
 למדי. שיגרתי שבוע
 חיי כרגיל. רבה עבודה
 יח- פושרים. די אהבה

א בו שטח סי־אנוש,
תו ישאו מצטיין, תה

 מרחיקות-לכת. צאות
ידי השבוע. לא אבל
ל תהפוך פושרת דות

 לך, לוהטת. אהבה
ה מנבאים טלה, בת

 הסובבים מצד אהדה של שבוע כוכבים
לטובתך. זו אהדה לנצל השתדלי אותך.
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אי 2ו מ  • ב
ני 20 ו בי

 מהשיעמום
— סרטנית

 בסימן יעמוד השבוע
הברתיים, בילויים של

 חדשים ידידים רכישת
קש של מחדש והידוק

מ זה שהתרופפו רים
 ב־ הקשור תחביב כבי•

 לן והמשותף סלאכת־יד,
ה חוגן מבני ולרבים
ותו עניין יעניק חברתי,

 אותן ויוציא לחייך כן
 רב. זמן כבר סובל אתה ממנו

באופק. קצרה רומנית הרפתקה

★  *  *

 יתנו הקרובים הימים
ל נדירה אפשרות לך

 מיק- מבחינה התקדם
וכס חברתית צועית,

אמ ימי יחד. גם פית
 לן יזמנו השבוע צע

 ליזום רבים סיכויים
במי גם חיובי מיפנת

 ואם המשפחתי, שור
ההזדמ את תחמיץ

ה לנפשות גדול עוול בכן תעשה נות,
באופק. קורצת רומנטיקה לליבך. קרובות

¥ * *

 השבועות אחד זה יהיה
ב והמרתקים הנעימים

שנים. זה שידעת יותר
 זוגן בן עם קשריך
 בגלל במהירות יתהדקו

בי או משותפת, נסיעה
 שבסופם משותף, לוי

מ עצמכם את תמצאו
 אל זה וקרובים אושרים

אי־ משהייתם יותר זה
ה אמצע ימי יהיו המשפחה, בקרב פעם.

זאת. נצלו מאוד. ומאושרים נעימים שבוע
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קב מגיעה. חיין אהבת
פתו בזרועות אותו ל

אי־ בשבילן. הוא חות.
 חיים לחיות תמשיכי תו

 למקום חברין מאושרים.
 את לנצל מנסים העבודה

בהם. הילחם כישלונן.
 בסופו הרי תוותר. אל
ה הוא אתה דבר של

 התייחס הים. ולא חוק
ל תיגרר ואל משפחתן לבני בהתאפקות

במסעות. להרבות גם השתדל פרובוקציות.
* * ¥

קונפליק לך צפויים
 לאחריות בקשר טים

 הנח עליך. המוטלת
ל שלן לאינטואיציה

החל בקבלת הובילן
 מקבלת והימנע טות,

 את הנוגדות השפעות
הי א׳ ביום שיפוטן.

 בכל מאלכוהול. מנע
רו לעניינים הקשור
 שבוע לן מצפה — ומשפחתיים מנטיים

הכלכליים. בתנאיו ושיפור רב־סיפוק

 להתבססות מאוד נוח השבוע
 מיקצוע:ת. או משפחתית שה,

 הפעם, אוח! יכזיב לא עצמי
 בעבר. רבים במיקרים

 את אם בת־מאזנ״ם,
 בפנייך ועומדת רווקה,

 התקשרות של אפשרות
 אסור מבטיח, גבר עם
 כמעט עתה. להסס לן
ה שתקבלי החלטה כל

 עצמה את תוכיח שבוע
 אל ומוצדקת. כנבונה

 חברות״ן עם תתייעצי
 לא כי שתחליטי, לפני

 בשטח לא אופן, בכל רוצות. הן טובתן את
האינטואיציה. על שתסמכי מוטב דווקא. זה
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 תיפסק כספיים בעניינים חיובית השפעה
עצ בכוחות להסתדר ותיאלץ השבוע,

ייגרם נוסף צער מן.
 הבטחה בעקבות לן

בסופו אן שהופרה,
נשכר תצא דבר של

צפוייה העניין. מכל
מעניינת התפתחות לן

 אולם הרומנטי, בשטח
להחיש לנסות לן אל
לא כי התהלין, את

לדב תן בכל. תצליח ___________
מ ולקרות לרוץ רים

אחרים בשטחים להתנחם תוכל אליהם.
בעתיד. פנים לן תאיר ההצלחה שבהם
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 הן השבוע, הפתעות לן יהיו אם
 היסוסים, אחרי סוף, סוף טובות.
 השתדל חשובה. החלטה
ו אחריותן את להוכיח

ב צא כשרונותין. את
ב לטיול השבוע סוף

להי יש החופשי. אוויר
 אתה מהצטננות. זהר

 תתמיד ואם מאוהב
ב נמצא אתה באהבתן,

ה לקראת הנכונה דרן
 לו זכאי שאתה אושר

 לידיד לב שים כן. כל
 כאדם מעריכו שאתה גבה־קומח,

הן כי השבוע, לעצותיו תשמע
★ * ★

 — דלי בת פניו, במראה שחל השינוי
 ברצונן אם חברתית. מבחינה לן יוסיף

 ההצלחה על לשמור
 המשיכי — החברתית

א מראן. את לטפח
להב־ מצפה גדי, תה,

מעבי מצד רת־תודה
 הם מזה. שכן דיך.
אותה. לן יתנו לא

 הם זאת, למרות אבל
עבודתן. את מעריכים

 עבוד בסבלנות. התאזר
 תקצור ועוד במסירות

 כן כל הלא בעתיד כי אם הפירות, את
בצמרת. שינוי :הראשון הסימן קרוב.

★ * *
 מוף רומנטית. מבחינה נפלא שבוע לן מצפה

שנג והכאב עוומת־הנפש על תפוצה סוף
האה בפרשת לן רמו
 שנסתיימה הגדולה בה
 לכבוש נסה מזמן. לא
 בבן־ לנקום נטייתן את

ש כל על החדש הזוג
 והתנהג לך, עולל הישן
 לו. שמגיע כמו אליו

 לן תגלה קצרה נסיעה
 שאם־ ,מפתיעה עובדה

ל משמעות לה אין כי
 מעמדן או עתידן גבי
ש לקח, אותן תלמד היא אופן, בכל —

למחשבה. חומר מאוד הרבה לן יתן
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ו יתבטל, לא המסע
 תבוא — יתבטל אם

קו הבטחה במקומו
גדולה, עיסקה סמת.
לבצע, החלטת אותה
לפועל. סוף״סוף תצא
 רווחים תישא גם היא

להשת נסה גדולים.
 שתרוויח בכסף מש

ב אבל נוספת, פעם
 אותן לסנוור להצלחה תיתן אל זהירות.
 את, אותו. ביצעת בטרם צעד כל ושקול

ה כל את זה בשבוע עירכי דגים, בת
אומ הרומנטי במישור שתיכננת. קניות

חולפת. היא אן הצלחה, לן צפוייה נם
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 הישראלי בית־הספר
בתכתובת התנ״ד ללימוד

ם ללמוד לכם מציע נ י ח  בשפה תנ״ך חוגי ב
הרומנית או הצרפתית האנלגית, העברית,

התנ״ך? את להבין כיצד *
ישראל עם של והעתיד ההווה העבר, *
וההתגלות. דניאל ספר *
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