
הורוסהוס
בנימינ׳מדים

:החודש מזל

ה ל
ברע□ עוז■

 השמש — 1937 באפריל 6ב־ נולד
 והאופק דלי במזל הירח טלה, במזל

 הלידה מפת טלה. מזל בסוף העולה
 מעניינים, דברים במה מראה שלו

 כבן השני. את האחד לכאורה הנוגדים
אימ שיהיה ממנו מצופה טלה מזל

 ושיקדיש סבלנות, חסר נמרץ, פולסיבי,
והחז הרגעיים לדחפיו מחייו רב זמן

 אך אותו. המעניינים ולדברים קים,
 אדם ומראה יותר, מורכבת הלידה מפת

ושקט• ביישן
 הוא, אף המופיע להתפרסם, הצורך

 לעתים לו וגורם אלה לתכונות מנוגד
 איש- הוא עצמו. עם לא-קלים עימותים

 חברתיים קשרים ואוהב-אדם. חברה
 הוא רוב פי ועל מאוד, לו חשובים

עי שואב הוא שמהם בידידים מוקף
 עידודם, שללא לומר אפשר רב. דוד
צי לפעילות דרך לפלס לו קשה היה

 הרגשה לחבריו מעניק הוא גם בורית.
 בחברתו. להימצא נעים כאדם, טובה.
 שמתגעגע נעים באדם להגדירו אפשר

 שבחיים, היופי ולמיצוי ולשקט לשלווה
 הדברים, אותם את להשיג לו קשה אך

להשגה. פשוטים כביכול שנראים
קרו בקשרים עימו העומדים אנשים

 ההומור מחוש ונהנים מכירים בים,
 הוא תמיד לא חוץ כלפי שלו. המפותח

 שחוכ- יודעים חבריו זו. תבונה מפגין
 גורמות והמפתיעות המקוריות מותיו

 ולהקלה המתח להורדת רבות פעמים
במצב־הרוח•
לחלו בלתי־צפויים ובזמנים במקומות

 מכולם. המפתיע להיות יכול הוא טין,
 אמנו״ בכישרונות ניחן הוא השאר בין

 עצמו. את לבטא חזק ובצורך תיים
 בישרון הוא בישרונותיו מבין הבולט

 לא ״חוטא״ הוא הנראה כפי הכתיבה.
 נראה זה בישרונו שירה. בכתיבת מעט
 ספקות בגלל בעיקר דיו, מנוצל כלא

 ביכולתו אמונה, חוסר ואפילו וחששות,
להצליח.
 מנטייתו סובל הוא קרובות לעתים

 עליו שנוחתים ממצבי־רוח מושפע להיות
ומו מוגדרת סיבה ללא במעט במפתיע,

 להתלהב מסוגל הוא זאת לעומת בנת.
 מישקל לו ולייחס מיקרי רעיון מאיזה

המקי לסביבה מובן בלתי ולהיות רב,
נמ בצורה פועל הוא לעתים אותו. פה

להת נטייתו בגלל מאוד, ונחפזת הרת
 שיפוט בגלל וגם המידה, על יתר להב

 דברים לראות לו קל תמיד לא מוטעה.
נו הוא לפעמים הנכונה. בפרספקטיבה

 את ששקל לפני מילולית להתחייב טה
צדדיו• מכל העניין

באנ מוקף הוא כלל שבדרך מכיוון
נש ואינו זהיר, אינו הוא רבים, שים
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כרעם עוזי
נעים כאדם להגדירו אפשר

 בצורה להתנהג שעלולים באותם
חוץ. כלפי מפגינים שהם מזו

 לו חשובה הציבור בפני הופעתו
גנדרנות של מידת-מה בו קיימת מאוד.

שונה

 להתלהב ומסוגל נמהורת בסרה פועל
לו חשובה הציבור בפני הופעתו .מרעיון

שמעמי דו־פרצופיים, מאנשים דיו מר
 בעבודת מאמין הוא ידידים. פני דים

גם מוגזם אמון לפעמים ונותן צוות

 נטייה למרות הפראדוכס. כאן אך אישית.
 הוא לו, חשובה כשלעצמה שהיא זו,

הרגי ובהופעתו אותה, ליישם יודע אינו

 זו. תבונה אחרי להתחקות קשה לה
 מתבטא טובה, דיבור יכולת בעל הוא

 מעט גישתו אך לאוזן, נעימה בצורה
משכנעת. כך בל לא ולבן קרירה
 להיות עליו שנכפה נראה ילדותו מאז
לפ לו גורמת זו הגבלה ושקט. מאופק

 אינו מטבעו נחת• ואי התמרמרות עמים
 אינו אך מחייבים, ומישטר הגבלה סובל
נגדם. להילחם וכוח דרך מוצא

 חושש אינו נחוץ, ובאשר לחץ, בשעת
במי להיוותר ואף דעותיו את להשמיע

 מכיוון עימו. שהצדק מאמין כשהוא עוט
 עז מוסרית, וברגישות באומץ שניחן
 לעתים ומובי־גורל. חלשים על להגן רצונו

 במצבי־לחץ, עצמו מוצא הוא קרובות
 משום וזאת להימלט. לו קשה שמהם

 עד החלטותיו את דוחה הוא שלפעמים
 חד״ עמדה לנקוט כורחו, בעל שנאלץ,

 נסתרים חלומות חולם הוא משמעית.
 פחד אותו ומלווה והישגים, גדולה על

מהגשמתם. נסתר
 באהבתו משקיע הוא ממירצו ניכר חלק
 שהוא נראה לא בי אם לספורט, הרבה
 מלהיב זה שטח אך בו► עוסק עצמו
 כוח, לו מוסיף ליבו, את ומשמח אותו

 רציניים בעניינים לעסוק ומרץ רעננות
ציבורית. בפעילות הקשורים יותר

 מטרה לעצמו שקבע נראה זו בתקופה
 מרכז הוא ושסביבה מאמין, הוא שבה
 רב מרץ משקיע הוא כוחותיו. כל את

להפ צפוי הוא לעצמו• שהציב ביעדים
 מצידו הבנה חוסר בגלל לחלקן תעות,
 זו בתקופה שבדבריו יתכן אחרים. ומצד
יפר אנשים אחרים. לדברים יתכוון הוא

 עלול והדבר שהתכוון, כפי לא אותם שו
 בלתי־נעי- ולהפתעות לאכזבה לו לגרום
 את להבין לא עלול עצמו הוא גם מות.

 אבל עמיתיו. של האמיתיות כוונותיהם
ה את לומר ידאגו שהם מכיוון זאת

פנים. לשתי המשתמעת בצורה דברים
וגדו חגיגיות מהבטחות להיזהר עליו

בהבטחת-שווא. להתגלות העלולות לות,
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ס 21 ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

עבו במקום שינויים לחולל ההזדמנות
 נמרצת בצורה לפעול תביאבם דתכם

 וכוח זמן ולהשקיע
 שוב תחושו זה. בתחום

 וקוצר-רוח התלהבות
 רבים דברים להגשים

 חוסר בגלל שהתעבבו
ב במצב. שליטתכם

ש רומאנטיים קשרים
בל־ או מעורערים היו

לאחרונה, תי״ברורים
 תוכלו מיפנה. יחול

או הקשר את להדק -
היכו השבוע: את המאפיין אך לסיימו,

!בכספים היזהרו רצונכם. את לממש ל,{

¥, *

אינה לאחרונה אותכם הפוקדת העייפות
 במהלך שלילית. הרגשה רק עימה נושאת
ו ההתבודדות תקופת

קרו מחברים התרחקות
 להתרחש עשוי בים,

 ומעודד. מפתיע משהו
 מיקרית היכרות מתוך

מאוד קשר יתפתח
יהיה תחילה מעניין.
ב אותו לשמור עליכם

 זמן לאחר ורק סוד,
 עומד זה שקשר יתברר
 מדחי־ שינויים לגרום

מדי להיזהר יש העבודה בתחום קי־לכת.
לפיטפוט. להתפתות רצוי לא בורים.
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 וקרובים ידידים עם הטבע בחיק טיולים
 להירגע תוכלו השבוע. את לכם ינעימו

הכו מלאי את ולחדש
לאחרונה. שבוזבז חות
ל יוקדש מהזמן חלק

מבו בהורים טיפול
עניי ולהסדרת גרים,

 בכספם הקשורים נים
 במסיבות ברכושם. או

 אתם תוזמנו שאליהן
 מכרים לפגוש עשויים
 עימם שיביאו חדשים,
מהפ לשינוי רעיונות

קשו תהיה ההצעה לעבודתכם. בקשר כני
הכספי. מצבכם שיפור באפשרות גם רה,
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 נטייה כדי עד אלה, בימים עולה האנרגיה
 עלולים כאבי־ראש המידה. על יתר לעבוד

ממתח־ כתוצאה להופיע
 הנטייה מוגזם. עבודה
ב־ ולנהוג קדימה לרוץ

בת מסוכנת אי־זהירות
למתנת. ויש זו, קופה

 קיימת כספית מבחינה
ב לתוספת אפשרות
 ולהתקדמות משכורת
 תלוי הכל אך בתפקיד.

 רצון שלכם. במאמצים
 מעורבים יותר להיות

 מהבית לצאת אותכם ידחוף בחברה
ומעניינות. חדשות בפעילויות ולהתחיל
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ומתאי המתקרב באביב חשים האריות
 שוב למזג־האוויר. רוחם מצב את מים

 ולקנות לצאת מתפתים
 ומתנות דברי־מותרות

ונסי טיולים לידידים.
ב צפויים קצרות עות

התוכ המתקרב. שבוע
 לים מעבר לנסיעה נית

ומעו אותבם מלהיבה
 בלתי״זהיר יחס ררת

 קל לסטודנטים לכסף.
 בעיקר להתרכז, יותר
 גם מעט תתפנו אם

 לרכיבה ובעיקר ספורטיבים, לעיסוקים
בבחינות. להצלחה רב סיכוי סוסים. על

1* ¥ *

 נחת־ לכם גורם אינו העכשווי הרוח מצב
מפי נראות כספים בענייני דאגות רוח.

מצי אינן הן אך חידות, ___-
המכוו ביקורת אותיות.

מוסי אינה נגדכם נת
טובת. להרגשה פה

ידי ינסו זאת לעומת
 את להדק קרובים דים

ולהו עימכם קשריהם
 מהשיגרה אתכם ציא

 לשקול כדאי האפורה.
הצעתם. את ברצינות

 והכרחית קצרה נסיעה
 שנחו־ מכיוון ביותר, כמוצלחת תתברר

ביותר. ומשמחת מיוחדת הפתעה בה מנת

 מחיי״חברה להתרחק ורצון עייפות
השבוע. של הראשון חלקו את יאפיינו

 ואילך השישי מהיום
בשימחת־ שוב תתמלאו

 יותר ובהרגשה חיים
 צורך תרגישו קלילה•

ה לבן הנאות לגרום
 בקניית שתתבטאנה זוג

טיו ובתיבנון מתנות
קצרות. וחופשות לים
 ואינם המהססים אלה

— להחליט מה יודעים
להצ מתאים זמן זהו

 קשרים של לפיתוח״יתר או נישואין עות
נמהרת. מהתנהגות הזהרו חדשים.
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 רב, מאמץ להשקיע 'מכם נדרש בעבודה
שמחשבות מכיוון חשק, אין לכם ואילו

_____________ה־ מקום שינוי אודות
 לכם נותנות לא עבודה
 חדשות תוכניות מנוח.

 בראשכם מתרוצצות
 אך להתלהבות וגורמות

 חוסר להתלבטות. גם
 לאן להחליט היכולת
 גורם פניכם מועדות

 בחיי רב. נפשי מתח
 אכזבה צפוייה הרגש

ית בן־הזוג קינאה. או
מהרגיל. שונה בצורה נהג

עוןת

ט 22 ס ו ג או  - ב
ר 22 ב מ ט פ ס ב

 יבזבז הוא
וחולף. זמני אך מיותר, רוגז ויגרום כסף
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 של מהבטחות להיזהר קשת מזל בני על
ומבטי נחמדים עצמם המציגים אנשים

 שאין הבטחות חים
תוק לקיימן. בכוונתם

ל עלולה רבה פנות
באמ עצמה הסוות

 מוזרות הצעות צעות
ה על מתקבלות ובלתי
וחשדהו״ ״כבדהו דעת.

 הראויה אימרה זו —
אפ השבוע. להיזכר

בהתער להצליח שרות
ו־ בספקולציות בויות,

 מאוד, להיזהר יש כאן גם אך בהימורים.
שבידכם. הכסף מן קטן חלק רק לסכן

ש11 !] ■י
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 אות־ יאלצו מזזוץ־לארץ אנשים עם קשרים
 זה ברגע בתוכניותיכם. משהו לשנות כם

ה לכל לשים־לב יש
עבודה, בענייני קשור

ב ובית. רכוש כספים,
 תחרות תיתכן עבודה
עמיתים, עם •סמויה

 לקרע להגיע שעלולה
לה עדיף ולאי־הבנה.

 דעתכם את בגלוי ביע
למכה. רפואה ולהקדים

 ידידים עם אי־הבנות
 פעילות ייושבו. קרובים

מב ביותר מוצלחת תהיה ציבור בענייני
בבית. שתתרכז עדיף זו, בתקופה חינתכם
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 חלק יגזלו ואחיות אחים מישפחה, קרובי
 עדיין קצרות נסיעות מזמנכם. ניכר

 את למלא ממשיכות
ב הסכנה אך השבוע.
ל במיוחד רבה דרבים

 עליכם דלי. מזל בני
 מירבית בזהירות לנהוג

 קלות־ מכל ולהיזהר
להי יש שהיא. דעת
ה עם מלהסתבך זהר

 אי- שמכל למרות חוק,
 לצאת תוכלו נעימות
 העליונה. על וידבם
 בקרוב שכן וכוח, מרץ של מלאי הבינו
ציבוריים. לעיסוקים להתפנות עליכם
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 גדולות בקניות עסוקים תהיו זה בשבוע
 את וידלדל מכיסכם יזרום הכסף וקטנות.

ל הזדמנות חשבונכם.
ל שגרמתם עוול תקן

 בלי קרובים ידידים
 לפייסם תוכלו כוונה.

ו מתנה קניית על־ידי
הי לביתכם. הזמנה

 וישנות חדשות כרויות
 ויחלצו אותכם יעסיקו
ה ממצב־הרוח אותכם

נתו הייתם שבו קודר
 שהקשרים יתכן נים.

אינטנ־ יהיו עתה אך ימים׳, יאריכו לא
מצב־הרוח. את וישפרו מרגשים, סיבים,

 בפברואר 19
במרס 20

̂-זג-ץ- ̂-ץ-)<-ץ-ז(-*(־*ג-ץ-ז( ̂-ץ-ץ ̂.>נ-זג־*נ-ץ4נ+-ץ+->נ+*4ץ.ז(-̂ץ 13-צ•*4(*4-<(-זג-זג-4-*ג-זנ

*
 -*■

 
__

__
_

 .
 ...

 .
■א■ 


