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 לתל־אביב. מהוד־השרון שבנסיעה הסיכון

 סיכון- בעיות כל תיפתרנה לא בכך אך
 נכון או, הוד־השרון תושבי של הנפש
רמתיים. תושבי יותר,

 השוכן עממי בית־ספר מצוי ברמתיים
 צומת בין המחבר הכביש של השני מעברו
 תושבי רוב פתח־תיקווה. לבין רעננה

ה של האחד מעברו מתגוררים רמתיים
 ביום, פעמיים אותו חוצים וילדיהם כביש,
לבית־הספר. בדרכם

נזע הפגנות למרות חדש. מטאטא
 לא שעברה, בשנה ההורים שערכו מות

 להתקין לנכון האזורית המועצה מצאה
ונש החוזרות דרישותיהם רמזורים. במקום

נת עילי, גשר לבנות ההורים, של נות
מוחלט. בסירוב קלו

 הם אך ההורים, על-ידי הובן זה נימוק
הח במעבר רמזורים יותקנו כי דורשים

 ובן- דרך-השריוך הרחובות שבצומת צייה
מיו ועד הוקם אף שעברה בשנה גוריון.

 ברקת, שולד, האם של בראשותה חד,
 לעורר וניסה והפגנות עצומות שאירגן

 לשווא. אך העיתונות, באמצעות דעת־קהל
 שלא ״עד בזעם: האמהות אחת אמרה

תי לא בעייתנו ילדים עוד כאן ייהרגו
 יהיה מהילדים מי רק, היא השאלה פתר.

רמזורים.״ כאן יותקנו שלזכרו הקורבן
 בית־הספר תלמידי משמשים בינתיים

 ילדים הצבת אך שוטרי־תנועה. בתפקיד
 ה־ את פותרת אינה שוטרים בתפקידי

 או המקדימים ילדים ישנם שהרי בעייה,
 לחזור או לבית־ספר ללכת המאחרים

 חציית בשעת לבטחונם ידאג ומי הביתה,
 כה עד התחשבו לא הנהגים י הכביש
נש אינם מהם ורבים השוטרים, בילדים

 כפר- מישטרת הזאטוטים. להוראות מעים
 ומדי הילדים, להגנת אומנם נזעקה סבא

 כי המשגיח שוטר, במקום מוצב בוקר
ה השוטרים להוראות יישמעו הנהגים
 בתוקף טוענים די, לא בכך אך קטנים.
האיזור. תושבי
 היא המודאגים ההורים את שמעודד ימה

ב חדש ראש־מועצה נבחר כי העובדה,
 סגן־ והוא שמו, מעוז שימחה רמתיים,

 המטאטא כי מקווים ״אנו במילואים. אלוף
 מודאגת, אם אמרה טוב,״ יטאטא החדש
 להתקין שידאג לפחות יטאטא, לא ״ואם

בצומת.״ רמזורים

רכי אדם ד
מעין־גד■ אשכולות א־ש

 צ׳אדלי חמכוגה קיבוצניק
 עבודה 7כ ,עושה

 בבציר ההר — אפשרית
כזבים ובאיזון? בצילום ח7וכ

 מי ברזיל של בג׳ונגלים תשאלו ״אם
 תשאלו אם אבל יודעים, לא הם ניקסון, זה
 יודע,״ שלא אהד אין — צ׳ארלי זה מי

 מעין- צ׳ארלי המכונה צור, יורם מתפאר
 צ׳ארלי. את מכירים כולם בקיבוץ, גדי.
 הג׳ינג׳י, שפמו הוא שלו ההיכר סימן

פיו. עברי משני רחוק המסתלסל
 מאו- לאב ברמתיים, נולד )42( צ׳ארלי

 שנה 23 לפני תוצרת־הארץ. ולאם ריסה
 בכל מאז לעסוק והספיק לעין־גדי עבר

 טיפול ענבים, בציר — אפשרית עבודה
 השנים בעשר טיולים. הדרכת בכלבים,

 של הגופרית במעיינות עבד האחרונות
 סיפר, הכל,״ שם עושה ״אני הקיבוץ.

 מנקה ראשונה, עזרה נותן כרטיסים, ״מוכר
שהד כינוי זה צ׳ארלי בתי-השימוש. את

ל גם אותו הכנסתי כך ואחר לי, ביקו
תעודות.

ל שהגיע לפני כלב. עם חתול וגר
 הוא ועתה קורס־שיט, צ׳ארלי עבר קיבוץ
 ספורט כמדריך גם שיט, כמדריך גם משמש

 ידוע הוא חדר־האוכל. על כאחראי וגם
 בצבא בארץ. ופינה פינה כל המכיר כאדם

 סיור עשה שנים שמונה ולפני סייר. היה
 בעולם לסייר נסעתי ״אני העולם. בכל
 התפאר הארץ,״ כל את שהכרתי אחרי רק

 ובצפונה, אמריקה בדרום ״הייתי צ׳ארלי.
 מקום בכל אירופה. ובכל הרחוק במזרח

 שלמדנו במה נזכרים בחו״ל שמסתובבים
מס על נסעתי ביוון כשהייתי בהיסטוריה.

 זה זמן כמה לראות כדי המארתון, לול
 כל לרוץ נוהג אני בארץ גם להם. לקח
 עושה הייתי פעם התבור. מסלול את שנה
 כבר אני היום אבל תחרותי, באופן זאת
העממי.״ במסלול רק רץ ואני זקן,

וכל הרים, בטיפוס גם מומחה צ׳ארלי
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