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 חם קשר ליצור המהירה היכולת בה
המשו וחוש״הצדק חברים, עם ולבבי

בי טובה התאמה יוצר לשניהם, תף
 לאמנות נמשכים הם על־פי־רוב ניהם.
 מרשים ביתם ביופי, הקשור דבר ולכל

 כיוון לשניהם, נוח הקשר רואיו. כל את
דיפ באמנות להתחמק רגיל שהמאזנים

 לו שיאמין לאריה גורם וכך לומטית,
 מהילדותיות, נהנה האריה בתמימות.

מאז בן של ושימחת־החיים ההשתעבדות
 תמיד לא אם גם לו ינטור ולא נים,

הבטחותיו. את יקיים

ב עם אריה ר ק ע
 לא כמעט חזקים כל-כן אופי ניגודי

 על-פי- גלגלי-המזלות. בכל למצוא ניתן
הרא ברגע ביניהם וחשש מתח נוצר רוב

 דבר כל לחקור רגיל העקרב שון.
אי לכן פרט, שום לשכוח ולא לעומקו,

 לגישה בסלחנות להתייחס מסוגל ננו
 לפעמים והראוותנית הבזבזנית, הקלילה,

האו באפילה חש האריה האריה. של
 לו גורם כזה וחושן העקרב, את פפת

 בל־ לשאת יכול אינו העקרב לדיכאון.
 מיס- מקום ללא וזוהר אור הרבה כן

תפי לאריה עצמו. עם ולהימצא תור,
 ולעקרב ואופקים־רחבים, רחבה סה

 ומהפרטים לפרטים, הנתפסת חשיבה
 מקור אולי וזה הסך־הכל, את יוצרת

ביניהם. חוסר״ההבנה

ת עם אריה ש ק
 המזלות. שני בין נוצרת טובה התאמה

 :המאפיינים למזלות״האש שייכים הם
ואימפול התלהבות יצירתיות, דינמיות
 מהווה ואריה קשת של צירוף סיביות.

 איש יהיה לא לתקציב, מתמיד איום
 מכיוון אן הביזבוז. יצר את לעצור שידע

 ישארו אם בני-מזל, שניהם שעל־פי־רוב
 ויציל במפתיע, כסף יגיע מצלצלין ללא

 תהפוכות צפויה. הסתבכות מכל אותם
מפ לא הקשת, לוקה שבהם מצבי־הרוח

 להתנער הצורן כמו-כן האריה, את חיד
ה התחביב ביחידות. ולהימצא פעם מדי

הספורט. הוא בדרן־כלל לשניהם משותף

גד■ עם אריה
 בגדי למצוא ניתן המשותף מן הרבה
 לשלוט, הרצון כושר״האירגון, ובאריה.

 הידידים. וכלפי העבודה כלפי והאחריות
מת חם, האריה בתכלית. שונה מיזגם
 הגדי, ואילו אופטימיות, ומלא להב,

 העתיד מן וחושש עצור סגור, מסוייג,
 האחד נמשכים הם כאשר אן לבוא.

ונו זה את זה משלימים הם לשנייה
ויצי ביטחון משרה הגדי הבנה. צרת
 ומביא הבית, את מחמם והאריה בות,

 הגדי. של לעולמו ותיקווה שימחת־חיים
אמון־הדדי. על נבנה ביניהם הקשר

דל■ עם אריה
 השני מול האחד עומדים המזלות שני
 וניגוד. שיתוף ויוצרים המזלות, בגלגל

שני על ביותר ומקובל מצוי צירוף זהו
 הדלי ליד האריה של התנהגותו הם.

 מצבי־ שאת האימפולסיבי, הדלי שקטה.
 שעות כאת למנות אפשר המשתנים רוחו

 האריה, ליד ממושמע הופן היממה,
 לפעמים שליט. מעליו שיש בכן ומכיר
 הדלי כאשר וזאת זרות, השניים יחושו
 המשותפת, מהמסגרת עצמו את יוציא

עי או ידידים, עם מוגזם בילוי על-ידי
 נאי דורש האריה בקאריירה. מופרז סוק

 במר- יהיה שהוא מצפה ובהחלט מנות,
בן־זוגו. של מחשבותיו כן

ם עם אריה דגי
 קשר על־פי-רוב נוצר לאריה דגים בין
ובגי באופיים ההבדלים בגלל מוזר,
 והאקסטרובר- האופטימיות לחיים. שתם
ה הפסימיות, לעומת האריה, של טיות
 יוצרים הדגים, של והמופנמות דאגה
 עשוי דגים שבן אין־ספק אן עצוב. קשר

 ינסה שהאריה בעוד זה, מקשר להיבנות
 של הלו״הרוח את להבין מחדש תמיד

 האריה עבור היתרון ולעודדו. שותפו
יער לא לעולם דגים מזל שבן בכן, הוא

 ולהיות להיכנע ויסכים שילטונו, על ער
 התנגדות ללא אדונו של עבד-נרצע

גלויה.
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 סכומי והזרים השיכון, בעיית

 המצוקה לשכבות אדירים כסף
הלאומי. הביטוח באמצעות

 שהבין האיש הוא רביו יצחק
 שכבות של המרירות תחושת את

 הפנתרים למענה. ופעל המצוקה
 עם נמנו לא כי אף השחורים,

להו היססו לא הממשלה, תומכי
 באומרם: רביו בפני כן על דות

 ממפרשי- הרוח את לנו הוצאת
 שעשית מה על תודה אבל נו,

 המצוקה. שכבות למען
שממשל האיש הוא רביו יצחק

 בפיתרון נפלאות חוללה תו
 שונים באיזורים הדיור מצוקת

כהו שנות בשלוש הארץ. של
 רבבות ניבנו כראש-ממשלה נתו

 זוגות חדשים, לעולים דירות
 מרובות״ילדים. ומישפחות צעירים
 דיור, פיתרונות אלף 135 נמצאו

 — של הדיור תנאי הוטבו מתוכם
 עד שגרו מצוקה מישפחות אלף 43
תת-דיור. בתנאי אז

 שמתון האיש הוא רביו יצחק
ה- של לחינוכם עמוקה דאגה

 שלא האיש
 ריבו רק
עשה גם אלא

 הועיד הפיתוח בעיירות ילדים
 לטעוני־טיפוח, מייוחדים תקציבים

 לימודים יום הנהגת למען ועשה
הפיתוח. בעיירות ארון

 שלחם האיש הוא רבין יצחק
 מורא ללא המידות, טוהר למען
 מיפ- בתון גם פנים, משוא ובלי

הרא בצעד שפתח זה הוא לגתו.
 של גמור שיוויון ההכרחי, שון

מוח חשיפה החוק. לפני האזרח
הת כל של פשרות, ללא לטת,

 של הנורמות מן הסוטה נהגות
 על חיפה לא רביו יושר. הגינות

 של חשיפה לידי הביא הוא איש,
 מתחת סידורים עשה ולא פרשיות
לשולחן.
שבת האיש הוא רביו יצחק

 הורה ראש־ממשלה היותו קופת
ולש לתבוע לחקור, הכל, לחשוף

 מיפלגתו. חברי היו אם גם פוט
ואחרים). פלד צור, (ידלין,

 אשר האיש הוא רביו יצחק
ב הפער את צימצמה ממשלתו

 מיליארד 4מ״ התשלומים מאזן
מיל 2,4ל- 1974-75 בשנת דולר
 הראשונה במחצית דולר יארד

.1977 שנת של
 אשר האיש הוא רביו יצחק
ה צומצמה ראש-ממשלה בהיותו

 ,1974 בשנת 54מ-* אינפלציה
 יום־הכיפורים, מילחמת אחרי

 הערכה לפי .1977 בשנת 10,2ל״־ג
 מגיע היה לא ישראל״ ״בנק של

 אל 1977 בסוף האינפלציה שיעור
.25ל-* מעבר

 אשר האיש הוא רביו יצחק
 עלה ועקשניים גדולים במאמצים

ה את להגדיל ממשלתו בידי
ב הייבוא. את ולהקטין ייצוא
ב הפער את צימצם 1976 שנת

 מיליון 600ב־ התשלומים מאזן
דולר.

 הכל־ ההישגים מקצת אלה
לש דאג שרבין כליים־חברתיים

 ולהבדיל ;ולעשותם עליהם קוד
לפרסמם. טרח לא — מיריבו

 והינם היו שחייו רביו, יצחק
האו של מפואר בשרות קודש

 רק לא הדרן, כל לאורן מה,
עשה. גם אלא — והבטיח דיבר

 מי שיודע ידידי, אלכס ואתה,
 שלא תוכל אין עימו, המתמודד

שבי המהותי בהבדל להבחין
 אמנים מיפגש ערכתי !י ניהם

 האיש הוא כי רביו, יצחק עם
 בין במאבק בו לתמון שצריך

השניים.
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ובריאות הרז״ה
 בסלון
 המלך
שאול
אשקלון

 לחופשת לחו״ל לצאת צורך אין מעכשיו
במתכו להרזייה, מרכז ובריאות. הרזייה

 מיוחדת כמחלקה נפתח בינלאומית, נת
דיאטטי־ מומחית עם שאול, המלך במלון
 רפואית השגחה עם מארה״ב, קנית

 אלי בהנהלת אינדבידואלי, וטיפול
ושמחה.

 האירוח בצד פועל זה ■ הרזייה מרכז
 סור המשפחה. לכל המלון של הרגיל
חדר, בכל ורדיו טלפון ממוזגים, חדרים
 מועדון סאונה, אולמפית, שחייה בריכת

לילה.
 בעוד ילדיכם את יעסיקו ומדריך גננת
אמיתי. מנופש נהנים אתם

 מע״מ) ל״י(כולל 1550 מיוחד: מבצע
לילדים. הנחה זוגי. בחדר לאיש מלא פנסיון

תואר על המתמודדות כל

׳80 המים מלנה
הפוקט במצלמת תזכנה
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