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מרים
בנימיני

החודש: מזל ־1

 ההתאמה
 ■תו ענו

המזלות
דדי עם דלי <

 כאופי ומפתיע, בלתי״שיגרתי צירוף
 סוג את לצפות יהיה קשה עצמם; הדליים

 הצורן לרעהו. האחד שיכין ההפתעות
אינטלק גירויים אחר והחיפוש בשינויים
 לאחד לכאורה, עשוי, ואחרים טואלים

 דומה אחד דלי שאין מאחר אך אלה. שניים
 התכונות אחת היא והיחודיות למשנהו,

 יפנה אחד שכל יתכן זה, מזל המאפיינות
 לבן־הזוג. מובנת ובלתי ומוזרה זרה לדרך

להתמר לעיתים המובילה ניתוחה, אווירה
 דווקא ביניהם. להיווצר עלולה וכינס, מרות

 שוב שיכולה היא היא בלתי-צפויה תגובה
ניהם. ב לאחד

דגים עם דלי •
 שכנות ביניהם המקיימים המזלות כשאר

 לעצמם למצוא עשויים הם גם כן טובה,
 במיוחד שונים. בדברים משותף עניין

 לעזור והרצון האדם באהבת כשמדובי
 בסיס ישמשו אלה הבריות. עם ולהיטיב

 חילוקי״ יצוצו כאשר וגם הדדית, להבנה
להח המשותפים האידאלים יסייעו דעות

 זה מסוג בזיווג והשלווה. השלום את זיר
 בהעזה, הדגים בן את להפתיע הדלי עלול

 לציין יש אן לחופש. מוגזם וברצון במרדנות
 לו להשיב וידע חייב, יישאר לא דגים שבן

 ביניהם חילוקי־דעות יתגלו כאשר כהלכה.
 והוותרן, הסלחן הדגים יהיה רוב על-פי
 את ויחזיר המתוחה, האווירה את יפשיר

לקדמותם. הטובים היחסים
טלה עם דלי •

 ביניהם. להיווצר יכולה טובה התאמה
 שבה והיוזמה טלה בן של הדינמית אישיותו
 הדלי חיובי. פעולה לשיתוף ייגרמו התברך
 הוא ובעוד המקוריים, ברעיונותיו יבריק
הרעיו את יבצע כבר הטלה ומתכנן, מדבר

 להרפתקות הרצון מושלמת. בצורה נות
 להם יבנו ויחדיו שניהם, את מלהיב חדשות

 ייזהרו שניהם וטיולים. נסיעות מלאי חיים
 חמים יהיה וביתם זה, את זה מלהגביל

ועליזה. אופטימית שבו והאווירה ונעים,
שזר עם דלי •

 לשני. האחד זרים על-פי-רוב ושור דלי
 ומיוחדת מוזרה בצורה המתלבשת דלי, בת

 מהמיסגרת פעם מדי חופש לה והלוקחת
 ומערערת השור את מרגיזה המשפחתית,

 ו* משעממים המישפחה חיי ביטחונו. את
 מיסגרת להם ודרושה הדליים, את חונקים
 נותנים שהם החביב היחס מאוד. גמישה

 )שית־ הרוצה בשור, קינאה מעורר אדם לכל
 דרי- מיקרי. למכר מאשר יותר אליו ייחסו

 עבור כמו היא, דלי מזל בן עבור זו שה
 עונש״מאסר. אחר, מישהו

תאומים עם דלי ¥
 ששניהם כיוון התאמה, להם לייחס נהוג
״להתעו ויכולים האוויר, למזלות שייכים

 ציפורים הם המתעופפים אך יחדיו. פף״
 להם קל תמיד ולא מזה זה מאוד שונות
 מזלות שניהם רעהו. את איש להבין

 אוהד לסביבה ויחסם אינטלקטואלים
 קאריירה, בענייני שאפתן דלי מזל בן מאוד.

 למרות ידיד. למצוא רוצה הוא בבן־זוגו אך
 והוא אמיתית קירבה יוצר לא עצמו שהוא
 ולא נאמנות, דורש הוא מרוחק, מעט נשאר

 מישהו עם שותפות או פשרה לשום יסכים
 תשעה לא שלו החזקה האינטואיציה אחר.
 התאומים ינסה אם וגם לעולם, אותו

יצליח. לא - עליו להערים

סרטןעם דלי
 זאת ובכל מאוד, שוגים אלה מזלות שני

 קשור הסרטן חיוביים. שביניהם הקשרים
 הדלי ואילו ולמישפחה, לבית למולדת,

 קיים למעשה, ולאנושות. לחברה דואג
 ולקשרים לחברה הדאגה בין קונפליקט
 אך ולמישפחה. לבית הדאגה ובין ציבוריים

 אלה מזלות שני של ההומאניטרית הגישה
 מוכנים שניהם ביניהם. והבנה שיתוף יוצרת

 חסרי- ,סובלים אנשים למען רבות להקריב
ול פילנטרופיות בפעילויות להשתתף בית,
 יכולות התנגשויות המקופחים. את עודד

 כלפי רכושני הופך הסרטן כאשר להיות
 ומנסה הרבים, לידידיו קינאה מפתח הדלי,
צעדיו. את להצר

אריה עם רדי •
 בגלגל זה מול זה עומדים המזלות שני

צירוף זהו וניגוד. שיתוף ויוצרים המזלות,

 ציווך משותף, עניין
 ומפתיע, בלתי־שגותי

חנקה משינה או
 התנהגותו שניהם. על ביותר ומקובל מצוי

 הדלי שקטה. כמעט הדלי ליד האריה של
 המשתנים מצבי-רוחו שאת האימפולסיבי,

 הופך היממה, שעות כאת למנות אפשר
מע שיש בכך ומכיר האריה, ליד ממושמע

 ובהחלט נאמנות, דורש האריה שליט. ליו
 של תשומת״הלב במרכז יהיה שהוא מצפה

בן־זוגו.
בתודה עם דדי ♦

 למצוא ניתן באישיותם השוני למרות
 אלה. מזלות משני המורכבים רבים זוגות

 להגיע שיוכלו אינטלקטואלים, מזלות שני
 הקשר ומעשיים. רוחניים להישגים יחדיו
 הדדית. והערכה ידידות על מבוסס יהיה

 שהדלי בתקופות פעם, מדי משברים ייתכנו
המש ומצבי־רוחו באימפולסיביות, ינהג

 שינוי, לכל הער בן־זוגו על ישפיעו תנים
 בבן״ יעזר הבתולה עת. בכל לשרת ומוכן
הקשו בעניינים בעיקר עידוד ויקבל זוגו,
ותרבות. מדע מחקר, ללימודים, רים

מאזניים עם דרי •

* *¥¥4*****1 **1**
**

 $ האוויר, למזלות שייכים ומאזניים דלי
 * הקשר לזה. זה מאוד מתאימים וממילא
 1 אנשים. המוני לקירבתם מושך ביניהם

 * ואפילו לעבודה חברים מכרים, ידידים,
 * לבבי לייחס זוכים כולם - עוברי-אורח

 של העדפה תהיה לעיתיס״רחוקות ושווה.
 העדפה, תהיה ואם השני, לעומת האחד

יותר. הרחוקים לטובת תהיה היא
עקרב עם דדי •

 החזקה המשיכה הוא זה בצירוף המעניין
 ביניהם. דווקא לעיתים־קרובות שנוצרת

 אופיים מתאימים, שהם לומר אי-אפשר
 כלל- באהבה ״חוטא״ הדלי לחלוטין. שונה

 הוכחה נחוצה ולעקרב אישית, ולא אנושית
העק אליו. שחשים העמוק לקשר תמידית

 ניתן אינו והדלי בבן־הזוג, לשלוט מעדיף רב
 ומתמסר. קנאי רכושני, עקרב בן לשליטה.

 תגרום לדלי, שיעניק ותשומת-הלב האהבה
על־ידו. תוערך לא אם והתמרמרות לאכזבה

קשת עם דדי •
 קשת בין על״פי־רוב נוצרת טובה התאמה

 האישי, החופש את מעריכים שניהם לדלי.
 הזולת, בחיי מתערבים ולא מחטטים לא
 אידאליסטים הם לקטנות. נתפסים לא וגם

 בדרך־כלל סובלים. לאנשים לסייע ומוכנים
 שיעניינו אינטלקטואלים, נושאים יימצאו

 אליהם, יימשכו רבים ידידים שניהם. את
 ובלתי- חופשית נעימה, תהיה והאווירה
מחייבת.

גדי עם דרי •
 לידי ולהביא להתאים עשוי כזה צירוף
 מתכונות חלק ומצליחה. פוריה שותפות

 שבתאי וכוכב היות דומות, והגדי הדלי
 לומר ניתן לא כי אם שניהם, על שולט

 שכוכב מאחר דומה, ממש שאופיים
 דלי, בני על העיקרי המשפיע אוראנוס,

 לבן לחלוטין זרות שהן תכונות להם מוסיף
 בקאריירה להצליח והצורך השאפתנות גדי.
שניהם. את בהחלט מאפיינים מחיר בכל
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 שאיפת- מתעכבות. רחבות״היקף תוכניות
הר ומן נעצרת, בעבודה עניינים לקדם כם

טו לזמנים להמתין אוי
 להילחם ולא יותר, בים

 על שימרו בטחנות־רוח.
 עלולים שאתם הכוחות

 מילחמות על לבזבז
 להתפנות כדי אבודות,

חברתיים, לעיסוקים
 ולפגישות למסיבות וגם

כס מבחינה מעניינות.
להש שלא עדיף - פית
 לפתוח ולא כספים, קיע

 להפתעות לצפות אלא גדולות, בתוכניות
 בסוף״השבוע. להופיע שעשויות מענייגור:

★ ★ ★
ש  האהבה בני־זוג. עם קשרים על ׳!ועם הח

 שנחלוזס האמבה את תרפא1 זשכיח תלבלב.
 נעדינוח חך לאחרונה.

 עינום, ׳וזסיב□ א־נ יאפיינו
 מהלחץ להוריד זתזכלו

 תשקיעו עליכם. שהכביד
מ בעבודה, עצמכם את ׳
 והמרץ תעלה, הרימו לת

לס אפילו עלול המחעורו
להי יש שלומכם. את כן

בע מתאונות בס־ו־וד זהר
 מחאונוח־דרכים. או בודה

 שיניע! טומת, חדשות
 את יחסמו זרות, מארצות השבוע חוף לקראת
 חדשות. תוכניות לתכנן אתכם וישרה ליבכם

★ ★ ★
הק בזמן היטב להתלבש צריכים תאומים

 ומהתקררו- מהצטננויות להימנע כדי רוב,
במיו רגישים הם יות.
ההפ זו. בתקופה חד

 יפצו הקרובות תעות
העבו עומס על אתכם

 שהוטלו והאחריות דה
ב להימנע יש עליכם.

ב מהשקעות זה שבוע
כס ומתוכניות בורסה

 כיוון חדשות, פיות
 מיכשו- לצוץ שעלולים

צפויים, בלתי לים
 תכננתם אם איתם. להסתדר שתצטרכו

רב. לזמן אותה תידחו אל גיחו״ל, נסיעה

 יגרום ובעבודה בבית היחסים את המלווה המתח
שמע אחרים. במקומות השקט את לחפש לכם  ב

 עצמכם את תמצאו זה
 ועוסקים במסיבות. מבלים

ונשכ ישנים בתחביבים
 חית־ביח לאמץ כדאי חים.

 תהיה לפחות היא נחמדה,
 התערות במחבות לצידכם
ידו אתם בביתכם. ודשנות

ל האוהבים כאנשים עים
 כספם את ולשמור אגור

 זאת עש! השבוע ורכושם
ש־ כיוון זהירות. במישנה

במי זה. במישור צפויות בלחי־נעיסוח הפתעות
 נעימות. הפתעות צפויות — הרומאנטי שור

* * *
חשו מאוד יהיו השני המין בגי עם יחסים

 ולמלא רצונותיכם, על מעט לוותר נסו בים.
 של מישאלות־ליבם את

 וידידיכם. שותפיכם
 שוב מכביד הכסף אם
 את פנקו הכיסים, על
במ זוגכם בנות או בגי

ש כפי מקוריות, תנות
ל מסוגלים אתם רק

 וקרובי- ידידים העניק.
התכ שעליכם מישפחה

בי ובהם לסמוך וונתם
 אינם להעזר, קשתם

 וטיולים נסיעות ציפיותיכם. את מטלאים
מתעכבים. באחרונה לממש שתיכננתם

★ * ז*
 יהיה ועליכם — מזמנכם ־נזלו סישפחתכם בני

המ חולים. לקרובים ועזרה חשומת־לב להקדיש
 יש בבדה. תהיה עמסה

 אתם הבריאות. על לשמור
 בביטנכם במיוחד תישים

 יבואו דלי בני זו; בתקופה
כ אם לעזרתכם, בכל־זאת

 עצה נם אך במעשים. לא
 משהרחובות שעה טובה

מנוחת אח יטרידו כספיים
מיות לדאנות ויגרמו כם

 ■ימצא קצר זמן תוך רות.
שמט למועקה. נוח מוצא

 הלוואה בצורת אלה ביסים מנוחתכם אח רידה
לכם. יציע הסובים מידדכם שמישהו

 עלולים שאתם מעשים מפני להיזהר עליכם
 מצריכה התקופה בעתיד. עליהם להתחרט

 אתם מיוחדת. זהירות
בספונט לפעול עלולים

 ול- קשרים, ולנתק ניות
 יהיה ניתן לא אחר״מכן

הקרע. את לאחות
 אם נוספת פעם חישבו

לכם. רצוי כזה צעד
בתאו להסתבך נטייה

שלומ את מסכנת נות
במיו עירגיים היו כם.
 לנהוג והשתדלו חד,

 ולערוך כסף להוציא צורך תרגישו בזהירות.
 לכם. מגיע זה לעצמכם. זאת הרשו קניות.

* * ★
 התקופה את יאפיינו מחודשים וכוחות אופטימיות
 יתגשמו. משאלותיכם רוב והמעוררת. המבטיחה
יע עבודה לקבל פניותיכם

 בחיוב. חענו ואתם יפה לו
 נם פדם לכם יאיר המזל

 — לכן הכספי, בתחום
 בדבר הצעה ואתו נצלו

ש עבודה. לצרכי נסיעה
ליד תניע בצידה, שכרה

ול להעז רק ועליכם כם,
 אחריות עצמכם על קבל

 יתנהל הכל בבית'לא זו.
 בן־הזנג מי־מנוחות. על

 אליכם ופונה ■אלה. בימים להתקוטט מרבה
 להשיב. ולא להתאפק נסו מוגזמות. בדרישות

* ★ ★
 חשים אתם - עליכם משתלטת העייפות

 השבוע סוף לקראת אכזבה. ואפילו כובד
 עזרה יתבהרו. הדברים

 בלתי- ממקור תגיע
וה התיקוות כל צפוי.

הת יתעכבו. תוכניות
 וצפו בסבלנות, אזרו

יותר, טובים לימים
 להימנע כדאי שיגיעו.

 בכל נחפזים מצעדים
לכספים, שקשור מה

 עלולים שאתם כיוון
וקרובי״ אחים להפסיד.

 לטורח, יהיו ואולי אתכם, יעסיקו מישפחה
בקרוב. יחלוף המצב קור-דוח. על שימרו
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 שואפים ואתם מכרניל. יותר מכבידה העבודה
 יש עליכם. המוטלת מהאחריות ולהוריד ליהנוח

הממו עם בזהירות לנהוג
ב ולהשתמש עליכם. נים

 אוד ובדיפלומטיה. טקט
 בני עם להתייעץ רצוי

 הצעדים בדבר מאזניים
 לנקוט יש שבהם הנבונים
 השטח העמדה. בשטח

 מפתיע עדיין הרומאנטי
 קסם קורנים אתם ומבטיח.

 וסי זו. בתקופה רב וחן
 להד שמים־לב השני המין

 מכם לאלה הצנועה. ולהתנהנותכם פעתבם
 אותה. לדחות מומלץ ממושכת. נסיעה שתיכנע

* * *
 הפתעות מלאה במיוחד, משונה תקופה

 ביותר הבלתי-צפוי מוזרות. והתנהגויות
ולהד להתרחש עשוי
 אל אתכם. אפילו הים

 וחישבו בפזיזות תנהגו
שא צעד כל על היטב

 כי לעשות, עומדים תם
 בימים קטן לא הסיכון

 הרו- העניינים אלה.
כר מתנהלים מאנטיים

 רצוי האהבות את אוי.
נסי בסודיות. לשמור

 עלולות שתיכננתם עות
 לדחות שעדיף יתכן להתבטל. או להתעכב,

 קצרה. במנוחה ולהסתפק הנסיעה, את
* ★ *

 מתנבר. בשינה להרבות הרצון מעייפת. תקופה
לאח מעורבים הייתם שבה החברתית. הפעילות

 צורך ויש נמאסה, רונה,
ד להתבודד, להתרחק, ה  ל

 הטזב הזמן זה זלוזח. הר
אח נסיעה לתיכען ביותר

 או לימודים. להמשך כה
שהוא. סונ מכל השתלמות

 שיכולים מדיבורים היזהרו
 אנשים ער־יד׳ להתפרש

מיו פיטפוט הרע. כלשון
רב. נזק לגרום עלול תר

 צפויות העבודה במקום
 ובעל חרש אדם בלתי-רנילות, התרחשויות

כנם. על הסדרים את הופך רבה השפעה
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