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 באופן מסוגל שהוא ממה יותר עצמו על
לבצע. טבעי

 וחושש תדמימו, לשמירת דואג הוא
 לעבוד אוהב הוא בציבור. ליוקרתו

 אחרים, על לפקח גדול, ציבור למען
 המנוהלים דברים מחדש ולארגן לשפר

 עצומים רעיונות הוגה יעילות. בחוסר
נדחים. כשאלה בחוסר־סבלנות ומגיב

 הדברים בשורש עומד הכוונה טוהר
 בטוח הוא תמיד לא מבצע. שהוא

 פי על לו שנדמה כפי להצליח, ביכולתו
 זקוק הוא ממנו. חיצונית התרשמות

אנשים של או ידידים של רב לעידוד

מגנתית אישיות
ו הומו חוש־ בעל

וחמימות טוב־לב
נות ו רעי גה ו ה

יב ם ומג ו גדולי
־סבלנות בחוסר
ועקשנות גאווה

 אותו מבקרים וכאשר עימו, העובדים
 רוחו מצב השכם, על לו טופחים ולא

ה אופיו עקשן. הופך והוא משתנה
 חמורים משברים לעתים גורם מהפכני

 לאו״דווקא והשמצות שערוריות בעבודתו,
מוצדקות.

 גם בולטות שלו האסטרולוגית במפה
 ל־ חזק וקשר הבית אהבת של תכונות

 קליטה בעל ופגיע, עדין הוא מישפחה.
 גאוניות. והברקות חריף זיכרון מהירה,

 קלות לפרשיות נמשך הוא זה עם יחד
 לבטא אי-יכולת של תחושה עם באהבה,

הריגשי. במישור הכל
ק פ ו א ה ה ל ו ע  מצביע בטלה, ה

 מה לכל קשריו ועל אימפולסיביות, על
לצבא. שקשור

ח ר י  במזל והשמש קשת, במזל ה
מת בתנועה הצורך את מראים תאומים,

מדת.
 אדמתיים יסודות מופיעים לא כמעט

ר מלבד בהורוסקופ. ט י פ ו  בגדי, י
 ונותן — 10 בבית שמיים, ברום שנמצא
מר שבין הקשר ופירסום. הצלחה
י ר ו ש ק מ ש ה  (תאומים) 3 בבית ו

 כישרון על מצביע בגדי, יופיטר עם
ן הכתיבה. בתחום בולט ו ט פ  בבית נ

 הערצה של יחס מראה וגם זאת, מחזק 5
 רואה הוא אותם עליו, שאהובים לאותם

ס ורודים. מישקפיים דרך ר  בדלי, מ
ס של הקשרים וכן ו נ ר ו  4 עם א

 הבלתי- הדברים את מסבירים כוכבים,
החיים. שטחי בכל לו שקורים צפויים,

: ת י ז ח ת
 9ה־ ועד במאי 22ח- שבין התקופה

 יחסים לגביו. נוח לא מאוד זמן — ביוני
 קשה, לביקורת נתון יהיה מתוחים,

 ובדיפ- רב בטאקט לנהוג עליו ויהיה
 קשרים להרוס לא מנת על לומטיח

 תנאים ייווצרו נובמבר בסוף לו. החשובים
 יהיה וכדאי עבורו, יותר וטובים חדשים

 מסגרות. ולפרוץ הבלתי־צפוי, את לנצל
 חדשות דרכים שימצא אפשרות יש

 להיזהר עליו אך חשובות, בעיות לפתרון
 עלול שהוא מעשים מפני תקופה באותה

 את להפוך ויכולים עליהם, להתחרט
 ספטמבר בסוף ביותר. לקשה התקופה

 עבורו, קובעת מאוד תקופח 1981 בשנת
כ מסתמנת לא האסטרולוגית ובמפה

 לו שצפוי ברור שני מצד ביותר. נוחה
מזהיר. עתיד

 שבוע למערכת והוגש נערך ההורוסקופ
 עזר שר-הביטחון, של התפטרותו לפני

וייצמן.

והיום אז פדני,ו: נסים
גבר אל כגבר האב עם לדבר רצה

 דבורין פנינה האדמונית תובעת ף*
 עצמה לפתע כתב־אישום. על חתמה 1 י

 לה הזכיר הנאשם של שמו עיניה. את
 פרנקו, ״ניסיס :לעצמה מילמלה היא משהו.
 היא לה. מוכר היה השם פרנקו...״ ניסים

 נעצרה. ונשימתה הנאשם בתמונת הציצה
אחורנית. שנים עשר חזרה בזיכרונה
 אז היתד, ופנינה ,1970 היתד, השנה
 כפרקליט כיום. שמכהן מי של המתמחה

 שהיא כתב־האישום שדר. אהרון המחוז,
 יום בכל לא נדיר. היה להכין לו עזרה

 רצח על כתב־אישום בפרקליטות רואים
אב.

 בשירות־חובה, חייל פרנקו, ניסים הבן,
 הסיפור אברהם. אביו, את עחי ביריות רצח

יוונית. לטראגדיה דומה היה הבן שגולל
לילה, באישון
לעורה כשכותנת

 וחלקה לפועליו, ומגורים כמחסן שימש
נשים. עם לפגישותיו משמש היה

 אביו אותו הכריח ילד, גיסים היה מאז
 ללמוד עליו אסר הוא בחנותו. לעבוד

 ארוכות שעות אותו משאיר והיה מיקצוע,
 לפגישות הלך הוא בעוד בחנות, לבדו

נשים. עם
מתע קשה וסבל רגיש, ילד היה ניסים

 חוזר האב היה לפעם מפעם אביו. לולי
חפצים שובר ומחרף, מגדף שיכור, בלילה

 אחים ולו הבכור, הבן היה יסים
.37 בת הרצח בזמן היתד, אמו קטנים.

 בתורכיה, מייוחסת למישפחה •בת היתד, היא
 עם התגוררה היא מאב. יתומה היתד, אך

 פרנקו, לאברהם בשכנות האלמנה אמה
 היה הוא שנה. 12ב־ ממנה מבוגר שהיה
 חן נשאה והעדינה היפה והצעירה גרוש,

 לתוך דרכו מצא סכין באיומי בעיניו.
 הוא אמה. ועל עליה טרור והשליט ביתה,
 וכאשר יחסי־מין, עימו לקיים אותה הכריח
איתו. להתחתן אותה אילץ בהריון היתד,

 האם התחילה לישראל, עלו כאשר
 הוא הסכים. לא הוא אך בהליכי־גירושין,

 נוהג היה ויותר, יותר ואכזרי אלים הפך
 היה,.,־ הוא סמים. לקח ואף לשכרה, לשתות
אשתו, את מכה ביתו, בבני מתעמר

 שערוריוזו<־־-#^־: ומעורר חפצים שובר
 ד.'׳א בבת־ים׳ גרד, המישפחה

 ^ף̂;1עצוע?)|^מ׳צ,ל (באסטה) חנות בעל
 כמה הפסיק והוא פרח, העסק המרכזית.

הלקה החנות. ליד דירה קנה ואף פועלים,
מישטרתי) (תצלום הרצח במקום ה>נכ גופת -י'
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 ברחה האשד, ביתו. בני את להכות ומאיים
 כאשר לילה, באישון מהבית רבות פעמים

 מפניו בורחים היו הילדים לעורה. כותנתה
 מאד התביישו הם בילבד. בתחתונים כשהם
השכנים. מפני

 כי חשב לצה״ל, ניסים גויים כאשר
 התנדב הוא לבעיותיו. הפיתרון את מצא

באמו תפקידו את ומילא ליחידת־צנחנים
 לחופשה יצא 1970 נובמבר בחודש נה.

את איתו לקח ביחידתו, כנהוג רגילה.
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