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מדים
בנימיני

חווש:1מזלדו
ם מי או ת

 הנושאים
 המענ״נים

המזלות את
מר כוכב על־ידי נשלט תאומים מזל
 הוא האוויר. מזלות לקבוצת ושייך קורי,

 בגלגל־המזלות. השלישי הבית את מסמל
 סביבה על השאר, בין מדבר, זה בית

 תחום ותיקשורת. חשיבה צורת קרובה,
 כל בני את מושך בתיקשורת מסויים
 ברדיו, בעיתון, — החדשות — המזלות

 נושאים איזה אתאר כאן בטלוויזיה. או
 מזל בל במיוחד ומעניינים מושבים

ומזל.

 בספים, ענייני אז חדשות, בבר אם אך
 מחירים, עליות מניות, הבורסה, מצב

 אמנות ענייני הדירות. או הדלק, מחירי
 בהם, ידובר וכאשר אותו, ימשבו הם גם

 לשבוח אין השאר, בין רב. בקשב יאזין
 אך כולם, את שמעניין האוויר, מזג את

 האוויר שמזג מאחר מבל. יותר אותו
 היכולים העיקריים הגורמים אחד הוא

 יזלזל לא הוא לאי־נוחות, לו לגרום
בחשיבותו.

 הוא מכל, יותר אותו מרגשים אלה
הצ לדור סבל שנגרם לשאת יבול אינו
 אוניות לים, הקשורים נושאים גם עיר.

 ארכיאולוגיים גילויים ימיים, ומסעות
היסטוריה. בענייני חדשות או חדשים,

ה ארי

□ מי או ת

ה ל ט
 המזל בן את במיוחד שימשוך הנושא

 נלהב מאדים בן בתור המילחמות. יהיה
 בו שיש דבר בל — סיבונים ואוהב

ויענ ילהיב והרפתקה סבנה של קורטוב
 להרי- טיפוס מרוצי״מבוניות, אותו. יין

ומ שונות ותחרויות ספורט ההימליה,
השמ פוליטיקאים, בין מריבות שונות.

 אלימות אפילו אולי פנים, אל פנים צות
 רמות (בכביש הפגנות הניצים. בין גופנית

 אנשים המוני של התגודדויות למשל),
 בסילון- מפגינים ופיזור מחאתי, רקע על

המישטרה. על-ידי מים

ר שו
 לא שהחדשות מעדיף שור מזל בן

 וסנסציו- מרעישות מדי יותר תהיינה
 שינויים במיוחד אוהב אינו הוא ניות.

ומהשלווה. מהשיגרח לצאת לו שיגרמו

 ומתעניין החדשות את חי תאומים בן
 2 אותו מעניין מה מאודו• בבל בהן
 אך אותו, ירתק שיוגש נושא בל — הבל

 לקרוא יגמור שהקריין עד רוב פי על
 סופה. את יבין בבר הוא הידיעה את

 לרוץ מיד, להגיב מסוגל הוא לעיתים
 לחדשות שותף ולהיות למקום־האירוע,

 אותו, ימשכו פוליטיות הצהרות עצמן.
 מישהו. אמר ומה מה אמר מי ובן

 אוזנו. את מיד תמשוך נושא בבל רכילות
 את בו המעוררות חדשות ימצא ואם

 יותר דבר אין טוב. מה חוש־ההומור,
 עושי חשבון על מעט מלהשתעשע מוצלח

אותן. המוסרים אלה או החדשות,

 לתאר קשה ז אריה מזל לבן חדשות
 הטלוויזיה, מול כורסה על יושב אותו

 המוק- לחדשות ובנחת בשלווה ומאזין
 עורך־הח- של שרירות״ליבו לפי ראות
 הדף את שיפתח זה לא הוא דשות.

 בל את בו ויקרא העיתון של הראשון
 הוא הסוף. ועד מתחילה שכתוב מה

הדב את בעיתון הצצה בדי תוך יקלוט
 קורה מה — אותו המעניינים רים
 בתי- סביב חדשות או המנהיגים, עם

חשו אנשים עם ומה בעולם, המלוכה
 מפוארות מבוניות־ספורט בכלל. בים

 איזשהו נעשה אם או לשוק, שיצאו
 והתיאטרון הקולנוע עולם נועז• מיבצע

שח שחקנים, של לחייהם שקשור ומה
עת. באותה שמועלים מחזות או קניות,

ה ד תו ב
טן סר

 לנושא רבה ברצינות יתייחס המזל בן
ומסק מעניינת חדשה בל לא החדשות.

 מחייב עמוק חובה רגש אך אותו, רנת
 על לקרוא או להקשיב, מצפונית אותו

וה הקרובה בסביבתו שקורה מה בל
 שמתרחש ומה המדינה ענייני רחוקה.
 שבי- במיוחד. אותו מעניינים בגבולות

— לילדים שנעשה עוול או תות-מורים,

 כוכב על״ידי נשלט הוא שגם מאחר
 שבל הרי — בתיקשורת הקשור מרקורי,
 צורת- בעיקר אותו. מעניינות החדשות
 הצורה את יבקר הוא שלהן. ההגשה

 שגיאות- על יכעס אותן, קוראים שבה
 מדוייק לא ניסוח על או בעיתון, דפוס
 מעורב עצמו את ירגיש הוא דיו. וברור

 יצא ובדרך־בלל בעולם, שקורה מה בכל
הח־ בסדר. שלא מה בל על ונרגז כועס
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 השבוע. את מאפיין אופטימי מצב-רוח
 על- אולי מקום, לשנות הצורך מתעורר

 נסיעות או טיולים, ידי
חד חברויות קצרות.

מע גוון תוספנה שות
להש יש לשבוע. ניין
מאוזן, תקציב על גיח
 ולהוציא למהר ולא

 התלהבות בגלל בספים
 יידרש לפתע ריגעית.

ש חוב, להחזיר מכם
 שבח- במעט אודותיו

ל עלול והדבר תם,
 מעט ואפילו אי-שקט ביסבם. על הכביד
ילדים. עם הקשורות בעיות בגלל עצבנות
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 הכסף כספים, ענייני על דגש יושס השבוע
 יהיה וקשה האצבעות, מבין כמענו יזול

 הסכומים אחר לעקוב
ש חששות הנעלמים.

 לביצוע בקשר לכם יהיו
יתב העבודה של טוב
 לפתע כמוגזמים. ררו

 את שמעריכים תיווכחו
יר אף ואולי עבודתכם,

 תוספת על־ידי זאת או
 הכרות מתאימה. כספית
 עשויה ומפתיעה חדשה

 עמוקה ידידות להוליד
 אולם מעורפלת מעט שתחילתה ורצינית

הדוק. לקשר להתפתח עשויה בהמשכה
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 את הבר לבלי עד משפר מחודש מרץ
נרק חדשות תוכניות המון מצב״הרוח.

חל — זה בשבוע מות
 לנסיעות מתייחס קן

 קשור וחלקן רחוקות,
ואפי חדש, בפרוייקט

ה מקום פני שיפור לו
 לדחות יש מגורים.

הכרחיות, לא קניות
 מוטעית ראיה בגלל

 יש שאותו הסבום של
להוציא. ביכולתכם

ו עמדותיכם בין פער
 להביא יכול אתכם הסובב העולם בין

צדקתכם. על להאבק רצוי תיסכול.

שוו
 ־ כאפר״ל
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ומתאי מאוד, מעייפת תקופה סרטן לבני
 העתידות תוכניות, של שקט לתיכנון מה

משמעו לקידום להביא
 כל להצניע כדאי תי.

 לתת לא ועדיין רעיון
 הסודיות פירסוס, לו

 דבריכם כרגע, חשובה
הרצו־ בצורה יובנו לא

 הקשדרים עניינים ייה.
מ חלק יקחו לבריאות

ברי בהכרח לא זמנכם.
המטרידה, היא אותכם

 הקרובים אנשים ■אם כי
רומנ קשרים לעידודכם. שיזדקקו אליכם,

הנאה. מאשר בילבול ליותר יגרמו טיים
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 במקום־עבו- נתקלים אתם שבהן בעיות,
 שתפתיע להחלטה לגרום עלולות דתכם

 שעדיף יתכן אתכם. גם
 על להיאבק להפסיק
ו מסויימת, שאיפה
 תפנית לעשות אפילו
להג ולהתחיל חדה,
נוספת, שאיפה שים

בעי להצליח שעתידה
ידי לקשרי נבון. תוי
וחדשים ישנים דות

חשיבות לתת בדאי
שהפ מאחר מיוחדת,

 עשויה מרגישים אתם שאותה ריחה
מבוקשכם. את להשיג לכם לעזור
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 קשרים השבוע. אתכם מעסיקה הקאריירה
עלו־ אחרות לארצות הקשורים אנשים עם

רב. לרוגז לגרוס לים __________
בי בפני שתעמדו יתכן
בלתי־מוצדקת, קורת
אח של שגיאה בגלל
לקדם טוב סיכוי רים.

 בתנאי קאריירה, ענייני
ו לבד, פועלים שאתם

ו בחברים בוטחים לא
 למעט עדיף בירידים.

ל ולתת חברה, בחיי
 על וחשבון דין עצמכם

 לכם הידועים דברים סביבכם. שקורה מה
ללחץ. לכם גורמים לגלותם יכולים ואינכם
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 בגלל תעוכב תיבננתם, שאותה נסיעה,
בבם. תלויים שאינם חיצוניים תנאים,

לה שעשויים אורחים,
 ישנו אחרת, מארץ גיע
 ולבם תוכניתם, את

ש־ אלה אכזבה• תיגרם
ב לארח יזכו בבל-זאת

 החשובים אנשים ביתם
 עלולים מאוד, להם

 לעימות עימם להגיע
 פלי- בגלל בלתי-נעים,

בלתי־שקולות• טות־פה
 עדיין בספים ענייני

בס על ומדובר מאחר זהירות, מצריכים
מאבקים. ייתכנו שסביבם אחרים, של פים

¥ ¥ ¥

 לאירועים לגרום עלולות כספיות הפתעות
אימפול מקניות להימנע יש בלתי־צפויים.

______________עמי־ או ידידים סיביות.
 ששוהים לעבודה, תיס

 מתנהגים אחרת, בארץ
המצו מן שונה בצורה

אכז שתיגרם יתכן פה.
הב בגלל כלשהי, בה

 תקויימנה. שלא טחות
 תקופה להמתין כדאי

 עשויים הדברים קצרה,
 את ולהשביע להשתנות

 ישנה ידידות רצונכם.
עצו להתלהבות תיגרוס לפתע, תתחדש

מהיר. לסיום שגס יתכן אך מה,

¥ ¥ ¥

שונים. בתחומים לשינויים לצפות יש
 לציבור הקשורות בעבודות העובדים אלה

גי את לשנות יאלצו
 את אף ואולי שתם,
גדולות תקוות דרכם.

עלו במישהו שתליתם
 לאכזבה לגרום לות

 אנשי־עסקים זמנית.
 ממיר- להיזהר חייבים

מכיוון ומהונאה, מה
ממו״ זריזים, שלאנשים

_ _ _ _  זוהי וערמומיים לחים _
הצלחה. של תקופה

 השבוע, יתפתחו חדשים רומנטיים קשרים
הזוג. בני של החיצוני לרושם תתפתו אל
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כ יאלצו, חופשה לעצמם שתיכננו גדיים
ש מכיוון זה, בשבוע עליה לוותר נראה,

להק נאלצים עדיין הם
 הזמן מרבית את דיש

 והמתח העומס לעבודה.
 ואחרים מכם, הרפו לא

ומעמי עליכם, סומכים
נו אחריות עליכם סים

לעייפות. הגורמת ספת,
 מעוניעיס בני־הזוג

 ולהקל לעזרתכם לבוא
תו משיגים אך מעט,
 וגורמים הפוכות, צאות

כל ולריגשי־אשמה פנימיים למאבקים לכס
זהירות. דורשים כספיים עניינים פיהם,

¥ ¥ ¥

מבל קצת בתקופה נמצאים דלי מזל בני
 וצורך שימחת־חיים חשים למעשה בלת.

 ישנים, קשרים לחדש
קצ בנסיעות להרבות

 ולשנות וארוכות, רות
 שיגרה• המזכיר דבר בל

 המדריך החזק הרגש
 מפגיש ההתנהגות את

 מוזרים במצבים אתכם
נמ תמיד ולא מאוד,

ה התושיה לבם צאת
 לצאת על־מנת מהירה

ההת אלה. ממצבים
 לעבור לבם לעזור עשויה בספורט, עניינות

הנאה. לבם שתגרום בצורה התקופה את

¥ ¥ ¥

 מעט. מתעכבות פני־הבית לשינוי תוכניות
לשיפו להקדיש שהתכוננתם הכספים, את

 דברים של ולקניה צים
ב לשמור רצוי חדשים,

 בהוצאות ולהסתפק צד׳
 אורחים בלבד. הכרחיות

 הנאה יוסיפו צפויים לא
 רעיונות אך ועבודה,

 באוזניכם שישמיעו
תו־ את לשנות עשויים

 לכם ולגרוס כניותיכם,
 חדשה דרך טל לחשוב
המתוכננת. מזו ושונח

 את לבטא יוכלו באמנות העוסקים אלה
להם. להזיק עלולה לשונם אך בקלות עצמם
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