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 שיחת- או למיכתב השבוע לצפות תוכלו

 נשיעות חשובה. טלפון
עבודה, בענייני קצרות
 מעורפל מצב יבהירו
ה־ האנשים עם שנוצר

ביותר. לכם קרובים
 עומד הכלכלי המצב

ה בחודש להשתפר
ל מתאם הזמן קרוב.

 בענייני שונות עסקות
מ להיזהר יש כספים.

 לפני חפוזות, החלטות
עמוקה. מחשבה השקיעו
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 בשנה, הקשה החודש את שעברתם מאחר
 לכס ומכינים אתכם מפצים הכוכבים

לפ תוכלו שבה תקופה
 לאכול, וללבלב, רוח

למ לנוח. או לאהוב
 אוהבים שאינכם רות

 יאלצו חברים שינויים,
 להכיר לצאת אתכם

 לבקר חדשים, אנשים
 מיסעדות בקונצרטים,

 החברים גם ותיאטרון.
 ידאגו הכוכבים וגם
 עמוק שקט, לרומן לכם

להביא עשויות 6ו־ 2 הספרות וממושך.
להגזים. לכם אל אולם השבוע. מזל לכם

¥  ¥  ¥
 חיי מוגזמות. מתגובות להיזהר עליכם

 ישנים ויחסים מאכזבים, יהיו האהבה
יק להתערער. עלולים

 על לשמור עליכם שה
מאו בצורה רגשותיכם

 להבחין קל לא זנת.
 ויש מירמה, במעשי
ולהשגיח. עמים לפקוח
 קרובים או חברים
לד להתחיל עלולים

המח מדי. יותר רוש
 שתצוץ הראשונה שבה

ברי כמובן בראשכם,
 עד שיגרה על לשמור נסו למרחקים. חה

מה תשתחררו שבוע תוך שאפשר• כמה
הטבעית. לחיניותכם שוב ותחזרו צרות,

תאומיס

 גדזלזת לקבוצות להתקשר טובה תקופה
 ידידים עבודה. או בטיולים אנשים, של

בטו הרוצים קרובים
הת על ישפיעו בתכם

 ביום גורלכם. פתחות
 השפעת וראשון שבת

מדכאת, תהיה הכוכבים
 לא בר״אותית ומבחינה

ב טובה הרגשה תהיה
 די לא כאילו מיוחד.

 ימצאו אז דווקא בזה,
 בתולה מזל בני להם
 נסו אתכם. להרגיז זמן

 תפגשו בחריפות. להגיב לא מהם, להתעלס
 זה. בחודש לכס לעזור שעתיד במישהו

¥ ¥ ¥
 תתבלטו שבה לתקופה נכנסים אתם
 הצלחות יהיו הקרובה. בסביבה מאוד
ה במקום מאוד פופולרים ותהיו רבות

 טובה הזדמנות עבודה.
 מרכזית לעמדה להגיע

 נטיה קיימת ומכובדת.
 בימי ביחוד להסתכן,

 היזהרו וחמישי. רביעי
ה את וארגנו בנהיגה

 שקטה. בצורה חיים
ו ועצבנות מתח יתכן

 עלולים כאבי-ראש גם
ההת למרות להופיע.
 יווצר בעבודה קדמות

 חשוב. פרוייקט של סיכון כדי עד לחץ
עליהם. להתגבר אפשר אך מיכשולים יהיו

¥ ¥ ¥
 להרהר לנוח ותרצו עייפות, אתכם תפקוד

להת כוח יהיה לא מהחברה. ולהסתייג
 לכן חברה, עם מודד
בבית, להתבודד טוב

מיס באמנות, לעסוק
 קריאה סתם או טיקה,

 יש יאם טוב. ספר של
 יש נוסף אדם בבית
למריבות. להיכנס סיכוי

 עצמכם עם טוב תחושו
 ידובר בקרוב בלבד.
מ אל נסיעה על רבות
תרחיבו שבה לים עבר
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 או גבוהים, לימודים על חושבים אתם
 הנסיעה זרה. בארץ אמנות לימודי

רו רקע על תתוכנן
ה מאזנים בני מנטי.

 נסיעה על כעת חושבים
 להינשא עלולים כזו,
 ארץ לבן להתקשר או

בניכר. שם דווקא זרה,
ענ את לנהל עליכם
 של הכספיים ייניהם
אלי המקורבים אנשים

 מסוגלים לא הם כם.
עצ בכוחות להסתדר

 העניינים ואצלכם כספם, עם מם
 ובמהימנות. במהירות להתנהל יחלו

¥ ¥ ¥
 תוקפנית בצורה מתנהגים אתם שבה תקופה

ל נטיה מאד. היזהרו אתכם. המסכנת
 לסכן עלולה תאונות
עלו והתוצאות אתכם,

 זמן עוד להימשך לות
תר הנישואין בחיי רב.

 וביטחון, יציבות גישו
 להנעים ינסה בן־הזוג
 ב־ השהות את עליכם
ל מתאים הזמן בבית.
ב לשותפויות היכנס

 של סוג לכל עבודה.
בחו שתתחיל שותפות

להאריך טוב סיכוי זה, דש

8 * 8
לכבוד. ותזכו תתפתח, אישיותכס אופקים,

 זה בשבוע עשה
בעבודתכם והתרכזו החלטות דחו נכונה.

:החודש מזל
ר ו ש
הכוכבים
הכסף שמאחרי

 בכסף קשור אדמה. מזל שור מזל
 המזלות שנייס״עשר מבין אחד כל וברכוש.

 שולט טלה שונה. (בית) בתחום שולט
ה אישיות את המבטא הראשון, בבית
ה בגלגל השני בבית שולט שור אדם.

 ולכסף. לרכוש התייחסות ומבטא מזלות,
 המתאימה התקופה הם שור מזל ימי

 בזבזנים להיות לאנשים גורם מה לבחון
ה משפיעים צורה ובאיזו קמצנים, או

ורכוש. כסף להשגת הדרכים על כוכבים

סרטן

ם אי טל
 בענייני אימפולסיבית גישה לטלאים

ב כספים לאסוף חזקה ונטיה עסקים,
 שבדרך״כלל מגביות לערוך חפוזה. צורה

 אצלם קיימת בלא״כלום. מסתיימות
 אך קטנות מתנות להעניק נחמדה נטיח

ה עליהם. האהוב לאדם בלתי״צפויות
 כספם ואת רכושם את מסכנים טלאים
 וסומכים דמיונם, את מלהיב משהו כאשר

 הם כספם כל יאבד אם שגם עצמם על
אינטנ עבודה כדי תוך להשיבו, יוכלו

מצ שהם מכיוון אישית. ויוזמה סיבית
 הם שבה עבודה בכל בדרך־כלל טיינים

מד אינה סף חוסר של בעיה עוסקים,
 טובות הכנסותיהם במיוחד. אותם איגה

בדרך־כלל. ומספקות

 כספם את ורכוש. כסף לענייני שקשור
ומסו מכובדת בצורה בבנק שומרים הם

 הם וכאשר לבזבז, שונאים הם דרת.
 מראש מתכננים הם כספים, מוציאים

להנ יפים, לבגדים אהבתם הוצאה. כל
 עליהם מקשה ולמוסיקה האכילה, אות

 השוורים לכן כספם. על לשמור לפעמים
 בזבזנים, יהפכו האש, ממזלות המושפעים

 מי כל או בתי-קפה בעלי יהנו ומכספם
וממתקים. בגדים להם שיספק

אריות

תאומי□

שוודי□

 בעסקים. סיכונים אוהבים תאומים
 משני לפחות מרוויחים הם כספם את

ו בעת עוסקים הם שבהם מיקצועות
 בתחום הרבים כשרונותיהם אחת. בעונה

הו עיתונות, טלוויזיה, רדיו התיקשורת,
 וכמעט מיסחר, תחבורה, ספרים, צאות

הצל להם מביאים האמנות, תחומי כל
 עוזרים המישפחה קרובי גם כספית. חה

 והצורך מעולה אירגון כושר בפרנסה.
להם נותן הזמן, כל עסוקים להיות

 שבו חודש מגיע גדי במזל לספורטאים
 בתחום הצלחות תהיינה

ושימחת־ מרץ הספורט.
 שיאר גם יחושו חיים

 פעולה שיתוף הגדיים.
 יביא העבודה בתחום

 ואולי רבה ברכה עיסו
 סוגי בסתר. רומן אף

ב שתשתתפו הבילויים
 אפילו אתכם. יהנו הם

סי לכם יש בהימורים
סכום לזכות, טוב כוי

דאגה. מכס ולהוריד להפתיע עלול כסף

¥ ¥ ¥

אולי מים.
 זו (אופל), הלשם אבן את לכם תאמצו

 סכנות. מפני עליכם ותגן שלכם, המזל אבן
¥ ¥ ¥

ודאגות. בלבול של בתקופה נמצאים אתם
נאל אך לנוח רוצים

 על קשה, לעבוד צים
 מעמ- על להקל מנת
אח עובדים של סתם
 רומנטים קשרים רים.

מס אינכם מתרופפים.
 ובן עצמכם עט תדרים

עלי ומעיק לוחץ הזוג
 שתנקטו מחכה כם.

 כל לגביו. ברורה עמדה
שתי״ חשובה החלטה

כלא להתגלות סופה

 מהמידה למעלה אתכם תעסיק מישפחה
 מרכז יהפך ביתכם רגילים. אתם שלה

אנ בו יתארחו חברתי.
רעיו מעניינים. שים
 שיושמעו מקוריים נות
 בכם יעוררו ידם על

 חדשה דרך מחשבה.
 בעיק- בפניכם תפתח

 בנות רעיון. אותו בות
לק לכן טוב דלי מזל
 כחול, שציבעו בגד נות

 הוא סגול. או ירוק
ל לכן ויעזור אתכן,

ב זו. בתקופה חשובים עניינים קדם
הזוג. לבן מעט לוותר כדאי אלה ימים

מי

¥  ¥  ¥
 מרץ תשקיעו

ליוזמה כוח,
 מכם יידרש בעבודה. רב

 הבריאות מהיר. וביצוע
מהמא להיפגם עלולה

להי יש במיוחד מץ,
 אדם מתאונות. שמר

 במיקרה בו שתפגשו
ב מצרות אתכם יוציא
 ויהיה העבודה תחום
בתקו־ יושר, מליץ לכם
ה יותר. מאוחרת _פה

ב ביותר הנעים מקום
 שם הבית, הוא זה רגע

אתכם. ומפנקים ׳אוהבים
 ולחפש לצאת חבל — המזל מבני לרווקים

הביתה. אליכם תגיע האהבה אהבה,
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 כולם את ויזמינו חברים, עם לבלות
נש האריות כאשר גם אך חשבונם. על

ה מודאגים, הם אין כסף ללא ארים
והבז לידם, שוב יתגלגל איכשהו כסף
מחדש. יתחיל בוז

בתולוח

ה אך כלכלית. מבחינה טוב ״ריפוד״
ה קלילותם כאשר להתבזבז עלול כסף

 לפזר להט וגורמת מתעוררת, ילדותית
השמים. רוחות לארבע כספם את

 לכסף. וזהירה חסכנית גישה לסרטים
מ בקלות נפרדים ואינם אספנים הם

מרו כבר הם כאשר גם ישנים, חפצים
 סולידי, חשבון־בנק אוהבים הם פטים.
 נוטים בקלות. כספם את מפזרים ואינם
 ללא רב. ברכוש ולהשתריין כסף לאגור
 ובלתי״ ביטחון, חסרי יחושו הם רכוש

 אצלם לצפות ניתן זאת למרות מוגנים.
 יש הכלכלי. במצב ואי״יציבות לתנודות

וה כספם, על השמירה שלמרות לציין
 הם מתנה קונים כשהם ממחסור, פחד

חשבון. ללא כסף בה משקיעים

 בגישתם מצויין. עסקי חוש לבתולות
נו הם וביקורתיים. מעשיים הם לכסף
 יגיעו שלא דואגים ולכן לדאגנות טים

 ״מה על המחשבה מחסור. של למצב
 סוף עד תספיק לא המשכורת אם יהיה

ו להצטמצם אותם מעודדת החודש״,
 הם חסכונית. בצורה הכסף את לארגן

 אם גט הוצאה, לכל בקשר מעודכנים
 כאשר חסכנותם, למרות קטנה. תהיה
 מוצדקת, והעזרה למישהו, לעזור צריך
 ויתנו קטנים חשבונות יחשבו לא הם

 אותם מעסיק הבריאותי מצבם יד. ברוחב
לתרו יוצא מכספם ניכר שחלק ויתכן
 מומחים, רופאים אצל ביקורים פות,

צמחונית. דיאטה או
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 כשהאחרים ואוהבים עצמאיים הם
 הם כלכלית מבחינה עליהם. נשענים

 הרבה להם שיהיה ואוהבים מאורגנים
 אריות נפשם. כאוות לבזבז שיוכלו כסף

ומו פזרנים לב, נדיבי להמר, אוהבים
 אבנים יקרים, בגדים על רב כסף ציאים
 יקרים ישיבה מקומות פרוות, טובות,

 תום. עד החיים את וממצים בתיאטרון,
 ילוו הם הלוואה, מהם יבקש מישהו אם

 יודו לא ולעולם לו, ויתנו אחר מאדם
מ נכבד חלק לעזור. באפשרותם שאין
 ושעשועים. בידור במקומות ישאר כספם

מש כל את יוציאו אריה במזל חיילים
יצאו כאשר אחד, בערב הצנועה כורתם

 מגיעות מאזנים מזל בני של ההכנסות
 ושקטות. נעימות עבודות דרך אליהם

 כעורכי- עובדים המזל מבני גדול חלק
 וכל עובדים־סוציאלים פסיכולוגים, דין,

 מאזנים מבני יש לקהל. הקשורה עבודה
 לחמם את ומרוויחים באמנות העוסקים
 מנעמי אהבת אולם בהנאה. מעבודתם

 להשאירם עלולות ונדיבות-יתר החיים
 להם נעים לא ריקים. בכיסים כמעט
 כספית עזרה מהם מבקשים כאשר לסרב

 טוב את מנצלים רבים לכן הלוואה. או
 תמיד שמאזנים מכיוון אך ועדינותם. לבם
 וכושרם המטבע, צידי שני את יראו

 מצבם את להם יראה המצויין האנליטי
ל לשמור ידעו הם במדוייק, הפיננסי

 צרה, לשעת בבנק קטן חשבון עצמם
מישמר. מכל ישמרו ועליו

ב ר ק ע
 ב- שפיר השוורים של הכלכלי מצבם

מה בכל מאוד מעשיים הם דרך״כלל.
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 הוא ולעקרבים לכסף שקשור מה כל
לנחש קשה לאסטרולוגים גם סוד. בגדר
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