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הנישואין קישר׳ וער
 בימים דבש מלקקים אינם אריה מזל בני
 נכנס (סטורן) שבתאי שכוכב מאחר אלה.
 כלפי יוצר שהוא האספקט עקרב, למזל
קל. אינו אריה
 שקשה מרגישים אריה מזל בני רק לא אן
 שור דלי, למזלות שמשתייך מי כל להם.

 בשנתיים דומה. במצב יימצא - ועקרב
 למזלות המשתייכים אותם ירגישו הבאות

 את יעשו הם להם. קלים אינם שהחיים אלה,
 חשובים שינויים על ויחליטו הנפש, חשבון

 לא השינוי שיתרחש בזמן אם גם בחייהם.
 היה שהוא יתברר שנתיים כעבור קל, יהיה
ביותר. נחוץ

 יקבלו האלה המזלות מבני חלק
 קרובים אנשים מאובדן שונות. מכות־גורל

 או מבני״זוג - מכורח או מרצון - ניתוק עד
 אריה מזל בני אצל אחרים. מבני־מישפחה

 הבית ענייני סביב תהיה הרגישה הנקודה
 יורגשו זה בתחום קשיים והמישפחה.

 את לשנות יאלצו המזל מבני חלק בעתיד.
 יצטרכו אחרים המישפחתית, המיטגרת

 וחלק מבוגרים, להורים אחריות לקבל
 או לשינוי שקשור מה בכל לטפל יתקשה

מקום־המגורים. שיפוץ
שקורה מה אחרי נעקוב אם לדוגמה:
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 הבריאותי שמצבכם
 במיוחד. טוב אינו

 ול־ לנוח השתדלו
 בבית. יותר השאר

להפ עשויים אורחים
 בביתכם, אתכם תיע
 מוכנים שתחיו רצוי

 את תבצעו ולא מראש,
 ברגע העבודה כל

הרו בשטח האחרון.
 אי־וזבנוז כל ביותר. מעודד אינו המצב מנטי

 לפרידה. אפילו או לריב ליהפך עלולה קטנה
* ★ ★

 לא שעימם וקרובים, ידידים עם פגישות
 אתם לשבוע. עניין יוסיפו מזמן, התראיתם

 עצמכם את תמצאו
ו* לביקורים נוסעים

 המקום מחילוף נהנים
 השבוע אולם הקבוע.
בדרכים, סכנה קיימת

 על לשמור עליכם לכן
 מעט ולפתח העצבים

 מכיוון סבלנות, יותר
ע נמהרים שמעשים

 אתכם לסכן לולים
 ובייחוד זו, בתקופה

 הורים השבוע. של הראשונה במחצית
אש. מפני ילדיהם על להשגיח חייבים

 מנחם ראש״הממשלה, של במפת״הלידה
 האריות. של מצבם על ללמוד נוכל בגין,

 לעקרב, שבתאי כוכב נכנס כאשר בנובמבר,
 המכה היתה וזו עליזה, אשתו, נפטרה

 בפברואר זה. כוכב עליו שהנחית הראשונה
 בנסיגה, שבתאי כוכב נמצא אוגוסט עד

 שבו הקודם, למזל חזר הוא ובמאי־יוני
 מזל - היינו האחרונות, בשנתיים נמצא

מאזניים.
 למזל חוזר שוב שבתאי כשכוכב כעת,
 של הקשה במצבו מחדש נוכחים כבר עקרב,
 לארצות״הברית נסיעתו ביטול בגין. מנחם

 לא״קלה מכה זו בעולם. עורר שזה והרעש
 להתפרסם אוהב שאינו אריה, מזל לבן

 מנחם יימצא הבאות בשנתיים בחולשותיו.
 המזל, בני כשאר והוא קשים, במצבים בגין

 להחזיק ולנסות התקופה את לעבור ייאלץ
מעמד.
 החזקה השפעתו את ירגישו דלי מזל בני

 שלהם. הקריירה בתחום שבתאי כוכב של
 הקשור העשירי, בבית יימצא זה כוכב

 אחד את השאר בין ומסמל לקריירה,
 שאינם לחוש התחילו כבר דלי בני ההורים.

 כמקודם, בעבודתם להמשיך יכולים
 מקום את מחיר בכל לשנות ועליהם

 שבו המקום את לעזוב מוכנים הם עבודתם.
 תחליף יימצא לא אם אפילו עובדים, הם

 באותה להמשיך מוכנים אינם הם יותר. טוב
 הסכימו שלהם התנאים ובאותם מתכונת

 אותם תוקף הקבוע במקומם עתה. עד
 של חזקה והרגשה חוסר־שקט

 עמיתיהם מצד או מצידם אי־שביעות״רצון,
עצמם חשים הם שלעתים עד לעבודה,

 משבש בגין, למנחם מציק שבתא■ ב3ו3
לסרק ומאיים יוון עמוס שר הקו״רה את
הנוריטית מהבימה אוידוו יורם את

 או בו, שלטו הם שקודם במקום מדוכאים
עוררין. ללא בו מקובלים היו

 דלי, מזל לבני להם, קשה זה ברגע אם גם
ייצא שכרם - הקריירה בתחום שינוי לבצע

 כעת, ישנו לא אם כי העכשווי. בהפסדם
 מהשיגרה יסבלו הם יותר מאוחר

 השנתיים את לשאת יוכלו ולא המתמשכת,
כלל אותם לפנלו אמורות שלא המרובות,

וכלל.
 לקריירה. רק קשור אינו העשירי הבית

 האב. או האם את השאר בין מסמל הוא
 בין חילוקי״דעות קיימים זה בעניין

 10 שבית טוענים חלקם האסטרולוגים.
 וגם דוגמה, משמשים שחייו האב, את מסמל

 של הייעוד על מרובה במידה משפיעים הם
האדם.
 חשוב. אינו זה ברגע הפיתרון מקום, מכל

 הורים שלהם שדליים לדעת, שכדאי מה
 יותר להם להעניק יצטרכו מבוגרים

יוקדש מהזמן ניכר וחלק תשומת״לב,
)41 בעמוד (המשך

 במיוחד, זהירים להיות עליכם השבוע
 ולהחליט להתרגז להתפרץ, גטיה קיימת

ב חפוזות, החלטות
 מאבדים אתם עוד
 ועלולים הסבלנות את

 עם במריבה לפתוח
 חברים עם או הבוס

שתאר־ רצוי לעבודה.
 חופשה לעצמכם גנו

ה ממקור ותתרחקו
 השאר בין מתיחות.

 יותר רגישים אתם
 או חום לקבל ונוטים

 יצטרך חופשה, לעצמו שסידר מי כאב-ראש.
 הרב. המתח בגלל בנהיגה, זהיר להיות

י ̂׳
 לא אולם עמוסי־עבודה, תהיו השבוע

 עצמכם. על שלקחתם מה כל לבצע תספיקו
מאחר הקצב את מתנו

 אי״הבנה לפני עומדים בני־הזוג עם יחסים
 אתם שבדרך־כלל למרות משבר, אפילו או

 רב בטקט מצטיינים
 השבוע ובזהירות.

 להשגיח תצטרכו
 כל על שיבעתיים

מפיכם. היוצאת מילה
להא נוטים בני-הזוג

 בדברים אתכם שים
 אינכם כלל שבהם

תתרגשו, אל אשמים.
ו יותר לצאת נסו

ידי בחברת לבלות
 בשנה הוזנחו עימם שהקשרים דים,

 ומצב-הרוח. המורל את יעלה זה האחרונה.
★ *־ ★

 או לפועל לצאת לא עלולה שתכננתם נסיעה
 את לשנות שעדיף יתכן תצטערו, אל להדחות.

 זו. בתקופה התוכניות
 אתם העבודה בשטח

 בכל להסתבך עלולים
 בלתי־צפו־ בעיות מיני
מאנשים הזוזרו יות.

מאזו״ט

 נסו בביוב מתיחות תורגש עדיין השבוע
 בבית השהות ובביקורים, בנסיעות לחרבות

 מביאה זו בתקופה
 ולוויכוחים למריבות

 לחם למצוא שקשה
שע אורחים פיתרון.

 בביתכם לבקר שויים
 וגס אכזבה לכם יגרמו
להס עלולים אתם

 בהחלט וזו תכסך,
 להתרחק נוספת סיבה

ומ מהבית לזמן״מח
מב הרגילה. הסביבה

 ענייניכם את לקדם תוכלו כספית חינה
 תסתמו. ואל זהירים היו אולם השבוע,

★ ★ ★
 המצב בן וכמו השתפר שמצב-הרוח למרות

 בקשיים שרויים אתם זה ברגע הבריאותי,
 למרות בלתי״צפויים.

 קל לא שמצבכם
 ידידים אלה, בימים

 בבקשת אליכם יפנו
תצטרכו ואתם עזרה

ן־-ן^ם71זג*<-

 לגייס תצטרכו עבורכם. קל יחיה לא החודש
 הקשיים על להתגבר ולנסות כוחות חרבה

זו. בתקופה הצפויים
טוב, אינו מצב־חרוח

 אתם מקום ובכל
וב־ בבעיות נתקלים
 החודש זה אכזבות.

 עלולים אתם שבו
 מיני כל על לשמוע

ומשברים. אסונות
עלו כספית מבחינה

 יותר מכם לתבוע לים
 שאתם ממה כסף

 שמבקשים מוז לתת תמהת אל לכן חייבים.
 זכויותיכם. את קודם־כל ובררו מכם

★ ★ ★
 שנמצא בן־הזוג עם למתיחות לצפות יש

 להמתין רצוי אלה. בימים מוסבר לא במתח
 באיזו ולראות מעט
תתכ אל לנהוג דרך

ת- תוכניות ננו  נפרדו
 ונסו פעולה שתפו
עצותיו. את לקבל
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ב מגיעה העבודה
לשיאים. אלה ימים עסונ  הס שבו המשבר

ה־ בשטח נתונים. 1ווי11 מתוסכ אנשים דים.
להתנכל ינסו לים ■ 1 1

חאומיס
אי 21 מ - ב וג״מי 20

 העקר־ האינטואיציה
ב המפורסמת. בית

 שם גם אולם טוב, די המצב הרומנטי שטח
מתמיד. יותר עין ופיקחו עירניים היו

 ובלתי-צפויים פיתאומיים מיכשולים
 המדובר השבוע. על להקשות עלולים

 כספיות בתוכניות
 להשתנות שעלולות

 תצטרכו ואתם לפתע,
 עם להסתדר ללמוד
 כדאי החדש. המצב

 שהתקופה לחבות
משי ולהימנע תעבור

 כמו חשובים, נויים
 רכישה או בית קניית

חדשה. מכונית של
 טובה לא תקופה

 ויחסים מבן־הזוג אכזבות לאהבה, ביותר
זהירות. הגבירו להתערער. עלולים ישנים

נתווה
ט 22 ס גו או - ב
ר 72 ג י ל ט פ ס ב

 די המצב
 הולך הכל מאכזב,
ה מן שונה בצורה

 זה. בגלל מצב-רוח תאבדו אל מתוכנן,
 ישתנה. הכוכבים שמצב עד לחכות תיאלצו

★ * ★
 אינכם לאחרונה. אתכם פוקדת רבה עייפות

 ומעדיפים אנשים עם להיפגש מעוניינים
 אין מהכל. להתרחק

 עם להתמודד כוח
בע הרגילים הדברים

 נוטים אתם בודה,
 בל על ולהעיר להתרגז

 טוב אחד. לכל דבר
לצ בביוב להתבודד

 ולהתכונן כוח בור
רומנ יחסים לעתיד.

 להגיע עלולים טיים
קרוב השבוע, לקיצם

ר 20 א - בינו
ר א רו ב פ ב
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 מסובכת פרשה סיום על שתחליטו לוודאי
להקלה. תגרום כזו והחלטה אלה, בימים

 הזמן הגיע בהחלט
 אס לחופשה. שתצאו

 יתכן זאת, תדחו
 עיסוק השנה. להגפש תצליחו לא שכלל

 אתכם. ויישמח אתכם ישחרר בספורט
+ + +

 בימים עליכם מוטלת אחר מישהו של עבודה
 על להשתלט לבם שיעזרו ידידים גייסו אלה.

עליכם. שהוטל מוז כל
 הבריאותי מצבכם

 ותהיו טוב, אינו עדיין
 בהליכה יותר עסוקים

ולמרפאות. לרופאים
היסו בבעיות טפלו
 לכם שמציקות דיות
 או ממושך זמן כבר

 כעת שנים. אפילו
 פיתרון למצוא הזמן

 השטח אלה. לבעיות
 בן־הזוג קשה, מאוד לחיות עלול הרומנטי

בנסיעה. או במילואים - מכם רחוק יימצא
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