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חקוובים החודשים נ

 וב- בשרון שקשור מה כל לכן יבר. כל
 לחיות חופך ישראל, של מילחמותיה

 שור, גמול ישראל עם ומרגיז. בלתי־ברור
ומוכח. מובן ברור, יהיה דבר שכל אוהב

 הוא כי נראה שרון, של לידתו במפת
 שכוכב מאז נוח, לא מאד למצב נקלע

 שהוא כפי אחורי, בהילוך נמצא מרקורי
באוק 15ה״ בסביבות לידתו. ביום מופיע
ויצ קשה, במצב יימצא שוב הוא טובר
להת כדי מחודשים כוחות לגייס טרך
לאחר גם לו המצפים הקשיים על גבר

קשו יוצרת שוון שד תליות מפת
המדינה. 1 של הלידה מנת עם קל לא

שקדו : שו דמית ה ־ העיקרת הבעיה

★
*
★★
★★
★★
★

♦
¥♦
¥¥
¥¥¥
¥$♦¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
ד¥
¥
¥
¥¥
¥
¥$
¥
¥
¥$
¥
¥
¥
¥

מעניין שנוי
וה במאזניים כשהשמש זו, בתקופה

 למזל בהתאם ונמדדים נשקלים ימים
 מה נוטפת פעם לבדוק כדאי החודש,

 לתפוט העשויים אותם של במפות קורה
בעתיד. ומרכזי חשוב מקום
 בזמן כולנו את שהעסיקו האנשים שני

בגין. ומנחם שרון אריאל הם האחרון
 הלידה מפת דגים. במזל נולד שרון

המדי מפת עם קל לא קשר יוצרת שג!ו
 על מצביעה לידתו שמפת האיש נה.

 להתגבר מצליח אינו מסחררת, הצלחה
 בכתבות במפתו. הנמצא אכילס, עקב על

 של מיקומו בין הקשר הוזכר קודמות
המדי של המילחמות) (כוכב מרס כוכב

 דגים), מזל (שליט נפשון כוכב עם נה,
 ששניהם מאחר שרון. של הלידה במפת

ב 21 (מעלה מקום באותו נמצאים
 שרון בין גורלי קשר יוצר הדבר אריה),
ישראל. ומדינת
 נפטון, כוכב :בעיה נוצרת שכאן אלא
ולטשטש לזייף למוסס, לערפל, מטבעו

 מצב כי נראה, בגין של הלידה במפת רב.
 במפת ולהחלישו. בו לפגוע עלול זה חדש

בת אוראנוס כוכב נמצא שלו הלידה
 כשכוכב רביעית). (מעלה דלי מזל חילת

 זווית יצור הוא בעקרב, יהיה שבתאי
 עלול זה מצב אוראנוס. כוכב עם קשה

 שהפעם פיתאומיים, קשיים לבגין לגרום
 בקלות, מהם לצאת יוכל כי בטוח לא
האחרונות. בשנים לכך שהורגל כפי

ן הנגדי במחנה קורה מה
נמצא פרס שמעון של הלידה במפת

 שוהה כידוע, מאזניים. במזל שבתאי כוכב
 מאזניים במזל כשנתיים בערך זה כוכב
 את להגשים פרס לשמעון מאפשר ואינו

 זה שכוכב מאחר ושאיפותיו. רצונותיו
ש בהרגשה מתהלך הוא וכובל, מגביל

 שלא כמה רגליו. ואת ידיו את כובלים
 הוא — אלה מכבלים להשתחרר ינסה
מצליח. אינו

וייצמן עזר
הזדמנויות

 אחת .19*2 דצמבר חודש לקראת מכן,
הצי בעיני כשקרן תדמיתו היא הבעיות

באס צורך אין כידוע, לכך, אך — בור
טרולוגיה.

 נראית בגין מנחם של הלידה מפת
 מראה אינו הכוכבים ומצב ובטוחה חזקה

 אולם עליהם. להתגבר יוכל שלא קשיים
 להיווצר עלול 1982 נובמבר סוף לקראת

 שבתאי כוכב עבורו. נוח פחות מצב
עק- למזל וייכנס מאזניים מזל את יעזוב

פרס שמעון
כבלים

 סוף- שיוכל היה נראה בספטמבר 22ב״
 עדיין הכוכבים מצב אך להצליח, סוף
להתקדם. לו איפשר לא

 עקרב, למזל ייכנס כששבתאי בדצמבר,
 אפשרויות לפניו שנפתחות ירגיש הוא

 במרץ ולפעול לתכנן יוכל הוא חדשות.
שאיפותיו. את לקדם כדי מחודש,

 שהוא כפי פשוש, כל-כך אינו המצב אך
 נמצא פרס ששמעון לשכוח לנו אל נראה.
 היבט ייצור סטורן וכוכב אריה, במזל
 יוכל האם שלו. במפת-הלידה לשמש קשה
יוצ שהם המוזר במצב לכוכבים, להם,

 אינה חד־משמעית תשובה !עבורו רים
 ברירה אין זח. במיקרה להנתן יכולה

 או יום, ילד מה ולראות להמתין אלא
ה האסטרולוגי, מעברו מסקנות להסיק
ונשנים. חוזרים כישלונות על מראה
מחזו שקיימת להוסיף כדאי פה אך
 אף היא אולם הכוכבים, במהלך ריות
 מדו- בצורה עצמה על חוזרת לא פעם

 למצוא מוחלטת אפשרות אין ולכן ייקת,
בעתידו. יקרה אשר את

 נמצא רבין יצחק של במפת״הלידה
 כן, אם מאזניים. ב...מזל שבתאי כוכב

 בשנתיים שנוטרלו לאלה שייך הוא גם
 קור המסמל שבתאי, כוכב האחרונות.

 איפשר ולא אותו, ״הקפיא״ והגבלות,
)48 געמוד ד (המש
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 הקרוב, בזמן וטיולים נסיעות מתכננים
 לשבש עלולים בלתי־צפויים עיכובים אך

התוכ את לעכב או
ב להשגיח יש ניות.

 הבריאות על מיוחד
 להרבות ולא השבוע,

 זו בצורה במאמצים,
 מעצמכם למנוע תוכלו
 לכאבי- הנסיה סבל.
ו כעת, מתגברת ראש
 עוד בכך להילחם טוב
 אי- יופיע. שזה לפני

 בני-הזוג עם הבנות
 ש- מראה הכוכבים מצב בקרוב. יתוקנו

אתכם. קרובים בקשרים רוצים בני־חזוג
¥ ¥ ¥

 מאוד אתכס מטרידים כספיים עניינים
 להוציא לעצמכם הרשיתם אם לאחרונה.

ית חשבון, ללא כספים
להמ שאי־אפשר ברר
 המצב זו. בדרך שיך

 וכדאי ומחמיר הולך
 האפשר. במידת לחסוך

מ להתחמק תנסו אל
עלי המוטלת העבודה

 שתקבלו השכר — כם
המאמץ על אתכם יפצה
_ משקיעים שאתם הרב

קצ נסיעה זו. בתקופה
 את לשפר אמורה וזו השבוע, צפויה רה

חדשים. מכרים עם ולהפגישכם הרוח מצב

שוו
 ־ נאפריל

במאי ג
1 2, 
!0

¥ ¥ ¥
 מעוג- אנשים :בעליה שלכם הפופולריות

 שיותר מרגישים ואתם בקירבתכם, יינים
 בחוץ לבלות לכם טוב

בבית. לשבת מאשר
 עלולה בבית הישיבה

 למצב אתכם להביא
 מאוד חשוב מדכא.
אנ עם קשרים לפתח

ב ושונים רבים שים
ה ביומיים זו. תקופה

השבוע, של ראשונים
 לזכות עשויים אתם
 אולם הגרלות, מיני בכל

 אל יומיים אחרי גדולות. אינן הזכיות
זכיותיכם. ואת כספכם את לסכן תמשיכו
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 בביתכם לאחרונה שהורגשה המתיחות
 הראשונים שביומיים יתכן חלפה, לא עדיין

 תרגישו השבוע של
 מלהתערב להימנע צורך

תר כד אחר במתרחש.
 בבית שהאווירה גישו

שי קלה. יותר נעשית
בני־ עס משותפות חות
עשו הורים, עם או זוג
 אי־הבנות להבהיר יות

לאחרונה. שהיו רבות
 התופעה מורגשת עדיין

 אביזרים של המוזרה
 מובנת. לא מסיבה שמתקלקלים, בבית

בקרוב. תפסק התופעה :מכך תתרגשו אל
¥ ¥ ¥

 בימים מתפתחת לחיים חדשה גישה
 לכן קודם ברורה שהיתה הדרך אלה.

 ואתם מוטעה, נראית
שי לבצע צורך חשים

 בחייכם. כלשהו נוי
 עם להתייעץ כדאי

 שבהם קרובים, ידידים
 אמון. נותנים אתם
להת שתיאלצו יתכן
 שעימם מאנשים נתק

 זמן קשורים הייתם
 ניתוק אולם ממושך,

להת אתכם יביא זה
 יותר הרבה ולהרגשה רצויה, קדמות
המגורים. מקום את לשנות כדאי טובה.

¥ ¥ ¥
 — השבוע באוזניכם תושמע מושכת הצעה

 יווצר העבודה. במקום לקידום קשורה זו
את שמעריכים הרושם

ב הישגיכם, ואת כם
 ההבטחות בגלל עיקר

 אולם שכר. לתוספת
 לפני לשמוח לא רצוי
שלושה בתוך :הזמן
ל עלולים אתם ימים

 לא שההצעה התבשר
 לכן דיה. רצינית היתה

תשו במתן זהירים תיו
שהיא. הצעה לכל בה

 להטרידכם, ממשיכות עדיין כספיות בעיות
מהמצב. לצאת דרך מוצאים לא כרגע
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את מעסיקות לימודים להמשך תוכניות
 שלא יתברר למעשה, אלה. בימים כם

מ לדאוג, צורך היה
 מקום שבכל כיוון

 לעזרתכם לבוא מוכנים
 יותר בכם ולהתחשב

אח בתלמידים מאשר
 השבוע בהמשך רים.
ו מיוחד ביקור צפוי

בעניי הקשור ממושך,
 אם רומנטיים. נים

 בדעתכם מעלים אינכם
 לחפ- העומד הוא מי

 שוהה ממכריכם מי להיזכר נסו תיעכם,
חדשים. חוזים על לחתום לא רצוי בחו׳׳ל.

¥ ¥• ¥!
 קשים להינת עלולים וחמישי רביעי הימים

 שיתכן ירוד, כל־כך מצב־הדוח במיוחד.
 הרגשת עד תגיעו כי

 עד לא המצב אך יאוש.
 למרות קשה. כך כדי

 ב־ מביטיס שעקרבים
ריא בצורת דרך־כלל

 הפעם החיים, על לית
מהמצי מתעלמים הם

 מדי יותר ועסוקים אות
ל פנימה, בהסתכלות

_______ ה־ בסוף עצמם. תוך
 עשויים אתם שבוע
 יגרום וזה מחדל, משמח מיכתב לקבל

 בטיולים. חרבו אל במצב״הרוח. לשיפור
¥ ¥ ¥

 ו- מרץ מלאי עצמם מרגישים קשתים
 ויוד מתכננים זו, בתקופה שימחת־חיים

 חדשות תוכניות מים
ש ומכרים ידידים עם
 אנשי- הכירו. מקרוב זה

להיז חייבים עסקים
 גדולות מהשקעות הר

 עסק של ומפתיחח
 כל לדחות כדאי חדש.
ב וחצי בשבוע זאת
רומנטיים ביחסים ערך.

פית״ מריבות צפויות ___________
 תשובות בגלל אומיות,

 לבן״ לוותר רצוי ונמהרות חסרות״טאקט
במעשיו. ולעודדו לקראתו, וללכת הזוג
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 הבריאות מצב על להשגיח חייבים גדיים
 שקועים היו שבה העבודה עומס ■השבוע.

ל־ להם גרם לאחרונה
 רצוי לכן חולשת־מה,

 להתפנק לעצמם שירשו
חופ לקחת רצוי מעט.

ל ולצאת קצרה שה
 בן- עם משותף טיול
 שזה ידיד, עם או הזוג

 תוך הכרתם. מקרוב
 עתידים אתם קצר זמן

ב שינוי על להתבשר
העבודה, במקום תפקיד

 הכוכבים מצב קידום. של אפשרות על או
מיותרים. וחרדה למתח אתכם מכניס

•¥- ־¥- *
 אלה טיבה. ייתר בהרגשה מתחיל השביע

 ויוסי־ הצלחית יגחלי בספירט, העיסקים
 מעריצים לעצמם פי

אח חדשים. יאיהדים
 את לשפר יוכלו רים

 עמיתים עם יחסיהם
קש העבידה. במקום

 חדשים חברתיים רים
 ואלה בפתח, עומדים
לשינו לגרום עתידים

 תון מובהקים יים
 חודשיים. עד חודש

 בני- עם גלויות שיחות
 ואי-השקט מחודשת, להבנה יביאו הזוג

וייעלם. ילך האחרון הזמן את שאיפיין
* * *

 וביחוד אתכם, מטרידות כספיות בעיות
אח לבני־מישפחה הקשורים כספים ענייני

 עם סיכסוכים רים.
 צפויים קרובי־מישפחה

כספי, רקע על הם גם
 הקשורות בעיות על או

 תוכלו נחמה בירושות.
חד בתחביבים למצוא

 לימודים בשטח או שים
ינ הילדים יוצא־דופן.

 ויוסיפו זמנכם את עימו
בענייני־ברי־ לגאוותכם.

לדאוג. לכם אל אות
 ימים כמה לנוח הוא, לעשות שעליכם כל

הלוחצות. הבעיות מכל מעט ולהתרחק

^0 *
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