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 -אסטרלוגיה בעבר

"משחר ההיסטוריה האנושית ייחסו העמים בעולם כולו משמעות נרחבת לגרמי השמיים ולהשפעתם 

על המאורעות המתרחשים אצלנו על כדור הארץ. הראשונים שעסקו בפירושים אסטרולוגיים לתופעות 

 השמיים היו הבבלים, בבבל העתיקה." )מתוך ספר האסטרלוגיה "הכוכב שלי"(

הבבלית החלה להיכנס לתרבות המערבית בתקופה ההלניסטית בראשית משערים כי האסטרולוגיה 

לפנה"ס את הקרקע לקבלת האסטרולוגיה הכינו הפילוסופים היווניים. הראשונים  4-המאה ה

להשתמש ולפתח את האסטרולוגיה היו המלומדים, בשלב זה החלו היוונים לפתח את האסטרולוגיה 

הכוכבים בעת הלידה. הורוסקופ זה הושפע, ככל הנראה,  האישית, ה"הורוסקופ" כתרשים של מיקומי

מהחשיבה המיצרית שממנה הושפעו המלומדים שישבו באלכסנדריה העתיקה האסטרולוגיה הפכה 

 .רית ביוון רק במאה השנייה לפנה"סלפופול

 

 -האסטרולוגיה ביהדות

הם לגביה הדת היהודית אינה מתכחשת לאסטרולוגיה. חכמי ישראל בעבר הביעו את עמדותי

בתקופות שונות. חכמי התלמוד האמינו ברובם בהשפעה המכרעת של גרמי השמים על הנעשה על 

פני האדמה. בנוסף בחפירות ארכיאולוגית לאורך השנים נמצא שרידי גלגל המזלות בבית כנסת קדום 

לספירה בבית אלפא בו רצפת הפסיפס של בית הכנסת מתארת כמעט בשלמות את  6-מהמאה ה

 ת.המזלו גלגל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -מפות אסטרולוגיות

באפשרותנו ליצור מפה אסטרולוגית לכל רגע בזמן. זה כמו לעצור את השעון הקוסמי ולבחון את 

מיקומם את של כוכבי הלכת באותו הרגע. מפת הלידה שלנו נקבעת ברגע שהגענו לעולם הזה. על 

 מנת להשיג תוצאות מדויקות ביותר עליכם להצטייד במקום לידה מדויק, תאריך לידה ושעת לידה.

ם בימינו נוהגים להשתמש במפות לידה להרבה שימושים שונים. כיום השימושים העיקריים אנשי

נעשים על מנת לבדוק התאמה זוגית, לחזות תופעות עתידיות ועל מנת להבין את עצמם יותר טוב. 

 במפות לידה משתמשים גם לצורכי לימוד, הכשרה ובידור.

ם המוצגים מסמלים מזלות, הכוכבים וגורמים בצורה של גלגל. הסמלי ך כללתרשים הלידה מוצג בדר

 אחרים בתרשים מייצגים כוחות שיכולים להשפיע על החיים שלנו בכל זמן נתון.

 

 -המיקומים במפההסבר על 

 
 שם

 
 סמל

 
 סוג

 
 משמעות מקובלת

 
 שמש

 
 

 

 
 כוכב אישי

 
מסמלת את האישיות המודעת, התכונות המוחצנות והנלמדות 

במהלך החיים. מסמלת את הרצון המודע. השפעתה ניכרת 
 .בתכונות הרצויות בעיני האדם, ההולכות ומתפתחות לאורך חייו

           

 
 ירח

  
 כוכב אישי

מסמל את עולם הרגשות. לעומת השמש, שהיא החלק המוחצן 
באישיות, הירח הוא החלק המופנם באישיות. מתייחס לנושאי 

, ורגש. הירח מסמל את תהליך בניית הזהות תזיכרונומשפחה, 
 האישית

 
 כוכב חמה )מרקורי(

  
 כוכב אישי

 
מסמל את יכולת החשיבה, קליטת העולם ובחינתו באמצעות 
השכל. איסוף נתונים על העולם והסקת מסקנות עובדתיות. 
מרקורי מייצג את יכולת ההתמצאות במרחב, קואורדינציה, 

 תפיסה, יכולת תנועה ותקשורת מכל סוג.
 

 
 נוגה )ונוס(

 

  
 כוכב אישי

בהתאם להתקשרותה למזל שור ולמאזניים, נוגה משקפת את 
את הכישורים החברתיים גם  המצב החומרי/כלכלי, ובמקביל

ונוס מייצגת את הטעם והגישה לאסתטיקה, יחס ם. והרומנטיי
 לכסף וגישה חברתית ותרבותית.

   מאדים )מארס(
 כוכב אישי

מסמל את היכולת של אדם להוציא לפועל את רצון  אדיםמ
רים. להילחם. היכולת של אדם האישיות )רצון השמש(. לבצע דב

להגן על עצמו ועל ענייניו. המוטיבציה, הדחף, ההעזה והאומץ. 
 יוזמה ויכולת עשייה.

 
נקודת האופק 

 המזרחי
(Ascendant) 

 

 
 ללא

 
 נקודה אישית

זו נקודת תחילתה של מערכת הבתים, ומיוחסת לה חשיבות 
גבוהה בניתוח המפה. נקודת האופק מספקת מסנן דרכו שאר 

האלמנטים במפה מוצאים ביטוי. זוהי נקודת ההחצנה, המראה 
ו מחצינים אותו. מיקום של מה אנו מחפשים להחצין, וכיצד אנ

כוכב בסמוך לנקודה זו, או בבית הראשון, מדגישה מאוד את 
 האיכויות שלו באופי האדם.

 נקודת רום השמיים
(Medium Coeli, 

MC) 
 

 
 

 
 נקודה אישית

 
 

ד ולקריירה של נקודה לה מיוחסת חשיבות גבוהה בנוגע למעמ
 האדם, היעדים, והמטרות הנשאפות.

 



 
 צדק )יופיטר(

  
 כוכב ציבורי

כוכב הקשור בחכמה, הרחבת החיים, פילוסופיה, מוסר, דת 
ואמונה. קשור באופטימיות, מזל ואמונה בטוב. יופיטר קשור 

 .ביכולת לחשיבה בסמלים ואינטואיציה

 
 סטורן(שבתאי )

  
 כוכב ציבורי

 
כוכב הקשור במשמעת, חוק, אחריות. שאיפה. יכולת לסמן יעד 

ולהגיע אליו. שבתאי קשור במימוש וביצוע הלכה למעשה של 
ערכי המוסר שנרכשו קודם לכן באמצעות יופיטר. קשור בגבולות 
ומסגרות, הגבלה, מעמד, סמכויות. שבתאי קשור בניסיון ותוצאה 

 ן. חו עצמם על פני זמובמבנים קיימים שהוכי

 
 אוראנוס

  
 כוכב של

 דורות

 
הקשור בקידום. התבוננות רחבה על החברה. ערכים  כוכב

נעלים. זכויות אדם וחי. כוכב של אצילות, קידמה, מודרניזציה. 
אוראנוס מאתגר את החוקים, המבנים והמסגרות אשר מומשו 
קודם לכן על ידי שבתאי. מביא את החדש. באופן אישי קשור 

 ב'אני הגבוה' של האדם. יכולת נבואית.

 
 נפטון

 

  
כוכב של 

 דורות

ה, הקלה, בחולמניות, כוכב הקשור בעולמות הרוחניים, בחמל
בהירות, טשטוש גבולות, אסקפיזם. מדבר -אשליות, בלבול ואי

על הצורך בהתפשטות הגשמיות, בויתור על האגו. התחברות 
לאלוהי. התחברות למקור. קשור באהבה ללא תנאי. קשור 

מודע הקולקטיבי, ולפיכך קשור גם -ביכולת להתחבר על התת
 בפרסום ואנשים מיתיים.

 
 פלוטו

כוכב של  
 דורות

ר באינטנסיביות וקיצוניות, באובססיות, בסודיות כוכב הקשו
וחשאיות, בטראנספורמציה דרך מחזורי הרס ובנייה מחדש. 
מדבר על דחפים עמוקים הנמצאים באדם מקדמת דנא. על 

 מודע ומעמקים.-מוקדי כוח וחולשה שבאדם. על פסיכולוגיה, תת

 

 -הבתים במפה

מפה האסטרולוגית. הבתים במפה הגזרות שאליהן מחולקת ה 12באסטרולוגיה, בית הוא אחד מתוך 

עד  1-המזלות האסטרולוגיים ונגזרים מהם. הם מסודרים וממוספרים מ 12-האסטרולוגית מקבילים ל

 כאשר הבית הראשון נפתח בנקודת האופק המזרחי. 12

הבית הראשון קשור למיקוד אישי והתחלות חדשות, היות שמדובר בבית שפותח   -הבית הראשון

וגית. הבית מתחיל מנקודת האופק, ויחד עם האופק הוא מראה את הרושם את המפה האסטרול

 הראשוני שהאדם יוצר ביחסי הגומלין שלו עם אחרים.

הבית השני קשור להון אישי ולרכוש. הבית מייצג את החיבור הראשוני של האדם   -הבית השני

ל בית זה גם משמעות לצרכים הפיזיים ההכרחיים לקיום. בהתפתחות האסטרולוגיה עם השנים קיב

 של ערך עצמי, ביטחון עצמי ופרמטרים חיוניים לקיום.

הבית השלישי קשור לתקשורת ולסביבה הקרובה. הבית מייצג את ערוצי ההידברות  -הבית השלישי

והתקשורת. הבית השלישי גם קשור באסטרולוגיה הקלאסית לאחים ואחיות ומייצג אותם, וכמו כן את 

 ים ומכרים קרובים.הסביבה הקרובה, שכנ

הבית הרביעי קשור לבית, למשפחה ולדמות של אחד ההורים. הבית מייצג את  -הבית הרביעי

 הדברים שקשורים לזהות הראשונה והגנטית שלנו. ההורים מיוצגים בבית זה.

הבית החמישי קשור בבילויים, ברומנטיקה ובילדים. הבית מייצג את הקשר הראשוני  -הבית החמישי

 ים. הבית החמישי מייצג רומנטיקה, הנאות מבילויים ובילויים עם ילדים.עם אחר



הבית השישי קשור בעבודה, בשירות ובבריאות. בית זה מייצג את העבודה בדרך  -הבית שישי

להגשימה. הוא איננו עוסק בקריירה אלא בדרך העבודה ואיך שהיא נעשית. הבית עוסק בעבודה של 

כן הבנה של המערכות הגוף ודרך פעולתן, ומכאן מתקשר לבריאות יומיום, תפקוד יומי שוטף ו

 והיגיינה.

הבית השביעי קשור בשותפות, במערכות יחסים ובנישואים. בית זה מייצג את החצי  -הבית השביעי

 השני, את בן או בת הזוג וכל הכרוך בזוגיות ובשותפויות.

הבית השמיני קשור למוות ולירושות. בית זה קשור בתהליכים עמוקים של מוות ולידה  -הבית השמיני

המודע, במשברים אישיים -מחדש. בבית זה נבחנים דברים הקשורים באמון, בעבודה עם תת

 ובצמיחה מחדש.

ם. בית הבית התשיעי קשור להרחבת אופקים, ללימודים גבוהים ולארצות שמעבר לי -הבית התשיעי

זה קשור בתהליכים של הרחבת אופקים על ידי לימודים גבוהים, מוסדות להשכלה גבוהה וחיבור 

 לתאוריות רוחניות נעלות.

הבית העשירי קשור לסטטוס בחברה, לקריירה ולמעמד. הבית העשירי קשור  -הבית העשירי

רה, מעמד בעבודה באמביציה ויכולת להגיע למעמד גבוה. מבחינה קלאסית בית זה מייצג קריי

 ובחברה בכלל.

עשר קשור לחברים וידידים ולארגונים ואיגודים. בית זה קשור -הבית האחד -הבית האחד עשר

כולם קשורים לבית  –בפעילות הומניטרית וכן בחברה הגדולה. ארגונים, איגודים, מועדונים למיניהם 

ור חברים וידידים ואת הקשר זה. בית זה גם משקף את השייכות המלאה לחברה, את היכולת ליצ

 עמם.

עשר קשור להסתגרות, רוחניות, מקומות סגורים ואויבים נסתרים. -הבית השנים -הבית השנים עשר

הבית מדבר על מקומות סגורים )בתי חולים, בתי כלא( ומייצג אויבים נסתרים. בית זה מדבר על 

הכרתיים. בית זה -ומייצג פחדים תת מיסטיקה וחיבור רוחני. הוא מדבר על דברים ותכונות פנימיות

 גם על לידה וקשור מבחינה מסורתית להקרבה עצמית והקרבה למען הקהילה והחברה כולה.

*כל בית הוא נגזרת של המזל אשר מתאים למספר המזל גלגל המזלות לדוגמה: טלה הוא המזל 
ו יכולים לראות שמאפייני הראשון בגלגל המזלות ולכן הבית הראשון הוא נגזרת של מזל טלה, ואכן אנ

 הבית הראשון דומים למאפייני מזל טלה.

 

 -איך קוראים ומבינים מפה אסטרולוגיתאז 

מוצאים כל כוכב לפי סימונו במפה ובודקים באיזה בית נמצא )גם לפי המפה( ומחברים בין תכונות 

 המזל להיבט הכוכב והבית.

 -שביל ליצור מפה אסטרולוגית נצטרךב 

 לידהתאריך -

 שעת לידה מדוייקת ככל האפשר-

 מקום לידה-

* יחסר. קבלי שעת לידה מדויקת אך מזל האופניתן לבנות מפת לידה גם 



 -ניתוח המפות של אנשים משפיעים לאורך ההיסטוריה

 

 :מפת הלידה של אליזבת השנייה, מלכת אנגליהניתוח 

 מי היא אליזבת השנייה?

היא מלכת הממלכה המאוחדת של בריטניה  1926באפריל  21-המלכה אליזבת השנייה נולדה ב

מדינות נוספות. מכהנת בנוסף כראש חבר העמים הבריטי, בו חברות גם  15-דולה וצפון אירלנד והג

הפכה למלכה אשר תקופת כהונתה היא  2015מדינות שהיא אינה מולכת עליהן. החל מספטמבר 

 הארוכה ביותר בהיסטוריה של המלוכה הבריטית.

 21.04.1929 תאריך לידה:-

  2:40 שעת לידה:-

      המייפייר, לונדון, בריטני :מקום לידה-

 

 המפה של אליזבת השנייה:

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -ניתוח המפה

  -שמש בשור

כמה תכונות המיוחסת עם  מזל שור כמזל השמש הן, ידועים כעיקשים,מונעים על ידי רצון למצוא 

 ביטחון חומרי ורגשי הם מחפשים נוחות, מחפשים תענוגות ומערכים את היופי בחיים. 

  -ירח באריה

לי כישרון אנשים עם ירח באריה נוטים להיות רגשות יותר אקספרסיביים, הם נוטים להיות בע

לדרמטיות. למרות שמזל אריה מוכר כאוהב "אור הזרקורים" אנשים בעלי ירח באריה אינם בהכרח 

מעוניינים בשבחי הציבור. הם עשויים להעדיף תשומת לב זו במסגרות נוחות יותר, כמו בתוך 

ואם משפחתם או קבוצת חברים קרובה. אנשים בעלי ירח באריה נושאים איתם תחושת גאווה וכבוד 

הם נעלבים, הם עשויים לנטור טינה. בנוסף אנשים עם מיקום זה עשויים להיות בעלי רצון ליצור 

 אמנות או לבדר אחרים.

  -אופק בגדי

אנשים בעלי אופק בגדי משדרים רצינות שאין להכחישה. גם כשהם מתלוצצים, הם עדיין רציניים, 

הבגדים והתדמית שהם נותנים הם צרות  הנימוסים, -בדרך כלל הם אנשים שמודעים מאוד לעצמם 

עיקריות עבורם. הם צריכים להיראות מוצלחים, ולרוב הם מצליחים. הם נוטים לאמץ תחושה מוצקה 

 של מנהג, מנהיגות, משפחה וחובה בגיל צעיר ביותר.

 -חמה בטלה

 אנשים עם חמה בטלה חושבים במהירות. אין להם הרבה סבלנות ללמוד כל בעיה,הם מעדיפים

לקבל החלטה ואז ליידע אותך. ישיר וכנה, האנשים האלה מגיעים לעניין. הם עשויים לצאת מדי פעם 

כתוקפניים או גסים, בגלל העובדה שהם מנסים להפריך התנגדות לרעיונות שלהם. טלה הוא הסימן 

שויים הראשון של גלגל המזלות, וכמו ילד, הם לא מבינים שאנשים עשויים לחלוק עליהם, ולכן הם ע

לפעול מתוך תסכול. אנשים אלו נוטים לקפוץ במהירות בין רעיונות ישנים לחדשים אם הם נראים 

מפתים יותר. הם מיומנים מאוד בקידום דברים. יש להם דרך להניע אנשים ולגרום לדברים להישמע 

 מהנים.

  -נוגה בדגים

יים להיות מעט יוצאי דופן והם אנשים אלו הם אנשים רכים, רגישים, חולמניים, ומקסימים. הם עשו

שובבים ואוהבים ללא תנאי. לא אכפת להם הרבה ממעמד, כל מה שחשוב להם זה מה שבפנים. הם 

 עשויים להימשך לאנשים הזקוקים לעזרה. הסיבה לכך היא שהם נהנים "להציל" אנשים ולהינצל.

  -דלי במאדים

בנציונליות משעממות ובמקום זאת מחפשים קצת קשה להבין מאדים דלי, הם חושבים שדרכים קונ

 דרכים חדשות וחדשניות להשגת מטרותיהם. הם אנשים ייחודיים ומקוריים.

אנשים אלה גאים בעצמאותם, הם יודעים לעמוד על שלהם. הם לרוב פתוחי ראש אולם הם עשויים 

עים לכך שמצאת זה יגרום להם למרד. אם הם מוד -להיות עקשניים. הם שונאים להרגיש כלואים 

 דפוס בהתנהגותם, הם ינסו לשנות זאת.

לדלי מאדים יש הרבה אנרגיה ושאפתנות, במיוחד עבור פרויקטים אינטלקטואליים. למרות שהם 

מפוזרים, הם יכולים לשלב דברים כדי לסיים פרויקט. לפעמים, הם אולי נראים משוגעים לחלוטין, 

בקבלת מה שהם רוצים. הם לא מפחדים להראות את אופיים אבל בעיניהם הכל הגיוני. הם מצטיינים 



בעל הרצון החזק. הם עשויים להיות דומיננטיים במערכת יחסים מבלי שבן הזוג שלהם בכלל מבין 

 זאת.

  

 אז מה למדנו עד כה על המלכה?

היא על ידי רצון למצוא נוחות בחייה, היא אינה מעניינת בתשומת לב מהציבור  ומונעתהיא עיקשת  

במצבים אלה ותעדיף את תשומת לב זאת במעגלים קרובים יותר. היא סוחבת איתה  נהניתאינה 

תחושת כבוד וגאווה ומשדרת רצינות ונימוס גם כאשר מתלוצצת. בנוסף לפי ניתוח המפה ניתן לראות 

 למשפחתה ולמנהג ומנהיגות בגיל צעיר.  מחויבותשהיא אימצה תחושה מוצקה של 

  

 נכונים? ואלהאם דברים 

המלכה אליזבת בהחלט משדרת אנרגיה רצינית ומנומסת והיא אינה מרבה להתלוצץ, היא קיבלה על 

עצמה את תפקיד המלכה לאחר שאביה מת בגיל צעיר יחסית וגם התחתנה והביאה ילדים בגיל צעיר 

המלכה למשפחה היותה מנהיגה.  בנוסף ניתן לראות ש המחויבותמה שחיזק כנראה את תחושת 

אינה מחפשת את האור הזרקורים בציבור, דוגמה לכך היא שהיא אינה התראיינה אף פעם לסוג 

 מדיה כלשהוא.

 

 

 :יצחק רביןניתוח מפת הלידה של 

 מיהו יצחק רבין?

, יצחק היה ראש ממשלת ישראל החמישי והרמטכ"ל השביעי של 1922במרץ  1יצחק רבין נולד ב

 צה"ל.

רבין היה מפקד גדוד בפלמ"ח, מפקד חטיבת הראל במלחמת העצמאות, הרמטכ"ל השביעי של צה"ל 

עליו פיקד בעת מלחמת ששת הימים. לאחר פרישתו מצה"ל היה שגריר ישראל בארצות הברית 

 וראש ממשלת ישראל מטעם מפלגת העבודה ובנוסף כיהן כשר הביטחון במשך כתשע שנים.

. רבין נרצח במהלך כהונתו כראש 1994קיבל פרס נובל לשלום לשנת על חלקו בהסכמי אוסלו 

 ישראלי, יגאל עמיר, שהתנגד להסכמי אוסלו. -ממשלה בידי מתנקש יהודי

 01.03.1922 תאריך לידה:-

 16:17 שעת לידה:-

  ירושלים, ישראל  מקום לידה:-

  

 

 

 



 

של יצחק רבין: מפהה 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ניתוח המפה: 

 ים:שמש בדג

המזל השנים עשר והאחרון של גלגל המזלות הוא מזל דגים. בשל כך, לאנשים שנולדו מתחת לדגים 

יש תכונות רבות של כל המזלות שלפניהם. אנשים אלה הם רוחניים, חסרי אנוכיות וממוקדים 

 במטרותיהם הפנימיות.

ה. יש להם הם גם קשורים מאוד לרגשות שלהם, מכיוון שרגשות בעצם מגדירים את מזל ז

 אינטואיציה יוצאת דופן ולעתים קרובות הם נחשבים כחולמים.

 ירח בטלה:

ירח טלה מחזיק ברגשות נלהבים, למרות שאולי לא תמיד זה נראה לעין מבחוץ, אנשים עם מזל זה 

נוטים להיות עצמאיים מבחינה רגשית, אמיצים ואקספרסיביים. הם מנהיגים טבעיים ויצורים 

י טלה פועלים על פי דחף ודוגלים במה שהם מאמינים בו. הם שונאים את התחושה תחרותיים. ירח

 שהם כבולים או משועממים ולעתים קרובות יפעלו באופן ספונטני.

 אופק באריה:

אנשים בעלי אופק באריה רוצים שישמו לב אליהם.הם לרוב תופסים את תשומת לב של אחרים, 

לפעמים זה בגלל שהם אנשים רועשים פעמים אחרות זה בגלל גישה אצילה בהם שפשוט תופס 

 תשומת לב מאחרים.



כמו בנוסף אנשים אלו לעצמם באופן יוצא דופן. הם מודעים מאוד לאחרים ולרושם שהם משאירים. 

הם שוקלים כיצד קבוצת החברים שלהם והמצבים  -כן, אנשים אלה מודעים במיוחד ל"רקע "שלהם 

שהם נמצאים בהם משפיעים על הדימוי האישי שלהם. לעתים קרובות, הם מרגישים כאילו הם מול 

 קהל, אפילו בבתיהם.

 חמה בדלי:

וי. אמנם לא בהכרח ראוותני, אבל אנשים בעלי חמה בדלי נהנים להפר את הכללים בכל הנוגע לביט

יש להם כישרון לעורר דברים. הם גם הראשונים שסותרים אחרים ונותנים נקודות מבט ייחודיות 

משלהם. הם אוהבים ויכוחים אינטלקטואליים, נרכי אה לאנשים אלו יש סדר יום משלהם והם עשויים 

 יינים וחכמים. להיראות מנותקים לעיתים קרובות. האנשים האלה מוזרים, מענ

 נוגה בדגים:

אנשים בעלי נוגה בדגים הם לרוב אנשים רכים, חולמניים, מקסימים. הם עשויים להיות מעט יוצאי 

דופן והם שובבים. מיקום מזל זה הוא רומנטי ורגיש למדי הם אוהבים ללא תנאי. לא אכפת להם 

לאנשים הזקוקים לעזרה.  הרבה ממעמד, כל מה שחשוב להם זה מה שבפנים. הם עשויים להימשך

הסיבה לכך היא שהם נהנים "להציל" אנשים ולהינצל  יתכן שהם אינם מהימנים ביותר, והם ימתחו 

 את האמת על מנת להימנע מפגיעה באחרים. לפעמים, הם  לא ממש מבינים את עצמם.

 מאדים בקשת: 

קנים וחסרי מנוחה אנשים בעלי מאדים בקשת הם אינם האנשים הסבלניים ביותר. הם הרפת

ומשתמשים בפעילות גופנית כדי להתמודד עם כעס. הם אוהבים להיות עסוקים תמיד, ולכן הם 

עובדים ללא הרף על פרויקטים רבים בבת אחת אך לא תמיד הם מסוגלים לסיים פרויקטים. השלט 

 הזה מתרגש מאוד מהתחלת דברים חדשים.

דותיים, אם כי לפעמים הם נסחפים. הם לא חושבים בנוסף, אשים מיקום זה נהנים מוויכוחים ידי

היטב על הנקודות שלהם ועלולים להתרגז אם אתה לא מסכים איתם. הם חושבים שהם אכפתיים 

וחמים, אך לעתים קרובות מזניחים את רגשותיהם של אחרים כאשר הם נלהבים ממשהו, אם 

 הדברים משעממים או רציניים, הם עלולים לברוח.

 

 ו עד כה על יצחק רבין?אז מה למדנ

הוא חסר אנוכיות, ממוקד במטרותיו הפנימיות,מנהיג טבעי ותחרותי. הוא דוגל במה שהוא מאמין בו 

ופועל על פי דחף.הוא מודע מאוד לאחרים ולרושם שהוא משאיר. בנוסף בעקבות ניתוח המפה ניתן 

ו הרבה ממעמד והוא אוהב לראות שרבין נהנה מויכוחים אינטלקטואליים וידידותיים, לא אכפת ל

 להיות בתעסוקה תמידית. 

 האם דברים אלו נכונים?

קריירתו של רבין אכן מאשרת שהוא דוגל בדברים שחשובים לו והוא מאוד ממוקד במטרה בנוסף 

ניתן לראו שהוא היה אדם עסוק עם הרבה תפקידים משמעותיים ואנו יכולים להסיק שאם אינו הפסיק 

תפקידים חשובים ופעל בחריצות לקדם את האמונות שלו אז הוא גם נהנה לקחת על עצמו 

 מהתעסוקה התמידית בה נמצא. 

  

 



 

 מפת הלידה של לאה גולדברג

 מיהי לאה גולדברג?

והייתה מהמשוררים העבריים המפורסמים ביותר בעת  1911במאי  29לאה גולדברג נולדה ב 

, מתרגמת, מבקרת, ציירת וחוקרת ספרות, עיתונאית ומבקרת החדשה, סופרת מבוגרים וילדים

. פרופסור לספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה 1970תרבות, כלת פרס ישראל לספרות לשנת 

 העברית בירושלים.   

 29.05.1911תאריך לידה: -

  22:00 שעת לידה: -

           קניגסברג      מקום לידה:-

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

 של לאה גולדברג:המפה 

 

  

  

 



 ניתוח המפה:

 -שמש בתאומים

ום שיחות. מזל תאומים מחפשים כל הזמן אנשים בעלי מזל שמש במזל תאומים אוהבים לדבר וליז

מידע באנשים ובמקומות. הם אוהבים לחלוק מידע זה גם עם יקיריהם, מכיוון שהם מעוניינים מאוד 

לפתח את מערכות היחסים שלהם עם אחרים. חברות עם מזל תאומים מהנה מאוד, שכן מזל 

 תאומים הם אנשים חיוביים וחכמים. 

 -ירח בתאומים

נשים בעלי ירח במזל תאומים הם בדרך כלל אנשים נעימים, שנונים ומקסימים. בבית ועם א

המשפחה, לעומת זאת, הם יכולים להיות בעלי חילופי מצבי רוח קיצוניים מהרגיל ועצבניים לפעמים. 

אנשים עם ירח בתאומים הם תמיד אנשים מעניינים וסקרנים. עצבנות ודאגה הן תכונות נפוצות 

 ירחי זה. בדרך כלל הם קוראים הרבה, מדברים הרבה וחושבים הרבה. במיקום

  -אופק בקשת

לאנשים בעלי אופק במזל קשת יש ביטחון ושקיקה שלא ניתן להכחיש, יש להם תוכניות מצוינות, 

 הבטחות גדולות ורצון לחקור ולהתנסות. 

שהם פשוט מחוץ לקופסה אנשים אלה הם אנשים חסרי מנוחה, נראה שהם תמיד מחפשים דברים 

ורבים עושים זאת כל חייהם. לפעמים הם יכולים להיות בוטים מאוד, אך בדרך כלל הם מספיק 

חביבים על מנת שאחרים יוכלו לפרגן לכך. לרוב יש להם הרבה מה לומר ולתת. הרגשות והידע 

 שלהם הם בדרך כלל מרתקים וממריצים, אם כי לעיתים רעיונות אלה חסרי פרטים.

 -חמה בשור

אנשים בעלי חמה בשור לוקחים את זמנם בבחירות חשובות אך בסופו של דבר הם מחליטים ויכולים 

להיות עקשניים למדי ברגע שהם עושים זאת.                                                                     

שתשכנע אותם, הם יעשו את  קצת קשה לגרום לאנשים אלו להתחיל משהו חדש, אבל ברגע

הפרויקט עד הסוף. אנשים אלה משתמשים בשכל הישר ומעבדים מידע באמצעות חושיהם. כאשר 

הם מתקשרים, הם עשויים להיות מעט איטיים יותר מאחרים כאשר מגיעים לעניין. הם פשוט מכוונים 

                                                           מאוד בכל מה שהם עושים.                                           

אנשים נוטים להקשיב לאנשים בעלי חמה בשור מכיוון שהם נלקחים ברצינות רבה, הם עושים רושם 

 של אנשים מציאותיים וסמכותיים אך הם יכולים להיות מצחיקים וקצת סרקסטיים. 

 -נוגה בסרטן

שקים בקשר מחויב וצפוי. הם זקוקים ליציבות, אהבה ונוחות, מכיוון אנשים בעלי נוגה במזל סרטן חו

שהם יכולים להיות אנשים רגישים. הם מראים אהבה בכך שהם דואגים לאנשים סביבם. למיקום זה 

יש זיכרון טוב מאוד, ולכן לא נדיר שהם זוכרים דברים שפגעו בהם. לעיתים הם יסוגו אל תוך 

 ת שוב.מעטפתם, וקשה לגרום להם לצא

 -מאדים בדגים 

אנשים בעלי מאדים בדגים הם עדינים ורכים. הם הולכים עם הזרם ואוהבים פשוט לתת לחיים 

 לקרות. 

 הם צריכים לבטא את עצמם בצורה יצירתית, אחרת הם עלולים להיות מתוסכלים ופסיביים.



אנשים במאדים בדגים עשויים לשחק משחקים על מנת להשיג את מה שהם רוצים, אם כי הם אפילו 

לא יכולים לדעת מה הם באמת רוצים. הרגשות שלהם יכולים להיות עזים ובלתי צפויים. הם מונעים 

מהרגשות שלהם. מבחינה אינטלקטואלית הם מצליחים היטב, אך יתכן שיש להם בעיות בעניינים 

 ים ומעשיים.פיזי

בנוסף הם עשויים להיות מוכשרים מאוד ולהימשך לאמנויות. הם יצירתיים מאוד ובעלי רגישות לטון, 

צבע וקצב. הם מרגישים חסרי מנוחה מבפנים, אם כי הם נראים רגועים מבחוץ מכיוון שהם די 

 רגישים לסביבתם. 

  

 אז מה למדנו עד כה על לאה גולדברג?

מעניינים וסקרנים. היא חסרת מנוחה, לפעמים יכולה להיות בוטה אך חביבה היא נעימה ושנונה, 

תמיד מחפשת לחשוב ולעשות דברים מחוץ לקופסה. בנוסף על פי ניתוח המפה ניתן לראות שלאה 

גולדברג משאירה רושם של סמכותיות, היא צריכה לבטא את עצמה בצורה יצירתית ונמשכת 

 לאומנויות.

 ם?האם דברים אלו נכוני

לאה גולדברג אכן משאירה רושם ראשוני סמכותי ולפי היותה משוררת אנו יכולים להסיק שהיא נהנת 

 לבטא את עצמה בצורה יצירתית, נמשכת לאומנויות ואף מוצאת שם מקום מפלט.
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