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 לכל והנמצרת ההחלטית שתו
 לכסף העקרב של היחס דבר.

 לאהבה יחסו כביד, בלבו מעורר
כא אך תיקווה. בו מעורר ולמין

ה את להעמיק מנסים הם שר
כ שגודלה אכזבה נוצרת קשר
ה של המוקדמת הציפיה גודל
 שגם היא הבעייה מהשני. אחד

 ההדדית המשיכה האכזבה, לאחר
 אותם ומפגישה חזקה, נשארת

שב הניגודים מחדש. פעם כל
לש להרמוניה נותנים לא אופיים

ביניהם. רור

קשת עם שור
 בזוגות מאוד מקובל צירוף

 השני, עם אחד להם נוח רבים.
השור הדדית. הערכה ונוצרת

ול לנדיבות, לאינטלקט, נמשן
 הקשתות של האגבית התייחסות

 בכל שלהם הדאגה חוסר לכסף.
 על משרה לרכוש שקשור מה

 הקשתים ליד ביטחון. השוורים
 לדאוג, מה אין שבעצם חשים הם

ה גם מעצמו. יסתדר כבר הכל
 קשת מזל לבני שיש הרב עניין
 לשור מוסיף רוחני, דבר בכל

ה מעל מעט אותו ומרים עניין
 ההבנה הנאמר, כל למרות קרקע.

 שונים כך כל הם קשה. ביניהם
 של בסופו שהקשר מרעהו איש
 יום, היום חיי סביב נוצר דבר
החומר. ענייני או

גדי ונם שור
כאשר במיוחד טובה התאמה

 הקשר מתקשרים, שור עם גדי
 ממנו. יהנו ושניהם רב זמן יימשך

 חשובה שהקאריירה גדי מזל בן
ש שור, בת על לסמוך יוכל לו

 רבות ותעשה חם, בית לו תעניק
 לא שור בת התקדמותו. למען
 הביישנות את לפתח לגדי תתן

הפתי לו. הטבעית וההסתייגות
 ותעניק אותו תשחרר שלה חות

 לנישואים, יגיעו אם ביטחון. לו
והגי ברצינות לילדיהם יתייחסו

 מוסר ערכי להם ויעניקו נות.
גבוהים.

דד■ <ום שור
ה זרים רוב פי על ושור דלי
 המתלבשת דלי בת לשני. אחד

הלוקחת ומיוחדת, מוזרה בצורה

 מהמיסגרת פעם מדי חופש לה
 השור את מרגיזה המישפחתית,

 ה- חיי ביטחונו. את ומערערת
 את וחונקים משעממים מישפחה
 מיסגרת להם ודרושה הדליים,
ש החביב היחס מאוד. אלסטית

ו קינאה מעורר אדם, לכל להם
 אליו שיתייחסו הרוצה בשור, רוגז

 מיקריים. למכרים מאשר יותר
 היא, דלי מזל בן עבור זו דרישה

מא עונש אחר, מישהו עבור כמו
 ליום מיום יגדל ביניכם הפער סר.
ש כדאי לכן הסופי. הפירוד עד

מה האחד יתרחקו מההתחלה
שני.

דגים 011 שור
איי זוג בני מהווים אינם הם

שקיי למרות לשוורים. ריאליים
 לרוך נמשך השור משיכה, מת

 הוא ואילו הדג, של ולתמהוניות
 שמשרה ולביטחון ליציבות נמשך
 היום־יום בחיי אך השור. עליו
קט דברים על התנגשויות יהיו
 במעונם. ישכון לא והשלום נים,

יר חשיבות וחסר קטן כשדבר
 מייד יפרוץ הוא הדגים, את גיז

במהי שנשפכות הדמעות בבכי.
 דגים בן שמייחס והחשיבות רות,

 ולא השור את מעצבנת לבכי,
 יפרוץ שור מזל כשבן לו. מובנת
רצי כך כל תהיה הסיבה בבכי,
 כלל כזה במצב דגים שבן נית,
 וחסר קפוא וישב לבכות. יוכל לא

 גם הבעייה. רצינות בגלל תושיה
 ה״דג״ של והחלומות השגיונות

 האחריות לקביעות יתאימו לא
השור. של והמעשיות
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 באמת לך יקר עורך אם
 העור טיפוח מוצרי את לעצמך הרשי
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 העור, סוגי לכל מיוחדים קרמים של רחב מגוון

שיזוף. ומוצרי מי-פנים,מסכות ,חלבים

 הבלעדית המכירה
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גרפיקאי
מוכשר

ן מחכה אתה למה

שים אנו מן בעל שאתה בתנאי אותך מחפ ס ם מודעות ביצירת והשראה נ  בוגר לעתונות, פרסו
איור. כשרון עם מאוד ורצוי בחו״ל דומה מוסד או בצלאל

י הכרחית גבוהה גרפית רמה
ם תה א ם שאנו מה א ם משרד של יוצר בצוות להשתלב תוכל שאתה, מקווי  רמה בעל פרסו

גבוהה. מקצועית
ם נסיון פירוט עם בכתב לפנות נא ד ״מוכשר״. עבור תל-אביב 10204 לת.ד. שכר ודרישות קו

ת שו א ר הממשלה ל ו ■צחק בי ר
 ת׳׳א. ,16303 ת.ד. ל״אורים״, לפנות מתבקשים זו, מודעה תוכן עם המזדהים

טלפון) ומספר כתובת לציין (נא

רובין מאחור■ - אורים
ה זו מודעה מ תר הד ע״י נ ״אורים״. או

לרסר הזה הוזזלת


