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מרים
בנימיני

ל ש: מז ד חו ה

 העולם שכל עכשיו, לשמוע מוזר אולי
 מצב על כארצות־הברית, ממיתון חושש
 ומפתו איש״איש אולם איתן, כספי

 לא כי, אם וגורלו״הוא. מזל״מזל האישית,
 מבחינת הן קלה, תהיה 1988 שנת כל

 שאותו מאחר כספית מבחינה והן העבודה
 ויזכיר לתקופת״מה, קשת למזל חוזר כוכב

הבעיות. הסתיימו לא שעדיין לעקרבים

תחזית

 7ה־ עד 3ה״ ילידי הם זו, בשנה קל יהיה לא
 של השליט שהוא פלוטו, כוכב בנובמבר.

 שבו המקום פני על זו בשנה עובר זה, מזל
 יגרום זה מעבר שלהם. השמש ממוקמת

 אפילו ולעיתים דראסטיים, שינויים להם
קלות. לא גורל מכות

 כפי השטח את משאיר אינו פלוטו כוכב
 ואחר- השטח את מנקה הוא מטבעו שהוא,

 אפשר שלפחות כד מחדש. הכל בונה כד
 בנובמבר, 7ה״ עד 3ה־ ילידי את לנחם

 את לבנות יוכלו הם המשבר חלוף שלאחר
 יותר מאוחר שתתברר שונה, בצורה חייהם

כנכונה.
י1988ב״ לעקרבים להם מצפה מה כד, אם

עבודה •

 להרשות תוכלו כספית ומבחינה לאור
 מכונית יותר, מרווחת דירה לרכוש לעצמכם

 הם שאליו אחר דבר״ערד כל או חדשה
שואפים.

מגורים
 המגורים סביבת את ישנו רבים עקרבים

 ממש אלא אחר, בבית רק לא שלהם,
 ארץ. או ישוב שכונה, זו אם שונה סביבה

 צורת- את ישנו העקרבים שהשנה נראה
 שהורגלו מאלה שונים אנשים ויכירו חייהם

 יצטרכו הם כלשהי סיבה בגלל אליהם.
בחיפזון. סביבתם לשנות

נישואים, שותפויות,

שנתית
 בימים משנים או שינו המזל מבני רבים

 1987 דצמבר בין עבודתם. מקום את אלה
מעמדם את לחזק יוכלו הם 1988 למרס

וכו... חברויות,
 שור, למזל מגיע הגדול) (המיטיב יופיטר

הנישואים (בית השביעי הבית שהוא

 לפני אלה בימים עומדים עקרב מזל בני
 אחרת, של ותחילתה אחת תקופה סיום
 לטעון אי״אפשר למעשה, ממנה. טובה

 ביותר, הקשות מן היתה החולפת שהתקופה
 וזהו והכביד, העיק מאוד אחד נושא אולם

הכלכלי. התחום
 של והרכוש) הכספים (בית השני בבית

 כוכב האחרונות בשנתיים נמצא העקרבים,
 המגביל, הכוכב זהו (שבתאי). סטורן

 רבים ומאמצים וקשיים, מחסור המסמל
 זה כשכוכב מציב. שהוא הבעיה על להתגבר

 על לשמור מאוד קשה בבית״הכספים, נמצא
 אפילו גבוהות. מהכנסות וליהנות שיש מה
 על אותו יוציא הוא כסף, לאדם לו יש אם

 זה כסף אלא הנאה, לו יגרמו שלא דברים
 להמשיך כדי כלשהו חיוני צייד ישמש

נאותה. חיים מיסגרת ולקיים
 על גם השאר בין משפיע השני הבית
 היוו שכספים רק שלא כד עצמה. העבודה

 מאמצת קשה, היתה העבודה גם - בעיה
מספקת. ולא

 את סטורן כוכב עוזב פברואר בחודש
 פירושה זו עזיבה גדי. למזל ונכנס קשת מזל

הכלכלי. במצב ניכר שיפור

) י

 מעבר סלה. רא תשנה עוד צפויה השש
חושות רומאנטיות התחרות וגם חושה לדירה

נ 1י

 עד מאי חודש סוף שבין התקופה על מדובר
בערך. שנה חצי של תקופה אוקטובר, סוף

 עקרב שבני נראה אחרים בשטחים אולם
 יתכנו שבה התקופה ליהנות. בהחלט יוכלו
 שנת שעל כד קשה, פחות תהיה בעיות שוב

 טובה שנה תהיה שזו לומר אפשר 1988
לעקרבים. רבות הזדמנויות ובעלת
 על מדברים שכאשר להזכיר, יש כאן
 יוצאי- שיש לשכוח אסור בכללותו, המזל
כלל שלהם שביניהם, הבולטים רבים. דופן

 באותו עובדים עדיין הם אם החדש. במקום
 או תפקיד למצוא שיזדרזו כדאי המקום,
 יותר גבוהה ההכנסה שבהם עבודה

 ספק אין יותר. ונעימים מעניינים והאנשים
 משתייכים הם אם גם הכל, רוצים שבכד

 מעט לא יש לעקרבים אד אחרים, למזלות
 שינצלו כדאי הזה המזל ואת השנה מזל

 משתנה. משהו באפריל ובמהירות. לטובתם
 דברים על יהיה הדגש אלא לרעה לא

 אנרגיה יקדישו הם לעבודה בנוסף אחרים.
 עבודתם זאת למרות אחרים. לנושאים רבה

 ונראה הסביבה, מצד בהערכה אותם תזכה
 גדולים פרוייקטים בראש לעמוד גם שיוכלו

אתגר. בהם שיש ומסובכים
כספים

 אלא השגה, יותר טוב יהיה המצב כאמור
 בענייני סיכסוכים צפויים ובסתיו שבקיץ

 לא משותפים. עסקים או צוואות, ירושות,
 כספים ולהשקיע למריבות להיכנס כדאי

 כה בין צידקתכם. את להוכיח כדי ואנרגיה
ייצא הצדק תקופה, אותה תום עם וכה,

 יביא זה מהלך עקרב. מזל של והשותפויות)
 בו. להתרכז חדש־ישן עניין לעקרבים

 שהם רק לא תחגוג. ממש הרומנטיקה
 דבר של בסופו תביא גם זו אהבה, יימצאו

 שנה זוהי שותפויות בענייני גם לנישואים.
 שותפות להקים שרוצה ומי מאוד, חיובית

 שישתמש בתנאי זאת שיעשה כדאי
 למצוא כדי החזקה העקרבית באינטואיציה

 קישרי- שמחפש מי המתאים. הטיפוס את
 וחולף, קל אופי בעלי מחייבים, לא אהבה

 עם מבקש שהוא מה את למצוא יתקשה לא
 השני, המין אצל וההצלחה האהבות שפע כל
 יופיטר של השפעתו את להדגיש צורד יש

 שחייהם נשואים זוגות על השביעי בבית
 של המצאותו טובים. אינם המשותפים

 אמיתות מוציאה הנישואים בבית הכוכב
 השטח פני על ועולה צפה וכשהאמת לאור,

 שאם לזכור יש לבוא. מאחרת לא הפרידה
 סימן זו, השפעה תחת נעשית כזו פרידה

 מגיע, היה הפירוד במאוחר או שבמוקדם
 אפשרות יש זה, חיובי כוכבים ובמצב
יותר. מתאים בן־זוג למצוא
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 המיקצועי, לעתידכם בקשר התלבטויות
 28ב״ תתקיים זה בעניין פגישה או שיחה

 הרצון למרות - בחודש
שאפ נראה לא הטוב,

 פי- בינתיים למצוא שר
 ידידים לבעיות. תדון
 רעיונות לפניכם יעלו

 30ב־ או 29ב״ מושכים
 קשור זה גם בחודש,

 צריד העניין. לאותו
 תפנית לעשות להסכים
 שונה תחום על ולחשוב

 אתם שבו מזה מאוד
המ - בכספים הקשור בכל היום. עוסקים

 רגיש. עכשיו מצבכם הוצאה, בל לפני תינו
* * *

 עם ומיפנשים מבילויים ליהנות ממשיכים אתם
 עצמכם את מוצאים אמם לפתע השני. המין מ׳

 מאוד ומקובלים מבוקשים
 רד תקופה זו מקום. בכל

 הזמן לא וודאי סאנטיח,
 שאי־ יתכן בבית. לשבת
 יציב לקשר להניע אפשר
 אינה זו ביטחון. ומשרה
להב אפשר שבה תקופה

 אבל לעתיד, מה דבר טיח
 הזמן את לנצל שלא חבל

לח מבלי מההווה וליהנות
כמ לעתיד. חשבונות שב
 וקשורים מאוד חשובים יהיו מחדל ידיעה או תב

 הבוס. עם עימות — בעבורה כספיים. לעניינים
★ ★ ★

 מוצאים אתם חשוב, מקום תופסת העבודה
 שאתם למה ומעבר מעל עסוקים עצמכם את

 נראה מראש. מתכננים
שת־ עליכם שסומכים

 העבודה כל את בצעו
האח מעניינת. הפחות

 נותנת לא לעבודה ריות
 יותר צעדים לנקוש לכם

 לא זה וברורים, חריפים
 כדאי לא וגם יעזור

 עם יחסים זו. בתקופה
 מאוד אחרים עובדים
 שמים אינכם רגישים,

 או תחתיכם לחתור שמנסה מי יש אך לב,
לב. שימו הטוב. בשימכם לפגוע לפחות

 אדום, אור אצלכם להדליק חייבים כספים ענייני
 אחר במקום או בבנק כלשהו, במקום בילבול יש

מב קשורים אתם שאליו
 לברר צריך כספית. חינה
 ש״נרמו לפני קורה מה

ה בתחום הפסדים. לכס
ל מצליחים אתם רומאנטי

השני, המין את מאוד עניין
במר עצמכם את ומוצאים

מ בכל תשומח־הלב כז
 זו נמצאים. אתם שבו קום
ש קשר לסיים בעיה לא
 כדי הציפיות, על עונה אינו

 בעבודה יותר. וטובים בריאים ביחסים להתחיל
 רחוק. לטווח משימה לחמן או להתחיל ניחן

★ * ★
 ה- ובקרב בבית עצמכם את מוצאים אתם

בכ מראש. זאת שתיבננתם מבלי מישפחה
 לפתע הופך הבית לל,

 הלב. תשומת למרכז
 טיפול הדורשים דברים

בחו הזנחתכו ושאותם
חיי האחרונים דשים

 עכשיו להיעשות בים
 שיפוצים תיקונים, כמו
 של מחדש אירגון או

 אינה הבריאות הדירה.
 ואין במיוחד, טובה

לטי לגשת אלא ברירה
הת על מראים בחודש 30וה״ 29ה־ פול.

הרומאנטי. מהתחום והתלהבות רגשות

5865801061

 עליכם מקשה המישפחה ובקרב בבית המתח
 שקט, חוסר חשים ואתם ולהירנע. מנוחה למצוא

ה ודאגות. פנימית עצבנות
לנ לצאת יהיה ביותר טוב

 זה וטיולים. ביקורים סיעות
 לימוד על לחשוב טוב זמן
אפי אולי חדש. שטח של

 טוב לא חדשה. שפה לו
 את יקבלו המישפחה שבני

מא מובן כדבר עזרתכם
 מתייחסים אינם הם ליו.

 כפי וכך. שלכם, לבעיות
להמ קשה עכשיו, שזה

להתר ועדיף במיוחד מתוחים 30ה־129ה־ שיך.
החודש. בסוף משמחת פנישה צפויה מהבית. חק

 יתכן אותכם, להדאיג חייבות כספים בעיות
 מהמצב לצאת הזדמנויות מוצאים שאתם

 או נמצאים, אתם שבו
 הצעה לבם שמציעים

ומושכת, מפתה מאוד
 להיכנס הזמן לא זה אך

 יש מסובכת. להרפתקה
 אי״סדר יותר סביבכם
רא משערים. משאתם

 כל את לסיים יש שית
שלקח ההתחייבויות

 ורק עצמכם, על תם
 לקחת תוכלו אחר-כך

 להיות עליכם הרומאנטי בתחום סיכונים.
 בסרוב. ולהסתכן יוזמה לקחת אמיצים,

* * *
 מתבצעים בדרך־הח״ס ואפילו בעבורה שינויים
 חשובה, תפנית לפני עומרים אתם אלה. בימים
 להשלים מתקשים וקצת

סי אין לשנות. הצורך עם
 על במהירות שתחליטו בה

 אתם אם אפילו דרככם.
 שמשביע במשהו עוסקים

 קצר זמן תוך רצונכם את
 בתחום לשינויים. תתכוננו

ל הולך פשוט הרומאנטי
 לשים שלא אי־אפשר כם.
 המושכת להופעתכם לב

 ם• המרתקת. ואישיותכם
 והחמדה עקשנות אומץ, מנליס אכן השני המין

 כספכם. על שימרו זו. בתקופה לבד אינכם ואתם
★ ★ ★

 הפשיטות התכניות את אפילו לבצע קשה
 מ- עייפים, אתם מאליהן. והמובנית ביותר

לח ומטים חוסרי״מרץ
ה מצב במהירו\ג. לות
 משהו טוב, אינו רוח

וק לדיכאון, לכם גורם
 האצבע את להניח שה
להר עליכם הגורם. על

בי ושינה, במנוחה בות
ה הגיע לא עוד נתיים

חד דרכים לחפש זמן
 זמן לעצמכם תנו שים.

בנובמ 10ה״ עד לפחות
 ה־ יותר. צלול יהיה הראש לאחר־מכן, בר,
קשים. בנובמבר 2ה״ עד באוקטובר 31

863260361— 31313311

נ1עק
ר 22 ב ו ט ק ו א  ־ ב

ר 22 ב מ ב ו נ ב

הע במקום צפויים וויכוחים סיכסוכים הבנות, אי
 על מתעקשים אתם בחודש. 30ב־1 29ב־ בודה

 שאינכם משום רק דעתכם
ש למה להקשיב מוכנים

אינ להציע. השני לצד יש
מיד, להחליט חייבים כם

ה לצד שתתנו כדאי אבל
 שאתם התחושה את שני

ול לקראתו לבוא מוכנים
 לכם שיש הכעס התפשר.

כל־ לא שונים אנשים על
 שאינכם יתכן מוצדק. כך

 המון שיש מכיוון אשמים
 נסיעה בסביבתכם. טובה לא ותקשורת בילסל
 להדחות. או להתעכב עלולה מתכננים שאתם

* * *
תוכ לתכנן רצוי לא מאכזב, ודי מעייף 28ה-

 יהיה אחה״צ 29מה- וקשות. מעייפות ניות
א וכה כה בין, קל. יותר

 עצמכם את חשים תם
 עתידכם מבולבלים. די

 מטריד, מאוד המקצועי
הפ את מוצאים אינכם

 המציקות. לבעיות תרון
לה הזמן לא בהחלט זה
 זה, בעניין להחלטה גיע

לרעיו להקשיב כדאי
 אך הצעות, לשמוע נות,
 ולהחליט להתלהב לא

 ישתבש. משהו יותר שמאוחר משום ברגע,
 מקובלים. מאוד אתם - הרומאנטי בתחום

★ ★ *
 בילחי־צפויות, בבעיות נתקלות ללימודים תוכניות

כל על במאבקים להמשיך מרץ לכם אין כבר

ר 20 א ו נ י ־ ב
ר 18 א ו ר ב פ ב

4 "
קשת

ר 2{ ב מ ב ו נ  ־ ב
ר 20 ב מ צ ד ב

 להציק, עלולה אות
טוב תרגישו כבר

 לכם, הובטח שבזמנו דבר
אנ מתקיים. אינו ועכשיו

 ליב־ טוב את מנצלים שים
 כל להבין ונכונותכם כם

 זה השני. לצד שיש קושי
 להתעקש הזמן לא אומנם

 הדבר את תשיגו שלא כיוון
 אולם מעונ״נים. אתם שבו

תצלי ואולי קצת. המתינו
בד הנוגעים את לשכנע חו
 הבר׳־ בכם. להתחשב בר

 השבוע סוף לקראת אולם
לחדל. נסיעה צפויה יותר.
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