
 יוקם מיידי לצילום מרכז
בתדאביב בדולפינריום

 הקרוב, יוני בחודש בתל־אביב, הדולפינריום פתיחת עם
 מיידי. צילום מרכז :חדש למושג הישראלי הקהל יתוודע
 צילום צרכי דמן לאון חברת ע״י בדולפינריום מוקם המרכז
 יהיה והוא שנה, 14 מזה בישראל פולארויד יבואני בע״מ,
 פתוה שיהיה המרכז בארץ. הראשונה הצילום־המיידי חנות
 הצילום בתחום נרחבים יספקישרותים חצות עד יום מדי

המיידי.
 לקהל יוצעו במרכז כי מסר החברה, מנכ״ל דגון, לאון מר

 המיידי הצילום בשיטות שימוש תוך צילום שמתי הרחב
 :במרכז שיוצגו הבלעדיים החידושים בין פולארויד. חברת של

 מיידי, טכני צילום ס׳/מ, 18x24 לגודל עד פורטרטים צילום
 (שרות ישנים ומסמכים מתמונות רפרודוקציות שרותי

 והשאלת האחרות) הצילום בשיטות .רב זמן המצריך
בדולפינריום. למבקרים פולארויד מצלמות

 מקצועי צוות־עובדים יפעיל בדולפינריום, הצילום מרכז את
 ולכלל הדולפינריום למבקרי והדרכה יעוץ שיספק ומיומן

בארץ. פולארויד לקוחות

ויופיו לבריאותו
מרוכז לקורס מיד הרשמי

תגור לשיפור
ת *  לגמישות, התעמלו

ק  שרירים חיזו
 לנשים יפה ויציבה
הגילים. בכל ובנות

ת *  מכוונת התעמלו
 להרזייה.

ת הרזייה ח ט ב מו
 ואחה״צ. הבוקר בשעות מתקיימים הקורסים

 מלא. אוויר מיזוג — ואדיבה נעימה אווירה
עצמית. להתעמלות תקליט באולפן להשיג

פלטעור לאה אולפן
בן רוז' ל א רו ב, ,50 גבי בי א ל־ 267682 טל. ת

עמיחי איתן
מזיקים הדברת

 (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים
 ובגדים. ספרים הדקי עץ, תולעי

ורכושך. בריאותך על בשמירה
2272 ת.ד. ,18 מודיעין רח׳ רמת-גן,

7־5־6.71.* 9 0 1 1 \48ן/75 קקק 21מס' רש׳ 4 ״11י מ
* י ־־־ 9*7־7 *91* — איי

־ה*
/

העזרות
1דייקני,מושלם,מו־וירז

בחזרה. שעונד תקבל שבוע ביייד
לוקור״ג!. חלפים וחדשים• 6 —לתיקון ת1אחרי

 קרסו״ מנער, ״בני ארצית שרות רוטבדוז
332379 טל. ,ת״א.26ריבל רח־
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 )10 מעמוד (המשך

 מרקורי תשבצים. ולפתור פיס
ו הגנבים, אל הוא במיתולוגיה

 ,5 מיספר בית של חסרונו לכן
 ופריצות, גניבות סכנת בו שיש
האפ ההגנות לכל לדאוג ויש

שריות.

6 מיספר □ידו
,114 ,33 ,24 — להיות יכול

 לכוכב קשור 6 — מיספר וכר. 60
ו מאזנים במזלות השולט ונוס,
שאו אנשים גרים כזה בבית שור.

 מאוד. שונאים או מאוד, הבים
 היחסים ולכו רגישים, הדיירים
להש ועלולים זהירים, ביניהם

 בו חיים לפעמים עין. כהרף תנות
 שלווה, שקט, ומוצאים יונים, כזוג

 בגלל ולעיתים, והרמוניה. אהבה
מרי מתפתחות קטנה, אי־הבנה

 לסקנד- ההופכות וקטטות, בות
והיסטריות. לים

7 ו־ פ ס י מ ת י ב
,124 ,34 ,25 גם להיות יכול

 קשור — 7 — מיספר וכר. 70
 דגים. מזל שליט נפטון, לכוכב

 גודלו את להעריך קשה מבחוץ
החי צורתו רוב על-פי האמיתי,

 קטן, שיראה יתכן מטעה. צונית
 שזהו יתברר לתוכו כשיכנסו אך

 נפטון ההיפך. לפעמים ענק. בית
האופיי פנימית, לעצבות קשור

 גם אך למוסיקאים, בעיקר נית
 גרים כזה בבית אחרים. לאמנים

קול ואנשי רקדנים, מוסיקאים,
ו מיסטיקה ואפילו אופנה נוע,

פסיכולוגיה.
ו אינטואיטיבים בו האנשים

 יוצ- בעבודות ועוסקים רגישים
 שקטים מופנמים, הם אות-דופן.

פר אוהבים הם סוד, ושומרי
אנ בו גרים פעמים ושקט. טיות
ש או נישאו, שלא בודדים, שים

 דיירי שרטון. על עלו נישואיהם
בלי בשינה מרבים אינם הבית
מקו לא בשעות ישנים הם לות,

ולעי מיימי, כוכב נפטון בלות.
 גשם, בגלל שיטפון נגרם תים

אחרות. סיבות או

8 ־190*71 בית
 <0 ,44 ,35 ,26 להיות יבול

 קשור — 8 — מיספר — וכר.
 השולט (שבתאי), סטורו לכוכב
תרי סגור, מאוד בית גדי. במזל

 גרים חשוך. והוא מוגפים סיו
 הביוב סגורים. אנשים בו

ו לעיתים־קרובות, בו מתקלקל
 ב- אחר, משהו אז זה לא אם

כמ בו. שלם לא משחו דרך-כלל
 ובמה לחממו, אפשרי בלתי עט

 פעם אף — אותו שמחממים
 שאליו בית בו. שחם הרגשה אין

 או גוף מחלות טרגדיות, מתלוות
 בזה בבית לבחור רצוי לא נפש,

 לעי־ השכנים בין קבע. למגורי
 וחוסר- חשדנות תים־קרובות

 רווקים ואלמנים, אלמנות אמון.
 מכות- שקיבלו ואנשים וגדושים,

הר בו למתארחים שונות. גורל
 למצוא שקשה בלתי-נוחח, גשה
הסבר. לה

9 מיספד ביח
 90 ,36 ,27 ,18 להיות יכול

 שליט — מרס לכוכב קשור ובר•
 בית על-פי-רוב ועקרב. טלה מזל

 קווים חדה. הרגשה שנותן זוויתי,
 ארכיטקטונית, מבחינה נקיים

משופע. גג בעל פעמים
 אינם דייריו פעילות, מלא בית

 בגלל בלילה, לישון מספיקים
 ונמרצת. מוגברת ופעילות עבודה

מנת רופאים, אנשי-צבא, בו גרים
 וטכנאים. קצבים ומהנדסים, חים

 חשמל וכוח. מרץ מלאי אנשי
עוס דייריו הלילה, בל בו דולק
המ חסרת-מנוחה, בפעילות קים

ב ערים להישאר אותם חייבת
 מלאי• ויטליים, הם ובלילה. יום

 מנהיגות. וכושר אמביציה מרץ,
 ולפעמים בו חם שתמיד בית זהו
מדי. יחם

117717

ת ע ב ץ תו ל * ביי
הריגה הפך הרצח

ב שם ך ר עו ה  המפורסם ש
מ נוריאלי אריה את רודף ״
 את אטיאס יעקב רדף כך יפו,

מנס־ציונה. יעיש מנחם
ה הגרריסט מצא לא משום־מה

 שהיה אטיאס, של בעיניו חן צעיר
 מקום בכל נס־ציונה. של השיכור

הבו או - הערב בשעות בו, שפגש
 אותו, מקלל אליו, נטפל היה קר׳

 עליו ״מלכלד ובכלל, עליו מלגלג
 הקורבן היה לא יעיש הפה״. את

 בנס־ציו־ רבים אטיאם. של היחיד
 גם ולפעמים מקללותיו, סבלו נה

 הקורבן היה יעיש אבל ידו. מנחת
ביותר. עליו החביב
 אטיאם נטפל מדוע הביו לא איש
 בעל נעים־ההליכות, לצעיר דווקא

 הציק ולא בשקט לו שחי נקי, עבר
 סיפר אטיאם של בנו אפילו לאיש.

 היה אביו כאשר כי בבית־המישפט,
 הרפה עושה היה ״הוא שותה

שטויות״.
 אט- נטפל שבה הראשונה הפעם

ב בבית־קפה היתד, ליעיש יאס

 עם שוחח יעיש העיירה. מרכז
 שיטות ועל בנו על המקום בעל

 לידו, נעמד ואטיאס שונות, לימוד
 הוא עליו. מלגלג והחל ״התנפח״

מריבה. חיפש
 שימחת-תורה
בבית־קפה

 לגיהינום. יעיש של חייו הפכו י _ מאז .1980 באוגוסט היה ה 7
 1 ה־ בשעות ישב, שבו מקום בכל

ומת אותו מוצא אטיאם היה ערב,
ו יעיש ישב אחד ערב בו. גרה

 כאשר ידידיו, בחברת בירד, שתה
מת החל הוא אותו. איתר אטיאס

 לו: ענד, ויעיש כרגיל, בו, קלס
 הפה את עלי מלכלך אתה ״מדוע
 שלי, מהגיל כפול אתה שלך?
 רוצה לא אני כבוד. לד עושה ואני

 בלגן מחפש לא איתך, עניינים
 אני בוקס, לך אתן אם הרי איתך.
אותך.״ מפרק
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