
מרים
בנימיני

החודש: מזר
לי ד
 סוב רא לדר״ם

 ועוד במיסגות,
 דחם תו ■ותו

בלעדיה
 חברה, כאוהבי מוכרים דלי מזל בני

ידידו המצאה, כושר בעלי מקוריים,
 אידיאליסטים, הם ורב״גוניים. תיים
לע ומוכנים להם, חשובה הציבור טובת
 הדליים כל לא אך למענו• רבות שות

 זה מזל גם כך המזלות, כבשאר דומים.
 מהן אחת שבכל קבוצות, לשלוש מחולק

אותה. המאפיינות תכונות שולטות
ב 21ב- מתחילה הראשונה הקבוצה

 זו לקבוצה בו• 30ה־ עד ונמשכת ינואר
מאפיי מאוד המזל שתכונות אלה שייכים

 שליט שהוא שבתאי, גם אותם. נות
 חזקה בצורה כאן משפיע שלהם, מישני
ביותר.

ה למזל קירבתם היא הסיבות אחת
עלי נוספות. סיבות גם קיימות אן שכן׳
 להם נחוצה מכל שיותר לומר ניתן הם

 לפרוץ הצורן מזה חזק אן (מיסגרת,
 להם ורע במיסגרת להם טוב לא אותה.

חוזרים ממנה, פורצים הם בלעדיה.

 בתוכה. ומתענים נגדה מתמרדים אליה,
לחץ. בסיר חיים ממש

 אצלם יוצרים הקשים הקונפליקטים
מקרי הם ואותה עצמם כלפי תוקפנות

אידיא הם הקרובה. לסביבתם גם נים
 כולם על מכבידים חברה, צמאי ליסטים,

 שאפתנים חרוצים, הם לכן. מודעים ולא
 על הוא הדגש שבהן לעבודות ומתאימים

 במיס- לשלמות שואפים וניהול. אירגון
 חוששים אינם עובדים, הם שבה גרת

 ומתעקשים עקרוניות למילחמות להיכנס
 על־פי־רוב רעיונותיהם. ועל צידקתם על

 צדק בחוש שניחנו מכיוון עימם, הצדק
 שווה הזדמנות להעניק ורצון מפותח
נמ בתנועה, להימצא אוהבים הם לכולם.

 שיגרתיים, לא ודברים לספורט שכים
 הרפתקות, ומחפשים להפתעות מצפים

 בסיס להם שיש שידעו לפני לא אן
אליו. לשוב

 שנולדו אלה שייכים השנייה לקבוצה
אלה בפברואר. 9וה־ בינואר 31ה״ בין

אוהבים אינם הם
ס ״ ו ■צו קביעות,
יצר י ל ע ב מאוד,
לא ש, בו או כי

ם תני ם [ו אחדי ל
הם להתקרב אלי

בע מפתיעים, מעניינים, מאוד טיפוסים
 נושא. בכל ומתמצאים הומור חוש לי

 להם תהיה שאלה שלכל להם חשוב
הזו את מביכה ומעט מפתיעה תשובה

 ולכל עדינה למכניקה נמשכים הם לת.
 טכני כישרון בעלי הם הטכניקה. פלאי

במיוחד נמשכים המצאה• וכושר מפותח

 צילום, :המודרנית התקשורת לתחומי
וקולנוע. טלוויזיה

יצ הם הקביעות. את אוהבים אינם
 השני, המין בבני מתעניינים מאוד, ריים

 עם להתקשר מוכנים כיבוש. יצר ובעלי
 כולם — אדם בני של שונים סוגים

 מוכנים הם כולם ועם אותם מעניינים
 אליהם יתקרבו שלא בתנאי קשר ליצור

באמת.
ש אלה משתייכים השלישית לקבוצה

 אותם בו. 19וה־ בפברואר 10ה־ בין נולדו
ומשי ליופי אהבה לצדק, חוש מאפיינים

 ביח- להרמוניה זקוקים הם לאמנות. כה
 חשובים מאוד המישפחה חיי סי-אנוש•

 על לשמור כדי הכל יעשו הם להם.
המישפחתית. המיסגרת שלמות
ה על מתעקשים עקרונות, בעלי הם

 ★ מוכנים אינם מאמינים, הם שבהם ערכים
* הקשורים עקרוניים בעניינים להתפשר

 מאוד חיים. הם שבה ולחברה לסביבתם
מיו דרישות להם אין איתם, לחיות נוח

 כיש״ בעלי הם מפונקים. ואינם חדות
 לבטא וצורן בולטים אמנותיים רונות

 או ציור ספרות, במוסיקה, עצמם את
עבודות־יד.

 * סוציאליסטיות אידיאולוגיות בעלי הם
 ★ מהפ־ כשגישתם סיעוד, לעבודות ונמשכים

 יתאימו הם ומקורית. מעניינת כנית,
 ציבוריים. תפקידים מיני בכל להיות

 מזל בני כשאר הם גם קרובים ביחסים
 יתרה, בקירבה מעוניינים אינם — דלי

 בני של אצבעותיהם מבין חומקים והם
 קשר עימם ליצור הכמהים השני המין
וקרוב. אישי יותר

*

ס 21 ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

מש כעת חיים אתם שבו הנמרץ הקצב
 יורגשו והשפעותיו עכשיו, חייכם על פיע

נו תפקיד בעתיד. גם
מו להיות שעשוי סף
 אלה בימים לכם צע

 רבה אחריות כולל
 לקידום להביא ויכול

יו ולמעמד משמעותי,
צוע אתם מכובד. תר
 לקראת באיטיות דים

 ואולי וקביעות, יציבות
נפשי. שקט ליותר גם

 לתכנן יש זאת בכל
 התקופה כי בזהירות, חדשים פרוייקטים

 חשובים. סידורים תדחו אל רגישה. מאוד
¥\ *

בתקו משמעותיות הופכות מקריות פגישות
לאח שרויים הייתם שבו המתח זו. פה

 זה לחלוף. עומד רונה
 אנשים עם לשוחח תזמן

 אינם עימם שהקשרים
להח י׳ש דיים. ברורים

 הטובה הדרך מהי ליט
בהצ ולבטוח עבורכם,

 קרוב ידיד של הרות
ב בטובתכם. המעוניין

 קיימת עבודה ענייני
 להשפיע טובה אפשרות

לק עליכם הממונים על
 חדשות הצעות עליכם. חיובית דעה בוע
 לקבלן. למהר ולא בזהירות, לשקול יש

* י* ו*
 רב למתח גורמים צפויים בלתי עניינים

 עוסקים אתם שבו תחום בשום בחייכם.
 למצוא מסוגלים אינכם
נפשי. ושקט רגיעה

 גורמים ענייני־בריאות
להי רצוי רבה. לדאגה

 לזמן ולהמתין רגע
 על ולוותר יותר, שקט

— המוגזמת הדאגנות
 נוראים אינם הדברים

 ברגע נראים שהם כפי
 נעי- נסיעה צפויה זה.

 לחוץ- אף אולי מה, -י
 ובביטחון בשלווה אותה תכננו לארץ.

הקרוב. לעתיד תוכניתכם מהי והבהירו

 - ביוני 21
לי 20 ביו

■ ת*.ן:וו(גם ו

 כבר אך מכבידה, הרגשה חשים עדיין
 בזמן עליכם שנפלו מהצרות מוצא מסתמן

מבו אנשים האחרון.
מוכנים ואחראיים גרים
התמו לעזרתכם. לבוא

 אינה מבקשים שהם רה
 לקבל ותוכלו מוגזמת

ללא הצעותיהם את
במישפחה הילדים חשש.

 רבות אתכם יעסיקו
שתיאל־ יתכן השבוע.

יותר בהם לטפל צו __________
זאת, עם יחד מהרגיל.

 ומהשגיהס. מהם ליהנות ההזדמנות זוהי
חיסכון. תוכניות השבוע לפתוח כדאי

* * ¥
 ענייני לקדם יעזרו חדשים מחשבה דפוסי

 יותר קלים עיסוקים ואפילו קאריירה
ה בני הפנאי. בשעות

 ומעניינים חדשים שים
עשויי□ אתם שבהם
 כ- לכם ייראו לפגוש,

■ רגי- לא מוזרויות בעלי ד ו ח ■ 
 בזהי- לבדוק יש לות•
 ■■ מת־ אכן הם אם רות

■ זהירות, לכם. אימים  ■23ט2£■
 להשפיע עתידים הם

 כספים הקרוב. בעתיד דרככם על רבות
 הבית. לשיפוץ תוכניות על יקלו שיגיעו

1* * 1*
 חוש־ חשבוע. יתחיל אופטימי מצב־רוח

 תחושו אחכם, לאפיין שוב יחזור ההומור
והתרג עירנות יותר
לה מתבשלת שות.

חדש לטיול תוכנית
ל כדאי וכבר ומושך,
 במקום לפרטיו. תבעו

 אפשרות קיימת העבודה
ענייני את לקדם טובה

 ולשפר המיקצועיים כם
שי הכספי. המצב את
 הממונים עם גלוייה חה,

בת רבה תועלת תביא
בני־הזוג ובין ביניכם אי־הבנה זו. קופה

יותר. מאוחר תתוקן הידידים, או

יי)
זני

ו!אחייס
וז^<-ו^תו.<■

0 מי או 1נ
>

אי 21 מ  ב
ביוב 20

יורגשו במנוחה וצורן רבה עייפות
 לטפל שתיאלצו יתכן השבוע. בתחילת

 במישפחה חולה באדם
 מפעי- מעט ולהתרחק

תוכ הרגילה. לותכם
 שאתם חדשות ניות

 לשמור רצוי מתכננים
עלי לדבר ולא בסוד

 זה — ידידים לפני הן
 לגרום או להזיק עלול

העבו במקום לביטולן.
 עצמכם על קבלו דה
מסו שאתם מה רק

 להגיע עשוי השבוע באמצע להספיק. גלים
הקלה. להרגשת שיגרום כסף סכום

*; * *
 ויש לאיטם, מתפתחים חדשים קשרים
שעלו קיצוניות מתגובות במיוחד להיזהר

 באופן להתפרש לות
■ מת־ שאתם מכפי שונה ■ ■ ■ ^ 

 *.18*87 שתשאי' למרות כוונים.
 איס המיקצועיות פות

 הגשמה, בטווח נראות
ף בסבלנות להתאזר כדאי *י ■ * ■*■* 

 61111 !1111 ה־ בתיכמנם ולבטוח
 עתידים הדברים נכון.

 בצורה לפועל לצאת
2- בתקופה מאוד מוצלחת 3 1 3*3■ 
בקש יותר. מאוחרת

 רצוי רב, מתח מורגש בני־הזוג עם רים
 ולסלוח. להתאפק הקשרים, את לנפץ לא

¥' ¥ ¥
ולהח לטיול, לצאת צורן חשים אתם

 אתם שבה הסביבה את ולשנות ליף
לד כדאי כעת• שוהים

 לתקופה זאת חות
 שכן יותר, מאוחרת

 ומשונות שונות תקלות
 צרות לגרום עלולות

מל קשר נעימות. לא
 ש- חדש מכר עם היב

לאח עימו"התיידדתם
ל לגרום עלול רונה

ה בני־הזוג עם בעיות
תש הזהירות קבועים.

 שאופטימיות מכיוון זו, בתקופה תלם
אתכם. מטעה להסתמן מה על לה שאין

 זו בתקופה בחייכם שמתרחשים השינויים'
קיצו ותנודות בילבול למעט לכס גורמים

מב־ במצבי־הרוח. ניות

■ ס ^  מת־ הישן הקישר על. ■
§ ■ ! ,£ ■  פני על ני אם הדק, "

 אי־הב־ נוצרות השטח ה^־־- ■י,'
■0 0 3 1 1 3 ומקוממות. מרגיזות נות 9

 ולא להתאפק כדאי
 אינכם כאילו להתנהג ואפילו דבר, להעיר
 לטובה. ישתנה המצב בקרוב בשינוי. חשים

¥ ¥ ¥
 השבוע, אתכם מעסיקים כספיים עניינים

 לבוא מוכנים ומסורים טובים ידידים אן
 לסייע ואף לעזרתכם,

 שיידרשו כסף בסכומי
 להגשים על-מנת לכם

קש חשובה. תוכנית
השו חברים עם רים
יוסי בחוץ״לארץ הים

 קיים טוב. מצב־רוח פו
ה לארח טוב סיכוי
 הבאים אנשים שבוע

 שעימם אחרת, מארץ
 קשר מזמן לא קשרתם
 הקשר את להעמיק ההזדמנות זו מעניין.

 בספורט. עיסקו הידידות. את ולהעשיר
¥ ¥\ ¥

 אתם משום־מה קלה. לא עדיין התקופה
 הירידים לכל כמרכז עצמכם את מוצאים

 רבות בעיות להם שיש
 באים וכולם ומכבידות,

צרו את לספר אליכם
אנ לכך נוסף תיהם.

 בסביבתכם חולים שים
לעזרת זקוקים הם וגם
ולהת־ לנות נסו כם.
חב ממרכזים רחק

ב לשהות טוב רתיים.
בענייני־ להתרכז בית,

 ולתכנן הפרטיים, כס
 יהיה כי הקרוב, לעתיד חדשות, תוכניות

מחדש. חייכם את לארגן עליכם יהיה

 - ר א נו י ג . 20
בפברואר

ר ז9 א רו ב פ  - ב
20 • ס ר מ ב
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