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 מני־ מורכג הוא גם והגקבה זכר
 החיים את לתאר וקמה גורים,

 המזלות מכל לכן, זה. שיתוף ללא
 בין הקשר דווקא הקוטביים

 חייהם להבליח. עשוי אלה שניים 4
 ואי־ ממריבות נקיים יהיו לא

 החזק הריגשי הקשר אולם הבנה,
 ומוצק איתן בסיס יחווה שיווצר,

מישפחה. עליו להקים כדי

עקרב עם טלה
 כוכב על־ידי נשלטים שניהם

 סיפוק חזק, רצון שמבטא מארס,
 האישיים, המאוויים של מהיר

 ולהתחשב לוותר קושי ולפעמים
 כוכב שאותו למרות בבן־הזוג.

ב דומים לא הם בהם, שולט
להס קל להם יהיה ולא אופיים,

 על״פי״רוב השני. עם האחד תדר
 רבה ברצינות מתייחס עקרב בן

 לחיים, שותפו לבין בינו לקשר
 רגע, מכל לחנות רוצה והטלה

חירות, לעצמו מרשה ולפעמים
ה את ולהרגיז להכעיס שעלולה ^

 יחיו בכל־זאת אם אן עקרב.
 לעקרב, לוותר יעדיף הטלה יחד,

 כל בלעדי, שליט להיות לו ולתת
 את ויכבד אותו יגביל שלא זמן

מט להם תהיה כאשר רצונותיו.
בה, יתמידו הם משותפת, רה

לקש איתן בסיס תשמש והיא
ביניהם״ רים

קשת עם טלה
 למזלות-האש, שייכים שניהם
 אי-אפשר לשני. האחד ויתאימו

 קשה ולפעמים דומים, שהם לומר
בי המשיכה מקור מהו להבין
 צירוף קיימת, העובדה אן ניהם.

״שלושה־ כמעט למצוא ניתן כזה

 העיקרית הסיבה בתריסר״. עשר
 מצליחים בכל״זאת שהם לכן,

 שהם היא כזה, קשר על לשמור
 ואת עצמם את מגבילים אינם

כא להם. חשוב החופש זולתם.
 איש מתנגשים, רצונותיהם שר
 רק יימצא הפיתרון מוותר. לא

לע וימשיכו יתעקשו, לא כאשר

 הצורן בענייניו. איש-איש סוק
להרפת ולצאת מהשיגרה לחרוג

ל המשיכה וכן מסוכנות, קות
והעי לשניהם. משותפים ספורט,

בחב משתעממים אינם הם קר,
עצמם. רת

■ עם טלה גד
ל האחד נמשכים וגדי טלה

החזק הניגוד בגלל אולי שני,

 שאה- הטלה, באישיותם. הקיים
 לנסות אותו מדרבנת בת״הכיבוש

 מכולם הקשה היעד את לכבוש
 ונלחם, מתעקש הגדי, את —

 בן- את לבסוף משיג וכשהוא
 מוצא הוא נלחם, שעליו הזוג
 לחיים. משלו שונה מאוד גישה

לקחת היכולת יצר־ההרפתקנות,

ש והתייחסות בקלות, דברים
התייח לעומת די-עמוקה אינה
גור אלה כל גדי, בן של סותו
ומרי סיכסוכים לאי-הבנות, מים
 הראשון בדרך־כלל ביניהם. בות

ש גדי, בן יהיה ויוותר שישלים
מח פעם בכל לסלוח מוכן יהיה

 לעו- הטלה. של לשיגיונותיו דש
 ניחן שבה האופטימיות מת־זאת,

תקו לעבור לגדי עוזרת הטלה,
ולהביט ועצב, קדרות של פות

עליזים. בצבעים שוב העולם על

■ עם טלה דל
 להיווצר יכולה טובח התאמה

 של הדינמית אישיותו ביניהם•
 התברן, שבה והיוזמה טלה, בן

ה חיובי. לשיתוף־פעולח יגרמו

 המקוריים, ברעיונותיו יבריק דלי
 הטלה ומתכנן, מדבר הוא ובעוד

 בצורה הרעיונות את יבצע כבר
חד להרפתקות הרצון מושלמת.

 ויחד שניהם. את מלהיב שות
ב ירבו שבהם חיים לתם יבנו

 ייזהרו שניהם ובטיולים. נסיעות
 החירות את האחד את מלהגביל

ונ חמים יהיה וביתם השני, של
אופטימית. בו והאווירה עים,

דגים עם טלה
 עצמו ירגיש זה מסוג בשותפות

 מלא אן בדרך־כלל, פגוע דגים בן
 את לו יחזיר שהעתיד תיקווה

 רגיל הטלה בעבר. לו שהיה מה
 נחנה חדש, קשר מכל להתלהב

 בן־ה- של ומהסכמה מההערצה
ינ במהרה ולא מעשיו, לכל זוג

 זמן, ולאחר כהרגלו. ויעזוב, טוש
לק הקשר את יהפוך כשההרגל

בהב שניהם שיחושו יתכן בוע,
ה בן-דגים, ביניהם. הגישה דלי

 לא וחקנאי, הרגיש אידיאליסט,
 הקצרות להרפתקות לסלוח יוכל

 יוכל ולא הטלה, של והחולפות
 טלה בן ואילו ולשכוח. להבין

 לרגישויותיו להתייחס ירצה לא
ית הוא דגים. בן של המרובות

 עלול והדבר עליו, ימאס זה עייף,
הקשר. לניתוק לגרום

 !תוקנו׳□, תקיפים אמיצים, טלה מזל בני

בטחון ומשרים עצמית מישמעת בעלי שלווים,
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 ולחלום, העיניים את לעצום
 הלבנים, החולות את לראות
 הבדולח בים לטבול
.להם הנושק . . 
 עתיקים מקדשים בין לעבור

 מסתורים, מלאי געש והרי
 נפלאות ארוחות לסעוד

 לצלילי בטברנות
.בוזוקי. . 
 עופות לציד לצאת

.טבעיים בנופים . . 
 העיניים. את פקחו
.1>05 באי אתם

א0$איתנוב- היו שכבר הישראלים אלפי *

שור כפוף הל לא רחי. התעופה מנ האז

י 5 ד ג י עירי

קורן / סריליך * ורשבסקי

 ארקיע עם בשיתוף דיזנהויז חברת ארגנה השנה גם
שביוון. • >!05 לאי ישירות - ומובטחות קבועות טיסות

בהקדם. הרשמו
בע״מ דיזנהויז

מ £ 1ו 3!=
ת קוי פ  תעו

שראליים מ י בע״
ה רה׳ ראשי: משרד ד הו ־י  .652140 טל. ,21 בן

ם: ה רה׳ טגיפי ד הו ־י  .652676 טל. .33 בן
ת-גן, ם, בורםת בניין רמ מי הלו  .266222 טל. הי

שלים: .246868 טל. ,9 שמאי רה׳ ירו
בארץ הנסיעות משרדי ובכל

 בשעה ב׳, יום בכל קבוע ממריאים אנו
 א,08ל־ ישירות תמיד - בבוקר 10.00

 בטיסה כבר מתחיל >ו05 ב- הנופש
 הים שפת על אתם בצהריים וכבר

 שבוע פותחים המלטפת, בשמש
 מעולים מלון בבתי מרתק, בילוי

 ספורט שחיה,מתקני בריכות עם
רבות. בידור ואפשרויות שונים

 את איתנו לחגוג בואו
 13.4.81 ב־ הראשונה הטיסה

 למסיבת מוזמנים ואתם
18.4.81 ב- הסדר ליל
 לילדים. מיוחדים מחירים
 לבועות - ישירות טיסות

 ב׳ יום בכל ומובטחות
 הזמנות מתקבלות בבוקר.

.העונה לכל
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