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 יש וכי לושיקום, זקוק הבחור כי צויין
 את תשפד לא בכלא שהשהייה להניח
מצבו.

 יום־הכי־ מילחמת פרצה חלפו. השנים
 בתור לצבא. גויים מינים ויונתן פורים,

 מסוגל שאינו הסבריו כל כמובן. נהג,
 לא שונות, מסיבות סיבות בגלל לנהוג,

 של הגה מאחרי לשבת לו הורו הועילו.
וזהו. צבאי, רכב

הש יונתן בשלום. יעבר הצבאי השירות
 העתיד למישפטו, וממתין מצה״ל, תחרר

הקרובים. בימים להיערך
ש החוקי רישיון־הנהיגה עם ובינתיים,

 מסוגל הוא הפתעות אילו יודע מי בידו,
לחולל.

תל־אביב
ת ד ד פ ת ה סו  סו

ת מו שכ העוו■ ב
מגמת

 העוגי שסוגות פינוי
זמידחמת־אזרחים

הופ תליאביב בדרום העוני ״שכונות
 מגבוה, מכוונת מדיניות בגלל לגיסו כות
 קיימת רציני, שינוי מייד יבוא לא ואם

 תוצ־ את לשער שאין התפרצות סכנת
!אותיה.״

 רון, אלימלך השבוע השמיע זו אזהרה
 בת״א, שכונות־העוני אירגון יושב־ראש

 ועדי־השבונות מרבית את הכולל אירגון
בעיר.

 שכונות־ ״עשרות מהצפון. פי־וי
 בדרום נמצאות והקטנות, הגדולות העוני,
שלוש קיימות ״בצפון רון. אומר העיר,״

רון מלד־השכונות
״ל״ בתוכנית דירות

 ושייך- גיבעת־עמל !סומייל, — בלבד כאלה
 על שחורים׳ ,סתמים מהוות והן מונים,

העיר.״ של זה הלק
 שם גיבעת־עמל, את לדוגמה ״ניקח
בשבו לפועל להוציא העירייה מתכוונת

 למיספר שניתנו צווי״פינוי הקרובים עות
 לזה להתנגד מתכוננים אנחנו מישפחות.

אש הועלה זו שכונה של גורלה ובכוח.
 הועבר בה והטיפול הכנסת, דוכן על תקד

 שהוקמה ולוועדת־מישנה לוועדת־הסנים,
 בנושא חומר איסוף לאחד זו. למטרה
 השופט־לשע־ יחיד, לבורר הטיפול הועבר

בעניין.״ לפסוק היה שעליו לם, יוסף !בר
 מיש־ לשלוש בהתייחסו הבורר, קבע
 הוצע יחד שלשלושתן מרובות־ילדים, פחות
 פינוי תמורת ל״י ואלף 180 של סכום

:בתיהן
 הנ״ל הסכומים ■תמורת כי ״שוכנעתי

 או בקריית־שלום, או ביפו, להשיג אפשר
 אשר מתאימות דירות — דומות בשכונות

צרכיהם.״ יספקו
 להעביר ״רוצים רון, אומר ״כלומר,״

אוכ את שם ולהגדיל העיר לדרום אותן
 את יפזרו שלא ״מדוע הגיטו.״ לוסיית

תוכנית של בבנייני־הפאר הזו השכונה

 הרי איזורי באותו כעת הניבנים ״ל״,
למקר שייך הזו בתוכנית מהקרקע שליש

 הצעד. אומנם היתה בזמנו ישראל. קעי
בתוכ משכונות־עוני דיירים שיקום לשלב

החוצה. התחלק זה איכשהו אבל ״ל״, נית
 כפר- שכונת ״ליד רון, מספר ״הנה,״

 והם שלם נוהה־ שיכוני את הקימו שלם
 אבו־כביר, לגבי דבר אותו ל,סלאמס׳. הפכו

נו ושכונות תל־כביר, את הקימו שלידה
שרבנו.״ במפה לראות שאפשר כמו ספות

ב בגיבעת־עמל, ״אבל ■הארלם. כמו
שי בונים לא בסומייל או מונים שייך
 ויקר עשיר איזור זה כי למפונים, כונים

כזו.״ !מטרה בשביל מדי
 ופיזור שכונות לדילול לשאוף ״;במקום
 ליצור כדי העיר, חלקי בכל התושבים

 הד אזורים יוצרים חברתית, אינטגרציה
 ודרום לאשכנזים, צפון — ■נפרדים מוגניים

 מין פה לעשות רוצים, מה ■לספרדים.
 פוחד לבן אדם שכל ניו־יורק, של הארלם
לשם?" להיכנס

 שנות ■בתחילת מרומניה עלה רון אלימלך
שפי בשכונת בעבר התגורר החמישים,

 עבר בשיטפון, הוצף שביתו ולאחר רא,
ה שנות באמצע מנשייה. בשכונת ליגור

 תד פינוי על מדברים ■סשהחלו שישים,
 ה״סיטי״ את שם להקים כדי מנשייה ■שבי
השכו תושבי את רון אירגן תל־יאביב, של
 מתאים דיור לקבל זכותם על להגן נה,

 עומד הוא מאז מהמקום. פינויים תמורת
 שעם למרות העוני, שבונות אירגון .בראש
ברמת־גן. לגור עבר מנשייה תושבי פינוי

 צעירים הפגשתי חודשים כמה ״לפני
 מ־ גילם בני עם מנחזדאביבים, ■מהצפון,

כדו שיחקנו קומזיץ, עשינו כפר־שלם.
 מזה יוצא שלא הרגשתי אני אבל רגל•

 כל ;בוניהם. ״דבק״ שום היה לא כלום.
 שלו. והביטויים שלו ההתנהגות עם — צד

בנפ חיים הזמן כשכל אי־אפשר, זה, ככה
 יכול שהיד, מה שעות בשלוש ליצור רד׳

משותפים. !בחיים ■להיווצר
ואפי רצון, אין אצלנו, לזה הבינה ״אין

שית שכמה מבעים לא חשק. אין לו
 העיר חלקי שיני בין והפער השוני גברו

ההתנגשות.״ שעת תקרב כך —
ב והנוער החינוך במחלקת ״שאלתי

 הניידת העירונית הספרייה מדוע עירייה,
 לי: אמרו בשכונות-העוני. מלבקר נמנעת

ספרים׳.״ יגנבו ,הילדים
הלוואי!״ יגנבוז! הם ״ספרים

חינוך
ה י כ י ד מ ה - ט א נ ל ד ס

 אי־מתן־תשובה האם
 שאילתה ע?

כהסכמה? כמוהו
 יכירנה לא ״■פרוצה״ המילה של .מקומה
התיכון. בית־הספר תלמידי בלכסיקון

 גאולה העיתוגאית־הח״כית החליטה ■כך
 מאז לפעול החלה ■גם לכך ובהתאם כהן,

הליכוד. מטעם השמינית, לכנסת ניבחרה
ביק־ לכנסת שניבחרה לאחר רב לא זמן

 דנמרק התיכון ■סבית־הספר כהן גאולה רה
 זה, בית־ספר של סחדרי־הכי׳תות בירושלים.

 התיכוניים בבתי־הספר הטובים מן שהוא
 במיספר הטרייה הח״כית ■נתקלה בבירה,

 כותלי על התנוססו שמרביתם פליקאטים,
הספר. בבית ט׳ כיתות

 בידי מחוץ־לארץ שהובאו הפלקאטים,
השאר: בין הכריזו, תלמידים,

ל המיטה אמרה — עלי עובדת ״׳את
פרוצה.״

 ל- המקפצה אמרה — לי ״קפוץ או
 במקום ״דפוק אחר: בפלקאט ■או, שחיין.״

 כהנה ועוד לפטיש.״ המסמר אמר — אחר
מסוגננות. איומדות־שפר וכהנה

 והגישה הפלקאטים, את צילמה כהן חה״כ
 בכנסת שאילתה אלון יגאל לשר־החינוך

 המדברים הצילומים, בצרוף זה, בנושא
עצמם. בעד

ול השאילתה, שהוגשה לאחר זמן־מה
 המוסד, מנהלת נכנסה ובבית־הספר ט׳ כיתה
 להד לתלמידים והורתה איש־שלום, ■חדווה

מהקיר. הפלקאטים ■את דוד
 מהרעיון כמובן, התלהבו, לא ■התלמידים

 עליהם. החביבים הקישוטים מן להיפרד
הם: טעינו

השאיל על השיב לא אפילו השר ״אבל
 שזה בכלל חוש!ב לא הוא אולי אז תה,
בסדר?״ לא

 בתו אקש־שלום, חדווה עזר. ילא הטיעון
 מרדכי לשעבר ירושלים עיריית ראש של

בתו והורתה השתכנעה, לא !איש־ישלום,
הקירות. מן התועבה את להוריד קף

מו לא הגספי הגירעון
בכ פיתרון. השבוע צא
אי שבוע זה יהיה לל,
 וקצת חסר״קצב, טי.

 :לטובה זה משעמם.
 כוח לאגירת אותו נצל

 מאחר הבאות, לקראת
 כל את ידרוש והחודש

האינ הניתוח כושר
בתו שלך, טלקטואלי

מבו לא למידה ספת
הת שתוכל, כמה עד אומץ־לב. של טלת
 של העיוני בצד והתרכז מאלימות רחק

 תתחיל גדולה, אהבה :טלה בת החיים.
דרכך. את להאיר זה שבוע בסוף

 לבנות נהדר שבוע זח
המסו־ ■הגמי׳שות, שור
 עצמן את להתאים גלות

 מבנות יויתר חדיש למצב
— היתר אחרים. מזלות
 לקפוא לא להן מוטב

 ולהתקדם שמריהן, על
בלתי־ בשטח באיטיות

 הימים !■היזהר מוכר•
מסוכנים. — ו׳ ה/ ד׳,

 שעניין ■הצרורות הצרות
לבוא. צריכות לא באמת לעורר עשוי פעוט

¥ ¥ 1*

______> של יום הוא ה׳ יום
£ כס־ ובעיות התנגשויות 3^ * ^ * 

איפוא, הקפד, פיות.

,88 לכת, - מרחיקת לטה כ  י8■מ̂  |
3 השבו- את לנצל נטה 3 8 2 8* ! 
 8 ||: י]|!1■,׳ לריכוז הבאים עיים

 שו- לעבודה מחדש,
 קשייך ולחידוש טפת,

8* בת עליך. האהובים עם 3 0* 
 תזניחי אל :תאומים

 לבשי בעיות. יש לאחרים גם אותו.
אותך. הולמים הם — צבעוניים בגדים

י 21 ״ ר פ א  ־ ג
בל*אי 20

מאןנ״ס
0 2 1

 אך עבודתך. במיסגרת השבוע הרבה כתבת
 מעדיף נהיית המוזה ■עליך ששורה למרות

לש לכתיבה זאת לנצל
עצ את מוצא אתה מה,
בי נטייה עם שנון, מך

 הכותב חריפה, קורתית
ל ישר קצרות ומדבר
תר דאגה, אל עניין.

בתמו השבוע עוד גיש
ל בגישתך שתחול רה

 ב־ אותך הסובבת חברה
 וגם עבודתך מיסגרת

 וסל מישפחתך בחיי
שלך. המיישפחה בחיי

¥ ¥; ¥1
 אנשים הרבה שכל״כך — כך על תתפלא

 שאתה איתן, הצרה להבינך. מתקשים
ה ה״זאבים על נמנה

 מרבה ואינך בודדים״
 את לאחרונה לשתף

 בבעיות לך הקרובים
באמת. עליך המעיקות

 השבוע לך צפוייה
 ב- ■הקשורה פעילות

 מעשהו עבודת-כפיים.
יב- לך יקר אדם של

שלא למרות לך איב ___________
 תצטרכי לכך. התכוון
ב בן־זוגך את לעודד

 יחד. גם לשניכם אושר שתביא פעילות
¥ ¥1 ¥1

 — שונא שאתה בנקודה שרב נמצא אתה
 בן־ כמו לפעול כדי זקוק אתה לה אבל

_ תוק־ בקו־הגנה. אדם:
 וחזקה חזק, אותך פיס

 כדי לפעול כיצד שתדע
 מילחמה־שערה, להשיב

 רעה. פיני את למנוע או
קנ חברה — קשת בת

 אותו לקחת עלולה אית
 חשוב הוא אם אך ממך,

 אם או — באמת לו
 אותה לסדר לך חשוב

 מתוק. לברנש תזכי —
כתום. או סגול לבשי

עקוב
ר 22 נ טו ק או  * ב

ר 72 נ י ר נ ו ו ב

פעי לך צפוייה השבוע
הרגיל, מן קשה לות
בלתי־שיגרתית, וגם

ש בשבוע כמו ממש
 לאסוף עליך יהיה עבר.

הפי כוחותיך כל את
 כדי והנפשיים, זיים

 ■שיוטל במשימות לעמוד
 תדע אס לבצען. עליך

 חולשות על להתגבר
תצ — שלך קטנות

כסף. לבזבז לא עצמך לאנוס נסה ליח.

¥ ¥ ¥1

ה העיסוקים מחזור
ברגל מתחיל חדש

 החלטות לקבל1 תצטרך
 א1זז1'ו1.)!1םמפ הפגי- כלשהן. גורליות

תת נכספת, אליה שה
 ל- צפה זאת לעומת תתאכזב. אך קיים,
אפור. בצבע בגדים לבש רומנטי. מיפנה

'׳¥ ׳¥ ¥

לזה? תגיע שלא חשבת
קורה. זה השבוע ובכן,
 מאמצים לאחר רק אבל

 ובעזרת וקשים ארוכים
 כלל ידעת שלא ידידים

 מועט לא כסף לך. שיש
 החיים לשינוי מתלווה
 הלא בעתיד לך הצפוי
מי ! היזהר אבל רחוק.
 את לקלקל זומם שהו

 האוהב ואתה, השורה.
למכסימום, עד המצב

 שתעלה מיותרת, בהרפתקה להסתבך עשוי
הנ מעט לך תגרום כי אס כאב־ראש, הרפה

רחוק. ממקום בלתי־רגיל למיכתב צפה

8ז!זזזי1
ני

את לנצל תמיד

איה.

 ואולי נוראה, במבוכה נמצאת בת־זוגך
כה. עד בכך להבחין

 מ- לחלצה לנסות כדי
 אותו הקשה, מצבה

 להט- מתאמצת היא
 תסתער אל ממך׳ תיר

 אם כי חזיתית, עליה
 ממושך, באיגוף בחר §511111§![88

 הט- פעולות ביצוע תוך
 תגיע כך ; והסחה עייה §5810221361

 בעזרתה היעד אל
 את תלבנו ויחד ממש,

 זוגתך. למען היום לפעול התחל המצב.
■¥ ׳¥ ¥

ה אמצע בימי בייחוד מתאונות! היזהר
 השבוע התנהג יכול, אתה אס שבוע.

 של תקופה כאל הזה
 אל ורגיעה. חופשה

 עצמך על לכפות תנסה
תע ואל יותר מאמצים

 דלי: בת .שטויות. שה
 ■הנראה אדם עם פגישה

כ ראשון, ממבט לך,
 תגביר במיקצת, חשוד

 ל־ תוסיף המתק, את
 חדש רובד חוג־מכריך

סגול. לבשי לגמרי.
¥1 ׳¥ ¥

 על להתגבר לך תאפשר רוחנית עירנות
ובלתי-צפו- צפויות התנגדויות מיני כל

אם מבריק, רעיון יות. ;_______
 תיכנון על-ידי יבוסס

 את לעצב עשוי לעומק,
ן'3 ד  בצו״ הציבורית עמדתך ו

 טרם בהן ובמידה רה
 טוב שבוע זהו נתנסית.
 התופרת אצל לביקור

בתצוגות-אופנה. או
ידידים. על תסמוך אל

בכו הכל את עשה
ובמו־ידיך. עצמך חות

0ז<הרדזזזדז1 8
■83125638*
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