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 שמירח מנהיגה העירייה

 ההורים — התנדכותית
 •שומרים ימ8מעדי מתעצלים,

השכר
 לבתי־ אלד, בימים הבאים הילדים פני את
 גם המורים, של חיוכם בצד מקדם הספר,
באקדח. חמוש ושומר של מראהו

מ בלתי־נפרד לחלק הפכו אלה שומרים
המ ברחבי השונים מוהדות־החינוך נוף

 שמבלים לעיתים, הארוכות השעות, דינה.
 במראהו מלוות סגנים, ילדי גם הילדים,

 !מן רק עד־עתה הכירו שאותו האקדח, של
 האחים מסיפורי או מהטלוויזיה הסרטים,
החיילים. הגדולים,

 פניות ״לאור :שק. ישאו המזרים
 בנושא בית־הספר של לוועד־ההורים הורים

ועד־ על־ידי הוחלט בבית-הספר, בטיחות

בכלי בכי״ס ושומר ילד
מתעצלים ההורים

וי שישמור חמוש שומר להעסיק ההורים
 מדי־י-ום, ובמיתקניו בית־הספר בשטח סייר

.14.30 — 6.30 משעה
 בל על המשומד״ ביצוע לאפשר ״כדי
ההו לכיסוי ל״י 6 של סך לשלם תלמיד
הלומודיס. שנת סוף עד צאות

 קושי, יהווה לא זה שסכום לנו ״נראה
להיענותך. ונזכה

ף היא השומר ״העסקת ס ו נ  לתורנות ב
 בית־ על־ידי שנקבעה הורים, שני של

הספר.
 ועד־ על־ידי שנשלח במיכתב נאמר כך

לי הממלכתי בית־הספר של ההורים  בב
 להורי־התל- שלח דומה טופס בתל־אביב.

ה בית־הספר של ועד־ההורים גם מידים
בתל־אביב. גרץ ממלכתי
 הוצגו !כאשר אלה, מיכתבים על הגיב
שפירא: עמיקם דובר־העידייה בפניו,

ש הראשונה הפעם זאת ממש. ״נדהמתי
 אותם גבדוק כאלה. דברים על שומע אני

בנדון. עמדתנו את מקבע בדחיפות,
 בכמה מנהיגים אנחנו ״שמירה־בשכר

 לא שונות, מסיבות שבהם, מוסדות־חינוך,
 השמירה בהתנדבות. שמירה לסדר ניתן
העירייה. חשבון על מתבצעת שם

ההתנד לשמירה ■כלומר זה, לכל ״פרט
רשי לפי וגני־הילדים, בבתי־הספר בותית

 סיירת־ גם מפעילים אנו שהרכבנו, מה
 על עין הפוקחים ופקחי־עירייה ג׳יפים

אלה. מוסדות בקירבת המתרחש
 בטיחות, לצרכי לירות מיליון ״ד,קצבנו

השוטפים.״ הצרכים את ישמש זה וכסף
ה להט, שלמה תל־אביב, עיריית ראש

 גורמי־ד,ביטחון בפני דוברו, לדברי עלה,
 אותם אמצעי־הביטחון בדבר בקשות שתי

לנקוט. יש
 ל־ ■בדישיון המחזיקים שהמורים האחד,
 בשעות־ אותו לשאת יורשו נשק, להחזקת
 יחידות־ להפעיל — והאחר שלהם, העבודה
 מקום לכל במהירות לחוש שיוכלו ביטחון

שיצטרכו. ברגע להם, יצטרכו בו
 שוועדי- אלא שומר. רוצה הגננת

ש־ היחידים היו לא בתי־הספר של ההורים

בעיקבותיהם. הלכו גננות גם תי־מוכרת.
 לא־ קטן, בפתק נכתב שלום!״ ״להורים

 עם רחל הגננת ששלחה בכתב־יד, רישמי,
 בבלי בשיכון העירוני הגן מילדי אחד

בתל־יאביב.
 ל- לפנות החלטנו ד,בטחוני, המצב ״לאור

 לגן. חמוש שומר ולהזמין חברת־שמירה
 השנה. סוף עד ל״י 1,500 דורשת החברה

בהו לשאת ילד כל על זה, חישוב לפי
לירות. 22,5 בסך צאות

לגן.״ הסכום את לשלוח ״נא
 מגיב: שפירא, עמיקם דובד־ד,עירייה,

 ראש־ השתתפו בה שנערכה, ״בהתייעצות
 וסגן חינוך אגף ראש להם, שלמה העיר

 אביבי, ובדוד בסוק חיים ראש־העירייה
:זו עמדה נקבעה החינוך, אגף מנהל

ה אחריות על יילקחו ״שומרים־בשכר
 תהיה לא תל־אביב עיריית בלבד. הורים

ש להסכים ואופן, פנים בשום מוכנה,
משמירה־בהתנדבות. ישתמטו ההורים

 האמצעים אחד היא ״השמירה-בהתנדבות
 סגני־ והן בבתי־הספר הן נוקטת, שהעירייה

עליו.״ ■תוותר לא העירייה ולכן הילדים,

עיתונות
סממו עד ו3<113<1

 ער עירומה בחורה
— עיתון ש? שער

 ?מכירת מזיק
קרים משקאות

שני צמא לאדם לדעתכם, קורה, ״מה
 במקום ומקבל טמפו, מבקש לקיוסק, גש

עיתון?״ — צונן בקבוק
למשקאות. טמפו חברת אנשי שאלו כך

 שלווה והמסובך, הארוך בכתב־ד,תביעה
 החברה פרקליטי הביאו רבים, במיסמכים

 להבין היה ניתן מחם וטענות, הסברים
 עלול טמפו, בשם עיתון של קיומו כי

מוצריה. את לשווק ■ההברה על להקשות
 כשקיבל ואחרון. ראשון גיליון

 חשב מישרד־הפנים, אישור את לוי ■נוח
 יתר־ בפניו. ■פתוחות הדרכים כל הנה, כי

 דו־שבועון לאור להוציא רעיונו על־כן,
נע כאשר תמיכת־מה קיבל טמפו, בשם

 המייצרת החברה על־ידי גם בחיוב נה
שם. באותו הקרוייה קלים, משקאות

 בירכתה את שלחה חברת־המשקאות
 כי היד, ונראה במיכתב, החדש לעיתון
 לשוק־ להוסיף עתיד אמנם הוותיק המו״ל

חדש. עיתון הישראלי העיתונות
 טמפו של הראשון גיליונו הופץ כך

 הגיליון גם זה שהיה אלא ברחבי־הארץ.
כ נדהמו, וכתביו העיתון עורכי האחרון.

ה בית־המישפט אל לפתע נקראו אשר
 חברת על־ידי הוגש שם בתל־אביב, מחוזי
 הופעתו לעיכוב צו קלים למשקאות טמפו

הנוכחית. בצורתו העיתון, של
 בכתב־ההגנה אולם, כדאית. פשרה

ה של פרקליטם לבית־חמישפט שהגיש
 גילה משגב׳ חיים עורך־הדין נתבעים,

 על- שנשלח מיכתב־הברכה אודות הוא
 העיתון הולדת לכבוד טמפו חברת ידי

 של דוגמאות עשרות הביא וכן החדש,
 עיתונים על המתנוססים אחרים, שמות

גם־יחד. שונים ומיפעלים
 עיתון, שהוא — טייס את הזכיר כך

קשת את סיגריות! של סוג ולהבדיל,
סטאר או ושרשרת־מכבסות, עיתון —
מאווררים. לייצור ומיפעל עיתון־נוער —

אמר, ״ברור,״ חייך. לבנברג השופט
 נחלתה להיות יכול אינו טמפו ״שהשם

 זהו אחרת. או זו חברה של הבילעדית
 שאי־אפשר בינלאומי, מילה, או שם,

בו.״ להשתמש איש על לאסור
חברת־ד,מש של עורכי־הדין פנו כאן
פשרה. הושגה כי והודיעו, לשופט קאות

 באותו להופיע ימשיך העיתון, טמפו,
 שמו את המרכיבות האותיות אך שם,
הכות השם אל תתווסף ■וכן שונות, יהיו
מיוחד, עיתון רת:

 נוח אמר לי,״ כדאית היתה ״הפשרה
 החברות אחת ניצחתי הכל, ״אחרי לוי.

לי.״ שחשוב מה זזה בישראל, הגדולות
 הצדדים אך כמרץ. מוכר העירוס

 שמה הפשוטה, העובדה את לציין שכחו
 היה חברת־המשקאות בעלי את שהרגיז

 על שהתנוססה תמונת״העירום, דווקא
העיתון. של הראשון גיליונו שער

 בורנשטיין, מר חברת־המשקאות, ״בעל
 פרקליטיו. סיפרו חרדי,״ יהודי הוא

עי שער על עירומה בחורה של ״תמונה
לו. להזיק רק עלולה טמפו בשם תון

 שנשלח מיכתב־הברכה, את לכך, ״פרט
 חברת־המשק־ שלחה העיתון, אל כביכול

ש־ ■מבלי בלבד, המזכירה בחתימת אות

 מובן המון׳ רוצה שאתה הגדולה צרתך
 יודע אינך אך בך, לשם לטבול אפילו
, מתי הסוף, עד ללכת

 תיפול השבוע שצריך.
להת הזדמנות בידך
 ן זו חולשתך על גבר
הפ אותה תחמיץ אם
 שוב מתי יודע מי עם,

 על לעלות בידך יעלה
 במישור המלך. דרך

נכ אתה חיי-האהבה,
 להילוך החודש נס

 ככל ונגוס טעם גבוה.
 את, גם אחת. פעם רק חיים שתוכל,

עבורך. רומאנטי יהיה השבוע טלה, בת

¥ ¥ ¥

 מאלו טובה לתקופה נכנסת ■הכל, בסך
 את אם לה. שקדמו
 ■הרבה אין — רווקה

בו שתישארי סיכויים
ש או השבוע, דדה,
חו בעוד רווקה, תהיי
בן־שור: מועטים. דשים

ניכ מהוצאות הישמר
 להיגרם העלולות רות,

 או פזיז צעד על־ידי
ליאות־ממחש־ על״ידי

 מעולם שני, מצד בו!״
תכלת. לבשי אקטיבי. כל-כך היית לא

¥  ¥  ¥

בקפדנות תתכנן אם לך, יזיק לא בכלל
״______1__ ה- פועלך המשך את

 את ותשמור — עיסקי
בל לעצמך תוכניותיו

ל זקוק אתה אם בד.
 משפחה קרוב — כסף

מבוג אשה אפילו או
 ממון על עדיפים רת

לכ לך שמוגש מבחוץ,
הטר תוך־כדי אורה

 אם יותר. קטנות דות
 — באהבתו רוצה את

באחרים. גם לכאורה, שתתענייני, מוטב

בלזאי 20 ־ בספריי 21

(!*וסיס
 - *י בנו 21

י 20 נ ו בי

1111[
21 * ת גיול״ 20 - בי

1וויוו!

באוגוסט ״־ וייןב ; 21

0״ןנ1ז0
.;.*!חסונו 22 - געזפטלינר 2(

 במרכז העומדת הבעייה
 בריאותך. היא מאזניים,

לשי תעשה אשר כל
 כל ממויין. — פורה
לפ העלול תעשה אשר
 מן מסוכן — בה גוע

לב לרופא, גש הרגיל.
 ואל שיגרתית. דיקה

ה פוליסת את תזניח
 הצלחתך בגלל ביטוח

 והאמנותית. העיסקית
 רבזת הפתעות לך נכונו

הפינאנסיו במיישור גם צפויות לא
¥ ¥ ¥

 אך קדימה זינוק עם מתחיל החודש
בהכ אינו, השבוע

לתוכניותיך. חיוני רח,
 אם א׳: יום בייחוד

 לבצע מתכוון אתה
מו זח, ביום תוכניות

 נסיעה שתיזהר. טב
בסי תסתיים קצרה
 אל באסון. ואולי בוכים
 לצאת לילדים תיתן

 הש- דווקא לטיולים,
הפני עקרב: בת בוע. י
 מרכילות. והיזהרי לשיפוצים מרצד את

¥ ¥ ¥
 די תוצאות אפילו ויש בוערת העבודה

# ̂ לעבודתך, מפתיעות
 שאתה ההמולה אבל

 מחשידה סביבך, מקים
יו מדבר שאתה אותך

 מאשר העבודה על תר
ה הדבר אותה. מבצע
 ומרסן שבולם יחידי
 שות־ בעצם היא אותך
 בפניך המצביעה פתך

 נקודות על ■הזמן כל
הר־ יש שלך. התורפה
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 וזאת, — להשתפר מוסיף הנפשי מצבך
חד היכרויות מכות
 כמה ועל־יסוד שות,

 המוכיחות התפתחויות
ה כל לך יש כי לך,

ה את לפענח סיכויים
 אותך שקשרו קשרים
כיש־ סטאבטי. למצב
ל ברבים, יתגלה רונו

 אל ולישמחתך. מבוכתו
סרטן: בני שוטים, תהיו
לפרנסה. זאת נצלו

טובות. תוצאות יביא בעבודה מאמץ

¥ ¥ ¥

 להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים
המ להפגת יעזרו לא
 לך יגרמו רק אלא תח

הי במיוחד לדפרסיה.
 עד מאי-נעימויות מנע
תת אז ראשון, יום
 בהפגת להרגיש חיל

בהר התאזר המתח.
לר לך סבלנות. בה

רצי טוב, סרט אות
חב עם או לבד, ני,

 שצפויה ותיווכח רה,
רגילה. ולא נעימה גדולה, הנאה לך

¥  ¥  ¥

 הזדמנות לכם שיתן אתגר ■מחפשים אתם
עליונותכם. את להוכיח

ה תשרה התלהבותכם
הת של אווירה שבוע

הסו אלה על להבות
 כדאי אותכס, בבים

 היא שהשנה להזכיר
 מזל לבני טובה שנה

להי החושבים בתולה
או מוטב לכן, נשא.

ש לפני להזדרז לי
סיומה. אל תגיע השנה

המסובך הכלכלי
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 קדימה לזוז מוטב האינרציה בכוח
הפ תוך־כדי מאשר

השרירים, כל עלת
תקו זוהי הזמן. כל
לחשוב, מוטב בה פה

צעד. כל לפני הרבה,
 תעשה כן אם ואמנם,

המס מן תירתע ולא
ש המפתיעות קנות
רחוק, תגיע — תסיק

 סיכויים יש השבוע.
להכ או להעלאת-שכר

 רומנטי. שבוע לך צפוי יותר. גדולה נסה
¥ ¥ ¥

 במצבך לטובה שינוי
 תמצא אתה במקצת.
 הפחות במקום ידידים
 עם הדעת• על מתקבל

מתייח שהם דע זאת,
 בחוסר״הת־ אליך סים

 מהפכ־ היזיהר חשבות.
כמו יותר, ועוד פכים,

 הפכפכות. מנשים בן,
 ול- לחולמנות נטייתך

 אותך, תסבך רומנטיקה
לא במריבה השבוע,

. ן  לענייני האף את תכניס כבר אס אזי, ל
 בכבוד. ■המלאכה את סיים — הזולת

* ^ ¥
 חוזר אתה ומפרך, ארוך מסע אחרי

ה רגיעה. של למצב ,
אט־ תחדור, שלווה

ותמ חייך לתוך אט,
 של בעמדה עצמך צא

אל : דגים בת כוח.
 אם להתפטר, תהססי

 צרות לך עושה הבוס
 זה האישי. במישור

 בחוזה״העבו- כרוך לא
ה׳ יום :דגים בן דה.
לעסקים. נועדו לא ו־ו'
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