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מרים
בניחיני

ל ש: מז החוד

קשת
עוזבת השמש

נכנס וונוס
 השמש תימצא שבו האחרון השבוע זהו
 גדי למזל השמש של המעבר קשת. במזל

 .2ב־ג מתרחש המעבר בדצמבר(השנה 21ב*
 יהיה >22ב־ מתבצע המעבר השנים ברוב
 של כניסתם בגלל במיוחד ויורגש חריף

לגדי. ואוראנוס סטורן
 מצב- עימה מביאה קשת במזל השמש

 לעסוק להתבדר, רוצים אנשים קליל. רוח
בענ ומתעניינים בנסיעות מרבים בספורט,

 ברומו העומדים בעניינים או רוחניים יינים
וכפו מתגברת להימורים הנטייה עולם. של
 בפיס, אנשים ויותר יותר משקיעים יוצא על

ובטוטו. בלוטו
 עימו מביא גדי למזל השמש של המעבר
רצי ומצב־רוח וחורפי קודר קר, מזג״אוויר

 מתרכזים בבתיהם, מסתגרים אנשים ני.
 ומחייבות, אחראיות ובמשימות בעבודה
 ונוטים חולים או מבוגרים לאנשים דואגים
ועור. שיניים גב, מבעיות לסבול

לש שיימצא'בצמוד גדי, שליט סטורן,
 יהיה והחורף והגשמים, הקור את יגביר מש,

הרגיל. מן וגשום קשה
 ולהצטייד לחורף היטב להתכנגן מומלץ
 שיכול מה ובכל בתנורים חמים, בבגדים

 סיכויים יותר גם יש השנה הקור. על להקל
שלג. לימי

 ולגופים לשילטון הקשור מזל הוא גדי
תי השמש שבו ובמצב שילטון, המייצגים

הממ הרכבת סוף־סוף תתאפשר בגדי מצא

מרס 2ו  - ב
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 וגדי קשה, הכוכבים ומצב מאחר שלה.
והש במועט הסתפקות כפייתיות, מסמל

 דבר של שבסופו נראה הגבלות, עם למה
 ייצוג יהיה לדת שבה צרה ממשלה תקום

מאוד. חזק
 ממשלה להרכיב מתאים שקשת בעוד

 הכיוון על רומז בגדי הכוכבים ריבוי רחבה,
 מכיוון צרה. ממשלה קרי, פונים, אנו שאליו
 הדת ואת בכלל, המסורת את מסמל שהגדי

 לנהל יהיו! שאי-אפשר ברור בפרט, היהודית
 צורת־החיים בעבר. שהיה כפי החיים את

 ויתור היא המגמה כאשר להשתנות תיאלץ
 שכן וליברליות פתיחות חופש, הנאות, על

קשת. מזל בתחום הם אלה
 קיימות לגדי השמש של המעבר מלבד

 כוכב אחרים. כוכלים של השפעות במפה
 של חודש מסמל זה קשת. למזל עובר ונוס

 של המצאותה הרומאנטי. בתחום הרפתקות
ועל הקשתים על בעיקר תשפיע בקשת ונוס

 זה לשטח להתייחס יוכלו אלה תאומים. בני
 מכתיבים וצרכיהם שאישיותם כפי בדיוק
להת אוהבים אינם אלה מזלות שני להם.
 להיות או מחייבת, למיסגרת להיכנס חייב,

בלבד. אחת לאהבה צמודים
פרי להם תביא לקשת ונוס של כניסתה

 להתנסות יוכלו הם האהבה. בשטח חה
 לפתח אחת, ובעונה בעת פרשיות במיספר

 עוד לרשימה ולהוסיף חדשים קשרים להם
 ברישתם שידוגו בני־הזוג הצלחות. כמה

להש הנאלצים הקורבנות לרשימת יצטרפו
 בתפקידי משמשים אינם שהם כן עם לים

 מועדון לפתוח יהיה אפשר זה בחודש סולו.
 בני אחריהם שמשאירים השבורים ללבבות

ותאומים. קשת
 לקשת, תאומים בין הזיווג אולי מומלץ

 שגם מאחר קצר לזמן רק טוב כזה זיווג אן
להת מוכנים אינם התאומים וגם הקשתים

בבני־הזוג. חלק

 אתם שלכם. הימים אינם 16ה״ עד 14ה״
 עייפות בדידות, עצב, של מהרגשה סובלים

מחוסר' ואכזבה גדולה
בעניי לשלוט היכולת

 זה לכם. חשובים נים
בחודש. 17מ־ משתנה

הת גם אן חוזר, המרץ
 ורוגז נמהרת, נהגות
 לסכן עלולום מוגזם

 שריפות צפויות אתכם.
 נזהר שאינו למי וכוויות

דולק. תנור שוכח או
ב מתפתחות מריבות

 ברומאנ־ לחלוטין. חסרי-חשיבות עניינים
 סוף־השבוע. לקראת הפתעה צפויה טיקה

★ * *
 לנושא •קרות ששת להקדיש תצטרס השבוע נם

 לכם. הקרובים של אז שלכם מהלוח הבריאות.
 ושוב תזמיוח ישתנו שוב

 סבלים עצמכם את תמצאו
 בטיפול או רופאים אצל

 להשמנה הנטייה בחולים.
 מאוד וקשה מתחזקת

 של מישטר על לשמור
 יכול איוו שכבר ס׳ דיאטה.
 כראי המצב את לשאת
 באנש־־מיקצוע. שייעזר

 מספיק איע הרצון כוח
ש קשרים זו. בתקופה

 קשרים פתאום. ■סתייסו האחרון בחודש החל!
 ומפתיעה. סודיח מוזרה. בצורה מתחילים אחרים

★ * *
 את לכם ומקלקל מדאיג הכספי מצבכם

 במיוחד קשה יהיה השבוע מצב-הרוח.
הימנ ולכן, זו, מבחינה

להשקעות, מלהיכנס עו
 ארוך לטווח להתחייב

הנר עיסקות לבצע או
 רק לא מבטיחות. אות
 אלא יקרה, לא שזה

 עצמכם את שתמצאו
 יותר בבוץ שקועים

 ירגיזו ידידים עמוק.
בש או בשישי אתכם

 לטיול לצאת עדיף בת.
בי בבית. בשקט לבלות או המישפחה עם

וחבל. קשרים, לחסל אתכם יאלצו קורים
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 המוטל מהעול להשתחרר מצליחים אינכם עדיין
נוספות. משימות עריכם ממירים בעבודה עליכם.

 בבעיות עסוקים אתם אבל
 אתכם המוציאות שונות

 לבצע לכם קשה מהריכת.
 השינרתיוח העבודות את

 שוברת במעט והתוספת
 חזקות התלבטויות אחכם.
 עם היחסים לעתיד. בקשר

 ד עכשיו שמדים □-הזע
 אח מחפשים אתם סיבתן.

 כל לפינה. מעבר זעכם בו־
באי־ לכם נראה שלא דבר

 עלולים אתם נזונזמים. סיסדים מקבל שיותם
 בכך. שתרצו מבלי מתנתקים עצמכם אח למצוא

* * ★
 מכם דורשים מאוד. קשה עובדים אתם

 בעבודה ולהתמיד פרטים לאסוף לדייק,
 ומשעממת. שיגרתית

 בציפיות שתעמדו כדאי
 עליכם. הממונים של

עכ מאוכזבים די אתם
 יכולים עדיין אבל שיו,

 אל הרושם. את לתקן
 בכושר, להרשים תנסו

 על בהליכה או באירגון
עכ גדולים. פרוייקטים

יכול את בוחנים שיו
 כף- ועל להתמיד תכם

ב היזהרו. אמינותכם, נשקלת המאזניים
 מבולבלים. קצת אתם הרומאנטי תחום

★ * ★
 חאנים לא לפחות אך מאוד. קשה עובדים אתם

 שהעבודה מכיוון .,המיקצוע לעתידכם בקשר
ד לטווח ובטוחה יציבה  ה

 צריכים שהי! כספים. חוק.
 ממכירת מבחוץ להניע

פנסיה. ממענק ־או נכסים.
 לבצע הרצון מניעים. איזם

 אז הממדם בצורת שינויים
 מביא הבית, את לשפץ

 שתשאירו עדיף. לבעיות.
 אל שהוא. כסות הבית את

 יעלה רק זה לשנות. תנסו
 כל את דרג־ז כסף הרבה

 קלים. אינם ובה בה בץ בבית היחסים המישפחה.
מאוכזבים. ודי בוי־הבית עם מסחכסכיס אתם

1יזזזדוד1■
עקת

שגו1
ט ס אוגו  - ב

בר מ ט פ ס ב
22
מבר 2{22  ־ בנוב

בדצמבר 20

 גם משפיעה קשת במזל ונוס של שהותה
 שוונוס ושור עקרב מזל ובני הכספים, על

 למעשה יוכלו בבית־הכסף, אצלם נמצאת
 היא שהסכנה אלא הכלכלי, מצבם את לשפר
 ממה יותר להם שיש לחשוב יתפתו שהם

 בלי לבזבז יתפתו גם הם מראה. שהחשבון
 להביא דבר, של בסופו שיכול מה חשבון,

 מבחינה לא״נוחים מאוד למצבים אותם
כספית.
 טלה. במזל בהילוכו ממשיך מרס כוכב

 ועד יולי (מחודש שם הממושכת המצאותו
 מזל בני על בעיקר לרעה משפיעה ינואר),

המ בית ,12ה- בבית קורה זה אצלם שור.
ה ומצבי״הרוח הסגורים המוסדות חלות,

 מזל בני את שמכיר מי והמדכאים. כבדים
 בחודשים להם קורה מה מבין אינו .שור

 הם ירוד. שלהם מצב-הרוח האחרונים.
 ועוד שונות ממחלות סובלים חסרי־מרץ,

 בעצמם אשר בבני״מישפחה לטפל נאלצים
ולשאת להמשיך יצטרכו הם בריאים. אינם

מזל בני קורבנות
ותאומים קשת

 כדאי ינואר. לאמצע עד הזה המצב את
המ הקשה לתקופה ויתכוננו כוח שיאזרו

בפתח. נראה כבר סיומה להם. זומנת
 במזל היא גם שנמצאת ישראל, מדינת

 ואת ומדוכא, ירוד במצב־רוח לוקה שור,
האח בחודשים היטב לחוש אפשר זאת

וש בבידור פחות מתעניינים אנשים רונים.
 שכניסתו לקוות יש פסימי. במצב-רוח רויים

 להתעוררות תביא שור למזל מרס כוכב של
 התופעות ללא אבל במצב״הרוח, ושיפור

 התנהגות כלומר, מרס, כוכב של השליליות
 להגביר העלולה ותוקפנית אימפולסיבית

והסכנות. התאונות את

השכ עם היחסים לא-נוחה. מאוד תקופה
 זוכים אינכם בבית וגם מסובכים, נים

מבוג הודים לתמיכה.
וזקו בריאים אינם רים
 הרצון לעזרתכם. קים

מ האחריות את לנער
 על ולהטילה עצמכם

 נגדכם מקומם האחים,
 ומכל המישפחה כל את
 זה מותקפים. אתם צד

 תוקפני מצב-רוח יוצר
 יו- מאוד והתנהגות

מר אתם צאמ־דופן.
 בכם .המחלחל הרוגז אך בנסיעות, בים

 עצמכם. את שתרסנו וכדאי אתכם מסכן
* ★ ♦

 מביאה קחבי־מישפחה ועם ידידים עם עבודה
ב פי על ולרוח. לחילוקיידישח למריבות,  אחם ח

 -01 באבחנחכם צודקים
החוד אבל המצב. תוח
 הכריחו האחרונים שים

 בעבודות לעסוק אתכם
 ומייגעות מפרכות קשות,

ומק הראש את שאוטסות
 יתכן העיתוח. את פיאות
 לכם כדאי ואח שבכל

 דרי־ שיש למה להקשיב
ם מב להציע. וקרזבים ד

מש מצבכם כספיח חינה
 ומכונית. דירה נכס. לרכוש תזכלו ובקרוב תפר

 בעבר. מכם שהתחמק במישהו תפגשו השבוע
* * *

 ומציקים מדאיגים מאוד הכספיים תקשיים
ההת בכל לעמוד איך יודעים אינכם לכם.

 על שלקחתם חייבויות
 הקרוב השבוע עצמכם.

 לו תנו במיוחד. קשה
 הבא בשבוע לעבור.

 ממקור סכום־כסף יגיע
זמ לכם ויעזור לא-צפוי

הקש על להתגבר נית
תר לחו״ל נסיעה יים.
את ותפגיש אתכם ענן
 שישפיעו אנשים עם כם

 עכשיו לטובה. עליכם
 על-ידי מאוד מבוקשים עצמכם את תמצאו
לבחור. במי תדעו ולא מחזרים, מיספר

 אתם שוב הרומאנטי בתחום קשה. שבוע זה!
 לסגת תוכלו לא עקרונ״ס. נושאים על מסתכסכים

והכרז שאמרתם מדברים
 לכם תהיה זלא בעבר תם

להח להמתין אלא ברירה
הזדמ .11בךהז של לטתו

 של קנאתו אח לעורר נות
 2001 190 תהיה השותף
 בכם יגלה מישהו בחודש,

 לו לסרב כדאי ולא עניין
להת זקוקים אתם הפעם.

נקודת־ ולקבל קצת רחק
 הקשרים על חדשה סבט

 אתם במקזם־העבודה מעורבים. אתם שבהם
 נבכם. מאחורי פועל מישהו להתאכזב. עלולים

* * ★
הבדי תקופת משתנה. החברתי מעמדכם

מסתיי ומחברים מחברה ההתרחקות דות,
למ תוכלו עכשיו מת.
 שונה מיסגרת צוא

 לה שיש אחרת וחברה
אלי שמדברים תכנים

עו חדשה ידידות כם.
תת זו להתחיל. מדת
 יותר קרוב לקשר פתח

 זה אבל הזמן, במשך
ומ איטי בקצב יקרה
 וב- 17ב־ נסיעה בוקר.

את מסכנת בחודש 18
 חזקה תהיה מסכנות להתעלם הנטייה כם.

 בבית. שתישארו עדיף אפשר ואם מכם
* * *

 מנסה מישהו אתכם. מעסיקים קאר״רה ענייני
 שלא לדאוג עליכם שלכם. בהישגים להתהדר

ש מתפקיד אחכם ינשלו
 תוכלו עכשיו לכם. הובטח
 ולעלות עצמכם את לקרם

בסמ 1א במעמד בררוה.
 יסחפו 18711 1771 כות.

 כספיות להוצאות אתכם
 אתם עדיין מדי. גבוהות

גדולות. בהוצאות שקועים
 שליטה לכם אין שכמעט

 שתצטרכו יתכן עליהן.
בריאות. ענייני על להוציא

 את מביכה, קצת תקזפה זוהי הרומאנטי בתחום
שבדים. אתם 1שב במקום תמצאז הפיחחן

הרבבות מועדון
של השבורים
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