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מרים
בנימיני

החודש: מזר
דגים

 במ!ר ■ודיס
דגים

 כמעט ?ח דגים מזל גן ילד לתאר
 לא כל-כך הוא כזה ילד בלתי־אפטרי.

 מה טכל •נדמה עד מובן, ולא ברור
 אותו. ומאפיין לו מתאיס עליו טיאמרו

 הפוכים, דברים עליו יאמרו אם גם אן
 באי- אחר לחלק להתאים יכולים חם

 גתקלים דג באיזה היא הטאלה טיותו.
לתאר. רובים ׳דג׳ ואיזה
מב ברורים מאפיינים כמה זאת, בכל
 בדרך אחרים. מילדים זח ילד חינים

 טירד טהור כמלאך נראה דגים ילד כלל
הב אותו מאפיינת רוב פי על מחטמים.

 יודע הוא אין כאילו ונקיה, תמימה עה
 חוץ כלפי בעולם. רע גם טיט טמע ולא
האמת את אך ונעים, נוח נראה הוא

 ואינדיוויוואדיסס, עצמאי הוא זגים ■רד
י ח׳ נ ן ל ו ע י ש ג ו ל ו י ו ב ל ש מ

 טדבר תופט אינן כביכול הוא קבועים,
 רעב. כטחוא אוכל הוא כי קיים, כזה
למ לגטת אחיו על לאטור יכולה אמו
 אך לחם, טמתחטק מה ולהוציא קרר,
אפטרי. בלתי זה — עליו

 ומלאות מקוריות דרכים ימצא הוא
 לו לתת אמו את לטכנע איך וידע חן
חח- הוא טעליח בטעח טירצח מה כל

ש הוא י ג מאוד ו
, ע י ג נ ה ו נ ו  !ב
ת ו ל ע בל ב ו ס ו

 אותו המכירים אלה רק לספר יוכלו
מקרוב.

מה רק תמיד עוטה הוא כל, קודם

 הזמנים בסדר מתחטב ואינו לו, טבא
 מקום בכל או בבית-הטפר במיטפחח,

בזמנים סועדת חמיטפחה כל אם אחר.

ו ס ו ה ן מ ו סח י ב
 ילד טל לחורים נדמה לפעמים ליט.

 הבית, את טמגהל זח טהוא דגים בן
 עדינה, כל־כך בצורה זאת עוטה הוא אך

 תמיד טהעגיין ובלתי-מורגטת, נעימה
בספק. מוטל

 הוא עליו. מקובלות אינן טינה טעות
 לילה או יום עייף. כטחוא ליטון הולך

 לקום מסוגל הוא לגביו. הבדל אין —
 כעת ״זהו, :להוריו ולומר בלילה 12ב-

 כדאי לא טיעורים.״ להכין הולך אני
 הוא דבר טל בסופו כי איתו, להתווכח

העצ על חבל רוצח. טחוא מה את יטיג
 לעטות לו לתת חייבים החורים בים.
רוצה. טהוא מתי רוצח טהוא מה

 להעסיק ויודע מטלו בעולם חי הוא
 המנוגד דבר הוא לוח-זמנים עצמו. את

 סדר-ח- מטתנח יום כל מהותו. לעצם
 באף חוריו את מוסך והוא טלו, זמנים
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 הטבוע, בלתי-רגילח תראה חתנחגותכם
חבי כל-כך. מובן אינו לאחרים יחסכם

 מתחלפים וכעט בות
קט דברים במהירות.

אתכם, מרגיזים נים
אפי מתאפקים ואינכם

 ההתפרצות רגע. לו
 ונטכחת מיידית היא

 אתם הטבוע רגע. כעבור
 עם לחטתכסך עלולים

עוב אתם טעימם אלה
 על בעיקר מדובר דים,

וחמיטי. רביעי הימים
 נוטים אתם במיוחד. רגט הבריאות מצב

רגליים. ומיחוטי מכאבי־ראט לסבול
★ ★ ★

 רחוקות בארצות אנשים עם התכתבויות
 המצפים באלה תיזכרו השבוע. להזניח איו

לתשו עידיס בכליון
 עצמכם אתם בתכם.

 ידיעה לקבל עומדים
בת הקשורה משמחת,

 עניינים הקריירה. חום
לארגן עליכם כספיים

מאותו לחודש, 13ה־ עד 2
ש־ כדאי והלאה תאריך ♦
ומ־ מסודר יהיה הכל 3
זה רחוק: לטווח חושב 1
לקידום להביא עשוי *

 דורשים רומנטיים עניינים זה. בתחום
להתפתח. עומדים חדשים יחסים סודיות.

* ♦ *
בן־ עם אי-הבנות לייטב תצטרכו הטבוע *
יימנע אך לעזרתכם, יזדקק הוא הזוג. *

 עליכם זאת. מלהראות
 רגיטות לגלות יחיה

לעזרתו. ולבוא מיוחדת
תוכלו העבודה במקום

הממונים עם לטוחח __________.
אחרים עובדים עם או £
רוח רעיונותיכם, על -

 במקום תנטב חדטה
§ ££ 9 9 יסכימו אם עבודתכם, ■1
הצעותיכם. את לקבל ♦ ב 14ל- לחכות עדיף 2
 עלולים ודגים קטת מזל בני חודט. ♦
הטבוע. מחם טתתרחקו ורצוי לעצבן, 1
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 מצב־ להיתקף עלולים אתם הרביעי ביום
 באופן תוציאו העצבנות ואת קודר, רוח

בן־הזוג. על אוטומטי
ברצונו להתחשב נסו
ח שיחות ודבריו, תיו

ימים. בכמה דחו שובות
 תרגישו ראשון מיום

 הכל — עצום בשינוי
ו הקלה והרגשת ילך,

 את תלווה אופטימיות
 במקום התקופה. שאר

 להתפתח עומד העבודה
קצר. אך מסעיר רומן

 אנשים עם שנותקו קשרים לחדש עדיף
 בעיות. לעורר עלולים טלה בני מוכרים.

* * ♦
 לעמוד ומתקטים עבודה עמוסי אתם

 טמוטל מה בכל די לא כאילו בלחץ.
 הטבוע דווקא עליכם,
 יבקטו טונים אנטים

יבו חלק עזרתכם. את
בעיו על להתייעץ או

 יבקטו ואחרים תיהם,
 טמרו כספית. עזרה

 כוחו״ ועל עצמכם על
 כל תתנו ואל תיכם,

 אינכם לכם. טיט מה
 ומצב- ביותר, חזקים

 הטובים מן אינו הרוח
מרי לפרוץ עלולה הטבוע בסוף והקלים.

 טתוכלו. ככל מכך הימנעו בן-הזוג. עם בה
* * ♦

 עלולות השבוע מתכננים שאתם תוכניות
תלו שאינם עיכובים — במחסום להתקל

 לרוגז יביאו בכם יים
ב הכל קחו ולעצבנות.

 13וה־ 9ר!־ בין קלות.
 אינם הדברים במרס

מדו כל־כך, מסתדרים
אח תחומים על בר.גם

 או השני מהיום רים.
 יתחיל הכל השלישי

 להגיע תוכלו להסתדר.
 התנאים לפי להסכם
מב מכתיבים. שאתם

 אי״הבנות ליישב הזמן זה רומנטית, חינה
שונות. מסיבות שנפסקו קשרים ולחדש
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חתזנייס

להת לכם טקל תמצאו העבודה במקום
 תוך מתמיד. יותר מספיקים ואתם רכז

 להכרה תזכו קצר זמן
עבודתכם, על והערכה
 איתכם ידברו ובעתיד

תפ על או קידום על
ט־ מעניין יותר קיד

 מבחינה בצידו. טכרו
 רגי- אתם בריאותית,

 באיזור במיוחד ם טי
 תדאגו והגרון, הצוואר
 ט- ולצעיף חם ללבוט
 ה- חאיזור אל יטמור

 רומנטיות פגיטות יביא הטבוע סוף רגיט.
 עצומה. תהיה והחתרגטות מפתיעות

¥ * ♦
 יוכלו בחייהם שינוי שמתכננים עקרבים
 ברצינות לשקול עליהם אך בכך, להצליח

 והנגר. הבער כל את
 עליכם יקשה השבוע
 כלשהי, להחלטה להגיע
 לשבוע להמתין עדיף
 תשובה מתן לפני הבא

 שאמורה נסיעה סופית.
 סוף־ לקראת להתבצע
להיד טלולה השבוע

 להשאר עדיף — חות
ה את ולהקדיש בבית

 שאותם לתחביבים זמן
 תשומת־ יתר ידרשו ילדים גם זנחתס,

 בבחינות. בהצלחה יזכו תלמידים לב.
♦ * ♦

 אל מיוחדת, הטגחה דורט הכספי המצב
״מבינים״. ידידים טל לעצות תטמעו

 לאינטואיציה הקטיבו
 אפטר ואם הפנימית,

 חטובה פעולה כל דחו
 לקראת הבא. לטבוע

לאר רצוי הטבוע סוף
 בבית טחייח טיול, גן

אתכם. לדכא עלולה
מי בפעילות הפסקה

 זמן לכם נותנת נית
 ב- להתרכז ואפטרות

 בטטח התקדמותכם
 תוך המיקצועי. בטטח או הלימודים

כעת. טהחסרתם מה כל תמלאו קצר זמן
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י 2' נ י נ י נ  - נ
ר 20 ב י נ צ ד ג

 ומאמצים זמן מכס שדרשו פרוייקטים
 מצב־ מוצלח. סיום לפני עומדים מרובים

 אולם רציני, די רוחכם
 שאתם מרגישים אתם

 תקופה לפני עומדים
 לקחת אתכם שתאלץ

אח תוספת עצמכם על
 הבא מהשבוע ריות.
גי לתכנן יכולים אתם
קרוב, לאדם שונה שה

 נעצרו עימו שהיחסים
מצ ואינכם המקום, על

מדעתו. להזיזו ליחים
 את ישלים זה רצונכם, מהו לעצמכם בררו

 בפירסוס. תזכו השבוע סוף לקראת רצונכם.
★ ★ ★

י

 * מצב-רוח כרגיל. לתפקד מתקטים אתם
 * לכם מאפטר אינו וחסר-מנוחה כבד

$ לסוב־ חביבים להיות
9 ה״ ביום אתכם. בים 8■ $

י לכם כדאי ובטבת טיטי ^ ■ $
או חדט, בגד לרכוט
ן אי יילגי אנייי איזח £ ל- עטוי זה למכונית. ££ 8£ ■ *
 | ב- ההרגטה. את ספר

£ עדייו כספייס ענייני□ 2 0  י |.-׳8
ט "בשי טומעים אינכם

0 רוציס טהייתם רות 8 8 $ £ 8 3 1
 זמן תוך אולם לטמוע,

 * הפינאנסי טמצבכם מכך תופתעו רב, לא
ט להתקלקל. עלול הטלפון מכטיר הטתפר.

* ♦ ♦ ★
* בחצי לכס להציק עלולות כספיות בעיות
ט להיעזר תוכלו אולם השבוע, של השני

♦ בקרוביימיש־ או בהורים
5 במקום מבוגרים. פחה

* להיות עליכם העבודה
{ נסו בדבריכם. זהירים

* ואם שפחות, מה לומר
1 להמנע באפשרותכם יש

$ — דעתכם את מלהביע
* אתכם יבינו לא עדיף.

ט דיבריכם את ויפרשו
* זה נכונה, לא בצורה

* לסיכסוד להביא טלול
 ★ את לנצל כדאי הרומאנטי בתחום מיותר.

ן יותר. מושכים אתם — שלכם הפופולאריות
★♦ * - . ־ - .'.י־ ■


