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מרים
בנימינ׳

שוד
לטלה

 יודע ואינו מתלבט שאדם קורה פעם לא
 על כאן מדובר שיין. בעצם הוא מזל לאיזה

 של האחרון ביום שנולד זה תאריכי־המעבר.
 - אחר מזל של הראשון ביום או מסויים מזל
 עצמו את לשבץ איך יודע תמיד לא

 לא שאדם הוא, שברור מה בגלגל־המזלות.
 ובעונה בעת מזלות לשני להשתייך יכול

אחת.
 שבועית, תחזית קיימת שבהם בעיתונים

 מזל. כל של והסיום ההתחלה תאריך מצויין
 בכל זהים אינם המצויינים התאריכים אולם
 שאינם לאותם למבוכה גורם וזה עיתון,

האסטרולוגיה. ברזי מתמצאים
 האדם עשוי מסוימת בשנה למעשה,
 לזה אחרת ובשנה הקודם, למזל להשתייך
 זהים. המעבר תאריכי שנה בכל לא שאחריו.

 הסתכלות על״ידי לברר אפשר זאת אם
 הטבלות מופיעות שבו אסטרולוגיה, בספר

השונים. במזלות סדר״הכוכבים של
 שהתאריכים הוא המקובל זאת, ובכל

 שייכים באפריל 20ה״ עד במרס 21מה״
 מזל - 20ה״ עד באפריל 21מה״ טלה. למזל
ונגמר במאי 21ב״ מתחיל תאומים מזל שור.

 - ביולי 22ה־ ועד ביוני 22מה״ ביוני. 21ב־
באוגוסט 22ה״ עד ביולי 23מה״ סרטן. מזל

 23ב־ מתחיל בתולה מזל אריה. מזל -
 לספטמבר. 22ב״ ומסתיים באוגוסט
 ומסתיים בספטמבר 23ב״ מתחיל מאזנים

 עד באוקטובר 23מה״ באוקטובר. 22ב־
 מתחיל קשת עקרב. מזל - בנובמבר 21ה־
 בדצמבר. 21ב־ ומסתיים בנובמבר 22ב״

 גדי. מזל - בינואר 19ה־ עד בדצמבר 22מה״
 18ב־ ומסתיים בינואר 20ב״ מתחיל דלי

במרס 20ה״ עד בפברואר 19מה״ בפברואר.
דגים. מזל -

 בתאריכים שנולדו לאותם באשר
 המזל של הראשונים או המזל, של האחרונים

 ההיכר מסימני בהם שיש ימצאו אלה - הבא
המזלות. שני של

 טלה שבין בתקופה כעת נמצאים אנו
 אותם של שיוכם את לנתח וננסה לשור,

 למזל האחרונים הימים בשלושת שנולדו
שור. מזל של הראשונים בימים או טלה

 המזכירה חזות רוב, פי על אלה, לאנשים
 הטלה. מאשר יותר השוד, את דווקא

 וגם להשמנה, נוטים איטיים, הם בדרך״כלל
 הרושם - רזים שהם מראה המישקל אם
 לפחות, הפנים, קלסתר עגלגלים. שהם הוא

ניכרת בהתנהגותם עגול. להיות נוטה

 שלושת ■דו■
 האחווניס הימים

 טלה מזר של
 דווקא דומים

לשוודיה
 לדעת יכול אינך לעולם מסויימת. אדישות

 הם שמא או ושלווים, שקטים אכן הם אם
 להם שאיכפת סוער, אופי בתוכם מסתירים

 הרחוקה. או הקרובה בסביבתם שקורה מה
בדרך־כלל מקובל הזה מהטיפוס אדם

 בו־זוג לעצמם
 הם מתאים,
מונוגמ״ס הוננים

 יודע הוא איתו. לשוחח נעים בחברה,
 המפסיקים מאותם לא הוא - להקשיב

 מה את להשמיע ומתעקשים באמצע אותך
 הוא העיקרי הרושם לומר. להם שיש

 עירני. כל־כך ולא נעים שקט, אדם שלפנינו
 לכאורה, האדישות למרות הדבר. כך לא אך

 אמביציות בעל הוא זה, טיפוס שקוע שבה
 מציב שהוא המטרות אחרי למלא וחייב

לעצמו.
 אפשר ואז הכלים, מן להוציאו אפשר

 השומר שכל וולקנית, להתפרצות לצפות
 המטעה השקט ממנו. להתרחק יעדיף נפשו

 אדם לעתים מחביא אלה טיפוסים של
חושב. שהוא לפני העושה אימפולסיבי,

 לבד, להיות אוהב אינו הזה הטיפוס
- לו המתאים בן־זוג לו מוצא הוא וכאשר

 שקטים, הם
 ובלתי נעימים
 אבל - עידניים

 שאיבות מסתידים
סועדים ורגשות

 להביט צורך לו ואין ומסור, נאמן הוא
 בחירתו. עם שלם הוא בדרך־כלל לצדדים.

 - האידיאלי בן־הזוג את ימצא בקלות לא
 ולהחליף להתפרפר מסוגל הוא שימצא, ועד
 אך, מזומנות. לעתים אהבותיו נושא את

 ביסודו הוא אותו. מאפיין אינו זה כאמור,
מונוגמי. אדם

 ולעתים זה, לאדם לו חשובה הנוחיות
 לפי אם כי ההיגיון לפי לא מונחים שיקוליו

 אדם לו. להיגרם העלול חוסר־הנוחיות מצב
 חוסר״ כדי עד עקשן להיות מסוגל זה

 של במידה לעיתים הגובל בזולת, התחשבות
 להזיזו אי־אפשר מתעקש, כשהוא אכזריות.

 ומתנהג חושב הוא - לשכנעו או מדעתו
עימו. להתווכח טעם ואין כילד.

 - בעיניו מעטה לא חשיבות יש לאוכל
 לו יש קרובות ולעיתים לאכול, נהנה הוא
לבישול. מיוחד חוש

 ולעיתים עליו, חביבה המוסיקה גם
 בולט. מוסיקלי בכישרון ניחן הוא קרובות

 מבוטלים לא להישגים להגיע אף יכול הוא
 די בעצמו מוצא הוא אם הנגינה, בתחום

כוח״התמדה.
 מאחר בעיה, לגביו מהווים לימודים

 קוצר״ ללמוד, רצון חוסר בתוכו מגלה שהוא
 עבודות על להתעכב וחוסר־סבלנות רוח
גבוה. כושר״ריכוז ודורשות קשות שהן

 מאחר בנוח, מרגיש הוא ילדים בחברת
 שהוא אומר לא זה ילדותי. מעט עצמו שהוא
 לזה - בילדים הקשור מקצוע לעצמו יבחר

סבלנות. די לו אין
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 לתחום קשור השבוע ביותר החשוב הנושא
ושקולים. זהירים להיות עליכם באן הכספי,

 על לחתום תמהרו אל
חוזים. על או עיסקות

 אפשרות אין זה ברגע
החיסרון. את לראות

יותר. מאוחר שיתגלה
 החלטה או חתימה כל
בת הקשור שינוי על

טוב - הכלכלי חום
בשלושה לפחות לדחות __

 שימו כן, נמו שבועות.
 כספים לאבד שלא לב

 טוב נראה המצב הרומנטי בשטח ותעודות.
 להצליח. יוכלו ההרפתקות מחפשי למדי.

* * *
 ואופטימיים חזקים מרגישים אינכם עדיין

 מתגעגעים אתם שאליה השלווה כתמיד.
 עניינים והלאה. מכם

 לכם גורמים שונים
 במצב־הרוח. לירידה

 או בן־הזוג של החלטות
 קשורות קרוב חבר של

 יודע אינו וזה לעתידכם,
 מצב להחליט. מה עדיין

 ללחץ אתכם מכניס זה
 על לטובה משפיע ולא

 20ה״ הבריאותי המצב
 ימים יהיו בחודש 21וה־

 ולהיפגש מהבית לצאת וכדאי טובים. יותר
 יחודשו. מחדל אנשים עם קשרים ידידים. עם

* * *
 עם משותף מבילוי ליהנות תוכלו השבוע

 שבהם התאריכים וידידים. בני-מישפחה
 הפתעות לכם מזומנות
 19וה- 18ה- הם נעימות
 העבודה בשטח בחודש.

 אתם הלימודים או
עצ את למצוא עלולים

 בגלל מתוסכלים, מכם
מתממ שלא תוכניות

בלתי־ אבני־נגף שות.
שהשפ ואנשים צפויות

גור רצויה אתה עתם
 מזל בני לקשיים. מים

 רומנטיים לבילויים מתאימים קשת
רציניים. קשרים - גדי בני ועם משותפים,
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 הקשור בכל זהירים להיות עליכם השבוע
 או פעולה לשתף הזמן לא זה - לידידים

חדש. בפרוייקט לפתוח
 על להסתמך עליכם שבו

 שאתם דבר כל שותף.
 להיות חייב מבצעים

 במישהו תלות ללא
 בחר 21וה־ 20ה־ אחר.

נעי להיות אמורים דש
 מבחינה ומבטיחים מים

הסוב אותם רומנטית.
מסובכים. מקשרים לים
 מצאו לא שעדיין או

הקרו באנשים בקרוב יפגשו בני־זוג, להם
ת זהירות - הכספי בשטח לליכם. בים אי  כד

* * *
 במיוחד •אתבם מעסיק המיקצועי השטח

 - החלטות להחליט תמהרו אל זו. בתקופה
 ללא שנעשה מה כל

 עלול תחילה, מחשבה
 שקשה בעיות לגרים
 טוב מהן. לצאת יהיח

 נמה לעצמכם שתקחו
 סעו - מנוחה של ימים

 תוכלו שבו אחר. למקום
 23וה״ 22ה- לרירגע.
 קלים. יהיו לא בחודש

להס עלולים אתם
בג בני-הזוג עם תכסך

 להציק עלול הגב חסרי-חשיבות. עניינים לל
 לרופאים. לגשת טעם אין - השבוע

* * *
 לכם גורם י־מישפחה3קרו של הכספי מצבם
 הקרובים אנשים של הבריאות בן כמו דאגה.

א גם - לכם  גורמת הי
 זה ברגע אי־שקט. לכם
 שתטפלו חשוב יותר

 שאתם נראה בעצמכם.
 ממה להתעלם מעדיפים
מכ אצלכם. שמתרחש

מחו־ל. שיחות או תבים
מצפים. אתם שלהם

 להגיע שלא עלולים
 כמה אפילו ולהתעכב
 את תדאיגו אל שבועות.

 בשום ולא בתיקשורת, היא התקלה עצמכם.
כספית. מהשקעה להיזהר כדאי אחר. דבר
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 בכל זהירים מאוד לחיות עליכם זו בתקופה
 דירה למכירת אחרת, לדידה למעבר הקשור

 זה לא לקנייתה. או
 חוזים על לחתום הזמן

התחייבויות. על או
ברי לבם אין אם אבל
הי שתבררו כדאי רה,
 דבר איזה אין אס טב

 אתכם לסבך העלול
 נטיעה יותר. מאוחר

 תוכלו במייחד מוצלחת
בחו 19וב- ג8ב- לבצע
 רומנטיות פגישות דש.

 להיפגש סיכוי יש זה. לשנוע הן גם שייכות
 עימם. התראיתס לא רב שזמן אנשים עם

* * *
 על שיקשה לחץ. מלא קשה. שבוע לכם מצפה

 נראה המצב כספיים בעניינים ההתקדמות.
 התחום אילי וזה רע. לא

לתמ תוכלו שבו היחידי
 בשאר להצליח. וגם רן

 קל. לא המצב הדברים
 אתם הרומנטי בתחום

 לתקו־ להיפרד נאלצים
היק מהאנשים פת־מה

 וזה ביותר. לכם רים
 להרגשת אתכם מביא

 בקרוב ומועקה. בדידות
 אדם עם להיפגש תוכלו

 לקראת התקופה. את לעבור לכם שיעזור
 מפתחות. לאבד עלולים אתם סוף־השבוע

* * *
 בזמן אתכם מעסיק הרומנטי התחום

 מצרים אינטנסיבית. מאוד בצורה האחרון
 ואהבה קישרי״חיבה

שא ולמרות מעניינים,
 את לאבד פוחדים תם

 קורה הכל - החופש
 מפתיעה כל-כך בצורה

שאינ ובלתי-שינרתית.
במ לשלוט יבולים כם
 ריג- אחרי ונסחפים צב

הכס בתחום שותיכם.
 מדי אופטימים אתם פי

 בעיקר לשגות, ויכולים
כספכם את תסכני אל בחודש. 22וב־ 21ב־
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 חשים אתם רבות. להתלבטויות נתונים אתם
 הרציונליות מבולבלים. די עצמכם את

 אתכם המאפיינת
מועי אינה בדרך־כלל

 בתקופה כלל לבם לה
 לפתח נוטים אתם זו.

מרגי וחרדות .פחדים
 תומכת ליד זקוקים שים

 ולמישהו עליה להישען
 שאינו אובייקטיבי

 לייעץ שיובל מעורב.
 מכל לצאת איך לכם

 אתם שבה התיסבוכת
 להיות עלולים בחודש 19וה־ 18ה־ נתונים.

 קצר. חופש שתקחו טוב - ומעייפים קשים
* * *

 וה־ הבית בענייני עסוקים תהיו השבוע
 לא אם גם לביקור, יגיעו אורחים מישפחה.

 מראש. כך על הודיעו
 יהיה לא בבית המצב
 מכשירים קל. כל-כך

להת עלולים חשמליים
בי ואניזרים קלקל,
 אי״אפשר שכמעט תיים

 יפעלו לא נלעדיהם,
 טיול לתכנן סוג כשורד!.

 כמה של שהייה או
 המישפחה כל עם ימים

וה ה-סג אתר. במקום
שת נראה לא בעייתיים. מעט ימים יהיו גג,
 לבד. להשאר - תרצו ורק סבלנים, מאוד היו

* * *
 יכול כספיים. עניינים לקדם תוכלו השבוע.
 תעזו אם חיובי. כספי הישג לכם להיות

 חדש רעיון להפעיל
 שהגיתם או לכם שהוצע

 בתחום בעצמכם. אותו
 נהנים אתם המיקצועי

 אלו בקרב מפופולריות
 שם גם אתכם. העובדים

שי לבצע להעז תוכלו
 לא עכשיו שעד נויים,

וה־ 20ח־ בחשבון. באו
 ימים יהיו בחודש 21

חבר מבחינה נעימים
 אנשים לפגוש התכוננתם לא אם גם - תית

מוקפים. עצמכם את תמצאו ימים. באותם
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ליהנות. יוכלו הספורט אוהבי זו. בתקופה
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