
"86116״ לדוגמנות בי־זס ״בל"
2 מס׳ דוגמנות קורס הצלחת לאור

ההרשמה פתיחת על להודיע שמחים
 ודוגמניות מלאות דוגמניות קורס *

 הצמרת דוגמנית בהדרכת מסלול
חידה אורלי

 אופנה תצוגות להנחיית קורס *
 אופנה תצוגות מנחת בהדרכת

מקצועית.
 דוגמן בהדרכת דוגמנים קורס

סלוצקי נתן הצמרת
 ילדים. דוגמנות קורס *

הקורסים: במסגרת
 בהדרכת — החן וטיפוח איפור *

.283566 אתרים ככר סופי,
 בהדרכת — צילום דוגמנות *

 קליאן אבי הצלם
 הבמאי — וטלוויזיה קולנוע
דיין גיסים

 היופי אתר — וטיפוחו השיער *
סופי של

 קיבוצניקיס/יות, )לחיילים/ות הנחה
תלמידיס/ות.

 מרהיבה, אופנה תצוגת בשילוב גמר, תעודת חלוקת הקורס בגמר
 נרשם/מת• לכל קוסמטי שי הקורס. מסיימי בהשתתפות

 ועוד. אופנה תצוגות סרטים, אישי, וטיפול לעבודה המלצה
 חינם. הסעה אפשרות — מתל-אביב ק״מ 100 מעל למתגוררים

 שנערכה האופנה בתצוגת למשתתפים נתונה תודתנו
פלזה במלון

 ברבס, ז׳יז׳י, כלות, - דני של נני טופ־שופ, אופנת
״20 ״פלוס :אופטיקה ה־$, הנרי

: ם י ט ר 03—241331 טלפון תל״אביב, עיריית מול ,16 מסריק ככר פ

״מ1כו
 בארץ הראשון ביח״ר

 אלומיניום לרהיטי
ת ־•134113וסולמות ו כ י א

כסא
 מתקפל אלומיניום,

 ולבריכה לים
 מלון לבתי
הארחה ובתי

 335935 ,טל ,31 המסגר רה׳ תל־אכיב,
522459 טל׳ ,34 הציונות שד׳ חיפה,

עמיחי, איתן
מזיקים הדברת

ג׳וקים(תיקנים) להדברת מומחים י
11111 תורכי •

ובגו•□. ספרים וחדק•
מ ד ת ג8 מוד^גין רח׳ ו#*נ0ר  2ל

461/16 עסק מנות י׳ש 790114 5-0ס*.

כהן גיסי של הערובה בני
)61 מעמוד (המשך

המע תושבי כל של הפינוי לבעיות נות
ברה.

 פונו לפינוי, כמיועד האיזור הוכרז מאז
 לתנאים שהסכימו מישפחות, 250כ־ כבר

 מישרד״השיכון. על־ידי להם שהוצעו
דרי אשר מישפחות, 125כ־ עוד נישארו
 אחד בקנה עולות אינן -לפינוי שותיהם

שניקבעו. הקריטריונים עם
ש מישפחה לכל מציע מישרד־השינוו

 אלף 180 בגובה מענק להתפנות, תסכים
 במעברה, הסבל שנות עבור כפיצוי לירות,

 עד בגובה נוחים, בתנאים הלוואה ועוד
 דירה. לרכישת כסיוע לירות,. אלף 270

אמי אין המעברה מתושבי שלאיש מכיוון

המת נפשות, 5—6 מונות המישפחות בית
 או שניים בני בצריפים בצפיפות, גוררות
וה המים מערכות חדרים. וחצי שניים

 מזמן חרגו החשמל מערכות רקובות. ביוב
הדיירים. חיי את ומסכנות תקן מכל

 לשדות הפכו שפונו העזובים השטחים
ו מוזנחת כולה השכונה וזבל. קוצים

עכ מושכים התברואה מיפיגעי מלוכלכת.
הצ בין בהמוניהם המתרוצצים ברושים,

ילדים. מגדלים כזה ובמקום ריפים.
 מחוץ השכונה נמצאת החוק מבחינת גם

 ה־ אין הפשיעה, בעיית למרות לתחום.
התו במקום. סיורים די מבצעת מישטרה

מה כליל המנוטרל אי במעין חיים שבים
התברוא- העירוניים, ומהשירותים סביבה
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המעברה. על פוסחות בחולון השיקום תוכניות כהן. ג׳סי מעברת — בעירו והפשיעה

 מציע אלה, בתנאים דירה לרכוש צעים
ב דירות כאלטרנטיבה, מישרד־השיכון,

 המישפחה, לגודל בהתאם חודשי, שכר
 נרכשות אלו דירות נר. תוכנית במיסגרת

ה בחירת לפי מישרד־השיכון על־ידי
ב שנייה, מייד דירות בדרך־כלל מפונה,

ה את שוכר והמפונה עממיים, שיכונים
מהמישרד. דירה

 המעברה תושבי הקימו כשבועיים לפני
 תביעותיהם את ייצג אשר ועד־שכונתי,

 הוועד, יושב־ראש מסביר המוסדות. בפני
ש הרב, הסבל כל ״אחרי זגורי: ניסים
דור אנחנו השנים, כל במעברה סבלנו

 שניר- איפה חינם דירה לנו שיתנו שים
ש או מישרד־השיכון, חשבון על צה,

 במקום חד־קומתיים, בתים כאן לנו יבנו
הצריפים.״
 ראש סגן במישרד שהתקיימה בישיבה,

 אפרים שכונות, לענייני חולון עיריית
 הוועד נציגי בין סוער ויכוח התעורר קורן,
 רקע על ופיתוח, שיכון חברת אנשי לבין

 הפינויים על הממונה התושבים. דרישות
 כי הבהיר, גבאי, אורי ופיתוח, בשיכון

אפ אין מישרד־השיכון תקציב במיסגרת
החוש של אלה דרישות על לענות שרות

1. בים•
 סכנת
נפשות

ג צ מ ה, ^  באופק מסתמנת אין כאשר ז
 הפינוי, בעיית לפתרון שתביא פשרה, *

 כדי במעברה, להתגורר התושבים ימשיכו
 צריפי- על החזקה זכויות את לאבד שלא
 בבנייה' יתחיל לא מישרד־השיכון הם.
יח הדבר שכן פונו, שכבר בשטחים גם
 ויאלץ התושבים, שבידי הקלפים את זק

 להיכנע יותר, מאוחר בשלב המישרד, את
 האחראית עמידר, חברת לדרישותיהם.

 לבצע מסרבת הקיימים, הצריפים לאחזקת
 השטח שכן חירום, למיקרי פרט שיפוצים,

 המילכוד מעגל והריסה. לפינוי מיועד
ניר פיתרוו אין המעברה לבעיית נסגר.

לעין. אה
 גם הנמצא השכונתי, בגן הגננת

ש העובדה, את מגלה בצריף, הוא
כרו מברונכית סובלים הגן ילדי מרבית

 מהמגורים בתוצאה מתפתחת המחלה נית.
מר־ עובש. המעלים הרקובים, בצריפים

 שהם היחידי הקשר והחברתיים. תיים
 לישכת־ דרך הוא המימסד עם מקיימים

הסעד.
 מאמצים עושה אינה מצידה, העיריה,

 במצב, הטבה כל הקיים. המצב לשיפור
הסי את מפחיתה התושבים, על המקלה

 בתנאים להיתפנות ויסכימו שיכנעו כויים
 איצטדיון מוקם למשל, כך, המוצעים.
 שיכביד דבר השכונה, גבול על הכדורגל

במ מילחמה־קרה זוהי התושבים. חיי על
 סובל. אחד צד רק כאשר המילה, מובן לוא
 ויהי להיכנע, מוכן אינו שהסובל אלא
וחיי הילדים בריאות חשבון על גם מה,
הם.

ש צרה הינם הרוסים
 התרגלו כבר התושבים

 חברת של סירובה בשל עימה, לחיות
במטברה. הצריפים את לשפץ עמידר

שוותים
6 2180 הזה העולם2


