
* + * * 
**

**
**

**
**

*
 * * 

**
**

**
*

 * * * * * * 
**

**
**

 * 
•נ

•♦
*♦

*
 

** * 
** * * * 

**
**

*
 * * * * * * * + 

** * 
**

+4*•**.**♦♦♦**-***.*נ.*נ*+***+<****<ץ**-הורוסהוס * * * * * * * * * + * -* * * * * * * * * * * * + ץ * * * *

מדים
בנימינ׳

החודש: מזל

 שביו השותפות
 רבני הקשת

האחדים המזלות
קשת עם קשת

לשני. האחד יימשכו אלה ששניים נדיר
 קשר ביניהם נוצר קורה, זה כאשר אן

 בנושאים המשותף עניינם והסיבה: מעניין.
 מעוניינים יהיו שניהם אינטלקטואליים.

 וללמוד, ידע להוסיף האופקים, את להרחיב
 משותפים. רבים נושאים להם שימצאו כן

 התקופות על לשני האחד שיסלחו יתכן
 להתבודד להתנתק, צורן להם יש שבהן
 לתקופת- נוסף קרוב קשר ליצור אף ואולי

 את לנסות צורן תמיד יש שלהם מאחר מה,
 יצירת על לוותר יכולים אינם הם החדש,
אחרים. בני״זוג עם קשרים
גדי עם קשת
 אין ואישיותם באופיים הרב השוני את
 יחד שיחיו אפשר זאת ובכל להזכיר, צורן
 סביבתם. את או אותם יסנוור שזה מבלי
 שכל״כך והתכליתי, המעשי שהצד יתכן
 הקשת את אליו ימשוך הגדי, אצל בולט

קבי הרגשת איזו לו ויתן והחולם, המרחף
וביטחון. עות

 לוח־זמנים או שעון מכיר שאינו הקשת
באי מכליו הגדי את להוציא עלול מחייב,

הגדי חופש. של מוגזמת מנה ובנטילת חוריו

 וכך בהתחייבויות, לזלזל לעצמו מרשה אינו
כשה לחלוטין, שונה שעולמם שניים יחיו
שיעברו כדאי לשני. ותוכן עניין מוסיף אחד

 לחיות שיחליטו לפני ממושכת הרצה תקופת
ביחד.
דדי עם קשת

 בגלגל ביותר הטובים הקשרים אחד
האי החופש את מעריכים שניהם המזלות.

 כל השני. של לחייו האחד יורדים ואינם שי
 להתרחק חופשי עצמו את מרגיש אחד

 או יכאיב זה אם וגם פעם, מדי מהמיסגרת
 יצדיק ואפילו יבין השני הצד קינאה, יעורר

הדבר. את
 על־פי״רוב משותפים, נושאים ימצאו הם
 וכן שניהם. בין מפותח יהיה הרוחני הצד

 הרפתקות ושאר הנסיעות הטיולים אהבת
 את יפקדו רבים וחברים ידידים מוזרות.

 חוסר- בגלל משברים יעברו אם וגם ביתם,
 תמיד שניהם, את המאפיינת היציבות

לשני. האחד חזרה הדרך את ימצאו
דגים עם קשת

 שהם המשיכה משום אפשרי ביניהם קשר
 ממשית התאמה אך לשני, האחד חשים
 זקוק שכל־כך הדגים, ביניהם. קיימת אינה

 זאת ימצא לא ולעידוד, לתמיכה למישענת,
 הקשת פעם מדי קבוע. באופן הקשת אצל

 הרבה רגישותו את וישכח בענייניו יעסוק
 רחמים להתמרמרות, יביא זה בן״זוגו. של

הדגים. אצל מיסכנות של והרגשה עצמיים

באמ במדע, בסיפרות, יתעניינו שניהם
 כלפי חוש־הצדק גם בנסיעות. ואפילו נות

 בחיים אך להם. משותף יהיה הזולת
 או ביטחון שקט, ימצאו לא הם משותפים

שלווה.
טלה עם קשת

 משתייכים השניים מצויינת, התאמה
ימ באופיים השוני ולמרות האש, למזלות

 כל לחיים. בגישתם המשותף מן הרבה צאו
 ובהגשמה בחופש הצורך את יבין אחד

 כשרצונו- המתעוררים. הרצונות של מיידית
 וה- לזולתו יוותר לא איש יתנגשו, תיהם

 זה שדווקא יתכן אך קשה, תהיה מילחמה
 לפרוק אפשר שבו ומקום עניין להם יוסיף

המצטברת. האנרגיה את
 וב־ חדשים בנסיונות להתנסות הצורך

 כך לשניהם, משותף מוזרות הרפתקות
 נהנים קרובות לעיתים עצמם את שימצאו
חיי־ הם התרגשות. מעוררי דברים מאותם

 ן ויגיב זאת יבין לא קבועים, להרגלים מוד
וחסרת״פשרות. קשה בצורה
תאומים עם קשת
להי יכול תמיד הקוטביים המזלות בין

 צירוף אך ביותר. והגרוע הטוב הקשר ווצר
 ביותר. המקובלים הצירופים בין הוא כזה

 אהבת החירות, אהבת להם משותפים
הנסיעות.

 ערכי וכן לפעמים, המוגזם חוש״הצדק
 דבר, בכל להעמיק והצורך הגבוהים המוסר

 הקשת, של וחוסר-הטקט חוסר-העורמה
 כלא־שייכים לו וייראו לתאומים יפריעו
הדיפלו החוש את יבין לא הקשת לחיים.

 לומר או דברים להסתיר הצורך ואת מטי
מאמין. התאומים שבה מזו שונה דיעה

סרטן עם קשת
 הוא - לעבר שקשור מה בכל דבק הסרטן

מיש- של היוחסין למגילת סקרנות מגלה

מצויינת, ההתאמה הגדי ועם הטרה עם
סיכסוכים, יהיו והסרטן הבתולה עם
הרמוניים חיים יהיו לא העקרב ועם

 ולא בספורט עוסקים בתנועה, להימצא בים
רעהו. את איש מגבילים

שור מם קשת
והמקו ביותר המטעים הצירופים אחד

 האחד נמשכים הם משום־מה, מאוד. בלים
 י מגלים הם זמן שלאחר אלא השני, אל

מעו נהנה השור מושלמת. אינה שההתאמה
 להשקיף יכול הוא כך הקשת, של הרוחני למו
 יותר. ומעניינת חדשה מנקודה החיים על

 הקשת של לחיים הבלתי-מעשית גישתו
 לצד תמידי באופן הדואג לשור, מובנת אינה

החיים. של החומרי
 שהוא כשהשור, מתחילים המשברים

 חיים לקשת לתת נאלץ וקנאי, רכושני
 חדשים. קשרים ליצור ורשות חופשיים

 את יחפש חירותו, על יוותר לא הקשת
הצי השור, ואילו והמסוכן, המושך החדש,

 שורשים. ומחפש למולדת קשור פחתו,
 ורוצה לעתיד, עיסוקיו את מייעד הקשת

 בחוכמה ניחנו שניהם אופקיו. את להרחיב
מוגברת. וברגישות טיבעית

 כלשהו, בחזון תמיד המאמין הקשת,
 משותפים באידיאלים הסרטן. את יסחוף
 בטיולים לבלות ברצונם וכן הבנה, ימצאו

הת ימצאו לא בחיי־הרגש אך ובנסיעות.
 התרחקותו את יסבול לא הסרטן רבה. אמה

 למיסגרת יסכים לא והקשת הקשת, של
 הקשורה עצמה, על והחוזרת השיגרתית

ומסודרים. תקינים לחיי־מישפחה
אריה עם קשת

דינ הם ביותר. הטובות ההתאמות אחת
 חדש. דבר מכל ומתלהבים יצירתיים מיים,
התק- על מתמיד איום מהווה ביניהם קשר

)38 בעמוד (המשך

 חיי- ורגוע, נעים יותר הרבה יהיה השבוע
מתמיד, יותר מודגשים כעת יהיו החברה

 עבודה עומס בגלל לחוצים אתם זו בתקופה
בולם. את לשרת שעליכם נדמה ואחריות.

עליכם במקום־העבודה

 אצל ביקור או נסיעה לתכנן תוכלו השבוע
כעת עמם. התראיתם לא שמזמן ידידים

* שנים. לפני שנותקו | של תפקידים למלא חבר מיפגשים בות,
הכלכ שמצבכם למרות אתם ובקושי אחרים, ציבו ואירועים תיים

קשה, מאוד עדיין לי ן; מבחינה בקצב. עומדים ■>- בשטח״האהבה ריים.
חדי- שקרובים מתברר ו תקו־ אינה זו בריאותית זה רבים, ממנים צפויים

להיחלץ מוכנים דים ! מרגישים אתם נוחה, פה ל במיוחד טוב יהיה
יעזור זה לעזרתכם.

**ף• לפחות
לחלות. ונוטים חולשה מאוד ומסוכן רווקים

ה<0 >1*/ןזוגי וויו 1*1/
עליכם הרומנטי בשטח

<5 1 ז **-ז זז••! \1 ׳#ז < ׳עז 211/'{4
להציק עלולות נמוך או

ס, עוהג״ מחחד מוזומי
להת- עלולים שואים

28ב* זהירים להיות בשטח אלה. בימים : י• י״*׳״־-• הרפתקות בגלל ערער
יתכן בחודש, 29וב״ מוצאים אתם הרומנטי למיסג- שייכות שאינן

 מרץ חשים אתם העבודה בשטח רת.
 השבוע. ישתפר הכלכלי המצב מחודש,

*  ** *
 ולאבד להתעייף נוטים אתם זו בתקופה

 בגרון הרגישות מצב־הרוח. את במהירות
 נטיה יש מתמיד. גדולה
 של מתופעות לסבול

 כשאתם היזהרו חנק.
 קליפות עצמות, בולעים

 שעלול זר עצם כל או
 בשטח בגרון. להיתקע
אפש קיימת הרומנטי

 חדש קשר ליצירת רות
 לכן שקודם מישהו עם
 עשוי זה בחשבון. בא לא

 מוזרה. בצורה לבוא
 יהיה טוב הפתעה.״ צפויה הכספי בשטח

 השבוע. שתקבלו כסף בסכומי חובות להחזיר
* * *

 בבילבול, שרויים אתם המיקצועי בנושא
 מעורב, שאינו אדם עם להתייעץ יהיה טוב

אובייקטי- שיפוט בעל

 רבות. בהצלחות ממשיכים אתם כאן נחמה,
 הקבוע. מבני־הזוג נפרדו מכם שחלק למרות

* * *
 הזה החודש קלה, אינה שהשנה למרות
 ולהירגע. מעט לנוח לכם מאפשר לפחות

להתמסר תוכלו כעת

 בר של לדברים חוסר-הבנה או סיכסוך
 בוצעו. ולא שניתנו הבטחות על הזוג,

* * *
 לא עדיין עליכם שירדו הקשיים כי אם

 מסויימת. בהקלה תרגישו כעת נעלמים,
בחודש 29וה־ 28ה־

 עצמכם על יותר לשמור עליכם זו בתקופה
 אתם עצמכם. על עבודה מדי יותר לקחת ולא

 ואפילו להיחלש נוטים
 לתכנן יהיה טוב לחלות.
 מבלי העתיד את בשקט

כוו־ על ברבים להצהיר
ב ותובניותיכם. נותיכם

 נראית הרומנטי תחום
הרג את לייצב נטיה
ל טובה תקופה זו שות,
בענ נישואין. בה הציע
לה יכול כספיים יינים

חיו כספי הישג לכם יות
 את לבסס תוכלו כעת בנובמבר. 30ה־ אחרי בי

 עליו. לסמוך שאפשר בסיס על ענייני־הכסף
* * *

 להתגשם עשויות המיקצועי בתחום שאיפות
 שלא להזהר עליכם הקרובה. בתקופה
הגדו- לנעליים להיכנס

כל ממידתכם. לות אך קשים, יהיו עדיין . : - , ולהקדיש לתחביבים ן
מקבלים שאתם הצעה ליה תוכלו מכן לאחר האמ- לילדים. זמן יותר
 בקור- להישקל צריכה

28ה־ ובזהירות. רוח
 הכספי. מהשטח נות

ותוכלו ירד. שהיה הלחץ
 כעת יוכלו שביניכם נים

עתה שעד דברים לבצע
יהיו לא בנובמבר 29וה־ למצ פיתרונות למצוא הצליחו לא משים-מה

עימותים צפויים קלים. בלתי־אפש־ שנראו בים ן '108 י *8*י ,, ־ 1 ן הרומנטי בשטח להם. (
11: .1 עם סיכסוכים אף ואולי חדשים מכרים ריים. ״ ה • 1[ מפופו- ליהנות תוכלו

־? ' .־;,ן־ הרו בתחום הסביבה.
להסביר תצטרכו מנטי

 >>׳ע 2*2' זהי לתמונה נכנסים
יותר להרגשה יביא

 אך מחודשת לאריות
הקשר כך. על תבנו אל

 שאמור מהסוג אינו
 בשטח־העבודה וקידושין. לחופה להוביל
 מאוד. ולהצליח חידושים להכניס תוכלו

* * ★
 בגלל עצום במתח חשים אתם האחרון בזמן

אחרים. בני־מישפחה ובין ביניכם היחסים
מרץ. מקדישים אתם

ה וחפשית. משוחררת
 אפשרויות יביאו בדצמבר וה־ג בנובמבר פג

 חדשה. שפח ללמוד הזמן כעת חדש, לקשר
* * *

 ואתם אליכם חוזר שהמרץ תחושו השבוע
בעבר. מאשר יותר עצמכם על לקחת מוכנים

תקופה להיות עומדת זו
אירו ומלאת דינמית

 השינוייסשמתרח־ עים.
לטווח ישפיעו כעת שים

־ לע־ ומוכנים וכוח. זמן
שלום־ למען הכל שות

לא אנשים אך בית. ^

 לכם להראות העשוי בי,
 הנכונה. התמונה את

ידי או קרובי־מישפחה
תוכלו בקאריידה רחוק. ^ ■ מה את לקבל מוכנים לי עשויים מחו״ל דים

, י- . .־. . ן וב חדש נתיב למצוא נסי אומרים שאתם על ולהודיע קשר צור
 את תמצאו העזה קצת

ל,.ימים חוזרים עצמכם
ול מלהסמבסך להימנע

שבועות כמה תוך ריב
בדצמ 3וה״ 2ה־ בואם.

במיוחד. חשובים בר
מז שידעתם הטובים",

האישיים בחיים מן.
צדקתם. שאתם יתברר
נ תוכלו הכספי בשטח ■333ב0| פ

 הבוס עם לשוחח תוכלו
השפ- בעל אדם עם או
 הקאריי- המשך על עה

מנטיאתסמאוד רה. שטחהרו בת מושכים ב
חדשים. בקשרים לפתוח תוכלו - זו קופה

 סיכונים ולקחת לפעול
 ישתפר. הכלכלי ומצבכם עצמו את יוכיח זה

חדשים. קשרים יווצרו הרומנטי בשטח

 שינויים לבצע תיאלצו
 שנמשך קשר ניתוק שעל-ידי יתכן בקרוב,

יותר. מועיל קשר וחידוש זמן, מדי יותר כבר

 מאחר עצמכם. את
 אף ואולי להתרחק מעדיפים שבני״הזוג

מזמן. לא שהתחילו הקשרים את לסיים
* * *

 ומארגנים בדק־בית עושים אתם אלה בימים
אתם הקאריירה בתחום מחדש. חייכם את

 דרך לחפש נאלצים
 רבים אנשים חדשה.

וברעיו* בכם מעוניינים
 לסמוך תוכלו נותיכם,

 וידידים מכרים על
 תוך יביא וזה מהעבר.

להתקד חודשים כמה
 28ה־ חשובה. מות
 יהיו לא בנובמבר 29וה־

ינ שמישהו יתכן קלים,
בבע אתכם לסבך סה

 אל אבל - חשבתם לא בלל שעליהן יות
תעזור. יותר שקטה גישה לבהלה תיכנסו
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