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מרים
בנימיני

החודש: מזל

 למצוא שיידע תאומים מזל כמו אין
 אותו תתפוס לא לעולם מצג. לכל תירוץ

 דברים לו יש תמיד בסדר. לא במשהו
 נראה הזו מהסיבה אולי יותר. חשובים

הציבור. בקרב רב רוגז תעורר הזו שהכנסת
 את המסמל שהירח, היא מעניינת תופעה

המ בתחילת נמצא באססרולוגיה, האשה
בכנסת. נשים של נכבד ייצוג ומבטיח פה,

הב הובטחו אחד מצד כפול. מזל זהו תו.
לקיימן. היה אי-אפשר השני ומהצד טחות

 חוסר־היציבות את מסמל בתאומים ירח
למעמ לנשים, בהתייחסות וחוסר״הרצינות

 שנלחם מי אן לילו• שנתנו ולהבטחות דן
 תקיף להיות ויודע תאומים עולה באופק
 סיכוי שיש כן שלו. את לבסוף משיג ועיקבי

יהיו אם מעמדן, את לשפר יוכלו שהנשים

 צם■ 03
 לכנסת
השנה?

 יום־הו- את הכנסת חגגה בשבט בט״ו
 ג,2ה־ הכנסת של לידתה מועד אולם לדתה.

 הצ- אחרי 4 בשעה 1988 בדצמבר 22ב־
 נמצאו והירח העולה שהאופק מראה הריים,

 גדי במזל היתה השמש ואילו תאומים, במזל
 אחרי חיפוש שמשמעותה ובנקודת-משבר

לת או לבריאות הקשורות בעיות קשיים,
אונות.
תאו מזל כל-כך מודגש שבה כזו, מפה

ור אמינות יציבות, מבטיחה אינה מים,
 מלמד האופק על הירח של מיקומו צינות.
 נמוכה, רמה בעלי חבריה של גבוה שאחוז
 תפקידם. את למלא למעשה מסוגלים ואינם
 מכאן העם. את מסמל מדינית במפה הירח

הכנסת. על השפעה תהיה שלעם
 הרבה מבטיח כאן, שבולט תאומים, מזל

 מהן מעט שרק הבטחות והרבה פירסום
 רצון את להשביע תרצה כזו כנסת יקויימו.

כולם.
 האימרה,,רחוק את מקיים תאומים אופק

 ציפיות תעורר הכנסת מהלב״. רחוק מהעין
 על תוצאות מעט יהיו אבל בעם, ותיקוות

לאלפים. ותירוצים השטח, פני

 (מפת סרטן מזל בתחילת נמצאת פים,
 שממול. הכוכבים מכל מכות ותספוג מדינה)

 ביותר. קשות כלכליות בעיות על מלמד זה
 מאוד בולט פחות להוציא והצורך המחסור

הכנסת. במפת
 מפה בעל אדם אישית, מפה זו היתה אם

 שעליו הפשוטה המסקנה את מסיק היה כזו
הוצ את היטב לתכנן החגורה, את להדק
 כשהאופק אך לו. שיש במה ולהסתפק אותיו
 מאדם לדרוש קשה בתאומים הוא העולה

 הוא מחר, לקרות שעומד במה שיתחשב כזה
 תצטמצם כזו כנסת לכן, הרגע. את חי הרי
תוציא לא היא לה. יהיה לא כשבאמת רק

 הנוסח של המנה
 ■צינות, מבטיחה אינה

נות, ת אמי ו נ צי  ו
 תיא אבד ותוצאות.

 נמוכה, ומה מגלה
 נוחיות ■לוותית, גישה

תענוגות אחו׳ ורדיפה

בבחי להיפך, כך, אינו הדבר במציאות אך
 קשה. אכזבה הנשים ספגו האחרונות רות
 מזל של לחוסר-היציבות אופייני מצב זהו

 רציני, שזה וחשבו ציפו הבטיחו, תאומים.
בהבטה־ עומד תמיד לא תאומים מזל אבל

פיקחות. ויגלו עיקביות תקיפות,
 הכלכלה את מסמל במפה השני הבית

 מכה זה מזל מקבל השנה סרטן. במזל ונופל
 המפה שליטת ונוס, כוכבים. משלושה חזקה

לכס בהורוסקופ המתייחסת המדינה, של

 יהיו עצמה למען הוצאותיה העם. לרווחת
מציאותיות. ולא גדולות

 גישה על מלמד בתאומים העולה האופק
 מתחשב אינו במשהו, הרוצה ילד, ילדותית.

 את לספק רוצה הוא כי מחר, שיקרה במה
 מיידי. באופן בו שמתעוררים והרצון הדחף
 של הימצאותה בגלל מעודד כך כל לא המצב

 ונוס בריאות). השישי(עבודה, בבית ונוס
 כסף נוחיות, יופי, תענוגות, פינוק, מסמלת
ואהבה.

הצי״ לבריאות מתייחס זה מדינית במפה
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 ידחו. בחודש 2ל- או ל-ג שתוכננו נסיעות
 אמנם אתכם. להעסיק ממשיכה הקאריירה

להתקדם, אפשרות יש
 על יהיה שזח נראה אך

 שעימו מישהו חשבון
בעבו מחדדים אתם
 מורגש עכשיו כבר דה.

 וקיימת ביניכם מתח
 יהיה קשה אי-נעימות.

לקונ פיתרון למצוא
 אחד דבר אך פליקט.

אתכם. להנחות יכול
 להחליף שלא עדיף

 יש הקבוע במקום ותפקיד. מקום־עבודה
 יותר. מחים ותנאי-עבודה ביטחון ייתר

* * *
 רפד אתכם להעמיד עשרי□ בחודש 2זה־ ה־ו

ל תזכלז משחשבתם. גדולות ת1כספי צאות1ה
ת מזה צאת מ  ש־ עזרה מ

 קרוס־ אז מידידים תקבלז
 לא דש1בח הע מישפחה.

 ש!1תפ אחד מצד קל. יהיה
 אהובה שחברחם בא!שים
לסצי יביא זה אך עליכם,

 בן־ עם ולריב קינאה נת
 ס או במיבנה שינויים הזע.

 צפויים משותפת מיסנרת
 העמדה בתחום בקרזב.

 קיחם. לפני עומדים אתם
 תצטרכו אך מושמת. הצעות לקבל עש!״ם אתם

מעצמם. ידעו שהדברים תחם אל .יוזמה לקחת

 הפופולריות מבטיחים. מאוד יהיו 2וה־ 1ה-
 בחברה להצלחה צפויים אתם תעלה. שלכם

משו מבילויים ולהנאה
צפו בעיקר אך תפים,

רומנ חוויות לכם יות
 לא רב זמן שכבר טיות

ממקו ידיעות טעמתם.
 לכם יעזרו סודיים רות

הכס המצב את לשפד
ממקו עזרה תקבלו פי.

לקח לא שאותם רות
ח מאוד בחשבון. תם

אף־א־ לשתף לא שוב
 במ־ בו. בוטחים מאוד שאתם מי גם חד.

לפגוע. שמעונין מי יש עדיין קום־העבודה
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 טר אינה בני־המישפחה של או שלכם הבריאות
עירנ״ם. מאד להיות צריכים לילדים הורים בה.

 ד עלולים הילדים דווקא
 מבעיות לסמל או היפנע

ד טופל! שלא בריאזת ה  כ
 מתחולדם בעבודה כה.

צ־1ם אינם שאולי שינויים,
 עדיין אבל בעיניכם, חן אים

 בדאי נלא סופיים, אינם
בחתו□ בנללם, להצטברח

א זאת, לעומת הרומנטי,
 לרתק מצליחים עדיין תם

השני. המין בד אח אליכם
 שינוי. שברים האחרון בחזדש שהחלו קשרים

 לרצינ״ס. •הפכו !אתרים פתאום יסתיימו חלק
★ #י

כ לטובה. מפתיעים יהיו בחודש 2וה- 1ה-
 מלבד בהגרלות. מזלכם את שתנטו דאי
ל מהצעות תהנו זאת

 במקום־העבו- קידום
עבו את מעריכים דה.

 לתת וחושבים דתכם
ו אחראי תפקיד לכם

 תצטרכו יותר. יוקרתי
 אך ולדחוף, קצת להזיז

לע תוכלו שלכם בחן
 להוריד מבלי זאת שות

הרו בתחום מכבודכם.
 תקופה מתחילה מנטי

 לעת במחזרים. מוקפים תהיו בקרוב חדשה.
 המזל. גתחילת שנולדו מי זאת יחושו עתה

* * * '
 המנר במקום שינז״ם צפויים בחדש 2ב־ או נדו

א בתיקון כספים להשקיע שתצטרכו •תכן דים.
 או שהתקלקל חיוני ביזר

 או רהיט לרמש שתחליטו
 ד זה אין לבית. אחר פריט
ד נסז הנכון. הזמן דיוק  ל

 ד הבא. לשבוע זאת ת1ח
מת אתם מקזם־העמדה

שינוי. איזה לחפש חילים
 חשוב שינו* צפו׳ בקרוב
צד זה אין ברנע וחיובי.  ו
 בעוד אך שיעיים, לבצע

 לפניכם יפתח! חודשיים
 עלודם אתם בחודש 601 50 ת.1חדש דלתות

אזכלים. שאתם מה על הקפיד* ם!ב. להתיש לא
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רומנט מפגישות תיהנו בחודש 2ב- או 1ב־
 תוכלו לא עדיין חדשות. מהיכרויות או יות

ה לעתיד דבר להבטיח
 להימנע וכדאי רחוק,

 גבוהות ציפיות מלפתח
 בחודש 4וב- 3ב- מדי,
 את לסכן נוטים אתם

 בתחום שהשגתם מה
והמישפחה. הבית חיי

יו זהירים שתהיו כדאי
ותבע־ תתפרצו אל תר.

הקרו האנשים על סו
 הצורך בשעת לכם. בים

 כנאמנים עצמם את מוכיחים תמיד הם
 זהירה. גישה דורשים כספים ענייני לכם.

* * *
 יש בחודש. 20! סו אחכם יעסיק! כספים ־1ש״

מה סמם־כסף לקבל שתזכו נבזה סיס׳  מזה נ
 ק״־ מאירך, ציפיתם. שלז
שמח לאבד, סכנה מח  ל
 ונס ספריצזת לסמל או

 האפ־ לשת־ לב שימו מת.
 התנר זה־דם. והיו שחיות

ת  מאור לסביבה שלכם מ
האנ וקיצוניות. תוקפניות

 או חיים אחם שעימם שים
 לשוחח חזששיס שבדים
 ד ממהרים אתם איתכם.

 ולעשות להאשים התפרץ,
מש אך רנישים, אתם זז שבתקופה נכון .ברווז־.

 סובלת. קצת הקרובה הסביבה ס איפוק על ח
* * *

 רומנטיות מפגישות תהנו בחודש 2וב־ ב-ג
ם עכשיו ומחודשות. חדשות ת  מחזירים א

הקסם, את לעצמכם
 וההר- שימחת־החיים

להתג־ ומוכנים פתקנות
 חדשות בחוויות סות

ב נסיעה מחודשות, או
לטו תפתיע 2ב- או !

סכ שקיימת אלא בה,
תצטר לכן בדרכים. נה
 יותר זהירים להיות כו

 הכספי מצבכם מהשאר.
תש אם להשתפר יכול

 מביני עם ותתייעצו בהגיון המצב את פטו
הכספיים. בענייניכם שתטפלו חשוב דבר.
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עצמ על שלקחתם יתכן ח.1נ אינו הכספי מצבכם
 אין אתכם. מפחיד וזה התחייבויות סדי יותר כם

 כרנע לחשוש. ממה לכם
 נם אבל מפחיד נראה זה

 בקרוב תצא! הזה מהקושי
 שאפשר לראות ותיווכח!

 הנוסף השל עם נם לחיות
עצמכם. על שלקחתם

מכב ר׳ יהיו נשבח שיש׳
 ר מזו־האעיר וקשים, דים

ח ח ה ס מ אפורים יהי! מצ
לח עכשיו 1חצפ אל די.

 ידידים אם נם קשרים. רוש
 עצמי. מהאוב״קט ומסרים ידיעות לכם מעבירים

 צחוק. חטצמכם שתעשו סכנה יש1 ל1כפ המסר
* * ★

 יהפכו חברתיים מיפגשים או נסיעה טיול,
 ומלאי שמחים לימים וחמישי רביעי את

 יותר קל עכשיו תיקווה.
המת בחברה להשתלב

 בחודש 4יה- 3ה־ אימה.
 יתכן נוחים. לא מאוד

ונו טוב, לא שתרגישו
 שמדבר מי יש לזה, סף

ת אל נגדכם. פועל ואף
 שמרגיזים דברים עשו
 כדי לכם, הקרובים את
מתנג לכם להקים לא

 בעבודה נוספים. דים
 הממונים. עם סיכסוך לכם יש קשה, מאוד
 כשבוע. המתינו להתכסח. הזמן זה אין כרגע

* * *
 הצעזת־עמדה מלהיבים. ד׳ יהי! בחודש 2וה־ ודו
 מאנד יהיו חדש בפח״קט לפתוח אפשרות או

תסח־ ומלהיבים. משמחים
תמ אל הקצב. את קצח 1נ

 ס להתחייב. 1א לענות הרו
 עליכם הקחבה תקופה
 שבאה הצעה מכל להיזהר

החמנט־ ם1בתח מחברים.
 •וחר תשתפו שלא כדאי
שקורה. במה אנשים מד*
 שאיר מעקב אחריכם יש
 היום בבוא עליו. יודעים כם

 שאתם מה את בכם יטיחו
 להסתיר. קשה מאוד היזם. להסתיר מנסים

להצליח. !נחושים חזקים בכם שמשנ״נים ומי
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