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מרים
בנימיני

החודש: מזל

ה ל תו ב
ובכל 1 דומים

שונים זאת
 יש מזל שבכל זה במדור נכתב כבר

 השני. מן האחד מאוד השונים טיפוסים
 יתכן כיצד שואלים אנשים קרובות לעתים
 דומה אופי יהיה המזל בתחילת שנולד שלזה

בסופו. שנולד לזה
 השנה, היום, שמלבד היא, לכן התשובה
 משפיעים עצמם שהם והשעה, ארץ־המוצא

 השפעה עצמו לתאריך גם אדם, של אופיו על
 דומה אינו המזל בתחילת שנולד זה קובעת.

בסופו. או באמצעו שנולד לזה
 לשלוש המזל את מחלקת האסטרולוגיה

 המשותף מן הרבה קבוצה לכל קבוצות.
ביניהם. המבדיל מן יותר והרבה
ומ באוגוסט 23ב־ מתחיל בתולה מזל
בספטמבר. 23ב־ סתיים

 בספטמבר ה־ג עד באוגוסט 23ה״ ילידי
 לשאר יחסית הראשונה. לקבוצה משתייכים

 וקשה יותר שקטה פניהם ארשת בתולה, בני
 כן האחרים, ככל בתוכם. מתרחש מה לדעת

 בפרטים. ומבחינים עירניים הם, גם
 להעיר וכשיחליטו מאופקות, תגובותיהם

 זאת יעשו הם דעתם, את לומר או למישהו,
קל. בליגלוג או בציניות,

 אחד אותם. מאפיין כישרון״מישחק
 מגיל כבר החיקוי. הוא שלהם התחביבים

בחיקוי מתמחים זו, שבקבוצה הילדים צעיר

 השכנים, או הדודים המחנכים, המורים,
 מעולה, במישחק סביבתם את ומשעשעים

 שהם האובייקט על דעתם גם נכללת שבו
 נוטים הם בתולה, בני לשאר יחסית מחקים.
להנאתם. כספם את להוציא

 והם וחמים, חביב לסביבתם יחסם
 וגלויים. פתוחים אנשים של רושם עושים
די שהם יודע, מקרוב אותם שמכיר מי אולם

 נמנים בו 11ה״ עד בספטמבר 2ה״ ילידי
ה הנציגים הם השנייה. הקבוצה עם

 נקיים הם בתולה. מזל של אמיתיים
 דייקנים, פדנטיות. כדי עד ומסודרים
 פרט, לכל תשומת-לב ונותנים מאורגנים

 אחראים הם קטנה. או גדולה חשיבות בעל
 לצדק. מפותח חוש בעלי הם וחרוצים. מאוד

להגנתם, פעם לא זוכה בקירבתם שחי מי כל

 מתרחש מה לדעת מאוד וקשה סגורים
 הם קרוב, קשר מפתחים כשהם גם בתוכם.
 פרטית פינה להם שישאירו כך על עומדים
 מי הפנימי. בעולמם יחטטו ושלא משלהם,

 במהרה נוכח אליהם, להתקרב שמתעקש
 לא הם סגורה. דלת מול ניצב שהוא

 יחליטו הם - ליבם את לשפוך מתפתים
 להיפתח. כמה ועד מי, לפני מתי,

 גם בתולה בני וככל מגוונים, כישרונותיהם
 להצטיין יכולת טוב, טכני כושר להם

 בפיקחותם, להרשים עדינה, בעבודת-כפיים
 על המתפרשות ובידיעותיהם החריף במוחם
רבים. שטחים

 כמעט הם עוול. לו שנגרם להם כשנדמה
 הרבה כל־כך מישהו. למען נלחמים תמיד

 רחוקות שלעתים אותם, מכעיסים דברים
 הם רגוע. במצב עצמם את מוצאים הם

 להתעלם יכולים ואינם לעצבנות נוטים
 יעירו הם בסביבתם. בסדר" שלא מה מ״כל

 נראית שאינה התנהגות על ברחוב לאנשים
 על או ברחוב, פסולת השלכת על להם.

באוטובוס. קול הרמת
 אך אחרים, למען טובים לוחמים הם

 הם נפגעים, כשהם עצמם. למען לא בהחלט
 ימים מאריך זיכרונם הפגיעה. את זוכרים

החשבון את להגיש אי״פעם יתעקשו והם

 ובזמן במקום זאת יעשו הם בהם. שפגע לזה
 בהם שפגע לזה ויגרמו ביותר, המפתיעים

קשר. איתם שיצר כך על להתחרט
 החינוך בשטחי עוסקים מהם רבים

 יחסי״ציבור סוציאלית, עבודה וההוראה,
 מוכשרות ידיים להם גם ותיקשורת.

 עצמם על לוקחים כשהם רבה. וסבלנות
 אותן מבצעים הם עדינות, מלאכות לבצע

 מאחר התפעלות. לעורר כדי עד בשלמות,
 חשוב מאוד והבריאות ההיגיינה שנושא

 הרפואה למיקצועות פונים מהם רבים להם,
 לאורח-חיים להטיף עזרה, להגיש ונהנים

דורש. לבל מעולה שרות לתת וכמוכן נבון
12ה״ ילדי נמצאים השלישית בקבוצה

 ניקוות״ם, הם המזל בני
הב■ ו ת א ו מ ל  ש

ו ונער■ מו חוש־הו
 למזל, כאחיהם אלה, בו. 22ה- עד בספטמבר

 ופרפקציוניסטים. ביקורתיים מנוחה, חסרי
 הוא בהם הבולטים הדברים אחד אולם,

 להתבדח מסוגלים הם מפותח. חוש־הומור
 זאת יעשו והם עצמם על כולל דבר, כל על

 ליופי מפותח חוש בעלי הם ציניות. במעט
 אף מביניהם רבים לאמנות. ומשיכה
 שלהם התחביבים אחד באמנות. עוסקים

 סופרים מכירים הם ספרים. קריאת הוא
 ספר יוצא כאשר התקופות, מכל וספרים

 וממהרים כך על יודעים הם לשוק חדש
אותו. לקרוא

 היא שלהם הבולטות התכונות אחת
 שכניהם וטוב״הלב. בזולת התחשבות

 לא הם המקובלות שבשעות-השינה יודעים
 הם עזרה להגיש צריך ואם אותם, ישמעו

מת הם אולם לעזור. שרצים הראשונים
 לא שבהם כך על קרובות לעתים מרמרים

 הקלה, שנתם את ישנים וכשהם מתחשבים,
 הם התחשבותם. את להם זוכרים לא אנשים

 אינם שהם בהרגשה סביבתם את משאירים
 הזמן כל שרויים שהם ונדמה מאיש, פוחדים

סביבתם. עם בוויכוחים
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 ולאות עייפות תחושו השבוע בתחילת
 חופשה לעצמכם שתקחו רצוי יומיים, במשך

ל אותה ותנצלו קצרה
העבודה, עומס מנוחה.
ל עליכם מוטל שהיה

ותו מכם ירד אחרונה,
לעצמ שוב לדאוג כלו
 למצבכם ובעיקר כם

הע במקום הבריאותי.
 מאבדים אתם בודה

 ומת- חשובים, חפצים
 כדאי כך. על עצבנים

 שהכי במקומות לחפש
 אנשי-עסקים הדעת. על מתקבלים פחות
 ומוצלחות. מועילות עסקות לבצע יוכלו

* * *
ה וחוסר הבעיות  בני- עם לכם שהיו ההגנ

 תתקלו כעת אולם לסיום. מתקרבות הזוג
ה אחר. מסוג בקשיים
 האובייקטיביים תנאים

ל לכם יאפשרו לא
 שהייתם כפי התראות

 נבצר כרגע אך רוצים.
 המצב. את לשנות מכם

 חברתיות התחייבויות
 מענגות להיות יהפכו

ל תתפתו אל ומועילות,
 מיפגשים בבית, הישאר

 לשנות עשויים חברתיים
 מצבכם כספית מבחינה הקרוב. עתידכם את
 חסכנים. להיות עליכם ושוב ביותר טוב לא

* * *
 שקשור מה כל השבוע להסדיר עליכם
 בדאי השבוע שלבם, העבודה למקום

 הממונה עם לשוחח
 לו שיש מי עם או עליכם

ה־ דרככם על השפעה
ל תוכלו מיקצועית.

 דבר בכל אחד בל שכנע
מעוניינים, אתם שבו

 השבוע את לנצל כדאי
 הקסם את ולהפעיל
 תוכלו בבית האישי.
 ילכו שמפתחות לצפות

שו ואביזרים לאיבוד,
 עשויה קצרה נסיעה להתקלקל. עלולים נים

לכם. חשוב שמאוד מי עם אתכם להפגיש

שודק
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 מה בכל הקלה לחוש סוף סוף תוכלו השבוע
 תהיינה כספיות עסקות לכספים. שקשור

 ובכלל מאוד. מוצלחות
 אולם ישתפר. מצבכם -

 זהירים להיות עליכם
 על חותמים כשאתם

 חוזים על או מיסמכים
לאו לב שימו חשובים.

 טעות כל הקטנות. תיות
 מאוד לעלות עלולה
שתבצ־ בנסיעות ביוקר.

תק צפויות השבוע. עו
 לנהגים לב שימו לות.

 פגישות נוהגים. בעצמכם אתם אם אחרים
 להתבצע. לא עלולות קובעים שאתם

★ ★ *
באחרו אתכם שהעסיקו מיקצועיות בעיות

 חדשים קשיים אולם פתרון, להן מוצאות נה
 קשורים והם מתעוררים

וי יתכן הדיור. לשטח
 שינוי לבצע עליכם היה

בק המגורים במקום
 לדחות נסו אולם רוב,
 שאפשר. במה עד זאת

 שיחת-טלפון או מיכתב
 עשויים לארץ מחוץ
 אורח של בואו על לבשר

 לו להקדיש שתצטרכו
 לו למצוא נסו נכבד. זמן

 דחוק יהיה שזמנכם מכיוון נוספים מכרים
 המצופה. לאירוח להתפנות תוכלו ולא

* * *
 לכם גורמות תיקשורת ובעיות אי־הבנות

 עם קשר ליצור חוסר־יכולת מיותרות. דאגות
 מכניס קרובי־מישפחה

 אולם לאי־שקט. אתכם
 תוך לדאוג, צורך אין
 שהכל יתברר קצר זמן

בן־ של בריאותו בסדר.
 תשה דורשת עדיין הזוג

 שימו מיוחדת. מת־לב
 שלא והקפידו אליו לב

 למעלה עצמו על יעמיס
 בעיות- המותר. מן

להטרי־ עלולות כספים
 ידידים שבוע. תוך יסתדר זה אולם דכם.

להם. עזרו לעזרתכם, יזדקקו קרובים
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 במיוחד לב לשים יצטרכו מאזנים בני הורים
 להוציא רצוי ילדיהם, של הבריאות למצב

 קצרה לחופשה אותם
 גם מעט. אותם ולאוורר
 ביה עליז אינו מצבכם

 עדיין מצב-הרוח תר.
ל נוטים ואתם קשה,

 סביבתכם עם הסתכסך
 מישפחה בני הקרובה.
 אינם קרובים וידידים
 אולם כלפיכם, צודקים

 תתברר שבועיים תוך
הש בתחילת האמת.

 לא שעימו מכר להגיע עשוי הבא בוע
 יתפתח. חדש מסוג קשר מזמן. התראיתם

★ ★ ★
 חודשים. כמה לפני סבלתם שמהם קשיים
 המתינו מחדש. אתכם ומטרידים חוזרים

 למרות בסבלנות. מעט
 כאילו נראה זה שברגע

ה עצמו, על חוזר הכל
 שהופיע. כפי יעלם קושי
 להגיע עשוי כסף סכום

 אפילו תיתכן במפתיע,
 בהגרלה, קטנה זכיה
 לא אך לנסות, רצוי

גדו סכומים להשקיע
תו העבודה בשטח לים.
 עצמכם את לקדם כלו

 אין הממונה, עם גלויה שיחה על־ידי השבוע
 אתכם. ויסכים יתרשם הוא שהפעם ספק

★ * *
 עליכם יהיה השבוע סוף שלקראת יתכן

לצאת. שתכננתם למרות בבית, לבלות
 עלולים שונים עניינים

 מהרגשה אתכם, לעכב
 דברים ועד טובה לא

י בבית. שמתקלקלים
האי או שהטלפון תכן

בעיות. יגרמו נסטלציה
 הבא השבוע בתחילת

 מה כל את לבצע תוכלו
 לכם צפוי שתכננתם,

הספורט נעים. בילוי
 יתבלטו שביניכם אים

 התחדשות צפויה הרומנטי בשטח בהישגים.
הקשר. לניתוק הזמן זה מעניינת,
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 לבין ביניכם אי־הבנות צפויות השבוע
 מתרגשים, שאתם לפני לעבודה. עמיתים

מאשימים, או נפגעים
 את היטב לבדוק כדאי

 שיתכן מכיוון העובדות
מ נובע הכעס שכל

 הרומנטי בשטח טעות.
 בני מוזר. שבוע יתכן
 לרמוז ינסו השני המין
 נסו כוונותיהם. על לכם

משדרים. הם מה לקלוט
ב שהטרידו הבעיות
 ותוכלו ייפסקו, אחרונה

 עליכם נעימים. מיחסים ולהנות לשוב
 ביחסיכם. מתח יוצר זה כי לחשוש. להפסיק

* * *
 באחרונה אתכם שפקד הכבד מצב-הרוח

 דברים כמה יש עדיין אך ומשתפר, הולך
א לב לשים שכדאי
 אל כל, קודם ליהם.

 הבריאות. את תזניחו
 ביותר שוב אינו מצבכם

ו לרופא לגשת ורצוי
כס מבחינה להיבדק.

 על להתבשר תוכלו פית
 שיגיע יתכן התקדמות,

ממ כסף סכום לידכם
 ויעזור בלתי-צפוי, קור

שהתעכ תוכנית לבצע
 לבין ביניכם מתיחות ליישב תוכלו בה.

 ובדורה. גלויה שיחה על-ידי בני־הזוג
* * *

 אתם אם מצויין. •רוח במצב יתחיל השבוע
 לבילוי או משותפת, לנסיעה מתכוננים

ל לא לב שימו חברתי,
א של מהערות היפגע
 לא אחד אף חרים.

אתכם. להעליב מתכוון
 עלולה מופרזת רגישות
ההכ את לכם לקלקל

 הרומנטי בשטח אה.
ביותר, מבוקשים אתם
 מפרשים אינכם אולם

 המחזרים מבין מי נכון
 בקשר מעוניין באמת

 ידיד עם זה במשא להתייעץ רצוי רציני.
הנכון. האדם את להחמיץ לא כדי קרוב,
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