
:והרכבה לייעוץ

א ' ל ן : 3<1ת רו 737626 ,733251/2 טל׳ רמת־גן, ,2 הגלעד רח׳ בע״מ, אויר מיזוג תעשיות — ש

: ם י ל ש ו ר .243636 ,243604 טל׳ ממילה, ,10 העמק רה׳ גל/ אב י
.227988 טל׳ ,8 ריבלין רח׳ /0חו קור

ר/ י י א .223303 טל׳ ,10 בן־סירא רח׳ מ

ה פ י .531259 טל׳ ,57 דרן־העצמאות שוגורונסקי/ : ח
.643257/8 טל׳ ,1 פבונר רה׳ יצחק, גרופר

טרו .645067 טל׳ ,53 הנמל רה׳ חבשי אלק

ע ב ש ר־ א מן, מכנו : ב .77010 טל׳ פאר, פסז׳ ,68 הדסה רה׳ קרונ

.989194 טל׳ כרמיאל, התעשיה אזור בע״ט/ כרמיאל _ שרון : הצפון אזור

 אחת שעה אם
 במטבח בישול של

 לאשתך הורסת ״
היום... בל

־ ל

 ולשרותים למטבח הדו-כיווני המאוורר
ואדים ריחות ומוציא צח >*וויר מכניס

־*ואחשמלות
0 0 5 1 1^

 1980/8מ חורף דגמי
 אירופה תוצרת פאר

אצל בלעדי

ה י 1 ס
י נ ר צ ה י נ פ ו  א

תל־אביב 133 דיזנגוף

1

1
I $ 1 1 4

II

שיג! אפשר שוב לה

 רוזנבאום גבי של החדש ספרו
מגרות

ת של שבוע התאבדו
ת להשיג ת הספרים בחנויו  המובחרו
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מת בתנועה צורך החש זה, למזל
 — להוסיף יש זאת אך מדת.
ת שלהם הצורך בגלל עסו להיו
ם  דרושות היממה, שעות רוב קי
מ יותר רבות שעות״שינה להם
האחרים. המזלות לכל אשר

ם הקשתים ואידיא אופטימיי
ם, ם ליסטי  בעלי לידידיהם, נאמני

ל ומוכנים גבוהה, מוסרית רמה
ב הנעשה עוול כל על הילחם

 חו- לשאת יכולים אינם סביבתם.
 להם, חשוב השיוויון סר-צדק,

ת להבין להם קשה ל הצורך א
ס לאדם, אדם בין הבדיל ה מש- ו

מרץ חנה
מרדני אופי

חס תדלים תיי ה ת אחד לכל ל ה ב
ם  ולאו והתנהגותו, למעשיו א

כספו. או שמו למעמדו, דווקא
ת אלוני, שולמית  קשת, מזל ב

ה הצדק למען שנים הנלחמת
 צדק כוכב כי מוכיחה לה, נראה

מש אלא זה, בשם נקרא רק לא
 כדאי אולי המזל. בני על חזק פיע

 יליד משל ירוחם שגם להזכיר
 אולי יימצא שירצה ומי קשת, מזל

ת אצלו גם לצדק. החוש א
שתים מתנהגים לעיתים ב הק
 הרב וביטחונס-העצמי ילדותיות,

ם גורם ה ל הנראית להתנהגות ל
ם  שאינם למרות כיומרנית, אחרי

 מעל עצמם את להעלות מתכוונים
בי לשמוע מוכנים הם לאחרים.

 עת בכל ומזומנים הוגנת, קורת
ת להשמיע ר קו ה. בי כונ ם נ ם ה לי כו  י
 ובכל ליבם, בכל ארם לאהוב

ת זאת תיו, מודעים להיו  לחסרונו
ל אובייקטיבית בצורה ולראותו

גמרי.
מוכ חרוצים, הם :בעבודתם

והוג אינריווירואליסטים שרים,
ם לא הם נים. בלי ש עבודות, סו
 שעות עליהן כופה המיסגרת בהן

 שעות לעבוד מוכנים הם קבועות,
 קבועים במועדים לא אך רבות,

ם מכל יותר מראש. אי ת  להם מ
עבו בזמן תנועה בהרבה להימצא

דתם.
ם המיקצועות מי אי  :להם המת

ת. טיפול או ונסיעות, ספורט  בחיו
שתים המזלות משאר יותר קשו ק
ה ומבין חיות. ואוהבים רים

ס חיות, סו לליבם. הקרוב הוא ה
 ללימודים הנמשכים קשתים,

ם, ולמיקצועות ם אקדמאיי  עוסקי
 תיאולוגיה, בפילוסופיה, בעיקר

בביולוגיה. ובעיקר מדעי-הטבע
שתים רבים ם הק מסרי מת ל ה
 שעות״העבורה. לאחר גם אמנות

 משטח ביותר יתעניינו על״פי-רוב
וגר ציור זאת למרות אך אחד׳
ם מושכים פיקה ת משט יותר או

 קרוון דני בזם, נפתלי אחרים. חים
 מהקש־ חלק מייצגים מרון וחנה
ם תים ת העוסקי ב כאן באמנו

 די- וולט — הרחב ובעולם ארץ.
)64 בעמוד (המשך

2256 הזה העולס58


