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שני ד מיליון * עו רוצי ו
 ראשון! פרס ל״י2,500,000

 הפיס! בהגרלת זכיות אלפי מאות
 ובהגרלה! בזוטא זכיה ל״י-מינימום30

היום! עוד שלך המזל כרטיס את קנה
בזוטא! מיידיות זכיות 233,600

 - ל״ו 14,406,000
שבוע! בכל הזכיות, בל סך ט3ט

לתלמידתי
שושן אילנה

 היופי למלכת להיבחרך
 1980 לשנת ישראל של

 מורתך מברכת
 החן לטיפוח

 ודוגמנות
פלטשר לאה

לתלמידתי
אלטמן עירית
 החן למלכת להיבחרך

1980 לשנת
 מורתך מברכת

 החן לטיפוח
 ודוגמנות

פלטשר לאה

 5 מנעדון י
חדשה לתרסת

 תל־אביב ,5 הס רח׳ . ,,
. 297263 טי׳ 1

ט טס הראשון ה
חשבוננו על

לנהיגה בי״ס

׳ ע ב ג ״
253230 טלפץ:

מסג׳
 רפואי או כללי

ולגברים לנשים
 מוסמכת מסג׳יסטית על־ידי

בריכה + פינית סאונה
הבריאות״ ״מועדון
 ״מוריה״ מלון
03־241252 טל. תל־אכים,

מראש תיאום

 29.4.80 שלישי, יום
של לזכרו ערב

חיבסוו פול
 העם שירי זמר

למותו שנים 5 במלאות
 מתקיימת במועדון

 ציורים תערוכת
 הצייר של

הלחמי אברהם

 ג׳ בימי פתוח תמועדון
 גערב 9ב־ מתחילות התוכניות

 פתוח המועדוו
בערב 8.30 משעת

החוויה את נסו

 פינה
 סומברה

קו? בננה

 בלעדיים ומפיצים יבואנים
□ '.ד - בישראל עסקי
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דק נייר על רק י קו
 ההצלחה מתכונת זו

 י תמונותיך של
 שלך הצבע שתמונות דואגים אנו

קודק! נייר על תהיינה
 גדול, ופלשים מצלמות מבחר

 נוחים. במחירים
!ביו-רגע צלומי־דרכון, ! ! 

 מכירה. — החלפה — קניה
היום! כל סגור שלישי בימי

ד נ ד ב ו ט נ פ
זב התלונן חיפה,רחוב

■ דה ■ הו ר־־ ■1 או ■
 )57 מעמוד (המשך

הבי אחרות, ובעיות זה !נושא
המע ולשינוי ביניהם לקרע או
 חי התוצאה: הקואליציוני. רך

סולק.
 היה שעליה במחלקת-הנוער,

 תומכים לו היו חי, מופקד
 בוכבזה, של החלטתו רבים.
 כדי באה המחלקה, את לסגור
 בוכב- חי. של אנשיו את לסלק

תקו באותה לבסס שביקש זה,
 הבלעדי כשליט מעמדו את פה

הע באור־יהודה, והכול-יכול
החמו מהתוצאות להתעלם דיף
החלטתו. של רות

אלטרנ יש בוכבזד, לטענת
 ״העברנו למחלקת־הנוער. טיבה

 הנוער לפעילות האחריות את
 ״במים־ סיפר, המתנ״ס,״ לידי
 כמד. כבר פתחנו הזאת גרת

להר מתכוונים ואנחנו חוגים
 שאלה רק זה הפעילות. את חיב
 הקודמים המועדונים זמן. של
 אנחנו הצרכים. על ענו לא

יו מועדונים להקים מתכוונים
 לנו יש מזה חוץ טובים. תר

 שאנחנו בעיות עוד באור־יהודה
 להבין: צריך איתן. מתמודדים

 דפוק בבית־ספר שלומד ילד
 יתכן לא הרוסה, בשכונה וגר

 זיפת. מועדון גם לו שיתיר,
 שרוצה, מי כל את מזמין אני

ולר באור־יהודד, לבקר לבוא
 היום עד שנעשה מד, את אות

הנוער.״ למען
 המתרברבת הזמנתו למרות

 לבקר די ראש־ד,מועצה, של
 ובמועדונים האנדרטה במועדון
 לגלות כדי שנסגרו, האחרים

 מעשיה כיסוי. לדברים שאין
 באים שהם כפי המועצה, של

מעי אינם בשטח, ביטוי לידי
 בוכבזה לנוער. דאגה על דים

 שיקולים מתוך פעל בי מכחיש
 בעובדה להכיר ומסרב פוליטיים
 בשיעורי לעליה גרמו שמעשיו
 באור- המצב אך הנוער, פשיעת
עצמו. בעד מדבר יהודה

 לסגור בוכבזד, של החלטתו
 להחלטתו דומה המחלקה את

ה ההזנה מיפעל את לסגור
 ).2224 הזה (העולם מקומי
 השיקולים היו ד,מיקרים בשני

 הרישמיים. מן שונים האמיתיים
מלהת בוכבזה נמנע בשניהם

 שבפניהן הבעיות עם מודד
 חיים ביקר זאת ותחת ניצב,
מוח סגירה על והחליט קלים
 הרסניות היו התוצאות גם לטת.
 מיפעל סגירת המיקרים. בשני

 רבים, מתלמידים שללה ההזנה
 את מצוקה, ממישפחות הבאים

 שלהם. היחידה החמה הארוחה
 מחלקת־הנוער סגירת ואילו

 ללא בני־הנוער את השאירה
 לזרועות אותם ודחפה פעילות
הפשע.

דו המיקרים בשני התוצאות
השלי במיקרה לתוצאה מות
 הילד של טביעתו אסון שי:

 הפרוצה בבריכה סמח שלום
).2223 הזה (העולם באור־יהודד,

ב כי מספרים באור־יהודה
 פרופיל לבוכבזה נקבע צד,״ל

ב מכחיש בוכבזה פסיכיאטרי.
 הללו השמועות את פה כל

 בחיל־השיריון. שירת כי וטוען
 הוא כי מגלה התנהגותו אולם
 כעס למצבי הנוטה עצבני, אדם

 כועס שהוא בשעה קיצוניים.
 כי יודע אותו שמכיר ומי —
 בוכבזה רועד — להכעיסו קל

 כזו בשעה דבריו ידיו. בשני
רב. בהיגיון מצטיינים אינם

ה באור־יהודה, אישי-ציבור
ממע הנובעות לתוצאות דואגים

 מיכתבים שיגרו בוכבזה, שי
 ולחברי־כנסת. לשרים בנושא

ציבו פעילות החלה לאחרונה
 בוכבזה. של הדחתו למען רית

 מהווה הוא כי סוברים רבים
 על יושב שהוא בשעה סכנה,
 יש וכי ראש־המועצה, כיסא
 לסילוקו. מיידית בפעולה צורך

 שעה יפה כי גם, הסוברים יש
קודם. אחת

!■ זזיימן יוסי

2225 הזה העולם58


