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 את מה יודעת את
 רוצה את אבל רוצה,
 התמורות מדי. יותר

 בשבוע שחלו לטובה
 השפיעו לא הקודס

 זה. כהוא אף עלייך
ה טלה. בת יפה, לא

 יישאר המצב שבוע
 תחשבי שלא סטאטי.

 לן ישתקו שהכוכבים
ל כי, פעמיים תחשבי אז החיים. כל

ו,״״ל. אחת, פעט רק חיה אה ידיעתך,
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לך, מתאים לא פשוט זה ,
 להבין קשה בן־שור.

ל לעצמן הרשית כיצד
ש־ כך כדי עד הידרדר

ל שונא בין תבחין לא
 שתעשה רצוי אוהב.

— מחודש תשבון־נפש
ש־ ■למסקנה תגיע בטח

חשובה, הדעת צלילות
ל־ הרגש כמ; אין אך

 כי הראש, בהפעלת להגזים לא נא אז
מאמץ. כל ללא הכי בלאו אצלך פועל

ח
שור

ב צפון שלך ה±!תיד
 טיבה כל אין ! שור

 שלא צניעות שתפגיני
 ישירה היי במקומה.

 ונסי כלביו וחביבה
 הרגשווג. את בו לעורר

 ש• סיכוי יש השבוע
 יש תצליחי. סוף־סוף

נור לא טמפרמנט לו
 יודעים רק אם מלי
 התאום, ואתה, ללחוץ. כפתור איזה על
דלי. בת של לשקשוקיה להתייחס לך אל
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ל נעימה אולי הבריחה
 לא בחיים אבל רגעים,

לפית־ באמצעותה תגיע
 ובבקשה כלשהו. רון

 לטעון תתחיל אל ממך,
 מעוניין לא שאתה שוב

יהיה, מה ; בפיתרונות
כש־ של סופם לדעתך,
(ב האמנותייס רונותיך

הכתיבה)? בתחום עיקר
האו אבל מהאולימפוס, ומתרחק הולך אתה

אגואיסט. תהיה אל אז לך! קורא לימפוס
•י * *

 עומדת לא את אס
 או טיול או מסע בפני

הכוכ אז כזה, משהו
 פא־ טעות עושים בים

דוו הם אבל טאלית.
 מתבלבלים, לא קא

 את לארוז נא לביאה.
 את ולגמור הפקלאות

 רצוי החשבונות. כל
 בהרפת- תסתבכי שלא
 הי- תתפתי, אל הנוכחית. האהבים קאת

!לעסקים טוב השבוע 2 שלך ההגיון כן
* * ■4

 לפיצוח קשה אגוז אתת
ה־ שזה יודע ואתה

 השתדל שלך. ״שארם״
 שבו למצב להגיע לא

לפי ניתן בלתי תהיה
 של העוקץ כלל. צוח

 אמנם הוא עקרב בנות
 השיניים אבל רב־עוצמה,

ב והרי חלשות, שלהן
 שואף אתה ליבך תוככי

 הציור בשטח כשרונותיך להתפצח. בעצם
מה. משום האחרון בזמן מתפתחים אינם

43$*?
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 מאזניים. בת ברצינות, לחסוך שתתחילי רצוי
 צעד כל המתכננת את, איך להאמין קשת

מר (מוגזמת), בדייקנות
כס לבזבז לעצמך שה
 הרי כעת. דווקא פים
 שיהיו היטב יודעת את

 בעתיד מאוד לך נחוצים
מאזניים בן רחוק. הלא

 אין כהוגן. התבלבלת —
ל מספקת סיבה עדיין
תח אם לדפרסיה, היכנס

ה בהקדם לחושיך זור
תחזור לא אס אפשרי.

 סכומי בהחלט. מוצדקת הדפרסיה —
בסוף באקראי לידך יפלו קטנים
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כסף
השבוע.
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 ב־ ושוקע הולך אתה שיפור. טעון מצבך
 לכל מעבר חשיבותן את ומגדיל בעיותיך

רא דבר פרופורציה.
 לשתות הפסק — שון

תח לך מצא לשכרה.
מ הליכה כמו ליפים
 שחייה ברגל, רובה

ה אשכוליות. ואכילת
ש שתבין הזמן גיע

 גיבור שום לא אתה
 בן היסטורי באפוס
כשה כרכים. שלושה

החוו יותר, צר מקום
 על שמרי עקרב, בת יותר. נפלאות יות

 הגבוה. השתלטן כלפי ביחוד ״פאטיו״,
׳' *־ *

 זו בספק. מיטלת אינה שלך האינטליגנציה
מת אתה מדוע להבין שקשה הסיבה דווקא
ו שני כל איתה קוטט

להק לך כדאי חמישי.
ל רב זמן השבוע דיש

 העתיד כנון ת מחשבה,
ש מה מסקנות, והסקת
מאו לאדם אותך יהפוך

 שתפסיק כדאי יותר. זן
בטל ערב כל לצפות
 ע בשב פעם ותצא וויזיה

 כל קשת, בת צח. לאוויר
 הרי חסר, עדיין החץ אם לפנייך. העתיד

בחיפושים. רצינית לא שאת משום רק זה

 י אחרת מחר זו, היום ז גדי בן זה, מה
להתפרפר. במקום ברידג׳ שתשחק מוטב

 הזמן הגיע כן, כמו
 עבודה לך שתמצא
 מן ותשתחרר מכניסה
חי בגורמים התלות
 לך יעזור זה צוניים.

גד ספק. של צל ללא
ו חביבה את — יה

 איפה אבל סימפטית,
 היית פעם הפילפלן

 יאוש אל אבל ;אחרת
 צופנים הכוכבים —

ו המיקצועי בתחום רע לא עתיד עבורך
האישי. בתחום ובטוח מצויין עתיד

* ★ ★
 לא זה למזלך, אבל, דלי. תמיד דלי, פעם

נו ליום מיום להיפך, ביותר. הגרוע המזל
 חסדם את הכוכבים טים

 כל כלפיך. ויותר יותר
 נכונות שלך התוכניות

 למרות אותן תשנה ואל
מ עליך שיופעל הלחץ

 דווקא שאינם כיוונים
 אילו טובתך. דורשי

 יותר קצת נשמע היית
סימ לא אדם של לקולו

 — ריאליסטי אבל פטי
ש הבוץ מן יוצא היית
 זאת, לעומת ובאשמתך. — נקלעת אליו

בידיך. יצליחו קטנים סכומים על הימורים
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ם לך יש  אך אישי קס
 משתמשת את לעיתים

שתח רצוי לרעה. בו
ש לפני פעמיים שבי
 סנפי- את פורשת את

ואתה, לראווה. רייך
הצל כל עם דג, בן

ובלימו בעבודה חתך
 שה- לומר קשה דים,

 מה הם שלך פלירטים
 מנסה אתה בחיים. רוצה באמת שאתה
 אותה. אוהב שאינך עצמך את לשכנע

 שתכיר רצוי -, עליה מת אתה למעשה,
ב מהבית תצא אל זו. חשובה בעובדה

לבריאות. להזיק עלול זה — רביעי יום

זו׳
אר 20  - ביגו
אר 18 בפברו

4 8*׳
תיס

 מגמד הגיע
 ובו!■ גדול
ספורט ציוד

מימי ותת• ימי

ד רו ח ני
ח1י3 ת ח /2'/ ע׳7>77 ו /00וןא€/ר ל/
ים רובי * סנפירים *
אויר לחץ רובי *
שנורקליטוכו׳ מסכות *

 הסביר" במחיר המעולה הציוד • נימרוד דרוש
המובחרות הספורט חנויות בכל להשיג

יה1הטלווי ללימודי האולפן
תחה שמה נפ ם ההר סי ר קו  ל

אנימציה גרפיקה 4  בטלוויזיה ו
 הגשה 4 בימיי * הפקה
 אפור 4 כתיבה * צלום

בטלוויזיה
 יערכו הקורסים במסגרת לפחות. תיכונית השכלה בעלי תלמידים מתקבלים
סגור). (מעגל אלקטרוניות מצלמות מערבת עם לטלוויזיה, הפקות התלמידים

ר— — — — — — ו ז ח ג ל ש — — — — — — —ו
עות ללימודי האולפן לבבי • הטלוויזיה מקצו

| תל־אביב. רמז, פינת ,106 ז׳בוטינסקי רחוב הרצליה, גימנסיה בנין

| הטלוויזיה. קורסי אודות מפורט פרוספקט לי שלחו נא
..........................................................במקצועות מעוניו/ת אני

י ............................................................................... : שמי
............................................. : כתובתי

 .18.00—22.00 בשעות בשבוע, פעמיים חודשים, 6 הלימודים: משך
ה מ ש ר ה  גימנסיה בבנין ,20.00—17.00 בשעות ה׳,—א׳ בימים : ה

תל־אביב. רמז, פינת ,106 ז׳בוטינסקי רחוב הרצליה,
מוגבל. המקומות מספר
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