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החווש: מזו
קשת

 בבעלי מוברים אינם קשת מזל בני
 מה לשכוח נוטים רובם טוב. זיכרון

ם אך בבוקר. היום או אתמול קרה  א
ת מעט יאמצו ת יוכלו זיכרונם א  להודו

 אי- שיגרתית. היתה לא שעברה שהשנה
ת לסכם אפשר  שדבר ולומר השנה א

בה. אירע לא
חד כל  חשוב בשינוי חש המזל מבני א

ם לא אולם בחייו, תחו  איש״איש זהה. ב
 לו שזימן מה ולפי שלו מפת״הלידה לפי

 לסביבה עברו מבני־המזל חלק הגורל.
שפחותיהם. נפרדו אחרים שונה,  חלק ממי

תן שכדאי החליטו סוף־סוף ח ת ולה לה
ם משפחה• קי

ם גם חו ת שתים הרגישו הקריירה ב  הק
 חיפשו חלק מהשיגרח. לשנות שעליהם

ם חדש, ביוון מחפשים ועדיין  מצאו ואחרי
 להן למצוא קל שלא בבעיות עצמם את

פיתרון.
 או- כוכב אחראי הללו השינויים לבל

שתקד בנובמבר ראנוס. ל נכנס הוא א
שנים• בשבע שם וישהה קשת מזל

ס כוכב מל אוראנו וחידו מהפכות מס
 הוא מגיע הוא שאליו מזל כל שים.

יש שחייהם שלו, בני־חמזל על משפיע
נוצ שבה הצורה קיצונית. בצורה תנו
ת אינה השינויים רים טי  והדרגתית. אי

ת שובר אוראנוס  בצורה המיסגרות א
מצ אינו כשאדם ודראסטית. פיתאומית

 כוכב בא זמנן, שפג ממיסגרות לצאת ליח
ת ובבת זה ח  בפי השבירה, מנתצן. א

או אוראנוס, כוכב על־ידי נעשית שהיא
ת מתח בתוכה גרת  מאוד. גבוה אלימו
ה שהמיסגרת השנה הרגישו רבים לבן

 לשקט להגיע והתקשו התערערה, קבועה
נפשי• ואיזון

 בלתי- באופן בדרן־כלל באו השינויים
הבים שקשתים למרות צפוי.  לצאת או

 ממיסגרות, להתעלם ומעדיפים מהשיגרה
 זה שבה שהדרך הרגישו הם גם הפעם
בשבילם. אפילו קלה אינה נעשה
 ן 1*י3 בשנת הכוכבים מצב יהיה מה

 קשת, במזל לשהות ממשיך אוראנוס כוכב
 בך משנה, אינו עדיין הוא טיבעו ואת
להפ לצפות בני-המול יוכלו השנה שגם

שונים. בשטחים מעטות לא תעות

 בכוכב קשורה טובה היותר הבשורה
 להיכנס עומד זה כוכב ביופיטר. אחר,
 וישהה ,1912 דצמבר בסוף קשת למזל

מל זה כוכב בשנה• שם הת שפע, מס
ת ת פתחו לשי הזדמנויות והמון התרחבו

ב בנסיעות, קשור יופיטר המצב. פור
ת הוא כלל ובדרך גבוהים לימודים אמ  ב

ת מביא ם בכל הטובים, הדברים א חו  ת
 נסיעות, עבודה, מישפחה, בית, — שהוא

ם אפילו לימודים. תחו ה הרומאנטי ב
המבורכת. בהשפעתו ירגישו קשתים

עבודה
שתים יחושו זה בשטח ת הק  התקדמו

 הם השנה במשך הזדמנויות. של ושפע
ת להחליף יוכלו ם א אם עבודתם מקו

ם בדרגה שיעלו או בכך ירצו מקו ה ב
 יותר יהיו הם עובדים. הם שבו קבוע

ונות עליהם שסומכים וירגישו עצמאיים
שהפ וההגבלות פעולה, חופש להם נים

ם ריעו ה ה במיסגרת יעלמו• בה עד ל
 נסיעות, הרבה לבצע יובלו הם עבודה

 עצמה. הארץ בתוך וגם לים מעבר גם
 הקשורים חדשים רעיונות שלהם קשתים

 מההצלחה יופתעו עצמאי, עסק לפתיחת
ם אל זכו. הם שבה ה  — לחשוש ל
 מאוד. כמוצלח עצמו את יוכיח כזה צעד
 ומביני ידידים מפי בשבחים יזכו הם

ם יאיר והגורל דבר, ח פנים• ל
ת בשנתיים ב בני-המזל חשו האחרונו

 עצמם את הכניסו הם כספיים. קשיים
ת להתחייבויות ה אולם כבדות, כספיו

ה ירגישו הם שנה  לשפר ויוכלו הקל
ת מצבם. את  לבצע הצליחו שלא עיסקו
 לפעול יוכלו והם יפה, יעלו בה עד

הם יזרמו כספים גדולה. בתנופה  אלי
ם שונים, ממקורות  ב- אף יזכו חלק

בספי-ירושה.
ם את ולסבן להמר שרגילים אלה  כספ

מבו מיבול להנות יוכלו בספקולציות,
ם, רך• שתים לסיכו עשי יותר יהיו הק
השנה• רים

מגורי□
 ממגוריהם מרוצים שאינם קשתים

 קניה על-ידי השנה, דירה להחליף יובלו
במיו יתרכזו הם השנה חדשה. דירה של
 כלל שבדרך למרות הדיור. בעניין חד

 ירגישו הם זה, לנושא לב שמים אינם
ת רוצים הם שבעת  כולם, במו להיו

 שלחם. הביתית המיסגרת את ולמסד
יצליח. זה השנה ואבן,

אהבה
 מוכנים שאינם ״הגיבורים״, הקשתים

 עוברים ולהתמסר, להתחייב להתקשר,
 כוכבים שני מהפכניים. שינויים ויעברו
ם יבריחו ת חס או תיי ה ל שונה בצורה ל

ס חייהם. ם יכניסו ויופיטר אוראנו ת  או
ם לסיחרור, ח  מה יבינו שלא במעט ו

ת ימצאו ולפתע לחם, קורה  עצמם א
נשואים.
ם בלתי-רגיל באופן  עצמם חשים ה

כ ולילדים. למישפחה ומתגעגים בודדים
ל נפלאים. לחורים נחשבים הם ידוע,

ם זו תכונה ם ה  שהם עד מודעים, אינ
סים בכך. מתנ

קים  שנים זה שמרגישים ורווקות רוו
ת למצוא סוף־סוף יצליחו בדידות,  א

ם. הקשר אי  את עימו יביא יופיטר המת
 נשואים זוגות ציפו. הם שלה האהבה
ת ירחיבו  מצאצאיהם. ויהגו המישפחה א

 מחיי-מישפחה עכשיו עד שסבלו זוגות
ויר מהלחץ ישתחררו תקינים, שאינם

ת לשנות כוח להם שיש גישו מצבם. א
ם אפילו ם יהיו א  פירוק של מקרי

 מכיוון לחשוש, מה להם אין מיסגרות,
ם לטובתם, יהיה בזה שצעד ה  ירגישו ו
ל ואדוניס משוחררים חופשיים עצמם

עצמם.

נסיעות
שיה כנראה ז אי-מתי עכשיו, לא אם

ם למצוא קשה יה ם מקו סי טו מ ם ב סי ט  ה
שוסים שרוב משום לחו״ל, מהארץ  המ

ם יהיו  קשת. מזל בני על״ידי מאוכלסי
ם לצאת הצליח שלא מי בל ק לטיולי מו
 ברגע אם השנה. בכך יצליח יותר, דם

 יותר מאוחר מימון, מקורות שאין נראה
 יגיע הכסף יש. גם שיש להם יתברר

לפועל. תצא והנסיעה

ל״מודיס
ם, בכל כמתעניינים מוכרים קשתים  תחו

 שבו שטח בבל להעמיק רוצים ומאוד
ם. הם ה השנה נתקלי ם תהי ה אפש ל
ת ולהרחיב ללמוד רות  ידיעותיהם, א

ם לה. מחוצה ומי בארץ מי טי ו סטודנ
וב בלימודיהם, יצליחו בית־ספר תלמידי
 מן גבוהים ציונים יקבלו הם בחינות
מיוחד. מאמץ וללא הרגיל,

ם לטלאים. צפוי הפתעות של שבוע  כספי
 את לשפץ תוכלו ואתם להגיע, עומדים

 חפצים לרכוש הדירה,
אור ונחוצים. חדשים

 עשויים מחו״ל חים
 עימם ולהביא להגיע

ה מרומם. מצב־מח
 עומדים עצמם טלאים

 גם לחו״ל. נסיעה לפני
מראש, תוכננה לא אם

להתבצע. תוכל היא
 מובטח בשטח״האהבה

 השני המין בני שינוי.
 תשמחי ואתם מחודש, קשר ליצור ינסו

 חדשים. אנשים תפגשו להצעות. להיענות
* ★ ★

 נזה כל על במיוחד להשגיח יש השבוע
 בטוב, חשים אינכם אס בבריאות. שקשור

 לייעוץ לגשת כדאי
 את להזניח ולא רפואי

 אינו מצביהרוח עצמכם.
ה וההרגשה מעודד,
 טובה. אינה כללית
 מלקחת להימנע כדאי

 מדי יותר עצמכם על
 אינה התקופה אחריות.
חד להתחלות מתאימה

 כדאי ומלהיבות. שות
 ש־ עד בסבלנות לחכות

 יש כספים בענייני יחלוף. הכבד מצב־הרוח
 בחסכנות. ולנהוג מהרגיל, זהירים להיות

¥ ¥ ♦
תקו לכם. צפוי במיוחד רומנטי שבוע ב

 ידידים מתמיד, פופולאריים תהיו זו פה
ם יקיפו ומכרים אתכ
חברתכם. את ויבקשו

 יוצעו במקוס״העבודה
ומפ חדשות הצעות

 קשורות חלקן תות.
 אהבה לחו״ל. בנסיעות

להתפ עומדת חדשה
 בעיקר לב שימו תח,
 ב- שקשור מי לכל

ס מקום־העבודה, ח  י
 לגרום עלול מדי קליל

להיעצר כדאי חשוב. קשר של להחמצה
לבם. מסביב קורה מה ולבדוק לרגע

 חדשות, עבודות לתיכנון מתאים השבוע
 ואינכם מוגבלים אתם זה ברגע אם גם

ה את לבצע יכולים
 להכין כדאי רעיונות,

,חודשיים־ תוך הכל.
הצלחה. תנחלו שלושה

בן־ עם ויכוח יתכן
בני־מיש־ עם או הזוג

 דעתכם על עימדו פחתו.
 בסופו החלטיים, והיו
 היא דעתכם עניין של
ה המצב שתקבע. זו

רגיש. מאוד בריאותי
 אורחים בזמן. לרופא וגשו בעצמכם טפלו

 עבודה. ויוסיפו אתכם להפתיע עשויים
¥ ¥ ¥

 כבד יהיה מצב־הרוח השבוע בתחילת
 הכל יומיים־שלושה תוך אולם ועצוב,

 שבוע צפוי ישתנה.
 קשרים רומנטי. מאוד

ל עומדים רומנטיים
חד היכרויות התחדש,

וה פירות יניבו שות
גדו תהיה התלהבות

 בשטח־הלימודים לה.
סטו הצלחה, תהיה
 בשבחים יזכו דנטים

והתלמי המורים מפי
ט הזמן זה דים.  להחלי

ם ההמשך על תחו הלימו או העבודה ב
 מרשימים. השגים ישיגו הספורטאים דים.
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 מהרצוי יותר בבית לבלות תיאלצו השבוע

 בדירה ולטפל הזמן את לנצל כדאי לכם,
נק־ אד שיפוצים עצמה.

 לסיפוק יביאו יסודי יון
 בשטח טובה. והרגשה

 עשויים אתם הכספי
התקדמות, על להתבשר

בכס להשתמש ותוכלו
 חפצים לרכוש כדי פים

בני־בתו־ לבית. חדשים
ה להיזהר צריכים לה

 התנהגות צפויה שבוע.
אופיי שאינה קיצונית

 נוצר העבודה במקום כלל. בדרך לכם נית
בסדר. מתקדמת שהעבודה למרות לחץ,

ם חסי  שינוי. לפני עומדים בן״הזוג עם הי
 מנת- שהיו והעיכובים המעצורים כל

ית עתה, עד חלקכם
 ואתם להיעלם חילו

 הזדמנות למצוא תוכלו
 גלויה בצורה לשוחח
 שלא מה כל את ולומר

היכ להוציא. העזתם
 טעם תוסיף חדשה רות
 כי אם לתקופה, טוב
ת לצפות אין תחו תפ  לה
 וממושך רציני קשר של

 די שאופיו קשר דרך
 להתחיל תוכלו העבודה בשטח קליל.

נהנים. שאתם ותגלו חדשים בתפקידים
¥ ¥ ¥

 כמעט חדשות להתחלות מצויינת תקופה
 שקשור מה בכל בעיקר אך תחום. בכל

 כספיות בהתחייבויות
 אפשר השבוע ועיסקיות.

 מיס־ חוזים, על לחתום
 פו־ או חשובים מכיס

מש אתם ליסות־ביטוח.
ש מגורמים תחררים

 קודם, אתכם עיכבו
 לצעוד שוב ומתחילים

 במקום־ה־ ימין. ברגל
הצ לכם יוצעו עבודה

 אל מפתיעות. די עות
 את לשקול כדאי בחיוב, לענות תמהרו
 מאחריה. עומד מי בקפידה ולברר ההצעה
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 ילמפתיע. לבלתי-רגיל השבוע לצפות כדאי

 צריך ודינאמיים, מלהיבים יהיו השינויים
 מעשים מפני להיזהר

החלטות יח נמהרות. ו
ם  חדשים רומנטיים סי

ב עומדים ומעניינים
 אינו אופיים פתח,
 הקפידו ואתם יציב,
הראש״. את לאבד ״לא

פית־ כספיים הישגים
מיים  מצב- יוסיפו או

ואופטימי. עליז רוח
 או ידידים עם בשיחות

 הזדמנות בל לנצל צריך לעבודה, חברים
לטובתכם. רצונותיכם את לקדם בדי

רצוי רבים ומאמצים קשה עבודה אחרי
שלושה. או יומיים בת חופשה לקחת

 לפניכם העומד החודש
רצוי לכן קל, אינו

 ולעבור כוחות לאגור
יח קלה בצורה אותו
 עלול מצב־הרוח סית.

מדוכדך. מעט להיות
 או שהסתיימו קשרים
 גורמים מה לזמן נותקו

ו כבדה הרגשה לכס
 סוף לקראת עצובה.
 צפויה הבא השבוע

 אמורה זו חשובה. ומאוד מיקרית פגישה
 אתכם. ולעורר מהדיכדוך אתכם להוציא

¥ ¥ ¥
 חיי־החברה. על מושם הדגש זו בתקופה

זמן. הרבה עוד שתיזכר תקופה זאת
 קשרי- של היווצרות

 עשוייה מעניינים חיבה
קיצו לשינויים להביא

תכם ניים תפיס  את ב
ם החיים. מקו העבו ב

ת דה  לפניכם נפתחו
 ויש חדשות, אפשרויות

 סוף״ שאפשר הרגשה
ת להגשים סוף ה א

ת שאיפות ב הכמוסו
ת מבחינה יותר.  כספי
 להגשים אפשר ובבר מאוד, טוב המצב

ת השאיפות את סו  שלכם. ביותר הכמו
¥ ¥ ¥

אחד מצד לשנים, מתחלקת ח תקופה
 שקשור מה בכל חדשות דרכים נפתחות

 שלא אלה — לקריירה
 לבעיות פיתרון מצאו

 ימצאו בשטח־העבודה
 השאלות לכל חשובות
 שטחים אולם ששאלו.
לדאגה, גורמים אחרים
 לתחום בעיקר הכוונה

מבו הורים המישפחתי.
לדאגה, גורמים גרים

הש דורשת בריאותם
 ועליכם מיוחדת גחה

 קרובים ידידים והעבודה. האחריות מוטלת
לבקש. רק עליכם לעזרתכם, לבוא מוכנים
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