
 לבעלי־ עוזרת תל־אביב, ראל,
 היא ופצועים. משוטטים חיים

 ופנסיון, וטרינרי טיפול מספקת
כל אוספת עיקורים, מבצעת

 בעלי־ ומוסרת אבודים בים
למעוניינים. חיים

יפו, 30 סלנזה
03־827621 טלפון

 משכיל, תאומות. עם *
 קרובה בידידות מעוניין ,42/180

 לפנות רצינית בהצעה תאומות. עם
פתח־תיקווה. 391 לת״ד
ואינטליגנ לנאה ג׳ינג׳י. *
 חייל מחסה תל־אביב מאזור טית

 גזעי. ג׳ינג׳י ,22/182 משוחרר׳
 1623 לת״ד טלפון בצירוף לכתוב

.5 מם׳ עבור ,52251 מיקוד רמת־גן,
חטו את אם ז עוד רוצה *

 לצעיר כיתבי ייתר, ורוצה בה
 תתאכזבי. ולא ,26 בן מנוסה׳ אך

 מיקוד תל־אביב, 45096 ת״א
61450.
 נאה ,30 בן בחור משולש. *

 50 גיל עד זוג מחפש -ודו־מיני,
 9288 ת״ד במשולש. יפים ליחסים

.61092 מיקוד תל-אביב,
אינטימיות. מטרות *

 ,120 עד ליום־הולדתך. ואיחולים ברכות המון היקרה. ואמא
מכולנו. ונחת אושר ה

ומיאו. רקסי קיקי, דקי, ארליך, טישפחוז אבא,

שהו מ
שט מופ

 בתים בתוך מופשט ייר
 סימלי. תשלום תמורת ים,

03־664612 טלפון יהודון

 זוג להכיר מעוניין באמסטרדאם, השוהה )29ו־ 39( משכיל זוג
 תכופות מזדמנים אנו זוגות. וחילופי אינטימי לבילוי רמה על

:אל מלאים פרטים בצירוף לכתוב נא אלינו. מוזמנים ואתם לישראל
10110.
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ם צ• י כ ר  ד
אפשריים

ללב ע
 נחמד, קן. מחפש סרטן

 ירו־ עיניים סרטן. מזל יש,
 קן להקמת מישהי מחפש

 1568 ת״ד גולן, רציני. תי
.58581 מיקוד

 24/170 עיניים. לוטש
 ואינדיווי־ סעצמאית עיניים לוטש

גיבעתיים. 2059 ת״א דואליסטית.

 אותר! מאמת. כנפרד ■זי
 לידידות־ מחפש ונאה, כנה

 4590 ת״ד בנפרד. חי .43 ;ן
■לציזן.

 פוטוגני ריפו■
□1חי

 — ונפש גוף מחלות מרפא
 באופן — הבעיות שאר וכל

 רק תרופות, בלי על־טיבעי,
 הוא הריפוי תמונה. באמצעות

תשלום! כל ללא
 גולדמן אדם

 102־46 הראל חטיבת
97355 מיקוד ירושלים,

 260 ת׳׳א לשמואל, לכ-תוב קצר.
תמונה. -ולצרף נתניה,

נח גבר לדירה. שותפה +
 לבדו, וגר גרוש •38/170 רגיש, מד,

 לשם מי-וחדת מישהי להכיר רוצה
 2/62/33 ת״ד משותפים. מגורים

תל־אביב.
ל מורה ולעניין. קצר *

 1117 ת״ד בחברה. גופני חינוך
חיפה.
 בחורה שווה. שאת במה *

 תקבל ,35 גיל עד ונאה, צעירה
שק יחסים עבור שווה שהיא כמה
 ומבוסס. נאה ׳27 -בן צעיר -עם טים
 לת״ד תכתבי שאם מבטיח הוא

תתאכזבי. לא — תל־אביב 22664

 נערות מחפש כוככות. *
 היכרות לשם 26 עד 19 בנות

בסרט שיופיעו כדי וגם מדידות

ר 11 ע

414 .

 להכיר מעוניין 27 בן נחמד בחור
 ת״ד אינטימיות. למטרות בחורות

קריית־ביאליק. 611

 מעורבים, זאב גורי גורים. *
 חם. בית מחפשים ויפים חמודים
.03־223555 טלפון
 סובארו למכירה רו. סובא *

 ק״מ, 18,000 ,1979 סוף ,1600/4
 טלפון ראשונה. יד מצויין, מצב

.03־725808 !03־727273
 רדיו־טייס ווקמן ווקמן. +

 150 תמורת ימכר חדש, מושיבה,
03־725808 !727273 טלפון דולר.
 ,26״ אופניים אופניים. *

 שקל. 2000 של במחיר חדשים,
.03־725808 !03־727273 טלפון
 2 בת דירה דרושה דירה. *

 אפשרי תל־אביב. בצפון חדרים
 לטלפן שותפה. או שותף עם נם

.03־233483 לאירים,

רולך נ?ה

 חוג מתארגן פנויים. חוג +
 ובעלי אקדמאים ופנויות -פנויים
ב לפעולות ,47 עד 35 בני רמה,
השבוע באמצע פרטיים. בתים

 להכיר מעוניין מקסים צלם
 שתרצה ,36/175 נאה, צלמת
 ד שיר של בית איתו לבנות
צלול. אושר שהם ילדים

03־490254 טלפון

ת מ ל 475 צ

מ בסופי־שבוע תרבותית, פעילות
 תל־ 34059 לת״ד לכתוב סיבות.
טלפון. מיספר ולציין אביב׳

1 ס!ף אין ,חינס
 לחודיק, מח לך י* אם אז

 לספר לברך, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טובח, נדיחח
1 קדיסח

לכ יפולח הודעת כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

תמו לערף שוועת פי •
 עגלת- חאבוד, חכלב — נת

 המו- חדירת המוצעת, הילדים
 חמציע הרווק לחילופין, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גס תפורסס

 נבי על תיכתב ההודעה -•
 ״העולם למערכת נלויית־דואר,

 תל-אביב ,136 ת״ד הזה״,
 לח מצורפת כן אם (אלא

להש יש זח במיקרח תמונה.
א במעטפה). תמש תתקבל ל

ב בעל״פח, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
 את תכלול הגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל־ההודעת. של

1■ ■^■1 הזרוסקזב ■
 )21 מעמוד (תמשך

 ואס טובות אס התוצאות, ואת
מחוסר־אי- כתוצאה הרות־אסון,

זיו•
למע היא השבתאית האצבע

כ האינטלקטואלית. האצבע שה
 טובה, ובפרופורציה ישרה שהיא
ללי מצוינת יכולת מקנה הדבר

 זה מעולה. וכושר״ריכוז מודים
 ובקור-רוח, בבהירות החושב אדם

 לטווח תוכניות בכישרון ומתכנן
 מסוג אצבע בעלי לאנשים רחוק.

 פרטיות, בהרבה צורך יש זה
בחב להיות להם לאפשר חשוב

ו מפיטפוטים הרחק עצמם, רת
רעש.

 שלא רצוי השבתאית האצבע
 שלא הכוונה מדי. ארוכה תהיה
 מציפורן יותר של באורך תעבור

 מבין ביותר הגבוהה האצבע את
 ארוכה אצבע הקרובות. שכנותיה

 סגור אדם שבעליה מספרת מדי
 לדכ- נוטה מדי, ורציני ומופנם
 במבט החיים על ומשקיף אונות
 להרהר מרבה הוא ביותר. פסימי
 הוא בכן, שקשור מה ובכל במוות
 את ומכין שיקרה, לאסון מצפה
ופח חרדות ביותר. לגרוע עצמו
 על מקשים רציונליים לא דים

 זקוק הוא דבר מכל ויותר חייו,
הסביבה. של רב לעידוד

 לא האנשים הצער, למרבה אן
 קשרים, עימו לקשור ממהרים

 שהוא הקודרת שהאווירה מכיוון
 מי ביותר. מושכת אינה משרה

 אצבע עם אדם נמצא שבסביבתו
 יכול זה שאדם שיידע כדאי בזו,

ו בו אמון נותנים אם להיבנות
בכישוריו.

ש זו היא מדי קצרה אצבע
שה אי שכנותיה כגודל גודלה
 מורגש. אינו כמעט ביניהן הבדל
 שבעליה כך על מעידה כזו אצבע
 שהוא לפני מספיק חושב אינו
 הפזיזים. מעשיו את לבצע ניגש
 חס- חיים וחי אימפולסיבי הוא

 קורה הכל ומחשבה. רי-אחריות
 כשאינו הזרם עם נסחף והוא לו

 עובר הוא מתי להרגיש מסוגל
הגבול. את

 אצל להופיע עלולה כזו אצבע
ב הגובלים מעשים המבצע אדם
בסי ערכים חסר הוא כי פשע,
 בין לשפוט מסוגל ואינו סיים
 למצוא ניתן לפעמים ורע. טוב

 אמגים, אצל גם זה מסוג אצבע
האינסטינק לפי ועובדים החיים

 את לתכנן מסוגלים ואינם טים
 על שישרבטו הבא התו או הקו

הנייר.
 למיניהם והרפתקנים מהמרים

 כזו, באצבע פעם לא מבורכים
 היכולת — אותם שמאפיין ומה

סי ולקחת מהמציאות להתעלם
מחשבה. ללא כונים

 חזות בעלת שבתאית אצבע
 המוכיחה וכבדה, מוצקת ארוכה,
והשול הבוטחת היא כי בבירור

 מגלה האצבעות, יתר כל על טת
באצ פוגשים והגותי. רציני מזג
 להשלים שחייב מי אצל כזו בע
מ והגבלות עיכובים בדידות, עם
מצ שהוא לפני שהוא, סוג כל

 למוד הוא בהצלחה. לזכות ליח
ה את ומשיג עצמית מישמעת

ה בבית״הספר שלו והנסיון ידע
החיים. של קשה

 מרובע שקצהה שבתאית אצבע
בפרופור ונראית נורמלי, ואורכה

מר האצבעות לשאר טובה ציה
וב בהגיון החושב מוח על אה

 ללא דבר עושה ואינו שיטה,
 שבתאית אצבע מוקדם. תיכנון

 על מצביעגז חרוט דמוי שקצהה
 בעל מדי, רגיש אמיפולסיבי, אדם
 הוא טוב, וטעם אמנותי טבע
תת שהסביבה מבלי ונעלב פגיע
 אפילו הוא לעתים בו. לפגוע כוון

 השליטה ואיבוד להיסטריה נוטה
עצמו. על

שבת באצבע פוגשים לפעמים
• מפותחת, ובלתי קפואה אית  \ז

 לבעליה' חיים. רוח ללא נראית
 פנימה נוטה והיא ליישרה קשה

שה מראה זה היד. כף לכיוון
 ביטחונו את מכבר זה איבד אדם

ל להקשיב מעז ואינו העצמי,
 הוא וריגשותיו. יצריו תחושותיו,

וב הפנימי, לעולמו מודע אינו
להסתדר. לו קשה החיצוני עולם

2368 הזר. העולם


