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   יאיר טריבלסקי

   ! בוקרטוף   

 

         הניוזלטר האסטרולוגי שלי.. –י ניוז    2 מס.גליון 

זה  ובגלוי!חיבוקי, אפילו  –הרבה חיוכים קיבל הניוזי הראשון שלי, ופה ושם גם 
לעשות ישיבה רצינית על היומי שלי גרם לי וליועץ  –, ויותר מכל נושימח אות

 לניוזי הבא. לא היה לנו קל להחליט. החומר שנכניס

 

 !אני: יותר מאמרים

 !היועץ: יותר תמונות

 ..אני: אבל בשביל תמונות צריך מאמרים

 מדליקות.. תמונותנכתבים סביב מאמרים היועץ: להיפך: 

 ..על כוכבים?אחת שנתחיל להסביר אסטרולוגית מפה  ואיז ומה עםאני: 

נכניס אחת. דוקטור  –גיעו כמה שאלות היועץ: ברור! בלי מפה אי אפשר.. ה
 לאאב!

 אני: חכה, מה אתה צועק? תיכף הוא מגיע..

 העיקר שיהיו תמונות. :שמגיע-היועץ: מגיע

 אני: שמענו. אוף איתך, נודניק.

 עכשיו הוא מחייך, כי כשאני קורא לו נודניק הוא יודע שאני מרוצה. ככה אני.



       לעזאזל? קודם כל נתייחס לחדשות: מה קורה שם,@ 

ובכן כאן שוכנת זווית פעולה לוחמנית בין אורנוס התזזיתי לבין פלוטו היצרי בין 
והשנים ליולי:  זו אחת הזוויות הלוחמניות ביותר שיש,  01ליוני עד ה  7ה 

פתיל רציני שבעקבותיו עימותים ואפילו מלחמה לאורך  יםדליקהאלה מ
ובעיקר להזהר בסוף השבוע זהר.. התקופה הזו, אישית וגלובלית. פשוט לה

הבא, אז יוצרת השמש במקביל לשני החבר'ה האלה זוית מדויקת של עימות 
לפלוטו הכוחני, וזוית פעולה מדוייקת לאורנוס התזזיתי, וזה כולל גם יומיים לפני 

  או אחרי: קרפולל!

                                    

 

? כוכב הצמיחה והשפע יופיטר . מה עם, נלך על המלך–ואחרי שנזהרנו @ 
כתבתי שיופיטר עבר למזל תאומים, אני אומר. כן, אומר היועצון, אבל לא כתבת 

למה שלא נראה למי הוא עושה  –סבבי עד שמגיע כוכב אחד  איך הוא משפיע..
 טוב ואיך? אז הנה..

 

 יופיטר כוכב הצמיחה והשפע במזלות האסטרולוגים

ית התקשורת, ותקשורת אופטימית דינמית ובעיקר יופיטר אצלכם בב טלה:
 זה אתם השנה. זמן להכיר אנשים חדשים, ואפילו לשנות גישה. –יוזמת 

בית הכספים שלכם יהנה בגדול מיופיטר עם מקורות הכנסה חדשים וגם  שור:
 לא מעט כספים, אבל אופטימיות יתר תביא גם בזבוזי יתר.. בי קרפול!

תאומימים, וההתרחבות שיופיטר מביא היא גם בנפש  זו השנה שלכם, תאומים:
 ושנת הדיאטה! אכלו נכון.. –אבל גם באזור המתניים.. שנת הצמיחה האישית 

מבחינתכם זו שנת ניקוי: ניקו משקעים רגשיים שהצטברו, ניקוי רעלים  סרטן:
 וכעסים, ניקוי הגוף בדרכים שונות.. ההכנות של השנה יתבטאו בשנה הבאה.

זו השנה החברתית שלכם, אריות, הן במעגל חברתי שהולך מתפתח  אריה:
 וצומח, והן בשתופי פעולה עם מוסדות וארגונים: זמן לצאת אל העולם, ובגדול.



הקריירה שלכם עשויה לנסוק השנה, ואיתה גם התדמית שלכם: סוף  בתולה:
 .סוף אפשר לראות איזה מקסימים אתם, כי אתם משנים גישה ו..הופעה. נייס

זו שנה של התפתחות אישית לכוונים חדשים, שנה של הרבה יותר  מאזניים:
 נסיעות מצד אחד ולימודים של משהו חדש ומעניין מצד שני. הרחבת אופקים!

יופיטר מאפשר לכם לפגוש אזורי פעולה הרפתקנים שלא פגשתם, להעז  עקרב:
 סקסי! מיניות ויצרים..-להתמודד עם אתגרים גדולים, ומאחורי הקלעים

זוגיות,  –יופיטר הוא שליט המזל שלכם ומלת המפתח שלו השנה היא  קשת:
 יחסים ושותפויות. הקשת המרדני מתקשה עם מסגרת, אבל כשיופיטר בשטח..

זו שנה של התפתחות מקצועית ברמות שלא תכננתם אפילו, אם תתנו לזה  גדי:
 ר. חכם!למה שאפש –יופיטר יעזור לכם להתאים את מה שיש  –צ'אנס 

זו השנה היצירתית ביותר שלכם, שבה אפשר להמציא את עצמכם מחדש,  דלי:
 השנה הרומנטית שתביא לכם את האהבה.. או תחזק אותה. כיף. –ובמקביל 

יופיטר עובד על נושאי בית ומשפחה: שינוי אווירה בדירה או ביחסים  דגים:
 משפחתית..במשפחה, שינוי מקום מגורים, נסיעות עם המשפחה, ושמחה 

 אורנוסהיצירתי והמתעתע וגם נפטון כדאי לשים לב שגם  –ואחרי יופיטר 
 התזזיתי עברו החודש להילוך אחורי. איך זה משפיע עלינו? בגליון הבא..

 

 .דוקטור לאבלהגיע הזמן  -איך לא  –ועכשיו @ 

 יומן הלב

    

 

 ים על הלב.. )חייב לבדוק את הגרון שלו, הטיפוס הזה( ואם כבר מדבר.. אהמ



, וסוף סוף יגמרו השאלות ונוס הרגשית חוזרת להילוך רגילאז ככה:  ..
? למי אני באמתבחודש וחצי האחרונים. מי אוהב אותי, כלומר.. שהציקו לנו 

? זה נראה כמו חצי שנה, חוסר השקט, הבדיקות ליחשוב? ומי באמת חשוב 
רו כי בעצם היה להן האינסופיות, ומערכות היחסים החדשות שהתחילו ונגמ

תפקיד: ללמד אותנו משהו על עולם הרגש שלנו עצמו.. תיכף זה משתנה, והלב 
 !והנה כבר בשורה טובה אחת בדרך –חוזר למקום 

 הוא מחייך. ראיתם פעם לב מחייך? מואההה..  מרוצה מעצמו. דוקטור לאב

 רמטי,למזל אריה הסוער והד הדביק ב התקשורת עובר ממזל סרטן מרקורי כוכ
כיף! ולמרות שהשמש  –שלנו הופכת להיות יוזמת ונלהבת הרגשית התקשורת ו

י במזל סרטן מחזירה אותנו למקום שמחפש בית ושקט ולתת ידים בפארק, הר
פרוייקט חדש, מערכת חדשה.. דייט, בעיקר יוזמות: שהמלים שיוצאות לנו הן 

 כיף של מרקורי..זו מלת המפתח, ובעקר אקשן דרמטי מהסוג הסוער.  – אקשן

בחוץ, אבל  אקטיבית ויוזמתתהיה  האהבה בימים הקרובים –אז אם לסכם 
פשטידה ביתית של חום ומתיקות שמונחת על השולחן במטבח.  –בפנים 

       ?..ביס מישהו רוצה

                                

לדוקטור לאב, אגב, אתם יכולים להפנות שאלות בנושאי יחסים כולל תאריכי 
 ו אתי..הנה למשל שאלה שהפנתה אלי. ושעות לידה מדויקות לידה

שלום דוקטור לאב.. ראשית, כדאי שתטפל בגרון שלך. מה עם כדורי  אתי:
שנית, רציתי לשאול מה קורה עם זוגיות בחיים שלי. לפני  מציצה צמחיים?

שנתיים התגרשתי ומאז לא הצלחתי למצוא שום קשר שהוא.. אני מתחילה 
 להתייאש. מה עושים?

כדורים? הממ.. על איזה את ממליצה? מעניין.. : אז ככה. ראשית, דוקטור לאב
 בואי נסתכל במפת הלידה שלך.שנית, 



 

 

עגול ירוק( שולח זויות של עימות למרס ולשמש )בעגול סגול( פלוטו )ב: שימי לב
במפת הלידה שלך. פלוטו מייצג את כוח החיים החזק שלנו, ואת היכולת שלנו 

להתחדש אחרי טראומות, ולצאת לדרך חדשה, בעוד השמש מסמלת את ה'אני 
 –האמיתי' שלך ומרס את הדרייב והכוח היוזם ועושה, ובמפות לידה של נשים 

פלוטו מראה שתהליך הגירושים שעברת היה כנראה  הגברים בחייהן. את
עוצמתי ולא קל יותר ממה שחשבת, ואת נמצאת ממש עכשיו בתוכו. כשתסיימי 

ולפי המפה רואים  –אותו ותנקי את כל המשקעים הרגשיים שספגת שם 
 .3102יגיעו גם קשרים חדשים, כנראה לקראת תחילת  –שספגת לא מעט 

פלוטו יוצר זוית הרמונית עם יופיטר )זוית כחולה( ומראה שאזור לעומת זאת 
שדרוג מקצועי לכוון של  –הצמיחה שלך עכשיו הוא דווקא חברתי, ובמקביל 

 מוסדות וארגונים. יש  זמנים שצריך ללכת עם מה שיש, ולצמוח משם..

ה במקביל גם אורנוס )בעגול אפור( כוכב הניתוקים והשינויים יוצר זויות פעול
חזקות וחסרות שקט למרס ולשמש, ועצבנות וחוסר שקט הם בהחלט מקום לא 

 טוב ליחסים. 

, אתי.. תוך כדי תהליכי עומק של פלוטו ואורנוס את סבלנות –כל זה אומר 
מה איך לנקות את השולחן מ תלא רק מה את רוצה, אלא קודם כל לומד תלומד

המשקעים שנוצרו שם מבעיקר ו שלא רלוונטי הקשור לעבר שאותו שחררת,
 בהצלחה!ו -אז סבלנות שמעכבים אותך.. הבנתוש? 



 

אחרי שהבנו את התהליכים שמתרחשים בגדול בתקופה @   
 ..שמתקרבים אלינוהימים יש להגיד על  ירחבואו נשמע מה להקרובה, 

הירח באריה. זמן מצוין לאקשן פיזי ורגשי ולנאומי סיכום  - 32-6 –ראשון 
 טו!טו נוס חוזרת.. או נפלאים לפני שו

ינים לדיאלוג פרקטי עם העולם גם בענייני ימים מצו –32-3666 שני שלישי 
 –הרגש, לפרטים קטנים שמפריעים בקשר, ולשיחות מתובלות בביקורת בונה 

ומרקורי עובר למזל אריה האקטיבי. ונוס נכנסת למצב עצירה, והכל עלול 
 קרפול!להתקע, רגשית או כלכלית.. 

ונוס מתחילה לנוע קדימה, וסוף סוף אפשר לראות את  –37-3/66רביעי חמישי 
 האור: זמן לשתף, לדבר ולחלוק בענייני הרגש.

הזויות המסוכנות של השבוע: שמש מול פלוטו ובזוית  –32-2166סוף השבוע 
לא לריב,  –מדויקת לאורנוס: חשוב להזהר עכשיו ובכל תחום שהוא! במקביל 

 ם. תנו לדרמות לשטוף.. בעדינות.ולא לנתק קשרי

המתחים מתחילים לרדת, החיוך הירח הקשתי מחייך,  –0-362ראשון ושני 
אישית, רגשית, גלובלית, מנטלית וורבלית,  –חוזר, ואפשר להתפייס בהדרגה 

 (-ולחזור לקרקע, בעדינות אך בתקיפות, או למה שנשאר ממנה..: –יו ניים איט 

החיים הופכים רציניים וקמוטי מצח, מרס עובר  – 2-266 וחמישי רביעישלישי 
למזל אריה האקטיבי, והירח הגדיי מחזיר אותנו אל מסע של אמביציה טהורה 

וממוקדת. זמן למסד קשרים או חברויות, ולאפשר לאהבה לחשוב באופן 
 פרקטי, ולא רק רגשי..

רות : להתיידד עם האהבה: ירח דליי שם את הדגש על החב6-766שישי ושבת 
שבקשרים שלנו. זמן מצוין לצאת עם חברים וליהנות ממפגשים חברתיים נאים, 

 או להפוך את הפרטנרים שלנו לידידים בלב  ובנפש.. ואולי גם וגם?

חזרתה של ונוס  –ימים מרתקים בפתח, כשהאלמנטים הבולטים  :אין ספק
של מעברו –הרגשית להילוך רגיל וחזרתו במקביל של הלב לאקשן, ובהמשך 

מרס הערס  ממזל בתולה בו שהה זמן רב מאוד גם בהילוך רגיל וגם בהילוך 
 אחורי, אל מזל האריה הנלהב, הדרמטי והרומנטי. וזה קורה ממש בקרוב..

 

 



 מה עוד קורה בכוכבים?..@ 

 

 

 למי שרוצה לראות את כל התמונה.. –שלי  התחזית השבועיתראשית, *

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=224 

 

 

 

 ומה קורה שם?,  פייסבוקאיך נראית מפת הלידה של *

http://www.astrology.co.uk/news/facebook.htm 

 

 

 

 על יופיטר.. ברברה גולדשטייןעוד כמה מלים של *

be.com/watch?v=mhSXXjZSk6Q&feature=sharehttp://www.youtu 

 

 

 

 *ונוס חוזרת להילוך אחורי.. המאמר

http://www.starcity.co.il/ArticlePage.asp?id=316 
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 ..עצמם כוכביםלמי שמתעניין ב*

 גבעתייםערבי קהל והרצאות במצפה הכוכבים ב

 . 02:21ה' בשבוע . הפעילות מתחילה בשעה -המצפה פתוח לקהל בימים ג' ו
 .02:211מהלך חודש יולי יהיה המצפה פתוח לקהל גם בימי א' בשבוע, החל בשעה 

בהתאם לתנאי מזג האוויר. בימי ה'  –הפעילות כוללת הרצאה, פלנטריום ותצפית 
 .30:21מתקיימת הרצאת אורח מטעם האגודה, בשעה 

₪  02לילד, ₪  31למבוגר, ₪  32עלות הכניסה למצפה )כולל הרצאות ותצפית(:       
 לסטודנטים , 

 התשלום במזומן או בהמחאה )צ'ק(, בלבד.   חיילים וגמלאים )עם הצגת תעודה(.      

 הכניסה חינם.  –לחברי האגודה ולבני משפחותיהם )מדרגה ראשונה(       

 :ודה בימי חמישי בשבועלהלן פירוט הרצאות האג

 מרצה הנושא שעות יום תאריך
 , יו"ר האגודהאל-יגאל פתד"ר  "היום הארוך בשנה" 30:21-33:21 ה' יוני 30
   "Moon"ערב סרט  30:21-33:21 ה' יוני /3
האגודה  אלברט כליפא, "האדם והמאדים האדום" 30:21-33:21 ה' יולי 2

 הישראלית לאסטרונומיה
"אלברט איינשטיין והכדור  30:21-33:21 ה' יולי 03

 המושלם בעולם"
האגודה  עודד אברהם,

 הישראלית לאסטרונומיה
"כשהמדע והמיסטיקה נפגשים  30:21-33:21 ה' יולי 02

 סוציולוגיה"-אסטרו –
 אלון רטרד"ר 

 – Deep Purple" 30:21-33:21 ה' יולי 36
 אסטרונומיית מכשירנות ומדע"

כון ויצמן מ עמי,-שגיא בןד"ר 
 למדע

 מרתק!(אני אהיה שם..  –ביולי  02שימו לב להרצאה ב )

 

 

שלי העליתי את המפה של בנזיר בוטו, בת תאומים  פורום האסטרולוגיהב*
אסרטיבית שהיתה מושלת פקיסטן, אבל שם מתעניינים מסתבר דווקא באופק 

 שלי..

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/SiteForum/starcity/79/forum 

 

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/SiteForum/starcity/79/forum
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/SiteForum/starcity/79/forum


שאני מתכנן בשתוף עם  המשלבת גופנפש : יותר על סדנת המיציםבגליון הבא
אם יהיה לי זמן )מצרך שנהיה יקר כשיופיטר בשטח במזל תאומים..(,  עמית

לסרטים, ואולי אולי סוף סוף גם שאלות ותשובות, היועץ היומי שלי נכנס 
 הוידיאו.. 

או אולי רוצה לראות שוב כי פשוט ,ולמי שלא ראה את הניוזי הקודם שלי
 (-:התאהב בו..

 לקריאת הניוזי הראשון יש ללחוץ כאן

 

חזרתה גיע ביחד עם משלי לחודש יוני יוצא לדרך, והוא  שניה   -זהו: ה 
פגין נוכחות מסיבית ונוס תועד ש .. איזה צירוף מקרים!ונוס להילוך רגילשל 

  ותפתח לכולנו את הלב..

 אבעיי געזונט!

 

 –נ. ב. שאלות לי, ליועץ האישי או לדוקטור לאב, תלונות, הרהורים ו שרעפים 

yt3@netvision.net.il  : 1232302222,   /177701101 או בטלפונים 

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

או עריכת מפה אסטרולוגית אצלי, מול הים, או בנסיעותי בתקופה הקרובה 

 צפונה.. סי יו!

 

     

 יאיר טריבלסקי 

www.starcity.co.il 

 © כל הזכויות שמורות

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B112MQ9XZr9ORHBNbExteFpIUTg/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B112MQ9XZr9ORHBNbExteFpIUTg/edit?pli=1
mailto:yt3@netvision.net.il
mailto:yt3@netvision.net.il


 

 

 

 

 

 ..?מה עוד קורה בכוכבים

 

 

 חודש של מהפכים –חודש יוני 

)מת על חליפת ריק לוין לחודש יוני האסטרולוג לינק לתחזית החודשית של 
 (ו, אגב. מזכיר לי קצת את החליפה של איבל קניבל..*הכוכבים של

http://www.stariq.com/pagetemplate/main.asp 

 

 

' לכודיםשלי מתפתח השבוע ויכוח על הנושא 'בתים  האסטרולוגיה בפורום
 במפת הלידה שלנו.

 

http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=79 

 

 

 לכולם..( -)רמז  טוב? למי זה –כוכב השפע עובר למזל קשת  יופיטר

http://www.starcity.co.il/ArticlePage.asp?id=314 

http://www.stariq.com/pagetemplate/main.asp
http://www.stariq.com/pagetemplate/main.asp
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=79
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=79
http://www.starcity.co.il/ArticlePage.asp?id=314
http://www.starcity.co.il/ArticlePage.asp?id=314


 

 

 שבוע מרתק בפתח.. – התחזית השבועית

il/Weekley.asp?id=222http://www.starcity.co. 

ממש בימים אלה ממעבורת החלל  מעברה של ונוס על השמשעוד מבט על 
 מהזוית של נאס'א

http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2272.html 

 

 

עמית ואני מחברים סדנת  –סדנת ניקוי גופנפש אמיתית באזור המרכז  :רובבק*
ניקוי מיצים לסדנת דמיון מודרך לניקוי פנימי בשלושה ימים מרוכזים! ההרשמה 

  מוגבלת לעשרה אנשים. פרטים בהמשך.

 

הורוסקופ אולי אולי כבר האישים בחדשות, ו ,ת לידהמפ– בגיליון הבא*
 בוידיאו..

 

גיע ביחד עם מיוצא לדרך, והוא שלי לחודש יוני הראשון    - ה :זהו
ועד שיופיטר יפגין נוכחות מסיבית  איזה צירוף מקרים!יופיטר, הדוד מאמריקה.. 

 ויתיישב לו בכיף בסביבה.. 

 

 שבוע טוף!..

 

     

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=222
http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=222
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2272.html
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2272.html
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