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כים להיות בעלי־מישפחה ,הם חשים
את מלוא כובד האחריות כלפי ילדיהם
ונוהגים בהם כשווים .קשתים הודים
מעוניינים כמו שאר בני המזל ,ללמוד
ולהתפתח ,וילדיהם ישתתפו בחוגים
רבים ,ויהיו מודעים לחשיבותם.
כישרונותיהם של בני־המזל כל־כן
מגוונים ,שאפשר לומר שכמעט כל דבר
שבו יגעו יצליח בידם .יותר מכל הם
נמשכים לציור וגרפיקה ,אך אסור לש
כוח את אהבתם לספורט ,מוסיקה,
מחול ,סיפרות ,כתיבה ,התבטאות בעל-
פה ובכל שטח אחר הקשור לתחום אמ
נות ויצירה.
אישיותם על״פי־רוב אופטימית ,גם
כשהם שוקעים בקשיים ובעיות הם יוד

עים ובטוחים שהדברים יסתדרו תוך זמן
קצר .ואכן ,יותר מבני שאר המזלות ,הם
בני-טזל .לכל קשת ניתנות הזדמנויות
רבות ,שבהן הוא יכול לשנות את מצבו
מהקצה אל הקצה .למזלם ,הם בדרך-
כלל אינם פוחדים משינויים קיצוניים
ואפילו נהנים מעצם השינוי ,גם אם יהיה
קשה מאד בהתחלה .בבחירתם את בני-
זוגם הם אינם שמים־לב במיוחד למר
אה החיצוני ,הם יחפשו בעיקר אישיות
מעניינת ואדם שמבחינה רוחנית יוכלו
לחוש אליו קשר.
לאחרונה דובר והוזכר לא אחת שבני-
קשת עומדים להיכנס לתקופה חדשה
ושונה .חייהם עשויים ,או עלולים ,להש
תנות מהקצה אל הקצה .וכאן חשובה
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קשת
קשת הוא מזל מורכב ביותר .על בני-
המזל ניתן לומר שהם קשורים כמעט
בכל שטח ותחום בחיים .אישיותם מק׳
רינה בדרך־בלל סימפטיה לטביבה ,מ 
שום שהם אוהבי אמת ,צדק ויושר.
גם אם הם עולים בכישרונותיהם וב-
שיכלם על אלה הנפגשים עימם ,הם לא
יתנהגו בעליונות .הסנוביות אינה כלולה
בחסרונותיהם .ההרגשה שכל האנשים
שווים טבועה בהם כל-כן חזק ,שגם אלה
שאינם בטוחים בעצמם זוכים בהרגשה
טובה ,בגלל יחסם הטיבעי והפשוט.
הצורך של בני קשת לבטא את האמת
כפי שהיא נראית להם גורמת להם לא
מעט בעיות — וזהו חסרונם הגדול .הם
אינם מתכוונים לפגוע ,ודווקא בגלל חו
סר התיכנון של דיבריהם הם פוגעים
יותר מכל אחד אחר .ההתחשבות וה-
טקט זרים להם לחלוטין .קשה לשכנע
אותם שלא בכל מצב רצוי להכריז את
האמת בקולי-קולות•
תכונה נוספת המאפיינת אותם היא'
אהבת החופש .אין כמותם שונאי־מיס-
גרת .כבר מילדותם בולטת אצלם המר׳
דנות .ילד קשת אינו נכנע ,למרות בית
הספר או הוריו .אם במיקרה 'הוריו אי 
נם מבינים שיש לכבד את עצמאותו ,הוא
הופך לילד הלוחם על שלו בעקשנות,
וגורם להם בעיות אינסופיות.
גם כמבוגר ,כשמגיע הזמן והקשת רו־
צה להקים מישפחה ,הוא חש בתוכו
התנגדות חזקה להקים מיסגרת שתכבול
אותו לכל ימי חייו .לכן הוא דוחה
את נישואיו עד כמה שאפשר ,ו״מנצל״
בהנאה כל רגע מחייו החופשיים.
מעניין שדווקא הקשתים נחשבים ל-
הורים נפלאים ,וכאשר הם סוף־סוף הופ

מפת הלידה האישית של כל אחד .קשה
לומר מה יקרה לכל אחד ללא התייח
סות לתאריך שבו הוא נולד .מבחינה
אסטרולוגית השינוי שהם עומדים לע
בור ,קשור בכוכב אוראנוס ,ששהה עד
עתה במזל עקרב ,ובימים אלה עובר
.מעקרב לקשת .הוא ימצא במזל קשת
כשבע שנים.
בתקופה זו תקרינה לקשתים הפת
עות רבות — חלקן רצויות וחלקן פחות.
הקשת קשור בכוכב יופיטר — שמס
מל בין השאר דת — קרוב לוודאי שב
תקופה זו תשוב הדת לתפוס מקום
חשוב .סביב עניין זה עלולות להתפתח
מילחמות לא מעטות ,לא רק בישראל
אלא גם בשאר מדינות העולם .יש לצ
פות שקשתים רבים יחזרו בתשובה ,או
שיחפשו להם דרך להתקרב לצורת חיים
דתית למרות אהבתם לחופש.
השפעתו של כוכב אוראנוס בדרך כלל
חזקה מאוד ,פיתאומית ודרמאטית .כל
שינוי שקשור בכוכב זה משנה את ה 
אדם ,את גישתו לחיים ,או את החיים
עצמם.
בני קשת יוכלו לצפות שהשינוי הפית-
אומי יגרום לאישיותם להשתנות .הם
יתעניינו בתחומי־עיסוק חדשים .אהבתם
ללימודים תביא אותם חזרה לספסל ה 
לימודים .רעיונות חדשים ומקוריים
יביאו לחלקם הצלחה .אחרים יחליפו
דירות ,ובדרך־כלל יעברו לדירות גדולות
ומרווחות יותר .יתכן שחלקם יעבור ל-
גור בארץ אחרת לכמה שנים .אלה ה-
סובלים מבעיות כספיות יוכלו למצוא
פיתרון למצבם.
רבים מבני״המזל צפויים למשברים
מישפחתיים ,פרידות וניתוקים שיבואו
באופן פיתאומי .אחרים יינשאו במפתיע,
ודווקא אלה שתמיד ראו את עצמם
חופשיים מהתחייבויות .גם בתחום ה-
קאריירה יופתעו רבים מהשינויים המו-
זרים שיעברו עליהם.
בעוד כשנה ורבע ,כאשר יופיטר יכנס
למזלם ,הם צפויים לתקופה כל-כך מל-
היבה ומיוחדת ,שכבר כעת כדאי להם
להתעודד.
גם בני״מזלות אחרים יושפעו מאותו
השינוי ,אם כי לא באותה עוצמה כבני־
קשת .מדובר בעיקר בבני תאומים ,דגים
ובתולה.
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קשרים פיתאומיים עם ארצות אחרות
יתרחשו השבוע .תיזכו במיכתבים ובשי-
חות־טלפון ,שיגרמו ל-
מצב־רוח משמח ומ 
עודד ,אחרי התקופה
הבלתי־נוחה שחשתם.
הצעות עבודה ,הקשו
רות אף הן לנסיעות
עתידות
לחוץ־לארץ,
לגרום השבוע לשינוי.
 21במרס -
סטודנטים עשויים לק 
 20באפריל
בל תוצאות משביעות-
רצון — למעשה ,כל
מי שקשור בלימודים ירגיש השבוע הת
קדמות .היו זהירים בנהיגה בכבישים.
¥ ¥ ¥
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רצוי לא להזניח שני דברים — הראשון
זו הבריאות .בתקופה זו אתם רגישים
במיוחד ונתקפיס ננל
נקלה בבל מיני הרג
שות גא־טובות ובעיות
בלתי־נעימות• הדבר ה
שני הוא בעיות נס
פים .הנטיה לקנות דב
רים מבלי לתכנז את
הקניה עלולה לגרום
למצב כספי קשה .יש
 21ב אפריל -
 20ב ט אי
לנהוג בזהירות .הת
פיתאנמיות
אהבויות
צפויות כעת ,אך מיכשולים בלתי־צפויים
יגרמו לכך שלא תוכלו לבטא את אהבתכם.
¥ ¥ ¥

דגש על עבודה ובריאות .יתכן שעבודתו
של אחר תיפול עליכם למעמסה ,דווקא
כשאתם תחושו עייפות
וצורך לנוח .כדאי לח
שוב ברצינות על שי
נוי השיטה במקום ה
עבודה .יתכן אפילו
שתיאלצו להעביר את
.
•העסק או המישרד למ
קום אחר .אורחים בל
תי קרואים עשויים לה
 21ביוני -
 20ביולי
גיע לפתע לביקור ול
הוסיף על הטירדות.
שיחה גלויה עם בן המין השני תגרום
לפירוק המתח שהצטבר וכך תדעו המצב.
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הניתוקים שהתרחשו לאחרונה אינם
צריכים להדאיגכם .פרשיות חדשות עומ 
דות בפתח ,והן תבוא 
נה בהפתעה .בכלל,
במשך כל החודש הנו
כחי תהיו מוקפים ב
אהבה ובאווירה עלי
זה ונחמדה .מסיבות,
יציאות לבילויים ופ
גישה עם מכרים חד
שים וישנים ירוממו
את מצב־הרוח .במקום
העבודה יובאו לפניכם
הצעות מעניינות ,שיקדמו אותכם הן
מבחינת הקאריירה והן במישור הכספי.
★
★
★
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הצעות עבודה מיקריות ומפתיעות עוז
רות לכם בתקציבכם .הקשיים הכספיים
שהעיקו והדאיגו אות-
כם עומדים להגיע ל
ידי סיום .ידידים יעז
רו במציאת עבודות
ומקדמות.
מעניינות
קרובים ובני-מישפחה
גורמים לכעס ולסיכ-
סוכים ,אך אלה קצ
רים והפיוס מגיע כמ
ג 2בספטמבר -
 22ב או ק טו ב ר  1עט מייד .תוכניות ל
רומנים חדשים מת-
בשלות לאיטן ,אך אינכם מעיזים להו 
ציאן לפועל .תוך זמן קצר תבוא אהבה.
¥ ¥ ¥
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העקרבים — תוכלו לרשום לעצמכם פרק
חדש בחיים .מעכשיו תוכלו לפצות את
_
עצמכם על כל האכד
בות ,המתח ,המחסור
בכספים ,ההסתגרות מ
כורח והעבודה המתס
כלת .סוף־סוף נפתחה
הדרך לפניכם .תוכלו
לזכות בקצת נחת ,קי
דום בעבודה ,קשר נח
מד עם בני המין השני
0
0
והכנסה כספית מספקת.
תוכלו לקנות  ,ולהשיג
דברים שכה חלמתם עליהם בעבר ,שלא
היו בהישג ידכם .תהיו פופולריים בחברה.
★
★
★

עקוב

חיי־חברה סואנים גורמים לעייפות .פגי
שות עם אנשים חדשים גורמות לכס מתח
ורצון להוכיח את עצ
מכם .כל אלה גורמים
לרצון להתבודד מעט,
להמצא בחברת עצמ
כם ,לתכנן תוכניות חד
שות ולהכין את העתיד
בצורה מאורגנת ויעי
לה■ הרומן שמילא
. 21בדצמבר •
אותכס בציפיות מת
 19בינז א ר
עכב בשל בעיות ■טכ
ניות .אל דאגה — ה
עניין יסתדר לשביעות־רצונכם .היזהרו מ־
קינאת בני מינכם ונסו להתעלם מאיומים.
¥ ¥ ¥
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ידידים מוכיחים את עצמם ובאים לעז ★
רתכם .אתם מוקפים באנשים בעלי רצון ★£
טוב .למרות זאת,
★
★
מצב״רוחכם נוטה לדי
★
כאון ,ודווקא בתקופה
שבה יש ביכולתכם ל
שפר את מצבכם .פעי
לות חברתית וציבורית
תנעים לכם את הזמן,
והיא עשויה לעזור ל-
קידומכם בעבודה .זה
 20־ בינו א ר ■
 18ב פ ב רו א ר
הזמן לתכנן מעבר למ
קום עבודה חדש .אה
בה חשאית מתפתחת לאיטה — חכו
בסבלנות ,היא תצא לאור ותפרוץ בעוז★ .
¥ ¥ ¥
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אהבות מחודשות ממלאות את ליבכם ,למ *
רות שלא האמנתם שזה מה שיקרה .אתם !
מפתיעים אפילו את ★

מהפכה בחייכם מתחילה בימים אלה.
שינויים בכל מה שקשור לבני-הזוג צפו יוזמה רבה בתקופה זו .המרץ והרצון לש
יים השבוע .בעיה פתאומית שעתידה
נות ,מביאים אותכם להעיז להחליף אח כל עולמכם משתנה — השקפת העולם,
לצוץ לפתע ,תביא את
מקום מגוריכם ,וכן ל
העיסוקים .מיסגרות-
הקשר לנקודת מיפנה.
עצמכם .חיפושכס אח ★
שנות את גישתכם לע
חיים קבועות משתנות
עליכם יהיה להחליט
בודה .המצב הכספי גו
ועומדות להתפרק .ה 
רי טרף קל הוכיח ש
מהו הכיוון הנכון.
רם לדאגה — בקשו
נשואים רוצים בחופש
לא תמיד הדשא של
בן״הזוג עצמו יגרום
תיכם להלוואות תיתקל
והחופשיים רוצים •ב
השכן ירוק לותר .ולפ
להפתעות ,וצדדים בל
נה בקשיים ,אך קרו
כבלים .העזרה ,שלה
עמים הישן והבטוח
תי מוכרים באישיותו
בים וידידים יחלצו ל
אתם מחכים ,תבוא
עדיף על פניו .קידום
יגרמו לתדהמה ,ואו 
עזרתכם ,ויוציאו אתכם
בדרכים נסתרות ולא
פתאומי בקאריירה צפוי
לי אף לבילבול .במ 
מהמצב שנראה ,לכאו
 22ב או גו ס ט -
כל-כך כשרות — הז-
¥
בצורה מיקרית ביותר,
9ז בפ ב רו א ר
>  2בנו ב מ ב ר
 .22ב ס פ ט מ ב ר
קום העבודה עשויים
 20ב ד צ מ ב ר
רה ,מדאיג .בני מזל
 20ב מ ר ס
הרו .אל תתפסו ל
ובהתערבותס של ידי
להתחולל דברים בל-
גדי יקסמו לכם במיוחד
שאננות יתר ,זו רק
דים דורשי טובתכם.
תי־צפויים .נסיעות פיתאומיות ,קשרים השבוע .קרוב לוודאי שבני־הזוג יהיו מבו
תזיק לכם .למהמרים — השגיחו על כס -מסיבת שאליה תוזמנו עשויה לגרום להת
^ חשובים לטווח ארוך עם ארצות אחרות.
-----רציני ועוזר.יחסם יהיה
גרים מכם,
שקטים# .
״״״״ .ליבשו צבעים ,״״״•״.
אך ״ ״
— -
 ........עצומה.
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