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בנימיני

 זקוק ספק שללא לילד ליבו ומחום מחסותו
 גאים אריה בני ברצון. אותה ומקבל לעזרה

 לא בחברתם נמצאים וכשהם בילדיהם
המבו ומי הילד הוא מי להבחין ניתן תמיד

גר.

ש: מזל מחלה החה־

1סהט
 שר ■חסם

 המזלות ■1ב
לילדים השוגים

המז בגלגל הרביעי המזל הוא סרסן מזל
ליל ובעיקר לבית למישפחה, ומתייחס לות,
 ילדים, אוהבים סרסו מזל בני בידוע, דים.
 להעניק לטפל, יכולים הם שבאן משום אולי

 בהם. שקיימת הטיבעית מהחמימות ולתת
לילדים! המזלות שאר מתייחסים כיצד

סרטן
 קל ילדים. אוהבי כמותם אין כאמור,

 שגוצר היחס לפי זה, למזל משתייך מי להכיר
שוא סרסו מזל בני שהוא. ילד בל ובין בינו
 יובלו הם בך ילדים, מלא יהיה שביתם פים

 לא בהם. הקיים האמהי הרגש את להוציא
 רגש - אשה או גבר הוא הסרטן אם חשוב

 בני של ילדים לשניהם. משותף האמהות
 הגנתיות מעודף לעיתים סובלים סרטן מזל

הו של החסרון ותשומת-לב, טיפול ומעודף
העצמ והגבלת הדאגנות הוא סרטן בני רים
ילדיהם. של אות

ס י ב א
 - ולאריה מאחר הילדים, מזל הוא אריה

להעניק יבול הוא באשר מאושר הוא חם, לב

 עמוסי-עבודה כשאתם יתחיל השבוע
 נסו עצמכם. על שלקחתם והתחייבויות

 עם העבודה את לחלק
 אינכם אחר. מישהו
 ונוטים במיוחד חזקים

 לוודאי קרוב לחלות.
 עצמכם את שתמצאו

 נשארים כורחכם על
 או יום לפחות בבית

 הרגשה בגלל יומיים,
 ה- בקרב טובה. לא

מתי מורגשת מישפחה
מבו הורים בגלל חות

 נסיעה יו. בתקופה עליכם שססצידים גרים,
 להידחות. עלולה לארץ לחוץ שתכננתם

־* * *
 בכל מאוד זהירים להיות עליכם השבוע

 יפרשו אגשים מפיכם. מוציאים שאתם מילה
 דבריכם את יעבירו או

 אתם נכונה. לא בצורה
 מכך, להיפגע עלולים

 מי עם היטב בדקו לכן
 בשטח משוחחים. אתם

 נוטים אתם הרומנטי
אופ מדי יותר להיות

ה לב: שימו טימיים.
 של הראשונים יומיים
רו כל־כך יחיו השבוע

 עלולים שאתם מנטיים,
 תאחר לא והאכזבה מחשבה, ללא להסחף

 ביקורתיים. מאוד יהיו הזוג בני לבוא.
* ★ *

 השבוע: אתכם ידאיגו כספיים עניינים
 לנהוג עליכם להשפיע ינסו שלא לב שימו

הפנימית. ההרגשה נגד
לס לכם כדאי הפעם

עצמכם. על רק מוך
להי שעלולות הבעיות

 בהוצאות קשורות ווצר
אי בגלל בלתי-צפויות,

התי בבית. קילקול זה
 החדשה הרכישה או קון

התק לדילדול יגרמו
 הרומנטי השטח ציב.
 אל לכן לאכזב, עלול

 קשרים על ושימרו באוויר מיגדלים תבנו
קשיים. תביא עמוקה התייחסות שיטחיים.
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מעדי שהם בכך ידועים בתולה מזל בני
 של שבט ולא בביתם, שניים או ילד פים

ובהתנהגו בהם לשלוט שאי-אפשר ילדים
 כדאגנים מוכרים בתולה בני הורים תם.

 האסונות כל את מראש רואים הם מאוד,
 שומרים הם לכן לקרות. שעלולים והתקלות

 מסוגלים שהם מאמינים ואינם ילדיהם על
עבורם. טוב מה בעצמם לשפוט

מאזניים
 שהם כפי ילדים אוהבים מאזניים בני

 חושבים לא הם - המבוגרים את אוהבים
 לאישיותו מתייחסים הם גדול. הבדל שיש

 כלפי הוגן שיהיה ממנו ודורשים הילד, של
 כך מהילדים, דורשים שהם וכפי הסביבה.

לילדי הוגנים להיות - מעצמם דורשים הם
הם.

עקרב
מהדב לא זה עקרב מזל בן של ילד להיות

 משתלט מטיבעו העקרב בעולם. הקלים רים
 עם רק לא להזדהות חייבים ילדיו זולתו, על

ריגשותיו. עם אפילו דעותיו,

 טיול כשכל בחיק-הסבע, ילדיהם עם לבלות
 חשוב קשתים להורים בשיעור. גם משמש

 בכל בידיעות, עצמם את יעשירו שילדיהם
הם שהוא. נושא

גב!
 הגדי דורש כך מעצמו, דורש שהוא כפי

 את שימלאו ומדקדק מקפיד הוא - מילדיו
 קל. לא זה גדי שלהורה בן להיות דרישותיו.

בג משובח, מזון שדרוש: מה כל נותן הגדי
 ותנאים טובה, בסביבה מגורים טובים, דים

 הוא בתמורה אך בהם. להתבייש מה שאין
 להשתתף חייב בנו רצינית, התייחסות דורש

להר חייב הוא מספיק, אינו זה אך בחוגים,
רצון. ישביעו שהן וכדאי תוצאות, אות

בכי
 הם אולם ילדים, אוהב מאוד מאוד דלי

 שהוא בפי - תחביב בגדר אצלו נמצאים
 נהנה שהוא וכפי בספורט לעסוק אוהב

 לבלות נהנה הוא כך מעניין, למקום מנסיעה
 כחלק תאה הוא שאותם ילדיו, בחברת

 בן של ילדיו אולם אותו. המקיפה מהחברה
 הוא גם נשלט שאביהם לדעת חייבים דלי

 יגיעו שילדיו ודורש שבתאי, כוכב על-ידי
 בהם. להתגאות שיוכל לו חשוב להישגים;

 ילדיו את מבלבלים המתחלפים מצבי-רוחו
 הוא סוב, במצב-תח הוא כאשר אך פעם, לא

 בך האחרים, המצבים בל על ילדיו את מפצה
מילדיו. באהבת-אמת זוכה כזה שאב

 חשוב זאת עם יחד ודואגים, מסורים שהם
 בשטח חישגים יפגינו שילדיהם להם

 אפילו מוכנים הם זה ובעניין כלשהו, אמנותי
תת והתוצאות נודניקים, להיות  בעד מדב
להישגים. מגיעים כאלה ילדים - עצמן

טרה
 האחרים, הטליים ככל טלה, במזל הורים

וילדו חסרי-סבלנות אימפולסיביים, הם
ם שהם מכיוון תיים.  את כל קודם תאי
 ילדיהם הילדים, את כך אחר ורק עצמם

 לעצמם. ולדאוג עצמאיים להיות מתרגלים
 נהנים אינם שהם לומר אי-אפשר אולם

 רק נעשה שזה אלא ילדיהם, בחברת לבלות
 לדאוג לומדים הילדים להם. כשמתחשק

 לכל ומוכנים מחוסנים במעט והם לעצמם
דרכם. על להיקתת שעלול קושי

שור
 ברצינות לילדים מתייחסים שור מזל בני

 כל ועושים הכל, לתת מוכנים הם ובכבתת.
 הם אולם דבר, יחסר לא שלילדים מאמץ

 ומיש- נאותה התנהגות מהילדים דורשים
 בעלי כאנשים מוכתם שהם למתת מעת.

 להיות מסוגלים הם הילדים כלפי סח, מזג
 של ילדים על וחסרי-פשתת. נוקשים מאוד

 היטב מחונכים שהם לומר אפשר שור בני
 היו אלה שילדים יתכן אך להתנהג. ויודעים

 יותר הורים להם שיש ילדים עם מתחלפים
נוחים. ויותר רכים

 5?*? דאגנים הווים הם בגי־בתורה
לילדיהם חונש מעניקים ובני־קשת

קשת
ליי אפשר - חופש הענקת על מדובר אם

 כלל בדרך שלהם הילדים לקשתים. זאת חס
 כמה יש להותם ומחיתת. מעצמאות נהנים
 לימודים, להתעלם: אי״אפשר שמהם ערכים

 ויחס אדם הוא באשר אדם לכל הוגן יחס
מרבים קשתים הורים לבעלי-חיים. הוגן

ם1ב !
 הם המים, מזלות ככל דגים, בני

 זוכים שילדיהם ברור מכאן אנשי-הרגש.
 הצורה חמימים. רגשות של גדושה במנה
 את להביע דגים בני להם יבחרו שבה

 שהדגים מכיוון לילדים, נוחה אינה אהבתם
ספק אין הילדים. למען עצמם את מקריבים
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 את לאפיין עלולים בלתי־צפוייס קשיים
להס עלולים אתם בשטח־העבודה השבוע.

אח עובדים עם תכסך
 כדאי הבוס. עם או רים
לע ולא להתאפק לכם
ב התגרויות. על נות

 הקלפים הבא שבוע
 תוכלו ואז שלכם, יהיו

תוכניותיכם. את לבצע
בני־ עם קצרה נסיעה

 הנאה תוסיף המישפחה
מוצלחת. מאוד ותהיה

מכ לפגוש יוכלו רווקים
 מיוחדים ידידות קישרי ולפתח חדשים רים

 במיוחד. יתאימו בתולה מזל בני במינם.
★ ★ *

 עשוי ממושך זמן לו שציפיתם כסף סכום
 המצב בכלל, השבוע. להגיע סוף״סוף

 מאוד ישתפר הכספי
 מצב־ הקרוב. בחודש

 עדיין שלכם הרוח
 חשים אתם טוב, אינו

 ומוד- וליאות, עייפות
עניי מיני מכל אגים

 לא שבדרך־כלל נים
 תוך אתכם. מטרידים

 שוב שבוע-שבועיים
 וההרגשה חזקים תהיו

 השטח תחלוף. הקשה
 מצבי-חרוח מבטיח, בהחלט הרומנטי
 לבן־-הזוג. ברורים לא שלכם המחרים

* * *
ם לאכזב עלולים ידידים תכ  רצוי השבוע, א

ם תפנו שלא ה  מכיוון עזרה, בבקשת אלי
 דרך להם ימצאו שהם

אתם להתחמק,  לא ו
 כך על לעבור תוכלו
 מבחינה חיום. לסדר

ת  מתחיל המצב כספי
 יותר קצת להיראות

 שבוע־שבד ובעוד טוב,
לנ תוכלו כבר עיים
 ולהרשות לרווחה שום

תוכ לתכנן לעצמכם
ה בשטח חדשות. ניות

מאוד מבוקשים מאוד תחיו רומנטי, מוש ו
ליהנות. ותוכלו הביקורת על ותרו כים.

הוחנ״ס
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ם בעיות  השבוע. צפויות הקריירה בתחו
 בשיחותיבם זהירים מאוד להיות תצטרכו

עוב עם או הבוס, עם
 מישהו אחרים. דים

 את לקלקל מתכנן
 עי- גלו הטוב. שימכם

לח תפחדו ואל רנות
ם' שינוי על שוב מקו

 קצת עם העבודה.
 למצוא תוכלו אומץ

 יותר עבודה לעצמכם
משת ויותר מעניינת,

רומנ בעניינים למת.
 אל - סודיות על לשמור עליכם טיים
 ישן. קשר לחדש ונסו לאיש, דבר תגלו

★ ★ *
 זו, לתקופה שתיכננתם לארץ לחוץ נסיעה
תקל עלולה  אל בלתי-צפויים. בקשיים להי

 שקטה גישה תכעסו,
מ לצאת לבם תעזור
 פיתרון ולמצוא הסבך

ב יותר ת טו  מהתוכני
ס בעיות המקוריוג כ

ת פיות  אתכם, מטרידו
 מהשבוע בבר אולם
א ב ה שוב מצבכם ה הי  י
בתחי דאגה. אל יציב,

א שבוע לת ב ם ה ת  א
חול לחרגיש עלולים

י שתנוחו. רצוי לכן ועייפות, שה  מזל מ
או סרטן בו אה. ויוסיפו להתארח י  הנ

* ★ ★
ם בעיות עלי מכבידות המישפחתי בתחו

 באים מבוגרים קרובים או חורים כם.
 ובדרישות בתביעות

 יודעים ואינכם שונות,
בעניין. לטפל איך

 בשקט שתמתינו כדאי
 הדברים הבא, לחודש

עזרתכם. ללא יסתדרו
 צפויה הקריירה בשטח

שהט לבעיה הפתעה,
 לאחרונה אתכם רידה

 ותוכלו פיתרון, יימצא
ש בתוכניות להמשיך

 הרומנטי השטח שעברה. בשנה תכננתם
חדשים. לקשרים תצפו אל - מאכזב די
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 של לילדים נחשבים עצמם
 ילדים שחברת ברור לבן גלגל-המזלות,

 מסוגלים הרי הם להם. נעימה תהיה
 עם לא למה אז - אחד כל עם להתיידד

 - בוודאי - שלהם הילדים עם ועוד ילדים!
 שעדיין קטנים שילדים לדעת, יש אולם
 ההורים את מעניינים אינם בני-שיחה, אינם

 שהם מהרגע רק תאומים. למזל ששייכים
 הם הנאמר, את ולהבין לדבר למדו

 הם אז אולם הוריהם. את לעניין מתחילים
 לעולם אמיתית. ובדאגה חם ביחס זוכים

 הם שיגדלו עד - משעמם להם יהיה לא
 מחום כל על במעט ולשמוע ללמוד יספיקו

בו. מתעניינים שאנשים

ד עדיין הזוג בני ם מאו חי מים מתו שי  ומא
ם ת מיני בכל אתכ שמו בלתי־צודקות. הא

 לחופשה לצאת רצוי
ב שפחות מה ולבלות

ם בית. ה אחר במקו
ב סיכוי א טו  שוב למצו

 או מיכתב שלווה.
מחוץ־ שיחת־טלפון

להפתעה, יגרמו לארץ
 לבקר עומד מישהו

 וזה בקרוב, אצלכם
א עשוי  לשינוי להבי

הקרוב. בעתיד מענייו
ת מבחינח תי  לב לשים עליכם בריאו
ם שכן הבטן, לאיזור ת  רגישים. מאוד א

★ * *
 עבודה מקום על לשמוע תוכלו השבוע

 לא אם אך ומפתיעה, מיקרית בדרך חדש,
 תפסידו. - העזה תגלו

שב יודע כמוכם ומי
 עובדים שאתם צורה
להמ אי-אפשר כעת
 ממושך. זמן עוד שיך

 שהשינוי לדאוג עליכם
ש מכיוון כעת, ייעשה
___________ תוכלו לא יותר מאוחר
 שישביע משהו למצוא

ת  בתחילת רצונכם. א
 תוכלו הבא השבוע

 הקשורות תוכניות על בני-הזוג עם לדון
 מגוריכם. לשפר תוכלו בקרוב למגורים.

★ * ★
ת קצת התקופה שטח מבולבל טי ה מנ  הרו
ברור. אינו אליו שקשור מה בל אך מלהיב,

ם ת ם א מי  קשרים מסיי
ם וחוזרים ה  וביני ,אלי

ם . ם תיי סי  ליצור מנ
לגמרי, חדשים קשרים

א - ובקיצור  יודעים ל
יוז קחו להחליט. מה
א ונסו מה ם למצו  אד

 ויותר מבוגר יותר
העבודה בשטח רציני.

ם אינכם _____ לש מצליחי
מ אל - דבר נות א ת ת

ם מאוחר. יותר יצליח זה צו, אי רט  הספו
ת יגיעו שביניכם ת לתוצאו השבוע. טובו
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