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קשת
יום כל

שרו והאוני
 בכל מדוע המזל, באותו נולדו כולם אם

 קשה לעיתים ביניהם! הבדלים קיימים זאת
 אנשים מצויים עצמו המזל שבאותו להאמין
מרעהו. איש כל״כך השונים

 שבכל מצא, הרובל המכונה האסטרולוג
 30 שונה. אופי בעל אדם נולד בחודש יום
 נולדים שונים טיפוסים 30ו״ מזל, בכל יום
חודש. בכל

 חכם אדם הוא זה תאריך יליד - 23.11
 מבחין הוא לרמותו. קל לא ורגיש. מאוד

מצויין. בלש להיות ויכול בתחבולות
ם - 24.11 ד  לפראי באהבה ניחן זה א
 היום־יום בחיי ובטבע. באמנות ולרומנטי

 אותו. לסדר נוטים ואנשים מדי, תמים הוא
 את וקובעת גוברת ולפראי לנשגב אהבתו
אופיו.
 רבה אהבה ניכרת כאן - 25.11

 טוב אדריכל להיות יכול זה איש לאמנות.
מהנדס. או

 מבחין אינו מאוד. נועז אדם - 26.11
 רגיש הוא בו. פוגעת שהיא עד בסכנה,
וישר. מאוד מסור אבל אימפולסיבי, מאוד,

 רב. מוסיקלי כישרון בעל אדם - 27.11
 הנשגב ואת באמנות המעודן את מעריך
 מחפש ותמיד חסר־שקט הוא בטבע.

שינויים.
* * * * * * ■* ★  *

 בתכונת ניחן זה אדם - 28.11
 ויבזבז עצמו את יאהב הוא הגנדרנות.

 שאין ומיקצועות למטרות־הבל כוחותיו
תועלת. בהם

 מהדברים נהנה זה איש - 29.11
 את ואוהב נעים הוא שבחיים. הטובים
בחיים. והחומריות הנוחיות

 חייו כל קשה עובד זה אדם - 30.11
 עצמו את מרגיש הוא האחרים. את ומשרת
כעבד.

פוליטי או מרצה איש־ציבור, - 1.12
 ואוהב איש״ספר הוא זאת עם יחד קאי.

ספרות.
 אחרת. חושב שתמיד אדם - 2.12

 של המוסכמות את מקבל אינו לעולם
 הוא קרובות לעיתים חי. הוא שבה החברה
ובסיכסוכים. בקטטות מסובך

 כבוד רגש בעל אציל־רוח אדם - 3.12
מאויבים. וחסר־פחד אמיץ והעזה.

 יציבים מינהגים בעל אדם - 4.12
 טוב כאשה, או כגבר מסור לבית. ואהבה

כאזרח. ונעים הורה בתור
 לסבול מסוגל זה אדם קמצן. - 5.12

 מדברים אף נהנה להתעשר. כדי רעב
מהם. להרוויח יוכל אם בלתי״מוסריים,

 מאמין פולחן, האוהב אדם - 6.12
ומשונות. שונות אמונות מיני בכל בקלות

 בעל המלומד את נמצא כאן - 7.12
 מחקר האוהב וגם הנבואי הכישרון

אסטרונומי.
 הוא בחייו. רבות סובל זה אדם - 8.12

 או המיקצוע בבחירת קרובות לעיתים טועה
חי. הוא שעמם האנשים
 תמימות. הרבה בו שיש אדם - 9.12

 חשוב מעשה עושה לא אבל ימים, מאריך
 אישיים תענוגות מחפש תמיד הוא בחייו.
לאיש. מזיקים שאינם

 לחקלאות גטיה לו שיש איש - 10.12
 מרוצה וחרוץ. יציב כאיש עצמו ומוכיח
קשה. בעבודה חייו את מעביר כשהוא

 לדיג נמשך זה אדם - 11.12
ולספורט״מים.

 עושה חסר־מנוחה, אדם מסמל -12.12
מעמיק. ולא קטן בסימון דבר כל

 ומפתיעים מעניינים לשינויים לצפות יש
 עי- לגלות יצטרכו רווקים הרומנטי בשטח

 בתקופה מיוחדת רנות
להכרו־ הזדמנויות זו,

הש יצוצו חדשות יות
עו חדשה חברות בוע.
כעת, להתפתח מדת

 עשויים השני המין בני
אחרת. מארץ להגיע

כישרו• יגלו סטודנטים
 שבו בשטח בולשים נות

 ובחינות עבודות בחרו,
 ויזכו בהצלחה יוכתרו

 להיות רצוי כספיים בעניינים בשבחים.
 מזרים. הלוואות מלקחת ולהימנע זהירים

★ * ★
 ולהימנע בכספכס זהירות לנהוג עליכם

 ברגע להעריך קשה אימפולסיביות. מקניות
 בצורה מצבכם את זה

 עלולים אתם נכונה,
 לסכום בקרוב להזדקק

 לא ועם די־גדול. כסף
 רזרווה. מעט על תשמרו
 עצמכם את תמצאו
 בתקופה קשות בבעיות

שתקפי כדאי הקרובה.
שנת הבטחות לקיים דו

 העבודה, במקום תם
 עלולים אתם זחרת
 חוסר־ על התגברו הטוב. שימכם את לאבד
 משימה. כל על להתגבר ותוכלו החשק

* ★ ★
 ליהנות לעצמכם להרשות תוכלו השבוע
כל תהיו הרומנטי בשטח דבר: מכל כמעט

 המין שבני מושכים, בך
 להתעלם יוכלו לא השני
 הצעות ויציעו מכם

 יהיה ומפתות. מושכות
 כל היטב לבדוק עליכם
לה נטיה קיימת הצעה.

האמת. את ולזייף גזים
 תאומים במזל רווקות
 זהירות להיות יצטרכו
מלה ולהימנע במיוחד

 גברים עם בקשר תחיל
 עלולים אתם השבוע בסוף פנויים. שאינם

טיול. תתכננו אל ועייפות. חולשה להרגיש
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 אלה, בימים בטוב עצמכם את חשים אינכם
 יותר עצמכם על לוקחים שאתם ספק ואין

 בריאותית מבחינה מדי.
 - מיוחדת רגישות תגלו
לחלות, עלולים אתם
 ברירה לבם תהיה ולא

מהעבו להתרחק אלא
 ימים כמה ולנוח דה

 הבטן איזור במיטה.
 וכדאי מאוד, רגיש יהיה

 תזונה על שתקפידו
 ואוכל חם מרק נכונה.

 לכם יתנו מדי כבד לא
 ההרגשה על להתגבר ויעזרו טובה הרגשה

 קשה. יהיה הרומנטי בשטח הבלתי־נעימה.
* * *

 בסוף-השבוע בדרכים. לבלות תרבו השבוע
 - אפשר ואם מאוד, זהירים להיות עליכם

 בל מלבצע להימנע נסו
 אתם כי שהיא, נסיעה

עצמ את לסכן עלולים
תיא זאת בכל אם כם.
 לנסיעה לצאת לצו

 לנהוג השתדלו כלשהי.
 וברכב ידיכם במו

 בתחילת לכם. ששייך
לצ תוכלו הבא השבוע

למופ או לבילויים את
בתקו תרבותיים. עים
 להרפתקות מוכנים שאתם תחושו זו פה

 היטב. זאת שיקלו חדשות, רומנטיות
* * *

 לניקוי מתמיד זמן יותר תקדישו השבוע
 את מעט לשנות הזמן הגיע הבית, וסידור

 להזיז נסו הסדרים.
 או ממקומם רהיטים

 ויפזם חדשים לרכוש
 לארגן הזמן הגיע יותר.

אור מחדש. הדירה את
 להגיע עלולים חים

־; י הודי וללא במפתיע
לס..* כדאי מוקדמת

כיבוד. של מלאי שיהיה
 מבני־המישפחה מישהו

 שלא להרגיש עלול
בדא תפריזו אל לעזרתכם. ולהזדקק בטוב

המחלה. מועד את תקצר שקטה התנהגות גה,
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 בכל, לפקפק נוטה זה אדם - 13.12
 הטובים בחבריו אפילו חושד לעיתים
ביותר.

 להשיג היחידה שמטרתו אדם - 14.12
ותשואות-קהל. פופולאריות

 אהבה בעל גיאולוג, או מינרולוג -15.12
בטן־האדמה. של למחקר

 מביאות נסיעות שינויים, אוהב -16.12
 סוחר להיות יכול ממולדתו. הרחק אותו

 לו ואין בדרך־כלל, בלתי-יציב בינלאומי.
קבע. מקוס״ישיבת

 את חוקר נסיונות, שעושה מי - 17.12
 נסיונות, הרבה יש בחייו הבלתי-נשקל.

בהצלחה. עבודתו תוכתר דבר של ובסופו
 מאיזו פלא יהיה הזה האדם - 18.12

רוחנית. או פיסית שהיא, בחינה

 פנים־אל- להתמודד עליכם יהיה השבוע
 אתכם לבקר שנוהגים אנשים עם פנים

 תהיו אל גבכם. מאחרי
 ומתחשבים עדינים

 לומר הזמן הגיע מדי,
לכם. שיש מה בל את

ונחמ עדינה התנהגות
 לגרום עלולה מדי דה

 שהצד מכיוון נזק, לבם
 בהרגשה יצא השני

 עלול זה צודק. שהוא
 שימכם את לקלקל

 המיקצועי בשטח הטוב
 עליכם הרומנטי בשטח בכך. תזלזלו אל -

 למטרתכם. תגיעו כך יוזמה, יותר לגלות
★ ★ *

 חוסר- קשים, יהיו והחמישי הרביעי הימים
 ממה יותר לומר אתכם להביא עלול סבלנות
שהת ממה או שכדאי
 שיחות מראש. כוונתם
לש לדחות כדאי גלויות

 הראשון מיום הבא. בוע
 עצמכם את תרגישו

 ובעמדה מחוזקים יותר
 בשטח טובה. יותר

 - הפתעה צפויה הכספי
 לידכם יגיע כסף סכום

 לעצמכם לרכוש ותוכלו
 עתה. יכולתם שלא מה

שינוי לפני עומדים אתם העבודה בשטח

ר 21 מב צ  ■ בד
אר 19 בינו

מפתות. להצעות תשובה לתת תמהרו אל

 אתם ואף מפתיעים, בביקורים תזכו השבוע
 בלתי־מתוכ- לנסיעות-פתע תצאו עצמכם

 יתכן מוצלחות. אך מות
 עצמכם את שתמצאו

 לנסיעה כרטיס קונים
 מבלי זאת וגם לחדל,

 נסיעה כל שתיכננתם
 בספים בענייני שהיא.
במתי שתתנהגו כדאי

 תמהרו אל - נות
 אם גם כספים להוציא

מספיק, שיש נדמה
 טוב די אינו השיפוט

 לפני כשבוע להמתין ורצוי אלה, בימים
גדולה. כספית הוצאה על מחלישים שאתם
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 אלה. בימים אתכם פוקדת חזקה עייפות
ההת מכל ולהתרחק לנוח לישון, רוצים

הרגילות. חייבויות
 סומכים שכולם נדמה

 לצאת נסו עליכם, רק
ולנוח. קצרה לחופשה

 ועלולים מותשים אתם
 אין זה ברגע לחלות.

 כל עם להתמודד כוח
 כדאי הרגילות. הבעיות
 חדש תחביב על לחשוב
 כדי בביוב מעט ולשבת
מחודש. כוח לצבור

 עתידכם את שתתכננו חשוב זו בתקופה
 הרומנטי. ובשטח בשטרדהעבודח הקרוב

* * *
 התקופה את שמלווים הקשיים למרות

 מרץ, יותר לכם יש שהשבוע תגלו האחרונה,
 יוזמה לגלות תוכלו

ולהת בתחום־העבודה
ההצ את שייבצעו עקש
 הרעיונות שלכם. עות

ברא שצצים המקוריים
עשו אלה בימים שכם

 וכסף זמן לחסוך יים
עוב אתם שבו במקום

 לוותר תמהרו אל דים,
להס אז הצעותיכם על

 אחדות לתוכניות כים
 עלולה לחו׳ל לנסיעה תוכנית טובות. ופחות

 בקלות. זה את קחו - להידחות
* * ★

 בדאי מיקצועיים. בעניינים תתרכזו השבוע
 בחברים ואף בבוס ובזהירות בעדינות לטפל

 וגילוי נכון צעד לעבודה.
 אתכם לקדם עשוי שקט

 את תאבדו אל מאוד.
 זהירים והיו ההזדמנות

מוצי שאתם מילה בכל
 משעשעת מתנה אים.

השבוע. להתקבל עשויה
 עצמכם את תרגישו אל

הרבי בימים מחוייבים.
שתמ בדאי והחמישי עי

 לקניות מלהיסחף נעו
 מדי יותר להוציא עלולים אתם - גדולות
ההוצאה. על להתחרט ואחר־כך כספים

 צייר משורר, עצום, גאון צייר, - 19.12
 אך גדולות, מבטיח שמו מוסיקאי. או

כלשהי. מטרגדיה לסבול עלול חייו באמצע
 מסכנות להיזהר צריך זה אדם - 20.12
 עליו נהג, הוא אם אלימות. מכל ולהתרחק

 לסבול עלול הוא במיוחד. זהיר להיות
 על להשגיח ועליו חייו, באמצע ממחלות

עצמו.
 חוקר־טבע־האדם: מסמל - 21.12
 כמנתח יצליח אנאטום. או פסיכולוג
 לעבודה מתאים בפרטים. לעסוק ומוכשר

מדוייקת.
 לא בעולם. יעוד לו שיש אדם - 22.12

 יותר. גדול מחזור של אלא הזה, הזמן איש
 אותו יבינו תמיד לא אך וזמנו, ימיו מעל חי
מזה. יסבול והוא -
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