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שתונות בוד ע ללות וללא אי שבח דברי חוסיין: זו אולי פעם ראשונה שמנהיג ערבי באזור מדבר לא בק רה'ימ מ

דברות עם חום יין? אף אחד בפנים לא יבהיל אותנו מפני מיצוי פוטנציאל השלום מתור שמירת האינטרסים ותר מאי־פעם לסיכויי הי אנחנו קרובים היום י "
למו"מ ישיר

י
תחליף. מםוכן . ותר לפתרון מדיני" * שמיר: ועידה בינ"ל - שראליים: לא ניבהל',; "ההנהגה הפלשתינית הקיצונית היא המכשול הגדול בי הי

מאת אפי כטלהיים
באופן הכרור ביותר: אפ"אני אומר הד־משמעית ו־
הושיין •רצה להגיע למו''מ
ישיר ואם כדי להגיע למו''מ
כזה יהיה צורף־ 'בליווי בינ-
לאומי — הממשלה •הזאת תס-
כם לליווי בינלאומי" — אמד
אתמול דאש־הממשלה, שמעון
פרם, כנאום שנשא כפני הכרי
המשמרת הצעירה של מפלגת
העבודה שהגגו מלאת עשרים
שנה להקמת המשמרת. (כת-

בות כעמודים 2 ו־3).
אי־פעם לסיכויי הידברות עם"אנחנו ?קרובים היום יותר מ־
ירדן' עדיין יש מכשולים רבים
בדרך ויש סכנה שהמאמץ ייכ-
של. אני 'האחרון שיברך על
המוגמר. אבל איש בפנים לא
?יבהיל אותנו למצות .את 'פו-
טנציאל השלום מתוך שמירה •על
האינטרסים הישראליים. לא ני-
בהל. ננהל את ?המו"מ •בדרך
, במעמד של שיוויון, של .כבוד,
 ייקח זמן". "מי.שלא

'גם אם.זה יי,
רוצה שלום — אמר פרס — מי
שלא רוצה !הסדר ?עם ירדן —
יגיד ,לא' לפורום בינלאומי. מי
שרוצה שלום יגיד ,כן' בתנאים

מםויימים".
•פרס בירד את המלך חוסיין
על שני ?הראיונות שהעניק !ב-
ימים האחרונים לטלוויזיה הצר-
אולי פעם ראשונה שמנהיגיםפתית !ול"ניו־יורק טיימס". "זו
ערבים באזור מדברים לא בקל-
לות וללא איבוד עשתרנות",
לשכיח שחוסייו מדבר לא רקאמר ראש־הממשלה, "אסור לנו
לאוזניים ־הודיות אלא גם ל-

אוזניים ערביות".
נסה לחולל פרובוקציה בינינו ל-"ערפאת — אמר ?פרס — מ-
בין ירדן. הגעתי בלייבי למסקנה
שההנהגה הפלשתינית הקיצונית
היא המכשול הגדול ביותר לפת-
רון מדיני. וכעת, כשנוצרה הז-
דמנות רצינית לשלום, הקבוצה
הזו עלולה שוב לסכן 'את הסי-

כויים להשיגו".
רפאל מן מופר:

בתגובה לנאומו של ראש !ה־
ממשלה אמש, ,כמפגש המשמרת
הצעירה נמסר מלשכתו של •ש-
מיד, כי הליכוד ידבק בדרך ה־
מו''מ הישיר, ורואה ,ברעיוז ה-
וועידה הבינלאומית ,תחליף מ-

סוכן לדרך !זו.
מקורות בליכוד אמרו, כי דב-
רי פרס אמש אף חרגו מעבר
?לנאומו !בכנסת. בשבוע שעבר
הביע שמיר את דאגת הליכוד
כי הוועידה הבינלאומית תהפוך
מליווי טקסי למו"מ ישיר ל־

"מהות ?קטלנית".

משלחת ירדנית
ראל קרה ביש בי

חברי המשלחת, נציגי משרד החקלאות

רבים בגדה הירדני, נפגשו עם חקלאים ע

ועם סגו שר החקלאות

מאת עזרא ינוב
משלהת 'מטעם משרד ה-
חקלאות הירדני, הקרויה כ-

אופן רשמי "קבוצת עבודה
של משרד החקלאות" מעמאן,

(פוף כעמוד 11)

חרדה בבית
לאטו־שרון פ

בעקבות הידיעות שצרפת ביקשה רשמית את הסגרתו

מאת בריר גאה
כביתו של שמואל פלאנר־
שרון בסביון שדרה אתמול ח־

רדה רכה, לאחר שסוכנויות ה-
ידיעות דיווחו כי צרפת ביק־

(פוף בעמוד 11)

I !לת i יש אי

מחרתיים, יום שרישי.
צורף ל"מעריב" י
וחד: מוסף מי

אילת
 פרטיים נוטפים מחר.

מחלוקת בממשלה: להחריף את
רה" ו "להתיר החגו

המיתון אי
הממשלה תסכים להוריד את שעורי מם ההכנסה תמורת פרס לוחץ על ההסתדרות: '
ויתור על תשלום תוםפות־שכר בחדשים הקרובים

מאת שרגא מקל ודוד ליפקין
הדיונים על תקציב המדינה
לשנה הקרובה ולמעשה על ה-
צעדים הכלכליים ההדשים ש-
ינקטו כראשית שנת 1986 נכ-
נסים היום להילוך גכוה: ראש

הממשלה שמעון פרש מכנס ה־
ערכ בלשכתו את השרים הכל־
כליים ואת הפקידות הככירה
לדיון על התכנית לשנה הקרו-
בה וזאת על רקע מהלוקת ה־
קיימת בממשלה בנושאי המי־

תון והאבטלה.
המחלוקת נפכה ,על השאלה
אפ להעמיל, את המיתון וה-
ל- אבטלה כמשי! או להתחיל.
התיר את החגורה הכלכלית.

האוצר מבקש לקצץ חצי מיל-

יארד דולר בתקציב כדי לבסס,
לדבריו, את הישגי התכנית הכל-
כלית ולמעשה — לספוג עוד בי-
קושים מהמשק, ולהעמיק את ה-

מיתון. .
לפוף בעמוד 11)

מלר השחמט הוא גארי וינשטין
ופים באל  הצעיר ש

- 
קספרוב) )

קספרוב גבר אתמול במוםקווה במשחק דרמטי על האלוף מזה 10 שנים אנטולי קרפוב

וסיים את הדר־קרב שהחל לפני 14 חודשים

מאת שאול הון י
מלך הדש עלה אתמול על כס
המלוכה בקיסרות השחמט:
גארי קפפרוכ (ויינשטיין) גכר
במוסקווה בקרב דרמטי על
אלוף העולם' היוצא אנאטולי

קרפוב, שנכנע לאחר 5 שעוו<
מאבק. קספרוכ סייפ את הת-

קרב בנצחון 11:13.
קספרוב, יליד באקו, בירת אזר־
ביג'אן, 'הוא האלוף הצעיר ביותר
אי־פעם. הוא בן 22 וחצי ומשחק

שחמט מאז גיל 5. היה זה כשראה
את אביו, המהנדס קיס ויינשטיין,
מנסה לפתור בעיה שחמטית ש-
נדפסה !בעתון. ?לאחר כמה שעות
מחשבה הצליח למצוא את הפתרון

ולסייע לאביו•

כשהיה גארי בן ד נהרג אביו
ומורהו ?הראשון בתאונה, אולם
הרוסים, האמונים על טיפוח כש-
רונות צעירים, דאגו לספק ל,;
מדריכי שחמט מקומיים ואחד־כך,

(סוף כעמוד 8)

רק רופא אחד בעולם הצליח
להציל מקטיעה רגלו של דוד

להוריו של דוד מיקלם, בן 16 מאילת, שברגלו נתגלה סרטן, נודע שהרופא נמצא בבית־חולים• בניו-
יורק; "אני מוכן לנסוע אפילו לירח", אמר האב ודוד הוטםילניו־יורק• שם הוצאה ו'עצם המםורטנת
ובמקומה הושתלה עצם מלאכותית בעלת מפרק גנןי ש שתאפשר-־ כיפוף <עד לזווית של תשעים מעלות

מאת מ דגמי, ל
דוד מיקלס, גן 16 מאילוףסמר "מעריג,' נניו־יירק

•v ,לא.יוכל להיות .טיי», כ»י
קיזות. גס את אופגיו ייאלץ ל־
.omra in זנוח; ל«ח. אבל
בגד «י» לו שמי *?*ליס.? געי",
גילו, • זח וזימג עביר. 3חולח
טרטן;־ המחלים מחמחלה, אין

היא ממייחס, לאברי גופו ב•
מציאות מיננמ מאליח. ווזא
אסיר תודת. לדזמא בזת-חוליס
מיוייורק »ה*יל אמ רגלו חז
ימנית מקטיעת למץט בטוחה.

"גניתומ.,חדשני,. טמבונע ירק,
רוווא אחי בעול0,<ולו, הוחלף
חלק ע«ט מועוו ביקוטו"יגותחוג
לגיד רגלו טל דוד'"בע«צם.מלי

• , י י ;
אכיתיוו, בעלת 0#רק גמיט, ט*
תאפטי' לרגל הפגועה לתפקד
.on .במידה יבח טל מייטומ
. הגל! יתגחל בטורה, יופל'.יוי
לכופף את וגלו עד זווית 'טל

90 ט««לות. , ,
•כלית .העיר אילו* וגבריאל/ h?',דוי והוריו — טובת, אירי*
/הנדס, י אזןח. י עובד , צה"ל ב-

יחידי בינוי — הגיעו לבית'
תהילים למחלות מפרקיגו בעיר
לאהדטרופאיס בבימ- ניז־יזו̂ק
ההןליט' "בילינטון" קבעו, ־כי
לא יהיה 'מנוס, כנואה, "מ"
קטייצת הרגל, כיי ל«גוע התפש-
טות תאים י«ווט««0 לאברים

אוווים גגיף.
(הוף נעמוד- 8)
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BRUNOX Rכל הרוכש תוסיס נגד חלודה 160 ־
או תרסיס BinaX לשימור הגומי והצמיגים,

יקבל שפופות דנד, רב־תכלית' חינם.
חסון והגן על ביתך ומכוגיתן־ עם תכשירי
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בחשון יומא' I כ"ו
10.11.85 ן תשמ"ו

 גליון מסי 11570-שנה ל"ח

המחיר —.340 שקלים(כולל מע"מ)
המחיר באילת(ללא מעימ) -.290 שקלים

המייסד והעורך הראשון ע. קרליבן דל

1985 (C)"כל הזכויות שמורות ל-מעריב

r' \'"k!&D4J\j •I. J. L _ ,l\S#l_ -̂.LH_PI-il-H. ?ftjjn .P JP1
Lxu !̂xasfA\i,viMsm11x̂mâ.±-, ,.* .?'"..י., 1 îtmsm1mMw1̂ 11ms/,fhŝ .̂i!:

0 בדדיה מרדכי, בת 48 ממושב מיטב בתענבים, נהרגה
נת־עכודה ברפת שעל טיפוחה זכתה לפני שנה בפרס כתאו

העבודה על־שם מרדכי נמיר. סיפור בעמ' 12.

מת סחים יוז צרים ואש"ף מנ מ

שלום שתכלול את 242 ר338
זמות פרם, וזמה תפשר בין יו לשם כך נשאר ערפאתבקאהיר לזמן בלתי־ מוגבל; הי
חונ*יי1 ואש"ף,י חוםיין: על ערפאת לחדול מטרור גם בשטחים

מאת w גבאי
,יעודד;ר;ות

צוות מוחות מצרי־אש''פי
.עוסק כגיכוש נופחה שד יוז-
מת שלוש חדשה, שתהיה מ-
עין פשרה כין יוזמות ראש־
הממשלה שמעון פרפ, מדיף

ירדו חופיין ואש"ןם.
פקידים .רשמיים בקאהיר דיווחו
על פעילות זו אמש .ברדיו מונ־
טה־קרלו. קאהיר מקווה, כי ?ה־
!נוסחה החדשה תהיה מקובלת על
.ארצות־הברית וגם על ישראל.
•לשם ניסוח היוזמה נשארה כל
צמרת אש"ף, 'בראשות יאסר ער־
פאת, •בקאהיר, למועד בלתי

מוגבל.
מייד לאחר הפרסום עומדים
מצרים .יאש"ף לפתיח. .במיתקסת
הסברה מדינית, רחבת ,ממדים,
שבה תוצג הצעת ?הפשרה קבל

עולם.
הפקידים הרשמיים בקאהיר ט-
ענו, כי אש"ן* יהיה מוכז כנראה
להכיר בהחלטות מועצת •הבטחון

® פרס מבהיר: הממשלה הזאת תסכים לליווי בינלאומי (צילום: שמואל רחמני)(פור כעמוד 11)

בני ברית - לשכת גולן

עורכת באזאר
שיתקיים מחר-1.11.85 ו

בבית חתרבות ברחוב קרמיצי 6 רמת־גן,
משעה 9 בבוקר עד 9 בערב.

יימכרו בלי בית, כלי מיטה, הלבשה
(גם מיד שניה), קוסמטיקה, צעצועים,
ספרים, תכשיטים, מכונות תפירה,
תמונות, פטנטים ופריטים נוספים רבים.

Tח1ס1 &>־ 
 מדונפות

ך
ההקפאה תטסה אותנו ע0 המחירים למטח

ליונמא:מר*פות סטנדרט 20X20 במחיר 6465'*' למיר
מרצפות סטנדרט0ג'0נבמחירv76S0'למ"ר

מבירה:לנונטץ12 ת"א,טל.955נ2̂אזור תעשיה יחיד,טל.415ג35
•ה0וזיריס אמם כיייים מ<'0

דאו. טלוויזיות. וי

TEL EFUNKEN
ב: אבי גוזנ' אוס0וו01קי וו, ח\ננה.

.: 

מעונן חלקית.
לפרקים יהיה מעונן
וגשם ירד מדי פעם.

הטמפרטורות: ירוש-
לים 11 עד 19; תל־
אביב 16 עד 24; חיפה
17 עד 22; אילת 15

עד 28.
הטמפרטורות בארץ ו-

בעולם בעמוד 19.
*m̂mmmmmmmmmmmm̂mmmmmmmm̂



פהנא תובעיו"ר הכנסת

על בזיון ביהמ"ש העליון

לים הוצבו בפני התיקון בתקנון שימנע ובדה שמכשי דולצין: לע

העלאת חוקים גזעניים בכנסת — יש השפעה שלילית בתפוצות

: «את כדוד «איוייי ומאיוי תויאובני
שלושה שופטי בית המשפט העליון ידונד כ־
*ל!שתו שלח''ב מאיר בהגא, לאכוף על יז"ר
הכנסת להעלות לדיון במליאה את שתי הצעות

החוק שהגיש.
כזכור קיבל לפני כעשרה ימים בית המשפט ה-
עליון, בהרכב של שלושה שופטים, את .טיעוניו של
זו"כ כהנא, בצו על תנאי נגד יו"ר הכנםת שלמה הלל,
ופסק שח"כ כהנא רשאי להגיח הצעתו על שולחן הכנסת.

נובח חפחגת בחעלאת שתי הצעות החוק החליט
ח"כ מאיר כתנא, באמצעות ער'ד מאיר שכטר, לפנות
לבית !המשפט העליון !בבקשה לאכוף על יו"ר הכנסת
, את החלטתו• זאת באמצעות קנס או מאסר בפועל —

כפי שקובעות פקוחות בזיון בית המשפט.
•על פי החוק אותו הרכב של •שלושה שופטים, אשר
נתז את החלטתו בענין ח"כ כהנא, •הוא אשר ידון

בבקשנו לאכוף את •ההחלטה.
.במקביל פנה ח"כ כהנ& ליו"ר ועדת הכנסת בבקשה
להסיר את חסינותו של יו"ר הכנסת, שלמה הלל, כדי
להעמידו לדין.ולכפות עליו את החלטת בית המשפט

הגבוה לצדק.
שתי הצעותיו של מאיר כהנא הונחו על שולחן
,מסרב להעלותן הכנפת לפני כשנה. אולםיו"ר הכנסת
לדיון בהיותן הצעות גזעניות. שתי ההצעות דנות ב-
הגבלת 1כויותיהם למי שאינם יהודים ובמניעת הת-

בוללות ביו יהודים לגויים.
יו''ר הנהלת הסוכנות היהודית מר אריה דולצין
הביע התמרמרות רכה על הליכוד, ששנו מכשולים לפני
התיקון לתקנון הכנסת .בעניין הגשת הצעית ,ברוח חוקי

נירנברג, של וחבר הכנסת מאיר כהנא.
מר דולציו אמר את הדברים בפגישה של ראשי
המתנגדים לאיחוד המפלגה הליברלית עם חרות. הוא
הוסיף, בי לעניין זה יש השלכות רציניות והשפעה

שלילית בתפוצות.
כינוס נגד גזענות שהתקיים •בשבת !בנצרת, ביוזמת
ראשי הרשויות ,המקומיות הערביות, קרא לחברי הכנסת"הוועד הארצי •להגנה על האדמות" •ובשיתוף עם ועד
לפעול לאלתר לשינוי'התחיקה כדי שתימנע מח"כ הרב
כהנא להגיש לדיון •במליאה ־את הצעות החוק הגזעניות
שלו. הכינוס •ברד את יו"ר\הכנ0ת על אומץ לבו ועמדתו
החד משמעית נגד נסיונותיו" של הדב כהנא להגיש

לכנסת את הצעותיו.
בכינוס השתתפו כ־300 איש, רובם פעילי רק'יח ורק
מיעוט מראשי המועצות הערביות כשבולטת העדרותו

של יו"ר ועד ראשי המועצות, נימר חסין משפרעם.

ייס חה' תג 'קרן צמי

15 מיליון דולאר
לרן .הצמיהה של ההסתדרות מתכוונתמאת סופר "מעריב" 1

'לגייס מהשכירים תו,־ זמן קציר סכום ראשוני
שזי כ־15 מיליון דולר. זאת באמצעותי תרו-
מות שי ימי עגידה, 'המגירה תהיה לפייע
למפעלים ולמיגזרים בחידוש הצמיחה. הכוו-
נה היא, שהממשלה והמעסיקים ישתתפו בה־

כימים מקבילים.
על פי התוכניי־ז שנקבעה, השכירים יחרצו
יום עבודה אחד כל חצי שנה. בסך־הכל הכוינה
היא שכל עובד יתרום 3 ימי חופשה. בשלב
הראשון יגייסו מיליון ימי עבודה• בךחבסס על
חישוב שכל יום עבודה זזוא כ־15 דולר, מכאן

מצפים לגיוס של כ־15 מיליון דולר.
כיו"ר קרן הצמיחה משמש מזכ"ל ההסתדרות
לשעבר, יצחק בן־אהרון. וכמרכז הקרן יהיה

יו"ר דירקטוריון "כור", נפתלי בלומנטל.

ווי שמיר דן עם בגין ב"לי

נלאומי" לשיחות השלום בי

ראש הממשלה לשעבר קרא לדבוק בהסכמי המסגרת של קמפ־דיויד

כדרך לשלום עם ירדן *.?דנו גם בוועידת תנועת החרות

מאת רפאל מן, סופת המדיני של "מעריג"

י מ''מ רא'& הממשלה ושר, החוץ יצחק עמיר מצא
אצל ראש הממשלה לשעגר מנחם בגין הכנה מלאה
להתנגדות שרי הליכוד,לעוץבת )ועידה בינלאומית

עפ' ירדן.
1במסגרתה יתנחל המו"מ י אשר

שמיר ובגין שוחחו ביום ששי במשך כשעה על
ההתפתחויות המדיניות והמפלגתיות.

מקורביו של שמיד מסרו לאחר השיחה בי מ''מ ראש
הממשלה הציג בפני מר בגין את הדאגה העמוקה של
שדי הליכוד מפני המגמה המסתמנת, ביוזמתו של ראש
הממשלה שמעון פרס, להעניק "ליווי בינלאומי" לשיהות

השלום עם ירדן והביע תקווה כי פרם יחזור בו מן
הכוונה העלולה לגרור את ישראל לוועידה בינלאומית.

מר בגין אמר בשיחה כי יש לעשות מאמצינו כדי
להביא למשא ומתן ישיר עם ירדן, אולם על ישראל
לעשות זאת מבלי לפגוע באינטרסים הלאומיים שלה
ולדבוק בהסכמי המסגרת של קמפ דיווייד, כדרך לשלום

עם ירדן.
, בגין ושמיר !גם שוחחו •על ההתפתחויות האחרונות
בתנועת והחירות, ?לקראת .הוועידה שתערך בינואר ועל
הדיונים על איחוד הליכוד. שמיר סיפר לאחר הפגישה'כי
מצא את מר בגין עירגי, מתענין ובקי באירועים

האחרונים.

גטקס חטחוווז ט0ל
לשיתוף 6«נולח 4ין «ח"ל
ומ«ו .דוי *tm, וזועגקו
גיוגז חט"יי«ועגי תעודות
זזויןיח וחעיכוז ל-?2 נציגי
יחידות «ח"ל ח<»מיעז»
גתיומות ים למגן יוד

.*4/M אדום בענת
חטעט געדן *מי« מגן
יוד איום גח«יזנו*«ווו n־
ומטכ''ל דג אלוף מטח
ליי, w«» מד"א'̂יו»טיי
אריות תראל, ק«נין רפואת
ראטי תית־אלוף דייר מטוז
דווח וראט ועי ח8ו/ל

עו''ד דג פרנקל.
סיטמ תורם דם הועגקו
לומטג''ל דג אלוף מטה
לוי ולקצין ר«ואח ראטי
תת אלוף ד"י מטח רווח,
גתמוגח: <««»« מד"א
גמ»טור אריח חראל עונד
את ס<בת תוומ חדם ל־
רמטכ"ל יג אלוף מטח

לוי.
(צלם: מיכאל פריידין)

ננו פאת אי יריב:על

בעל בית על המחבלים
רצו יש ארגונים שאינם עומדים למרותו ואלה י

להוכיח שהם ממשיכים בטרור

"גם אס יא0ר ערפאת יעמוד בדי-
בורו ויפסיק את פעולות המדור של
אנשיו בחו"ל, צריד לזכור שהוא אינו
כעל-הגית שם. כקרב המתכלים יש*
נס ארגונים נוספים שאינם עומדים ל-
מרותו 'ואלה? ירצו להוכיה שהם ממ־
שי0יס במרוד, בעוד שהוא אינו פעיל
יותר" — ?אמר ביום שישי ראש הממון
לליעןודיס איסטרטגייס באוניברסיטת
תל אכיכ אלוף (מיל.) אהרון יריב,
בהרצאתו.במועדון המסחרי ותעשייתי

כתל אכיכ.
מר יריב אמר כי מצבנו האסטרטגי
נוח !היום ומאזן הכוחות לטובתנו. הוא
הזכיר ;את המשך מלחמת עיראק איראן
והוסיף כי איראן היא אוייב לא פחות

גדול מבחינתנו מעיראק.
מד. נגדנו. מדינות •ערג מסוכסכות וה־,"מצדים", !אמר, "יצאה ממעגל "המלח"
לחידה שמאיימת עלינו !היא סוריה. אך

היא מבודדת. בעולם הערבי".
!לדעת מר יריב הבעיה הכלכלית ה'
מעיקר. עלינו חשובה מבחינה •איסטרט־
גית לא פחות מו הבעיה הבטחועיח.

לדבריו יש 'לעשות במהירות להפשרת
•הקפאה המדיני. עלינו להתקדם מבחינה
מדינית בנושא דיירדני־פלשת־נאי. חוסיין
?לא יכול ?להתקדם במו"מ ללא ,ברכת
אש''ף. לצורך ניהול מו"מ ?איתנו זקוק
זזוםייז לחסות בינלאומית. מצרים מצדה
מצד. שהמו"מ יתקדם והיא מעודדת 5צ־
טרפות של כל מדינה ערבית נוספת. גם

© אהרון יריג

אםד :אם ירצה, יוכל להצטרף. מר יריב
סבור שהמצב של לא שלום ולא מלחמה
לא יוכל להימשך. היחסים •עם מצרים
יתחדדו. לדעתו אוטונומיה חד־צדדית

טובה מסטטוס־ קוו.
מר יריב ה!היד> 'במשך שנים ראש,אגף
מודיעין בצה'יל אמר שהמטרה של אש"ף
חה של ארץ ישראל". משום כך אנוהיא להקים "דמוקרטיה חילונית בכל שט־
צריכים לקבוע, שכל מו'ימ צריך לעלות
בקנה אחד עם צרכיה הבטחוניים של

המדינה. (ע.)

זמיר אסר הפצת
חמצן" בבתי הספר "

מאת יהושע כיצור
היועץ ?המשפטי לממשלה פרוס'
יצחק זמיר הודיע ליו"ר סיעת ה־
תחיה ח"כ גאולה כהן, כי הוא אינו
יכול לפעול בשלב זה לגבי עתמ
לעתון "אלף יוד" לא היה כלל רש־עתון "אלף יוד" ולסגור אותו, כי?הנועד "חמצן" כפי שפעל לגכי ה־
יון להופעה סדירה 'טל עתון כעוד

?לעתון "חמצן" יש רשיון כזה.
היועץ !המשפטי הבהיר כי ,הורה בינ־
תיים באמצעות •משרד החינוך לאסור
על הפצת העתון "חמצן?" במוסדות ה־
חינוך ברחבי המדינה, זבן •ביקש משר
המשטרה לצוות על חקירת העורך ו־
יש בפירםום משום ,נסיון המרה־. הנוגדבעל המאמר ב"חמצך, כדי לברר הזם
1את החוק. לפי• תוצאות החקירה יחליט

באם להורות על סגירת העתון.
במוצאי שבת הורה משרד החינוך
והתרבות למנהלי בתי הספר העל־

?יסודיים למנוע .את הפצת הגליון ה-
אחרון של "חמצן" בתוך כתלי בתי

הספר.
שר החינוך •והתרבות מר יצחק נבון
אזרחים" חמור מכל בחינה שהיא.אמר, כי לדעתו המאמר "בעד מלחמת
נכלל •ברשימת העתונים המומלצים ע''יעתון "חמצן" •הוא עתון פרט• ואיננו

משרד ההינוך יהתרבות•
שמואל שם־טוב כי כותב המאמר כיוון!בהודעה לעתונות מסר עירך "חמצן"
את דבריו לאנשי ההתנחלויות המאיימים
במרד נגד החלטות הממשלה, והזהיר

כי האלימות לא תישאר חד־צדדית.
המשטרה פתחה בחקירה נגד העתון
בות סירםום המאמר בו יש קריאה ל־"אלף ירד" היוצא לאור באריאל, בעק־

מלחמת אחים.
החקירה נפתחה בעקבות,פניית היועץ
המשפטי לממשלה שהעביר ביום שישי
לראש אגף החקירות במטה הארצי את

התומר הנוגע לעתון.

סיעות מחלקות כספים

דה ווע לם ב בלי דיון הו

ירית ירושלים: דו"ח מבקר ע

מאת אדיה בגדר
כעקר. .עירידנ ירושלים' עו"ד שמ־
שוו גלוכטר, מתריע בדו"ח הכיקורת
לשנת 1984-85, המתפרסם היום,
מפני מצכ חמור השורר כתחום הק־
צאוו כספים שמעביר .משרד הפנים
למוסדות שוגיה כעיר, כאמצעווז ה־

עיריות
המבקר אומר כי סכומי כסף גדולים
מועברים לחלוקת משגה אצל חלק מ־
היעות העיריה, אלה מעבירים את ה־
כםפיפ למוסדות שוגים בלי שהדבר נדון

בועדת ההקצבות.
אחת התוצמות של שיטה זו היא שי69
!מוסדות לא קיבלו לידיהם את כספי
ההקצבה, ול«רות שקיבלו הודעה על בך,
המבקר מתריע ,מפני מצב גו החלוקה
הכללית לא נחתמה ע"י חברי ועדת
ההקצבות העירונית. בהקצבות חלו שי"
גויים ואין פרוטוקולים או תיעוד י&"

אפשרים לבדוק אם אלה נעשו על
דעת כל חברי הועדה. סכומים גדולים
הוקצבו ע"פ המלצת סיעת ש"ס לשני
מוסדות שחילקו בעצמם את הכספים.
מאחז־ המוסדות קיבל המבקר רשימה
של 102 גופים שלהם הועברו הכספים,
אחד מהם שקיבל הקצבה גדולה אינו
מצוי בתחום שיפוטה של העיר. אך
מהמוסד השני לא התקבל סירוט ד,"
חלוקהו למרות פניות חוזרות ונשנות.

מעשה חמור. הביקורת פנתה בנושא זה"הימנעות ממתן מידע לביקורת הוא
<הבד,ירה שהעיריה לא תקייס אחריותה
אפ תשלים עם מצב שם־ לא ניתן יהיה
לבדוק מה השימוש שגעשה בכספים
בסדר גודל של מיליוני שקלים". בתשו-
בה מתב מנכ''ל העיריה כי מקובלת
עליו המלצת הביקורת לפיה !תיחתם סו־
פיח רשימת ההקצבות ע"י מועצת ה־
עיריד. וחבריה יקבלו דיווח על כל שי־

גויי 'כד-

חוקרים מקור

מכתב איום
נגד רבין

מאת אבינועם בר יוסף
גורמי הכטחון חוקרים את מקור מכתב
האיום נגד שר הכטחון יצחק רביו, שהופץ

במערכות העתונים, בסוף השבוע.
במכתב שנשלח למערכות העתונים נאמר כי
בחיי שר הבטחון ובמקביל יפתחו במתקפת טרורהברי "כח 171 בשטחים" יתנקשו בימים הקרובים
אם סגן מפקד כח 17, אבו גור, •לא ישוחרר מן
הכלא הישראלי. .אבו נור, נתפס לפני חודשים

אחדים, על ידי היל הים הישראלי.

תלמידי ישיבה
תקפו מי שהיה

מנהל בתי הדין

רבניים בארץ ה

י מאת אריה כנדר
הרכ שמחה מירון שהיה מנהל כתי הדין
הרבניים כארץ, וביום משמש ביועץ משפטי
לסיעת ש''ס בכנסת, הותקף כערב שכת כידי

קבוצת. תלמידים מישיבת מרכז הרב.
ההתקפה היתר. שיא בשורה של התנכלויות
לרב מירון במשך שלושת הימים האחרונים. מאז
יום חמישי הטילו התלמידים מצור על הרב ועקבו
אחריו ברחבי ירושלים ובבני־כרק במחאה על
הראשי אברהם שפירא, שהוא גס ראש ישיבתדברים שפרסם בעחון החרדי "תמורה" נגד הרב

מרכז הרב. ,
ביום המישי הופיעו ? ליד ביתו בירושלים
,חלק בעולם הבא". הם עקבו אחריו באוטובוסיםצעירים נושאי שלשים בנוסח "אין לרב מירון,
בעיר ובקו 400 לבני־ברק. ביום ששי, אחרי כניסת
השבת, שוב פקדו את ביתו בירושלים כ־50
צעירים מישיבת מרכז הרב, כשהם שרים שירים

בגנותו ואוחזים בשלטים.

דון בימ"ש שלום י

בתביעות עד
40 מיליון שקל

שר המשפטים, משח נסים, החליט להע-
לות את סמכות בית משפט השלום כתביעות
אזרחיות מ־10,000,000 מיליון שקל כשיעור
מירכי, לכדי 40,000,000 שקל שיעור מירכי,
ואת סמכות בית המשפט לתביעות קטנות
משיעור מידבי של 800,000 .שקל לבדי

2,000,000 שקל.
דובר משרד המשפטים מסר כי בהחלטה זו
יש משום •העלאה ריאלית של הסמכות ולא רק

התאמה לעליית המדד.
החלטה !זו טעונה אישורה של ועדת החוקר.

חוק ומשפט של הכנסת.

עובדי המספנה
יפגינו היום
שלים רו בי

מאת דוד זוהר
מאות ,עובדי מספנות ישראל יפגינו ה־
כוקד כירושלים, כעת ישיבת הממשלה. המ
תובעים שהממשלה תקיים את חתחייכותה
להבטיח את עתיד המספנות וכן תשלום

מיידי של משכורת חודש אוקטובר.
העובדים טוענים כי הממשלה קיבלה ב-
אוגוסט השנה החלטה לפיה יופעלו המספנות
ויוזרמו כספים להמשך פעילותה. בישיבה ש-
קיימו ביום שישי עם מזכיר מפ"ח וחברי ה־
מזכירות, אמרו העובדים כי בפגישתם האח־
רונה עם שר התחבורה חיים קורפו הוא אמר
להם כי אין ודאות לגבי המועד 'בו תשולם
להם משכורת אוקטובר. עוד שענו כי מסכום
של 500 מיליון שקל שועדת הכספים של ה-
כנסת החליטה להפשיר עמר המספנות, הוזרם
עד עתה סכום של 280 מיליון שקל בלבד.

שר האוצר מונע הזרמת הסכום הנותר.

סופר מכונית בסופר מחיר
V

198 הלהיט העולמי של 6

• מנוע רוחבי חדיש,1108 סמ"ק. • דגם tl (חזק וחסכוני).
• הגה קל במיוחד לתמרון וחניה. .• מושבים אורטופדיים בלעדיים לתו.

• הנע קדמי ומתלה מק־פרסון. • עיצוב חדשני ומרהיב.
• צמיגים רחבים 155SR13. • גימורמיוחד.
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I'M תד1יד ?"IT TIM ת בני nuin קדמו־
7272W .ת"א טל. 627151 ? ח<פה טל a י""" IJi>• י ?י י ?י* I *v
70W1 .ירושלי9טל־»4»22»באר-שגעטל? <#%ll'E?WTJfc¥T¥,¥l *Bill

W Il.jDJRl.nLD JL1I C UJ ? חיפה טל. 510296 ? נתניה טל. 40404



חוסייז משבח את &רס
אולם כדרכו הוא נמנע מלענות על השאלה אם כבר נפגש עימו
שראל לא יהיה גורם חדש, אולם דוש יחסי בריה"נדי *־לדעתו, חי
על אדה"ב יהיה לשקול קשירת יחסים עם אש"ף * שמיר :
רביות סיין בפאריס נועדו לאזניים מע הכרזותיו החיוביות של חו

מאת תמר גולן, סופרת "מעריב" בפריס
ורפאל «" סופרו המדיגי של "מעריב"

'חידוש היחסים הדיפלומטיים כין ישראל וברית
המועדות יהיה כהכרח גורם חדש, שכן העדר היחסים
הדיפלומטיים כין שתי המרינות לא מנע מכרית
המועצות להשתתף כשיחות ז'נווה, אומר. המל ד
חוסיין בראיון לעמון "לה מונד". הוא קובע עוד,
כי גם מעצמת העל השניה, ארה"כ, הייבת לשקול
את הצורד כיחסים עפ כל הצדדים כפכפוף — כלומר

— עם הפלשתינים.
לדעת חוסיין ההצהרה האחרונה של ערפאת היא
 הצהרותיו לעתון "ניו"צעד חיובי וללא ספק תוצאה של השיחות שקיימנו

בעמאן". כעקרון, חוזר המלך על י
יורק טיימס", אך מבלי שהוא תובע מערפאת לחכיר
בהחלטות האו"ם 242 ו־338 ולזנוח את דרך האלימות,

בדרכם לפתיחת'השיחות בחסות בינלאומית.
מלך ירדן מתייחס לנאום שמעון פרם באו"ם, ומצביע
את העקרוו של ועידה בינלאומית".ניגודים פנימיים. "אינני יודע אם ישראל החליטה לקבלעל "עמדה חיובית", אף כי היו בנאום זה גם 'הרבה
כדרכו, שוב נמנע המלך לענות ישירות על השאלה
תתקיימנה בין משלחות, כאשר יגיע הרגע הנכון, במסגרתאם כבר נפגש עם פרם. באמת, כי "השיחות הישירות

ועידה בינלאומית, שהוא המקום למו"מ".
חוסיין מלך ירדן סיים את ביקורו הפרטי בפריס
'בשורה של דאיונות בהם שיבח את עמדתו של שמעון
פרס, הזהיר את יאסר ערפאת — ולבסוף — נפגש באירח
מפתיע עם המנהיג האיראני הגולה נןםעוד ראג'אווי,

מפקד המוג'אהידין.
נמסר כי המלך העלה בשיחותיו עם הנשיא פרנסואה
מיטראן ועם פקידי מימשל צרפתיים בכירים את
האפשרות שירדן תרכוש כאן פריטי ציוד צבאי מסויימים,
בעיקר מערכות אלקטרוניות, אולם הדיונים האלה.

שלושה דולות צעירים; מזכיר המשמרת הצעירה היום אברהם (זיגי) זינגר
(משמאל) עם שני מזכירים לשעבר: חיים דמון (במרכז) ועוזי ברעם (צילום: שמואל ריומני)

נמצאים עדיין בשלב •התחלתי, שכן חוסיין עדיין מקווה
כי יוכל לבצע את. עיסקת הנשק עם ארצות הבריח.

דבריו של המלך חוסיין בלוקסמבורג. על השוואת
הכיבוש הישראלי בשטחים לכיבוש הנאצי באירופה ועל
זכות התושבים לפעול נגדו עלולים.להתפרש. על ידי
האוכלוםיד, הערבית בשטחים כעידוד להמשך פעולות
הפירור מד ישראל, כך נאמר במסמך שהוכן במשרד

החוץ לניתוח הכרזותיו האחרונות של חוסיין. .
המסמך, שהוכן לפני פרסום ראיינות חוםיין בטלוויזיה
בפרלמנט הירדני יחלה ומשחה בהכרות הפומביות שלהצרפתית וב"גיו יורק טיימס", קובע כי מאז הנאום
מלך ירדן. לדעת כותבי המסמך מיועדים הדברים לתושבי
השטחים כדי להפגין כי חוסיין שומר על האינטרסים
שלהם וכן לאפשר את ההתקרבות בין ירדן לסוריה.

הכרזותיו החיוביות של חוסיין בפאריס, אשר נועדו
לאוזנים מערביות, אין בהן כדי לשמת את גישתו
הבסיסית של מלך ירדן הן באשר לוועידה בינלאומית
והן לגבי ייצוג אש"ף, ומשום כך אין שינוי משמעותי
בעמדת ירדן, כך העריכו אתמול מקורבי שד החוץ יצחק

שמיר.
יהושע ביצור מופר:

יו'ד סיעת !המערך ח"כ דפי אדרי אמר אתמול
כי הודעות ?המלך חוסיין בטלויזיה הצרפתית ,ובניו־
יורק טיימס מע"דות כי יוזמת השלום של ראש
הממשלה שמעון פרס מוצאת אוזן קשובה לא רק

בארה"ג !.באירופה אלא גם 'בארצות ערב.
חבר ועדת החוץ ,והבטחוו ח"כ עוזי לנדאו (לי־
כוד) אמר כי מי שרוצה להביא כנדוניה !למו"מ המדיני
את ?ערפאת, ,אסאד ,ובריה"מ. שהם מטרפדי שלום מוב־
!הקים, אינו מתכוון ברצינות להשיג שלום אמיתי.
לדעת ?ח"כ לנדאו .דברי חוסיין בעבר זכן גם בהווה
מפקדות אש"פ לשכון בשטחו ובו בזמן מדבר עלהם בבחינת "כן ולא". עובדה שתוסיין ?הזמין את

יוזמות שלום.

ום לא יגידו שאתם "הי

דור של אספרסו"
אמר ראש הממשלה שמעון פרס בכנס המשמרת הצעירה

«את אכי כטלהייפ
יותר מאלף צעירות וצעירים השתתפו אתמול
בכנס שציין מלאת 20 שנה להקמת המשמרת
הצעירה של מפלגת העבודה. "היום לא יגידו
.שאתם דור של אספרסו או צעירים קרייריפטים
המהפשים כסא. מעולם המפלנה לא היתה זקוקה
לצעירים כמו היום ומעולם לא נפתח כפני הדור
ראש־הממשלה שמעון פרס לנוכחים באולמי הקונ-הצעיר פתח כזה והזדמנות כזו כמו היום''' אמר

גרסים כגני־התערוכה כתל־אביכ.
•באי המס התכבדו בכוסיות יין וצפו במסכת
שציינה נקודות בולטות בהיסטוריה של המשמרת ה-
צעירה. על הבמה ישבו ששה מזכירי המשמרת ש-

העלו זכרוגות.

אחד מהם, משה אלמוזלינו, סיפר כי לאחר מפלת
!המפלגה בבחירות 1977, הוא :פגש עם •שמעון פרס
אשר .אמר לו כי מוכרחים לחזק את הדור הצעיר,

בייחוד בערי הפיתוח.
גם בימים האחרונים מרבה פרס לדבר על הצורך
בשילוב הדור הצעיר בעמדות בכירות בצמרת המפלגה,
אך הסיפור של המשמרת הצעירה במפלגת העמדה
מתמקד בשמונה השנים ?האחרונות. בשתי מערכות
בחירות לא השכילה המפלגה לאפשר לצעירים ל-
התברג. אתמול הבטיחו פרס והמזכ"ל עוזי ברעם כי
ועידת המפלגה באביב הבא תהיה ועידת מיפנה גם
בנושא שילוב הצעירים. מזכיר המשמרת הנוכחי",
אפרים זינגר, אמר !אתמול: .;אני מדגיש כמו אחד
שתופקד בידיו צ'ק דחוי, ואני מקווה שהוא ייפרע

בקרו'ב".

"גם לנו קשה
לגמור החודש,,

שובי שער העב: י

יו"ד המועצה האזורית: "ההחלטה למחוק אותנו מרשימת ישובי

קו העימות — מוטעית; אם צריך י־ נפגין כדי להוכיח
0 *גי חין

מאת עזרא ינוכ
דולר, שהממשלה מעמידה לרשות הישוכיס חחק־"ההחלטה לפיה אין כסיוע של תשעים מיליון
לאיים כארץ, אפילו דולר אהד או שקל אהד ל-
קיבוצי העימות בדדים ובנגב — היא .ההלטה לא
צודקת. חיבה להקציב מהסיוע הזה גם לקיבוצים
שלנו שאינפ יכולים לגמור את החודש" — אומר
צבי חזן, הכר קיבוץ בדור־חיל המכהן כיו"ר ה־

מועצה האזורית, שער הנגב.
צים כמי נחל עוז, ארז, ניר־עם או קיבוצי תבל אשכול"כאשר מוציאים מהרשימה של ישיבי עימות קיבו-
ומעון — לא נותרה לגו ברירה אלא לצאת להפגנות"
את היצור החקלאי. נבקש פגישות דחוסות עם ראש— מוסיף יו"ר המועצה "סער הנגב" ומפרט: "נשבית
הממשלה ונסביר לו שכר אי אפשר להמשיך• ולקיים

את ישובינו''•
לצנע, קיצוצים וצימצומים במפעלים האזוריים• משברהמצב הכלכלי הקש־ הביא את ישובי "שער הנגב"
קשה פקד גם את ההשקעות בקיבוצים. תנאי הנזילות
הקשים הביאו את הישובים למצי שבו אינם יכולים

להתמודד עם הבעיות הכלכליות.
"אס לא נקבל סיוע ממשלתי ואשראי לבצע את

שגם אנו ישובי עימות"

תכניות ההבראה בישובינו ובמפעלי התעשיה שלנו —
צפויה התמוטטות" — אומר צבי חזן.

לדבריו, התנועה הקיבוצית לא תוכל להקציב אשראי
או סיוע. לא באמצעות קרן התק"ם או ארגוני הקניות.
התקווה ?האחת היתד, — קרן הסיוע שהובטחה לחקלאים
בתיאום עם ראש הממשלה שמעון פרס ושר האוצר
יצחק מודעי. בסוף השבוע הוברר לקיבוצי הדרום, כי
כספים אלה יופנו רק לישובי הבקעה, הגולן והגליל
בלבד — אף אגורה לישובי הדרום. "קשה לנו לגמור
את החודש. מה יעשה גזבר של קיבוץ עם 150 משפחות
שאין בקופתו כסף לגמור את החודש י" — שואל יו"ר
המועצה הדרומית ומוסיף שמזכירי הקיבוצים בדרום,

מדגישים עצמם מרומים.
— אם לא יקבל סיוע הוא ידרדר" — אומר יו"ר ה-"נתל עוז היה קיבוץ לתפארת, פרח החקלאות. היום
מועצה. . נציגי הקיבוצים בדרום אינם שבעים רצון
ממדיניות משרד החקלאות: "דובר על סיוע של 200

'
מיליון דולר לישובים החקלאיים וזה צומצם ל־90 מיליון.
אנו זקוקים ל־45 מיליון דולר לפחות, סיוע לקיבוצי
האזור ונאמר לנו שלא נקבל אפילו דולר אחד. פשוט
הוציאו אותנו מהרשימה. אם.זעלינו לצ&ת להפגנות
כדי להוכיח שגם אנו ישובים בקו העימות,י,אז גצא

ונפגין".

םאראטוגה" אומר קצין מצוות נושאת המטוסים האמריקנית "
נות של הצי הששי * רבבת מלחים אמריקניים מתשע ספי

וגנות בנמל, הפיחו חיים בעיר הכרמל הע

מאת דוד זוהר
עיר הכדמל נהנית בשבוע
האהרון מפריחה כלכלית ש-
לא ידעה כמותה כשנתיים:
המסעדות, בתי השעשועים ו-
מועדוני הלילה הומים אדם;
להשיג מונית פנוייה — צדיד
להצטייד בסבלנות מרובה;
השבילים המפותלים והמדר-
גות המובילות מהעיר התח"
תית אל רכסי הכרמל מלאו
מטפסים קלי־דגליים; מפע-
לים וכתי עסק קיבלו הזמנות'
גדולות והסוחרים שמחים. כל
רת תקדים, מבחינת ההיקףזאת — בגלל "פלישה" הס-
של אנשי הצי השישי האמ-
ריקני שבאו לבלות כהיפה
חופשת חוף ארוכה מן ה-

רגיל.
כ־10,000 חיילי הצי השישי
שוהים עתה ?בחיפה. אליהם נ־
תוספו בסוף השבוע 550 מלחי
אניית ?הצי הבריטי .,פיפר,".
תשע אניות של הצי השיישי עו-
גנות עתה בנמל, חילקן ?הרחק
מהרציפים, בגלל גודלן. הגדו-
לה והמרשימה בהן!היא, !ושאת
המטוסים ,"םראטוגה", אשר מ-
על סיפונה יצאו מטוסים ליירט
את •המטוס המצרי 'עש הוטפי ה־
צוות של אניה זו לבדה מוגיםאניד. "אכילה לאורו". !אנשי ה-
5,500 איש. אניח גדולה •אחרת
של !הצי, שצוותה מונה 1,700היא "יילאוסטון", מספנה צפד,
מלחים, לרבות 300 חיילות, כו-

לן •טכנאיות.
מלבד ,השוטרים הצבאיים הח-
סונים וגבוהי הקומה, המהלכים
במדים מצוחצחים עם אלות ב־
ידיזהם, משוטטים כל שאר ה-
חיילים ברחבי העיר לבושים
בגדים אזרחיים ססגוניים, ?חלקם
חובשים כובעים טקםאניים. הם
מטיילים קבוצות קבוצות, מטפ-
סים אל מרומי •חכרמל, מאכל־

6 מלחי הצי הששי שותים בירה בבית קפה על הכרמל. למעלה: חגב' גילה
גדזין, אשה חיפנית המארחת הרשמית של הימאים האמריקניים.

(צילם: שלמה מוסקוביץ)

סים כמעט !את כל בתי •הקפה
והמסעדות ומרבים לצלם. בלי-
הלילה והפאבים, לוגמים רב-לות הם "פולשים" !לכל ?מועדוני
בות פתיות ובקבוקי בירה, לר-
בות — תוצרת הארץ, שהחח־
בבה עליהם. הס עוברים !בחנו-
יות ורוכשים מזכרות !רבות,
תכשיטים, ?יהלומים, תקליטים,
פילמים לצילום •ועוד בכמויות

גדולות, חגיגה •לסוחרים.
גם הסיטונאים ,הגדולים עו-
שים עסקים לא רעיס : האניות!
הזמינו מאות טונות של פידות

וירקות טריים, משקאות קלים
ופריטי מזון אחרים, במאות

אלפי דולרים.
מנהל לשכת המסחר בעיר,
אריה מהולל, מעריך שעקב ה-
שהייה הממושכת בעיר מוציא
כל מלת בממוצע כ־100 דולר
זריקת עידוד רצינית לעיר".בתקופת שהותו והדבר "נותן
עזם וייד, שישב בבית קפה עלקצין מצוות "םאראטוגה", ב־
הכרמל חבוש כובע טקסאגי ל-
בצי •11 שנה וזו לי ,הפעם ה-ראשו, אמר לני: "אני משרת

ראשונה שאני מבקר! בחיפה.
אילו ניתנה לי הבחירה היכן
לבלות .חופשות החוף שלי, היי-
ת בוחר רק בעיר ,הזו. זוהי עיר
יפהפיה, שיש בה הרבה תר-
בות, נשים יפות, בבל,מקום כ-
תוב שם העסק גם באגגילית ו־

כולם מדברים את שפתנו".
פעם על פרופיל נמוך. לא נת-גם "העולם !התחתון" שמרי ת-
קבלו במשטרה תלוגות על מע־
עדי אלימות, רמאות או ,התכת-
שויות מיזחדות עם סרסורים ו-

סוחרי סמים.

"מעתה אני אעדיף

,,  בחיפה
ופשות חוף ח
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לפני עריקתו הסתכסך
שתו ורצ'נקו עם א י

נקו היה ממונה על הריגול ורצי mi של הסי.אי,איי. מגלה כי י
הברית ובקנדה הסובייטי בארצות־

מאת עודד גרנות, פופר "מעריכ" מושיגנטון
כצעד• חמג ויוצא דופן פירסמה אמש סוכנות
הגיון המרכזית של ארה''כ דו"ח מפורט על עכרו
,שי העריי, הסובייטי הכפול ויטאלי יודצ'גקו, הכולל
, השאר עדווניעל "יו»ימ מתוחים" ששרדו כינו

ביו.'
לגין: אשתו לעני העריקה. נראה כי המטרה העיקרית
,של 6רםופ הדח'ח היא להדוף טענות על טיסול כושל
של, הוגנות הגיון געדיק וכמו כו את הטענה כי לא

היה אישיות ככירה גק.ג.ג.
די"ח הסוכנות האמריקנית מתאר את יורצ'גקו כאהד
גיותר !בשרות ד'ק.ג.ב. הסובייטי זה עשרים

וחמש שנה. בתפקידו האחרון, בין החודשים אפריל עדהבכירים ^
יולי השנה, היה אחראי על בחירתם של סוכנים סובייטים
למשימות ברחבי אדצות־הברית וקנדה וכמו כן אחראי על
כל הפעולות והמבצעים שיל ד,ק.ג.ב. שנעשו בארה"ב
'בשיתוף ע0 שרותי מודיעין של חברות בדית וארשה.

מ לדברי הדו"ח שימש יורצ'גקו גם כממונה על הפעלת
תבניות חרום בתחום הריגול הק.ג.ב. בארדי"ב ובקנדה
"לאחר פרוץ מלחמה", לרבות בהירת סוכנים שיופעלו
אחרי־ פרוץ מלחמה ועיבוד תכניות תקשורת בהתאם.

יורןי'נקו ערק בשבת לפני שבוע בהזהר? ?לשגרירות
הסובייטית בוושינגטון והופיע שם ביום שני במסיבת
עיתונאים שכה הודיע על רצונו לשוב למוםקווה. אחרי
בדיקה של משרד החוץ האמריקני הורשה לשוב לארצו.
י על פי הביוגרפיה, שפרסמה סוכנות הביון המרכזית,
ויטאלי יורצ'נקו נולד ב־2 במאי 1936, השתלם באקדמיה
הצבאית ושירת בצי. ב־958ג נישא למהנדסת במכון
התכנון מעסקווה. שנה לאחד מכן הצטרף לשרות
בק.ג.ב. כקצין מודיעין מסכל בשורות הצבא. הוא שירת
כאחראי על הבטחון בשגרירות בריה"מ בוושינגטון
בשניפ 1975—1980, עד שהועבר למוסקוור, כאחראי על
הבטחון הפנימי •בתוך הק.ג.ב., מחלקה זו טיפלד. בין
השאר בקשר עם עריקים מן המערב מסוגו של קים

סילביי

חגוג כל ל נא, עשה שנו "א

,,  בבית
לד מו את חג ה

ריקנים בביירות במכתב לנשיא רייגן, אך וושינגטון מדגישה שלא תוותר מפצירים החטופים האמ

י 6את עודל:גד;ות,
סופר ';,מעריכי',כוושיננטון,
לעניינים'ןןרכיימושפי גבאי, פיפר "מעייכ"

ארצות־הכרית לא תסכים לוויתור
כלשהו להוטפיהם,של בני"העמכה ה"
̂יט המוחזקים כלבנון, אד היא אמדיכ
מוכנה לנהל מו''ט לשם הבטחת שח-
רורם, .בריאים ושלמים — הצהיר אוד
ליום אתמול רובד מטעם הכית הלבן.
הדובר, אדוארד ג'רג'יאן, הדגימו כי
מדיניות וושיעטון לא השתנתה, אולס
הממשל מובן לשאת ולתת עם כל מי

שיוכל !לסייוע ?בשחרור החטופים.
.הודעה זו באד. בעקבות אגרת ששלחו

שלשום ?לסוכנויות ?הידיעות בביירות אר-
בעה !מששת האמריקנים החטופים בלב-
נון. הם ביקשו מהנשיא רייגו לפתוח כלי

דיחוי במו"מ לשחרורם.
לא סייעה ?לשחרור איש מאתנו במשך"מדיניות ?הדיפלומאטית השקטה שלך
 וחצי", נכתב באגרת. "אנא, ,עשה

כשנה
שנוכל לתגוג את חג המולד בבית". עוד
החוטפים, משום שסבלנותם הולכת ופו־נא*מר שם: "אין מנוס מניהול מו"ני עם
קע«. יאנו ממש מיואשים ועלולים לאבד
עצמנו לדעת". כותבי המכתב טענו, כי
בעבר ניהל רייגן מו''מ לשחרור נוסעי
עדיפות עליונה מעיניך להצלת חיי בנימטוס ט.וו.'א. החטוף. "אמרת אז שיש
הערובה. 'אנו מבקשים שיתנהג בנו לפי
אותה 'אמת מידה", כתבו. במכתב יש

גס פניה אל מי משפחותיהם ואל הסנא־
טורים המייצגים אותם, כדי שינהלו מסע

פומבי למען שחרורם.
במכתבים פרטיים, ששלחו לבני מש-
פחותיהם, הם מגלים כי הם מנסים להח-
זיק מעמד !למרות התנאים הקשים: הם
מתגוררים בחדר קטן, בלי ?תנאימ סאני-
טריים, מקבל־ם מזון גרוע ושרויים ב־

מצב־רוח מדוכא.
האגרת חפתוחד. לנשיא רייגן הופצה
בידי חוטפי האמריקנים, חברי הארגון
מי". קודם לכן הודיע הארגון, כי הוציאהשיעי הקיצוני "אל ג'יהאד אל איפלא־
להורג את בגי .הערובה. ככל הנראה יזם
כק בבקעת הלבנון. .,בשליטת "חיזכ־אללה", ליד 'העיירה בעלמוחזקים עדייו במוזגה "שייח עבדאללה",

דר ב,קול אמריקה, ייגן שי ר

,,מ נאום אל תושבי בריה

נווה נגטון לקראת פיםגת זי פסימיות רבה בוושי

מאת םופר "מעריב" בוושינגטון
שוס הודעה משותפת לא תפורסם
כתום הפיסגה בין רייגן וגורכאצ'וכ
כז'נווה בעוד עשחח ימים. לא תת-
פרסם הצהרה ?חשובה בתחום צמצום
מירוץ החימוש הגרעיני ולא יחתמו
הסכמים חשוכים — כך העריך אמש
פקיד ממשל בכיר כאחת התחזיות ה-
הסיפגה ה־ פסימיות כיותר לקראת ?

בינלאומית.
!אתמול כי'וון •הנשיא רייגז את נאומו
השבועי !אל תושבי בריה"מ. רייגן הב-

היר כי לארה"ג אין שוס טונות עוינות
,כלפי כריה"מ וכי העם האמריקני שוחר
שלום. זעא הגן עם זאת על החלטתה
של אוה"ב לפתח את מערכת הנשק ב-
חלל. הנאום שודר באמצעות משדרי רדיו
קול ,אמריקה וממוסקיוה נמסר כי השי-
דוד •נקלט היטב וכנראה שהסובייטים

נמנעו מלשבשו.
בתדרוך לכתבים אמר הפקיד הבכיר
כי אמנם ייחתמו כמה הסכמים, כמו חי-
לופי תרבות והקמת קונסוליות נוספות,
אולם הוא הזהיר מפני צפייה לפריצות
דרך משמעותיות בפגישת שני המנהיגים.
התחזית הקודרת מתבססת במידה רבה
על דיווחי שר החוץ ג'ורג' שולץ והיועץ
לביטחון לאומי, רוברט מקסרלן, על פגי-
שת 'ההכנה שלהם עם מנהיג בדית ה-
מועצות מיכאיל גורבאציוב במוסקווה. הם
דיווחו כי לגורכאציוב מיד! והבנה
לקויים על כמד' מהנושאים הבסיסיים כ-
תחום מירוץ החימוש ומאזן הכוחות ה-

גרעיני והוא מחזיק בדעה כי ארה"ב
היגים קיצוניים".נשלטת •בידי קבוצה מצומצמת של "מנ-
למרות התחזיות הפסימיות אומרים פ-
קיד- ממשל כי ההכנות לפיסגד, נמשכות
כרגיל •וכי אין לשפוט את הצלחתה רק
על פי קנה מדד. של הישגים מידייס.
הם מייחסים חשיבות לאפשרות שתיווצי־
הבנה רבה יותר בין שני המנהיגים לגבי
הבעיות בין שתי המעצמות ואולי גם
הסכמה לקיים מתכונת קבועה של מפג-
שים שתחל כשנה הבאה — במפגש ב־

מוסקווה או !כוושינגטזן.
הנשיא ריי*ז אמר אתמול כי אין לו
אשליות לגבי כוונותיהם של הסובייטים
גפיסגה וחילוקי הדעות הבסיסיים המפ-
רידים בין שתי המעצמות יד'וםיף כי
שיפור ממשי 'ביחסי ברית המועצות —
אהת"ב מחייב התקדמות בנושא זכויות ה־
אדם וסכסוכים אזוריים במו הפלישה ה-

סובייטית לאפגניסטן.

raw
wm
הג*יז צ'ארלס
ורעייתו דיאנה
מבקרים בארה''ג.
הזוג המלכותי
גתקגל בבסיס חיל
האוויר אנדרולז ע"י
.קהל של אלמייס איש
ורביגז 0רצו
בקריאות הפתעה
והערכה למראה
החליפה האדומה
והמרשימה שלבשה
הנסיכה. בתמונה
גראיפ גני הזוג
המלכותי בחברת
מאררזיהם, הנשיא
דייג? ורעייתו ננסי,
בבית הלבן.

(תצלום; א.פ.>

אטרון לא הופיע מנהל התי

בבית המשפט לדיון על

נדר מחזהו של פאםבי

צרות בגרמניה לזכר "ליל הבדולח" היום ע

מאת עפרה ישועה־ ליית,
סופדת "מעריכי' ככון

מנהל התיאטרון העירוני בפרנלך
פורט, גינטר ריהלה, לא הופיע את-
מול לדיון בכית המשפט המחוזי, שם
החלה להתבדר תכיעה פרטית שהגיש
*נדו סוחר מפדאנקסורט (כנראה

יהודי) ושמו הנדי לאנדשאפט.
כתביעה התבקש בית המשפט להוציא
העיר והמוות" משום שתכנה הוא אנ-•צו מניעה נגד העלאת ההצגה "האשפה,
טישמי, והיא מסיחה לשנאת יהודים.

השופטת הביעה תמיהה על שמנהל ה-
תיאטרון לא טרח להגיע למשפט, וקבעה
דחתה את מתן החלטתה ליום ד' ב-כי הדבר "אינו מובן לחלוטין". היא
צהרים — שמונה שעות בלבד לפני ש-
להע?וות •בתיאטרון "שאושפיל".נסית נופף להעלות את "האשפה" אמור

?בשם התיאטרון העירוני שען פרקליט
העיר פראנקפורט, כי אין לאסור את
נותי".ההצגה כדי שלא לפגוע ג"חופש האמ־
היופ אמור ראש עירית פראנקפורט ל-
היות הנואם המרכזי בטקס אזכרה לפוג-
המרכזי של פראגקסורט. נודע כי בשםרום "ליל הבדולח", שייערך בבית הכנסת
קהילת יהודי פראנקפורט ייאמרו לראש
העיר דברים' קשים על המתרחש כתי-

אטרון.
עצרות זיכרון ייערכו היום גם בערים
נוספות בגרמניה ?המערבית ובמערב בר-
לין. הפוגרום נערך על ידי הנאצים ב-
לילה שבין 9 י־10 בנובמבר 1936. כמעט
כל בתי המסת 'גרוזבי גרמניה הוצתו
באותו לילה, חנויות יהודיות נבזזו, ו-
יהודים נגררו מבתיהם י והיו לקרבנות

התעללות אכזרית בחוצות הערים.

קדאסקי מתרכד:

"איטליה נגד

מות" כל אלי

מאת רפאל מן וכתבי סוכנויות הידיעות
"ישראל נפגעה כמיוחד מדברי ראש
ממשלת איטליה כטינו לןראיןשי בזכות ה-
עירור של אש"ן» — דווקא בכלל הידידות
הרבה שבין שתי המדינות, והעובדה שאיטליה
משמשת יעד למידור ונפגעה ממנו יותר מ-

אשר ישראל".
דברים אלה אמר ביום ו' םמנכ"ל משרד
החוץ ישעיהו ענוג, בעת שהגיש מחאה רשמית
למיופח 'הכוח האיטלקי על דברי קראקסי ?בשבוע

שעבר.
בינתיים מיתן ,קראקםי את התבטאותו על
אש"ף, לאשר לפני הצבעת אמון לממשלתו ב-
סנאט חאיטלקי ביום ,ו' אמר,: "אנו בעד חשלום
ונגד כל צורה של אלימות, תהא זו מצד תנועה

או מצד מדינה".
ממשלתו החדשה־ישנה של קראקסי היא ה-
ממשלה ה־» באיטליה מאז תים מלחמת העולם

השנייה.

פתי מנע הצי הצר

ראן לבצע  מאי
'

. »

נה פוש על ספי חי

הצי הצרפתי מנע מהצי האיראני לערוד
חיפוש על שיפונה של אי.יית סוחר צרפ-
תית — כד מסה חוני ספנות באמירויות

המפרץ הפרסי.
מקורות אלה מסרו כי התקרית אירער. ב־
קירבת מיצרי הורמוז !ב*18 באוקטובר. ספינות
משמר איראניות ערכו יותר משלוש מאות
ביקורות במסענו של אניות פוחד זרות, במסגרת
הסגר ימי שהכריזה טהראי על אויבתה, עיראק.
אניית המסחר הצרפתית הפליגה בחיפוי
אניית הקרב הצרפתית לדובאי, ומשם המשיכה

ליעד י אחר בלתי ידוע.
זו הפעם.הראשונה שאחת מאניות הקרב של
ציי ארה"ב, צדפת, בריטניה, המסטרלות ב־
איזור, מתערבת נגד פעילות הביקורת של ה־
איראנים, מאז החלו ,אלה בפעילות בזו לפני

חמישה חודשים. (א.פ.)

הודי ממצרים - י

סגן מנהל
בי.בי.םי. בערבית
מאת י. פינקלסטון, סופר "מעריכי' בלונדון
יהודי יליד מצרים, בכי עמר, נתמנה
החודש לתפקיד סנן מנהל שידורי ה"בי.כי.םי.
כשפה הערכית. עמר, כן 40, עופד כבי.כי.סי.

מאז 1971.
"אל שארק אל אסוואס", עיתון פעודי ה-
יוצא לאור בבריטניה, תקף את המינוי ודיווח
על רמז בקרב חוגים דיפלומטיים ערביים ג־
לונדון. לפי העתון, הנישא יובא לדיון במועצת

השגרירים בלונדון.
דובר בי.כי.םי. אמר, כי בני עמר הוא

"האיש המתאים ביותר לתפקיד".

 ז
ן .l המבצע נמשך:

מבצע. נויות שיצטרפו ל היפרקואופ, היפרכל ובכל הח יפרשוק - תנובה, סימלי לצרכן. המבצע נערך בחנויות קו-אופ, שופרסל, ה .WKBSBB מחיר מכ

מזב"ל ההסזזדחת ח''כ ישראל קיסר
ערוטישליט"א ח''נ הרב מגוזנו פודוש הדבדצון
ח'יכ גאולה בהן וז"כ מדימ גלזד־תעסה

רמימ, ראשי רשומת ואישי ציבור

תרומות יתקבלו בברכה - לתשגזן היעד הצבווי
במק הבינלאומי מגיד דאש*ו*גין. תץ מס' 105-403350

5?s»ss ̂
דודה ו/או אמא

השה כל זיקה אמהית בלפי פרי־בטנה. הכיצד ן
משום שהרתה בהזרעה מלאכותית מזרעו של גיסה
— במטרה לתת את התינוק לאחותה העקרה.
הייתי שמרטפית". בתמונה גראות שרי קינג"אני מרגישה במו דודה", היא אומרת. "בסן הכל
(משמאל> ואחותה קרול ג'אלגרט (מימין>. קרול
אוהזת בתינוקת שמתנה לה במתנה, קריסטן
ג'ניפר' זאטוטה בריאה, שנולדה למגי שלושה ימים
במשקל S.3 ק"ג בבית החולימ במילזץ/ מסצ'וסמס.
(תצלוס; א.פ.)



מו"מ מתקדם לצירוף
לסינט" רופי ל"א רם אי גו

מניות "אלםינט" בבורסת ניו־יורק עלו ב~60% ביומיים
מאת דוד ליפיוין

הכרת ,,אלסינם'•' כאחד הדרכים לחילוץ החברה מ•«י''« עמקים לצירוף מרפ אירופי כשותף כ-
המשכר הפינאנסי מתנהל •עתה. ? הממה היא, שה־
שותף יזריס לחכרה !עשרות מיליוני דולר על-מנת

.לםייע .לוז.
הבנקים הנושים של ,;אלפעט" מגלים אופטימיות
בדי לצאת 'מהמשיר. לכן, הם מיופים פעולה בפעולתלגבי ממאמצים שגוקטת ההנהלה ההדשה של "אלסינט"

מיתזור החובות fv ההברה ומוכנים לעזור לה.
ביו היתד, מבזמס העניין על התקווה של הכנסת
הבפים הפינאנםי שלה.חברה זרה ידועה בשותפה ב"אלסינט", דבר שיחזק את
לשאלות "מעריב", כי •החברה עובדת באפיקים מגווניםמנב''ל "אלסינט", בני צבאח, אמר אמש בתשובה

למציאת פתרונות, כילל הכנסת שווזפיס .חדשים.
הוא הוסיף, כי !אין •עדיין סימם במגעים •המתנה-

לים.
צבאה ציין, כי המו''מ מתנהל עם גופים זרים רבים.
של ניז־יורק בשני ימי המפחד •האחרונים של השבתגיגתיים קפצו מניות "אלפינט" !הנסחרות בבורסה
שעבר בשיעור של כ־60 .אחו,ז. מחיר המניה בסיום ה-
מסחר ביום שישי אחרי-הצהריימ הגיע ל־3$ דולר, ?לעו-
מת מחיר של 2 דולר בהיפתח המסחר ביום חמישי,
בתוגיפ פינאנסיים בניו־יורק 'נפוצו הערכות, כי
שותפים חדשים.התפתחויות העביות צפויות ב"אלפיגט", .כולל הכנסת
המניה היא תוצאה מהידיעות בעיתונות על הח&מנה ש־מנכ'יל "אלםינט" מעריד כי העלייד. התלולה בעוערי

קי'בלה •ההברה מהממשלה ומהבנקים.

תה הלת בנק לאומי משבי הנ

את פעולות מחלקת הבינוי

פים של עובדי המחלקה יצומים חרי בתגובה על ע
מאת עודד שורר

הנהלת בני, לאומי משביתה יוגוקר את מח-
לקת הכינוי של הכני! ותנכה משכר העובדים
'במחלקה זו את ימי ההשבתה. זאת כתגובה ל-
החרמת בכירים במחלקה וכבנק עצמו, על רקע

םיכםיד עבודה חריף 8בנק.
ועד העייבדים של בנק לאומי החריף את העי-
צומים בגלל בקשתה של ההנהלה לדון בפיטורי מאות
!עוכרים קבועים, עקב צימצום הפעילות הבנקאית ,ו־
,סגירת פגיפיש וצימצום שעות פתיחה של סניפים

במפגרת תוכנית ההבראה הכללית של הבנק.
כשנתיים שחלפו יצאו מאות עובדים קבועים ל־
פנסיה מוקדמת וכשלושת אלפים עז'בדיס זמניים פוטרו.
יו"ר ועד העובדים של בנק לאומי, לואי רוט, אמר
אתמול, כי העובדים ? מחרימים בכירים בבנק, שהוצנחו
!דווקא כאשר הבנק נמצא •בקשיים. יימבחוץ וזכו לתנאים נדיבים גדתה ?של םמנכ"ל,
,"!אש הנהלת זזבנק הגיעה למסקנה, שיש לפטר

?עובדים קבועים, היא אינה ימלה לקבל עובדים בכי־
רים בדרגות שכד 'גבוהות. !הפעם אנחנו מנהלים מאבק
אישי נגד הנהלת המק על רמת־חיים מופרזת ועל
הצנחת עובדים מבחוץ. עובדים אלה .התקבלו בזזוזיט
אישיים, בתנאים שהדעת אעה סובלת אותם ומבלי
שגעשה מאמץ לחפש אנשים בתוך הבנק ל&ישרזת

אלה", אמר יו"ר תועד.
רוט הוסיף, כי נציגי ועד העובדים הארצי מת-
כנסים היום כדי לדון בצעד של הנהלת הבנק. בשלג
זה, לדבריו, לא יפגעו העיצומים במשרדי ההנהלה

ד<־אשית וכלקוחות הבנק בסניפים.
עובדי הבנק מתרימים את מנהל מחלקת הבינוי,
מנחם זהבי, ובן את ה''ה עמוס חורב ודן מוזס,
ששלושתם נתקבלו באחרונה לעמדה בבנק בדרגות

בכירות ביותר.
ועד העחבדים הורה לעובדי מחלקת גינוי לבוא
לעבודה כרגיל. הנהלת הב1ק הודיעה, כי לא תעמיד
שומרים במיסה למשרדי מחלקת הבינוי שברחוב

אחד־העם בתל־אביב.

מתכננים קרן של מאה

מיליון ד' למפעלים במצוקה

הסיוע לא יוצע למפעלים שנכשלו בשל ניהול לקוי

מאת יצחק ריש
תכנית להקמת קרן מיוחדת למפעלים כמצוקח

בסכום של מאה מיליון דולר הוכנה במשרד התעשיד,
וחמסחר ונידונה עתה עס האתר.

הכוונה היא שהקרן תבטיח זמינות האשראי לאותט
מפעלים המתקשים בגיוס ההון הדרוש להם. היא תיגבה

ריבית בשער השוק.
הקרן תעניק את הסיוע אך ורק למפעלים שיש להם
סיכוי טוב להחלץ מהקשיים לאחר שיקבלו את האשראי

הנדרש.
לעומת זה אין כוונה להושיט את הסיוע למפעלים
שקשייהם הם תוצאה של ניהול עסקי לקוי ואשר גם
לאחר קבלת הסיוע יוסיף עתידם לעמוד בסימן שאלה.

במשרד התעשיה והמסחר מעבדים עתה הצעת
קריטריונים להפעלת הקרן החדשה.

ייה של 25% על

ות אמפ"ל במני
במחירי מניות אמפ"ל הנסחרות בבורסהמאת סופר "מעריב"

של ניו־יורק היתה כסוף השבוע עליה של
כ־25 אחוז. המניה עברה את 2 הדולר וחגיעה

ל־2% דולר.
בחוגים פיננשיים טיו־יורק נפוצו שמועות
כאילו יש 'גורמיפ האוספים חבילות של מניות.
מהנהלת אמפי'ל נמסר אמש, כי לא ידוע לד.
על שום תתפתחות או על נסיעות לרכוש מניות

כדי לחחזיק בחלק מהבעלות.

מוזגו המפעלים י

ברםל אוני ,זיקה' ו'

עידוד התעשיה.ו"אוניברםל". המיזוג יתבצע בהתאם לחוק!חתם ההסכם למיזוג המפעלים "זיקה"
, שם החברה הממוזגת יהיה ,<זיקה־אוניבר0ל

מפעלי אלקטרודות".
בעקבות המחוג, יוקצו לבעלי המניות של
"וזיקה" כשיעור של 41.68

,,אוניבםל" מניות ?ב
אהח מסך בל ההון וזכויות ההצבעה בחברה
הממוזגת. מתברר, כי תוקפו של המיזוג הוא

מד.י1 באפריל 1085.

התעשיינים מבקשים סיוע

בהלוואות ארוכות טווח
מאת אודי גינופד

התאחדות התעשיינים מזהירה, כי בצד העס־
קיס הנמלים שנקלעו לקשיים תוכים כעת ל־
תשומת־לכ של הממשלה, נקלעו עשרות •מפעלים
בינוניים וקמנים לקשיים. עקב קשיי נזילות וללא
סיוע הולם עלולים רכים מהם להגיע עד לסירוק.
הסיוע צייר למא באמצעות. הלוואות ארוכות־

מוות.
התעשיינים מציעים מספר דרכי פעולה זבהן ד!נ־
פקד, של אגרות־חוב בסך 50 מילי,ון דולר, והפניית
מרבית הכספים הפנויים של קרנות הפנסיה להלוואות
למפעלי תעשיה, בניגוד למצב המקובל כיום שבו
מחוייבות הקרנות להשקיע את תב אמצעיהן הפנויים

באגרות־חוב של המדינה.
. דרך נוספת — הפניית הפקדונות המאושרים לטווח
ארור (פתל''א) של בנק־ישראל לצורכי התעשיה בלבד.

מבצע משולב של אוקיע,

n אגד תמר ובתי המלון

/iraSffiraf/' 
*̂SBBPy .בטיסה. הכיוון השני באוטובוסממוזג

\Wk ¤̂¤f/ בכיסך הכרטיס החופשי של אגד
nŜ י pPx !המאפשר לד נסיעה חופשית באוטובוסים במשך כל החופשה?" "חבילת נופש" במלון 3 כוכבים החל מ־136,000 ש' —v י*'?

•'חבילת נופש'' במלון 4 טעים החל מ־ 47,000ו ש' פגהלסומירונסישוגאול"ץרדי"ארקיע'- *
"חבילת נופש" במלון 5 כוכבים החל מ־ 195,000 ש' תל־אביב:מרכזהזמנית: טל.62*«י4-נ0, |
5• ,OMiHH.wsw)?המתירים ליחיד בוזדדז וני כולל חטיסוז והנסיעות. רוי5רישמוטל285ג«־נ0 י^ ־ _" ימח
jOBmr :לא כוללתגים. חיפה: ""**)ירושלים U2.85 המנצעבתוקף עד

$m 35£2'.צ23ד לת אמור הסחר החופשי 5 אי
/ *rw* ~ניתן לרכוש שירותי בתי מלון פטורים יממע'ימ כפל או למשרדי אגד תיור בגל רחבי הארץ,'ן
.̂ ,wwwv' ? משרדי ארקיע ברחבי הארץ. ,. י __
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מודעי בוחן הרחבת
פטורי מיסים באילת

מאת יהודית זילכרשםיין
שר חאוצר, יצחק מודעי, מעיין
בהרחבת התקנות כמיסגרת חוק
.איזור שחר חופשי — אילת. המ-
דובר .םפמור ממע''מ לעוסקים כ־
אילת, המקבלים שירותים ממרכו
הארץ, כאשד אינם רשאים,עתה ל-
קזז את וזמע'ש, ששילמו בגין קב-
לת השירותים. והורדת מס הקנייה
כשיעור 26 אחוז מל בירה הנמ-

כרת באילת.
עוד יידונו הענהת פטור !מתשלום
«ע"«, כתקופות מסויימות של הש-
נה, לטיסות ונסיעות ביךעירוניות
לאילת וממנה. הענקת הטבות במי-
TfflV פוי בהתאם לחוק איזור םחר
שי לקבוצות עובדים הגיים דרך־קבע
באילת ועובדים מחוץ לתהום השיפוט

של העיר.
שד האוצר ביקר ביום שישי באי-
לת, סייר ?במרכזים .'?.מסחריים וב־
חנויות של רשתות השיווק הגדולות.
השד בדק אם אכן הוזלו מחירי
המוצרים השונים, כהתאם לצו •המ־
ודרים שפורסם ושיוחח' עם האנשים.
השר אמר, כי בעוד שלושח הוד־
שיט יתקיים דיון מקיף ?בכל המניות
שיתעוררו .עם החלת החוק. אם יימ-
צא צורך לעשות תיקונים ולהרחיק
את התקנות, ייגתן פיצוי רמרואקטי־

שר האוצר בחגומ באילו!בי לכל פקטור שנפגע.

ד"ר הת שולל הגבלת
פול ות הבורסה לטי סמכוי

ייני המסחר בלבד בענ

מאת פרפר "מעריכי'
ידיר מועצת המנהלים של ה"
כורסה, ד''ר מאיר חת, הביע הת"
מדות לנישה שיש מקום להגביל
את סמכויותיה של הכורפה לטי-
פול בענייני המסחר בלבד. חקיקה
יכולה להצטמצם לקביעת עקרו-
נות, שהבורסה תוסמף למלא או-

תם תוכן.
ד"ר חת אמר באסיפה הכללית של
הבורסה, שהתקיימה בסוף השמע,
כי הכללים הנקבעים בתקנון הבור־
סד, טעונים אישור שר האוצר ויע-
דה ד-כםפימ של הכנסת. יש יתרון
לחקיקה משנית זו בנגישוחה ובאפ־
שרוו} להתאימה לנסיבות המשתנות

של שוק ההון.
י'ו"ר דירקטוריון הבורסה סבור, ש־
הגיע הזמן לבחינח מחודשת של ה־
!עקרונות, שעליהם מבוסס חוק ניי־
רות־ערך. הוא גורם, ,למשל, בסיגה

מיקוח •עיקרי. כמה נושאים ראוייםמההיצמדות ל"גילוי נאות" כמכשיר
לטיפול במ'־םגרת של חקיקה, כגין
1ושא זכויות ההצבעה של מניות או

בללי ,הטיפול בהצעות רכש•
הדרך למניעת שימוש לרע בסמ-
כויות ההסדרה העצמית של הכור&ות,
,הדגיש ד"ר חת, היא באמצעות מתן
סמכות לרשויות פיקוח ממלכתיות ל-
̂לה של הבורסה התערב בדרכי ניד
על בםים שייבטיח איזון נאות של

אינטרסים שונים.
הוא הגן על המבנה החדש של ?הר-
כב הדירקטוריון הבורסה, כאשר מס-
פר 'נציגי חברי הבורסה יהיה שווה
למספרם של דירקטורים, שאינם

מייצגים חברי כורסה.
־או יש לקוות, הוסיף, ששינויים
אלה יהיו מתושבים היטב ולא יביאו
לפגיעות מיותרות בתיפקודו, של שוק

נייחות הערר.
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מכשירי שיקוף

ה1כנםו למכס
גם בנמלי הים

, מאת מיכל הולצמן ? ? ־
מבשירי שיקוף הרשים הובנםו גפ לתחנוו!
ממגש בנמלי אשדוד והיפה. בסוף השמע שעבר
הוכנסו ,מגשידי השיקוף, גדוגמת המעשיר הפועל

גנמל התעופה הן־גוריון, לנמלי דזיפ.
המיכשוד החדיש מאפשר למפקחי המכפ לראות
•בבירור את תכולת המזוודות והמשלוחים ומונע פתיחת
החבילות, הגוזלת !זמן. מאז מכנם המכשיר לשימוש
'בנמל התעופה נבדקים כ־מ2 אחוז מהניםעיט, לעומת

שישה אחוזזים, קודם לכן.
עלמח יצחקי, מהנהלת המכס, אמרה בי המכשיר
מחווה מהפיכה בבדיקות המכס, בעיקר משום שהוא

משמש גם כגורם מרתיע.

נושים תובעים
לפרק חברת
דר' גל־ הבניה ,

מאשימים: החברה הסתבכה בקרני־שומרון
והפסיקה לבנות בכפר ורדימ

. טאתאיח אותשמיין
פנו שלשופ לכית־המשסמ המהוזי כתל־אביב כ-נושים של הכרת "נל*דד" להנדסה אזרהיונ
בקשה לסרק את ההכרה, •שהפסיקה לכנות אונ
כתיהמ בכפר הורדיפ למרות ששילמו לה את ה־
הלק המכריע של הסכופ — 430 אלף דולר. למע־
שומרון, וחובותיה לבנק !הפועלים ולגורמים נו-בצוע סרוייקמ גדול בשם "נוה עליזה" בקרניינתפ, נקלעה "גל ־דר" לקשיים עקב הסתבכותה כ־

ספים מגיעים לכשני מיליון דולר.
.באמצעות פרקליטם, עו"ד דוד הורוביץ, מבקשים
הנושים — 13 זוגות הבונים 'את בתיהם בכפר ה-
ורדים י— למנות גס כונס־נכםים לרכושם של מנהלי
:הוגשו תצהירי־תשוכה.,"?גל־דר", שמואל הולגדר ויהודה גל מנתניה. טרם
הורוביץ, כי ההסכמים לבנייה על מגרשי התובעיםבתביעה למתן צו פירוק ל"גל־דר" מציין עו"ד
וכי בחלק מהמגרשים הספיקה החברה לבנות את ה-בכפר הורדים נחתמו עם "גל־דר" בשנים 1983—1984,
שלד. !רק בחודש מאי השנה ־חלו התובעים לחשוד
הסתבכה יבשל הפרוייקט בשומרון. ־ יהרגיעו אותם תחילה ורק אחר־כך הודו כי החברהכי מצבה הכספי של "גל־דר" מתערער, אולם, מנהליה
המנהלים הבטיחו, שחברה אחרת תמשיך בבנייה,
אולם אחר־כר הסתבר כי ,הדבר איגו אפשרי. עוד
הסתבר •להם שיש סיבסור בין החברה לבין בנק ה-
פועלים ועל יתרת חוב ?של ייחברד. לבנק בסך 1.4
? בנוסף לחובות לצדדים שלישיים ?•מיליארד שקל. זאת בפר כמילען !דולר..־
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בתעש<ה בארץ

ישעיהו פזדה מאזו ־
.רק ב־20 מערכות רובוטיות פועלות הי-
שראל. זה מספר קטן מן החזוי לפני ום גי
מספר שנים", אומר פדופ' לןנת פדייס מאו-
ניברסיטת באר־שבע ואחד מראשי אית''ס
(איגוד ישראלי לת<כון בעזרת מחשבים),
בראיון לסופר "מעריב" לענייני מדע, אבר-
הם פלג, לקראת כנס תיב"ם ורובוטיקה,
שיפתח מחרתיים במרכז הירידים גמל־

אביב,
mmammmnmmmmm בראיון אומר עוד
BmilflnV פרופ' פרייס, כי הוא S
MMMi?••*? :.. אופטימי ביחס ליכו־
nilfill ||SBlli"? לת של המהנדס
?niimimMwKwMiiii הישראלי להתמודד
עם.המהפכה השניה־
בתעשייה. עם זה הוא קובע: .כיום קיים חשש־מה מן
האוטומציה, שמא תגרום אבטלה. אבל, מי שלא ייכ-

נס לעידן החדש ייפלט מן השוק העולמר.
פרופ' פרייס מביא דוגמא של המיפעל היפאני
.אוקומה; המייצר מכונות לעיבוד שבבי. מצד אחד
נכנס חומר ומן הצד השני - יוצאות מכונות. אדם
אחד מפקח על פס הייצור. התוצאה: תהליכי העבודה
האוטומטים מאפשרים תפוקה של 200,000 דולר לש-
נה לעובד, לעומת 100,000 דולר במיפעלי.בואינג־
בארה־ב, 70,000 דולר בתעשיה עתירת ידע ממוצעת
בעולם ו־50,000 דולר במעשיה האוירית בישראל.

הראיוו במלואו יפורסם במוסף השבועי.עסקים"
שמצורף ל.מעריג" ביום ג. י

מחמאה
ע\דאל< לכושר הפיתוח ה<
40 מהנדסים, טכנאים ועורכי מסכות, כולם יש-
ראלים, עמלו במשך שנתיים על תיכנון חמיקרופרוס־
סור 32332, שהוכרז בימים אלה על־ידי.נעויונל סמי־
קונדקטור" האמריקנית. בסך הכל הושקעו בפרוייקט
כארבעה מיליון דולר. ואולם, בשבע השנים האחרו-
נות השקיעה חחברה האמריקנית מן המובילות בעו-
לם בייצור מעבדים כ־100 מיליון דולר בפיתוח מוצ-
ריה, מחצית מן הסכום הושקע בישראל. זאת מסרו
בשבוע שעבר דר גיורא ירון מנכ־ל .נשיונל סמיקונ־
דקטור ישראל" ואשר קמינקר ודן תלמודי, שהיו
אחראים על הפיתוח. הם סיפרו, כי המוצר החדש -
10 מ־מ על 8.2 מ"מ, המכיל 0,000? טרנזיסטורים -
הוא בעל עוצמה פי שלושה לעומת המעבד הקודם,
שפותח גם הוא במרכז הפיתוח של החברה י־זרצליה.
חם גילו, כי ב־1987 צפויה הופעתו של המ* ד הבא,
32C532, שיהיה בעל עוצמה פי שבעה, לעומ* המעבד
הראשון 32 ביט, ש"נשיונל סמיקונדקטור' היתה רא-

שונה בעולם להכריז עליו, ב־1983.
המעבד, שהוא .המוח" ויחידת העיבוד המרכזית
של מוצרי האלקטרוניקה המודרנים, צבר עד־כה כ־
1500 שימושים שונים. מחירו 195 דולר ליחידה. כיום
מיוצרים המעבדים בארצות־חברית, אבל חלק מן
הייצור ייעשה במגדל העמק, החל ממארס 1986, עם
השלמת המיפעל המודרני שמוקם שם, בהשקעה של
כ־60 מיליון דולר. ,נשיונל סמיקונדקטור" היא אחת
משלוש חברות המספקות כיום את.המוח־ לתעשיית
האלקטרוניקח בעולם - שתי חאחרות חן.אינטל־
ו.מוטורולח" - אולם חיא מחזיקת ביותר מ־./"80 מן

השוק, עם מכירות ב־1.8 מיליארד דולר בשנה.

נה: מ<פ

צואמ תוכנה קז<וע לי

י הכרח ראשונה בתעשיית התובנה כתעשייה לכל
דבר אפשר לראות בחסכם שחשיגו חברי ארגון בתי
התוכנה שליד התאחדות התעשיינים, בפגישתם עם
גג' צגיה דורי, סמנכ"ל למימון חברות במשרד התע-
שייה והמסחר. על פי ההסכם, יוכלו מעתה יצואני
תוכנה ליהנות מסיוע קרן למימון משלוחים לייצוא.

מארגון בתי התוכנה נמסר, כי כ־80% מתעשייני
התוכנה לייצוא יוכלו ליהנות מכספי הקרן, תודות

להסכם.

חדש בשוק
• • • חברת.קומ" הכריזה על מה שהיא מכנה.חי-
דוש עולמי של תוכנה/חומרה": חיבור של עד 10 מש-
תמשים (8 מסופים ושתי מדפסות, לדוגמא) על חמח־

שב האישי AT של יבמ.
• • • חברת»דטה ג'נרל" הכריזה על טרמינל מד-
בר כאופציה למשרד האלקטרוני חממוחשב שלח.
חדיבור מאוחסן בדיסק. אופצית הקול תתאפשר בא-
מצעות בקר לעיבוד קולות (VMC/2), שחוא כרטיס
חמוכנס למחשבי 32 ביט ופועל כמימשק בין חטלפון

למחשב. הבקר כולל שתי יציאות טלפון.
• • • חברת.אניח' חחלח לשווק מערכות חדשניות
לדיוור פלט מחשב, מתוצרת .דיוי" השוודית. המער־
כת מסוגלת להכין למשלוח בדואר כ־10,000 יחידות

לשעה ומחירה כ־20 אלף דולר.
• • • »קמטאל' הכריזה על שיווקם החל בינואר
של שני בקרים חדשים. אחד מהם, PCC-5, שולט ב־
512 יציאות ומצטיין באפשרויות תקשורת מתקדמות.

בארץ
*•• באוקטובר חלה עליה של 53 אחוז בביקוש
לכוח אדם בענף המחשבים. כך עולה מבדיקה שעש-
תה חברת "לידן סקדיס", על פי חפירסומים במודעות
.דרושים" בעתונות. באוקטובר התפרסמו 367 דרי-
שות, לעומת 260 בספטמבר. בין הנתונים חוכפל הבי־
קוש לקלדניות ולסוכני מכירות ושוב הופיע ביקוש

למתמתי זמן אמת.
* * * ביום עיון למנהלים בכירים בנושא המשרד
הממוחשב, מטעם מיט''ם (מרכז ישומי טכנולוגיות
מידע בניהול), "דיגיטלי, .דשת זהב" ו"קמתהל" -
הציג יוסף זרז'בסקי מ.רשת זהב" ישומי דואר אלקט-

רוני מוקרא בקול אדם, שפותחו ב.דיגיטל".
* • • חימיניטל", חמסוף שמשמש ספר טלפונים
למאות אלפי צרפתים, אושר על־ידי מכון התקנים
הישראלי וקיבל רישוי של משרד התקשורת, להיות
מסוף לדואר אלקטרוני מטעם,אלנט". תוכנת המ-
סוף הוסבה לעברית ומחירה לצרכן יהיה כ־800 דו-

לר.
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18.11.85 מקסימה - אקס מזומן 70%, מס 24%,
תשלום 27.11.

17.11.85 ברירה כפולה סדרה 2059 - מועד פדיון
מוקדש.

18.11.85 אג"ח גליל סד' 3902 - פתיחת מסחר
בקב'271.,

אג"ח שגיאיסדרה 4302'- פתיחת מסחר
בקב' 351. י י

24.11.85 חיפה כימיקלים - אקס הסבה 100%,
הקצאה 27.11.

27.11.85 דיסקונט השקעות - מסתר בזכויות(מס'
ני"ע 996702).

ארית אופציח - יום מסחר אחרון.
יאה אופציה - יום מסחר אחרון.

מקסימה - תשלום 70% מזומן, מס 24%.
28.11.85 ליפסקי אופציה - יום מסחר אחרון.

יום אחרון לעיםקות בשברים של פחות
מ־10 שקל ע.נ. (ללא עמלח).

29.11.85 דרוקר אופציה - הארכת מועד מימוש
עד 30.11.86, מחיר מימוש חדש 2060%.
הוגש זרי -בנק המזרחי המאוחד"
אגו! ניירות ערד, מדוד יעוץ ומחיך

ממתינים לדרחות
של חברות נוספות
iwfr nm nftwut ¥»

מאת מרדכי אלקן

שווי שוק המניות ללא
מניות הבנקיב נשחק
בשבוע שעבר ביותר
מ-8.5 אחוזים, בנוםף
לשחיקה ביותר כד10 אחוז
שהיתה בחודש שעבד.

שחיקת שוק חמניות לא

פסחה על מניות הבנקים
שבהסדר, הנושאות אופי של
אג''ח דולריות. בשבוע
שעבר נשחקו מניות החםדר

בכ־4 אווחים בממוצע.
כמה מהפעילים
הוותיקים בבורסה סבורים,
כי בטווח בקרוב תימשר
רתיעת הציבור להשקיע
בשוק המניות בבורסה.
רתיעה זו קיימת בעיקר על
רקע הציפיה לפירםום
דווזו"ת כספיים על הפסדים
שנגרמו למספר גדול של
חברות שמניותיהן נסחרות

בבורסה.

כנראה שחלק מאותן
חברות מתחמקות ודוחות
ככל חאפשר את פידסום
הדוחו"ת הנדרשים מהן.
פיגור בהגשת הדו"ח יגרור
תגובח מהנחלת הבורסה
להפסקת המסחר במניות
של אותן חברות. כאשר
יופסק המסחר, יישארו בעלי
המניות תקועים ולא יוכלו
למכור אותן בבורסה, כל
עוד לא יחודש המסחר
באותן מניות. משום כך גם
חתשש של אפשרות לאי
מימוש המניות כמועד
שבעליהן ירצו לממש אותן,
תורם גם הוא לרתיעה

מלהיכנס לשוק המניות.
.,אותם פעילי כורסה
סבורים, כי התאוששות
ממשית (ולא .תיקון טכני')

תהיה בשוק המניות רק
לאחר שיתברר מצבן הכספי
של אותן חברות, החייבות
לפרסם בקרוב דוחו"ת

כספיים על מצב עסקיהן.
לאחר מכן יתנפה מעצמו
שוק המניות והצינור יוכל
יותר להחליט ולברור לו

מניות של חברות שמצבן
שפיר. כמובן שגם אז יהיו
ספקולנטים שיעדיפו מניות
שסחירותן נמוכה ויצליחו

להריץ את שעריהן, גם אם
אלה מניות של חברות שאין
לחן גב חזק או ערר ניכסי

גבוה.

הפמ־ש ריבית תסרס ריבית בטדמ לתקופה של

r הבנק באלפי באחוזיפ
 שקלימ *) (3ד50 אלן!) 7 ימים 14יו0 30 ידם

«p לאימי 499-46 24 (27) 0.5 (30) 1-00 (30) 1.97 (27)
(31) 2.30 (31)/ 1.04 (31) 0.52 -(29) 26 : 999-500
(39) 2.40 (36) 1.13 (36) 0.58 (31) 27 9.999-1.000
10 מילימיויותר 28 (32) 0.61 (39) • 1.25 (39) 2.65 (39)

«? ועועלי6 99-50 24 (27) 0.50 (30) 1.04 (31) 2.38 (33)
1,000-100 26 (30) 0.58 (35) 1.19 (36) י 2.71 (38)
(44) 3.04 (42) 1.34 (40) 0.65 (39) 33 10,000-1.000
(45) 3.12 (43) 1-38 (42) 0.67 (42) 35 •  r 10 מיליון ויותר _
tttfpff̂ 495-40 . 24 (27) י . 0.5 (30) 1.07 (32) 2.47 ?(34)  p»
(34) 2.47 (32) 1.07 (32) 0.54 (30) 26 999-500
(37) 2.63 (36) 1.19 (35) 0.58 (35) 30 10,000-1.000
 ; .10 מיליון ויותר 33 (39) 0.63 (39) 1.30 (40) 2.79 (40)
mTDil pM'* 500-50 24 (27) 0.5 י (29) .1 (29) .2 (27)
(36) 2.63 (35) 1.19 (34) '0155 (27) 24 '_ 2,500-500
(38) 2.80 (37) 1.22 (36) 0.59 (27) 24 5.000-2,500
(41) 2.97 (40) 1.30 (38) 0.63 (30) 26 10,000-5,001
 10 מיליון ויותר ? 30 (35) 0.67 (42) 1.38 (43) 3.14 (44)

pEW הבינלאומי 99,999-3,000 24 (27) 0.50 (30) 1.00 (30) 2.00 (27)
(32) 2.33 (32) 1.07 (32) 0.54 (30) 28 _ 999,999-100,000
1 מיליון - 5 מיליון _ 30 (35) 0.59 (36) 1.19 (36) 2.67 (37)
5 מיליון - 10 מיליון 32 (38) , 0.59 . (36) 1.19 (36) 6.67 (37)
10 מיליון ומעלה 34 (40) ?־ 0.65 (40) 1.30 (40) 3.00 (43)

בםוןז שבוע זה ובראשית השבוע הבא עשויים
הבנקים להוריד את שיעור הריבית שהם משלמים על
פיקדונות גימבו וכן על פיקדונות בסכום בינוני או קטן

בתפ"ס ופק"מ.
הערכה זו הביעו בסוף
השבוע שעבר גורמים
בנקאיים על רקע ציפיתם
להורדת שיעור הריבית

במשק.

כיום הריבית
האפקטיווית השנתית
שמשלמים הבנקים על
פיקדונות ג'מבו מגיעה
ל־36 אחוז בממוצע, בעוד

שעל פיקדונות בסכומים
קטנים היא מגיעה ל־27

אחוז בממוצע.
.הבנק הבינלאומי
הראשון" העלה בסוף
השבוע שעבר למיליון שקל
את התיקרה למשיכת יתר
מאושרת לבעלי חשבון
עו"ש משופד. על משיכת

יתר זו גובה הבנק ריבית
חודשית של 5 אהוזים

בלבד.

הערה: טבלאות הריבית
המתפרסמות כאן נמסרו
בסוף השבוע שעבר על ידי
הנהלות הבנקים ועל

אחריותן.

mannm משרד י7דוינוך
האגף לתרנות ולאמנות האגף לתרבות תורנית

דובוים נאות ס
השמורה הלאומית של טבע הארץ במקורות ישראל

תא דואר 299 קרית־אונו, טלפיו: 08-245881 / 08-223840

I' הצ<בור מוזמן

ור  ל«מ* ע<ון וסי
'

ן ש<תק«מו בשטח* נאות קדומים

I מחזור ראשון: ימים ראשון עד שלישי,
כ"ה עד כ"ז בכסלו(8 עד 10 בדצמבר)
מדוחר שני: ימים שלישי עד חמישי,
כ"ז עד בייט בכסלו(10 עד 12 בדצמבר)
| האחוזות!הלימה נאנלזגית נאות קדזמיס. מטבח חלבי כסו

i דמי השתתפות, הכוללים אש"ל וסיורים:
90,000 שקל לאיש(2 בחדר) ־גי 80,000 שקל לאיש(4 בחדר)

I!
בתכנית ימי העיון:

יזם!
9.4s קו s 1 יוצא מן התחנה המרכזית בלוד

0.1s ו כינוס והרשמה, שיחת פתיחה
12.00 ארוחת צהרים

0ב.17 הדלקת הנתח, מנוחד" ארוחת ערב13.00 0<זד•. .מאי חנוכה?" - אזור גבעת המנורה
20.00 המאה

» <1ם
7.00 ארוחת בוקר

8.00 ס'זי:
.יש מביאץ בכורים... מן החג ועד חנוכה מביא ואינו
קורא...־ - אזור.נחל אשכול־ - .יריחו עיר התמרים'

00.גז 0יזד! .מודיעים... ממנה יצאו המכבים־- .גאון הירדן־ - .יער חלב ודבש־ - .כרם ישעיה־
7.50 ז הדלקת הנרות, מנוחה, ארוחת ערב

20.00 ד.ד**ה

יזם'1ז1
£ 7.00 ארוחת בוקר

| e.oo סיזד:
I .ותרב חכמת שלמה." וידבר על העצים... מן הארז-

! ועד האזוב"" - אזור ספרות החכמה והמשלים
12.00 ארוחת צהרים
00.ג1 שיחת סיכום

בתל־אביב/ירושלים0ג.14 פיזור - קו 471 אל התחנה המרכזית

הציבור מוזמן ליום עיון הנערך ע"י
המכון ליחג"ל ע"ש לאונרד דייוויס

בשיתוף עם
ז "מערבות" בית ההוצאה של *חייל

בנושא:

מה אפשר ללמוד מלקחי

מלחמות וחנסוכיח בידל
לרגל הופעת ספרו של באזיל לידליהארט
מדוע איננו לומדים מההסטוריה

בהשתתפות:
אל"מ אורי דרומי,־ פרופ' יהושמע הרכבי,
פרופ' מרטין וךקרפלד, אלוף ישראל טל.
ביום חמישי, א' בכסלו תשמ"ו,
14.11.85 בשעה 15.00 באולם

הסנט, קמפוס הר הצופים.

 אם תפתח היום חשבק עו"ש משופר חסוך עשרות אלפי שקליס בחודש,
Ŵk &̂ ^̂^ ¤¤ ^̂^  בבינלאומי, תוכל לקבל משיכת יתר עד היכנס עד 7 בערב לאחד מ-90 הסניפים^
^̂ ^̂ ^̂ m¤ m̂m̂ח חשבק עו"ש  מיליק שקלים בריבית מועדפת מבלי של הבינלאומי ופו
fm^̂^̂ ŝ ^̂^ m

 הה עוד לא הכל: הבינלאומי הוא הבנק פרטים נוספים כסניף הקרוב אליך.
m̂^̂^¤^̂ ^̂ ¤

•**to***••.•* m* mwmm *mmmm היחיד שאינו מחייב אותך בדמי ניהיל ? f̂fiH י lHHHB*  ומןומנים פתחתי השבוז גם כבינלאומי^
 ̂

Tam0 חשבמ למעט * nWa¤B¤T
.i W^^^S^^SmA בדלפק. •מחן האשראי מותנה כקבלת בטוחות כנהוג. IG380S 5̂2?̂ חומה • I

B 3v2z72 שוות םלקס •JB

התשואה
הדזלרית
u.48 100.0 אידיבי רג
אידיבי כ 100.0 13.76
אידיביבכ א 2.0 14.03
אגור 0.1 14.58
דיסקתט ב 14.70
דיםקונט א 14.77
המזרחי ש 14.97
המזרחי מ 14.91
הפועלים מבכ 1.63
הפועלים ש 14.92
הפועלים מ 14.88
כללי א 1.0 14.54
ts.oo '100.0 בלל
מימון וסחר 1.0 13.22
מימון וסחר 5.0 12.21

שבהסדרמניות הבנקים



..1m שפוליטיקאים
?תנו פוס

ייה" לעבדייני בנ

רבות גורמים מגנה התע השופט פארם פלאח מעכו.
בכירים למניעת הריסת בתים בגליל * בוטלו 23

שום על בניה לא הוקןית בכפר עכברה כתבי אי

מאת יהודה גורן, מנחם רהט
רפאל מן ומאיר הדאוכני

מתערבים כעניין הנדון גבית משפנו"אין זה יאה שגורמיפ ככירימ
ויש לשמור על ־עקרוו הפרדת הרשו־
•יות ולתת לצדק להעשות הבית ה־
'משפט. אסור שפוליטיקאים יתנו פרם
לעבריינים ועיכוב צו זה של בית
המשפט רק יעורר אחרים לבצע
עכירות דומות" — כך כותב שופט
השלום הראשי של בית המשפט כ־
!עכו' פארם פלאח, בהחלטתו שלא
להיענות 'לבישת תושב הכפר מג'־
רל-כרופ בגליל־המערבי, לעכב בי-
צוע צו הריסה של בית בלתי חוקי

-. שכנה ככפר.
נתח־ כד נודע כי 23 כתבי אישום
על בניה מלתי ,חוקית, שהגישה עיריית
:צפת לבית המשפט כנגד 23 משפחות
!בכפר הערבי עכברה שבתחום השיפוט
?של צפת, בוטלו עומ־ בטרם ?הגיעו לדיון
1בבית המשפט, על פי הנחיה מפורשת
!של לשכת היוע'ן יהמשפטי לממשלה.

!אחמד הםיין סירחאן ממג'דל־כרום,
!מודה כי שש פעמים נענתה בשלילה
:בקשתו למתן רשיון 'להקמת ביתו !ב־
כפר; הוא החליט לבנות למרות זאת.
i־30 ביוני הוגשה תלונה למשטרת כר־
!מיאל. ארבע פעמים נעצר םירחאן, אך
!געת מעצת המשיכו קרובי מעיפחתו

לבנות את הבית.
'ב־10 .בעלי הוצאו צווים מינהליים
ולהריסת ?המבנה. ב־4 באוגוסט £נה
םירחאן לבית משפט השלום ?בעכו !ב-
בקשה לעיכוב ההריסה, שנועדה ל־8

באוגוסט.
בי,ת המשפט קבע בין היתר כי ה-
.,בנקיון מבקש בא לבית המשפט לא
.כפיים ולפיכך אין הוא זכאי וראוי ל-
סעד מבית המשפט. הורה לבצע את

צו ההריסה מיד.
משה סלע, יו''ר !הוועדה המחוזית ל־
חיכנון ולבניה טען כי היה נבוך בעת
!שהמבקש, אחמד םירחאן, הצהיר ב־
1כית המשפט כי השר עזר וייצמן ו-
משרד האש הממשלה הבטיחו לו שצווי
ההריסה לא יבוצעו. סלע אף דאג כי
ותגובתו זו תירשם בפרוטוקול הוועדה

'. -־ . ? המחוזית לתיכנון ולבניה. •
מוחמד מנע, ראש מועצת מג'דל־כרום
̂ומר כי. יותר מ־20 מבנים.בכפר אינם
חוקיים, משום שאין תכנית מיתאר מ-
אושרת". נודע כי התכנית תושלם ב-

קרוב. ־

התערבות מסוכנת

ב־25 באוגוסט התקיימה בלשכת ראש
הממשלה שמעון הרס *שיבה עם ה-
שרים ברלב וייצמז והמנכ"לים של מש-
רדי הממשלה. נודע כי בישיבה הוחלט
שלא להדום בשלב זה מבנים בלתי
זזוקיים בסקטור הערבי. נודע כי שוק־
'!דים עתה על הכנת מיםמך שיתווה

פתרון יסח־י.
הוועדה המחוזית לתיכנון ולבניה הור-
תה לא מכבר ליו"ר הוועדה משה סלע
לשלוח גילוי דעת !בכתב למשרד ראש
הממשלה עם עותקים רבים, ובכללם
לשרים וייצמן וברלב, וליועץ המשפטי
לממשלה פרוס' זמיר. במיסמו נאמר
בין היתר: "התערובות גורמים בממשלה

1
;בהליכי בית •המשפט, וםיכולם, הינם
.סכנה והתערבות בסדרי מעהל תקי־

!נים".
ביטול כתבי האישום עורר מורת רוה
רבה בעירית צפת, שטענה כי בכך הופ-
כים את הוועדה המקומית לתיכנון ולבנה
לוזוכא ואיטלולא. ראש עירית צפת זאב

פדל אף תבע «ז ?הלשכה המשפטית ב-
-עירית צפת, לבדוק דרך להגשת כתבי ה-
אישום הרף הנחיות היוע"מ, אד לבסוף
התברר שליועה''מ מוקנית ?בתחום זה סמ-
כות שי'פוטית, על פי סדר ?הדין,הפלילי,
המעניוקד. לו זכות של ביטול •כתבי אי־

שום.
העידיה טענה שאין להפלות לטחםד•
עברייני בניה ערכים, לעומת יהודים י־
יש להנהיג ?דין אחד לכולם• אד הלשכה
המשפטית של העיריה, קיבלה את מרותו.
של היועה"מ, וסירבה להיכנע ללחצו של
ראש העיריה. בינתיים כבר ניתנו רשיו-
נות לכל ,אותם 23 משפחות שהחלו בי

בנית בתיהם שלא כחוק.
את ההוראה לבטל את כתבי האישום
הוציא מ''מ היועה"מ מאיר גבאי (מנכ"ל
משרד זעמזפטים), בעת שפרופ' יצחק

זמיר היה.בחופשה.
הבידווים" העליונה, וביקשו שתסייע להם.מתברר שתושבי עכברה פנו ל"ועדת
בעיכוב ההליכים נגדם. (ועדת הבידוויס
היא גוף של משרד הכינוי, שנועד למ-
צוא התדוגות דיור של קבע לבידווים.
ופעילים בה אנשי משרד :הבינוי המינהל
המקרקעין. הוועדה, פנתה ליועה''מ ו-
ביקשה לעכב את ההליכים בטענה ש-
היא עצמה — הוועדה — היטעתה אותם
בכד שהינחתה אותם להתחיל בבניה ללא

רשיון.

מימדים מדהימים

הוועדה המחוזית לתכנה ובניה —צפון,
שמושבה 'בנצרת, •החליטה בישיבתה ה-
אחרונה לגנות את התערבותם של פו-
ליטיקאים המונעים מהרשויות המוסמ-
כות לבצע גזרי דין של ,בתי המשפט ש-
הורו למשרד הפנים לבצע הוראות החוק
ולהרוס מיבנים שהוקמו ללא רשיון. הח-
לטת הגינוי התקבלה בוועדה בעקבות
מקרה מיוחד של התערבות חברי כנסת
•בהחלטת בית המשפט בעכו להורות על
הריסת 'בתים בכפר מג'ר אל כרום, ש-
נבנו ללא רשיון על תוואי של כביש

מתוכנן לםלילד. ?ועל אדמה חקלאית.
ראש עירית עפולה, ח"כ עובדיה עלי,
המשמש כיו"ר בפועל של ועדת הפנים
של הכנסת אמר כי הוא רואה בחומרה
שויות המוסמכות בצפון. • • י ?את התרבות פוליטיקאים •בעבודת, הר-
פחם, האשם מחאמיד, אמר כי היקף ה-v ראש המועצה המקומית של אום אל
בניה ללא רשיון בכפרו הגיע לממדים
מדהימים: ב־0י>15 בתים מכלל כ־3,500
; ולנכי בתי אב 'בעיירה (כ־40 אחוזים)
עשרות מהם !הוציאו צווי הריסה. ב-
כפר איקסאל, ליד נצרת, נפתרה הבעייה
מאז אושרה תכנית המיתאר ?באוקטובר
1693. מ"מ ראש המועצה המקומית, תו־
,פיק דהאווווה, אמר ל"מעריב" כי זה
7—8 שנים לא הוקם אף בית אחד בכפר

שלא קיבל רשיונות כחוק.
ביצוע צווי הריסה לבתים שנבנו בצורה
בלתי חוקית !במיגזר הערבי מעוכב עד
שיבוצע תיקון יסודי של המצב בתחום
תוכניות המיתאר :בישובים ערביים —
הגיבו אתמול מקורות בכירים במשרד

ראש הממשלה.
לדברי מקותת אלה, נעשה עתה מאמץ
על־ידי נעכ"ל משרד ראש הממשלה אב-
רהם טמיר, בתאום עם משרדים נוספים,
להסדיר את הבנייה •במיגור הערבי. לפני
זמן מה נערו דיון אצל ראש הממשלה
שמעון פרס 'בהשתתפות שרים ובז הוחלט
להקים צוות שיתווה מדיניות בנייה. ל-
דברי המקורות, הוחלט בדיון לעכב לפי

שעה את!ביציע צווי ההריסה.
השר וייצמן סירב אמש להגיב אישית
על הטענות שהופנו כלפיו ואמר, כי תגו-
בת משרד דאש הממשלה מקובלת עליו•

לדה להדריכו !ביקש מי

תה 8 פעמים ותקף או

גובלים בטירוף" המשטרה מהפשת השוד שמעשיו "

מאת גיל יודילוכיץ'

8 פעמים ביצע אלמוני מעשים מגו־
נים בילדה כת 11 תושבת ראשון ל-
ציון* כאותו יום. המשטרה שחדרה

חייל שנעצר חשוד כמעשה.
המקרה אירע לפני שבוע. הילדה נת-
קלה ברחוב בצעיר שביקש את עזרתה
בחיפוש כתובת מסויימת. היא !ענתה ו-
הלכה עימו. כשהגיעו למקום מרוחק מ־
עין אדם. תפס בה ובמשד יותר משעה
ביצע בד, פעם אחר פעם מעשים מגוגים,
אהד כך שתדר אותה.אשר לדברי המשטרה "גובלים בטרוף".
!הילדה המזועזעת הניעה לביתה ואמה
לקחה אותה מייד לבית־חולים. הוריה
הגישו תלוגה במשטרה. הורכב קלסתרון
ומנצר חייל השוד, אשר שוחרר לאחר
שהתברר, כי לא היד. מעורב בתקיעת.
מפקד משטרת ראשזן לציון, םגן־ניצב
ידני גימשי, הורה להקצות כוחות גדולים

לצורך לכידת הסוטר-

'ביום 'ןךשי נעצר בראשל"צינהנ מו-
נית תושב יבנה, החשוד בביצוע נמשים
מגונים בגערה בת 16, הלומדת במוסד
לילדים שהתפתחותם איטית. הנהג חשוד,
רה. בדרר חיבק אותה וביצע .בה מעשיםכי "התנדב" להסיע את הנערה לבית ספ-
מגונים. הנהנ מכחיש. זעוקר יזבא להאר־
כו1 מעצד והמשטרה פוענת כי בידיד, הא-

יות נוספות נגוז.

"כוננות
נאים" שק

בגליל

מאת מנחם רהט
כקרב דייגי כריכות הדגימ כ•
גליל העלירן, מופעלת כימים אלה
פיט הדייגים להרחיק מבריכות ה-"בענות שקנאים" שבמהלכה מנ•
רגה שלהם את אלפי השקנאיט ש-
הגיעו, כימים אלה• לשמורת האולה,
לצרכי מנוחה ו"תידלזק", כדרכם

לאפרי'קה.
להקות השקנאים החלו להגיע ארצה
ממזרח אירוטה, בעיקר לפגי ימים
אחדיט• ואולם עתה הגיעה נוכחותם
גשמודת התולה בצפון — המשמשת
שיאה.להט תח<ת מנוחה ו"תידלוק'' — ל-
ספירה שעורכינ4 עובדי רשות שמו-
רות הסבע-ודייגי האזור העלתה, כי
עתה נמצאים בשמורה כ־7,000 שק-
נאים. השקנאי נזקק כידוע ל־3 ק"ג
שלהם על הבריכות באזור עלולה ל-דגים ביום למזונו, כד ש"התנפלות"
כלות יותר מ־20 טונה מים ביממה.

זכו בפרס ישראל
בעמל כפיים

ובדת התעשיה ונה סעיד - ע י
ירית? אלדין התוקאי - האוו
עובד תעשיית הנייר שזכה
בתואר "עובד ישראל"
מטעם "מעריב"

יונה פעמי מלוד, עוכרת התעשיה האווירית,
ןאלדין התוקאי מכפר קמא, עוכר תעשית הנייר
בחדרה, יקכלו את פרסי ישראל כיוט העצמאות
תשמ''ו על שירות כעמל כפיים. הודיע אמש דובר

משרד החינור והתרבות כירושלים.
על הפרסים המליצה לסגן ראש הממשלה ושד
חחינוך והתרבות, יצחק נבון, ועדת שופטים בהרכב
חיים גבעתי (יו"ר), פרופ' רבקה בר־יוסף וישראל
קיסר ובהשתתפות הממונה על פרסי ישראל ד"ר משה
גלבוע. שר החינוך אישר את חמלצת השופטים• השר
ציין שזו הפעם הראשונה שפרס ישראל ניתן אישית

ללא־יהודי.
יונה םעיד נולדה בתימן בשנת 935נ ועלתה עם
נכדות מבתה !דורית. היא עובדת במהלקה להדבקותמשפחתה ב"מרבד הקסמים" ב־1949. ליונה שתי
מתכת ופלסטיקה באגף הייצור, בתפקיד ראש צוות;
במהלך 16 שנות עבודתה בתעשיה האווירית, השתתפה
יונה בהשתלמויות ובקורסים וקיבלה הסמכות מקצו-
עיות• בשנת 1972 קיבלה רשיון תעו0תי פנימי
שהסמיך אותה לבצע עבודות תעופתיות ולחתום

עליהן.
היא המוסמכת היחידה באת בתחום קריאת
שרטוט ומבצעת הן עבודות הדבקה מורכבות בטכנו-
לוגיות מתקדמות ביותי, והן בודקת, מבקרת ומאשרת
בחתימתה עבודות של אחרים, בתעשיה האווירית

ומחוצה לח.
בשנות עבודתה הגישה כ־15 הצעות ייעול שזיכו

@ יונת סעיד ® אלדין חתוקאי

אותה בפרסים. בשנת 1981 נבחרה כמייעלת מצטיינת
בתעשיה האווירית.

בשנת 1985 היא נבחרה כעובדת המצטיינת
מצטיין". י •ביותר בתעשיה האווירית במסגרת מבצע "עובד
אלדין התוקאי ,הוא בן שבט צ'רקסי; נולד

בכפרו בשנת,!.:<.;/•.!. בצה"ל היה חייל למו&ת•
אלדין עבר את השלבים של עוזר לשוקל נייר,
שוקל נייר עצמאי, עוזר מפעיל, מפעיל מכונה לגילול
נייר וחיתוכו, ועובד מכונ תהנייר• שלבי ההשתלמות
הללו נמשכים בדרך כלל בין ארבע ?לחמש שנים, אך
אלדין למד זאת במשד שנד. ומחצה בלבד. במשך
̂נה למנהל משמרת. נשלח לקורס הכשרה הזמן 
בהו"ל ללמוד הפעלת מכונה בעלת כושר תפוקה של
65 >'ז,'ף טון בשנה, וכשחזר עבד בה עד שמונה

למנהל.
אלדין קיבל לפני שנתיים מידי נשיא המדינה
הוא נשוי לשרה, בת כפרו, ולהם שלושה ילדים.ומטעם "מעריב" את תואר "עובד ישראל" בתעשיה.
תחביב המשפחה הוא דיג. בשעותיו הפנויות הוא
בונה, כמעט במו ידיו, בית למשפחתו בכפר קמה.

פרסי ישראל בעמל־כפים יינתנו לזוכים בטכס
ממלכתי שייערך ביום העצמאות בירושלים.

אשתו הראשונה
של שליח בארה"ב

נצטוותה לפנות
רתה את די

a>» גרוף מאירי
היה חדד — אחת משתי !נשותיו של
עמו© הדד, שליה משרד העבודה בארה"ב
— נצטוותה כסוןי השבוע על־ידי ההוצאה
לפועל, לפנות את הדירה שכה היא מת־

גוררת !תור •עשדיפ יום.
מזכ''ל נעמת, מאשה לובלסקי, פנתה בסוף
השבוע למנכ"ל משרד העבודה והרווחה, צבי
צילקר, בבקשה לבדוק אפשרות לע»ר לחיה

חדד, שנותרה חסרת כל.
מנכ"ל משרד העבודה הביע הסכמה עקרונית
לסייע לאשה, ואף פנה ליועץ המשפטי של
המשרד, עו".ד יצחק ברק, לבדוק זאת מבחינה

משפטית.

,פגע וע וסכנה לציבור
נשלח לשנתיים לכלא
גנב כדי לממן קניית סמים

מאת סופר "מעריב"

צעיר שגנכ מיליוני שקליפ כדי לממן
את תצרוכת הפטיט שלו ורכש מוצרים
באמצעות כרטיסי אשראי, נשלה אתמול

לשנתיים מאפר כפועל.
שופט בית־משפט השלום ברמלה אהרון ספ
אמר על הנאשם, ני הוא פגע רע וסכנה לציבור.
הנאשם אריה זיתון, בן 21, פרץ חמש פעמים
בחודש יולי לדירות, גנב כסף וכרטיסי אשראי
ובאמצעותם, רכש במשביד־לגרכן בתל־אביב
מוצרים יקר,י ערי• הצעיר הוא בעל עבר פלילי

עשיר זבבד ריצה בעבר 8 חודשי מאסר.
שופט השלום אברהם ביתר שלת אתמול
לשנהזחצי מאסר בפועל אח מאיר קדושים, בן
28, חושב כאר־שבע שנעצר בנתב''ג עסי רדתו
;ממטוס מצרפת. בחיפוש בכליו נמצא מזרק וסם

'הרואין, גס הוא בעל עבר פלילי עשיר.

נריום לפי הדו

נסגר למופעים

המקום רוני: " הווטרינר העי

ריה" דומה למיזבלת הי

מאתכוקיינאה
עיריית תל־אכיב הוציאה כיום שישי צו האוסר,
את פתיחת הדולפינריוט למופעים לפני הקהל, לאהר.
שהווטרינד העירוני, 'ד"ר בנימיו רויזמן, כיקר כ־
מקום פעמיים ומצא ליקויי תברואה חמורים כיותר.

אצות ים, ירוקת ושיכבה שחורה נמצ"ו בבריכות
המים, כלובי החיות מזוהמים, יש הפרעה לזרימת המים
ריה", כהגדרת הווטרינר העירוני.והחצר הפנימית של הדולפינריום "דומה למיזבלת חי־
לים" של .הדולפינים וחאחריות, כמחאה על המצבכפוף השבוע שעבר התפטרו מעבודתם שני "המטפ-
השורר והם ייבואו רק להאכיל את החיות, כדי שלא

.ימותו.

תכן הקפאת תי

מתן מעמד עיריה

פאחם לאום אל־

בגלל כרוז המשמיץ את צה"ל
מאת אבינועם כר־ יוסף

משיר הפניט כוחו את האפשרות להקפיא את
הענקת המעמד של מועצה עירונית לישוב אום אל־
פאחם כעקבות הפצת כרוז, על-ידי המועצה המקו-
מית, שנכללים כו השמצות על צה"י .וביטויים

הגובלים כהסתה.
יצייין כי מחר היתד. אמורה המועצה המקומית
באוב א־י-סאהם לקבל מעמד של עיריה ובמקום מתוכנן
טקס 'במעמד שר הפנים יצהק פרץ ואישי ציבור נוספים.
מנכ"ל משרד הפנים, חיים קובדסקי, פנה שלשוםאל מד, שמכונה "מערכת הבטחון".הוא "צבא התוקפנות, האלימות וההשפלה", וזה מתיחםבכרוז — שהופץ בסוף השבוע ־- נאמר, בי צה'יל
ליועץ המשפטי לממשלה, יצחק זמיר, בדרישה לחקור
את הפרסום ולבדוק את ההיבטים החוקיים של הכרוז.
במקביל הוא הציע למועצה המקומית להתנצל בפומבי

על הכ«1וייפ•
קוברסקי כתב לראש המועצה, מחמיד האשם, כי
'בכרוז יש הצגה מעוותת .של יהם המדינה לרשויות ול-
מועצה המקומית וכלולים בו ביטויים פוגעים, בגסיון
לתאר את פעולות המדינה כלפי אום אל־פאחם בהפליה

מכוונת.

מאסו לוס ו שעשה
מעשים מגונים בחייליו

הורד לדרגת סורא7
מאת סופר "מעריב" .

"המפקד הפשיל לפני את מכנסיו וחשף את
אכר מינוי', סיפר לכית הדין הצכאי של חיל האוויר
אחד מארבעת חחייליפ שמסקדפ, רפ''ר אלבז מסעוד

שהורשע בביצוע מעשים מגונים בגופם.
הרם"ר נדון בסוף השבוע ל־15 חודשי מאסר, מהם
תשעה חודשים בפועל וכמו כן הורד לדרגת טוראי.

השופטים בראשות אל"מ צבי גורפ'ינקל הוקיעו את
הנאשם שבמעשיו. הותיר. בהלם את פקודיו שג<לם

מחצית מגילו.
רם"ר מםעוד הורשע בביצוע מעשים מגונים, בהת-
נהגות שאינה הולמת ובהדחה לחקירה. במקרה אחד גהר
מעל גופו של חייל וביצע בו מעשה מגונה, לאתר שמנע
ממנו להתנגד. את אחד החיילים ניסה להדיח לדבר שקר
בעת החקירה. התובע, סדן עמי שחר, ביקש להחמיר
בדינו של.הנאשם שלא היסס לנצל את מעמדו כדי
להגיע לסיפוק תאוותיו. הסניגור דוד דן ביקש להתחשב
בכך שהנאשם הוא בעל משפחה ומשרת בצה"ל 18 שנה

ללא הרשעות קודמות.

נער.פצע חברו
ביריה מרובה אוויר

.מאת דוד זוהר
נער כן 14 מדחוכ איינשטיין בחיפה, נפצע
ביופ שישי מידית דובה אזזיד שכיוון לעבדו, "תיה

משחק" חכרו, כן גילו.
הנער, יצחק סיליס, יצא ביום שישי בצהריים לטייל
עם חברו ליד בית ספר איינשטיין. מאחורי !בית־הססר,
על גבעה סלעית הבהינו ,בשני. הברים שלהם חמושים
ברובה אוויר. הם התקרבו אליהם. תוך כדי שיחה ו-
כיוונו לעבר יצחק וירה. הרובה לא ירה. ואז נטל החברמשחק, נטל אחד מאותם שני "הציידים" את הרובה,
טעון, כיוון אף הוא את הרובה לעבר יצחק, לחץ על"הצייד" השני את הרובה, וכשהוא משוכנע שאינו
ההדק, נורח כדור שפגע בשולי 'בטנו של יצחק, הנערים
המפוחדים הזעיקו את אביו של אחד מהם וזה החיש
את הנער הפצוע לבית חולים כרמל, שם נותח. אתמול•
נמסר כי מצבו קל? פחלק הנוער של משטרת חיפה

חוקר את הפרשה, אך לא עצר את היורה.

דוקר אביו שוחרר

מביה"ח לחולי נפש

ומסתובב חופשי בחיפה

הפרקליטות מבקשת צו אישפוז,

פודבמצבו למרות אבהנה שהל שי

מאת דוד זוהר
צעיר חולה נפש, בן 32, אשר דקר לפני שנה
את אביו הפרקליט ופצעו קשה, "לפי פקודה
מהאלוהים", מסתוככ חופשי כחוצות העיר היפה,
למרות שרופאים קבעו כמפורש שהוא סוכל מ־
סכיזופרניה פרנואידית. הצעיר, שהיה מאושפז כבית
חולים לחולי נפש טירת־הכרמל, שויהירר לביתו
והרופאים סומכים על רצתי הטוב לבוא שוכ ולשקפ

את עצמו.
ב־1>2 ביוני אשתקד דקר האיש את אביו, בן 3ד,
האב הוחש לבית חולים רמב"ם, כשסכין בבטנו, שמ
אושפז במשך שלושה חודשים. הבן נשלח להסתכלות
פסיכיאטרית, •בבית חולים לחולי־נפש בטירת־הכרמל.
שם התברר כי עוד בשנת ireo היה מאושסז וקיבל.

טיפול פסיכיאטרי.
'בשיחה עם רופאיו הפעם, הוא סיפר, כי יום לפני
 אלוהים, שאמר לו: "אני.

דקירת אביו הוא שמע את קול
האלוהים מדבר אליך. 'קח סכין ידקור את אביך" —
והוא אמנם ביצע את הפקודה. רופאי ביוד החולים קבעו
כי הוא סובל מסכיזוסרניה פרנואידית ואינו מסוגל לעמוד
לדין. ההליכים המשפ0יים עוכבו והוא אושפז במחלקת

הסגורה של בית החולים. נ
לפני כשבוע היציא בית חולים בטירת הכרמל חוות
דעת נוספת, כי עקב שיפור במצבו והסכמתו לעבור
תהליך של שיקום ואישפוז, ממלת בית החולים לוותה

על הוצאת צו אישפוז נגד האיש.
הצעיר שוחרר והוא מסתובב בחוצות העיד. פרקליטות
המחוז פנתה לשופט בית המשפט המחוזי בחיפה' נתן
להמלצת בית החולים. השופט קלייגברגר קבע את הדיון'קליינברגר וביקשה שיוציא צו אישפוז נגדו בניגוד,

בבקשה לסוף דצמבר.

בךציון העלים
מידיעת הנאמן

ות ב־60 מיליון ש' מני

מאת איה אורנשטיין
מנכ"ל כנק א"י בריטניה לשעכר, יהושע כן־
ציון, שהוכרז פושט רגל לפני כעשר שנים, העלימ
מידיעת הנאמן על נכםיו את העובדה שהיו ככעלותו
מניות של חכרת "נאות אכיכ", שההזיקו בשבילו
כנאמנות שותפו לשעכר, עו"ד אליהו מירון, או
השותפות "טירון כן־ציון ופריכם", או גורמיט מ-

טעמם.
שווי המניות כיום כ־60 מיליון שקל, זבן"ציון ד

שותפיו מתחמקים ממתן פרטים על גורלן לנאמן.
הנאמן על נכסיו של בן־ציון, עו"ד א. גורני, מגלה
עובדה זו 'בתביעה בסך 60 מיליון שקל שהגיש שלשו11
לבית חמשסט חמחוזי בתל־אביב נגד שותפו לשעבר של
ציון ופדיבם עו"ד".בן־ציון, עו"ד אליהו מירון, ונגד השותפות "מירוו בן־
הנגמז מציין כי זמן קצר לאחר שהתגלה דבר קיומן
ציון וסריבם" בבקשה למתן פרטים בדבר גורל המניות,של המניות של בן־ציון, פגה אל השותפות "מירון בך

אולם.השותפות התחמקה.
!בחודש מארס הגיש הנאמן •בקשה לבית המשפט
? את המניות השייכות לחייב את השותפות ל11ער,יר לידיו
לבן־ציוו או את שוויין. הנתבעים הגישו בקשה לדחייה,
מחמת התיישנות והיעדר עילה, אולם. בית המשפט דחה
את טענותיהם והורה להעביר את הדיון להליך של.

תביעח רגילה.
טרם הוגש כתבהגנח.

@ ראש אב"א, האלוף עמוס ירון, חושף דרגותיו של החניד המצטיין, סג"מ שלמר
מ«דל, במסדר סמ0 קורס ק>נמי שלישות.
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אנסקי לראובן טובי

תמזומימ הכנים בהלקח ממך

t, אמך

י.א. מיטווך ובניו בע"נז

ההנהלה וחבר השבדים

| בצער עמוק אנו נפרדים
1 מאמנו, אחותי וםבתנו היקרה

רנה גרסי ז"ל א

הלוויה' חערך היום< יוה ראשון, כ"ו בחשון
תשמ"ו (10.11.85), בשער, 14.00.

ורעיתו בנה: ד"ר לאו גרםי"
• אחותה: לילי דרואינו

נכדיה: דורית וחיים מעוז
־גלית גרםי

והנעים
על מקום הלוויה נא להתקשר טל' 243722, 247789.

אנו מודיעים בצער על פטירתו של המורה והמחנך

אליעזר מירובםקי
הלוויה תצא מחי, יום שני, כ"ז בחשון תשמ"ו
(5&11.11.19)\ בשעה 15.00, מבית העם• במושב

שיתופי מולדת.

משפחות: מירובסקי, ברוש
ובית מולדת

תאומי מבחנה

נולדו בחיפה

מאת ראוכן כן־צכי
תאוגוי מבהנה נולדו אתטול
אהד הצהרים כמרכז הרפואי
רמכ"פ כהיפה. הם נולדו ל-
יפה אמיר כת 26 מהיפה, כני־
תוה !קיסרי 'כשבוע ה־35 ל־

הדיון.
!התאומים, שני בנים במשקל
2.800 ו־2.550 גרם, נולדו לאחר
שהאשזו קיבלה טיפול 'במכון ל-
הפריית מבחנה בראשותו של מנ-
הל המרכז הרפואי, פרופסור יוסף

ברנדם.

נורווגיה דורשת:
רסנו את צד"ל

טוענת שישראל אחראית לשלום חיילי יוניפי"ל
הנפגעים בלבנון

י 8ו6רו המדיני עיל"מעריכ"
!המתיחות הדיפלומטית כין

ישראל לבין נורווגיה, פכיכ ה-
תקריות דינמ'טכות כין לחיילי
כיוניפי"ל נורווגיה המשרתים '
לבין היילי צכא־דרוםילכנון

ההדיפה כשבוע שעבר.
שגרירת ישראל בנורווגיה,. ה־
גברת יהודית היבנר, נקראה ל-
משרד ההוץ באוסלו ושם נמסר
לה על דרישת הממשלה, כי יש-
ראל תפעל מיד להפסקת הפגי-
עות של חיילי צד'ל ?באנשי יוני־

פי"ל.
דרישה דומה הועברה גמ על־
ידי שגריר נורווגיה • בישראל ?ל־

משרד החוץ בירושלים.
הנורווגים הדגישו, כי הם רו־
אים את ממשלת 'ישראל אחראית
ישיהד. לשלומם של החיילים ה-
משרתים ביוניפי"ל, שכן צד"ל
איננו כוח עצמאי אלא הוא מופעל

וממומן על־ידי "שראל.

שביתה במועצה
מונד המהומית תל"

מאת וצלמה פרויד
עוכרי המועצה המקומית
תל־מונד שובתים מאז יום
שישי כמחאה על כי טרפ
קיבלו את משכורת חודש

אוקטובר.
!היום מצטרפים לשביתה גם
עוזרות הגננות, שרתי בית־ספר
ועובדים אחרים המועסקים על־

ידי המועצה.

מלו השחמט הוא גארי וינשטין
(פוף מעמוד 1)

להטיסו מבאקו למוםקווה כדי לש-
מוע תורה מפי גדול המורים של
בריה"מ, ד"ר מיכאל בוטביניק, ל-
שעבר אלוף העולם וכיום הסמכות
העליונה בשחמט שם. גארי הת-
קדם בקצב מהיר: ?בגיל 17 ככר
היה אלוף העולמ לנוער ובגיל 18
זכה ?באליפות בריה"מ כשהוא מק-

דים רבי־אמנים מנוסים ממנו.
קברניטי השחמט בבריה"מ 'יא
ראו •בעין יפה את שמו היהודי
ורמזו לאמו, קלרה, שכדאי לו
מוויינשטייו לקספרוב, עלישם אמולשאת "שם שלנו". כר הוסב שמו
הארמנית קספריאן. כאשר ראיינתי
את קספרוב ב־1982 באולימפיאדת
הקדשתי את כל היי לשחמט ובולוצרן הוא אמר לי: "מגיל 14
אני רואה את עתידי". אך במקביל
לשחמט סיים בהצטיינות את לימו-
דיו במכון הגבוה לשהות בבאקו

והוא דובר אנגלית וגרמנית.
הדרקרב בינו לבין אנאטולי
קרפוב ההל בספטמבר אשתקד.
קםפרוב, שהצטיין בתחרויות בינ-
לאומיות, היה חסר נסיון בדו־קרב
על הכתר• הוא ניסה לכפות נצ־
חונות בכוח, אך התקפותיו הת-
נפצו מול הגנתו המעולה של קר־
פוב. <ב־9 משחקים נהל קםפרוב
4 תבוסות והפסיד גם משחק חמי-
שי. לקרסוב נדרש עוד נצחון אחד
כדי להגיע ל־0-6, אך כאן גילה
קספרוב יכולת־עמידה מופלאה ו-
הקטין את הפער ל־3:5. הדו־קרב
נמשך יותר מ־5 חודשים וקרפוב
התמוטט פיסית ונפשית. קברניטי
השחמט של בריה"מ הזעיקו את
נשיא פיד"א (איגוד השחמט ה-
בינלאומי), שהציל את 'דידו קר־

סוב וביטל את הדו־קרב.
נקבע דו־קרב חדש, שהחל ב־3
בספטמבר השנה• קספרוב פתח ב-
נצחה, קרפוג הצלית להשוות וגם

העלה את התוצאה לטובתו בנצחון
נוסף. במשהק ה־11 הצליח קס־
פרוב לנצח ולהשוות ואחר־כך נחל
עוד שני נצחונות• במשחק ד.־20
כבר הוביל בתוצאה 9:11. אולם
במשחק ה־22 הצליח קרפוב ל-
הקטין את הפער לנקודה אחת
בלבד. לקראת המשחק יד.־24, הו-
ביל קספרוב 11:12. די היה לו
בתיקו כדי לזכות בכתר. קרפוב
היה מוכרח לנצח כדי לסיים 12:12
ולהישאר אלוף העולם. מתח רב
שרר אמש באולם ,הקונצרטים על
שם צ'ייקובסקי במוסקווה, שהיה
מלא מפה לפה. קרפוב, בלבן,
פתח בהתקפה• קםפרוב התגונן •ב-
זהירות וברגע הנכון פרץ נגדית,
מוטט את עמדת קרפוב וניצח את
מי שהיה אלוף העולם מאז 1975.
. ?ןרפוכ קספרוב

1. ה4 ג5, 2. פ־ו3 ד6, 3. ד4
ג:ד, 4. פ־ד4 פ־ו6, 5. פ־ג3 א6,
6• ר־ה2 ה6, 7• 0־0 ר־ה7, 8. ו4
0־0,,9. מיח1 מה־ג7, 10. א4 ס־ג6,
11. ר־3 צ־ה8, 12. ר־ו3 צ־ב8,
13. מה־ד2 ר־ד7, 14. פ־ב3 ג6,
15• ז4 ר־ג8, 16. ז4 ר־ג8, 17.
ז5 פ־ד7, 17. מה־ו2 ר־ו8, 18. ר־ז2
ר־בד, 19. צא־ד1 ז6, 20. ר־ג1
צב־ג8, 21. צ־ד3 פ־ב4, 22. צ־ח3
ר־ז7, 23. ר־ה3 (על מה־ח4 יבוא
פלו8) צ־ה7, 24• מ־ז1 צג־ה8, 25.
צ־ד1 ו5! (פריצה נגדית), 26.
ז:ו6 פ־'ו6, 27. צ־ז3 צ־ו7, 28.
ר:ב6י מה־כ8 (הקרבת הרגלי נועדה
להסיח כלי הלבן לאגף המלכד.
ולשחזר עתה יד חופשית באגף
המלך), 29.- ר־ה3 פ־ח5, 30• צ־ז4
(או 30• צ־ו3 מה־א8) פ־ו6, 31•
צ־ח4 (על צ־ז3.יבוא פ־ח5 ותיקו)
ז5!, 32. ו:ז 0־ז4 (עדיף על פ:ה4),
33. מה־ד2 פ:ר, 34. מה:פ פ:ג2,
35. מה־ב6 ר־א8, 36• צ:ד6 (ללבן
כבר לא נותר מד. לעשות) צ־בד,
37. מה:א6 צ:פ, 38• צ:ה6 צ:ב2,

39. מח־ג4 (מאיים צ־הx8) מ־ח8,
40. ד& (מאיים צ:ה+ עם ר־ה4+)

מה־א7+, 41• מ־ח1 ר:ר+, 2
מ:ר ס־ה3+ לבו נכנע.

פועלים פורטוגלים

יעידו נגד מעבידיהם
למת מם החשודים בהע

נציג מס־הכנסה: אריה, עופר ועמיר קליין,
מפרם" במפרץ היפה, ביצעו בעלי מפעל "

בירות־מם עלגבםשל פועליהם * ע
השלושה נעצרו־ אד מכחישים את הטענות

מאת דוד זוהר
פועלים מפורטוגל המועסקים
כמפעל הקבלני הגדול למבני
יוזמנו השבוע !העיד כביתפלדה .במפרץ היפה, "מערס",
המיטםט המחוזי בהיפה כנושא
ההשד להעלמות המש הגדולות
המיוחסות לשלושת מנהלי ה-
מפעל שנעצרו ע"י המשטרה.

•שלושת מנהליו של המפעל הס
אריה קליין בן 59, ישני בניו,
עופר כן 29 תמיר בן 27. הם
הובאו ביום ד' לפני שופט שלום
שהאריך מעצרם ב־10 ימים. בא־
כח מס הכנסה, נח דוידוביץ, טען
כי השלושה מעורבים בתרמית ביס
מתוחכמת בהיקף ענק, שבה ד,ע־
לימו השלושה מאות מיליוני ש־

קלים תרד ניצול עובדיהם הפור-
טוגלים. המפעל מעסיק 15 עובדים
פורטוגלים מתוך 100 העובדים.
נציג מס הכנסה טען, כי המנהלים
לנקר' את הפועלים ?הפורטוגלים.נהגו להחתים על המתאות "ב־
המחאות אלה נמשכו, •ע" פ החשד,
למנהלי המפעל. בצורה זו משכומהבנק ע"י "איש קש" ונמסרו
המנהלים, לטענת נציג מם הכנסה,
לכיסיהם מאות מיליוני שקלים,
כישר סכומים אלה נרשמים ב־
סעיפי הוצאות אש"ל של העוב-
דים, מאידך, נהגו בעליו של ממ-
על זה, שביצע עסקים ?בהיקף
גדול, להגיש כל שנה דו'יחות ל־
שלטונות המס שהצביעו על הפ־
סדים. השלושה הכחישו את טע-

נות מם הכנסה.

מעילה בסניף בנק
ונט בענן סס ברקלי0־די

מאת יהודה גורן
מחלק הונאה במשטרת עכו
ומחלקת ביקורת פנים של ה-
בנק המרכזי כרקליסידיסקונט,
השפו מעילה כסניף הבנק כ-
עכו העתיקה שנמשכה שנה מ־
יולי אשתקד. היקף המעילה 10

מיליון שקלים.
כחשוד בביצוע •המעילה נעצר
ל־8 ימים בפקודת בית משפט ה-

p) שלום בעכו, מחמזד כייאל
מוסטפה), אחראי מחלקת המחאות

דחויות בבנק ותושב עכו..
על סי החשד נהג כייאל ליטול
לעצמו מדי פעם המחאה דחויה
של לקות זה או אחר ולא לרשים
אותה בספר ההמחאות הדחויות.
תחת זאת היה מפקיד את 'ההמ-
חאה בחשבון בנק פרטי שלו ו-

סודה אותה לעצמו.

סטודנט נדקר
בידי אלמונים

מאת דוד זוהר
סטודנט יחינוד גופני בן 25,
'תושכ חיפה, נדקר אתמול כגכו
ובבטנו? על־ידי שני אלמונים
כאשר התאמן כחוף שיקמונה.

הצעיר, שהובא פצוע .לביה"ח
רמב"ם, סיפר לחוקרי המשטרה,
כי אתמול בשעח 3 אחה"צ כאשר
התעמל בהוף שיקמונה, ניגשו
אליו שני אלמונים שחחלו לדבר

אליו ודרשו ממנו שיחו להם סי-
גריה• כאשר סירב למלא את מ-
בוקשם, הם שלפו סכינים ודקרוהו
בבטנו• משהםתובב בנסיוו להימלט
מהמקום, דקרוהו השניים שוב ב־
גבו. הוא פתח בריצה, כשהוא זב
דם, לעבר הכביש הראשי, שם
הצליח לעצור מונית שהעבירה
אותו לביה"ח רמב''ם. הוא נותת

ויצא מכלל סכנה.

ומל: צריך להציע
אמוו בממשלה איי

!5ל רקע אי־ביצוע צווים להריסת בתים

רבים בגליל ללא רשיון שנבנו על־ידי ע

ידיר תנועת התחיה ה''כ
פרופ' יוכל נאמן ייו''ר הסיעה
ח''כ גאולה כהן קיימו אמש
התייעצות כה החליטו לכנס כ־
תחילת השבוע את הפיעה כולה
כדי להחליט אם להניש הצעת
אי-אממ בממשלה כענין פרשת
אי־כיצוע צווים לחדייסת בתים
שנבנו כגליל כלי רשיון על-

יה- ערגיפ.

ח"כ רפאל איתן הציע להגיש
את הצעת אי־האמון, ועתה צריכה

סיעת התחיה לההליט בעניו זה.
בינתיים ־ הגישה הסיעה הצעה
דזזוסה לסדר היום בד, היא דורשת
לקיים דיון בנושא במליאת ה-
כנסת. ח''כ גאולה כהן אמרה, כי
סיעת התהיה רוצה לאסוף סרטים
נמסים על הפרלה בטרם תחליט

באיזה דרכים לפעול.

רק רופא אחד
(פוף מעמוד 1)

במאמץ מל הרגע האחרון ל־
מניע אוג חקטיעח, נשלחו מכי
מגינז לכמי־תיליס גאדזז"ב, ח־
מתמחיס גטימיל בילדים חולי
סרטן. חמ'זוגה חגואלמ חגיעת
מד"ד מ"קל ליאיס, יחידי, ש-
דסח" לסיעגר.אמו היא אחמ מגטיאות "ח־
דייר לואיס כתג לעמיתיו ח'
יעייאלייט, כ< 9«ו1ח חמאאח
טחפמית להחלפת ממרקים א-
̂ף ר»ס עליה כולי <זרטן ו
פטנט. הוא הרופא היחיד ב-
עולם *יובל להוציא את חעצס
חמועח — טיביח עליונה —
ולהחליפה געונם המלאכותי*,
פרי חמצאמי •— נאמר גמגונב.
דייר רינה יייוגוג, רא» חמח-
לקת האונקולוגית — חמטולו"
גימ לילדים גגי''ח בילינסון \•
דייר יאן כתן, הרופא 'חמטפל,
שאלו את החווים האם יחיו
מוכנים לנסוע לכל מקום בדי

לגלים את חמחלח.
"אפילי לירח", חטיב חאב.

,לאחר טיפול כימי־תופי כ•
בי"ח בילע'זין, חג«ע דוד, ב־
לווית הוריי" לביתיווחילים ל'
מחלות מפיקים נניו־יידק. חם
חיו מאויידים כאיטור ממטיד
חבויאות, לפיו לא" («*א מרפא

לדוד בארץ.
י בניתוח, טגמטך מוגזמת ט־
עות, גוסד חחלק חגגיע n Tv־
טיגיוז ל«עלי<גמ ימזממלמ ה'»ס
המלאכותית בעלת ?המפרק ח•
גמיט. העצם המלאכותית נעט־
פח גמרידיס סגלקחו מתחלק
חאחודי «ל חתל. מעל חטרי־
דים חייזתלח פיסת עור קוגל*

קחח מחמל חאחרת.
סיפרת אמו טל דוד ל"טעריג","m וזית «יתוח קל יחסית'/
חמנתח סיפר לגו, טבניתיחיס

דומים יש, לפעמים, צייד להש-
תיל ברגל• שרירים מחבתף. אן
לדוד יש שרידים מפותחים ב'
יגל יל** "י" ינייד לפגוע ב-

כתף".
דוד, שנראה וגניס יחיויו
אחרי חטיפילים תכימייתדפיים,
ידע שיש לי סיטן ומן קצר
בטלפון עם חגר ולפתע חואאחרי גילוי חמחלח. "שוחחתי
שואל, חאם נכון חדבר שיש לי
סומן'/ מספר דוד. "שאלתי, טי
שיפי לד, יחיא משיב: אמך
מגילוי של מחבר חששתי שישיסיפרת לאמא שלי. אד גס לפני
לי סרטן• כבר שנים רבית הצי'
קח לי חמחשבח, מת ארגיש
אם אחלח בטוטו. וחנה זח בא.
תחילה 'חיו כאבים' גיגל. לא
שמתי לב, אן חם חלכי יגברו.
כשחתגברני על חתוריס של קי'
פת־חילים, כגר חית ביוד לי
מה "מצבי. חיינו עומדים בתיי
עגקי בבי ת־ח ולים, ולפתע פיני
לנו חכל דדך. זח חיח חשוד".

עתח מחלים דיד בכית החל-
מת לילדים חילי טוטו גחברת
חוריו. חם משלמים תשלים
סמלי, »ד נטל חיצאות חניתוח
מכופף את כתפיהם. »קשח,
קשח לגו מאיד'/ אומד האב.

את חבלי חקליטת גגיו־יווק
תקל במקצת. ואש העיד, אד
קיץ'. ואש עיריית אילת, רפאל
חוכטן, בןקש את עזית עמיתו
חניי־יווקי כסייע למשפחח —
yam 'w ,יג'ממ• 'מי 'גל כי
לא מכבר בחדוו טל דוד גבית־
חחיליס, כליוית חקוגסול ה-
כללי של ישראל בגיו־ייוק. הוא
תתעניין בשלומו של דוד, שוחח
עימו מתן לו במתנה את ספוו
כתג קוץ' חקדשמ בזז חלשין:"ואש עיר". בעמוד חואשון
"לדיד, מתערב שמחיח גחיל ח•
אוויו "ישראלי. ולמח. לא ו

9 אלוף העולם בשחמט, גארי קספרוב, מתיין חיוך של
מנצחי0 מבעד לשמשת מכונית ה"וולגה" השחורה, ש'

באה לאסוף אותו אתמול במוסקווח לאחר שהביס את
אנשולי קארנ'וב. (צילום אי.פי.)

נהג נפצע מירי

בדרום הר־הברוז
מאת אבינועם כר־יוסף!

גבי כר־טל, תושכ בית חגי,
נפצע אמש כרגלו ובידו «־
יריות שנורו לעבר רככו ככ־
כיש ירושלים—כאר־שכע, פ־
«יד לחברון, כשעה שהיה כ־

חרכו לקרית ארבע.
'הפצוע פונה למימשל בחברון,
שם !ניתן •לז טיפול ראשוני ו-
הועבר ,אחר צד למרכז הרפואי

הדסה עין פרם בירושלים.
יוו ההתקפה !השלישית •בשנה
האחרונה ?נגד המתנחלים מן ה-
ישוב בית .תגי, הסמוד לחבדזז.

במלאת שנה לפטירת יקירנו

אהוד בן־ים יל

נעלה לקברו ונתייחד עם זכרו מחר, יום ב', כ"ז
בחשון תשמ"ו(11.11.85), בשעה 3 אחה"צ, בבית

העלמין של רמת־השרון.

ו
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צחק שכטר לחברנו י
אתך באבלו הכבד על מות

אביר דל
האגורה הישראלית לטקסטיל

J»)45/»SJtn
XnTvnvtimn בת«*-אביב-מ1ובבץג

התובעים! חיה גלמונד ואח-
ישותי, עו־ר, משדי רוטשילדרים ע"י ב"כ וינברג-רורון

5בו, תל־אביב
-נגר-

הנתבעת: ו. חנה לומז - כתו-
בת אחרונה לא ידועה

1. רבקה קסנזנבוים, כתובת
אחרונה לא ידועה

הזמנה לדין

י. חנה *ס, כחיבת אחותה לא יתעד.
1. רבקה קסמנטים. כתונת אחרזגה לא

יךז'גת
בביס־ש השלזם בתל־אביג5«.2ו.24 בקני כבי השובסת ניייקונסדיר הזמנה זו להתייצב למשמ! ביוםfra להגיש כתב העד, תוך 30 מם מתא־תון! כחלקה ד טוש 1625. הנק םוונדמז־א תובענה עדכן נעץ סיוזק המי-חואיל ותתונעמ! ועישו למרש השאס
העתק בתב־התביץה אסשד לקנל במד

כידות במדש השמזס בתי>ג

הועדה המקומית לתננץ ולבניה
רמת-נן

הודעה
לפו סעוף 49 ו

לוזוק התכנון והבניה
תשכ"ה-965ו

נמסרת בור, הודעה בהתאם לס־
עיף 49ז לחוק הנ־ל, כי הונעוה
לועדה המקומית לתכנון ולבניה
בקשה להתרת הקלה בנכס.ר־ג ;להלן - הועדה המקומיח)
בנוש 81 ז 6. חלקה 56*. רח' סגחס.
דהיינו: הקלה 6י0ז בק"ב נמרוו־

חיםצרר"ם.
כל המעונין הרואה את עצמו נמ-
נע על ידי אישור ההקלה הנ־ל.
יוכל לעיין בתכנית ולהניש הוזננ־
דות מנומקת לםרטיה. ההחננדות
צריכה להימסר לידי הועדה המ־
קומית במשרדי אנף ההנדסה רח'
המעגל 26 ר־ג. שבועיים מיום פר־

סומ הודעה וו בעתונות.
אורי עמית, ראש העיר.
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ר־נ

הנהג
עשה לך
מנהג -

קח עמך
חייל לדרך

ועדת משנה לתנגון ולבניה
משרד מהנרס העירבעיריית באר־שבע,עיריית באר־שבע

הודעה
על פי סעיף 49ו(ו)
לחוק התכנון והבניה

חשכ"ה-965ו ו

ניחנה בזה הודעה כי הוגשה
לוועדת המשנה לתכנון ובניה
באר־שבע בקשה למתן הרי־
גה בקווי בנין. בתוכנית מפור-

טת.
מהות הבקשה: חריגה מקווי
בנין המותרים להי התוכנית
הנ"ל בתלקה 4 בגוש 18028
רחוב ארלוזורוב 2/2ג. כל
המעוניין יכול לעיין כבקשה
ובתוכניות המצורפות אליה
ללא 'חשלום, במשרדי הווע־
רה המקומית כימים ובשעות

שהמשרד פתוח לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע או
עלול להיפגע מעניין החריגה
רשאי להגיש התנגדות לבקי
שה האמורה תוך שבועיים
מיום פרסוצןה של הודעה זו

בעיתון.
יו"ר אהוד אביבי
ס/ראש העיר
יו"ר וערת המשנה
לתכנון ובנין עיר
באר־שבע

הועדה המקומית לתכנון
ולבניה

,.דרום השרון"

פרסום שימועז חורג
עפ''י

הוראות סעיף 49 ו
לחוק התכנון והבניה
תשכ"ה-9.65ו

ניתנת בזה הודעה כי הוגשה
לועדה המקומית לתכנון ולב-
ניה דרום השרון בקשה לאי-
שור סככות קיימות המשמ-
שות בבתי־מלאכה בתיק בניה
מם' רמ/8/14ג בגוש 6661
חלקה 10 ישוב מושכ עדנים.
שם המבקש: נעמני מכבי.

מהות החריגה/בית מלאכה
במגורים חקלאיים.

כל המעוניינים, אם כבעל הנ־
כם וא? מבחינה אחרת. כקר-
קע בבניינים או בנכסים הדל
שהתכנית עשויה להשפיע
עליהם, יוכלו לעיין בעותקי
התכנית במשרדי הועדה המ-
קומית הנ־ל בשעות העבודה
הרגילות ולהגיש התנגדות
לתכנית תוך 14 יום מתאריך

פרסום זה.
א. רועקי
יו־ר התגרה

—«?——~~~־־•**־־ י וווו ~—־"̂— ווו ו
1 בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על

1 פטירתו הפתאומית של
ן בעלו, אבינו וםבנו היקר

 זיל
לנדה אריך -

הלוויה תתקיים היום/ יום ראשון, כ"ו במרחשון
I בשעה 1.45 אתה"צ, בבית ,(1p.11.85) תשמי'ו
העלמין כפר סמיר, חיפה. |
I ,47 תחבורה תצא בשעה 1.15 מרת' השעון
I .בת־גלים, חיפה, ליד בית המנוה
המתאבלים: י 1
I אשתו: ליגה
בתו וחתנו: אורנה ויעקב (קובי) בראון 1
ונירית 1 § נכדיו: עידן
1 ויתר בני המשפחה ן
——— ?י'"? ̂!וווווי"י"ו̂זוז̂וד"?,1,?'??" "1?'וו!1 ו??



נפלה עטרת ראשנו

בצער וביגון אנו מודיעים על פטירתו של ראש משפתתנו היקר

, 

בצער רב וביגון אנו מודיעים
על פטירת יקירנו

נפתלי פלטיז.;

הלויה תצא היום, יום ראשון, כ"ו בחשון תשימ''ו
(10.11.85), בשעה 15.00, מבית המנות, ברחוב
̂ראשוךלציוז ותגיע לבית העלמין וולפסון 19

הישן בשעה 15.30.
.אבלים:

אשתו: מטה
בניו וכלותיו: יוסי ורבצ'ו'

אבינועם וזהבה
נכדיו: אלעד, כרמית

ועינב
§ אפרת, רמי ויעל
§ — גיסו: חייםאברהמי

: ?? J

^ בתר דיין האמת |>.
ן .בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו
של בעלי, אבינו, סבנו, אחינו וגיסנו היקר

שבתי שכטר.
| בצער ובכאב אנו מודיעים
ן על פטירתו של יקירנו

עקב(ישה> לוין י

§ ההלויה תתקיים מהר, יום שני, כ"ז חשון
1 תשמ"ו(11.11.85), בשעה 12.00 בצהרים,
| בבית העלמין "הדרום" בגבול חולון בת־ים.

ן נפגשים ליד השער החדש.

1 אבלים: ן
ן אשתו: אסתר ן
ן הבן: בנימין ופנינה לוין ן
I ן הבן: אריה ורגי לוין
| הבת: דליה ולםקו פילוסוף |
1 

 ונפדיו
1lnMBHnam>nnnnumaas m̂1Baan m̂nmHai

תש־מ-0«19(טסוז linnפקודת סשי0ת הר̂ג
עו כינוס, הכרזת פשיטת
רגל ואסיפות ראשונות

0גן הטנס הרשמיו. *וריאלי, ערד00,י2.0) 10.00 .ג) 11.00 . .ידידיה 4, ירושלים. שעות אסיפות ו)10.11.85 נ6«ת דג1נס הרשמי, דחינהיום !המקום לאסיפית ראשונותצו כינוס והנחת פשיטת תל! jo.8s.2.17) 4»/4נוi (j ,1«/1121. תאריך מתןשל ירושלים, תיק אזרחי 102/16,1J05/85 (1. ירושלים. בית המשפט המחוזיs4n2n, סדרן מיניות, רחוב נרוילמשנת אבו־גוט. נ) רפאל אסוליהיח•(אם אינרהים, ת־ן »נ00ז<30, קנלזחויש »2, יחישלים. 2) מוחמר עברל־סל?מסוס העסם .שיתת תפר", רחוב פריות תפירה, נווד, יעקב 11/10*. ירושלים.דלסטיםכיו,תץ 16881.6,סוחר ממני-שמות החייבים, תיאורם ומעום: ו) מנ־ !ירושלים, ?1.10.8 ג

הנהלת
םשרד העבודה והרווחה

וחבר השבדים,

משתתפים באבלוז של חברתנו לעבודה
עורכת הדין

הגב' רות כהנא - אביבי
סגן בכיר ליועץ המשפטי

j מות אמה דל על

זעד צהלה
אגודה שיתופית לשיכון בע־ם

והתושבים
מתאבלים על מותה של

תרצה בדאון
ומשתתפים באבל המשפחה

יחזקאל רובין
םםפכ"ם

ומשתתפים מער המשפתה

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של

לובה כהן
הזזלויה תערר היום, יום ראשון, כ"ו חשון
תשמ"ו(10.11.85), בשעה 15.30 כאלונים.

המשפחה
ובית אלונים

בצער רב אנו מודיעים על
פטירת חברנו היקר

אשר מרש
ההלויה תתקיים היום,יום ראשון, כיו תשון
תשמ"ו(10.11.85). בשעה 3 אחה''צ בקיבת גת.

המשפחה
? וקיבוץ גת

, 

משתתפים בצערו של רב־פקד

גבריאל פישר

1£ ז"ל במות עליו א(

אביך דל

-

נר ז"ל שראל רוזי י

בבית־העלמין בחולון. נפגשים ליד השער.

נורית ויאיר נדה והילדים
אני ומאיר דן כהן והילדים

רבקה ויוסף פריזנט

 ן
רחל ובני בלומנטל וב"ב.

נתייחד עם זכרה.ליד קברה בכית העלמין בחולון,
ביום בי, 11.11.85, בשעה 4 אזזה"צ.

נפגשים ליד השער החרש.

המשפחה
צתק פדר |I ומוקירי זכרה !לתבינו לעבודה י

1 מודיעים בצער על פטירתו של

לוב רב « סטק

 ההלויה תצא מביתו במושב בצרה.
ן

ן על מועד ההלויה

ו

""".".," ,,"uM1,י" י1"»«י I

 יקירנו - אהוב נפשנו 1
ן

אלי גורן
ננו אי

ההלויה תצא היום, יום ראשון, כ"ו חשון תשמ''ו

1 ההלויה תתקיים היום, יום ראשון, כ"ו מרחשון תשמ"ו(10.11.85),
ן בשעה 14.00, בבית העלמין בקרית שאול.

_... 

I I במלאת שמונה שנים לפטירתו של
בעלי, אבינו, אחינו, גיסנו וםבנו היקר

1 נעלה לקברו להתייחד עם זכרו מחר, יום שני, כ"ז חשון תשמ"ו 1מאיר חיים רוטמנש י"ל
I •(11.11.85), בשעה 3.30 אחה"צ, בבית העלמין בקרית שאול I
I • .נפגשים ליד שער בית העלמין 

ן

j 
 המשפחה

ן

U-»W.l«J«W»»lllll»lll.>l»».JUt.,»,.—â .....|.l..l,1m̂ ,.|V|̂,af|B|||||||||||, j
I בצער רב וביגון קודר הננו מודיעים על פטירתה |
צילהאריאלין של רעיתי. אמי וסבתנו היקרה , 1
בת ר' יהושע משה וורקול ז"ל 1
I ההלויה תצא היום; יום ראשון, כ''ו חשון תשמ''ו
1 (10.11.85), נשעה 3.30ז, מבית ההלויות העירוני, רח' דפנה 1
| 5 ת''א ותעבור דרך נית המנוחה, תז' ועידת קטוביץ 25 ן
ן ת''א, לבית העלמין "הדרום" מבול חולון בת־ים. י 1
1 י אוטובוס יועמד לרשות המלוים. « ן
§ המתאבלים 1
I 1 בעלה יצבי אריאלי
ן בתה וחתנה ימימה ויאיר למפל 9
I. והנכדים I I 8 אהובתנו

יפה יגלין
1 לבית אלדמע

I 
ננה  אי

I
1 הובאה למנוחות ביום שישי, כ"ד חשון תשמ"ו |
I .(8.11.85) 1

8 משפחות: יגלין, אלדמע,

I ן בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים
? § על פטירתו של בעלי, אבינו וסבנו היקר 1

י• שלמה,ביירנבוים"

 (ב"ר משה אליהו זצ"ל)
ן

1J ההלויה תצא היום, יום ראשון,כ"ו מרחשון תשמ''ו
|| (10.11.85), בשעה 14.00 מבית המנוח דרך בית
j | הכנסת הגדול בפרדס חנה לבית העלמין המקומי.

ו

י " ""'"י י'ייי

| אנו משתתפים באבלו הכבד של
 מנהלנו יוסי פלטין

ן
§ במות עליו האב

פלטין נפתלי י

עובדי מפעלים ליצוא
הדרים בנמל בע"מ

אשדוד 1
?MnHMtBHMnHnMHHHMMiHMM î̂ HMil̂ MnH

I לנת! בדש

 ן
 אתך באבלו הכבד על מות

J

אביר יל

הנהלת דנאל
הושע אדיר) בע"מ 8 (י

רותי כה אדם 1 I שי

1 -I
I1CMlMQUttlMM14MAftMcJHftUalB̂BSQ 9̂̂ flOuiBI ן

UyillllMMIMIMMIII?!??!??!!???????̂ ??̂ ?!!?!?
1 בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים ן
על פטירתה של אשתי, אמנו, סבתנו ואחותנו ן

אסתר רייזל
| 

(בת אהרן יוסף קונסנס)

קיליןיל

ההלויה תצא מרח' יהודית 8 ב"ב, בשעה 1.00, ן
I לבית הקברות סגולה בפ"ת. ן

ן בעלה: משה דוד קולין ן
1 בניה: אהה יוסף קולין ומשפ' ן
1 שלום קולין ומשפ' 1
I אחיותיה: צפורה קונסנס I
§ יהודית קופלביץ ומשפ' |
I .יושבים שבעה בבית המנוחה רח' יהודית 8 ב"ב |

בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על 9
פטירתו של יקירנו

אהרון שושנה
1 ההלויה תצא מבית ההלויות םנהדריה

ירושלים מחר, יום שני, כ"ו חשון תשמ"ו ן
(11.11.85), בשעה 10 בבוקר, לבית העלמין 9

כפר סמיר בחיפה. |
טקס הקבורה בחיפה בשעה 14.00 אחה"צ.
יושבים שבעה בבית פרידה כובשי, רמות

422/3 ירושלים רח' דה האז 16
863716־02 828782־02.

המשפחה 1
U msmirimmatmivmmmmmmmButmMmaimmmmuiiBB

I ר־חירות rvjnn %
B 1 האגך לשלטון מקו3*י

נפתלי פלטיןן אבל על מות חבתו 9
I נםקי בוטי 8 מוותיקי תנועת ז'

1 מנהל לשעבר של 1

 ן
 האגף לשלטון מקומי בתנועת החירות

ן

 ן
 ומשתתף בצער המשפחה
|

1 ההלויה תצא היום, יום ראשון, כ"ו חשון 1

ן תשמ"ו(10.11.85), בשעה mm 3.15, מבית ן
ן המנוח, רח' וולפםון 19 ראשון לציון, לבית 1
§ העלמין הישן בראשון לציון. 1



חוםיין מול !
מובארדערפאת

5

על הצהרת ערםאת בקאהיר שבה קבע "כלליפ" של
מותר ואפור לגבי פעילות הטידור של אש־ף אי אפשר
אפילו לומר שיש בה מעט מדי. אפ לנקוט לשון המע-
טה - היא כולה אחיזת עיניים; אפ לנתחה לגופה - יש
בה אלמנט של גזענות. טיתד נגד אנשים חפים מפ-
שע ברומא ובאתונה - לא; טירור נגד יהודיפ המטיי־

ליפ בחוצות ידושליפ - כן.
עךפאת לא שינה את גישתו. כאשר הוא מצדיק טי־
רור בשטחים שבידי ישראל - הוא ממשיר להיות דבק
בטירור. והרי כפי שכולנו יודעים, עיקרו של הטירור
הוא בשטחים ומתוכם. לכן אנו סבורים, שהצהרת ערפ־
את אינה מכשירה אותו להיכלל בנציגות ירדניתיפלש־

תינית לשיחות עם ישראל.
הצהרת ערפאת היתד, מלווה בתופעה חמורה: החסות
שניתנה לה על־ידי נשיא מצרים בעצם נוכחותו לצדו
של מנהיג אש"ף בעת שהכריז על מדיניותו בנושא הטי־
רור. מובארך, שארצו חתומה על הםכם־שלום עם ישר-
אל, נראה יותר מזדהה עם עמדות ערפאת מאשר חוסיין.
בראיון ל"ניו יורק טיימס" דרש חוסיין מערפאת לגנות
כל מעשה אלימות בישראל ומחוצה לה תוך קבלת החל-
טת 242, ואילו מובארך האזין בנחת להודעת ערפאת על

המשך הטירור "רק" בשטחים שבידי ישראל.
 - מובארך צעד

בעוד חופיין צעד מעט קדימה"
אחורה. אנו חושביפ, שישראל וגפ ארצות־הברית
צריבות לקרוא את מובארך לפדר, כאן מדוברי לא

במשחק מליפ, אלא במשחק דמיפ.

למי יש המצן ?

לא נצטער אפ בתוצאה מהחקירה שעליה החליט
היועץ המשפטי, פרום' יצחק זמיר, יינקטו אמצעיפ
נגד העתון "חמצן". הדבריפ שפורסמו שפ ועודדו סע־
דה הפ מטופשיט; הרעיון על השפעתה ה"מזככת" של
מלחמת אזרחים, כולל "ההקבלה ההיםטורית" עם מלח-
מת האזדחיפ של ארצות הברית, הוא עלבון להגיון.

אף אין לקבל רעיונות דומים, גם אם ביטאו אותם
כצורה "תרבותית" יותר בעלי תארים אקדמאים כמו הפ־
רופיסורים ישעיהו ליבוביץ ועדי צמח. דווקא לאנשי
הרוח יש לומר: חכמים, הזהרו בדבריכם! על רקע הכהני־
זם הממאיר ונגעים אחרים שפקדו את החברה הישרא-
לית עלולה להיות השפעה הרסנית למלים הנאמרות

בפזיזות או מתוך חוסר זהירות.
אך עם כל החומרה שיש בהתבטאויות ה"חמצן" ושני
̂איז הסכנה שבדבריהם באה לאזן כביכול הפהפיסוריס
את החומרה שבה יש לראות את המאמר שהתפרסם בכ-
תב העת "אלף יוד", ואת ההחלטות של מועצת יש"ע
בדבר "חןקיותן" של החלטות הממשלה שאינן לרוחם

של אליקים העצני וחבריו.
אין לשכוח, כי כמה מקרב אלה המכנים עצמם
"נאמני ארץ ישראל" כבד הוכיחו בעבר הלא רחוק
שהם מפוגלים לאחוז בנשק ולפגוע בחוקי מדינת ישר-
אל. אףו אין לזלזל בעובדה שבידי "גיבורי" העתון "חמ-
צן" ובידי הםדוםיםודיפ לייבוביין וצמח לא מצויים
מצבורי נשק ואין היכולת הארגונית.שיש בידי אנשים

המקורבים ל"אלח יוד".

השלמת הכנסה
תמונת התורימ המתארכים בסניפי המוסד לביטוח
לאומי של מבקשי השלמת הכנסה היא מדכאה ואינה
מופיפה כבוד לחברה הישראלית. זה אחד הביטוייפ

של חולשת המדיניות הכלכלית.
בחורש האחרון גדל בשיעורים רראמאטיים מספר
המבקשים השלמת הכנסה והוא מקיף עוברים מהסקטו־
ריס השונים, הציבורי והעסקי. השכר בדרגות ההכנסה
הנמוכות נשחק בשיעור גבוה יותר מחשחיקה במערכת
השכר הכללית. מצב זה נוצר כבר בתקופת אפריל־יוני.
אך הקפאת השכר בתקופת ייצוב המשק, דהיינו מאז

חודש יולי, "הנציחה" מצב זה והעמיקה אותו.
שכבת מקבלי השכר הנמוך והקרובה לשכר המיני-
מום זקוקה להגנה כפולה; יש להבטיח שהיא תוכל להת-
קיים בכבוד ועור יותר מכך שיהיה לעובדים אלה יתרון
לעבוד ולא להצטרף למעגל חחיים על דמי אבטלה. נכון
שהמדיניות לבלימת האינפלאציה מבוססת בעיקר על
השחיקה בשכר. אבל זה אבסורד ששכר בעלי ההכנסות
הנמוכות נשחק יותר מהשכר הכללי במשק. צודק מנכ'ל
הביטוח הלאומי נסים ברוך הטוען כי בדרך זו נוצרת

פצצת־זמן הכרתית העלולה להתפוצץ בכל רגע.
חברח מתוקנת חייבת להבטיח שהאדם העובד יוכל
להתקייפ בכבוד מעבודתו ולא יצטרך להופיע כמבקש
השלמת הכנסה, אותה דואיפ הנזקקיפ כמעין קיצבה.
עדין: שהמשאבים יופנו למעםיק באופן שיבטיח בי
העובדים בדמות השכר הנמוכות יגיעו למינימום

סביר בלי שיצטרפו למעגל מקבלי השלמת חכנסה.

הסתה וחופש העתונות
mmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmm גבריאל שטרסמן

*י רוב להיטות ורוגז על השטויות
J / שפירסם העתון "אלף יוד", שוב
נסחפנו כולנו בזעם איךאונים על מצב
הרוח התוקפני, הפוקד אותנו לעתים
מזומנות מרי. מה שהפתיעני הוא לא
שפע הזעם והחרון נגד מחברו של או-
תו מאמר טפשי, שבו צפה את האפש-
רות, שלא יהיה מנוס מהרמת יד על
שלטון הוקי, אלא הלהיטות היתרה
שהקיפה ימין ושמאל בזעקה "עליהום:

לסגור את העתון".
ועור בטרם נרגע הוויכוח הקולני
על משמעות המאמר הנלוז הזה, וכבר
מגלה מדינת ישראל שעתון ושמו
"חמצן" רואה אף הוא אור ברחובותיה
וגם בו מאמר ברוח הדברים הללו. וגם

במקרה זה עיקר הזעקה: לסגור!
וסבורני כי בזעקות אלה שגו הכל
וגילו קנאות יתרה מדי לחוק גרוע,
שזה מכבר היה חייב לעבור מן העולם.
לא נכתבו עדיין מלים די הצורך כדי
למחות על אותו כתם מנדטורי בחקי-
קה הישראלית המודרנית, המטיל על
ארם, המבקש לערוך עתון, לקבל
רשיון מן הרשות. העובדה, שהחובה
להצטייר ברשיון מעין זה חלה הפעם
על מי שחי באריאל, מעבר לקו הירוק,

אינה משנה במאומה את הרעיון.
מי שחירות הביטוי וחופש העתונות
יקרים לו אינו יכול שלא להתפלא על
שפע זה של מוחים ונזעקים. רגילים
אנו.להלל ולשבח את פסק־הדין של
בית־המשפה העליון מלפני שלושים־

ושתיים שנה, בפרשה הידועה בשם
"בג"ץ קול העם ואל־איתיחאר נגר
היועץ המשפטי לממשלה". מסתו המ-
פוארת של השופט דייר שמעון אגרנט
באותו עניין הריהי אבן־פינה בפסיקה
הישראלית, שקבעה בכותל המזרח את
זכותנו לעתונות חופשית,.את זכותנו
ואת חרותנו להביע דעה ולדווח לצי-
בור נוכח שרירות־לבו של כל שר ופ־
קיד. מעין תיקון ראשון לחוקה האמ-

ריקנית במהדורה ישראלית.

<rV בין זה לבין תוכן המאמר
8% ב"אלף יור" וב"חמצן" ולא כלום.
מי שמפרסם מאמרים מסיתים, מריח
למרר ולהרמת יד על שלטון נבחר
וחוקי, יש די סעיפים בחוק העונשין
ובפקודה למניעת טרור ובתקנות ההג-
נה (שעת חירום) - שרבים וגם טובים
סבורים כי גם אותן צריך היה לבטל זה
מכבר - כדי להעמידו על כך לרין.

יקבעו השופטים אם הדברים שכתב
עורך העתון ההוא יש בהם סכנה מיי־
דית לשלום הציבור או הסתה למרר.
כל מדינה דמוקרטית, החפצה לשמור
על אופיה ועל שלמותה, חייבת להע-
מיד לדין עבריינים. בעיקר כאלה הע-
לולים לסכן את בטחונה. אל ניתן יר
ואל נחזק את ידי השלטון ואת ירי
פקידיו על־ידי כך שנבקש כי יפעילו
את סמכויותיהם לסגור עתונים. רי לנו
בכך, שיש להם סמכויות כאלה. אין
אנו רוצים שיהיו להם. במרינה חופ־
שית אי[ למנוע הופעתם של עתונים

בכוח צווי פקידים. האם מבקשים אנו
להמשיך באופי הקולוניאלי של
החוק־הפקודה ההוא מלפני חמישים־

ושתיים שנים?
ובכלל, מה שייכת סגירת עתונים,
גזירה בלתי־נסבלת זו, לבין הפרסום
ב"אלף יוד'' וב"חמצך? מבקש היועץ
המשפטי לממשלה להעמיד את העתר
נים הללו לדין על פרסום המנוגד
לחוק - בין שהוא מסית ובין שהוא
ממריד או כיוצא באלה דברים - יע-
מיד. אותנו, כעתונאים, חייבת לעניין
יותד השאלה, מדוע לא מחקנו עדיין
את חרפת פקודת העתונות המנדטו-
רית משנת 1933 מספר החוקים שלנו.

סגירת עתון, כמוה בסכירת פיות.

?«̂ ין זו הפעם הראשונה. שהשלט,';
%i בישראל מניף את הנשק המנדטו-
רי החלוד ההוא, אף כי הפעם כאדרת
של הוראת המושל הצבאי ביהודה וב-
שומרון. אלה גינונים פורמליסטיים.

בעניין אחר לגמרי אמר פעם בית־
המשפט העליון: "שלטון הנוטל לעצ-
מו את הרשות לקבוע מה טוב לאזרח
לדעת, סופו שהוא קובע גם מה טוב
לאזרח לחשוב; ואין סתירה גדולה מזו
לדמוקרטיה אמיתית, שאינה 'מודרכת'

מלמעלה'.
מותר לראות את הדברים גם מן
ההיבט של שלטון, הקובע מה ר ע

לאזרח לרעת.
יידע האורח ויפסוק.

אשפה ושירות דב
(בון) עפרה ישועה־ליית

ן"יח''כים מימין ומשמאל התלכ־
// i I דו", נאמר בדיווחים על הריון
בכנסת בעניין הצגת "האשםה העיד
והמוות" מאת פאסבינדר כפראנקפו־
רט, לכאורה, מה רע בכך. האוייב המ-
שותף - אנטישמיות בגרמניה - מצ-
דיק את הקואליציה מקיר אל קיר,
ופתאום כולנו יהודים. אולי חוץ מאלה
שבפרנקפורט, שלא רי להם בסטירות
הלחי שהם סופגים בגבורה מהגויים -
בכנסת הישראלית מנצל הח"כ רור
מגן את ההזדמנות להצליף גם בהם
וקורא לגנותם על שהם חיים בגרמ-

ניה...
תמיהה על השמאל שבכנסת: מה
ההתלהבות לצאת בהצהרות משותפות
עם אנשים כרוני מילוא, דוד מגן וגאו-
לה כהן, שעמרם האנטישמים הגרמ-
נים הם רק עור סוג של בני "עמלק",
שלפעמים מותר להיזקק לשיטותיו
נגד "עמלקים" אחרים? אם רוצה כנסת
ישראל להתלכד מול מחזות תועבה
גזעניים ומסיתים, היא תמצא מספיק

עבורה כבית.
הדוברים צדקו בהחלט כשהביעו
גועל־נפש מיצירת התיאטרון, העומדת
במרכז הסערה בפראנקפורט. הם נשא-
רו חייבים הסבר, עם זאת, לשאלה
מרוע זכתה ה"אשפה" המצחינה הזאת
לעלות על סדר־היום של בית־המחוק־
קים הישראלי. יש הטוענים, שפולי-
טיקאי יכול להיות מי שמסוגל לדבר
כמה שיותר על נושאים שהוא מכין
בהם כמה שפחות. הדיון ככנסת -
"התגייסות" המונית שהניבה בדיוק
עשרח ח"כים במליאה (עובדה שהתק-
שורת הגרמנית לא שכחה לציין בלג-

לוג) הניכ חיזוק לטענה הזאת.
<\רשה לעצמי ניחוש, שאף לא אחד
%£מהדוברים(או עוזריהם) אינו מכיר
את המחזה השנוי במחלוקת; דק מע-
טים מהם היו יודעים בכלל על קיומו
של פאסבינרר הנוראי אילמלא הפר-
שה; ואף אחד מחם (זח לא ניחוש, זו
עוברה) לא ניסח לשאול את יהודי

פראנקפורטיאו גרמניה, האם הם מעונ־
יינים בכלל, שהפרלמנט הישראלי
יתערב בעניין גרמני פנימי מובהק

בגינם.
אילו שאלו, היו מתבקשים לרדת
מהרעיון, ובצדק. יהודי פראנקפורט.
שפתאום גילו בעצמם את הכוח להגיד
"לא עור", הם אזרחים גרמניים, המת־
מורדים עם בעייה גרמנית. הם שמחים
לגילויי אהדה מישראל. אך אינם רו־
צים להחשב לבני־חסוחו של פרלמנט
זר, ממש כשם שלא היו מקבלים בברי
כה משלוח קומנדו של צה"ל לפוצץ

את תיאטרון ה"שאושפיל''.

9*ךר כמה יכולים פוליטיקאים ישרא־
t{ לים מחפשי פרופיל להזיק לעניין
היהודי בתפוצות, זאת הדגים לא אחר
מאשר סגן יו''ר הכנסת, רב בן־מאיר,
שהזדמן לגרמניה בעצם היום, שבו דנו
חבריו בפרשת פאסבינרר. חרף אי־ש־
ליטתו הגמורה בגרמנית ובורותו
הבולטת בנושא, לא התאפק הח"כ וקי-
בל הזמנה להשתתף בריון טלוויזיוני
על הנושא. התוצאה: מול שני משכי-
לים גרמניים חלקלקיילשון, שהטיחו
ביהודים האשמות נבזיות וחסרות־
שחר, עמד בגבורה, לברו, חבר הקהי-
לה הצעיר מישל פרידמן. האורח מי-
שראל רק גזל ממנו זמן שידור יקר
בגמגומים חסרי־פשר, שבמקרה חטוב
לא הוכנו כלל. "שירות רוב בן־מאיר"
עלה לצד היהודי בסיכוי לחכות בווי-
כוח את מבקר התיאטרון הארסי,

שהתייצב מולו.
 עתיים יוצאת כאן לאור שנאת הי-

*? הודים החבויה ומתברר, שמחקרו^
של פרופסור זילברמן, שלפיו רק עש-
רים אחוז מן הגרמנים אינם אנטיש-
מים, לא היה מופרך כלל ועיקר. הווי-
כוח על המחזה של פאסבינדר חושף.
שבעיני רוב הגרמנים .אנטישמיות"
מזוהה עם העמדה, שצריך היה לגמור
את המלאכה ולהשמיד את כל היהודים
באושוויץ. מי שמתנגד לאושוויץ -
וברור 'שגם פאסבינדר מתנגד -

משוחרר מחשד אנטישמיות... וכך יכו-
לה השכבה האינטלקטואלית לזעוק
כקוזק נגזל על הנסיון לחמוס את "חו-
פש הביטוי האמנות,''. "בעלי המצפון*
- כמו עירך .רי צייט" תיאו זומר, למ-
של - רק מתחבטים בשאלה אם לא
כדאי לוותר על החופש הזה כדי שלא
לפגוע ב"רגישויות הםובייקטיוויות
המיוחדות" של ניצולי השואה (מסקנ-

תו: לא כראי).

ף* ק קומץ לא־יהודים (והוא קיים,
I למרות הכל) מבין, שתיאור .היהו־
די" כמי שעושה הון מהרס רקמת החי-
ים בעיר; כמי שמנצל את רגשי האשם
על אושוויץ כרי לעמוד מעל החוק;
כמי ש"נוקם" ברוצח הוריו בכך שהוא
מנהל פרשת אהבים עם בתו הזונה -
הוא תיאור אנטישמי קלאסי גם אם
מלבישים את "היהודון השמן והמכר
ער" (כך הוא מתואר בטקסט) במחל-
צות משי וקשמיר, ומעניקים לו הופ-

עה של פלייבוי שוודי בדימוס.

לחיות במציאות משתנה
יוסף צוריאל ——? י 1

ךיימו פלאח, הבקיא במחזור החקלאי,
aJ מבינים היום אישים ערביים בשט-
חים, כי גם אם היוזמה המדינית תוסיף
להתגלגל בין ירושלים, רבת־ עמון,
קאהיר ו־וושינגטון, המהלכים האמי-
תיים הצפויים בתחומם יוךו אלה: המ-
לך יעמיק את מאחזיו, הסיוע הכספי
.מחוסיין וערפאת יגדל, חחתנחלויות
יתרבו והעדינות ההדדית תגבר. ןהם
מבינים, שאם יש סיכוי לפריצת דרך,
היא עשוייה לבוא רק מתוך מפלגת

העבודה.
אכל אותם אישים ערביים גם מי-
טיבים להכיר את חוסיין ויודעים מה
מנחה אותו במהלכיו האחרונים. זו
הסיבה, שהם ממעטים לדבר בפומבי.
נוח להם שהוא ייצג אותם. והם יודעים

שהוא יורע את גבולות התימרון שלו.
ברור להם כי מהלכיו אלה תואמים
את כוונותיו הגלויות של שמעון פרם.
ועיקרן: בלימת הסיפוח הזוחל של

השטחים לישראל.
שני האישים רואים בדאגה רכה את
התערערות המאזן הדמוגרפי בארצות,־
הם. השניים מודעים לחשש, שאם יהיה
סיפוח פירוש הדבר אובדן הייחוד הי־
הורי של ישראל והייחוד הדזאשמי של
ירדן. ושניהם מעריכים, שפתרונות־בי־

ניים בשטחים חשובים לשניהם.

£\כל איזה ערך יש לפתרונות־כיני־
1%ים, כשאין לראש־הממשלד, תמיכה
פוליטית מספקת לרעיונותיו. בליכוד
חושפים שרירים ובהתנחלויות מוהי־

ריס ממרי אזרחי.

ערביי השטחים הסתפקז בכמה
שבועות של שילהוב דמיון ותפיחת
אשליות. אחר־כך הוזלו שוקעים באדי-
שות המוכרת להם כל כך. כי הס יוד-
עים, שחוסיין לא.יעז לצעוד לבד למ-
רחקים. ופרס יוסיף לדבוק בעמדתו:

לא לאש"ח. בשום צורה,
כמי שמחפש כל הזמן רק את טוב-
תו וטובת שלטונו. תמיד יכול המלך
לשוב אל השיטה, שכבר הוכיחה את
יעילותה בשטחים. יציג עצמו כבעל*
בית מנושל. יבטיח סיוע כספי לנתי־
ניו. יתבע ממדינות ערב השתתפות
כנטל. ידרבן את ערפאת להיות גם קד

כע, גם צייתן, בעת ובעונה אחת.
ומי שישלם את המחיר יהיו אלה,
שישראל אינה רוצה בהם, אבל נאלצת

לשלוט עליהם.

סכיזופרניה
̂ ישראל שולטות שתי ממשלות. ן

«?» בארה־ב ובצרפת קיים משטר נשיאותי. בבריטניה יש מפל־
גת שלטון ואופוזיציה. בגרמניה ובאיטליה יש שלטון קואליציה.
בגוש המזרחי יש דיקטטורות. בישראל שולטות שתי ממשלות,
שתיהן ביחד וכל אחת לחוד. עוד יכתבו על כך דוקטורטים. לא
רק במדע המדינה אלא גם ברפואת הנפש: .סכיזופרניה כשיטה

מדינית־.
ראש־ממשלת א; מר שמעון פרס, מוכן לנהל מו"מ עם חו־
הפלשתינים בחסות בינלאומית; ראש־ממשלת ל; מר יצחק סיין ו
שמיר, אינו מוכן. אילו היתה זו סתם קואליציה, כמו כל הקוא־
ליציות בעולם, היו השניים צריכים להגיע לידי הסכמה - לכאן
או לכאן - או לפרק את השותפות. בשיטה הישראלית השות־
פות נשארת וכל אחד ממשיך לנהל את מדעיות החוץ שלו. מר
פרס מוסר הצהרות לחיוב, מר שמיר מוסר ~ באותו זמן ובאותו
עניין - הצהרות לשלילה. מר פרס נפגש עם אישים בעולם ומעו-
דד אותם להמשך פעולה; מר שמיר נפגש עם אישים בעולם
ומרפה את ידיהם. שגרירנו בוושינגטון מקבל הנחיות סותרות;
השגריר האמריקני בישראל מקבל איתותים נוגדים. חוסיין יו-
דע, שנאומו בפרלמנט נתקבל ברכה על־ידי ממשלת ישראל א'

ונידחה על־ידי ממשלת ישראל לי.

1̂ בחינה זו דומה ממשלת ישראל לשחקן רולטה, המשחק
w/באותו זמן גם על האדום וגם על השחור: הוא לא יכול
להפסיד והוא גם לא יכול לזכות. שיחות השלום לא יקוימו, אך

גם לא יבוטלו; הן ממילא לא יצליחו וגם לא ייכשלו.
יתרונה הגדול של השיטה הסכיזופרנית טמון בכך, שהיא
מאפשרת לציבור להאמין במה שהוא רוצה. אזרחי המדינה
החיים תחת שלטונה של ממשלת א' חושבים כי יש סיכוי להי-
דברות עם חוסייף, אזרחים המכירים בממשלת ל' משוכנעים כי

אין סכנה כזאת.

̂יי* ל עוד הסכיזופרניה חוגגת, אין מה לחשוש מפני משבר הרו־
/—טאציה. גם אחרי חילופי האישים ימשיכו שתי הממשלות
להתקיים, זו בצד זו, כאילו לא קרה דבר: כל אחת תנהל את
המדיניות שלה, בהתאם לתפיסת עולמה. השיטה אף תשתכלל
עם הזמן: הנטייה להידברות, שעוד צצה פה ושם כשריד מימים
עברו, תיעלם לחלוטין, ולכל ממשלה תהיה מדינה משלה. בכך

נגשים את רעיון המדמה הדו־ל־
אומית, כאשר שני הלאומים יהיו

• 
 ̂

יהודים בעלי דעות שונות, ועם
) 

,
y _, הזמן נוכל להחליט גם על חלו־

C5> Ĉ קת הארץ. ככלות הכל, כבר הי־ -*"
——•~",נב̂ד תה לנו פעם מלכות יהודה בצד ̂,

מלכות ישראל. *י

בריחה מהתמודדות
הושע ביצור י

ףןירובו של יו"ר הכנסת, שלמה
̂הלל, לפעול לפי פסיקתו של ^
'בית־המשפט העליון, שהורה לאפשר
לח''כ מאיר כהנא להעלות את1הצ־
עות־החןק שלו לדיון ככנסת, משבש
את מערכות השלטון כמדינה. לא יית-
כן, שדווקא ראש הרשות המחוקקת
יסרב למלא אחר פסיקת הרשות

השופטת העליונה.
אם שלמה הלל לא חייב להישמע
לפסיקת הדין של חערכאות, מי חייב
בכה יו"ר הכנסת מבקש לנהוג כאילו

לית דין ולית ריין בישראל.

שלוש פעמים עתר ח"כ כהנא
לבג"ץ ובכל המקרים נעתרו לו השופ-
טים. פעם קורמת אירע כדבר הזה
כנטיונו להגיש הצעת אי־אימון נגר
הממשלה והוא זכה כרינו. לא נגרם
נזק כתוצאה מכך, שכל הח''בים, מימין
ומשמאל גם יחד, הורידו את הצעתו

מסרר־היום.
האם הרמוקראטיה הישראלית כל
כך חלשה, שהיא חוששת להתמודד
עם אחד כהנא? אנו ניצבים מול מאב-
קי כוח פוליטיים בין המערך והליכוד,
הגורמים לנו נזק, שהוא עשרת מונים
יותר חמור מדברי ההבל של כהנא,
מפני שעוצמתם מפוררת את העם
מבפנים ומזינה אש זרה של שנאת

אחים.
כהנא היה ונותר תופעה שולית כזד
יינו הציבוריים והפוליטיים. להפוך את
נושא כהנא להיסטריה של ח"כים מתו-

סכלים, זו פשוט חולשת־דעת.
ך* פסיקתו החר־משמעית אמר בית־
*•המשפט העליון כי אין לחילחם
בתופעות אנטי־רמוקראטיות באותם
כלים עצמם. בכל ארצות הרמוקראטיה
מצויות קבוצות ניארפאשיסטיות כשר
ליים מימין או אנרכיסטיות בקצה הש-
מאלי, ואין משתמשים כאמצעים כל־
תי־דמוקראטיים כדי לחסלן. גם

הדמוקראטיה הישראלית מחוסנת דיה
כרי להתמודד עם בעיית כהנא לאור
היום ולא באמצעים של חוסר חוקיות.
גם התרגיל שעשו כאשר כהנא
עלה באחרונה לדוכן הכנסת, והכל
נמלטו מן האולם, הוא ילדותי. אפילו
חליכוד נגרר בכך אחר השמאל, כרי
שלא ידבק בו כתם, כביכול. חאם אין
לנו מה להשיב על דברי הבלע של
כהנא? בנקל ניתן להכותו בנשקרשלו.
מרוע לא יקום שר או חבר־כנסת מלר
מר ומשכיל ויוכיח דווקא במובאות
מתורת ישראל על דינים של .וחי
אחיך עמך' ומאור־הפנים, שבו אנו
נוהגים בגר ובתושב החיים בקרבנו.
את התשובה חזאת יש ללמד בכל כי־
תה בבתי־הספר שלנו, וזה מה שיחםן
את תלמידינו מפני טפטופי הרעל של
תורות גזעניות. בריחה מהתמודדות
היא הודייה בחולשה, כאילו אין לנו

מה להשיב לו.
%¥*למה הלל ימצא ב"רברי הכנסת"
W נאומים רבים, שהיו חמורים.
מקוממים ומרגיזים, והרעידו את אמות
הסיפים. אבל הכנסת שלנו השכילה
להתמודד אתם. כאשר אני שומע את
דברי השיטנה של ראש עיריית נצרת
הקומוניסטי, ח"כ תופיק זייאד, מעל
הדוכן, ורואה את עיניו הבורקות מאש
השנאה, וקורא את שירי התהילה שלו
לחיילים חמצריים, שהרגו את חיילינו
כשדות הקרב, אני נרעש ונפחד. אבל
אני בולע את הגלולה המרה, יודע כי
דברי הזעם שלו הם נבואות־שקר, ומ-
כין כי זה המחיר, שאנו משלמים בעד
היותנו מישטר דמוקראטי יחיד בכל
הים הערבי המקיף אותנו. זו גזירה שר

וה.
יו"ר הכנסת עלה על דרך, העלולה
לפגוע בדמוקראטיה שלנו. איננו
מפחדים מכהנא. אנו מסוגלים להתמר
דד אתו ועם תורותיו הגזעניות, בלי

לכבות את האור אצלנו.

«wra עורד: עידו ד«סנצ'«ק
^**&**+* חמרל: הוצאת מודיעין בע"מ
.*** בית דפוס .מעריב" בע־מ

תל־אביג: מערכת, הנהלה, מודעות, דפוס:
.מת מעריב", רחוב קרליבך 2 (מיקוד 61200),

ת.ד. 20010 טלפון 439111.
ידושלי0: המערכת: רחוב הלל 14 (מיקוד
94581), טלפון 221151. הפצה ומודעות: רחוב
חלל 16, שלפון 231769. מרם הפצה: שלפון

521159
חיפה: רחוב. הנביאים 29 (מיקוד 33104),
שלפון 674674. הפצה ומודעות: רחוב הנביאים

32, שלפון 673254.
באר-שבע: מערכת, מודעות ושיווק: רחוב קק''ל

90, שלפונים 37553,74973,74850.
(c) כל הזכויות שמורות ל"מעדיג".
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המשטרה מרימה ידיים

שאלות לניצב בדימוס
משה טממקין
על כשלון המשטרה להתמודד
נגד'אלימות החרד*מ
בשכונת מאה שערים

בכוף השבוע הותקפו כבאה שעריפ שני פקחי מפ והמשטרה שוב
לא הצליחה לעצור חשודיפ. יש תחושה של דרגת ידייפ, לא?

זה על זד,, יש דמיון רב ביניהם וקעה מאוד לחדור לתוכם. הבעיה הזאת"תראה, יש בעית־אמת למשטרה במאה שערים. הוורדים מחפים
מלויה את המשטרה כבר שנים רבות".

אז מד, עושיפ?
בתור יעד חשוב ולהשקיע מאמץ"צריך להחליט שהולכים על זד.
בהתאם. בפעילות מזדמנת אי

אפשר להצליח שם".
אז אולי הבעיה היא שלא רוציש י
שניגן עליהם ומונע פעילות נגדם,"אגי לא מאמין שיש מישהו
אס לזד, כוונתך? אני פשוש חושב
שזה עניין של סרר־עדיפויות
במשטרה. אס יחליטו שזה בעדיפות
עליונה, צריך בשלב ראשון להציב
במאה שערים נוכחות קבועה של
שוטרים. עד כמה שאני מבין, אין
כרגע כוונה כזאת כי למשטרה
יש מספיק מוז לעשות גם בלי זח. בינתיים אני מציע להתכונן לקראת
פורענות כאשר היא צפויה. למשל, במקרה האחרון של שני פקתי המם
— מדוע לא ניתן להם ליווי משטרתי? מדוע אנשי המס עצמם לא

השבו עיי כך שהם זקוקים להכנה לפני שהם נכנסים ללאה שערים י".
אגב, מדוע המשטרה לא משתילח פוכניפ נקרב ההררים שש ?
"כי:ה לא פשוט להכניס לשם סוכנים. זו חברה סגורה לגמרי".

עמנואל רוזן

סטנט" פתרון "אינ
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ך* עוד שאתה מדבר על הפות י הדור
//*?הנוכחי בגרמניה. ממשיכה מדינתך
בניסיון לטשטש ולהקהות את פשעי העברי.
דברים אלה אמרתי לנשיא גרמניה, פון דיצ־
קר, בדית שנערך לא מכבר במכון ואן ליר.
הנשיא הגרמני לא השיבי בתרות למענה זו
ורגעים ספורים לאהר מיפגש הצעירים עימו
אף נקרתה לו ההזדמנות להמשיך לטשטש

ולהקהות"
צעירה ישראלית נענתה להזמנת הטלווי-
זיה הגרמנית לטוס למחרת היום לגרמניה.
הצעירה, יעל גורי, נפל־ לידי התקשורת
הגרמנית. אשר עסה כמוצאת שלל רב אוזר
ההזדמנות לעשות בה שימוש בכלי שרת

במלאכת "הוכחת הפיוס".
הגב' יעל גורי מודה אף היא כי זה היה
רצונם של הגרמנים, אך טומנת ראשה באד-
מה מלהורות, כי נפלה בפח שנטמן לה כעי-
ניים פקוחות. נימוקים של .רצון להתמודד
עם בני שיחי ועם רגשותי ועמדותי־שלי',
הם הצידוק שלה להענותה להזמנה הגרמ-
נית. מצערת עד מאוד היא רק העובדד, שגם
,־דום ממאנת הגב' גורי להודות בכך, שבעצם
הענותה להזמנה הגרמנית היא נתנה יד לר-

צונם בפתרונות קלים ובטשסוש.
אם אומש השה היא צורך לנסוע לגרמ-
ניה כדי להתמודד עם רגשותיה ועמדותיה,
אין לי אלא להניע למסקנה העגומה, כי רכו-
בה לקוי ברגשותיה ועמדותיה. האם הקורס
היהודי הוא אשר גדיד להתמודד עם רגשר

תיו? האם על בני דור הניצולים מוטל להת-
מודד עם זכר הפשע הנורא ביותר בתולדות
האנושות, או שמא זוהי חובתם של בני

הרוצחים?

ך* גרמנים זקוקים לדמות כמו יעל גורי
i I כ"פתרון אינסטנט' - פיתרון מלאכותי
ומהיר לנטרל את "אות הקץ' שהם נושאים
על גבם. לפיכך, מי שנותן בדי הגרמנים את
היכולת לעשות בו שימוש לצורך פיתרונות

אלו; אץ הוא אלא תם ובלתי־נבון.
... אין ספק כי הגרמנים ידעו גם כי היים
גורי הוא משורר ישראלי מפורסם, שסירב
לבקר בגרמניה. תאמר כיום בתו את אשר
תאמר בדבר "עוון" בת על אביה. האם פותה
היא עד כדי שסומאו עיניה מלראות. כי
התקשורת הגרמנית השקה בה לא מעט דוד
קא בשל משקלו של אביה בהברה הישרא-

לית?

.אדוני תשיא", פניתי לדיר פון וייצקר
בביקורו בארץ: "6 מיליון יהודים זועקים -

פיוס בדורנו מוקדם מדיי.
ישראלים הסבורים כ' בזעקה זו אין די
ועולים ודש מהר על המטוס לגרמניה, כדי
"להתמודד עם רגשותיהם ועמדותיהם" ואשר
חושבים כי בני הנרצהים צריכים לעסוק בה-
סברה לבני הרוצחים, אכן מעוררים בי סליי

דד-
(הכותב הוא עוזר של השר משה אדנס)

זבעם השני" נת ה־ תסמו "

MKmmmmmmm אלימים העצבי ?וווו

?*ידיעה התפוצצה בבת־אזזת. תושבי מטר
I ]ל,־ צפת. קדית־שמונד* המושבים והקי-
בוצים ודו הלומי־רעמ ראש־הממשלד- מאיד
וילנר. בפגישה עם גורבאצ'וב. המכים להע-
ביר את המינהל האזרחי בגליל העליון
למימשל אזרחי סורי. כמחוךהפנים נמסד

למשטרה הסורית.
מה הייתם עושים. אתם. תושבי הגליל

העלית?
האם הייתם מכירים בחוקיותה של ההלי-
מה שכזאת - של ממשלה ואפילו של מסת?
או שמא הייתם חושבים, שפי שכך החליט -
אז שיצא מדעתי, אז - אם מסד את מולדתו
לאויב ביודעין. ביצע מעשה של בנידה? האס
לא הייתם בועידיס לו מקום בהתאם: אש
בבית חולי־רוח. אם בבית־הסוהרז ואולי -
פשוט לא הייתם מאמינים שדבר מה ככלל

ייתכן?
נא רישמו לפניכם: כך אנחנו מרגישים
היום ביהודה. בשומרון וברצועת עזה ובגולן.

ך פל דבר. 61 מוחמר פיעארים הבטיחו
J למפלגות הדתיות לבטל את התעבורה
הציבורית בשבתות בהיפה ולאכוף חופי רח-

צה נפרדים לגברים ולנשים.
בתמורה הובטחה להם תמיכת ש'ס ואגד
דת ישראל בכנסת לביטול הוק השבות. מע-
תה" לא תהיה עוד מדינת ישראל מדינת הי־
הדדים. אלא מדעת דמוקרטית בלתי־ציונית•
הסעיף המרכזי בחוק: "כל יהודי זכאי לעלות
ארצה" - לא יהיה עוד. לא העליה ולא הא-
רץ. כלומד, גם הזכות להתישבות בארץ
(בבל ארץ־ישראל), שהובטחה בחוק הזה -

תבוטל.
מה הייתם עושים? מכריזז־ם מעפילים

ארצה באופן.בלתי חוקי"?
בטוחני. שהייתם אומרים, שכאן הופרו
.כללי המשחק". .נשברו הכלים" - ואין זו
עוד הכנסת והממשלה 2&ז בוודאי הייתם
רואים בביטול העליה .תפיסת שלטון".

.מהפכה מבפנים' - וכולזרם את המיעארים
כדי להשיב את •החוק והסדר של מדינת

ישראל כמדינת היהדדיש על כנמ
רשמו לפניכם: כך מרגישים,היום מאות
אלפי ישראלים. אם לא רובם - לשמע הידי-
עות המפלצתיות על "שלמון משותף' בי-
רושלים על משטרה ירדנית בבית־לחם וב-
הכרח. על התהברות לחשמל ירדני, על
העברת שני מיליון דונם קרקע־לאוס לידי
האדב, על מסירת סמכות מעהלית ריבונית
בארץ לידי הירדנים, על נסיגת צה"ל
ל"אתרים מפויימים". על הקפאת היישובים
והפסקת ההתישבות, על התוכנית "גולן

תמורת יהודים". ועור ועוד.

ף* עתיים פרס מכחיש.
ri תודה לאל. אולי באמת אי! שהר
לשמועות. ואולי - לפי שיטת ה"כן ולא" -
ההכחשה משמשת לו פתודשעת־הירום לב-
תה דרכו. אם יתברר לו, שהבלון שהפריה -
התפוצץ. ־פוצץ בידי הערבים - ערפאת. למ-
של, שיסרב לקבל .משמעת" ולהפסיק לר-
צוח ולו ל־נ-נ חודשים ער שניכנס למלכר
דת. יפוצץ בידי אסר. שלא .ישתף פעולה"
אפילו תמורת הגולן, או שמא כידי ר"גן,
שיסרב להכניס את הדוסים לוועידה בינלאד
מית אפילו יגרום הדבר לביצוע הרוטאציה

בישראל.
כך או כך. כדאי שראש־ממשלת שמעון
פרם יקבל קריאת כיוון. קריאת אזהרה מפני
צעידה לעבר התהום - גט מן היהודים בא"

רץ"שראל:
פאות אלפים יתייחסו אל םןשלת אשר
תמע ולו אחת מן הזוועות הנ"ל. כאל ממש־
לת־ווישי ישראלית. ואליו - כאל המרשאל

פמן.
בי&ראל יקראו לו .רחבעם השני". מי
שירש ממלכה מאוחדת וגרם אפון כפול:

חלוקת הארץ ופילוג העם.

לא התבטאתי,
לא אמרתי

בכתבה ב"מעריב" 27.9.1985 יוחסו לי דברים ומעשים
שלא היו מעולם• י

לא התבטאתי .צריך להודיד לו(למר יצהק שמד) את
הראש".

לא נתקיימה שיחה ביני ובין רעיתי שבה נאמרו דברים
כנוסח .בצענו את המשימה - הדפנו את האדיב'.

לא אמרתי לאחד מעמיתי בממשלה או לכל אדם אהר, כי
גם אם ראש הממשלה מר שמעת פרס יפמרני, אלחץ על
השר שמיר שהליכוד ישאר בממשלה, שכך זה "ישרת אות".
השר אריאל שדון

עועז בדרך למו"מ מולן
היוזמה המדינית של שמעון פרס נמשכת. על־כל־פנים

מצד ישראל.
המגמות המדיניות הסותרות של מרכיבי הממשלה העיק־
דיים - המערך והליכוד - אינן מאפשרות הליכה משותפת
זו, ואף לא יציאה לדרך יחדיו, זוהי הליכה כדרך הרת־גורל.
ודאי שהליכוד יוכל להתנתק מן המהלך המדיני בכל
שעה שימצא לנכון ולהביא את ממשלת האחדות הלאומית
לירי משבר, אך הוא יינזק על־ידי כך. הוא יופיע בעיני דעת

הקהל העולמית כשובר תהליך השלום.
הסכנה ביציאה לדרך בלא קונסנזוס לאומי מתגברת,
לאור הנכונות למשא־ומתן עם ירדן, בלי תנאים מוקדמים.
אם אין מטרה משותפת, אם אץ רצון לאומי ברור שיניע את
מנהלי המוימ. תתחזק הנטיה מחוץ (וגם מבית) לפתור את

הבעיות במזרח התיכון על חשבון ישראל.
זהירות. רמתי מוקשים בדרך!

יידשליה יופו! שקד

חוג הודים בחולון
ברצע' לציין את רגישותו של מר אריה לוי, מנהל אגף
התרבות בעירית חולון. למצב הסבוך והמתוח שבו אנו היים
היום ועלי כך שיחד עם הגב' מירי גלעד נתן אפשרות להד
ריס ולבודדים לקבל עזרה ועידוד כבית .ד לכנים" בחולון

ובמקומות אחרים בחוג שניהלה גב' גלעד.
הודות לעבודתה האסורה של הגב' גלעד. אנחנו ההורים
תלמידים ואנשים.בודדים רכשנו בטחת עצמי וחיזקנו את
הדימוי העצמי שלנו והתפתהנו מבחינה אישית. התיפקוד
שלט כבית ובחברה השתנה להלוסץ לטובה. למדנו להכיר
את החשיבות של שיתוף הפעולה כין מורים. הורים וילדים.
לכדנו לבקר פחות ולעודד יותר: להקשיב יותר לזולת,

ובכך להיטיב לכולנו.
ועל כך התודה והברכה לשניהם.

הילת שרית לוי

עלנ"ם שלגו< פרסומת ק
כנהג וכמורה נהיגה ותיק, אני מתריע על מזק הגדול
האורב לכל נהג הנע בכבישי הארץ, עקב שלטי הפרסומת

המוצבים בכל פער* לרבות תחנות האוטובוסים.
I ו ־י

שלמי הפרסומת מסיחים את דעתם של הנהגים מהנעשה
בכביש וגורמים במישרץ לאיבוד השליטה על דדכב. התוצ-

אדצ תאונות - 'התגים ופצועים.
המשטרה טוענת שהנהג לא ציית לתמרותס. איך יכול
הנהג לציית לתמרורים. כאשר באותו הזמן מסתכל הוא

בשלטי הפרסומת? י
יש להוריד את הנגע הזה.

תל"אביכ יצחק בן־מדדכי

אדמות הברון בחורן
ביחס לאדמ1ת הכתן רוטשילד בעבר הירדן. שאליהן מת-
ייחס עובד בךעמ" במכתבו הגלוי לראש הממשלה שמעון
פרס ("מעתכ". s5.27.10) ברצוני להעמיד את הדברים על
דיוקם: האדמות שרכש הברון בעבר הירדן בסוף המאה
הקודמת נמצאות כחית, מזדהה מהגולן. כזמן השלטון התור-
כי הן היו במסגרת מחוז (ויליעט) רמשק. אחרי מלהמת
העולם הראשונה. לפי ההסכם משנת ג 192 בין אנגליה וצר-
פת. נכלל ההורן בשטח המנדאט הצרפתי שבסוריה. כיוס

הוא נמצא בגבולות סוריה.

נשמת השלושים של המאה שלנו הוחלפו הקושנים העד
המגיים. הישנים והבלתי־מתיקיס בקושנים הרשים אחרי
פעולות מדידת קביעת גבולות. גושים וחלקות, הם נרשמו

על שם.פיקא" מיסודו של אדמוגד דה־דומשילד.
בסוף העשור ההוא עסק הח"מ - בתוקף תפקידו כאגרד
נום פיקא - בשחרור האדמות מידי האריסים והבשרתן לה־
תישבות. מלחמת העולם השנית שלטון דשי הצרפתי ועצמ-

אותה של סוריה שמו קץ לפעולות אלו.

עם הפסקת פעולות .פיקא' ב־1957 נמסרו הקושנים
לממשלת ישראל. לא הוסח הירדני ועא השליט על אדמות

אלו. אלא אסד הסורי.

פרטים רבים ומדויקים בסוגיה זו אפשר לקרוא בספר של
צבי אילן "הכמיהה להתישבות יהודית בעבר הירדן. 1871־

1947" כהוצאת יד יצחק כךצבי, תשמיד" פרק שישי.
צהלה אברהם הדם

.ליל הבדולח"
47 שנה עברו מאותו לילה אפל. .לילה הבדולח־ שבו

נשרפו כ־800 בתי־כנסת בגרמניה הנאצית.
ועדה ציבותת מכינה חומד רקע לספר זכרת. אנו מבק-
שים תמונות ותאור קצר לאותם בתי כנסת ולקהילות. ובמי

יוחד לקהילות הקטנות. אנו מודים מראש על כל עזדד-
הכתובת למשלוח:.50 שנה לליל הבדולח", לידי ר"ד
מאיר שורץ, בוני החומה 4 העיר העתיעד- ירושלים 97500.

סחים מצרים ואש"ף מנ
(פוף מעצור 1)

242 ו־338 מייד לאחר הפשא־
ומתן שיתנהל במסגרת הוועידה

הבעלאומית.
המלך חוםיין תבע אתמול פ•
ערפאת להרחיק לכת גוער ל-
הודעה שפירםם כקאהיד — אם
'ברצונו להבטיח לעצמו מקום ב־
תהליך השלום. אף שהגדיר את
הידעתו של ערפ*ת בקאהיר (על
הפסקת דיטרור מחוץ לשטחים)
להודיע כי הוא מקבל על עצמואש"ף יצסרד "בשלב כלשהו"ראיון ל"ניו יורק סיימם", כיכ"צעד חיובי'', הודיע זווסייז ב-
את החלמית מועצת הבטתון 242
ו ־338, ליותר על פעולות טרור
בשטחים ."מחוצה להם ולהודיע
דל גכוגותו לנהל משאיומתן עם

ישייאל במסגרת ועידה בינלאו-
מית.

עם זד. הכתיר חוסיין שהוא
זדננו מצםד. מערפאת להכריז
זאת לפני שיבהירו ישראל ו־
ארצות־הברית כי הן מסכימות
לכעוס ועידה בעלאומית במת־

כינת שהתווה.
דמשק תנכידד. את התקפותיה
נגד מצרים ואש"ף והיא טוענת
נית כגיעד.'', הכוללת ויתוריםכי שגי הצדדים מבשלים "תוכי
מדחיקי לכת לישראל ולארצות־

הברית.

מהלוקת בממשלה
(פרף מעמוד 1)

שר הכלכלה גד תקבי סמר,
לעומת זאת, כי המדינה והחברה
לא יוכלו לסבול אבטלה והתמד
ספות מפעלים ולכן הוא מציע
מנוע סחרור שיוביל למיתון ו-לנקוט שורה של צעדים "כדי ל-
אבטלה". יעקבי .תומך בהורדת
העד הייבית, בהנהגת ר*ורמד. ב-
מס הכנסה, בעידוד היצוא ובסיוע

לאזורי פיתוח.
ראש הממשלה שמעון פרם מת-
נגד לקיצוץ בהוצאות הבטחון וה־
חימר ומציע כתחליף לקיצוצים —
להטיל על הציבור מלווה־חובה
כדי לספוג ממנו 150—200 מיליון

דולר.
משרד האוצר, לעומת זאת, מ-
ציע לקצץ חצי מיליארד דולר פ-
הוצאות הממשלה — בתוך כד 180
מיליון דולר כבטחון, 70 מיליון
דולר בחינוך ו־05נ מיליון דולר

בסובסידיות.
עמדת האוצר היא שאין לדבר
על קיצוץ משמעותי בתקציב ה-
מדינה ללא קיצוץ כבטחון ואילו
ראש הממשלה טרס, שאין עוד
לקצץ בתקציב הבסחון כיוון שה-
רבי עלול לפגוע בבטחון ובתע-

שיות "בטרוניות.
להצעת פ-־ס להטיל מלווה חובה
בה לעידרד הצמיחה") מתנגדיםעל ד.־.י:סר. (ולכנותו "מלווה חו-
'. ..-.לכלר. גד יעקבי ופרופ' מי־
*־־יי1 ־־יוני מאבות התכנית הכל-
כלית החדשה• בדונו אף גורם, כי
̂וץ בתקציב המדינה הוא מ- זי
דחי — גם במחיר של גידול כר

סויים באבטלה.
כמקביל לסעילות הוניר־מט־
שלתית החלימ רימו הנטשלה
לחמשיר וללחיץ על ודדפתד-
רות להכניע לעיכקי,: הורדת
שיעורי מכ-הכגכה תמורת וי-
תור על תשלופ תד£5ית השכר
פחדדשיפ הקרדכיפ. ד.כ!8דת
היא להימנע פתשלופ תופכזת

שכר כלשהן עד לכארפ.
ראש הממשלה, שמעון סרס,
עומד לחזור ולהציע למזכ''ל ה-
הסתדרות, ישראל קיםר, שההס-
תדרות לא תעמיד על יישום ה-
הסכם בדבר תשלום תופשות שכר
החל ממשכורת דצמבר, כסי ש-
הוסכם מיד לאחר הפעלת תוכנית

החירום הכלכלית.
פרס .יציע, שהממשלה תקדים
את הקטנת שיעורי מס־הכנסד,
תמורת הוויתור על תיססית השכר,

ובדרך זו יגדל שכר הנטו,
יודגש, כי תשלופ תיפכות־
השכר יככיד על מפעליפ ו־
יסכן אד. היציבות במחיריפ ש־
הלשכה מאז יללי, כי ממעליפ
יתקשו לככע אד. הימנית ה-

שכר הכוהפות.
גם התעשיינים מפעילים לחצים
על ראש ד.ממשלד. לפעול על כנת
שההסתדרות תוותר על תוססות־
השכר. לסי חישובי התעשיעים,
תשלומי תוספות השכר ותוספות
היוקד עד מארס יסתכמו בין 20
ל־22 אחיז ובכך יחזור השכר ל-
רמה שהיה ביוני 1965. התעשיי-
נים טוענים, כי זד. נטל על ה-

תעשייה.
על פי ההסכם בין ההסתדרות
למעסיקים, ישלמו המעסיקים החל

ממשכורת דצמבר פיצוי על שחי-
קת השכר שהיתר, לפני יולי. החל
ממשכורת דצמבר תשולם תוספת
שכר בשיעור של 4 אחוזים, ב-
ינואר — תוספת של 4 אתוזים
ובפברואר — תוספת של 3.5 אחו-
זים. התוספות האלה מצטברות, ר
הן עתידות להניע בסיכום ל־2נ

אחוז.
אשר לתוספות היוקר, גם אם
תוססת יוקר לא תשולם במשכורת
נובמבר, הרי לפי ההסכם יצורף
המדד של החודש למדד דצמבר
וזד' יד"מד. הבסיס לתשלום תוספת

יוקר•
מכאן שבמשכורת דצמבר תשו-
לם תוספת יוקר, מכיוון שהמדד

הכולל יעמר את ד,־4 אחוזים.
ראש הממשלה אישר בסוף ה-
שבוע, כי הממשלה תיחלץ גם ל-
עזרת ענף הבנייה, נוכח החששות
של התמוטטות חברות. הוא מסר,
כי תינתינד, הקלות כדי לא לתת

לענף הבנייה להתמוטט.
ההתיי£-ות כחודש אוקמ־בר
הפתכפה כ-4 אחחיפ כקירוב
— כר מעריכיפ כעקבות אד
מדן הלשכה המרכזית לספ-
טיעפיגץז לכיו עלו המחירים
כשבועיים האחרונים של ה-

חורש ב־1.5%.
הערכת זזאוצר היא שמדד אוק-
3̂ וכי המדד טובר עלה >ב־%

יעלה בנובמבר ב־1% בלבד.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ערכה אומדן על פי i־&» מסל
התצרוכת המשפחתי ומתברר כי
מחירי ההלבשה וההנעלה עלו ב-
חצי השני של אוקטובר כ־11.4%,
לאחר שכבר עלו בחצי הראשון
של החודש ב־1.8%. ההלבשה ו-
ההנעלה התייקרו איפוא במהלך
אוקטובר 'ב־20% למרות מבצעי
ההיזלות שסם משרד התעשיה ד

המסתי.

"תשלום שכ"דלמנכ"ל
עירית הרצליה־ כחוק"

מבקר עידית הרצייה משה
'כדי הודיע ביום ר' כי דו"ה ה־

כייץרת שנמסר לוועדה לא דן
מעולם בסעיפים שםודפמו כ־
"מעריב" ביוב שישי ובהם הזז•
כרו שכר דידה למנכ"ל ולכיז־

כד.
לדבריו "כתבת ,מעריב' קיבלה
גייר שהוצג כאילו היה זה דו"ח
ועדת הביקורת* אך היה זה מסמך

אישי של אליהו גשר''.
עוד טוען ממבקר בי אליהו נשר
יו"ר ועדת הביקורת מסעם המע-
רך פעל בניגוד לחוק פקודת ה־
רשויות (סעיף.140 ג' (א)), לפיו,
תפקידה .של ועדת הביקורת לדון
בדר'ת מבקר מידיה ומבקר ה-

מדינה בלבד.
המבקר גם טוען' כי סכומי ה־
השתתפות גשכר־דיילה, שאינם

דומים לפרסומים, אישרו לגיזבר
העירית בתקיפת המעבר מעיר ל-
עיר ולמנכ"ל בשל העובדה כ' נק-
רא מעיר אחרת. »ומים אלה או-
שרו כחוק על־ידי הנהלת העיריה.
ראש .העיר אלי לנדאו מסר ב־
האופוזיציה תנצל באופן מחפירתנובה: "לא יעלה על הדעת כי
צעדי כלנתריזם של שני אנשיי חי-

רות ותסתמר על שקרים".

פעל בניגוד לחוק וחרג מסמכויו-לדברי אלי לנדאו "אליהו נשר
תיו בכך שהפיץ מממך כשם וע-
דת הביקורת. מעשה זה של מר
נשר תינו צעד חסר אחריות מנו-
גד את החוק ואת כללי דיאתיקה
הצימרית. משום בך אדרוש את
פיטוריו מראשות הוועדה ואשמור
לעצמי הזכות לנקוט בהליכים :ו-

ספים".
תלנ5ה פרויד מוסרת בי המסמך
לא הועבר אליה על־ידי מר נשר.
יתר על בן: מד נשר הסתייג מן

ההדלפה של המסמך.

4 נהרגו ר58 נפצעו

57 תאונות דרכים
ב־

מאת מאיר הראוכני
21 איש גפצעו, פחפ 11 ש-
הועבדו לבית החולים בעפולה,
בתאונת דרכים שהיונה ביוש

ששי בשכונת גבעת המודה, ב--
טוכופיס עפולה, כאשד שני אי
של ,,אגד" כקו פנימי ה.מ־

m*m *•* %***»•• I1U ו ו| |« «?*
אמבולנסים מעפולה, נצרת ד
פיגדל העמק שהוחשו למקום
פיני 21 נפגעים, כולם פצועים

קל, בעיקר מחבטות.
11 מהנפגעים הועברו לטיפול
נוסף בבית החולים בעפולה ר
שולחו לבתיהם עד ליל שבת.

בסוף השבת היו זז5 תאעות
דרכים ברחבי הארץ ובהן !הרגזן

4 אנשים' ו־58 נפצעו קשה.
שניים מההרוגים היו הולכי רגל
(אחד מהם קטין). בין הפצועים
קשה היו 47 הילכי רגל מהם 13

קטינים.

נוי קבע לשופטת מי

התעבורה רהל הוזה
מאת דוד זוהר

ועדה למינוי שופטים איש-
ר בימים אלה פה אהד מינוי
הבע לשופטת התעבורה החי-

פנית רחל הוזח.
•השופטת חוזה כיהנה במינוי
זמני במשך שלוש שנים כשופטת
תעבורד. בחיפה. מיניי הקבע שלה
התעכב במשך כחודשיים, בעק-

בות בירורים שנערכו בוועדה ל-
עיניי שופטים, בענין כמד' תלו־
נות שהוגשו מאורחים ועורכי דין
על התנהגות מצד השופטת. בתום
בירורים החליטו כל חבת הוועדה
ללא יוצא מן הכלל, לתמוד ב-
מינו• הקבע שלה, שפירושו מי-
נוי עד הפרישה לגימלאית. השו־
פטת חווה תשוב בימים הקרובים

לעמדתה הסדירה.

המשטרה: החייל הבדווי

שנמצא מתי- התאבד
מחיץרת משטרת מרחב הג-
ליד ומממצאים שנתגלו בשטח
עולה כמעט כיודאות כי פאיז
עכדל־ג'אני, בדווי כן. 21, חייל־
גשש כצה''ל שנמצא הרוג של-
שום בערב כהו," מכוניתו הפר-
טית — התאבד באמצעית פי-
צוץ רימון יד בתוך המכונית.

יצויין כי גם לפני חודשיים הת-
אבד בדווי בן גילו של ההרוג,

גם היא ממושב יערה בגליל ה-
מערבי, בגלל אהבה נכזבת לחיילת
עימה שירת-בצה"ל. למשטרה אין
סום ראיות שקיים קשר בין שני

המקרים.

חרדה
(הוף מעמוד 1)

שח רשמית את חפגרתו לידיה.
עשר פעמים התקשרו במשד
השבת מביתו של פלאטדשרון
למשיח של עורד־הדין במילאנו,
אך לא הצליחו לאמת את הידיעה.
העתק ממנה לידי. עדיין לא קי-"ברגע שתגיע בקשה כזאת אקבל
בלתי בקשת הסגרה, ומכיוון שכך.
כנראה שהיא עדיין לא קיימת",
השיב עורך־הדין לבני־משפהתו

המודאגים.
הוודאות והמתח הם נוראיים. א-"ההרגשה כבדה מאוד, חוםר
נחנו ממשיכים לשוחח וללחוץ על
פוליטיקאים ובעלי השפעה ש-
יביאו לכך שמשרד החוץ יבקש
מאיטליה להחזיר את פלאשו ל-

ישראל", אומרים מקורביו.
(ר.פ.) צרפת דרשה בסיף ה-
שמע מאיטליה באופן רשפי את
הסגרתו של שמיאל פלאטר־שרון
- מסרו מקורות רשמיים בפאריפ
בסוף השבוע. מקורית אלה, ש-
סירמ. להזדהות, מסרו, בי בקשת
ההסגרה מתבססת על הרשעתו של
פלאטדשתן שלא בפניו בבית־
משפט כ2אריס בינואר אשתקד על

מעשי רמייה ומעילה.

משלחת
(פוף מעמוד 1)

שהתה במשך 4 ימיה כאיזור
יו''ש והזרה לירדן לפני 10
ימיפ -־ גילח מגן שר החק-
לאות, ח''כ אברהפ כץ-עוז,
כ"ערב ראיונות" שנערך כיופ
כבאר־טוביה. ־ו' במיכללה האזורית "אחרוה''
סגן השר אמר, כי גפגש עם
חבי־י המשלחת. לדבריו, "והו
ביקורה השלישי השגה של קבו-
צת העבודה, הבוחנת את רמת

גזה המערבית''.
לדברי כץ־עוז, אין הדבר מת־
מיה מאחד וחקלאי יו"ש הערבים
היביילים הצפויה של חקלאי ה-
הם אזרחי ירדן, וממשלת ירדן
לב יותר מאשר ממשלת ישראלמגלה כלפיהם אחריות "לדאבה

מגלה כלפי חקלאית".
חברי המשלחת הירדנית נכ-
נסים לישתזל דרד גשרי הירדן
בצורה ממקדת ומדווחים לממ-
שלת ישראל ולפימשל הצבאי
כשטח. שליחים של הוזקלזרם
הערבים בגדה יוצאים לעיתים
לירדן, בתאום עם השלטמות דר
ישראליים והירדנים. .באתרונד.
התעוררו בעיות סבע מחירי ש&ן
הזית, שיווק הענבים וגידול ה־
עגבגיות ביהוהז־ושומרון. בל
אלד. מחייבים תאתן עם השוק

הירדני.
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ולובסקןי מקרית־גת תוטס לבוסטון \ בתיה םוק

I מים נדירים בליבה ארה"ב; סובלת משלושה מו

!מאת עזרא ינדב
שר את המפתה של הילדה כ,זיה70,000 דולר "מכוקשיש" לאפ-
פולןולופפקי, פת 9 וחצי מקרית־
גת, לכית־חחוליפ לילדים כבופטץ
שבארה"כ, לצורך ניתוח־לכ מיוחד.
מרן מיוחדת הוקמה כפניף בנק
לאומי ־ כסרית־גת,. ביוזמתם - של
חברי עמותה הקרויה "קרן להצלת

הילדה בתיה".
בתיה נולדה כבת שניה להוריד.
ברוריה ודניאל. מייד לאחר הלידה
הבחינו הרופאים, כי משהו אינו כ-
שודד. ?בתיפקודה של בתיה. בבית־
הפעוטה מספר מומים קשים: התגלההחולים "בילינםון" .אובחנו בלבד. של
פגם גדול ?במחיצה חבין־חדרתית של
חלב, הפרוזדורים בלב הפוכים ויש

סתם במחסום הריאותי.
הילדה נותחה פעמיים, אד הרופא
המנתח הסביר כבר .אז, כי.הניתוחים
שהילדח תתבגר ולבה יוכל לשאתמספקים רק פתרונות זמניים, "עד

את הניתוח הכולל".
בתחילה נראה היה, בי הניתוח ה-
גדול יבוצע כשימלאו לד, 12, אך
עתה מתברר שאין די פנאי להמתין
וכבר השנה יש לבצעו. לאחרונה חלה
הרעה משמעותית במצב בריאותה ה-

גופני.
מנהל היחידה •לקרדיולוגיה לילדים,
המטפל .בילדה, מציין, כי הנםיון ב-
ארץ, בניתוחים מסוג זה, קטן ביותר,
וביצוע הניתוח בחו"ל מגדיל לאין
שיעור את הסיכויים להצלת הילדה.

נציגי .העמותה שיגרו למנהל •בית־
החולים בבוסטון פניה לקבלת הילדה
בינתיים 0תתו בהתרמה רבתי.כדי. לא-

® בתיה סוקולובסקי

םוף •את רבבות הדולרים והדרושים ל-
הטפה, !לניתוח, לאישפיז וליווי ה-

ילדה שם.
יהודה בן דוד, חבר מושב כוכב,
אמר, כי עד כה נאספו 10,00cn דולר,
מזה כ־5,000' דולר על־ידי תלמידי
לומדת בתיה. מפעלי תעשיה בקרית־כית־הספר "יד יצחק" בקרית־גת, שם
גת ובאזור לכיש הבטיתו תרומות ו-

הקצאת ימי עבודה.
מספר החשבון בסניף !בל"ל בקרית־

גת הוא 48190/11•

נהרגה בתאונת
עבודה במקום
בו נהרג בעלה
לפני 12 שנים

בדרייה רחמים ממושב מיטב בתענכימ
היתה אם ל~7 וכלת פרס העבודה

מאת מאיר חראוגני
• בתאונת־עפודה מחרידה שחיתול ביופ ששי
רחמים, כת 48, .אלמנה ואפ לשבמה. לפני 12 שנימ,כמושב מיטב, כחבל חתעככיפ, י"יפפתה בדרייה
באותו חודש, ניםפח שש כעלח, שעה שנהג כמרקטור

מכית־אלפא לכית־שאן והתהפף.
אלפים מתושבי האיזור, בני כל עשרת ישובי
התענבים ומישובים אחרים בעמק יזרעאל, ליוו ביום

ששי 'אחר־הצהרים את .המנוחה לקבורות.
אשתקד זכתה האשד, בפרס העבודה על־שם נמיר
בזכות עבודתה ברפת של המשפחה. היא התקבלה בבית
נשיא המדינח. לאחר שנהרג בעלה, לקחה את המשק
לידיה והפכה את הרפת לאחת הרפתות המטופחות

והמצליחות באיזור.
על נסיבות האסון נודעו הפרטים הבאים: המנוחה
הסיעה טרקטור רתום לעגלה עם מתקן לפירוק תחמיץ
לחזנת הפרות. היא הפעילה ברפת את חמתקן ולאחר
שפרקה את העגלה ירדה מתחת לטרקטור לאסוף את
השאריות שנפלו. תוך כדי כך נתפסו בגדיה בציר ההנעה
של הטרקטור ובשרשרת המפעילה את המתקן. !בגדיה
נקרעו, אך היא הצליחה להנתק ולהגיע הביתה בשארית
כוחותיה כדי להזעיק עזרה. היא הוחשה לבית־החולים

בעפולה שם נפטרח כעבור כחצי שעה.

בהלה בו־מב"0

בגלל חשד לגילוי
חולה א"ד0

הצוות חושש מהידבקות; החולה אושפז
בבידוד והמקרה לא דווח למשרד הבריאות

מאת ראובן כן־צכי
פמרבז חרפואי רמפ"ם בחיפח מאושפז זה כמה
ימים גבר שהרופאים חוששים כי חוא נגוע כמחלת
האיידפ. האיש, בשנות ה־30 לחייו, אושפז תחילה
כמחלקה פנימית כבית־החוליפ, אד כפוף השבוע

הוכנפ לבידוד.
האיש, אמן במקצועו, שחד. גארצות־הברית וחזר
לישראל לאחרונה• נראה, כי לקה .במחלה בהיותו ב־
ארה"ב ו&ף שהה שם בטיפול. הנהלת בית־החולים ניסתה
להסתיר את עובדת אישפוזו בנימוק של סוד־רפואי• עד

סוף השבוע גם לא דווח.
בקרב הסגל הרפואי, המטפל !בחולה, יש חשש
מהידבקות, על אף ההנחיות שקיבלו כיצד להמנע מכך.

ווא נת־ש צר בשל תלו אזרח שנע

דורש מהמדינה פיצוי מירבי
נתנאל עופרי היה עצור 4 חודשים וחצי בגלל תלונה כוזבת של

בעלה הקודם של אשתו •, הפרקליטות מתנגדת למתן פיצויים

מאת איה אורנשטיץ
נתנאל עופרי, אזרח שהיה עצור מעצר ־שווא
כמשך ארכעח !חודשיט וחצי כשל תלונה כוזבת
שהוגשה נגדו על־ידי בעלה הקודפ של אשתו,
פנח לבית־המשפט המחוזי כתל־אכיכ וכיקש לפ-

סוק לו את סכופ הפיצויים המירכי הקבוע כחוק.
פרקליט מחוז תל־אביב התנגד לבקשת פרקליטו
של עופרי, עו"ד שמחה זיו, .לפסוק לו פיצויים מאחר
שלדבריו לא שיתף־פעולה עם מקריו!ולא איפשר להם
לגלות כי מדובר !בתלונה כוזבת. הדיון :בבקשתו של

עופרי יתקיים היום בפני השופט חיים שטיינברג.

עופרי נעצר !במרס 1984 בחשוד בסחיטה, באיומים
ובמילפוד מכוניתו •של בעלה הקודם של אשתו, שמשון
מורחי. :הוגש .נגדו כתב אישום והוא געצר עד תום
ההליכים למשך ארבעה חודשים וחצי. לבסוף זוכה,
אך השופט שטיינברג כתב בהכרעת־הדין כי הוא
מזכה את הנאשם מחוסר הוכחות 'למרות שעשה עליז!
רושם רע. כעבור זמן געצר שמשון מזרחי בחשוד
בביצוע עבירה אחרת ואז התברר כי ההאשמות שלו
נגד עופרי היו מצוצות מהאצבע זכי הוא פיברק נגדו
ראיות. מזרחי עצמו הורשע .אחר־כך גם ,במילסיך

המכונית.

נ.ב. שלם בבנק תמורת הכלטיםים שקבלת בדואר.
אם לא תשלם - לא תזכה. אתשלום פטור מעמלת הבנק.
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 ביום

y בהגרלה שנערכי'

IL _—
זןבפרס הראשוןמרסעדו! מירושלים

J 
משרד יזחינוד והתרבות

האגף לתרבות ולאמנות מרכז ההסברה

קרן ראש הממשלה לו« אשכול

לפרסי <צ<רה

טכס חלוקת פרסי הקךן לשנת תשמ"ו
וציון יום הולדתו ה־90 של לוי אשכול ז"ל

יתקיים בהשתתפות:
ראש הממשלה מר שמעון פרק

סגי ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות
מר יצחק נבון

ויו"ר ועד הנאמנים של הקרן
מר אהרן ידלץ

ביום חמישי, א' בבסלו תשמ־ו, 14.11.85,
בשעה 17.00, ב"בית הסופר",
רחוב קפלן 6, תל־אביב.

JWa 1־—
'
קו פתוה וויו

SluS למלד"ן

עמותת המתמנים לנכסי דלא־ניידי

בכל נושא ושאלה הקשורים
ניידי) (נכסי דלאי בתיווך נדל"ן
הנכם מוזמנים לטלפן מהר,

יום שני, 11.11.85

לטלפונים הבאים.:
תל־אביג, טלי 724229 (03), כין השעות 16.00-17.00
ירושלים, טל 225005 (02), בין השעות 17.00-18.00

miromnrraxTton k̂uw* תל־אביב m מסח
מזגו הי 5»,1.11*2 נשעה 09.00 תיעךך

בזכירה פומבית
של רכוש ללא בעלים.

המכירה תתקיים ב.אולם ירון"', דחי יונק הנביא 4, ת"א.
הטובין כדלקמן יוצאו למכירה:

מכשירי חשמל, אופגיים, תכשיטים, משקפיים, ארנקים,
בגדים, כלי עבודה, מטריות וחפזנים שונים.

הקהל מוזמן
טיב הטובין שיזעטרו לםכירוד על 3ל קונה להצטייד בתעודת זהות.או למו5אינ4 המכירה רק במזומניס. אץ משטרח יס1דאל אחראית עלהערת כמש זד; מזפל ממרד אביחז! mjeym כהחזרת נחניאות לבעלים
proa, רפיה
ראש מ«רד אביחח, תיא

k~ משרד העבודה והרושה
ן המכון להכשרת שבדים סוציארים

1 מזמינים את
בוגדי המכון על כל סניפיו

לטקס חלוקת תעודות
לבוגר< תשמ־ה

vsV( שנת ה«ובל למטן

הטקס יתקיים ביום שלישי,
כ"ח בוזשון תשמ"ו(12.11.85),
בשעה 12.00, בבית אלישבע,
רח' אלעזר המודעי 17, ירושלים.

נשמת לואותבס איתנו
??lllllllllll? IIIIIIIIIIHftWWMHWiBMBWBI

1 התאחדות האיכרים מודיעה לחקלאים

 בעלי משקים במצוקה
ן

ן כל חברי התאהדות האיכרים
& ,במושבות, במושבים ובהרחבות, חברי
H אגודות ומל שאינם חברי אגודות
m שמשקיהם נמצאים במצוקה כספית

גות ללא דיחוי ליהם לפ I ע

® מבצע ארצי גגד ממעגווג וזחל אממול
בעריפ וזגדולווג ובצמתי* מרגזיים. אלפי
תומביס במאבק מד הגזענות חתמו על
גלויות שישלחו אל ?ושב־ראש חכנםת

שלמה הלל. בגלויות נבתב: "מה
שמתחולל לאחרונה בארצנו, מחייב את
הכנסת להשלים בדחיפות את התחיקה
נגד המענות". את מבצע ההחתמה

שאיימה מפ"מ, קיימו חניכי זגנועת
הנועד "השומר הצעיר" בסיסמה: "לא
ניתו לבהנא לעבור". בתצלום: החתמת
עוברים־ושבימ אמש בככר דיזנגוף בתל"
אביב, מבצע ההחתמה התנהל ללא

ה8רעות.

(כתב: יצחק בן־חוריו ן צילם: שמואל רחמני)
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החלקה בבית־הקבדות סגולה בפתח־תקוה שלפי הרישומים הרשמיים נקברו בהם עשרות
מילדי תימן, ביו השנים 49?ג-1951. איו מציבות, ההודים סבורים שמתחת לאבנים הקטנות

לא קבור איש.

מאת ברוך נאה
'יותר מארבע מאות משפחות
יוצאות תימן, הטוענות כי בש-
נים 1951-1949, בעת שהובאו
לישראל במבצע מרבד הקסמים?
־נגנבו" מהם תינוקות ונמסרו
לאימוץ בלא ידיעתם - מתבנמים
?דדם בראש העץ. יותר מעשרים
חברי כנסת, ומזכיר ההסתדרות,
:בר הודיעו על השתתפותם בכי-
נוס, בו יגובשו דרכי פעולה לאי־
תור "הילדים הגנובים". בין הב-
אים יהיו גם במה ־ילדים אבודים"
מאותה תקוםד" כיופ בני 36-34,
שגדלו בבתי משסהות יוצאות
אירופה ומחפשים כעת את 'הורי-

הם מוליריהמ.
בשנים הראשונות לקום המדי-
נה הובאו לארץ עשתת אלפי ער
לים מתימן במבצע מרבד הקסמים.

־ם שוכנו בארבעה מחנות אוהלים,
במקומות שונים בארץ, ותינוקותי־
הם רוכזו בבתי תינוקות במחנות
זעולים. חורף קשה מאד פקד אז
את הארץ; אוהלי העולים התמוט-
טו מהדוחות, המחנות דמו לעיסת
בוץ והאנדרלמוסיה בהם היתה
נתלה. יותר מארבע מאות משפ-
חות, שבאו לבקר את ילדיהן בבתי
התינוקות, קיבלו הודעות כי התי-
נוקות מתו יום לפני כן ונקברו

עוד באותו הלילה.
רבים לא האמינו, חיפשו את ילדי-
הם ומצאו אותם בחיים. מרבית
המשפחות אינן אמינות עד היום
שהילדים מתו ומשכונעות כי היל-
דים נמסרו בלי ידיעתם לאימוץ.
משפחות רבות פגשו באקראי, לא-
חר שנים רבות, את הילדים האוב-
דים שגדלו אצל משפחות אומנות.
̂עדה שבדקה את הנושא ב־

1965 קבעה שמרבית הילדים אכן
מתו. המסקנות אינן מקובלות על
המשפחות, הן מצאו ליקויים רבים
בנתונים שמסרה להם הועדה ומי
שוכנעים עד היום כי ילדיהן בחי-

ים.
באחרונה, לאחר ששוב עלתה
הפרשה לכותרות, השקיעו בני
הדור הצעיר של העדה התימנית
כסף רב בחקירה פרטית של הפר-
שה ולרכריהם הם הגיעו לעשרות
"ילדים גנובים" בכל רחבי הארץ.
בירי מארגני הכינוס היום עשרות
בקשות מוכנות לבתי משפט לפ-
תיחת קברים, בהם לדעת השלטר
נות קבורים הילדים. על ידי פתי-
חת הקברים הם מבקשים להוכיח
כי אין בהם דבר ומדובר במעשה
תרמית בקנה מידה גדול: לקיחת
מאות ילריםימבתי התינוקות במח-
נות העולים ומסירתם לאימוץ למ־

מאות משפחות
וצאי תימן, מי

הטוענות שעם
עלייתן ארצה

נלקחו מהן

נוקותיהן תי

ונמסרו לאימוץ

ללא ידיעתן -

מתכנסות היום

בראש־העין, עם

מקצת "הבנים

האובדים"

שנמצאו, להחליט

על המשך מאבקן.

שרות ח"כים ע

יהיו ישם, וגם
נציגי התקשורת

ולמית. הן הע

דורשות ועדת
חקירה ממלכתית

ובדיקת קברים,

בהם לטענת
השלטונות
קבורים יקיריהן

שפחות חשוכות ילדים.באחרונה
נפגשו הברי הועד הציבורי לאיתור
ילדי תימן האבודים עם שר המ־
שפטים משה גיסים ודרשו ממנו
שיפעל להקמת ועדת הקירה ממ-

לכתית לבדיקת הפרשה.
התקשורת העולמית מתעניינת
גם היא בסיפור "ילדי תימן האבו־
דים". המארגנים אומרים, כי לא
פחות מעשרים רשתות טלויזיה
ועיתונים בעולם שולחים נציגיהם
לסקר היום את הכינוס. "מבט שני"
מכין תכנית בנושא וצוות הפקה
מכין סרט באורך מלא על הפרשה.

בוקינאה מאת
גפ ורדה פוקס מחולון ושמוא•
ליק םייבר מבאר שבע יהיו היום
בכינוס בראש העין. שניהם בני
35, שניהם בעלי חזות מזרחית
ומבטא תימני, שניהם גדלו בבית
הודים שהגיעו מפולין וקיבלו שמ

חרבה חום ואהבה.
ורדה ושמואליק הם שניים ממ־
אות "ילדי תימן האבודים" החיים
היום בישראל ושאלה מנקרת במו־

חם: מי הם באמת הורי?
הפרסומים על הפרשה לפני
חצי שנה הביאו את השניים לחפש
את הוריהם האמיתיים. אם ירצו או
לא ורדה ושמואליק יעמדו היום

ורדה פוקס

על הבמה בראש העין ומאות זק־
נים יביטו בהם, יכהנו אותם מכף
רגל ועד ראש וישאלו את עצמם
"אולי זה הילד שלי?". מאז נחשפו

השניים מעל דפי "מעריב" לפני
כחצי שנה פנו אליהם עשרות
משפחות יוצאות תימן וחיפשו על
גופם סימנים. מזהים. שמאוליק
וורדה יעמרו על הבמה, יסתכלו
על מאות הזקנים שיושבים בקהל
ויאמרו מן הסתם: "לעזעזל... מי
מכל אלה זה האבא והאמא שלי?

כשגדלו והחלו להבין מה קורה
סביבם הבחינו השניים כי הם נר־
אים קצת ישונה מהוריהם. הילדים
בכיתה שאלו אותם לא פעם "איך
זה שאתה שהור וההורים שלך לב־
נים?" בגיל עשר "נידנדו" להורי־
הם בשאלות והם הודו כי הם יל־

דים מאומצים.

אנשים חיפשו תינוקות,
היתה לי הרגשה רעה

מאת שושנה פלג
בתעודת העולה(מפי 54218)
של ישעיח אחרק. p 65, ממושב
שתולים, מצויינים שמות בני
המשפחה: האשה גאליה (דלייה),
חילדים שמעון וחנה. על שמח
של חנח מתוח קו כצבע סגול
ובסמוך כתוב: נםטדה ב־
9.12.49. שלושים ושש שנים חל-
פו וההורים לא מקכליפ קביעה זו.
מספרת גאליק: "הובאנו למעב-
דת בית ליד ליר נתניה. אני זוכרת
עד היום כל מיני אנשים שהסתוב-
בו יחד עם האחיות וחיפשו תינו-
קות "על מנת לטפל בהם"... היתה

לי הרגשה רעה לגביהם וכשראיתי.

גאליה אחרק

שהם מתקרבים אלי הייתי מתחמ-
קת יחד עם הילדה. יום אחד חנה
הקיאה ולקחתי אותה למירפאה
שם החליטו לאשפז אותה בבית

חולים. יום יום הייתי הולכת ברגל
לבית החולים כדי להאכיל אותה

ולשמור עליה.
זכורה לי שבת אחת, השבת
השחורה שלנו, כאשר ירד גשם
זלעפות ולא יכולתי ללכת לבקרה.
כשבאתי למחרת לא מצאתי אותה
במיטה וגם לא הבנתי מה שאמרו
לי עד שנמצאה אשה, שדיברה
בשפה תימנית צנענית. היא לקהה
אותי לחדר אחר (שמאותר יותר
התברר לי שהוא חדר מתים) שם
שכבו כמה ילדים מתים. לא ראיתי
את חנה ביניהם אכל הראו לי פתק
עם השם חנה. הילדה שלנו לא הי-
תד, שם!" ־
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החלף את ה...תחתונים
סובל מאי פוריות?

!
אות והמחלות-ביד הבגדים והנעליים הברי

ממאתיוגדיפיח
הנערה צלעה בכבדות אל תוך
מרפאתו של הרופא, צנחה אל תוך
כסא ואמדה: .אינני מבינח זאת,
דוקטור, דגלי תמיד כה עייפות.
אפילו כאשד אינני הולכת למרחק,

הן כואבות".

היא נעלה סנדלים בעלי רצועות
וסוליות עץ. כדי לצעוד בסנדלים
כאלה היה עליה לשמור על רגל
נוקשה והדבר מנע מכף הרגל שלה
לפעול כראוי־הרופא פשוט יעץ לד,
להיפטר מסנדליה והסביר לה כיצר
היא גורמת לעצמה נזק. בדרך כלל
מסייעת התנועה של שרירי הרגל

לזרימת הדם ולהתזרתו ללב.
אולם סנדלי העץ הללו הגבילו
את תנועת הרגל ולפיכך גם את זרי-
מת הדם, דבר שגרם לעייפות שהנע-

רה התלוננה עליה.
זו רק דוגמה אתת מני רבות
המראות כיצד הבגדים להשפיע על
הרגשתו של אדם. בגדים או נעליים
בלתי הולמים גורמים אי־נוחות וב־

עיות בריאות.
המומחים לבעיות רגליים תמי־
מי־דעים, כי רבים מאתנו סובלים
מרגל שטוחה, יבלות וכיוצא באלה
צרות מצרות שונות בגלל נעליים

שאינן מתאימות.
למעשה, סחרחורת, נשית, מיחד
שי פרקים למיניהם וכאבי ראש נער
צים לעיתים ברגליים. רגלינו הן הב־
סיס שלנו; בלעדיהן אנו אבודים. כה
חשובות הן רגלינו, עד כי אין פלא
שהן מכילות לפחות שליש ממספר
הפרקים הניידים בגופנו. שילחו רגל
קדימה ויותר מ־50 ?אחוז משריריכם

ייכנסו לפעולה!
לכן, תוכלו לראות את חשיבותן
של הנעליים המתאימות, בעיקר אם
אתם עוסקים בספורט. נעלי כדורגל
קטנים מדי עלולים לגרום כאב נורא
כרגל הנגרם מדלקת בגיד אכילס.
לעיתים חמוך המצב עד כדי כך שד־

תש ניתוח.
,בוהן טניס" גם היא תופעה נפר
3ה בקרב ספורטאים. בוהן הרגל
כואבת ומתחת לציפורן נראה מעין
שטף ךם. הדבר נגרם מכך שהבוחן
נדחפת קדימה ופוגעת בדופן של
נעל הטניס. התרופה לכך היא ריפוד

האיזור או התלפת הנעליים.
אנשים העוסקים בג'וגינג יזדעד
עו לראות את השתן שלהם בגוון
אדום. תופעה זו נובעת מנחיתתה
של כף הרגל על המדרכה, דבר הגר
רם לעיתים לפגיעה בכלי הדם. מכ־
אן הופעת הדם בשתן. אפשר למנוע
צרה זו על־ידי' החלפתן של נעלי
הריצה בנעליים בעלות עקבים ספר
גייס עבים והימנעות מחביטה עזה

בקרקע.
כולנו סובלים מכאבי גב מעת
לעת. לפעמים נובע הדבר מהרמת

מטען נצורה בלחי נכונה או מישיכה
לא נוחה. לבוש תחתון בלתי הולם
הוא לעיתים קרובות הסיבה לאי־פר
דיות אצל גברים. התחתונים צרים
מדי או עשויים חומר המחמם את
האשכים יתר על המידה ומוריד

במידה ניכרת את ספירת הזרע.

נשים החובשות פאות נוכריות
או תוספות שיער זמן ממושך עלד
לות לסבול בקרקפתן. מומחי־עור
הבחינו במספר המדאיג של נשים
הסובלות מבעיות הנובעות מהבישה
ממושכת מדי של פאות. לדבריהם,
אין לחבוש פאות נוכריות יותר מש-
לוש שעות ברציפות. סיכות ומכב־
נוו1 שיער עלולות לגרום קטעי קר
חת. לכן, אנא, השתמשו בחן

בזהירות.

משקפי־ךאיה דו־מוקרייס הם
לעיתים הסיבה למיתושי צוואר.
קריאת טקסטים המודחים בגובה
העיניים או גבוה יותר מאלצת את
הקורא להישען לאחור, דבר הגורם

ללחץ מיותר על עמוד השידרה.
ומשקפיים בעלי מסגרת המכילה
ניקל די בהם לגרום גירויים בעור.
אנשים רבים סובלים מפריחות כל
אימת שהם באים במגע עם חפצים

מצופים ניקל.
התקפות סחרחורת נובעות לעי-
תים קרובות מלבישת בגדים הדו-
קים מדי. גברים שצווארוני מתנו-
תיהם הדוקים מדי עלולים לחוש
סממנים דומים לאלה של התקף־לב
משום שזרימת הדם בגופם מוגבלת.
ברגע שיחליפו את בגדיהם כבגדים

רחבים יותר, ההתקפים יפסקו.

בדה -נד3א# חוזר למע
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־הנשיא היוצא של מכון וייצמן, ®•ופי

לות מחקרית מיכאל סלע, חוזר לפעי

> סונים. .. • סוק בפיתוח חי מלאה-ויע

סינטטיימז, אספקה מכוונת של תרופות •
טרשת.י• י

בגוף!גד~סרטן; ותרופה נגד'
י נפוצה ?

a אברהם פלג
הנשיא היוצא של מכון וייצמן, סדום' מיכאל

סלע, יחזור לפעילות' מחקרית מלאה בתחום מוטח־ .
יותו - אימונולוגיה. בראיון ל"מעריבי הוא מציץ
כי בתחום המחקרי יתמסר לפיתוח חיסונים פיננד
טייפ, אספקה מכוונת 'טל תרופות לאזורים נגועים
בסרטן, ובפיתוח תרופה נגר טרשתיגטוצח. בתשו-
בה לשאלה מדועפדשמתמקידו,משיב המדען:

. .אילו.קיבלתי עלי עוד קדנציה נוםפח, פירושו־
היה עוד חמש שנים בתפקיד,שוחק זה שאינו מאפי
שר פסילות מחקרית מלאה. ואילו עתה. בגיל 61,
אני עדיין יבול לחזור לפעילות מלאה במחקר. 'אני

חוזר למחלקה לאימונולוגיה במכון.
באיזו מידה נפגעה פעילותך כחולד?..

יכולתי לעבוד רק חלקית. אינני מכיר נשיאים
של מוסדות.מדע שממשיכים לעבוד באורח רציני
כחוקרים.''ואף על פי כן, פירסמתי ב - 10 השנים

האחרונות כ -100 עבודות מדעיות.
במה תעסוק עתה? , ,

בפיתוחי חיסונים ותרופות כמפורט לעיל, וכמו כן
י מצפה לי כבר זמן רב כתיבת ספר על אנטיגנים'
סינטטיים, אשר אתי המודל שלהם אני פיתחתי. אם

אני לא אעשה זאת - מי יעשה זאת? ? י
יש הטוענים שבתקופת כהונתך אומנם התרחב
והתבסס המכון, אך לא הושגו בו הישגים מדעיים
די צורכו של מכון מדעי בעל חיקן ושם עולמי

כאלה של מכון וייצמן.
לטענה זו אין שחר. יש לנו הישגים משמעותיים
במדע. טיפחנו חוקרים שהגיעו לשורה הראשונה
.במחקר. אני חולק על־הדעה כאילו אין תפוקה מחק־
ירית מספקת, יתכן ודעה זאתי נובעת מטעות אופטית:
ב-20 השנים האחרונות עלה חלקו של המחקר המע-
רב אירופי, בצד זה של האמריקני - ולכן ירד כוחנו

הפרופורציונלי במערך. המדעי העולמי.
האומנם מסתמן משבר כמחקר הישראלי,

כתוצאה מן הקיצוצים התקציביים?
אין ספק שהקיצוצים התקציביים פגעו במכון
וייצמן, 'כשם שהם פגעו במוסדות המחקר האהרים.
הפגיעה החמורה תורגש רק בעוד כ־15 שגה, אך
לתיקון המצב יידרשו עוד כ־15 שנים." עד כה לא
היתה בריחת מוחות רצינית מן המכון.מן הסגל הק־
בוע איבדנו רק ארבעה מדענים ועוד אחרים אורזים
מזוודות... אך ידוע לי שממוסדות אחרים היתה ברי־

חח מוחות.
באיזה תחוכ הפגיעה העיקרית?

במיכשור וציוד. אי אפשר לנהל מכון מדעי מן

|
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אחוזים. מצבנו הכספי קשה, וזה למרות שעם כניסתי
לתפקידי כנשיא הכרזתי כי נסתיימה במכון התקופה

ההרודיאנית. היינו תקופת הבניה הגדולה.
כיצד תסביר את העובדה שעד בה לא קיבל א,?
מדען שלבמ - ולא של אף מוסד מדעי ישראלי אחר

- פרם נוכל?
וכמה פרסי נובל קיבלו היפנים' וכמה פרסי נובל
קיבלו הצרפתןמ או הגרמנים, מאז מלחמת העולם
השניה - ספורים. פרופיסורים שלנו מועמדים מד־

פעם בפעם לקבלת הפרס אך מגיעים עד הסף".
כיצד אתה רואה את עתיר הממן לקראת שגת

?2.000
לא פרוייקטים גדולים שדורשים הרבה הוקרים

וכפף. עם זאת נמשיך בהשקעה במחקר.
מחו הישגך הגדול ביותר כנשיא חמכון?
הקמת עתודה צעירה של חוקרים מצויינים.

 nr וגל
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צריה שת החורף שלו בשווי 1ת לתופ נסוף אפשחי אי

36 בתי מלון ב 18 אתרי נופש

17 בתי מלון ב 5 ערים

ושד ושד רות נופש ב 14 אתרים ות זי מא

לחופשת החורף בשוויצריה אין צורך לילורר תאבון.
כל אחד מאתמ חולם על חופשה כזו. אך על ההצעות של סמיסאיר לחורף זה, כדאי גסכדאי להרחיב. בואו

נטייל קצת בשוויצריה.

דיות נופש - בית חלומותיך
אתם עכשיו ^leukerbad. מחכה לכם שם דירת נופש חלומית(וזה לא הגזמה) הכוללת: מצעים, כלי מטבח,
טלוויזיה, רדיו, שטיחים מקיר לקיר, אח בוער ומה לא... עבור חלום שכזה אתם משלמים ל-7 ימים ־.319

פר''ש ל-4 נפשות, כלומר 80 פר"ש לשבוע מלא לנופש אחד! זהו הלהיט של חורף 85/86. כדאי להגשימו.

יבהר-כיףבעיר סק
interlaken̂. אם אתם לוקחים את הילדים, או אם רצונכם לשלב ̂זופשת סקי קצרה עם בלוי עברמ 

וקניות בעיר, זה המקום. י
סוויסאיר מציעה לכם חמלת נופש במחיר מיוחד לסוויסאיר ישראל ־.759 פר''ש. וזה מלל 7 ימים, חצי פנסיון
במלון מפואר(4 כוכבים) עם טלוויזיה ווידאו בחדר. ובנוסף שמע מטי לרכבלים, באזור הסקי של יונגפראו ו־7

שיעוריסקיי

איזהגופשפנטסקי!
בואו נעבור לאחד מ-18 אתרי הנופש המרתקים של שוויצריה, קחו לדוגמא את brigels - חבילת נופש, 7
לילות חצי פנסיון, במלון 3 כוכבים במחיר מיוחד לישראל:405 פר''ש. באתר תמצאו בריכת שחיה מקורה,

סאונה וסולריום והעיקר, אווירה חמימה...
סוויסאיר מציעה החורף, אפשרויות טפש מרתקות באתרים מקסימים, בין האגמים והה השלג הנצחי. ממש

פגטסקי! .

מלון בשוויצריה - כמו בונבוניירה...
davos, שם מחכה לכם מלון sun star הידוע, המסמל יותר מכל מדוע מפורסמת שוויצריה הגעט̂ 
במלוגותיה. מופת לשרות אדיב, גקיון, אווירה חמה והכנסת אורחים. davoso, אתר חורף מבוקש מאד,

. תשלמו־בדצמבר וביטאר 78 פר''ש ליום, לאדם בחדר זוגי, לחצי פנסיון. כדאי להזמין בהקדם.

מי ברכב, מי ברכבת
סוויסאיר ממשיכההשנה בשיתוף פעולה עם "באדג'ט" ומציעה גם החורף תנאים מיוחדים לישראלים:י טוסו
עם סמיסאיר ותהנו מרכב חינם! תחוייבו רק על קילומטרז' עד תקרה קבועה. מעבר לתקרהזו לא תשלמו

אפילו פרנק אחד! זיכה, בשוויצריה לא גובים מע"מ על השכרת רכב וגם עובדה-זו מוזילה את המחירים.
,"swiss holiday card" עכשיו נעלה על הרכבת המפורסמת של שוויצריה. סוויסאיר ממליצה על כרטיס
המאפשר נסיעה חופשית בכל מערכת הרכבות הלאומיות בשוויצריה, במחיר 170 פר"ש ל-8 ימים או 145

פר''ש ל־4 ימים. אל תאחרו את הרכבת, החורף כבר בפתח...

...7.50 לבוקרב־ כ
, גם בחורף, כל בוקר יוצא מטוס סוויסאיר מישראל בשעה טחה, זו הדרך שלכם להתחיל את שוויצריה, כבר

בכסא המתוח במטוס.
השלג מחכה לכם, אפשר להתחיל להתרגש. נצלו את המחירים המיוחדים לישראלים, אשר סוויסאיר אירגנה

עבורכם.

̂,?M ג?? ?י? ?? ?? <?? ו  ̂ לקבלת מידע מפורט יותר, שלחו את התלוש הרצ"ב
 לכבת־ סוייסאיר מ'

 ̂
ונשלח לכם המתה את החוברת הצבעונית "פנטסקי 85/86".

החורף מחכה לכם במשרדי סוויסאיר ואצל pw הנסיעות שלכם. fi ת.ד. 3511 תל־אגיג 61034
? נא שלחי אלי בהקדם האפשרי את
להתראות. | חוברת "מגטסקי" לחורף 85/86.
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וחד ואפילו אלכוהול, שתיה חמה, מזון מי

תרופות - אין בכוחם לסלק את המחלה
מיוחד ל"מעדיב"

כולנו לוקים בהצטננות מדי
שנה, ולכולנו התרופות המיוחדות
דהחכיבות שלנו נגד המטרד הזה.
,אך דוס ככולן של התרופות הללו

הן בזבוז זמן וכסף.
רבים סבורים שלגימת קוניאק
תחיש את המרפא. אין זאת
כך.משקאות אלכוהוליים מרחיבים
את נימי יזדם, מגבירים הזעה ומורי-
דים את טמפרטורת הגוף. אם אינכם
במיטה, מכוסים היטב, אתם עלולים

לחוש צינה של רוח קוטב.
אלכוהול לא יהרוג את נגיפי
השפעת המקננים בגרונכם. הוא אינו
הורג נגיפים כלל. להיפר, צריבת
האלכוהול בגרון עלולה להגביר דל-

קת קלה.
יש הטוענים כי שתיה לשוכרה
כשאתה מצונן תסייע לכוח הרצון
שלך להתפטר מההצטננות. שוב לא
נכון. השתיינים אולי שוכחים לרגע
מההצטננות, אך שתייה מרובה רק
מנמיכה את סף ההתנגדות של הגוף
וחושפת אותך יותר להידבקויות.

אל תתגברו על ההצטננות,באכי-
לה מרובה, ואל תרעבו כאשר יש
לכם חום. איכלו רק כשמתחשק.
להתמלא באוכל בעת הצטננות אינו
מסייע. מערכת עיכול עמוסה מדי
מעמיסה על מאגרי הבריאות של

הגוף ועל האנרגיה שלו. .
ישנם המאמינים שאץ להתקלח
בעת הצטננות. אין סיבה שלא, אך

יש להישמר מפני אוויר קר או הם
מרי.

וישנם גס כל אותם המאמינים
בפנצילין או אנטיביוטיקה כנגד הצ-
טננות. הם רק מחפשים צרות לעצ-
מם, כפי שהרופאים שלהם כוודאי
אמרו להם. המוצרים הללו נועדו
למלחמה בחיידקים בלבד, ולא מגי-

. פי הצטננות ושפעת.
לעתים ממליצים בפנינו על ויט-
מין סי. כתרופה מונעת הצטננות.
אולם מבחנים רחבי היקף שנערכו
במרכז לחקר ההצטננות בסולסברי,
וילטשא"ד שבבריטניה, הוכיחו כי
לכמויות גדולות של ויטמין סי. אץ
. שום תכונות מניעה של הצטננות.

האספירין לא ימנע ולא ירפא
הצטננות, רק עמד חום. אך אם יש
לך חוס, מוטב לגשת לרופא. אם יש
לך חום עם סימפטומ?ס של הצטנ-
נות, אזי עלולה להיות הסתבכות
במשהו רציני יותר מהצטננות, גש

לרופא.
חוקרי ההצטננות סבורים, כי
נגיפי המחלה שוכנים - מבלי שיגר-
מו נזק - בכל גרון ובכל תעלת אף
של כל אהד. ?זם רדומים עד ש"גורם
אקס' מניע אותם לפעולה. הגורם
יכול להיות מתת עצבים, מתת פתי
או נפשי. אין בידי המדע המודרני
לעשות יותר לסילוק הצטננות. תדר
פת הסבתא נותרה בעינה: לשכב
במיטה, להתכסות ולהרגע. כל יתר

האמצעים הם סיפורי סבתא.

תן להצטננות
לעשות את שלה...



חיה חדד אינה יחידה
תהילה עופר

חיה חדד, אשר בעלה עמוס
חדד לקח אשה נופפת על סניח,
על־סי היתר מאת בית הדין הרבני,
היא אחת מתוך 91 נשים במצב
דומה, אשר שמותיהן הגיעו לנע־
מת, מאז התחלו הלשכות המשפ-
טיות של תנועת הנשים למפל בנו-

שא הביגמיה.
כיום מקבלת חיח חרר סיוע
משפטי מאת הלשכות המשפטיות,
המשתהות פעולה במקרה שלה עם
עורך הדין שמינה לה בשעתו משרד
הרווחה. גב' חדד סיפרה לאמצעי
התקשורת שילדיה באו אליה בטע־
נות שהיא .עושה להם בושות", בכך
שרצה עם סיפור מצוקתה לעתונות.
על כך אומרת מזכ''ל נעמת מאשה
לובלפקי, שגב' חדר לא פנתה אליה,
אלא שמה היה כלול ברשימה של

לנעמת רשימה של 91
נשים במצב דומה לזה
של חיה חדד, אשר

בעלה לקח אשה שניה
על פניה, בהיתר בית
הדין הרבני

91 הנשים אשר לבעליהן אושר לק-
הת אשה שניה. כמחצית המקרים
הללו אושרו סופית והאהרים נמצ-
אים בהליכים שונים בבתי הדין

הרבניים.
במסגרת הטיפול של נעמת
במקרי הביגמיה, לרבות המקרה של
הגבר מנאר־שבע שקיבל היתר לש-
את אשה שניה בנימוק .ג' בנות",
הוזמנה גב'.לוכלסקי, ב־ 21 באוקטו-

בר, לשיחה על־ידי שני הרבנים
הראשיים, הרב אברהם שפירא וה-
ראשון לציון מרדכי אליהו. הם הב-
הירו לה שאינם מעודדים ביגמיה,
אלא כאשר אין כל ברירה אחרת,
ותמיד - ברוח ההלכה. מזכ־ל נעמת
נתבקשה על־ידי הרבנים הראשיים
לשתף פעולה בנדון ולהביא לידיעת
הרבנות מקרים שיגיעו אל הלשכות

המשפטיות.
לובלסקי פנתה בכתב לרבנים
הראשיים גם כמקרה של חיה חדר,
ברגע שהמקרה הפך לדחוף, בגלל
צו הפינוי שלה מהדירה שמכר בע־
לה, עמום הדד. הרבנות נתבקשה
להתערב להקלת מצוקתה, כמחווה
של רצון־טוב. מצד שני, פועלת נע-
מת גם במישור של בית הדין הרבני
בתל־אכיב ובית המשפט המחוזי,
בתביעה להסדיר לחיה חדד זכויות
בענין רכוש, מזונות וכיוצא באלה.

הוא אוכל,
היא מביטה

mfflSiasmP n̂ih0! • 0 I!l-\?יי
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שאלד,: לעתים קרובות אני יוצאת כערב בחברת יח-
די למסעדה או לבית־קסה. לפני כמה שבועות התחלתי בדיא-
טה של הרזיה ולאחר ארוחה דלה מאוד בביתי, מוקדפ לפנות
ערב, אמני אוכלת עתר. אינני מזמינה, איפוא, מאומה אצל
המלצר וכך קודח שידידי סועד לבד, בעוד אני יושבת ומבי-

טה. ברור שזה פוגע בהנאתט המשותפת.
תשובה: טוב תעשי אם תוותרי באותו ערב על,ארוחת
הערב הדלה" שבביתך - מתור שיאפשר לך להזמץ דבר מה
שמתאים לדיאטה שלך במסעדה. כך תיהנו שניכם הרבה יותר.

פתרון פשוט, נבוך

תשלום בעד שיחת טלפון?
שאלה: האפ נהוג לקבל מאורח, שהשתמש בטלפון

בבית מארחיו, תשלום עבור חשיחהז
תשובה: על פי רוב מסרבים המארחים לקבל תמורה
בעד שיחה מקומית בודדת. שיחה יותר יקרה. כגון שיחה בינ-
עירונית או שיחה לחוץ לארץ - היא על השבץ האורח. עליו

להגיע מראש לשלם עבור שיחה זו.

הבלגה על הרגשות
שאלד-• יש בלבי טינה קשה בלפי קרוב משפחה של
בעלי ולמ אני נמנעת מלהיפגש אתו. במשפחה יודעים זאת.

כשהתברר לי, שאותו צעיר הוזמן כמונו לסעודה שהתקיימה
במת חזתנתי, קמתי מהשולחן ועזבתי את הבית. חזתנתי

נעלבח וגם כעלי מתרעם עלי. האם טעיתיז
תשובח: כאשר שני אויבים בנפש מוזמנים לבית אחר,
עליהם להבליג על רגשותיהם, שכן כל התפרצות יש בה כדי
לפגוע במארה, השואף ליצור אווירה נעימה בביתו. התנהגותך

היתה, איפוא, פזיזה ובלתי שקולה.

נוג מים לצמאון, קפה לתע
שאלה: ידיד מבני המיעוטים כיבד אותי בספל קפה.
עפ הקפה הוגשה גם כוס מים. איך היה עלי לנהוג: לשתות
קודם את המים או את הקפה? או שמא מקובל ללגום קצת

מזה וקצת מזה?
תשובה: המים נועדו לרוות את הצימאון והקפה - למ-
ען התענוג. לס שותים קורם את המים ורק אהד כך לוגמים

לאט לאט מן הקפה.

הגתה הראשון זוכה
שאלד" כיצד נוטלים אוכל מצלחת הגשת כשבצידה

tp ומזלג?
תשובה: ביד הימנית אוחזים ככף, בשמאלית - את
המזלג. את הכף מכניסים מתחת לנתח ואילו במזלג מהדקים
מלמעלה - פן יתחלק הנתח מהכף. נאה לקחת את הנתח
הראשון שעל צלחת ההגשה, גם אם זה שאחריו הרבה יותר יפה.
המוצא - (במקרה של הגשה בלי מלצר) להעביר את צלחת
ההגשה לגברת שלימינך בתקווה" שהיא, בהיותה מאוד מנומסת,
תיקח לעצמה את הראשון. הערה נוספת: המזלג מהדק את
הנתח כששיניו כלפי מעלה - כדי שלא יחדור עמוק בתוך
הנתח ויקשה על נחיתתו. .יוצאת מהכלל• מנת העוף: אם הנתח
.הראשץ הוא כנף, אך אתה מעדיף רגל, אינך חייב לקחת את
הכנף. קח לך רגל, וזאת מבלי לחטט בין חתיכות הרגליים כדי

למצוא דווקא את הגדולה והיפה שביניק.

חנה בבלי
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י ?*ממשלה תדון בישיבתה
II j היום לאחר הסקירות, בין
\ השאר, בשינוי תוכנית המית־
אר של אשדוד (אתר דרום,)
\ לצורך הקמת נמל הפחם. השר
h יגאל הורביץ יגיש̂ ערעור על
'> ההחלטה שנתקבלה בוועדת

' השרים לכלכלה על הקמת
,'{ נמל עמוק מים באשדוד. לישי-

, יבה תובא לאישור ההחלטה
. \ לחלוקת הארץ למחוזות חד־
,| שים. אבל שר הפנים יבקש
.; בישיבה לדחות ביצוע ההחל־
זי טה ל-6 חדשים, בנימוק שמ-
שרדו עדיין לא מוכן לביצועה.
; שר העבודה משה קצב יביא
בשם שר השיכון דוד לוי הנמ-
צא בחו"ל, הצעת החלטה
י; להעדיף קבלנים מקומייס במ־

,. כרזים בינלאומיים להקמת
ולביצוע עבודות הנדסה בי-
, ! שראל. 'כן. תדון הממשלה במי־
\ נוי מנכ"ל חדש לרכבת ישראל.
המועמד הוא אליהו ברק
אל"מ(מיל.) ומי שהיה שגריר
י ישראל בקולומביה ומנכי'ל

' :
,\ מפעלי רכב אשדוד, ומנכ"ל

משרד התקשורת.
?v ? י ?־'

ן במה תדון
משלה ' המ

rgiTB m "| n שר החוץ של דרום־אפריקה, ביק בותה בגיינס ובסינור
J RJU- 9\ מציע ממתק לילדה חביבה, בתו של חבר מפלגתו, בעת

כינוס ביוהנסבורג.
rfffikrfSk _ י . . .

פרהה" בעל תואר ד"ר "

tnj א רק על נושאים פוליטיים דיברו ביניהם ראש הממשלה, שמעון
/ פרס והנשיא דונאלד רייגן בפגישתם האחרונה. פרס שמע מפי

רייגן וידוי אישי קטן הקשור בישראל.

רייגן .השוו־
יץ" באשני פרס
ער כמב הוא גאה
לשאת בתואר ד"ר
לשם כבוד. שקי-
בל .מטעם מכו!

וייצמן למדע.
פרס סיפר כי
רייגן אמר לו:
•0רס "כשהייתי איש
צעיר ניסו כל חברי לשכנע אותי להיות
קצת פחות 'פרחח' וקצת יותר אקדמאי.
הם לא כל כך הצליחו במלאכת השכנוע.
אבל כפי שאתה רואה הצלחתי בסופו
של רבר במסלול שהם יעצו לי, אתה
הרי רואה שעכשיו יש לי תואר' ר"ר".

o®o
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ויכוה
על פרס

ן?* פרס הספרותי החשוב ביותר
\ !בבריטניה, ה"בוקר", הוענק
בימים אלה לסופרת הניו־זילאנ־
דית - שדם ילידי-האיים המקו-
ריים, המאורים, זורם בעורקיה -
קרי יומ. שוויו של הפרס מגיע

ל-15אלףליש"ט.

אבל מי שס־
בור שהזכייה תע-
בור בשלום, אינו
אלא טועה. יש
מבקרים הסבורים,
כי הרומאן "אנשי
העצם" אינו ראוי
לפרס, ובין ששת
הרומאנים שעברו
•יום את הניפוי הרא-
שון והגיעו אל השלב הסופי יש כאלה

העולים עליו שבעת מונים.
גראהאם לורד, שסקר את הספר הזו-
כה ב"סאנדיי אקספרס", טוען, כי.אם
אומנם הרומאן הוא, באמת שונה ופיוטי,
הרי הקוראים ייווכחו לדעת שהוא איטי
לבלי־שאת, יומרני וכתיבתו עשוייה יתר
על המידה''. הרומאן מתרכז ביחסים המ־
שולשים שבין פסלת בוךךה, החיה על
שפת הים, ילך שותק התלוי בשפת-ה־
סימנים, ואביו הלוקה בהתפרצויות אלי-

מות מעת לעת.
קרי יום בת ה-38 עצמה לא נכחה
בטקס החלוקה של הפרס ובסעודה הוד
גיגית, שנערכה בבית העירייה ההיסטורי
של לונדון, שכן היא שוהה כעת בארה"ב
כדי לסייע במסע ההפצה של הספר

במהדורתו האמריקנית. .
מן הסתם תמצא הסופרת ניחומים לא
רק בעובדה שהשופטים מצאו שהרומאן
הוא"ספר מבריק, המעמיק להתכונן בנד
בע האךם ופוךץ לתחומי ספחת חד-
שים", אלא גם בהצלחה המסחרית המר
בטחת ליצירה שזוכה ב"בוקר". •41* .

שבעה
הישגים

I ךן "כ שמחה דיניץ, שכיהן בעבר
I !כשגריר ישראל בוושינגטון,!
ערך בישיבת ועדת החוץ והבט־ן
חוו חשבון נוקב עם יריביו מן|
הליכוד. ־ 8

הוא חישב ומ־ <;
צא, כי בעור ראשן
הממשלה שמעון*
סרס דיווח לכנסת ן
I על שבעה הישגים
שהיו לו בעת מס־ן
עו האחרוןן
I בארה''ב ובאי רו־
פה, הרי כנגד זה|
•ייגיץ עומדים ארבעה |ן
הלאוים של הליכוד ושלושה לאדם של ע
II ועידת חרטום הערבית. כלומר המצב תי־
קו בין פרם לבין הקואליציןז של הליכוד!
H ומדינות הסרוב הערביות. אי לכך מאמין
דיניץ כי ליוזמת פרם עדיין סכויי הצל־ןז
M e•• .תה טובים

מועדון
ום שיק

ךי אש עירית עפולה ח"כ עובדיה
I עלי הציע בוועדת הפנים של
הכנסת לעודד הקמתם של הו-
סטלים וישיבות לחוזרים בתשו-
בה מקרב אסירים משוחררים,
כדי לקדם את השתלבותם בחב-
רה ולהפכם לאזרחים מועילים.

מנכ"ל הרשות
לשיקום האסיר
אכרהמ הוסמן
מסר לוועדה כי
אכן כבר הוקמו
שני הוסטלים כל-
ליים לאסירים
משוחררים במקו-
מות מרוחקים
• עיי ממרכז הישוכ.שם
מכינים אותם להשתלבות מחודשת בע־
בודה או כלמודים. הדבר נעשה בשלבים
וללא חופזה כי מעבר מהיר מרי עלול
להכשיל את תוכנית השיקום. הבשורה
החדשה של אברהם הופמן היתה כי מכי-
נים עתה תוכנית להקמת הוסטל לאסי-

רות משוחררות במשותף עם נעמת.

בל־בו שלום לאופנה,
שנפתח בחיפה, מבטיח
מחירים זולים מאלה של
אחיו בתל־אביב * לכל

מוצר שנ< מחירים: המחיר
המומלץ על־ידי היצרן,
והמחיר המוזל * מנהליו
מבטיחים בעתיד מחיר
שלישי - של מבצעים

מיוחדים

בתצלום: מיתקפת קונים על בל־בו
שלום החדש בחיפה
(צילם: אריק בלטמשטר)

ראובן בן-צבי
נשות חיפה לא תצטרכנה עוד להדרים לתל-אביב
למסע קניותיהם. מזח כמח ימים פתוח במרכז פנורמה החדש
על הכרמל בחיפה "בל-בו שלום־ לאופנה, המהווה, לדברי
מנהליו, מרכז חאופנח הגדול כיותר שנפתח אייפעפ בארץ.

שלוש קומות יש בכל-בו החדש: קומה לאופנה צעירה,
סריגים, בגרי ים, אופנת גברים, לבנים, גרביים, נעלים, אביזרי
אופנה, תיקים וחגורות, תכשיטים ושעונים. בקומה השנייה,
אליה מגיעים במדרגות נעות חדןשות, נמצאת אופנת נשים
אלגנטית, אופנה ספורטיבית ליום יום, בגדים במידות גדולות,
אופנת חסכון, בגרי עור ופינות רבות' אהרות. הקומה השלישית
מוקדשת לבגדי ספורט, נעלי ספורט, בגדי ילדיים ולבני נשים.
כל מוצר בכל-בו החדש מצוייר בשני מחירים. האחד -
המחיר המומלץ על־ ידי היצרן, השני - המחיר המוזל של
הכל-כו. זאת, לדברי מנהלו גיורא איזק וםמגכ''ל כל-כו שלום
לקידום עסקים ופיתוח, חיים רגב, כרי להיות זולים יותר מאח-
רים. היום המחירים בחיפה זולים מאלה של כל-בו שלום

בתל-אביב, ויתכן מאד שבניגוד לעבר, יהיו אלו נשות תל-
אביב שיצפינו לחיפה לעריכת קניותיהם. חיים רגב אף מבטיח
כי לא ירחק היום, והמחירים בתל-אביב ישוו לאלה שבחיפה.

מאז נפתח מרכז האופנה הוא הומה אדם, אם לשם קניות
ואם מתוך סקרנות. 60 עובדים מועסקים במקום, אחרי שעברו
הכשרה מתאימה בכל-בו האם בתל-אביב וישרתו את הקונים
משעה 9 בבוקר עד שבע בערב, אם אפשרויות לפעול גם

במוצאי שבתות במקרים מיוהדים.

? חיים רגב וגיורא איזק מבטיחים, כי מדיניות שני המחי-
רים תימשך גם בעתיר ואף יהיו תקופות של מחיר שלישי,
בעיתות מבצעים מיוחדים. לקראת הקיץ עומד הכל־בו לפתוח
על גגו בית קפה שישקיף על הנוף המרהיב של מפרץ חיפה,
כשהמכוניות יוכלו לחנות בחניון התת קרקעי(בינתיים ללא
תשלום). הסוכריה של הכל־בו לנשות חיפה - מבצע-איטליה
שיערך בעור שבועיים. במסגרתו תערך תצוגת אופנה איטל-

קית בהשתתפות 15 דוגמניות מרומא.
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'/ *v ורחים מחדל. ראש עירית
; \$לוס אגג'לס תו0 בדדלי
;, ורעיתו. ד"ר אוגרית מומלומ־
י י בין נשיא הפרלמנט התיאלנ־
די,וד"ר פול אדוארד גדיי
נשיא המכללה היוקרתית

י אמ.איי.טי.

::. אורהים
יי י י י

ף* יום שלישי יגיש השגריר
ml הגרמני החדש, וילהלם הס,
אמנתו לנשיא המ־ את כתב ה

• דינה. '־

שגריר
הדש

ף* אש הממשלה, שמעון פרס,
.י- I יבקר השבוע במפקדת' חי־
לות השדה של צה"ל. יהיה זה

! ביקור ראשון של פרס במפק־;
דתמפכ"ש.

ור ביק

ראשון

ך* שבוע בדוכני הספרים
k' (1ספר־השירים של ישראל
אלירז, .בתוך הגן". זהו ספרו
י, החמישי של המשורר והוא יו-

צא בהוצאת .ספרית הפוע־
;. לים".

י• י ף• הוצאת "כתר" ראה אור
t *?ספרו של חוליו קודטאז?
• I אר,"נשק סודי"- בספר קובצו 5
% ,סיפורים, שהמשותף להם הוא
£ אופים הסוריאליסטי.העבר
;,] נתפש ככוח מסתורי המאיים
v להשתלט בכל רגע על ההווה,
:j . והאדם נתפש כמי שמורכב
שויות שעל קיומן אף f מכמה ר
;| אינו יודע, המשליטות עליו את

I רצונן.

\ מה קורא

? a* חר יגיש, ראש מחלקת הה-
my ,סברה של?הסוכנות/J !
.{ נרקיס, עצומה עליה חתומים

ו 800 אישים מרוב מדינות!הער \
| לם הקוראת לביטול החלטת
ונות האדם המשווה את הצי
•י: לגזענות, במלאת 10 שנים לק-
בלתה. העצומה תוגש למזכיר

• הארם.

! עצומה
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סימפוגייטה גאו־שבע — קונצרט למנויים מס' 2
גכפר־סבא; מנצח: ג'פוי סיימון; סולנית: פנינה
זלצמן; מיצירות: ווהן ויליאמס, בטחוגן, נעם שייף

ומוצוט.
קלאסית" של הסימפונייטה, בהשתתפות הגברתבאלגייר", נהנים. תושבי כפר־סבא מתכנית "סימפו־בעוד תושבי כרמיאל ועפולה מדברים ב"איטלקיה
הראשונה של הפסנתר בישראל — פנינה זלצמן. את
הקונצרט פתחה הפנטםים היפה של ווהן ויליאמס על
נושא של תומם טאליס, אשר זכתה לביצוע טוב ביותר,
הן מבחינה מוסיקלית והן מבחינת הקשר של המנצח

עם הכלי התזמורתי.
נגינתה של פנינה זלצמן בקונצ'רטו השלישי של
בטהובן מעוגנת בתפיסה כוללנית ווד־משמעית: יש
עומק ריגשי רב במיוחר בפרק השני, יש השקפה
סגנונית מבוססת ויש יכולת טכנית העומדת לשירותה
בעיקר כאמצעי מוסיקלי. חרף הבעת פניה חמורת
הסבר, משאירה נגינתה עקבות של חווייה ומעורבות,
ני לפנינה זלצמן יש תרבות של נגינה — וזה הרבה.

ג'פרי םיימון, המנצח הצעיר מאוסטרליה, הגיש
את הסימפונייה מס' 39 של מוצרט, בביצוע בנאלי
וחובתי. ,זבלטת קווים חיצוניים ללא ספציפיקציה
בריקמה הפנימית, מהירות מופרזת ובלגן תזמורתי על
חשבון עומק וניואנסים. כל פרטי הסימפוניה נשמעו
ראותה רוח של מעין קומדיה, מלכד הפרק האחרון —
שהתמסמס בין ידיו לבין המיתרים והנושפים והפך

מקומדיה — לכמעט טרגדיה.
אורה בינוד־שמידע

םובול: מיהו אנטישמי
ראובן בן-צבי

מנהלו חאמנותי של תיאטרון עירוני חיפח, יהושע
םובול, אמד בסוף שבוע שעבר־ למעריב כי מי שטוען
שמחזותיו "גטד ו"נפש יחודי'' חם מחזות יותר אנטישמייפ
ממחזחו של פטפבינדר "האשפה העיר והמוות", הוא בעצ-
מו אנטישמי מאד. חוא חתייחם לדברי מנחל תיאטרון
פרנקפורט גינתד דיחלח, שאמר בפגישה עפ נציגי הקהילה
היהודית בפרנקפורט: "אתם הישראלים טוענים שחמחזה
של םאטבינדד חוא מחזה אנטישמי, אבל אתם הבאתם
אלינו שניים ממחזותיו של יהושע סובול, 'גטו• דנםש יהוז
די', שהם הרבה יותר אנטישמים מחמחזח שאנו רוציפ

לחעלות על חבמה שלנו".
יהושע סובול: "מי שאומר על שני המחזות שלי שהם
אנטישמיים, הוא, לדעתי, בעצמו אנטישמי. זאת, מפני שה-
מחזה 'גטו' מנסה להציג את חתברה היהודית בגטו כחברה
אנושית לכל דבר, להראות שהיהודים אינם יותר טובים או
יותר רעים מאנשים אחרים. אם מישהוא רואה בהצגת יהודים
כבני אדם - אנטישמיות, הוא שולל מהיהודי את הזכות
להיות אדם ככל אדם עם כל חתופעות, חיוביות ושליליות

כאחד".
אשר למחזה ''נפש יהודי"(הלילה האחרון של וינינ־
פרנקפורט, אמר סובול: ''חמחזה הזה עוסק ללא ספק ביהודיגר) שזכה אף הוא לכינוי אנטישמיימצד מנהל תיאטרון
אנטישמי, אבל המחזה מציג אותו כמקרה שמביא על עצמו
הרס וחורבן. בשיחות עם גרמנים, הוסיף סובול, נסיתי להב-
היר להם שהאנטישמיות היא מחלה שממיטה הרם וחורבן על
האנטישמי עצמו. מי שמסתכל על המחיזה ועל הדברים הנ־
אמרים על ידי וינינגר כאילו זאת האמת של המחזאי, לא

מבין את המהזה ובכוונה מסלף אותו''.
על אפשרות תרגום מחזהו של פאסביגדר לעברית
והצגתו בתיאטרון עירוני חיפה, אמד סימל: קראתי את המח-
זה והוא פשוט מחזה לא טוב. הוא חיקוי גס של מחזות
מסויימים של ברכט, בלי הברק והכשרון שלו, כתוב ביד גסה
ולא מענין. המחזה מלא עןנאה לא רק כלפי יהודים, אלא
שנאה של גברים נגד נשים ונשים נגד גברים, והערות כנגר
תורכים ויוגוסלבים. אם תבוא הצעה להנהלת התיאטרון העי־
רוני של חיפה לתרגם ולהציג את המחזה אצלנו, אתנגד,

כמנהלו האמנותי של התיאטרון, ואמליץ בשלילה.

מועמד
של
1 InW

הסרט הישראלי "עד סוף
הלילה" נבחר להשלח
לתחרוזזג האוסקר * גם
מדות אם לא יזצה - מוע

בלבד תקנה לו כבוד

עידית שמגר
הסרט הישראלי.עד f)Y.1 הלילדד,
שנבחר על יד־ הוועדה המייעצת לעי-
דוד הפרט הישראלי לייצמו בתחתת
האוסקר השנה. הוא פרט אלמוני בש־
ביל הקהל הישראלי: למדות שהעותק
מוכן כבר קרוב לשנה, טרפ יצא הפרט
אל חמטכיט. מלבד הקרנה חגיגית
בפסטיבל חסרטים בירושלים לא חוקוץ
הפרט בפני קהל. הוא מיועד להקרנת
בכורה בקולנוע.פריז־ בתל־אביב את-
רי שיירד חפרט חנוכחי.בירדי־ - וזהו

אחד חמצליחנים שבעיר.
«עד סוף הלילה" - סירטו השני של
התסריטאי־במאי איתן גרץ (שעשה קו-
דם את «לנה"), הוא סיפור של משבר
במשפחה.,. אפי דיין הוא בעל בר צעיר,
שנאשם בצבא בעביוזז שלא ביגע. הוא
מסובר בנישואיו, רודף יאחר בחורות ומג-
לה משבר בנישואי הוריו: האם"(אורנה
פורת) מצאה אהוב הדש ונפרדתי מן האב

(יוסף מילוא). .
המשבר בחיי ההורים משמש זרז
בעימות של הבן עם עצמו ובסופו של
הסרט יוצאות מהוזקות רק הנשים: האם

והאשה הצעירה.
"עד סוף הלילה" התחרה השנה רק
עם שלושה סרטים ישראלים שביקשו
להשלח גם הם לתחרות האוסקר היוקר-
ו"גשר צר מאד".תית: .רומן בהמשכים", "יתומי הסערה"
אף כי אין בישראל תעשיית סרטים
גדולה מקפידים לשלוח כל שנה סרט
שינסה להכנס לתחרות בקטגוריית הס-
רט הזר הטוב ביותר. התעקשות זו נוש-
את פרי, משום ששישה סרטים ישראלים
כבר חיו בין חמשת המועמדים הסופיים
לאוסקר. למרות שאף אחר לא זכה, גם
המועמדות יש בה כבוד: .סלאח שבתי"
ו"השוטר אזולאי" של אפרים קישון היו
מועמדים, "מבצע אנטבה" של מנחם גד
לן, "אני אוהב אותר רוזה" ו"הבית ברחוב
שלוש" של משח מזרחי ו"מאהורי
הסורגים" של אורי בדבש - לפני שנה.
רק סרט אחר של במאי ישראלי, "כל
חחיים לפניו", בבימויו של משה מזרחי,
זכה בפרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביו-
תר, אך הוא ייצג את צרפת ולא את

ישראל,
כרגיל בחלוקת האוסקר הזר, התח־
רות היא בין מפיקים וקשריהם.בהוליווד
ולא בין איכויות, כך שגם אם נמצא בין
חמשת המועמדים הסופיים - יהיה הכ־

בור גדול.

הדימוקרטיח פופולארית היום על הבמות. .תחי הדימוקרטיהד חיא שמו של מחזה קצר מאת
סלבומיר מרזז'אק, המועלה בימים אלה על־ידי אנשי תיאטרון הבימה הקטנה, בהנהלת יוסי סגל
וראובן דיין. המופע מיועד לבתי־ספר, מתנסיים ומחנות צה־ל. כדי לפרסם את ההצגה יצאו השחק-
נים לרחובות ת־א עם התלבושות והאביזרים, וביצעו תוך כדי הליכה קטע מהמהזה. עוברים שבים

במקום נזעקו למראה הכרזות שבידיהם וקראו: .יחי כהנא".
בתצלום: ראובן דיין(מעימאל), קובי מידו(מימין), יוסי סגל ויעל יעקב(במרכז).

איציק בן נר

שחק בסרט י

"מלך הכתה"
אחרי דן בן"אמוץ (שהופיע בסרט
.מצור") וירון לונדון שכיכב ב"זוג נשוי־,

מגיע עוד סופר ועתונאי אל הקולנוע.
־ איציק up• הודיע בשבוע שעבר רש-
מית שיככב בסרטו החרש של יצחק ישורון
(צפל), "מלכת הכתה." ההסרטה תתחיל בחד
רש הבא, אם יהיה כסף. הסרט מתרחש בפני־
מיה וגיבורו הוא מהנך המוותר לתלמידיו,

עד שהמצב מידרדר לאנרכיה מוחלטת.

התבטלה הפקת
כפפות" הסרט "
הפקת הסדט "כפפות" התבטלה. צילומי
סרטו של רפי אדר, על פי הרומן של דן
צלקה, על מתאגרף צעיר בתל־אביב של
שנות השלושים, היו אמורים להתחיל בימים
אלה, אבל בשל נסיגת המממנים, הפקתו יר־
דה מן הפרק.

דיון על "היימט"
הפרט.היימט־ הוא לא רק מקוד להער-
שישבו 16 צה להרבה מאוד ישראלים.
שעות וצפו ם, אלא גס מסמך. מרגיז מאוד

. למי שציפו לראות את הבמאי־תםריטאי
אדגאר רייטס מתמודד עט האירוע המרכזי
של המאה ה-20: חשואח. אך הפרט הגרמ-
ני פוםח על השואח לחלוטין וגפ דרך טיפד

לו בנאציזם אינה נראית בעיני כולם.
דיון על נושא זה יתקיים במוזיאון תל־
אביב ב-17.11. נגד "היימט" יטען ר"ד נסים
קלדרון, בעד הסדרה יתייצב הבמאי צפל
ישורון. המארגנים מקווים שהבמאי ארגאר
י רייטס יגיע לארץ ליום העיון(הוא אמור
לבוא לכאן ב-20.11 כדי להפיק את סרט
הטלוויזיה של הבמאי הגרמני פטר לילהנטל)
והוא יוכל לענות על שאלות התומכים וה־
מתקיפים. (עידית שמגר)

ארוך- שם

רובה להצלהה? ע
זוכרים את הקומדיה הנמצאת בשלבי
חזרות .אדיפוס. שמדיפונד בתיאטרון יובל?
אם אינכם זוכרים, אץ צורך שתתאמצו.
ממילא שונה חשפ בנוסח אריך יותר -
-איד להיות אמא יהודיח בעשרה שיעורים.
" כנראה שההליטו כי שם ארור הוא
כנראה בימים אלה ערובה להצלחה, אם "כו-
לם היו בגי חוץ מנעמי או הןפי שוויצריה"
!הוא הראיה לכך. ואגב, ,כולם היו בני..."
*,אבי קושניר, המופיע שם באחד התפקידים
המרכזיים היה אמור לעבור מהצלחה זו
ל"איך להיות אמא....", אבל יעקב אגמון סי-
רב לשהדר אותו. לכן הוא עזב את ההפקה
ובמקומו עובד במרץ על אותו תפקיד איקה,
זוהר, מי שהיה נח ב"מאחורי הגדר" בהבימה.
הבמאי ישראל גוריון מרוצה מן החילופים,
ועובד עם זוהר במרץ לקראת ההצגה הרא-

שונה הצפויה ב־29 בנובמבר.

חיים נגיד

JAd ספאו' חנונה בקניה
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מרט ימימה לחקר ספרות ילדים והוואווה

למודים בבתי־ספר יסודיים ובחטיםת־הבינ"מ
מוצעת בזה תוכנית מפורטת של סדרת מפגשים עיוניים (אחת

לחודש, בימי ג' 18.30—20.00) בנושא :
"עולמות שיריים של משוררים לילדים"

כל המפגשים הם מטעמו של מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים
והוראתה שבבית־ברל ויונחו על־ידי הסגל המקצועי של

המרכז.
כל מפגש יוקדש למשורר נבחר ולנושא מוגדר, כדלהלן:

1. גהאייד 19.11.85
דברי־טתיחה: ד"ר שלמה הראל, ראש מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים

?והוראונה.
נילי רז: שירים לילדים ולמבוגרים כאחד — הצצה לעולמם של שירים

דו־מפלסייס.
24.1Z.8S .2

ירדנה הדס: מנגנוני !ההומור, סוגים והיבטים שונים בשירי הילדים
של ע' הלל.

28.1.86 .3
מלי רז: מוטי'בים, סמון ומבע כשירי מיי שטקליס. ,

25.2.86 .4
ד"ר שלמה הראל: ביאליק ה"קאנוני" בשירים ופזמונוונ לילדים, או:

דיוקיו של ביאליק במשורר "דו־פרצופי".
18.3.86 .5

ד"ר שלמת הראל, ירדנה הדס \נילי רז: קווים לדמותה ועיונים בשירים.
נבחרים מאת א' עמיר־פינקרפלד•

22.4.86 .6
7. 20.5.86ירדנה הדס: הפואטיקה של ל' גולדברג לאור שירי הקובץ "מה עושותהאילות".
ילדים" לספרות ילדים?ד"ר שלמה הראל: הפואטיקה של "שירי רחוב" (מה בין קומו קומו

— שיחת סיכום —
לפרטים והרשמה — טל. 052-25155/33
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111 למסירת מודעות בטלפון.
?\\t5fl

|$*| • מודעות לווו •מודעות מש3חתיוגז«מודטות m91m(nuns 24 ביםמה)

vm חברת הפרסום הגדולה בישראל.
:\taxn מחלקות Ĵ ESiK ?
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הזמנה לדין

אל הנתבע: היים גושן מכפר טרומן.
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arm מחצי run gs %י#
נוכטויו 80o.«> טקל  "mo י במקום «>2)מ-עקל

]̂ "*™־־י" ביתו חול במקוס 30,736 עוקל קכש«ז 200,ג1 שקל^
1 ו ..ו!? « י? ?י ־?? ? " י "," י, —* 1

a .4'41 חדרים. הטי:1דד: אבן"כרת"בונה ביסת־נ! דירות
נבירו? 30, תל־א;יב —
.17.00-8,*) rt'.gez 0r2s1Mהככלן אדלר בונה דיירות :י
דנית-נו, בני־ברק,- נבעתייס,
3' 4, 5 + תדר נ;. ?פ;ות:
הרב קוי! 10, בני-ברק, ט־
13.0o~8.00, ונד16.30 —19.00,

.03-781640

גהרצליה פיתות להזכרה
W1? 052-556677.אינטדיןוניננטל" — — —חוטני 5 + נינה. "(ןנדיא;
כצהיה חוט;' 4 תדרים תד"1
ומלד"ן).י.''1),170. ""1ניא' 03-788531 —
כרהוכות תי־יים להישכר 2
קוטנייס בבנייה ב£רו"קט
̂ל קלריו 6—7 "פסנות" 
j .05T7047Oהדרים, 150 מ"ר בנוי. —
אמצעות הטל£.-ן 4צ ־עעות •מודעשון 1 הבית םורעות ב-
ביססה ! ת••:: 8ג8ל03-38.

.לוה-פון" •;!רות מודעות י•
טלנווו! בויוה וי־1רא:רט!

03-292770 *רב קווי!.

רשת כיניאוסית!!! להזדט••צרות מש;' לביתי ?לקות ב-
CJ-06I88V. יי < י יכן-הודה ל, ררו־שות צעירות,עיפ,'י ";'?;!':'ח ראנותיד, בי•נות — 266854.

8M&MA
1,000)15 ."5 + ננ. מעליו/כויזל ו :/•* + ננ ונלין,
155,000. .ש-ש"טי" 03-224004
נווי. מעלית, הניה!!+דירותכצפון ה־גיזש דירת 22 +

.4t2«02 ";r.c;-.i" .אד!:
כר8»-אביפ גי' דירת ננ, 5
?+ ;1 ?+ והדר <r!S>; נזף
ליס. "דא:אל" 258064, 269522

הצעות עבודה
צודטשון! ח:לת מודעות ב•
אשדע־ת הטלפון 24 "1עות
.03-36J838 :;"ביםנוה ! ח

משלוח* מטען
בעלאומ"ם

א.כ. שופרשר"ט מונזתיס ב-
אריזה ובהעברת תכולת די-
— I לעולפ «",r.ce". .ות-

.03-421381

מלרריה .לה־צכדה, מכירת
03-224627.וההלשה. "־1כטר". ר"נש 37

כתיבה במכונה
בשיטה עיוורת ,
תלמדו ג־גו שעות
נני''ס לממחי
"רימון"

2am5 g ,95 epamn ,*,ת

נ:1שמו לגש1א«1
המועצה הדתית
בית־שאן..

'טשיגל ראוכו כן ?שמואל,
בת אברהם. ייכראל, רווקה,סילניער,' עירית מיכהרווק, ייטראל, ר"£1יס.

רעננה.
כן אבו כישי2 בן חנניה.

ביבש יעל כת ה"ם, רווקה,'רווק, יישראל. בית"שאן.
":ראי, כית"טאו.

רווקה, "טראל, מיישב דתונ.'y r,-,c••:־ *ת אברהם.רווק, סדור!•, בית-כאן,דהן שרושפר' כן שלומון.

שיכוני 'גידל• יכן אלי, רווח.
טמן 'שה כת מוריש, דוו־י־1ראל, כית"שא;.

קד,,_2־1יא?._נ2ת̂א1. _.
מרוקו. בית"עאו. :•הבג פרוששר בן י דודי," רוו*'
פהימה אברהיש בן' יוד,-1,-קר" '".-ראל, סבי י";_ _רוזיוב אורית בת רישאל,'

רזוהה, "ש־אל. כית-שאן.ננישט• הדשה כת שנהכ.ו"י" •••,•ראי, בית-כאו. .

חוק הזדמנגת שזזה.בתעסוקה
'א—1881 תעגי
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מיווב תטי! מקומי נפד-סנא
הודעה עפ"י סעוף 149
לחוק התכנון והבניוה

תשב"ה-1965
י בדבר בקשה להקלה
ושימוש הורג
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 ־ לקשישים
טלתרום

יעל פז־מלמד

הטלוויזיה תשדר בחג החנוכה טלתרום
מיוחד, שכל הכנסותיו מיועדות לעזרת קשישים

בארי),.
מופע ההתרמה, שיימשך ערב שלם, יועבר
מארבעה מוקדי שידור; באולפן הטלוויזיה בירוש-
לים יישב חייפ יבין, בבית־אבות בתל־אביב יישב
יחץ לונדון, •בתיאטרון ירושלים תנחה רבקה מיכא־
לי ובמלון.דניאל" בהרצליה ינחה מני פאר מכירה

פומבית, שכל הכנסותיה יועברו לטלתרום.
המועצה לעזרת הזקן, שבראשה עומדת
רעיית סגן ראש הממשלה, שולמית שמיר, פנתה
כבר לפני מספר חודשים לטלוויזיה בבקשה שזו
תתגייס למופע התרמות לעזרת הקשיש. באמצעות
הכספים שייאספו בערב המיוהד יקנו אבזר". חימום,
יתקינו ביפרים לקשישים נזקקים וכן ירכשו רשי-
מה שלמה של מוצרים, שהמועצה לעזרת הזקן מצ-

אה לנכון לרכוש עבור קשישים בארץ.
את המופע מפיק יוסי משולמ.

 תחיה בחאן

אנה פרנק:י
אילנה באום

תיאטרון.החאך הירושלמי החל את החז-
רות על.אנח פראנק, חכלה חמתה - פנטסיה".

כתב, עיצב ובייפ עסי יזרעאלי.
.אנה פראנק אינו רק שם. זהו מושג שיש
בו דרמה", טוען יזרעאלי. בצר סיפור המעשה, סי-
פורה של ילדה יהודיה המתבגרת במחבוא באמשט־
רדאם כזמן מלחמת העולם השניה, מנסה הכימאי
לשאול שאלות כמו מה היה קורה אלמלא מתה
אנה פראנק? לשאלה זו הוא מביא וריציאה משלו:
אנה פרנק, אשר כל כד רוצה להיות. חוזרת מהאב־

דון והשיכחה אל בימת החאן.
אילת שזר תשחק בתפקיד אנה; שבתאי
קונורטי בתפקיד אביה של אנה; אודה מאירםון -
אמה של אנה; יהודה אלמגור - פטר ההבר של
אנה ויובל סקר הוא מדריך תיירים הלוקח אותנו
לביתה של אנה פראנק. את המוסיקה למהזה כתב

סטיב הורנשטיין.
ההצגה הראשונה של "אנה פרנק" תעלה
ב־19 לדצמבר. הבכורה תערך כעבור שלושה שבו-
עות. ב־12 בינואר. במשך תקופה זו יועלו במקביל

ב"האן" "עידו ועינם" ו"אנה פראנק".

עדי עציון: מחווה למוזיאון
אילנה באום

.בתוך זמן גדול־ הוא שמו של מוסע תיא-
טרלי חדש אותו הבעה הזמרת עדי עציון לכבוד
ההתכנסות החגיגית על אגודת שוחרי מוזיאון
ישראל, שתתקייפ הערב במלת מוריה בירושלים,
בנוכחות ראש חממשלה שמעון סרס וראש עי-

רית ירושלים טדי קולה.
.בתוך זמן גדול" מורכב מטקסט של שלו־
שח שירים של יהודח עמיחי בליווי לחן אותו חיב-
רו עדי עציון ודני הנדלסמן. "זו מחוור, מיוחדת
לירושלים - לעבר ולהווה שלה". אומרת עדי עצי־

ון. כשלב שני בהפקת המופע, מתכננת עציון להר
סיף לו גם שירים משל זלדה ושל יונה וולך ולהו-

פיע מהוץ למוזיאון ישראל.
בשנה שעברה אספה .אגורת עזוחרי מוזיאון
ישראל" כ־300 אלף דולר. המופע הערב יהווה סי-
כום לחגיגות ה־20 למוזיאון. ינחה את הערב אלכם
אנסקי. מחיר הכרטיס לארוע הוא 100 דולר לאיש.
אנשי המוזיאון מציינים כי לא חולק אף כרטיס
הינם! בעבור כל הכרטיסים, כולל אלה המיועדים
לרוה"מ ולטרי קולק, שולם מחיר מלא. בסוף הע-
רב, יקבל כל זוג יצירה קטנה החתומה על ידי

מנשה קדישמו.



נורית דברת ?
סופדת.מעריב" לענימ חמוד

מחנכים את.ילדי ישראל להכיר
את חהיסטוריה של הראשונים, על
ידי שינוי העובדות דהלבשת' דמ-
ויות דמיוניות לחלוטין על גיבורי
התקוםח, כאילו אינם ראויים לחו־
פיע בשמותיהם האמיתיים... כך
טוענים מורים. האבסורד בולט
במיוחד 'בכל הקשור לסיפור חייו
של מייסד פתח תקווה, יהושע שט־
מפסר ז־ל, שסיפור עלייתו לארץ
מהונגריה היא עוד פרשת תלאות
וגבורח שאינה די מוכרת בציבור

הרחב.
יהושע שטמפפר לא נמצא ראוי
להופיע בפני תלמידי ישראל בדמו-
תו האמיתית. ומסיבות שונות (.כדי
שלא תהיה קנאה בין המייסדים"
כתגובת משרד החינוך) הוחלט,כי
יוכנס ל"נעלים" של דמות דמיונית
בשם אפרים קוטלר. וכך, בספר:
.המושבות הראשונות", פרקים
בתולדות הישוב לכתות גימל, קור-
אים התלמידים על אלמוני בשם אפ-
רים קוטלר, על בני ביתו וחבריו,
כשאינם יודעים כלל כי זהו סיפור
חייו ופועלו של יהושע שטמפפר,
ששמו אינו נפקד מספרי ההיסטוריה

של התקופה.
מייסד פתח תקווה אינו היחיד
שכך נעשה לו, אך במקרהו של יהו-
שע שטמפפר ־ בני משפחתו אינם
מוכנים להחריש ולהבליג. נכדיו וני-
ניו יצאו למאבק נגר משרד החינוך,
הפוגע לרעתם לא רק באיש ובהס־
טוריה אלא גם בזכותם של התלמי־
דים לרעת את האמת ובלי "מריחות"
ושיפוצים. בני המשפהה לא מסתפ־
קים בשינוי שנעשה לאחר שנים של
שימוש בספר בבתי הספר היסודיים
־ הוספת הערה לגבי זהותו האמיתית
של • אפרים קוטלר. באחרונה, לא־

ר־־ד—~ ̂־ ,
ו ? '

. נכדיו וניניו ייצאו :!

למאבק נגד משדי, "

נוך-בטענה'כי*. : החי

־'.
י  י

! זהות מייסד

י פתודתקוה הוחלפה

בדמות דמיונית ,

חר מאבק ממושך הם התבשרו כי
תצא מהדורה חדשה של הספר שלג־
בי הלקו של שטמפפר בה ־ עדיין

אין פרטים.
ומי באמת היה יהושע שטמפפר?
ביקשנו לשמוע עליו מתלמידי כי־
תה גימל שלמדו מספר "המושבות
. הראשונות" הם לא יודעים. אולי
שמעו עליו מהמורה כשלמדו על
מעלליו של קוטלר, שעלה ברגל
מהונגריה לישראל. שאלנו: האם היה
קוטלר דמות אמיתית? התלמידים
סבורים שכן. "כנראה שזה אמיתי, כי
המורה סיפרה לנו על התקופה הזו".
דוד בן־ גוריון לא חשב ששמו של
̂פר כה שולי שניחן להחליפו שטמ
ב"קוטלר" למשל. בזכרונותיו הוא
מכנה אותו ־ "קולומבוס של ארץ
ישראל". האם את זה טרח מישהו

לספר לתלמידים ?
.הכבוד האבוד של יהושע שט־
מפפר" כך מכנה זאת משפתתו, המ־
ציגה מסמכים כמו ספר היובל של
פתח תקווה ויומגו האישי של שט־
מפפר (מסמך הנמצא בארכיון הציר
ני). לא רק דמותו של שטמפפר
קיבלה לבוש חדש - גם אברהם
שפירא, השומר העברי הראשון, מו־
פיע כאן בדמותו של אחד "בועז",
שזהותו אינה ידועה. מורים אחדים
יאמרו לנו בעניז זה: .אם הפכו את

תולדות הישוב לסיפור מתת דמיוני,
מרוע לקרוא לספר "מקראה בתול-
דות הישוב" ? הרי אין זה סיפור לב-
ני חמש, שש, אלא ספר לבני 11,10,
המתאר את התקופה והאנשים שפע-

לו בה.
אם בשיפוצים היסטוריים מדובר,
הרי שניתן למצאם גם בספר אחר
מתולחת הישוב ־.המסע אל הקי־
בוז" לכיתות ה' שגם הוא, 'כקודמו,
הוצא על ידי מחלקת תכניות לימר
דים במשרד החינוך. כאן מסופר על
הקומונה רומנוי שחבריה יסדו מאו-
הד יותר את הקבוצה הראשונה בי-
שראל. הגיבור כאן הוא אחד בשם
"לייזר" האומה"ארץ ישראל היא
החוף האחרון, חוף אחר לא יהיה
לי".לך תרע כי בהקשר זה לייזר אי-
נו אלא ־ ברל כצנלסון. ומי יריב את

ריבו של ברל כצגלסון?
תגובת משרד החינוך, שנמסרה
על ידי כותבת הספרים אילנה מאיר,
מהמחלקה לתכניות לימורימ"בספר

־המושבות הראשונות' אמנם השת-
משנו בחלק מהביוגרפיה של שט־
מפפר כפי שאנו נוהגים לעשות בכל
הספרים מסוג זה, וציינו עובדה זאת
בסוף הספר. עקב התנגדות המשפחה
החלטנו עתה להוציא הספר בצורה
שונה, מבלי שדמותו וזכרו של שט־
מפפר יפגעו. כדי לא לקפח אף אחת
מהדמויות ההסטוריוח אנו נוהגים
לקחת מספר דמויות וארועים ולהר-
כיב מהם מקראות היסטוריות ליל-
דים. גם בספר "מסע אל הקיבוץ"
נהגנו כך. במקרה אהד אכן השת-
משנו בהיגד של ברל כצנלסון, אך
הדמות המרכזית היא למעשה דמיו-
נית, מורכבת מסך דמויות הברי
הקומונה, ואץ לה כל קשר לכצנל־

סון".
בהכנת הספרים סייעו פרופסור
שמואל אביצור ופרופסור אניטה
שפירא. ולדברי אילנה מאיר:" אם
להם לא היו הערות בתחום זה ־

מרוע שלמישהו אחר יהיו?"

נכנסים מוצאים בשערי האוניברסיטה

הכבוד האכנוד של יהושע שטמפפר

דמאית השכלה אק

ב...פשיעה ועבריינות
מלים, מלים, מלים - כספרים, ספרים, ספרים

b אמיר גילח
ברגע הראשון זה נשמע די מוזר:
מחלקה לקרימינולוגיה. מה פרוש

הדבר? האם הוחלט על פתיחתו של
חוג שיאפשר לפושעים המעוניינים
בכך לזכות בהשכלה אקדמאית?
האם יסייעו להם שיעורים כמו
.עבירות ועבריינות מין" או .בית
הסוהר כמוסד עונשי שיקומי" במל־

אכתם?
מובן שלא. .המחלקהיהיא אק-
דמאית ומטרתה להביא סטודנטים
המעוניינים בכך למהקר'בנושא הק-
רימינולוגיה" - מסביר פרופ' משה
ארד, ראש המחלקה בבר־אילן, הממ-
ליץ על שילוב הלימודים עם מקצוע

אחר במדעי החברה.
המחלקה לקרימינולוגיה היא
רב־גונית באופיה, כפי שאף משתקף
מהרכבו של סגל המורים הכולל
סוציולוגים, פסיכולוגים, פסיכיאט-
רים, שופטים, עורכי־דין ועוברים
סוציאלים. תלמידי בר־אילן לומדים,
כידוע, בשיטה הדרחוגית והם יכו-
לים לשמוע את הרצאותיהם של
המומחים הללו במסגרת לימודים
במקצוע ראשי או משני, על פי

בהירתם.
תנאי הקבלה למסלול הראשון
(לימודים כמקצוע ראשי) הם עמידה
במבחן חפסיכומטרי, ציון 7 לפחות
במבחן באנגלית וממוצע של 8 לפ-
חות בכל ציוני הבגרוח. הם ילמרו
שלוש שנים לפחות כ־ 31 שעות שנ־
תיות. אלה המעוניינים בקרימינולו-
גיה כמקצוע משני בלבד זקוקים
לממוצע נמוך יותר: 7 בציוני הבג-
רות ו־6 באנגלית, אולם ההוג הרא-
שי שלהם חייב להיות ממדעי החב-
רה. אם סטטיסטיקה תוכל לסייע
למישהו, הרי שבשנת הלימודים
תשמ"ד למדו במחלקה 183 סטודנ-
טים במקצוע ראשי(מתוכם 72 חד־
שים), 365 כמקצוע משני (מתוכם
80! חרשים) ו־ 67 בלימודי תואר

שני(מתוכם 17 חרשים).
כמסגרת לימודי התואר הראשון
קיימות שתי מגמות עיקריות: פסי-
כולוגית וסוציולוגית; ובמסגרת
התואר השני ניתן להתמחות במס-
לול הםוציולוגי־מהקךי או במסלול
טיפולי של קרימינולוגיה קלינית.

הנושאים הנלמדים רבים ומגור
נים: מעכדינות נוער, סמים ואלכו-
הול ועד לסטיה חברתית, סוגיות'
במשפט העבר ומבוא לפסיכופתולו־
גיה. כמהלך שנות הלימוד משתת־
פיס הסטודנטים, במקביל ללימודים
העיוניים, בסמינריונים מחקריים
הקשורים בעבודת השרה - בבתי
סוהר, מוסרות לנוער ובתי חולים
פסיכיאטריים ברחבי הארץ. כתום
הלימודים יוכלו בוגרי החוג להשת-

לב בעבודח כמוסדות אלו.

אלי- מוםיק גש מפ

במחיר... פלאפל
a זהבה שמאי

כ־30 נערים ונערות, חברי
התא הירושלמי של נועד מו-
סיקלי בישראל, הצטופפו לאדר
רונה מסביב לפסנתר עליו פרט
המנצח יצחק שטייגד (אלגרו).
נושא המפגש, הפעם, היה,אל-
תור" (אימפרוביזציה). מר שט־
יינד מנגן - מאלתר, משוחח.
מדגים, מזמין את אחד הנערים

לאלתר יחד עמו.
זה היה המפגש החודשי במ-
סגרת תנועת הנוער המוסיקלי
כי&ראל - .יצוד" הדש בנוף
הישראלי הכולל כבר היום, לא־
חר מספר חודשי פעילות, 250
בני נוער בגילאי 18-13, ג־12
תאים המפוזרים מחיפה ועד אי־
לח. המפגשים הנערכים אחת
לחורש נועדו לתת לילדים המ-
נגנים, החשים לעיתים שונים

מהחבר'ה, ו!רגשת שייכות, ול־
העשיר את קשריהם החברתיים
על בסיס מוסיקלי כדי שלא יצ*
טרכו«לע)ים את הכינור בנרתיק

של גיטרה"...
על פעילות הנוער המוסיק־
לי בישראל מדבר מי שהקים
את התנועה והרוח החיה העומ־
דת מאחוריה, ד"ר מאיר ויזל, בו־
גר ג'וליארד בניצוח, המשמש
כמרצה כחוג למוסיקולוגיה באר
ניברםיטת תל־אביב. לדבריו
המפגשים נועדו להעשרה. וכול־

לים מפגשים עם אמנים,
ביוזמתו של ד"ר מאיר ויזל
ומעירד רחינוך מתכוונים להכ־
ניס השנה לבתי־םפר ולמרכזים
קהילתיים מופעי מוסיקה ומ־
,חול, תמורת כל מפגש יצטרך
התלמיד לשלם .מחיר השווה

למחירה של מנת פלאפל"....

נוער יהודי יחזור לאושוויץ
כדי לזכור השואה והגבורה

ולמית לבנת b ש

אלפים ואולי רבבות בני נוער
ברחבי העולם, בני חדור חשלישי
של שרידי השדאח ובני בניהם של
אלה שלא חיו שפ, יושבים בימים
אלה - ארבעים שנח לאחר תום
מלחמת העולם השניח - ומשננים
סדקים מפרשיות הגבורה של היהו-
דים בגטאות, ביערות פולץ, ליטה
ורוסיה, בשורות הפרטיזנים, וב-
לוחמים במחתרת ביוון, בצרפת,

הולנד, בלגיה- אלג־יון וכר.

הלקם, המתמידים ביותר מן הס-
תם, יגיעו לישראל באביב הקרוב,
על מנת להתמודד בשלב הסופי של
החידון הבינלאומי לגבורה יהודית

כמלחמת העולם השניה.

את המבוא ראינו השנה בסידרת
הטלוויזיה .היינו שם איתם", בה
החחרו חמישים וארבעה בני נוער
מבתי ספר ברהבי הארץ, וגילו בקי-
אות והזדהות עם גיבורי העם היהודי

תחת הכיבוש הנאצי.

גלרית האישים שתחת חסותה
יתקיים האירוע כוללת חתך של המי
ומי בציבוריות הישראלית: ראש המ־
משלה, שרים, רבנים, ראשי ערים,
יושבי ראש מוסדות והנצחה וארגוני
לוחמים ופרטיזנים, ועוד. בהלק הבי-
נלאומי: נשיאים של הארגונים היהו-
דים והקהילות היחודיות ברחבי העו-
לם, וגם סימון וייל, דניאל מוינהן,
סרג' קלרספלר ונעייאת וער הפעו־

לה של הרזיסטנס בצרפת.

פסיפס כזה של אישים מעיר על
החשיבות היוצאת מן הכלל של
המבצע ההינוכי, העומד להיות גם
אירוע תקשורתי עולמי, למען לא
תנותק שלשלת הזיכרון הלאומי,
ולמען אלה השואלים: איך קרה הר־

בר.
הוגה הרעיון היוזם ויו"ר הנהלת
החידון הוא ח"כ לשעבר ויו"ר הנוער
הלאומי העובד והלומד", אברהם הי־
רשזון, שעוד בזמן כהונתו של ראש
הממשלה הקודם, מנחם בגין, החל
בצעדים הראשונים לגיבוש הרעיון.
אחר מן הצעדים האלה, ואולי הח־
שוב והיסודי שבהם, היח להכין ספר
שישמש מקור היסטורי מרכזי -
עמוד שידרה - ללימוד אותן קורות.
כי זאת לדעת: ספרים לרוב נתפרס־
מו על הנושא. כל צד, כל זרם משך
לכיוון שלו, ופירסם את קורותיו.
מהקר מסכם ובו תמונה כוללת לא

נערך מעולם.

י הירשזון הזמין ספר כזה אצל
פרופ' ח&ראל גוטמן, מחשובי ההים־
טוריוגים של השואה. בוועדת המ-
ערכת היו סטפן גראייק מגטו ורשה
שייצג את הע£מאל, חיים לזר שלחם
ביערות וילנא וייצג את המחנה הר־
כיזיוניסטי, ועורך.מעריב' עד לאח־
הנח, שמואל שניצר. פרופ' גוטמן
היה זה שהעביר את ההומר דרך המ-
סננת האובייקטיבית של ההיסטו-
ריה, על מנת שהדברים ידברו אל
לב כלל הנוער. הספר תורגם לאנג־
לית. צרפתית וספרדית, ומופץ בי-
שראל ובארצות הגולה במחיר סמלי.
דרך השליחים הקבועים של המתל־
קה לחינוך ולתרבות בגולה של
ההסתדרות הציונית, הגיעו לאלפים
ולרבבות בני נוער בארה"ב, קנדה,
רוב הארצות הלטיניות, צרפת, בל-
גיה, אנגליה ואיטליה. יש נסיונות
להגיע לפולניה ולהודו. ההיענות
של בתי הספר היהודיים ומחלקות

אלפים מהארץ

שתתפו . והגולה י
נלאומי בחידון בי

על הגבורה
היהודית בשואה

ו !י י וווו« י ו

החינוך של קהילות יהודיות בגולה
היא מקיפה ביותר ועולה אף על הצ-

פיות הרבות.
בצרפת למשל, נערכות ההכנות
בשיתוף פעולה עם ארגון הגג של
הקהילות היהודיות, ובהשתתפות
תחנת השידור היהודית אשד לה
מיליוני מאזינים. בימים אלה מתקי־
מים מגעים עם איוו מונטאן במגמה
שיתרום קונצרט או שניים מהופעו-
תיו המתוכננות בישראל. גם הזמרת
ריקה זראי הבטיחה להקדיש קונצ-

רט אהד משלה למען העניין.
גם בארץ ההיענות היא גדולה.
כמאה ושישים בתי ספר שולהים

נציגים להידון, ואלה יתמודדו בחנו-
כה בשלב חראשון בכתב. חלקם יע-
בור לשלב ב' שיכלול מבחנים
בעל־פה, ומאוחר יותר יכונסו כל
המצטיינים, יחד עם עמיחיהמ מן
התפוצות, לסמינר הכנה, בו ישמעו
הרצאות מפי הסטוריונים של השו-
אה, ויפגשו עם לוחמים שיתנו ערות
אישית. החידון הפומבי העולמי ישו-

דר בטלוויזיה. ,
. שיאו, של האירוע החינוכי הח-
שוב הזה, העומד בסימן.וחיגדת לב-
ניך", אמור להיות.כמסע של כני נו-
ער מן התפוצות ומישראל בנתיב
היסוריס והגבורה של העם היהודי
תחת השלטון הנאצי. המסע יסתיים
בעצרת הזדהות באושוויץ, כך שיל-
דים אלה לא ישכחו לעולם, ויעבירו
להבריהם, ובבוא הזמן גם לילדיהם,

את החווייה הטראומטית שחוו.
אחת המשתתפות, חתה לדרר
בת חחמש עשרה מתיכון ישורון בפ־
תח־תקוה, קראה ספרים וצפתה
בתכנית הטלוויזיה על השואה, והו-
שפעה מאור מסיפוריה של מדריכה
בוגרת בבני־עקיבא שהשתתפה במ-
סע אל הגטאות.ומחנות ההשמדה.
איש ממשפחתה לא היה שם, אבל
היא מעוניינת לצאת למסע. .צריך

לזכור" היא אומרת.

למעלה מרבבת
סטודנטים לומךים

באוניברסיטה הפתוחה
המוסר מקנה תואר ב.א. במדעי הרוח והתברה,

מתמטיקה ומדעי החיים

? דימונה שיף

12.000 סטודנטים מכל רחבי הא־
ד"ן ילמדו השנה באוניברםיטה חפתו־
חה,ובהם רבים שאינם יכולים לחד-
שות לעצמם ללמוד באופן מסודר
באוניברסיטאות רגילות - כגון חיי־
לים בשרות סדיר או חובה, אנשים
העובדים במשרה מלאה, פעילי שכו-
נות, חברי קיבוצים, מודים ומנהלים
שנתקבלו לעבודתם כשעריץ לא דר-
שו תואר, מרצים ומדענים הרוצים
להרחיב את האכלתם ואפילו תלמידי

תיכון מחוננים.
הקורסים המבוקשים השנה הם לי-
מודי מחשב ותיכנות, פסיכולוגיה חבר-
תית, פילוסופיה של המוסר ומתמטי־
קה. האוניברסיטה הפתוחה, כשמה כן
היא, פותתת את שעריה בפני כל אחר
ונותנת אפשרויות לימוד והזדמנויות
שוות לכל מי שיש לו הרצון והיכולת
להרחיב את הדעת, אין דורשים בה
תעודות בגרות או המלצות קודמות.
מזה ארבע שנים היא מקנה למסיימיה
תואר אקדמאי ראשון הב.א. במדעי
הרוח והחברה, במתמטיקה, מרעי הט-

בע ומדעי החיים.
י אצל א.כ. תושב מושב בצפון הארץ
חוללו הלימודים תמורה עמוקה.הוא
היה חקלאי שהתעניין בשעות חפנאי
שלו בגנטיקה ופנה ללמוד את התחום
הזה באוניברסיטה הפתוחה. הוא עע)ה
עבודות ובהינות בהצטיינות יתרה ובי-
ום אחד נוכח לדעת שבתור חקלאי

הוא מתבזבז. היום הוא לומד במכון
וייצמן ומכשיר עצמו להיות מדען.

בוגרים אחרים, ובייחוד הצעירים
שבהם, ממשיכים ללמוד לרכישת תו־
אר שני באוניברסיטאות הרגילות, או־
לם שם נדרשות מהם בדרך כלל השל-

מות.
המבוגרים יותר טוענים שחייהם
לא השתנו בעקבות רכישת התואר
הראשון. הם התחילו להבין יותר את
ילדיהם וגם לעזור להם יותר כלמודים.
המייהד את האוניברסיטה חפתוחה
היא שיטת הלימוד המאפשרת ללמוד
באופן עצמי בבית, עזרי-לימוד ואביזרי
מעבדה ביתיים, משדרי טלוויזיה ורדיו,
קבוצות לימוד בחנחיית מנחים, מפגשי
חנחיה במרכזי לימוד וחשתתתפות בפ־
עילות לימודים במסגרת סיוריס לימר

דיים.
.דרך הלימוד חעצמי אינה קלה",
אומרים אנשי האוניברסיטה. הלומד
במסגרת זו צריך רצון עז וחתמדח, אח־
ריות ומשמעת לימודים עצמית, נכונות
להשקיע שעות לימור רבות ותירגול
עצמי רב בבית. כמו כן השתתפות בפי
עילות לימודית קבוצתית 'ועמידה
בלוח הזמנים ובדרישות הקורסים. יהד
עם זאת עצם העובדה שמידי סמסטר
'ש לאוניברסיטה כמאה בוגרים מוכי*

חה שהדבר ניתן,למיצוע".
השנה עלה שכר הלימוד באוניבר*
סיטה הפתוחה בעקבות ההוראה לגבות
אגרת לימוד במוסדות להשכלה גכוחה.
כך עולה קורס לנרשם עכשיו 157,000

שקל.

ii|pHr £1 XrQi B B% W JBb «H a jBH ĥA. <̂ט ̂־ד ̂° עי̂ז־ ־  ?0

מים. מכונית הרץ לשבוע י חינם-

שני מבוגרים הטסים טיסה טרנסאטלנטית

כאים לקבל חינם מכונית של הרץ ב-ט.וו.א ז

לתקופה של עד 7 ימים. עליך רק לשלם מסים,
ביטוח ודלק. ההצעה בתוקף מ-15 באוקטובר

1985 עד 21 במרץ 1986. אפשר להרשם כבר

עכשיו.

בקש חוברת מסוכן הנסיעות שלך או טלפן

אלט.וו.א כדי לקבל פרטים נוספים.
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I מעס*קףם דעת 5 I ותו

 ן
נו"ם בתעזלונז דמי הביטוח 1 בדנו שי

m 'אלה מתונים לתישוב דמי הביטות בעבור עובדים שיכיוינז התל ב־ו באוקטובו M

M 
m m הגזקסעותז

m שקלים לחודש z,m,soo מקסימום חהכנסה לתשלום דמי הביטוח הזא m
M .(1985 במקום 2,025,300 שקלים לחודש עד 30 בספטמבר) M

m 
a B המינימום

m מינימום ההכנסה לחישוב דמי הביטוח הוא 192,800 שקלים לחודש(במקום m י
m .(1985 148,700 שקלים לחודש עד 30 בספטמבר M

m ג. ע\יעודי דמי הביטוח 1
W שיעורי דמי הביטוח השתוו עקב הוספת מס־מקביל בשיעור של 0.5%. שיעורי M
m דמי הביטוח, לפי הטורים שבטופס 102, רשומים בטפסי הדיווח לחודשים m
m .אוקטובר'נובמבו 85?ז, הנשלחים למעסיקים בימים אלה M

B ד. ניכוי מעובד העובד 1

§§ בשיעורי הנימי משכר העובד אין שימי - 5.35% מן השגו ועד המקסימום. §§
m הנימי המקסימלי משכר העובד הוא 123,830 שקליס לחודש(במקום 08,2$0ו m ,
H .(1985 שקלים לחודש עד 30 בספטמבר M

I טותת מדמי במוזוז || ה. הבנסות 0
i 1985 ו. קצובת נסיעה - 54,410 שקלים לעובד לחודש(בלא שינוי מ־1 ביולי M

m 2. את סכומי ההכנסה הפטורים מדמי ביטוח עליפי סעיף 9(20) לפקודת m
m מס־המסה עדכן מס המסה, והם בתוקף מיו באוקטובר 1985. |
M הסדרים לשעונ חירום נמשק) own על־פי תקנות שעת I §§

m I ה-985ג), 3וטל הנטור נגץ שמ< ארוחות
M ] המדיגה, ה'תשמ"

m .בשאר ההמסות הפטורות מדמי מטות אין שינוי M

לום n1yp בעד הילד הדאעוון 1§ @ ו. תעו
M 617,200 ההכנסה המזכה בקצבה בעד הילד הראשון בחודש אוקטובר היא ?A• §§
m .(הכנסה חייבת במסיהמסה)שקליס H
m .הקצבה בעד הילד הראשון בחודש אוקטובר היא 28,370 שקלים * M
m החל בנובמבר 1985 לא ישלם עוד המעסיק קצבה בעז הילד הראשון * if
H .לאלמנה, לגרוש/ה, לעובד שמלאו לו 65 שנה ולעובדת שמלאו לה 60 שנה M
M העובדים האלה - שהמסתם מזכה אותם בקצבה בעד הילד הראשון, ואין M
H המוסד לביטוח לאומי משלם להם את הקצבה במישרין - מישו תביעה M
m .לתשלום הקצבה בסניף המוסד למטות לאומי שבמקום מגוריהם M
fflLnrywrnrmPiU'innn <ffl
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w-mr trWKMk7wM ,H"J1H • קוראי "מעריב" - ללא תשלזס דמי־חבו P*"" ''Wum IrJi1AULC J
ו "; ו  —————————————— —̂—.

6 ויוצאות לש<1ל<ם גוזו"ל?
בהורשת תנוצה

{̂"~̂ $̂ 4£l il̂|־ חגיגה תרבותית של 9 ימימ(8 ימים), הכוללת: 5 הצגות, &- i!lt£J
i"iT"̂ ^̂ Za£. י* מלוו מדרגה אי, ביקור בסטרטפורד, סיור בלונדון והסעות* p 1**w

Ml&^&mi 
M*t<)%*t#l **!"*%**4* להצגות• ביצוע: .אופיר טורס־:*י היציאה: 6.12.

FJgffiffiJ l̂r .תאומי Jl IileficA JJ'.iVA'il המלווה:השחקועודד '

4! *>  ̂
דומ, מים לקאוז«ד, ומירמי  8 י

* טיול קלאסי של
JO'i; או. היציאה: 1.12; 6.12; 7.12; 8.12; ך!צן . .mm* A. in& A A Am לוקסור ואסי

E'
"

. .__ _ .. ,. . 

י " ־ "־ —

,,,*.,.,,."? ,w "...",,.", -,...,.י",,,,"" . —
I

 A תטייל הקלאסי המקיף של 29 יום &£3
 ̂
! a a t .»_! aa A ן _

JfL ,במסלול הכולל את: יפאן, תאילנד w§V« |kffl |ffl || ll^̂ ilf W%^^1
j&|gg AjS 111 !| i 0«ליפמי0, הונג-קוגג וטאיימאן • | l  jl | IT » 1 4I?
d %̂JB * בתי־־מלין מדרגה אי ודה-לוקס %W I I I  flf  f Pf f  rw f F
|jf¤Pf| :ביצוע: -אופיר טודס' • היציאה I
|̂̂ y 

י 3.12; 10.12.

WM&8IM¤mim¤¤¤¤¤ai& טיול וחופשה של 8 ימים בעקבות & . . ^
|«MMsf™i™î wl הביזאנטים והעותומנים במסלול הכולל l|%A | %4̂ li&al%TOF
I Wr ̂ 1 M¤i B̂i 1 סטנבול, בורסה, אולו־דאג, איאיק I"  ̂liM%£ י Jf |«| J1 !̂ 1̂ את: אי B̂l ואבאנט • בתיימלץ: תיירות טובה ודרגה ^̂ JT̂ Iw ̂JTIa-TÎ a.*.̂
 ŵI ן

5"**"יציאה:«•**
ssîג 

תורמה נאות הככר". ?wuhh ןוצפוןמערג . w . ביצוע והדרכה: . י

44M4 חופשה וטיול של שבוע-עם מלווה דתי ומזון כשר {& AlniB A«4te^df
AV י (חצייפנסיון) * בתכנית, ביו השאר: סיורים I bJJ 1 J jl if 11 j8 « Ĵ
'tlL בלונדון, וינדזור והמוזיאון הבריטי • כרטיס if f MB f ̂ 

em JF F«w 
1̂

jf̂ שבועי לרכבת התחתית לכל נוסע • ביצוע: .גשרי ̂י t̂ tt K̂MUm O ĴlT•3? .8.12 :היציאה •

ריב": טיילי מע וחדים של "מועדון מ לים מי ועוד טיו
ליביה ופרו. הטיול מתקיים בימי הקרנבל בברזיל והוא כולל את * טיול קלאסי של 32 יום בברזיל, ארגנטינה, בו
הקרנבלים ברסיפה ובאהייה ואת מצעד־הסיום של הקבוצות המנצחות בריו־דה־זינימ * ביצוע: .נאות הכבר" • מלונות תיירות

טובה ודרגה א' • היציאה: 2.2.86. י
מסתיים ערב הקרנבל בברזיל ויש אפשרות להאריך * טיול של 30 יום לפטגוניה, ארץ־האש, אתצטינה חצ'ילי. הטיול:

השהות לתקופת הקרנבל * ביצוע: .נאות הכבר" * היציאה: 12.1.
* חגיגה של כדורגל אמל*. תכנית מיוחדת של 12 יום(11 לילות} הכוללת צפייה בארבעה משחקי כדורגל בהשתתפות הקבוצות: ־
מספר המקומות-מוגבל!מנצ'סטר יונייטד, אברטון, צ'לסי, ארסנל, טוטנחם, נוטמגהמ פורסט וסאותהמפטון * ביצוע: .אופיר טורס" * היציאה: 19.12.

l̂ 111M ŷ 1j11
w 1̂M

111L 1̂jŷ ĵ»̂ M1H "יילי מעריב מועדון מגו 1r'TLlltlf'W'l!"'S'i'fWllŴ פרטים:" M̂ VJ'iJP»t̂ ^'/i*HMiiWMIBMllitllt>l 0מעונת "נןעריב", דחי קיליכך 2, וזל-אבינ, טל' 9207נ4־נ Pj|f'/>1M \M Ml ft WlaHliaiy0̂ ' 1 n? wWMllii 11 miflWl Mm I? liiJ.in I !8.00 י "****« פתוח ברציפות כין השעות 6.30 עד »?«??!?!!mMttmimMiJml bUkadUMI

חוק התכנון והבגיה תשכ"ה־965ו
מרחב תכנלז מקומי באד־שגע

שור הודעה גדבר אי
שינוי תכנית מפורטת

תכניזז מס' m/os/s שינוי מס־ 8 לתטית נופורטוד שבו1ה ר m'החליטה באישזר שר הפגים לאשר שינוי תכגית מפחמ\ת הנסראוזתשכ־ה־1965, כי היערה המחוויח לתכניו ולכליה מהוו הדרום,נמטרת כוה הודעה מהת>גט לסעיף 117 לדןוק התכנון והבניה"
נרנג

WTU.0 התבנית: שינוי יעוד ממגרש מסחרי למגרש rrucm עיקרי
א'

̂ם בתכנית: ואלה הם ז;שגזחי0 הכלו
שטת? 425 מ־ר

*ל̂יל̂לו
אשר הודעה על הפקדתו ביחד עם חמשריט הכלזגורך א'̂ז פודססה

בילקוט פרסומים מסי 2990 מיום נ4.12.8 עמוד 667.
האמורים פתוחים לקהל.המעוניין רשאי לע?ן בך! ללא תשלום, מנים ובשעות anrwaiwוכן במשרדי הועדה המן/וזית לתכנון ולבניה באד־שבע וכלהתשריט חנמורף אליו, תעקר במשרדי הועדה המחוזית האמורההשינוי האמור, שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביחד עם
ש.דנינו
מחת הדרוםירו־ חוערד, nmim לתכנתובגיה

חוק התכנון והבניה התשב"ה־965ו
מרחב תכנון מקומי מטה־יהודה

הורעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
והבניה, תשכ"ד,־965ז, כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה
המקומית לתטון ולבניה, מטה 'יהודה, הופקדה ביחד עבו
התחריט המעודף אליה, תכנית מפורטת הנקראת:
"תכנית מפורטת מסי מי/323 א' אתר תאן. שער הגיא.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית: מדרום לכביש מס' ו
וממזרח לכביש מם' ג, סמוך לעומת שער הגיא, בין
קואורדינטות האורך 1529-1523 לבין קואורדינטות
הרוחב 355ו - 1358, הכל עפ''י הגבולות המסומנים

כתע)ריט בקו כחול.
עיקרי ד1ראות התכנית:

קביעת ד1ראות לכינוי, שימור ושיקום מבנה בעל ערך
היסטורי - חאן שער הגיא, וקביעת השימושים למרכז

מבקרים ושירותי דדך.
כל המעונץ בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימזם

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע, בבנץ או בכל סרט תכנוני אחר
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן בל הזכאי
לכך עפ''י סעיף 100 לח1ק, רשאי תוך חודשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התננדות
לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה, מטה

יהודה, רח' רשיי 13 ו ירושלים.
ד.ל1י
ירו? הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה, מחוז ירושלים

כ־ו באלול תשמ"ה
12 בספטמבר 1985

Jimn

עשה לך
מנהג ?־

קח עמן
חייל לדרך

f̂ *P*WMWW»»W PWl»WW II»»iMMIMM«MM IM>MMMM •

גמר ־־ בגדי הים באמן הקיץ נ

להיטי המועדון יש תקליט למזכרת מ

tfnfr* המועדון ג<ם הת<בון

e

־ ־ ' '

/ רב המכר כישראל
/ / של החדשים האחרתיס.
// / רבבות כבר רכשו וקראו
// / את סיפורו המרתק של

/ // / רביאלוף(מיל.) .
פאל(רפול) איתן. // // / ר

Jw/Q/fi£y המחיר 20,450 שקל
 כולל מע"מ ומשלוח.

/^/yyv
f 6r1013>3trin 1010s גןך80חה3&ח3ת"ד£\

נא'צעו ntf א<< אתד'סט־.לט'צ,שטלן של חייל".
מצ"כהנ/חאהע"ס 20,450 שקל, לפקודתסגלית מעליב.

ש0 מס. ת.1:
מעבת : מיקוד

(טלפון דז»ד<7 חתימה .\

נבדזיל,פרו /̂1(. >,

 בוליביה
%f
^V V

אקוודוי זארמגןיגה \<£̂ \̂
V̂V כולל הקרנבל בברזיל Ŵ י
rP\^ מאמת מדרגת תיירות מעולה
̂^ (Ji* ביצוע: "נאות הכיכר'' T6.1 ;תאריו יציאה *- ^̂ , ,
עיילי מערי"בז7טל.307?03,43 וטי8•?"«?על<? ו ,̂

תוח מחשבימ חברה למחקר!פי
(0985 בע"מ

הודעה בדבר פתיחה מחדש
מות מת החתי של !שי

על־פי תנאי תשקיף החברה מיום 31.5.85, הוצעו
לציבור 3,800,000 יחידות המורכבות כל אחת

ממניה ומאגרת־תוג אתת.

המועד האחרון לסגירת רשימת החתימות לסידרה
3 נקבע ל־2.85ו.ו.

על־פי תנאי התשקיף רשאית החברה, לפי שיקול
דעתה, לסגור את רשימת החתימות קודם למועד

האמור בתשקיף, ולפותחה מחדש.

כמסגרת זו הודיעה החכרה ב־27.10.85 על סגירת
החתימות לםידרה 3 ב־0.85 ו.29.

החברה מודיעה בזאת על פתיחתה מחדש של
רשימת החתימות לסידרה-3 ביום 11.11.85.

כמקרה של חתימת־יתר, תיקבע החברה את
י שיעורי ההקצאה על־פי מפתח שייקבע על־ידה,

לרבות דתיית בקשה כולה או מקצתה.

.—_ !

, מחלקת יזעז־וח ותביעותהמסה וממי/אגף וייי̂דזת
היחידה לאיתוו!זגודיס

וזגיטר נחיפזשיד, אחרינמונורת ישראל מנקשת m עזרת
הנעדרת

נסקי םלטי

אורה לי

בתבוריס
נראתה בירושלימ ביום חמי-
שי ה־15.7.85 ומאו נעלמו

עקמתי̂ד
תיאורה: בת 7ו, גובהה 70ו
ס־מ, מבנה גופה בינוני. ע1ערה
כלתריני ־צר וחלק. עיניה
כחולות. עונדת שעון יד עם

רצועת פלסטיק למה.
מדגרת עברית, רוסית ומעט

אידיש.

כל היודע דבר על מקום הי־
מצאה מתבקש להתקשר
לתחנת המשטרה הקרובה או
ליחידה לאיתור נעדרים במ-
טה הארצי, טלפון ישיר
ג28042־ג0או z871n־0z קו

פנימי 423.

בבית המשפט המחוזי
בתל־אביב-יפו

ת.א. 7/85*14

(נוסח חדש) בעניין: פקודת החגרות
תשמ"ג־ב198

בעניין: פירוק חברת פםניר בע"מ רח' ו
הירש 4 ו ב"ב

והמבקשות: םולניר שיווק גייר
מקבוצת בור סחר בע"מ ונייר גרף
תעע>«ות בע"מ ע"י ב"ב עויה"ד ד"ר י.
שגב ו/או א. אורגשטיין ו/או א. פרי
רםטנבדג) מרח' בבי משה דו, ת"א. (פי

כל נרגה yvsm w! של החברה האסורה תימה לתמוך נמק a• כעניץ הנקסר.המש5ט וזדשנ נרי! מזה «ו נחטט• ms כשינה pj7 3nirtraxh a »ת התברד. המבדח ל'יל, ובי נקשת 0יוזק די ת"מנע נ«י mמזסוז! בוה הח־עה מ ניז2s 0 ניזל' 7srjn ins. בקשד, לביד; osvm דגמי
irirm סטה ועידת תתשאג! הקבוע בערו.שלו. העתק p הנקשר, ימוע לכל גושה w• סשחתף על ומדזז ע' חרוש ואת מ!» לתעגו• לנך, רשאי לוז0יע נשעוז הניחר. אם מעז Q vעy1שת עויד־הדיז
!w! «ר« Jiiajwviilערר
מבוענקשת
pua שתגיע omm in לורל !xsaa ram tw rf ש< onru « or־ s»1 .האיש או מידמה muniut או 1a nsrrro מוק גרידה להיגמר או להיעלחעל ידי וזדאר, אדןום לעיל תדעה על רגתו וד. ההח־ער. מיק ה'מז ויעמז שלהערו* בל חותה לוז0יע נש'גת ניחד וזנקשה האםודד. ודינ ל00וד. או לשלוח

מדהב חבטן מקומי אשקלוןוזק החטון והבניה תשנ־ה-ו6זו
הודעה ברבר הפקרת טויגוי

תכגית מפורטת
m מפורטת «/05/גוו - נרנע אשק־עינוי תכנית ועס־את שינוי סס י לוזכ־קיסית לחנ!ח ולנויד, אשקלזז ד1פקדניה Ttro 4ד\וס, ץבטשדדי וזזערה ועו*ננמזו־די וזועדה מחתית לתננון ולב-לחוק רחננח ודגנית תשנ־ה־65י). ני!מלרת נזר. !עדעה נהחאס לעעיח י»

פיכח השעח לשעח איבודי 0תוח ממנ־חלק נוהדגיה מינורית במגרש 1(7 וה־ריס: נ ו/206 לאתוד מסחרי.!. ניטולו/04נ לשני םנרשים. א. 04/1! מגו־עיקרי וזדאות השינוי?. ו. וזאשז מגרשניחר 'anvm os חמורף אליו.
מגרש 104/1. נתע אשקלוןשטח התכניות 52ינ נדר. נגש. 1914ואלד. m זזשטחיס u'/r>j.1 נחכניח:- נ.ז/»20.חיתן! נספח לבניה מוגרשעז או/m206 החלקה t«j. 1. שינוי נסוי בניין
נל מזעתייז בקרקע. נבניק או נבל פרסדיס 0עגודיס פתוחיס לקהל.ללא תעלים נימיס ובשעות מהנוטר־בל המעתיק נשינוי רשאי לעיין בה
חמוד אוזל. וזזאה tea ופנע על ידי
̂ךשאי תוך חודשיים קיוס פרסדזךנוי התננית וכן ובאי לסי מעיף 00 י ̂#Tמלתבנp שמקדזת!םיתמנםזרד.ננתח לשינוי במשררי הוועדה הנוקרמה שלןעדעה jiaw uti 7ד.גיש החילחוק 1 ולטיהמתזהדרזסידד לדיעדה ̂ד



H ווטמפרטוריונ החזייומ: ירושלים 11 עד 19;
I תל־אביב X6 עד 24; חיפה 17 עד 22! באר־שבע
is i עד 26! רמת •הגולן '11 עד 19! צפת 10 עד

9 18! טבריה IS עד ג2; עפולה 15 עד 23! שומרון :
I 14 עד 21! לוד 15 עד 23; יריחו 15 עד 27!

| עזה 17 עד 26; אילת 15 עד 28. .
מזג האומד גערים Vm»n* בעולם: אוסלו 1
עד 5, גשם; אמסםרדמ 8 עד 13, גשם; אתונה
14 עד 19, בהיר! בריסל 3 עד 15, בהיר; מאנוס
איירס 21 עד 39, בהיר; וינה S עד 13. מעונת
זינווה 1 עד 9, מעונן; יוהנסבורג 13 עד 25,
בהיר! לונדון 9 ער 14, גשם; לום אנגילס 14 עד
19, מעוגן! מונטריאול 2 עד 5, מעונן; ניו־יורק
16 עד 25, מעונו; קופנהאגן 2 עד 9, גשם; רומא3 עד 14' מעוגת פריה 14 עד 17, מעונן! קאהיר

4 עד 20, מעונן. _

??BEB&EEI
יב-י6י תל-א&

גשעות 5,4.30 ז.9.30,7
?אורלי: 4 9 - קולונל ררל
אלנבי: 9.30.7.30,5 - הבלונדינית בעקבות
 האתר האבוד
 ̂ בית ספר לאסירים מתחילים

אסתו".
בית לסין: u בלילה - אפוקליפסה עכשיו
arrw-p 4.30, ך, 9.30 - הבז ואיש השלג
גודדין: הגיחות פשוטות
גת* אהבתו של סוואן
יקל: 9.30,7.15 - כין החומות
דדייב-אין: 9.30,7.15 - מסכה הגות - 0תז
י סקס  ... י
הודי ? חף מפשע
זמינמטק הישראלי: 5 - לב של כ<ב•
7 - סתז גרמני; 9.30 - שרר מן העתיד
f חן1: 9.45,7.30,5 - הנוק0
j חן 2: 9.40,7.20,5 - מ«ו על מזמז
jn j» 9.40,7.20,5 - קאל
I חן 4: 9.40,7.20,5,1.30.10.30-נשיס
. בעורף
j חן 5: 1.30,10.30, ג, 9.45,7.35 - השוטר
 מגנב פטור
לב1: 9.30,7.30,5,2 - דומן בהמשביס
לכ 2: 9.30,6.30,3.30 - אמדיאוס
לב י6ו העתיקה: 10.50 בלילה-דמעות
של שתיקו!
לימור ההדש: אמריקאית בפאדמ
ליקוזיד - קולנתוקסה: 10.30 בלילה-
. אינדיאנה גיונס
j מוגדהי•. . הבזבוז הגדול
«חיאון: לרקוד ע0 זר
מקסיב: דמבו
גגה(יסו): 7.30,5 - המאבק לתופש(הודי)
סטודיו: הכריס
סינמה 1: . תער
סינמה 2: אידית עירית
פאר: בגיתת בטריאסמה
פריז! 9.30,7.15,2,11.30-בירדי;
11.45 בלילה - מו6ע הקולנוע של רוקי
*סין.• רומן שהחל במלוזמה
צוותא: a - התמהוני
שחףן שושנת קהיר הסגולה
תכלת: ; יער האיזממד
תל-אביב; הנינגיה האמריקאי
I תמוז המחודש: 9.30,7.30 - זריס

גתי&
אורניב: 9.30,7.15-מסכה
בתיימ: 9.30,7.30,4.30 - הדרקת האחרון
עצמאות: 9,30,7,15,4.30- נימיה אמריקאי

חילון
בשעות 9.30,7.15,4.30
אימון המחודש: 5-האימפריה מכה שנית;
9.30.7.15 - תיחות פשוטות
מגדל: יער האיזמתד
סבמ: הנינניד? האמריקאי
דינה: 4.30 - כלבה הים המחהבת;
 9.30,7.15 - גירושין בהוליווד
מתניה#עתז: a 9,7-הסיפורשאינגנגמר

רמתגלונבעתי'יס

j 5ש?$דת 9,30,7,15
! אואזיס: 9.30,7.15,5-בית־־םפר לעבירות
 בתנועה
אורדע: 9.30,7.15,4.30 - הנינגיה האמריקאי
אדמת: 9.30,7.30,5 - תוקם
חדר: העד
'לילי: רסטי גייימס
בסר המגביה: 9.30,7 - המצור
רמת-גן: דמבו
רבנן a 9.40,7.20,5 - השומר &«ב פנזור
רבנן 2: 9.45,7.15,5 - ביררי
רבנן 3: 9.35,7.20,5 - יער האיזמרגד
דבגן4: 9.40,7.15,5 נשימ בעורף
שביט: י אידית עידית

0תח תקוה
שלו* 4-סינדרלר"' 9.15-מסכה

הרצליה
ויה 9,6 - המעבר להודו ;
הימל: 9.30,7.15,4.30 - הנעגיה האמריקאי י
ת1*ארת: 9.30,7.15-יער האממדגד ־
 ן
Tfmtfrrnsn ־

כובב: י 9.30,7 - בראיין מכב עלית \

רעננה , ?
אותת: 8 - שליחות קטלנית

 ן
. Basnaa

בשעיית 7י 5ז,9 י

עמל: ן מסכה ן
הן: אירית עיךלת ?

! . . 
אשדוד'

כשעות 9.30,7.15 ]
אסתר: ? קוד השתיקה ,
אשדוד: טקס הזועם וכיפת הדעמ :

קריתמלאפי ;
צמרת: 7.30 - קומפוט נעליים :

'אשקלון !
אסתר: 9.45,7.15,4.30-אמרי*י0 ?
מאות 9.30,7.30 - מקס הזועם וכיפת הרעמ ]
רחל: 7.30-ליידי נ! ו

I ירושלימ j
: , : בשעות 9,7,4.30
! אדימין:.. .מנינגיה האמריקאי
. אורגיל: 30.* 9.15,7 - בית ספר לאסירים
 מתהילים
אורגע•. . 9A4>*30- הנוקם
בית אגרון: 4 - 20.000 מיל מהתת למים;
6.15 תמות - הרומן שלי עמ אנני;
8, - להתאהב; 10- משנה מקום משנה מזל
בגיני האומה; 6, 9 - קולונל דדל
הבירה: , - בית ספד לעבירות בתנועת
ma י - . הבזבוז הגמל
מוזיאון ישראלי - 3.30 הקוסס מארץ עוץ(יפן)
מימשל: 9,6.43 - המ ואיש השלג
סינמטק: ־ י 7 •־. מדטיף,, 7 (אולם קטן) - הזעקה
 האחרונה; 9.30 - המתופפת הקטנת
סינמה 1: 4.30 - הכרים צמודים; 9,7 - העד
סמרה 9.15,6.30 - דמעות של שתיקה
עדן* מרדף מתוכנת
דת: תחנהלשנייס

הי6ה
בשעות 9,6.45,4.30
אידה: 9.15,7,4- הבזבוז הגדול
אורלי: 9.6 - אמדיאזס

I £אמסי: 4.50. 9.15,7 - שבע שנים גכל
ארמון: , הנוקם ו
חן! מקם הלוחם בדרכים ן
, 8.30 - היימט חלק 13 - מדנממק: - ?־
מידיה: 7.15-העד; 9.15-אירית עירית 1
עצמון: קור השתיקה ן
I סאד: בית ספר לאסירים מתחילים
קרן אוד המחודש: 30,4.30.ז, 9.15 - ראסטי |
I גייימס 
רבדנת!: רומן על בטוח ן
רגח»2: ק222 1
דין: חף מפשע ן
שביט: 9,7 - שושנת קהיר הסגולה ן

j 
גוה שאנן י י

פיתז8#: 9,7-אלנודטה ן

I קרית חיים

I 9.15 בשעה
I סוזאן סודאן apnfpa '
הייבל[ י ?'~ פלמנגו קיר 1

I ריתמוצקץ ק

אידית: 9.15,7-עירית אירית ן

יאליק 8 י!רית 5
סמון; 9.15,7--רומןבהמשכיס 3
&סיר: 9.15,7 - בית ספר לעבירות במנועה 1

I ןרידנימ?
"y: 9.15,7-גיתשןן בהוליווד 1

?ךית̂עון 1

.tat אוי: " ......7-השומר מגנב פמיי. 1

נחריה 1

בשעות 9,7 1
I הוד: י רממ
חץ: כרסן 1

I יךית שמונה
שניר: 9,7 - הסיפור שאינו נגמר 1

j .5ריה&
I 9,7 בשעות
 5ייד המחבלים 1

־ י י אביב: 
I -המורהל

גילהמחודש: י " " " ־

j ילית ̂רת ע נ

מתניס: 8.30 - לה מתיימה ן

j פולה ע

היבל התרבות: 8.30 - לה טרווימר' 1

1 ? עפו

אודיטודיוס: 9,7 - אירית עירית |

הדרה 1
חדרה: 4.30 - טחן נמלט מהאזיקים; 1
 9.15,7-העד ן
i חווי: 9.15,7,4.15-משימה
I לשוטרים מתהילים 

I נתניה
1 9.15,7 ,5

9.15,7,4-תרגיל למרגל מתחיל 1
אסתר: '

מ&ודיי: ?קאמליה §
שחץ: יערהאיזמרגד 1

רמלה 1
̂דץ: 9.30,7.30,5 - דמעות של שתיקה ן

I לוד

I 9.15,7.15 :בשעות

I אורלי:, הבלש האמיץ פלטש
I גוהזית: רומן בהמשכים

ראשמ לציון
?' בשעות 9.15,7 :, :
ג«מן: רומן בהמשכים
הדר דמתיאליהו: 8.30 י עשר דקוה לחצות
ראשון: שבע שנים נכלא

דחופות
בשעות 9.15,7.15
הדת גרוש? בהוליווד
חן: רמבו
בימהע* אידית עירית

פאדשפע
אורית: 9.30,7.13- דמנו 1
I 7.15? 0-30-אירית עירייה . ? ? הן:

8 
? , ? . . ? ? 

אילת

I הערב >דן הצגות 
mVn ?־

ן מ.ד.א. מככי-אש משטרה
I המקופ • ? טלפון טלםון מלשון

| המט 101 הרוס 102 חרופ»10
| אופקים ? 923033'057 923022'087 923444'057
.03-343111 03'78n33 1 I אוו"יהורה « . 344442י03 .
. ? 72333'059 72022'059 724-14'039| אזו1* 803133'03 02222<1"03 03-853173 I אשדיד HiSUll) 23333־055 055-23444!אילה
i)5r34222 051'22222 057-62720 ? אשכול I
I אשקלון ? 23333*051 051-22222 י־ 34222־051
057'37444 037'79691 057'74767 M 065} 3אר*שכע-B7444 065ביתישאז « ? 87223'065 88222־ I
I ניירשמש ? 288־911י02 1088 ו9י2&~911444־02
03-703588 03-78U33 03'78n11 » 1 בנייברק
I בתייס « 585535'03 802222~03 591163*03
I גנעת"ם • 781111*03 313333*03 03-324144
1 רימונה ? 59333'057 52222'057 057-59444ן גבעת שמואל • 354142*03 "781133י03 03-343117
i היצליד, *? 341333*052 551222*052 555555*052
I זכרמיעק3 ? 22333'063 99045*063 90444*063
I חירה «? 2233.3'063 063-22222 31444*063
0̂ I חולון « ? י 803133'03. 03-802222 855173
I חיפה • ? 512233*04 643222*04 664444*04
חצור גלילית ? 36333*069 37222*069 37744*069 !
067*92444 067*20222 067*90111. B » טבריה 'I
08*439180 08*451222 08*451333. ? • TV/T I
03*838181 03*222222 03*240111 ? « ]gj I
I יקנע9M533 0־04 994533*04 993044*04
I יחחם ? 60133*057 ? 52222*057 80144*057
I ירושלים • ? 523133*02 661111*02 244444*02
j בפר 0כ« • ? 33222*052 33223*052 24443*052
04'9a5444 04*912222 04*988553 ? » כרמיאל j
j לור 221033*08 229222*08 2"22522'08
I מגדל העמק *> ? 40062־065 40022*065 40444*065
04*979444 04*979637 04*979333 B. * . , מעלוה I
I מצפה דמון 88333*057 88569*057 88444*057
I נהריה * ? 923333*04 04-922222 920344*04
057*84112 s057*84211 057*957222 יהד י TO I
I נצרה עילית • ? 73333~065 35222*065 ~71444*065
I נתיבות 1 941033*057 943333*057 941144*057
I נתניה • ? 23333*053 22222*053 30144*053
04*919811 04*912222 04*912333 » • 1̂065*94444 n 065*92222 065*93334 ? * עפולה
057*957044 057*930222 057*957222 T1?
פתייהקוה • ? 9231112*03 9222222*03 914444*03
צ«ן « 30333*069 30222*069 72444*069
קצרין 61333'069 61222*069 61444*069
03*343111 03*781133 03*344442 ?» 131K דית?
051*81144 051-81222 051'881333 * TA רית?
04'931444 04*643222 04'931401 » TyM3 tnp י

קרית מוצקץ 817ו!72*04 643227*04 740244*04 .
055*8166V~ 055*81222 035*82333 ? תמלאבי^
קרית שמונה • ? 44334*069 42222*069 י 43444*069
ראשירלצימ ? 942333'03 942222*03 995555*03
ראש פינה • ? 36335*067 37222*067 37744*067
08*487444 08*461222 08'451333 M * רחינית
רמלה 221022*08 229222*08 229444*08
03*7544444 03*742222 03*781̂ I דמתיגי « 11
I רמתיהשרון « 541333*052 551222*052 496444*03
j רעננה « ? 33222*052 551222*052 451666*052־
U שדרות ? 97074*031 97777*031 97044*051
נינ •? 460111*03 3*462222*03 627222*03 H ̂ת

ן? קיים טלפון חת1.1010 • במשפ יש ניידת טיפול נפרץ של מגן דור אדום.

?BBBB m̂a
17.30 .ילדי הפלא• - שפ הפרק: ,כוכב
אדום ima". דיצי מגלה ש,צלחת*
שידור מקומית משגרת קודים

לוזללימ־תקשודת רוסית
18.10 .יש לי םיפוד־ - .הרבי, מאת פרים
ילדשסקלי̂ מפפות טליה שפירא.

איודימתרצזזולר
18.32 .ג'מי־

20.62 ,עד סופ• - מגזין .לפופ
ולבידור.אורח התבנית הפעס הוא
הזמר חנן 'וגל. עור,בתכנית:
מגרמניה, שמצליחים באנגליה.,סרטוני וידאו של זמרי פופ
ג'ניפר דש ולהקת .פרופגנדה*,
וכמו p להיטים זזדש?ס של אלטון
נילז, להקת.תאומי תומפםין* והניר
דלמרי. מנחים! ענת דולב ומנחם

גרנית
21.00 מבנו להרשות ומוטןז .שער

ראשיך
21.45 .תצפית־ - אמצעים למניעת הדיון
22.15 .בתו של מיסטראל• - הפרק
של קייט לעזוב את צרפת הכבושה •יהו&ישמ מיסטדאל מסרב להצעתה

בידי הגרמנים ולבוא לאמריקה
123.05«ה השאלוד?

23.45 פסוקו של יוה וחדשות

08.15 תלמוד - שניים »|זזין - פשי'טא
חלק א'

08.40 מהך לספרות(יסודי) - יש לי חלו0

09.00 אנגלית ד
09.20 השעה שלנו - אבא ארד'רגלייס

10.10אנגליתז'
10.30 הגיל הרן• - פרפר צחמר - מקר

טוב
11.00 חשבון ה-השנדמהח

11.15 *ממית
11.31 גיאוגרפיה זד-ד - מקוחדד" כפר

12.00 ספרות(הטה־ב) - אמנות הבמה של•~י-כהורו.,".."̂....",—."'—.",.,.,"—
שייקספיד
12.25 אנגלית טי
13.00 אנגלית י־

14,00 מה זאת אומרת - קו ייציר -
המשרד עוםק בנושאים; פריון
עבודה, הערכות המערכת
ומוממואציד, נעמדד" בסרט, סיפורו
של מפעל תעשייתי גדול בענף
המתכת, הזמנה גרולה לייצוא,
ועמית! - פועל הנאבק לתחם את

תרומתו למאמץ הכלכלי
14.30 מולס המסורת של האיסלאם -

תבנית היופי
15.00 האוניברסיטה הפתוחה - נימי
שואה ופקודה - הגירוש למחנות;
ממזיקה: כתת אמן - נקודות מפתח

-תמים
16.00 רחוב פומהופ - המסעדה

16.30 הרפתקאות באי הבייט - פרק י־ג
17.00 ערב חדש - מנהמ רן מרגלית

17.20 סדגויס מצויירים
18,00 משחקי ילדיט - לגיל היד <עמץ 3)

16.00 תוכנית ביחד בצרפתית
18.25 סידרה על המצאות וממציאיב

(ערוץ 3)
1m5 .הרפתקאות מג'י־ - (ערוץ 3)

19.00 חדשות בצרפתית
19.10 מוסדות בירדן(ערוץ 3)

19,15 תשות ואהבה' - סידרה צרפתית
19.30 הרשות בעברית
20.00 חדשות בערבית

20.30 .אהד למיליוך - קומדיה אודות
זזוסר מזל, טעויות ואי־הבנות

20.40 סידרה הימית בערבית(?חיץ 3)
20.55 לקט שיריס

21.10 .דרכו של לווזגד - טכניקות
ושיטות כהגנה העצמית

במזדודהדחוק
22.00 הדשות כאעלית

22.00 פסמיוואל גדש!ערוץ 3)
22.20 .בית מלון־ - סידרה רומנטית

תצפיור- "

אמצעי מניעה .
(טלוויזיה כללית, 21.45> י.
התכנית תיוחד הפעם לנושא:

האפצעימ למניעת הריון לא רצוי.
כתכנית - פקידה על האפצעיס
.חרישית הנמצאים עריץ בשלבי יי י הקיימים ודימה על אמצעים

מחקר. •
התכנ"ת עוסקת גס במידת הידע

שיש לבני'הנוער מושא הזה
ובשאלה מרוע מי שמכירים את
אמצעיהמניעה, בכל זאת איגס
מקפידים להשתמש בהס בעת

הצורך. ? .
התכנית 0גיאה סיפור אישי של
י. אשה שעבדה הפלה מלאכותית.
נעהינצ פתפ' יודפ לס ויעל דן.

המתרחשת במלון פאר
בסאדפתסיסקו

''13.00 היות. היית, היות
13.30 סידרת בית־הולימ

14.30 חדשית
15.00 פרט - .מרי מלכת הסקוטים•

16.30 תוכנית לילדים
17.00 המפקח גדג־ט
17.30 זעית המעופף
18,00 נוסעיפ ממן

19.00 תרבות - ,תןלעמי לחיות"
20.00 תוכגית מוסיקלית מיוחדת

21.00 קשרים משפחתיים
21.30 פרט-.איבת דפים*

23.00 חדשות

""09io.קונצרט po*־
11.05 .יאמניס באולפן־ - 1' אירנה

'שמסטר - פסנתר
13.00 .קונצרט צהרים־

15.00 .מילון מוסיקלי־(ש.ח.)
13.05 .החידין הנזוסיקלי?(ש.ח.)

16.00 .קונצרט נמחה־
18.30 .מוסיקה ליוה ראשיך

20.05 .ערב טוב־
20:30 .הקינצרט הקאמרי' - הקלטה:
קתצרט בקונסדנטוריון באר־שבע,
8.1244 - (יאיר קלס - כנוד / גד
לט־שג - דולה / עמנואל גדונר -

צ'לו / מילכה לקס - פסנתר)
22.25 .מילון מוסיקלי־

22.30 .מסורות מוסיקליות באריך • חג
הקדשת הכנסיה - ככנסיה

הסורית־האזדתודוכסית ?
23x10 .טוסיקוז p העבד הרחוק

09.30 .מיסגש•
10.30 .רדיו קל־

11.10 .סיפור וצלילי מפעם .אנא של
תמר' - מאת א. ואב

11.30 .צרפתית לטתחיליס־ - שיעוד מס.
8

12.05 .שיר ופזמון־ - מבחר שיריס
מזרחיים

14.06 .לבת ולק ואבל המתעניין?(ש.ח.)
14,45 .ומול בשק־
15.30 .עואפ המדע־
15.55 .ספר חדש־

16.05 "שעה חיפשית־ - מגזין בענייני•
חינוד

17.20 .האוניברסיטה דמתוהוז־ - ,יהודה
ודזמא" • והפעמ.המרד הגדול־ -

שיחה עם פחפ' דוד גודכלם
06&1 .מיטזת עדב•

18.47 פרקי היים כתנץ־: ישעיהו, פרק
rr•

19,05 .המשפט העברי?
19.30 שידורים לעיליפ

22.05 .תפוח ועץ־ - והפעם; ,הילד
והמחשב'

I 09.05 .ביקי בית• - עם דבקה מיהאלי
I 10.10 .בל צבעי הרשת־-מגאזץ יזמי
12.10 .גל פתוה־ - חדשות ופזמונים 1
I 13.00 .בחצי היומ־
I 14.06 .יש ענייך- עם גבי גדת
I 15.05 .רגעי קפגד - שירים ישניםI ואהובים
I 17.13 .יומזכלבלזד
I 17.30 .עי טםפרימ ואנשימ• - מגזין
I המשק והחברה
18.06 .זרקיר־ - עם נ&יא המדינה הייט 1
i הדצלג, על החלמת עצרת האויס
ד.סגדTה את הגיונות כגוענית - 1
a במלאות 10 שניט להחלמה
g 1 היזע מפורטM5
B 19.00 הדשות ?הדפ מה־
B ̂ד 19.35 .עם ישראל־ - תכנית במלאת ע
שנים להכרזת האריס על הציונות 1
H כגוענית
20̂ נאום חיים הדצוג כאו־ה - (בעת 1 15
כהונתו כשגריר י&דאל באו'פ) נגד 1
התלטת העצרת על הגיונות (ע0 §
H (תרגום לעברית
m 20.30 .אזמר בשבחין• - כבקשתך
m לפיוטים ופרקי חזנות ספרדיים
H ;̂נשיפה־ - והפעם 22.05 .תזמורת כל
I ארץ הזמר - וולס
I 23.05 .צלצול שלישי• - שבועון
לאמנויווז 13

09.05 .מה בכד תש<1?-עפ אבי אתגר |
10.05 .אגן הימהתימך 1

11.05 .שעה תמימוד - עם מלאט ותקיה
12.05 .ובמוסיקה*

13.05 .דק בימי הול־ - עם מנזזם פדי
14.05 .ליולן-שידו8*בה־
15.05 ;חדש, חדיש ומחודש*

1w>5 טיסיקוזלעניך
17x15 .הצנה יומית•

18.05 מצער ומזמוניש הלועזיים
..21.05 .אדום עתי? - עם ניי0 אלת

י 23.05 .הלילה הוא שידים־

ק1ד̂"..-«.,«", -"-.. -.,..."•""
17.00 יומן גלי צודל

17.30 .בוונת' - מאמין לענייני צבא
וביטחון

17.50 .יזמן ספותר
58.05 .רדיו ספורט־ - מגאזין םעודט

18.55 הודעות להיילימ
19.05 .רדיו דדיו־ - עם יואב קוטנר
20.05 .רחוק מן העין־ - שידי עמים

21.05 מבט להרשות
21.30 אונימ־סיטה משוררת - שיחות על

המוסיקה של המאה ה־20
22.05 על הדבש ועל הכיסאק

g 23.05 מגירות הלב - עדנה עכרון
משוחחת עם הפסיכולוג רור תרי 1
;ש.ח.) »
23.50 צעד וחצי - סיקור משחקי הליגה »
הלאומית במ־ורםל 1
B 24.05 ציפורי לילה נודדות - עם דני
I קרפל
i 01.05 לא רוצים לישון

]??Bî EIEl
16.00 - 18.00 מוסיקה על גלגליס 8
H 18.00- 9.30! מוסיקה ביךעדביים
M 1 הש7זה הןלאסית uoo -19.30
23.00-21.00 שיומה מהעולמ כולו |
H 23.00 - 24.00 השעה הדוסית

 הנינרה האמריקאי
^̂̂̂^̂̂ 1ו8 1811|1ן 1י8

 ־,?: ! הנמגיה הא«ר*קא* - ומגו ע0 ומה
IMjf̂ l̂ fc ? --^

̂^ H% . . הפקתה הבינלאומית של מנוזמ גולן ויורמ גלובוס Ŝ ^̂ k!,

אדימן" ימשליס "
'
̂*"תל־אנינ" מל-אגינ • "̂̂̂̂̂̂^ ^̂ ^̂

̂*** '&̂' ?ft־ «ה*3ל החנליה •Jm1K» •A ומת"גן "̂fe''"

llBj, ,ן
? BJaMMa ריאו 

ן מחלקת סדמי

שמח«0 להודיע על קבלת מגהד רב של
סרשי0 תדשי0 מתגרות הד-ארצי,

דאו־קול, ערוץ 1 ותואם וי

ריאה חינם «גתן ספי ק
למי גחירתפם, מהספרימ יזמץגחייס של
w מיעזיון קוראי מער«ג לגל מי שיחדש
יחת1צז על מגו« חדש ל־50 סד0«0 לפחות.

צוגמגר 1985. תמגאע גמוקף עד 15 ג

וגס השנה - בתקופת חג המולד:

המגת כמרגל בלונדון
חופשה של וו יום ב'ליג"יזן, כתקופת
המכירות הגדולות ומשוזקי־הכדורגל
המלהיבים • התכנית כוללת: טיסות,
מלונות, הסעות וכרטיסים ל־4 משחקים:

* אגוןןןן - ממג'סגור יודיעו
* צילמי - עמתהאמ

* ?ואותהמג?וון - גמוינגוזט פודסמ
* מנצילמוד ימייסד * אדסגל

ביצוע: .אופיר טורס" * היציאה: ג ז,19.
9מוי0: .מועדון מטיילי מעריג", טל. 439207*03

שידעת החמה?. 16.46
זרממדמחר: 06.00
סדק יוגמ שמואל אי,

כ"1-<ד
משנה יומית* עדבץ ד, ב'-ג'

n ד\ן יומיג נדרים
הלמה יומית: שרע או"ח נ"ג,

י"א-י"ג
פרשת השבועי. תולדות

1 ידישלימ "אברמוביץ" -
1 המלד ג'ורג' 22 - 224972.
ן תל־אבימ.לב vyn"- אחד
1 העס 69 - 613862. .קופ"ח
ן כללית'' - אמסטרדם 7-

.225142 I
ן חיפה והקריות: .יכנה"-אבן
ן הדמך-סמטת מודיעין ק.'| סינא 7 - 672288. .קיפ"ח

1 מו5קץ-715136.
ן הולון-בת־ימ:.אהרוף-
I הופיץ 52 חולון - 89153*
1 .בלפוד־.- בלפיד 90 בת־יס

ן -353448
| רמתיגן והסביבדג.דש''י" -

ן רש"י13 דיג- 790971.
| כםו-סבאז.מריקסטור" -

ן ששת הימים 47.
I רעננה!«קופ"חשועלי"-א.

I יפה - 34730.
ן נתניה.מדת" - פית 76 -

.40967 I
1 סתזד־תקוהז"הירקזו" -
I שטמ&פר 24 - 910946.

§ מרסאת שינימ לעזרה
•:.- A9 דאשינה דחי בו־כוכבא I

ן ת"א, טל. 284649
I בכל יום מ*21.00 עד 24.00.

! 24 שעות בחניפות. ,ין בסופי שבוע והגיס-

I מועדי המראה ונחיתה
| תקליט: 03-381111
I מודיעין נמל התעופה

03*9712484 I

j קבלת מודעות ל"כזעריב־ -
ן 24 שעות ביממה -בסגץו

) .דהןז־ דיזנגוןו 118,
j טלסון 239952

מירושליה
• לתל־אביב דרוש 7.30 ־
 ~~• לבני־ברק ולהיפה 16.00

מתל-אגיג
•לירושלים

מבני־ברק 8.18
מת"א דרום 16.00

•להיסח 7.00,6.00, •8.00,
,13.00',12.00 ,10.30* ,9.00
,17.00,16.00,15.00• ,14.60

20.00,18.30
16.00,14.00 י• לנהדיד, 3.00,6.00 12.00,

ת־גליפ מחיפה ג
• לתליאכיב 6.30,6.00,

־11.30,10.00,8.30,7.30,
,15.30M4.30 ,13.30 ,12.30־

19.30,17.30,16.30
• לירושלימ 7.00

(העיאה מחיפה מרכז כ־10
דקות קודם)

•לנהריה 13,16,9.03,7.30,
_ 17.11 ,15.11

צמהריה
• לחיפה ולתל-אביב 6,45,
,16.35 ,14.35 ,10.40 ,9.00

18.33
• רכבת ישירה

̂גם^ מועזסיזעלקרמות
טלסתיב.' 245554*02,

,04-832611 ,03-234819
.052-32432

תהנת יעוץ לנוער, אל־סמ
ימים א'-ה' 22-17 (טיפול

הינס), טל. 463587,462076.
עדין(עזרה ראשונה נ6שית> .

תליאביב: 261111
(לילדים ונוער: 281113)
ירושלימ: 02-869911
חיפה: 3~2222ז»"04
נתניה: 053-35316

כאר־שבע! 057-418111
'
לילי

'
ולנער- 24 שעות - י.קו אח־נד - אתן קשבת

י בבוקר ער 8 בערב - ־? י ?גול.294050־03; חיפה: מ־11
0ל. 229488*04

ק־ סתרה לקשיש - 24 שעות
טל? 690685*02

תורנות לקבלת מודעות אבל -
דהוסות יום לוס עד שעה
24.00 (חצות) 3.«עריב"
תל־אביב, דה? קרליבן־ 2

מל. 430111
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V ÂjmÎ B̂WwL 

 ̂ 1 »HSL 1L \ 1' ? ־וי רHIb8IhwhIIIm11.'i[JJSW"™

התיאטרון עלז ר.תיא0י«ffl 1* 8 התיאטרון י־ דוז/יאמ־ון הקאמו'?
וזיפה !ןאוח: הלאומיהבימה'a:?ן , הקאמר• CLU העירוג•

BBBaeauuaammnmmiSBa amamMmmnmmmM¤am mmmm^&immamHmam ???hh???
נמר חברנווות-ה«1ו1 בנווה י ה0לשתיצאימ העיב "•" קסטנובוגיאטיין ח"*! התיאטרון הגדול מוורשה
«̂ J ««« ?«.««%« יום ג' 12.11, יום ד 13.11 הערב 10.11, י1ם ד 13.11 »ול«ם«1י0 בואדי ™"•!י .מנקמים -בובות אדעהערב 10.11, מחר 11.11 קידוש-גצוותא הערב 10.11 סדרה מ־ב
פירוד זמני פולט רוצים להיות מחר n'.io ב־10.30 ו־20.30 .זמןוקץדמוד של דמיון־
הערב 10.11, מחר 11a1 מחר 11.11, יום גי 12.11 פלשתינאית - בקאמרי מ־א בקאמרי: שבוע ימים מ־4.12
̂ז ב"• ייי"לים-9.00,7.00:16.12בחנוכה וזמלד מתיא זזואשזו קסטנד הערב 10.11 ב־20.30 בתי חיגח-00,7.00:15.12 9 Tjwai "14. כי"י"""̂"""י !™ ;SgSSft5S»nffi:
9.00.7.00:".12-*"*•*" F.".-""***. "Ŝ^B*

? 
W ™̂S Ŵ־

yt;!?;•ייו*> !to .at owoo ז"רז )p 0וש
focngo 70רקקנ01לר;7יי :np<ow

ו

 ־י —־ ־י,"־ י'י"י"

— npwo '0'7pn 7v 000 קך? ה0ר ——

-' - " יי" " ; י י י " י HMWIi"1 י1̂''"? ?
ni DI D ilillMJ iimiDl ll l ll DI I )lIMWM g

HLJL1IJlilCTfflfliliTfi!fEfflN הנופש מיועדים לבל ה?ו*וליפ;ומגצ?גי,) ill'כ<'

טבריה קלאב הוטל'' מלון "אט" ניבדהמלח ,,
שלושה מחזווי־תופשה, עמ שפע פעילויות ,•

איוועימ(כולל טין,1ים ̂איזוו ו-8ו שעות מום חופשות משפחתיות במלון הטברייני החדיש ן
של סוטים לממגרימ ולילדים) במלון "לוט"(4 (5 כוכבים) • סוויטה קטנה לכל זוג או
, כוכבים) לחוף ימ־המלח • תאריכי החופשות: משפחה • תאריכי החופשות: 9.12-6.12;

.15.12*12.12 ;12.12*9.12 .15.12M2.12 ;12.12*9.12 ;9.12-6.12

מעריב" ך הנחות מיוחדות להופשות חורף בארץ - לקוראי "
י •עבריה: "טבריה קלאב הוטל"(מלון דה־לוקם, סוויטה קטנה לכל זוג או משפחה). •

• אילת: *אלמוג ים''(3 כוכבים בחוף־אלמוג).
• וזנמו 03ז"תסים: בתייעץ הולנדיים במרחק כ-10 דקות נסיעה מהמרת.

mm taA*//*mmujBilWiM1111HI י מערכת "מעריב", וה'קרליבן a חל־אניג, סלי 01M39207 י,
ie.00 פתוח ברציפות כיו חששת 8.30 עד . ,, y^^SSS^sBUSJmbEASMiMiiAUMi_j **mMmmmmmmm**rmmmmm¤¤mmmwm¤mmmmm1¤mmmmMmmmmmmm0mmmmmmmmmmmmmAmmmmummmmmmmmmmm*m*mmmAm*mAmmmmm

flllii)T(§>Vr החומורת j
m IPf-MI 1 הקתנזדית
m m<S)A. הישרמליח I
8־ביח א<זיח'',«־ח־ ויזמן X'n ,4 ,יל. 01ו0ו1ג1
1 "קולות וגוונים" מם' 3א'
1 מיצירות אהרון קופלנד
במלאת לו 85 שניט
בתסות שגריר אדה"ב
מד תומס ר. פיקרינג
מנ*ח: סטנלי סכירבר
סולן: אלי חפץקלרניתן

:m&nntnra
המקהלה הלאומית "רינת"
"אביב בחרי האפאלציים"

קונצירטו לקלרנית ולתזמורת
2 קטעים לתזמורת בלי קשח
"עיר שקטה" לקרן אנגלית,
חצוצרה וכלי קשת
שירים אמריקניים עתיקים
למקהלה ולתזמורת
תלאביב, מוזיאון תל־אביב
סדרוז:1 מסאי 20:30,10.11.85
סדרם!2 יום ב' 11.11.85 20:30
כרטיסים לוזעייג בקופת נווויאון

|ת"א ובמשרדי התזמורת.

| חיטה, אוריםוריומ חיפה
20:30 !יום גי 12.11.85,
1 כרטיסים בקופת חיפה

|רח' ברמלד 11 ,כמעיד"גרבר"
| ובערב הקונצרט באודיטוריום.

xmaffSisiÊ ^̂ uiill * י W«8lBM3a«iBKMBr ̂/fflw 
mnmtta> m¤H^ff ym ̂ ^^& tfflfiBaH
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i נמו100:ר,יני R̂ n̂ H^̂ f̂ lYB תי»0ב:ב00ות
? vmהעיר»jfl Wl? 8 U "* IBM? on>n«rt ר.תונות.יו0א•
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תל־אביג
היכל התרבות, 8.30 בערב
קונצרט למנויים

מס' 2
שלום רונלי־ריקליס

מנצח
להקת מחול בת־שבע
סדרה 5:הערב- 10.11.85
סדרה 6: יום ני. 11.11.85
סדרה 7 יום ג. 12.11.85
סדרה 8: יום וי. 13.11.85

תליאביב הינל חתרנות
י01 הי, 5.00.14.12.85 אווה־צ

קונצרט לטעד מסי 2
שלום רזנלי־דיקליס

מגצח
להקת מחול בת־שבע

שמואל סנל
מספר

יצחק מרקובצקי
כנר

תל"אביב, היכל התרבות
0וצ*/». 8.30.16.11.85 בערב
מוסיקה קלסית קלה

קונצרט מס' 2
שלום רונלי־ריקליס

מנצח
להקת מחול בת שבע

החזרת אכידה
במחלקת המנויים שלנו
נמצא צמיד 1הכ. נשמח
להשיבו לבעליי כנגד
סימנים מזהים.

כתיבה בםנזנה
יוורת בשיטה ע

תלםדז
שמות ב־ג1
בבימזלמסחר

מוך "רי

ת"א, רח' דיזנגוף 85,
ש'281985

\לוו«ז«ה הערב בג

בתוכנית על מפ

דה פרופגנ להק"

עם הלהיטים : פ. משינארי, ד־ר מבוס

להקת תאומי תומפסון

עם הלהיט
"אל תתעסק עמ רופא החלומות"

מעל נבי תקליטים וקלטות y\*Z*m~mJףז»אדן̂/

עירית תל־אביב־יפו !rtrr מרכז באך
l̂ בית יד לגנים p'l מינהל הח<נוך

הנוער והתרבות '<W תליאביב

ודק-נידיורק דוזאלץע
פסנתר

תצדגו *וזיד בארץ ק
«.ס. באך: .ווריאציות גולדברג" י

ביום חמישי 14.11.85 בשעה 20.30
בבית יד־לבטם, פנקס 63 ת־א(טל. 441707).
כרטיסים ב-הדרן•(אבץ גבירול wo וגבית יד למים.

jJiBlSiI / אל תקנה מתנה
KTfcTTJ3!>1J' לפני שתראה את ספרו

tZs8BB8 אילןגולדהירש &
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- שירים מרוב אהבה

הערב בסלוהז<ה

בשעה 8 בתוכנית

עד פופ
אורח התוכנית

חנן *ובל
בראיון ובשירים מתקליטו החדש

דור
להשינ בכל חנויות התקליטים .

fc<M) 
גם בקלטות

בקרוב מופע ̂נכ̂^
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יי! ארמלי(משמאל): .תאמין לי
Yi אורי, לא התכוונתי לפגוע

 (צילם: אורי קוגה)^
 בך
||

מאת מאיד ריפמן ,

tm ביום רביעי שעבר י ביקר זאהי ארמלי בחריפות את יכולתו
n הגרועה של אורי מלמיליאו בקרם גביע העולם - מעל רפי
? "מעריב ספורט". כעבור 48 שעות היד, ארמלי אמיץ, כדי
להתנצל לפני מלמיליאן ולבקש ממנו סליחה, על כל מה שאמר עליו.
בדברי ביקורתו אמר ארמלי בין השאררהקישור של הנבחרת
לא תיפקד ולא הגיע לרמה של קישור בקבוצה בליגה הארצית.
שחקנים כמו מלמיליאן. סעי. פיזנטי ואבי כהן.נכנסו ללחץ" מכל
דבר קטן במהלך המשחקים. קשה לי להבין מדוע, אבל זוהי הסיבה
לכישלון הגדול. אני רווזש כבוד גדול למלמיליאן, אך הוא היה אכזבה

נרולר, במשחקו ובהתנגותו".
ביום שישי, הקדים ארמלי לבוא לאימון בר"ג. מלמיליאן בא
אחריו ועל כל שאלה השיס'־אני לא מדבר. ארמלי הוא דובר הנבחרת.
תשאל אותג"." מלמיליאן לא גומר את המשפט, ו"ארמלי חובק אותו

ומכניסו לחדר צדדי כדי "לכבות את השריפה שהדליק".

ארמלי מבקש להתנצל על הדברים שנכתבו בשמו, אך
מלמיליאן נוטל את רשות הדיבור ראשון: "אנשים אומרים לי איר אני
לא עונד, לך. יש לי ביקורת עצמית ואני יודע שלא הייתי טוב. לאף

אחר בנבחרת אין זכות דיבור היום" - אומר מלמיליאן לארמלי.

ארמלי, בתחנונים ובצער, אומר למלמיליאן:"לא התכוונתי
לפגוע בך, תאמץ לי שלחצו אותי. רק אמרתי שאורי לא תיפקד טוב

והאווירה בנבחרת לא היתה סוכה. אני מבקש ממך סליחה''.

מלמיליאן לארמליראני כבר 0ז שנים בנבחרת ואף פעם לא
דיברתי כך. לא עניתי לך, כי אצלי זה עובר. כל אחד אחר במקומי
היה עונד, לך. זה לא נעים..." ארמלי שומר לעצמו את זכות המלה

האחרונה:*אורי, אני מכבר אותר!".

למלמיליאן עריץ קשה לסלוח. הוא מרגיש נפגע. אך ארמלי
הרגיש שעשה את שלו אחרי שטעה. ימים יגידו אם השיחה מאת,

תביא לשלום־בית בין השניים.
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הלאומית מתחדשת
ולם, מתחדשת הליגה לאחר שישה שבועות של פגרת גביע הע

תקואי בכרטיס בתכנית משחקים עשירה : דרבי תל־אביבי ופתח־

רושלים אחד ברמת־־גן; מכבי חיפה מארחת את סגניתח בית"ר י

|H שלושה משחקים מושכי קהל
ml מצפים לאוהדי הכדורגל.
M העוסקים בספירה לאחור,
לקראת חידוש מ7)חקי הליגה הל-

אומית בשבת הקרובה.
בצפון יתקיים העימות מעורר
הסקרנות בין האלופה, מכבי חיפה
- הניצבת בטוחות בפיסגת הטבלה
- לםגניתה, בית"ר ירושלים(מקום
רביעי). משחק זה עתיד למשוך
שתי רבבות צופים לאיצטריון בק־

רית-חיים.
איצטריון רמת-גן יארח זו
לראשונה שני משחקי רדבי ותכ-
נית זו מבטיחה יציעים גדושים.
במע)חק המוקדם יתעמתו חפועל
ומכבי פתח-תקוה ובמשחק המרכ--
זי - ררבי תל-אביבי בין מכבי וה-

פועל.
גם דרבי הפרברים של ת"א
(כשמנת התקוה) לא הולך בדגל.
מכבי נתניה - הקבוצה המצלי-
חה ביותר ב"גביע הטוטו" - תנמז

להיבנות על חשבון טירוני שעדי-
ים (העולים החרשים מחכים לנצ־
הונם הראשון), הפועל חיפה - מת-
חת לקו האדום - תנסה להפתיע
את הפועל ירושלים, באר-שבע

המצליחנית תנסה לנצל את ביתיר
תה מול כפר-סבא ומכבי יפו למו-
דת הסבל (לא קל כל כך לשאת
את כל 15 הקבוצות על הגב".),

תנסה לחולל הפתעה ביבנה.

;" 
שפוט נר י שיי

בדרבי של ת"א
ffij שופט הכדורגל הבין־ל־.
?? אומי יעקב שיינר ינהל
!זשכת לראשונה בקאריירה
שלו את הדרבי התל־אביבי בין

מכבי והפועל-
" ביךלאומי אהר, עוכדיה כן
יצחק, ינהל הדרבי בין הפועל
̂זתל ומכבי פ"ת שיקדם לדרבי 
אביבי. בן יצחק יוצא ביום שני
ללוצרן לנהל שם ביום רביעי
את המשחק בין נכחדות שוייץ
ונורבגיה בקרם גביע העולם.
לאחר המשחק יתוור לנהל את

הדרבי של פ"ת.
את הדרבי בין בני יהודה
ושמשון ת"א ינהל הבין־לאומי
משה אשכנזי. במשחק כין הא•

לופה בכבי היפה ומחזיקת הג־ י
כיע ביתיר ירושלים ישפוט
1 ושוב לי ג'גסון מול כוכב ציבונה, דדזאן פטרוביץ, גבית Iצבישריר.ל ,. (א. נזבל,).

I ,1 הגמר האירופי. בסוף השבוע הגטיחו עלייתן לבית הגמר
I ,בנוסף למכבי ת"א, גם ז'אלגיריס קובנה, לימוז' מצרעת §
 ן

לאנו, ציבתה זאגדב וריאל מאדריד. ן סימאק מי
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רק 13

שדה ושני שחקני־

שוערים נותרו

בסגל לקראת
משתק הפרידה

עם נידזילנה

היום ברמת־גן *

השחקנים .

ותר מקדישים י

מחשבה לליגה

הלאומית,

פתח בשבת שתי

הקרובה בקול
תרועה
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המסד יפול היום על האשליה הגדולה
דוידי ואזולאי צורפו אמש אל ה־13 של מירמוביץ, במשחק הפרידה מגביע העולם, היום גד3.30

ייוי̂וז"וי יי!" ייו-זייייז?

מאת אלכס פרלסמן

WB גם אם .מומחי פירסום ותק־
M שורת*, היו מנסים לטכס
i? עצה כיצד .למכור" לקהל
חובבי הכדורגל את משחקה הביך
ארצי של נבחרת ישראל מול ניר
זילנר, היום כ־3.30 בצהריים באי־
צטדיון ר"ג בנעילת הבית האוקיא•
ני של מוקדמות גביע העולם -
לבטח היו מעלים חרס בידם. כל
המליצות בדבר.השבת הכבוד הא-
בוד* ו"מלחמה למען הדגל" שהר
שמעו שלשום ואתמול באזני
כדורגלני הסגל הלאומי, השפיעו
עליהם כפי שמשפיעה נגינה בח-
ליל רועים על אזנו של חירש.
למרבית שחקני הסגל, אם לא
!לכולם, חשובים יותר משחקי הלי-
גה הלאומית, שיתחדשו בשבת
הקרובה, מאשר העימות הרשמי

עם נידזילנד.
די היה לשמוע את יעקב אקהר
יז, מהשחקנים היותר בולטים של
הנבחרת כמפעל המאמכ, כדי לה-
בין מדוע ירכשו היום כרטיסים
בודדים בלבד בקופות האיצטדיון
ו/או כדי להצדיק את צערה של
ההתאחדות לכדורגל, המזמינה
למשחק .על חשבון הבית" חיי-
לים. קבוצות נוער ונשים, ותאפשר
לכל־ רוכש כרטיס להכניס צופח

נוסף

סגנות
שכולה אכזבה

.זה כמו משחק בין שתי קבר
צות מרכז טבלה במחזור האחרון
של העונה. הוא לא משנה, למע-
שה, לאף אחת מהן". נכון שאם
ישראל תזכה היום בנצחון, היא
תתפוס את המקום השני בבית. אך
זו סגנות שאין עמה שום פרס, גם
לא מחמאה כלשהי. סגנות שכולה

אכזבה.
אין ספק כי האוירה בסגל, שע-
שה שלשום ואתמול בבית ההאר-
חה בקבוץ שפיים, היתה קודרת
משהו. כמה שחקנים נראו במהלך
האימונים כאילו קפאם השד. הי-
טיב לסמל זאת, בפתגם לא מקורי,

?a( ו » m tna r|" mum mm

בדקה ה־90: דרת.

וחנן אזולאי

ן.י.־• צורפו לסגל
י אפרים רוידי וחנן אזולאי צורפו
אמש לסגל הנבחרת למשחק עם
:גירזילנד היום. המאמן יוסף מירי
'מוביץ' החליט על' זימון השניים
יבשל מצוקת ־הכדורגלנים בה הוא
'נמצא, וחששו• כי אם תהיינה פצי-.
יעות.במשחק הוא יישאר בפחות!
'מ־11 שחקנים-על• המגרש. דו-ידי.
ואזולאי :דשניהם כשרים עדיין:
לסגל האולימפי- לא ישותפו הי־
ום במשחק אלא אם יתעורר מצב
חירום שכזה. דוידי היה זה שטילפי
בעצמו למנהל הנבחרת לאחר שש•
מע על. פציעתו של ריפעת
טורק,והוריע על נכונותו להצטרף
לסגל ו"להישרף' במידת הצורך.

הבלם הקדמי שלמה קירט: .כמו
שהשמים אפורים ככה האוירה
כאן. עצוב"- אמר הרחובותי הוו-
תיק, שהשקיף על העננים ברום.

אפשר היה לראות את ההסתר
דדויות של אבי כהן, מלמיליאן
וסיני, ולהסיק כי ליבם מר על
שחקן זה או אחר שביקר אותם
באמצעי התקשורת בצורה לא הוג-
נת. ומי שרצה, יכול היה ללמוד
משהו גם מהתבטאותו הקולנית
של השוער בוני גינצבורג במהלך
האימון שלשום בר"ג:"אני גבר.
אני לא אלך ללכלך על שתקנים
אחרים", ולהכין כי פירסומים מסר

יימים הגדישו את הסאה.

הנעדרים
והלא־מוזמנים

כמה מהדמויות שאיישו את
הסגל בקביעות בתקופה חאחרונה
חסרו מהנוף. .החידוש"- העדרותו
של חלוץ האלופה תני רוזנטל,
הסובל ממתיחה י בשריר מאז חמש־
חק באוסטרליה, ושוחרר בירי
המאמן. דוד סיזנטי לא ה»ע ממע־
רב־גרמניה, כיוון שהמשחק איבד
מחשיבותו. אלי אוחנה מורחק בי-
רי פיפ"א, בגלל.התנועה המגונה"
במלבורן. גד מכנס ביכר לפרוש

מהסגל, שכן סבר כי המאמן קיפח
אותו.

ואם לא די בכך, נוספה
ל"צרותיד של המאמן הלאומי
פציעתו של הקשר ריכעת טורק
לפני אימון הבוקר, אתמול. טורק
מעד כמקלחת, ספג חבטה עזה
בברכו, קיבל טיפול .גהרופא דר'
מרק רוסנובסקי ומהעסיץ שמואל
רוזנצויג, וכמעטיודא' שהוא ייאלץ

להחמיץ את ההתמרדות היום.

לרשותו של המאמן הלאומי
עומרים, איפוא, שני שוערים ר—11
שחקני שדה בלבד. מביניהם, אבי
כהן סובל מפגיעה בגיד, זאהי
ארמלי מברך .נפוחה". נראה כי
בלית ברירה ישחקו שניהם(אם כי
בלמה האתורי של מכבי ת"א יע-
רוך היום לפני הצהריים מבחן

כשירותו.

מגן הפועל ת''א גבי לסרי, שלא
נכלל כמסע האוקיאני אך הוחזר
שלשום לסגל, יהיה בין ה-11 שי-
פתחו במשחק. עד לשעת לילה
מאוחרת התלבט המאמן את מי

להציב בין הקורות.
ההרכב המשוער: גיגצבורג;
לסרי, אבי כהן, קירט, מייליז אק־
הויז, נסים כהן, מלמיליאן. סיני;

סלקטר, ארמלי.
אגב, שחקני חנבתרת נהנו את-
מול מביקוריהם של שני היו"רים
של ההתאחדות לכדורגל, היוצא
חיים הברפלד והחדש שאול סוירי.
םוירי אף העניק דגלון לציון מרי־
לי להופעת הבכורה שלו ופיסלון

ליעקב אקהויז להופעה ה-25.

5 כדורגלנים אשר לא נכללו
בהרכבה של ניו-זילנד באוקלנד
מול ישראל עשויים לתפוס היום
את מקומם בץ ה-11 .המאמן, קוץ
פאלון, הודיע כי הוא יפרסם את
ההרכב רק בבוקר המשחק. הוא
צופה כי נבתרת ישראל תזכה בנצ־
חון, גם מחמת העדרם של כמה
מכוכביו, כמו האחים המקצוענים
תפר. .ואם לא כאן -אז אני את-
חיל לחשוב שמשהו לקוי אצלכם".
ישפוט המערב-גרמני פאולי,
כסיוע הקוונים כני ארצו שמיטב־

אואר וקאוצ'ור.

הגרמני גראסהוף ואלמוג
יוזמנו לוועדה הבודקת

מאת א? ט3ק

wa שני מומחים נוספים, ביניהם
11 אחד מחוץ לארץ, ימסרו או*
«» דעתם על דמותה של נבחרת
הכדורגל בעתיד בפני הועדה
הבודקת את כשלון הנבחרת בנד
עותקים המוקדמים על גביע הער

לם.

רכז הווערח, חבר הנהלת ההת-
אחדות חיים צימר, עומר להיפגש
עם הלמוט גראסהוף, המנהל. הכל־
יכול של הקבוצה המערב גרמנית
''בורוסיה" מינשנגלאדבאך, שהגיע
ביום שישי לישראל, והוא ישמע
ממנו על נהלים בנבחרת הגרמנית
החל מהתהום המקצועי וכלה בכס-
פי. ,בנוסף על כך ישאל את דעתו
לאור התמצאותו בכדורגל הישרא-

לי, מה רצוי לנבחרת ישראל.

עד אחר שיוזמן לועדה הוא מי-
כה אלמוג שהיה יו"ר ההתאחדות
ונחשב בעל מקצוע בכל הקשור

לכדורגל.

כן נודע כי בעיקבות הלך הדר
הות וההתרשמות מהישיבה הרא-
שונה של הועדה, קרוב לודאי כי
המלצות הועדה יכללו גם את

רעיי: המיעוט כרי שההנהלה תק-
בל תמונה מלאה ממגוון הדעות
של חברי הועדה. הישיבה הקרובה
של הועדה תתקיים ביום שלישי.

ופיעו 3 מהנבחרת לא י

לפני הוועדה - אם יוזמנו
מאת מאיר רי0מן

wffl הוועדה הבודקת שהקימה
|§ ההתאחדות לכדורגל, אינה
IsB מקובלת על שלושה משחקני
הנבחרת - משה סיני, זאהי ארמלי
ואלי אוחנה - ומסיבה זו הם מסר-

בים להופיע לפניח, אם יוזמנו.
מה אמרו שלושת ה"הסרבנים".
ארמלי:''לא אופיע, כי בסך הכל
מדובר בספורט. הרי לא הפסדנו

במלחמה".
אוחנהדהנבחרת כשלה בעבר
ולא עשו וועדות בדיקה, אז מה
קרה עכשיו? אני לא אופיע לפניה,

אלא רק אם יחייבו אותי.
סיניראני לא בא. מה קרה? אי-

זה פשע עשינת
יתר שחקני הנבחרת שהיה
שותפים לכשלון במסע לאוסטר-
ליה וניו־זילנד אמרו, שרק אם יח־
ליטו לזמן אותם להופיע בפני

הוועדה, הם יסכימו.

בכתב המינוי של הוועדה הבור־
קת נאמר שהיא מוסמכת להזמין
להופיע לפניה כל מי שתרצה. וכי
מו כן מי שרוצה להופיע בפניה
צריך להעלות את בקשתו. איש
משחקני הנבחרת לא יבקש מיוזמי

תו להופיע כפני הוועדה.

לופי ידע בקונגרס מאמנים חי

מאמן נבחרת ישראל בכדורגל
ב־1970, עמנואל שפר, ומאמנה
של נבחרת איטליה באותה תקו-
פה, וולקראג'י, היו הדובתם הרא-
שיים בקונגרס המאמנים האירופי,
שהסתיים בשבוע שעבר בביה"ס
לספורט של ההתאחדות האיטל-
קית, ליד פיתצה. השניים סיפרו
על התופעות המרכזיות שיאפיינו
את משחקי גביע העולם בשנה

הבאה במכסיקו, לאור נסיונם.
שפר, שיצא לקונגרס על חש-
בונו הפרטי, סיכם חילופי ידע כץ
אירגון המאמנים בישראל לבין
אירגונים מקבילים בארצות אידו־
פיות שונות. במיסגרת זו יצאו
לאחר אליפוו* העולם הקרובה

שלושה מאמנים מישראל להש'
תלמות במערביגרמניה, שניים
לאיטליה ולצרפת ומאמן אהד
לאוסטריה. כמו p התקבלה הזמ-
נה לשני מאמנים ישראלים להש־
תלמות בדנמרק, בחורש ינואר

הקרוב.
במקביל, נאות המאמן הצרפתי
הבכיר ג'ורג' בולון להרצות בישר־
אל בקורסי הקיץ שמקיים האיר־
גון בשיתוף עם ביה"ס למאמנים
במכון רנגייט וההתאחדות לכדור־

גל.
וכשורה למאמני הכדורגל בא־
רץ: 200 מהם יקבלו, ?1אחת לשנ־
תיים, ציוד ספורט מלא מחברת

.פומה".

גליקשטיין ופרקים

ניצחו בלונדון

. 

שני כוכבי הטניס של ישראל,
האלוף שלמה גליקשטיין וסגנו
שחר פרקיס ניצחו אתמול במוקד-
מות טורניר הפרם הגתל של נב־
סיקו בלונדון ע"ס 300 אלף תל-
אה גליקשטיין ניצח את האנגלי
איקרינגיל 4-6,6-7 ופרקים גבר

על הבריטי ברייס 3-6,3-6.

האיומים לא הפחידו

את בורים בקר

איומים טלפוניים שהופנו אל
אלוף ווימבלרון בוריס בקר לפני
משתק הראווה השלישי שלו עם
איתן לנדל, בדיסלתרף. לא הפחי-
דוהו ובקר ניצח 7-6, 4-6, 3-6
ומילד בסידרה ביניזזס 1-2. לנדל
הרורח עד כה במשך עשרה ימים
כחצי מילית תלאר (ועוד מחבט

יהלומים ששוויו 700 אלף4

לאט לו,

מר שיר

HlftlJ •̂;

מאת ישעיהו פורת

שאול םוידי, מזכיר מועצת
פועלי רמת־גן, שחוצנח לפ־
ני מספר שבועות לעמוד
בראש הנהלת ההתאחדות
לכדורגל, איננו פנים חר־
שות בנוף הספורטיבי. שנים
הוא ממלא תפקידים מרכזי-
ים בהפועל רמת־גן ובמרכן

.הפועל''.
מי שמכיר אותו מקרוב מעיד
עליו: נעים הליכות, הגון,
חרוץ, איש פשרות, נאמן
לתפקידו, מקובל על חבריו
לעבודה. .אני איש צוות
ומאמין בעבודת צוות",
העיד על עצמו מיד אחרי
בחירתו המפתיעה לתפקידו

הציבורי המכובד.
לא כך נהג בימים האחרונים.
הדךך שבה הולך מר סוירי
מאז נכחד לעמוד ליד הגה
ספינת הכדורגל המיטלטלת
בסערה גדולה, אינה מעידה
על חוכמה וגישה רצינית.

נםיונו לחקות את קודמו בתפ-
קיד ונכונותו לעמוד השקם
והערב מול מצלמות הטלו-
ויזיה, לנוכח המיקרופון
ומחזיקי העט - עור לפני
ץשעשח מעשה כלשהו בתפ־
יקירו חחדש - אינם מעידים

על גישה מקצוענית.
ההליכים בהם נקט מרי סוירי
בשבוע האחרון בנושא גיו-
רא שפיגל, מחזקים את הה-
רגשה, שהניסיון להיראות,
קודם אצלו לעומת העשייח
השקולה והמחושבת, בצוות.
גיורא שפיגל הוא ללא ספק
נכס לענף הכדורגל. ככדו-
רגלן סיים קריירה עשירה
ומרשימה. בשנתיים האחרו-
נות י רשם הישג ייחודי: הוא
.מנהל קבוצה" הראשון בי-
שראל, במובן המקובל בכ-
דורגל המקצועני בעולם.
אישיותו והניסיון שרכש
באירופה היקנו לו את הכי-
שורים להצליח במקום

שאחךים בארץ נכשלו.
רק טבעי, ששמו עלה בין המו-
עמדים המועדפים למלא
תפקיר מרכזי במוסד האחר-
אי על ניהול הכדורגל. אבל
גם אילו היה גיורא מועמד
יחיד, אין הדעת סובלת
בחירתו לפני דיון מוקדם
ורציני במוסדות המוסמכים.
קביעת העובדה בשטח - או
ליתר דיוק: באמצעי התיק־
שורת - עושה פלסתר כל
דיון שיהיה עכשיו במוסד
כלשהו בהתאחדות לכדור-
גל. אם ייבחר עתה שפיגל
רשמית לתפקיד שייבחר,
ירוקן הדבר מתוכן את המר
סד הבוחר. אם לא יאושר
המינוי, יהיה זה הפסד לגוף

המנהל את הכדורגל.
תוקא היום, מר םוירי, אין צו-
רך למהר. מוטב להפיק לק־
ד)ים, ללמוד משגיאות העבר
- ולהימנע מהם בהווה ובע-

תיד.

ma מודעות הרחוב קראו לאוהדי קבוצת הפועל
1§ רמת השרון להתיצב לטקס .הלוויה" של
?H הקבוצה שייערך ביום שישי בשעה 1.30
ביציאה ממגרש הכדורגל במורשה. כל זאת עקב
מצבה הכספי החמור של הקבוצה וחוסר מגרש

מתאים לקיום משחקי הכית.
אך נראה שהאירוע הינו פרי יזמה של מספר
אוהדים מצומצמם שכואב את בעיות הקבוצה ומוס
להפסיד שעות עבודה וכסף למען הקבוצה. בזאת
נוכחו לדעת אותם אוהדים שהמתינו החל בשעה
1.00 כצהרים לנהירת הקהל ל"הלוויד." אך כל

מאמציהם להזעיק את האוהדים לא נשאו פת.
משבוששו האוהדים להגיע החלו השחקנים
להתאסף לקראת קיום האימון ולקו*;/ בואו של

ראש המועצה שפגישה עמו נקבעה לשעה 2.00.
בשעה זו הסתגר אחד האוהדים בחדר ההלבשה של
הקבוצה ואיים לדקור בסכין כל שחקן או. חבר
הנהלה שיעז להמס פנימה. בשעה 2.15 הגיע ראש
המועצה משה ורבין ומשלא התאפשר לו לקיים
שיחה עם השחקנים בחדר ההלבשה פרש למרכז
המגרש ושוחח עם שחקנים וחברי ההנהלה.כשיחה
הבטיח ראש המועצה להשיג תורם שיסייע בבעיות
התקציביות של הקבוצה. בתום השיחה חזרו בהם כל
חברי ההנהלה מהתפטרותם פרט למזכיר רוכברגר
והשחקנים החלו את האימח.למחרת, אתמול, אירחה

רמת־השרון את מרמורק (2-2).

• (כמ3 ישראל כדהורה

השרון שבה לתחיה ההלויה" נתבטלה ורמת־ "

אטוון בלונדון שנוע של תי
9 ימימ(8 לילות) - וחמש הצגות תיאטרון

מעולות * ביצוע: .אופיר טורס"
ציאה: 6.12. k• הי

המלוות השתקן עודד תאומי.
גרע«0: .מועדון נמזיילי מעדיב", סל. 03-439207•
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פאק" לוש פעמים "כי ש

בדוד לחצי הגמר
מאת אריה רפופורש

ן? בעימות ישיר על בכורת בית
B א' בגביע הטוטו, היתה ירה
I? של הפועל באר שבע על
העליונה במשחקה נגר הפועל חי-
פה. שלושה שערים מתוך שפע
הזדמנויות (1-3) איפשרו לבאר
שבע להעפיל בפעם השניה ברצי-
פות לתצי הגמר, תוך שמירת המסר
רת מול החיפניות במסגרת זו: ניצ-

חת בכית. הפסד בחוץ...
את שלושת משחקיה העונה עם
הפועל חיפה סיימה באר שבע בהפ-
רש שני שערים, ולפחות השבת

שיקפה התוצאה את שהתרחש.
באר שבע התפרסה היטב במגרש
והסתייעה בתנועתם של אלי וייצמן
ויובל אוחנה בהוד, כדי ?{הטריד
שוב ושוב את הגנת היתג אך הרב-
תה להחמיץ מול הגנתה הדלילה
של חיפה. דלילה, שכן האורחים

שיחקו כמערך פתוח שרגן בעזרתו
היו להט סיכויים לנצח ולהעפיל

לחצי הגמר.
יתרון באר שבע כמתצית הרא-
שונה בא לירי ביטוי בשער מצויץ
מרגלי.יוסי שושני(29) מכדור עונ־

שין שטוח מ־18 מטר.

בהמשך פרץ וייצמן היטב, וכפ־
עם היחידה במשחק מצא נתיב מבר
קש לבעיטותיו החזקות אל הרשת

.0-2
כניסתו של רונן רוקמו חפיחה
רוח חיים בהתקפה החיפנית ובדקה
ה־ 5 6 הוא הכניע מקרוב את זוכר

כיצקי. 1-2.
שתי הקבוצות יצרו שפע מצבים
ליד השערים, אך רק משה אברגזיר
הבקיע שער נוסף (75), בבעיטה

אתרה ששוגרה מ־18 סטר. 1-3.
בבאר שבע בלט גם הכלם הא-
חראי ובעל הסיגנון, מוטי דהן, וב־
שותת חיפה בלטו ברנון ויוסי עמר.
שפט יוסף גרוסמן,.אלף צופים

בבאר שבע.
הסועל באד שבע: זוכוביצקי;
בן חמו, אילוז(p יעקב,' 87), דהן,
אוזן; שושני, מאיד עזרן(שולטן,
72), אבו־גזיר (גונן 75), תית;

̂ אוחנה. , וייצ
̂ חדד, ליס• הסועל חיטה: אנט
שיץ, בלוש, בתורגין שטיקר, אגו--
רים גבאי, (קידשנו־ 46), בן־נוןן
ואנה(תקמן 46), אלחדד, עמד.

ה"נו&הה" של שרף
היתה מוצלחת יותר

מאת יוגתן הללי

n בקרב המוחות שרף - שוויצר
H שהתקיים בקרית חיים, היו
I? אלה הפעם "הירוקים" של
מכבי חיפה שגברו על "אדומי"

הכרך הגדול ת"א, 1-2.
דומה כי עור בטרם פתיחת
המשהק היה ברור כי לשתי
הקבוצות אין סיכויים להתקדם
במפעל .גביע הטוטר. להיפה לא
היו אפילו סיכויים תיאורטיים,
ות"א היתה זקוקה לנס כדי

להעפיל לשלב הבא.

שרף דאג לשיתוקם של אכיטן,
שבתאי לוי ולנדאו. הללו נסגרו
כבצוות ע"י הגנת חיפה בראשותם
של צמד הבלמים אוסמו.הגדול"

ואלי כהן.
מנגד הורה שוויצר לחלוציו

גיל לנדאו ואלי יאני, ששיחקו
מאחור, להרבות ולפרוץ מאגף ימין
ולנצל את כבדותו של המגן

רוזנטל.
חלוצי ת"א וקשריה לא הגיעו
להזדמנויות רבות ואילו החיפנים'
ניצלו עד תום הגנה רעועה של
חאורחים וכבשו צמד מרגליו של

שלום לוי.
בדקה ה־3 הוכשל-נדחף החלוץ
החיפני צדוק מלכה ברחבת ת"א
והשופט יהושוע לויה, הורה על
בעיטת עונשין מ-11 מטר, אותה
תירגם לוי ליתרון ראשון לתיפנים.
חיפה המשיכה ללחוץ ובדקה
ה־26 כבר 0-2: אוסמו .הקטן"
ולוי חחליפו מסירות והאחרון בעט
מ-10 מטר מול אלטר(חלש) וקבע

.0-2
ער למחצית הספיקו האורחים
לצמק את התוצאה. בדקה ה־ 41

פרץ שבתאי לוי, שלח הכדור
למרכז רחבת ה-5, ויאני דחק
פנימה 1-2. לפני כן הספיק אלי
כהן(התל אביבי) לשלוח כדור חזק

לעמוד שער חיפה.
המהצית השניה היתה ביתרון
מתחילתה שיחקו כ-10 שחקניםחאורחים למלות "שבתלוף 3 .דקות
בעקבות חרחקת זאנה מהמגרש,
לאחר שפגע בלא כדור כרפי

אוסמו.חקטן".
לפני השריקה לסיום הספיק
שלום אביטן .להדביק" כדור

למשקוף חיפה.
1000 צופים בקרית חיים.

מכבי חיפה: רן; קלינגר
(בולבול), אוסמו(גדול) אלי כהן,
ל. רוזנטל; אבוקרט,. לוי, ממן;
אוסמו (הקטן), מלכה, גבעול

(מזרחי).
הפועל ת"א: אלתר; עמר, י.
כהן, זאנה (הורחק) שוקרון; אלי
כהן, הרשליקוביץ, יאני (ברנס);

לנדאו, שבתאי לר, אביטן.

השערים לא שותפו
בחגיגה של דימונה
 ̂

מאת מתגיה זילברמן

jm בדימונה היתה אתמול חגיגה: לעיני שלושת אלפים צופים נלהבים,
H התייצבו בית"ר ירושלים ומכבי יבנה. אמנם בסיום רק תיקו אפס,

?? אך אמה כדורגל!
המשחק נפתח בסערה. כבר בדקה השנייה הגביה אוחיון המצויץ
לרחבה,. אך אבנעים החטיא את הכדור מול השער. מנגד העביר אוחנה
לשירזי, וזה בעט מ־18 מטר לשחקים. בדקה ה־6ז נגח אוחנה
סנטימטרים מעל המשקוף ואחתכך תיעתע בהגנה. ללוי לא נותר אלא
להכשילו כ־18 מטר משערו של לסנר. חנן אזולאי בעט לחומה והכדור

נהדף.
ברקת סיום המחצית הזדמנות לאבנעים מיבנה, ושוב בעיטה
רשלנית ולחוץ. עם פתיחת המחצית השנייה נערכו ביבנה חילופים:
אלאווה וזגורי במקום לוי ואבנעים. ואס, חילופים אלה הביאו לשינויים
משמעותיים ביבנה, שהוזלה לוחצת יותר על שער יתשלים. אך כאן עמר
סוויסה שקלט, עצר והדף את חלוצי יבנה. השוער הגיע לשיאו בדקות
הסיום, כשעצר את כתריהם של ציון יעקב וחלפון בזה אחר זה. בצד
השני של המיתרס, מנע פרדי לסנר ביכולת יציבה כל אפשרות הבקעה.
בדקה ה־84 נראה אירוע מסעיר, כששירזי התנפל על חלפין,
ושניהם ספגו.צהובים''. המהומה שהתפתחה במגרש נסתיימה לבסוף

בלחיצת ידיים.
בסיום המשחק התמנו חקבוצות לארוחח חגיגית באולמי תקלח
בדימונה, ובה הודה ראש העיריה מר הללי לקבוצות על שקיימו את

משחקיהן בדימונה ועל ההצגה שהפגינו לעיני הקהל המקומי.
, שפט יחבס, לעיני 3000 צופים בדימונה.

בית"ר יתשלים: סויסה; קתש, בךהרוש, ה. אזולאי, ד. אזולאי;
שיתי, מזרחי, כהן; מלכח, (ששון), אוחנה, גולדר.

,X ,מכבי יבנה: לסנר; א. פרץ, לוי, אלאווה,' סלומון; כואתן
יעקב, בךשמעון, ש. סרץ; אוחיון, (טל), אבנעים, (זגות>, חלפון.

מארבע
יוצאת
אחת

מאת וגבי בר-שירה

m מי יהיה ה"קפטן" שיניף אל־
|¤ על את גביע הטוטו השני?
Hi האם יהיה זה שוער - מריו
זוכוביצקי מהפועל באר־שבע,
שזכתה אתמול בראשות בית א' או
בלם - איתן בודניק מהפועל
פתזדתקוה, אבי כהן ממכבי תל־
אביב, או חיים בר ממכבי נתניה?
שתי הקבוצות האתרונות הן היחי-
דות שלא נחלו הפסד בששת המה־

זורים.
שמעון מנחם הנמרץ, שהבקיע
שער שוויון ברקה ח־90 (2-2 נגד
הפועל ירושלים בעיירה בית־
שמש), מנע ממכבי נתניה את
ה.צורך" לעלות בזכות הפרש שע-
רים בלבד, לעומת מכבי יפו המת-
אוששת, שנתנה למכבי פתודתקוה

שיעור מאלף(0-2).
מוטי איווניר, בעיני רבים מנ-
היג אפשרי של חנבחרת הלאומית,
קיים נאה דורש ונאה מקיים, בז-
כות שני שערים (אחד מ.הנקודה
הלבנה") - במשחק עם שעתים,
2-2 - שהעלה את מאזן הבלער
תיו ל־4. בגמר השלב המוקדם הוא
מחלק את התואר ה"מלכותי" עם

אלי רתקס, בן אגודתו.
על בית בי, בו זכתה ןנבכורה
הפועל פתח־תקוה, אין להרבות
במילים (בשני המשחקים נותרו
הרשתות בבתוליהן), אך לעומת
זאת .תרם" יוסי זאנה כרטיס אדום
למאזן, במשחק בו נוצחה הפועל
תל־אביב בית מכבי חיפה 2-1.
שלום לד הבקיע צמד לחיפה וש-

בתאי לוי לתל־אביב.
ב־21 בינואר יתמודדו בחצי הג-
מר הפועל באתשבע - מכבי תל־
אביב והפועל פתח־תקוה - מכבי
נתניה. מ־4 ה"פינאליסטיות" של
אשתקד שמרד, על מעמדה רק
באר־שכע. מכבי יבנה ובית"ר
ירושלים, יכולות להתנחם בכך

שסיימו דבוקות יחד...

ביתא':
1. הפועל ב"ש 6 7-9 12
2. מכבי חיפה 6 9-7 9
3. הפועל חיפה 6 7-7 7
4. הפועל ת"א 6 6-6 7

בית כי:
1. הפועל פזת 6 4-6 10
2. בית"ר י-ם 6 5-4 8
-. מכבי יכנה 6 5-4 8
4. בני־יהורה 6 4-4 6

בית גי:
!.מכבית"א 6 8-12 12
2. הפועל כ"ס 6 9-10 9
3. שמשון ת"א 6-76 6
4. מכבי שעתים 6 8 -14 3

ביתד:
1. מכבי נתניה 6 4-11 10
2. מכבי יפו 8-66 9
3. מכבי פית 5-56 6
4.הפועלי־ם 6 6 -11 4

? ll־thl 1iJI 11thl

הגיחוש הנכון 5מומו
הפועל כיש - הפועל ודפה 1
מכבי חיפה - הפועל תיא 1
x כ. יהודה תיא - הפועל פית
x ביתיר '־ם - מכבי יכנה
x מכ' שעדיים - מכבי תיא
x שמשוו ת"א - הפועל כפ*ס
x הפועל י־ם - מכ נתניה
מכבי פית - מכבי יפו 2
x הפועל לוד - ביתיר חיפה
הכח מכי ריג - ביתיר נתניה 2
כית־ר רמלה - ביתיר תיא ו
הפועל תג - מכ' ר עמידר 2
הפר חולת - הפועל עכו י

| מאת רזי יקותיאל

ן |n לחץ רצוף של כדורגלני בני
ן Mm יהודה על שער הפועל פתח-
! ™ תקוה במהלך המחצית השני-
! יה, לא הניב שערים, והמארחים
| משכונת התקווה נאלצו להסתפק
| בתיקו אפם מאכזב עבורם, כשהם
1 מאפשרים לפתודתקוה לזכות בנ-
י! קורה ובראשות הבית בגביע הטו-

! טו.
§ נקודת התורפה העיקתת במש-
! חק בני יהודה, נחשפה אתמול שוב

לעיניהם של שלוש מאות הצופים
שחזו שוב ושוב באזלת רגלם של
החלוצים וכחוסר ריכוז ודיוק. נו-
כחנו כי משהו חורק בהתקפת בני
יהודה שהצליחה לרשום לזכותה
רק עשר בעיטות קרן. לאוהדיה
הקנאים לא נותר אלא לקוות
ששובו של הוותיק, אהוד בן־טו־
בים, שנעדר אתמול .עקב מחלה
ושילובו בקבוצה של הרכש החרש,
נסים כהן, יביאו למהפך במשחק

ההתקפה.
פתודתקוה באה לשכונת התקו-
וה במטרה לזכות מקורה שתבטיח

את העפלת הקבוצה לשלב הבא
כגביע הטוטו, ואמנם, למעט מספר
התקפות מתפרצות, הסתפקה הפו־
על במיגננה, כשהיא מטילה יהבה
על יכולתם הטובה של הבלם איתן
בורניוק והשוער רוני ג'רבי. הללו
שיחקו ללא דופי וחיפו פעמים
רבות על טעויות שביצעו חבריהם
להגנה, וביחוד המגן השמאלי דוד
לוי והבלם גיל סאבו, שלא היו

במיטבם.
אבן הנגף העיקרית במשחק
פתח־תקוה היתה בחולית הקישור
שלא השכילה לשלוט במרכז המג-
רש ונכשלה במשימתה לנווט
כהלכה את המשחק. עוז איליה
וגיא לוי תרבו לסגת לעבר ההג-

נה, בעור שחיים בךשאנן, שעליו
הוטלה משימת שיגור הכדורים
לחלוצים, היה איטי וחסר ריכוז.

נקודות האור כמשחק פתח־
תקוה היו אלון חזן ורונן הלל,
שניסו להפתיע מרי פעם את הגנת
בני יהודה בפריצות יחיד, אך
משחקם הסולני היה בעוכריהם.

בני יהודה: אםייאו.; חזקיה,
חוואל, (אדיב), סגל, עלו; רוני
מאיר, ר. שמואל, (אייל חיים), סל־

מן; קרן, אייזנברג, רץסטיקה.
הפועל סתח־תקוה: גירבי; יו-
סף, בודניוק, סאבו, דוד לוי; גיא
לוי, (מחסוד), בףשאנן, חזן, אי-

ליה; הלל, לוין.

ifll^

»k(lT*J ItJ  ̂Mi' j JilrM i'}%- X̂1t i'־'̂? fit!! 1/9̂\ד 43 hk̂ jfcffi'fil\j$.\?J 'I ?A' i'* ./vV/**]

מכבי יפו חשפה
את "קילקולי" פ"ת

מאת אלי קמיד

m אם הייתי רואה ביום ששי את מכבי פ"ת בפעם ראשונה העונה,
|g סיפור המשתק־שלי היה נשמע בערך כך: כחמש דקות לפני תחילת
8B המשחק מול מכבי יפו, נכנסה הנהלת הקבוצה לחרד ההלבשה
ופנתה לשחקנים: .חבריה, בשמע הבא ה"דרבי" החשוב. ראשי הפועל
הגיעו בהרכב מלא, כדי לצפות בכם היום. תעשו הכול חוץ מלשחק

כדורגל".
אבל מה, דברים כאלה עור לא אומר אריה זייף, ואני לצערי כבר
נפלתי כמח פעמים במשחקי פ"ת. האמת, שסיפותם תמיר יש בשפע.
בגלייבטר פצוע, בדשיטרית עוד לא התאקלם, אלישע לוי בגבס... ספר
אפשר לכתוב מהם. תאמינו לי, חבל רק על פרםלני, יחיאל וטל בניה
הצעיר. זה אומנם נעים לראות את ירון עושה סדר בהגנה, מדרבן את

הקישור ועולה אפילו לעזור בהתקפה, אבל איפה השאר, לעזאזל?!
שמעתי שמוצי לאון מכין את הקרקע למקרה שיצטרך לעזוב את
יפו. שמע לי מוצי, תדאג להכין אותם כמו למשחק האחרון, והסתדרת
בחיים. שחקנים כמו קוזניצקי, לניארו, אמיגה וצ'יפרוט תענוג. העבודה

של אלון לניארו במרכז השדה פשוט שגעון.
את השער של אמיגה מבעיטת עונשין בדקה ה־18, יכל אמנם
פביאן למנוע, אבל תנו לדורי כל שבוע מצבים כאלה, והוא מלך
השערים. את השער של מנשח מזרחי ברקה ה־81 כבר לא יכלו
הפתח־תקוואים להפיל על פכיאן. זה התחיל הרבה יותר מוקדם... משהו

כמו המחזור הראשון.
שפט יצחק אורגה 200 צופים בפ"ת.

מכבי יפו: קוזניצקי; סלימן, דניאל, כהן צדק, בוטסיקה; לניאדו,
אלקולומברה, יוסי לוי, תגמי(מזרהי 46); צייםרוט, אמיגה.

.מכבי ס־ת: פביאן; אזיובל, סדסלני, יחיאל, אל־הוזייל; נוריאל
(אליאספור 81), בניה, רוקק (ישראל ב̂ן 86), גוזלן(דבינזח 60); בן

שטתת, רפי כהן.

לבז־צידן יהודאי מזכיר שמ-
שון ת"א, בן 58: ליצחק מימוני
מהפועל כפיס, מ 30; ליעקב כנר־
תס מהפועל לוד, בן 30; לשמואל
חנובר מהפועל מרמורק, בן :2;
לאלון סומך מהפועל דיג, בן 19;
לעמוס מימון מהפועל בית־שמש,
בן 26; למיכאל אלמקייס מהפועל
עכו, p 18; ליעקב שני יו'ר הפו-

.37 p ,על לוד
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לומגר מאתע0ר

go במשחק ללא יומרות הציגו
19 מכבי תל־אביב, והמארחת',
H מכבי שעתים, את אחד המ-
שחקים הטובים שנראו השנה בת
חובות. המפתח לתצוגת'הכדורגל
הטובה היה ללא ספק חוסר המתח
זהעדין לפחזת כשמדובר במכבי
שעדיים, שאיבדה את סיכוייה
להעפיל לשלב הבא בגביע הטוטו.
יריבתה, מכבי תל־אביב, שנזקקה
לתוצאת תיקו, הבטיחה עלייתה.

שתי הקבוצות שיחקו במערכים
פתוחים וכבר מפתיחת חמשחק
נוצרו מצבי הבקעה רבים ליד שני
השערים. מכבי תל־אביב פתחה
היטב וסיכנה יותר את שערו של
שמיר המקומי. חולית הקישור
התל־אביבית מתוגברת ביצחק
בלחסן, כשמוטי איווניר מתופקד
כחלוץ, שלחה כתרים טובים אל
טבק המהיר ולאיווניר עצמו, שהיה

אוסטרליה, ציו-זילנד, למי איכפתז אבי בהן גא אתמול!
I .3לשעדייט - ישר לחגיגה. הוא חתם למעריצים* .-"." _"""" "̂""_""""".""".",""""««".,..,!?.%'.'"? ?.. ? ?: Mtm.n1mKmumeftfSe*tS%

גני טבק מול שער שעדיים במשחק התיקו ||
™ברחובות. צילם: הנס אנגלסמו

נייד, בעט, ואף יצר לחבריו הזדמנ-
ויות לכיבוש.

מכבי שעדיים שחזרה ממחנה
אימון מרוכז במכון וינגייט, הש-
תפרה ללא הכר. יוסף שמריה וא-
הוד עירן, ניווטו חיטב,את משחק
קבוצתם ובחור הצטיינו שמחד, גד
בפריצות סוחפות באגפים ואורן
קהת, המשתלב היטב בהתקפת
קבוצתו. מרדכי חיימוביץ, בלם
ו"קפטן" שעדיים, צובר בטחון ומ-
ציג מקצת מיכולתו הזכורה לטוב
מהעונות חחולפות. עובדות אלה
מעוררות כשעתים תקווה, שעם
הצטרפות שלמח קירט, שחקן הנ-
בחרת הלאומית, תהווה החוליה
העורפית של שעדיים מעוז קשה

לפיצוח.
בדקה ה־20 נפל השער הראשון
במשחק. איווניר בעט כדור עוני
שין שטוח מ־20 מטר ושמיר כשל
בתפיסת הכדור - 0-1 למכבי

תל־אביב.

בהתקפה נגדית, פרץ שמריה
המצויין באגף שמאל, הקשית מעל
.ידיו של גילת ואורן קהת המקומי

נגח מקרוב וקבע שוויון.
המחצית השנייה היתה מהירה
יותר, כשהקהל נהנה מהתקפות
דרצרתות של שתי הקבוצות. בת
קה ה־74 הוכשל יצחק בלחסן
בתוך רחבת שעדיים והשופט אתה
פרוסט הצביע ללא היסוס על הנ-
קודה הלבנה. איווניר בעט היטב

וקבע 1-2 לתל־אביבים.
בדקה דד83 גמלה שעדיים בש-
ער דומה משלה: גומברג המהליף,
הוכשל על ידי שוער ת"א, גילת,
סמוך לשערו, ושמריה קבע שוויון

צודק מבעיטת 11 מטר.
שפט היטב אריה פרוסט לעיני

500 צופים ברחובות.
מכבי שערייס: שמיר; מרציא־
נו, היימוכיץ, צבי, נחמני; עידן,
כהן, pis, (גומברג, 78), שמריה;

גד, חביב, קהת.
מכבי תל־אביב: גילת; פרץ,
שמעונוב, קרייס, איתן לוי; גולת
נברג, גוזלי, בלחסן; דריקס, אידו־

ניר, טבק. x י ';";
H ן מוטי איווגיד מפגיע בכדור־ג! את אדיר
!שמיד (צילם: הנס אגגלסמן)||

; 1, 1 - י .

מאת רמי גולן

n שבוע לפני חידוש הליגה סיי־
9? מו שמשון ת"א והפועל כפ"ס
,הטוטו במש- ??את חלקן בגביע
חק משעמם ואריש שנסתיים בתיקו
1-1. פגרת הגביע העולמי הארוכה
לא רק עשתה משהו למוראל הכל-
לי בכדורגל הישראלי אלא גם גר-
מה לשחקנים לשחק בצורה'שכלפי
חוץ נראתה כחסרת חשק ועניין. הי-
כולת הירודה נבעה כנראה גם מה-
עובדה, שלמשחק היתה השפעה

אפסית על ראשות הבית.

במחצית הראשונה נראתה במג-
רש רק קבוצה אחת:'הפועליכפר•
סבא. שמשון שיחקה באיטיות, הס-
תבכה יותר מדי במםירות־סרק ולא

סיכנה את שער יריבתה.

כפתסבא, לעומת זאת, היתה טו-
בה ומסוכנת יותר, אך לא די כדי

לכבוש שערים.

במחצית זו הגיעו שחקני כפר-
סבא למצבים רבים אף החטיאו בת
שלנות או שנבלמו בידי שוער שמ•

אפרים שמעונוב

שון, יוסי קונסטנטין שגילה יכולת
טובה. ההזדמנות הטובה ביותר
במחצית הראשונה ניתנה לאיתן
רביבו• שלא ניצל יציאה גרועה של

קונסטנטין ברקה ה־36, ובעט גבוה
. י י מדי.

פתיחת המחצית השנייה הביאה
להתעוררות בשורות שמשון. שחק-
ניה נעו במהירות ותוך שלוש דקות
הצליהו לכבוש. ארכיב הגביה כתר
עונשין מ־25 מטר ואפרים שמעונוב
נגח והכניע את עופר נוסוכסקי.

0-1 לשמשון.

בדקה ה־63 ניתנה לשמשון הד
דממת נוחה מספת: ויקי פרץ •כעט
מהאוויר כדור שהתטיא במעט את
השער אך סחט מחיאות כפיים
רמות שנשמעו בפעם היחידה במש-

חק.
לחשוות. נח איינשטיין פרץ, העבירבדקה ה־70 "עלה בידי כפר־סבא
למימוני בתוך הרחבה וזה לא נכשל

מול קונסטנטין.
שפט יעקב שיינר, 300 צופים

בבלומפילד.

שמשון: קונסטנטץ; יםתח הלד
(אדמוני), אות כהן, אפרים שמעו־
נוב, אבינועפ עובתהן דהרי, את
כיב, רמתי; מלכה, פרץ, :שוקרון

(קפיטולניק).
כפד־פכא: נוסבוסקי; אידינגד,
גדעון סיימון, בךחיים, איינשטיץ;
אוקנץ, מרגון(נזהר), יפה; בוארון,

י דביבו, מימוני.

, ". 1 ? - י • > .>, , !w"f mi ך ;/"מ ' ן. , t? , v ; ,י ז. ' 

שות וו גם באדי "היריבות השת

"אתה שקרן גדול"
אמר ניסנוב ללויה

111 217«נ 2 ?191

מאת יונתן הללי

sm " אתה שקרן גדול", כך אמר מנהל הפועל ת''א ניסן ניסנוב, בסיום
JM המשחק בו נוצחה קבוצתו ע"י מכבי חיפה, במסגרת"גביע הטוטו"

M 2:1, לשופט יהושע לויה.
למנהל התל- אביבים, כמו לשאר שחקני הקבוצה, היו טענות
רבות על כך שלויה הרחיק את יוסי 1אנה מהמגרש ועל בעיטת העונשץ
מ- 11 מ' שנפסקה לחובתם. "לויהלא ראה ,משום מה, שלנדאו קיבל
בעיטה בצלעות, אפילו צהוב הוא לא הוציא", הגיב ניסנוב על התקרית.

י השופט לא נשאר חיב ואמר לניסנוב י' אל תחשוב שאני פרייר,
הכל יצוין בדו"ח ".בעקבות הרחקתו של זאנה לא יוכל זה לשחק בדרבי,

שיערך בשבת הקרובה.
ליכולתו הירודה של גיל לנדאו היתד, סיבה. עוד בטרם נפתה
המשחק נעקץ גילי בידו ע"י דבורה. גם מורים ג'אנו נפגע בקרסולו

במהלך החימום ועקב כך לא פתח כמתוכנן בהרכב.

רמר ־־ גהפועל תל־אביב וסי ק י

m כשעה סוכה: מגן מכבי חיפה יוסי קרמר הועבר אתמול לשורות
|| הפועל תל־אביב. העברתו נסללה לאחר מו"מ ארוך בין שני
m המועדונים שהגיע לסיומו אתמול בתום המפגש בין שתי הקבוצות

במסגרת גביע הטוטו(1-2 לחיפה).
אתמול הסכימו החיפנים לסגת מעט מדרישתם המקורית שעמדה
על עשרת אלפים דולר ודרשו בעבור קרמר לעונה אחת 8,000 דולר.
תל-אביב שלא הסכימה ליותר מ-5,000 דולר הסכימה להעלות מעט את
התשלום וקבעה אותו על 7,000 דולר. לבסוף הודיע המנהל התל־אביבי

ניסן ניסנוב כי.בשביל אלף דולר לא נלך לרב, וקרמר שלנו".
.זה לקח הרבה זמן אבל אני שמח שזה נגמר ואני מקווה לפתוח
דף חדש בקריירה הספורטיבית שלי" - אמר אתמול קרמר לאחר שסופר

לו כי העברתו סוכמה.
(ימתן הללי)

רוזנטל במו"מ נוסף בגרמניה

חלוץ מכבי חיפה והנבחרת הלאומית רוני רוזנטל, המנהל בימים
אלו מו"מ על שכרו במועדון בעונה הנוכחית, הפתיע את ראשי האלופה,
כשאמר להם כי בכוונתו להבחן עור החורש בקבוצה נוספת מהליגה

הגרמנית הראשונה.
כזכור רוזנטל נבחן לפני כחודשיים בנירנברג והצליה, אך מועדון
זה משום מה לא פתח כמו"מ עם מכבי חיפה על העברתו, עקב כך הודיע
סוכנו של הכדורגלן בגרמניה, רוני לוריה, על זימונו למבחנים נוספים.
"הפעם אבקש מהחיפנים לדעת כמה אני שווה להם לפני שאצא

לגרמניה" אמר רוזנטל.

35 כבר התייצבו במס הכנסה

־*?שלושים וחמישה כדורגלנים וכדורסלנים ירושלמים התייצבו
בסוף השבוע במתלקת התקירות של מס הכנסה בבירה.

הספורטאים נדרשו למסור דו"חות על הכנסותיהם השנתיות
והצהרות הון על רכושם. מהלקת התקירות הארצית' של מס הכנסח
תמשיך גם השבוע בפעילות שוטפת כנגד ספורטאים החשודים

בהעלמות מס.
(דב בדאל)

?י • ..
־* .אץ תגובה", זו תגובתו של יו"ר הנהלת הפועל באר שבע,
צורי דבש, על שמועות עקשניות לפיהן החליט להתפטר מתפקידו,
בגלל מה שהגתר בשיחות קודמות.חוסר עזרה מינימלית מצד המוסדות

לכיסוי חובות העבר של הקבוצה", למרות הבטחות לעזרה.
• הנהלת קבוצת הנוער של הפועל באר שבע החליטה להשעות
מפעילות למשחק אהד את כדורגלן סגל הקבוצה הבוגרת משה בךשאנן
(17) בעקבות השלכת החולצה לעבר המאמן, לאחר שהוחלף בשבת
שעברה במשחק גביע הנוער. אתמול הוא לא שיחק גם עם הנוער ברבע

הגמר.

מאת דג 3ראל

eg היה כדאי לבוא אתמול לביתישמש רק כדי לחזות בארבע עשרה
«§ רקות הסיום במשחק בין הפועל ירושלים למכבי נתניה, 2-2.

IB את יתר שבעים ושש הרקות כדאי לשכוח. נראה בהן משחק
שגרתי, כמו רבים אחרים שראינו קודם לכן, עם הברקות בודדות ולא

יותר.
שער אחד בפתיהת המחצית השנייה, שבו מימשו כדורגלני עיר
תהלומים את יתרונם, לא הוסיף ולא גרע דבר, למרות שהיה זה שער
נאה לכשעצמו. כבש אותו דוד לביא (53) מטווח של 16 מטר, לאחר

פעולת הכנה נאה של שלום תקווה.
אבל אז, בדקה ה־76 החל כאילו משחק כדורגל חדש.

האם השינוי הטקטי והחילופים שביצע נינו ברגיג במערך קבוצתו,
הביאו לכך? אולי. לנו נדמה שדווקא אותו שער עצמי.נפלא" שכבש

חיים בר.
חיים בר, עדיין• ביכולת חלשה, ניסה להרחיק הכדור כבעיטת יעף,
אולם לרוע מזלו של בר חדר הכדור (76) לשערו הוא. אלמלא היה זח
שער עצמי, היה זוכה לכל ה.סופרלטיבים" כמו שער נדיר, שער

מרשים...
יואב בסון(86) הגביה הכדור לעבר במגלו שנגה תוך דנוק אופקי

וקבע 1-2 לירושלים.
השבנו שזו תהיה התוצאה הסופית. אולם כדורגל משחקים 90
רקות. ואכן, שניות ספורות לסיום פרץ שמעון מנחם מימין ומזווית קשה

הכניע את בזיתו בשנית כדי לקבוע שוויון 2-2.
הפועל ירושלים: בז'רנו; בוזגלו, נחמיאס, שפירא, הלסון־, מלכד"

אוחנה מין*, וקנין(בסון 62), nrp־ (גני 62). שכטר(אסייג 80).
- 'מכבי נתניה: בלדב; ש. מנחה, בר, רח־ק, ג. מכנס; עצ'מי, (דתי

לוי X60 גבאי; תקוה ע. מכנפ(ח. לוי, 70̂ לכיא.
שפט היימ ליפקוביץ לעיני 1000 צופים במגרש הפועל

כבית־שמש.
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הנצחון הושג
בזכות העורף

עליהיכפ"ם 1

אחי נצרת י 0

ran הפועל .עליה" זה באמת
w צוות לעניין: חרף,העובדה
i»l שהקבוצה ארחה יריב עי־
קש ובעל יכולת טכנית בלתי
מבוטלת כמכבי אחי נצרת,
השיגו כדורגלני הפרבר הכפר

סבאי נצחון 0-1.
המארחים חייבים הישגם
למערך ההגנה בו בלטו השוער
עופר בסון והבלם הקדמי יוסף
לפשיץ. השניים נדרשו להנהיג
עורף לוחם וקשוח מכיוון שת
פועל ."עליה" גילתה יכולת
ירודה. היריבה מנצרת היתה
עריפה במרבית שלבי המשחק.
הפועל .עליה" סיכנה שער
יריבתה רק בהתקפות מתפר-
צות. באחת מהן(31) שלח משה
פישר כדור מימין למלכן ודן
מדואל המשיך לרשת. נסיונות
נצרת להשיג שוויון חודשו לא-
חר ההפסקה והלחץ על שער

.עליה" גבר עם צירוף(70) הח-
לוץ דר' עמן הטיב. אולם כל
אשר הצליחו האורחים להשיג
היה כדור נגיחה למשקוף (/8)

מראשו של מוהמד זועבי.
שפט הויזמן לעיני 1000 צד

פים בכפר סבא.
עליה : בסון; אלגאוי, אג־
שש, ליפשיץ, מדמון; שאואט,
א. לוי(חדד), אצליזדה; קרני

(סודת), מדואל, פישר.
נצרת: מועיד; נ. אבו אח־
מד, םולימאן, ע. אכו אחמד,
מ. זרעיני; ע. זרעיני, ועקיד
(דר• עדנן חטיב), שמשופ; עז־
מי נאסר, אבו חאמד, זועבי.

pאיתן אורטס

במחזור מם' 7 ישחקו
קרית שמונה - עליה בפ"ס
טמרה - נצרת עלית
אור עקיבא - בית שאן
מכבי חדרה - רעננה

טירת הכרמל - מכבי עפולה
י קרית אתא - שפרעם

אחי נצרת - בית"ר נהריה

n מכבי קרית־גת שכה לכיתה
|w לאחר שלושה משחקי רדיוס
w ואיכזבה קשות את אוהדיה
כאשר במשחק ביתי סיימה בתיקו

. 1-1
המקומיים פתחו בסערה על
'מנת לרכוש יתרון כבר בפתיחה
ואכן ברקה ה־14 עלה הדבר בידם.•
רפי י אליהו, בפריצת יחיד התקדם
אל מול מימון ושלח כדור מתוחכם
מזווית קשה לרשת. כית"ר באר־
שבע לא נואשה ובדקה ה־24
השתלט יוסי פחימה הבאתשבעי,
על הכדור ובעט פנימה 1-1. במח-
צית השניה ניסו המקומיים להשיג
שער נצחון אר נתקלו בהגנה מוצ-

קה.
בדקה ה־ 7 5 סערו הרוחות כא-
שר השופט ישראל ביבי הרחיק
מהמגרש את פחימה האורח לאחר
שפגע במקומי יהואש. שמואלי.
במהלר המשחק הונפו 6 כרטיסים

צהובים- 3 לכל קבוצה.
שפט ביבי לעיני 1500 צופים
בקרית־גת. כ־600 צופים נשארו
מחוץ לאיצטדיון משום שלא היו
מוכנים .לשלם 5000 שקל כר-

טיס.
'קרית־גת: מסיקה ; מורייוסןו
יצחק, מותיוסף נסימ, חגיו.', עמר;
שמואלי, אליהו, פריצקי(פלוצד);

אלול(פישה), יצהקי, ביטון.
באתשבע: מימון; לביא, יפרט•
קו, מלכה, קסבי; ברק, תורג'מן,
נגר; דדיה, ועקנץ, סחימה ובסיס.
אליעזר אבוטבול
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 ־ י
קריה גת

'.., | —.l ג—-.—?I?— ?»»?»!? .- ?— ..,.*.בית"רב"ש . 1

דימונההפטנט של

י ליגה א' דרומ
2. מרית אונו• 4 1-3־ 7?1- הפועל דימונה• ג 2-7 8
7 , 4." הפועל ידהזם , 6" 1-1 '6 י3.י לזרום חולון , 5-5.6
-5.' אור יהודה 6' 4-ג 6
a קריחרןח• ? 5 2-3 6
ו. הפועל בודים י 6 3-3 י 5
-. השקמה ר"ג• 5 3-3 5
'9. הפועל אזור • 6 4-3 5
-. .קרית מלאכי 6 4-3 5
11. הפועל אשקלון• 5 3-2 5
12.בית"רביעו? .5 4-3 4
-. הפועל ראשל"צ 6 4-3-.4
_ • משתק חסרי.; '.ז

/ ו m^ v. , 1.1• ן יי>!ייי» m? ?ימיו <' ־
11 1. 'עליה' כיס 6 2-8 ,
,2. הפ.בית־שאן 6 6-13 9
3. הפ. ק. שנזונה 6 3-7 8
4. נית"ר נד"ייה 6 5 .-3 »
5. הפו' ק. אחא 6 4-4 7
6. אחי נצרת 6' 6-10.' 6
7. מכבי הדרה 6 6-7 6
8. מכבי שפרעם 6 9-12 5
9. מכני טנירה 6 7-8 5
10. מכבי עפולה 6 6 -8 י 5

11 .נצרת עילית 6 8-4 5.
,4 12- 12. ט. הכרמל 6 6
13. הפועל רעננה 6 7-4 3
14. אור עקיכא 6 '4 -12 '2

מאת טובי בולק

wa ערב משחקי המחזור
1§ ה־6 תפסה אותיהודד,
Si את המקום ה־2 בטבלה
הדרומית, וקבוצת "ל7דלס"
חולון תתה במקום היד. ביום
וי, ערב המשחק. מצבם של
האחרונים לא היה סימפטי
במיוחד. ערב קורם לכן הודיע
המאמן שמואל קייקוב על
התפטרותו מאימון הקבוצה
מכיוון שחש(לדבריו) כי גור-
מים מחוץ.לקבוצה חותרים

'תחוג מעמדו. -
בליל שבת, בישיבה ער לש*
עות הקטנות של הלילה עם
יו'יר האגודה והמזכיר, הצליחו
? השניים ,לשכנע את המאמן
המתפטר לחזור בו, וכך, ממש
ברגע האחרון יצאו החולוגים
לאותיהוךה עם מאמנם ואף
ידעו לחזור משם עם מלוא
שת7 הנקודות, אחרי נצחון
0-2: שבת שמחה.לחולון..

בצמרות הליגה אין 'יכל
חדש: כל המחצית העליונה
בצפון נשארה אחרי השבת
על ־ מקומה, פרט־ לחילופי
מקומות בין אחי נצרת וק־
רית־אתא במקומות ה־5 וה"6.
בררום ראוי לציון הישגה של
המובילה, דימונה, שאף שלא
שיחקה השבת הצליחה לש־

מור על מקומה הראשון.
בתחתית הצפונית אותתה
הפועל רעננה(עד לפני שבו-
עיים "בשר התותחים" של
הקייגה) כי התיקו מהשבוע
שעבר אינו מקרי, והצליחה
. להשיג נצחון ראשון על מח-
ליפתה במקום האחרון בצפון.

אור־עקיכא.

קיבוביץ' עזר
לעמוד בהבטחה

ונו ' י 1 קרית א

ה#קמה-ר"ג• ;0

as .לא נפסיד פעם שניה בת
wk ציפותיבמגרשנו" - בה-
™ צהרה זו יצאו אתמול
קברניטי קבוצת הפועל קרית־
אונו דקות ספורות לפני תחילת
משחקה של זו נגד רמת־השק"
מה, האורחת חמאיימת. מוכר-
חים לציין כי. הם עמדו בהבטח-
תם; כמו בשבוע שעבר הובקע
רק שער אחד, אולם הפעם הוא
נרשם לזכות קרית־אונו, כך גם

שלוש הנקודות.
לחץ חזק של קרית־אונו עם
תחילת המשחק הניב פירות.
בדקה ה-11 הקשית ברוך, שח-
קן קרית אונו, כתר לעבר רא-
שו של שוורצבוים, הלה נגח
קלות לעבר רגלו של קיכוביץ'
שעמד כחצי מטר מקו השער.
קיבוביץ' התארגן, דחק רגל

וקבע: 0-1 לזכות המארחת.
במחצית השניה עבר מוקד

ההתענינות אל מול שערה של
המארחת, חלוצי השקמה הפעי־
לו לחץ כבר על עסיס, שוער
קתת־אונו אך לא יכלו לו. מל־
בד עצירותיו הוא גם עודד את

חבריו.
•שפט בן־סימון לעיני כ-200

צופים בקתת־אונו.
קדית־אונו: עסיס, ברוך,
אוזון, ע. בקר, גוזלן, א. בקר,
כרכה, עזרא, קיבוביץ', שוו?
ינשטיין(אשר). רצבויס, וו

השקמה: קיל, משעל, זיגדון,
אברהם, אלסברו, מורד (כוב•
ליל), שהרבני, ירושלמי, בצת
אווי, שאשא, זכאי (ג'ורג').
דוד לביא
? 1.1.1 ,I? I? .?..??, I 1.1 ?1-<—1 I? I -I I ? >'??? —
!'במחזור מצו 7יישד(קו י"
רשלקמה ר"ג ־- אשקלון '
־דקרית,™ י בית''רב"ש

, דימונה-קףת גת י
 ' ' )'מדים-ירוחם 'י

"י
ארוס חולון - ראשל"צ'
יחודה

קרית מלאכי-אור י

דחו המוליכות הו

מאת אמיר אייזגגרג ודוד לגיא

Egg הפועל שררות והפועל גילג'וליה, מוליכות חמתוזות הדרומיים
MM בליגה בי, הודחו אתמול ממסגרת גביע המדינה לאחר שנוצחו

Bi מחוץ לביתן.
הפועל ג'לג'וליה התארחה בהרצליה אצל מכבי המקומית
ולמרות שני שערים שכבשה על ידי יאיר יעקב ושאונה חאלד נוצחה
הקבוצה בתוצאה 2-3. ראוי לציין שאלו היו השערים הראשונים

שספגה ג'לג'וליה מאז תחילת העונה.
חגדילה לעשות קבוצת ביתיר לוד, שארחה את קבוצת הפועל
שדרות, מוליכת מחוז רדום ב', והביסה אותה 0-4 משערים של

מקסים גנון(2), אבי ממן ואלי אילוז.
במשחק מעניין אחר התמודדו ביניהן שתי קבוצות הצמרת
עירוני אשדוד ומכבי קרית עקרון. בתום 90 דקות היתד, התוצאה
2-2 כשמרציאנו ומתוק כובשים לאשרור. בהארכה הסיפור היה
שונה והאשדודים כבשו שלושה שערים ללא מענה מרגלי שרביט.
מורלי וכהן ובכך העפילו לסיבוב חבא לאחר נצחון של 2-5. במשחק

שפט הבינלאומי משה אשכנזי.
במחוז צפון א' הוכרעו שלושה משחקים מארבעה שנערכו רק
לאחר הארכה. בית"ר קרית שמונה, שעלתה העונה מליגה ג' גברה
על ס.כ.מעלות בתוצאה 2-3 לאחר 2-2 בתום 90 הדקות. תיקו 2-2
היתה גם התוצאה בתום המועד החוקי במשחק בו ארחה'הפועל בני

טמרה את מכבי עכו ובהארכה ניצחו העכואים 3-4.
מכבי באר שבע העפילה לסיבוב הבא ללא משחק.

שאר התוצאות: צפון אי: כני עכו - אפיקים 0-2; מ. כרום -
בני נצרת 1-2;

צפת בי: מגדל העמק - יקנעם 2-0; בית אליעזר - עוספייה
1-0; כפר סולם - גבעת אולגה 0-2 (גואטה 2); זכתן יעקב - א.

א.פאחם 2-3;
דרוש א•: כפר שלם - גבעת שמואל 0-4; טירה - כפר קאסם

;1-2
דתמ ב': נס ציונה - באר יעקב 0-1 (השער מומי לוי).

אני ייה לקש רביע
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מאת דוד לביא ואמיר אייזגגרג

ma שלמה קשאני,35, שחקן בית"ר פררס־כץ, הזר אתמול כבוקר
|| משירות מילואים והספיק לחגיע למשחק קבוצתו מול בית"ר

הדבר השתלם מאור לפרדס־כץ כיוון שקשאני כבש את כל
ארבעת השערים בניצהון or4 שהשיגה קבוצתו,בסיבוב השלישי של

גביע המרינה בליגות גי.
הפועל קרית־שלום גברה על מכבי רמת חן 1-3 במשחק בו
שפט הלאומי יצחק רוזנברג. במשחק צפה עמנואל שפר, ולדברי
אנשי קרית־שלום הוא עקב אחר משחקו של בני שמואל, לשעבר

שהקן הכח ר"ג, אשר כבש את שלושת שערי הנצחון.לקבוצתו.
משחק אחר .פוצץ" בשלכי הסיום שלו. הפועל הצעיר
קרית־חיים הובילה 1-2 מול מכבי תל־חנן וככשה שער נוסף. שחקני
תל־חנן טענו כיהכדור עכר את קרהחוץ לפני שחדר לשער. השופט
התייעץ עם הקוון ואישר את השער. שחקני תל־חנן טענו לקיפוח,

התנפלו על השופט וזה החליט לשרוק לסיום.
שאד התוצאות:

עליון: ריר תנא - כפר קנא 3-1; בית ג'אן - בועיינה 2-0;
מפרץ: ביתיר מעלות - גבעת הרקפות 7-2; הפועל כפר מנדה -

ביתיר שפרעם - לא התקיים; יזרעאל: כפר קנא - אל עמל 0-2;
שומרון: ברטעה - בית"ר פרדס חנה 2-3; אל אהלי פאחם -
מכבי פרדס חנה 2-1; היפה: חליסח - זכרון יעקכ 0-1; גליל מערבי:
מכבי ג'דיידה - כרמיאל 0-1; ח: מכבי יהוד - ביתיר קרית אונו

;3-0
ת־א: בית"ר בת ים - ביתיר יפו 1-2; מרכז: בית רגן -
מבשרת ציון 2-2 (3-4 מבעיטות 11 מטר); ביתיר קטמונים - בית
שמש 2-8; שתן: הפועל ראש העין - ביתיר כפר יונה 1-5;

פרדםייה - עמירר נתניה 1-4;
דתם: בני גבירול - קרית מלאכי 1-2; בני לכיש - הפועל
גדרה 1-5; נגב: הפועל ערד -אל הוזייל 0-8 (אמסלם-2, בקן-2);

כני שמעון-אופקים 1-0.

m הדרמה שהתחוללה על כר
S הדשא שבמגרש הפועל נצרת
¤1 עלית היתה ללא ספק שאולה
מסרט מתח בן 90 דקות, וככל שנ־
עו מחוגי השעון עלה המתח והגיע
לשיא. ואכן, רק ברקת חסיום חצ־
ליח העולה החדש מרומניה, שחק־
נה החדש של הפועל נצרת עלית,
פלורין גינגד, להשוות את התוצאה
במפגש מול הפועל ק. שמונה ל־

.1*1
עד לרקה זאת היתה הפועל נצ-
רת עלית הטובה בשדה. אולם עם
פתיחת המחצית השניה, העניק
להפתעת הכל שוער הפועל נצרת
עלית יוסי פרץ את השער הראשון
לזכות האורחים, בהשמיטו את הכ-
דור לתוך שערו הוא, מבעיטה חל-
שה של יואל מסוארי. מכאן ואילך,
צרו שחקני נצרת עלית על שער
האורחים, ורק ברקת הסיום הצליח

פלורין לנגוח שוויון.
שפט ללא דופי בן סימון דנן
באיצטדיון חעירוני בנצרת עלית

לעיני 300 צופים.
נצרת עלית: פרץ, שר, עשור,
גוטמן, פלורין, מלדפי, מוגרכי,
אדלר, זיידן <קמעו>, גדינפלד,

אלמליח(דהן).
קרית־שמונה: בוחדנה, בן פי־
מוץ, שווגר, אזולאי, ממן, יהושע,
קוזיח(ועקנץ), סלמה, מזוות, עד-
רי (הורחק בדקה ה־83), שאול.

שמואל תמיר

נצרת עלית 1

;קרית שמונה 1

¤| חנניה אלגריסי שחקנה ?הוו־
18 תיק של הפועל בית שאן, הו-
™ כיח אתמול כי האימרה .חיי־
לים ותיקים אינם מתים לעולם"
נכונה. אלגריסי הלם פעמיים
באורחים מטמרה בזמן שהם שהו*
ליכו 0-1. החייל הוותיק הזה יצא
לנוח ברקה ה־61 והשאיר את המ־

ערכה שקטה ורגועה להבתו.
דווקא ערנאן המאם האורח היה
הראשון שכבש בבית שאן, וזה
קרה ברקה ה־7 כאשר קבע 0-1.
או אז התעורר אלגריסי ובשני
מבצעים יחידים בדקות ה־10 וה־
39 קבע 1-2 לקבוצתו. הלל קפלן
השלים את המלאכה ברקה ה־68
וקבע 1-3. התוצאה מקפחת במעט
את טמלה, שלא נפלה בהרבה
מבית שאן, אך המקומיים הוכיחו
כי יהיה להם הרבה מה להראות

העונה.
שפט מעולה שלמה אנקונינה,

לעיני 500 צופים בבית שאן.
הפועל בית שאן: אילוק; אלבז
p,(אליאפ לוי), צבי קפלן, שינו
דוד ; לוסקי , ארמה , אלגריםי
(בנגוזי ); כן סימון , אלמקייפ ,

הלל קפלן.
מכבי טמרה: מוניר ; בן חמו,
עקאלי , ארשיד כנען ; יאפין,
טעיד האp , עזאם (ראוך ); קלוד
, אברהם כהן(מוואסק), עדנאת

המאמ.
גדעון אברהם

בית שאן 3

טמרה 1

jm במשחק תחתית רב חשיבות,
|¤ מלווה בפגיעות גופניות, הצ-
ו? ליחה הפועל רעננה לגבור
על מכבי אור עקיבא 2-־0. המקו-
מיים הוסיפו שתי נקודות ליגה
חשובות למאזנם תוך כדי לחימה
עיקשת על כל כדור ובמשחק צי-

רופים נאה.
מדקות חפתיחה צרו שחקני
רעננה על שער אור עקיבא, ואכן
הם הבליעו שער מהיר ברקמ ה־
13. על כדור רוחב השתלט 'אברהם
חזן ובעט בחוזקה פנימה. עם פתי-
חת המחצית השנייה החריף המש-
חק והשחקנים החלו בועטים איש

ברעהו בלי שהשופט יגיב.
ברקה ה־70 - 0-2. טרבס קי-
בל כדור מדוייק מתיירי. פרץ לאו-
רך הקו, ובהגיעו סמוך לנקודת
הקרן, הגביה כדור לתוך הרחבה
והיה זה שוב אברהם חזן שהתמקם
היטב ונגח בחוזקה לרשת העליונה
ופנימה. עד לסיום ניסתה רעננה
להגדיל את התוצאה. אך ללא

הצלחה.
שפט חלש עבדול עזיז, לעיני

700 צופים.
רעננה : כרמלי; הדד, מרג־י,
בכר, חבמון, עסיס (גימלמן), או-
חיון, ג-יכלי, פרגון (תיירי), חץ,

מרכס.
אור עקיבא : עמוס; בדש,
אבדג־ל, ארביב, אבי, נח (יחזק-
אל), שלומי, יעקבי, יעיש, אלגלי,

מרג־ואן
תד ביטון

ננה . 2 רע

אורעקיבא 0

tm במשחק חלש ודל ארועים
n נפרדו אמש בית"ר נהתר, ות |
» פועל קריו/־אתא בתיקו 0-0.
בהעדרם של שני חלוציה המצטיי-
נים יהודה כהן ואלפסי. היתה נה־
תה חמרת מחץ במישחקה. הדבר
בלט ביחוד במחצית הראשונה בה
שלטו האורחים במגרש ועשו ככל
העולה על רוחם. רק יכולת טובה
של שוער נהריה מנעה מהם לתר-

גם יתרון זה לשערים.
המשחק היה נוקשה ונשלפו
ארבעה כרטיסים צהובים. את
התקפות נהריה קטעו מדי פעם
התקפות מתפרצות של האורחים
כאשר באחרונה שבהם, בדקה ה־
89, דהר הלאומי לשעבר, גרפונ־
קל, לרחבה, וכל מה שנותר למגן
יוסי ועקנין לעשות היה להכשילו
כגסות על קו ה־16. על תיקול זה
זכה ועקנין לכרטיס אתם אשר
הלהיט את הרוחות, גרם לקטטות
כמגרש וביציעים, וחייב התערבות
המשטרה. בעיטת העונשין נבעטה
אך השוער יהודה כהן הציל שער

בטוח.
שפט שמעון פתיר לעיני 400

צופים בנהריה.
נהריה: כהן; ועקנץ, תאי4 אד־
רי, לרךי(מלכה). ביטון, מ. אלפסי,
אדלר, דאוד, עידו, ע.כהן(משה>.
קתת-אתא: ששה; וקסמן, גי-
נה, אילוז, גולדשטיין, ברוש
(סלד), סדור, תלפוץ, גרסונקל, ש.

עמד, ד. עמד(אברהם).
אהתארנן

נהריה. 0 בית"ר

קרית אתא 0

m במשחק מרתק ומהיר הצלי•
|] חה קבוצת מכבי שפרעם לה? |
HI ביס את האורחת מטירת
הכרמל בשיעור 0-5. התוצאד
שיקפה מהימנה את שהתרחש
במגרש. הביתיים הציגו את משח-

קם היפה ביותר העונה.

המשהק התנהל ברמה טובה אד
לם שני שערים מהירים של אחמד
(דקה 2) וזועבי(דקה 8) .הממו את
האורהים. אולם הצעיר רוז'ה הפגיז
0-3 לש- את דישתם בדקה ה־35,
פרעם. תוצאה זו של המחצית לא
סיפקה את שפרעם שרצתה לשפר
את מאזן שעריה השלילי ובדקה
54 כבש מגייר את השער הרביעי.
21 דקות מאוחר יותר חתם עיסא

את תוצאת המשתק,0-5.

שפט מצוין בךבתר רור לעיני
300 צופים בשפרעם.

מכבי שפרעם: קזמוס; רחמימ
סלע, יוספיץ, שאול יחזקאל, עיסא,
מגייר, שירי, חאזן, רודה, אחמד,

זעובי.

טירת הכרמל: שמואל סרלינג,
אתד בנו, מומי, נחמני אבי, דוד
ישראל(בצלאל משה), ניסים זלי־
אט (רפי עטר) חנוכה דוד, כליף!
יצחק , ךץ*0ך אלי, מוטי נחמני,

באבא דוד.
ברהום חליל

שפרעם 5

טירת הכרמל 0

SB המשחק בין עפולה ומכבי
jm חדרה היה משעמם ודל בא-
™ רועים, בעיקר במחצית הרא-
שונה. האורחים שיחקו במרץ וב-
שאפתנות וסיכלו את כל נסיונות
ההבקעה של החלוצים מעפולה

שחסרו רגל מסיימת.
בדקה ה־35 הגיע כדור פשוט
לידיו של שוער עפולה ולהפתעת
כולם נשמט הכדור מידיו ויוחנן
מחדרה דחק אותו פנימה ,0-1

לחדרח.
ככל שמחוגי השעון נעו קדימה
חמשחק נעשה נוקשה. בדקה ה־70
הוצא כרטיס אדום לשמעון כהן
מעפולה, ושני כרטיסים צהובים
לעבר שחקני חדרה. בדקות הסיום
עלו כל שהקני עפולה לעזרת הדד
ללצים על־מנת להשוות את התוצ-
אה. אך רמי בן־חרוש מחדרה ניצל
קפאון של המקומיים שטענו לנב-
דל ,דהר עם הכדור וחתם את

התוצאה, 0-2 לחדרה.
שפט יהודה גלעדי לעיני 1000

צופים בעפולה.
עפולה: פרטוק; זאב כחך, עוב-
דיה, קלוד, סילקו, כהן שמעון
(נפתלי), יצחק בהן(דרעי), פרדי,

אלבז, יאיר, אבי כהן.
חדרה: טרבולצ'י; סויסה, גולן,
וייצמן, צות, סלמן, יוחנן אברהם,
אילון, סטוסי, גולן, גבריאל סבג,

התש.
צבי נעים

פולה 0 מכבי ע

מכבי חדרה 2
... ו . ? .. I

Kg שחקני הפועל ראשל''צ זכו
gl סוף סוף בנקודת ליגה ביי־
HH תית בסיימו אתי מישחקם עם

הפועל בת־ים בתיקו 1-1.
התוצאח מקפחת את ראשל"צ.
כעבור שמונה דקות ניצב מסובי
חלוץ ראשל"צ חמישה מטרים
מהשער החשוף אך בעט את הכ-
דור למשקוף השער. ובעור רא־
של"צ תוקפת נפל השער ברישתה.
דקה 23: מאיר בךגיגי הגביה כדור
קרן, הגנת ראשל"צ קפאה ואלי
נשען,נגח באין מפריע מקרוב לת

שת 0-1.
בת־ים נסוגה למיגננה, שחקנית
מיעטו לקום והזמינו בכך התקפות
על שערם ובדקה ה־53 נקבעה
התוצאה כאשר רחנשיין הגביה
קרן ובן־ציון פנקס התרומם גבוה

ונגח בחוזקה לרשת 1-1.
שפט שמעון לוי, לעיני 2000

צופים בראשל"צ
דאשל"צ: זיו לוי; הדר פנקס,
גבסון, אברהם לוי/ גואטה; בךצי•
ון פנקס, דקל, מדואל מיידנר 87),
ששון(סולרסקי - 58); מםובי, רר

זנשיץ.
בת־ים: שימריך; בךאבו, נחום
יוסף, חן, אלמוזלינו; קטן(אבי־ש־
לום-60), כוטביקה, דמי לוי(קל־
יינמן 71); עובדיה משח, משען,

בן־גיגי.
יצחק פרי

1
ראשרךלציון - '

1 • ?  י
בורים;

'

|&ן הפועל קתת־מלאכי הבקיעה
&W שער בודד וניצחה במשחק
18 חוץ את הפועל אשקלון 1־0.

אשקלון, עם מעט יותר נסיון
משחק ושליטה טובה יותר בכדור
ניהלה התקפות סרק על שערו של
קריאף מקרית־מלאכי. בדקה ה־20
למשחק ראה חיים אטון, מלך
השערים של קרית־מלאכי שמכל
המסירות הללו שער ל̂ ייצא, דהר
לבדו עם הכדור כמעט ממרכז
המגרש ומקו ה־16 בעט לרשת

אשקלון.
האשקלונים המשיכו לנהל מש-
חק כדורגל נאה לעין, אך שחקני
קרית־מלאכי שמרו על שער הית-
רון כמו על מטמון יקר. יגאל
אפללו המצויין הצליח מפעם לפ־
עם לנהל התקפה, כמו ברקה ה־52
כשממן קיבל כדור, בעט מעל
השוער ורק רפי קסטיני שהיה על
קו השער, חחמיץ בצורה משוועת.
שפט היטב יעקב שמש לעיני
כ־500'1 צופים באיצטדיון באשק-

לון.
אשקלון: מסילתי; בוסקילה,
טובאי/ כהן, קסטיני; דמו, וינט־
תב, עמיד(עמר), סבן, עטיה, בי־

טץ(תיתב 65).
קרית־מלאכי: קריאףז; ועקנין,
אברהם, ספיד, צלח; אלקכץ, אסל־
לו(אזולאי 70), עובד; אסולץ(פי-
שר 82), ממן, אטה• •יהודה נחשון

אשקלון 0

קרית מלאכי 1

em קבוצת אור יהודה נחלה הפ־
W סד ראשון העונה, דווקא במ־
mm גרשה. לזרוס, בניצוחו של
הבלם הוותיק טופולנסקי, שהיה
שחקן המצטיין בשדה, פתחה את
המשחק כסערה וכבר כדקה ה־11
כבשה שער: יחזקאל דעבול הרים
כדור מאגף ימין וטופולנסקי בעט
בסיבוב מ-14 מטר לפינה חרחוקה

ולרשת.
טעות שיפוט היא שהביאה לש־
ער השני בדקה ה־86: שחסני לד
רום יצאו להתקפה מתפרצת והקר
ון הניף את הדגלון לנבדל. השופט
התעלם מסימון הקוון והורה להמ-
שיך. הכדור הגיע לשאול דעבול
בתוך הרחבה וחלה מעד ונפל,
לדעתי ללא סיבה. להפתעת הכל
הורה השופט על בעיטת 11 לזכות
האורחים. המגן יצחק מנין דייק
וקבע 0-2. בסיום, הוכרחו השופט
וקווניו בחסות המשטרה דרך יצי-

אה צדדית.
שפט גסטר לעיני 1500 צופים.
אור יהודה: ואזה-, פדתנה, אבי
כהן, נפתלי, דאוקי; מועלם, אר-
כיב (שמואל), יוסף (חסן); דורון,

עידה, פלד.
לזתפ: ישראל; גרץ, טופולנפ•
קי, זכרוני, מנין; מפעוד, תשובה,
פמנטי; י. דעבול, ש. דעבול, שת

ביט.
בני אזהת

"
הודה 0 ! אור י

לון 2
,לזרום הוי

ra חפועל ירוחם, עם 4 תוצאות
ma תיקו והפסד עד היום, ניצחה
M את הפועל אזור 0-1. ירוחם
הראתה כדורגל שובה עין.השער
הובקע בדקח ח"29 בידי שחקן נו-
ער, יגאל אלמליח, שכעט את הכ-
דור היישר לידיו של מרציאנו, שו-
ער אזור, וזה השמיט את הכדור
שחרר בין רגליו לרשת וקבע את

תוצאת המשחק.

t החל מן הדקה ח־30 התפתח
בשדה משחק גופני חזק, ביוזמת
ירוחם בד''כ, שגם גרם את'פציעתו
הקשה של המגן המקומי, מגירה,
שהוצא על אלונקה. רקה לחד מכן
(86) פרצה מהומה באמצע המגרש.
iian ךקןות 3וזדו wan 1ayj ד7ן
גוררים, והמשחק המשיך. ארנש־
טין שמואל, ששפט, ראוי למיטב

המחמאות.

הפועל ירוחם: שתר, מגירה,
זעפדני, אפריאט, עטר, אדגיואן
, איפרגן, פרין, אלמליח, בן ציון,
חודדי כן שיחקו ד. אפריאן ולוג־

סי.

הפועל אזור: מרציאנו סנבני,
שמואל, אלגזי לוי, סדתנה, גמ-
זו, הבד, שעלי, קוץ, אליקו. כן

שיחקו מנץ ומשולמ.
יעקב דתן

. ־ 1
'
־ רוחם י

אזור 0



יהלומים בפסגה
מאת צגי גרישירה .

na שייע פייגנבוים, מאמן בית"ר נתניח, שחקתם את חגיגות יום
||| הולדתו ה־38 (בעוד קצת פחות מחודש), שלח אתמול את
I® בחוריו הבלתי־מנוצחים אל עבר נצחונם החמישי, באיצטדיון
"וינטר", ומצא עצמו די במפתיע, משקיף בנחת ממרומים אל עבר
יתר 15 הקבוצות הארציות. אפילו לגבי מצליחן מסוגו של שייע זוהי

סיבה למסיבה.
שלמה אדרי, שהבקיע את השער חראשון במשחק, קורא תגר
עתה, עם 5 שעריו על בני סמרג'ה(7 שערים), שקבוצתו, הפועל לור,
איבדה את מקומה בפיםגה משום שנחת עליה שוער מסוגו של מימון
בן־איבגי שהגן בחירוף נפש על שער בית'־ר חיפה ולא ניתן להכנעה.
התיקו, השביעי במספר של חיפה, לא עירער את מקומה רק משום

שגם יתר קבוצות התחתית לא עשו חיל.
במחזור הדל בשערים (11 - שיא שלילי) הצליח אלי תגר,
מסעדן בן 26 וחצי שסיים עונש משמעתי, להבקיע את השער ה־50
כקאריירח שלו, כבעיטת־! 1 מוצלחת שהכריעה את גורלו. של
ה"דרבי" הרמת־גני. בראש טור המצטיינים, עם 53 נקודות: יעקב
כנותם, קובי ויתוני, יוסי אדרי (טבריה), שמעון מכלוף וצדוק

אברהמי.
כשבת ייפתחו משחקי גביע הטוטו לליגה הארצית, כדלקמן -י בית
אי: בית"ר ת''א - בית"ר חיפה, חדרה - מרמורק. בית ב': לוד -
בית"ר נתניה, "צפרירים'' - טבריה. בית ג". הכה - בית־שמש, עמידר

- הפועל ר''ג. בית ד: רמת־השרון - עכו, יהוד - רמלה.

nrrpj תוסדים שערים yn ttottu gywo

י 1. כיתד נתניה 9 5 4 0 5-13 19

2. זןםועללוד 9 5 3 1 5-12 18
3. מבביעמירר 9 5 3 1 5-8 18
4. י בית"ר תל־אביב 9 5 1 3 10-17 16
5. בית"ר רמלה 9 4 3 2 9 -5 15
6. הפועל טבריה 9 4 2 3 י 8-8 . .14

1 4 13-10 13 י 4 . 7. הכחרמת־גן 9 
8. הפועל חדרה 9 3 3 3 6-8 12
9. .צפרירים" חולץ 9 3 3 3 10-8 12
12 14- 10. רמת־השתן י 9 3 3 3 10
11. הפועל עט 9 2 3 4 9-9 9
ן 12. הפועל רמת־גן 9 2 3' 4 7-5 9
7 7 - 5 2 7  0 9 13. בית"רחיפה 
7 12- 14. הפועל מרמורק 9 1 4 4 7
15. הפועל יהוד 9 1 3 5 י 10-6 6
4 15- 7 5 4 • 16. בית־שמש 9 0 

 ! —_-"™«™«-™־««

שוער
מימון בן־איבגי(בית"ר חיפה)

הגנה
י גת איוב דוחן רוזנטל ברוך ידיד אייל דן

,
(בית"ררמלה) (הפועל מרמווק) (בית"ררמלה) (הפועל טבריה)

שור קי

קובי זיתוני משה סיגי משה אזולאי
(.צפרירים" חולון) (בית"ררםלה) (הפועל טבריה)

התקפה

שלמה אדרי אויה מזרחי אילן בן־דרוד
(בית"ר נתניה) (בית"ר רמלה) (הפועל מרמורק)

תיקו במאבק...
על המקום האחרון

מאמ שמעון קינן

ןן1| הפועל בית־שמש עדיין ללא
gl ניצתון. אתמול ניתנה לה חזי
KI דמנות להשיג את נצחונה
הראשון. חיא אירחה - לאחר ארב-
עה משחקים מהוץ לביתה - את
הפועל יהוה משחק תחתית קלסי.
המקום ח־16 מארח את המקום ה־

15. ככה זה גם נראה.
חלוצי בית־שמש הבהירו אתמול
מדוע קבוצתם סוגרת את הטבלה.
הם החמיצו מארבעה מצבים של
מאה אחוז. פעמיים ההמיץ עמוס
מיימון, פעמיים שלמה אבוטבול -
הטוב במגרש. חלוקת עבודה הוגנת.
עם זאת במרכז חשרח שלטו שחקני
בית־שמש. הם היו ראשונים לכל
כדור. הבעיה היתה, כאמור, בהתק-

פה.
המקום ת15 כנראה אינו מספיק
ליהוד. כפי שזה נראה אתמול הם
רוצים את המקום ה־16. בקצב
הנוכחי הם ישיגו אותו. הפועל יהוד
היא קבוצה אפורה שאינה מזכירה
את עברה הלאומי. ליתר דיוה היא

מזכירה יותר את עתידה י בליגה אי.
יהוד התגוננה כל המשהק והתקש-
תה להסתדר על חמגרש. דבר אחר
יודעים שחקניה, איך להרחיק כדו-

רים על מנת להרוויח זמן.
שחקני יהוד היו מרוצים בסיום.
לא כל יום הם פוגשים פריירים כמו

בית־שמש.

הפועל בית־שמש! זהבי 6:
שמעוני 5, אלי יעקב,6, חרד 6,

עמי? כהן 4 (מבליל 82):'אבוט־ ,
י בול a שילו,5. סבן 4; אברמוב

,י 4, מימון 6, םקורי 5.

iflBBrtM?! BBHH
ן
'הפועל יהוד: פלוסמן 6; הב־ 1
: ת 5, הדצל'שאול 5, ויזן 5, בן־, 1
-י רובי 4; זנקו 4, גולדנברג 4,י '
'. שור.5; דוקאש 6. ביטון,5(חכי־

 בי-30), ש,תקכן 5 (רתרי-75ל \
'י
.'
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דקה 80: 2-0
דקה 90: 2-2

מאת ישראל גן־יהודה

n תראו כמח שכדורגל יכול
H לחיות משחק מרתק ובלתי
mt צפר. דקה 81: הפועל מרמורק
מוליכה 2:0. הניצחון נראה בכיס.
מה כבר יכול לקרות בתשע דקות?
הרבה. קתו, למשל, את גיא לוי,
שוער מרמורק. עד הדקה ת 81 הוא
תה אהד ה«אסים' של קבוצתו. ואז,
נפסקת בעיטת־עונשין לזכות

רמת־השרון.
רפי פלד בועט. לוי נראה כקולט
את הכדור, אבל משמיטו קדימה.
יצהק אצלן לא צריך יותר מזה כדי
לצמצם ל־2-1.,סןף הסיפור? עור

לא.
חולפות עוד ארבע דקות. אנחנו
עכשיו בדקה ת85. שוכ בעיטת־
עונשין לרמת־השרון, והפעם בתוך
הרחבה. .שתי מכותי. רפי פלד
מסים, יואב אברהם בועט הזק ושוב
נהדף הכדור. הפעם נמצא שם צבי
צמח כדי להשוות ל־2-2. זהו כרות

גל.
עד לרקה ת81 תו אלה השחק־
נים של מרמורק שישיחקו משחק
שוטף והביכו את המקומיים שלא

הצליתו לשבש את הקצב. מרמורק
עלתה ליתרון מוקרם ברקה ה־12.
אילן בךדרור הלך לדאבל־פאס עם

שעובי בתוך הרחבה, וקבע 1-0.
בדקה ת53 כבר 0-2 למרמורק.
משה כהן נגח פנימה כדור קרן

ששלח אליו בךדרור.
אכל גם זה לא הספיק לניצחון.

שפט חלש מאד קלמן צימרמן,
300 צופים, ברמתיהשרון.

רמת השרו;: הדוש 3: צמח
4. אפגין 4, דהן 4. פלח 4: (שוע
'56-5). פלד 5. נהרדע 4, פוע־
לס 4, (כוכבי 28-4); אצלן 5.

יואכאברהס 4, נימני 4;

HBMH —MMHBH

מרמורק: גיא לוי 6: שרעבי
5, רוזנטל 6. משה כהן 5, מסרעי ן
»: אלון צדוק 4. שוורץ 5. <שכ־ ;
טר 5- 66). פוקס 4. !יוסי לוי ־!
82). אשכנזי 6. אילו בךדרור'6.י""1

ר̂ד - . ,., . &̂י ....v;;
מה עושה יוסי תשובה מבית"ד
נתניה, לכדורגלן הכח השרוע על
ילשטיין הדשא! צילם: עודד מ

fsfy משה גבאי(באמצעי נאבק על
,כ הכדור עם כדורגלן הכיח

^

מאת אלדד יקותיאל

ma שער עצמי שהובקע בידי
II מגן חכח רמת־גן, שווילי,
ES העניק אתמול לבית"ר נתניה
נצחון חוץ השוב (1-2) במאבקה
בצמרת הליגה והנחיל להכח הפסד

שלישי ברציפות.
שחקני נתניה הצדיקו אתמול
את מקומם בצמרת הליגה האר-
צית. הבית"רים מנתניה הטילו את
יהבם על משחק התקפי, זאת ברא-
שותם של החלוצים שלומי אדרי,
חיים לוי וישראל פוגל, כשהשניים
הראשונים בלטו במשחקם הנמרץ
ותרבו לבעוט לעבר שער היריב.
למשחקה ההתקפי של נתניה תת
מה רכות חולית הקישור, שכללה
את יוסי יונה" יוסי תשובה ו"פודי"
חלפון. חוליה זו פיטמה את חבריה
להתקפה בכדורים למכביר. תשו-
בה וחלפון, שהגדילו לעשות, הש-
תלבו פעם אחר פעם בין חבריהם

להתקפה.
כרי לקבל תמונה מלאה של
הקבוצה הבית"רית הנוצצת מעיר
תהלומים, חייבים להרגיש גם את
שחקני החוליה העורפית המבצעים
את תפקידם נאמנה. פשחק'ההקת
בח של שחקני ההגנה סייע לשוער
כהלון לגונן בהצלהה על שערו.
כחלון נתגלה כשוער בעל רפלק-

סים טובים ומיקום מדוייק.
משחקם הנוקשה של שחקני
הכח. שהניב שלושה כרטיסים
צהובים, בא לחפות על יכולתם
הדלה והצביע על הסיבות שהביאו
לשלושת ההפסדים האחרונים
שלה. אך במשחקם השאפתני של
החלוץ קובי מיכה והקשרים משה
יחיאל ואברהם לוי, לא היה ת כדי
להעלות את רמת משחקם של הס-
גולים מרמת־גן. נקודת התורפה
העיקתת של הקבוצה היא ההגנה,
הסובלת מחוסר תיאום ואשר במ-
שחקה הנוקשה רק סייעה אתמול
לבית"רים לבתר שוב ושוב את

שותתיה.
הבית"רים פתתו בתנופה והטי-

לו מצור על שערו של נורדמן,
שגילה בדקות אלה יכולת טובה -
עד לדקה ה־16. אז הגביה ישראל
פוגל הבית"רי משמאל כדור מתי־
יק לעברו של .קרלוס" אדרי,
האחרון עצר את הכדור בחזהו, הט-
עה את שומרו וכשניצב יחידי מול
חשוער, לא נכשל ובבעיטת מתיי-
קת לימין העלה את בית"ר ליתתן

.0-1
שער זה העיר את סגולי הכה
מתרדמת אחר הצהרים ויחסי הכו־
הות במגרש התאזנו. באחת מהתק־
פות חכח על שער בית"ר(34) הג־
ביה אברהם לוי את הכדור לרחבה,
ומשה יחיאל נגח במדוייק לרשת,

.1-1
המחצית השנייה נפתחה ע''י
שהקני הכת בתנופה, אך חניכיו
של שייע פיגנבוים לא נרתעו, הג־
בירו את לחצם וזכו בשער יתרון.
יוסי תשובה פתח בכיררור מהמת
כז, חלף על פני שלושה שחקני
הכח, שלח כדור רוחב חזק לעבר
השער, והמגן גווילי, בנסיון הדוד
קד" רחק (72) הכדור לשערו הוא,

.1-2
שפט: שבתאי רווח לעיני אלף
צופים באיצטדיון ויגטר ברמת־גן.

הכח:נורדמן5:בן־זכתה4,
י יעיש 5, גוילי 4, עמי כהן 4.'?
(אהרן - 82); מ. יחיאל 6, אבת
הם לוי 6, גרידיש 4; ד. מאיר 5,
גולדשטיין 5 .(עשור - 75); מי־

כה 6

מוני. 4, סאסי 5. סדום, 5, מכלוף:יבית־ר נתניה: כחלון 6; סי־..
6; י.יונה 4, (גכאי,46 - 5),
'־.תשובה 5, מ. חלפון? 6, ש. אדת
? 6, ח. לוי 6, פוגל 5, (בניטה י

(68-
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ניצחה את ת"א בנתניה
מאת אפדימ א3רה0

¤§ אובדן יתרון הביתיות
Mi בעקבות עונש הרדיוס וחס-
רונו של בלמם המורחק מוטי לוי,
לא מנע מכדורגלניה הנמרצים של
בית"ר רמלח לזכות בניצחון מפ-
תיע 0-1 על היורדת מהלאומית

קבוצת בית"ר תל־אכיב.
הרמלאים זכו בניצחונם בעיקר
הודות לשאפתנותם הרבה. הם היו
ראשונים כמעט בכל כדור. הבול-
טים ביניהם היו המגן נוח איוב -
אשר ניטרל לחלוטין את הלוץ
ת"א, ירון כהן - והבלם ברוך ידיד.
עם זאת י יתרונם של הרמלאים בא
לירי ביטוי במרכז השרה, שם גילו
משה סיני, אלי לוי ואריה אריאל
עדיפות ברורה על התל־אביבים.

התל־אביבים טרם מצאו תחליף

לקשרם נימים כהן. גם הצבתו של
דב רמלר בחוליית הקישור לא הר
כיתה את עצמה. רמלר היח אומנם
הפחות גרוע בחוליה זו, אך חסרונו

בחוליית החוד 'הורגש היטב. אכד
בת המשחק הוא ירון כהן. אתמול
הוא היה חסר רצון לשחק ושמר

על רגליו.
המשחק נפתח בלחץ שחקני
רמלה. כבר ברקה ת13 נאלץ אבי
ליברמן למתוח'את אבריו על מנת
להדוף לקרן כדור של משה סיני.
בדקה ה־26 נכבש שער הניצחון.
אלי לוי הגביה כדור שפגע בראשו
של בלם תל־אכיב וחלף על פני
השוער בדרכו אל הקורה חרהוקה.
שם ניצב אריח מזרחי, נמוך הקר
מה, אשר בניתור מצרין מעל רא-
שו של אבי כהן נגח את הכדור
פנימה. עד לסיום המחצית המשיכו
שחקני רמלה לשלוט בשדה, אך
לכלל כיבוש שער נוסף לא הגיעו.
מיד עם פתיחת חמחצית השניה
החלו התקפות בית"ר תל־אביב.
אך משחק מפוזר של שוקו נומדר
שכדוריו נבעטו הרחק ממסגרת
השער, וכידרורים מיותרים של
אלי כהן, היקשו על התל־אביבים
את המלאכה. למרות זאת ניתנו
להם מספר הזדמנויות להשוות. דב

רמלר נגח בדקה ה־58 מ־5 מטרים
מעל למשקוף ורוני צמח נגח דקר
מיים מהסיום היישר לידיו של יצ-
חק בלאיש ואיפשר בכך לרמלאים

לזכות בניצחון יקר.
שפט עובדיה בן־יצחק לעיני
300 צופים במגרש ביתיר נתניה.
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. כית־ר. רמלה: בלאיש 6; אי־.
| וב 7. יתד 7, שמואלי, אקצין 5:
י אזולאי' 5 (אבי כהן-88),א. ארי־
י אל 6. אלי לוי '6, סיני 6; א.

מזרחי 6, צפניה 6. .

בית־ר תל־אביב: ליברמן 5;
אב־ יכהן 4 (ניסן כהן 164, רוני
צמה 6, יצחקי 5, אבן צור 5
!אסולין, 33 - 5): עמרן 5, קצב
4, רמלר 5: אלי כהן 4, נומדר 4.

: ירון כהן 3.

נצהון יקר במשהק
מאכזב עד מרדים

אורישטדק :—־־ ־בשערשנלקח מליגה אחרתלגמ־ מאת

ma המשחק בין.צפרירים" חולון
§|| לבין הפועל עכו היה אמנם
W הלש וירוד ברמתו, אך התא-
נים כבשו שער בכל מחצית וקצרו

ניצחון יקר(0-2).
בניגוד לרמה הכללית שהיתה,
כאמור, מאכזבת עד מרדימה, היו
שני השערים נהדרים ביופיים. יע-
קב זייתוני, הוותיק שאיננו נכנע
לגיל, הריץ את אחיו, גיל זייתוני,
על קו האורך. גיל פרץ היטב, הג־
ביה למרכז הרחבה, וליאון פנסו הת־
רומם גבוה ונגח כדור אדיר לפינת
שערו של אברהמי המזנק - 0-1

לחולון.זה היה בדקה ת42.
בניגוד לציפיות, לא עורר שער
היתרון את השחקנים, שהפגינו מש-
חק שכונתי ומשעמם. בדקה הי68
הופרה השיגרה. אבי פרחו, מגן חו-
לון, כעט כתר אדיר מכ־20 מטר
אל בין חיבורי הקורות, וקבע 0-2

למשחק נמכרו 24 כרטיסים בל-
בד.

שפט היטב דוד יוסף, 50 צופים,
חולון.

mmmmmmwmmmmmm

';'? חולון: ביטרן 6; ג. זיתונ• 6,

יעקבי 5, טליאם 5. פרחן 5:
סוקניק 5, י. זיתוני 6, א. זיתוני
4; ליברמן 4, (שקרוקה-64, 4),
עמתי 4 (אנג'ל -70), פנסו 5.

עכו: אברהמי 5: אוחיון 4,
מוםקוביץ' 4, צביאלי 5, זעפרן
4: עליהו 4 (גנון- 69), אדרי 5,
, ועקנין *!'חלפון 4 (אסוס- 71),

י בן־אמו 5, 'אוחנה 4.
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מר? יש י סיכוי  בג
אביבי דרבי תל־
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מאת דוד לביא
ואמיר איזגגרג

ן? הפועל ת"א-הפועל עכו ומכ-
ן? בי תליאביב-הפועל באר
HI שבע - אילו שני משחקי
חצי הגמר במסגרת גביע ירושלים
לנוער, שיערכו ב־15.3 באצטדיון

רמת־גן.

שתי מחציות שונות זו מזו הר־
כיבו את משהקן של הפועל תל־
אביב ובית"ר נתניה, במסגרת
משחקי רבע גמר גביע הנוער,
הראשונה משעממת ועקרה משע־
דים והשניה דינאמית ופוריה(חמי-

שה שערים!)

בדקה ה-50 נכבש שער לזכות
הנתנייתים מרגלי גיא גוב־ארי.
התל־אביבים השוו את התוצאה
עשר דקות לאהד מכן כבעיטת
עונשין מ-11 מטר מרגלי רמי
שרם. הלוצי הפועל תל־אביב לא
שקטו על שמתהם והמשיכו במס-
כת השערים; בדקה ה-70 הוכנס
למשחק גלעד בנדל התל-אביבי
ומקץ שתי דקות מרגע כניסתו,
נגח מדל מטווח קרוב (ראה תצ-
לום) והכניע את השוער הנתנייתי.

חחילוף, אם כן, היה מוצלח. התוצ-
אה הסופית נחתמה ע"י בני רובין,
שבצמד שערים(77,75) קבע 1-4.
רוב המשתק התנהל במחצית
המגרש הנתנייתית; שחקני תל־
אביב נראו מנוסים יותר, תקפו מס-
פר פעמים רב יותר והם אשר קב-
עו את צביון המשחק. מדי פעם
חרר אחד משחקני נתניה כפריצת
יחיד לעבר המעוז התל־אביבי אך

בדרך כלל נבלם בעוד מועד.

ב.דרבי האחיות" בהיפה, בו
חתמורת מכבי חיפח ומכבי תל־
אכיב, הפתיעה האורחת שגברה על
האלופה 0-2 כשהמבקיעים הם

יאיר סנתת ושי שגב.
שתי המפתיעות מאשתקד,
הפועל עכו ומ.כ. נווה־יוסף הת-
מודדו במשחקיהן מול יריבות
עדיפות, אולם רק הפועל עכו הצ־
ליחה לשחזר את הישגה מהשנה
שעברה והעפילה לשלב חצי הגמר
בנצתונה על שמשון תל־אכיב 0-2
משער של יגאל ברכה (30) ומכ-
תר 11 מטר, שנבעט על־ידי השר
ער העכואי אסרף בררה בדקה ה-

.75
מועדון הכדורגל נוותיוסף היי
פה אירח בביתו את מחזיקת הג-
ביע, הפועל באתשבע והחזיק מע־

(משמאל) מגח שער לזכות ה0ועל ת"א, במשחק הנצחזן(4־ג) על ביתיר גלעד בנדל מהפועל ת"א
נתניה. צילום: הנס אנגלסמן

מד בצורה מכובדת לאורך כל
המשחק, שהסתיים בתוצאה 1-1.

בהארכה לא נכבשו שערים והקבר
צות נערכו לדו־קרב של בעיטות

מהנקודה הלבנה, בו ניצתה באר
שבע 5-6 ועלתה לשלב הבא.

לוד נחתה בשבת והפסידה
צופים רבים ושתי נקודות

מאת רחמיס יפת

S1 לראשונה העונה שיחקה
Hi קבוצת הפועל לוד את משח-
קה הביתי ביום שבת במקום ביום
שישי. היא ספגה נזק כפול. מספר
מועט של צופים בא לחזות במשחק
ובנוסף איברו הלודאים 2 נקודות
ליגה יקרות במפגשם עם קבוצת

התחתית בית"ר חיפה 0-0.
האורחים מחיפה באו במטרה לח־
לץ נקודת ליגה והצליחו במשימתם
בעזרתו של שוערם המצויין, מימון
בן־איבגי, שהיה המהםום האחרון
בפני חלוצי לוד. במשך מרבית
דקות המשחק גוננו שחקני חיפח
על שערם והרחיקו את הכדור לכל
עבר. מרי פעם הם יצאו להתקפות
מתפרצות. באחת מהן(38) בעט חנ-
ניה דהן לכיוון חיבורי הקורות, אך
השוער בנודיס הדף במאמץ רב לק-

רן.

הלודאים עלו למשחק בביטחון
רב, לאור הצלחותיהם האחרונות,
אך כבר במחצית הראשונה איכזבו
את אוהדיהם בהציגם משחק הלש.
במחצית השניה החליף הקשר אות
בנודיס אית בן ממס החלש והפיח
חיים בחבריו. אלה חתלו תוקפים
ללא הרף את שערו של בךאביגי.

30 שניות מפתיחת המחצית
בעט שרביט מעמדה מצויינת, אך
בן־איבגי, בזינוק מצויין, הדף. התק-
פת לוד שגתה בכך שניסתה שוב
ושוב להגביה כדורים לרחבת חיפה.
כדורים אלה נהדפו על ידי השוער
בךאיבגי והגנתו החסונה. בדקה ת
60 הצליח השוער הצעיר להדוף את
בעיטותיהם החזקות של אורי בנו־

דיס ובני סמדג'ה.
רק בדקה ה־65 נכנע בן־איבגי
לבעיטתו של שרביט, אך למזלו
הצליח המגן אילן לופט להרחיק
מקו השער. לקראת• הסיום התבצרו
שחקני היפה ברחבתם וגם כאשר

שיחקו הלוראים עם ארבעה חלוצים
לא הצליחו לפצח את ההגנה הצפר
פה ונאלצו להסתפק בסיום בנקודה

בודדת.
שפט תלש ,יוסף שועי לעיני

אלף צופים בלוד.

ומועל לוד: יעקב בנוריס ;';
י יצחק בנוריס 5. נעמן <'. ברדוגו
5, ש. הביב 5; י. הלל 4, קטשוי־

לי 5, ברטר 4 ו0ודול-75). בך ?
ממם 4 (אורי בנור־ס. 6-46);

סמדג'ה 5, שרביט 5.

בית־ד חיפה: בן־איבגי 7:
לופט ן, אהרונוכיץ 5, פאדל ':.
שורק' ו; פרג' 5 (לוי-80>, דהאן
; 5. ע*'מי 5, קזז 6 (לוונטל 85);

בז עמי 6, יפרח 5,

עטיה לטבריה: עד כאן
מאת דגי זילברשטיין

m דבעצמון יצא מרוצה. בשנה
11 שעברה הוא אימן את הפועל
W טבריה, כך שאת המגרש הט-
ברייני הוא.מכיר היטב. גם את הש־
חקנים. הוא יודע שלחלץ תיקו על
גדת הכנרת זה הישג לא רע. ה"אס"
שלו מול קבוצתו בעבר היה שוערו,
עטיה. זה הציג משתק מצוין ומנע
מחלוצי טבריה לממש את יתרונם

בשדה.

המוח המתכנן מן הצר השני, על
הספסל הטברייני, היה אורי ויינברג.
בשנה שעברה במפגש בין שתי הק-
בוצות. הוא ישב על הספסל החדר-
תי. קבוצתו כעבר הציגה משחק
זהיר וחסר תחכום, אך שחקניה לח-
מו היטב על כל כדור. בראש ההגנה
החררתית, חסרת הפשרות, עמר, 5ין

הקורות, עטיה.

המחצית הראשונה היתה חלשה
מאוד. במחצית השניה כבר שלטו
הטבריינים ללא עוררין. הם תקפו
את שער חררה עם שישה שחקנים.
ויינברג הבין שהתקפתו חסרה מחץ

והכניס לשרה את עופר דן הפצוע.
1ה היה בדקה ת60. גם דן לא הצ-
ליח להבקיע את חומת ההגנה הב-
צורה של חררה. קשרי טבריה, יע-
קב לוי ומשה אזולאי, שלחו את
חלוציהם שוב ושוב למצבים טובים,
אך כפי שכבר אמרנו, מול עטיה
אתמול היה קשה לעשות משהו.

שפט היטב דני ימפולר לעיני
1000 צופים בטבריה.

הפועל טבריה: בן־שמעון 5; י
ממן 6, יצחק אדרי 5, יוסי אדרי
6. אייל דן 7: סיירא 5 (עופר דן
, - 5), יעקב לוי 6, אזולאי 6!
עמור 5, עמום כהן 6, אברליל

י 6. . .י י

הפועל חדרה: עטיה 7;, סלו-
מון 6, צ. שפירא 6, סוחר 6, בן־
שמואל 5, ש. שמואל 5 (אבד
מוך - 5); ע. אלחדד 5. צ'אושו
י 5: גוזלו 5 (מואסי - 5), ר. שפי־

י רא6,זעירים
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מאת חיימ גדיגפלד

ffl§ משחקי הדרבי העירוניים
WS אינם מאירים את פניהם
™ העונה לחפועל רמת־גן.
אתמול, בדיוק כמו במחזור הרא-
שון מול הכח ר"ג, נוצחה הקבו-
צה 1-0 בירי מכבי רמת־עמירר,
מבעיטת־עונשין נד 11 מ' בשלבי

הסיום של המשחק.
ההפסד בדרבי, כמו גם ההש־
גים הדלים שמשתקפים בטבלת
הליגה, אינם צריכים לגרוע
כהוא זה מהאשראי שאפשר
להמשיך ולתת לתת לעירן הח-
דש בקבוצה שהיא צעירה, לשם
שינוי, ומנוהלת בירי הצמר קופ־

לר-בוקסנבאום.
ליריבה, מכבי רמת־עמידר,יש
יומרות בצמרת הליגה. הקבוצה
בנויה על השלד המסורתי של
השנים האחרונות(כאשר שיחקה
בליגה הלאומית) בראשותם של
מורדקוביץ המסרב להזדקן,

תגר, טייב ואחרים.
ח"מכתש" בגבעתיים, שאירח
אתמול את הדרבי, רשם שיא
צפייה עונתי - אלף צופים -
שגם אם לא ראו משחק מי־יו־
רע־מה, ראו מוטיוואציה גבוהה
ורצון לשחק כדורגל טוב, וגם

זה משהו.

הפועל רמת־גן עלתה לשחק
בהרכב חרשני ונועז כאשר שלו-
שה משחקניה - דורון ביטון
הצעיר, זוחר וקרייג כמחליפים
- משחקים לראשונה העונה.

ברקה ה־12 התקפה מתוכננת
ראשונה של הפועל רמת־
גן,בסיומה נגח ניסים רבי החוצה.

דקה לאתר מכן התקפהמסוכנת
בעבר השני. סאלם הוותיק טעה,
עיני בעט ושוער רמת־גן גילרדי
עצר היטב. בדקה ה־27 בעיטת־
תותח של רחמים שלום מ־17
מטר, אך זו נהדפת במשקוף.

במחצית השניה נרגע מעט
המשחק אך לקראת שריקת
הסיום החל לחזור לקצב טוב.
בדקה ה־65 מנע השוער הרמת־
גני שער תוך גילוי תושייה רבה:
עיני בעט מרחוק, ותגר המסו־
כן־תמיר נגח מול שער ריק לח־
לוטיו כתר חלש,אך גילרדי זי-

נק וקלט על קו חשער.

בדקה ה־78 הובקע שער
הניצחון. בעיטת־עונשין של רח-
מים שלום נעצרה בית של יובל
נעים. את הפנדל הפך תגר לש-

ער - 1-0.לעמידר.

שפט יוסף דיאמנט, אלף צו־
פיס, בגבעתיים.

- הפועל רמת־גן: גילרדי 6;
י מזור 5 (קרייג, 50 - 5), סאלם
6, כהגר 6, חזנוולד 5; נעים 4,
ברשצקי 5, ביטון 5; בייטנר 4

(זוהר - 72), רבי 5, זהבי 5.-

מכבי רמת-עמידר: סימני־
' טוב 6; מורדכוביץ' 6, ע. מזרחי
6, טייב 5, לוזון 6; לוגפי 4,
פנחסי 5 (ערוסי - 67), עיני 4:'

יי תמם 5, תגר 6, ר. שלום 5.

סירק 113, לוי 94

באליפות העולם
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* התעמלות: הישראלית טלי סירק דורגח 113 מ־58ו
משתתפות מ־24 מדינות באיפות העולם במונטריאול עם 70.70
נקודות כקרכ־8. שרון רויטל דורגה 120. טלי אוסטפלד נפצעה
באימונים ולא חשתתפח בתחרות. בין הגברים דורג יעקב לוי 94
מ־174 משתתפים עם 107.75 בקרב־12(ממוצע 8.9). אייל וייסבליט

דורג 110.
* דאגבי, מחזור 1 בליגה: יזרעאל - הפועל רעננה 6-16, אס"א

ת"א - כפר הנשיא 3-4, אס"א ת"א כ' -גליל עליון 9-12.
* טניס: ויטמר קלנר (מערב גרמניה) זכה כאליפות
הדיפלומטים בנצחו בגמר את מרפי(אוסטרליה) 3-6,6-3,5-7. קלנר
גם זכה בזוגות מעורבים. בין הנשים זכתה קמפל(ארה"ב). שגריר

ארה"כ לשעבר סם לואיס, העניק הגביע.
* שייט: מנצחי השיוט ע"ש סגן יואב שפיגל ז"ל שנפל
במבצע של"ג. גלשני רוח - יהודה אטדגי(מכמורת), נשים - תמי
ישראלי(מכמורת). גלשן' עממי - יאיר סוערי(מכמורת). 420 -

ברעם ונחמיאם(נתניה). אמו של יואב ז"ל העניקה הפרסים.
* אופניים: ירון זובל(גלגלי העץ ת"א) ניצח במירוץ סיבובים
בככיר המדינה (12 ק''מ) בי19.32 ד'.'בתחרות בנצרת ניצח אלוף
ישראל עמום גרי - 47 ק"מ ב־1:02.27 שעה.במירוץ באופני

בי.אמ.אכס ניצח רוני צלח(ב"ש) 1600 מ' ב־3:56.08 ד'.
* קליעה, אליפות הפועל: רן סימנטוב(ת"א) ראשון ברובה

40x3 כדור עם 1123 לפני יצחק םטרולוביץ(אשקלון) 1112.
* מירדן סיני ה־28: עת חלילי(מגידו) ניצח במיתץ ע"ש
ךורון סגל שנפל במבצע קרש ב־56' כשעבר 10 ק"מ ב־39.06 ד'
* כדותד: עדי כנען, הבינלאומי של האלופה מכבי ראשל"צ
שנעדר בשבוע שעבר ממרבית אימוני נבחרת ישראל, יועמד לועדת
משמעת של איגוד הכדוריד. כנען שהשתחרר לא מכבר מצה''ל
הודיע למאמן הנבחרת איגוד ביאליק ומנהלה שלמה פוזנר על
החלטתו לפרוש מהנבחרת. במשחק אימון לסיום המחנה : מכבי

ראשל"צ - סגליהנכחרת 18-20.



מאת משה לרד

ma בדרך כלל אץ בלוף בס־
|¤ פורט. אתה טוב במידה
B מספקת כרי להמשיך -
אתה בפנים. לא טוב - אתה
בחוץ. מכבי והפועל ת''א היו
טובות כדי להישאר, בתמונה
ושתיהן יספקו, לנו את החימום

לקראת החורף.
מכבי ת''א עשתה מה ששלמ
קבוצה אירופית לא עשתה לפ-
ניה. אחרי שדילגה, בקלות יח-
סית, על שתי יריבות בבית
המוקדם - היא תשחק בבית
הגמר בפעם העשירית ברצי-
פות. מאז הונהגה שיטת בית־
הגמר לראשונה, בעונת 76',
לא נעדרה מכבי ממעמד.שש
הגדולות". ריאל מדריד,
צ.ס.ק.א. וקבוצות'איטלקיות -
יכולות רק לקנא במכבי, שכפ־
רק זמן זה הגיעה ארבע פעמים
לגמר, מתוכן זכתה פעמיים

בגביע.
הפועל ת''א לעומת זאת -
היא סיפור הצלחה מסוג אחר.
אחרי מאבק סוער מאוד כסא־
ראגוסה, סיימה את המשחק
הכפול ביתרון, שהספיק לה

להגיע לשלב דבע־הגמר.
כך או כך - מצפה לנו,
כדברי חחזאי, .חורף תם". נו-
תר רק לקוות' כי לא יחול
.קצר" כלשהו בחדשי דצמבר

-- ינואר.

ועכשיו -

לעבודה

הוק
דרקוני

העובדה שמוטי דניאל,
כדורסלן נבחרת ושחקן הפועל
חולון בהסגר, הגיע לארץ
ל"התייצכות" במשרדי איגוד
הכדורסל - כיוון שהפקיר טר
פס הסגר טרם צאתו ללימודים
ולמשחק בארה"ב - אינה עו־

לה בקנה אחר עם ההגיון.
לחייב שחקן להגיע לארץ
פעם כשלושה חדשים - מה
שכרוך בהוצאה כספית לא
מבוטלת, למעלה מ־1000 דו־
לר - פירושו אחר: תוק דרקר
ני. חייבים למצוא דרך להיא-
בק בחוק זה. אני מקווה

שיימצא חאחר שיצליח.

וור 1-6 רס, דנ ייק ל

BHJlilfrilO tHM

tm אלופת הנ.ב.א.,לוס אנג'לם לייקרס והנווד הן עד כה בעלות
19 המאזן הטוב ביותר - 6 נצחונות והפסד יחיד, בעוד בוסטון
i? סלטיקס השיגה 5 נצחונות רצופים אחרי הפסתפתיחה של
העונה. הלייקרס הנחילו לדנוור את הפסדה היחיד עד כה 128-99.
ביירון סקוט קלע 29 ללייקרס, מג'יק ג'ונםון 19 וג'אבאר 14. לדנוור
אלכס אינגליש 22. היהודי רן שיים רק 6. לארי בירד קלע 24
נקודות ורוברט פאריש 25 בנצוזון בוסטון על פניקס םאנם 101-125.

נאנס 21 והבולגרי גלושקוב 8 לפניקם.
שאר התוצאות: דטרויט - וואשינגטון,110-117 (אייזיאה
תומאס 25), סאן אנטוניו - פילדלפיה 95-107 (מלצ'ל וסטיב ג'ונסון
24 כ"א לסאן אנטוניו; ברקלי 26 ומאלון 14,לפילדלפיה>, פורטלנר
- סיאטל 88-92, גולדן סטייט - אטלנטה 119-130, יוסטון -
קליפרס 115-137, דנוור - דאלאס 99-131, נאטם - וואשינגטון
97-106, מילוואקי - ניקס 88-92, לייקרס - יוטה 106-116,

קליוולנד - קינגס 94-95.

מאסר עולם על חוליגניות בכדורגל

חובב כדורגל בן 25 מלונדון, קווץ וויטון, נשלח למאסר עולם
לאחר שהתפרע בדצמבר אשתקד במשחק בין קבוצתו, צ'לסי
.למנצ'סטד יונייטד, בלונדון. בבית המשפט הוא נאבק עם השוטרים
שניסו להוליכו לכלא. בני משפחתו השתוללו וצעקו. זו הפעם
הראשונה בתולדות הכדורגל שעונש כזה נפסק על מעשה ביריונות.

ריאל מדריד - מנשנגלרבך, באופ"א

ריאל מדריד, מחזיקת גביע אופ"א תפגוש בסיבוב ה־3 שמינית
גמד במסגרת זו(27.11 ר11.12) את מנשנגלדבך. בהגרלה שהיתה
ביום ו' נקבעו עוד המשחקים הבאים: ווארגם(בלגיה) מילאן, נאנט -
ספרטק מוסקווה, דנייפר - היידוק, האמרכי - קלן, בילבאו' -
ספורטינג ליסבון, דאנדי יוגייטד - נאשאטל, לגיה וארשה - אינטר.

פותיהעולט בהתעמלות * הסובייטי יורי קורולוב, 23, זכה באלן
על מכשירים, במונטתאול לפני בן? ארצו ולתמיך, ארטמוב.והמזרה
גרמני קרול. קודם הוליך את נבחרת מתעמלי בתה'''מ לכתר
הקבוצתי. בין הנשים יזכו הסובייטיות בקלות בפעם השלישית בכתר.

I I

מאת ברוריה גיגמן

&M ראשי הפועל ת"א יתלוננו
wm בפיב"א על ה"תרגילים" שע־
««? שו להם ראשי.סרגוסה" הם־
פררית, בעת שאירחו את הקבוצה
ביום ד'בגומלין ?בשמינית גמר
גביע קוראץ'. למרות שתקנון
פיב"א מחייב את המארתת להע-
מיד לרשות יריבתה, על חשבונה,
אוטובוס משדה התעופה לביתיהמ־
לון, לאימונים, למשחק וחזרה לש־
דה התעופה, נהגו הספרדים בדרך
שלהם. אוטובוס מטעמם הקביל
את פני הפועל ת"א בשדה התעופה
בברצלונה ולאחר שהגיעו לסרגר
סה נתבעה הפועל ת''א לשלם עבר

רו 800 דולר. בתום חילופי דברים
שילמו הספרדים לחברת ההסעות
400 דולר. לאחר המשחק הודיעו
ראשי .סרגוסה" להפועל ת"א
שתדאג לעצמה להסעה חזרה לש-
דה התעופה בברצלונה. הפועל
ת"א שילמה עבור הנסיעה לברצ-
לונה 312 דולר והיא תדרוש
מפיב"א לחייב את הספרדים בס-

כום זה.
* העלייה לרבע הגמר בקור־
אץ' סיפקה עילה לחגיגות בהפועל
ת''א. בליל שבת אירחה חברת "מו-
ת", מאמצת הקבוצה את השחק-
נים ובנות זוגן במסעדה הלבנונית
של ג'קי רונן ומחר ייהנו ממאכ-
לים איטלקיים ב"פיצה מריצה"

ברמת־אביב.
* מייק לארגי.קפטן" הפועל
ת"א,טוען כי באזניו עדיין מהרה-
רת הקריאה 'עראפת' 'עראפת'
שהשמיעו הצופים בסרגוסה. "זה
היה ממש מפחיד. טוב שהיו עמנו
אנשי בטחון", אמר. לארגי עשוי
לצאת לחופשה של 10 ימים בא־
רה"ב כרי לבקר את משפחתו ולע-
בור טיפול בפציעה המטרידה אותו
באצבעות רגלו הימנית. אם יחליט
לבצע את הטיפול בארץ ייצא

לחופשה באילת.

* אברהם סלדה מנחל מחל-
קת הכדורסל של הפועל ת"א קבע
שיא אישי בנהיגה ללא הפסקה.
הוא עבר במכונית מרצרס 1700

ק"מ משטרסבורג לסרגוסה ב־12
שעות נהיגה רצופה ושילם כ־250
דולר מיסי מעבר בין מדינות ואו־
טוסטראדות. 1

• ה?ועל ת־א שתשתתף
בסוף דצמבר בטורניר חג־המולד
בהארלם, הולנד תבקש מפיב"א
לקיים אח, משחקה הראשון ברבע
הגמר בקוראץ' באירופה כדי לח־

סוך בהוצאות טיסה.

• מיקי ברקוביץ', קפטן הא-
לופה מכבי ת"א, לא ישחק הערב
נגר הפועל ר"ג. אמש נעדר מיקי
מאימון הקבוצה, בגלל מחלהת

השפעת.

• נבהרת העתודה עם הוותי-
קים סטיב שלכטר וג'ון ויליס ניצ-
חה ביום ו' במשחק אימון את נבת
דת הנלער 109-ז9;40-64). שפע
22, אופיר 16, גוררת, ויליס ורכ־
ליס 12 כ''א, שלכטר 10, יעקובי 9
תרבו לקלוע,לנבחרת. נדב הנפלד
22, ליאור ארדיטי 21 לנוער.
המשחק - במסגרת הכנות נבחרת
ישראל לקדם גביע העולם. ביום
ה'יתכנס הר"ל חרחב לשיחה והחל
מיום ו' יתא", "הרכב מלא. עדיין
לא ברור אם הארור לאסוף ממכבי

ת"א ייכלל בסגל.
*- גרשון דקל שהתפטר מאי־
מון הפועל ר"ג מאמן את הפועל
יהוד(ליגה א)' במקום שלמה הרש־

מן שפוטר.

טד יי ונ סטר־י לד "כישפו" את מנצ' נשופי שפי י

מאת י. פיצקלסטון
(לונדון)

fjg לאחר 15 משחקים שבהם לא
||& נוצהה, נחלה אתמול
¤8 מנצ'סטתיונייטד את הפסדה
הראשון העונה בליגה 1-0 בידי
השלישית בטבלה, שפילתוונסתי
ומכיוון שליברפול ניצחה כקובנט־
די 0-3, נתחדש בכך המירדף
ש.שתי האדומות" מנהלות לכתר.
שער של לי צ'פמן(83) הלהיב
47 אלף צופים, במגרשם של.הינ־
שופים" משפילד, המהווים את
ה"כישוף' של מנצ'סטר יונייטד
(גרמו לה 3 הפסדים ברציפות) -
וקבע הסטוריה: אותה קבוצה גם
שמה קץ לםידרת הנצחונות הרצר
פים של טוטנהאם לפני 25 שנה -
ומאז עדיין לא נמצאה הקבוצה
שתיקבע שיא נצחונות רצופים

גדול ממנה.
בנוסף להפסד ספגה היונייטד
מהלומה כברה כאשר הקפטן שלה
בראיין רובםון חזר לשחק לאחר
היעדרות של ששח שבועות וכע-
בור 15 דקות בלבד שוב נפצע,
באותו מקום שהיה פגוע קורם.

סטיב אוגרילוביץ, שוער קוב־
נטרי, שהיה תלמידו של גרובלאר,
שוער. ליברפול, אשם בשערים
שספג מרגלי האירי ג'ים בגלין,
איאן ראש ופול וואלש(שערו ת7
בחמישה משחקים), שחקני ליבת
פול - שצימקו את הפער בין

הליגה האנגלית
(לאוי מומור 14)

1. מנצ'סטריונ. 7-35 41
2. ליברפול 16-35 34
3. שפילד וונס. 23-25 31
4. צ'לסי 17-25 30
5. ווסטהאם 18-28 29
6. אברטון 19-33 27
7. ארסנל 21-20 27
8. ניוקאסל 23-24 26
9. נוטינגהאם 26-28 25
10. לוטון 20-29 24
11. ק.פ.ר. 21-17 23
12. וואטפורד 29-31 22
13. טוטנהאם(15) 22-28 20
14. א.רלה 22-21 18
15. סאותהמפטון 23-19 18
16. קובנטת 24-21 17
17. ברמינגהאם(15) 22-11 16
18. אוכספורד(17) 33-23 15
ל17) 34-21 15 19. לסטר
20. מנצ'סטרסיטי 25-14 12
21. איפסוויץ 8 -25 9
22. .ווסט־בתמיץ 39-13 6

מנצ'םטר יונייטד לליברפול ל־7
נקודות.

אברטון היכתה במגרשה, את
ארסנל 1-6, ההפסד הגדול ביותר
זה שנים של התותחנים מלונדון
(השערים: גאת לינקר 2, ארריאן
תת' 2, טרוור סטיוון כבעיטת 11
וגדיים שארפ - לאברטוה צ'ארלי

ניקואלס לארסנל).
גם טוטנהאם הוכתה ועוד בבית

3-1 בידי לוטון, נצחונה הראשון
על הלונדונים מאז 1959. השע-
רים: מיק הארפורד, בראיין סטין
וריקי היל ללוטון; ריצ'ארר קוק

לטוטנהאם. •
צ'לסי ניצחה את נוטינגהאם
2-4 וכוכבה קת דיקסון קנה כנת
אה את מקומו בנבתרת אנגליה, על
חשבון מארק הייטלי הפצוע
ממילאן, בשני שערים מבריקים.
דויד ספירי ומיק האזארד לשעבר
טוטנהאם השלימו את הרביעיה
לצ'לסי. נייג'ל קלאף, בנו של מנ-
הל נוטינגהאם הבקיע את שני

השערים לקבוצתו.
בשאר המשחקים: ניוקאסל -
ברמינגהאם 0-1, לסטר - סאותת
מפטון 2-2, מנצ'סטר סיטי - אי־
פסוויץ 1-1, ווסטהאם - אוכספר
רד 1-2, וואטפורר - אסטון וןילה

1-1, קפד. - ברומיץ 0-1.
* בליגה השניה: ברנסלי -
בלקברן 0-2, קרלייל - סטוק
0-3, קתסטל־פאלאס - גרימסבי
1-2 ,צ'ארלטון - האדרספילד 0-2,
האל - פולהאם 0-5, מילוואל -
לידס 1-3, נותץ;- ברדפורד 0-0,
שפילר יונייטד - אולדהאם 1-5,
שרוסברי - ברייטון 1-2, סנדרלנד
- ווימבלרון 1-2. הצמרת: פורטם־
מות 35, צ'ארלטון 30 (שתיהן 15
משחקים), שפילד יונייטד 29,

ורמבלתן 28.
• בסקוטלנה אברדין - דאנ־
ת 1-4, דאנת יונייטד - מאדרול
0-3, היברניאן - הארטס 0-0,

תינג'רס - סלטיק 0-3.
* בצרפת: סט. ג'רמן - מש-
חק 19 ללא הפסד(!),

הסטותד"ניצחה את מץ 1-2. בות
דו - לתהאבר 0-1, לנס - מונא־
קו 1-1, נאנסי - באסטיה 1-4.

הלם במינכן
li
a'ima

fti

מאת ז.שפיגלר
(גרמניה)

m שמונה שנים לא ניצחה דו-
ן? רטמונד בממס - ואתמול זה
I? קרה 1-0. .ההפתעה הגתלה
ביותר מאז שנים רבות", ,הלם',
כך הוכתר הפסדה הראשון העונה
של ביירן, והראשון שלה בבית
מאז 3 ו חודש, לקבוצה שמודרכת
בידי פאל צ'תי, חמש שים מאמן
ביירן שזכה עמה פעמיים בכתר
ופעם בגביע. אתמול הוא ניווט, את
דורטמונד לנצחון הסנסציוני, מש-
ער של אולתר ביטכר(18), לעיני

15 אלף צופים.
. שתי שגיאות של שוער מנשנג־
לרבן אולי סודה עלו לה במקום
הראשון כשסיימה בבית עם לבר־
קוון ב־2-2* השערים ללכרקוזן:
זכל והקוריאני ציה בום קון;,לגלת

'בה דרסן והרבסט.

מנמרת הגרמנית
(לאהד מהזוד 14)

1.נר0ן 25-41 21
2. מנשנגלדבד 18-32 20
3,בייןץ 14-25. 8י
4. המבורג 5ל-ג1 '1
5.לברקחן 19-29 17־
0TK3TO' .6 28ק20 6!

ברמן היכתה את ארדינגן 1-6
ושמרה על מקומה הראשון. השע־
תם: 2 כ"א ניובארט וקוצופ (בב-
עיטות 11) ,פצאיייוהרמן - לביירן.
לניובארט עתה 10: שערים

בפאזנו.לארתנגן דאמגן.
:קלן(ללא פיזנטי תושב על
הספסל ובמקומו הסקוטי מני) ניצ-
חה בכית את נירנברג 1-3 (ליטב־
רסקי 2 - אחד בבעיטות 11), המ-
בורג - תסלדורף 0-4, םארבתקן
- מנהיים 1-2, כוכום - האנובר
1-2, שאלקה - פרנקפורט 1-3,
שטוטגרט - קייזדסלאוטרן 0-2. .

מאת מרדכי רוזגבלוס

am ,חגיגת החורף" בכדורסל
|h הישראלי, תגיע השנה לשי-
ן? אים חדשים. האלופה, מכבי
ת"א, שעלתה בפעם העשירית בר-
ציפות אל בית הגמר האירופי, ות
פועל ת"א, שהעפילה לשלב רבע
הגמר בגביע קוראץ', יערכו במשך
ההודשים הקרובים לא פחות משב-
עה משתקים ביתייים(בהנחה שא־
לופת ברית־המועצות, ז'אלגיריס
קובנה לא תגיע לת"א), מול הקבר

, צות הטובות באירופה.
יש הדש בבית הגמר בגביע הא־
לופות. האלופה הסובייטית,
ז'אלגיריס קובנה ולא צסק"א מוס־
קווה. סיסמת הקרב הישנה של
אוהדי מכבי ת"א - .הו הא מה
קרה צסק"א אכלה אותה..." - כבר
איננה מתאימה. לא רק משום
שז'אלגיריס אינה מתחרזת עם
.אכלה אותה", אלא גם בגלל כמה
מחשחקנים המופיעים בקבוצה הז-

את.
האלופה הרוסית(תתמודד קרוב
לודאי עם מכבי ת"א בבריסל, למ-
רות הלחצים לקיים את חמשחקים
בת"א ובקובנה), .כנוייה סביב ארב-
עת הכדורסלנים הבין־לאומיים
שלה: ארוידאם םאבוניס (בן 21
וגובהו 2.17 מ'), סרגיי יובאיישה
(21, 1.98 ),תמאס קוריטנאייטיס
(23, 1.94 מי) וואלדמאראס
חומיצ'וס (26, 1.90 מ') - שחקני

נבחרת בריח"מ.

הטוב מכולם
אין ספק, הכדורסלן הטוב ביו-
תר כיום באירופה, הוא סאבונים.
מי שראה אותו בפעולה באליפות
אירופה האחרונה בשטוטגארט, לא
ישכח את הענק המדהים הזה,
השולט בלעדי מעל הסלים ובויר־
טואוזיות מלהיבה קוטף את הכדו־
רים החוזרים, מוסר כדורים לחבריו

וקולע בקלילות לסל היריב.
אלופת ספרד, ריאל מאדריר,
הינח ללא ספק אחת היריבות הו־
תיקות ביותר של מכבי ת"א בג-
ביע האלופות. אל הותיקים חואן
קורבלאן, פתנרו מרטין, חוזה אי־
טוריאגה והאמריקני רובינסון,
הממשיך גם העונה, מצטרף אמ־
ריקני חדש: לינטון רודני טאונס,
בן 26 (2.01 מ'), ששיחק בעבר
בנ.ב.א. בקבוצות פורטלנר, קלי־
וולנד, מילואקי וסאן דייגו, במשך
3 וח?י עונות. אהד כך שיחק בלי-
גה התצי מקצוענית. הרקורד שלו:
14.5 נקודות בממוצע למשחק, 6
ריבאונדים ו- 74% הצלחה מן הש-

דה.

8 ארוידאס סאבומס
i זיאלגיריס קובנה
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לינדוו טאונס
תאל מאדויד
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אמריקנים במילאנו

לסימאק מילאנו, האלופה האי־
טלקית, שני אמריקנים חרשים,
בנוסף לותיקים דינו מנגין, מייק
ד'אנטוני, פרמייאר ורנצו באריוויי־
רה. האמריקנים הם: ראס שון, לבן
בו 25 שגובהו 2.05 מ' וסדריק הנ־

דרסון, בן 2.03,20 מי.
האלומה היוגוסלאווית ציבונה,.
מוכרת לאוהדי מכבי. במיוחד
דראזן פטרוביץ', הכדורסלן מספר
1 באירופה, שהעניק לקבוצתו את
גביע אירופה לאלופות. אך העונה
הלו כמה שינויים. אחיו של דראזן,
אלכסנדר. פטרוביץ' בצבא ואינו
משחק כדורסל ויתכן כי הקפטן,
קנגו, ייעדר ממשהקיה של האלו-

פה האירופית היוצאת.
היריבה החמישית של, מכבי
בבית הגמר, נקבעה ביום המישי
האחרון וזו תהיה האלופה הצרפ-
תית, לימה'. בשורותיה שני אמ-
ריקנים שחורים: מייק רייויס(2.06
מי) ובילי נייט (1.98 מי). בנוסף

להם - הוותיקים אריק באניו, סנ-
גל, דאקורי, אוסטרובסקי (2.04
מי), די (2.02 מי), ברוסטרהאוז
(2.05 מי), ואסטריס (צרפתי שחור)

שגובהו 2.14 מ־.

בהברה טובה
הפועל ת"א העפילה כאמור אל
רבע גמר גביע קוראץ', יחד עם
עוד 15 קבוצות שיחולקו ל־4

.בתים.
מצרפת: וילרבאן, שאלאן, אנ־

טיב ואורטז.
מיוגוםלאוויה: זאדאר, פרטיזן
בלגראד, בוסנה סארייכו והכוכב

האדום בלגראד.
מאיטליה: ברלוני טורינו, קא־

זרטה, וארזה, באנקו רומא.
מספרד: גראנולרס, דלוגו.

מעון: פאוק סלוניקי.
מישראל: הפועל ת"א.

_ הגרלת חמשחקים בבית הגמר
ושיבוצי הקבוצות בבתים ברבע
גמר גביע קוראץ', יתקיימו בשבת
הקרובה במשרדי פיב"א במינכן.

2 מחזורי לאומית
* הערב(8): מכבי ר"ג -
אליצור נתניה(7, חולון), הפר
על היפה - הפועל ת"א, חולון
- אליצור קתת־אונו(8.45),
מכבי ת"א - הפועל ר"ג,

בית"ר ת"א - מכבי חיפה.
* ביום ג':גליל עליון -
בית"ר ת"א, מכבי היפה -
מכבי ת"א, הפועל ר"ג - הפו-
על חולון(בשדרות), אליצור
קרית־אונו - הפועל חיפה,
הפועל ת"א - אליצור נתניה.
* הערב בארצית, צפון:
נהריה - מוצקין, איתן גבת -
הר־הכרמל, מכבי נתניה -
כרמיאל, מעוז חיים - גבת/־
דגניה. גן־שמואל - כפר
תבור, כנרת - מכבי חדרה.
דתם: אליצור ת"א - מכבי
ראשל"צ, מכבי דרום - מכבי
י־ם, שער הנגב - גוה דוד רמ-
לה, הפועל י־ם - בית"ר י־ם,
אשקלון - גבעתיים, ברנר/נס

ציונה - מכבי חולון/פ"ת.

1 מוטי דניאל, כדורסלן הפועל חולון הכניס י
ו בתחילת העונה טופס הסגר ביןילאומי ויצא
! ללמוד ולשחק כדורסל במיכללת ג'ורג' וו-
שינגטון, יחד עם ישראלי אחד, מנחם אט-
לס, בנו של השופט הותיק אפריש אטלס
ן (בצילוםמימין). בשבוע שעבד הגיע דניאל
ן לישראל, בגלל חוק ההסגר הדורש ממנו
! התייצבות כל שלושה חודשים. אבל בנתי'
נטנסיוויזת ים החלו בסון השבוע שיחות אי
| בין הנהלת הפועל חולון לבין הכדורסלן,
i במטרה להשאירו בארץ. מוטי התאמן אמש
! עם הקבוצה ולא מן הנמנע שכבר בימים

§ הקרובים יגיעו הצדדים להסדר חיובי.
ן (יוסי רוזנברג)
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