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מגורים
ו בהירה נראית התמונה כאן
 זה בשטח גס כי אם יותר. טובה

 1985 שנת של וההגבלות הקשיים
 אפשר זאת בכל אותותיהן, יתנו
 את ולשפר תוכניות לבצע יהיה

המצב.
אפ עימו יביא פברואר חודש
 הדיור. בתחום חדשות שרויות
להח לקנות, למכור, יהיה אפשר

 את ולשפץ לחדש לשבור, ליף,
 של יהיו אלה אפשרויות הדירה.

 ולבצע להעז וכדאי ,1985 שנת
 מקורות ללא זה. בכיוון שינויים

 לא שנאמר מה מכל דבר - מימון
 מאין לדעת קשה עדיין לפעול. יצא

 האסטרולוגית המפה אך יגיע, זה
 המישפחה זה שבנושא מראה
 דודים, קרובי-מישפחה, - תעזור
 עזרתם. את יציעו והורים אחים

 עיכובים מעט לא יהיו הבל למרות
 להגשמת בדרן ומעצבנים מרגיזים

 הבל טוב, טוף - אולם התוכניות.
טוב.

בספים
 רעות. אינן הבשורות זה בנושא

 נאבק ישראל עם כשכל דווקא
 הידוק של העול תחת ונאנח

 בני - והמחסור הכלכלית החגורה
 הרבה להסתדר יוכלו עקרב מזל

אחרים. מזלות מבני טוב יותר
עניי לחיסול יביא פלוטו כוכב

 ייראה זה פעם ולא ישנים, נים
 מוצא שאין משבר הגיע באילו
 יביא גם כוכב אותו אך ממנו,

 לטווח והצלחות חדשות להתחלות
רחוק.

 שונים יהיו מקורות״ההבנסה
ן יבואו חלקם  קרובי-מישפחה די

 של מבני-הזוג מכך, יותר ואך
מלהש להימנע כדאי העקרבים.

 שאינם במקומות הכסף את קיע
 מבטיח נראה זה אם גם בטוחים,

 גדולה להצלחה להביא ועשוי
 ובדאי רב הסיכון - ומיידית

ארוך. לטווח בהשקעות לבחור
 ברור ולא מעורפל שהיה מה כל

ו השנה במשך יתבהר עתה, עד
 שיקול- ביתר לנהוג אפשרות תהיה
דעת.

 קשורות יהיו רבות הוצאות
אח בני״מישפחה של לבעיותיהם

מבוגרים. קרובים או הורים רים,
לבינה שבים מה

 לשם אהבה על מדובר אם
 של מצבם את נגדיר אהבה,

 לא - קר לא חם, כלא העקרבים
חלב. ולא בשר

 קל יהיה לא ולרווקות לרווקים
 זה כלבבם. בני-זוג לעצמם למצוא

 אפסיים שסיכוייהם אומר לא
 רציני. קשר יצירת על כשמדובר
 המישפחה ובעזרת הבית בסביבות

 מכרים שכנים, לגלות יהיה אפשר
 שההתייחסות מהעבר, וידידים
תשתנה. אליהם

 לשינוי תביא חדשה מבט נקודת
 לקשר אפילו להביא ועשויה היחס

 המיש- בתחום לנישואים. שיוביל
 קשה. מאוד עדיין המצב פחתי

השו הכבדה והאווירה המתיחות
עק יימשכו. כשנתיים מזה ררת

 או סלחנות יגלו לא נשואים רבים
 של בני-הזוג לבני-זוגס. סובלנות

 שלא לדאוג יצטרכו העקרבים
 שמישהו הרגשה לעקרבים לתת
 בני-הזוג להם. זקוק או בהם תלוי

 יותר דרך להם לחפש יצטרכו
ה התנאים גם שכן עצמאית,

 חיים יאפשרו לא אובייקטיביים
 שכל יתכן וחסרי-בעיות. שקטים

 שיהיה ספק אין לטובה. יהיה זה
 שיימצאו הפיתרונות אולם - קשה

 והדבר להבא, הדרך את יכתיבו
היח לשיפור יותר מאוחר יביא
סים.
 מובן שאינו שמי נוסיף, רק
 - לקראתו וללכת לבן-זוגו לוותר
 לפירוק דבר של בסופו להביא עלול

הקיימת. המיסגרת

הווי
צמחוניים אבר קרביים,

האגו אנשי התכנסו אשקלון ^
 וטיבעונות לצימחונות דה ^

 שעה כי גילו השנתית, לוועידתם
 בכלל הצימחוניים של שחלקם

 אחוזים לארבעה מגיע האוכלוסיה
 חיילי בין הצימחוניים של חלקם בערך,
 אחוזים. לשיבעה מגיע צה״ל

* * *
החיים עובדות

 הבניין, קבלני מצאו תל־אביב ף*
 הקבלנים, במרכז המאורגנים ^

תשמ״ה, לשנת מרכזם של השנה בלוח

 יוכלו שהקבלנים כדי המוסלמיים,
 התחשבות תוך עבודתם את לתכנן
 נעדרים שבהם המוסלמיים, בחגים

 שהם עובדיהם, רוב מאתרי־הבנייה
ערביים.

* * *
 ביש־נחד עיט

קו־חשמל על נחת
 עיטים 13 עלו רמת־הגולן ף*

 מקומיות בבריכות מהרחצה הישר
 של גבוה מתח עמודי לראשי

 זה אחר בזה התחשמלו רשת־החשמל,
 רשות את הניע האירוע למוות.

 לחברת־ לפנות שמורות־הטבע
 מדפי־עץ יותקנו כי לדרוש החשמל,

 למנוע כדי המתח, עמודי בראש
 בעתיד. כאלה מיקרים הישנות

* * *
הצלחה גוררת הצלחה

 עורך־רין הגיש ראשון־לציון ף•
 על לקוחו נגד תביעה מקומי *■

 שטיפל אחר שכר־טירחה, אי־תשלום
 תיקים בשמונה בהצלחה, עבורו,

 בהוצאה תיקים בשמונה אזרחיים,
 יעץ וגם פליליים תיקים בשני לפועל,

 עורו־הדיו שונים. נושאים בחמישה לו
 במישפט, זכה הפעם, גם הצליח

 מיליון ארבעה של ובשכר־טירחה
שקל. אלף 700ו־

* ★ *
יחף הסנדלר

* חברת עובדי גילו חיפה ף
 שאותו השי טיב את החשמל ^

 החדשה.• השנה לכבוד החברה מן קיבלו
 סוללות, על העובדת מנורת־חירום,

הפסקת־חשמל. של למיקרה
* * *

לילה א״ש עבור
 הרא־ הסיכומים פורסמו צה״ל ^
 המיבצע תוצאות על שונים ^

 בין כי, והתברר צבאי, ציוד להחזרת
 52 של אחת מרגמה הוחזרו כבר השאר,

 ► אחד; אר־פי־גיי מטול מילימטר:
 לטנק אחד טלסקופ אחה טלפון־שדה

לקפה. ליטר, 20 של אחד, ומיחם
★ ★ ★

מצלצלים גללים
 כי העיריה, פקחי הודו תל־אביב ^
 חוק־הכלבים ביישום מתקשים הם ^

 הטלת על־ידי צרכיו את הכלב (״עשה
 בעל חייב ציבורי, במקום גללים

 גלליו״), את מייד לאסוף הכלב...
 את לצלם משתדלים שהם ולמרות

 לזהות מעשה, בשעת בעליו ואת הכלב
 הצליחו, לדין, ולהעמידו הבעלים את
 ״ שבהם בלבד מיקרים ז80ב־ כה, עד

 שקל. 2,500ב־ כלב בעל כל נקנס
* * *

שכזאת נחמה
 שליח־המיב־ ניצל תל־אביב ך•

 מיברקי־תנחו־ צרור שהביא רקה, ■1
 מות על שיבעה שישבה למישפחה מים
 החלו שהאבלים ההזדמנות את בנה,

 ארנקי את גנב במיברקים, מעיינים
 לגנוב ביקש כאשר נתפס מהם, שלושה

רביעי. ארנק

2460 הזה העולם


