
**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

+****************♦*+****הורוסהוס** *****> .♦*+ +**:*> ******+***■ ***■ **********.

מרים
בנימיני

החודש: מזל

 הטוב המזל
 בני שר
1פ88ב־ דל■

 גם למדי מוזרה היתה האחרונה השנה
 הדליים מתמודדים רוב פי על דלי. מזל לבני

 ממנה. נהנים ואף מוזרות כל עם היטב
 אך שלהם. הראשי האוייב היא השיגרה

 שלא מסתבר 1987 שנת את כשמסכמים
במיוחד. מעניינת שנה זו היתה
 ולא השינוי את חיפשו דלי מזל בני

 1987 סוף לקראת דק למצאו. הצליחו
 בעיקר התייחס השינוי לזוז. משהו התחיל
 לפחות, חלקם, אולם הקאריירה, לתחום

אחרים. בתחומים גם חייהם את לשנות רצו
 בפברואר 1ה־ עד בינואר 27ה־ ילידי

 את מצאו לא הם גם אן קיצוני, שינוי עברו
 מיסגרת השנה יבנו שבה המהירות, דרכם.
 גם תפתיע המוכרת, מזו ושונה חדשה
אותם.

 אף עומדים, בפברואר 5ה״ עד 1ה־ ילידי
 שאר בחייהם. מהפכניים שינויים בפני הם,

 יעברו אם אלא מרוצים, יהיו לא הדליים
 שטח ללימוד שיפנו או אחרת, לעבודה

 בלתי שנה לכולם תהיה 1988 שנת חדש.
 שנה זו תהיה לא לאחרים, ביחס אולם נוחה,

 הם להיפך, אף ואולי לדליים, גרועה כה
משאיפותיהם. נכבד חלק בה להגשים יוכלו

 שליטי שהם ואוראנוס, סטורן הכוכבים
 גדי, למזל הבא בחודש עוברים שלהם, המזל
באוי שקשור ,12ה־ לבית עוברים הם ובכך
 ובצורך סגורים, במקומות ניסתרים, בים

 מטרה למען או הזולת, למען להקריב
 אמון״יתר מלתת להישמר עליהם כלשהי.

 הבריאות גם בהם. לפגוע עלול זה באנשים,
והתייחסות. תשומת״לב יתר תדרוש

 תביא שור למזל יופיטר כוכב של כניסתו
 מקום־המגורים, את לשנות חלקם את

 דירתם. את להרחיב או להגדיל ולהחליף,
 מיש- את להרחיב דווקא יחליטו אחרים
זאת, יעשו הדליים שבין הנשואים פחתם.

 הפנויים ואילו נוסף, תינוק באמצעות
 והמגורים המישפחה תחום להינשא. עשויים

 זו. בשנה ופורה פעיל מאוד יהיה
י1988ב־ מצפה מה

וקאריירה עבודה •
 לא אומנם הם שינויים, צפויים זה בתחום

 הדליים יוכלו סוף־סוף אך בקלות, יגיעו
 מומלץ יותר. ומעניינת שונה מיסגרת למצוא

 מקום. באותו פברואר חודש את יעברו כי
 שאליו הכיוון מהו יבינו הם החודש בסוף רק

 מארס כוכב יכנס באפריל לפנות. עליהם
 יתמלאו הם דחיפה. להם יתן וזה דלי למזל
 מסוגלים שהם ויחושו מחודש, במרץ

 יתבצע למעשה וכאן, דבר, בל עם להתמודד
המיוחל. השינוי
כושר־ ,עצמאות להוכיח יצטרכו הם

 אין אלה בתחומים ויכולת־התמדה. אירגון
 להתמודד יוכלו שהם כך חלשים, הם

 יחליפו שלא מי הדרישות. עם בהצלחה
שיו חדש, תפקיד לפחות, יקבלו, מיסגרת

 העבודה ולעבודתם. לחייהם עניין סיף
 לא הסביבה עם והיחסים קשה תהיה עצמה

 שצפוי הקידום, זאת, בבל אך פשוטים, יהיו
 המאמץ על אותם יפצה בקאריירה, להם

שהשקיעו.
חברה #

 מתסכלות היו האחרונות השנתיים
 שהו וסטורן אוראנוס החברתית. מהבחינה

 לחברים לחברה, שקשור ,11ה- בבית
 להם יחפשו שהדליים לכך וגרמו ולשאיפות,

פני על בדידות יעדיפו שאף או שונה, חברה

 בתחום המיוחל חשינו■
 בתחום ■תגשס. העבודה,

. — י3הבס ו ט י  ש
כסק־זמן השנה באהבה,

 ספגו הם הקודמים. והידידים החברים
 מקרובי״ ואף מידידים רבות אכזבות

 חברים כאל התייחסו שאליהם מישפחה,
 שהחברה חשים הם עכשיו כבר דבר. לכל

 צרכיהם את מספקים אינם והחברים
אותם. מפחידה והבדידות

 ביחס אבל לבד, ממש אינם אומנם הם
 מרגישים בהחלט הם רגילים שהיו למה

 הזמן הגיע חיובי. מצב זהו אך בדידות.
אמי ידיד מיהו ויבדקו חבריהם, את שישנו

 להם שהנחיל מי את שירחיקו עדיף תי.
 ללמוד יוכלו הם הנותר בזמן אכזבה.

 תובן להם ולהוסיף חייהם, את ולהעשיר
ועניין.

בריאות •
 יותר רגישים יהיו הם הקרובה בשנה
 הגב בבעיות לטפל יצטרכו הם מתמיד.

 לא- לרפואה שיפנו כדאי אותם. שפוקדות
חדשות דרכים ויחפשו קונבנציונאלית,

 טוב סיכוי להם יש השנה בבעיה. לטפל
 יעסקו הם עצמם. על מאוד ולהקל להצליח
 או בבתי-חולים ויבלו בריאות בענייני

הברי מצבם בגלל אם זה, מסוג במוסדות
בני־מישפחה. של או שלהם אותי

כספים •
 הכספי מצבם היה לא האחרונות בשנים

 הרבה קל השנה להם יהיה זו מבחינה נוח.
 להם יחסרו ולא יחלפו, והדאגה הלחץ יותר.

 בסוף הכלכלי. מצבם את לשפר אפשרויות
 מסויימת, בעייה להם תהיה והסתיו הקיץ

 בהשוואה בלבד. זמנית תהיה היא אך
 טוב, המזל בני של מצבם יהיה לאחרים
 לאנשים לסייע ימשיכו הם וכהרגלם
 להם, שהגיעו כספים, ,לעזרה. הזקוקים

 קושי. ללא עכשיו יתקבלו מה, משום ועוכבו
 אביזר כל או מכונית דירה, לרכוש יובלו הם

להם. שדרוש אחר

לבינה שבינו ומה •
 בני של הרביעי בבית שיימצא יופיטר,

 חלק יביא ולבית, למישפחה הקשור דלי,
 או מישפחה, להקים שעליהם למסקנה מהם

 שכבר למישפחה בכובד-ראש להתייחס
 הבית יתפסו הקרובה בשנה הקימו.

 ונוס, כוכב בחייהם. חשוב חלק והמישפחה
 יולי, ועד מאי חודש מסוף בנסיגה שיהיה
 יעמדו קיימים וקשרים עליהם, גם ישפיע
 להתמודד יאלצו אף חלקם למיבחן. מחדש

ופרידה. ניתוק עם
 חדשים, בני״זוג להכיר יוכלו אומנם, הם,
 בקשרים שיצליחו להאמין קשה אולם

 יוכלו נובמבר מחודש בקיץ. שיתחילו
 השנה וטובים. חדשים בקשרים לפתוח

 הרפתקות-אהבה להם תביא לא הקרובה
 גם להיפך, מחייבות. ולא קצרות קלילות,

 בחוסר- ולהתייחס להמשיך יוכלו אם
 מטעמו יאבד זה לקישרי-אהבה, רצינות
הטוב.
 קבוע אחד, בקשר להסתפק יעדיפו הם

 מבלי ולקבל להעניק יוכלו שבו ורציני,
 השנה ומוגבלים. חנוקים לחוצים, שירגישו
 שנת לקראת פסק-זמן להם תשמש הקרובה

 ולהעצר לנשום זמן להם יהיה לא שבה ,1989
 להם. שיהיו הרבות פרשיות-האהבה בל בין
.1989מ־ רק יקרה זה כל כאמור, אך,
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 מתמיד. חשובים להיות הופכים החברה חיי
תצ ולא ציבורית, בפעילות מעורבים תהיו

 מחברים להתרחק ליחו
 עשויים הם ומידידים.

בביקו אתכם להפתיע
משות ובתוכניות רים

 מרענן בהחלט זה פות.
 צפוייה לכם. ודרוש

 21ה- בין רבה עייפות
ש יתכן בחודש. 23ל-
 אך בטוב, תרגישו לא

מ מהר מכך תתאוששו
הופ כספים ענייני אוד.

 בחודש. 27וה־ 25ה- בין חשובים להיות כים
 צפוי. לא ממקור שיגיע לסבום-כסף צפו

★ * ★
 תצמר־ עכשיו לאחרונה. ההנחה קצח הקאר״רה

ד הזדמנות כל לנצל מ  קידזםכם. למען לעשות כ
 לשפר אפשרות לכם יש
 לעצי ולהשיג שימכם. את

ש זה קיחם. מכם  את חר
ד ■חסי־הציבור שיפזר  ש

 זקוקים מבערים הודם כם.
 שתצטרס מראה לעזרה.
אצ לבקר תכניות, לשעת

 לעבור להם לסייע ואף לם.
 ה־ הקשה. התקופה את

 ד להציק עלולה בדאות
בחו 25וה־ 23ה־ בין כם

 מאוד. אתכם ■קרב בנ״הזת עם משותף מלוי דש.
 בחודש. 27ב־ או 26ב־ צפויה חמאנטית חוויה

★ * ★
 על לחשוב תוכלו עכשיו משתפר. מצב-הרוח

לחו״ל. נסיעה על אף ואולי קצרה, חופשה
אח ארצות עם קשרים

מ מרץ בכם יפיחו רות
 צפוייח הצלחה חודש.

ובבחי בלימודים לכם
 מזל של חודש זהו נות.

 הכל לא אולי עבורכם.
 למה ביחס אך וקל, טוב

 סוף־סוף תוכלו שהיה,
 סיכסוך לרווחה. לנשום

 ואחריות סמכויות על
 על בעבודה, לפרוץ עלול

 גבכם. מאחורי שנעשתה פעילות של רקע
העליונה. על כשידכם תצאו דאגה, אל אולם

אי 21 מ  - ב
ביוני 20
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 לכם הקרובים ושל שלכם הבריאות לבם. קשה
 מצפה ■אוש. תתפסו אל אך מאוד. אתכם מדאינה

 לא חודש אומנם. לכס.
 ד ־חלוף, כשהוא אך קל,

לפברואר, 19ה־ סביבות
בכס יותר. קל לכם יהיה
 זהירים להיות עליכם פים.

שהמ של כספים מתמיד.
לאחדותכם. הנתונים פחה

שינו שונה. נישה מחייבים
להת עלולים קיצוניים יים

להפ עלולים ואתם רחש
 כספי ואת כספכם את סיד

הפת לכם צפויות הרומאנטי בתחום הסישפחה.
 בנ-זונ. של לחזרתם קשורות אלה נעימות. עות

* * *
ה בחודשים היטב מוסתרת שהיתה בעיה

עכ השטח. על-פני ועולה מתגלה אחרונים
 להתמודד תצטרכו שיו
ול קרובים אנשים עם

לתנ במהירות הסתגל
 שיווצרו. החדשים אים

 לבוא תוכלו לא הפעם
שת וכדאי בדרישות,

 לקראת ותלכו וותרו,
 מ- אתם שבחברתו מי

 אתם בעבודה עוניינים.
ול להתקדם ממשיכים

 יש אומנם חיל. עשות
 זמניים. אלה אך קשיים, בפניכם שמציב מי
 משמעותיים. יהיו בחודש 27ה- עד 25ה-

★ ★ ★
 שיעסיקו הנושאים שני הם והבדאות העבודה

 תוטל לפתע הקרוב. האסטרולונ׳ בחודש אתכם
ו נוספת, אחדות ערכם

 שמשום מ׳, את תחליפו
 את למלא יכולים אינם מה,

 לעבודה בנוסף תפקידם.
לבד־ תמיד. כמו תעזרו.

ידי או שכנים סישפחה,
ם לעזרתכם. הזקוקים ד

בראות את מזניחים אתם
תוכל! לא והפעם כם,

 שמציק ממה להתעלם
לטי לנשת עליכם לבם.

 הזנתה ההוראות. כל אחר־ ולמלא רפואי פול
מסוכנות. ואף קשות לתוצאות להביא עלולה
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מאזנ״ט

ב חשוב מקום עכשיו תתפוס הרומאנטיקה
שית יתכן יותרז עליכם אהוב ומה חייכם,

 לנתק דחוף צורך עורר
מו אינם שכבר קשרים
 אי- דבר. לבם סיפים
 ביחסים להמשיך אפשר

 ש- כדאי אך מאכזבים,
 כדי להחליט, תמהרו

ההז את תחמיצו שלא
 שיהיו הרבות דמנויות

 גם הקרוב. בחודש לבם
 מוצאים אתם בעבודה

 אנשים ופוגשים עניין
 המקוריים מהרעיונות המרוצים חדשים,

 מגלים. שאתם הרבה ומהיצירתיות שלכם
* * ♦

 יתכן מתמיד. יותר אחכם מעסיקים מנורים ענייני
 לכם תהיה מקוס־המנודס. את לשנות שתצטרכו

חד דרה לרכוש הזדמנות
 נוח למקום לעבור א! שה

ההחל את תידחו אל יותר.
ד המתאים הזמן זהו טה.  ד
 ד אז דירה לרכישת תר

 אתם בעבודה החלפתה.
 חיובי. שינו־ לפני עומדים

 כדאי אך לחשזש, ממה אין
ש לשכר לב לשים מאוד

 לכס. לשלם מתכוונים
 — הרומאנטי בתחום

 הק״־ הקשרם ובח־זורם. בהצעות מוקפים אתם
 המדהימה. הצלחתם בגלל בסכנה נמצאים מים

* * ★
 בן כמו עכשיו. לכם צפויות רבות נסיעות
 עם ושיחות היכרויות פגישות, לכם צפויות

 לעזור שיכולים אנשים
ה בעיות. בפיתרון לכם
ל ממשיך הכספי מצב

נכ אתם אתכם. הדאיג
 להוצאות עכשיו נסים

שתמנ ובדאי חדשות,
התחייב מהלוואות. עו

 תגרומנה חדשות ויות
 מ- לצאת יכולת לחוסר

רו פגישה התיסבוכת.
 צפויה מוצלחת מאנטית

 גם אתם אלה בימים בחודש. 25ל־ 23ה- בין
בהגרלות. קטנים בסכומים לזכות צפויים

עוןת

 ־ בנובמבר 2{
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א מתמיד. חשובים להיות הופכים כספים ענייני
םת!כ־ היו שלא נדולות הוצאות לפני עומדים תם

קצרה נסיעה מראש. ננוח __
 יביאן מיקריח פגישה או

 סהדאנה ולהקלה למיפנה
בחו חלקכם מנח שהיתה

 המנד לבעיית האחרון. דש
 מאד לכס שמציקה דם.

 ד 22ה־ בין ן1פיתר ימצא
לפ תצטרכו בחודש. 24

 ובתקיפות במהירות עול
 לפרטים נם לב ולשים

 פנישה ביותר. הקטנים
 בחודש. 27וה־ 25ה־ בין משמחת רומאנטית

 ברת־ביצוע. נראית בן־הזונ עם משותפת תכנית
* ★ *

 קל כבר יהיה המזל בתחילת שנולדו לאלה
 ו- חולשה להרגיש ממשיכים האחרים יותר.

ל עליכם חוסר-מרץ.
 בריאותכם. על הקפיד

 מבינים אינם הזוג בני
 המוזר מצב־הרוח את

 מגיע שרויים. אתם שבו
 בענייני הסבר. להם

 בשורות צפויות כספים
 תוכלו עכשיו משמחות.

לז או להרוויח לקבל,
 ולבצע בסכום-כסף כות

 כמעט שנראתה תכנית
 לפגוע עלולים מיותרים דיבורים דימיונית.

 פיכם. מוצא על הקפידו בכם. או בעבודתכם
* * *

 תחושה לכם תהיה קל. יהיה לא הקרוב החודש
קרובים. מאנשים ואכזבה עצב בדידות, של חזקה

עצמ את שתבדקו כדאי
 שלא שפנעתם יתכן כם.

 שמצפה מי ויש במתכוון,
אי הבריאות להסבר. מכם

להת אף ועלולה טובה נה
 לרד שתינשו כדאי דרדר.

 ר הבעיה מהי ותברח פא
בשו ממנה. להיפטר איך
כס בענייני משמחת רה

 24ל־ 22ה־ בין צפניה פים
 חשובה פנישה בחודש.

לע יכולה היא אנחה. תדחו ר השבוע תתקיים
שקועים. אתם 1שב הפחייקם א לקדם לכס זור

נתשי.(;(. ■■!!11
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