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 יאיר טריבלסקי  

   !בוקרטוף    

 

         .. הניוזלטר האסטרולוגי שלי–י ניוז    4 .גליון מס

נראה שאלה לא רק טמפרטורות . עוברים על כוחותינו, חמים מאוד, ימים חמים
. ולא רק, שנוגעות בדברים שהם כבר בנפשנו, אלא גם להבות של ממש

אין ספק שהזויות שיצר מרס הערס עם פלוטו ואורנוס , היועץ היומינאנח , כן
וגם , הביאו פיגועים בבורגס ומעבר לגבול, הדליקו לא מעט אורות אדומים

.  והדליק את ליבותינו–הציתו אדם אחד שביקש למחות על אטימות השלטונות 
. משה סילמן, יהי זכרך ברוך

? מה האירועים הכוכביים המשמעותיים בתקופה הקרובה? ומה הלאה

השמש עוברת למזל אריה כבר בהמשך . אומר היועץ,  אז ככה
השמש שולטת על . ובעיקר מחזירה לפרופורציות, מרחיבה את החיוך, השבוע

ומסיבות ההפתעה של האריות הם אירוע שלא הייתם רוצים , מזל אריה
..   עם כל האקשן והטררם, להחמיץ

מכריח את ,  מרקורי בהילוך אחורי שוהה גם הוא במזל אריה עכשיו.. אבל
, האריות הדליים השוורים ואפילו את העקרבים להתמודד עם הצורך בשינויים

מה שאומר שבשבוע , ובהמשך אפילו  יוצר זוית של מתח עם נפטון המתעתע
. הבא מצבי הרוח הרגשניים שלנו עלולים להיות אפילו יותר קיצוניים ותנודתיים

.. זהירות

אתה רץ ? איזה עוד, אומר היועץ היומי, רגע? ומה עוד. מעניין. אני אומר.. הממ
אבל עוד לא דיברנו איך משפיע הילוכו האחורי של .. אבל, לך קדימה בלי חשבון

הייתי בטוח .. מוזר. אני אומר.. הממ... מרקורי במזל אריה על שאר המזלות
הנה : ומוציא דף נייר מקומט, אומר היועץ בחדוות נצחון! טעית. שדיברנו על זה

. שים לב! פה רשמתי הכל



 השפעת הילוכו האחורי של מרקורי כוכב התקשורת במזל אריה 
על המזלות 

 

מזל טלה   

זהו זמן : טלאים, נושאי יצירתיות אהבה ואפילו תקשורת עם ילדים על הפרק
או לחילופין , לסגירת מעגלים רומנטיים שמיצו את עצמם, לדיאלוג מסוג אחר

כאלה שיתכן ולא .. לפיתוח מעגלים רומנטיים חדשים מלהיבים ומרגשים אבל
, כל מה שקשור לאהבה עובר תהליך מרתק של תובנות. יחזיקו זמן רב מעמד
. אל תקחו ללב אלא נסו ללמוד את הלקח. אך לא בהכרח קלות

מזל שור  

נושאי בית ומשפחה בחייכם הם אלה שעשויים להיות מושפעים במיוחד מהילוכו 
המיקום הזה עשוי להביא איתו צורך בדיאלוג . האחורי של מרקורי עכשיו

עם כל מה שקשור לבני הבית והמשפחה או עם , חכם ומעמיק יותר, מחודש
, זמן לשאלות עומק הקשורות אליו. בתוך עצמכם' בית'המקום הזה שנקרא 

. ואפילו למחשבות על שינוי מקום מגורים, לשיפוצים כאלה ואחרים

מזל תאומים   

: ובצדק, אתם מאלה שמושפעים יותר מאחרים מהילוכו האחורי של מרקורי
והפעם הוא אף מגדיל לעשות , מרקורי כוכב התקשורת הוא שליט מזל תאומים

סגירת מעגלים עם העבר הופכת .. ונמצא בהילוך אחורי בבית התקשורת שלכם
משמעותית במיוחד כשבמקביל אתם עשויים לקשור קשרים מרתקים ולא 

.. ברורים שאמורים להאיר עבורכם משהו חדש אך לא להשאר לאורך זמן
. מעניין

 

 

 



מזל סרטן   

ונושאים , הילוכו האחורי של מרקורי שלנו מתרחש בבית הכספים שלכם
בין אם . הקשורים לכספים ולחומר בכלל הם זירת הפעולה בתקופה הקרובה

ובין אם המדובר בשינוי דרך , המדובר בבדק בית כלכלי אינטנסיבי במיוחד
,  חשוב לפעול באופן מדויק–הוצאת כספים או גישה אחרת לכל הנושא הכלכלי 

. ובעיקר כאלה שאין לכם עכשיו בהן צורך אמיתי, ולהזהר מהוצאות גבוהות

מזל אריה 

וזה בהחלט משהו מיוחד כי , אריות, מרקורי שוהה בהילוכו האחורי במזל שלכם
מה שאומר , מזל אריה..השבוע עוברת גם השמש שליטת המזל שלכם ל

, שכמעט כל האריות יחגגו השנה את יום ההולדת כשמרקורי בהילוך אחורי
שנה של שדרוג ושינוי סדרי : אלמנט שמציין שנה מיוחדת במינה עבורכם

. ושיפור הקיים יותר מאשר תחילת החדש, ירידה לצורך עלייה, עדיפויות

מזל בתולה 

: הילוכו האחורי של מרקורי במזל אריה מוצא אתכם במקום לא ממש סימפטי
תת המודע של בני מזל בתולה שהוא ממילא עמוס ביקורתי . מאחורי הקלעים

, הופך להיות עכשיו מקום של חשבון נפש אמיתי בינכם לבין עצמכם, ולא קל
התמקדו בעובדות ואל תניחו . ובין כל הכעסים והתסכולים של הזמן האחרון

. ולא להצטבר, להתנקז,  תנו לרגשות לצאת–ובעיקר , לרגשות לבלבל אתכם

מזל מאזניים 

התחום החברתי הוא התחום שבו אתם עשויים להרגיש את השפעתו של 
המיקום הזה מאפשר לכם לבחון לעומק את . מרקורי בהילוכו האחורי עכשיו
לעשות סלקציה זמנית במספר או איכות , המעגל החברתי המוכר שלכם

לחזור אחורה למעגלים חברתיים שהייתם בהם בעבר כדי , החברים שלכם
. מעניין.. ואולי גם להחזיר חברים שהתאיידו להם, לבחון דברים לעומק

 

 

 



מזל עקרב 

, הילוכו האחורי של מרקורי במזל אריה פוגש אתכם בבית הקריירה שלכם
דיאלוג לא , המיקום הזה עלול להביא איתו רגעי מחלוקת עם סמכויות. עקרבים

ואולי גם צורך לקחת פסק זמן בנושאי קריירה כדי , קל עם בוסים או אחראים
זמן טוב . קרייריסטית ותדמיתית, לבחון היכן אתם עומדים עכשיו מול העולם

.. אבל לא פותחים מעגלים לפני שסוגרים ישנים, אכן לשדרג את המיקום שלכם

 

מזל קשת 

הם המקום , נסיעות ולימודים, נושאים הקשורים לצמיחה והתפתחות אישית
זמן טוב . שמרקורי בהילוכו האחורי במזל אריה מפגיש אתכם איתו כעת

לגבי נסיעות , להתלבט לגבי לימודים שרציתם ומשום מה כעת זה נראה אחרת
מרקורי מכריח .. ול'החלטות הקשורות לח, שתכננתם ודברים עולים על שרטון

.  ולהחליט–אתכם להתעמת עם המכשולים או הדברים שמתחת לפני השטח 

מזל גדי 

אתם . גדיים, הילוכו האחורי של מרקורי במזל אריה לא ממש עושה לכם טוב
ולפעול באופן לא צפוי , עלולים לגלות עכשיו צד עקשני ומרדני בתוך עצמכם

ואפילו אגרסיבי כשדברים מפריעים לשליטה שלכם או מעלים כעסים או רגשות 
חשוב לשמור היטב עכשיו על . ועלולים להגיב באופן קיצוני, תסכול החוצה

. ולא לקחת בפרק הזמן הזה סיכונים מכל סוג, הכספים שלכם או של אחרים

מזל דלי 

 זה אולי המקום שהופך להיות –בית הזוגיות היחסים והשותפויות שלכם 
, זמן טוב לשיחות בירור ביחסים ובדיאלוג הזוגי או השותפי: משמעותי עכשיו 

ואולי גם לפעול באופן , ואפילו לקיחת צעד אחורה כדי להחליט מחדש מי נגד מי
יתכן ותפגשו עכשיו יחסים אחרים או דיאלוג זוגי אחר עם . שונה ובגישה אחרת

.  הדברים ישתנו בהמשך–אל תמהרו להתלהב או להתחייב . אנשים לא מוכרים

 

 



מזל דגים 

התחום המקצועי ונושאי עבודה הם אלה שמרקורי בהילוכו האחורי משפיע 
בין אם המדובר בסכסוכים ישנים עם בוסים או עובדים . דגיגים, עליהם עכשיו

 זמן –שצפים עכשיו או ברגשות כעס תסכול או צורך לשנות שמגיחים להם 
ולשאלות הקשורות , לבדק בית אמיתי בכל מה שקשור לתחום המקצועי בחייכם

. ומהעתיד- מהיחסים המקצועיים, מהתפקיד, לסיפוק שלכם מהעבודה

 

 

 

 @

אבל לפני שהוא , הוא מסמיק.  השקעת!כל הכבוד. אני אומר ליועץ היומי, יפה

ברור . ונכנס בעדינות פנימה דוקטור לאב, פותח את הפה נשמעת דפיקה בדלת
אבל הוא יודע שדוקטור , הוא ציפה לעוד כמה מחמאות: לגמרי שהיועץ מאוכזב

בעיקר בתקופה הזו שבה כל הדרמות והסערות , לאב הוא איש עסוק מאוד
ומתקשרים אליו בפניקה נון סטופ כדי שיבוא ויציל יחסים ברגע , פורצות החוצה

מסתכל .. אהמ: דוקטור לאב מביא את השעול הקטן המוכר שלו. האחרון
.. ומתחיל להפציץ, בשעון

 

 יומן הלב

    

 (אוף איתו, עדיין השעול הקטן)..  אהמ?מה קורה עם עולם הרגש השבוע
את . שני פקטורים משפיעים על עולם הרגש שלנו בתקופה הקרובה, בגדול



 עוברת למזל אריה אחרי שמשכשה, הראשון אנחנו מרגישים ממש השבוע
וסוף סוף מחזירה חלק משמחת החיים שאבדה לנו אי , חודש ביתי ודביק לגמרי

.. ורגעים כיפיים, חיוכים, שמחת חיים, כן. שם בין הטלביזיה למזגן ולמדוזות

השמש הזו מאפשרת לנו לשחרר ? איך זה משפיע על הרומנטיקה והאהבה
וקצת מאזנת את ,  לחצים ומתחים בעזרת הצד היצרי והפיזי שהיא מסמלת

ולא מפסיק ,  הערס שפתאום הפך להיות משקיען ביחסיםמרסהשפעתו של 
..  ולכסח–לדבר ולנתח במקום לכבוש 

.  כוכב התקשורת שלנומרקוריאלמנט נוסף עכשיו הוא כמובן הילוכו האחורי של 
, ההילוך הזה מאפשר לנו להכניס ליחסים את הצד המתבונן במרחב הזמן

מסכם סיכומים מחליט החלטות ומגיע למסקנות על סמך החדשים שזה עתה 
אבל פה ושם גם , ביחסים מביא איתו מרקורי צורך בפסק זמן זעיר. חלפו להם

להמשיך ..לשפר אם אפשר או, יכולת לראות את הצדדים החלשים של הקשר
. תשובה סופית למהלך הזה תינתן רק עוד שבועיים וחצי, בכל מקרה. הלאה

 כוכב התקשורת לבין  מרקוריזוית נוספת שמופיעה עכשיו היא זוית פעולה בין
הזוית הזו הופכת אותנו לרגשניים מעורפלים ולא .  המעורפל והמטשטשנפטון

סיבה טובה לא לקבל החלטות , ברורים לקראת אמצע וסוף השבוע הזה
? קפיש. הקשורות ליחסים ולדיאלוג זוגי בכלל דווקא בזמן ההוא

 

.. למדור השאלות שליהגיע הזמן , כמו בכל ניוזי, ועכשיו@ 

 

 
    ..

 ,שלום יאיר
 

אני . (..שם בדוי אבל מתחרז עם השם המקורי בכל זאת)  סמדרקוראים לי
!  פשוט כייף. מאוד נהנית לקרוא את מה שאתה כותב

 
: (כמובן לדוקטור לאב בניוזי הנהדר) שאולי תוכל לענות עליה שאלהויש לי 

כבר . בשנתיים האחרונות אני לא מצליחה להחזיק הרבה זמן במקום העבודה
וזה דבר שמעולם לא , חלק עזבתי מרצון חלק לא.  מקומות עבודה4החלפתי 

בכל ) שנים 10- שאני עוסקת בו כבר כ (בתחום המחשוב)יש לי מקצוע ..קרה לי
למה אני לא  (איכשהו התגלגלתי אליו בחזרה, פעם שנטשתי את התחום

 שעת לידה 30.5.1981תאריך הלידה שלי  ?מצליחה להישאר במקום אחד
!  מסמדר– תודה והמשך שבוע נהדר . בתל אביב 1:00



 
 .הבה נתבונן במפת הלידה של סמדר. מקמט דוקטור לאב את מצחו.. הממ

 

 
 

 בבית ?למה בחרת בתחום המחשבים: בואי ננסה לענות על השאלה, ראשית
 הקשור למקורות הכנסה נוכל למצוא את כוכב מרס האחראי על הפעילות 2

השנים נמצאים . מול כוכב אורנוס התזזיתי והלא אישי, שלנו במזל שור המעשי
הצורך הוא לעבוד במשהו : בשני עיגולים אפורים כשקו אפור מחבר ביניהם

 – גם הירח שוהה במזל טלה המהיר וגם ונוס הרגשית –מהיר מאוד ולא אישי 
. והסיפו המיידי הזה כמו גם חוסר הסבלנות יוצרים מצב שסמדר תמיד חוזרת

. למחשבים ולפעילות המנטלית המהירה שהנושא מביא איתו

ואורנוס  (בעיגול אדום)מאז מתחילים הכוכבים פלוטו . בעצם, עד השנה שעברה
מביאים , ליצור זויות עם מרקורי כוכב התקשורת שלך (בעגול חום)התזזיתי 

איתם עצבנות מצד אחד והפסקות ברצף העבודה והתחום המקצועי כולל גם 
יוצר זוית פעולה  (בעיגול סגול)בעוד נפטון הרגשי , נושא התקשורת בכלל

. ויציאה מהרצף, ומביא לעיתים תחושה של אבדן כיוון, לשמש

לחפש נושאים שמתאימים לך לא כי , סמדר, שהגיע הזמן? בעצם, מה זה אומר
את זקוקה לסיפוק הזה כדי .. אלא כי, יש לך כשרון אליהם וקל לך לעשות אותם



להפעיל את הכישורים המנטליים המפותחים שאנו רואים גם במקומות אחרים 
אורנוס ופלוטו : בא לך לרועץ כעת, הצורך הזה לרוץ על מה שקל ומוכר. במפה

ובסופו של דבר , יכריחו אותך לעשות שינוי על ידי שבירת הרצפים המוכרים לך
תצטרכי לעשות הסבה מקצועית או לבחור לך תחומים אחרים שבהם אולי יהיה 

נראה שכבר לקראת סוף . אך הסיפוק יהיה גדול יותר, לך מעט קשה יותר
, ככל שיהיה מוקדם יותר: או בתחילת השנה הבאה, השנה הזו מתחיל השינוי

, התחומים האלה קשורים בעיקר לאנשים: רמז. כך יהיה לך קל יותר בהמשך
 (..:-ולא למחשבים

! בהצלחה

 

 שלי יומן האהבהבבלי לאפשר לכם להציץ , אומר דוקטור לאב, ולא אוכל לסיים
? מוכנים.. וללב- שמראה איך כדאי להתייחס לאהבה , לשבועיים הקרובים

 

 דוקטור לאב            של        יומן האהבה 

 23/7שני 

אבל הירח שבמזל , הלב מתחיל להתאושש ואפילו לחייך, השמש עוברת למזל אריה
.. אבל זהיר במיוחד, זמן מצוין לדייט. בתולה עלול להיות ביקורתי מהרגיל

 24/7שלישי 

זמן להתמודד עם הפרטים הקטנים . יותר כמו רשימת מלאי. לא בדיוק? אהבה
! בשומפנים ואופן? ביקורת. ואפילו לדבר עליהם, שמפריעים לנו אצל הפרטנרים שלנו

 25/7רביעי 

נראה אידיאלי למי -וזהו זמן לדיאלוג של אחד מול אחד, הירח עובר למזל מאזניים
שיחות בארבע עינים בבתי קפה מתאימות גם לקשר . ולעומק, שבאמת רוצים להכיר

. קיים

 26/7חמישי 

. ולהוציא החוצה דברים שמפריעים לנו אצל הפרטנרים שלנו, זמן מצוין לדברר את הלב
. חשבון נפש כן וישיר יתקבל בברכה? ואולי אלה דווקא אנחנו שמקשים

 

 



 ליולי 27-28סופשבוע 

זמן . ולהציף גם את הסביבה, רגשות  עוצמתיים ולא תמיד נחמדים עלולים לצוף עכשיו
. שימו דגש על הצד היצרי והפיזי של האהבה. אבל בפרופורציות, לבטא כעסים ותסכול

 29/7ראשון  

צמידות בין השמש . הרפתקני זוגי' וטאץ, הירח הקשתי מזמין פתיחות במינון גבוה
ואולי פגישות הקשורות , שהולכת קדימה למרקורי שהולך אחורה מתאימה לנוסטלגיה

. לעבר

 30/7שני 

. מתחים פתאומיים עלולים לקלקל עכשיו שיחות נאות ולהעלות את הלב מעט על שרטון
דברים יראו טוב יותר מחר .  עדיף–אם תוכלו לוותר להתפשר ולדחות החלטות 

. ומחרתיים

 31/7שלישי 

ולדיאלוג מעשי , למיסוד קשר, הירח הגדיי מזמין שיחות עומק הקשורות למסגרת קשרים
. לא הזמן האידיאלי לחיזור או רגשנות יתר. מאוד שמתרגם את הלב לפעולות זוגיות

 1/7רביעי 

חשוב לא לקבל עכשיו החלטות זוגיות או . כשהירח בזוית לסטורן, קצת כבד על הלב
. זמן לבילוי סולידי בשנים. דחו אותן לשבוע הבא:  רגשיות מתוך מצוקה או כובד רגשי

 2/8חמישי 

או אולי לצאת לבלות עם ידידים , הירח הדליי מזמין אותנו להתיידד עם הפרטנרים שלנו
 זמן להחזיר את הידידות למרכז –בקשר עצמו . יותר מאשר עם פרטנרים פוטנציאליים

. הצומי

: 3-4/8סוף השבוע 

ומצבי הרוח קיצוניים ולא , מרקורי כוכב התקשורת שלנו בזוית מתח מדויקת לנפטון
אבל שתוף ברגשות ובעולם , לא זמן להחלטות זוגיות או לתקשורת זוגית אמיתית. קלים

.  אפשרי ומומלץ–הפנימי 

 

 

 

 

 



 ..?מה עוד קורה בכוכבים@ 

 

 

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

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=228 

 

 

. מאמר? ומה ידידות אומרת לגבם? איך בני המזלות בידידות

http://www.huffingtonpost.com/horoscopes/astrology/2012/03/25/best-friends-by-zodiac-
sign/ 

 

 

 קלי רוזנו –נשמות תאומות וקשרים קרמתיים באסטרולוגיה , מערכות יחסים

http://www.youtube.com/watch?v=OOqjxRI6-4Y&feature=related 

 

 

? ואיך זה מתרחש במזל אריה, מה באמת קורה כשמרקורי הולך אחורנית

http://www.starcity.co.il/ArticlePage.asp?id=322 

 

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=228
http://www.huffingtonpost.com/horoscopes/astrology/2012/03/25/best-friends-by-zodiac-sign/
http://www.huffingtonpost.com/horoscopes/astrology/2012/03/25/best-friends-by-zodiac-sign/
http://www.youtube.com/watch?v=OOqjxRI6-4Y&feature=related
http://www.starcity.co.il/ArticlePage.asp?id=322


 

בפורום האסטרולוגיה שלי ממשיכים לשאול שאלות מעניינות *

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

 

 

! אבעיי געזונט

 

 

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

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

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

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

 !יו
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