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 אתכם מעסיקים והמישפחה הכית ענייני
 דירה, לקנות המעוניינים טלאים השבוע.

 להמתין להם כדאי
ש לפני שבועות כמה

 דברים על יחתמו
שהי־ ידידים גמורים.

יצי מזמן, לא כרתם
אלי להצטרף לכם עו

 מעניינת לנסיעה הם
 כדאי לים. מעבר אל

 אנשים עם להתייעץ
 זמן אותם שמכירים

 ל- להיענות ולא רב,
ש מיכתב ובמהירות. הצעה׳בהתלהבות

 שכחתם, כמעט קיומו שעל מחבר, יגיע
 מסעירה. אפילו מייוחדת, תקופה יפתח

¥! ¥ ¥
 בעיקר לאחרונה, בהם שנתקלתם הקשיים

 מאשר גרועים יותר נראים הרומנטי, בשמח
 חלו אמנם במציאות.
 אי־הב־ ונוספו עיכובים

 את מעט שקילקלו נות,
 זה ברגע אך היחסים,

 בצורה לדון לכם קשה
מצב טל אובייקטיבית

תח קצר זמן תוך כם.
 ולאופטי־ לשלווה זרו

 לכס. האופייניים מיות
לאח מאוד טעים המזון
מתחי והתוצאות רונה
 ושימרו מאמץ השקיעו — להיראות לות
מצב־ לשיפור יתרזם זה המישקל. על

שכחתם. קיומו שעל חוב לכם יוחזר הרוח.
¥ ¥ ¥!

 לאחרונה שרויים הייתם שבו הרב המתח
שלא בתחומים ופעילויות מעט, ירד

קור כה עד הכרתם
 ריענון קצת לכם. צות

לכם יוסיף בחיים
בתחום ומרגוע. שלווה

 עדיין עליכם הרומנטי
 יותר לתקופה להמתין

ו רב מתח מבטיחה.
 בלתי־צפויים קשיים

תקי ליחסים מפריעים
ידי הזוג. בן עם נים
 עלולים חדשים דים

ש מכפי שונים להתגלות או לאכזב,
 כדאי לא לכן בתחילה. עצמם הציגו
הבטחות. להבטיח או להתחייב, לכם
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תאומים

 ובעיקבותיו להתחדש, עומד המרץ מלאי
 בענייני בעיקר הקשורות חדשות תוכניות

 שלא סרטנים עבודה.
עבו במקום מרוצים

 ש״זה ומרגישים דתם,
 לקבל יופתעו זה,״ לא

 ביניהן שונות, הצעות
 בארצות הצעות־טבודה

סוף־ לקראת אחרות.
 המצב ישתפר השבוע
ש כסף וסכום הכספי,

 עשוי לו ציפיתם לא
 מן לא להגיע. לפתע

 בירושה הקשור כסף זה שיהיה הנמנע
 שלא במיוחד להשגיח יש כלשהי.

 חשובות. ותעודות מיסמכים לאבד
*, * *

 מועקה תחושו שבה תקופה מתקרבת
 בחשבון- שקועים תהיו רציני. ומצב־רוח

 מסקנות ובהסקת נפש
 שחלפה. השנה לגבי
 וכדאי בעיות, גורם הגב

רי שיטות על לחשוב
טיו שיגרתיות. לא פוי

ספור ועיסוקים לים
 אותכם יחלצו טיביים

 אי- זו. מאווירת־נכאים
תח בן־הזוג עם הבנה

ההו חוש בעזרת לוף
 שבו המפורסם מור

מן תתעלמו אם רק וזאת בורכתם.
 משובשת. — לאוזניכם שתגיע הרכילות

¥, ¥ ¥
עלו בראשכם שיצוצו מקוריים רעיונות

בכך. שתרגישו מבלי מידכם להישמט לים
מאלה במיוחד היזהרו

כידי עצמם המציגים
ש בעוד קרובים, דים

 מתכננים הם למעשה
 מן ריווח להפיק כיצד

רוחשים שאתם האמון
לריב, נוטים אתם להם.

חיש ולהתרגז לבקר
שתפ העצבנות מהר.
לג עלולה אותכם קוד
מסוכנת. נהיגה רור

 מנת על נמהרים במעשים לשלוט נסו
 אדם אותכס. הסובבים את חסכנו שלא

עז את יציע ישירה, גישה בעל מעשי,
חייכם. את לשנות עשוי הוא רתו.
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וכס מיקצועי קידום גפני עומדים אתם
 ולשמור לביקורת, להחשף לא נסו פי.

ה דבר כל בסודיות
ה לחיי־האהבה. נוגע

 בקאריירה התקדמות
ל ישיר קשר קשורה

 שתשאירו הטוב רושם
עליכם. הממונים על

 שהם לכך לדאוג כדאי
 לאחר דעתם, ישנו לא

 כה מאמץ שהשקעתם
עימם. להתיידד כדי רב

ה חשובים מיסמכים
 לאיבוד, ללכת עלולים לעבודה קשורים

 מיסמך. כל ולתייק לסדר כדאי לכן
¥ ¥ ¥,

 יעלה במפתיע לידיכם שיגיע כסף סכום
 נסיעה — במיוחד עליכם האהוב רעיון

 בתקופה לחוץ־לארץ.
 יותר הרבה אתם זו

 ש־ והדינמיות מושכים,
במ בולטת באישיותכס

 השני המין לבני יוחד.
ה בפני לעמוד קשה
 מקרינים. שאתם קסם

עומ חדשות ידידויות
 רו־ קשר להצמיח דות

בפני שיחשוף ,מנטי,
 בלתי־ חדש, עולם כם

נמ אתם בעבודה גם עניין. ומלא מוכר
 תתאמצו. אם אותכם שיקדם בשלב צאים

׳¥ ¥ :¥
 התוכניות זו. בתקופה קלים לא החיים

 שואפים אתם מלהיבות. — לכם שמציעים
 אך במהירות, לממשן

במיכשולים. נתקלים
ב דבר תחליטו אל

 שימו- אימפולסיביות.
לבריאות. במייוחד לב

רו אצל להיבדק כדאי
מ להתעלם ולא פא

לא־טובות. הרגשות
בעניי טיפול תדחו אל
 שלא כדי כספיים, נים

ב לעוסקים תסתבכו.
מפצי במייוחד להישמר עליכם : ספורט

חשובה. התקדמות לעכב שעלולות עות,
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 לגרום ליס
 זה בשבוע

הקיץ, שת
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 ותלכו ותרבות מעט תפגינו כאשר פתרנה
עדי זו דרך לקראתו.

התעקשות. פני על פה
 לב את ימיס הוויתור
 להשיג ותוכלו השותף,

 ובעיקר דבר, כל כמעט
ב מלא שיתוף־פעולה

לתוכניותיכם. התאם
 על מלחתום הימנעו

בת חשובים מיסמכיס
שביל מכיוון *זו, קופה !

עלו־ וחוסר־הבנה בול •
בעתיד. צרורות צרות

חופ־ את תתכננו אל
שבוע. לפחות המתינו

¥ ¥ ׳¥
 השבוע. בתחילת אותכם תפקוד עייפות

 בחברת מעט ולהימצא להתבודד תרצו
ו מדיטציה עצמכם.
 יעניקו בהקיף חלומות

ולק מחודש, כוח לכם
תר סוף־השבוע ראת
וקלי עירנות שוב גישו
 של שהות תכננו לות.
 הים, ליד ימים כמה
המחפ שדליים כיוון
 חדשות בנות־זוג שים

 ב- אותן למצוא יוכלו
תי הן המים. קירבת
 וזו הים, מן העולות נימפות כמו ראנה

רומנטית. הרפתקה לכל מבטיחה התחלה
¥1 ¥ 1*

 נראה שלא זמן לאחר לחייך שוב תוכלו
קלילות של מצב־רוח פניכם. על חיוך

אתכם יוציא ושימחה ___________
להתבדר. — מבתיכם

ל מי לקונצרטים, מי
לקולנוע, ומי תערוכות,
תוכ וספורט. תיאטרון

לתח להתפנות גם לו
 דחיתם שאותם ביבים
ה אלה לפעם. מפעם

 בשטח לעסוק חפצים
 הזמן זח — אמנותי
 אהבות גם !להתחיל

 אות־ ילוו ובלתי־מחייבות קצרות קלילות,
להיזהר יש עדיין אך זו. בתקופה כס

 •- בינואר 20
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ה התבשיל של ההרמוניות בתוצאות
 הקשר טיב את להבין יוכל מעולה,
 שהסרטן להודות יש ביניהם. שיווצר

 במשך אך מהשור, מהר יותר ונפגע רגיש
 ממה השור את ללמד יוכל הוא השנים

 מלאה״ בטן ״על השור, ואילו נפגע, הוא
זוגו. בן של ברגשותיו להתחשב יסכים

סרטן ע□ תאומי□
ל כאשר בייחוד רע, לא צירוף זהו

קיי וההיפך. סרטן של השפעות תאומים
 ש־ התאומים בן ביניהם. הבנה מת

 מצב, ולכל אדם לכל מסתגל מטיבעו
 הסרטן של רגישותו את לקבל מוכן

 בו לפגוע לא ינסה הוא בו. ולהתחשב
מה יהנה הסרטן המשותפים. בחייהם
 התנהגותו תאומו, של והשימחה קלילות

 את ותחזק בעיניו, חן תמצא הילדותית
 משותפת הנסיעות אהבת העצמי. בטחונו

מזל בן של למצבי־רוח הנטיה לשניהם,

ד,/חיז
יויי?

שו של רוחו מצב על תשפיע לא סרטן
 העליזה, בהתנהגותו ימשיך והוא תפו,

ם רו ו יג טנ ר ס ל ל לג תג ה ק ל חו צ ח מ מו ש ל  ו
מסוגל. שהוא כפי

סרטן ע□ סרטן
 לא אך אפשרית, ביניהם השותפות

ל יעזור ביניהם הדמיון רצויה. כך כל
 לכרסם עלול השעמום גם אך הבנה,

מסו רגישים, דאגנים, שניהם בחייהם.
ו ילדים אוהבים ולבית, למולדת רים

ה סרטנים דאגתם. בראש נמצא ביתם
 גיוון מחפשים המשתנה מהירח מושפעים
 זר לטיפוס להתקשר ויעדיפו בחייהם,

 לראי מאשר מעניין, אך לחלוטין להם
 במהרה. ישתעממו שאיתו עצמם, של

המפור ממצבי-הרוח לאחד יכנסו כאשר
 ידע לא שניהם מבין איש שלהם, סמים

 לא זר, מישהו אך מהמצב. לצאת איך
ה לדכאונות מרובה ברצינות יתייחס
המצב. על יקל ובכך זמניים.

סרטן עם אריה
שהש למרות בתכלית, שונה אופיים

 להוסיף יוכלו שכן) (מזל אריה פעות
 ירגישו שניהם זוגו. לבן הבנה לסרטן

רו בדידות מרעהו, איש מעט מבודדים
 תכונות לשניהם שיש למרות חנית.

 חובבי הם ילדים. אהבת כמו משותפות
 ב- יביאו ונישואיהם מושבעים, ילדים

ה שהמצב ככל רבים ילדים עיקבותם
 האריה, של בזבזנותו אך יאפשר. כלכלי

עלול הסביבה, את להרשים והרצון

 ההתאמה
מזר בני שר

סרטן
המזלות ריתו
סרטן ווס טלה

 מזל בן מתאימים, שהם לומר קשה
 קשור והוא וביטחון, קביעות אוהב סרטן
 הוא צעדיו את ולמישפחה. לבית מאוד
ספונ התנהגות בקפדנות, לתכנן רגיל
 לפעמים, חוסר-אחריות עד המגיעה טנית

ה בטחונו את ומערערת אותו מכעיסה
 כפי מתנהג טלה מזל בן ואילו עצמי.

 סגור חשבון יחזיק לא אם גם לו. שבא
 גמור בביטחון בלילה, היטב יישן בבנק

 שלו כסף סכום כל עימו יביא שהמחר
 להעתיק מוכן הוא מגוריו את יזדקק.
 כל מוקדמת. הכנה ללא למקום ממקום

סרטן. מזל בן של טבעו את נוגד זה

סרטן עס שור
 איש מאוד נוח מרגישים ושור סרטן
להג אפשר יחסיהם ואת רעהו, בחברת

המשו אהבתם ונעימים. כנוחים דיר
 למלאכת נכון יותר או לאוכל, תפת

 למיטבח. אותם לרתק עשויה הבישול,
 יומו את להעביר מסוגל שעקרב וכפי

 הרפתקה אחר בחפשו נעים במתח
ב יצפו אלה שניים כך מרתקת, בלשית

 מתכון של התוצאה מהי לראות מתח
שיווכח מי רק יחדיו. שהמציאו מסובך

ותאונות פגיעות סכנות, נמהרים, חמעשיס

ו מחדש, פעם כל הסרטן את לזעזע
ה איטית. תהיה לנישואיו הסתגלותו

 לבן לסרב ירצה לא הלב טוב סרטן
 כסף פעם עוד רק יבקש הוא כאשר זוגו

 מיותרות הסרטן שבעיני מותרות, לקנות
 כספו את שיראה פעם בכל לחלוטין,

נו לבנה שערה תתווסף בקלות ״נזרק״
לראשו. ספת

סודה סרטן עם ב
 כך כל מזלות שני בין טובה התאמה
 במועט. ומסתפקים צנועים, אחראיים,

 שתש־ והמישמעת הסדר הניקיון, אהבת
 חיובי הד תמצא בביתה, כזו בתולה ליט

 תבקר היא כאשר אך הסרטן, של בליבו
 ירכך הרצויה, המידה מן יותר ילדיה את

תש וההרמוניה האווירה, את הסרטן
 ימצאו ששניהם לוודאי קרוב בביתם. רור

בנז טיפול דומים, במיקצועות עצמם
רפו עבודה״סוציאלית, אם להם, קקים

 יחשכו כספם את באר. או מיסעדה אה,
 להפריש יהססו ולא לפרוטה, פרוטה

 ימצאו כן כמו צדקה. למעשי גט ממנו
קונ ציור, תערוכות בספרים, משותף עניין

והרצאות. צרטים

סרטן עס נלאזו*ם
מב לא ובאישיותם באופיים ההבדלים

 הוותרנות ומרתק. מעניין קשר טיחים
ולהת להסתגל הרצון מאזנים, בן של

ב מריבות יעוררו לא אדם, כל עם פשר
ש אדם, מכל מסויים מרחק אך חייהם
 לאווירה יגרום לא המאזנים את מאפיין
 חום שיחפש הסרטן ביניהם. חמימה

 לקירבה. לשווא ויצפה יתאכזב וקירבה,
 אותו יטעה זוגו בן של המקסים החיוך

 הסרטן, של האמונה מחדש, פעם בכל
 קירבה של מידה אותה מחפשים שכולם

ב נתון יהיה העצמי ובטחונו תתערער,
 לא מאזנים בן של האווריריות סכנה.

 מוצקה קרקע המיימי, לסרטן לו תבטיח
 לחשוב לו כדאי לכן לרגליו, מתחת

 לקשר חזק מספיק יהיה אם פעמיים
זה. מסוג
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