
הורוסקוב
 )13 מעמוד (המשך

 יקחיל הוא כזו ענודה מצא לא
 ירכז עימו, העובדים האנשים את

 מקום את ויהפוך סביבו, אותם
 לשעות• מועדון לכעין העבודה

 שני על־ידי נשלט הדלי העבודה.
וסטורן. אוראנוס — כוכבים

ם דגי
ל קשורים להיות המחשבה

 עבודה שעות עם רוטינית, עבודה
 מזל ילידי את מדכאה ופיקוח,

שתה עבודה מעדיפים הם דגים.
 שכר בצידה אין אם גם אותם, נה

 להיות נוטים הם על־פי-רוב גבוה.
 בהתלהבות, מבורכים רומנטים,

 או אמנותית יכולת יוצר, דימיון
 ליופי, חדה יעיך כתיבה, יכולת

ב יפה משתלבים הם וקו. צבע
 המשעשע כישרונם בזכות חברה

לשיחה.

ה ל ס
 ליטול חזקה נטייה לטלאים

 אנרגיה בעלי הם היוזמה, את
אינטלקטו מסוג לעיתים גדולה,

 בתחומים מעורבים הם אלי.
 מחשבתית, פעילות הדורשים רבים

או הם למתח. להם גורם והדבר
 גלויי־לב, מושבעים, חופש הבי

 מפזי- כתוצאה לתאונות ונוטים
עוס הם בהם עבודה בכל זותם.

 חותמם, את מטביעים הם קים
ש זה מיהו ספק משאירים ולא

מושלמת. כל״כך עבודה ביצע

שור
ה את המושכים המיקצועות

וה המעשי בצד קשורים שוורים
 שהם השכר החיים. של ממשי

 שאותה מהעבודה לקבל עתידים
שוו ומיספר להם, חשוב בחרו
ה על לוותר אפילו מוכנים רים

פי לצידה כאשר בעבודה נוחיות
 השוורים על-פי-רוב הולם. צוי

 ומעוניי- וטוב, נעים במזג ניחנים
סבי ועל עצמם על להשרות נים

נינוחות. של תחושה בתם

א ומים ת
 לדעת קשה תאומים בני אצל

כ מיקצוע להם בחרו הם אם
 קרוב כמיקצוע. תחביב או תחביב,
 ממיקצוע ביותר שיעבדו לוודאי

 ואי־הצמדות בעבודה, הגיוון אחד.
 ל- כאוויר להם נחוצים לשיגרה

 למיקצועות נמשכים הם לנשימה.
 קומוניקציה של שילוב יש שבהם

אינפור והעברת אינטלקטואלית,
 אותם למצוא קל בדרך־כלל מציה.

 והסוכנים־הנו- סוכני־המסחר בין
ם. סעי

סרטן
כעוב ידועים סרטן מזל ילידי

 ונאמנים, מסורים חרוצים, דים
ו קבועה מיסגרת להם נחוצה

 הם רציני. לעבודה יחסם בטוחה,
אח ובכספי בכספם מאוד זהירים

ה לעולם משתייכים חלקם רים,
 כספים, לצבור ומצליחים עסקים,
לעבו נמשכים להתעשר. ואפילו

ל ועזרה לטיפול שקשורות דות
 להיות נוטים עצמם הם אנשים,
 ומרגישים וחסרי-ביטחון, ביישנים

ולסובלים. לחלשים לעזור עז צורך

ה ארי
ל מתאים במה שחושבים לפני

 מה לברר צריך לעסוק, אריה
 שבו במקום מכל. יותר לו חשוב
 המנהל, להיות עתיד הוא יעבוד

 הכפופים לאלה סמכויות ולחלק
 הטבעים ונדיבותו ליבו טוב לו.

ו אהוב למנהל אותו הופכים
 איר- בכושר מצטיין הוא מתחשב.

ש אירגוניות, ובעיות מעולה, גון
ו יומם בהם מתלבטים אחרים

ה אצל פיתרון מוצאות לילה,
 איך חשים הם דקות תוך אריות.

להיות. אמורים הדברים

במדינה
מישפט

ל □ כ ה הקוד כ זו
לסניגור הציע השופט

ללא בהסכמה. קצר מעצר
המעצר היה הסכמה

כפליים ארוך
 שוהם יוסי הממושקף הסניגור

ה שני את ייצג הוא נבוך. היה
 על־ידי שוחררו אשר קובר, אחים

 המישטרה ממעצר. שופט־השלום
 ואחרי שיחרורם, על ערר הגישה

 את הסבירה כהן, טובה שהתובעת,
 חיים השופט פנה במעצרם, הצורך

״האם :ושאל לשוהם שטיינברג
 יומיים של למעצר מסכים אתה
ז״ העניין לכל שניכנס בלי

 לסניגור. קשה היתד■ הדילמה
 שולחיו, את יותר טוב ייצג כיצד

ויס השופט, לבקשת ייענה אם
 אשר השניים, של למעצרם כים

 שופט־שלום על־ידי כבר שוחררו
 אך במעצרם, צורך אין כי שסבר

או כך ועל־ידי לשופט, יתנגד אם
אותו. יקומם לי

 לכן לוחם, עורך־דין הוא שוהם
 עם מהשופט, ביקש הוא ויתר. לא
 נימוקיו את שישמע הכבוד, כל

 הסביר הוא למעצר. ,והתנגדותו
 ל־ בנים האחים, שני כי לשופט

 ילדים, 24 בת תימנית מישפחה
 הם המישטרה. על־ידי נחקרו כבר

 ואין המלאה, גירסתם את מסרו
 במעצר בהחזקתם טעם או צורך
 ניסים השופט סבר גם כך נוסף.

 שיח־ על שציווה ברמלה, טרנטו
 סמלית בערבות השניים של רורם

לאיש. שקל 100 של
 טיעונו, את שוהם שסיים אחרי

 הראשונה שאלתו על השופט חזר
 הסניגור הפעם גם סרב וכאשר

 החליט לקוחותיו, למעצר להסכים
לאר ייעצרו השניים כי השופט

החקי השלמת ״לשם ימים, בעה
רה״.

הנא של ואחיות אחים כעשרה
 בית־ למיסדרון בזעם פרצו שמים

 המישטרה כי טענו הם המישפט.
 הם וכי מישפחתם, לבני נטפלת

 אח ולעזוב להתנצר לכן מעדיפים
הארץ.

הגנה עד שהיוד. השוטר
הנאשם את להחזיר כדי

דו הציע למוטט,
עבודה לשעבר השוטר

 עצמו את הציג חבר אברהם
 כ״איש דבורין חיים השופט בפני

 בא הוא אולם לשעבר״. מישטרה
 את לייצג כדי לא לבית־המישפט

 לתת כדי אלא והתביעה, המישטרה
 בפני שעמד נאשם על עדות־אופי

בית״המישפט.
 כעד־ שוטר מופיע יום בכל לא
 הכל האזינו לכן לעבריין. אופי

 הוא חבר. של לעדותו רב בעניין
 הנאשם, את מכיר הוא כי סיפר
שו היותו מתקופת ביטון, נסים

 למיש־ בן הוא ביטון בבת־ים. טר
 היתה לא ומעולם עבריינית, פחה

ה מהסביבה לחרוג הזדמנות לו
וגדל. נולד שבה עבריינית

 הוא מאחיו. שונה הוא ״אבל
 שבה לעבירה ונגרר אופי חלש

 לצאת סיכוי לו יש אבל הורשע.
 המישטרה, את עזבתי אני מזה.

 ל־ פרחים שיווק של עסק ופותח
 את להעסיק מוכן ואני תל־אביב,

 לצאת לו לעזור וכך אצלי, ביטון
 חייו״, כל נתון היה שבו מהמילכוד

העד. אמר
 ל־ הזכיר מקרין, דרור הסניגור,

 קצין דו״ח גם כי בית־המישפט
 המישפח״ מצבו את פירט המיבחן

ה אמנם הנאשם. של הנואש תי
מע בהרואין, סחר היתה עבירה

ב פעמים שלוש חזר שעליו שה
 הסם את מכר עת שעות, 48 משך

 שזו מאחר אבל מתחזה. לשוטר
 ני- שבה בחייו הראשונה הפעם

)49 בעמוד (המשך

כג

 אמיתית קולדה לפינה
 כלום להוסיף צריך לא

ולשתות. למזוג רק

לז־ה1ק פיט?
מעניניסמס... חיים שעושה המשקה

א7ב עסקים י.ד. בישראל: בלעדיים ומפיצים יבואנים ״ ת 832236 טל. מ,

 של המחיים תעדיפון
15.8.80םי החל

שנו לחציבלירות לשנח
הוצאות מחיר

שה" ׳׳כ לוה מ.ע.מ. משלוח העיתון

570
500

2657 = 285 + 350 + 2022 
3329 = 357 + 950 + 2022

בארץ המנוי דמי •
רגיל בדואר תבל ארצות לפל •

חוץ לארצות המנוי דמי
אויר בדואר

100 4550 = 488 + 2040 + 2022 אירופה •
120 7842 = 840 + 4980 + 2022 קו קנדה ארה״ב, • מקסי ו

קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, •
>50 12880 = 1380 + 9478 + 2022 פרו זילנד, ניו אוסטרליה,

דרום ניגריה, השנהב, חוף גאנה, •
>00 8750 = 938 + 5790 + 2022 קניה חבש, טוגו, אפריקה,
>00 10614 = 1137 + 7455 + 2022 טאייוון פגמה, •

סינגפור, נפל, הונג-קוגג, תאילנד, •
>50 8985 = 963 +  6000 +  2022 קוריאה

המנוי. על יחול המשלוח כדמי שינוי פל

לחייל טרמפ חן
2244 הזה העולם
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