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 חדד ניסים הצביע הקודמות בבחירות
 שכן העיר. לראשות ולקר יצחק למען
 אחרי דירה״. תמורת ״דירה הבטיח הלה

 מישפחת ובני בהבטחתו, עמד לא בחירתו
 של האחרונה במעברה יושבים עדיין חדד

ישראל.
 מירפאה אין סעד, שירותי במקום אין

 גם אין טיפת־חלב. ואין קופת־חולים של
משת הקליטה מישרד סוציאליים. עובדים

 עוד שאינם בטענה בתושבים, מטיפול מט
ותי תושבים אלא חדשים, עולים בבחינת

בעי דוחים העיריה הצעות את ואילו קים.
המקום. צעירי קר

יג שלי שהילדים ״בינתיים ז ובינתיים
 ביטון. ניסים פוסק במעברה,״ כאן, דלו

 וכשיהיו גאנגסטרים, כמו יגדלו הם ״כאן
שלנו.״ הנקמה את ינקמו גדולים

כי ר חיים ד
צילום של שכרו

 וקנס אסר שוטר
 דירות 500ב* אזרחים
 קטע שצילמו עד

כתל־אכיב אלנכי כרחוב
עש תל־אביב מחוז מישטרת של ניידת

 דרכה את האחרונה השבת בבוקר תה
 בתל־אביב. אלנבי ברחוב שיגרתי בסיור
 היתד, לא בניידת שישבו השוטרים לשני

 של זו בשעה הרחובות מרובה. מלאכה
 מאדם. ריקים כמעט עדיין שבת !
 ליד המושבות, לכיכר הניידת כשהגיעה ן

 השוטרים לפתע הבחינו לבונטין, רחוב
 הניידת את לעצור להם שגרם בדבר־מה |

 בנסיעה ולחזור צורמת, בחריקת־בלמים
 האירוע. למקום לאחור, מהירה ן
 גבר אנשים: שישה ניצבו המדרכה על 1

 היו צעירים. וחמישה בגיל-העמידה אחד
 בית־הספר מנהל ),45( הררי אברהם אלה

 עם בתל־אביב, מדיום ומישחק לצילום י
 לרחובות יצאו השישה מתלמידיו. חמישה

לומדים, הם שבו קורס במיסגרת העיר
 שמכינים סרט עבור קטעים לצלם כדי

בית־הספר. תלמידי ,
 מן זינקו השוטרים צחקו. התלמידים

 אסג־ רס״ר צעק לצלם!״ ״אסור הרכב.
ל והורה ),20578 האישי (מיספרו דריני
 מדוע, כשנשאל לצלם. מייד להפסיק הררי
 על חמורה עבירה שזוהי השוטר השיב
 חוק איזה הקורס מנהל כשתמה החוק.
 אלנבי ברחוב לצלם עליו אוסר בדיוק
 שכדי השוטר לו אמר תמימים, סרט קיטעי
 תיאום זאת לתאם יש לצלם אישור לקבל

ב פרצו ומורם התלמידים המישטרה. עם
השתמ שבה המצלמה־מסרטה רם. צחוק

 מצלמות מאותן ,8סופו״ מסוג היתד, שו
 תייר כל ושכמעט בהן מצטייד חובב שכל

כתפו. על נושא
 ידיעת ״אי נכנע. לא הקשוח השוטר

ב אמר מביצועו,״ פוטרת איננה החוק >
הדו״חות. תיק את ושלף חשיבות, ארשת

 השיכנוע. וניסיונות ההסברים הועילו לא
 הררי כשלעצמו. מוזר — דו״ח רשם הוא

 המידרכה על שהניח כך על דו״ח קיבל
 ברחוב, להולכי־ד,רגל להפריע העלול דבר

הצי הסדר הסרת משום בכך שיש בטענה
מוק בוקר שעת זו שהיתר, העובדה בורי.
 העוברים־והשבים ומיספר שבת של דמת
כלל. שינתה לא זעום, היה

עוב נאספים החלו בינתיים חוק. אין
השו במיספר. כעשרה מעטים, אורח רי
ב הררי את האשים הוא התרתח. טר

 עליו והטיל לצורך, שלא התקהלות גרימת י
 בבית התייצבות או לירות 500 של קנם

 הררי, של מתלמידיו אחד תמורתן. מישפט
עו והחבורה המוזרה, התקרית את צילם
 תובא כאשר השופט, בפני להציגה מדת
לדין.

ה נהג את התלמידים אחד כששאל
 המהומה?״ כל מה ״על בצחוק: ניידת,

 !״אותו ועצור ״גש :נהגו על הדס״ר צעק
להסתלק. החבורה על פקד לאחר־מכן
פרקליטו, אל פנה הנסער הררי אברהם

אז על האוסר חוק קיים אכן אם לברר ■
 בו ולצלם עיר של לרחובה לצאת רח

כזה. חוק כל שאין לו והסתבר נפשו, כאוות
שי רק היינו משנתו. איש הערנו ״לא

 אפילו זה לתנועה. הפרענו לא איש. שה
פגע לא שגם כך בית-כנסת, ליד היה לא
 קטן תרגיל בסך־הכל, הדתי. במוסר נו

 כך על האם ובימוי. הסרטה של ופשוט
 שואלים לירות?״ 500ב־ להיקנס עלינו

ותלמידיו. המורה
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תל־אביב. ,136 ד. ת. ״קשקשת״,
 שתי פרסים: יוגרלו הזוכים בין
לי (חמישים ל״י 50.— בשווי מסות
 רשת מסניפי באחד אחת, כל רות)

בתל־יאביב. ריגויני הפיצריות

ת ש ק ש 2097 ק

ת ש ק ש 2095 ק

לחרות. הדרך ארוכה ידין: •
רח׳ יהישלום, שאור

פתח־תיקווה ,7 אורלנסקי
בתולה. מחט מחפש חוט ו•
קשקשת. >•

 הגיבור רח׳ שרון, שמעיה
תל־אביב ,10 האלמוני

אוהבים. של עשן #
חיפה ,3 אהוד רח' תורן, דפנה

מתלמד. קאובוי של פלצור •
עין־כרמל טל, אברהם

לממשלה. ד״ש של דרכה !•
תל־אביב ,11449 ת.ד. שריד, אלי

122€816( י

ת מסעדות קיו טל אי
211100 טל. אתרים ככר תל־אביג,

,4 ישראל מלכי ככר תל־אגיב,
262907 של.

,24 אבן־גבירול רח׳ תל״אביב,
266177 טל.

221601 טל. 93 דיזנגוף תל״אביב,
640201 טל. ,20 הנביאים רבי חיפח,
252654 טל. מפיו דרך חיפח,

 43 יפו רח׳ ירושלים,
 15 ג׳ורג׳ המלך ירושלים,

 102 חרצל רח׳ רמלח,
 חמייוות מופז אילת,

חחדש

! ש ד 11ח

 262 בן־יחודח
 דיזנגוף פינת
453070 טל.

—  49 2097 הזה העולם


