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 הסינית המתנה
זיושה כל שתשמח
נומוק חכווץ

סמיים מץוכלים
כ״ץ רותי של ממטבחה

 מתכונים 112 ובה ומורחבת שניה מהדורה
שבהישג־יד. מחומרים קלי־הכנה, מיוחדים,

 1א. (הפצה: המובחרות הספרים בחנויות להשיג
 ע״י — מההוצאה ישירות — בדואר או ערמוני)
 לאור, הוצאה — לתמר ל״י 270 ע״ס המחאה משלוח
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 ביותר הטובה המתנה
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ורכיבה אילוף גידול,
 אבנון גדי ידי על שנכתב

בר־לב חיים של הקדמה עם
 זה מרתק תחביב המקיף בעברית היחיד הספר

 המלווים עמודים 300 בספר היבטיו! כל על
צבעים. בשני איורים במאות
(הפצה: המובחרות הספרים בחנויות להשיג

 - מההוצאה ישירות - בדואר או ערמוני) א.
 — לתמר ל״י 597*. ע״ס המחאה משלוח ע״י
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הספח שולחי בין יוגרל ליטר) 403(14 אמנה מקרר
 .294502 ,290646 טל. ו5 עליכם שלום בע״מ ושרותים ושווק יבוא ״פאן-אל" בלעדי: יבואן
ת סלון ת׳׳א תצוגה: אולמי  .2 הרצל מרכזי, מלוד חיפה .32 בן־יהודה אל־על) מרכזי(בי

 מרכזי, סלון ו:ג רמת רסקו. פסג׳ הנשיאים, סלון הרצל. פינת רמב״ם מרכזי, סלון :שבע ר בא
.27 ציון חובבי אירופה, פ״ת. ו.03 הרצל מרכזי, סלון :ראשל״צ .16 ירושלים שדרות
 המצורף. הספח את ושלח מלא פרטים לקבלת

 היום עוד הספח ושלח המתאימות במשבצות א סמן
מצידך. התחייבות כל ללא לביקור נציגנו הזמן או
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 ודוגמאטי, עקשן הוא לעתים
 מבלי דבר בל על להתווכח ומוכן

 לומר רוצה בעצם מה להתעניין
 להתבלט, אוהב הוא שכנגד. הצד

 יתירה, עצמית להערכה ונוטה
כנבחר. עצמו חש לעתים

 ושיל• לכוח שאיפה בו קיימת
 הוא גדולים, רעיונות לו יש טון,
 לפעיל ואף בגדול, לחשוב רגיל

 את לסכם יכול הוא זו. בצורה
 חטוף במבט זרים לגבי עמדתו

 לתת יש אם מיד ולדעת אחד,
לאו. אם בזולתו׳ אמון

 תוכנית של עיקרה את תופס
 ונכנס מהר, תופס במהירות,

 הוא אין עיכובים. ללא לפעולה
 של בפרטיה מוטרד להיות יכול

 פרטים להשאיר ומעדיף עבודה,
 זאת עם אחר. של לטיפולו אלה
ואינטו מהירה הבנה בעל הוא

 בכללותם, הדברים לגבי איטיבית
להח אותו מובילה אשר והיא
בעל הוא הנכונים• ולמעשים לטות

כותרת״ ״עלי מגיש לונדון
וציניות עוקצנות ביקורתיות,

מס להסיק זריז מהירה, החלטה
החלטו את לבסס ונוטה קנות,

 אינטואיציה של הבזק על תיו
 הגיון על מאשר יותר והשראה,

קר.
חו ולא מדי, פזיז הוא לעתים

 האפשריות תגובותיהם על שב
 לא מושך, אדם הוא האחרים. של

 וחוקר. סקרן תוהה, קונבנציונלי,
 להיות צורך חש רב, לחופש זקוק

 ללמוד אוהב מתמדת, בתנועה
ו אנשים למזג חדשים, דברים

ה החכמה עם חדשים רעיונות
 מעצמו לתת רוצה שלו. טבעית

 את למצוא לו קשה אך לאחרים,
לכך• הדרך

 ידע אחר במירוץ חי תמיד
 ללמוד מסוגל אינו אך חדש,

 משלו דרכים לו יש כיתה- בתנאי
 מעדיף חוץ כלפי ולקלוט• ללמוד

 וכלתי״מחייב, קל רושם להשאיר
 והעמוקים העזים הרגשות את

 פיוטית בדרך לבטא מסוגל ביותר
 הוא בפנים כבדרך-אגב. וקלילה,

 להסתיר ומעדיף מעמיק, רציני,
 גלוי, כביכול דיבור דרך עצמו את

ה בפני עצמו את חושף וכאילו
ציבור•

 למצב אותו מביא חוסר־מנוחה
מח לקו ובלתי-נאמן בלתי-יציב

ל שמגיע פעם בכל קבוע, שבה
 לו מתברר שאף, שאליה מטרה

ה את לו שיביא מה זה שלא
 מעדיף לכן התכוון, שאליו הישג

ומקו חדשה דרך ולחפש לעזוב,
רית.

ש מראה האסטרולוגית המפה
ו להתפרסם מראש נועד הוא

עבודתו. באמצעות להצליח
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