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 לפקולטות: תשל״ב א׳ לסמסטר מועמדים הרשמת נמשכת
ה ק טי מ ת  מ

ה ק סי  פי
מיה בי

למדעים״ ״מוסמך התואר לקראת

 בפקולטה תשל״ב א׳ לסמסטר מועמדים הרשמת נמשכת כן
 וניהול תעשיה להנדסת

 לבלבלה במגמה
התואר לקראת

מך ס מו וניהול״ בבלבלה למדעים ״
 ומעלה 7 ציונים ממוצע השיגו אשר והביולוגיה הריאלית במגמות תיכון בוגרי

 הלימוד ומגמות הפקולטות על פרטים המיון. מבחינות פטורים הבגרות, בבחינות
הפקולטות. במזכירות לקבל אפשר

 בנין ,417 חדר מועמדים, לרישום במדור הסמכה, לימודי במזכירות ההרשמה
חיפה. הטכניון, קרית אולמן,

 .13.00—8.00 בשעות בשבוע, ו׳—א׳ בימים ההרשמה שעות

תענה. — בדואר הרשמה טפסי לקבלת פניה

ההנד והמחלקות הפקולטות לכל תשל״ב א׳ לסמסטר ההרשמה נמשכת כן כמו
ולרפואה. סיות

 תק- עומדים סוף״סוף
הש להתגשם. וותיך

 סיכוי אפילו יש בוע
 שאת מה את שתרבשי
מס מזה עליו חולמת

 תתפלאי, שבועות. פר
 תגרום רכישתן אבל

 ש- לבן־זוגן, גם אושר
ל ממשין עדיין אגב,

תן אהוב  למרות או
 עומד טלה, אתה, החזירית. התנהגותך

 ביותר. וקשה גורלית החלטה בפני השבוע
* * *

ה על יתר עובד אתה
 עצמן על ולוקח מידה,

 עלין שהממונים עבודות
 אתה עליך. מטילים אינם
ב קטן בורג הבל בסך

 לא אחד ואף מנגנון,
 מוטב לכן זאת. מעריך

ל מירצך את תפנה כי
 אשר אחרים, אפיקים

 סיפוק יותר לך יביאו
 לשלוט לרגש תן הרומנטי, במישור והנאה.

אותן. יקדמו לא וביישנות קשיחות בן.
* * *

 בך. בוגד בן הוא כן,
 שג- עד מעוצבן הוא
 תוותרי אל לכן עון,

היה אחרת השבוע,  י
גי ממש הבא החודש
הח לא עוד הינום.

 ההזדמנות את מצת
ענ רק זח האחרונה,

 אל סבלנות. של יין
 ואל מדוכאת תיראי

 חוא עצמן. על שמרי בהססנות. תתנהגי
לפנייך. ויתחנן הברכיים על יחזור עוד

 שהציקה אישית בעייה
הול האחרון בזמן לך
פיתרונה. על ובאה כת

 עדיין נמצא אתה אומנם
 הולך הוא אולם במתח,
ה את תיקח אל ונמוג.

 ברצינות מדי יותר חיים
 כמו זבוב כל תראה ואל
ה סרטן, מזל בת פיל.

 יאיר דגים מזל בן שבוע
 זה — ובאהבה ברון אותו קבלי פנים. לך

השבוע. עצמן את תזניחי אל לך. ישתלם
★ ★ ★

הת בה בדרן המשך
שבו מספר לפני חלת
 משפחתן בני עות•

ל דאג ממן. מרוצים
 כלפיהם וגלה הם

מערי הם תשומת-לב.
 אף־על- זח, את כים

 מביעים לא שחם פי
 בת- חוץ. כלפי זאת

הפ נכונה לן לביאת,
 לא שלגמרי מכיוון הכלל מן יוצאת תעה

ומהר. — אותה חיטפי יבוא. כי ציפית
* * *

מר השבוע המזלות כל
א אידיאלי. חודש אים
 וליהנות לצחוק יודע תה

 בדרן המשך מהחיים.
 לה העזרה התחלת. בה

מתג מבת־זוגן ציפית
 הרומנטיים בחיים שמת.

 הקריר היחס הצלחה. —
 מבת־זוגך קיבלת אותו
 הקפא ומתחמם. הולך

א הקרוב, לחודש העסקיות תוכניותין את
אותן. להגשים הזמן שזה לן נדמה אם פילו

 בשבוע בחייך. מכריע צעד בפני עומד אתה
 ועתידך. לגורלך ביחס קלה תזוזה תחול זה

 נוספים. שלבים יבואו הזה, השלב אחרי
להיח בלא אותם עבור

 תזרז אל אחד. אחד פז,
 עוד אתה גורלך. את

 המקווה. לאושר תגיע
תמשי מאזניים, בת את,

 בלי חיים. לעשות כי
והק בחברה צאי היטב,

 החיצוני. מראך על פידי
 מכבדים אוהבים, כולם

ו — אותן ומעריכים
בטוב ורק אן רוצים

ה לקראת בטוחים בצעדים צועדת את תך,
לן. יועיל לא הסינוור אן הנכסף, אושר

* ¥ ¥
 ודאי ולן לאיש, הזיקה לא עוד זהירות

 נהגת בחם בדברים אפילו תזיק. שלא
ל לן בדאי בפזיזות,
אה להיזהר. התחיל

 ותפרח תשוב ישנה בה
זמנית. רק היא אבל

 החלטת אותו עסק,
 לשאת עשוי לפתוח,
עקרב, לן, רווחים.

 השבוע לרכוש בדאי
 נכס איזה או דירה
 ההצלחה אחר. קבוע

חדלת. מאחורי עומדת
 על להשגיח יש אולם במסעות, חרבו

האדום. על השבוע להמר כדאי הרכוש.
★ ★ ★

 את אירועים. הרבה של שבוע זה קשת, בת
 אל זמני. רק המצב אולם במתח, נמצאת
 סוער לוויכוח תיכנסי

תרעו בבן־זונן שיעורר
 קבלי לו. ותרי — מת
 שהם. כסו החיים את

ב לן יבוא גדול סכום
יה שלא חזהרי קלות.

 אדם לפזרנית. אותן פוך
 תוך תכירי אותו חדש
 יגלה עבודה קשרי כדי
 מרובה. התעניינות בן
 — קשת מזל בן
ה הוא השבוע — וצעיר אדמוני אתה אם

יצליח. ז— שתעשה מה כל שלן: שבוע
★ ★ ★

ל ולנוטים לחולי־לב מסוכן שבוע זהו
ידידים. על תסמון אל פנימיות. מחלות

במו-ידין. הכל עשה
 מפסיד ואתה בא כסף

שגי בגלל שוב, אותו
 של חסרת־הזדון אתו

ביותר. הקרוב ידידן
אשם. בו תטיל אל

 אל טלפונית התקשר
ו מכיר שאתה אדם

חשי לו מייחס שאינן
תו לן יביא זה בות.
 סיכסוכים רבה. עלת

והאינ האישי הכלכלי, במישור אישיים,
תוחלת. ללא זה, בשבוע צפויים טימי

★ ★ ★
 ה־ עצמן? חשבון על גם לצחוק יודע אתה

ל תיתקל לכן: ההזדמנות לן תהיה שבוע
הר בו שיש מבין מצב

 מלבד ההומור. מן בה
ה מצויין: שבוע זאת,
 והאהבה ההצלחה כסף.

אח מחזרים אלה כל —
אח וביחוד בן־דלי, יין,

ש היזהרו אולם רייך.
ראש את ״סובב לא זה

 אורבות הסכנות כי כם,
מה ביציאות הרבי לכם.
 ואל השבוע בסוף בית

ה זקנים. אנשים של לעצותיהם תאזיני
שהוא. נזק כל לן יביא לא הסוער '1ביל

★ ★ ★

 ידידה עם רבת השבוע
טובתן. דורשת טובה

כוו כל לה היתה לא
תי אל בן. לפגוע נה
 שלן הזעם לרגשות תן

דבר. לא על להתפרץ
ל סובלנות יותר גלח

אותן. הסובבים אנשים
טו לעצות אוזן הטח
 מזל בן לן שישיא בות
 עם סנטימנטלית פגישה

מן המבוגרת אשה  אל מספר. בשנים מ
 ערנות יותר גלה ההזדמנות. את תחמיץ
תן מושכת היא אם אפילו  מטעמים או

התחלת. אותה בדיאטה המשן אחרים.

לן צפוייה גדי.
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