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, כווני פעולה, מועמדים, ניתוחים,  סיכומים:2013 –בחירות  

.. לנו זה עולה יותר: 2013 בחירות –תובנות בשקל וחבר מביא חבר 

  



 

 

 ואני יושבים על שני כסאות הפלסטיק הלבנים היועץ היומי. בוקר
בחוף אין זכר . בערך עשרה ימים אחרי הסערה הגדולה, הקטנים הרגילים שלנו

היועץ מיישר . הרחצה אסורה: חוץ מעמוד קטן ומכופף שכתוב עליו, לסערה הזו

אחר כך מוציא מהשקית שלו . ומתיישב בחזרה, מנקה את החול מהידים, אותו
. ושנינו לוגמים, מוזג לנו שתי כוסות קפה שחור, את התרמוס

קם , המושג המוזר הזה, מחר עמישראל. מחר זה קורה. אומר היועץ, זהו
זה . בבוקר ומנסה לחפש איפה לעזאזל הוא הולך לשלשל את הפתק לקלפי

.. עברו ארבע שנים מאז הבחירות הקודמות? אתה קולט, מחר

. זוכר אפילו למי הצבעתי אז.. זה נראה כמו עשר לפחות. אני אומר, ארבע שנים
שנינו .. ח ניגנו באקורדיון'ובפלמ, היתה לי בלורית, הייתי תמים ואידיאליסט

כי אני למשל ? אתה באמת זוכר למי הצבעת: אחר כך היועץ שואל. צוחקים
, רק זוכר שגם אז הייתי בים.. אפילו שכחתי מי היו המועמדים.. שכחתי הכל

מתחת לפני , אבל בפנים, אני אומר, גם היום סוער.. אוהו, אבל אז היה סוער
. כאן לא תראה שום דבר. השטח

יש איזה משהו מעניין . אני שואל אותו? מה אתה אומר על הבחירות.. אז
שיבינו מה אומרים , לתת איזה אינסייט לאנשים, שאפשר לכתוב הביתה

?  ומי נגד מי, הכוכבים



 

, אני אומר.. הממ? שכחת. הרי רק לפני שבוע דיברנו על זה. הוא אומר, ברור
.. ועל פנים חדשות, ופלוטו, דיברת משהו על אורנוס.. בעצם, זוכר

וראינו איפה .. אפילו התלהבת? איך שכחת. אתה מזדקן, אומר היועץ, תשמע
. אני נאנח.. למען השם, ווייק אפ? איפה האסטרולוג שלנו? הלו.. אורנוס במפה

. תזכיר לי, בוא.. כשאני מול הים אני שוכח הכל

לאן הולכים :  בעצם חיברנו שני דברים בשיחה הזו. אומר היועץ, אז ככה
ואיך זה משפיע על , מה הם עושים אצלנו במפת המדינה, הכוכבים השנה

.. אני אמרתי. הבחירות

עוד ! יש. ונשען אחורנית, אני נזכר פתאום בשיחה שלנו, וכשהוא אומר את זה
אני . רק העובדה הזו בלבד שווה עוד כוס קפה.. גיבורנו לא סנילי לגמרי
. מתכופף לתרמוס ומוזג

וגם סטורן משתתף .  יש הרבה סיבות למתח–אורנוס ופלוטו בשטח  
... במסיבה

לפני כמה שנים בערך עבר פלוטו . לפני שנה בערך עבר אורנוס למזל טלה
השלישיה הזו . לפני שלושה חדשים בערך עבר סטורן למזל עקרב. למזל גדי

. כל-ה, שינתה ומשנה פה הכל

 פלוטו הרס את הבועה –אם לקצר . הכל משתנה. דיברנו על זה לא מעט
הכלכלית הגלובלית והופך את הכלכלה לריכוזית יותר אחרי האנרגיה שהיתה 

אורנוס מביא שינויים ניתוקים ומהפכה חברתית שסוף סוף יוצאת מהכוח , כאן
הן אישית והן , וסטורן הולך לבנות גבולות מוגדרים היטב לכולנו, אל הפועל

. כלכלית

ובעיקר מורגשים , השינויים האלה מורגשים אצלנו מאוד. זה האישו, שינויים
אותו כוכב שאחראי על , כי במפת המדינה ונוס? למה. במפת המדינה שלנו

נושא הרגשות והכלכלה ובעצם על כל ההרמוניה הפנימית והאיזון נמצא במעלה 
וממש עכשיו את המעלה הזו מתקיפים פלוטו ואורנוס כמעט ,  במזל סרטן4ה 

-  והתוצאה , אורנוס ממש במעלה עצמה, פלוטו קצת יותר קדימה, ביחד
. והפיכת הנושא החברתי לאישו של ממש, מהפכות קטנות

, יפה שאלת. אומר היועץ היומי, אוה? ואיפה רואים את זה, אני אומר לו, יפה
אתה . רואים את זה בכניסתם של כל הכוחות החדשים למערכת: ואני אומר לך

, לא לא? התחלת לחזור על עצמך.. אבל הרגע אמרת את זה? מתכוון לכוכבים
אם נתבונן היטב : 2013התכוונתי לפנים החדשות שיש בבחירות . צוחק היועץ

מסמלים את השינויים שאני מדבר  , יותר מכל, במפות הלידה שלהם נראה שהם



 

אתה מדבר על הקשר בין מה שקורה בין מפות הלידה שלהם למפת . עליהם
או שאתה לא , מסתבר שהתעוררת. אומר היועץ, דיוק-ב? הלידה של המדינה

. אני נוהם בחוסר סבלנות, טובטובטוב. כבר דאגתי לרגע.. סנילי כמו שהצגת
. תסביר

אבל לשם כך אני צריך שנסתכל קודם כל כל מה שקורה , אומר היועץ, בשמחה
ומתרווח על , מוזג לי עוד קפה, אני אומר, כן? מוכן. עכשיו במפת המדינה

. הכסא

 



 

 

השמש במפת הלידה של המדינה שלנו נמצאת במזל . אומר היועץ, שים לב
 הדרך שבה תופס אותנו העולם והדרך שבה אנו מציגים –והאופק שלה , שור

ממש במעלה הראשונה ,  נמצא על גבול המזלות מאזניים ועקרב–את עצמנו 
? קפיש, זה אומר ששני המזלות האלה משפיעים עלינו במיוחד. של מזל עקרב

וממש מולה נוכל , ונוס שדיברתי עליה קודם נמצאת בעגול ירוק: שים לב, עכשיו
 את אורנוס התזזיתי –ובצד ימין , בעיגול כחול, למצוא את פלוטו העוצמתי

כשפלוטו יוצר . השנים האלה ממש עושים לה חיים קשים עכשיו. בעגול ירוק
והמלחמה הקודמת עם לבנון , זויות קשות עם ונוס אלה תקופות לוחמניות

עם , בדיוק כשם שגם עכשיו כל זמן שהוא בזוית איתה, קשורה לתנועה שלו
.  הוא הפעיל גם את הלחימה בעזה, ונוס

כשאורנוס נכנס לעומת זאת ברברס למעלה הרביעית בטלה הגיע זמן הפסקת 
. שתבין, אבל גם הוא לוחם לא קטן, אורנוס מביא איתו ניתוקים ושינויים.. האש

 משפיעים מאוד על –ובתקופה הזו בעיקר , אפשר לומר שהשנים האלה
. ועל השינויים שצריכים להיות כאן באופן כזה או אחר, האווירה בארץ

 הנחתי משום כך שאם ניקח כמה אנשים שנכנסו –כשחשבתי על זה , עכשיו
 ולא –נראה קשר ישיר בינם לבין אורנוס בשמים , עכשיו למעגל הבחירות שלנו

מסכים . לבין מפת הלידה שלהם עצמם- רק אורנוס אלא גם סטורן ופלוטו 
אומר , גם אני לא הייתי בטוח. אני אומר, אבל לא בטוח, יש מצב.. הממ? איתי

.   בדקתי–ולכן , היועץ



 

החלטתי לבדוק את ארבעת האנשים החדשים שנכנסו לבחירות האלה , כן
 לא בהכרזה שהם –כלומר , שלא היו שם קודם, שונה, ממקום חדש לגמרי

האנשים שבדקתי הם שלי . ובניתי מהם מדגם מייצג, הולכים להתמודד
כדי לראות את ,  ומולם שמתי את ביבי–נפתלי בנט ויאיר לפיד , יחימוביץ

. בוא נראה.. אני אומר, מעניין. ההשפעה הזו עליו

במזל ? היכן נמצא אורנוס התזזיתי הזה בשמים עכשיו: אומר היועץ, אז ככה
שנים משלושת המתמודדים : שים לב, אומר היועץ, ובכן. אני אומר, טלה

 הם נולדו במרחק –ולא רק זה .. הם בני מזל טלה, שלי ונפתלי, החדשים האלה
 אורנוס בשמים נמצא באופן כזה או אחר על –ויותר מזה , שלושה ימים זה מזה

האנשים האלה הם אלה שמביאים ? אתה קולט! השמש במפת הלידה שלהם
 ומה –הם , ממש אל תוך הבחירות שלנו, על מגש, בעצם את אורנוס בעצמו

. שהם מייצגים

: הם מייצגים את התכונות של אורנוס. אני אומר? מה הם מייצגים? מייצגים
נושא שנמצא , מהצורך במהפכה חברתית ויישומה, שונה, רעננה, גישה חדשה

בלב ליבה של המהות האורנית שכן אורנוס הוא כוכב בעל אוריינטציה חברתית 
הגישה הישירה והשימוש במדיה , הראש הצעיר, ועד השינוי בגישה, לחלוטין

.  לכותרות– ממש קפיצה אורנית אגב –שעושה נפתלי בנט שקפץ בן רגע 

האליפסה האדומה מחברת את . אומר היועץ, 'שלי יחימוביץשים לב למפה של 
וממש עכשיו .. השמש משמאל עם אורנוס מימין שממש עכשיו נמצא עליה

 יוצר זוית פעולה עם אותה שמש עצמה ומפעיל – בעגול כחול –במקביל פלוטו 
? מה אתה אומר על זה. אותה באופן לוחמני ואסרטיבי ביותר

 



  

' שלי יחימוביץ

 

. אורנוס ופלוטו משפיעים עליה עכשיו במיוחד: אין ספק. אני אומר, מעניין
לצאת , כשאורנוס נצמד לשמש הוא גם גורם לנו לעשות דברים לא שגרתיים

ולזה אחראי גם .. להלחם על העקרונות שלנו, לפעול באופן מקורי, מהקופסה
,  מקפיצים את שלי פנימה ובשיא העוצמה–השנים האלה . אומר היועץ, פלוטו

. אומר היועץ



. נפתלי בנט שים לב למפת הלידה של –ועכשיו 

 

 

גם כאן האליפסה שמחברת בין השמש לאורנוס ! ממש דומה.. אני אומר, אוהו
אל תשכח שהם גם נולדו ..והזוית בין פלוטו שבעגול כחול לשמש, באדום

אנינ ! שני טלאים יצאו לדרך.. בהפרש של שלושה ימים מבחינת התאריך הלועזי
. צוחקים



גם אצלו השמש צמודה לאורנוס וחוטפת זבטה מפלוטו ממש , אומר היועץ,  כן
זו ?  שנה12, אני אומר, רגע..  שנה הפרש ביניהם ובכל זאת12יש . עכשיו

והנה עכשיו ,  שנה נמצא במזל12יופיטר כל .. בדיוק המחזוריות של יופיטר
אצל שניהם הוא סוגר ! יפה ששמת לב! בדיוק, משלים היועץ, במזל גדי.. הוא

!  גם הוא יוצר זוית לשמש..ו, מעגל וצמוד ממש עכשיו לפלוטו היצרי הזה בשמים

שמריצה את , הזוית היא זוית האמביציה המרחבית? מה אומרת הזוית הזו
שני אנשים : והאופטימיות הזו בהחלט מידבקת, שניהם קדימה באופטימיות

! אוהו.. והנה,שלפני שנה עוד לא חלמו בכלל לרוץ בראש מפלגה

כל אחד מהם , אפשר לומר ששלי ונפתלי מייצגים, אם כך. אני אומר, מעניין
את הכוחות שפועלים עכשיו בשמים באופן , בתחומו  ובמעגל האישי שלו

: הם כבר הצליחו, ראשית? האם זה אומר שהם גם יצליחו בבחירות.. מכסימלי
בפרק זמן כל כך קצר לרוץ ולהכנס לתודעה של אנשים ולסחוף אחרים כל כך 

?   זו לא הצלחה–הרבה 

אל תשכח שאורנוס .  הכל עניין של תהליך–לגבי השאר . אני אומר, בהחלט
זה אומר .. בטלה, ויש לו עוד איזה ארבע וחצי להיות כאן,  שנים6נמצא במזל 

ששניהם עדיין בתהליך החדירה והפריצה פנימה אבל ברור שכל אחד מהם יגיע 
..  לא אתפלא אם בסופו של דבר אפילו ישתפו פעולה. רחוק

איך זה .. הוא ימין וימינה, היא מרכזית ושמאלה? שלי ונפתלי? לא, קצת הגזמת
עם אותו להט אורני ואותה עוצמה , במחשבה שניה. אני אומר? יכול להיות

בכל זאת שניהם מפעילים עכשיו חזק את , אחרי הכל? מי יודע.. פלוטונית
שמת לב ? אולי נדבר עליהן קצת? ראית, והמפות שלהם כל כך מעניינות..ונוס

.. ו? כמו במפה של הרב עובדיה יוסף, שיש תצורה של מגן דוד במפה של בנט
.  ומן הסתם נעשה זאת פעם, אפשר לדבר על זה ימים. אומר היועץ, לא עכשיו

גם ? יאיר לפידמה עם .. אז. הזכרת שלושה אנשים חדשים, אני אומר לו, טוב

? אצלו האורנוס והפלוטו הזה כל כך עוצמתיים

, במפה שלו בכלל יש קונסטלציה שונה. אבל באופן אחר, אומר היועץ, ללא ספק
ועל המזל , אומר היועץ, אל תשכח שהוא בן מזל עקרב, ראשית. ואפילו מרתקת

טוב מראה עיניים לפני ..אבל פה יש עניין אחר. הזה שולט פלוטו העוצמתי
. בוא נסתכל לרגע. שאתחיל להסביר

 

 

 



 

יאיר לפיד 

גם כאן . אומר היועץ, בהחלט. אבל שונה לגמרי, אני אומר, מפה מרתקת ממש

אבל לא עם אורנוס התזזיתי אלא עם כוכב , השמש יוצרת צמידות עם כוכב גדול
. עם סטורן הנוקשה: שההשפעה שלו הפוכה לגמרי על השמש

 

 



וזו השפעה , כמעט על המעלה, ממש עכשיו נצמד סטורן לשמש של יאיר, כן
. שונה לגמרי מאשר אורנוס על המפה של נפתלי ושלי

 –שמביא איתו הגבלות קשיים ותחושות של כובד , סטורן הוא כוכב נוקשה

אפשר לומר שהאדם , כשסטורן סוגר מעגל וחוזר אל השמש. ובעיקר אחריות
, עם אורנוס מביא איתו את הצד הצעיר לדיאלוג עם העולם. מתבגר בבת אחת

, תחושות של כובד: סטורן מביא את ההיפך, הצד המרדני שלא דופק חשבון
כך נראה לפחות מבחינת , הקטע הפוליטי, מבחינת יאיר. אחריות ומחויבות

כאלה שנוטלות , הוא מקום לא פשוט אלא מחייב ברמות גבוהות מאוד, השמש
ומכריחות אותו ללבוש , ממנו לא מעט מהספונטניות והאותנטיות שהיו לו קודם

. מעין מסיכה ופוזה שלא בטוח שהוא אוהב או נהנה ממנה

אני 'מיקוד דברים וה, סטורן הנוקשה הזה יושב ממש עכשיו גם על השמש
אצל לפיד נמצא את . וגם על מרקורי כוכב התקשורת שלו, אצל יאיר' האמיתי

אותו כוכב המייצג את דרך הביטוי הגברית של האיש במזל קשת , מרס
אבל דווקא עכשיו הוא מרגיש שקשה לו מאוד להיות , הספונטני והנרגש

ולא בטוח , ואחראי מאוד על כל מלה, ושקול, הוא חייב להיות מחושב: ספונטני
.. שהאלמנט הזה ממש מתאים לאופיו של מרס במזל קשת

אבל יש כאן אלמנט נוסף שמאוד משמעותי בקשר שבין יאיר לפיד למדינת 
. וזה הירח. ישראל

הרי שהירח ', אני האמיתי'אם השמש מסמלת אצלנו את מיקוד הדברים ואת ה
ומביא אלינו את , מסמל בעיקר את אותו צד אצלנו שמממש את אור השמש

במפת הלידה של יאיר נמצא הירח בתחתית המפה . הצד הרגשי שלו ביומיום
שם נמצאת גם ונוס הרגשית במפת מדינת , מעלה הרביעית במזל סרטן...ב

.. ישראל

זה אומר שיאיר יכול ? אבל מה זה אומר. אני מתלהב, זה משמעותי! אוהו
להינות פה משפע של פופולאריות ועוצמה בחלקים הרכים שלו ולאו דווקא 

, ואולי גם להצליח יותר ממה שאנשים חושבים, בקסם האישי שלו, בקשוחים
הקשר הזה בין ירח של אדם לונוס במפת המדינה .. לטווח קצר או לטווח ארוך

ועל אהבה אמיתית שיכולה להנתן לו כמעט , מראה על קשר רגשי מאוד עמוק
אל . בעיקר בגלל הויברציות הנעימות שלו דווקא במדינת ישראל, בלי מאמץ

ומסמלים , תשכח שגם ירח וגם ונוס הם סמלים של החלקים הנשיים של כולנו
 –דווקא הנשים יכולות בהחלט להטות את הכף לטובתו .. גם נשים בכלל

בעוד שהאנרגיות הן של שלי והן של נפתלי הן גבריות עוצמתיות , ובגדול
ופועלות לא בדרך של קסם רך אלא של לוחמה קשוחה בשטח , וכוחניות יותר

. בנוי

זה אומר שגם עליו מופעל מכבש , אם הירח צמוד לונוס, אני אומר.. רגע
אצל שלי . אומר היועץ היומי החכם שלי! בדיוק. הלחצים של אורנוס ופלוטו

זהו שוני ..הנפש,  הירח–ואצל יאיר , ונפתלי השמש היא מוקד הלחצים והעוצמה
דווקא האיש שהפך  : תודה שזה מרתק. משמעותי מבחינת אישיות ותפיסה



 

החל מהאופנוע וכלה , להיות סמל גברי כל כך מבחינת הדברים שעשה
האם זה אמור היה להיות פיצוי גברי לצד הרך הזה של הירח . מעניין.. באיגרוף

שגברים בעלי מרס במזל קשת קצת מזלזלים , אותו צד עדין וחומל? במזל סרטן
.. בו בחלק מסויים בחייהם כי הוא נראה פסיבי ועדין מדי

וגם אתה ? לא, גם במפת הלידה שלך נמצא מרס במזל קשת, אומר היועץ, רגע
וגם . בהחלט.. יפולוג'אופנוען והרפתקן וג. ומחייך, אני אומר, אופנוען.. היית

במזל : אולי אפילו במקום עדין יותר מאשר במזל סרטן, אצלך הירח ביסוד המים
אנחנו ? נכון, אתה לא חייב לחשוף אותי בפני כל העולם עכשיו, שמע.. דגים

אני , ס'אתה מתחיל לנג.. מחייך היועץ, וגם לך קוראים יאיר.. מדברים על יאיר
. וממשיך לחשוב, אבל מתיישב, אומר

, למרות שלפיד נחשב כגבר יצרי ועוצמתי בצד הגברי שלו: הנה מחשבה אחת
החלקים האלה .. האהבה, הרכות, הסובלנות, יתכן שדווקא החלקים הרכים שלו

, ולאו דווקא המלחמה שלו במגדרים שונים, הם שיקנו לו פופולאריות רבה יותר
.  למרות שבעצם היא זו שמגדירה אותו

אין . אני מסתכל עליו בהתפעלות. ולוגם מהקפה שלו, היועץ האישי מתיישב

לא זכור לי בכלל .. יסודית, מקורית,  היועצון שלי עשה עבודה מעניינת–ספק 
.  שאסטרולוג אחר התייחס למשהו מעניין בבחירות האלה עד עכשיו

אולי עדיף לו באמת להיות .. אולי.. בקשר ליאיר.. רגע. פתאום נופל לי אסימון
כזה שמבין ומכיל ונלחם על , בתדמית של אבא או אמא למעמד הבינוני המוכה

ולא להיות לוחם צלבני , עקרונות דרך זה שהוא מעורר אמפטיה וסימפטיה
 אולי זה האישו מבחינת –שמעורר התנגדויות שיהיה לו קשה להתמודד איתן 

ואולי ההצלחה שלו היא דווקא אצל אלה שיכולות ..יאיר לפיד בבחירות האלה
. או הרצון לקשיחות, ויכולים לזהות את הרכות מתחת לקשיחות

 מי נשאר –אחרי השלישיה הסודית , ועכשיו. מסכים היועץ, יכול בהחלט להיות
.  ביבי.אני אומר, רק אחד? לנו

אבל המלחמה , כל אלה הם שלושה לוחמים חדשים בזירה. מסכים היועץ, נכון
ביבי בבחירות האלה הוא כבר דמות חצי . בביבי שלנו, האמיתית שלהם היא בו

סוג , מיתולוגית שאף אחד לא חושב שהוא יכול באמת להתמודד איתה ברצינות
בוא נראה מה קורה במפת .. של טחנות הרוח מול כמה דון קישוטים חדשים

. הלידה שלו בבחירות האלה

 

 



 

ביבי נתניהו 

שים . אומר היועץ היומי, בהחלט. יש עליו חתיכת לחצים עכשיו, אני אומר, אוהו

שם נמצא ? את נקודת החיבור של כל החיצים, רואה שם למעלה. לב איפה
ולא רק .. אוהו, פלוטו מפעיל אותו עכשיו בעוצמה. כוכב התקשורת, מרקורי

 אורנוס למטה בעגול  –אבל שים לב . גם אורנוס מלמטה. אומר היועץ, פלוטו

 

 



והחץ השחור שלו ימינה הוא , מסמל את המקום של אורנוס עכשיו בשמים
כאן . זוהי נקודה משמעותית בזמן מבחינתו: לאורנוס במפת הלידה בעגול אפור

מה שאומר שהוא צריך לעשות , אורנוס יוצר זוית עם אורנוס: יש טרנינג פוינט
 ולו רק –שינויים , שינויים וניתוקים, שינוי בגישה, שינוי בחשיבה: עכשיו שינויים

ולהתמודד עם אורנוס שמביא איתו את , כדי להתמודד עם הפחדים שלו
אפילו . משתנה, זז,  הכל נפתח–כשאורנוס בשטח : אין.  ובדרך שלו–השינויים 

. ביבי

התחושה הזו שיש , אני אומר, אולי זה בדיוק מה שמפחיד אותו עכשיו.. ואולי
.  פחד מול פחד–אורנוס בזוית לאורנוס .. משהו בקרקע שרועד מתחת לרגלים

, אכן.. אולי משום כך התחבר לליברמן דווקא כשנראה שהוא לא זקוק לאיש
האיש יכול היה לעשות כל מה שרצה אבל בחר להקשיב לאחרים . מוזר

.. דווקא בשיא העוצמה הזמנית של הסיטואציה, ולהתחבר לאדם אחר

הוא מפתיע אותך בהפוכה לפעמים דווקא כשאתה . אומר היועץ, זה אורנוס
פתאום , דווקא כשאתה שם על האוכף. כשאתה בטוח שאתה על הסוס, חושב

ואז .. ומאבד בטחון, הוא מושך לך את הסוס מתחת לרגלים ואתה צף באויר
אומר , ליברמן הוא לא סוס? כמו ליברמן. אני אומר, אתה מחפש סוס אחר

עשיתי פעם את המפה . ל מרות שהוא בן מזל תאומים, הוא חתיכת קטר. היועץ
 –האיש ממש תופעה . בעצם אולי נחזור אליה באחד השבועות הקרובים. שלו

. יום אחד. שווה להסתכל במפה שלו בעיון

אל תגיד לי שאתה כבר יודע מי ? מי ינצח, אני שואל? אז מה יהיה בבחירות
. אומר היועץ ומחייך, ברור שאני יודע.. ינצח

. החיוך הזה,  משו–החיוך הקטן הזה בזוית הפה של היועץ , החיוך של היועץ
, יותר חשוב התהליך שינצח: מי ינצח עכשיו פחות חשוב, אומר היועץ, שים לב

וכאן , זה בדיוק האישו. יותר חשוב לאן הדברים הולכים בשנה שנתיים הקרובות
. בכוכבים, הכל כאן.. האנרגיות, השינויים,  יש לנו בדיוק את התהליכים–

? מי ינצח בבחירות האלה, אבל בכל זאת, פלסף זה יפה. אני אומר, טובטוב
תזזיתי מצד , חכם, מנצח אחד גדול. אומר היועץ, יש לי.. אמרת שיש לך שם

 –והוא , אחד שלא דופק חשבון לאף אחד ולשום דבר, אחד ומבריק מצד שני
. בטח. יעשה את שלו אם נרצה או לא נרצה

. אורנוס.. וקוראים לו, אה

 

 

 

 



?  מה קורה בכוכבים השבוע

במישרין או , באופן מעניין משתתפים הכוכבים גם בתהליך הבחירות שלנו
מיקוד , ואחרי חודש לא קל שבו שהו מרקורי כוכב התקשורת והשמש, בעקיפין

הדברים במזל גדי הם עוברים למזל דלי בעל המודעות והאוריינטציה החברתית 
. ואולי גם מסמלים בכך בעקיפין את המיקוד במערכת הבחירות הזו, המפותחת

המעבר .  זהו מעברה של השמש למזל דלי– המעבר המשמעותי של השבוע

ואת מקום הכובד והאחריות , הזה מביא איתו ללא ספק ריענון בתחושות שלנו
הגיע הזמן להתיידד מחדש עם . תופסים הקלילות והמעורבות החברתית שלנו

המעבר הזה בהחלט מרכך את תהליך הבחירות . ויפה שעה אחת קודם, העולם
ובעצם מתחבר בעקיפין לפקטור המרכזי של הבחירות האלה , שכולנו עוברים

מי , אז בגדול. הוא זה ששולט על מזל דלי. אורנוס: שכבר הזכרתי אותו בקיצור
. שור ועקרב, אריה, מזלות דלי? בעיקר יושפע מהמעבר הזה

עם מעברו של כוכב ,  התקשורת שלנו משתנה השבוע– התקשורת שלנו
ממזל גדי הנוקשה והביקורתי למזל דלי החביב , כוכב התקשורת שלנו, מרקורי

כיון שהוא מסמל יותר , אין ספק שיש משמעות גדולה למעבר הזה. והחברתי
 ממקום אופטימי – וזה לזה –מכל את היכולת שלנו להתחבר מחדש לעולם 

ובעיקר , תקשורת כזו יכולה לתרום לכולנו. ואוהב ולא ממקום נוקשה וציני
מדגישה את היכולת שלכם להעמיד את האלמנט החברתי בכל מה שקשור 

דלי , בתולה, מזלות תאומים? מי בעיקר יושפע מהמעבר הזה. לבחירות ולקלפי
. ואריה

 זו זוית הפעולה בין מרקורי כוכב התקשורת שלנו – הזוית הקשה של השבוע
הזוית הזו מביאה איתה דגש מעניין על כל מה שקשור . לבין סטורן הנוקשה

ומכריחה אותנו , מגבילה ומדחיקה דברים, ליכולת שלכם לפעול באופן תקשורתי
מכיון שאלה שני . להיות לא רק חברתיים ונחמדים אלא גם פרקטיים ומעשיים

אנו עלולים להרגיש עכשיו קונפליקט בין הרצון , אלמנטים שונים בתכלית
חשוב לומר את . ולשנות סדרי עדיפויות, להתיידד לבין הרצון להיות פרקטיים

מי בעיקר . ובלי לעשות חשבונות, הדברים שאנחנו באמת מרגישים עכשיו
. גדי וסרטן, בתולה, מזלות תאומים? יושפע מהזוית
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, נשמעת צעקה קטנה! אני כאן ?  מה עם רגשות–ועם כבר מדברים על השבוע 
מסתכל בעצבנות , דוקטור לאבומופיעה דמותו התמירה של , הדלת נפתחת

חשוב , דוקטור לאבאומר , ואם כבר מדברים על השבוע הזה. בשעונו המאכזב
לזכור שמיקומה של ונוס ביום הבחירות מראה בגדול על כוון עולם הרגשות 

זה אומר שהולכת , זה אומר שאם ונוס נמצאת במזל גדי. שלנו בכנסת הזו
שבה נצטרך כולנו לתעל את הרגשות שלנו , להיות שנה כבדת משקל ואחריות

ולתרגם אותם לא רק ליחסים אלא גם לעובדות , למקום פרקטי יעיל וממוקד
.  בשטח

הגבולות הברורים .. אבל קצת בודדה, ונוס במזל גדי היא ונוס יעילה ומועילה
והאמביציה עובדים קצת נגד הרגשות הרכים וההרמוניה במערכות היחסים 

ולהיות , להגדיר במקום לפשט, ומכריחים אותנו לצמצם במקום להרחיב, שלנו
. מדויקים במקום לאבד גבולות

אבל ברור , אחר.. יש, אומר דוקטור לאב, אין טוב או רע. שואל היועץ? וזה טוב
מה גם שהיא לא יוצרת עכשיו זויות , לגמרי שהוא לא ממש מאושר מהונוס הזו

למרות המעברים של השמש למזל דלי , פעולה עם כוכבים אחרים והשבוע הזה
ניכר לאורך ,  הצורך בגישה סוליסטית מאופקת בוגרת ומעט בודדה–החברתי 

מהמקום . השבוע ומן הסתם יהיה גם פקטור רגשי מרכזי לאורך השנה כולה
בעיקר כאלה שיש להם גם ונוס , הזה היא גם תשפיע על בני מאזניים אחרים

זה עלול להיות שבוע לא קל ובעיקר של אכזבות ובדידות . דומיננטית במפה
. לכאלה

אתה . אומר היועץ, זה לא יהיה קל, כן. היועץ ואני מסתכלים אחד על השני
. אני מתכוון לביבי. אומר היועץ, ממש לא, אני שואל? מתכוון אלי

.. שבוע שכזה

 

 



                                            

 ..?מה עוד מעניין השבוע 

 

 –הורוסקופ שנתי שנתתי בראש השנה עם ליאורה כהן מרזוננס 

http://resonancemeditations.mypages.co.il/pages/8703 

 

 בראי האסטרולוגיה ההשבעה השניה של אובמה – הבלוג הפוליטי 

http://politicalastrologyblog.com/ 

 

 

 זה מה שקרה –בשבוע שעבר ביום המדויק של הזוית בין אורנוס לונוס  
 (..ולא רק שם)

http://news.walla.co.il/?w=/14/2607325 

 

 

 מצב הכוכבים השבועי+ שלי  התחזית השבועית* 

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=254 

 

 

http://resonancemeditations.mypages.co.il/pages/8703


 

 

   !ממני ומהיועץ האישי –להתראות עם הממשלה הבאה ....ובינתיים

                 

 

 

 –הרהורים ו שרעפים , תלונות, דוקטור לאבל או יועץ האישיל, שאלות לי@ 

yt3@netvision.net.il 0524215559 ,  0777100108:   או בטלפונים 

או להרהר ביחד במשמעות החיים אגב פתיחת קלפים , להשיב, אשמח לשמוע

 !סי יו.. או בנסיעותי הקרובות, מול הים, או עריכת מפה אסטרולוגית אצלי
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