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 גם לב שם שאליהם בפרטים דק
ו להגנע, מוכן הבתולה העקרב.
 ישק פיו על לשלוט, חייב העקרב

 מוכן מהבתולה יותר מי דבר.
בי הקשר להצלחת לוויתורים.

 מטרה להם שתהיה חשוב ניהם
 הוא העקרב על־פי״רוב משותפת,
 ובן״זוגו השנים, מבין השאפתן

 שאיפותיו. את להגשים לו עוזר
 חוסר־התאמה, תתכן מין בענייני
 מזל בן ואילו מאוד, יצרי העקרב
רוחניים. עיסוקים מעדיף בתולה

בתולה עם קשח
ב מאוד שונים מזלות שני

 התאמה למצוא וקשה אופיים,
ית זאת בבל אם אך ביניהם.

 למצוא יוכלו לשני, האחד חברו
מו בענייני בעיקר משותפת הבנה

 לבתולה על־פי-רוב וצדק. סר
 לקטנות, הנתפסת השקפת-עולם

 להתעלם יכולים אינם המזל בני
 המתרחש קטן או גדול דבר מבל

 להתייחס רגיל הקשת בסביבתם.
 מספיק הוא באשר רק דבר אל

 הקשת אותו. גם לעניין כדי גדול
בני וסובלני, סלחן יותר הרבה

 שום סובל אינו זוגו לבן גוד
 עצמו ומתאים מיסגרת, של צורה

 את למיסגרת-הנישואין. רב בקושי
 רואה הוא לבן־זוגו ההתחייבויות

גי לבתולה כחובה. ולא כזכות
 הוא התחייבות לכל שונה, שה

 מעשרת״הדיב- אחת באל מתיחס
רות.

בתולה עם גדי
 האדמה, למזלות שייכים שניהם
 מוצקה. קרקע על לעמוד ושואפים
מי באותה להם חשובה העבודה

 יותר, שאפתן הגדי בי אם דה,
 בעוד רמה, לעמדה להגיע ושואף

 בזכות ומתבלט צנוע, שהבתולה
 שאפתנותו. בזכות ולא כשרונותיו

בעניי ומופנמים סגורים שניהם
 שניים של ובזיווג ריגשיים, נים

 אחד שאף לפעמים, קורה אלה
 וגלוי. משוחרר להיות מעז לא

רבים. ידידים בתולה־גדי לזוג

בתודה עם דדי
 ניתן באישיותם השוני למרות

מ המורכבים רבים זוגות למצוא
אינ מזלות שני אלה. מזלות שני

לה יובלו ויחדיו טלקטואלים,
 ומעשיים. רוחניים להישגים גיע

 ידידות על מבוסס יהיה הקשר
 משברים יתכנו והערכה״הדדית.

 ינהג שהדלי בתקופות פעם, מדי
ה ומצבי״רוחו באימפולסיביות,

 הער בן־זוגו על ישפיעו משתנים
 עת. בכל לשרת ומוכן שינוי, לבל

 ויקבל זוגו, בבן ייעזר הבתולה
 הקשורים בעניינים בעיקר עידוד

 ותרבות. מדע מחקר, ללימודים,
 את בביתה לארח תסכים הבתולה

 אך זוגה, בן של הרבים חבריו
 עליה אהוב יהיה לא זה דבר

 שקט בית תעדיף היא במיוחד.
 יחוש לא הדלי ואילו ומסודר,

 כנו- אותו תקיף אם אלא ״בית"
ומשונים. שונים ידידים של פייה

בתודה עם דגים
וב בעת ודומים מנוגדים הם
 יחדיו יוצרים למעשה אחת, עונה
ניצ שהם מכיוון ושיתוף. ניגוד
ה בגלגל השני מול האחד בים

 חסר* חולמני, רך, דגים מזלות.
 לבתולה לעצלות. ונוטה מעשיות

 חרוץ, ההפובות, התכונות כל
 ביקורת ובעל חסר-אשליות מעשי

 יחדיו, חיים הם באשר חריפה.
 את לראות לדגים עוזר הבתולה

 לבך ודואג שהיא, בפי המציאות
בה בחלומות ישקע לא שהלה

 את לרכך עשוי הדגים קיץ.
 רב עניין לו ולהוסיף הבתולה,

ה ושיגעונותיו בדמיונותיו בחיים,
 לפרוץ עלולים משברים מרובים.

דב לשמור שרגיל הדגים, באשר
 דברים מבן״זוגו יסתיר בסוד, רים

לשניהם. שחשובים

במדינה
 )54 מעמוד (המשך

 אל אביו מבית וברח אומץ, אזר
 לתה־ והלך הכל, סיפר שם דודו.

 הפעם היתד, לא זו נת־המישטרה.
 בצורה התעלל שהאב הראשונה

 נאסר שמו (אשר האב, בבנו. זו
 התגרש ,41 בן גבר לפירסום)

ושלו אהדות, שנים לפני מאשתו
ברשותו. נשארו ובתו בניו שת

 לילה לישון״. שיופד ״כדי
 בערך, שנים שלוש לפני אחד,

 בניו שני את והכה האב, השתכר
 ,12ו* 10 בני אז שהיו הגדולים,

 מהבית. ברחו הילדים דם. זוב עד
 אחדות שעות אחרי שבו כאשר

 להם חיכה ברחובות, שוטטות של
 ומנע שוב, אותם הכה הוא האב.
 אחרי באחת לישון. ללכת בעדם
 הילדים שני על הגבר ציווה חצות,

 מעשה־ בהם עשה למיטתו, להיכנס
 יחסי־ קיום מהם דרש וגם סדום,

לסיפוקו. שהגיע עד אוראליים, מין
או שיזרוק בניו על איים האב

כך. על יספרו אם מהבית תם
מעש על חזר כף אחר חודשיים

 שבר ואחר־כך ,12ה־ בן בנו, עם הו
 לבל עליו ואיים ראשו, על צלחת
כך. על ידבר

 שנה 15 הגדול לבן מלאו כאשר
 בפעם בכוח. לאביו מתנגד התחיל

להי האב עליו כשציווה האחרונה,
 עד בסירובו, עמד למיטתו, כנס

 ממנו לדרוש והפסיק נכנע, שהאב
זאת. לעשות

 האב ניסה השנה אפריל בחודש
 בעזרת בנו התנגדות על להתגבר

 והפעם בסירובו, עמד הבן אבל יין.
 החליט גם אז מהבית. לברוח נאלץ

 ולתמיד, אחת העניין את לגמור
עשה. וכך במישטרה. ולהתלונן

ההלי תום עד מייד נעצר האב
 אחד העיד ובבית־המישפט י כים,

 שעשה מה כל כי שטען, מבניו,
הילדים. את לחנך במטרה היה האב

העל ברלינר, דבורה התובעת,
 בתו את גם דוכךהעדים על תה
 בה אשר ,16 בת נערה האב, של

 והיה האב, נגע לא מה משום
 שיוכל ״כדי רק למיטתה נכנס

לישון״.

מיסים
ה ל ב ל ? ב נוסע ד

 יחרייכר המוניות נהגי
 קופה־רושמת בהתקגת

 :וטועגים קפלות, שתוציא
מס״ מעלימי א7 ״אגחגו

 מהמונית לרדת שעמד הנוסע
כפ על לחץ המונית נהג הופתע.

ב למונה. הצמוד במכשיר תור
ש נוריות, נדלקו עצמו מכשיר

 ׳לשלם, שעליו הסכום את ציינו
בסו ״׳כמו קבלה. פלט ׳והמכשיר

המופתע. 'הנוסע הגיב פרמרקט,״
תותקן באוקטובר 1מד.־ החל

אל־כופר יד״ר
? העלמות או בטיחות

 מיוחדת קופה־רושמת מונית בכל
ה לדברי תבטיח, אשר למוניות,

או המדינה, הכנסות על ממונה
 נה־ של המס שד,עלמות לין, ריאל

 לחלוטין. כמעט יפסקו, המוניות ״גי
 המונה את ■להפעיל יוכל ■לא נהג

 הסכום את רשם כן אם אלא שלו,
לימונה. הצמודה בקופד,־הרושמת

 למעמסה מתנגדים המוניות נהגי
 להם יש עליהם. שתוטל החדשה

 שונים. מניקומים נימוקים כמובן
 יושב־ראש בוכר, אל חיים ׳מסביר
 האדומים המיניבוסים נהגי אירגון

 דן של 4 לקו המקביל השרות בקו
 ב־ תהיה זו ״לגבינו בתל-אביב:

 ראשונה. ממדרגה :בטיחותית עייה
 אצלנו הנוסעים של התחלופה

 עם להתעסק נצטרך ואם גידולה,
 תאונה. לקרות יכולה ומונים ׳קבלות
 עצמנו.״ על זאת ניקח לא אנחנו
 בן- דויד בתל-אביב, מונית נהג

 ״מם־ בקרניו: השוד את אוחז ישי,
 1 וגד גנבים שאנחנו חושב הכנסה
 עוד לנו שם הוא לכן מם, עלימי

 ©ת- לא מס־הבנסה אבל טקסיוימטר.
 ן בלי עובדים ■שאנחנו בעובדיה חישב

ההו הטבות. כל וללא סובסידיות,
 צריך גדולות. שלנו הכספיות צאות

תיקו לעשות צריו סולר, לקניות
 זאת וכל טסט, לשלם צריך נים,
■וה האשד, על אפילו לחשוב בלי

ילדים.״
 נהגי מוניות. נהגי שביתת

שהמכ כך על מתלוננים המוניות
 מהם אחד לכל יעלה החדש שיר

נציב־הכנסות-ד,׳מ לירות. אלף 90
אמ ״המכשיר זאת: מכחיש ,דינר

אנח אך ליריות. אלף 90 עולה נם
 כך עליו, המיסים את ביטלנו נו

 אנחנו פחות. הרבה יעילה ושהוא
 להלוואות מיוחדת קרן הקמנו גם

 הקו־ רכישת לשם המוניות לנהגי
 החדשה.״ הרושמת סיד,

 הארץ רחבי בכל המוניות נהגי
 1ב־ המוניות את להשבית מאיימים

 הנהגים לכל ולהורות באוקטובר,
 הרושמת. הקופה את להתקין ■שלא

מתפע אינה מם־ד,הכנסה נציבות
 סופית,״ החלטה ״זו מהאיום: לת

 ממינה.״ ניסוג לא ״ואנחנו לין קובע
 מהתקנה מרוצים ׳תיירות גורמי
המו נהגי את המחייבת החדשה,

 השבוע אמר מונה. להתקין ניות
 ילא מיונה ״כשיהיה :תיירות איש
 סכום מ׳תייר לקחת מונית נהג יוכל

 האמיתי מהשווי גדול יותר הרבה
 קבלה, תהיה ליתייר הנסיעה. של

להתלונן.״ יוכל והוא

תל־אביב
ה ■חום כז ש

 החיגוך מחלקת 7מגה
ב בעיריית בי א  טוען תז־

 ועד ואיזו יתום, שהוא
 רמת■ בשכרגת ההורים

 להשבית עומר ,ג אפיים
תלימודים את

בקשי יתום!״ אני גם מה? ״אז
 - מנהל שושני, שימשון ענד, חות

 תל־אביב, בעיריית מחלקת־החינוך
 להזהירו, שבאה מילחמה, לאלמנת

בסכנה. נמצא .מאב, יתום בנה, כי
 השש בן שבנה כהן, מלכה

 למישפהה, האחרון השריד הוא
 שיסדיר לבקשו כרי לישושני באד,

 הבית. בקיריבת לימודים בנד, עבור
 הוא נשלח שאליו בית־הספר שכן

 לחצות הילד צריך ובדרך מרוחק,
 שושני ׳ומסוכנים. סואנים כבישים

 הדברים, את אמר כי הכחיש לא
 כהן :מלכד, עם שהשיחה טען אך

 הוא וכי עיניים, בארבע נערכה
לפרטיה. להתייחס מוכן אינו

 המית־ סהן, מלכה שיל בעייתה
 ב־ ׳יג רמת־אביב בשכונת גוררת

הו של בעייתם גם היא תל־אביב,
 ברמת- בשכונה. נוספים רבים רים

 ריבה. התמרמרות שוררת ג׳ אביב
היסו בית־הספר של ועד־ד,הורים

 בהשבתת לאחרונה איים במקום די
הגדול. החופש סיום עם הלימודים,

ת1ר.ן*61 ל ר, ו ל4ז הז ל


