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 מהרגיל. מעט עליכם מכבידה העבודה

ב התחלתם שבהם דברים לסיים קשה
סבי עצומה. התלהבות

 כבדה אווירה בכם
הר לכם ויש מהרגיל,

 נגד שוחים שאתם גשה
ל מתנהל הכל הזרם.
 זה מצב נצלו איטו,

 ולבדוק להתבונן כדי
באובייקטיביות. הכל

הש השבוע במחצית
 ותהיה יתבהרו, מים

 לצאת טובה אפשרות
 לפעם. מפעם שנדחה לביקור או לטיול,
במפתיע. שתקבלו כסף לסכום הודות
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הת של אווירה עליכם ישרה המלא הירח

 והצהרות מהבטחות היזהרו ועימות. להבות
בחגי שנאמרות אהבה

 שהעולם ובאמונה גיות
 הירח על־ידי המואר
כשה תמיד. כך ישאר

עלו אתם יצטמצם ירח
 אתם להתאכזב. לים

ו אהבה בפני עומדים
ומהי חדשה התקשרות

 זמן ציפיתם שלה רה
לעבו שקשור במה רב.
 עי־ לפקוח עליכם דה
 דבר מכם שמעלימים כיוון לב ולשים נים

התקדמותכס. עבור חיוני מאד שהוא

ולהרגע. לרווחה
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ו שונים, מכיוונים לחץ עליכם מופעל

 לכם מוצאים אינכם
 בני עם מריבות מרגוע,
 את מתישות זוגכם

את ומע׳יפות כוחכם
 להם לוותר נסו כם.

 המתוח שהזמן ולחכות
ה בעבודה גם יעבור.
מתחש ולא רב מתח
ש כסף בדעתכם. בים

 אן מתעכב לו ציפיתם
ב חכו אליכם, יגיע

מהמתח. תשתחררו קצר זמן תון סבלנות.
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ל רבות לפעול יכולים אתם זה בשבוע
 מרץ מלאי אתם הכספיים. עניינכם קידום

מ־ היזהרו אך ויוזמה
 במה ביחוד בזבזנות,

 הלוואות לנתינת שנוגע
וקרו ידידים לשכנים

נדי־ כי היזהרו בים.
 ברגע השופעת בותכם

 את להקהות עלולה זה
 המפותחת האינטואיציה

עלולים ואתם שלכם,
א______ ל למי לב לשיב ש

הפופול * מלווים. אתם ׳ ,,
חברתיים ובמיפגשים בעליה שלכם ריות
להזמנות. להיענות כדאי מבוקשים, מאוד
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ו חלפו נתונים הייתם שבהן הסכנות

 לנשום יכולים אתם
להש חשובה תקופה

 שאתם בחינות למת
תז ואל בהן, חייבים

 הלימודים. את ניחו
 רב מאמץ השקעתם

אנ פרי. שישא וכדאי
 מיודדים שהייתם שים

 יתאהבו רב זמן עימם
לש וינסו לפתע בכם
הידי יחסכם את נות

 ליחס אליהם, דותי
 קונצרט לתיאטרון, עימם צאו אהבה. של
רגשותיכם. את לבחון שתוכלו מנת על
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 ומתכננים רחוקות, ארצות על חולמים אתם

 לחלומות הקשורות לכת מרחיקות תוכניות
 מודאגים אתם אך אלו.

 שיכולים רבים מדברים
אס בעיה, ללא להיפתר

ב אליהם תתייחסו רק
שכל דאגו קלילות. יתר

 חתומים יהיו המיסמכים
 שום תזניחו ואל כחוק
 לענייני הקשור דבר
 לחסוך כדי וחוק. נוהל

 אחר מיותרות טרדות
ב תעסקו השבוע כך.

בגיאו העוסקים מעניינים ספרים קריאת■
רחוק. תפליגו בקריאה לפחות גרפיה.
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 תכננו לכן להתרחש. יכול הכל זה בשבוע
 לתכנן לא עדיף גמישה, בצורה הכל

 הדברים מדי. יותר
הפוך לצאת עלולים

 הדברים מהמצופה.
בקשר בעיקר אמורים
ה כספיים לעניינים
ואל אליכם קשורים
אחר שאתם אחרים

תב אל לכספם. אים
שלא הבטחות טיחו

ו___________ ל כ ו ונסו לקיים, ת
בל- מאנשים להיפטר

הת וללא דיפלומטית בצורה תי-נעימים
 יותר. מאוחר עליכם שיעיקו חייבויות
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חד רומנטיים יחסים בפני עומדים אתם
יתכן יציבות. ללא אך ומעניינים, שים

 הראש״ את ש״תאבדו
והתמכ התלהבות מרוב
 גס זו. לאהבה רות

 ישתפר הכלכלי מצבכם
 עם רעים יחסים לפתע.
 של ברגע יתוקנו שכנים

 שמפתיע מה סלחנות.
 לבזבז תרצו לגביכם,

דברים ולקנות כסף
 ב־ לכם שנראים רבים

 כמיותרים. דרך־כלל
 הכס־ ענייניכם את קודם שתסדידו כדאי
 נפשכם. כאוות ובזבזו צאו ואחר־כך פייס,
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ומקב החמרי, במישור מצטיינים אתם
 של מוצלח ניהול על רבים שבחים לים

 או חשוב, משא-ומתן
עבו של מעולה ביצוע

עוס אתם שבה דה
 אתם זו בתקופה קים.

ב בעיקר מתרכזים
 האהבה בחיי עבודה.
 בן של מצעדו נפגעתם
ל לכם וקשה זוגכם,

ה מהרגשת השתחרר
שעב הנסיעה עלבון.

 וכדאי נשכחה, כבר רה
רחוקה לארץ הבאה הנסיעה את לתכנן

 להכיר עומדים אתם נעימה. תקופה לגדיים
 למסיבות אתכם יזמינו חדשים. חברים

 שאהוב ולבילוי רבות,
 ושזמן במיוחד, עליכם

 ולא בו, עסקתם לא רב
 ויתרתם למה תבינו
 לאלה עכשיו. עד עליו

 דרמתי בחוש שנחנו
 הצלחה צפויה מפותח
 אך המישחק. ^שטח

ב־ לשחק לא השתדלו
י___________ נ מתייח הם זוגכם, ב

ו ברצינות אליכם סים
 בגפם, שעדיין לאלה דומה. ליחס מצפים

עליו. שחלמתם זה את לפגוש עומדים אתם
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יע בסביבתכם מחלוקת המעורר עניין
 תתקשו אתכם. גם רב

ה בין ולפשר לשפוט
האינטו בחוש צדדים.
 שלכם המפותח איטיבי
לנ כיצד לדעת תוכלו

מ תתחמקו אל הוג.
עלי סומכים התפקיד,

את יפקוד ובצדק. כם
 ורצון שקט חוסר כם

 חדש. ב,משהו׳ להתחיל
 המתאים הזמן לא זה

בשבוע. ההחלטות את עכבו לשינויים,

זני
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 שליו. רוחכם מצב
שהגיעה פורמציה
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חשובהרחוק. למזרח נסיעה על חשבו ומושכת.

נ־יא ואופטימי. נינוח
 מקרית בדרך אליכם

 בקצה לכס ״מדגדגת״
 רוצים ואתם האצבעות,

 כדאי במהירות, לפרסמה
 אצלכם תישאר שהיא

הדברים, את תפיצו ואל
ל להזיק עלולים הם

אליכם. המקורב מישהו
ב עצמכם את תפצו

 ובלתי חדשה הכרות
 תכירו שבה שיגרתית,

ש ומה מעניין אדם
במהרה. אתכם ישכח לא הוא וחר,

4
0תי

אר <>ו | - בפברו
ס סל ר מ ב

א גור (״מוטה״) מרדכי לשעבר הרמטכ״ל  נולד מזל־שור, בן הו
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שור

שוות חסו ובער כ

ומכובדת. מאוד ראית
 בקאריירה גדולה הצלחה בעל הוא
 ותחושה חזקה אישית ומעורבות צבאית,

 אחרים שטחים מזניח יעוד. של אמיתית
 מנת על ידידים, או נישואים, כגון בחיים,

 מחפש ומעמדו. שמו את ולקדם להתקדם,
 יחסים טיפוח באמצעות האגו סיפוק את

המוטי מתאימים. תמיד שלא וקשרים
 בתת־ עמוק חבויים והצרכים בציות

 ומחפה וידידותי חייכן שלו. ההכרה
ואינטרי- הרפתקנות על קרובות לעתים
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חזקה מיניות

 להתבגר נאלץ חזק. אופי בעל אדם
 צעיר. מגיל כבר רבות סכנות ולעבור
 בו יש שצריך. מה בדיוק לבצע לו חשוב

 שמגיע רב, במתח חי והחלטיות• נוקשות
 מאוד חזק רצון התפוצצות. לסף הזמן כל
 נמצא הוא בלתי-נסבל. הוא שלפעמים עד

אח לשאת מסוגל סכנה, במצבי במיטבו
ו מצויין מארגן מהממוצע. יותר ריות

מגיע. שאליו מקום בכל מתבלט
 בעל יפה, מחייך יפה, מדבר יפה, לבוש

 צמא נאבק. חייו כל אך רב, אישי קסם
 מכל לו חשוב ולכוח. למנהיגות לשלטון,

 מבצע מעשית. בצורה עצמו את להוכיח —
 שירות מתן באמצעות השאר, בין זאת,
מרשי דברים לעשות רוצה ומסור. יעיל
ה בגלל לדורות. ייזכר ששמו כיד מים,

 את ליצור מתקשה החזקה, אמביציה
 בגלל וגם אנשים, עם היומיומי הקשר
 מסו- בעמדה הנמצא לאדם הכרחי ריחוק
 כל עם להתיידד יכול אינו שבה יימת
ה את שמעניינים בתפקידים עוסק אחד.
 לגבי צדק וחוש יושר בו יש הרחב• ציבור

 מושלמת' בצורה משימות מבצע תפקידו.
חזק. חובה רגש עם

 אב חייו. על חשובה השפעה לאביו
 ולמולדת. לקרקע הקשור ״גזעי״

 אישיותו וחסר־פשרות. פטריוטי נוקשה,
ש הבודדים בין והוא ומרתקת, מחנכת
 לאביו. להתנגד לו קשה עליו. השפיעו

אח־ חשובה, לעמדה הגיע חינוכו בזכות

 ,סביבו באנשים חושד פנימית. גנטיות
ש לו נדמה כוונותיהם. בטוהר ומפקפק

המישמר. על ועומד אותו, לסדר רוצים
 והוא נגדו יוצאים אנשים זו, גישה בגלל

 האדם ש״יצר מאמין מדוע. מבין אינו
 בו וקיימת עקשן עצמו הוא מנעוריו״ רע

 היא אם גדולה• פנימית אינטנסיביות
 כעס הופכת היא פורקן, מוצאת אינה
 הסביבה. על מוציא הוא שאותו גדול

הפגיעה. את שוכח אינו בו, פוגעים כאשר

 מותקף והוא עבורו, קשה זמן כשמגיע
 הנמצאת חיה כמו מרגיש הוא ולחוץ,

 שעלול מי לכל מסוכן הוא ואז בסכנה,
 על מתלבש כשהוא לגביו. סיכון להוות

 בדרך־כלל חורמה. עד •אותו ירדוף מישהו,
 אפילו רוצה, שהוא מה את משיג הוא
עצמו• לו נזק לבסוף יגרום זה אם

 ובמהירות. בקלות ידידים לעצמו קונה
 מכריו לכל יחסו אך אנשים, המון מכיר

מגו בסביבת עיקבי. ולא שטחי בדרך״כלל
 על מקובל הוא ושם אותו, אוהבים ריו

 אנשים עם להתרועע מעדיף הוא כולם•
 ועיתונאות, סיפרות בתיקשורת, העוסקים
שמו משכילים לאנשים נמשך בדרך־כלל

צעי ידידים אוהב בחיים. עניין לו סיפים
 נשים גם אמנים. או אינטלקטואלים, רים,

הופ הרבה, יש וכאלה עימו, המיודדות
החב הקשרים שלו• קרובות ידידות כות

ו אופקיו את להרחיב לו עוזרים רתיים
זרות. לארצות גם מתפרשים

 גדולות. ששאיפותיו גאה אדם הוא
מכו בעמדה ולזכות להתבלט לו חשוב
 אוהב מפותח. דרמתי חוש לו יש בדת.
 מעמדה למעלה, אך ממנו, לחלשים לעזור
ה שיוויון• של הרגשה נותן אינו רמה.
 ויעיל רציני הוא מאוד. לו חשוב ייצוג

 תמיד אך בולטים, להישגים להגיע ורוצה
 לו וגורמים אותו המעכבים אנשים יש

 מפקד שהוא אנשים גם תנופתו. את לעצור
 פקודות מהם שמקבל אלה וגם עליהם,

להצלחה. בדרכו קשיים מערימים
 ויש שקולה, שקטה בצורה מתבטא הוא

 עמיתיו, של בדעות מתחשב רב. טאקט לו
 הקרובה בסביבתו שהיחסים לו וחשוב

 לו קשה אך ונעימים, הרמוניים יהיו
 נמשך הוא בלבד• דעתו ולפי דרכו לפי

ויכול ולמישפטיט לפילוסופיה ומוכשר

ומח השקפותיו בדיפלומטיה. להצליח
שי לבצע אוהב אינדיבידואליות. שבותיו
 המוסכמות. את פיהן על להפוך נויים.

מקו אינן כולם על המקובלות הדעות
 רחוק לטווח רואה בדרך־כלל• עליו בלות

 באופן מתייחס מתקדמות. והשקפותיו
תוק התנהגותו כללית. בעיה לכל אישי
סובלנית. ובלתי לעתים פנית

 דעותיו. על בקנאות להילחם מוכן
בעי מתבטא בו, הגלום הרב המרץ

ו שקשור מה ובכל צבאית בפעילות קר
 לקחת במיוחד אוהב אינו לצבא. שייך

 להרפתקנות שנמשך מכיוון אך סיכונים,
 בו, הקיימת הטבעית הזהירות על מתגבר

הפנימית• התנגדותו למרות ומסתכן
 במפת אצלו בולטות אמנותיות נטיות
 היא ביותר הבולט הכישרון הלידה.
 מעניינת, בצורה מתבטא הכתיבה. כישרון

לחלו התמסר לא ונעימה. עדינה מושכת,
 בולט שבו שטח שזה למרות לכתיבה טין

 בקלות רגשותיו את לבטא יכול כשרונו.
מח צעירה, גישה אישי, קסם עם בכתב,

 הומור. וחוש פורה, דמיון מהירה, שבה
 מחמיץ שהוא הרגשה קיימת לפעמים

 לכתיבה. מתמסר אינו כאשר חשוב משהו
 בביטוי דרכו את למצוא יכול שהיה כיוון

אמנותי.
 ספר בכתיבת שיעסוק סיכוי יש בעתיד

 השנה ולמדינה. לצבא למילחמות, שקשור
פופו יהיה יחסית. שקטה שנה לו תהיה

 הכתיבה. בעיקר היצירה• תחום דרך לרי
 דברים דרך עיתון דפי מעל שיתפרסם יתכן

 שבה בכתיבה יתבלט יכתוב. עצמו שהוא
 דיוק פרטים. לפרטי דברים של ניתוח

 אליו. הקרובים אנשים, כלפי ועוקצנות רב
פוליטית• בדרך הצלחה נראית כן כמו

 תאריך : באסטרולוגיה מעט למתמצאים
 באריה, עולה האופק .3.5.30 הוא הלידה
שני הראשון. בבית באריה הוא גם הירח

 והתבל- בשלטון הצורך את מדגישים הם
 העשירי בבית השמש החיצוני. בעולם טות

מה רמה חשיבות יש שלקאריירה מראה
 יעוד. של אמיתית תחושה ואף רגיל.

בהורוס האריה של החזק היסוד בגלל גם
 ונוס של בצמידות מתבטאת הכתיבה קופ•

 המפותח הדמיון תאומים. במזל ומרקורי
 כוכב למרקורי. נפטון שבין הקשר בגלל

 מקנה לאורנוס, בצמידות בטל מארס
 יוזמה, כן, כמו צבא. לחיי חזקה נטיה

חזקה. ומיניות אגרסיביות גדולה, אנרגיה
\ \


