
ש החדשה הידידות
ל ותפרח יילד גילית
 אם אף נפלא. משהו
לקל תוכלי לא תרצי,

 גן אתה, אותה. קל
 לנסיעה התכונן טלה,

 ל־ תוסיף היא ארוכה.
 תרצה, ואם אישיותן.

 של קינאה לכיסך. גם
תצ לא לעבודה חבר
 ייכשלו סיכסוכיו דרכך. את לשבש ליח

הג׳וב. את לן דווקא יתנו והבוסים
* * ¥

ואפור. ;פיגרתי שבוע
 הרנה כך יימשך הוא
 לא להישמר עליכם זמן.

ול הגבול את לעבור
ב עתידכם את הפקיד

הפרי־< תקופת הגורל. יד
 קרוב מאדם שלך דה

ל מעבר תימשך אליך
 שי בסופו אבל מצופה,

 אלין ■שוב הוא דבר
 גורלן. עם והשל-מי שהוא כמו אותו קבלי

לעצמך תזיק־ ורק אותו לשוות תצליחי לא
* * ¥
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ממוש הפסקה לאחר
עצ להיות חזרת כת,
 השלווה את נצל מן.

 אתת ממנה היחסית
 את לקדם כדי נהנה

 לשפר בעבודה מעמדן
במשפ היחסים את
שו על עין פקח חה.

 לן הכפופים ועל תפיך
 מדברי־ תתרשם ואל

 לו תניחי אם — תאומים בת חנופה.
לעצמן. סבל דק תגרמי — עליין לרכב

יזיי\צ
יזו**

 על השבוע תסמוך אם
 ולא שלך, האינטואיציה

 החלטות לקבל תהסס
הכס במישור חשובות

 לרשותך עומדים פי,
 לעשות רבים סיכויים
ולהב מצויינת עיסקה

 ך לאוו עתידן את טיח
 אינה ההחלטה אם ימים.
 מלוא את הפעל בידן,

 לשכנע והשתדל הסמכא, בר על השפעתן
תצליח. ואז — עמדתך את לקבל אותו

* ★ *

 בפניך יעמדו השבוע
וע חדשים, אתגרים

 להתאמץ יהיה ליו
כש את להוכיח כדי

 בת- ויכולתן. רונן
 שלא הזהרי — אריה

רג בסערות להסתבן
 לגרום העלולות שיות

 ודיכאון. לאכזבה לן
 בקור־רוח, תנהגי אם

 הנאה, הרומנטיות מהרפתקאותין תפיקי
כה. עד חלקן מנת שהיה הסבל במקום
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עקרב
ר 22 ב טו ק או  • ב

בנובמבר 22

מ או משפחה מקרוב בלתי־צפוייה מתנה
 כגמולו. לו והחזירי אותה קבלי קרוב. ידיד
 חוזיות. מלא שבוע מצפה מאזניים, בת לן,

מתכ אתה אותה פעולה
 חודשים, כמה כבר נן

 ־ לשב השבוע תתבצע
 השבוע סוף רצונך. עות

ארו לנסיעות מתאים
 את יפיג גם זה כות.

הי בן. שהצטבר המתח
 מן מיוחד באופן זהר

 רחוק. לטווח הנסיעות
 סכנה לך שנשקפת לא

 דומה, משהו או פיזית
 בעקבות שתבוא דברים שהתפתחות אלא

בעתיד. רבות לן תפריע — .כזו נסיעה
¥ ¥ *

ה שהאנשים וההבנה האהדה למרות
לפ תיאלץ כלפ׳׳ן, מגלים אלין קרובים

ה הבעייה את תור
בכוחות לן מציקה
ל נסיונותיהם עצמן.

ויוסי ייכשלו, לן עזור
למ מיותר מתח פו
 בלאו גרוע שהוא צב

נעימה הפתעה הבי.
 סוף לקראת לן צפויה

אפשרות וכן השבוע,
תחת טובה לגמול ___________

קרוב. לידיד טובה
 את המסתירה קרובה, מחברה הזהרי

חלקלקיית. דברי של במעטה מחשבותיה
★ ★ ★

 מכריעים שינויים יעמדו השבוע של במרכזו
 למצוא עלול אתה המשפחה. לבעיות ביחסך

 ומהסס, נבוך עצמן את
הצפו שהשינויים מאחר

ויסו חריפים יהיו יים
 מכפי יותר הרבה דיים

 — קשת בת ששיערת.
 עלולה שלן הרשעות

הפסי בעוכרייך. להיות
 ב מסב רק להתטכל קי

 והשלימי שלן לפופיק
 אנשים שגם העובדה עם

בע הם בעולם נוספים
 כל ותבואי י־הם להציק חדלי קיום. זכות לי

העגול. לאדום טוב השבוע—המהמר שכרך.
★ ★ ★

מו רגשית. מבחינה סוער שבוע לך צפוי
 לא רדי מתמיד, יותר ער, שתהיה טב

ה ברגשותין לטעות
האנ כלפי אמיתיים

אלין. הקרובים שים
ברגשותיך, תשלוט אם

חבר להצלחה תזכה
 באנשים ותפגוש תית

ה במקום מעניינים.
 התקדמות — עבודה
ה בשוחה. אן איטית
ש אתה שבו דיכאון

 יחלוף באחרונה רוי
מח יותר קצת מקדיש היית אילו מהר.
נשכר. יוצא היית — הטוב לאדם שבה

★ ★ ★
 ק להעס עשויים בני־משפחתך עם יחסיך
 ורק אן מתרכזת את לראש. מעל עד אותן

 לב שמה אינן בילדין,
 הפתעה פחה.המש לראש
באמ צפויחל}■ נעימה

 תגזיס אל השבוע. צע
 ארוך. לטווח בהשקעות

ע אתה כך, תעשה אם
 אהד ברגע לאבד לול

ב־ תשוב שלא הזדמנות

— ■ 1.11■

 • בדצמבר 21
בינואר 19

זוי

י• שב השבוע בתחילת
 לצבור השתדל שקט.

תז הבא בשבוע מנוחה.
הפי כוחותיך לכל דקק
לך, גס והנפשיים. זיים

ל השבוע כדאי בתולה,
 בין להתאמץ. הפסיק

 עמל תראי לא וכה כה
 זאת עם יחד בטירחתן.

בני־בתולה, לכם, כדאי
ה לעומת מצוקה. לשעת לחסון להתחיל
אושר. בחובו צופן עתידכם הרעות, בשורות

זנים
 - בפברואר 19

ס 20 ר מ ב

 - בינואר 20
בפברואר 18  יותר. אף או שנה משן

ב השבוע כבר התחל
 קצר. זמן לפני במוחן שעלה הרעיון ביצוע
קרוב. ידיד בעזרת לבטח, יצליח הוא הפעם

★ £ £

 מח זה ! חזקים עצבים
השבוע. צרין שאתה

וח אחורין על שב
לק לא השתדל כה.
לקורקבן. מעל פוץ

 שיש במה השתמש
למ תגיע אהרת לן.
ב תצא לא ממנו צב

 לשעת חסון קלות.
 עומדת היא בי צרה.

ה זח לא אם החכם, הוא ומי בפתח.
 מראים לן דגים, בת הנולד! את רואה

 רבים. יבילו׳ים אהבה של שבוע הכוכבים
 אותו בהכרח איננו ״אהבה״ המונח אן

היי! לבן אליו. מתכוונת שאת מושג היז

 לה17למ
 סניפים 70 מ

 וים,בדדבים1ב/
 בחזפים
ובירידים

אין
נחו

וינוס■

 בשמחת משתתף תל״אביב המגדל מלון
ם: ומציע הנישאים הזוגות לה

 הנוחיות כל בולל מהודר זוגי חדר *
כוכבים. 4 בן מלון של והפאר

שמפניה. בקבוק *
פירות. סל *
במיטה. מלאה בוקר ארוחת *
 שלום בכל־בו הקניות על הנחה 57־ *•

חשמל). ומוצרי למזון (פרט
חינם. — שלום למצפה עליה *

ל כ 6ב־ ה ל״י 0
 54154 לטל. להתקשר נא בהזמנות

אתי. את ולבקש

מל-אבע המגדל מלון
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