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מדים
בנימיג•

ה גנ
אססוורוגיה

מינצע שר
שלום־הגליל

סו אירן שר נ
 עבורנו תכין פקר אילו האסטרולוג

בתו סלום־הגליל, מיבצע סל מפת״סמים
 של אפשריות תוצאות על הסברים ספת

המיבצע.
 אוגוסט תחילת ועד 19)1 דצמבר מאו

 המיל־ פובב שהוא מרס, כוכב נמצא 19)2
 בהורוסקופ ביותר חשוב בהיבט חמות,

 להגיב נטייה שיוצר באופו המדינה, של
 לגבי החלטיות, וביתר דרמטיות ביתר

ביטחוניים. או פוליטיים מצבים
 השנה, אפריל-מאי בתקופת במיוחד

 החלטית עמדה אותה למעשה התגבשה
 ראינו שלח הביטוי שאת ואגרסיבית,

 באותה .6.6).2ב' כלומר, מאוחר, יותר
הק לאחור, בהילוך מרס היה תקופה

מע 90 (כלומר דיסהרמוגית זווית רין
 (ונוס). המדינה של השליט לכוכב לות)

 חמיבצע, ביום ).^>,2ה־ בתאריך ואילו
מחדש, קרינה אותה על מרס כוכב חזר

 קצר זמן תוך כזו, תופעה ישיר. בהילוך
 ההחלטית התגובה את יצרה יחסית,

באמ המדינה שהגיבה אולי, והקיצונית
המיבצע. צעות

 הירח, של יפה בהיבט התחיל חמיבצע
 לכיוון בתנועת קשת ובמזל מלא, בחיותו

המצ דבר — המדינה של יופיטר כוכב
 שליטה על או גבולות הרחבת על ביע
 סיכון לקיחת ועל חדשים, שטחים על

 היות מאידך, דבר. של בסופו שמשתלם
 ב- המיבצע תחילת של העולה האופק
של שבמפת־הלידח מרס כוכב עם מיפגש

של הגדול ההיקף  המדינה,
המיבצע.

 של מרס שכוכב להזכיר הראוי מן
 באריה, 2ה-) במעלה ממוקם המדינה

ליש הביאה ותמיד גדולה, מעלת שהיא
 של זה חזק השפעה ריכוז תחילה. ראל
המדי של במפת־חלידה הן מרס, כוכב

מצ המיבצע, של במפת-הלידה והן נה
 המיב־ של הדמים מחיר על גם ביעים

הפעו ממנו. להימנע היה שאי־אפשר צע,
משתק חיל-חאוויר של המרשימות לות
ה של החיובי ההיבט באמצעות פות

 המדינה. של יופיטר כוכב כלפי ירח,
אווירי. ולמרחב לטייסים שייך קשת מזל

תאו במזל שהוא שצה״ל, לומר ניתן
 בחודש דווקא הצלחותיו את משיג מים,

 תאומים. במזל נמצאת השמש שבו זה,
ה הכור והפצצת הימים ששת מילחמת

כזו. בתקופה הם גם תיו בעיראק אטומי
 לקר- מתואם תאומים, מזל בן צה״ל

 כוכב של החזקה השפעתו בות-תטעה.
בסי מאידך מעמידה המיבצע, על מרס

 שכוכב מאחר הצלחתו, את שאלה מן
 כוכב עם למיפגש ומתקרב הולך מרס,

 עלול זה מצב .7.7).2 (בתאריך שבתאי
ביו קשת בדילמה המדינה את להעמיד

 בשינויים צורך שיהיה כן כדי עד תר,
 בשינוי או השילטון, בצמרת אישיים
ל בהתייחס הפוליטית, בתפיסה מהותי

הביטחוני. בשטח הנוכחיים אירועים
 גם נוספת תמיכה מקבל הזעזוע עניין

הפו המהפך של מפת-הלידה מהשוואת
 ב- לשלטון הליכוד (עליית במדינה ליטי

בחו הכוכבים מעבר למפת >17.5.1977
 מתבררת זו בהשוואה הקרוב. יולי דש

 שבמפת־המחפך בעוד מעניינת. תופעה
 של השליט (הכוכב ונוס בין מפגש קיים

ב המילחמות) (כוכב מרס ובין המדינה)
 המעבר שבמפת הרי בטלה, 15ה־ מעלה

 יחיה הקרוב, יולי של הראשון השבוע של
 במאזנים 15ח- במעלה מהופך מיפגש

 לשבתאי, מרס בין לטלה) קטבי (מאזנים
ול לשמש דיסהרמונים בהיבטים כשהם

גדי). במזל מלא וירח בסרטן (שמש ירח
 זח, מיבצע סביב שהאירועים ספק אין

 לידי יביאו הקרוב, יולי בחודש והמשכם
נו אוקטובר, בחודשים דרמטית הסלמה

.19)2 במבר
 אורא- לכוכב מרס כוכב בין חמיפגש

 של האחרון בשבוע קשת בתחילת נוס
פו מהפכים לידי להביא עלול ספטמבר,

נת אל השכנות. המדינות אצל ליטיים
 תוך עיראק, עם תשלים איראן אם פלא

 נגד מיבצע לגבי וירדן סוריה עם תיאום
באוק ביטוי לידי לבוא שעלול ישראל,

 צפוייה דצמבר לקראת נובמבר. טובר,
האנר בתחום ישראל למדינת הפתעה

 למצוא אפשרות קיימת השאר ובין גיה.
חדש. נפט שדה
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 למרות בביתם, יותר יימצאו טלאים
 זמן להימצא רגילים אינם שבדרך-כלל

 הפעם אחד. במקום רב
אחדות סיבות תמצאו
רגי־ מההרגל. לשנות
מאוד גבוהה שותכם
ל צורך חשים ואתם

 בתקופה ולנוח התפנק
מת השאר בין זו.

להר הנטייה גברת
ובמשקה. במאכל בות
 נטייה להם שיש אלה

 בהנאות להפריז טבעית
ולהת עצמם את לרסן יאלצו זח, מסוג
מתגברות. מחמישפחה הדרישות אפק.

*1 * י♦
 מחדש. חייהם את לארגן חייבים השוורים

 בהגיון לנתח מחשבה, יותר להקדיש כדאי
 אתם שבו המצב את

 עם ולהתייטץ נתונים
 אתם שעליהם ידידים,
בביט הצורך סומכים.

להא אתכם מושך חון
וההצ אחד, לכל מין

באוזני הנשמעות עות,
עלו זו, בתקופה כם

 עתידכם. את לסכן לות
 זהירותכם את הפעילו

 עם קשרים הטבעית.
 הסיבה וזו יציבים, אינם עדיין בני־זוג

 במהירות. המתחלפים למצבי״הרוח העיקרית
*

הברי מצב על דגש יושם שוב השבוע
 לעייפות גרמה האחרונה התקופה אות.

 לנוח רצוי ולתשישות,
במא להרבות ולא

צפו התקדמות מצים.
המיקצועי, בשטח יה

 העלאה לדרוש אפשר
לתפ מעבר או בדרגה

ההת מושך. יותר קיד
ק בקאריירה קדמות

 העניינים לשיפור שורה
לו ואלה הכספיים,

 עליכם מאוד חצים
 שיחות- או מיכתבים האחרונה. בשנה

להתרגשות. יגרמו השבוע, שיגיעו טלפון,

 באפריל 21-
בטאי 20

 עומדת לאחרונה שעברתם הקשה התקופה
ותוכלו יפחתו והדאגות החרדות להסתיים,

נעשי ולהירגע. לחזור ___
 לאחרונה רגישים תם

נפגעים אתם :מאוד
הת כשלא גם ונעלבים,

 בני־הזוג לכך. כוונו
היחסים, בשיפור רוצים

 לקראתם לבוא נסו
ש פגיעות על ולסלוח

בהיסח־ בכס פגעו
 תהיה החברה הדעת.
 צפויות מתמיד, חשובה

 שיוסיפו לביקורים, או למסיבות הזמנות
בהומור. השתמשו ומרגיעה. טובה הרגשה

רצונ ועיקר עייפות, מרגישים שוב אתם
למנו ומקום פנאי לעצמכם למצוא כם

 שבדרך״כלל למרות חה.
 מבילויים נהנים אתם

 מצב- הפעם חברתיים,
ל מתאים אינו הרוח

ב זה. מסוג פעילות
לח רצוי העבודה שטח
ולהי במאמצים סוך
 חוסר- מסיכונים. מנע

את לסכן עלול ריכוז
 בני״ עם ביחסים כם.
זהי להיות עליכם הזוג
 לפגוע וקל גבוהה הרגישות במיוחד, רים

יחליטו. והם עליהם תלחצו אל ולהיפגע.

 נתונים הייתם שבו וחוסריהשקט, המתח
שבת יתכן לעבור. מתחילים לאחרונה,

 תחושו השבוע חילת
רבה, עייפות עדיין

ישתנה. המצב אחר־כך
 שהשקעתס המאמצים

פרי, נושאים בעבודה
להתקד להביא ועשויים

התפ־ מבחינת הן מות
כס מבחינה והן פקיד
 אחרים של בעיות פית.

 וייתכן אתכם יעסיקו
 כמה לבצע שתיאלצו

 לידידים. עזרה להגיש כדי קצרות, נסיעות
הנאה. יגרמו השני המין בני עם פגישות

 בספטמבר 23
באוקטובר 22

באוגוסט 21 - ביויי י?

 בקרוב. להתבצע יוכלו שהתעכבו נסיעות
 משימות על דגש לשים עליכם זה ברגע

 אתם העבודה. במקום
התקד לפני עומדים

 אך בקאריירה, מות
עבודות לסיים עליכם

עצמכם. על שלקחתם
קלים, אינם התנאים

 מונעים מבחוץ קשיים
לעבו להתמסר מכם
 לדחות לא רצוי דה.

יע מהיר סיום דבר,
כס מבחינה לכם זור

 ברגע לזלזל אי״אפשר זח ובעניין פית,
יציבות. אין הרומנטי בשטח זח.

¥ ■ ׳ ¥ ■ * .
 הן קשים, במיבחנים עמדתם לאחרונה

אחרים. במקומות והן העבודה במקום
 עבר כבר הקשה החודש

ל עומד ומצב־ןזרוח
 לתכנן אפשר השתפר.
 אם גם לזזו-ל, נסיעות

נראות הן זה ברגע
ל שותפים רחוקות.

נג לפעול ינסו עבודה
גב מאחרי אולי דכם,
מאוד זהירים היו כם.

טו יחסים על ושימרו
עלי הממונים עם בים
 מושכים מאוד חדש בנושא לימודים כם.

 זה. בכיוון לפעול להתחיל אפשר אתכם,
׳-¥- ■¥ -9־

 יתכן הבריאות, על לשמור עליכם השבוע
 להמעיט טוב ועייפות. חולשה שתחושו

 עד ולנוח בפעילות
 בעיות שאפשר. כמה

 כרגע נראות כספיות
לפתרון. בלתי-ניתנות

 לא הקרובים השבועות
ויצי ביטחון יוסיפו

 יותר מאוחר אך בות,
יסתדרו. אלת עניינים

ת קרוב מידיד עזרה
הדאגות, לסיום ביא
פעי כעת. לא אך

 להרגשה לעזור עשויה ספורטיבית לות
עייפות. תגרום ציבורית פעילות טובח,

 במצב־רוח עדיין תחושו השבוע בתחילת
ישתנה. המצב בהמשכו אך קודר, מעט

יג לכם קרובים אנשים
הטובה, להרגשה רמו
רומנ התפתחויות וכן

 למרות מפתיעות. טיות
יצי אין שבחיי־האהבה

מעור קצת והמצב בות
 מראה הגיוני שיפוט פל,

התקד יש שבסך־הכל
צפו־ לחו-ל■ נסיעה מות.
ש ידיעות בקרוב, ייה

 מוסיפות משם באות
להימנע רצוי כספית מבחינה תיקווה.

 שהוא. כפי הכל ולהשאיר משינויים,
י* * *

מעסי מקום־העבודה שינוי על הרהורים
חד הזדמנויות — השבוע אתכם קים
 לפניכם יעמדו שות

 זאת לנצל כדאי בקרוב.
 אדם עם שיחה וליזום

להת תוכלו שבעזרתו
 אתם זה ברגע קדם.

 למלא עליכם עסוקים,
 אחרים של תפקידים

גו הרבה והאחריות
 המצב לעייפות. רמת

 יתכן רגיש, הבריאותי
 או כאבים שתחושו

 הירכיים. או הבירכיים באיזור חולשה
 לעזרתכם. יזדקקו אריה מזל בני

* ¥■ *
 כעת בפתח. עומדת יותר טובה תקופה
 בני־הזוג עם החופשה את לתכנן תוכלו

 המישפחה. בני עם או
מוסי רומנטיים קשרים

 וציפיה. התרגשות פים
עלו מסובכים קשרים

 לפתע. להסתיים לים
ש ידידים עם פגישה

 לשלכס דומה אישיותם
 העצמי. לביטחון תוסיף

באמ שמתעניינים אלה
ב להתקדם יוכלו נות

בשו ולשמוט זו תקופה
 תתפתחו אל משמחות. רות

כדאי
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למחמאות,
אותן. המשמיע מיהו היטב לבדוק

51*


