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 .מרים
בנימיני

שור
■ום כר

 מאנ״ו בחודש
 הגודר את
בו הנודד שר

 הפעם גם שעברו, בחדשים שנהגנו כפי
 בחודש יום כשכל יום, 30ל״ המזל את נחלק

 הרבה יש כללי, באופן שונה. טיפוס מאפיין
 אחד לכל אולם שור, מזל בני בין המשותף מן
 ליום דווקא שמתאים כלשהו מאפיין יש

 האסטרולוג של חלוקתו זו נולד. הוא שבו
 לציין כדאי אולי חרובל. בזמנו שכונה

 שנאמר מה עם מזדהה אינו אדם שלעתים
 או שלפניו היום אך נולד, הוא שבו היום על

 כן לאישיותו. מתאים בהחלט שאחריו היום
 את גמישים. מעט להיות חשוב שכאן

 נוכל לא מהתאריך זו לסטיה הסיבות
כעת. כאן להסביר
 ממורמר, חזק, אופי בעל איש - 21.4

 מאוד מסוייג חזק רצון מאגיים, כוחות בעל
בו. כשפוגעים אכזרי להיות ונוטה

 מבודדים לבד. חיים הוא או היא - 22.4
 התנאים עם בסימפטיה ולא רוחנית מבחינה

הנוכחיים.
חזקות, סימפטיות בעל אדם - 23.4

 ומדיו־ מאוד מתרשם מופרזת, רגישות
מיסטי.

 גובר. אצלו הגברי העיקרון - 24.4
 גבר, זה אם השני. למין סימפטיה לו חסרה
 מוטב אשה, זו ואם להתחתן עליו יקשה
תתחתן. שלא

 שיכירו צורן לו שיש אדם מסמל - 25.4
 ונמשך שינויים הרבה אוהב הוא בו,

מהמר. להיות נוטה להרפתקות,
 את ומעריץ תשוקות בעל אדם - 26.4

ובאמנות. בטבע היפה אוהב השני. המין
 תמיד לו. קשה שתמיד אדם - 27.4

 יסורים עליו עוברים אחרת או זו בצורה
קשים.

 נותן ושלווה, שלום האוהב אדם - 28.4
עליונים. בכוחות אמון

 דבר כל ועל קשים שחייו אדם - 29.4
ולסבול. להאבק חייב הוא

 הוא הרבה. ישיג שכל. בעל אדם - 30.4
ומקורי. מצויין מתימטיקאי קל־מחשבה,

 מתוך רבות. לאכזבות שצפוי אדם -1.5
 להסתגל מתקשה הוא מוטעה שיפוט

 ממנו. הנדרשים ולרעיונות לדעות לתנאים,
 מאוד שיתקשה דברים מתכנן הוא

להגשימם.
 אמביציה, ללא לאט שעובד אדם - 2.5

 שבע־רצון האנושית. לחברה מועיל אבל
בגורלו.
 פיתויים להרבה שנתון אדם - 3.5

 שליטה שום לו שאין נסיונות איומים.
מאוד. מסתורי סוף עליהם.

 9זד וידיד בח״ם קשה באכויו 2ה־* ליריד
באמויסה וגוו שחצה גאון הוא נמא■

 אהוב ולא לציבור זר שהוא אדם - 6.5
 אמיתות על לחשוב מסוגל אבל חבריו, על

אבסטרקטיות.

 מלא אמון לו יש ביותר. טוב אדם - 7.5
עליון. בכוח

 ויריד נירווג דחיות ■כור במאי ו2ה־ ■ליד
מצו״ן מתמטיקאי הוא באפריל 3ה־ם

 תלמיד בדידות. האוהב אדם נזיר, - 4.5
נסתרות. ידיעות לו שיש המיסטיקה

 ויכולת מופלאים כשרונות בעל - 5.5
 עוסק וגם הטבע מסתרי לחקור מצויינת

כמוסים. סודות חושף באלה.

 אינו ואם חצי״פראי שהוא אדם - 8.5
 להתאים מתקשה הוא - טוב בחינוך זוכה
לאחרים. עצמו את

ומקום גדול גאון הוא זה אדם - 9.5

המערבי. הכדור בחצי יהיה מגוריו
 תנאים מתוך שעולה אדם - 10.5

לפיסגה. ירודים
 לו תהיה אנליטי. מוח מסמל - 11.5
 מדוייקת. אנליזה צריך אם ככימאי, הצלחה

מאוד. ומדוייקות נכונות מסקנות מסיק
 מלאכה בכל מאוד. זריז אדם - 12.5

 להתמחות לו מתאים היטב. פועל הוא
לרפואה. קשור מיקצועו אם בכירורגיה,

 רגיש זמן ובאותו נדיב־לב, אדם -13.5
 המעשים ולאשליות. עיניו למראה מאוד
 רב הנפשי הכוח אותו. חושפים לרוב האלה

בינוניים. הרוחניים והכישרונות
 בעל מהסביבה. גדול שהוא אדם -14.5

 כמעט הנוכחיים שהתנאים אלא עולמי, יעוד
כזו. התפתחות לו מאפשרים שלא

אנ בין חי מאוד. מסתורי איש - 15.5
 בעולמו לעצמו, חייו את חי להם. זר אך שים,
מוכר. כבלתי- גם לחיות ומרוצה שלו,

 הרבה תבונה, הרבה בו שיש אדם -16.5
בכוחותיו. בלתי״מעורער וביטחון חד חוש

 להישמר צריך הזה האדם - 17.5
 לחורבנו יביא כי שחורה, במאגיה מלעסוק

המוחלט.
 וחיים רוחני שיווי-מישקל - 18.5

 ארוכים חיים מעט. בהם שמתרחשים
ומאושרים.

 מלאים החיים זהיר. היה - 19.5
 ומקור סכנה מלאי מוזרות, התרחשויות

לאסונות.

 רבים יציל זה ביום שנולד אדם - 20.5
לאנשים. פעיל ידיד עצמו. את וגם

 לאחרונה לכם שמציקות הכספיות הבעיות
 יצוצו נוספים קשיים במיוחד, השבוע יעיקו

 שתתייעצו רצוי לפתע.
 אתם שעליו מישהו עם

אלה. בעניינים סומכים
 עדיף שכעת שברור. מה

 מי בהוצאות. לחסוך
 את להשקיע שחושב

 להתחיל או כספו
 רצוי כלשהי, בעיסקה
הפרק. מן זאת שיוריד

 אפשר כשבועיים בעוד
אפש על לחשוב שוב

 אמורים שאתם הנסיעה את חדשות. רויות
 אחד. ביום לדחות עדיף בחודש 3ב- לבצע

* * *
 שהייתם בפי לא עדיין הבריאותי המצב
תוכ ומנוחה תשומת־לב מעט עם אך רוצים,

 טוב עצמכם להרגיש לו
 חדשות עיסקות יותר.

 כלשהם שינויים או
 בששח־העבודהלארצוי

 מאמצע זה. ברגע לבצע
 שהשיפוט נראה החודש

 יותר. תכון בהיר יהיה
 אתם שבהם אנשים

עלי מדברים בוטחים
 גבכם. מאחרי כם

 מאוד לחיות ועליכם
 בחודש 6וה־ 5ה־ את בדיבריכם. זהירים
 לעזרתכם. שם זקוקים - למישפחה הקדישו

★ * *
 רצוי מעייפים, ימים יהיו בחודש 3וה- 2ה־
 זמן ולהשאיר מדי עמוס יזם סדר לתכנן לא

 תוכניות למנוחה. פנוי
ב לפועל יוצאות אינן

 השבוע גם זו. תקופה
עיכובים, שיהיו נראה

 למצב-רוח תיתפסו אל
 שבוע- תוך פסימי.

שא תרגישו שבועיים
בענ שולטים שוב תם

ה השטח כרגיל. יינים
בי מאוד רגיש רומנטי

 שחשוב ומה אלה מים
 אנשים של שיתוף סודיות. על לשמור זה

לתיקון. קשה נזק לגרום עלול מדי רבים
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 בפתרון עזרה לכם להציע עשויים ידידים
 כמה עד רצוי כעוג לכם המציקות הבעיות

בידידים. להעזר שפחות
רוצים, שאינם משום לא

 יבולים שאינם נראה
 עדיף להתאכזב ובמקום

הב על להתגבר לנסות
עצמכם. בכוחות עיות

 מטריד הכספי המצב
 זמניים פתרונות מאוד,
למ אפשר קצר לטווח

 לא עדיף אך כעת, צוא
 בתוכנית לפתוח לנסות

 כדאי הרומנטי בשטח זו. בתקופה מדשה
 היוזמה. כל את השני לבן־חזוג שתשאירו

* * ★
 אתכם, להעסיק ממשיך המיקצועי השטח

 אינן אלה בשבועות לכם המוצעות ההצעות
 ולצורת לכם מתאימות

 הזרגלתם. שלה החיים
 יום יהיה בחודש 2ה-

 להבטיח לא ועדיף קשה
 יום. באותו הבטחות

 מישהו בחודש 6וב- 5ב-
 הצעה להציע עלול

 עדיף אך מפתה, מאוד
 יותר זאת לקחת לא

שבו תוך ברצינות. מדי
 לא שזה יתבדר עיים
 לחו׳׳ל לנסיעה תוכניות לפועל. לצאת יכול
 התוכניות. עם כשבוע המתינו לדחות. רצוי

* # + **
 אלה בימים לכם המועברת האינפורמציה

שמו על תסתמכו אל אתכם. להטעות עלולה
 שמגיע מידע כל - עות

הי לבדוק כדאי אליכם
המפיץ. המקור היכן טב

 עומדות לחו־ל נסיעות
 עם קשרים וכן הפרק על

 אך שם. השוהים אנשים
 שהעניינים מאוד יתכן
 בצורה מתנהלים אינם

 המתינו לכם. הרצויה
יו יראה הכל - כשבוע

 4וה־ 3וד בסדר. תר
 בתחום בעיקר מאוד. חשובים יחיו במאי

מסובך. תפקיד לקחת תמהרו אל - העבודה

 בימים אתכם המטרידות העיקריות הבעיות
תוכ שום הכלכלי. למצבכם קשורות אלה

ש כפי יוצאת לא נית
נתק פעם כל תוכננה.

 של בעיה באותה לים
 אלה כספים. חוסר

 על שחושבים מביניכם
 או אחרת לדירה מעבר

 שכה זו של שיפוץ על
 שידחו עדיף גרים, הם
התוכניות. ביצוע את

 קל יחיה יולי מחודש
 חוזים על חתימה יותר.

 בשטח בשבוע. לדחות טוב והסכמים
 בחודש. 4וב- 3ב־ לחנות תוכלו הרומנטי

* * *
 אולם כעת. רבות להתלבטויות נתונים אתם

 את שופטים אינכם להחליט. תמהרו אל
אובייק בצורה המצב

 ההחלטות ורוב טיבית,
 שלבם מכעס מושפעות

דר שינויים אחרים. על
 טוב לא בחיים סטיים
 עליכם זח, ברגע לעשות

כחודש לפתות להמתין
משמ שינוי כל לפני יים,

 הכספי בתחום עותי.
 יציב אינו מצבכם
 לסמוך טוב לא ביותר,

 מתוחים, מי־הזוג עם היחסים המזל. על
 לדבריהם. ותקשיבו מעט שתוותרו כדאי

★ * ★
 עבודות מאוד. עסוקים תהיו השבוע

 אתם הכל ובסך אתכם מעסיקות שדחיתם
 לעמוד שקשה מרגישים

מב ההתחייבויות. בכל
 אינכם בריאותית חינה

וברי חזקים מרגישים
 עניינים כתמיד. אים

ור לכם, מציקים שונים
 ולא לטפל לגשת צוי

בחו 4וה- 3ה״ להזניח.
 מבחינה מבטיחים דש

נעי הפתעות רומנטית.
 באותם צפויות מות

 לקשור רוצים אינכם בדרככם אך ימים,
חשמל. ממכשירי הזהרו ארוך. לטווח קשר
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 מבולבלים די להיות נוטים אתם זו בתקופה
נכונה. לא בצורה ואירועים אנשים ולשפוט

 תהיה הרומנטי בשטח
 לשוחח הזדמנות לכם
 לרוגז שגרם בן־זוג עם
 חשוב האחרון. בזמן רב

 עצמכם את שתעמידו
 ותהיו חזקה בעמדה

שב העניינים תקיפים.
עדיין, מסתדרים לא לב

משת הסבלנות אולם
 העבודה בשטח למת.

 אל הפתעות. צפויות
 לתת כדי שבוע, לעצמכם וקחו להשיב תמהרו
 הכספי. בשטח קשיים צפויים סופית. תשובה

★ ★ *
 הצרה קשה, מצב-רוח יוצרת בבית מתיחות

 כפי לא הם היחסים ידידים עם שגם היא
בחו 4ב- או 3ב- שהיו.

 על לשוחח תוכלו דש
 אולם שלוחץ, מה כל

 לב. גלויי שתהיו חשוב
 אינם בחודש וה*$ 7ה־

 לנסיעות. מתאימים
 ועיכובים מיכשולים

 ימים. באותם צפויים
 אתם הרומנטי בשטח

 אינכם אולם מבוקשים,
 ליהנות כדי מתפנים
 אליכם. נמשכים תאומים מזל בני מהמצב.

 אי-הבנות. לחיות עלולות העבודה בשטח
★ * *

מפגי להתאכזב עלולים אתם עדיין השבוע
 שלא מנסיעות או לפועל יצאו שלא שות

 אל מטרתן. את השיגו
 עדיף ללחץ, תיכנסו
 פסק איזשהו לעשות

 תגיע הבא בשבוע זמן.
 אינפורמציה לאוזניכם

 בין שבלעדיה חשובה
 רצוי היה לא ובה כה

בחו 4וב־ 3ב־ להמשיך.
בבית. לנוח טוב דש

 באופן יגיעו אורחים
 בהחלט וזה מפתיע,

 תחיו בחודש 6וב־ 5ב־ מצב־הרוח. את ישפר
הצלחה. צפויה הרומנטי בתחום אך רגישים.
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