
1*-*
*
¥
¥
¥
¥
¥4
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
4

1
הרים

בנימיני1

ן הקשו י  נ
׳שואל מדיות

ישראל !ועם
שוו לגוזל

 מדינת בין תקשר את להגדיר אפשר
 כבר וחדש• ישן כקשר שור למזל ישראל

מתו מצריים, יציאת בתקופת בתורה,
 ומי קשה־עורף״. כ״עם בני״ישראל ארים

 בעיקר מאופיינים שור מזל בני לא אם
 עשו תורת מתן בזמן עקשנותם. על״ידי

הש את המסמל הזהב״, ״עגל את להם
 שחול- שור, מזל בן של החומרנית קפתו
 לנוחיות המופרזת הדאגה הן: שותיו

 מהצד התעלמות ולעיתים הבשר״, ול״סיר
והריגשי. הרוחני
 מדינת נולדה יותר מאוחר שנים אלפי
המדי הכרזת (יום 14.5.1948ב- ישראל

 נופל זח שתאריך לציין ומעניין נה),
שור. במזל
 האדמה, מזלות כשאר זה, מזל גם
 איכות ומחפש לקרקע, במיוחד קשור

 מכה לארצו, חוזר העם ויציבות• קבועה
בחקלאות. ועוסק בונה שורשים. שוב

 ומושבים קיבוצים בונה ביצות, מייבש
האדמה. את ומעבד

 העירוניים באיזורים הבנייה תהליכי
 האידיאל מהיר. בקצב הם גם מתפתחים

ה הוא המשקמים החלוצים דור של
תכו שתי שוב בשירה. המלווה עבודה

באה הידוע שור, למזל אופייניות נות
ולעבודה. לנגינה לזימרה, בתו

 המנהיגים מבין בולטות דמויות גם
 הרצל זאב בנימין — זה למזל משתייכים

 בגדר נשאר לא חזונו שור), מזל (בן
לאר העם בשיבת שהאמין ברגע חלום•

 הלכה חזונו, את להגשים אף דאג צו,
ש לדור השייכת מאיר, גולדה למעשה.

ובהת בעקשנות ושנאחז המדינה, את בנה
 ידועה היתה היא כזכור, בשילטון. מדה

 להזיזה מאוד קשה היה בעקשנותה,
 במיפלגת החזקה ושליטתה מדעותיה,

 ידועה. עובדה היא אף היתה העבודה
 אורך לכל שור. למזל משתייך דיין משח
 של העולם, בעיני סמל כעין הפך חדרך

 את לומר פוחד שלא החדש הישראלי
 ובחוסר־גמישות בעקשנות צועד דברו.

 שכמעט עד המזל, בבני הקיים מסויים
ההז את מחמיץ הוא הדרך אורך לכל

בהת והעם שואף. הוא שאליה דמנות
 ושוב שוב מראה טיפוסית שוורית מדה
אחריו• נהייתו את

 אחרים אישים גם להזכיר הראוי מן
 שור. ומזלם בעם, נכבד מקום שתפסו

 רמטכ״ל. שהיה גור, מוטה ביניהם:
 עיריית״חיפה. ראש שחיה אלמוגי, יוסף

 וירשובסקי, מרדכי חברי־הכנסת: ומבין
 שלמה דורון, שרה שחל, משה רוזוליו, דני

 טו- המיעוטים: ומבין שובל. זלמן הלל,
 עטא- וזידאן זיאד טופיק טובי, פיק
 ומרגישים שור, במזל נולדו כולם שי.

 עקרונותיהם למען לפעול חזק צורך
פרו מבינים. שהם כפי המדינה, ובניין
 שייך מדע, כאיש הידוע נאמן, יובל פסור
 באופן להשתתף צורך ומרגיש שור למזל
ובדיבו בחלומות מסתפק ואינו פעיל,

לו• נראים שאינם דברים על רים

 ערה הליכוד
 במזל רשירטוו

ו ו שו ק י ע ו

וכלכלה כסנים
 בתאריך לשילטון נבחר הליכוד
 ומעניין, שור. במזל שוב — 17.5.1977

 שיל- בתקופת המתעוררות הבעיות שעיקר
 שהם ובכלכלה, בכספים קשורות טונם

הצ המזל. של מאוד בולטים מאפיינים
 אל ויחסם חוסר-הצלחתם או לחתם

לדאוג יכולתם לפי ורק אך נקבעים העם

 מוחלפת הלירה בזמנם, הכלכלי. למצב
ב איש מוחלפים שרי־אוצר בשקל,
ה שיגעון הכסף, אחרי הרדיפה רעהו.

מכו דירות, להחליף הלהיטות בורסה,
 הפיסי. לקיום והחרדה וריהוט, ניות
 המעילות טיפוסית, שוורית אווירה זוהי
 אלה כל שני. מצד והמגבית אחד, מצד

 לידתה תאריך את ושוב שוב מזכירים
 על לוותר חוסר-רצון נם המדינה. של

 הכל״. את יענה ש״חכסף וההרגשה נוחות
 את ״לאחוז מהעם מונעים למעשה הם

 הבעיות עם ולהתמודד בקרניו״ חשור
כראוי.

 מהחצ- להתעלם אי־אפשר זאת למרות
 המזל. בתכונות קשורות הן שגם לחות,

ש שטחים שני — והאמנות החקלאות
 בהישגיה במיוחד. בולטת ישראל בחם

ה כאחת המדינה מפורסמת החקלאיים
 בשטח בעולם ביותר המתקדמות מדינות

 במזל הקיים האמנותי-רוחני הצד זה•
 גם בא ונוס) כוכב על־ידי (הנשלט שור
 המרכז את להזכיר אם ביטוי. לידי הוא

יהו אמנים בישראל. שקיים המוסיקלי
להו במיוחד אוהבם יהודים ושאינם דים
 האנשים אהבת את ומרגישים כאן, פיע

 אט- ״מייצאת״ כמעט ישראל למוסיקה.
 נחשבת הפילהרמונית חתיזמורת גם נים.

ביותר. הטובות התיזמורות לאחת
 האהבה ניכרת אחרים בשטחים גם

 כאשר המזל, שליטת — ונוס לאמנות.
 עיקרון את מייצגת — במיטבה היא

 לעזור הצורך מתעורר וכאשר הנתינה•
 היא ישראל שנפגעו, אנשים או למדינות,

לעזרה. הנרתמות הראשונות המדינות בין
 לא להיווכח חיה אפשר העם בקרב גם
 יחדיו, מתחברים והכסף שהאמנות מזמן,

ה הנתינה, ״אמנותי״. התרמות במיבצע
ה של המייצגים שלושת והכסף, אמנות

 העם של הקשר את מכל יותר הראו מזל,
 את מסמל מכל, יותר ומה שור. למזל
 בחג הבילוי צורת לא אם הזה, המזל

יש חגי ובשאר במימונה העצמאות,
 באחו וישיבה בחיק־הטבע אכילה — ראל

הבוק צליליו כשברקע זאת וכל הירוק.
רמה. כגעיה הטרנזיסטור של עים

 חדשים רעיונות עימו יביא זה שבוע
ההכ להגדלת יגרמו שבעקיפין בתחומים

 הזמן הכספית. נסה
 להשמיע מתאים מאוד

 ורצו- מחשבותיכם את
לח מה אין נותיכם,

 להביא עשוי זה שוש,
 קצרה נסיעה תועלת•
 היכרות בחובה טומנת
 מאוד ידיעה או חדשה,

ב הקשורה חשובה,
 בבית רחוק. הלא עתיד
 בסוף רב מתח יתכן

 התייחסות שביעות-רצון. וחוסר השבוע
 קלילות. המתעוררים: לקשיים הנכונה

¥ ¥ ¥
 כספים, בענייני זהירות בייתר לנהוג יש

 בקלות כספכם את לבזבז שהנטייה מכיוון
 לחרטה להב״א עשויה
 השבוע הבא. בשבוע
 פעילויות סביב יתרכז

 התלהבות אמנותיות.
וממו משירה פתאומית

 התייחסות ובכלל סיקת,
 האמנותי לצד מיוחדת

ה שבכם. הסיפרותי או
 ולשלחה לשקט צורך
 קל יהיה לא אך יגבר,
חד היכרות לכך. להגיע

לשי ואפילו לבילבול לגרום עשויה שה
 הזהירות. את להפעיל רצוי מוטעה, פוט

¥ ¥ ¥
 לאחרונה, כבד מעט שמצב״הרוח למרות
 עס- אנשי הקלת-מה. תחושו זה בשבוע

 על לקחת יוכלו קים
חד התחייבויות עצמם
 זמן זהו לאחרים שות.

פו״ על לחתום מתאים
כיו או ליסות־ביטוח,

 עדיין אך באלה. צא
סו על לשמור רצוי

 נפשית מבחינה דיות•
נוחה. יותר תחושה —

שעיכ שונים, גורמים
ל והפריעו אתכם בו

 ואתם יסולקו, החיים, של התקין מהלך
לעיסוקיכם. להתפנות חופשיים תהיו
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 למצבים אתכם ומביא מתגבר שוב המתח
 ולהבהיר הקצב, את להאט יש לחץ■ של

 את אתכם לסובבים
המו התנהגותכם פשר
 ואפילו חברים זרה.

 עלולים קרובים ידידים
מע לא לצרות לגרום

ו קשיים יתכנו טות,
 כדאי ניתוקים. אפילו

 ימים מיספר לחכות רק
יעבור, זה שמצב עד

ע_______ נ מ י ה ל חשו משינויים ו
 סוף־השבוע לקראת בים.

 עשויה לכך, נוסף להשתפר. עשוי המצב
 לכמפכס. הקשורה ידיעה אליכם להגיע

¥ ¥ ¥
עלי עדיו, מאוד המצב במקום־עבודתכם

 מיספר בתיכנון רבה. בזהירות לתמרן כם
ושי קדימה מהלכים

 תוכלו רב בטאקט מוש
 משאיפו- כמה להגשים

ולז החשובות, תיכם
 רציני. בקידום כות
 מאנשים להיזהר יש

 הנמצאים מתוסכלים
והמשפי בקירבתכם,

 להתייחס עליכם עים
מופ .בנדיבות אליהם

 במיפגשים גם רזת•
 למתן יש עליזות, מסיבות או חברתיים,

 שתחושו. ההתלהבות פרץ את מעט
¥ ¥ ¥

 אתכם עלולות.להביא מישפחתיות מריבות
לג שעלולה ומוגזמת, קיצונית להתנהגות

עניי מיותר. לצער רום
לחוץ־ הקשורים נים

אתכם. מעסיקים לארץ
נוס לא שבעצמם אלה
מיכ־ בקשר יעמדו עים,

 עם טלפונים או תביס
ועתי אחרות, ארצות

מופ מאוד להיות דים
 מהאינפורמציה תעים

ש יתכן אליהם■ שתגיע
 פתאומי שינוי יתחולל

לק המתכוננים אלה הדוקים. בקשרים
היזהרו. — כספים בענייני סיכונים חת
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 לכסף שקשור מה בכל מפתיע שבוע
 עלולים מחוץ־לארץ עסקים ולרכוש.

כספים, להפסד להביא
חתי לדחות רצוי לכן

 ארצות עם חוזים מות
ה מאזנים, בני זרות.

ארו לנסיעה מתכוננים
 יתנו שלא רצוי כה,

 הם שכן מיקדמות,
 יש להתאכזב. עלולים
ברי על היטב לשמור
ה האנשים של אותם

ולנ אליכם, קרובים
 קל לא מצב־רוחם שכן לעודדם, סות

 חדשים. קשרים צפויים זו. בתקופה
¥ ¥ ¥

 ואינכם קמעה, מביך במצב נמצאים אתם
 הסיבות. מהן לעצמכם להסביר מסוגלים

 גורמים שונים דברים
 בין להבדיל וקשה לכך,

 אתם לתפל. העיקר
 אהבה ביחסי מעורבים

ברו ולא יציבים בלתי־
 על־ידי ונדרשים רים,

וחש דין לתת בני־הזוג
 קורה מה — מפורט בון
 ותדבר תשובה, כס

 ביד־ אין ביניכם. לקשר
מ יותר, עוד מתסכל

 יהיה בקרוב לכס. מציק שמצפונכס אחר
 משינויים. הימנעו לכן להחליט, יותר קל

¥ ¥ ¥
 בריאותכם. מצב על לשמור עליכם עדיין

 ורצוי אתכם, עזבה לא עדיין הרגישות
 עם קשר על לשמור
 ששוב יתכן הרופא.
 תפקיד עליכם יועמס

 בגלל בעבודה, נוסף
 מישהו של התחמקות

תפ את ממלא שאינו
 לגרום עלול זה קידו.
 אך ולעצבנות, למתח

 אתכם מלווה בינתיים
 קבלת- של תחושה

חשו ההחלטות הדין.
 חדש קשר ותחילת קשר לסיום בקשר בות

ובמהרה. כעת להחליט אתכם מחייבות
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 למעשה להגדירה. וקשה מחרה, זו תקופה
 בלתי- דברים אך במצב־הרוח, שיפור חל

 לפתע הקורים צפויים
ולבע לתקלות גורמים

לש עלולים ואף יות,
הכ ההרגשה את נות

 שבני מאחר ללית.
כאנ מוכרים גדי מזל
לבנות המסוגלים שים
בכוח־רצו־ עצמס את
 להתרכז עליכם — נס

ה בהזדמנויות בעיקר
 בשבוע שתגענה טובות

והישנים לפניכם, חדשים קשרים זח.
 התנהגותכס. על הקפידו להתחדש. עשויים

¥ 4 :¥■
 לברוח לרצון לכם גורמים בבית מתחים
לחופ ולצאת מיסגרות לשבור מחבית,

לשיס״לב יש אך שי.
 עימכם החיים לאלה

 אמת בהם• ולהתחשב
 תק־ בפניכם שתוטח
ו ממקומכם, פיצכם

 לגרום עלולה הפגיעה
מסי קשה. למצב-רוח

בבית המתוכננת בה,
 מתיכ- שונה תצא כם,
 מאחר המוקדם, נונה

 קרואים לא שאורחים
 הכל, למרות ולרוגז. למתח וייגרמו יגיעו,

 מהמצב. תוציאכם המהירה תושייתכם
¥ ¥ ¥

 יסודי, לניקוי שמתכוננות עקרות־הבית,
שאור משוס התוכנית, את שידחו רצוי

 את ישנו רעשניים חים
 על וחבל הבית, סידרי

 ואחיות אחים הטירחה.
ו זמן לביזבוז יגרמו
עניי על ומריבות כסף,

 תלכו אל פעוטים. נים
 של חיזורים אחרי שולל

 מאחר מיקרייס, מכרים
ב אי־נעימות שצפוייה

 את להבנתכם אשר
ל הזמנות כוונותיהם.

 להפרזה לגרום עלולות במיסעדות בילוי
כך. על חרטה ולריגשי האכילה בהנאות
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