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 ב- חדש שלג תחילת
 ההתעניינות, שטחי

 עמוק עניין תגלה בו
 העוס- בפילוס.פיות

 וגדתות בנסתר קות
ל לך צפוי קדומות,

 השבוע. סוף קראת
הק בכל קונפליקט

יט כספים לעניני שור
או רבות, אותך ריד
 בשטח החלטותיך. את תדחה אל לם

 זוגות. בין פרידות צפויות — הרומנטי
# ♦ *

קש לך צפויים השבוע
 קבוצות עם אמיצים רים
רבי בימים חברות. ועם

 לך תתחוור וחמישי עי
אמי ידידות של פירושה

בפניך תפתח וזו תית,
ומעניי חדשים שערים

 עד לך זרים שהיו נים
צ השבוע בראשית כה.
ומתח, לחץ לך פוי

שלך. העבודה יכולת את ישפרו אלה אך
פחות. לא חשובה וותיקה •דידות — שור בת

¥ ¥ *

בקי- עיכוב כל נצל
 כדי המיקצועי, דומך
ול יכלתך את לשפר
 בשרונותיך. את פתח

אינ לפעילות עדיפות
 תשתלם טלקטואלית

הי לך צפוי מאד. לך
אנ עם קשרים דוק
 אתה שבקרבתם שים

 ואתה במידה מעוניין.
 — חדש בעסק כספים להשקיע עומד
בו. הקשורים הצדדים את היטב בדוק
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ב התפשטות לך צפויה
ומשפ חברתית פעילות

ל קידום שתביא חתית,
ו ילדים שלך. קריירה

 לך יביאו משפחה קרובי
 תבוא אם רבה. תועלת

ת אל — החלטה לידי
להשתלט, לרגשותיו ניח

ב המדובר אם במיוחד
מ ובשותפויות. עסקים

 לא עוד אם ירוק אור — רומנטית בחינה
נצלי. — סרטניוז לבבך. בחירת את מצאת

★ ★ ★

תמ אם — אריח בת
 שהדברים לצפות שיכי

במי מעצמם יתרחשו
ה — הרומנטי שור

 ציפ- לך שצפוייה רי
טע מכפי ארוכה יה

 את לקחת עלייך מך.
ו לידיים, העיניינים

ההתרחשו את לזרז
 הוא עם בייחוד יות.

ב לכת מרחיקי שינויים צפויים ביישן.
 רב. סיפוק המביאים הקריירה, שטח

★ ★ ♦

ל להיקלע עשוי אתה
 בשטח מוזרות נסיבות
 להישמר ותיאלץ הכספי,
 להימנע השתדל מאוד.

בר מחייבות מחתימות
תש ואל השבוע, אשית
 שלא בויכוחים תתף

צפו־ .תועלת לך יביאו
ת_________ ו בבריאות הפרעות י

 ועליית השבוע, בסוף
 עם גלויה משיחה כתוצאה נפשי מתח
בצורת. — הרומנטי בשטח קרוב. אדם

 למקום הקשור בכל שינויים לך צפויים
החל תקבל ילדים. ולחינוך שלך המגורים

 ליחסיך הקשור בנושא משמעית חד טה
מ בזה ויהיה האישיים,

 לקונפליקט פתרון שום
 הרומנטי בשטח ממושך.

 פתאומית התלהטות —
 מהירות באותה שתדעך

 ותותיר התחילה, בה
ומרי אכזבה של משקע

 — מאזניים בת רות.
ש התאומים מבן הזהרי

ו לחייך לאחרונה נכנס
ב מהם. לצאת מסרב
 הקנייה את לערוך לך כדאי זה שבוע
רב. זמן מזה כבר חולמת את עליה

★ ★ *
 תגזול הריגשי בשטח מוגברת פעילות

השבוע. בתחילת זמנך מרבית את ממך
יכב חדשים נושאים

 ליבך תשומת את שו
 וישפיעו שבת, לקראת

הקרו עם יחסיך על
 תקבל אל לך. בים

ב־ חשובות, החלטות
ל הקשור בכל יחוד

ו רשמיים עניינים
תש ואל משפחתיים,

ו ישנים הרגלים נה
— עקרבית בדוקים.

 זה שיהיה אומרים הכוכבים
הבחינות. מכל עבורך, נפלא שבוע

* ★ ★
 משמעיות חד מסקנות לידי לבוא תיאלץ
 וידידים משפחתך בני עם ליחסיו בקשר
 היטב שקול קרובים.

 ואל הנתונים, כל את
 בהחלטו־ רגשות תערב

פ אתה השבוע תיך.
ו רגשות לגילויי תוח

 אל אך רומנים, קשירת
קיי בחופזה. לנהוג לך

ל רבים סיכויים מים
ה שאיפותיך הגשמת

____________ — קשת בת נסתרות.
תי הרומנטית הבצורת

ה קשרי להידוק הזמן את נצלי משך.
בטיולים. הרבי הזנחת. אותם ידידות

★ * ★
ממך ותדרש חזק, כוח עליך יופעל
בייחוד פעולותיך, בניהול חכמה הרבה

ה בחייך הקשור בכל
והמקצועיים. ציבוריים
 לה ההצלחה בעקבות

צפוי לאחרונה זכית
 מגורים מקום שינוי

קרוב לאדם או לך,
 גדי בת אליך. מאוד

לה ההתקדמות —
תגיע לא מצפה את

ייאוש, אל אך השבוע,
 במאמץ תמשיכי אם

 על הכל יבוא עושה, את אותו
בתולה. מבן הזהרי בשלום. מקומו

* * ■*־

 הפעל אחרים. של עצותיהם על תסמוך אל
 לאתר תפחד ואל שלך, האינטואיציה את

ספ לך יש אם ״לא״.
ב בעיקר כלשהם, קות

בקנ הקשורות עסקות
ד ומסחר, מכירות יות
 ד־ כל ההחלטה. את חה

 לטובתך: היא כזאת חיה
 מאמינה את — דלי בת
 ומסרבת מדי, יותר בו

 בפנים. לאמת להסתכל
 בו תלוייה להיות במקום

לג נסי הבחינות, מכל
 מבן נעימה הפתעה עצמאות. יותר לות
להרבה. ציפית לא ממנו אריה, מזל

★ ★ ★
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ההצ תגיע סוף סוף
 בכל המקווה לחה

א בהשקעות, הקשור
 קבל וילדים. הבה,
 קור באותו אותה

כשח נהגת בו רוח
 לך צפוי קשה. יה

ה בתחילת נעים יום
ש תחוש בו שבוע,

ל אפשרות לך אין
 תצמחנה לא אך המתרחש, על השפיע

ו חיבה גלה חמורות. תוצאות ממנו
 ואל עליך, האהובים כלפי סובלנות

ד בת מעשיהם. על בשיפותך תחמיר
עצמה. את תוכיח שלך השיטה — גים
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במרס 20

ץ ב ש 1736הזה !ם1ו11ר. ת

 .תשבץ המעטפה גבי על ולציין תל־אביב ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי 3 יוגרלו הפותרים בין ״.1736

:מאוזן
 מבני .9 הצלחה• אי .5 וחרוץ. שקדן .1
 אותו אין .12 .,ו...׳ חלב זבת ,ארץ .10 נוח.

 המכות. מעשר .14 רטוב. •13 קרחת. לבעלי
 .19 בארץ. שמגדלים דג .18 התכופף. .16

 סינטטי חומר .22 מושח. .20 ממגורה.
 וואקום. .27 סל. .25 קמין. .24 וחזק• גמיש

 להחזקת משמשת .29 אגד. לולאה, .28
 חיבק. .34 הדר. יופי, .32 בלוף. .31 הגרב.

 .37 השבטים. אחד .36 מונחה. קליע .35
 טורף. עוף .43 שקט. דממה, .40 נוטרת.

 נגינה. תו •48 לאף. קישוט .46 נהרה. .44
 כולל שם .51 בסוסים. נוהג רכב, .49

 .54 צבאית. דרגה .52 חיים. ובעלי לצמחים
 ששומרים כלשהוא עצם .55 התקוממות.

 בחשמל. מונח .59 קניה. .57 ״מזל״. בשביל
 .63 גף. .61 ואיננו...״. בוער ״והסנה .60

 אותה אוכלים .65 ידיים. רחיצת .64 נישא.
בחנוכה.

:מאונך
 .4 מצבה. •3 ער• אשת .2 פנקס. .1

 .7 מיניסטר. .6 בייגל. .5 קשה. מגפה
 בקרבת גר .11 בכתובים. ספר .8 ריקוד.
 בין מזיתים, אותו מפיקים .12 מקום.
 אמריקאי, יהודי קולנוע כוכב .15 השאר.

 יריד. .18 חרוש. שדה .17 הבוגר. כוכב
 התזמורת. ממשתתפי .21 ישעיהו. חזון .19
 תועלת. ענין, .26 בדין. חויב .24 אריה. .23
 תפוח .31 תג. .30 בארץ• שמגדלים דג .28

 .38 מים. של תל .34 מנעול. .33 אדמה.
 עוגנות לידו .41 בכדורגל. מונח .39 מרה

 .44 טרפאלגאר. קרב גיבור .42 אניות.
 .47 פנוי• גבר .45 לתחבורה. קואופרטיב

 .50 נימול. שאינו .49 מזוינת. התנגשות
 קדושה עיר .54 רעה .53 טורף. חי בעל

 מזהב. אותו בנו ישראל בני .56 למוסלמים.
בגוף. אבר •62 אלהים. •60 מערכה. .58

ו7<6 חשבץ
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחיסור חיבור פעולות של

816
ם +119 ס 11

 הגלוייה: על־גבי ולציין תל־אביב, ,136 לת״ד בלבד גלויות עליגבי לשלוח יש התשובות את
 למישלוח האחרון המועד במיספריס. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון ״.1736 ״תשבץ

.14.12.70 — הפיתרון

ספרים• פרסי 3 ועוד ל׳׳י 20 סל כספי פרס יוגרל נכונח הפותרים נין


