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סדים
,[,בנים

קשתהחודש: מזר
 ולגדר וחנו
קשת בו ■רד

 ואופטימיות, אמונה תמימות, יושר,
 את המאפיינות מהתכונות חלק הן אלה
ומ נוח הוא בזה ילד קשת. מזל ילדי

 אותו ולהחזיק אותו, לחנך אולם עניין.
 אפשרי. בלתי זה - כפייתית במשמעת

 הסיסמה היא דרכו״ פי על לנער ״חנוך
אלה. לילדים המתאימה

 את לכבד חייבים כזה ילד של הורים
 בין כשווה אליו ולהתייחס רצונותיו

 לדבר, למד בטרם היוולדו, מיום שווים.
אח בסימנים דעותיו את מעביר הוא
 בכוונותיו ואמונה סבלנות רק צריך רים.

הטובות.
 ואישיותו אופיו את המבינים הורים

 בדידות לחוש וקשה לגדלו שקל ימצאו
 לדבר אפשר 13 או שלוש בגיל לצידו.

 כל על עימו ולשוחח בגילוי־לב איתו
טוב- הוא קשת ילד המתעוררת. בעיה

 חבריו כאל כולם אל ומתייחס לב
 העולם את לחלק צורך חש אינו וידידיו,

 בני- כולם שכבות-גיל. או למעמדות
בעיניו. אדם

 בעלי- לכל ומתקשר טבע אוהב הוא
 לחיות יחסו כקטנים. גדולים החיים,

 כולם - לבני-אדם מיחסו שונה אינו
 הוא הוגן. ליחס וראויים בעיניו שווים
 מחשבותיה עם ומזדהה החיה את מבין

 לילד לאפשר מאוד חשוב ורצונותיה.
בביתו. בעלי-חיים כמה לגדל כזה

 ומלא מאוד יצירתי הוא קשת ילד
 מלא־ בבוקר מתעורר הוא חיים. שימחת

 עומד החדש שהיום למה ומצפה מרץ,
להת ומוכן מאוד סקרן הוא לו. להביא

דבר. בכל נסות
 ברחוב זרים עם יוצר שהוא הקשרים

 משהו, אותו מלמד אדם כל לו. מוסיפים
 נושא כל על אינפורמציה לו אוסף הוא

לאנצי כמעט הופך שהוא עד שבעולם,
מהלכת. קלופדיה

 הוא לו: חשובים והחופש העצמאות
 ואיסורים. הגבלות עם להשלים מוכן לא
 דורש הוא דבר״מה, עליו אוסרים אם

 בנמצא אין אם והגיוני. משכנע הסבר
 עימו להיכנס שלא מוטב כזה, הסבר

לעימות.
 הוא בתנועה. להיות חייב קשת ילד
 שחיה, - סוגיו כל על לספורט נמשך
 שיטחי בכל קבוצתיים. מישחקים ריצה,

 יותר אן כישרון, מגלה הוא האמנות
בציור. יכולתו את מגלה הוא מכל

 בעת ומבוגר ילדותי הוא קשת ילד
 כאלה ילדים של אמהות אחת. ובעונה
 אינן לעולם קרובות. לעתים חרדות
 איזה מראש לצפות או לנחש יכולות

אחת אמא בראשו. עולה תעלול או רעיון

הבו בשעות קניות מסע שבעת סיפרה,
בש רק מהחנות. 3ה־ בן בנה נעלם קר

 המישטרה. על-ידי נמצא הוא הערב עות
 ״לאן היה: לה שאמר הראשון המישפט
 צריכה שאת חושבת לא את נעלמת!
כמוניד קטן ילד על להשגיח

יכו אינם קשת מבוגר וגם קשת ילד
 ברגע אשמים. שהם כד עם להשלים לים

 הם בסדר שאינו מעשה מבצעים שהם
 יופיטר, הזולת. את להאשים חייבים
וטוהר- יושר צדק, דורש במזלם, השולט

 להעלות מסוגלים אינם לכן מידות,
 מפני ביחוד בסדר, היו לא שהם בדעתם

לכן. מתכוונים אינם באמת שהם
אובייק להיות קשת ילד של יכולתו

 עליו מקשה להשתייך לא וכאילו טיבי
 עצמו חש הוא כזו בשעה כי לעתים,

 אחד אם זו הרגשה חרף בודד. מאוד
 את יוציא הוא יום־הולדת יחגוג מהוריו

 היקרה המתנה את ויקנה חסכונותיו כל
 אמו אם לעצמו. להרשות שיוכל ביותר
יכו בהחלט היא בעלת־השמחה, תהיה

 משאת שהיא מתנה לקבל להתכונן לה
חדש. כדורגל כמו - בנה של נפשו

 מזל עצמו. בפני סיפור הוא בית״הספר
 לימודים לא אן בלימודים, קשור קשת

 על שנוא יותר דבר אין בית־ספר. של
 כיתה, של מיסגרת מאשר הקטן הקשת

לשיעור. בזמן ולהגיע לדייק הצורך עם
 ״הוא המורה יאמר שעליו הילד זהו

 באבחנה טעות זאת רוצה". אינו אך יכול
 במיסגרת לא כלומר, יכול. אינו הוא -

 בשנתיים אולי או קצת, כשיגדל כזאת.
 אולי התיכון, בית-הספר של האחרונות

 ומוריו חבריו כל את ויפתיע עניין יגלה
 באמת ידע רכישת הטובים. בציוניו

לל להמשיך ירצה והוא אותו, מעניינת
התיכון. בית־הספר אחרי גם מוד

 ביחוד דאגה, להוריו גורם הזה הילד
 כשהוא בנם. מיהו תופסים אינם אם

 אך נזהר, אינו הוא הכביש את חוצה
 כוכב כי כלום, לו קורה לא בדרך״כלל

 בעל הוא וקשת עליו, שומר יופיטר
המזל.

 לא עצמאות, לו נותנים שאינם הורים
 בשיחותיהם, דיעה להביע לו נותנים
ם ואינם  מהם, אחד כאל אליו מתייחסי

 מדוכא. להיות שעתיד ילד מגדלים
להת יעדיף כשיגדל, כזה, קשת חבל,

 קשרים עימו לפתח יוכל לא איש בודד.
קרובים.

 והאופטימיות החמימות החברותיות,
 הלב, נדיבות כזה. טיפוס יאפיינו לא

 לקמצ- תהפוך בריא, קשת שמאפיינת
 יהיו מעוות כל־כך קשת עם והחיים נות,

 זקוק קשת ילד בלתי-נסבלים. כמעט
 בסיסי, בחוש־יושר ניחן הוא לאמון.

 חופש, לו ונותנים נבון אותו מחנכים ואם
לגדולות. להגיע עשוי הוא

ברכי או דירה במעבר הקשורות בעיות *
פיתרונן את למצוא עשויות דירה שת *

 צריך הקרוב. בזמן
 ולא התמדה לגלות

 קשרים להתייאש.
הנ יגרמו חברתיים

 על לסמוך תוכלו אה.
עי ולהתייעץ ידידים

חשו צעדים על מם
 עומדים שאתם בים

 קשרים בקרוב. לבצע
סוף עולים רומנטיים

המלך. דרך על סוף ,
באופן ליישב אפשר ומריבות אי-הבנות *
לכם. נוחות תהיינה שתוצאותיו בוגד *
* * * *

 הבריאותי המצב קשה, ר׳ המנחית התקופה *
 המתשרחת בבעיות כון1 טיפול בתיל. אינו 1
כס ש״ניס לעמר. עשו־ י
לגרוס ממשיכים פ״ם ;
בלתי הוצאות דאגה. *
לדילזל מרמזת צפויות ;
 ללוד ומוסיפות התקציב *
 נתונים. אתם שבהם צים י
שבוים אמם הזוג בגי ;
והבד לקראתכם לבוא *
ת ; גתמים אתם שבה ח
בני־מישפחה מדכאה. *
מבעיות יסברו מבוגרים *
תצטרכו ואתם עזרתכם את ויבקשו בריאות *
למשם. הזה בשבוע יקר זמן על למתר *
; * + * 
 צפויות הרומנטי בתחום הפתעות י>
 לבלתי־צפוי, להתכונן כדאי השבוע. ;

המוז ובזמן במקום
 לב שימו ביותר. רים

 לכם הניתנים לרמזים
הש המין בני על*ידי

 הכספי בתחום ני.
 להיתקל עלולים אתם

לד נסו לכן בקשיים,
ול גדולות קניות תות

מהשקעות. הימנע
לאב אפשרות קיימת ,
 להי- מומלץ כן זבה. *
רביעי בימים טיסמכים על מלחתום מנע ;
לחץ. ייווצר העבודה במקום וחמישי. *

 בתחילת אתכם לפקור עלולה עייפות
 אח לאמץ ולא שיותר כמה לעוז גס! השבוע.

כ׳ מרי, יותר עצמכם
מל העומס  לפגוע י

 החבר החיים בבריאות.
כעת, סאבזב־ם ד׳ תיים

 להתרחק עדיף ובאמח
 ולהתמסר ימים לכמה

 אל שהחנחו. לכעיזח
 זו בתקיפה אס תתפלאו

שבחגים. ייתר קצת תהיו
 ואל לכך, לב שיסו

 על להחליט תמהר!
 שמדים אתם הרומנטי בשטח חדשות. דרכים
 ומשונים. מוזרים ש־ם1א עם להיפגש בקחב

* * *
ת תורגש השבוע חו  ובין ביניכם רבה מתי

 בבילויים להרבות עדיף בגי״המישפחה.
ל מחוץ ובביקורים

 בכך ולמנוע בית,
 ואי-הבנות סיכסוכים

ועצב רוגז שיוסיפו
קש לחדש רצוי נות.
שנפס רומנטיים רים
 לכם תהיה ובן קו,

אנ להכיר הזדמנות
האמו חדשים, שים
 עליזות להוסיף רים

 זו. לתקופה ושימחה
פתאו מיכשולים יתכנו בספים בענייני

 להסתדר. ללמוד תצטרכו שעימם מיים,
* * *

 סוד יותר סוראנים אתם האחרונה בתקופה
 בגי־מישפחה של עבודתם 1א חם1בריא מיד.

 מתנהלת איגה קרובים
הדעת, את מניחה בצורה
לע יכולים איגכם ואתם
ד ביחסים דבר. שות ס  ח
התקרבות. צפוייה ט״ס

 להרמוניה נטיה יותר יש
 נעשים ואתם ביחסים.

 כלפי ביקורתיים פחות
 שאתם נסיעה הזוג. בני

 עלולה לבצע שמדים
מיכ־1 בעיכובים להיתקל

 כ׳ בזהירות אותה תבננז לכן שולים.
ת.— בה כרוכות שתהיינה האפשרויות מ ר

להט ממשיכות עדיין כספיות בעיות
 מומחים־לדבר עם התייעצות אולם ריד,

 יש לעזור. עשויה
 חדשה תוכנית לבנות

ת שתוכל ת  ביטחון ל
 הצעות ארוך. לטוות
 כדאי חדשות עבודה
 כל לא היטב. לבדוק

 ברגע שמלהיב מה
 לביצוע ניתן הראשון

 אחד בעיות. ללא
 עלול מבני־המישפחה

השבוע. לדאגה לגרום
והש תשומת־לב יותר לו להקדיש כדאי
 פרשיה. מתפתחת הרומנטי בשטח גחה.

* * *
 לעצור כדאי לפרשת־דרכים. מתקרבים אתם

 אותם הבאים. צעדיכם את היטב !לשקול
 כספם את המשקיעים

 שיקטינו כדאי בבורסה.
לוק שהם הסימן את

 העבודה במקוס חים.
 בעיות. סתעזררות שוב

 לחתור מוסים אושים
 את ולהכפיש תחתיכם
 ראנו הטוב. שימכם

 ברבר לענעיס להראות
 ואח עבודתכם טיב אח

 הנע־ שאליהם ההישנים
 מעניינים ד1ומא חרשים חסוט״ם •חסים חם.

 להחליט. תמהרו אל לאיטם. מתפתחים
* * *

לפניכם. נפתחות חדשות אפשרויות
 מביא והדבר משתנה הכל לפתע

 מבחינה לבילבול.
להק יש בריאותית

 כל על במיוחד פיד
בעיניים. שקשור מה

הסוב מביניכם אלה
בעיניים מבעיות לים

יתעלמו שלא כדאי
בהק ויגשו מהבעיה

 רוח למומחה. דם
המאפיי ההתלהבות

האח התקופה את נת
 הדבר להסתכן. לרצות לכם גורמת רונה

ם שבה בצורה מורגש ת נוהגים. א
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 * הרגשת באחרונה. טוב אינו מצב־החח
 אתם התקופה. את מלווה ועייפות דיכחך

* בשינוי. צורך חשים
* העבודה. במקום ביתור

* מתאימה אינה התקופה
 1 כל לתכנן טוב לשינויים.

* מאחורי בשקט, דבר
; מאוחר לבצעו1 מקלעים.

* ידידים תשתפו אל תר.1י
* בתוכניותיכם ומכרים

. עם א־־הבנות הסודיות.
* ליישב אפשר בךהזוג
; שקטה, שיחה ער־די

 * אותו העמידו במצב. לשלוט חייבים אתם אך
; ביטחוךעצסי. והפנינו רבה בעדנות במקום!
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* * *
 מתמיד יותר נתונים תהיו השבוע

 משתנים האירועים מצבי-רוח. לחילופי
עצו במהירות עתה
 מכניס חלקם מה.

אי' למתיחות אתכם  ו
 מה בל ביחוד שקט,

 הרומנטי. לצד שקשור
נות אינה ישנה בעיה

 ואינכם מנוח לכם נת
 לה למצוא מצליחים

 הקא״ בשטח פיתרון.
 מוכיחים אתם ריירה,
מקו ורעיונות תושיה

 מידידים ושבחים עידוד ומקבלים ריים,
 השטרו! - בריאותית מבחינה לעבודה.

* * *
 דרכים לפניכם ת1נפתח העמדה בשטח
 ההצשח למחח לם1א זמזשמת. חדשות

 לשקול כדאי המפתות,
 אינכם אם נזספת פעם

תפ עצמכם על לוקחים
ממידת־ גדול שהוא קיד
 העמדה במקום כס.

פגי להתרחש עשויות
מיסחו־ חסנטיות שות
 כדאי וסרנשות. דיות

 המין לבני לב לשים
 רמזים על ולהניב השני

כלפי המופנים עדינים
 1•קח לחדל, נסיעה לפני השסדיס אותם כם.

להידחות. עלולה שהנסיעה בחשבון
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