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 למצבים תקלעו שבו שבוע לכם מצפה
 בעיקר וכעס, רוגז של

ם או שכנים, בגלל  אחי
ב לנהוג נסו ואחיות.
ט, מהת ולהימנע טאק

ת פרצויות שלי חסרו
ם טה. להת תצליחו א
תם עלם או  הדברים מ

ש־ תיווכחו המכעיסים,
 כל נורא אינו ״השד

ת כן״, תאפקו ה ה כד ו
ולב לצאת נסו אית.

ש אריה, מזל בני של בחברתם לות
עליכם. גם ישפיע השמח רוחם מצב
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 לכסף הקשורים עניינים

אופטי השבוע. אתכם
 להניא יכולה יתר, מיות

 ואכזבות, קטנות לצרות
 להשקיע הזמן לא זה

 דו־פר־ אנשים כספים.
 להטעות יכולים צופיים
 בעיות ולגרום אתכם,

 הסיפרה בלתי־צפויות.
ה לשוורים תתאים 5

 הגרלה כרטיסי קונים
 סרטן מזל בני השבוע.

לבילו טובים שותפים יהיו

¥ ¥ ¥

יעסיקו ורכוש,

רומנטים. ים

 לשיפור תגרום תאומים, במזל השמש
 מושך יופי מכם יקרון במצב־הרוח. ניכר

זו. בתקופה ומיוחד
ת יבקשו רבים חב א

 החיוניות בגלל רתכם
 ש- הנעורים והרגשת
סביבתכם. על תשפיעו

 משיפוט להיזהר יש
ש מה בכל מוטעה

חדשים. לידידים קשור
 לביטחון נוטים אתם

 על וסומכים מופרז,
 פעם בכל שלא מזלכם,

ש בלתי־נעימים ממצבים אתכם יוציא
תם אליהם תשומת״לב. מחוסר נקלעים, א

תאומים

 אס גס חדשים, בדברים להתחיל רצוי לא
מזמן. זאת תכננתם

 עיכובים להמתין, כדאי
 בלתי־צפויים ומחסומים

תוכניות, לשבש יכולים
בקפ תוכננו אם אפילו
ברי על השגיחו דנות.

 להתפנות נסו אותכם.
שו ומעיסוקים מעבודה

ב־ ולהתרכז אחרים נים
רומנטי קשר אהבה. __________

תיזכ־ שבעתיד מקסים,
שינוי. לכס להביא עלול בנוטלגיה, בו רו
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ם, אי-הבנות, ניתוקים, ואפילו סיכסוכי
ה יתבררו. ידידים, לבין בינכט שהיו

ם חסי ת יחזרו י  להיו
 שלא שאיפות כשהיו.

ש לעצמכם תיארתם
 כעת להגשימן, תוכלו
 אך הגשמה, בטווח
 כושר התמדה. נחוצה

ש המעולה האירגון
ב אתכם יבליט לכם

שו ואנשים עבודתכם,
ו עצתכם, יבקשו נים

 להשתמש מוכנים יהיו
 חברתיים קשרים המקוריים. ברעיונותיכם

והתלהבות. שימחה לחייכם יכניסו חדשים
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ל טוב ומעניינת פעילות מלאת תקופה
חדשים. בדברים התחיל

 מתח שתחושו יתכן
 פעילות בגלל נפשי
להת תוכלו אך יתר,
 כדאי בקלות. עליו גבר

מים־ על חתימה לדחות
 הימנעו כן כמו מכים,

 עם משא־ומתן מלסיים
סוכני־ או עורכי־דין

שחחושו יתכן ביטוח. _
שתהיה בבטן כאבים

לכא הנטיה זה, בשבוע במיוחד רגישה
ספורים. ימים תוך תחלוף בבטן בים

מאזניים

ןךזיי■ ז ן ז - ן ^
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בתוכה
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 עניינים וגם בעליה, שלכם הפופולריות
 ני־ להעלאח סיכוי יש ישתפרו. כספיים

 והליכה במשכורת כרת
כלכלי. שגשוג לקראת
ב תתבטא האהבה
 חדשים מכרים עדינות,

ה את להעמיק ינסו
 שבו המצב קשרים.

 דורש נמצאים אתם
 לגלות לכם אל סודיות.

ל להם שטוב דברים
אנ נסתרים. הישאר

 מכם למשוך ינסו שים
 בעוד נגדכם לשמש שיוכל חשוב מידע

לכם. היזהרו לכן לעילת, מה זמן
¥ ¥ *

ב ממיס ולשלם לחסכונות, לדאוג יש
 יגיעו שונים חשבונות הקרובה. תקופה
 תע־ אל לפרעון, אליכם

 אס גס תשלומים, כבו
 ללא שתשארו תחששו

 לדעת .תופתעו מזומנים.
 יתקבל קצר זמן שתוך
 שבעזרתו כסף מכוס

 ולהרגע. לשוב תוכלו
 מנהיגה להיזהר עליכם
 ונמהרת, פראית חפוזה,

ב חשופים אתם שכן
בתקו לתאונות מיוחד

 שבו המתח בגלל להרדס לכם קשה זו. פה
 אתכם. המסכן נוסף גורם וזה שרויים, אתם

¥ ¥ ¥
 לא בעבודה משקיעים שאתם המרץ

ת. במידה מוערך מספק
עניי בגלל התרגזויות

ת שוליים נים  מקלקלו
ת וה הטוב הרצון א

 שהיו הטובות כוונות
לעבודה. בקשר לכם

רצי לשיחה ,התכוננו
עלי הממונה עם נית
 להצעותיו המתינו כם,
באי לראות מנת על
 בני לנהוג. דרך זה

 ויפנקו יעודדו לעזרתכם, יבואו זוגכם
בעיותיכם. על תתגברו בעזרתם אתכם.
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:החודש מזו
תאומי□

 על מצביע ״תאומים״, המזל של שמו
ת הדואליות המזל. של תכונותיו  מסמל

ם זה. מזל בני את מי  ב- כפולים התאו
 קשים שהם לומר אפשר ובאופיים. מיזגם

 במזלות האנשים שאר מכל יותר להבנה
ם האחרים.  ראשו מצוייר עתיקים בסמלי

ם אחד של מי  כלפי מופנה כשהוא התאו
 קיימת, שניות רק שלא לך להראות מטה.
ם מזל בן והיפוכו. דבר אלא מי  תאו

ה הזמן. כל במשך תאומו עם משוחח
ם מי שחקים, שבתוכו תאו מת צוחקים, מ
ם, ם מתפלפלים, קוטטי מי סי  את אחד מק

ילדים. ונשארים השני
 האוויר, למזלות שייך תאומים מזל
במיתולוגיה מרקורי. כוכב על-ידי ונשלט

 הקליל, הריחוף האלים. שליח הרמס, —
 הכל להקיף הרצון החריף, האינטלקט

 ״סנדלי דבר. לשום קשור להיות ולא
 לעתים שגורמים הם המעופפים״ מרקורי
 חובבנים, להשאר זה מזל לבני קרובות
כשרונותיהם. למרות

הוו מיסוד הוא בקומניקציה הצורך
אינטלקטו לקומניקציה הכוונה ייתם,
 שותף הזמן כל לחם מחפשים חם אלית.

 משעשעים מוצאים, אינם ואם לשיחה.
ם או עצמם, את טי ט תקו  עצמם. עם מ
 להתחייב לא אבל ידע, ללקט אוהבים הם

 בנושאים מבינים הם ועבודה. בלימוד
ם ויכולים רבים, סי הק ת ל  ו- רואיהם א

 אמנות, נושא. כל על בשיחה שומעיהם
 פוליטיקה, המדע, חידושי מכאניקה,

בקיצור שירה, מצב, ניתוח פילוסופיה,
ם הם הכל. —  להם ש״תהיה אוהבי

העוגות״. בכל אצבע
 כיוון פרנסתם, את למצוא להם קל
ם מזל בן שאין מי  מתמצא שאינו תאו

 ל־ נמשכים הם אחד. ממיקצוע ביותר
 קומני• של שילוב יש שבהם מיקצועות

ת קציה אינפור והעברת אינטלקטואלי
 מיסחר, עיתונאות, הוראה, כמו מציה,

 דבר כל או טלוויזיה, רדיו, תחבורה,
 מהם הרבה תנועה. או לתיקשורת, השייך

ם. או מוניות כנהגי עובדים טובוסי או

ו חריפות הדורשים עסקים בענייני
ם הם שנינות  ו- יריביהם כל את מביסי

 קרח למכור מסוגלים הם מתחריהם.
ם. סי מו אסקי אמת ל  בעלת הטהורה ה

 תאומים בני עבורם. מישנית חשיבות
ת משנים ת, דעותיהם א  בגלל לא בקלו

ה אינטלגנציה  בגלל אלא חלילה, לקוי
ה שני של בדעותיהם להתחשב הצורך
ם בתוכם. הנמצאים אנשים  תופסים א
 את משנים הם פנימית, בסתירה אותם

 שזה כזו, ובאמנות מחר, כך כל הנושא
 שהוא ירגיש רגע, באותו עימם המשוחח

ת מבין ולא טוקה  הסוף. עד הדברים א
ם רבים ח  בגלל הבמה. לעולם קשורים מ
 עודד ניחנו. שבו המעולה החיקוי כושר

 המזל לשם שמו את ששינה תאומי
תאו בת היא גם פורת אורנה ;שלו

ה המזל בני כשאר אשר מים, ח ק  על ל
מה נוסף, עיסוק עצמה הקי  תיאטרון ו
טל לרדיו, קשורים מהם רבים לנוער.
 שבקולו רועה, יצחק ועיתונות. וויזיה,
 לאנשים. משהו״ ״עושה דיבורו, וצורת

ו ציני למצב״רוח נכנס הוא כאשר גם
 על אהוב זאת, בכל נשאר, הוא פוגע

ה- וקלילות ההומור, חוש בגלל הקהל,

11י
 לא הוא ל״תאומים״ האופיינית דיבור

סקי אלכס שומעיו. על מכביד  השדרן אנ
 מאזינים לתוכניתו מושך גלי״צה״ל, של

ו האופטימיות הקלילות, בגלל רבים.
תאו בני לו. טבעי הרדיו החיים. שימחה

ם וזריזים, מאוד חרוצים מים  אוהבי
ם הם ומגוונת. מעניינת עבודה  סקרני

ם לכן בדיבור. ומרבים ת, להם מתאי  להיו
פוליטי או עורכי־דין, מרצים, נואמים,

ם מזל בן קיסינג׳ר הנרי קאים• מי  תאו
ם נסע שליח, בתור שימש מקו ם, מ מקו  ל
 דילוגים, במסע ועמים ארצות בין וקישר

במי מרקורי של שליחויותיו את המזכיר
 למאיר מאזינים כאשר היוונית. תולוגיה

ם, מזל בן פעיל מי  לא שכמעט חשים תאו
מוכ מתמצא. לא הוא שבו שטח קיים

ם גם אליו ומרתק נואם בתור שר ת  או
לדעותיו. שמתנגדים

ה תווי זריזים, דקים, הם בהופעתם,
ם. חדים פנים  מתרוצצות עינים וקטני

נשא הם יציב. לא מבט או ועירניות,
 הרגשה ונותנים ימים, לאורך צעירים רים
 בדרך״כלל עורם צבע וחיים. נעורים של

ת. צבע וסופג חיוור,  מל- תנועותיהם בקלו
 הוא ולעתים היטב מעוצב אפם חן. אות

ת, ארוכות הידיים וישר. ארוך זרי ודקו
ת גמישות זות/  נוטים הם הבעה. ומלאו

הדיבור. בשעת בידיהם להשתמש
ם הם :בריאותם  עי- אנרגיה על חיי

מיי בהם, השולט הכוכב מרקורי צבית.
לה יכולים הם העצבים. מערכת את צג

ה וביחוד מאוד. גבוה עצבי למתח גיע
ת טבעי שבאופן נשים קו קו  לשקט יותר ז

 כדי להגיע. מסוגלות אינן שאליו ריגשי,
ם חם להירגע קי קו  אוויר שמש, להמון ז

רבה. ושינה צח
ם לצפות מה אין באהבה, ה  לתחושת מ

בן להעניק שמסוגל כפי עמוקה, ביטחון

 והחופש זקוקים, כך כל אתם שלה המנוחה
 לפרטי תכננתם שאותו
 כנראה יבוטלו פרטים,

ש יתכן האחרון. ברגע
ב לטפל מכם יבקשו

ש או שחלו. קרובים
 אצל לבקר תתבקשו ,

 'על מבוגרים, קרובים
תי להעליבם לא מנת
תוכנית. על לוותר אלצו

 שתשרתו יבקשו אנשים
 טובות למענם ותעשו

לא. — לומר הזמן זה וקטנות. גדולות

¥ ¥ ¥

ם תכ מ ס אי עכשיו לא ״אם השבוע סי
 שימחה תחושו לא זה בשבוע אם מתי".

ת, ל תצאו ולא אמתי
באי ולבלות התבדר

ה, ספורט, רועי ק סי  מו
 קולנוע, או תיאטרון

״דל לא שאתם סימן
ש מי אמיתיים״. יים
 שיחפש לבלות יצא לא
ת לו ה זוג בת לפחו

 כמיהותיו את הולמת
ש אלה וחלומותיו.

מח בעיניכם חן מצאו
שתוקקים הם לרמז, רק כים  מאד מ

תם. תאכזבו לא אליכם, להתחבר או

¥ ¥ ¥

 שיפוץ שנחוץ יתכן הבית, בענייני התרכזו
 אתם שבה לדירה כללי
ל מתאים הזמן גרים,

הצ ושיפוצים. שיפורים
 יתקבלו נישואים עות

זוג־ בני על־ידי ברצון
 זמן כבר הממתינים כס
 ומצפים להחלטתכם, רב

 הדגים חיובית. לתשובה
הזה, השלב את שעברו

 הגיעו לא עריץ ש או
ב למצוא יוכלו אליו,

למדי. ומסעיר חדש רומנטי קשר אלה ימית
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 הם מה לדעת קשה סרטן. או שור מזל
 שיטחיים רגשותיהם בדרך־כלל מרגישים,
 מישחק היא האהבה צעיר בגיל וקרירים.

ת עלולים הנישואין, ואפילו עבורם,  להיו
ת לעתים בחיים. נוספת הרפתקה  קרובו

ם גם מי  רוצים אינם הם בגירושים. מסתיי
ת לאבד  בבן־הזוג מחפשים חירותם. א

ה אמ ת. הת אלי  לאהוב יכולים אינטלקטו
ת ובאותה עצומה, בהתלהבות לש מהירו

ת נוא אהבו. כך כל דקה שלפני זה א
 את היום, שיאהבו מהם לצפות מה אין
מתגע הם אתמול. השתגעו שאחריו זה

ת ולעתים לאהבה געים קו  מוצאים רחו
תה,  זוגם בבני שמוצאים בגלל אולי או
חים רבים, פגמים ם ומטי ת בפניהם. או

ל שמביא דבר קו ם. לקל חסי  הצורך הי
ברי להם מותיר לא חדש, ובעניין בגיוון

 רבים שותפים להם לחפש אלא רה,
 על יש המזל מבני לנשואים גם ושונים.

ת, חברה רוב פי ח  שתיים אפילו או א
 מקשר להם״ ״נגמר כאשר לאשה. נוסף

תקו מסוגלים הם אחד,  לומר מבלי לנ
 יותר, או לשנה לחודש, להעלם מלה.

ם, את ולהמשיך להופיע ופיתאום חסי  הי
ש יאמר, לזכותם דבר. קרה לא כאילו
מסקרן מושך המין ם ו ת  והם מאוד, או

ת, זוגם לבני להעניק יודעים הר חמימו
 להם עוזר הדיבור וכשרון טובה, גשה

 אהבה מילות זוגם, בני לאוזני ללחוש
 הבטחה ורוד. לעתיד והבטחה משכרות,

למלא. מתכוונים אינם שכלל
ם במזל לאשה מי  האהבה משמשת תאו

 אדם ששום מרגישה היא מישחק, כעין
ת לספק יכול לא  ורצונותיה. דרישותיה א

ם תמיד  גברים המון סביבה מסתובבי
ם כל עם אך ומעניינים. מושכים ס ק  ה

 ולאבד להינשא פוחדת היא שבה, והחן
תאו באשה היתרון שלה. החופש את

 לידה. משעמם לא שלעולם הוא מים,
 לה יש תמיד בלתי-צפויות. ותגובותיה

 נשים ולעניין, להתעניין במה לספר, מה
ם בנות רבות מי ת נשארות תאו  עד רווקו

חרותן, את לאבד לא כדי מאוחר, גיל
צעיר. בגיל מתגרשות או

ם מזל בני מי תח נמצאים תאו ו במ
ם וחצי. כשנה בערך עצבנות ק ל  הגיעו ח

 הדברים גם חרדות. של למצבים אפילו
 התבצעו זה, זמן בפרק ידם על שתוכננו

בר הרגיל. מן איטי בקצב טו ית מחאוק
הר תקופה תגיע ולרובם השמים. בהרו

וקלילה. נעימה יותר בה
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