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מדים
בנימיני

החודש: מזר
ה רי א

המ קלאסית דמות על חושבים אם
 דפי בין לדפדף יש אריה מזל את ייצגת

 לפרקים שופטים, לספר ולהגיע התנ״ך
 אפשר איך שימשו!. על מסופר שבהם
 ודלילה שימשון של הסיפור את לקשר

 כשבסיפור האסטרולוגיים, למזלותיהם
 על או הירח, השמש, על מדברים אין

 למזלותיהם המפתח ז הכוכבים שאר
שמותיהם. — הוא

 משמעות שמש. מלשון — שימשון
 אריה מזל לשמש״. ״שייך היא השם
 להסיק ניתו ומכאן השמש, מזה הוא

אריה. מזל בן בעצמו היה ששימשון
 מילים משתי מורכב השם — דלילה

כלו בשמה. מסתתר המזל שם דלי״לה.
 ודלי אריה מזלות דלי. מזל בת מר,

 מצידו ציר. אותו על ועומדים קשורים
 מזלות הדלי. ניצב וממולו האריה, האחד

 למצוא אפשר לשני, האחד קוטביים אלה
 החזקים והניגוד השיתוף את ביניהם
ביותר.

 למזל קלאסית דמות הוא שימשו!
 שימ- הסיפור של הראשון בחלקו אריה.

 ואונו. כוחו ובמלוא צעיר עדיין שון
האר של הרעמה את מזכירות שערותיו

 המיוחד הכבוד את מסמלת הרעמה יה.
 היכר כסימן משמשת והיא האריה של

וגבורתו. כוחו למלכותו,
 בשפע הם גם ידועים אריה מזל בני

 ציבעו, השיער, שפע נתברכו. שבו השיער
 בסיפור המופיעים והצבעים דמותו שמו,

איכ קשור שהכל ההרגשה את מגבירים
 הכתוב בא בכך, די לא ואם באריה. שהו

 שימשו!... ״וירד הסיפור את ומוסיף
ותצלח לקראתו שואג אריות כפיר והנה

11לו!
ס ר מ  - ב

ל רי פ א ב
21
20

 הרוח במצב שיפור השבוע ירגישו טלאים
 שהדאיגו שונים בתחומים לטובה ושינוי

 העבודה במקום אותם•
מענ הצעות צפויות

 שבו הזמן וזה יינות
ענ את לקדם תוכלו
כס החומריים. ייניכם

 להגיע עשויים פים
צפו בלתי ממקורות

לה יכולים אלה יים•
בז של למצב ביאכם
 שעימם ידידים בזנות.

 זמן התראיתם לא
 ישעשעו הם בקרוב לבקר עתידים ממושך
הנאות. של שבוע לכם צפוי אתכם.

★ ★ ★
 עליכם מכבידה תביס ק מאנשים פרידה

 לעבור תצליחו לא שמא לחשש וגורמת
דיכ ללא התקופה את

 תוכלו השבוע אונות.
 ל־ שחר שאין להיווכח

חד קשרים דאגותיכם.
 להתפתח עומדים שים

 בני- הזמן. את ולמלא
 הם אלה לקשרים הזוג

 וחדשים. ישנים מכרים
אח ארצות עם קשרים

 ואף עידוד יוסיפו רות
 במקום חדשים. רעיונות
 לכס שיסייע שותף למצוא תוכלו העבודה
להצליח. רב סיכוי שלה תוכנית, בקידום

+ * *
 מנוחה. למצוא לכם קשה זו בתקופה

 את ומבקשים סביבכם מסתובבים אנשים
עלי כן כמו עזרתכם.

 או ידידים לארח כם
מחו״ל, שבאים קרובים

 במסי- תלויים וממש
ובאדיבותכם. רותכם
לב לאן שאין כמעט

שהתחיי מכיוון רוח,
 ש- מישפחתיות בויות

 מהן להתעלם אי״אפשר
 וברגע רב, זמן גוזלות

 דרך למצוא קשה זח
 צפויות העבודה במקום המצב• על להקל

לחוץ־לארץ. ומבטיחות קצרות נסיעות
2 ד** 8

ל 21 רי פ א  ■ ב
י 20 א מ ב

י 2ו א מ  - ב
י 20 נ ו בי

ומאו הגדי כשסע וישסעהו ה׳ רוח עליו
 ולאמו לאביו הגיד ולא בידו. אין מה
עשה." אשר את

 תיתן לא אריה מזל בן של הגאווה
 סיפורי להוריו, הסיפור את לספר לו

 אנשים דרך לאוזניהם יגיעו הגבורה
 נושא הסיפור בהמשך דרכו. לא אחרים,

 הפלישתים מבנות אשה שימשון לו
 לא כמעט משתה״ שימשון שם ״ויעש

 אין שסביבו אריה מזל בן למצוא ניתן
ומסיבות. חגיגות

 למרעיו שמשון אומר המישתה בזמן
 את יפתרו ואם חידה״ לכם ״אחודה
סדי שלושים להם מבטיח הוא החידה

בו כאן בגדים. חליפות ושלושים נים
 — אריה מזל בן של נדיבותו לטת
 קטן. פרס מציע אינו בגדולות, הולך הוא

 יצא ומעז מאכל יצא ״מהאוכל החידה
 שסופר לסיפור מתייחסת החידה מתוק״.

 דבש חלת שימשו! מוצא שבו לכן, קודם
שה ספק אין שהרג. האריה בגוויית

 שימ- הוא החידה של המרכזית דמות
 ומלא חזק עצמו את שרואה עצמו, שון

מבפנים. ומתוק ונחמד מבחוץ אומץ
 לראות רגיל המזלות, כשליט אריה,

 והחשובה המרכזית כדמות עצמו את
 כשהגיעו נמצא. הוא שבו מקום בכל

 להם שילם במירמה, החידה לפיתרון
 זוהי שהבטיח. מה את וקיים שימשון,

אריה. של הכבוד מילת
החלי שלושים את השיג שבה הדרך

ה של התנהגותו את מזכירה שוב פות
 את המאפיינת המתפרצת האש אריה.

 עליו ״ותצלח מתלקח. כשרוגזו המזל בן
 איש שלושינ> וין אשקלון וירד ה׳ רוח

ל החליפות ויתן חליצותם את ויקח
 בית ויעל אפו ויחר ן החידה מגידי

 למרעהו שימשו! אשת ותהי :אביהו
לו.״ רעה אשר

 וכשחמתו אשתו את עוזב שימשו!
 כשהוא אליה לחזור מחליט הוא שככה
 בשקט לו וממתינה יושבת שהיא בטוח

 את לאריה. אופיינית מחשבה שיבוא• עד
 לא שהיא כך על שלו והכעס התוקפנות

 מבטא הוא בשקט, ישבה ולא לו חיכתה
 שדות את באש שורף שהוא כן ידי על

הפלישתים.
 מזל והוא השמש על-ידי נשלט אריה

כדמות הגיבור את מביא הסיפור אש.

 בתקופה אתכס מעסיקים כספיים עניינים
 יביאו מביני־דבר ידידים עם שיחות זו.

 חדשים רעיונות לכם
שהת לפרוייקט בקשר

 כדאי מזמן. לא חיל
לד אך בעצתם, לשמוע

התוכ ביצוע את חות
שבו או בשבוע נית

 רומנטית מבחינה עיים.
קו מעודד. מאוד המצב

מיו משיכה מכם רנת
 השני המין ובני חדת

 ליצור דרך מחפשים
 הבנה. וגלו תהססו אל חדש. קשר עימכס
 סוף־השבוע. לקראת צפויה לחו״ל נסיעה

★ ★ ★
 יו- להתלהבות גורמות חדשות תוכניות

ביצו לזמן עד להמתין לחוסר־סבלננות
להש עליכם השבוע ען.

לאר כדי מאמצים קיע
ש הפרוייקט את גן

 עצמכם. על לקחתם
מענ רעיונות לכם יש

 למקום בקשר יינים
 נטיה וקיימת המגורים,

 ללא כספים להוציא
 למתן כדאי מעצור.

 האימפולסיביות. את
סו רומנטיים קשרים

 השבוע. לאי-נעימויות לגרום עלולים דיים
 לפועל. ייצאו לא מתוכננות פגישות

* * *
 ממיפגשים להתרחק ורוצים עייפות חשים

 מבחינה מעיקות. !מהתחייבויות חברתיים
 חזקים אינכם בריאותית

 להרבות חשוב כתמיד.
שכ דו. בתקופה בשינה

 קרובים וידידים נים
 ולכעס לעצבנות גורמים

ב התערבותם בגלל
 הבעיה הפרטיים. חייכם

 אינכם שכרגע היא
 כדי הרגיל במרץ חשים

 גלויה במריבה לפתוח
דעת את להם ולומר ^
 ש־ עד שבועיים־שלושה לחכות עדיף כם.

ישתפר. הכספי המצב חזקים. שוב תחושו
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בתולת
ט 22 ס ו ג ו א  - ב

ר 22 ב מ ט פ ס ב

 שאשתו ודרש עמד כאשר אפילו אריה,
ני כאן בו. שבגדה למרות אליו תחזור

 שעשה לזה האריה של הסלחנות כרת
עוול. לו

 האשה, נכנסת האריה דמות לאחר
 וסמל האוויר למזלות שיין דלי דלילה.
 את מקבלת היא תיקשורת. הוא האוויר

 עם הקומוניקציה דרך העצמי ביטחונה
 אל מדברת היא שבה הצורה האחרים.
 אותו, מושכת היא שבה הדרך שימשון,

 אותו משגעת היא במילים. אותו מפתה
כוחו. סוד את ממנו מוצצת שהיא עד

 שייך האוויר, מזל היותו למרות דלי,
ה בין הניגוד ובגלל היציבים, למזלות

ביציבות הצורך ובין (ריחוף) אוויר

 וקרובים בידידים מוקפים תהיו השבוע
בטו רוצים הם קירבתכם. את שיבקשו

מת אתם אך בתכם
 לכם נעים ולא עייפים

בביקו לקצר לבקשם
 הכללי המצב רים•
 חודשים אחרי טוב.

עליכם, שעברו קשים
 אוגוסט שחודש תחושו
 מצב״רוח עימו מביא
ו שאיפות טוב יותר

 האמנתם שלא חלומות
 יוכלו לפועל שייצאו

 בני• שחשבתם. מכפי טוב עתה להתבצע
 הצלחה. הצופן מחודש קשר ייצרו זוג

★ ★ ★
 חדשות. אפשרויות נפתחות העבודה במקום
 להציע ולהעז יוזמה יותר לקחת תוכלו

ויעי חדשים .רעיונות
 לחשוש לכס אל לים.

ש מכיוון ממתחרים,
 תשכנע בטוחה הופעה

 עליכם. הממונים את
 וארוכות קצרות נסיעות
 למרות השבוע. צפויות

 גרם החברתי שהנושא
 מעטה, לא לדאגה לכם

 זו שמבחינה יתברר
 מש־ טוב מסתדר הכל

פגי צפויה סוף־השבוע לקראת ציפיתם.
 אתכם. ותשמח תפתיע אשר רומנטית שה

* * *
 מבני מישהו עוד שיש להאמין קשה
הכו מצב הרגיל. במקומו שיושב המזל

 כל שעל מראה כבים
בנסי להיות הקשתים

 בתקופה לחו״ל עות
 שהמציאות מאחר זו.

 השפעות בגלל שונה
אחרים, מזלות של

עסו המזל מבני חלק
אחרים, בדברים קים

 ואפילו בבית יושבים
 ב- או בשיפוץ עסוקים

אחרת. לדירה מעבר
 זהירים. להיות עליכם העבודה במקום

להם. יפה שהשתיקה דברים תספרו אל

ר 21 ב מ צ ד  - ב
ר 19 א ו נ בי

המצב כספית

ר 2ג ב מ ב ו  - בנ
ר 20 ב מ צ ד ב

 היציבות. את מחפש תמיד הדלי (אדמה)
 עצמה את ולהכניס לדבר יכולה דלילה

 והכל מהבוץ, לצאת וגם צרה לתוך
הדיבור. בעזרת
 לה שיגלה לשימשון להציק ידעה היא

 אותו, אהבה שלא משום לא סודו, את
ובעי ביטחון סיפוק, לה נתן זה אך
 לעיתים דלי הידידים. בקרב הצלחה קר

מ יותר לקרוביו מתייחס לא קרובות
 שוות חשיבותם רוב פי על לחבריו, אשר

בעיניו.
ש חשב לא אופייני, אריה שימשו!,

 יקרה! לא זה לו פתאום? מה יישרף.
 לא וכלל נשית, באש לשחק מוכן הוא

להפילו. יכולה שאשה דעתו על עולה

חשו החלטות ביותר. המעודד הזמן לא זה
 חלקן אלה, בימים להיעשות חייבות בות

 העבודה למקום קשורות
פעי להמשך ואחרות
מצב־ הציבורית. לותכם
 ועניינים כבד די הרוח

 די לכס גורסים אישיים
 טוב לא סבל. הרבה
 מחייבים קשרים ליצור

אכ להיות עלולות כי
החב החיים גנג זבות.

 מספקים אינם רתיים
 הבחינה השבוע. אתכם

 ימים כמה תוך טוב.
 כספכם. את תבזבזו אל כך. על תתבשרו

¥ * ■¥■
 עם אי־הבנות צפויות השבוע בתחילת
 ונהגו דעתכם על עימדו הפעם בני-הזוג•

תוו אל שיקולכם. לפי
 י&תדרו. והדברים תרו

 משותף מישפחתי בילוי
 מחדש לאיחוד יביא

 לשוחח זמן די ויהיה
 הדברים, את וללבן

צור די בהירים שאינם
ה כספית מבחינה כם•

 אלה בטוח. יותר מצב
בתוכ לפתוח שרוצים

לב יוכלו חדשות ניות
 עימם שהקשר ידידים השבוע. זאת צע

 הקשרים. יהדקו לאחרונה, בלתי-יצב היה
* * *

 מוצאים אתם דווקא נח, העולם כשכל
 לחופשה יוצאים כולם עסוקים. עצמכם את

ה כל מוטלת ועליכם
להיע שחייבת עבודה

ו טייפים אתם שות.
למנוחה, זמן מחפשים

קל לא זה ברגע אך
 יכולים אתם למצאו.
 שיבואו מידידים לבקש

יאכ לא הם לעזרתכם,
סב־ השבוע. אתכם זבו

זהו רומנטית חינה _______
בני מלהיב. די שבוע

לפנות נסו ז^ייכם. נמשכים השני המין
ההזדמנויות. את להחמיץ לא כדי זמן מעט

ר 20 א ו נ י  ־ ב
ר 18 א ו ר ב פ ב
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ר 19 א רו ב פ  - ב
ס 20 ר מ ב
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