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 נעבר סבלו שמהם קשים זמנים על אותם
 מוח- אינו שהטוב לזכור יש אן רחוק. הלא

 הכוכבים שבה נשגה וגם לעולם, מאמלט
 נוחים חודשים יש טוב, במצב נמצאים

במ טובה שנה זו תהיה יחסית אן פחות•
לשוורים. יוחד

שורז מזל לבני השנה יקרה מה
 הגדול, המיטיב גם שנקרא יופיטר, כוכב

 ליהנות המזל לבני ומאפשר שור למזל נכנס
 יופיטר כוכב חדשות. הזדמנויות של משפע
ובהתמוד בהתקדמות בהתפתחות, קשור

המ את לקבל קל תמיד לא האמת. עם דות
 ומאש־ מטעויות ולהתפכח שהיא כפי ציאות
ליות.

בלי לחו״ל, בנסיעות קשור יופיטר כוכב
 בלידות בנישואין, חדשות, באהבות מודים,

 שינויים לבצע בהזדמנות וכן ובהריונות
 למקום־עבודה או לתפקיד ולעבור בעבודה,
ה בשנים יותר. וטובים יוקרתיים נעימים,

כלכ מבעיות שור מזל בני סבלו אחרונות
כי אם פיתרונה, על תבוא זו בעייה גם ליות.

 חוזר שבה פחות, נוחה תקופה השנה קיימת
 בטוף שהיה למצב קצר לזמן הכוכבים מצב

בעי יחושו פחות הנוחה התקופה את .1987
שור. מזל בטוף שנולדו מי קר

 כבר עקרב במזל שנמצא פלוטו, כוכב
 קבוצה על שנה בכל משפיע שנים, כמה

 לזעזע עלול הוא במעברים במזל. אחרת
 אף ולעיתים דראמתיים לשינויים ולגרום

 סיום מסמלים אלה מעברים צפויים. לא
 וטוב חדש פרק של ותחילתו בחיים פרק

 ועד באפריל 30ה״ בין שנולדו מי לגבי יותר.
מאוד. גורלית שנה זו תהיה במאי 6ה״

 את היטב לנצל יוכלו שור מזל בני שאר
 ולשפר במזלם יופיטר כוכב של הימצאותו

 ואו־ סטורן הכוכבים חייהם. את מאוד
 פברואר בחודש גדי למזל שנכנסו ראנוט,
 שור מזל כלפי חיובית זווית יוצרים השנה,

המזל. לבני ויציבות ביטחון כוח, ומוסיפים
 אפריל שבין התקופה כך, אם תראה, אין

!1989 לאפריל 1988
וקאריירה עסדה <

אפשרו יופיטר כוכב עימו מביא כאמור,
 בהורוסקופ הבית חדשות. והזדמנויות יות

אמ מושפע שש) העבודה(בית את שמייצג
 אוראנוס הכוכבים של קלה לא מקרינה נם

 השוורים את לאלץ יכול והדבר וטטורן,
למא פיצוי יהיה הפעם אולם קשה, לעבוד

 התנאים, שיפור הקידום, אפשרויות מץ.
רבות. הן בעבודה והעניין המעמד

כספים ♦
 בשנים שור מזל לבני שהציקו הכוכבים,

 המזל לבני גרם מיקומם ואשר האחרונות
 ישפיע המעבר מזל. החליפו כלכליות, בעיות
 יהיה השוורים של הכספי ומצבם לטובה

 נובמבר עד מיוני עברו. מבשנים יותר טוב
 הם אולם קשת, למזל אלה כוכבים חוזרים
 קשת, מזל של האחרונות במעלות ימצאו

 שור, מזל בטוף שנולדו מי על שישפיע דבר
 מנובמבר אן נוחה, לא לתקופה ויגרמו
ישתפר. הכלכלי והמצב ההשפעה תחלוף

בריאות •
 לבני בעייתי הבריאות נושא יהיה השגה

 יהיו לטובה נחשבת זו ששנה למרות המזל.
 רגישים. שור מזל בני יהיו שבהן תקופות

 דרכי של מבעיות המזל בני יסבלו השנה
עלולות שור בנות לנשים מהגרון. או השתן

 כן ועל הגינקולוגי בתחום בעיות להיות
 תופעות של במיקרה להיבדק שיגשו כדאי
 מבחינה יותר רגישה תקופה מוכרות. שאינן

ומסת יולי במחצית מתחילה בריאותית
.1989 בינואר 21ה- בסביבות יימת

סגורים ♦
 ליהנות יוכלו שינוי, על שחושבים מי

יש המגורים תנאי מפתיעות. מהזדמנויות
 לשכור או לרכוש, יהיה אפשר השנה. תפרו
 מי יותר. טובה בסביבה יותר מרווחת דירה

 מערכת־ לרכוש ביתם, את לשפץ שחושבים
 יותר גדולה לדירה לעבור או חדשה ריהוט

להן. שציפו מאלה טובות מתוצאות יהנו
ולימודים נסיעות •

 אינן בדרד־כלל אשר לחו״ל, נסיעות
 הפרק על עולות שור, מזל בני את מאפיינות

 רוב שבמשך שור, מזל מבני רבים השנה.
 שאליהם במקומות להימצא מעדיפים השנה

 הנוחות על לוותר יסכימו רגילים, הם
 לצורך או טיול, לשם מנסיעה וליהנות

 יצליחו שבה שנה זוהי השתלמות. או עבודה
 יפנו מביניהם ורבים בלימודיהם, השוורים

יותר. ומעניין חדש לכיוון

לבינה שבינו ומה
 שהאהבה כאנשים ידועים שור מזל בני

 זו שנה מאוד. להם חשובים והרומאנטיקה
 אהבה, של משפע ליהנות להם מאפשרת

 בני בקרב ופופולאריות רומאנטיות פרשיות
 למצוא יוכלו והפנויים הרווקים השני. המין

 חייהם את יחלקו שעימם בני־זוג, לעצמם
 שהקשר נשואים, זוגות להינשא. יוכלו ואף

 טעם שאין למסקנה יגיעו מעורער, ביניהם
 אך לפרידה. צפויים הם כן ועל עקר בקשר

 יביא הוא - בתחילה יכאיב כזה צעד אם גם
 חדשה ופרשה הרצוי השינוי את בעיקבותיו

 המסובכת זו את תחליף יותר ובריאה
התכלית. וחסרת

כשו מתנהלים שחייהם נשואים, זוגות
 המישפחה. הרחבת על לחשוב יוכלו רה,

 מאי מחצית בין תהיה נוחה פחות תקופה
 שתעמיד תקופה זו תהיה יולי. למחצית
 מי על תקל ולא רבים קשרים במיבחן

 אף יתכנו דיים. יציבים אינם שקשריהם
 יעמדו שלא קשרים, כאמור, אך, פרידות,
 תחת שיסתיימו עדיף המציאות, במיבחן

נפש. ועוגמת סבל ויגרמו שימשכו,
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ם עניתי ספי הקרו בתקופה אתכם העסיקו נ
 תלויה מצבכם את לשפר האפשרות בה.

 השיב ברכוצם מעט לא
עשו אלה ידידים. של
 בכורה להשפיע יים

 העתיד על משמעותית
 שתהיו וכדאי הקרוב

 ותדאגו זו לגקודה ערים
 יעשו אכו שהם לכך

שעבו פעולה למענכם
 מאמץ מהווה אינה דם

 תהיה היא ולכם מיוחד,
בת״ מאוד. משמעותית

חד להיכרויות הזמן זהו - הרומאנטי חום
 קלה. תקופה זו תהיה לא - בעבודה שות.

★ * *
 •ה־ר, הקרוב נהחזרש גזחקוב שלכם ׳(□־ההולדת

 זמצב־ משתפרח. הבריאות סהקזרם. יזוזו קל
 ינחר. אנפטים־ יהיה החח

שהט ,הכספיות הבעיות
 סח־ באחרונה, אחכם ריח

 סיבסנך, להסתדר. חילות
 •נחם כספיות. בעיות מלל

 שם־נע חשובה, להחלטה
ם איוכם ד ס  את להבין י

שיע צעד. אך משמעותה.
 סיב־ אנתו בעיקבנת שה
 השוה בהמשך יביא סזך,

שה בעיה של לפיתחן
 והיברתח פנישות .1987 בסשך לכס ציקה

 במיוחד. לשמח חו־העצמאות את יהפכו חדשות
* * *

 כמה עד לנוח עליכם טובה. אינה בריאותכם
 שלכם ההתנגדות כוח לכם. מאפשר שהזמן

האח בתקופה רב אינו
ם ואתם רונה לח מטי
 של בריאותם לות.

 גוזלת קרובי-מישפחה
 ענייגי רב. זמן מכם

את מטרידים כספים
 אולם השנה, מאוד כם

 21ה־ בץ נעימה הפתעה
 סכום- בחודש, 23ל״

אפש על ידיעה או כסף
ה המצב לשיפור רות

 לחו״ל נסיעה מצב״הרוח. את ירוממו כלכלי
לחופש. לצאת מומלץ הפרק. על עכשיו עולה

י 2ו נ ו י  ־ ב
ביול* 20

 לעבור לבס זעתריס לעזרתכם נחלצים ידיחם
 קשיים עם להתמודד נאלצים אתם קשה. תקופה

לבקחם. חדשות ובעיות
קל. לא םצבכם בעבודה

 שעליהם חיצוניים. נורמים
 מאלצים השפעה. לכס אין

 ואף תוכניות ■לשמח אחכם
 מקנחת תוכנית על לוותר

מה־ מאור לעזור שיבלה
 24ה־ בין הפיננסית. בחינה

 פ־תרון ימצא בחזדש 25ל־
הל לחלק זמני.  מהבעיות נ

את שסטחדוח הכספיות
בעצמ לטפל וערכם בה1ם אינה בריאותכם כם.
 לבם. מציקים כתלים זבעיזת הדם מחזור כם.

* ★ ★
טיו לבילויים, מתאים אינו חג-העצמאות

 מנוחה. לכם דרושה גופניים. ומאמצים לים
 ומותשים עייפים אתם

שא הקשה מהעבודה
 בתקופה משקיעים תם

הק החודש האחרונה.
 לגבי רבות יקבע רוב

 המיקצועי. עתידכם
יוצ הצעות בו צפויות

ל ומפתיעות דופן אות
מתח מעמדכם קידום.

להע זוכים ואתם זק
 הממונים. מצד רכה

מב הקרובה חתקופח - הרומאנטי בתחום
 ויציבים. קבועים קשרים לבם טיחה

* * *
 נאלצים נאתם נורו אינו הבספי שמצבכם אף

 בני־ לטנבח לכס המניעים כספים על לוותר
להם. הזקוקים מישפחה

סתב־ עצמכם את תמצא!
 הבאה נסיעתכם אח נדם

 שאינם מביויכם ם׳ לחדל.
סקש־ ■הנו לנסוע. ■מלים

:אחרות. ארצות עם :חם
 ערכם המוטלת העבודה

 על שלקחחם יתכן רכה.
והמאמץ מרי, יותר עצמכם

מעצמכם תרשים שאתם ___________
 אחכם נמחרש מחיש י ־~

 נטייה בריאותית. להסתבטח לכם לנתם זיכנל
בחודש. 26ר־ 24ה־ בין במיוחד לתאונות

נתולו11
ש ק ו ג ו א  - ב

פ ס ר17ב ב ט
22
22

פ 23 ס ר17נ ב  - מ
ר 22 ב ו ט ק ו א ב

 חשים אינכם קלח. אינה הכללית ההרגשה
ם בעבודה רבות. מסיבות טוב ת מצליחים. א

 יותר יצירתיים אתם
רעיו של שסע ומוצאים

 הערבה המעוררים נות,
 אולם הסביבה. מצד

עלו מעציבות בשורות
ל תצטרכו להגיע. לות

 ולהשגיח עירגיים היות
 ה- אליכם. הקרובים על
 עשויים 23ה־ עד 21

 לילדים מסוכנים להיות
עיניים. לפקוח וכדאי

 קשרים הצלחות. צפויות הרומאנטי בתחום
 מחדש. מתעוררים הרחוק מהעבד חשובים

* * *
לב הרצון קשים. פנימ״ם בסאבקים נתונים אתם

ש בעמדה שינויים צע  שטיות על לוותר סכם חר
 להתפת־ הקשוחת אחחח
 להתקדמותכם או ח!תכם
הש יחריף המאבק בחיים.

 את לדאנח לכם רנחם בוע
 בפרספקטיבה הדברים

 בנישה שינו* ינתר. נכונה
ח אפשחח חיור. יהיה  ח
 זהיא לפניכם נפתחת שה

 העבודה. ם1למק קשורה
ם במצב נתונים אינכם  ש
 את להכתיב •סריס אתם

שט בדאי ק ועל התנאים  ועב־ ער וחוזתרו שתתפ
 ינחר. טובים חנאי־עבורה לכם לאפשר כדי נינת,

★ * ★
עלי מוטלים אחריות ותוספת רבה עבודה

שא ממה יותר עצמכם על תעמיסו אל כם.
אמ לשאת. יבולים תם
כאנ מוכרים אתם נם

ה אולם חרוצים, שים
 להיפגע עלולה בריאות
מא ועודף שינה מחוטר

מש כספים ענייני מץ.
בט אך השבוע, תפרים

 יפתרו לא הרחוק ווח
ש המרכזיות הכעיות

השנה. אתכם מעסיקות
 לא 23ה- עד 21ח- בין

 של מחדש אידגון סיכונים. לקחת מומלץ
הקרובה. בתקופה עליכם יקל משק-הבית

11עק
ר 22 ב ו ט ק ו א  - ב

22 > נ מ ב ו נ ב

קשת
ר 23 ב י נ ב ו נ  - ב

ר 20 ב ו ל צ ד ב

 לחב ננט״ה רב מתח ער סצביעיס 23ה־ עד 21 ה־
 תמהרו אל הסרבה. ועם הזנג בד עם ולהסתכסך

 אם ש בהאשמות, לצאת
 תצליחו לא דקים;1צ אתם

מע ש  מסרב והאווירה ל
נעימה. בלתי1 קשה תהיה

ק  באיפוק שהנהנו חשוב ל
 רקורים מרלז״ס. ותיהנו

ב ידידים, של פתאומ״ם
השד. הסין סבני עיקר

 באירוע־ס !מהשתתפות
ו ספורט, צימר״ם. ח ר ז  א

 להפתשת ירא אחר, ממ!נ
 לממש לבס יעזור בסף סבוס חייבם. ער שישפיעו

 שעצרו. הקש״ס על ולהתנבר חשובה תזמית
* * *

כס עכשיו. אתכם מעסיקים מגורים עגייגי
 לשפר לשפץ, לכם יעזרו אליכם, שיגיעו פים,

 מקום־ למצוא אף או
 בזמן ♦ותר. צוח מגורים
ם האחרון ת מבדי סבל

 שבדרך- הבית, דות.
 אדם, הומה היה כלל

 המצב עכשיו ריק. מתר
 אתם להשתנות. עומד
להתפ להתרגש, נוטים

 פוגעת בצורה ולדבר רץ
 התוקפנות מדי. וישירה
 יוצאת בכם החבויה

הרו בתחום שליטה. ובלא בקלות עבשיו
 בפופולאריות. מעליה גהגים אתם מאנטי

* * *
 בעצמכם שתטפלו חשוב טובה. אינה הבריאות

 קל •היה שלא ׳הכן בשזרה. אינז מה ותברח
 אך הבעייה אח מלות
סמן. אותה לאתר חשוב

בעבו סיבנבים. למנוע בדי
 לעצזר שמוסה מ־ יש דה
אולם. התקדסותכם אח

 מוסים חדשים סכרים
 אס אפיל! לעזרתכם. לבוא

ם אינכם היטב. אותם מרח
 עלולים הם ינחר מאזחי
 אולם אכזבה. לכס להשיל
מתאי הם דווקא רעדים

 מקשים הזז! בד ועיחד. סיוע לכס להושיט מים
ובהחלטיות. תקיפות רחר לנהוג כדאי עליכם.

ר 20 א ו נ י  ־ ב
ר י8 א ו ר ב פ ב
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