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מרים
בנימיני

החורש: מזר
מאזניים

 בהם. שמאיצים אוהבים אינם הם
 בני ילדים של הורים רבות פעמים

 על* להם ומעירים בהם גוערים מאזניים
 אינם הם למעשה, איטיים. שהם כך

 המון להם שלוקח אלא לאט, פועלים
ט זמן  אמרה אמא אם לעשות. מה להחלי
 למכולת ללכת שעליו מאזניים, לבן לו,

 תהיה... התוצאה שיעורים, להכין וגם
 לילד קשה וחוסר־מעש. בטלה ישיבה

ט ת קודם, לעשות מה להחלי  וההתלבטו
 שהוא אותו, ומעייפת עליו מקשה כל־כן
 דבר רק תמיד לבקש בינתיים מעדיף
 אלה ילדים של להורים חשוב אחד.
ט, הילדים את לאלץ לא לדעת  להחלי
 דיפלומטיה מעט ילמדו שהם כדאי

 לגשת איך ויידעו (המאזניים), מילדיהם
כיוון יטבלו, לא שאלה כדי אליהם,

ם. יותר נהנים קי  ידועה התוצאה ומתחז
 על כשידם יוצאים תמיד הם — מראש

 לייצג מסוגלים הם מכן לאחר העליונה.
 באותה ולהצליח המנוגדת, העמדה את

 מישהו יש אם היא, השאלה מידה.
ת שמעוניין סו תנ  בחוויה, נוספת פעם לה

 לא שהוא מי עבור מתישה כל־כך שהיא
מאזניים. בן

 לאמנות רגישים מאוד מאזניים ילדי
 לובשים. הם מה להם חשוב וליופי,

 משומשים בגדים לקבל אוהבים לא הם
 להיות חייב הבגד אחר, ממישהו
ם, והצבעים לטעמם,  ולא נעימים פסטלי
 הם הבית ובקישוט בסידור גם צורמים.

 יפה ייראה שהבית ומקפידים מתערבים,
זימ לנגינה, נמשכים מאוד הם ומקושט.

יש האמנויות. ^כל ובעצם, מחול רה,

★★י׳ן**
ם הם להם, צים  * לישון לשכב אוהבי

ם. ובעיקר במיטתם, ★ לחלו
 ★ כלו־ טובים, תלמידים הם בבית־הספר

ם הם מר, ת מהר תופסי  £ כיוון החומר, א
 * היא, הצרה אך וחריף. שנון ששיכלם

 * מדי, גדולה במהירות הכל מבינים שהם
 הם ומפריעים. משתעממים ואחר־כך

 חדלים אינם פשוט משתוללים, אינם
 שוכח בשכנותם, שנמצא ומי לפטפט,

לבית־הספר. בא לשם־מה
 הרי מהמורים, מתביישים אינם הם

 אז ידידים, מחפשים הם העולם בכל
ת להוציא מדוע !זה מכלל המורים א

£ מו- עם עימות לידי באים הם לפעמים
 אולי הם מאזניים מזל בני ילדים

 מכולם. והחינניים המושכים החמודים,
ם מושכים הם היוולדם מרגע ה  את אלי

ם בעזרת המסתכל, עין ס ק  הטבוע הרב ה
 חונן אלה, תכונות להדגיש כדי בהם.
המד בגומות־חן, על״פי-רוב הטבע אותם
 מי ניחנו. שבו הטיבעי החן את גישות

? חמוד כל״כך ילד על לכעוס יכול
 שקטים נוחים, ילדים הם בדרך־כלל

 ושוחר־השלום הנוח אופיים ונעימים.
 תינוקות שהם מאז מההתחלה, מתגלה

ושו סביבם, רעש סובלים אינם הם —
 הורים והרמונית. שקשה לסביבה אפים

 הרדיו את לפתוח שאוהבים רעשנים,
 אידיאלים הורים אינם בקולי־קולות,

 סובלים וממש לרעש, רגישים הם עבורם.
 באווירה להיות להם מאפשרים כשלא

ם. הם שלה קי קו ז
 כל כלפי ידידותיים הם צעיר מגיל

 שהם אורחים, הביתה כשבאים אחד.
 קרובי-מישפחה, או ההורים, של ידידים

ם הם  להם ולתת הזמן את להנעים מנסי
 מתביישים אינם הם טובה. הרגשה
 שבעולם, נושא כל על עימם לשוחח

 בני היו כאילו דבר, כל על ומדברים
עשיר. ניסיון־חיים ובעלי מאה

ם עדינותם שלמרות מעניין, מ ס ק  הרב, ו
 וזאת ״חוצפנים״, הנקראים הילדים הם

 עליזים, הם שמשיבעם מכיוון בעיקר
 ולשון הומור בעלי שימחת״חייס, מלאי
 למבוגרים שנראה מה ושנונה. חדה

מוצ כ״חוכמה" להם נראה כחוצפה,
 ולהר־ להעליב מתכוונים אינם הם לחת.

ת להבין חייבים אנשים איש, גיז  דרך־ א
מחשבתם.

★

ל ס■ ■דדים אונ״ס מו  מ
 שמאיצים אוהבים אינם
ם, ה  אישיות ״3ע3 והם ב

ת, שני ת רג ק פונ ה מ כ ר ו
ט היכולת שחוסר  להם גורם להחלי
רב. סבל בפירוש
 לאישיותם מנוגד שנראה נוסף, דבר

 שלהם הצורך זהו והרכה, המפונקת
 לזכור יש אך דבר, כל על להתווכח

 המאזניים, צידי משני ניצבים תמיד שהם
הי ואת הדבר את לראות ומסוגלים

 מכישרונותיהם שאחד מכיוון פוכו.
 והשיכנוע, הדיבור כישר הוא הבולטים

 מגיל כבר בכך מתאמנים שהם הרי
 הוריהם את לתפוס מסוגלים הם צעיר.

 על-כך ולהתווכח טיפשית, בפליטת־פה
 מתעייפים, לא הם בבוקר. למחרת עד

הם סוער, יותר נעשה שהוויכוח ככל

 ריקוד, או נגינה ללמוד להם לאפשר
בקשתם. לפי וזאת

 ש- התקפות־עצלות, מאזניים לילדי
 פעילות לאחר הוריהם. את מעצבנות

 עושים ולא נחים פשוט הם אינטנסיבית,
 זהו כך, על להם להעיר אסור דבר.

 טיבעי, באופן מפונקים הם אופיים,
מסו אינם הם להם. נחוצה והמנוחה

הת בלתי-פוסקת. בפעילות להיות גלים
 חשובים וחוסר־המעש העצלות קפות
 אותם, להם מאפשרים לא ואם להם,

תם הופכים  ועצבנים. לחסרי־בטחון או
 זמן יותר ישנים אלה שילדים יתכן

נחו־ אלה מותרות גם אחרים, מילדים

 לומר לעצמו מרשה המורה כאשר ריהם,
ת נחרצת, אמירה ה, ומובנת החלטי  מאלי

 המאזניים כך על משכנע. נימוק לה שאין
 אשר עד מוותר ואינו להתווכח, מוכן

 האם שכנגד. הצד את שיכנע או שוכנע
 בעתיד לתפקידו מוקדמת הכנה זו

ן כעורך״דין
 ★ לפני־כן, אף ואולי ההתבגרות, בגיל

 £ של הרומנטי בצד מאזניים בני עסוקים
ם הם החיים.  * חלי- ומתאכזבים מתאהבי

 להתעלם מסוגלים ואינם מתרגשים פות,
 זיקנה גיל ועד מעכשיו השני. המין מבני

ם יהיו וליבם ראשם  ו- באהבות תפוסי
ם התאהבויות.  זה ללא־רומנטיקה החיי

 האנין טעמם ואת ללא״מלח, תבשיל כמו
 את יחיו לא הם הכרנו, כבר והרגיש
העיקרי. התבלין ללא חייהם

 אלה לילדים שקורה למה ובאשר
 האחרונות בשנתיים — הנוכחית בתקופה

שו מבעיית מאזניים ב,י הילדים סבלו
ם נות.  בבית־הוריהם, שינויים עברו חלק

 בין אז עד שהיתה ההרמוניה, כלומר,
ם לדיסהרמוניה, הנ!כה ההורים,  וחלק

 £ קל היה לא אחד.• הורה עם רק נשארו
ת ובייחוד החדש, למצב להתרגל  * למתיחו

 ילדים לכך. קשורים שהיו ולהתמרמרות
 בגלל אם בבית־הספר, סבלו אחרים
 בגלל ואם לחייהם, שירדו קשים, מורים

ם שאינו בית-ספר,  לפעמים להם. מתאי
 ובלתי־ עויינת רועשת, חברה בגלל

 חנוכה, חופשת לאחר השנה, מתאימה.
 וטובה חדשה תקופה עבורם תיפתח

 יוכלו שוב מאזניים בני ילדים יותר,
ם. ליהנות מהחיי

★★
★★★★
★★★★

ס 21 ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

ת בני־הזוג עם אי־ההבנות להת מתחילו
 למרות הביתה. חוזרת ההרמוניה יישב,

 ולא עסוקים, שאתם
נופ התחייבויות מעט
לפתע, עליכם לות

 סופשבוע לתכנן תוכלו
 עם או בת-הזוג, עם

 ובני־מישפחה ידידים
ה מבני חלק אחרים.

 ל- נסיעה תיכננו מזל
 זה ברגע אולם חו״ל,

 עיכובים שיש מתברר
 שהם יתכן בתוכנית.

ספו ימים תוך תתברר האמת הוטעו.
לכספים. הקשור בכל להיזהר יש רים.

¥ * *
בעבו ורובם ראשם עמוקים עדיין שוורים

 יותר, טובה הרגשתם עתה אולם דה,
 שחילוקי־הדעוח, מכיוון

 במקום־העבודה, שהיו
 חזר והשלום יושבו,
 צפויות במקומם. לשכון

 דרך חדשות הכרויות
 חדשים מכרים העבודה,
 לחוג להצטרף עשויים
 את ולהנעים מכריכם
 השבוע בתחילת זמנכם.

ש מרגש, ביקור ■צפוי
 קשה תוצאותיו את

 בתוככם. טבוע עדיין לבזבז הצורן לרעת.
 כספכם. חסכו הפיננסי מצבכם עקב אך

+ * ¥
ם, מריבות  עם לאחרונה שהיו וסיכסוכי

ם ייפסקו, בני־הזוג, חסי הי  יעלו שוב ו
תם המלך. דרך על  א

 על-ידי מבוקשים שוב
וה השני, המין בני

ם ס  שאותו הרב, ק
תם להפעיל, יודעים א

 ידידים אליכם ימשוך
 הצ- וחדשים. ישנים

 חדשות עות״עבודה
 חלקן השבוע, צפויות

ת עשוי ב קשור להיו
אחרת. בארץ עבודה

 עתה. לנסיעה הצעות לקבל נוטים אינכם
מכם חייכם את בססו מקו הקבוע. ב

ני 2ו  - ביו
לי 20 ביו

ו שו
ל אפרי  - נ

אי ג מ ב
1 21
!0

 שיפור־מה חל כי אס קשה, עדיין לסרטנים
מטפ הס נתונים. היו שבו הקשה במצב

,חולים בקרובים לים
זמ רוב את ומקדישים

 נסיעה לאחרים. נם
צפו־ יומיים בת קצרה

 תרענן זו בקרוב, ייה
חשב־ ותוסיף אתכם

שהז אלה חדש. רוח
 תחביביהם את ניחו
החב פעילותם ואת

 סוף־סוף יוכלו רתית,
ה לדברים להתפנות

 צפוייה — הרומנטי בשטח עליהם. אהובים
 בסוף־השבוע. ונעימה מרגשת הפתעה

¥ ¥ ♦
חל בני־המישפחה עם ששררה המתיחות

 חילוקי־ את ליישב אפשר וכעת פה,
 שקטה בצורה הדעות

ה הנסיעות ושקולה.
 מבצעים שאתם רבות,

 מוציאות לאחרונה,
 משיגרת־חיים אתכם

את ומפגישות אפורה,
 חדשים אנשים עם כם

 רעיונות ומעניינים.
 ל- הקשורים חדשים,

ב מושמעים עתידכם,
 לבדוק כדאי אוזניכם.

 בהתלה- להיסחף ולא לפרטיו, רעיון כל
לפריחתה. מחכה חדשה אהבה בותכם.

¥ ¥ ¥
 לאחרונה, לכס שהציקו הכספיות, הבעיות

 שאינכם רק שלא מתברר, לפתע חלפו.
 יש אלא במחסור, חשים
שצי מכפי יותר לכם

ו קניות מראש. פיתם
 או בגדים של רכישות

 יוסיפו לבית ריהוט
 אל השבוע. רבה הנאה

וקנו. צאו — תהססו
 תוכל קצרה חופשה
 בימים לכם. להועיל

 כמה לבלות ■טוב אלה
 המין בני בבית. ימים

 ליצור וינסו בחברתכם מעוניינים השני
ישתפר. הפיננסי המצב מחודש. קשר

מאזניים
ר 21 ב מ צ ד  ■ ב

ר 19 א נו בי

לי 2!  - ביו
ט 21 ס ו ג או ב

ט 22 ס ו ג או  - ב
ר 22 ב מ ט פ ס ב

 עייפות. תרגישו וחמישי רביעי בימים
 יותר עצמכם על להעמיס לא השתדלו

ועבודה, חובות מדי
ובשי במנוחה והרבו

תרגי שישי מיום נה.
טוב, יותר הרבה שו

 במרץ שוב תתמלאו
 לבצע ותוכלו מחודש,

ת במהירות  ש- מה א
ה לאחרונה. הזנחתם

מעודד. הכספי מצב
אלי יגיעו סכומי-כסף

ת כם מו בלתי־ ממקו
בטו הרוצים מבני־מישפחה ואף צפויים
לעזרתכם. יבואו שור מזל בני בתכם.

¥ ¥ ¥
 שעובר יום שכל לומר, אפשר לעקרבים

יותר להם יהיה שבו לזמן אותם מקרב
 להנות. קשה כעת טוב.
יהיו המזל מבני חלק

 בהורים בטיפול עסוקים
ו בטוב, חשים שאינם

 אחרים עקרבים אילו
 ו' רבה עייפות ירגישו
 מהכל להתרחק יעדיפו
 כספיח מבחינה ולנוח.

 יציב, אינו המצב —
 לקיחת טל לוותר כדאי

להימנע וכן סיכונים
 לסמוך כדאי אחרים. של לעצות מלשמוע

שלכם. החזקה הפנימית, ההרגשה על
¥ ¥ ¥

 ה- בשטח עתידכם את מתכננים אתם
 עם לדבר תוכלו אלה ובימים קאריירה,

ו עליכם, הממונים
 קי- למען רבות לעשות

לעבו הצעה דומכם.
 נסיעות בה שיש דה,

תוש רב, ועניין רבות
בקרוב, באוזניכם מע

היטב לשקול וכדאי
 ידידים לקבלה. אם

 ב- מעוניינים חדשים
 ופועלים קירבתכם,

בשטח לטובתכם. רבות
 עליכם בנוח, חשים אינכם הרומנטי
חיוביות תוצאות לכס יביא זה קשר השני. המין בבני אמון מלתת להיזהר

עקת

 נפלאות. לחולל טשוייה קצרה חופשה
 לנוח כדי הקרוב הזמן את לנצל עליכם

ה מחודש. כוח ולצבור
מו שהיו התחייבויות,

לאחרו עליכם טלות
ולדיר־ למתח גרמו נה,
 ביניכם היחסים דור
 אלה בימים ידידים. ובין

אנ עם לשוחח תוכלו
 יצרתם לא שעימם שים
 אלה ממושך, זמן קשר

 לקידום להביא' עשויים
 אל שלכם. הקאריירה

 בשטח מהפכניות. הצעות להציע תתביישו
 הצלחה. גדי מזל לבני צפוייה הרומנטי

* * ¥
ם השבוע של הראשונים ביומיים ת  א
 עימות בלתי-נעים. למצב להיקלע עלולים

 רקע על ידידים עם
 ליצור עלול כספי
 בהמשך מביך. מצב

 שההב־ ,יתברר השבוע
 דלי מזד של רקות

 ומי מאכזבות, אינן
ם לא אם ת  יוכל א

 פשוט מוצא למצוא
לק בקיצור, ומוצלח.

_____________ השבוע של סופו ראת
 שהכל להיווכח תוכלו

 לצאת המעוניינים המזל בני יסתדר.
★ בקרוב. זאת יבצעו לים, מעבר קצר למסע

¥ ¥ ¥ ★
 * בימים עליכם שעוברת הקשה התקופה

 ★ החשדנות מוזרה. להתנהגות גורמת אלה
£ סוס־ ואינכם מתגברת,

, 4 6 *
 * האנשים על אפילו כים

 * היזהרו לכם. הקרובים
* הסובבים את מלהאשים

לפני אתכם,

שח 1!
ר 2{ ב מ ב  - בנו

ר 20 ב מ צ ד ב

★ שאתם
* אש־ את היטב בודקים

★ ש־ •לוודאי קרוב מתם.
^ לפחדים הצדקה אין

★ אתם שבהם ולחרדות
* ב־ לאחרונה. שקועים __________

 5 כדאי י— הכספי שטח
* אחרות. בארצות אנשים עם קשרים לקשור

4*1

ר 19 א  בפברו
ס 20 ר מ ב
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