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 מאזנים בן ינסה פעמים מחיר. כל
 על- דברים להחליק או להעלים

ו הזוג, בן את להרגיז לא מנת
 את ירגיזו אלת מעשים דווקא

 אי־ ממנו הרי מפל. יותר העקרב
האינטואי דבר, להעלים אפשר

 גילוי לידי תביא שלו החזקה ציה
כוו אם אף נסתר, מעשה כל של
ה טובה. היתה המאזנים נת

 ביטחונו את לחזק יופל עקרב
 ובן ולעודדו, מאזנים יליד של

 שקט, של אווירה ישרה מאזנים
 כל־כן שנחוצים ורגיעה, שלווה
תמיד• המתוח לעקרב

ת ש אזנ״ם־ק מ
יח נוח חשים ומאזנים קשת

מאז החופש. חשוב לשניהם דיו•
ה של צעדיו את יצר לא נים

ה חירותו. את יגביל ולא קשת,
ל ובעיקר להבנה, זקוק קשת

 ולפתח לו, להאזין שידע מישהו
 המקוריים. רעיונותיו את עימו
להק יודע מאזנים בן במו אין

 ממנו. וללמוד לזולת להפתח שיב,
ואידי מפותח צדק חוש לשניהם

ימ רבים ידידים משותפים. אלים
ה ולהרגשה אלה, לשניים שכו

ה להעניק. יודעים שהם נוחה
 הזקיק הקשת : זה בזיווג חיסרון
 להשתעמם, עלול ושינוי לגיוון

 ולא קלילות הרפתקות לו ולחפש
יכו אלה אן עבורו, משמעותיות

זוגו. בבן קשות לפגוע לות

גדי ־ מאזניים
משי תיתכן למאזנים גדי בין

 לעיתים- אן בתחילה, חזקה כה
או הדדית. אכזבה סופה קרובות

 קל לא לגמרי ושונה, מנוגד פיים
חי שיתן הבנה של בסיס למצוא

 ביניהם. ממושכים ליחסים זוק
מהקלי ישתעשע הגדי בתחילה

ש והקסם שימחת״החיים לות,
מאז ואילו מאזניים. מבן קורן
מ מרצינותו, דווקא יתלהב נים

 דבר, לכל גדי של היסודית גישתו
 בן של למעמדו גם ימשו לפעמים

 בן מוכן זמן לאורן לא אן גדי.
 דרישותיו עם להתמודד מאזנים

להת וינסה הגדי, של הגבוהות
בגדי. לפגוע מבלי מהקשר חמק

דל■ - מאזניים
 למזלות שייכים ומאזנים דלי

 מאוד מתאימים וממילא האוויר,
 מושן ביניהם הקשר לשני. האחד

 ידידים, אנשים. המוני לקירבתם
 חברים מיקריים, מכרים חברים,
 כולם וקרובי-מישפחה. לעבודה

 לעיתים- ושווה, לבבי ליחס זוכים
 האחד של העדפה תחיה רחוקות
 הוא אם חשוב ולא השני, לעומת

 מאזנים חבר. או קריב״מישפחה
 לו החופש מירב את לדלי יתן

בהגש לו יסייע ואף זקוק, הוא
 שלרבים הדלי, שאיפותיו. מת

 היומיום, בחיי עימו לחיות קשה
 לוותר אפילו מוכן ויהיה יתרכן,

 הזוג. בן לקראת וללכת לפעמים
נכו גישה ללמדו יוכל מאזנים בן
ל וייצור ולמישפחה, לבית נה

וחמימה. ביתית אווירה מענו

דגים מאזניים־
 האחד נמשכים לעיתים־קרובות

 קלים תמיד לא חייהם אן לשני,
 אמנם, יחדיו, חיים הם כאשר

 חבית את מאוד אוהבים שניהם
 דגים, אן אליו, שקשור מה וכל

 את להקריב ואף לשרת הרגיל
ית הזוג, בן למען לעיתים עצמו
 מאזנים, בן של מתגובותיו אכזב

 למענו, שמקריבים אוהב שאינו
 אותו, בשמפנקים מאוד נהנה אן
למאמ לב ישים תמיד לא לכן
 על- הזוג בן על-ידי שהושקעו צים
ה והנאה. נוחות לו לגרום מצת
 :ביניהם המשותף העיקרי דבר

גו ומוכי בסובלים לטפל האהבה
ה של הנפש לבעיות הבנתם רל.

שיתוף. ביניהם יוצרת זולת
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 הכה שאותו המיסצע

 ?אורו מתכהל הרמטכ״ל
 הרומח מ?8 שד

של״י ש? ?סימזה
 את לנדב הרמטכ״ל הציע כאשר

 — הביטחון למען ישראל אזרחי
 בחודש, אחד יום של שכר־עבודה

ל קיווה — חודשים כמה במשך
 התנדבות. של גואה גל עורר
ל נענו לא ישראל אזרחי אך

דכ״י סמל
— מוראל לפברק

שר״י סמל
הבטחון למען —

 המסתייגים בין רפול. של קריאתו
בל הרמטכ״ל של מיוזמתו הרבים

של״י. של מחנה־השלום אנשי טו
 במי- כרגיל ■זית. ועדה חרס

 כדי ציבורי, ועד הוקם כאלה קרים
 נקרא הוא הכישלון. על לחפות
יש ביטחון למען הציבורי הוועד

 צה״ל. להתעצמות הקרן — ראל
 אישי- כמה לשורותיו גייס הוועד
 מד לפרסם והחל שכוחים, ציבור
יקר. שמחירם בעיתונים, ענק דעות
 הזמן לרוח עצמם להתאים כדי
 להנהיג שיש הוועד, מנהלי סברו
ו ההתדמות. למיבצע נאה 'סמל

 שהוגשו ההצעות כל מבין אמנם,
המת שנראתה זו את בחרו להם

 ראשי־ את כללה היא ביותר. אימה
ביט ״למען הסיסמה של התיבות

 המילה את היוצרים ישראל״, חון
 ועלה החרב ואת ״לבי״, הקצרה

ההגנה. מן צה״ל ירש שאותם הזית
המו גבי על הסמל כשהופיעה

 הופתעו הוועד, של הגדולות דעות
 משום דומה, הוא כי לגלות רבים

 (ראשי- של״י של לסימלה מה,
 שיוו־ לישראל- ״שלום של התיבות

ה מראשוני שהיחד. לישראל״), יון
 הרמטכ״ל של לטריק מתנגדים

ציורים). (ראה
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