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מדים
בנימיני

החודש: מזל

די ג
 של עתידם

מבודסמים

 בהם. לעמוד יוכל שהוא ודאות שאיו גרים
התקדמות. זאת בכל לו, צפויה 1989 לקראת

 רעה. לא שנה לו מצפה — שלון אריק
 אהוד יהיה מעמדו. את לחזק יצליח הוא

ומע אוהדים של גדול ציבור בקרב יותר
 במיפלגתו. יותר חזקה עמדה ויתפוס ריצים

 שאיפתו את להגשים יצליח לא השנה גם אך
 הוא שאליו לתפקיד, יגיע ולא העיקרית,

נכסף.
 קשה, מתקופה יוצא — מילוא רוני

בבי יתחזק מעמדו יותר. קלה משנה ויהגה
 שהיתה שלו, הפופולאריות ובמיפלגתו. תו

תעלה. בירידה, לאחרונה

 תכונות שתי מיקרה. זה אין החודש).
 ופירסום. להכרה להגיע להם מסייעות

 בחוש- ניחנו גדי בני כישרונם. הוא האחת
 זה אץ בולטת. במוסיקליות וכן מפותח קצב

 מוסיקלי, הוא זה למזל ששייך מי שכל אומר
המזל. מבני רבים אצל מצוייה זו תכונה אך

 גדי לבני מאוד שעוזרת השניה, התכונה
 והחריצות, השאפתנות היא לגדולות, להגיע

 ול- להכרה להצלחה, הגדיים את שמביאים
יר יפה איינשטיין, אריק האמנים פירסום.

 אסתר רביץ, יהודית גאון, יהורם קוני,
 צפיר וטוביה אלוני מירי רז, רוחמה שמיר,

זה. למזל ששייכים ממי חלק רק הם

 החדשה האזרחית השנה של תחילתה
 שיהיו והתוכן הצורה לגבי תהיות מעוררת

 היא עצמן על החוזרות מהשאלות אחת לה.
ב ידועי״שם אנשים של עתידם יהיה מה

 שחקני־ ,זמרים פוליטיקאים, ובעולם: ארץ
 במרכז שנמצאת דמות כל או כדורגל

הציבורית. תשומת״הלב
פוליטיקאים •

 בן ראש-הממשלה, — שמיל יצחק
 משתייך, הוא שאליו למזל, מאזניים. מזל

 למלא מאוד עליו יקשה קשה. די שנה צפויה
הכי מכל אליו יופנו ההתקפות תפקידו. את

ובעו במדינה לה, מחוצה במיפלגתו, וונים:
מבטיח. הפוליטי שעתידו נראה לא כולו. לם

 כבן- אריה. מזל בן — פלס שימעון
 בקאריירה קידום של שנה לו מצפה אריה

 לא לכן שקודם גורמים, מצד ושיתוף־פעולה
 תיק״ אך קשר. או מגע עימו ליצור הסכימו

 להתעלם נטייתו מדי. גדולות יהיו וותיו
 את לפרש לו תגרום הלא״געימים מהדברים
 יחזור אם שגם כך מוטעית, בצורה המציאות

 יהיה לא ראש״הממשלה תפקיד את למלא
 לו שמצפה הטובה השנה למרות רב. לזמן זה
לטווח״ארוך. הישגיו יהיו לא

 קשה. מתקופה יוצא - לבין יצחק
 י באופן רק אך טובה, די תהיה הקרובה השנה
את- בפניו מציבים 1988 קיץ־סתיו חלקי.

? ב ר
קשה מתקיפה ייצא

ארזי
טיסת חיצאית

מלמיליאן
הצלחה

 שנה היתה 1987 שנת — ניסים משה
 את העלה יופיטר כוכב עבורו. מאוד טובה

 גם הוא הציבור. בעיני שלו הפופולאריות
 עד מרשימים. להישגים להגיע לו איפשר
 ממצב- ליהנות ימשיך הוא 1988 מרץ חודש

 לתקופה יכנס מכן לאחר אך טוב, כוכבים
 הטוב השם במעמדו. לירידה צפוי הוא קשה.

 את יפנו זוכה, הוא שלה והאהדה, שרכש,
העם. מצד לאכזבה מקומם

 לא הוא גם גדי. מזל בן — אלנס משה
 מאבקים לו צפויים השנה. דבש ילקק

 מקורביו את לשכנע יצליח לא הוא קשים.
 לא-נוח מאוד במצב עצמו את וימצא

 למעט יזכה אך קשה, יעבוד הוא ומבודד.
 רבה תועלת יפיק הוא זאת למרות תודה.

שילמד. ומהלקחים שיסיק מהמסקנות
זמרים •

(מזל גדי למזל משתייכים רבים זמרים

 זו תהיה לא כאן, שהוזכרו הזמרים, לכל
 בעיכובים ויתקלו קשה יעבדו הם קלה. שנה

 שלא אומר זה אין ושעל. צעד כל על ובבעיות
 יהיה שלהם הישג שכל אלא להתקדם, יוכלו

 עם במאבקים במילחמות, בקשיים, מלווה
 הם שעימם האנשים, מצד ובדיכוי הסביבה
 להם מצפה זאת, בכל אך, חיים. או עובדים
 אותם. שתחזק משמעותית, מאוד תקופה

 בטוחים יותר יהיו הם זו תקופה כשתסתיים
 שתביא מההתקדמות, יהנו גם ואז בעצמם,

ושביעות־רצון. סיפוק עימה
 -בן־מזלאריה,כשארהאריות גוב גידי

 בקאריירה. משמעותי מקידום הוא גם יהנה
 תהיה האחרונה, בשנה בה שזכה ההצלחה,

 הוא השנה. לו מצפה שעוד זו לעומת קטנה
 ברעיון כולם את יפתיע אך קשה, יעבוד
 שבהתחלה יתכן מוזר. ואף מקורי חדש,
 זה כאמור, אולם, זאת, לקבל קשה יהיה
מסחררת. הצלחה לו יביא

 קשת בני״מזל כל כמו — סנדרסון דני
 למרות קשה. מתקופה נפרד הוא גם

 היתה שלא ספק אין השנה, מאוד שהצליח
הוא הקרובה בשנה עבורו. קלה תקופה זו

 ובין קידום, לבוס
 קשה מתקובה יצא

 לתקוכה ״ננס ניס■□
 ״שאו שוון קשה.

קשה ורשמיו במקום.
 הקהל את ולהלהיב לשמח לשעשע, ימשיך
מתמיד. אהוד ויהיה

 מאזניים כבת־מזל — ארזי ירדנה
 אך קשה, עבודה שבתאי כוכב ממנה ידרוש

 להערכה תזכה והיא טובות, יהיו התוצאות
אותה. גם שיפתיעו ולאהדה

ה ט י  שנה לה מצפה טלה כבת-מזל — ר
 לחייה הקשורים ומשברים, קשיים קשה. די

 אותה. יפקדו שלה ולקאריירה האישיים
 על לחשוב כדי פסק-זמן לקחת תצטרך היא
שונה. תדמית לעצמה לבנות וכדי שונה דרך

כדורגלנים •
 שור, בן־מזל - מלמיליאן אירי

 יופיטר כוכב של מכניסתו מאוד שיהנה
 בשטח- הצלחה לו יביא זה כוכב למזלו.

 הקרובה בשנה האישיים. ובחייו הספורט
 לראות ביתו, את לבנות להינשא, יוכל אף

 בקאריירה משמעותי מקידום וליהנות עולם
שלו.

 לשנתיים בהשוואה — ארמלי זהאי
 שנה יחסי, באופן לו, מצפה האחרונות

 יוכלו שוב קבוצתו ושל שלו האוהדים טובה.
 הטוב, ומזלו חריצותו כישרונו, על לסמוך
 מזל בני שאר את כמו אותו לפקוד שיחזור

קשת.

הם לטובה. מפתיעים יהיו בחודש 7וה- 6ה- *
רומאנטיות פגישות בילויים, איתם יביאו *
 בשטח- הצלחות וכן *

 או היצירה הספורט,
נשק זאת בכל הבידור.

 או שנוהג למי סכנה פת
בה. שיש בעבודה עוסק

ק אלה בימים סכנות.
להי חזקה נטייה יימת

 ניתן אך בתאונות, פגע
על אלה תאונות למנוע

ה זהירה. התנהגות ידי ,
נו פחות יהיו 10וה״ 9 *
הרג תתכן מעומס־עבודה, כתוצאה חים. י
יותר. טוב יהיה שוב מה-גג אך שת-חולשה, *
* * * *
7ב־1 6ב־ אתכם להעסיק ישוב! נוערים ״נ•1ע £
 ..להוצאות להיכנס עליכם יהיה שזב בחח־ש. *
או בעלי־סלאכה להזמין י
ש חשוב אביזר לרכוש *
להסתדר. קשה בלעדיו *
בחר 8םה־ יזתר קל יהיה *
נסיעה 1א בילוי. י1צפ דש. *
א אדם בחברת תפת1נוש *
האחרונה בתקופה הנב. *
לא בצורה חייכם מתנהלים *
מח אירען דרוש מסודרת. *
הוד חרשת העבודה דש. י׳
פרק יותר. רציניח ״חסות *
תשוסת־ליבכם. את מחייב חה יפתח, חדש *
הסיקצזט׳, לתחום הקשנחת הצעות יביאו ידידים *
* * * *
 טוב. מרגישים אינכם קלה. תקופה זו אין ♦
תוק- וסחרחורות בחילות עייפות, חולשה, ,
 לכך בנוסף אתכם. פות ♦

 או בהורים לטפל עליכם
 שאינם בני״מישפחה,

 זה כל בטוב. חשים
 אך אתכם, מדאיג אולי

 אין הבריאות בנושא
התו לחשוש. מה לכם

יחל הלא״נעימות פעות
 לבריאותם באשר פו.
 המצב כאן ההורים, של
10ב־ או 9ב־ פשוט. לא

או אחים עם סיכסוך שיהיה יתכן בחודש ,
לעבודה. עמיתים עם בעיות יתכנו גיסים. ♦

 במפתיע. סכום־כסף תקבלו בחורש 7ב־ או 6ב־
ם שאתם מכפי יותר תוציאו אל ד ס  להרשות י

 לדחות וכדאי לעצמכם,
הכר שאיוה הוצאה כל

 9ב־ פנישה או נסיעה חית.
 עלולה דש1בח ב־סו או

לה־ כדא׳ לאכזבה. לנחם
 אלה ביסים בבית שאר

 עם מלהסחכסך ולהימנע
צוד אתם אם נם שבנים.

 להוכיח תצליחו לא קים
 צפניה 12ב־ או ב־וי זאת.

 אחד של בריאותית בע״ה
מבולב אתם הרומאנטי בתחום מבני־המישפחה.

 לטובה. ישתנה והמצב בסבלנות. המתינו לים.
* * *

 הלומד או העובד לפרס ראויים אתם
 העבודה מדי, קשה עובדים אתם המצטיין.
 בבריא- לפגוע מתחילה

מבו מאוד אתם ותכם.
להער זוכים ואף קשים

 אך מקום, בכל כנה כה
 שבן־אדם למה גבול יש

 עצמו. על לקחת מסוגל
ב צפויה לחו״ל נסיעה
תת שהיא חשוב קרוב.

 ש- אדם, בחברת בצע
ב עובדים. אתם עימו

צפו בחודש 14וב״ גג
 ברו- מבוגרים. להורים בעיות״בריאות יות

 השבוע. מבוקשים מאד אתם - מאנטיקה
★ * ★

 המתח ומדבדכים. מעייפים בחורש 7וה־ 6ה־
 הי1ז החיים. את עליכם מקשים לאחרם והדאנה

דה־ תוכל! שבה תקופה.
מ־ קרלים. מחמאנים ח1נ

ומבילו׳ בתחביבים. עיסנק
אזו בהם שיש במקומות.

 אך מחייבת, לא1 עליזה רה
 ואח מרשים שאינכם נראה

 התקופה וחבל. לעצמכם,
עו בת־השנת״ם, הקשה.

 כדאי בקחב. לחלוף מדת
 על חיוך סוף־סוף, שתעלו,

משמ הפתעה השפתיים.
 בחודש. ו2ב־ או ו1ב־ צפויה הכספי, בתחום חת,
בחודש. 14ב־ 1א 13 ב־ לביקור נסיעה תדחו אל

מקדי אתם מרוצים. אינכם האחרון בזמן
 ולבעיות מגורים לענייני מדי רב זמן שים

כרוך, זה מישפחתיות.
 בהוצאות השאר, בין

 אינכם שאותן, כספיות,
לעצמ להרשות יכולים

זמני, עניין זה אך כם.
 לשוב תוכלו ובקרוב

 יותר ההולם לסדר״יום,
ב שלכם. הרצונות את
 צפו- בחודש 12וב־ גג

ב מדהימה הצלחה ייה
 סוף- הרומאנטי. תחום

 ידיעה מבוקשכם. את להשיג תוכלו סוף
לכספים. קשורה בחודש 1ב-ג משמחת

* * *

 6ב־ חשנב מקום לתפוס שבים מיקצועיים שיניים
 לסימם להניע כרי אלה ימים נצלו בחנדש. 7ב־ א!

 ה־ לעח־דכם בקשר סופי
 ד חוסר־הימלת מיקצוע׳,

 פניכם, מועחת לאן החרט
 טר הזדמנויות לאבד גורם
 העיקר תתלבט!, אל מת.

 אפשר כבר. שתחל:ט!
 האינטואיציה על לסמוך
ל אתכם שתוביל שלכם.

 סיב־ לבם. המתאים מקום
 שכנים או ידידים עם ך1ס

 מעומת. התייחסות מקבל
 נוסף. זמן עלי! לבזבז שווה לא העניין. את עיזב!

בריאות. לבעיות לבם ערמת רבה עייפות

עקת

 שאתם חשובים קשרים או לחו״ל נסיעה
 רחוקה בארץ שמתגורר מישהו, עם קושרים

עכ אתכם מעסיקים
 זמן להקדיש חשוב שיו.

ל אפשרות זה. לנושא
 מקום־העבו- את שנות

בסוג־ להתחיל או דה
 תעמוד שונה עבודה

 כדאי השבוע. לפניכם
 זו הזדמנות לנצל לכם

 לכם נראה אם אפילו
שהתנ או נמוך שהשכר

 על עונים אינם אים,
 המצב, את ולשנות למהר עליכם ציפיותיכם.

מדכאת. די כרגע חיים אתם שבה הדרך

 ־ גנובמבר 2{
בדצמבר 20

 טוב לא להתיש עלולים אתם בחודש 7וב־ 6ב־
כספיים. בעניינים בני־מישפחה עם !להסתכסך

 ברכך תיקחו שלא כדאי
אחרים. של בעיות ללב
טוב־ אח מנצרם אלה

ובינ !מסירותכם, ליבכם
 בעקיפין פעעים אף תיים,

 עדין הכנחנת בבריאותכם.
 וחשוב אליכם 1שב לא

ושינה. מנוחה על להקפיד
 עכשיו עולה לחדל נסיעה

 שצפנ״ם יתכן הפרק. על
 ר עליכם ויהיה עיכובים

 כדאי בחמאנם־קה. מהמקוריח. שונה תכנית תכנן
 הפעיל. ולהיות ליזום השני לצד שתיתנו לכם

* * *
 הצלחה על מראים אומנם בחודש 7וה״ 6ה־

 אנשים מצד נכונות על וכן השני, המין בקרב
 לקראתכם לבוא שונים

 אך, עבודה, בענייני
 תקופה זוהי זאת, בכל

 אינו מצב״הרוח קשה.
 לקויה. יבריאותכם טוב

ול לחלות נוטים אתם
וההת המרץ את אבד

שמתח מה כל להבות.
 זה לעשות לכם שק

להת מכולם, להתרחק
 או ולחשוב לנוח, בודד,
אינ לבד כשאתם גם אך העתיד. את לתכנן

 קשים. 9וה- 8ה־ למנוחה. זמן מוצאים כם
* * *

 יהיה חשוב. מקום לתפוס שבים עבודה ענייני
שהצעתם. ותוכניות רעיונות על להיאבק עליכם

לעבו שותפים או עמיתים
בדר עליכם. מקשים דה

 מנסים הם שוננת כים
 את בכם!להכתיב לשלוט

להתח מבלי רצונותיהם.
להת חובלו בדעתכם. שב
 ו4ב־ או 13ב־ כך על גבר

 בעמדה תהיו אז בחודש.
 שתפעלו וכדאי חזקה

 ו2ב־ 1א 11ב־ במהירות.
 הצלחה צפניה בחודש

מוחלטת סודיות למיבחני־נהינה. שניגש למי
לח״־התש. הקשור בכל עדיין דרזשה
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