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 רבני השנה.

דגים? מזו
 את להרחיב צייד אין שחלפו השנים על

 מן היו לא שהן להזכיר רק אולי הדיבור,
 מהפכות עברו דגים בני הקלות. השנים

 הקאריירה, וחשובים: עיקריים בתחומים
 ובני הורים של בריאותם המישפחה, מיבנה

 כבד, היה העול בקיצור אחרים, מישפחה
בלתי״נסבל. כמעט היה המתח

שעו למה מודעים היו כל״כך לא הדגים
ממ לברוח שלהם ההרגל מתוך עליהם. בר

 קשה כמה לב שמו לא הם נעימה לא ציאות
 פוגעים ליבם, טוב את מנצלים איך להם,

 חטרי־הגנה. אותם ומשאירים בזכויותיהם
 ולראות להתעורר מתחילים הם עכשיו רק
שעכ משום אולי שהיא. כפי המציאות את
העיק הקשיים יותר. נסבלת המציאות שיו

 שמושפע מי שיש אלא חלפו, אומנם ריים
 מזל בן פחות. מפנקים אחרים, ממזלות

 גדי מזל של חזקה השפעה לו שיש דגים
הש בגלל והפעם השנה גם לסבול ממשיך

גדי, למזל המישנית תייכותו
חדשה. תקופה לדגים יפתח מרס חודש

 להכיר שסירבו שינויים לקבל יאלצו הם
ש ממה להתעלם יוכלו לא ויותר בקיומם,

 שינוי הוא השנה ביותר הבולט הדבר קורה.
דגש גם יש המגורים. בצורת או במקום

תינ המישפחה. של חדש אירגון על מיוחד
 בריאה מישפחה לבנות הזדמנות להם תן

 עזרה ותתחיל המריבות יפסיקו שבה
הדדית.
 לדרך פונים עצמם את שמצאו ממי חלק
קוד מישפחתית ממיסגרת ונפרדו חדשה

 חיים מיסגרת לעצמם לבנות יוכלו מת
 דגים שבני מאוד חשוב יותר. וטובה בריאה
 לנצל נוטים זוגם בני לזכויותיהם. ידאגו
 הכספי. בתחום בעיקר אותם

!1989 תיראה כך, אם איך,

וקאריירה עבודה •
 ביותר מודגש שהיה התחום זהו למעשה,

 עיסוק, שינו הדגים בני האחרונות. בשנים
מה עברו כולם מקום. או תפקיד מיקצוע,

 השינוי התחיל חלק אצל הזה. בשטח פכות
האחרונות השנתיים שנים. שבע לפני כבר

 תחום באותו אך חדשה, עבודה למצוא להם
 שמעוניינים מי כיום. גם עוסקים הם שבו

 אוגוסט, חודש את לנצל יוכלו בשותפויות
 מישהו מתאים, שותף להם למצוא יוכלו שבו

 לנהל ויסכים אחריות, עצמו על שיקח מעשי,
 את לעשות ואף הפחות״מעניין הצד את

השחורה. העבודה
 קידום של אפשרות קיימת מדצמבר

 אבל במאבק, כרוך יהיה שזה יתכן מפתיע.
 ימצאו בכך שמעוגיינים מי מובטח. הניצחון
 ניהולי אופי בעל סמכותי, אחראי, תפקיד
וחופש־פעולה. עצמאות והרבה

כספים •
במיו מרנינות אינן הבשורות זה בנושא

 שיפור. כל נראה לא זו מבחינה דווקא חד.
להי יצטרכו דגים מזל בני קשיים. צפויים

בני עם או שותפים עם זכויותיהם על לחם

* * * *
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 למציאת הזדמנויות יחסרו ולא אפשרויות,
 יותר פתוחים יהיו אנשים חדשה. דרך

 ולהתייחס לעזור פעולה, לשתף ויסכימו
 דגים. מזל לבני שיש לרעיונות ברצינות
 נעשית עבודתם רבה. אליהם ההערכה
 מדי יותר עצמם על שלקחו ויתכן בכישרון,

מהעומס. קצת להוריד צריכים והם
 אפשרות להם תהיה יוני חודש בסביבות

 ולפנות הגבוהה, היצירתיות את להוכיח
 בעלת עבודה זמן. הרבה חשבו שעליו לכיוון

 תחום, באיזה חשוב ולא יותר, יצירתי אופי
מאפשר יולי חודש רב. סיפוק להם תביא

 שלא חשוב הכספית. מהבחינה סימפטי לא
 יש אם ביותר. הקרובים באנשים אמון יתנו
 לאג־ שיגשו כדאי לזכויותיהם לדאוג צורך

ולד למענם לעבוד להם ויתנו שי־מיקצוע,
 לקפח עלולים זו בשנה לזכויותיהם. אוג

פי מענקים, ירושות, של בנושא גם אותם
 לא לדאוג, חייבים הם זה לכל וכו׳. צויים

 לא אם להבטחות. להאמין ולא לחכות
 ובהחלטיות. במרץ יטפלו

מגזרים •
המזמינה חשובה, שנה צפויה זה בתחום

 חלק מגוריהם. תנאי את לשפר דגים בני את
 ירחיבו, אחרים חדשה. לדירה יעברו מהם

 השינוי מגוריהם. מקום את ויגדילו ישפצו
 להתחשב רק צריך חיובי. יהיה זה בתחום

 ומי קל, אינו המצב כספית שמבחינה בכך
 עם שיתייעץ כדאי רחוק לטווח שמתחייב

 האפשרות כי אלה, בנושאים שעוסק מי
לע יהיה שאי״אפשר להתחייבויות, להיכנס

חזקה. בהן, מוד
ה בשנים עברה המישפחתית המיסגרת

 פירוק שיהיה יתכן רבים. משברים אחרונות
 נראה רוב, פי על אבל, המיסגרת, של סופי

 המיש־ המיסגרת את הדגים יבנו זו שבשנה
 יותר, וטובה בריאה ובצורה מחדש פחתית

הצלחה. להם מובטחת זו ומבחינה
לבינה שבינו ומה •

 דגים מזל בני עוברים לאוגוסט מרס בין
 חושבים שביניהם הפנויים רציני. הלך־רוח
 נישואין. על כלומר, בית, הקמת על ברצינות
 מבני רבים תביא ליולי מרס שבין התקופה

 בישראל, בית מקימים שהם להחלטה המזל
 את והופכים להתחייבות עצמם מכניסים

לרישמי. הקיים הקשר
 מצב- משתנה השנה סוף ועד אוגוסט בין
 מי כל ליהנות יוכלו אלה ובחודשים הרוח

התחיי ללא פרשיות״אהבה שמעדיפים
 עצומה הצלחה להם תהיה לפתע בויות.
 קשרים של בנושא בעיקר השני, המין בקרב

 אחד אף מחייבים שאינם חזקים, ריגשיים
המעורבים. מהצדדים

 בני של עניינם את שיעוררו המועמדים
 רק וגדי. סרטן המזלות בני הם דגים מזל

 מתייחסים אלה מזלות ששני שיזכרו כדאי
 ומי רבה. ברצינות בעיקר, ולקשרים לחיים,

 כל ושבו מחייב שאינו קשר על שחושבים
 די שיהיו לו, שבא איך לפי מתנהג אחד

 לסרטנים מראש. כך על ויצהירו הוגנים
 להם להוסיף וחבל קשה, די שנה ולגדיים
צורך. ללא קשיים

 מעניין. דבר קורה כאן לידידים, ובאשר
 שבעבר מידידים השנה יתאכזבו דגים בני
 צפויים השנה אליהם. קרובים מאוד היו

 ישנו דגים מזל מבני ורבים רבים, ניתוקים
 רגילים הם שעימם החברים סוג את לגמרי

המת החברה את שימצאו עד להתרועע.
 כדאי אבל שנתיים, אף לקחת עלול זה אימה

 רגיש וחברים ידידים של זה שנושא שיידעו
זו. בשנה מאוד
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 באחרונה שהיו והקשיים המתח לאחר
 כספים ענייני יותר. קל שבוע לכם מצפה

 אבל מדאיגים, עדיין
ת כבר לפ דרך מסתמנ
 צריך הבעיות. את תור
 מלהיגרר להימנע רק

הכרח שאינן להוצאות
 זאת לעשות הנטיה יות.

 חדשים ידידים חזקה.
 יגוו- חדשות והיכרויות

התקופה. את לכם נו
 לפתוח תוכלו עכשיו

מ או חדשים בקשרים
 חשובים, היו שבעבר ידידים, חודשים.

 בשיחת־טלפון. אתכם ויפתיעו בכם ייזכרו
★ ★ ★

 לשמור שתקפיד! סאד חשוב במקום־העבודה,
 אחכם. לקרם חושבים הכל. עם טובים יחסים על

 להתתז שהנטייה וחבל
בתקו רק שקיימת ולריב.

 תעורר או תפריע זו, פה
ועצ תלסידים נם חרטה.
 ליהנות עכשיו יוכלו מאים

 עיסוקם. בתחום• מהצלחה
 היא העיקרית הבע״ה
 טובים יחסים על לשמור

 עימם המחח בנ-הזו! עם
 יחסה אלה. בימים רב

. להביא עשויה מצידבם
 16ב־ כה. עד שהכרתם ממה ושננה חדש לקשר

 טוב. לא להרגיש עלולים אתם בחודש 18וב־
★ ★

 להיות הופכים אחרות ארצות עם קשרים
 משם שיתקבלו חבילה או מיכתב חשובים.

שימחה. המון יעוררו
 עצמכם שאתם יתכן

 נסיעת- לפני עומדים
מתוכננת. בלתי פתע

 עליכם העבודה במקום
ל ולא קצת, להירגע

 מה את חוץ כלפי הפגין
 כלפי מרגישים שאתם

 המעמד וכלפי הבוס
 יש נמצאים. אתם שבו

מא לפעול שמנסים מי
ב המתבטא העצמי והביטחון גבכם, חורי

לכם. לקלקל יכול חסרת-זהירות, התנהגות

 אינו זה אבל לעזרתכם, להיחלץ סוכנים ידידים
 בצורה הבשנח אח רואים הם כך. כל פשוט

 הנישה חשובה וכן שונה,
אנ עם קשרים הזהירה.

יש בחדר השוהים שים
 13ל־ ז2דד בי! אחכם מחו

עד בריאות ענ״ני בחודש.
זמנ אח לוזזל מסשיבים יין

 במצב שיפור יש אבר כם,
המיש־ בני של או שלכם
 טוב הכספי מצבכם פחה.

 ובקרוב חושבים. משאתם
 י5ה־ הסיבה. לכס תתברר

תו ימים יהיו כך אחר אבל נוחים אינם ו6וה־
סערה. תעורר חדשה היכרות יותר. עים

מאזניים

£ ־ •
לי 21  ־ ביו
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תאומים

 אתם בחודש. 17ל־ 15ה״ בין רבה עייפות
 אתם אחרת ומנוחה, שינה ליותר זקוקים
 החודש לחלות. עלולים
חול על מדאה הקרוב

ומרי חוסר״מרץ שה,
 לא מצב־הרוח בות.
 ובכל הגבוהים. מן יהיה
שמעוד דברים יש זאת
הפ את ביחוד דים,
 בתחום שביניכם. נויים

ממש אתם הרומנטי
__ שמת- מי יש מצליחים.

 בקשר להתחיל עקש
 של סיומם על לחשוב מוטב ומיוחד. חדש

 ומעייפים. מכבידים מסובכים, קשרים
* * *

 טובה הבלליח נההרנשה משתפרת הבריאות
 לעחידבם בקשר בטוחים אינכם עריץ ינתר.

ית אבר בסקזם־העבנדה.
מופ־ קצת שהדאנות כן

 אתם דבר שר כסופו רווח.
ו התקדמות לפני עומדים

 כדאי לכן בעבודה עניין
 שביניכם לפנויים שחרנעו.

 היטב לבדוק כדאי עכשיו
העבו כמקום השטח. אח
 מישהי או מישהו יש דה

 בעיניבם חן שמוצאים'
 רק צריך לכם. ומתאימים

 עלולים ו9ורר 18ה־ יוזמה. לקחת אף אז רמז לחת
בני־מישפחה. לבין ביניכם למריבה להביא

שמו

 או למריבות צפו נוחים. יהיו לא ג7וה- 16ה־
 מצב-הרוח העבודה. בנושא לאי-הסכמה

ש נראה כבד. שלכם
 עד שהשגתם ההישגים

 מבטיחים אינם עכשיו
לעתיד. בקשר דבר לכם

 וחששות חוסר״יציבות
ה את משפרים אינם

 לא הבריאות הרגשה.
 צריך הגובה. על כל-כך
 אך בסדר, לא מה לברר

בכם, רק קשור לא זה
בבני־מישפחה, גם אלא

 טוב חשים שאינם המבוגרים, בייחוד
 אליכם. יגיעו כספים לעזרה. וזקוקים

* * *
 חשוב. מקום לחפזס מתחילה הרומנטיקה

 את יבקשו פופולריים. מאוד תהיו הקרוב בחודש
 חדשים וקשרים חברתכם

 הזמן שהגיע יתכן •תחילו.
 בקשרים קורה מה לברר

 שאתם ספק אין קיימים.
 ולשינוי. לדישון זקוקים
 לבם יזדמן הקרוב בחודש

בטיו בבילויים. להרבות
 ובהנאות בנסיעות לים.

 יהיה בחודש 19וד אחרות.
 בנראה לטנבה. מפתיע

 ־10 מאוד הצעה שתקבלו
 האמנים מיקצזע״ם. לעניינים הקשורה שכח,

והצלחה. טובנת מתוצאות 1עכש־ ■הנו שביניכם

 אתכם. מלחיצים שוב מישפחתיים עניינים
בני־המישפחה. של לבעיות לדאוג תצטרכו

 לבצע להתחיל הרעיון
רע, אינו בבית שינויים

ב לקחת שיש אלא
 הכספי שמצבכם חשבון

 כרגע השנה. טוב אינו
 וגם שיפור, חל אמנם

מ טוב די יהיה השבוע
 אל אבל כספית, בחינה
ה הטווח לגבי תסיקו
נסיעות, הרבה רחוק.

ו חברים עם פגישות
 אתכם יעסיקו אחרות ארצות עם קשרים
.18ב״ הפרק על עולה לחו״ל נסיעה השבוע.

ןןןשח
ר 23 ב מ ב ו  ־ בנ

בר בז־צר 20

 שונים בעניינים ופגישות שיחוח־טלפון מיכתבים.
 דברים דוחים אתם בדחיפות. להיעשות חייבים

 להיגרס ויכול חשובים.
 דווקא 1לא הפסד. רכס

ד׳ יהיו 17וה־ 16ה־ כספי.
חילוקי־ד׳־ שוב מתוחים

תת אל הזוג. בני עם שח
 רעתכם את לכפוח עקשו

 תהיה התוצאה עליהם.
 אינכם ובכך התרחקות
 21ה־1 20ה־ משנ״נים

נוחים. ■ותר יהיו בחודש
 שלא מישהו. עם פגישה

 לעחידכם חשובה תהיה 'שיירות. אליכם קשור
 להסתדר מתחילים סגורים ענייני המיקצוע׳

. * *
 אתכם. מדאיגים קצת כספים ענייני

 נראים אינם סמכתם, שעליהם המקורות,
 חושבים אתם בטוחים.

 חדש מקוס״עבודה על
נו מקורות״הכנסה או

ה את שיבטיחו ספים
ל תוכלו הנפשי שקט
אנ עם ולשוחח שכנע
 כושר- קושי. ללא שים

ש והרושם השיכנוע
 בימים עושים אתם
 לכם יעזור מאוד אלה

 או השאיפות את לקדם
 בני לכם. הולך הרומנטי בתחום הרצונות.

 אליכם. לב שמים השני המין בנות או
* * *

 תצפו אל אכזבה. תוליד 16ב־ מרנשת פנישה
 צפויות בחודש ו7ב־ זאת לעומת מדי. ליותר

 שקשור מה בכל הפתעות
 ילדים הרימנט׳. לתחום

 הפעם אבל מזמנכם. ■נזלו
 מה את להשינ תצליחו
 במקנס- רוצים. שאתם

 ת1מת ר׳ יהיה העבודה
 יותר שני.1 ראשון בימים

עריכם. מוטלת עבודה מדי
 על שיקח מי אין אבל

ה אח להשלים עצמו
 2371 עד 20ה־ פרוייקט.

 התחומים. בכל שיתיף־פעולה מבטיחים בחודש
לכם. שחשוב אחר דבר בכל ונם הרומנטי גם

ר 19 א רו ב פ  ב
ס 20 ר מ ב
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