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ש: מזר החור
ר שו

 ח״־חאחברו
 שד הסוערים
השמרן בן־הבקר

 מזל לבני ביותר החשובים הדברים אחד
 מזל שבני מעניין חיי־האהבה. הוא שור

 שתי עם ועומדים ביציבים מתוארים זה
 שמרנים הם הקרקע. על מוצקות רגליים
 בהרגליהם שינויים לבצע ששים ואינם

 יותר אותם שמרגיז דבר אין הקבועים.
 או שונה, חיים בדרן להתחיל מהצורך

אחרת. לסביבה לעבור
ב התרגלו שאליהם המאכלים אפילו

 לבל כמעט אותם ״מלווים״ אמא בית
וזהי חשדנים נעשים הם חייהם. אורן

 מאכל להם להכיר מנסה כשמישהו רים
 להעליב אוהבים שאינם ולמרות חדש,

 חוששים ואפילו אותם, הסובבים את
 המציעים, של במצב״הרוח השינוי מעצם

ומע מתעקשים מתקוממים, חם כאן
 את לסכן לא אך רעבים, להישאר דיפים
להם. מוכרים שאינם במטעמים לשונם

 שונה, בדרך״כלל המצב בחיי-האהבה
 הזהיר העקשן, השמרן, השור וכאן

 משמאל, כשכניו פעם מתנהג והשקט,
 כשבניו ופעם — טלה מזל בני כלומר,
תאומים. מזל בני שהם מימין,

רא זו. לתופעה סיבות במה קיימות
 ליופי, מאוד רגישים שור מזל בני שית

 גם השני. המין בני של להופעתם וערים
יכו אינם זוגם, בני את אוהבים כשחם

מו הופעה בעל ממישהו להתעלם לים
מת שלהם חרכושני האופי ונעימה. שבת
אלי ״לספח״ עז צורך חשים והם עורר
מת פעם לא התפעלותם. נושא את הם

 המסור אופיים בין קונפליקט בהם עורר
המת והמשיכה ההתלהבות ובין והנאמן,
זהי את מהם ומשכיחים ברגע, עוררים

הטבעית. רותם
 הקשורים באלה או נשואים שור בני
 מסוגלים זוגם, בני עם מחייב בקשר
והת בעקשנות נוספת, אהבה אחרי לחזר

עצ- על לוקחים שהם מהסיכון עלמות
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 מבטא רגשותיו את שהוא יסביר השור
במלים. ולא במעשים

 של באופיים זו חריגה לתבונה הסיבה
השו ונוס, כוכב להסבר. ניתנת שור בני
 יותר אישיותם על משפיע במזלם, לט

 רבים של הלידה במפת הכוכבים. משאר
 הכוכב את למצוא אפשר המזל מבני
תאומים. או טלה במזל ממוקם ונוס

 הוא טלה, במזל שוהה ונוס בשבובב
ב כטלאים לנהוג האנשים על משפיע

ה בטלה, נמצא כשוונוס תאהבה. חיי
 במהירות להתאהב נטייה מפגין שוד

 הוא חזק. אירוטי הברח מתוך ובלהט,
 את שישיג עד ויפתה ישדל ישפיע, ישכנע,
 לו יביא חדשים לכיבושים הצמא רצונו.

האהבה. בחיי הרפתקן של שם
 של גישתו בתאומים, נמצא כשוונוס

 תחיה רגשיים וליחסים לנישואים השור
 שלהם אותם יתירות. דאגות וחסרת שמחה

 את עצמם על יטלו בתאומים ונוס
ובאדי בקלילות הנישואים התחייבויות

מסויימת. שות
לצו תביא תאומים מזל של השניות

 יותר, או שותפים שני בין להתרוצץ רך
 במצב נמצאת בתאומים שוונוס מאחר

 המוכרים שוורים, אותם ביותר. העוגבני
 אחד לבן־זוג וצמודיס מסורים כנאמנים,

ב נמצא ונוס הכוכב אצלם — ויחידי
 בדגים, להימצא יכול הוא אחרים. מזלות

סרטן. או שור
 יושפעו בדגים ונוס בעלי שוורים

יס בזה שור לעתים רגשות. על-ידי מאוד
 עליו, האהובים למען רבות להקריב כים

 עם ולהזדהות למקופחים לעזור וישאף
סובלים.

 יוכיחו שור, במזל ונוס שלחם שוורים
 והחושניות, הרכושנות את נוספת פעם

 יגלו הם זוגם. לבני במיוחד קנאים ויהיו
 מזון זוגם בני על וירעיפו ותשוקה אהבה
 דגש וישימו בקלוריות, ועשיר מתוק

הגופניות. ההנאות כל על מיוחד
 יהיו סרטן, במזל ונוס שאצלם שוורים

 רבים יחיו הם הרגילים. מהשוורים שונים
 האהבה את לבטא יתקשו ולא יותר,

יח זוגם. לבן רוכשים שחם והסימפטיח
 קצת חם אמהי. כמעט דואג יהיה סם

 את להביע וירצו הזוג בן את יחנקו
 שיתעקשו מיוחדים מאבלים דרך אהבתם
 ששוורים לוודאי, קרוב בעצמם. להבינם

במיטבח. זמנם מרבית את יבלו אלה

 משנים חם רצונם, את משהשיגו אך מם.
 שאינם נזכרים חם לפתע התנהגותם. את

 בני על לוותר לעצמם להרשות יכולים
 שהקשר מאוד וחוששים הקבועים, זוגם

 קשה ואז ישתנה, והבטוח הקבוע הישן,
שרכו הפחד נוסף• מקשר ליהנות להם
ל להם גורם אותם, ינטוש הקבוע שם

 את מאבדים אינם חם ולכן בהלה,
יג לא הנוסף שהקשר ודואגים ראשם,

ברגשותיהם. שליטה לחוסר להם רום
ב והנפגע הסובל יהיה השני השותף

 לחיות לא יתעקש חשור זח. מעין קשר
 הנוסף. השותף של מרגשותיו מושפע
 לגלות ממהרים אינם שור שבני מאחר

 יצפה המתוסכל הזוג בן לאיש, ליבם את
אך וביטחון, שקט לו שיוסיפו למלים
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 משנות הכספי בתחום וירידות עליות
 יודעים ואינכם מצב-חרוח, את במהירות

למצב. להתייחס איך
 להגיע עשוי כסף סכום
 ולתת פתאומי באופן

הס שהעניינים הרגשה
לנ שוב ואפשר תדרו
למר אך לרווחה. שום
למח כבר הפלא, בה
 שהשימחה יתברר רת

 לבן מוקדמת• היתה
ולהו להיחפז אל-לכם

 הימנעו — כספים ציא
 הרומנטי בתחום אימפולסיביות. מקניות
 סבלניים. היו חדשה. פרשה בפתח עומדת

¥ ¥ ¥
בעבו מאנשים להיזהר עליכם יהיה השבוע

למע •אך ידידותיים, פנים מראים אלה: דה,
* כל־כך אינה כוונתם שה

בתוכ המדובר טהורה.
 זמן כבר מתבשלת ש נית
עלי ליפול ועלולה רב
 את קבלו במפתיע. כם

הפ בקור־רווו, הדברים
 והמשיכו ביטחון גינו

 ב־ זהירים היו בשיגרה,
שמבחי למרות כספכם.

אי המצב רומנטית נה
 תמיד זאת בכל יציב, נו

 בלתי״ באופן לשימחה שגורס מישהו נמצא
 ירגיעכס. הוא" עימו, להתייעץ טוב צפוי,

¥ ¥ ¥
יר המזל בתחילת שנולדו תאומים בני

 והחרדות מהחששות וחלק הקלה, גישו
לאח מנת־חלקם שהיו
 אחרים יעלמו. רונה

 עוד להמתין יאלצו
 יוכלו הם וגם מעט

ה משיפור להנות
חב מיפגשים מצב.

אתכם, ישמחו רתיים
 על יוסיפו שני מצד אך

 לעייפות ויגרמו העול
אה הרפתקות נוספת.

את יעסיקו חדשות בה
 מירצבם מירב את ויגזלו זו בתקופה כם

התעוררות. תרגישו סוף־סוף וכוחבם.
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 ממלאות הקאריירה בתחום חדשות תיקוות
 תוכניו־ את מתכננים אתם שימחה, אתכם

 והדבר בקפידה תיכם
 שעות רוב מעסיקכם

 העבודה במקום היממה.
 אנשים אתכם, מעכבים
 מוכנים אינם שמרנים

 המוצעים שינויים לבצע
מרגי ואתם על־ידכם,

ונעלבים. כבולים שים
 תוכלו יקצר זמן תוך

 רעיונותיכם את לבצע
להת הקשורים הטובים

 שלכם — מדיבורים להיזהר כדאי קדמותכם.
 לכם. להזיק עלולים אלה — אחרים ושד

¥ ¥ ¥
 האמנתם לא שכמעט נסתרות שאיפות

 בטווח״הג- נראות לפועל, לצאת שתוכלנה
 מרץ להשקיע יש שמה.

ל בדי בלימודים רב
 החומר את השלים
 להמשך לכם החסר

וחו הבדידות דרככם.
ש שביעות״הרצון סר

מת מזמן, לא חשתם
יו — להעלם חילים

 אנשים ויותר תר
 בחברתכם. מעוניינים

 קורות הרומנטי בשטח
קשו הקשרים ומוזרות. מרגשות הפתעות

 שונים. במכרים אחרת או זו בצורה רים
¥ ¥ ¥

 אתכם, להטריד ממשיכים כספיים עניינים
 לטו־ שינוי לפני עומדים אתם למעשה אך

ית קצר זמן תוך בה.
התקד שלפניכם ברר
 משביעת כספית מות

לשי קשורה זו רצון,
 או העבודה, מקום נוי

 תבצעו שאותו לתפקיד
 חשים זה ברגע בקרוב.

יח אלה אך עיכובים,
 אלה קצר, זמן תוך לפו

הדי בשיפוץ שעסוקים
ה להיזהר יצטרכו רה

עלו בלתי־צפויות .תקלות שכן שבוע,
ומיותרים. מרגיזים לנזקים לגרוס לות
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 אך במיוחד, מאומצת עבודה של תקופה
 על להתגבר ויכולת מרץ יותר חשים

מש הבריאות הקשיים.
 לתכנן ואפשר תפרת

 ללא וטיולים נסיעות
מת סטודנטים חשש.

 תוצאות לראות חילים
ש למאמצים חיוביות
השנה, במשך השקיעו

 עם כעת לשוחח ויוכלו
עתידם. על מוריהם
 יביאו קצרות נסיעות
לד רצוי רב, למתח

 היחסים יותר. מאוחרת לתקופה חותו
 רצון. משביעים אינם עדיין בני״הזוג עם

¥ ¥ ¥
האח בזמן ליהנות שהתרגלו העקרבים,

בת שונה למצב־רוח להתרגל יאלצו רון,
כס עניינים זו. קופה
 לדאגה, גורמים פיים
 במצבי־רוח תלויים אתם
 של או עמיתיכס של

 במקום עליכם הממונים
 להימנע נסו העבודה.
 בכל ביקורת מלהביע

 דיבורים שהיא, צורה
 נזק. לגרום עלולים

 קרובי־ של בריאותם
דא מעוררת המישפחה

 להם לתת ולא להם לדאוג להקפיד ויש גה
 רפואי. טיפול הטעונות הבעיות את להזניח

¥ ¥ ¥
אלי אוהד יחס מגלים בסביבתכם אנשים

 בתקופה לעזרתכם. לביא ומוכנים כם
שי תחושו המתקרבת

ב העומס לטובה, נוי
להעלם, מתחיל עבודה

לעניי מתפנה והראש
הת מושכים. יותר נים

 יעסיק הרומנטי חום
פר יותר, הרבה אתכם
 חדשות אהבה שיות

 השבוע בפתח, עומדות
מרג פגישות צפויות

מפ הצעות וכן שות
דר משינויים הימנעו ומשמחות. תיעות
בני-הזוג. ובין שביניכם ביחסים מטיים

 ־ בדצמבר 21
אר 19 בינו

 ואולם מעבודה, מפחדים אינם גדי מזל בני
 יאלצו הם מהרגיל. רב עומס להם צפוי

 רבים מאמצים להשקיע
 יהיו כי אם בעבודה,
עבו מתוצאות מרוצים

סו אתם למעשה, דתם.
ל הדרך את כבר ללים

 בעוד לקרות שעומד מה
 בבית המצב שנה. כחצי
התקו על מקל אינו
 או מבוגרים הורים פה,

 אחרים בני־מ״שפזזה
וטי תשומת־לב תובעים

 בני הנטל. את המגביר דבר ממושך, פול
 לבריאותם. במיוחד לב לשים חייבים גדי

¥ ¥ ¥
הת ואשר באחרונה, שתיכננתם נסיעות

 הפועל, אל עתה יצאו מה, משום עכבו
ל יכולים אתם שוב

 ש- מהמתח השתחרר
 התקופה את איפיין

לב ולצאת האחרונה,
 הר- ידידים. עם לות

 צפויות, אהבה פתקות
 בל- אופי ישאו הן אך

ס אירועים תי־יציב.
הנ יוסיפו פורטיביים

________ מבי- אלה השבוע. אה
ב שעוסקים ניבם

ולש מבוטלות לא בהצלחות יזכו ספורט,
 יתקבלו. רעיונותיכם ידידים. מפי בחים

¥ ¥ ¥
 אתם מעודד. אינו עדיין הכספי המצב

 לצאת איך יודעים ואינכם בחובות שרויים
ש יתכן הזה. מהסבך

מ לכם תבוא הישועה
ותש בלתי־צפוי מקור

 לטובה. המצב את נה
 דירה למעבר תוכניות

 יתבצעו כאלה, יש אם
 עד ובמפתיע, במהירות

השכ את להדהים כדי
עצ ואת הידידים נים,
 מיפי צפוי באהבה מכם.

 סוף־ כאשר לטובה, נה
 מעשי. אופי לשאת יוכלו חיזוריכם סוף

שותפיכם. יהיו מאזנים בני להפתעתכם,

ר 20 א ו נ י  ־ ב
ר 18 א ו ר ב פ ב
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