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 ממקומו, התאומים את להקפיץ לים
 לא הקשת ואילו נוראי. לכעס ולהביאו

 להסתיר תאומים בן של הצורך את יבין
לא. ומה לומר מה ולחשוב דברים,

סרטן עם קשת
 — לעבר שקשור מה בכל דבק סרטן

 של למגילת־היוחסין סקרנות מגלה הוא
שו ומחפש למולדת, קשור מישפחתו,

 לעתיד, עיסוקיו את מייעד הקשת רשים.
 ניחנו שניהם אופקיו. את להרחיב רוצה

 מוגברת. וברגישות טיבעית בחוכמה
 יס- כלשהו, בחזון תמיד המאמין הקשת,

משו באידיאלים הסרטן. את אחריו חוף
 להרמוניה ויגיעו הבנה יימצאו תפים

 עניינים על בעיקר המושתתים וליחסים
ששני מכיוון עולם. של ברומו העומדים

ה נסיעות ובייחוד נסיעות, אוהבי הם
 מחייהם גדול שחלק הרי במים, קשורות

ימים. או אגמים בבריכות, יבלו

אר״ה עם קשת
המזלות. שני בין נוצרת טובה התאמה

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

 מהם אחד אף לתקציב, מתמיד איום
 מכיוון הביזבוז. יצר את לעצור יוכל לא

 הם אריות וגם קשתים גם שעל״פי-רוב
 יגיע מצלצלין, ללא יישארו אם מזל, בני

הס מכל אותם ויציל במפתיע, הכסף
 מצבי-הרוח, תהפוכות צפויה. תבכות
 את מפחידים לא הקשת, לוקה שבחם

 פעם מדי להתנער הצורך כמו-כן האריה,
 המשותף התחביב ביחידות. ולהימצא
הספורט. להיות עשוי לשניהם

בחוויה ס ע ח קש
באופיים, מאוד שונים מזלות שני

ן״״צמן עול
סיג לא ה

 )2230( הזה״ ״העולם בגליון פורסם זח קטע
 בדייקנות מראש חזה הוא .1980 מאי בסוף שהופיע

 ״פריצת וייצמן. עזר של האחרונים מהלכיו את
 ממשלת- נגד להצבעה הסתם, מן מתייחסת, חמיסגרת״

משו להרחיקו תנועת״החרות של והחלטתה הליכוד
רותיה.

ה קופ ת  9ה־ ועד במאי 22ח״ שבין ה
ם לגביו. נוח לא מאוד זמן — ביוני סי ח  י

ם, חי תו ה מ הי קורת נתון י שה, לבי  ק
ה הי ט לנהוג עליו וי ק א ט  ובדיפ־ רב ב

ה מטי ת על לו ס לא מנ הרו שרים ל  ק
שובים ם ייווצרו נובמבר בסוף לו. הח אי  תנ

ם חדשים טובי ה ובדאי עבורו, יותר ו הי  י
ת לנצל ת. ולפרוץ הבלתי־צפוי, א  מסגרו

 חדשות דרבים שימצא אפשרות יש
שובות, בעיות לפתרון  להיזהר עליו אך ח
תה ה באו פ קו  עלול שהוא מעשים מפני ת

ט חר ת ה ת להפוך ויכולים עליהם, ל  א
ה תקופ שה ה ף ביותר. לק מבר בסו ט  ספ

ה 1981 בשנת פ קו ד ת  עבורו, קובעת מאו
ת ובמפה לוגי טרו ס א ת לא ה מנ ת ס כ מ

חה  לו שצפוי ברור שני מצד־ ביותר. נו
מזהיר. עתיד

 אם אך ביניהם. התאמה למצוא וקשה
למ יוכלו לשני, האחד יתחברו זאת בכל
 מוסר בענייני בעיקר משותפת הבנה צוא

 השקפת־עולם לבתולה על־פי־רוב וצדק.
יכו אינם המזל בני לקטנות, הנתפסת

 קטן או גדול דבר מכל להתעלם לים
להת רגיל הקשת בסביבתם. המתרחש

 מספיק הוא כאשר רק דבר אל ייחס
 הרבה הקשת אותו. לעניין כדי גדול
 לבן־זוגו, בניגוד וסובלני, סלחן יותר
ומת מיסגרת, של צורה שום סובל אינו
הני למיסגרת רב בקושי עצמו את אים

 הוא לבן־זוגו ההתחייבויות את שואים.
 גישה לבתולה כחובה. ולא כזכות רואה
 כאל מתייחס הוא התחייבות לכל שונה,
מעשרת־הדיברות. אחת

מאזניים עם ס קש
לשני יחדיו• נוח חשים ומאזנים קשת

 את יצר לא מאזנים החופש. חשוב הם
חי את יגביל ולא הקשת, של צעדיו
למי ובעיקר להבנה, זקוק הקשת רותו.
 את עימו ולפתח לו, להאזין שידע שהו

מאז בן כמו אין המקוריים. רעיונותיו
ולל לזולת להיפתח להקשיב, יודע נים
ו מפותח חוש-צדק לשניהם ממנו. מוד

יימש רבים ידידים משותפים. אידיאלים
 שחם הנוחה ולהרגשה אלה, לשניים כו

 — זה בזיווג החיסרון להעניק. יודעים
 הר- לו ולחפש להשתעמם, עלול הקשת
 עבורו, משמעותיות ולא קלילות תפקות

בבן״זוגו. קשות לפגוע יכולות אלה אך

ונסרב עם ו1קש
 לעיתים־ מוצאים העוקבים המזלות

 ולכן לשניהם, משותפות תכונות קרובות
 באופיים הניגוד לשני. האחד נמשכים

הר חיים מבטיח לא ועקרב קשת של
 לשניהם אמנם ושלווים. רגועים מוניים,
 על־פי־רוב והעצמאות, החופש חשובים
 את האחד להגביל לא ביניהם יסכימו

 אך הדדית, הערכה שתהיה יתכן השני.
 השקפתם כי הוא, בדרכו יפעל אחד כל
 שי- למצוא יוכלו הם שונה. החיים על

 מסעות הרפתקות, בטיולים, תוף־פעולה
ה בשטח אך בלתי״שיגרתיים. ודברים
ורכו קינאה רגשי מפתח העקרב אהבה
לקשת. הזרים שנות,

ם רי ת לינה כוללים המחי ח רו א  כל וכן זוגי בחדר לאדם בוקר ו
ם. סי חגים. •למעט המי

באילת;ני-'
אחרת בארץ חופשה כמו זה

ס" תכנית  אילת.• למבצע ״אווי
ם ם, מחירי חדי  מכל רכב מיו

ם מ. הגבלת ללא בארץ, מקו ק'׳
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ס ע עם לאילת טו ארקי

ת ת בשיתוף באילת המלון בתי התאחדו ק חל אילת. בעירית התיירות מ

 מחירים עבשיו
מיוחדיםלישראלים

ת לחוש ם א  חוצלארץ של הטע
ם שוודים, לפגוש באויר.  אנגלי

ס שבאו וצרפתים  שמש לתפו
ס שבאו וישראלים —  לתפו

ם שוודים,  וצרפתים. אנגלי
ה  זה מבלבל. זוז משעשע. ז

ק. רה וזה מצחי  באילת עכשיו קו
ה לא מעולם ת ת לך הי  הזדמנו
שה לבלות  באילת חופ

ם רי כאלה. במחי

 לבחירתך מלון בתי 22
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בובבים 4
שקל 163 אחיד: מחיר

 75151 טל. שולמית, •גני
ם, •הסלע  73171 טל. האדו
 74111 טל. •לרום,

 73104 טל. •מוריה,
 72122 טל. שבא, •מלכת
 73131 טל. •נפטון,
76161 טל. •קיסר,

1 כוכבים 3
שקל 129 אחיד: מחיר
 76110 טל. •אייל,

 75176 טל. •אמריקנה,
 75111 טל. הירח, •בקעת

ת  75135 טל. מלתי*, •מלונו
 76151 טל. •עדי,

 74131 טל. •עציון,
 73334 טל. •סנטר,

לאדם. שקל 109 בלבד לינה *

■■■■ס כוכבים 2
 שקל 100 אחיד: מחיר

 76121 טל. •בל,
 75127 טל. •דליה,

 72171 טל. האדום, •הים
 73188 טל. •סנפיר,
72776 טל. •קראון,

1נופש+כוכב כפרי
שקל 75 אחיד: מחיר

קיי •בלו  73953 טל. קרוון, ס
 73191 טל. •הדקל,
75797-8 טל. השמש, •מפרץ

 באים. השוודים
אתם. גם בואו

י• 259315 טל. באייר, ה׳ המדינה, ככר ; 249620 טל. ,76 בן־יהודה (הנהלה) 286186 טל. ,95 אלנבי — תלאביג • והרשמה פרטים
 053־31343 טל. ,6 הנציב שמואל רה׳ — נתניה !• 052־22192 טל. ,78 וייצמן רח׳ — כפר-סבא • 895126 טל. ,2 וייצמן רח׳ — חולון

מ !• 051־23651 טל. נפתי, מרכז — אשקלון !• 946646 טל. ,45 הרצל רח׳ — ראשל״צ • 065־93123 טל. ,10 הכנסת רח׳ — עפולה •1 מ
וויזה. ישראכרט אשראי כרטיסי מכבדים אנו •1 .057־98208 טל. מסחרי, מרכז — ערד •1 057־74615 טל. ,48 העצמאות רח׳ — באר״שבע
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