ותקבל גבון תהיה הרשיון.
 ללא נוחים בתשלומים והשאר במזומן *07־ התשלום:

ריבית.

היגה רשיון לבעיות הקץ  הנ
המרכזי לנהיגה בבית־הספר למד

״שמחי״
.88 ,89 ,29 ,93 אוטובוסים ,846333 טלפון חולון, 63 שנקר רח׳

 121̂׳
השורט בושם

 הצופחי איווד-הבוטם ״
נטווים חח נו (!ויניח

ד1ב1 רבו ! 1־ ד י ד ,1ט81א ־1־ב ב ־י ר א כי

 הפופומויש להשיגבנל
המונחתת!

ה ל ה מ ש ד  ח
העברית: בשפה

״גמישונים׳׳
ה של שמם זהו — ׳״גמישונים״

 ״מרסי״, של החדשים גרבונים
מתאי שהם עד גמישים כה שהם
מיד ותהיה לגופך עצמם את מים
 מטר 1.50 (מגובה תהיה אשר תך

מטר). 1.75 לגובה עד
בלבד. לזוג ל״י 4.50

לציוד גבוה סנו ביו!
פתיחת על מודיע

הספר לבית הכנה קורם
 משד תשל״א. הלימודים לשנת והצבע הרישום ביסודות

הצהריים. אחר בשעות בשבוע פעמיים חודשים 5 הקורם

 תל־ ,26 הגרא רח׳ בית־הספר, במזכירות והרשימה פרטים
 8 עד 7ו־ בצהרים 1 עד 9 השעות בין ,31868 טל. אביב,
בלבד. בצהרים 1 עד 9מ־ ששי ביום בערב,

 האירח לא ההצלחה
 אל השבוע. פנים לך

יש זה בשבוע יאוש,
 עבודה המצב. תפר

 קיבלת אותה גדולה
תוצ תישא עצמך, על

תש היא טובות. אות
תבל מצבך את פר

 טלה, בת את, בלי.
 על להתגבר השתדלי

 ריב. לך צפוי לא, אם שלך. הקינאה יצר
חייכם. מהלך על להשפיע עלול כבד אסון

 מחשבה שתקדיש כדאי
מד אתה לעתידך. כ עו

שבוע ה ב פרשת־ על ז
 את היטב שקול דרכים.
שפיעו הם צעדיך. על י
לך, בעתיד. חייך מהלך

הכוכ מראים שור, בת
ר הצלחה בים שו ה־ במי

פאון עיסקי קי בי ו חיו
שור העיס־ הרומנטי. במי

ר לקרוס מתחילה שתיכננת, הגדולה קה  עו
במעשיך. שתתמידי בתנאי להצליח ועתידה

★ ★ ★
 ללמוד צריכים אתם

של העבר מכשלונות
 חייבם את ולתכנן בם,

במי בייחוד לפיהם.
 העובדה העיסקי. שור

 מוסיפה פזרן, שהמן
 אבל כבוד, אומנם לך

 לחשבון שתציץ בדאי
 יגמול זה שלן. הבנק
במי מפזרנות. אותך

תקרית להיות עלולה המשפחתי שור
תתגבר. במחשבה, תפעל אם קטנה,

ב להחליף תיכננת אס
 מקום את זה שבוע

תן ד דירתך, את או עבו
 עוד להמתין לך כדאי

ל אבל שבוע־שבועיים.
ה את רכוש זה, עומת

ב הרבה ובכלל, ריהוט,
השבוע. קטנות קניות
לה עשוי מעניין גילוי

אפי גדול, רווח לך ביא
 סרט״ לן, הוגנת. לא בצורה תנהג אס לו

שבוע מצפה נית, ביותר. נעימה הפתעה ה

★ ★ ★
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 האריות שבין לאמנים
 הפתעה השבוע מצפה

 מגורם לא־נורמלית,
מת לחלוטין. צפוי לא
ל תקבלי, אותה נה

 אחריה תגרור ביאה,
אי של רצופה שורה
תה לא עליהם רועים

 הרבי שליטה. לן יה
 לעיר. מחוץ בנסיעות

אלי מעניינים, מאוד אנשים תפגשי את
 וחולפת. קצרה לתקופה תתקשרי הם

★ ★ ★

 אינוז הרבה שאפתנותך
ה בחייך סיפוק מוצאת

 זאת לעומת משפחתיים.
 מאוד יפה מצליח אתה

חולף. זה אבל בחוץ.
 להתחיל לן כדאי לכן

לבני־משפח־ גם לדאוג
ר הרי אתה תן.  תחזו

בסופו־של־דבר. אליהם
שור המ — הכלכלי במי

 יהיה יקרה, בתולה לך, באשמתך. ירוד, צב
ב מזל בחייך. הגורלייס אחד השבו* ! •ו

ג ג

ת לבעלי ת הנטיו תיו  ■מ שביניכם, האמנו
ע סיכוי שבוע להגי ה ב  רק אבל להישגים. ז

שיכו בתנאי מג אתם אותה בהתמדה שתמ
 שניט. כמת כבר לים

ת בעלי קצועו החופ המי
 זאת, לעזמת שיים,
שבוע יבשלו  ברוב ה

שבו ואל מעשיהם.  תח
ב להזכיר שמספיק גם
ת כל ת הזדמנו מפו שמו

 יעזור לא זה צצים.
ך לכם. אתם הוא, נהפו

 בסנוב־ עצסם סמאיסים
שים שלכם יות מש ואנ

מאז בת לך, מחברתכס. להתרחק תדלים
בסופו. שיפוג מתח רווי שבוע צפוי ניים,

★ ★ ★
 לא מתכננת, את אותו דראסטי מעשה
זה נורא. לא לפועל. זח בשבוע ייצא

 הנוטף בזמן לטובתך.
 לן בדאי זכית, לא

 אל פעמיים. לחשוב
 זה שלהתחתן תחשבי

דב יש בחיים הכל.
 כבר ואם נוספים. רים

מי. עם תלוי להתחתן,
 מצפה עקרבים, לבם,
הצלחה. של שבוע
ההצלחה אבל בכל.
מה ואין זמנית היא

 לנצל נסו אופן בכל זה. נגד לעשות
הולם. לבוש על הפקידו תום. עד אותה

★ ★ ★
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2 ר 0 ב מ צ ד ב

 המראה על גם לחשוב להתחיל לכם כדאי
צוני שיכו אם שלכם. החי  של זו, בדרך תמ
עו הזנחה, ^ בו למצב תגי

 את ירצה לא אחד אף
 אנשים גם קירבתכס.

שבתם אותם  לידידים ח
 קשת, בת ולך, שלכם.

 מיק- את להחליף כדאי
 תתנווני. אחרת צועך.

 את כי יודעת הרי ואת
 הרבה לתרום יכולה
 נותנת. שאת ממה יותר
 את עברי אומץ. קצת

 הטעם איפת העיסוק. את והחליפי הגשר
לך. יאה לכולם שמתאים מה לא שלן, הטוב

★ ★ *
 הוא השני, המין בת ובין בינן הפירוד

 ותתפלא אליה. תחזור עוד אתה זמני.
לך. תחבה היא — ״.

 הרי היא ז הפלא ומה
ש זה אותן. אוהבת

זאת! מראה לא היא
הס אופיה בגלל זה

מצ גדי, בת לד, גור.
ביו שיגרתי שבוע פה

ש בשבוע אבל תר.
פעי לך מחכה אחריו

ה בשטח עניפה לות
ב הרבי עליך. אהוב ׳ '

ל מחוץ וביציאות בקניות הבא שבוע
לבלות. עת בבית, הסתגרת מספיק ב,״.

★ ★ ★

ר 2ז ב מ צ ד  ־ ב
ר 1־<> א ו נ י ב

ן מרבית את מקדיש שאתה זה מנ  לעבודה ז
ק רק שלך, הקאריירה ולקידום  לחיי יזי

 אבל שלן. המשפחה
ב בחרת עצמך אתה

ת עיניים חו רן פקו ד  זו ב
אין כוי ו  שתשתנה. סי
ה מראים דלי, בת לך,

 חלקית הצלחה כוכבים
 והצלחה העסקים בתחום
ר מרובה שו הרומנ במי

 שנפרדתם, לך כואב טי.
תיו בפרט שדו  היו שח

 דאגה אל אך לשווא,
מי ממלא תו תכירי ישנו. כבר מקו ם או  בימי

תן יפצה והוא הקרובים, בלן. כל על או סי

2 ר 0 א ו נ י  ־ ב
ר 18 א ו ר ב פ ב

־* * ★
 היא מאהובן הפרידה
 יחזור הוא זמנית.

 שיסיים אחרי אליך
יו הוא שליחותו. את
בו. רוצה שאת דע

 אבל לשמוע, תופתעי
בן. מעוניין הוא גם

 לו לשמור המשיכי
תס אם בי אימונים,

 יוודע זה — מהדרך טי
 הרי לך. יסלח שהוא בטוח זה ואין לו

 בן לך, קנאי. הוא כמה עד יודעת את
 אותו מאדם אכזבה השבוע תהיה דגים,

 זאת תקח אל אך הטוב. לידידך חשבת
קורה. זה לדאבוננו ללב, מדי יותר


