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 קשה לזה. זה מאוד ומתאימים האש,
 שימי עליזות, שורה שבו מקום למצוא

—טלה בבית כמו והרפתקות, חת־חיים

 שאנו ההוכחה הרי זו תאומים, יש ולן
 ועל ההתאמה על מצביע מתאימים״,

מז- שבין במיפגש שנוצר ההרמוני הקשר

 נטייה יראו לא שניהם שבה מריבה,
 מהם אחד לכל ולהתפשר. לוותר מיוחדת

שיוכל אחר, מזל בן עם להתחבר עדיף
ם י ד מ
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 שקט, באופי שניחן אדם עם או לה,
למ ניתן לעיתים־רחוקות וותרן• מעריץ

 ונהנים יחדיו החיים טלאים שני צוא
כא להסתכטך, מבלי משותפות מחוויות

 אלה גם אך נדירים, מיקרים אלה מור,
קורים.

שור עם טלה
במיו מתאימים אינם שור מזל ילידי

 וההר- האימפולסיביות טלה. לבני חד
השוו את תכניס הטלאים של פתקנות

 כשהשור, ודאגה. מתח של למצב רים
 סוף- יתיישב מעייף, עבודה יום לאחר

 לקרוא מנת על האהובה, בכורסתו סוף
ה תיכנס בהנאה, מוסיקה לשמוע או

 ה- המרץ דומה, לחייט גישתם אימים.
 ושימחת- הנמרצת הפעילות בלתי־נידלה,

 לשניהם. משותפות תכונות הן החיים,
וה זריזות־המחשבה המהירה, התפיסה

 משק- הן גם האימפולסיביות, תגובות
 לאנשים ידידותיים הם מיזגם. את 'פות

למסי נוח כמקום מוכר וביתם רבים,
 בעלי- עליזים אנשים אליו המזמין בות,

מפול מבדיחה לחנות שאוהבים הומור,
טוב. וממצב־רוח פלת

סרט] עם טלה
 סרטן בן מתאימים. שהם לומר קשה

 מאוד וקשור וביטחון, קביעות אוהב
רגיל הוא צעדיו את ולמישפחה• לבית
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אריה
 שמש לאריה, הנאה מקור היא הטלה

 ★ אופ- ובנדיבות-לב מלמעלה, מעט קיף
 £ רבות הנאות לטלה לספק משתדל יינית

כ ידוע על־פי״רוב ביתם יחפוץ. כאשר
 בכבוד- מתקבל אורח כל פתוח, בית

 האין- לחגיגה להצטרף ומוזמן מלכים,
מרי זה. מסוג בבית המתקיימת סופית

 בוויכוח מלווה לפתע לפרוץ שעלולה בה,
 ספורות. מדקות יותר תימשך לא סוער,

 בפית- תסתיים כן לפתע, שתתפרץ כפי
 מישקע. כל אחריה תשאיר ולא אומיות,

 סיבה להוות עשוי הפיוס להיפן, אולי
למסיבה. טובה

 כאמיצי-לב. מוכרים טלה מזל בני
ול להתקיף המוכנים רוח־תקיפה, בעלי

 החלטיים, הם הראשונה. בנשיפה הכות
 שליטה״עצ- מוכיחם קשים ובמצבים

 עצמם על וכופים שלווה, מפגינים מית,
 שהם יאמר לזכותם מישמעת-עצמית.

 בשעת- סיכונים מנטילת פוחדים אינם
 ומשרים לב, באומץ מתנהגים חירום,
ש מאחר אותם. הסובבים על ביטחון

 החלטות מחליטים הם היומיום בחיי
 ולאחר מבצעים ולעיתים נמהרת, בצורה

 בני- בבחירת שגם יתכן חושבים, מכן
 לעתים נתקלים הם לחיים מתאימים זוג

במהי להחליט עלולים הם — בקשיים
 במהלד״החיים ורק קבוע, קשר על רות

 לא שאותם ובקשיים בניגודים להבחין
מראש. חזו

 על-פי- מתאימים אינם טלה מזל בני
 המיידי הצורן בגלל לשני, האחד רוב
 רצונותיו את לממש מהם אחד כל של

במי מתעוררים. שהם ברגע ושיגיונותיו,
לפרוץ עלולה מתנגשים, ורצונותיהם דה

ם, מתאיס טרה מי ה, ותאו י ה, או ר תו  נ

ר קשת ז ו ואינו ו ז ס ס , טרה, עם מ ו  שו

, טן ם סר י י נ אז , ,מ ב ו ק י ע ו ם ג י ג ד ו
בהת אותו תנער כרוח־סערה, ״טליה״
 לטיול להצטרף אותו תיאלץ להבות,

 בחצות-ה- שיגעונית למסיבה או לילי,
 השור יגרר ריגעי שקט להשיג כדי לילה.

 בת־זוגו, לו שהכינה להפתעות האומלל
 להתגעגע רק יוכל המנוחה ואל הטליה.
 לבני שבהם מצבים קיימים אן ולחלום.

 או שור, של חזקות השפעות טלה מזל
 פעולה ושיתוף הבנה תיתכן ואז ההיפן,
 יותר יהיה טלה שאותו כיוון מבורך.

סוער. יותר השור ואילו רגוע,

תאומים עם טלה
בהורוסקופ טלה ״לי המוכר: השיר

ה ספונטנית, התנהגות בקפדנות. לתכנן
מכ לחוסר־אחריות, עד לפעמים מגיעה
 ביטחונו־העצ־ את ומערערת אותו עיסה

 לו, שבא כפי מתנהג הטלה ואילו מי.
 הוא בבנק, סגור חשבון יחזיק לא אם

 בביטחון בלילה, היטב יישן בכל־זאת
 כסף סכום עימו יביא שהמחר גמור
להע מוכן הוא מגוריו את יזדקק. שלו
מוק הכנה ללא למקום, ממקום תיק
 בן של טיבעו את נוגד זה כל — דמת
סרטן. מזל

אריה עם טלה
למזלות- משתייכים אלה מזלות שני

בתולה ם1* טלה
 מורכב אלה מזלות שני בין הקשר

באופ מאוד שונים הם להסבר. קל ולא
 קשר לבנות יכולים זאת ובכל יים,

 מקדמת, עוזרת, כדרכה, הבתולה, חיובי.
 לעצמה הטלה. את ומשרתת מעודדת

דו אן רבה, תשומת־לב מבקשת אינה
 מרכז להוות הרגיל הטלה, נאמנות. רשת

 מהק- נהנה אותו, הסובבים העניינים
 במישפחה. שילטון־יחיד ושולט שבה

שח ועצמאות, חופש לו תעניק שותפתו
 פעם שמדי יתכן מכל. עבורו שובים
 תתמרד הבתולה כאשר משברים, יפרצו

 בזמנים שני״. כינור ״לנגן תסכים ולא
 להתחשב ממנה ללמוד הטלה על כאלה
 על מעט ולוותר עימו, החיים באלה

העכשוויים. רצונותיו

טאונ״ם עם טלה
 יוצרים ולכן קוטביים, אלה מזלות

 את גם אן ביותר, החזק הניגוד את
 הם לעיתים־קרובות וההשלמה. השיתוף
 בגלל או למרות לשני, האחד נמשכים

 על- נשלם מאזניים שביניהם. הניגודים
 מארס, כוכב על-ידי נשלט טלה ונוס, ידי
 הזכר את מסמלים אלה כוכבים שני

 ה־ בין השיתוף באסטרולוגיה. והנקבה
)75 בעמוד (המשך
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 להשקיע יהיה ועליכם תשתפר, הבריאות
 מעטים לא מאמצים־

 חיי־וזחברה בעבודתכם.
 תוכלו נעימים, יהיו

 ואולי במרכזם, להימצא
מרעיונותי; להוסיף אף
משותפים. לבילויים כם

 לפתח טובה תקופה זוהי
 כי אם חדשים, רומנים

 במיוחד .לשים־לב יש
 המין בני של למצבם
להתאכ לא כדי השני,

 לדרוש עלולים מכס מבוגרים אנשים זב,
 למענם. מזמנכם ניכר חלק להקדיש מכם

¥! ¥ ¥
 טוב מטצב-רוח ייהנו לא שור מזל בני

מסכ השוורים שבה תקופה זו במיוחד.
מע את לעצמם מים

 — השנה במשך שיהם
 בחשבון- עסוקים הם

 חיוני שהוא נפש,
 דרכם. להמשן מאוד

 מעט להתבודד הנטייה
בלימו יתר ולהתרכז

 להימשך עשוייה דים
תח זו אולם זמן-מה,

 שבאה. כלעומת לוף
ש בלתי-מוסבר, רוגז

ל לגרום עלול לאחרונה, אתכם מלווה
שיחלפו. פתאומיות, כעס התפרצויות

¥ 1■ ¥ ¥
מבעבר. יותר אתכם יעסיקו חיי־החברה

 להביא עשויה ושימחה עליזות של רוח
נדי של לפרץ אתכם

עלו וזו לידידים, בות
לבזבזנית. להיהפך לה
 מלהוציא להימנע יש

 אס גס מיותרים, כספים
 זה ברגע מצויים אלה

לתת־ האהבה בכיסכם.
הק ולבילויים פנקויות

 באכילה־יתירה שורים
 לבעיות לגרום עלולים

שתי יתכן בריאותיות.
לעו כדי מזמנכם יקר חלק להקדיש אלצו

מישפטיות. בבעיות השרוי בן־הזוג, את דד

 ואתם אלה, בימים מתגבר בעבודה הלחץ
מקורו. מה להבין שקשה במתח שרויים

תוכ שבה תקופה זו
מיק־ שאיפות לקדם לו

ל אף ואולי צועיות,
 חיובית תשובה קבל

להצעת״עבודה, בקשר
 שבו מזה שונה במקום

כעת. עובדים אתם
ביח להתחיל אפשרות

 בני עם חדשים סים
ב תיפתח השני המין

 קשורה זו וגם פניכם,
כר לנהוג תוכלו הכוכבים. במערן
 מיוחדים. בקשיים תתקלו ולא צונכם,

¥| ¥ ¥•
 אתכם יעסיקו בנסיעות הקשורים עניינים
האח ואילו בעבודה, קשור חלקן השבוע,

 והנאה. בילוי לשם רות
 עשוייה מעניינת הצעה

 לרצון ולגרום להזדמן,
 ה״ מתוכניותיכם לשנות

ל בקשר — 'מקוריות
 אחרת. לארץ נסיעה

 מ־ ידידים או קרובים
 קשר, ייצרו חוץ־לארץ

תיכ שיחת־טלפון, דרך
 ביקור אפילו או תב,

 יתכנו בביתכם. שלהם
 אי־נכו־ בגלל וגיסות, גיסים עם חיכוכים

 תזדקקו. שבו ברגע לעזרתכם לבוא נותם
¥| ¥ ¥

אי בגלל להשתנות עלולות תוכניותיכם
 יתכן ומפתיעים. בלתי״צפויים רועים

להי עליכם שיהיה
 למורת- בנסיעה מצא

 עזרתכם אן רוחכם,
ולמ במפתיע, תידרש

 תיאלצו הקשיים, רות
ה של לעזרתם לבוא

 סטודנטים מבקשים.
 לתוצאות הדואגים

להי יוכלו מיבחניחם
להי עשויים הם רגע,
 והדאגה שהחשש ווכח

מז חלק נכונה. בפרופורציה היו לא
והרכוש. הבית לענייני יוקדש מנכם
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 עם להסתכסך או מלהרגיז השבוע הימנעו
במהי להגיע עלולים הם בעבודה. עמיתים

למ להתפרצויות, רות
 את ולקלקל ריבות

 המתח הטוב. שימכם
 עם או שותפים עם

ל גם יועבר בני״הזוג
לש עליכם שבו ביתכם,

חח, קור־ על מור
בן־ עם פעולה ולשתף

 נתון שהוא כיוון הזוג,
 חני הוא שבה בתקופה

אפי או שינוי, על שב '
 רצוי ביניכם. ביחסים דרסטי מיפנה לו

 להפתיעו. אף ואולי בסלחנות לנהוג
¥! ¥ ¥

 לעבודה הקשורים עניינים על יושם הדגש
תוכ עובדים אתם שבו במקום ולבריאות.

 רעיונות, לקדם לו
התנג חיתה שאליהם

להי יש רב. זמן דות
 כל את מלהקדיש מנע

ל ומירצכם כוחכם
 שברי- ביתן עבודה,
 למרות בסכנה. אותכם

 למצוא קל יהיה שלא
 עליכם למנוחה, זמן

 מהרגיל. יותר לנוח
 מעניינים קשרי־חיבה

מביני לאלה גם במפתיע, להיווצר עשויים
 הקשרים. לסיים להזדמנות המחכים כם

¥: ¥ ¥
 לקשתים. צפויים חדשים רומנטיס יחסים

פומ במקומות להתרחש עשוייה הפגישה
 או מופעי־ספודט, ביים,
 במסיבת בילוי בעת

להי תוכלו יום־הולדת.
 שהיה מהמתח, רגע

האח בזמן מנת־חלקכם
השי את ולהינפש. רון,

 לבצע שחשבתם נויים,
 תוכלו הספקתם, ולא

מאוחר לזמן לדחות
יתברר העיכוב יותר, _____

 שעליו לטובה, כמ״פנה
 החייבים אנשים לכן. קודם חשבתם לא

מהחוב. גדול חלק יפרעו כספים לכם

מבר 1{ ב  ־ בנו
מבר 20 צ בד

בבית דווקא תעשו מזמנכם ניכר חלק
צי לפעילות הקשורים עניינים אפילו כם•

 באופן יועברו בורית
 אתם שבו למקום זמני

 יהנו בני־ביתכם גרים•
ו תשומת־לב, מייתר
 לכן שהתרגלו למרות

ל מוקדש זמנכם שרוב
אלה, בימים עבודה
משהות לטובה יופתעו

עימם. הממושכת כם
 בלתי־צפויים אורחים
 ולהוסיף להגיע עשויים

 בעיק- להביא יכולה חדשה היכרות הנאה.
 ומעניין. מרענן חדש, מסוג קשר בותיה

¥1 ¥ ¥
 עייפות, להרגיש עלולים השבוע בתחילת

 יפתיעו לעבודתכם הקשורים ידידים אך
 מרתקת בתוכנית אתכם

 עשויים אתם ומושכת.
ב עצמכם את למצוא
המ פתאומית, נסיעה

שי ולהם. לכס שותפת
ודי מלהיבים נויים
 יתכנו יתרחשו. נמיים

 חדשים רומנטיס יחסים,
 ללא אך ומעניינים,

להי יש רבה. יציבות
נמ מעשים מפני זהר

בראשכם הצצים שהרעיונות כיוון הרים,
 גדולים. למרחקים אתכם לסחוף עלולים

¥ ¥ ¥
 עשויים אתם משופר. נראה הכספי מצבכם
לידכם. שיגיעו מכספים מופתעים להיות

בהש לעסוק הנטייה
 בהימורים או קעות

 ורצוי מאוד, מסוכנת
ה סיכון כל להקטין

 יש לכספכם. קשור
מ מדיבורים להיזהר
 להיכנע ולא יותרים,

 שעלול רגע, של לדחף
 דברים לגילוי להוביל

להם. יפה שהשתיקה
 אתכם יזמינו ידידים

לעזרתכם לבוא וינסו משותף, לבילוי
חדשה. היכרות צפויה זמנכם. את ולהנעים
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