
יש עוד חשודים במירמה ומעילה,,"פרשת אלבין - רק קצה ?הקרחון;
יונתו זוכוביצקי, חתנו של אייזנברג, יוזמן למסור עדות עם שובו מארה"ב

̂ נראה שיוזמנו לחלןירה כל חברי הדירקטוריון של "פריון" ובהם גם יגאל דימנט, חתן ? תחקר גם השתלטות קבוצת אייזנברג על החברה האמריקנית "יונייטד מרצ'נט,,זו הערכת המשטרה  נוסף של המיליארדר

מאמ אילן כגר ועטירפ *ליישר
חתנו ושל שאול אייונכרג,
יונתן זובוביצקי, !השמדה בניו־
יורק, יוזמו מיד עפ שובו לא־
רץ למפירת־ שדות במשטרה —
מפרו אמש גורמיפ משמרתייפ

בכיריפ. .
והגורמים הםבידו בי 'בממגרת
דיתקירד, ד,זוו חו0בה המשערד, את
עתותו של זומוגיצקי, מי ששימש
חבר ממצת זזמגתליפ של זזברת
מזשקעות "עריזן" יתד עם מי-

כאל אלבין 'ז''ל.
ההערכה היא, מי המשטרה
תזמין לחקירה את כל חברי
הדירקטוריון של "פריון'' ול־
פיכר יש יפוד להניח שגפ
התנו האחר של אייזנברג,
יגאל דימנפ, יוזמן למכירת

עדות כמשטרה.
ממשרדו של ')ונתן זוגוביצקי
במפר 'אתמול •בתגובה לעמלה, ב־
עמו של זוםוביצקי, כי תוא. מתכ־
נן י לתזור י •לישרואל, לפי ד.ת!'בנית
.מיפועי ?־־•"•-־???המקורי'ת"עפ משלמת כל ? ? .- -? י•? •? יזרק.;־? בגיד-
.אפ !בקבוצת *גיימגיג אמרו, כי
יגאל זדימנט •יוזמן לממד עדות
'פמשטהה, מ* יעשה ?זאת פמז'בן.
? •"אין ?לגו מד־ להסתיר", VM51־ מן הקבוצה.־
'כשל מותו של מיכאל אזיד
כין הפפיקה המשטרה את ה'
או־ . הקידה הקשודה לעפקיו.
לפ משופ שאנשיפ נופפיפ
מעורביפ, על פי החשד, כע-
בירות של הונאה, ומירמה ו-
מעילה, תהודש החקירה ה-
פוף השבוע. וזאת לאהד ש-
צוות החקירה יגכש את דר-
כי החקירה. במשטרה מעדי*
כיפ כי "פרשת אלכין'' י-

היא רק קצה הקרחון.
<פון» כעמוד 5)

יוטלו ושירות על
יבוא; יחול שינוי

בשיטת פיחות השקל

גזירות חדשות בפתח

מאת שרגא מקי
במשרריפ הבלפלייפ דגיה ב-
ימים אלה בהטלת הגבלות על

היבוא, ובשינוי בשיטת פיחות
השקל. בימים אלד! מתקיימיפ

(סוף כעמוד 11)

התספורת שלך משנה כתובת
מעצבי השיער

דוד בב<וף ומוט*
(מבן־יהודה 116, תל־אביב)

עכש*ו ב*חד
בדווןב ד"זנגוד 178, חדאב'ב

טלפון 03-239514

ללא חוקיים!
"V131 ?יאנ! סרב

ואן אריק או כריס אדמס
הערב ב־18.00, ביד אליהו

Qiyiivfii •היןיח
בבד ל־ בחיפה
ת" א 1יחשלים

למרות צו ביה"ד לעבודה
מאת !עמידם פליישר

למרות ושבית הדין לשכודו!
הוציא 'צשכוע שעבד *וויה ה"
אוסרים •על גקיטת שיצומיפ,
החלימו אתמול •ראשי הוועד ה-
ארצי של !עובדי בגי, '?אומי
לנקוט עיצומים ולשבש את ה-

עבודה החל מהבוקר.
(פוף בעמוד 5)

דרור חנן אהב אייל כהן הקדים
לשרת בלבנון את גיוסו .לגודל

היומ יובאו למנוחות שגי חללי צה"ל מאמו המחבלים בלבנון

; :. ,«את יזנמיו-גדחודין
, בשכונת, , משפחת חגן.י. «'« •כפתח הקדה: חיו אתמולי,. ,מי י.י
המו«ימ־!ו«וא3יפ.'חמש נפשות,
שלןשמ: :מהן גמזרתיפ בצה''ל:
האב .דפ"ר בשירות קבע, הגן
משרת לגולני''. ה&ור. אריק.
;השני הדור, כן 20, נהרג הבו
שלשי. u בלילה גהרופ לבנון.
יהאפ.פת"שגע והגן הצעיר שי, : ? ' בן שמונה.
?דרור נולד rowa תקוד• לאב
ייצא יןהמו ואם יוצאת אידאן. ל-
מד בבית־המפר היסודי ,*ודרכי?*
בוש" בעיר. «חר־כד, מעימיית

יעלות. ציווד ממי 0בד."'געוריפ" ליד גתניה, למד ומ־!
a סמל אייל כהו# רג"גו דיור חגן(פוף בעמוד 11)

, :מאת גיל י«*יליגיץ'
מונל"אביכ; איוילג^̂ז המ̂ל , -
-'ילא»ד ל והקדיפ1'*ודי־גיוצדיי̂ל
שגי my•" ותהיו ? הטוב, דגי
*נפל כמלחמת . :מכת־יפ, מזרחי
•17י וחצי ,היה בן ' של"ג. אייל
בדיוק .לפני שנתיים . בשהתגייס
במחזור אוגופט. "אני דוצה .ל-
חמשיר בדרכו של דני", אמר

'להוריו דוד ואהובה.
. וכשבת בילה אייל עפ דובריו
;בחוף תליאבלב. כששב' הביתה
החליט לפדר את אלבומ דיתצלו־
מים ש<ו. ,"פאילו יד,ע שהו!א עד
שה פדר אחחץ 'בחפציו האישיים.
פתאום נזכר בדודו, שאותו ל«
האד, שגי6 רמת, והחליש ללכת

(פוףי בעמוד 11)

"די ב־20 חוליגנים שפולשים
לבמה כדי להקים שערוריה"

,,חרות', ד"ד יוחנן בדר מגיב על ההתפרצות כלפיו מצד דוד לוי במרכז

"בימי חיי עמדתי בפולמוסים רבים ומעולמ לא אמר לי אדם שאני משקר — אבל כשמגיעים לגיל 84
. החרות מתחילים לחקות את הליברלים" כל דבר יכול לקרות"; "לא כל כך טוב שבתנועת

מאת םופד "מעדייב"
כימי חיי עמדתי כפולמופיפ
דגיפ בתור התנועה ו1עפ ירי־
ביפ פוליטיים מחוצה לה ומ־

עולם לא אמר לי שוט אדמ
שאני משקר' אד כשמגיעים
־ לגיל 84 — כל דבר יבול ליו
תת" — *מר אתמול ד''ר יו־

חנן גדר, מדאשוגי תנועת ה-
חרות ומנהיגיה, בתגובה על
ההתפרצות. כלפיו מצד פגן
ראש הממשלה •דוד לד, בישי-

בת מרבו "חיות" שלשופ. (כ-
תבה — בעמ' 2).

(פוף נעטוד 11)",אני מצטער יעל התנהגותה של

שידור "מבט" הערב - בספק;
צפויים שיבושים בטלוויזיה
ועד־הגג של העובדים החליט למנוע העםקת הזמניים ברשות השידור; לוח
משדרים חדש יופעל בםוף השבוע; "יומו האירועים,, ישודר במוצ"ש

מאת י!על פז'ימלמד
שידוד "מגט לחדשות" הע־
רב מוטל 0פפק מלל החלטת
ו!עד*הגג של עובדי הטלוויויה,

לא לאפשר לעוגדיס הלא־
קבועים כרשות השידוד לב•
לבצע את עבודתם. המדובר
בצלמים, עוזרי צלמים, :עורכיפ

תתיןירגים, מתרגמים ועוד.
עדיץ לא ידוע אם "מבט" ישו-
דר ספהדורה מקוצרות, •או שלוא
ישודר כלל — משום שלא יהע

די צוויתי צילום להכנת המהדו־י
בין דד" *תמול התנהלו מגעים .
.הוועד ?להגדלה, ואפ לא • '>ושג

(פוף בעמוד 11)

(במרכז) מלווה אמ בעלה המנוח מיקי, e גליה אלבין
בדרכו האחרונה, אתמול גבית העלמין בקריתישאול.
(ראה אמית 3). (צילום: שמואל ריזמגי)
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TIME IS MONEY!

CENTRO ־ SPOOL 64K הפתרון
ה Centra-Spool העוז יחידת זכרון מודל של 640C0 ט
m .סימנים המתאימה לכל מחשב ומדפסת
עשרות דקות המתנה לגמר הדפסה הופכות לשניות ספורות

ה buffer "שואב" את האינפורמציה מהמחשב ו<!יולח
_, - ^ אותם למדפסת בקצב שלה וחוסך זמן מחשב יקר.

חובה לבל מדפסת! ]?8
^"ז־יונגוף סנטר(שטר4) 284084־03»&8̂»

עם הגדלת המפעל
והייצור

ות בחיפה !סגירת החנוי
נעלי גרמא מזמינת את כל הלקוחות ־
לקולקצית סתיו—חורף 85—86, במפעל

לתאום — כ\ל! 66a919"04, מהיום '

/.:^ :,r :.:ועדה מטעם הרבנות הראשית ממליצה

Y.n#$fci£$^ 1̂לבדוק אם 150 ־רבנים•'וד?יניםגתוב
W.̂

f
f̂ ̂:נ«ל, %^ גיו - •ג:;:; י: :•גמצוות וטוענים,;מי.שאינו.שומ1 מצוות־̂ 
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־עצוגמ? בחתימה- ט*ז1ח6יד; '
^יןויגעו) ־', fttj י• שים " רמייפ יי יימיג̂י aw7n*nrt,־rrt«' כימיפ

i'.Cr.n ,הראשית!המביעה, לבדוי?,•
•I אודחלמ?1«יז!&'.*ל, מאות גר\פ ̂־

V ,0ץ4־לגדד.«פ^ }י!ז*(יי̂פ
•v• 4הפ'שוממו6ימורו!זומ!וו»זי

ל̂* גגיוו̂- .י חותמי, לעצומה יישא̂ו
עומגימ & ידי"יי! ועדה^מגרזמוח̂י
ןן גהג̂ו רמיצ! ומייני̂מ חפישה
ר&"^א¥̂י י«(קיכובי̂ז יהי̂א

• 1I *ר"יויש? ;י\ <, ?<! <יג?י י !

"יש להחמיר את ז?ליכ^ה«וור
! . .i ?יי  ̂ . L. *" 

* .. . tfcV *"־*I . ?7 '?*,י .. י T , >* ?I v^ ^ץ . ." " .י! I נ

.חבריהם .שני תיארו שני לוחמי צה"ל הפצועים את ההיתקלות שבה נהרגו גם
מאה יאיכו גן־צכי,

: יהודה בודו ויופןז ולשר :. • ל
 "היינו במשימה ולפהע זי*

י •
היגר דמויות שה גש?• יזייעגו
כי אלה מחבייפ וטשההקרכו

— פההנו שליהפ כאש ושלו־
מהפ נהרגו. כל השניין שה;
לא לקח יוהד מרקה" — פיפר
אמש שמי קינן כן 21 מאש-
דוד, אחד משני החייליפ ש•

בהיתקלוו1 שפ , נפצשו אהמול
מחכליפ, שכה נהרגו .שני
חיילי צה"ל —? פמל אייל

בהו ורג"מ דרור חנן.
מח צה'יל יצ« שלשופ ב־

זזשיכה .לסיור בגיזרה המזרחית
של רצועת הבטחון גדרוט ל3־
,בון. הכוח הגחיו בשעה 2
בלילד, גכמד, דמויות חמושות

. (פוף כשמור 11)

"הקרב היה קצרו פתחנו
באש ו־3 מחבל ים נהרגו"

ירושלים 18—26, ול-• חמפמרטויזת: —
אביב 22—39, חיפה
24—28, אילת 25—
40. הטמפרטורות בי
ארץ ובעולם — בעמ'

ערב ערב.

A לרגל טקס פוגיחת

קניו! א"לון 1
I לא תתקיימנה היום
B ,5.00 ההצגות של שעה 3.00 ושעה
שאר ההצגות בוקר וערב ?
תתקיימנה כרגיל. ?
הנהלת בתי קולנוע רג־גו ™

מודעות לוח
ומשפחתיות
j1'73»a

לבעלי כרטיסי אשראי
03 611001

5&י2<6&1&%8$בו'יה
? . גליוון <*ffifl|g$>~ שגת ל"ה

^T שקל<0(פולל מע"מ) Ĵ n̂m
PWM*JPBRSK* הד>*«ין & קרלען ו"ל

Wis (0 י ד^ ע ל»מ מ ו י ו 0 מ« »ו« ^^



"התקרית היתה מיותרת
האיחוד אושר, הכל כבר עבר"

על האירועים 'במרכז:,,חרות": . ^מיר

תומכי דו1 לוי עותרים לביה"ד של התנועה בבלןשה לבטל החלטת האיחוד
. . ג":מאת;«גי בטלהייפ .

intwmn ממלא־מקופ ראש
'את יצחק שמיר, הכיש' אתמזל
בטחונו שלא• יהיה פילוג כת-
נועת' החדות בעקבות האירו־
שיפ הפועריפ שהיו בישיבת
̂ני מצ־ המרכז. :שמיר אמר: ,
משר שחרות הוצגה כאורי כזה
'קבוצה קטנה. של כמה דרו •
ששרות מתפרעים. דור לוי ששה
טעות כשחשב שיוכל למנוש
הצבעה אפ איו לו 2n כמרכז.
אני: מקווה שהתקרית. .תחלון*.
זה היזה מיותר ואפור היה ,ש־
.כדור יהרה. פל שרי חרות, ודוג
.חברי המרכז תמכו וגידול של
באיחוד עפ ,לשפ/ ההחלטה
אושרה והכי שייר כבד לעבד".
אפל תומכי ,דוד לוי בתנו'עת
התרות אעם םבוריפ שישיפת ה־
מחםז וההחלטה שנתקמלה מה

̂נהר וישגפוונתפ לע-> שייכיט 
1m 3ל m t tm 1לגט* מיגאל
קליער הגיש אחמול ?תירז־' לבית
חדין של ותנועת החרות בבקשה
לפסל את !החלטת האיחוד עם
למה שונו8קבלה א"גה חוקית והי«"לעם". בעתירה גאמר כי החח־
הושגה יחיד כד אי־סדר ?גדול ש-
שרר !אולם 'חכיגףס. עוד נמען
כי וזבים מהנופחים לא והיו תברי
מרכז,: חאילו חברי מחפז רבים
לא קיבלו ברפי&י ציר ולא היו

יבולים להשתתף כהצמעיית.
השר דוד לוי תקף גם אחמול
את <אידוע> ישיבת המרכז ואמר
שזו היתד, "שערוריוה, עלםן לת־
•מעה וחטיפת ?הצפעת"" לדבריו
איד הוא גדתע 'יעמיד לבד מול
חזית השרים פל עוד הוא מייצג
את ד,תנועה ואת !הערכים שעליהם
חונך. לוי הזגיר• פי גם כאשר

התמודד ;על המקוים הראשון ב'
p שמיר, .,עש» !אה m מווו! מול *
מול הדת שרים מלוכדת שניצבה

מולו.
הדי ישיבת המרצז הסועדת לא
ישבכו במהרה. חבר התגו!עה, ד"ר
מאל פשזזצקי, מתכוון ולהגיש
תגיעה •לבית הדין של חרית ל־
השעייתו מן התנועה ש!ל 'בן־ציון
מורדוב, איש מוזגה לוי;. שהיה
לדעתו •יאחד מראשי המתפרעים ב-
ישיבת• והמחסז והטיח עלבונות
קשים בממלא מקום ראש הממ-

שלה ,י,צהק שמיר.
ראשי תנועת "ל)עם" הבימו
אתמול קורת ר<ח מאישור הפכם
האיחוד עם תנועת 'החרות, אף
שהופתעו וגם !נבוכו מהדיווחים
על הדרך שבה אושר ההסכם זעל
האווירה משרוח•• ממרכז חריוז.
אמד !אתמול ח''ג אהוד אי'למחט:
נמיוד אין mief־ &ע8ים לפקש פגי;לוי. 5«שי ;ד.חוד«זי0 ר.*ח\<11ימ"אני נדהם מן העמדה שנקט דוד
. א1 לא.הגעתי ז«0י-לד /#» . $ח
לשלג עפל&ועים שלי נענו. שלח-
לו לזברק :בשמי ובשם חברי, . תי
טילפמ*י לביתו בכית שאז, חיפש-
תי אומו בישיבת הממשלה דרד
מזכירות !הממשלה, והפל לשווא,
אף ושתמך בישיבת הנהלת חרות
באיחוד איתגו, •בישיבת המרכז

הוזא התנגד"
*ל«ח/ת ?חל< לא רק *ואינני
נגדו, אלא גם אם יגכיד עלי ועל
חפי'1, ואנהנו גשחף איתו &עולח
.פחויות. צימים זוקרוכיפ יש בבו^
JVnn 3ירוש.ליפ, יהושע פצא; ול1נת?, :להתייצב אצל יו"ר מניף
בקעו ממנו סידור !עניודה. אין לי
שוש צוונה ולא אעסוק !בשופ צו־
!רה שהיא בירימיות הפנימיות ב־
̂ין לי ולחברי תנועת ד"חרות. ן
שום מחוייבות לושזם קמצה; היתד,
וחרות לנו שאיפה לשור הביתה'
זה הבית שלנ0 לא הגשתי אדם
אחד בהרות שלא רוצה שאהיה

חבר 'פד,", דבר!י ח"כ אהוד אהל־
י מרט. •

שקדה יהודה גורן מיסד: "מה
בישיבת מרכז חירות בסיומה
אושר הסכם האיחוד עם תנועת
!לעם. הוא ביטר לכד שרבים מ-
חברי המרכז אינם מוכנים להיות
רובוטים, לבוא ממרחקים, לשמוע
נאום ולהצביע כרובוטים. הם דרי
צים להוות דיעה וזה נשלל מהם
בישיבה. ההתקוממות היתד, נגד
השיטה הזו. עם זאת אין ולא
צפוי חלילה קרע או פילוג מצד
כלשהו, הצחיר אתמול סגן ראש.
הממשלה דוד לוי במהלד ביקור.

בעיירה שלומי בגליל־המערבי.
אגודת העתונאים בתל־אביב
יצאה אתמול במחאה חריפה נגד
גילויי האליטות כלפי עחונאים ש־
פיקרו את ישיבת מרכז "חרות".
בהודעה שפירסמה אומרת אגודת
היעתונאים: "גילויים המודימ של
פגיעה בעתוגאים, הממלאים את
חו3תכ1! אירעו בישיבת מרכז ו*נו־
עת חחרות, שהתקיימח אמש ב־
תל־אביב. כחבים; שסיקרו את
הישיבה, הוכו ונחבלו בידי חברים

בטרפז ,חרות';
בישיבת מרכז, ,חרות' היא חוליה"החתנכלות .לנציגי התיקשורת
בשרשרת מתמשכת של חתקפות
על הזנתונית הנדפסת והאלקטרו-
נית, התקפות החותרות תחת יסו־
דותיח של הדמוקראסיה הישרא-
לית. אגודת העתונאים בתל־אביצ
מביעח או! הזדעזעותח ומחאתה על
הפגיעח בכתבי'־העתונות !:מרכז
,חרות' ותובעת לעקור בעתיד מן
'השורש כל גילוי של אלימות
כלפי אפצעי"חתיקשורת ועובדיהם.
תנועת חחרות בכלל זח,' חייבים"גופים ציבוריים־םולי^ייט, ו-
לשמ'» מופת ביחסם חנאות צלפי
העתונאים במילוי תפקידם. ההגה־
גות פםולד,_מצד גוף ציבורי כזה
עלזלמ ללבות יצרים ולהסתיים ב-

תוצאות חרות־אםון".

"זה היה רגע &ל
ליקוי ^אוררת^

J'itebw' ;".;,.;:., .־ ::;; ;:..:.־_

,,אמרתי פעם לאהוה אולג4« שאג< רוצחי tm בכית
את עכודתי בכית" שלי, כמצודת־זאמ. עתה אוכל לפייב
— פד אמר אתגיול - יוי'ר י תנועת ,,לןןם", ה'<3 אליעזר

שופטי"
/;זד, לא יום חג מ&בילי ולא אלו* גדול; 'זמ דק סגירת
מ<ג*ל. בנצועזי ובהליכות,, חייתי" חמיד חפר תנועת החדות ולא
חשתי נוצל מחייצח ביני לצין חרות. ויריתי בחרות הרגה לפגי

ההחלטה שנפלה 3«רל'ז ו)רות! י־
̂וי חרות'- על אירועי 'ישינת. הלגרכז שבד. 'או§ר זז
אמר אליעזר שוספק: "צד לי שהדברים אושרו בצורה .,לעם",.
כזו. זח ממשי רגע של ליקוי מאורות JtohaM דויד.לוי. ראי^
fato וסבלתי! נל הדיגוריפ• על חבלת , בטלוויזיה מחי קרר,
בביצוע ההסכם אינם רציניים. האיומימ האלה לא עושים עלי
רושם. אני לא נבהל; ד"הפכם «1ישי יג&בילנו ח«גיי< גפוד''.

פרס יעשה נסיון נוסף להשיג
הסכמת ההסתדרות לפיטוריס
יי&גש הערב עם שר האוצר ונציגי ההסתדרות * ראשי המשרדים הכלכליים לוחצים להשתמש בצווי

ה1וירום * נציב שרות המלינה מציע להעניק הצי שנה חו&שה בתשלום לעוברים הסבה מקצועית
מאת שרגא מקל וגייר צ»*'ר
ראש 'הממשלה שמעיז עד«
"rt בי־אהשר עחבישו מכ<פ ה
"H ?מודעי ?וראשי אוצר יצחק ,
Own) *הפתדרומ בנפוון נופו
את הפסגות דיחשתדרות לפייסו־"
רי אלפי עובריפ ב«»ר הצי'"

מרי.
.הפגהשה מתקיעת זול רקע קי-
פאון מוחלט ,בדיוגיפ על.וד&יטז־
וריס ודרישד, גוברת באוצר בי
'הממשלה י 'תפעיל &ת צווי החרופ
!להבטחת הסימוריפ. פרפ עדיין
ומתזגוזי להפעלת ,הצווים ומעדיף
להגיע להםפמה• גלשתי עם ההס־

תדרות.
גלהר השיג.!הס- ראש, הממשלה.
כמה מצד ההסתדרות !לפיטורים

!אד :היא והזרה פה.

? «ר ראש הממשלה מופעלים ל-
חצים בפדים ?להשותמש• בצווי ה-
)זרום כיוון שזו הדרו היחידה
ל/«מש את החלטת הממשלה ב-
דבר חפי&ורים. געמדח זו מומר
שד האוצר יצחק אמודעי וכן
חאשי המשחדים דיפלכלייס הח־
!מרים ב"ועדת •המעקב" !אחר. כי־

צוע ?חתכנ*ת יחפלצלית,
1ציב שרות המדינה ? ־'אברהם
4תן הודח ואתמו'ל למנהלי משרדי
תממשלד, כיצד לגהג!בפעית. ה־
פיטוורים. מסתבר ?שרוב ועדי ה־
עו&דים פמשרדי הממשלה 'הח-
זירו להנהלות .את ,רשימות המפו־
פדיפ שהגישו. הנ1ציב זעחה את
ההנהלות להודיע לוועדים כי חו-
סר תגובת לרשימות כמוה ,כחס־

פמה לופיטויים.

הנציב •הכין בשיתוף ראשי
משרד והעבודה הצעה לפיה, עובד
שיפחוש מרצונו משרות ?המדיגת
ויעצור לאחד מענפי הייצור יזכה
לחופשח ובוזישלוים לתקופח ,של ?עד
6 חודשים שתנוצל 'להכשרה מק-
צועית. ההצעה תידון היום ב־
ישי־פת ועדת !השרים .לעניגי כל"
פלה. 'נ!נוסף לפך ?יוצל/ו־ י עופדים
שיעברו מרצונפ לייצור לקפל ת'
•שלום שישלים את המםחפ עד
לתקחפת של שגה. לפי ההצעה
'ובשחו זכויות הפנסיה של עוב־
אליח ודכוחוותיהם חאחרות. ה• !דיב

,נציזב ממליץ •גם גי מעשיקיפ צי־.
?.םחריים יתנו לעחבדים המעווגיעים
!להיקלט במגזר היצרני, חופשה
?ללא ותשלום לשפה תוך שמירר,
על זםותו של העובד לחזור ל."

«קיפ עמדתו.

n&o«1 מסר מנצ''ד הביטוח חל"
אומי, *םיט ;נתד, בי דווקא ב-
אותם ישובים, אשד בהם חיתה
אבטלה חמורח, הולכת מגמת ה"
אבטלה וגולה. היא מלפת במ•
יוחד !בעיידות כמו ?עפולה, •עצו,
מעלות, מצפה דמון, ?זדרות, בית
שאן יזמגדל העמק. גידול זה, ל-
דעת מנכ"ל זזניטזה הלאומי, «צ־
?ב"ע על כד שתושבי עיירות רר
פיתזח, אשר: נפלעז ממקומות ע-
בודה, מתקשים למצוא לעצמם

מקומות ,עבודה זזילופיים.
מזזו"ח :המוסד לביטוח 'הלאומי
מסתבר, כי המוסד שילם בשנת
1984-5 2.5נ מיליון שקל, דמי־
ביטחת, «בטלד,. כספים 'אלח שול־
מו עבור כ־3,2 מיליון ימי אב-
טלה• «:133r אלף תשלומים ל-

מובטלים.

התשלום בעד חינוך חינם
יתייקר ברבבות שלולים לשנה

בת מדכ* חדווג 9 הגדיס מרימים לןול געת חייוניט הסוערים שחעפ«יו אמ האז^יח בישי
(צילום ראוגו קוזשרו)

מאת נורית דברת
,הורים ישימו בשנת הלימודיפ הקרובה כעד
חיביד ילדיהם תופפת של רבבות שקליפ על האג־
,תמורת שרות* רות שהיו נהוגות עד פה בבתי זזפפר
זפפדיפ. בריאות, כיפוח, חומרי מלאבה, משחקיפ '
המדובר בתשלום •תמורת שירותים שהרשויות ה-
מקומיות מפפקות נופף על השדותיפ הנבלליפ בהוק

חיגיד חובה.
.משרד מלבד תשלומים אלד.; שאושרו 'עתח על ידי
החינוך והתרבות, ימשיכו ההורים 'לשלם דמי הרשמה,
דמי שכלול (המוגדרים ב"תרומה") וכן תשלומים בעד

שכפול תומר !לימודים, טיולים, •ועד ביתד, ועוד.
התשלום 'מנד ספרי לימוד מוא 22,400 אלף שקל.
סכום נוסף של 6,700 שקלים ייגבה .בעד אספקת ספדי
עיון להשאלה :בבית ובכתה. כל הסכומים שאושרו על
ידי משרד החינוך והתרבית צמודים להתייקרויות שיחו־

לו עם בי,טול 'ההקפאה בחודש ספטמבר 85.
,בגני ?חילדים ישלמו ההורים בעד תמרי מלאכת
ומשחקיפ (לא נערופ ז/יכד,) 000,ג,נ שקלים בשגה. בעוד
..שרותי בריאות — 4000 שקלים, וביטוח תאונות אי־ ' ? שיות — 7,000•שקלים, ... .,..
'בגתזת א-ו• ?ישלמו"ההודיפ תמורת חומרי מלאכת
9,500H-6,00O שקלים. שרותי ?בריאות מ»,6 שקלים ,וטי-

בכיחות זי־ט יהיה !התשלום בעד :חומרים לאומנו-פול שיניים — 15 אלף שקלים.
6,000 שקלים ועבור טיופול שיניים — 15 אלף שקלים.יות •טכנעת וכלליות 12,000 שקלים, שהותי בריאות —

,בכיתות ט' — י''ב יעלו חומרי לימוד למלאפה ומעי
? — 8,500 שקלים בדה סך 8,500 שקלים, שמתי הבריאות
עה ,לשיעורי ?שתייה ולימוד שחייה והוצאות נסיעה .ולי־באמצעות בתי הספר — ההזר תמורת הוצאות דמי ?נסי-נוסף על פך יהיו הרשויות המקומיות רשאיות ?לגבות.? —
־לילד אחד, 4,500 שקלים ל&ני ילדים וי6,000 שקלים לשלושהגה 'בטיולים. דמי השבלול' הועלו ל־3,500 שקלים

ילדים באותו מוסד.

"לחצו בגרוגרתו
עד שקולו אבד"

פרקליטת הנהקר על־ידי זרועות הבטתון:

מאת אבינועם בר־יוםו•
'החוקר הצה ?אותו בחזהו וכאברלוע או.לשתות והוא איבד, את קולו, פמע^להלומין,רגישות לעינויים 'בעקבות ?זאת, מרשי לא יבול.לב-מרשי, אחרי שהפביר לו שכגוף ישנן עוד נקודות,<כאותה חקירה ילחץ החוקר על גרוגרתו של המין. במהלד הכאתו נבנמ חוקר אחר והורה להפ־ליומיים הגאיפ.

פיק את המכות".
הון, נבללים בתלונת שתגי,שה פרקליזטתו, ליאה צמל, ל-חאלד מחמוד ולאישה, שגעהכד, על ידי זרועות ד,בטיתאורים אלה ?על מהלך העינויים בחקירתו של
אחראי על שרותי הבטחון, וליועץ המשפטי.

ועל מהלכי חקירה, הנעשים על ידי זרועות הבטחון. עםמדובר צה"ל נמסר בתנובה, כי זיה''ל אינו מגיב
!זה נאמר, כי ר"טענד, בדבר עינויים בחקירה היא טענה
קבועה, שנועדה להסיח את דעת הציבור מתעברות ה'

אמיתיות פגינן נעצרו האנשים.

עוד סיבוב
במניות "אתא"

מאת שרגא מקל ויהודה גורן
שר האוצר יצהי, מודיעי נפגש אתצמיל עפ
איש זדעפקיפ ז'ק נא0ר והבהיר' לו את,עמדת
הממשלה בנושא ,,אתא". הוא .הדגיש ? כי
הממשלה מתנגדת להטבות מפליגות לרוכשי
"אתא". ומסכימה להשקיע כמפעל פכופ

מוגבל בלבד.
•נאפו־ הודיע כי יבדוק ?את •הצעת !הממשלה.
מהאוצר נמסר אתמול בעקבות הפגישה כי בני-

גוד לפרסומים נאסר לא הגיש בל הצועח חדשה.
לרכישת "אתא" ובאוצר אין יודעים על כל פרי-

צת דרך בנושא הצלת המפעל.
אופטימיות זהירה איפייגה אמש את חברי

ועד עובדי "אתא" ובראשם הי'ו''ר גרשון פלד,
עפ שובם מירושלים מלשבת שד האוצר ">עי
מעדיף שהמשא ומתן בין האוצר ובין ז'ק גאםר
יתנהל בשקט ואפילו בתשאי. בעבד התנהלו מג-
עים שונים ברעש גדול ותראה מה יצא מזה",

?הפביר גרשון פלד.
אמש •ז'גדיע נאסר לוועד העובדים כי בקרוב
עיש רשמית •את הצמתו התדשד, לרכישת "אתאי'

והאוצר ידון בח.
.1א[1 לישראל בדי
לשמוח ולא לבמת"

עולים מאתיופיה בפגישה עם פרם

מאת יופף צוריאל
בעיות העוליפ מאתיופיה נידונו אתמול בשתי
'פגישות. בראשונה, אצל ראש הממשלה שמעון פרפ
שררה אוירה רגועה שאופיינה raws עגייגית בין
מר פרס ושר הקליפה יעקב צור לבין מנהיגי הערה.
לעומת זאת מיו בפגישה חשניח, בין שר הקליטה
יעקב צור ומנכ"ל משריו מאיר שמיר לבין ראשי
ממחלקה לעליה וקליטה של הבוכנות היהודית —
̂ופ יזי'לופי דברים הדיפי8 על מחדליפ, חו&ף תי

והבשלה הדדית.
•בפגישה ?עפ ראש הממשלה, אימצו נציגי העדה את
!עיקרי הדברים ששמעו מפי מר פרם. ועיקרפ: הופר
.יהדות העולים מאתיופיה. טען אה- 0י«ן השאלה לגבי
רן פוטת: "לא רצינו שמדינת ישראל תוגתפ בכתם
!ש? !גנאי". אהרן עקלה אמר: "לא היינו מעוניינים לה-
וגיע למזנב הקשה שנקלענו אליו. באנו לישראל בדי

לשמוח דלא בדי לבכות''.
גישי«ה השבועית של הנהלת הסוכנות היהודית,
ושבה השתתפו שר ?הקלייטה יעקב צור ומנג"ל משרדו

מאיר שמיר, התנהלו בענין זה חילופי דברים קשים.
פתח שר הקליטה בהכרח שלא לחדש את החוזים
עם בתי ממלון שהפכו בשנה האחרוגה למרכזי קל"טה

!עבור העולים מאתיופיח.
זעיב יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית אריה דולצ'ין:
,*!ומים להמליץ מיד על צעד בזה. אבל תדאג.לדיור
זןולפ לעוליפ שיפונו מבתי המלון. אנחנו לא נוציא «ו־
ליפ לרחוב. ומשרד הקליטח חייב לדאוג לדיור בתופ

הטיפול שלנו געוליפ''.
הישיבה שאופיינה במתיחות ובאי־אימון, הפתיימד,
קזוזלטה משותפת לשגי הגופים למשוח בל מח שגיתן

קד.י שהשוליפ מאתיופימ יפונו. בתקדפ מגת< ממלת.

נעוי־כהנא עוברם
אימון קדם־צבאי
קרוב ,ל־60 בני? גוער יןהודי עופרים אימון
מרופ צבאי במחגה •שהוקם על יודי הבר ה־
כנפת מאיר בהנא באיזור מדברי בגדה המע-

רבית.
?בני .הנוער :בגיל vn 116 ,'?צאו לדרך, ביום
ראשון מירושלים למצפה ידיהו, .התנחלות *הודית
הנשקפת על גמל ירדן ושם חם התחילו. .בקורט
!טרום צבאי של שמע ימים הכולל ואימונים י צב-
איים. כל בני הנוער ?האלה הם חבהי תנועת

אחד הנערים אמר בי הוא ותפדיו מקבלים"כד"• י.
אימונים 'בנשק או!לם הדבר הזה הוכחש על ידי

המדריד.
!הנערים עזבו בצהרים אמ הישוב ושלום לוי
ממזכירות הישוג מצפה יריזזו ציין, פי הישוב
,הודיע בצהריים באופן חד ?משמעי לחברי תנועת

"בך" שלא לשוב לישוב ללינת לילה. (ע\.).

ההטבות לטמאים
ברשות השידור
ח! בניגוד לחוק

זמיר לשר החינוך:

רשות השידור העניקה מפפר המבות ב•
שכד וכתנאי עכודה לטכנאים כניגוד להו-
ראות החוק• ?על פד הודיע היועץ המשפטי
לממשלה הפרופ' יצחק זמיר בחוות דעת שה-
גיש לםגן ראש הממשלה ושר החיגוך וה-

תרבות מר יצחק גבון.
?היועץ הממשלתי נתבקש ע"י השר נבול, וה-
ממונה על ביצוע חוק רשות השימר, לבדוק את
הוקעת ?זכתן,הדבריפ שגחתם גץ רשות השי-
דור לבין הסתדרות !החגדפאים. מדובר בהסכם
שפלל כמה הטבות שניתנו לטכנאים מבלי שהנ-
חלת חדשות ביקשח, כנדרש בחוק, את אישור

הוועד המנהל, שר החיטך ושר האוצר,
לפי חוות הדעת מתברר, כי דשות השידור הע-
ניקה לטכנאים דרגה אישית מעל שיא התקן
וזאת מבלי לקבל אישור לכך בחוק. בן העניקה
י*? הבראה נוספים לטכנאים וגם זאת בגיגוד

לחוק.
היועץ המשפטי לממשלה ממליץ לקייפ בדי־
קה עובדתית יסודית לגבי השאלה האם הדשות
נהנה גהתאפ לחוק בהחליפה לקצר את פרק

ז«ז העהייח מדרגה 6 לדתה 7. (ע).
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הממשלה רוצה להתעלם מהסכמי עבודה
חתומים באמצעות צווי חירום או חקיקה.
הפעלת צמי חימם זוזקיקה בררך לביטול

הסבמי עבודה היא תופעה הקיימת רק
במשטרים רודניים.

ההסתדרות הוכיחה את אחריותה
הלאומית יותר מכל גוף אחר והשכירים

נטלו על גבם מנה גדושה של הנטל: אז כנגד
מי נחוצים צווי חירום?

C
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0 יד של מבר תומבת בגניה אלבין אמו של מיכאל
אלבין, שהובאה ללוויה על בסא גלגלים.

(צילמ שמואל רחמני!

"כאן המקום היחיד
שיתנו לר מנוחה' מיקי"
בין שהובא אתמול למנוחות בבית העלמין אמרה גליה אלמנתו של מיכאל אל
.ללוויה * שאול אייזנברג לא היה שם בקרית שאול * רק מאתיים אנשים באו

. . מאת בו?!י נאה
שאול אייזנבדג לא חית שפ
בבית הקברות בקרית שאול:
על הקבר של מיקי אלבין לא
הונח זר של ?קבוצת אייזנכרג.
גפ המשטרה לא ?היתה שפ. לא

גמדיפ ולא כלי מדים.
גברית של בנו, בבורו של מי-
כאל •אלבין, לפני שנתיים והצי,
בעת שהיה בשי!א גדולתו בבית
אסיד,, היו למעלה מאלף מהנר
כים. 'דק מאתיים אגשים באו את-
מול ללוות את מיכאל אלבין ב־
™חבו האחרוגה אל הקבר שנכרה
במקום הקקטוס שנעקר מתחת ל-
עץ הברוש בגוש 2, אזור 2, שורד,
33, מם' ?41 — בבית הקברות
קרית שאול. ממש על השביל ה-

ראשי של בית הקברות.
!קמר מספר .41 כמו מם«־ שנו"
תיו של אלבין, שנולד בתל־ואביב,
'התאבד בקפיצה ממשרדי היחידה
לחקירות הוגאד, בשבת והובא את-

מול לקבורה בתל־אביב.
,בעשרלפ לארבע תוזל מסע ה-
הלוויה• גגיה, אמו של מיקי אל-
בין, הובאה על כסא גלגלים וה-
אלמנה גליה, בשמלה שחורה וצ-
עיף כחול עם נקודות לםנות' עמ-
דו מול הגופה העטופה בטלית ו-
שמעו את הספד השר אברהם ש־

.היד, חברו.
שדיור ספד וגלדי פעם מתח דמ-
עות מעיניו: "מיקי... מסרב לה-
אמין שאתה לא איתנו. אם היינו,
.אתך ברגעים הקשימ אולי זה לא
ר,י,ר, קחרה. •כותבים עליך דברים
רבים, אבל כל אלה שהכירו אותך
יודעים שאתה תפר נפלא וידקד
יקר, שמעטים יש כמוך. עזרת
לכל »הד שפנה אליך, לב זהב.
תנות מל משכבך בשלום וכל ידי־
דיך ומוקירי זכרך יזכהו אותך

אדם עם 'נפש אצילית".
כו שם בדרך אל  ̂ גמעט שלא
הקםר הפתוח. הלכו בשקט בש-
קט, שקט ,עצור ומתות. מדי פעם
גי©ה מישהו לזזבק את גליה, אל-
מנתו של אלבין, אך'היא הסירה
את היד בעצבנות רבה "אל תיג־
?ער בי, ,»ל" תיגעו בי". הלמה בי
שקט וצו/קה צחןק' ,מד..! מדי פעם
סובבה •את ;האצבע ליד מיצחה
ואמרה: "'אני לא מאמינה... הנה
סאן... לבאן אבוא כל ?יום, כאן
עםשיז יהיו החיים שלי... מיקי".
במהוריודו את מיקי אל הקבר,
הי'פנתד. אשתו את הגב, הםתובבד,
ל,אתו!ר, ניגבה דמעות מיתחת ל-

משקפי השמש השתודים ואמחה:
,,רק כאן המקום היחיד שיתנו לך
עכשיו הנוחר,". .כשביסו אז! הקבר
ברגבי 'עפר המתכלה שוב גלית
אל 'הקבר ומיררה בבכי... כל,
העת לחשה לעצמה משפטים א־
תוכים ארוגים, שאיש לא שמע.
אתר כך הנחתו זרים על הקבר.
'כמה זרים קטנים של בני משפ-
חה ובמה זרים גדולים של חב-
רות מסחריות. הבורסה לא הני-
חה זד, •גם לא המפלגה הליטזא־

לית, גם לא קבוצת אייזגברג•
תאתרון שעזב אח בית הקברות
היד, עוזרך !;דין אורי וגמן, עורך
ד"נו של מיגאל אלבין. וגמו היה
אחרון מחבריו שפגש אותו בחיים,
ביום ששי אתה"צ. במשרדי היי
חידה לחקירות ההנאה. דקות א־
רוגות לאחר שכולם .כבור עזבו
את בית •העלמין, עדיין הסתודדו.
עודך הדין וגמן ומנחם עצמון
שחתפו לשעבר של אלבין ומםפו]

» יוסף ריגר© אורי ומגןחבריו.

"הם לא משחררים אותי
עד שאקבל הוצב לב"

בבתי"הולים במרכז הארץ ממשיכים לטפל בהולים "יקרים,,

מאת דליח מזורי
בבתי החוליה גמרבז הארץ
לא הפשיקו ?יגזעל בתולים "יק-
רים". כל ,חולי הלב הנזקקים
לצינטיר, לטיפול באלקטרו-
דות, או אפילו להשתלת קוצכי

הלב היקרים — זוכים לכך.
מנהל המחלקה ד"קדדיולרגיית ב־
וביה"ח "איכילוב", פהופ' שלמה
לניאדו «סר, כי בעקבות הפסקת
קת ההזרמה והקיצוצים בתקציב,
קשה יותר לבצע ניתוחים "יק-
רים", "אבל, עד כה ?תמיד הס-
תדרנו :בדרד זו או אחרת. ולא
̂ד, לב לא קיבל את >קהה שהו ? .־.;, "; ? ? הדרוש". י•; ־

הטיפול ? :
י ז י )• ,

תיושב תל אביב, ,בן 73, המב-
קש ־•להישאר !בעילום שם, המ-
אושפז •באיכילוב וממתין לניתוח
השתלת קוצב לב מהפר: "היד.
לי התקף קטן ?ביום שישי והם
לא משחררים אותי עד שלא אק־
ובל את הקוצב". להבריך, איש לא

!אמד 'לו וגם w רמו לו־ שילך
הביתה, היףת שאין כסף לקוצב,
"סח והבטיחו לי שאעבור את ה־"ההיפך. כולם פת התייחסו אלי
!ניתוח בקרוב ־- ואפילו עיד ה-

שבוע".
יעקב ריטבו מבת ים עובר, מ-
זה עשרה ימים, טיפול ,בהפרעות
?הקצב ?בליכו, באמצעות אלקטרו-
דות. 'הטיפול, ב"איכילוב" צריך
'להמשך עוד כמה ימים, "איש
•לא אמר לי שנפסיק עם זה. ד,ד,י־
סד. והטיפול •נמשך בזמן ובמסי-

רות המירבית", סיפר.
 "'איכילוב" היו,

!בבית ד,ח0לים'
, זאת, במי' מקרים בהם ? יותיה ?עם
WOT' החולים את קוצבי הלב !ב-
כוחות עצמם. פרופ' לגיאווו הס-
ביר, כי הדבר געשה במקרים
•לאי ד,יוח שייר לאי־ 'בהם החולה .
זור דיאשפוז של תל־אביב. ולכן
,תביא עימו את הקוציב ,מב"'ת־
החולים '0־ חוא מקפל טיפול דוד

קבע.

— ,נם 'בתל השומר לא ובוטאו.
לפי שעת — ?ניתוחים כעקבות ה-

מצוקה הכלכלית.
, םמיון יעקובזון מבאר־שבע, מ-
אושפז 'בביה"ת מיזם חמישי ש-
צריד ?לעבוד נחתות לים עבר, !תוא
ביום !חמישי הקרוב, "'לא אמרו לי,
שחוחים :את 'הניתוח", אמר. גם
מריו וסדמן מקרית אתא צריד
לעבור ניתחח מעקפים בתל ה-
שומר, "אין 'לי ?עוד תאריך אובל)
לא ,אמרו !לי ללפת 'הביתה. ואני

מקוד, שגם לא ינידו".
מהמחלקה ?הקרדיולוגית נמסר,
:למרות.הקיצוצים, — עדיין ני- כי
תן :לבצע השתלות של קוצבי לב,
יקר ביותר. יש קוצבי לב י זו-"לא ,תמיד צריך לקנות את, ה-
לים — שהם טובים ביותר, ואפ-
שר להשתמש בהם ללב ,בלש
שקט'. «תל 'חשי'מר ימשיכו ל־
ובצע השתלות של 'קוצבי לב ,עד.

'שגקבל הוראה אחרת'".

"דוד בלאס חייב לנו
100 מיליון דולרים"

ראש אגף הכלכלה של התק"ם:

הציע מסלול מפתה לפקדונות: אפשר היה להעביר להשבון
כספים אהד הצהריים וההצמדה הלה עליהם באותו רגע

מאת יעל פז־מלמד
, איש העפקיפ, דוד בלאפ, חייג :ל&ופדות הבל*
כף,!עולה מדיווח שמםד אתמול במרבז התק"פ ראשצליים של התנועה הקיבוצית פ־100 מיליון דולר.

• ?• י• ? אגף הכלכלה? דב גולו ? ". .
,בקבוץ־ בצדי '''§י0ני, ? ? ש«« ייזתמו'פז,'י'שד«צ0ס'־'אתאול '
גןגוולן דיווח מפורט על פרשת ההסתבכות עסי דוד בלאם
!ועל המאמצים הנעשים היום להציל את הכסף שניחן
!למלאם. גאו'פן כלילי חייג גולן את העיון'!הקמת א.ש.ת.
י- המסלקה שבה ?התרמו בל עודפי הכספים לזמן קצר,
של קבוצים ותאגידים של התנועה הקבזיצית. מדובר

מיליוני דולריפ בשיבוע. . !בעשרות
!כענין דוד בלאס אמר ג'ולז: "איגניי יודע מתי בלאס
'החל לעמד עם המערכת והקשרים איתו ודאי התפתחו
מכיב הפעילות שחייתה בעבר עם השוק האפור". בעיני
!א.ש.ת. !הוא הצטייר כברוקר של הבנקים. הוא הצטייר
כאיש המספק פתרונות לבנקים מסויימים כאשר הם
גקלןעים לקשיי נזילות. בלאם העמיד לרשות א.ש.ת.
מסלול פיקדון בחשבוגות •בבנק דיםקוגט. א.ש.ת. היתיה
"כולה להעביר כהפים לחשבון זה גם אחה"צ, ו,תהצמדד,
לגבי בספים אלה תלה מאותו רגע. מכאן שהמסלול של

ובלא&־דיוסקוגט היה פתרון קל.
.כאשר א.ש.ת. היתה מצויירת"'לצורך ,בטחחנות היה 'מלאם מעביר לא.ש.ת. את וזעודות חפקדון המקוריות.
ובמכתב כללי שבו מוחה •בלאם לבנק לשלם את הפק־
דונות !וופירותיהם רק כמד הצגת תעודת הפיקדון המקו-
רית. עם סט כזה של תעודות ראה עצמו מנהלי א.ש.ת.
מווגן לחלוטץ'', אמר גולן שגילה כאן בפעם החאשונד,
את העובדות 'כיצד התפוצצה פרשת בלאם והתנועה ה־
קבוזצית: ,!כתוצאה משיחה שהתקיימה •בין שניים מ-
חברי הנהלת ?א.ש.ת. ומנכ"ל דיפקהנט אלי כהן, על שיטת
הפקדונות הסתבר כי תעודת פקדון שהיתה בידי א.ש.ת.
נפרעד, ע"י הבנק, מבלי שהוצג ההתעודה המקורית.
כשזר, קהה ?נכנסתי אני לתמונה, התארגן צוות של עורכי
דין ומחלו לנסות ולהשיג את כל הבטחונות האפשריים,
!כבר־היה חשש לגורל הכסף". גולן מסר גם כי לבד מה*
כפפים שחייב בלאס לתגהעה הקבוצית, חייב גם מתווך

הכספים שהרבני שני מיליון דולר.

פירוט חובותיו של בלאם: 617 מיליון דולר לא.ש.ת.
תשעה מיליון דולר לקוץ התק"ם ר20 מיליון דולר לאר-
גון מישקי האיחוד. . ,
!את דבריו סיים דב (דוביקי) גולן 'בנימה אישית,
"armnD.rn^tt^!?!שמבטאת את הלך ד,רז0 הקשה בו שר<ייק,ד,יופ ראשי :;!הםלגלד,.של התנועה? ?הקיבוצית־::
.־;לפני שנתיים, כאשר קיבלתי עלי. את תפקיד מרבז
,,' יהאנף !הכלכלי, על פל מה שאמצא. בתנועה, •לא הייתי
,מהפס !אף לרגע והייתי שב ו!מקבל עלי את ד'חופקיד.
אי'לו היו מדווזחים לי על העומס הדג של העבודה,
ועל כפיות הטובה, על השעות הארוגות שאצטרך לחק־
דיש לנושא, ג5 אז •לא ה-ייתי מהסס והייתי מקבל עלי
?את 'התפקיד. אבל אילו •היו אומרים לי שלאחר מכן אצ-
טרך לתת את הדין על כל מה שגעשה מגבר, הייתי

אומר — תסתדרו בלעדי".
גולן וגם <זיפר על הסתבכות נוםפת של התק"ם,
!הפעם םווזנצואלד,. •בסוף 1681 פיתתו •במשקי האיחוד
פעילות שיזווקית בווגצז1ולזן. בנוזסף לבך הוצע לתק"ס
,להשתתף עפרוייקט .בניה בארץ זו. מהחלטה שקיבלו.
מוסדיות התק"ם דיברה על השקעה של כ־200 אלף דולר.
הסתבר, שארגון משקי האיחוד ניטל על עצמו אחריות
להתחייבות כספית גדולה בהרבה, ומדובר ככל הנראה
םכמיליון דולר. פרוייקט תבניד, בוונצואלה התמוטט, ,
̂, לטמיון, ועד דרוס מטפלים בתק"ם v מחבית הכסף
!בהצלת משהו מן הכסף. שהושקע. "חוץ .מזה לא היו,

. לתק''ס כל ד'שקעות פיננסיות 'בחו"ל", אמר גולן.
בסיום הדברים האלה ולאחד דיון אמד ונוקב שהש-
תתפו בו 'נציגים רבים 'במרכז ?התק"ם מפפר החלטות,?
המרכזיות שבהן: מוסדות התנועה, הקיבוצים השונים
ו,ד,אר*עים דגלכלייס ימנעו בעתיד מלהשקיע כספים
בשוק המניות החופשיות. כן אמור הדבר לגבי מניות בנ-
קאיות, אם כי חמרכז קבע כי כל תשקעה במסוג זד,
בעתיד אם תהיה, מחייבת גתיגח ואישור של החנהלה
הכלכלית הרחיבה של התק''ם. עוד קובעות ?ההחלטות
כי קיבוצי התק"ם, האיגודים הכלכליים, והמפעלים ה־
אזוריים לא ישקיועו כספים בשוק האפור השספי וימנעו,
מלקבל על עצמם םיעוזנים פיגנסיים למען השגת תשואת

גברים תומכים יותר מנשים
בתכנית הכלכלית• של הממשלה

כ־59 אהוז מהציבור תומכים בתכנית, 33 אהוז מתנגדים לה
כ־59 אחוז מהציבור תומביפ בתבנית הבלבלית
;שאינפ מכיניג את התבנית.ו־53 אחוז מתנגדיפ לה. לב־6 אחוזיפ אין דעה או
כך עולה מסקר דעת קהל שנערך בשביל "מעריכי
הסקר בוצע בידי המכון למחקר של "מודיעין אזרחי"

בהנהלת ד"ד מיכאל אחגר.
בין התומכים בתכנית יש יותר גברים, ילידי אירד
יפה, ילידי ישראל ממוצא מערבי, בעלי השכלד, על־
תיכונית וצפיפות דיור נמוכה, חילוניים, בוחרי המערך

וקוראי "הארץ" ו"מעריב".
בין המתנגדים לתכנית יש יותר נשים, ילידי אפיה—
אפריקה, בעלי השכלה עממית, פועלים מקצועיים
ובלתי !מקצועיים, ברמת הכנסות נמוכה וצפיפות דיור
גבוהה, מסורתיים, מצביעי הליכוד וקוראי "ידיעות

אחרונות". .
ניתן לראות, איפוא, שבתכנית תומך ציבור משכיל
וממעמד חברתי־ כלכלי גבוה, בעוד שמתנגדיה מגוייסים

מציבור לא משכיל וממעמד חבדתי־כלכלי נמוד.
מו הסקר עולה גם כי יותר ממחצית הציבור סבורים
שלמערך יש השפעה גדולה יותר על המדיניות הכלכלית
,של הממשלה, ואילו פחות מעשירית מייחסים לליכוד
'השםעח כזו. כרבע מחאוכלוםיר. סבורה שלשתי המפלגות
אותה השפעה. בםה"כ גראר, שהמדיגיות הכלכלית
מיוחסת למערך בשיעורים גבוהים בהרבה בהשוואה

• לליכוד. • • . " - ? ,
בין המרוצים מהתפקוד הכלכלי של הממשלה ובין
ר לסבורים ת י ג ו צ י התומכים בתבנית הכלכלית נמצא 
שלמערך יש יותר השפעד, על המדיניות הכלכלית, ואילו,

בין מתנגדי התכנית נמצא יצוג יתר לסבורים שלליבוד,
יש יותר השפעה על המדיניות הכלכלית של הממשלה.
גראה, שעצם הצגת התכנית העלתה את אופטי-
מיות הציבור ביהפ למצב המשק ואת הערכתו לגבי

התפקוד הכלכלי של הממשלה.
הנשאלים התבקשו גם להשיב בחיוב על אחת

מהשאלות:
האפ לועתד הטצכ ההלהלי של המדינה כחצי השנה

ייהייגי1 •י
יולי יוגי !מאי נובמבר.

'84 '85 '85 '83
יהיר, חרבה יותר טוב

'-,?בהשוואה למצב עכשיו 4.4 0.5 13 1.6 ?- •היד, קצת יותר טוב ,
בהשוואה למצב עכשיו 37,6 6.3 6.6 24.3

יהיה אותו הדבר
כמו עכשיו 19.7 17.1 23.1 16.2

יהיה קצת יותר גרוע
27.0 40.7 41.3 17.B בהשוואה למצב עכשיו

יהיה הרבה יותר גרוע
בהשוואה למצב עכשיו 15.3 30.8 23,3 27.0
לא השיבו 5.3 4.0 4.4 3.9

הסקר נערך בין ה*16 לבין ד,־24 בחודש יולי. רואיינו.
1,273 אגשים המייצגים את האובלוסיה, היהודית הבוגרת

באת למעש תושבי הקיבוצים, יד.ש והגולן.

השר אגרוזמ שריר ן משר *ז"
יעקגי ואשתו גלה ן השר גדעון
פו* ן השר משה ניסיפ; הגב'.
מיבל מודעי אשמ :שר האוער;
חגרי הבנסוג מיכה רי«שד, מיכה
חייש ואריאל ויגשטין; מגב''ל
משרד המסחר והמעשיה שוקי
-התיירות עורר; מנב"ל משרי
ר»י גרגר; איש העסקימ רמי
אזגגד; דיי שוהמ — בעבר
מגכ"ל זןנק בללי; ראש עידית
הרצליה אלי לנדאו; ישראל
מלקסמן, לשעבר יו"ר של דירק-
טוריון בנק הספנות; אייבי נתן;
יוני ויואב הורגיץ, בני השר יגאל
חורגיץ; בזעז וקסמן — מנכ"ל
אופיר שורס; ד"ד מאיד חת
יו"ר מועצת המגהלימ של ה"
; יוסי ניצני מגכ''ל ה- בורסה
בורסה ; . איש העסקים דוד
קולוץ; התעשיין דוד לאושמן;
m התעשיין גד פדיפר; יורס
מגבי'ל כימ"קלימ לישראל; אנשי
•העסקינז יוסי ריגר ואליעזר,
ן מנכ"ל "החברה לישר- פישמן
אל" יגאל תבורי; עורן הדין
של קב' אייזנבדג בישראל רם
כספי; השופש לשעבר דן כהן;
הפרסומאי דוד אדמון; התעשיין
מגחמ עצמון; אסתר זוכוגיצקי
גתו של שאול אייזנכרג; רמי גוש
מנב"ל מכון היצוא; דורעמ
הרדי, חתנו של ,אייזנברג, עמי-
ר0 ניד ואנשי עסקימ וברוקרים.



בלוחמי האל' באפגניסטן:
עוד נהדוף את הכופרים

הגרילה האפגאנית עדיין "מציקה" לסובייטים בשטח — אד
אין די ב־115 אלן* חיילי הצבא האדום כדי להכריע את המצב

מאת בארי רנ&רו, שובר א.פ.
,.!העסק ל,מאר, אפגניסטן ,..

'!חאן ואנשיו •לידומים בהרי י אפמי&טן אג7אר
יזה במעט !שגע שניט! אף .לחבריו המלחמה גגד ה־
הז!מתי0טיפ רק התחיבה, זהוז* איגו רואה מתי יזדמן

לו לחזור הבימה.
!מפקד !הגרילה ליטף' באיטיות את זקנו ועירםל
:את המקלמ ?מחיקו, 'נעזדו מספר יעל שנים של לחימה
.ושל מוות !אשר זיעזעו את קו'נאר, מחהז הולדתו, והו-
תירו אותו!נטוש מאדם. אנשי הגרילה האימלאמייס ה*
ולווגמים 'בצבא !הסובייטי ובמשטר הקוממים&י באסגגיפ-
.כופרים" — אך הנצחון עדיין ,טן יהדפו 'לדבריו את ,!

רהוק.
י ,1ייאו!ך •זמן רב להדוף את הרוסים מחוץ לאפנני&םך,
אושר חאן. ,להם מעצמה גמלה, זלעעמים נואלצים אג־

שיגו להילחם 'בידיהם החשופות. לרוסים, .י'ש דגל".
וסוללות הארטילריה של מיד הממשלה המבוצרת
'באריקהט, ?בשיפולי עמק קוגאר, ממטירות אש לגבעות
חסמוונות. קולות תנפץ !מהדהדים בעמק בעוד תאן מדבר.
בחודש יוגי, מרץ בוזז ההבילטי המוגה ג־10 אלפים
'»ל עמק קונאר. חיילים, בניבוי עשרות מטוםים וטנקים,
!היתד, זו אחת ההתקפות הגדוליות ביותר של המלחמה.
, הגרילה, שניזםו לעצור 'את !המיתקסה נהדפו חיילי

]אחורנית, אל ההדים.
!מורדות ההדים, חממ'סיס עצים צפופים, עלו באש
מעמים רבות בגלל ההפצצות !הםוגירטיות. שלושה שבו-
Dm,, עות לאחר ההפצצות גותרו עדייו מוקדים בוערים•
הפילו:פצצות רבות. 'בזמן ההפצצות, היה האזור מכומד,
אש", נוזבר עבדול מאטץ, לוחם גרילה צעיר. "לא יכולת
לראות שום דגר, תוץ מלהבות 'באזורים שבחם לחמו

אחינו".
,אי אפשר לאמת !באופן עצומאי את דיווחי הגרילה
בקשר ליאיןחועים !באפגנימטן. הממשלה •בקאבול הבירה
*מונעת מכתבים מערביים את הכניסה לאזורי •הקדמת.
!ממחוז קוגאר, זירתם של אהדים מן 'הקרבות הקשים
ביותר,- שוררת אי־בהירות ודומח כי הלחימה שרוייח
'במבוי סתום, במו כמקומות רבים ?אחרים. לזהטי מדי־
!לה ויריביהם הקומוניסטים תוקפים אלד, את אלה בלי
!הפסק וגורמים לאבירות ,רבות בנפש. אף אף אחד ,מן

™צדדים אעו מוזפרב ל1»תו1.
ולםובייטים י'ש עוצמה צבאית ונשק מתקדם, המאפ-
שרים להם לצאת להתקפות כמעט בבל מקום !במדינה.
מולם, ניצבים היילי־גרילר, בלתי מאומנים ומצויידים
ובנשק מיושן!בלבד שאין ט־ כדי להקנות להם ימלת

ולהדוף התקפות דציביות.
והסוביי'טים, המחזיקים באפגניהטן 3־ua אלף חיי-
לים, !חטריס כוח אדם שיא-משר להם לגסות את הארץ
!ההררית כולה, והכוחות מתגברים במהירות למקומות
אחרים בתום המתקפח. כמעט מיד מתחילים אנשי הגרי*.
לח.לחםתנן ובחזרה למקום, ושוב חוזרים למלחטח האינ־

ם«ית וגעוזלת ההכרעה.
!המוג'אהידין, "לוחמי האמונח", אומרים כי הנשק
החדק 'ביותר שלהם נגד המטומים והטנקים של הצבא
!הסובייטי הוא אמונתם;הדתית. ד,ם 'לוחמים למען עניינו
הקדוש של אללה, לדבדיוחם, ולכן הם :בטוחים בניצחד
,לטעמים לפעמים ;'זח •קשו!;,, . נם הסופי, "זוהי !מהפכה.
זח קל. אך עלינו לשאת זאת", אומר גול אכבד, .מנהיג

דתי של אנשי ?תגרילח בקונאר.
מטרתם של אנשי זזגריולה היא להגיע לממשלה
המבוםםת על הוקי האיסלאם. חאן •ואנשיו ר,ם מוםלמים
!טובים, וכמותם גס 80 אחוז מאולוםיח אעגניםטז וכל
וןםהצות הגרילה החשובות. !לאנשי הגדילה •הנ"ניפ, ק?ף
ריס הדוקים עם מגודמז מנס מדעות ערביות שמרניות

אחרות.

;. -כי , האמונה בג̂ל <ייהוא::' דמ: פוגעת^ בפוריותןי1^#ע ך.?'" תרומת ־
mi* 4' י ^'riv® \, .::y ',y t

'&$ןיוזי$ו1 •־ד»מ» «מ**ץ זןמ"סי גי ג אחוזי הי«יו*יח הימימ ־אלה« <ונח הייגקותחN., I " יו̂ו
. v. של־ *ולדת מנהגות אגו"ראגי במחלת חאיי"

י ־דפ,' לאחף שקיבלוה עימי מרפ מיובא בבית"
"אל קורניש". v י \ 'י!הנ6« הערביות,I החוליפ המקומי { י בגתי ־הההלים' באמירויות
י לא •!מחזיקים •'תרומות ,ז־ס של, מקובים, נוגח
של מאוםלוסיר.,)הנמנעת«' הגבר. ־. י ..לתרום דם «tam להורדת Jvcyva' אם זה שלהאמונות הקד\מות. זחשל ואס י ד'א!שד,

באין דם, !נוןתגוו? הממשלות העשירות של ;
מאירופה ואף מארצות־הגריח. אך עתה מתברר". הנגויברות " לייבא במחירים. גבוהים. מאוד, "דם..
. י.',* , v .של דפ "מיובא , ,מבגןו • נשקפת• לעירוי י !כי

: ת. ו?ט' י 1י!111וא̂נ

המטריד, מעל
אירופה עשוייה
לשנות ציגעה

האפ תפביפ גרמנידדהמערבית שנשק
? .שוב עלתה באח־ גרעיני' צרפתי יגן עליה
דונה שאלה זו באירופה. לגביהצרפתיפ/און
האסטרטגית' הרואי! : בבד חידוש.;. המבישה
את הגנתה של גרמניה מפני חתקבח מזרחית
כאינטרפ צרפתי, קיימת בבד שניפ רגווג
אף עתה נראה באילו ?גפ הגרמניפ, מופניפ
לשנות את גישתה בנושא ולהפכיפ למטריה

• י צרפתית. י גרעינית
הדיון המחודש בסוגיה הוא פועל יוצא מן
המחלוקת האחרונה כמחנה המערבי סביב "מלח-

." . . . , " מת הכוכבים". 
סיד. עם' אירופח. הגטל שוושינגטון נושאת בקשר* ארה''ב שואפת כבר שנים לאזן את ייח*
לבטחון אירופה המערבית גדול מדי. בפרט
בימים של תקציב גרעוגי מעיק. ואילו חאירופים
בעקביות מלהשתתף הצליחו עד כה להתחמק •
במעמסה הכלכלית לחגנתם. גוח היה לחם לסמוך
על האמריקנים ועל תקציב הבטחון שלה* יחד
עם זאת, לא חסכו את שבט ביקורתם מן השותף
הבכיר. בימי מתח ומלחמה קרה בין מעצמות־
העל, ביקרו האירועים את האמריקנים על שהם
מסכנים את אירופה במלחמת השמד גרעונית.
וכאשר אמריקה גילתה סימגי התקרבות לםוביי*
טימ, העירו כי הנה מתעלמת ארה"ב מן האינ-
טרסים של השותפים הזוטרים ביבשת הישנה.
בתיפתח "עידן מלחמת הכוכבים", ראו האמריק-
נים סיכוי מחודש לאלץ את האירופים לתרום
משהו למען עצמם. ממשלות אירופה לא מיהרו
לחצטרף למחקר המוקדם, ואילו צרפת ניצלה את
.את תוכנית המחקר האירופית התהליך כדי לקדם
העצמאית. ארת"ב לא? התנגדה. היא ראתה בכך
?יי•,: צעד בכיוון הנכון. .". - ?•
ב־1981 את העקרון ה־* צרפת הסוציאליסטית אימצה לעצמה מראשית שלטון מיטראן.
גוליםטי של ההרתעה הגרעינית העצמאית. שום
נשיא בארמון האלמה לא רצה להפקיד את
הגנת חאינטרםים הצרפתים החיוניים ביותר בידי
מעצמה זרח, אפילו ידידה. יתד על כן, צרפת
למדה כבר מזמן שמדיניות הגנה תקיפה כלפי
בריח"מ &שתלמח. בחודש אוקטובר יקבלו הוכחה
מחודשה. שליטה החדש של •הקרמל, מיכאיל
גורבאצ'וב, בחר בפארים כיעד ביקור רשמי
ראשון ביבשת אירופה. לפיכך, זה גם הרגע
המתאים,. בעיני הדיפלומאטית :הצרפתית, להע-

לות מעט את "הפרופיל" הגרעיגי.
מנחה: היא לא תצטרף לשום יחמר, אירופית* גרמניה 'קבעה לעצמה כבר מזמן עקרון'
אם זו תתנגש ענ£ מדיניות אמריקנית מוצהרת.
לאמור, גרמיגייה־המערבית מוםיפה להאמין. שכ־
מדינת־עימ^ עליה לסמוך קודם כל על. המטריה
האמריקנית. מה גפ שהחשדות ההיסטוריים כלפי
הצרפתים לא נמחקו כליל עד עצם היום הזה.
הגרמנים מודעים לחששות חרווחים בימים אלה
בפאריס !בדבר ניטראליזם גרמני. החששות
קשורים בירידת קרנו של הקאנצלר קול וב־
אפשרות סבירה שבבחירות הבאות יעבור השל-
טון שוב לידי המפלגה הסוציאליסטית. דווקא
הסוציאליסטים הצרפתים אינם בטוחים שעמיתי-
הם הגרמנים לא יגלשו יזתר שמאלו" לפיכך,
יש לפאריס עתה עניין ברור לעודד את בון
לתת כסף כפיתוח כוח גרעיני הרתעתי שיגונן
גם על תחומה של גרמניה. לא יהיה זד! סוד
. כדי לפתח ,שהצרפתים זקוקים לכסף הגרמני

ולעדכן את מאגר הנשק הגרעיני שולחם.
הגרמנים גם יודעים שעצם הרעיון השיתוף
הצרפתי־גדמגי בבניין כזח ד-דחעד. אירועי, מקזנל
מאד על דעת הקהל בצרפת. מישאלים חוכיחו
שהתמיכה בו ניכרת. לפי שעה, לא כל כך

ברור מה היא דעתם
של הגרמנים עצמם. ? _

j «/ !/. י 7 אד א0 'זבדי למעלה 
j ***lf tf  l/ft־־r 'מכל ספק שגם וושינג
r^l * Wf \f טון רואה התפתחות 

כזאת בעין יפה, יקב-
לוה גם אנשי הממשל

בבון.

בן 11 עומד לק1?מ
תואר של אמן שחמט

ילד הפלא הוא בנם של עקורים מקניה החיים כיום בניו־יורק
מאת סול אלכסנדר

0ופר א.פ. גניו יורק
היזהרו «ו הילד גן ה־11 בעל ה־
חיוך שובה הלב — הוא עוד עלול
'לשכות. לכפ את כלי י המשחק י קנ־
גוג'י !קאראנאג'ה, בנפ של קנייתיפ
.עקורים מדורג כשחקן השחמט ה־
?טוב כיותר כארצות הברית כקבוצת
הגיל שלו, והוא נושא את. עיגיו לה־

יות הטוב ביותר כעולפ.
-לפני פחות מחמש שנים' קיי־קיי —
כפי 'שמכנים אותו הכל — קנה לוה
!שחמט, משום שצורת הכלים מצאה חן
'בעיניו. !הו,א למד את כללי המשחל ב-
כוחות עצמו, ואז שם פעמיו,אל הםפ־
דיה, כדי לראות מה עשו האלופים ה-

גדולים. •
הסתבר כי ?היה זה מהלך קטלני •לג-
בי יריביי, ?הנופלים עיד לפני שמספי-

קים לומר "ביבי פישר".
.נמצא בעיצומו של זינוק מ־ קיי־קיי
?טיאורי בעולם חשחמט. הוא כבר מזמן
סילק את כל מתחריו בשכונתי במאנ־
'הטן, וכעת ימח בפרס 'לשתקו האמרי-
קני המדורג במקום הגבוה ביותר ב-

קבוצת הגילים שמתחת לגיל 13.
י בחודש !מאיי זכה קיי-קיי ובאלופות
הארצית בשחמט בסיסי, וחסידות לו
00נ נקודות כלבד בדי להגיע ל־2200
הדרישות כדי 'להתקבל לפדראציית ה*
שחמט חאמריקנית כאמן שחמט. אם
?יצליח לעשות זאת בחודשיים הבאים,
?יהיה השתקן הצעיד ביותר שהגיע אי־

פעם לרמה זאת.

קיי־קיי גס דורג שלישי בטורניר ה־
שחמט הפתוח העולמי שנערך בתודש
שעבר םפילדלפיה. ?הוא היה הילד ה-
יחיד מתוך 30a משתתפים, והתנלודד —
אם כי היה זהי אחד מהפסדיז הבוד־
דים — נגד אלוף העולם לשעבר, בו־

ריס ספאםקי.
הילד הגאון יצק מים על ידיהם של
אמני השחמט לארי אוואנס ומאל מא'
?טרה;!'ומאז םפטגעד •שעבד" •הוא נמצא
:של •רב־האמן לב ? א,ל־ תחת להדרכתו

•' ' :.• ;• • • עי ־ . !מחט. .-•
זח W7 דבר פיסי", אומר קיי־קיי. "מי־"הדגל הטוב בעתר בשחמט הוא ש-
שהו כמוני יכול לנצת גחלים וקשי־
שים ממנו. בשאבי מנצח אותי בכדור-
גל, !אני יםול פשוט להזמין אותו ל־

התמודדות מ&יתמט".
הוריו של קיייקיי ל,א מאיצים בו.
לםסק לו מחרות כלשהי, אכל הוא ת-אביו למד ממנו את המשחק, כדי שיוכל
מיד מפסיד. אך קאראנג'ר, ואשתי ווי־
אתירה ?הם ילידי קיקויו שבקניח, ומ־

למדים באוניברסיטת ניו־יורק.
קיי־קיי נולד בניו־יורק, וביקר. ב־
.קניה פעמיים. ביקורו הבא יהיה משהו
מיוחד: יש תוכניות 'בשבילו לתחרות
:ראווה בקניה, שם הוא מפורסם למדי

::., . ־,;,' ומקבל בקשות להתכתב. י
קיי־קיי לומד בבית יספר 6רטי למחו־
ננים, שם י הוא מצטיין במתמטיקה; הוא
ימשח? גם בדוח»ל, פזיטמל וכדורגל,
שוחה וגמזתעשע במחשבים ובגיטדה.
לכשיגדל, הוא ירוצה ללמוד אםטרוגו־
מיד, ולהיות אסטרונאוט. הוא תמיד

!חושב לפחות ששה מהלכים מראש —
'במשחק השחמט ומחוצה. לו.

r• ? . - י : .

מבצע קל ונוח
̂ז^—" ?t\"|,ג, .o A 'והפעם מבצע מייחד במינו
j\v ייייזיזו!̂- . 5̂^̂ ^§Wfc^̂  

בל המקדים — מרוויח.
^•X *^>̂̂J03FB aSS â.3 תשלומים שקליים

והמרפסת שלקל-נחז. || קל-טח,

wfg מרהיבים בעיצובם x̂q^£Z§rff 20 ב'-8.85.' השני
^^^I וידועים איכותם. ĴJ]^^Mi.i5.9.s5-2 והשלישי
 - \\\\M^P)^^^7// מחירים מיוחדים

 שהקדמת
j לבתי מלון,ככל j  Wi/ M ^  \ \ v הרווחת"!! 

f מסעדות l  V j ^ i / V  U למשלמים במזומן
,* u ובריכות שחיה. 15% הנחה. _
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! ר<גה ועזר<אל דעה ו<וסף \
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* מודיעים בשמחה על נשואי בניהם <

; צ«ל< עם בח"ל גדעו! ־;
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י ,
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>
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עט החברה המובילה בטיולים
עם הווי דמי ואופל בשר:

טיולים לשומרי מסורת
מבחר של 18 מסלולי טיול בארה"ב

¤Ifl ואירופה * ביצוע: "גשר" j9
. י; sTOgl} פרמימ: "מועדון מטיילי 3נעריב",'
f ^3-439207; tsEm מערכת 3n«B, 0ל.

־ ־ ,יוןגליחו ה", - -־ביום מאחרון לשהותה «חלל, י
,יאפגזרונאועזימ של מעבורת התלי '"«ו',לגג'ף" י ̂יזמד' ,'עי!ג תמלוונ ««יומ ,שאי«יי<ו m השלכיפ•לבמות -»ת -^לך,יז!מ $ל ptn מחמ'י דזמו'קדגוימ של ?nam .rt>m* שידרו היס־
' • »m& 3ממי»» אלמי{»לימי8 עול ̂ן»ןרוט«יות <twn ש«ןל«ו.'«געך ."'גזיואשופ ?, 'ותמעות  , '> \? \• , ? ר-ת ארבעח טלמקופיט רבייט08טוץ.

:האסעתגאומים דיוו!תו, בי עלה כידהם יןצ־'
ועזהושג עד• כה. במו בן, !אספו, אנשי הצוות מידעw השמש בדיוק העולה פי המישח על י כה מה י

י רב על'גור&י שקיים מרוחמים ועל שבילי החלב.
ימומחים מעריכיס, כי תוצאות בדיקות אליה "ב־ ,<יימ*« י. י!חנו על ידי מעצבי תו'כני'ת "מלחמתיהכוגגוב". • אעעריוגאזעים מאמייקניים קיבלו קדיג  ̂, י דיווח על כתבה שחיאויעה «תמול ב"פראוודד," על יי 'י

•;' ̂ווממעאשים גווןביימיס,' שלמ- 'ז!יל? '?ווני גי החודשיים הצליחו ?לתקז בחלל לוויין ענק ש' ?" "טעלןליהס
1היה !מושבת •במשד שגה. תעתון הסובייטי י וציין,",

מי הק\0מונאוטים הרוסים ,<תפגקנו אומץ אמיתי • '
'שתי הד ־בתנאים קש''ס'/יבאשר הצליחו לתקן

^ .n»;4fr לות הלוויין '"מאלימז ר",'? ממשקלה י>
 י ?י י* "'

' .**?יי****/. . , " H י

*'לנגיד? צילמה '
את השמש
אפ" ב"לולה

HH|HH wfi| מאז ומתמיד ידענו מאבקים, מאז ומתמיד
W־̂־ B • ן?־־־־7־ יכולנו להם. לא שכחנו את ימי השלטון .

H I B הבריטי ולא את מלחמת העצמאות. גם לא
m [ B את ימי הצנע בשנות החמישים ואת החיים
̂ ? במעברות של רבים מאיתנו. ומי אינו זוכו ^???Fאת המיתון העמוק, שקדם למלחמת ששת . :  ? י

". '

̂ IJ B העבר הוכיח, שיש בנו המהות הדרושים JL JUP
]IBT|BBB| a| ? חדש: הבראת הכלכלה הישראלית.BBBBB BB HAS mm חיום אנו עומדים שוב בפני אתגר לאומי

B B I M נתגייס כולנו, ובכוחות משותפים נוציא את m  Iהכלכלה מהבוץ. בינינו לבין עצמנו, הויתור B B JB B B B
HHI B שאנחנו נתבעים לו הפעם, אינו נורא כל כך. B S B B  m
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jjl סערת טיי»יו העימת את ת8מומי0 עיחס'תירו מסל TA 1II1M11
m 1שיא המיליפמימ , pjj של ו>ודימד מרכוס ? *lit •ill*'י וא» (
̂ח. חמסל סמגהו גגובח גניין בן ארבע קומות, מוצב ב8אוק גכ8ר קטן, 20 ש
200-3 ק"מ אמזגיוג למגילה. חבתמים בחלקו העליון של המסל אמם דמעימ
או אגל'־זיעח המסמלים את מצבוו הקשו! של ח»ילי18ני0' אלא עקמו! גשם
שנספגו גאבן. (תצלוש א.פ.)



התחזו לשוטרים
ושדדו ערבים

שלושה צעידיפ שהציגו עצ־
הגבול• שדדו ?נזם בשוגודי משמי'
אמש אלפי דינרים משגי פו-

עלים ערביים.
?השלושה שתגיעו במכונית פז'ו
?לכנר, לצומח בית־עובז־, תפשו
שם את שגי הפועלים, גרדו אותם
לתוך •פרדס יסמוך והיפו אותם

קשות. הם הציגו עצמם כאנשי
משמר הגבול ודרשו לערוך חי-

פוש על גופם.
•אחרי שהוציאו מכיסיהם של
השניים סכום של אלפי דקנרים,
קשרו את אחד משני הפועלים
לעץ ואילו השני הצלחת להימלט
ולהגיע תור זמן קצר למחסום

גיוננלאט לדרוזים:
קפלו את דגלי לבנון

התפטר אתמול מתפקידו כשר בממשלה
י מאת שעי גבאי

מנהיג הדרוזים בלבנון ואליד ג'ונב"שופר ,*ןעדיע'' לעגייניפ ערביים
לאט הודיע אתמול, בי הוא מתפטר ט*
תפקידו כשר בממשלת לבנוו ומתכוון
ליהתויר למשרד האוצר •הלבנוני את כל

המשכורות; •שקיבל עד פה בשר.
בראיון ליומון הביירותי "אל סא&ור"
אמר !המנהיג ?הדרוזי, כי אין הוא מאמין
יותר בקיומה של המדינה הלבנונית. הוא
הזהיר מפני שיבתו של הממשל החוקי ל־
איזור השוף והודח לתושבי ההר לקפל את
הדגלים הלבנוניים ולהשליכם מהפיסגה לע-

בר ביירות.
דובר של הפלנגי'ת אמר בתגובה, שדבריו
של ג'ונבלאט הם הודאה ברורה ביותר ב-

ראשית 'חלוקתה של לבנון לקאנטונים.
יחד עם זאת, עחמד ג'ונבלאט להשתתף
'היום •ב"ועידת שתרףה", שאורגנה על ידי
,דמשק, 'בהשתתפות ראשי העדות המופלאות
הלאומית• הלבנונית". . לקראת הקמת "הבריון
'דמשק גם סומכת ידה לצרף במשיך. ,הזמן
לברית זו את הנוצרים, וכנראה מאמצת את
תביעתו של נשיא לבנון לשעבר סוליחמן
הרגניייה להפיל ;את הנשיא הנובתי אמין

ג 'מאייל.
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רייגן: גם הגידול באפי
סרטני - אך לא מסוכן

נשיא ארצות הברית רונאלד רייגן
אמר אתמול, בי הגידול הזעיר שהוסר
מאפו הוא פרמני, אף מדובר בפרטן עור.
"זהו סוג שביה ולא מסובן", אמר הנשיא
והוסיף כי הגידול נבע מחשיפת יתר לש-

מש.
כאשר עבר ניתוח להסרת גידול סרטני כ־

מעיז־ לפני כשבועיים, הודבק לאפו של ה-
נשיא אגד מדבק (©לםטר), שהחזיק צינור
ושחןחדר לאפו. הפלסטר גרס לגירוי ולהתנפ-
חות הגידול שבאף. 'הנשיא ?האמריקני, ש-
̂וגה 'במסיבת עתונאים אתמול הופיע לרא
מאז אישפוזו, !הבטיח לבתבים כי רופאיו אי-

נם רואים שום צורך בבדיקות נוספות.

,לא לנחות בדאלס'־ שמע
הקברניט לפני שהתרסק

?ברניט מטרפ תבדת ,,דלתא" י,יהל
הוראה שלא לגהות ממל התעופה של
דאלאם ביום שישי, כמה דקות לפני ש־
יןטגזוס התרפי! וגרפ למותפ של 132
!נמעיט ואנשי צוות — זאת גילה אתמול
פטריי, פרפיי, ראש הוועדה הממשלתית

החוקרת את האסון.
הודעת מגדל מיקוח נקלטה 'היטב בקומ־

סד. השחורה 'של מטוס ה"טרי"םטאר",' אולם
הודעת אישור של 'הטייפ לא נקלטה.

מן !ד־חקחחה עולה, כי פקח טיסה ותיק
שראה את המסרס מתקרב, הבחין כי המ-
טוס יטם נמוך מדי ומהירות גישתו קרובה
מדי ולכן הודיע לקברניט: %לתא, לך מס־
וביב". עוד נאמר, כי יתכן שמטוס םילון קטן
שינחת ?זמן קצר לפני כן, הפריע לקברניט

לבצע גישת נחיתה מסודרת.

שלושה מסיתים נעצרו
לפנות בוקר בשומרון

מאז אכינועה כד־יוהן!
שירכיה צעירימ מאיזור ה־
'*זמרון, 'בפעלו כאוניבדביבת
אל ננ'אח, ;עצרו הלילה על-
פי צו מעצר מי;ד,לי, דזד"זפ
,בידי אלוף פיקוד המרכז, אלוף
אמנון שחק, עקב סעזדבותפ
*פעילות הקשירה כאידגוני

המחבדיס..
ודנזלושה — מהמוד אבדול
ג'לול איסמאיל רמדאן, חסן םא־
לם עלי איוב ועבדול רהים עב־
דיל לאטיף מיחמד מעאנה —
הם פעילים מרכזיים לטובת אי־
רגיני המחבלים באיזור השומרון

ועסקו בפעילות הסתה.

9 מחברים minimi ב"עיסקה
יאלצו man את האדן

מהלך עיפקת חילופי השבוייפ,תשעה מהכלים ששוחררו ב-מאת אבינועם כר־יוסןז
יילאצו לעזוב את הגדה המעי
דבית •בעוד שבוע לאחר שלט-
ענת השלטונות התכדר כי אין

כפיס חוקי להשאדותט.
. 'בתשעה מתוך 31 ה- !מת,בר
מחבלים המשוחררים, שלא היו
ברשותם תעודות זהות, שחולקו
לתרשיבי השטחים על־יזל המש-

טרה. .
המנהל האזרחי האריך עד פה
את אשרות השהייה בדי לאפשר
להם להוכית את שייכותם ל־'

אזזד.
משטרתי שהיה על הכביש לא ר־י

חוק !מהצומת.
שם סיפר מה שאירע, והשוט-
רים שתגיעו למקום .התירו את
הפועל הקשור והחלו בסר'זקות ב־
בל הסביבה. נגרם נעצר איש.

,פרשת אלביך
(סיף מעמוד 1)

החקירה בפרשת 'החשדהת נגד
,אלבין התרחבה אל מעבר לפעו-
לותיו •בחברת ההשקעות "פרחון".
!בישלוכ מסוייס גחקר חשד .כי אל-
בין העביר לחשבונות פרטיים ש-
לו חבילה של עשרות אלפי מנ־
יות של !חברת "מחסני ערובה"
שתחחזקו על ידי חברת •ההשק-
-עות "פריון", וזאת בסמוך לתקו-
פה שבה הנפיקה "מח©ני ערו-
בה" מניות לציבור. לאחר ההג־
•פקד, של ההברה שזכתה •להצל-
תה מ־ילד,, רשמו, ממניוונ הללו
? לפי עליוות ?שערים חדות בבורסה.
אחד .החשדות, מטר אלבין •את ה-
מניות חללו וגרף רווח העז'לה

על שני מיליון דולר.
!בספטמבר 1964, כאשר !נתגל-
תה !הפרשה, !פנו(אנשי אייזגברג
לאלבייז ודרשו, כי יחזיר !את ה-
מניות ל"פריון". ובעקבות כך ר־
בש אלבין 'מניות ב"מחסני ערו-

גה" ווהחזירן ל"&ריון".
,אתמול ונודע, כי חקירת המש־
טרה התרחבה גם לכיוונים נו־
,ספים הקשורים .?בפעילותו של
אלבין בחברות שבשליטת קבוצת

!אייזגברג.
על פי הערכה אתת, שלפי ש-
עד, 'לא •אומתה, בוחנים עתה אנ-
שי המשטרה !את פרשת הד,ש,תל־
?טות •של קבוצת אייזגברג על ק-
בוצת? הטקסטיל האמרי'קנית "יו־
,נייטד מרצ'גט", וכן על פעולות

אחרות בהברות נוספות.
סגן ראש אגף החקירות• ב-
מטה הארצי של משטרת
ישראל, תת־ניצב יגאל מרכופ
עומד להשלים הכוקד את ה-
חקירה בעניו הנשיכות בהן שפ
מיכאל *לכי* ?ץ לחייו• תנ''ץ
מרכוש יגיש את הדד'יו, בכל
הנראה, ככר ריופ למפכ''ל ה-
משטרה רג־ניצכ דוד קראום.
תת־ניצב מרכוס קובע במסקנו-
תיו, כי מיכאל אלבין שהה בחדר
חחקירות של היחידה לחקירות
חונאח, לבד, על פי בקשתו. ב־
דו"ח שיגיש נקבע כי החוקרים
לא יכלו לצפות, כי בליבו של
אלבין גמלה ההחלטה לשים' קץ
לחייו ומשום כך יצי8תם מהחדר

לא היוותה חריגה חד־משמעית מ-
ההוראות המשטרתיות הפנימיות.
על פי הדו"ח מקובל במהלך,
חקירות מסוג מסויים לצאת מ־
חדר החקירות ולהותיר את הנחקר
לבד, וזאת אס לשם התייעצות'
פנימית של החוקרים או משום
סיבות אחרות הקשורות למתלה

?החקירה.
הדו"ח יקבע חד־משמעית כי לא
היה בל מעשה פלילי הקשור לי'

גרימת מותז של'אלבין.
אתמול התחוללה פרשה זוטא
במטה הארצי של? ' משטרת־ייישראלו
בעקבות הידיעה ב"מעריכ" בדבר
הא2הדה ששיגר סגן ראש היחידה
לחקירות ;הונאה נורמן פייט לבית
המעצר באבו־כביר, לפקוח עין
אל אלבין שכן הוא עלול לשים

קץ לחייו.
ראש אגף החקירות במטה ה־
ארצי, ניצב יחזקאל קרתי מינה
את סגן־ניצב אמנון שאלתיאל כ-
"קצין בודק", אשר ינסה להתחקות

על מקור הידיעה.
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אתה רוצה להתקין עמוד If י 'תקשורת קוית ואלחוטית,
f שאיבת מים, הפעלת מער־ M תאורה בחצר? יש לך צורך 
בתאורה לאורך הגדר או J ־.5 מת חקלאיות ותעשייתיות
בצומתי היום ניתן להפעיל 78 ניידות ואספקת חשמל
כמעט כל אבזר תאורה וכלי |; ביתית מלאה במקומות
חשמלי - ללא צורך בחי־ 1 : שאינם מחוברים לרשת
בור לרשת החשמל הארצית. I הארצית - כל אלה ניתן
מערכות תאי השמש של 1<; לבצע ביעילות, באמינות,
סונרקו, מייצרות חשמל §־/ ובמשך שנים רבות תוך
ישירות מאור היום ומפעי־ 1 '!' שמירה על איכות הסביבה
לות בעזרתו תאורה או ?j ,; והשקט - וללא הוצאות
' שוטפות בעזרת המערכות I • כלים חשמליים בכל שעות 

סונרקו. היום והלילה. ל| י של
תאורה דקורטיבית, רימזור ין אמ אתה מעונין בפרטים
והארת צמתים, חישמול !|^ נוספיט - צתוג אלמו ונשמח

גדרות, הפעלת מערכות | ־ ליצור אמן קשר.
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רח' הבנקים 8, חיפה 33263, טל. 04-526241

שלום רב,
אני מעונין בפרטים נוספים על המערכות שלכם, בתחומים הבאים:

ם תאורת שטח ם בקרת מערכות השקייה
ם חשמל לבית ם מחנאות ושייט

ס הפעלת מערכות קשר וניווט ם רמזורים, תמרורים ושילוט
ם הפעלת מערכות חקלאיות ם טעינת מצברים.

שם חברה טלפון
? י ? . י כתובת _ —— : 
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עיצומים
(םוף מעמוד 1)

הסניפים המרטייס של הבנק
בשלוש,הערים הגדולות יהיו פתו-
חים לקהל ?עד 1Z30 בצהרים, ב־

מוקם ,עד 30.!1 כרגיל.
,הוועד ?הארצי של עובדי !בל"ל
החליט עוד, כי החל מהיום לא
יעבירו העובדים דואר פנימי ל-
הנהלה וגי מרי יום באי'וור אחר
לתסנםו חברי מהעדים המקז'מייס
והאזורים לאםיןפוות מחאה־ היום
קהלה כיגום הזח, כשעות העבודה

םא?זור תל־אביב.
!בליןל הוועד הארצי שיל ערםרי
.י תוספות תוםע מן ההנהלה לשלם
שכד לפי ?הסכמי השכר שנחתמו
בשנה שעברה ?הכן לטעל בנושא

העלאות •בדרגה.
דובר •בנק לאומי יאמר אתמזל
בתגובה, כי כל עוד אםור על־
!תקנות שעת הרום לשלם חד ידי
ספות שכר, אין הנהלת.הבנק יגל

לה לעשות כך.
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החברות
ביולי !קשיים

, ,מאתיפו*ד,<מער*ה" .
. ?עליה חדה היתזז במחלף חודש יולי, ה־
»י טפמר ההפרות הנמצאות מןעזיימ, ? על ־
*תמי הגירת '"דן אנד פרדפנזריט" הצטרעו
ביולי 'לרשימת החברות 'בקשייה 206, בעוד
ונמלטו מטנה .,21 חברות. 'בשד הפל.מוגה

renin זו? עתה 961 הגרות בקשייפ.
י מנוהל חטיבת. מידע עי&קי בחברת "דן אנד
יבדדםטדיט", אייל ינאי, משר כי מרבית החברות
והעסקים 'ברשימה !סובלים מקשיי נזילות חמו־
רים, !פיגורים בתשלומים ואי ביבוד התחייבות
!פיננסיות, 15 אחווז מהחברות נמצאות על סף
כ^נס נכסים. ' הפסקת פעילות, שיתק או מינוי
גם נמצא שמעשרה אחוזים מהחברות ואינן עומ-
,ביצוע פרו- דות 'בהתחייבויות לאספקת סחורה !או
ייקטים *עשרה אחיזים !מההמרות נפגעו לאהר

צימצום ירסנוי בפעילותן.
גמםר בי גדל ?השנה מספר החביות .הזרות
המבקשות מידע על חברות ישראליות. גיחיל זה,
בשיעור של כ־30 אחוז, ,מצביע על כך, שתב־
רות זרות נוטות כיום לבתון טוב יותר את מצ-
יבה של חברת ישראלית לפני מתן אשראי או

החקשדזת עיהקית כלשהי.

על עמדתו בענין "דנות,,,בנק לאומי,, יחליט היום
היופ ייששפו הדיזגיפ בין גני, ישראל ץ לגין
,<בגק לאושי" פיחפ לתנאים שנ5!כעו יעל ידיי הגנ?

המרכזי לרצישת הכרת השקעות "תות".
?בבנק לאומי מתכוונים לקבל יההלטה אם לפעול על

פי :תנאי בנק ישראל או לבקש מינוי גונס נמים
,,בנק לאומי" הבהיר ,אתמול, כי בתנאים שזעצגול"דנות".

.את "דנות". מצד בנק ישראל, <א יוגל לרטש

מחסור המור בדירקטורים
פעילים במפעלים של
"כיימיקלים לישראל"

מאת'דוד ליפקין
?חלק מהחברות של הקונצרן "כימי־
?לים 'לישראל" נותרו במעט ללא די־
ורקטריוניפ עפ 'חבריפ ©עיליפ. קיימת
הכנה שאי אפשר יהיה? לפנפ את מזע־
צות? ?המנהליפ, בהיעדר קוורום מת־'

איפ.? ?
,במשך ?זזחודשים האחרהנים סיימו חלק
מחט־'" מועצות ,המנהלים של חחברות־
הבנות של !כי'יל את כהונתם. דירקטוריון
בי''יל מינה דירקטורים חדשים וחידש מי-
נויים של אחרים. •אולם רק חלק ממינו-
יים אלה קיבל את אישור •השרים, יצוווק

מזדעי ואריאל שתן.
'רוב !המינויים מתעכבים בשל? חילוקי

דיעות בץ השרים 'ביחס למינוי חברי מד
עצות מנהליים בחםרות ממושלתיוןת. :,

בדירקטוריון •של תופעה זו 'קיימת גם !
כי'יל. בגלל העיכובים בחידוש מינויים של
דירקטורים •מאישור, וקביעת ?מעמלם,חדל־
war/?/,"ד .'טמעל. .מדייקמלרזפ.. שיט, ה1לר
.של. .עבודתי ה- '?הדבר משפיע .על !היעילות '•? ? • " • דירקטוריון. .
?מתברר גם, כי ,דירקטוריון. כי"ל אף
אישר את הגחלת הון ,המניות של מהפר
חבחות־בנות ?ומתן ערבויות בהתאם לצר-
כים !הספציפיים של פל חברה. אפל !גם
ועדת השרים 'לעניני כלכלה. 1החלטות אלה טרם אושרו •במלואן על ידי
מצב m מכביד ,על פעיולותן •של החג־

רות־והבנות.

הסוכר התייקר בחו"ל
ייתכן שיהיה צורר לבטל את הקפאת מחירו בארץ

מאת יצהק דיש

ו"ל עלו בימיפ
י
? ?מהירי• הפוכר פח

!האחדזניפ בשיעודיפ !תלוליפ וייתכן
כי יהיה צורך להעלותפ גפ כארץ,

'למדות החקבאח.
לפני הקפאת .המחירים •היה המחיר ?ב־
חדל 88 דולר ?לטוגה ובסוף השבוע שעבר
הוא הגיע ל־1,10 דולר !לטונה. המחיר ,ה-
מוקפא לסוכר !לצרכן ,בארץ הוא 400

שקל לק"!ג.
'בסבי'עת המחיר היראו בחשבון הוילה,

ל.אחר.?;;.שמד 'גם. ביטוח, אריזה .ושיווק.?
חשבים .הוצאות אלה,? עדיין .יש. ,מירווח
'גיכר. אולם ,העליה 'הגדולה במחיר &חו"!ל
"בי• "?ההקפאה' י שמירת מעוחהת את בעיית

ארץ•
ממשרד התעשיד, והמסחר נמסד בתשו-
בה !לשאלת "מעריב", !כי עוקבים אחרי
שינויי ?המחירים, אך !כרגע אין •שום מד
נח להתיר ?העלאת.המחירים 'לצרכן. צויין
•גם כי במחירים בחו''ל יש תטודות בשני?
תקופת . הכיוונים !והמגמה תיבחן על פני

«»v «1"ו.דז?. *ותו? '

היגעים וירידות
גם בצמודי מדד 1

. .מאת שובר "מעריה"
'בשוק המניות ההובשיות נמשכה
אתמול החולשה. ,עודפי היצע נר-
-שמו" בעיקר 'למניות ה"פהדוה!" ה-
מהבילות י בשוק.•.בכמה מניות "כ-
אחדות מיהרו פותריפ לפ־ ברות" .
פק את !עודפי זעיוקוש ללא שינוי
.עליות שעדיפ מתונות•. :בשער או תוך כדי
. ד,ו0נתה . !ההון תשומת חלב בשוק .
אתמול לשוק אגרות החוב. ביום ח־
מסתר הקודם !נרשמו, כזכור, עודפי
היצע גבוליים,' בעיקר לאגרות החוב
הצמהדזת •למדד. אחמול. היו היצעיפ
בעיקר לאג'יח הצמודות במ8 אחוז
למדד ולחלק !ניסר מהן נחשם שער

למוכרים בלבד". .
'במניות הבנקאיות שבהסדר יהיתה
נטית • לירידות שערים, שהגיעו במ-
ניות בעלות הפחיתות הגבוהה '•עד

1.5% ("םנק? לאו'מי").
גם האג''ח הצמודות ל!ד1לר ?היו הי־
צעים, אך היקפם ־ חיה ?נמוך יחסית
—ומיליאחד שקל — והשערים ירדו

ב־1.2%.
!קתות הנאמנות •המתמחות כמניות
הפיצו אתמול תעודות השתתפות 'ב־2
מיליארד שקל, אך במהלך המסחר
הסתמנה מגמת מעורבת, עם נטיה
ברורה לירידות שערים. ל־163 מניות
חנייהות ערך המירים 'נרשמו עליות
שערים. ומתוכם 56 עלו ב־5% או
יותר, ל־186 מניות וניירות ערך ה־
מידים נרשמו ירידות שערים ומתוכם
-70. ירדו ב־5% או־יותר. 70 מניות נס־

•חח• ללןא שיגור בשערים. מחזור נ ה־
עיסקוח במניות החודשיות חםחגם ב־

" " 3.3 מיליארד שקל•
:מרבית .המניות ד^שורות לקבוצות
אייזגבהצ ם&גו היצעים כבדים וירי-
דות שערי,ם. ה"צעים :למניות אף,הו־
פיעו בגלל הששות בקשר לחקיךת
המשיטרד, בפרשת מיקי אלבין. • .
לאגדות החוב הצמודות למדד הגי־
עו עודפי היצע. התחלתיים בהיקף של

' 7 !מיליארד שקל. אג"ח "!גליל", ש־
'נרשמו "מוםירימ בלהד" ביום ראשון,
ירדו עד 8 אחוזים. הערך חמתואם
שלהן נ-מיד .עתה מזה? שבנק. ישראל
יכול ליהנ&יק ולכן יש להניח שהחו-
דש יתקשה בנק ישראל למכור אג''זו

לציבור ולספוג כספים.
-אגיההת־החוב הצמודות ב־80 אחוז
למהד ירדו ב־2.5% ל־.5%. לואג''ה
הצמודות למט'/ח היה עודף היצע הת־
,חלתי של מיליארד שקל. באג"'ח "גיל־

בוע",היו ירידות שערים עד 2.4%.
!בנק ישראל החריד אתמול את.שעיר

הדולר היציג ב־0.5 שקל.
?ם הודעות הבורסה,

'לחברה 'ביצוע פרוייקט בהיקף כספי* "מווף" — משרד הבטחון מפר
. של 2.2 ?מיליון דולר. י

1* "ליגת" — ישראל באום ?הקטין .'אתזקותיו ב־268.8 אלף עזקל מ"ר
שקל ו־700 אלף שקל ע"נ אופציות.
•* "לכיש" — הוחלט לחלק דיווי־
דנד ,במזומן בשיעור 18%. יום .האקס
יהיה 'ב־8.85.,21. יום התשלום..-ב־.'
. יחול. מס? יסף 3.9.8s. על הדיווידנד

בשיעור 10.6%.
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של פרטי התכנית הכלכלית

מציע לממשלה להימנע בתקופת החירום םמ&רך התקציב: בעזרת
.מבנק ישראל הלוואות

• מאת שרגא מתל י
לא !תקצץ רי בתקציבה, שערי ' הריבית ישארו •גבוהיפ זזחפקפור העפקי יפגע. בבל"אפ והממשלה
שהקיצוץ ־התקציבי יהיה עמוק יותר, ניתן יהיה
להוריןד את הריבית הריאלית ולגרופ לדיפץ הריף

עתות של פעילות הפקטור הפרטי".
!כך הזהיר נגיד ?בנק ישראל, ד"ר משה מנדלבומ,
נדז'יזז על עליית ואמצעי- התשלום 'במשק שהגיש אחמול.
• הנגיד -קובע, בי כדי לייצב את שער החליפין יש
על מסגירות חשבר וחמחירים שנוקבעהת "חצלחת . לשמור
התכנית!חכלהלית תיליוחה במידה רבה בנחישות הממשלה
?בביצוע קפדני של &ר,טית ובראש ובראשונה בקיצוץ

הוצאותיה — תהליך ,הכרוך בעיטורי עובדים".

בהמלצותיו לממשלה אומר דיר מנדלבום, בי? שמי-
רה על מםנרת השוכר שנקבעה תקטין את ממזץ. ד.א!ב־
טלה. שכר ריאלי נמוד יחסית יגביר אח כהשר התחרות
של המשק והעובדים שייפלטו מהסקטור הציפורי:ז»סק•
שורים ,המייצרים לשוק ,המקדמי, ייקלטו ביתר. מהירות

מענפי היצוא. ,
הנגיד מזהיר, כ-י אס התקצקב לא ירווסן ?י דיר ילא
•בביקושים !המקומיים, יואל? בנק תושג הירידה ,הדרושה'
ישראל :לקיים שיעורי ריבית !ניבוהיס ובמצב זה ציפיות
הציבור ויציבות שער ,החליפין והרמה הגבוהה של הרי-
התפרצותו של האשראי במטבע חוץ.? יבית יזחייבו לנקוט •את כל האמצעים הדרושים' למניעת-
דיר מנדלבום קורא לממשלה להימנע מנטילת הל־
והאחת מבנק ישראל למימון התקציב בתקופת החירום.
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ארזים 1170* 115 20- 1.7-
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מ3נא 7650 ת3 98.5 750- 8.9- 3ונה 0ולל
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שניהר 5.0 5510 444.2 246+ 4.7+

? מזון וטבק
אמאס 8679 30 91.3 964- 10-

אסאס איפ 0.1 9227 16.7
אטלנטיק 1,0 737* 274.8 7+ 1+

אופ 1 470ת3 366.4 50+ 11,9- אטלנטיק
-10 -397 85.4 3H 0.ו 3573 גול1פריסט

גולזפרו0ט5.0 874תנ 311.4 60+ 7,4+
גולופרוסס אופ ו 739ק1 60+ 8.8+
זינק מנ ש 13700 ח3 40.6 8.7-1300-
זונק מ3 מ 14200 תנ 71.9 8.4-1300-
זנלנל 1.0 4400 191.3 150+ 3.5+

+ 1 +20 59 ;p75 5.0 זנלנל
פר"זה 1.0 4347תנ 462.5 483- 0!-
פרייזה5.0 2100 351.2 78- 3.6-
-0.1 , -4 43.2 7990 1.0 3ירה םמפו
5.0 4840תנ 174.2 440+ 10+ 3ירה סמפו

'<יהר 1.0 1340 485.2 30- 2.2-
יזהר א 5.0 680 631.8 20+ 3+

מו 1.0 הפסקת מסחר
מ5.01 הפסקת מסחר

סנפרוסט 1.0 - 7500 95 300- 3,9-
עלטז 13550 תב 107.6 850+ 6.7+
עסיס ב 0.5 23900 9.3 500+ 2.1+
אנגל 1 שקל 1735 76 55- 3.1-
שמו מבכ א 11856 חב (.149 10+1078+

? טכסטיל והלבשה
אוגרמרוש 3100 35,3 0(- 0.3-

אדגר אופ א 2800
ת3 329,5 84+ 10+ אופיס1.0 927
אופים אופ 1 1875 תב 43.2 253+ 15.6
ברוד0.( 6400תב 104.8 600- 8.6- אופנת
3רוד 5.0 3500 261 80+ 2.3+ אופנח

אפחו 1.0 הפסקת מסחר ?
אפתואופ! הפסקת מסחר
ארגמן דג ש 5070 95.4

אחא ב 1.0 ה03קת מסחר
אחא ג 0.1 ? י הפסקת מסתר

דלתא גליל 1.0 2750ת3 206.4 301- 9.9-
דלתא גליל א 3.0 2395 98.2 75- 3-

מסויוח מאוחז 1 לא נסחר
מטוייחמאוחד5 לא נסחר
ממויוחאופ! לא נסחר
וי0לגו1.0 ?- 1550 174.3

ו'0לגי 5.0 1080 128.9 40- 3.6-

השער המחזור ולשינוי השינוי
המגיד, אממזל נא̂ל היומי יץזמ'

ז»ל ע"נ נ1י,וד1וו כאחוזים

ודזינוז 1.0 2310 80 90- 3.8-
זיקית 1.0 1573 ק! 75+ 5+

ןיקית 5.0 799 85 1- 0.1-
8יביטו3 1.0 388 1494.9

טי3-טו3 אופ 1 340 449
+5 +118 1p 2470 1,0 יומאר

תב 85.9 189+ 10+ לוחיה 0.1 2079
לודזיה 0.4 461 1771.2

1.0 י 428 3307 15- 3.4- ליגת
ליגת אופ 1 565 תב 293.2 35- 5.8-
מיפ גליקו 1150 ת3 855 99- 7.9-
גליקואופ! 2620 183 10+ 0.4+ מיפ
מקט 0.1 27000 46.5 1231 + 4,8+

מקט 0.5 6060 204.5 120+ 2+
עיט 1.0 10550 80.1 250- 2.3-
עי8 5.0 4650 97.8 10+ 0.2+

עמק סריגה 1 שי 1914 175
'פולגת א 0.1 5440 ת3 212.9 440- 7.5-

ת3 438.6 220- 7.6- פולגת 3 0.4 2670
פוליגוו א 0,5 4670 175,3 69+ 1.5 +
ת3 1310 92+ 10+ פרגוד 1015
שלדינה 1.0 10650 72.5 100+ 1+

רוגו1יו1.0 3800 646.5 2- 0.1- תעש

? מתכת ומוצריה
אוקסגוו 5.0 1725 117

אוקסגוואופ! 1360 78 30+ 2.3+
אורדו 0.1 13790 198.7
אורזו 0.5 11568 56.7

כ3לים ש 16308 מק 777+ 5+
התכוף 1.0 5410 190.7 50+ 0,9+
התכוף 5.0 2140 •105.8 10+ 0,5+
תנ 2409.7 93- 10- קופסאות פח 1.0 837

-4.1 -30 1175 700 5.0 קופסאותסח
? +0.6 .) +5 1007.9 860- 1.0M1BI

מורגז אופ א 800 250 15+ 1.9 +
ת3 209.8 118- 7.8- מתכתס7ום1.0 1400
מתכת סדום אופ! 1050 373,7 20- 1.9-

+ 5. 1,0 11548 ק1 550+  «יוו כבלי
נבלי VX( 5.0 3494ת3 445,7 433+ 14.2 +
+2.3 +21 961.6 930 1.0 קדמני

קומני 5.0 311 2710.3
ת3 56.4 360- 10- נחושחו 0.1 3230

נחושחו 0.5 1250 חב 205.7 166- 11.7-
עדו 3.0 3250 404.2 154+ 5+

פקר פלדה 1.0 4180תב 53.5 380+ 10+
קינג 1.0 8250 62.9 250- 2,9-
קינג 5,0 4230 120 70- 1,6-
קליל 1.0 2790 75.7 60- 2.1-

?ליל 5.0 "1060 59 21+ 2+
שלדות 5.0 2340 49,3 50- 2.1-
חעשיוח לכיש 1.0 1830 389.4 60- 3.2-
תעשיות לכיש 5.0 770 חב 266.2 55- 6.7-

? מכונות, חשמל, אלקטרמיקה
ואופטיקה

+2.3+10O0O 11.1 454000 3.0 אלביס
אלקו 0.1 3970 35,2

אלש 0.25 ש 2400 242.4 120- 4,8-
אלקו 0.25 מ 2560 152.4 80+ 3.2+

אלקטרה 0.1 14250 0.3 750- 5-
אלקטרה א 0,5 6900 39.2 100- 1,4- .

אלרון 3.0 435600 8.8 ?
ארית 1.0 41000 122.3 4,9+1900+
ארית אופ 1 41400 תב 14.3 9,5+3600+
נללחעשאלקטרו 2750 3417.7 30+ 1.1+

ספקטדוניקס 1.0 2090 393.9
ספקמרוניקס 5,0 1450 427,2

ספקמרוניקס אופ 1 28499 1.2 5-1500-
פויכטינגר 1.0 2460 64.6 60+ 2,5+
0וינטו«ר5.0 1179 חב 544.1 131- 10-

«יקליו 1.0 5932 53.9 100- 1,7-
ציקלון 5,0 2002 103.5

ק«נשטיואדלר,1 3096תב 451.7 290+ 10,3 +
ת3 604 120+ 9.2+ ק«שמיואדל5,0 1418
ת,א,ת. 1.0 3842ת3 142.1 280+ 7.9+

ח.א,ת. 5.0 1340 403.4
37.9 12301 1 ח.א.ת.או0

חזאה 3400 144.1 80- 2,3-

? מוצרי בניה
אי.פ. תעשיות.! 1810 158 22+ 1.2+

אלקול 5.0 3900 288.4
אקרשטיין 1.0 6984

א?דשסייו 5.0 4500 32 100- 2.2-
בסון חזיר 1.0 לא נסחר
גטי! חזיר 5.0 לא נסחר

יד-טון 1.0 3465 30
נד-סןן 5.0 946 151.1
נר-טו! אופ 1 838 405.3

-0.7 -10 508.6 1439 1.0 המ0לול
המסלול 5.0 810 355.4 4- 0.5-

המסלול אופ 1260 60.2( 80- 6-
מדימאמגסמ 0? 1 16000 34,8 656+ 4,3+

5.0 1965 תב 129.1 104- 5- טרומאס3סס
מ.ל.ס. 1,0 1082<י 123 10+ 0.9+

מ.ל,ט, 5.0 401 394.2 19+ 5+
מווול השק בתעש 1895 ת3 206.5 300- 13.7-

השעו המחזור השינר השינוי י
המניה אחמול כאלפי היומי מיזמי ן

שהל זן''נ ננ8ודוח נאחחיס

מוזאיקה ולפמז 1 20340 3 329+ 1.6+
+5 +635 1P13335 5 ולפמז np^rm

? תעשיות ומוצרים כימיים
אגו 5.0 ? 12192 30

אליאנס 3 580 ת3 244.4 53- 8.4-
-3,3 -200 20 5920 1,0 תעשיות ,;ל
-4.6 -110 . תעשיות5.0 2270 60 גל

זקמטר 1.0 3765 35,6
זשניס 0.1 9694מ2 510- 5-

זשנים 0.5 ? 3100 ת3 372.3 220- 6.6-
הימה נמיpל 10,0 1350 1876.7 10- 0.7-
+10 מגעש 62205תנ 516.6 5655+

+10.7 טבע אופ 4 58505 תנ 61 5655+
3A 433.5 115+ 10+ י 1265 1.0 לי1!«ק'

ליפסקי אופ 1 2160 97 79+ 3.8+
-4.7 ים המלח 29500 503 1450-
פטרוכימיים 10,0 286 619025.4+ 2.1+
מ?סימה 1,0 3325 22.6 175- 5-

מקסימה 5.0 1800 38 "
ת3 20 210- 9.6- אופ! 1980 מקסימה

+5 +220 1p 4620 1.0 3מי?ל 1קה
סנו 1.0 7500 15-3

סנו 5.0 ? 3800 10
קדם כימיקל 1.0 4000 5

אופ! 3451 90 50+ 1.5 + קדםכימיק
ח.ג.ל. 1.0 1559 « 632.9 74+ 5+

ח.ג,ל. 5.0 727 373.6
«יא 5.0 5550 16.7 250- 4.3-
פרוסארום 10,0 17550 87.8 600- 3.3-
חרו א 5.0 2700 346.8 30+ 1.1 +

? עץ ומוצריו, נייר ודפוס
+5 +200 1P 4190 1.0 זפרון

זפרוו 5.0 י 1902 ת3 52.9 248+ 15+
-0.6 -9 50.2 '1ז.מ,ן. 1.0 1440 '

ח.מ.ן. אופ 1 1270 130
'אח 1.0 3060ת3 70 180- 5.6-

יאה אופ 1 6603 10
ל3יזי אשקלוו 1 449 מ1 23- 4.9-

ל. אשקלון אופ! 708 1178.7
מולט 3 0,5 13800 37,9 7.9+1005+
+ 1.9 מפעלי ניר 10.0 106000 52.6 2000+
סקאנדיה 1.0 1180 298.6 60- 4.8-
ת3 4.5 200- 10- דים 0.1 1800
דים 0.4 891ח3 127.2 99- 10-

חעל 3 0.2 12850 257

? תעשיית שוגות
אלומית 1.0 6100 180 60- 1-

אלומית 5.0 3000 199.7
ת3 178,5 340+ 9.4+ אופ! 3950 אלומית
אנדיו 1.0 2900 286.1 15- 0,5-

אנזיו 5.0 1664 124
אנויו אופ א 995 157.9 10- 1-

חמישה יוד הססקח מסחר
חמישה יוד אופ! הפסקת מסחר

ת3 63.9 950- 10- זיקה 1.0 8550
!יקי, 5,0 3550 389,6 38+ 1.1 +
י"ג,פ1לק 1,0 8000ת3 23 500+ 6,7+
ה,ג,פולק5,0 3180 167.2 100- 3.1-

.-? השקעה בתעשיה
מר3זית3ו.0 4860תנ 363 540- 10-

כור ככ' ש 5395000 0.1 3.3-185000-
כלל תעשיות 978 3972.9 22- 2.2-
מאגרי טכנולוגיה 300 3148 9+ 3.1+
טננואיפ! 237 2387,3 10+ 4,4+ מאגרי

חברות השקעה ?
אוניקו ש 4530 330.7 70- 1.5-
אי1י3' פתיח 2.0 2645 1993,6 120- 4,3-
אינקונה 0.1 1705 ת3 264,2 100- 5,5-
730ת3 664,5 58- 7.4- אינקיגה 0,5 .
אלגרש 3555 77.4 21+ ,0.6+
אלגרמ 3400 45 70+ 2.1+

אלת ש 1840 394
ח3 50,1 142- 6,6- אלרןמ 2000

-5 אמישר נכי 40692 מ1 2142-
אפיק 1,0 33600 11 401- 1,2-
-0.9 -200 5.1 22400 5 אפ̂י
גחלת 1,0 1740 108,4 90- 4,9-

ח3רה לישראל1.0 2933מ2 154- 5-
תג 128 48- 5.2- לישראל5.0 875 ח3רה

וולפםוו 0,1 41000
וולפסוו1,0ש 14100 19.5 600+ 4.4+
+ 10 +762 60.2 3B אמפא א 0,5 8380

פועלים הש? ש 2740 300,1 110- 3.9-
בלל השק 4040 511.6 200- 4.7-

ש 4900 1385.8 150- 3- השק זיסקינס
ת3 62.9 313+ 6-3+ מזרחי השק ש 5300
ת3 28.6 755- 10- אגח124 6790 3?8ק 5ור
ח3 173.9 257- 10- חית! 1.0 2308

חירו! 5.0 429 1016.5
יצוא ש 6210 100.6

ירד! א 0.1 1503 455.3 71+ 5+
כלל 10,0 1701 224.7(

תנ 254,4 70- 6.2- 1060 50.0 כלל
לנזקי 0.1 8484תנ 74,1 771+ 10+

לנוקו 0.5 2992 105 ,92+ 3.2+
-1 130,3 5889 0.1 םגור

סגור א 0,5 2467מ2 30(- 5-
+5 +5) 3P1070 0.1 עוז השק ב
+5 +18 3P עוז השp ג 0.5 382

פז השק ש 15030 ת3 41.2 10-1670-
פמה א 0,1 4600 155.3

S

4.R U  x tin !an a •יזו->"M 'ייי»«

? מחקר ופיתוח
אמצעים מחוחכמים 1600ת3 113,3 100+ 6.7+

אמצעים אופ! 1310 60,1 50+ 4+
גליל טכנולוגיות 463 5153.8 10+ 2,2+

 ̂
חיפושי נפט ?

+5.7 +180 141,1 30 דלק חיפ' נפט 1.0 3330
זלק חיפ' נמט 5.0 1500 199.1 70- 4,5-

8ז חיפושי נפט 9500 157.5
טראויל 1.0 2136 ק! 102+ 5+

טראויל 5,0 691 145,7
ו 561 103,3 טראוילאופ

.י.א.ל. 5,0 1196 1285,4 י
.ו.א.ל, אופ 1 1170 1320 י

ח3 67( 207+ 10+ מ.ג.ו. 1.0 2279
מ,ג,ו, 5.0 647 1103.2 .

-5 -122 69,6 2303 1,0 סיסמיקה
םיסמיקה 5.0 696 925.3
סיסמיקהאופ! 540 262,6
פואויל 3 0,3 180( 262,6

צפיאמר" נפט 0.( 359מ1 19- 5-
+5.6 +2,5 Pנפס 5.0 47.5מ צפיאמר"

צפיאמרינפמ אופ 2 505 979.4 5- (-
נפמאש 760000 0.7 3+22000+

? גמיזת נקובות במט"ח
גזית מ 241 1+ 0.4+

nvma ע1י®?MMHi BaHn?
3% פלוווז מדי1ח (נליל)

קב' 201 השואה 3.43%+
-1143 20960 3601
-1041 19035 3602

קני 202 תשואה 3.52%+
-965 17620 3603
-875 16024 3604

קבי 203 השואה 3.69%+ .
-755 14551 3605
-726 13747 3606
-685 12717 3W7
-661 12068 3608

קב' 204 השואה 3.41%+
+375 11649 3609
+342 10498 3610
+335 10134 3611
+329 9832 3612

קני 205 תשואה 4,03%+
-157 8939 3613
-153 853a 3614
-145 7903 J6|5
-133 7384 3616

קני 206 תשואה 3.89%+
-174 7010 3617
-168 6645 3618
-156 6063 3619

קב' 207 תשואה 3.92%+
-143 5756 3620
-138 5463 3621
-126 4921 3622

קבי 208 תשואה 3.70%+
-214 4660 3623
-205 4400 3624

קב' 209 תשואה 4.05%+
-274 3930 3625
-257 3631 3626
-241 3364 3627

קב־ 210 תשואה 4.10%+
-168 3152 3628
-159 2950 3629
-152 2786 3630

קב' 211 תשואה 4.10%+
-197 2537 3631,
-189 2404 3632
-180 2269 3633

קבי 212 תשואה 3.47%+
-187 2084 3634
-179 1970 3635
-174 1896 3636

קני 213 תשואה 4.00%+
-145 1714 3637
-136 1594 3638
-127 1457 3639

קני 214 תשואה 3.54%+
-100 1268 3640
-87 1098 3641

קני 215, תשואה 3.90%+
-76.7 955.3 3642
-66.9 825 3643

קני 216 תשואה 1.47%+
-22.1 887.3 3644
-20.2 600.9 3645

%>4V מלווה מוינה (נליל)
קני 251 תשואה 4.79%+

-30.6 563.1 370 1.
קכ' 252 תשואה 2.72%+

-12.8 498,9 3702
קכ' 253 תשואה 4.00%+

3703 א' 395.9 9.8-
-8.6 340.2 3704

.קני 261 תשואה 4.97%+ .
186.1 3751

./•4 מלווה שתות
(90% ה01דה)

12300 217300 3101
-3515 )940(10 3102

קני 401 תשואה 8.60%-
+6572 200549 3J03

קני 402 תשואה 1.00%-
+752 186242 3104

קני 403 תשואה 1.30%-
+ 1180 176649 3105

קני 404 תשואה 6.05%-
+696 178841 3106

קני 405 תשואה 1.80%-
+698 173716 3107

קני 406 תשואה 2.29%- .
+666 )66289 3108

קני 407 תשואה 3,70%-
+662 166996 3102

קני 408 תשואה 0.00%+
+661 162226 3110

קני 409 תשואה 3.85%-
+ 667 164057 !Ml

קב' 410 תשואה 4.35%-
+633 160347 3M2

קני 411 תשואה 3.70%-
+673 169670 3113

קני 412 תשואה 0.75%-
3114 157386 ן63+

קני 413 תשואה 0.80%-
-632 151100 3115
קב' 414 תשואה %הס0קח נזסתר
3M6 ה00קת 00חר
קנ' 415 תשואה %הפ0קת «סחר
3117 הפסקת מ0חד

קני 416 תשואה 2.11%-
-4021 159998 3118

4%־6%־7% מלוות
פיתוח (80% ממוחו

קני 501 תשואה 2,36%+
+ 4117 124392 32M

קני 502 תשואה 4,65%-
+6316 137330 3202

קני 503 תשואה 3.00%+
+ 2)18 122946 3M3
+ 2154 120316 32Q4

קבי 504 תשואה 0.34%-
+3981 120458 J20J

ניונוע תלקי 67% .
קני 505 תשואה 0.26%+

+499 122445 3M6
+488 119597 32J0

קבי 506 תשואה 3.05%+
+3543 11)166 32M

I־g1rH תלקי 67%
+ 3620 1Q92B0 3212

^־ני1וע חלקי 67%
קני 507 תשואה 0.50%+

+ 1832 110199 2JI 3
+ J6S3 !06090 3214

קני 551 תשואה 3.40%+ .
+6603 )09004 3501

קני 552 תשואה 0.20%+
+6090 109363 3502
+5452 977B4 3503
) 5532 95890 3504
+ 5577 93346 3505

קנ? 701 תשואה 1.63%+
-2190 93745 3521
-2110 82978 3524

קב' 702 תשואה 0.30%+
-73 90289 3522
,-84 85192 3523

קני 703 תשואה 1.31%+
-1933 81460 3525
-2014 82058 3526
-1972 60134 3J2!
-1987 77653 3528

קני 704 תשואה 2.26%+
-1870 76038 3529
-1829 74263 3530
-1691 74126 353J
-1837 7)958 3532
-1695 75528 3533
-1765 69935 3534

קב' 705 תשואה 2.73%+
-1758 70921 3535
-1740 68318 J539

קני 706 תשואה 2.18%+
-1703 71461 3536
-1693 70«61 3537
-1595 66700 3538
-1649 66862 3540
-1590 64369 |S4!
-1647 64799 3542
-1556 60967 3543

קני 707 תשואה 4.49%+
-2991 58319 3544
-3024 57454 3546
3547 י 56480 2984-
-2964 55999 3548
-2927 54216 . 3550
-2839 52618 3551

קני 708 תשואה 2.71%+
-|3T7 586W 3545
-1338 55433 • 3549
-I2&S 50894 3532
-1303 50997 3554
-1303 50997 3555

קני 709 תשואה 2.45%+
+204 49214 3553
+ 177 42742 3571

קבי 710 תשואה 4.19%+
-2357 45722 3556
-2428 4395? 3558
-2330 44004 3559
-2272 41922 J560
-2233 41037 3561

קני 711 השואה. 4.20%+
-2527 4877 1 3557
-2393 43773 3572

קב' 712 תשואה 2.75%+
-I09Q 44198 3573
-1004 40606 J574
-1040 41033 3577
-951 37354 3J2S

קב' 713 תשואה 3.46%+
r2102 38377 3575
-2067 37766' . 3576
-1943 36241 3579

קב' 714 תשואה 3.56%+
-1780 34995 3580
3581 31932 1664 ד
-1566 29329 3582
-1489 27247 3583

קב' 715 תשואה 2.54%+
r!364 27075 3584
-1333 25493 3585
-1238 23182 3586
-1271 23330 3588

קני •716 תשואה 3,65%+ > ,;
3587 י- 22940 1224.ד"
-1139 20895 3591
-1131 20718 3592
r!119 20455 3593

קני 717 תשואה 1.78%+
-537 21921 3589
-524 20922 3594
-513 20015 3596
-502 19517 3597

+ 1 קבי 718 תשואה 92%.
.-529 21158 3590

3595 20106 515- י
5% מלוה פיתוח

וסוינה (נדיוח נפולה)
קני 101 תשואה 3.31%+

-2188 86903 2001
>־ני1וע חלקי 46% ...
-2155 65079 M02

« ני1ת תלקי 46%
קב' 102 תשואה 2.88%+

_+339 81863 2003
+320 77070 2005
+322 77544 20O6

:+3I3 75495 2007
קני 103 תשואה 231%+

-4413 87880 2604
-4338 80101 X09

קני 104 תשואה 1.08%-
2508 י 79396 320+
+316 78257 2012
+309 76499 2015

קני 105 תשואה 2.60%+
+315 76203 2010
+310 74726 20M
+312 75519 2013
+300 72521 2014
+294 70978 2017
+ 288 70828 2019

קני 106 תשואה 2.28%+
+ 105 76122 MU£

+91 76157 2018
קני 107 תשואה 2.99%+

-513 67983 2020
-489 65368 2022
-483 62164 2024

קני 108 השואה 4.05%+
+ 301 72066 2021
+ 283 67948 2023
+ 267 64018 2025
+261 62402 2026

קבי 109 תשואה 0.73%+
-1596 64284 2627
-1563 60963 2029

קבי 110 השואה 0,81%+
-1692 67939 2028
-1667 64965 2030

קני 111 תשואה 1.28%+
-3036 58658 2031
-2945 554B5 M33
-2782 51002 2035

קני 112 תשואה 2.20%+
-1464 60533 2032
-1422 57218 2034
-1344 52555 M36

קב' 113 תשואה 0.28%+
-1205 49964 2537
-1195 48244 2039
-1171 46096 2041

קב' 3ו1ז תשואה 6,10%-
+213 54686 M52

קני 114 תשואה 1.28%+
-1243 51733 2038
-1230 49700 M40
-1199 47253 2051

קני 114ו תשואה 4,21%-
+2546 540)5 20J3

קני 115א תשואה 6.02%-
+206 50537 2054 .

. 2056 47739 ־ 1566+ יקב' 115נ תשואה 5.80%-
קב' 115ג ח"ואה 6.90%-

-20 46017 KB2 .
קב' 5ו1ד תשואה 4.35%-

-839 36191 2*60
קב' 116א תשואה 1.51%-

rll69 46196 M55
קני 116ב תשואה 2.83%-

-1160 45238 205!
קני 1116 תשואה 3.92%-

+ 1431 43247 2059
קני 7(1 תשואה %!4.3-

-637 30007 2061
-60) 27735 . 2062
-593 26826 2063

פתוח 6001 99500 2500+
-2952 95457 6002 mnt

9207 פתוח 6003 1
פתות 6004 93582 2894-
אומוו גמוד דולר ריבית מנועה

קב1 601 תשואה 10.50% +
אדסזן 2501 139.1 0.1-

אומו( 2502 136.7
א1םי1 2503 132.3

קני 602 תשואה 10.50% +
אומו! 2504 131:6
אמוון 3505 126,5

קני 603 תשואה 11.65% +
אז0וו 2506 119.6 2.3-
אי«11 2307 115,6 2,1-
ומין «0זו וולו וימת קניעח

קני 901 תשואה 10.28%+
דמיו 7001 208.8
ו8וז 7002 202.3

קני• 9u2 תשואה 10.23%+
רמיו 7003 191.2

ו0ו70041 175.9 0.1-
קב' 903 תשואה 10.15% +

ומון 7005 166.9
קבי 904 תשואה 10.17% +

ומי! 7006 162:9
קב' 905 תשואה 10.20%+

דמיו 7007 151.6
דמיו 7008 143,9

קב' 908 תשיאו. 10.76%+
ומון 7011 120:8 2.1-

ומון 7012 116.5 2-
קבי 909 תשואה 10.90%+

ומון 7013 3"109 2,6-
קב' 910 תשואה 10.95%+

ו»1 7014 94:9 2.?-
נלנוק ריבית משתנה

<לבו« 6101 10836 3+.קבי 801 תשואה 3.55%+
נלנזק 6102 6511 59!-^קנ' 802 תשואה 4.05%+
̂קב' 803 תשואה 4.00%+

נלבוק 6103 5849 91-
,קבי 804 תשואה 4.03%+

-up 5 גלבוע 6104 6̂8
גלבוע 6105 5074 113-

/קני 805 תשזאה 4.03%+
גלבוע 6106 36?4 94-
גלבוע 6107 4749 92-

^קנ' 806 תשואה %»3.9+
נלבוע 6108 3419 1+

!לבו;;610 3260 19-
גלבוע 6110 3204 ן-
̂קנ' 807 תשואה 4.08%+

<לבו« 6111 2656 57-
<יבו« 6112 2571 56-

.קבי 808 תשואה 4.06%+
גלבת 6113 1762 40-

(82 תשואה *4.09+ י , .;קבי
.ז-13.5- י 18,3ז נלבוע ?6151 ?

גלבוע 6152 687.9 3<-
.קני 822 תשואה 4.08%+

נלנוע 6153 596.6 0.1+
נלבוע 6154 585.3 0.2+

.קב' 823 תשואה 4.06%+
גלבוע 6155 8.6ן3 4.$-

.קב• 824 תשואה 4.19%+ " י
גלבוע 6156 306.9 0.1+

,קב• 825 תשואה 4.11%+
-3,8 228.B 6157 לביע>
גלבוע 6158 216,9 3.6-

.קני 826 תשואה 4.00%+
1B4.1 6159 גלבוע

.קב' 827 תשואה 4,05%+
גלניע 6160 !:172 5+

גל5מ (616 166.3 4.8+
נלבוע 6162 149:8^קב• B28 תשואה 4.10%+
קב' 829 תשואה 4.20%+

גלבוע 6163 138 1,5-
גלבוע 6164 134.3 1,2-

.קבי 831 תשואת 4.10%+
גלבוע 6166 120.3 0.1+

Tirl 6167 גלבוע
'«בזע 6168 115,6

.קב' 832 תשואה 4.15%+
גלביע 6169 108 :

̂קב' 833 חשיאה 4,10%+
גלבוע 6170 101,9

שער* אגדות תונ



חתי ץ־מ*ף np בםיבםוה ה̂מ &b וזנה אבגוד , והטוו ;; :̂מ

Twmrito tm.im י
'«ימ wawar ומחתי גהל-אגיע, «זי»מ
.בי^מריגי חעיג"י וזגוז!אבגוד, קגעה »י*»ול
̂ון רועימשיץ,,ש4יויו<־«נו שי, ז?קכלו?«תיון •חע"גשטיייךר• י אחיווש^זר^^רמר
מינו ««עלי8 הדין של מניומ שהוא ר6ש
?&rap» «מויףן רו&ינשטייו וצמד ליןהוצמ
גיממ! זישלודמטנו אמ אכרהפ ,זאיו שופי־

מגעלוה!על,מגיוות אלה.-
!השופטת ומזה !את גקשו! ?!מוצת אמחץ רו־
גימיק #מיא צו מגזעו! עי«גע את רישוט
?nwisn ?וזמדדכי מכי* לאברהם מפיגמטיין, דודו,

על- שמוי של אנרוזפ רומנששמן. .
!nwnw *מיי קטמי! .טגמף, ־שעל גציגי קבו*
ןנת:ז*ד,תן, גיג<הה בגו *יורא www יין זבלתו
דוגי, אשת שר התקשורת, לשלט לאגרהש ran־
Ym שטיין ?*מרדני- יופמשמיין את ממןאות
ממשמ&י בםל 2 מיליון שמל, 'מנייזף הצמדמי

זמע"מ.
גיז urn" טענו' נציגי? wap ואחרון יגשי־געטימ
&בית!המשפט, כי •העברת המניות ממרדכי לאג*
חהם רובעשטיין ,תיגה •תמשך ,הקגיוגיה ביו as־

an דובמשטיץ, מרדכי !חעיגשטיין ואנשי ה*
עשקי'מ• ייגר ומילץ להשתלט על rrart י»0ינ•
שטיין.ועי!מרדכי רוגיגשמיין תיטעה «ת ?ןגמת
אהרון מגת מחמס,«<m זול- ה6ט1ילרכיש»\ז!ז
'מניומ• ?טענה גוםמת תיתת, שצי? לד&כמ !חיו •גפ
קטינים •מחתימתה ל!א אושרת עלייז* גיה ה־

 "- י י" «
מששט. - י

,השופטת !אמור ?יגלו! את ומענות פרקליטי,!?
של .מרדוכי רוגיגשוטיין, עיד""ד רמי הדר סין25?
מחמן, עילא הרתה ד־עעיןז מצידו &עת «ר"נ» דד
ר01כמ, !ו'שהקטעיפ לא ?נו ילא מסרו דגר ולגן
*א דרושי אמוור •0ית ו»מש«ט *צורו תקיפות

v י .י . jMwm ־
בתנובה להחלטת .גימ ד.משעט אמר,*ברהס
!הוגיגעוטיין, כי win מקווה שמהחלטו! תבי« את
מי «ש8חת אחיו אהרון להגין כי «הדרד-,הי
מש&טית ד«מ לוא ?ירוויחו w וגי הדרו היוזיזזד•
למתלר את ד&יעהוך היא דרד המשא ימתן והמ-
mm ,שרה. "לא י!היה מאושר ממני, כד אמר
שגגיע' ל«ז0ט6 שמנקמתיו יזמרו משמהותיגו לח-
יות ובימסיפ מ&וגיפ, כעי שהיו ביגיגו כל ת־

שניט".

את האניות שבידיו כדין־ :

יהן שווי חברות שמניות
נסחרות בבורסה גדל ב־5.3%

לפי סיכומי "םיקיוריטים־ניהול" 'לחודש יולי

שווי זזשונן של מחהרומ מפחרומ גבודפה
עלה היולי ב־376 מיליון דולר, 'ל־7.53 מיליארד
דולר. זהו גידול השיעור של 5.3 אחוזיפ. «ת־
הילת השנה עלה ,שווי ההכרות הנסחרות הכור־

©ה ה־1.05 מיליארד דולר.
מניתוח של וחברת ,,םיקיזתטיט־גיהול" מתברר,
1עןאם מנטרלימ ?את מניות והבנקיט •בהסדר, מסתבר גי
!ביהלי 'ב־ג88 מיליון דולר, כלומד השוק החו&שי •עלה
בשיעור של 42.9 אתוז. הסקטורים שבלטו בשיעור
הגליה .ביולי w :י !הבנקים של!א 'סהםדר — ב־60.3
אהוזז, תברות !המקרקעין — ב־6&5 אחהז, חברות ה-
השקעה — ב־8.!זז4 אחחז מכרות הנפט — ג־8.:61

אחוו. -
!החברות הגדולות !ביותר מקרב !המיניות החופשיות
היו ביולי./ "מפעלי ים המלח", "כור", "אלביט",
לפיתוח זזתעשיה", ,יהבנק הבינלאומי", "מגע" ר"אלרון", • ,,סלל ישראל", ,<אי.די.!בי. היתחח", ,<0גק

,,תימה בי'מיקליט".

'נפט חברי קונגרס ואילי
מארה;ב — במשלחת לישראל

משלהת הת 30 »יש, הכולילת ששה חכדי י,ונ"
»רה «מריקנייפ ואילי גפמ דהי השפעה מטי,פמ
ואולןלההומה, !תגיע !היזם ,לישראל המפגרת סיור
'לאיפור מידען המאורגן יעיל ידי הוועד למען אמ־

דינן ח3טותדז.
!הסיור הוא !חלק ממסע ,ש!ל הבעת תמיכה כישראל
דמחאה :נגד !השתלטות זעפט הערבי על השוק ה-

אמריקני.
והוועד למען אמריקח ?בטוחה הוקפ לפני כשנח,
כדי לייזום ולתמוך בחקיקת חוקים אשר יעודדו יצ!חר
. !עצמיים בארה"!. •גוף וח מודאג מאוד מן נפט וגיו
התשהעה ;הדגה שרכשו להם יצרני חנ!פט הערביים
בשוק הנפט האמריקני והוא רואה בישראל גורם

גיאופוליטי תשוב במדיניות החוץ. שיל ארה"ב.
חברי הקונגרס המשתתפים !משלחת הם: עוני
'<דמוקהט מקליפורניה); 'באמלר דריק (דמוק- קמלו
רט מדרום קריליינה); ג'מף דיוגוארדי (רפובליקני
מניו יורק); תומי רוכינ&ון (זחמוקרט מאוקלוהומה).
וכמו כן משתתפים במשלחת פקידים גכירים ובתז־
עם מגכ'יל ,הרכבת ,של טקסס ועווזרו והאישי של דד

1סנטור ואלפוגט ד'אמטו.
; ג',ו• »נשי הנפט הם מייקל קנטרל מאוקלויהחמה
וף ?קרמה ונהאיל רוטקו מתברת "דיטקו ?חשות' יי.
תומאס פריט מטקסס j ג'יי זיםם מ"איגטגיייטד
רםורםס". גם 'נשיאת "סנדי אייזנשטט"!המנהל הסניף

יהניו יורק, שלו, 'דוד מר. אילן, יהיו במשלחת.
? . ? ש,דגא מקל

a'15
"שיכון ופיתוח" לא מסרה

עבודות לפי מיכרזים
ההרת "שיהוו ופיתוח" לא הרהתה המפירת
עמדות על פי מיפרוים, כפי שניתן היה ל־
צפות •מחהרה ציהורית כה השוהה, אלא מפייה
חלק גדול מעהודותיה המו"מ'' -־ קוהע מהקר

המדינה כדו"ח י;ל ד,הדת "שיכון ופית"ח".
מבקר המדינה מזמ? ביקורת על אי• שיתוף
גורמימ עיסקיימ פרטיים בהקמת לןמרכזימ המס־
חדיים ד"גדוליפ. גפ לא הוקצו השטחים הדרושים
לשירותים ציבחרייט !ונמצאו הפרשי מחירים !בלתי
סבירים במכירת שטתיס מסחריים. ה2{5?ר מופיף,
פי גפ בתחוט התחדשות שיטות בנייה ושכלולן לא
תדמה ההבחה. הנםיונות שעשתה "שיפון ימלמיח"
לחדש ולייעל בתחום הבנייה היו מעטים ולא והכי־

אה לתוצאות משמעותיות•
? קובע י מבקר המדינה, & בתחום המכירות,
,וזיתה "שיכון ופיתוח'/' ערוכה' כראוי לקידום המהי-
רות ולעידוד הביקוש באזורי פיתות ובמקומות בחם
. מסתבר כי הוקמו ששנות לפי פרוגרמה ממלכתית.
מתווכים, בד& עובדים בכירים לשעבר במערכת ה-
שיכון הציבורית, הצליחו למכיר תוך ותקופה קצרה

מספר נייפר; של •דירות בשכונות אלה.
גדול בהתחש- י• מבקר המדינה גפ מצא פיגור ? בנות בין משרד השיכון לבין התבדה. •

"עמק" רכשה את
השליטה ב"גיליו מודח" י

קהוצת "עמל!'' רכשה את השליטה 'החהרת
"גיליו מודה''. המטרה היא לההדיא את המפעל

ע"יהזחמת הוו גופו*.
^גיליו מחדד," סבלה 'כמשך ד'שנתיים האחרונות
מחחסר חון. היא צברה הפםדיפ עקב הוצאות מימון
. "עמק" רהשה '40 אחווז נוספים ממניות גםוחות.
־•"'גיליו מרדח"? מרוברט ריישמן, שיקבל 25,000 וו־ •לד, בתשלומים '3משך12 חודשים. '

®&w מתעניינת
̂ אפ»יהה י::תוצ11־לשרא1:;־;4 נמכונוו

? ?־ 'ר1;«-0י ': ' . .
? ?? . ' ?•'?מאת הרוף.!מא^ץ ' : ? '.'- " ? ' ־-

1? :י1פיגיהג0תענייגיט 'הרפישת:ממינות י ל־ :

ןה^ראל;;ימ?-' ̂חפ »פיית;.
' י,הה»עה הסינית לרכישת:מכונות אפיזח תגיועה
כיוון: שאין ?: ?מאנגליה. לוארץ 'באמצעות:. הבחה ?
ה*עי0 מרגימ: 'באכילת' r.";orfr- אל)א.";אירז:~
0̂ י.והא18מדר־1»»\^מ»':י: כיי.'מ-הו4ות ; י - מניו1יפ
־: , . : , בשגיול התיידיפ. 
.מעל,' מאפיה י:!נד!*:,!בירושלים, !דני:«נגיל,: :
אמר.««ש,;:גתש!ממה ,לש,אלת ©חפר.,&עוי/ב"",כי
גלגד.: "שוט

1 ?mpx: ??גש,לג זח, בצעדי מיומי,
דובר מעשי עדית לא םו.כמ". ועט יאת"צימ 'אנג'ל,
x1\ לא ח»יה.?' כי. פמידה שהומעה תהיה רצינית,
,1לגצע:,"את,;,ר,מלאכה :וזלייצר ;30 ; בשבילו ,m!: ובשביל א&זיגיפ;'.? y s ;י!בעיה מבמות אפ"מז י;או*
̂מציןן, .הי"־גאחרונח^^לעל עריב n' ?מ־פויי̂י
פי י דיוותים" !ממקורות זרימ — התהדקו מאוד
.לטין,. ,קשרימ: אשר קשרי ,wc«rr־ !בין:ישראל
שתי המדינות: אינן 'נותנות,לחפ.אישור רשמי.

m f̂pn
אלפי טונות בשר עוף מוברחות

לשווקים בגלל עודפים
שר החקלאות הורוה אתמול למועצת הלול
לפעול לאלתר 'להפטהת יצוד השר פטמיפ רק
פהיקוי הצריהה זעמפגרת מיהפות הייצור. זאת
נו0ח הפרחות של אלפי טונות השר עוף לשוו־
קיפ,ועודפי פטמיפ קפואיפ הכמות של 10 אלפיפ

טוגות שהצטהדו המחפגי הקידוד-
,שד החקלאות, אריה נחמקין, החליט על נקיטת
'הריפים אלה, ל,אזזר שהתברר בי צימצום ה- צעדים
תמיכה הממשלתית !?בשר עוף ?גרם ?לירידה •בהיקף
הצריכה. במקביל !נמטד כי אלפי טוגות כשר עוף
חי מוברחים לשווקים, תוך עקיפת מערגת השורק
המאורגנת. לדעת שד ,החקלאות יביאו צעדים אלה
'בתוך מטפד ,חודשים 'ליציבות בענף יזצור הפטמים,

ללא יצירת עודפים או לגרימת הפסדים לחקלאים.
:בשבועות האחרונים •בשי- צרימת ,עוף קפוא פחתה
עור של 0%נ, !לאחר הקטנת,הסימוידיה הממשלתית?
'בדעת מועצת הלול להגביר מעתה את מערי ר&יקוח
ניידות י על יכל שלבי הייצור וכן להגדיל את מפפר

אהרן פריאלהפיקוה גחווכים למניעת הברחות.

40 מיליון שקלים -קנסות
על עברייני מחירים

40 מיליון שקל ־- זהו פכופ הקנטות
שהוטלו על עהרייני מהיריפ המפגרת השיפוט
המהיר המשד 25 ימיפ של הפעלת התכנית ל־
חפראת המשק. קנפות אלה הוטלו על ידי פתי
משפט השלופ הרחפי הארץ, העקהות מאות
היקורות שערכו מהקרי משרד התעשיה והמפחר

מושא מחיריה והצגת מחידיפ.
צוותות מתוגברים של מבקרי משדד התעשיד.
והממזר ערכו מאז ראשית חודש יולי למעלה מ־
15,000 ביקורות, שמתוכן נרשמו 1,400 דות"ות עבי־

רה ולמעלה מ-600 תיקיט הועברו לשיפוט מהיר.

+<?/ * - ? '? ? גייר חדרה 6% ?
אליאנס 2

+»A VA 9V4. אלרון
—% - ?:? 3y, אלסינט
+>/8 4% 4'/g אי,אי.אס

עץ לבוד , 30
תעשיות ליתר, 11

—V* 14 •יVi 14 םאיטקם
4!4 &A אינטרטארם
3 2V4, ו י תר

%+, 4% 4y« טבע
' . W4, 9V6 אלביט

12'A 12 אוסטרוטק
11 W2 אלקטרוניקה לישראל

'דאדא 9% 10 .,;, •
ג'ונם ' 1340.00 י 13.06— מדדדאו
זהב (סגירה בגיו־יורק) 323.00 דולר ד.אונ?)ית-־1.50+

בגיו־יורק) 6.20 דולר האונקיה כסף. (סגירה'
נמפר על־ידי "«ק הטזרתי המאוחד'

: ו ינ ת ו ח ו ק ל ל הודעה 
הפחתה בשעורי הרב«ת

ללקוחות
. החל מיום 1.8.85, יחולו שעורי הרבית
הבאים על יתרות חובה בחשבונות עו"ש

במסגרת מאושרת.
שעור חדשי שעזי שנמי

%-1 >a»pp0N %-גומיגלי ב . -̂a
342—447" 156—180 13—15

תוספת חריגות ממסגרת י מאושרת, ללא
miapn gn וישואר rnשנוי.

דרושים כלבימ
?BOBBBBBiBaKBKaBPaaaaaBHBMaaaHBaBi

מעוניינים לקנות פלגי עגודה:
• רועה גרמני • רוטווילד

* דוברמן • בוקסר
• וכלבים מעורבים מרשימים

הכלבים הדרושים הם: ממין זהר' הגיל
שנח עד שלוש שנים, ובעלי אופי חריף.

תמורת כלבים מתאימים
ישולם מחיר גבוה.

נא להתקשר לחוות "הדוד משה",
כפר טרומן, טלפון 03-9711111.

בכאב וביגון אגו מודיעים על פטירתו הפתאומית של יקירנו

אדריכל

עמיצור פורת '־ל
העזבעה בבית משפחת פורת, רח' המרגנית 58, רמת־גן.

. מתאבלים: ־
אשתו - שרה פורת

בנו וכלתו צחי ורחל פורת
מלכה פורת אמו-

אחותו ובעלה ־־ איטה ואורי ברק וילדיהם עידן ומירב
וכל המשפחה

_. ——————a—n— r̂nmmma———^—

עירית ן§| בת־ים
מזמינה את הציבור

לטקס קריאת מועדון הגימלאים ברמת־ייוםן*
על שמה של

אםתף בן־אביב לי
לשעבר חכרת מועצת דזעידיה

במלאת שנה לפטירתה,
הטקס יערף ביום חמישי, כ''א באב תשמ"ה, 8.8.85,
בשעה 18.30, באולם המועדון, בבית־הםפר "התחיה'/

רחוב רהב 7, רמת־יוסף, בת־ים.
 אהוד קינמון, ראש חסידיה

M^HiHHHHB aaaai^KH^HHBHHHi^HHHHHnHBaiVHQHViVHi îVHBWHIHHHHHSi

במלאת שנת לפטירת יקירתנו

אסתר בךאביב ז"ל
נקיים אזכרה, מחרתיים, יום חמישי, כ"א גאב תשמ"ה, 8.8,85,
בשעה 5.30 אחר־הצהרייס, בבית העלמין "הדרום", בגמל חולון—בת־ים.

מתאםפיפ ליד השער החדש.

ה ח פ ש מ ה

?^———BWliy il?? JIM—«MH IIIHMIIIII ן ??! IIHHiHJMI H—Ml

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו
.של בעלי, אבינו, אחי וסטו היקר.

ברקן <יב> פיטליק
הלוייה תצא היום, יום שלישי, י"ט אב תשמ"יה (5^6.8), בשעה 3.30
אחה'יצ, מבית הלוויות של מת־החולים בלינםון, לבית העלמין סגולה,

פתח־תקוה.
אוטובוס יעמוד, לרשות המלווים.

אבלים:
אשתו: ליבה

יבנו וכלתו: ד"ר סילביו ואות פיטליק
טו וכלתו: חוליו ונעמי פיטליק

אחותו: ג'נט
נכדיו: סיון, שירלי, מיבל, יניב

ונועה

BSSiffttflXmty' £1 r / JS^8
BJ rrJ™ ̂ BrAa W *mE ^^ ẐAJ B̂B ^ [ 09  i B

ן בכורוד ארצית בקרוב

נים בגיור " י נ ברית ידידי הגר תסייע, במTע ובהורכ̂ד מא כללכל המעו
̂ 78786^ כנמניי. ת.ד. 1m, ט21^ טלפוןתשלופ לפוניפ אליד- «K"J מ"ל. 3333, 61032, מלי 25853JBT78787 .41^ טלJ0 0̂18 .5''« *דa 4B324־U0

snsm ב:
צאו לחופשת קיץ

במחירי הנחה
מיוחדים לקוראי
.גובד«ה
?ולאב
הוסל־

* .
פרטים וחרשמח:

"מועדון מטיילי מעריב'/
,awn* מערכוג

קרליבן 2, תל־אביב
טל. 03-439207.

ת ו ריא ב ה ד  ר ש מ

משרד הבריאו!
מודיע לכל אדם שנוקק להעביר

נ03ד מבית! או ?ביה" ה
כי העברת נפטרים מבית הנפטר, או
מבי"ח לבית ההלויות, גם אחרי שעות
העבודה ובלילה, היא באחריות של חברות

הקדישא בכל רחבי הארץ.י
שירות זה כרוך בתשלום, עפ"י תעריף
הנקבע בתאום עם המוסד לבטוח לאומי.

חול! התכטץ והבניה תשמ''זז—1965
מרחב תכנון מקומי — הייוו!

נמסרת בזזז הידעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנקה
תשכ"ה—965נ, כי במשרד? הועדה המקומית לתכ1ון ול•
בנחה קריות, •הוגשה כקשה להקמת אגף קדמי בן שתי
קומות על עמודים ויציאות לגג, ברחוב הרב קוק 84, גוש

11564, חלקה 56, קרית־מוצקין.
מהות הםטיה:

1. הקלה של קומת מעל המותר.
2. חריגה מאחוזי הבניה ב־5 נ.73 *."ר שהם 1% משטת

!החלקה.
3. הקלןה ובמכה מבנה יציאה לגג. ?

כל המעונין רשאי להגיש 'התנגדות למשרדי הועדה
המקומית שד' ויצמן 5, קהית־מוצקין, תיך .שבועיים מיום

פרסום 'הודעה זו.
ע. לוי

יו''ר הועדה המקומית
לתכניו ולבניה, יריות

**י־ במלון תדמור^ שפשה ? ?
הרצליה חוףיים

במחירי מבצע

24,745 שסי
ליום (לאדה בחיר זוגי) גולל מע"מ

I לחזמנוזג: מלון תדמור הרצליה* ילדים בחדר ההורים *50 הנחה* לינה וארוחת בוקר
ן המבצע בתוקף עד 30 באוגוסט 1985.ן טל' 7832i־0$2.

י ועדת המשנה
לתכנון ובניה

מרחב תכנון מקימי
ראשל''צ

הודעה לפי מעי1* 149(1)
לחוק ההכנון והבניה

משכ''ה—1965
ניתנת מאת הורעה ני הונעה
?ועדת המשנה 5תכ;ו! וכניה
רא'«5"צ כקשר, ?מת1 הק?ות
' ארעית ב- ע5 ח5קה 19 (17)
גוש 3947 רחוב הטני5ה 24.
?פי תבנית מתאר/תוכנית
מפורטת. נמצאת הת5קה הנ"ל
בא!ור מנורים ה' ומותר ?ב-
נות ע?יה: בית מגוריה 2

סומות, 2 דירות.
בסשת בע?י הח?מה: הק5ה

'8? 10% לקו בניו צררי.
לנ? מי שיש התנגדות מאיוו
הינה שהיא לבקשה הנ"ל יו•
איל להגישה לועדה תור מועד
'15 יום, התל מי 01 פרסום 'מל

הודעה זו.
באפ לא תתקבל בל התנגדות
הבקשה בתקופה הנ"ל, תובא '

מ. ,ניצן
יף'ר הועדה.המקמגית
לתגנון וכגיה
? תמזויו לציץ



,פטירתו של בצער רב אנו מודיעים על
ו ונ יקי  ? ?

אליהו צייג
בן מנשה ז"ל

הלוויה תצא היום, יום שלישי, י"ט באב תשמ"ה,
6.8.85, בשעה 11.30 לפטז"צ, מבית המנוח,
רח' אבא הלל 45, רמת־גן, ותתקיים בשעה 13.00
, בבית העלמין בשיכון הוותיקים, נתניה.;,,;י

?־ תחבורה תעמוד לדשווז' המלווים.' '?
י  המשפחה המתובלת ,

חלפה שנה מאן נלקחה מאתנו,
אשתי, אמנו וםבתנו היקרה

מדתה
מרקוביץ ז"י
נתייחד עם זברה בעלייה לקברה

ביום חמישי, ב"א באב תש«"ה (8.8.1985),
בשעה 4.30 'אחה"צ, בבית העלמין "הדרום"

בגבול. חולון—בת־ים. נפגשים ליד השער.
עזרא מרקוביץ

: סמדר ומיכאל אנגל
ידיו, יקרין

לדיי'ד בושה גרטי
אתד בצערך ובצער, המשפחז*

על מותו של!

ך '"י אבי
1

פרופ' רוזנפלד
וצוות פנימית ג'

המרכז הרפואי בלינסון
ammmmnnmmmmGmmmKam maB—MMmMmmMBMMK M̂mmmmmm

י

!̂ ??????H Hn̂ iaBa^̂ aaonn

קבלת
מודעות אבל

דחופות
טלפון 439111

יום יום, עד שעוז 14.00
(חצית) ב"מעריב" ת''#

דחי סרליבד 2.

מודעות משפחונימ^
דחופות

*ל ימי *י«» ה«יד«ווו «-

הלוו! החד.*
מתקבלות

24 שעות ביממה
̂־*»F)» ד"זנגוף
lit רח' דיזנגוף .

^^^ 
Jj^^ (מלבנות)

נתיבה בממש
בשיטת עיוורת

מלמדו
I2"a שעות

בבי"ס למסחד

..רימון"
דיזגגוף 5» ת"א. דח'י

טלפון 281985

הועדה המקומית לתכנון
ולבניה העיד חי6ה

דעה על־*י פעי1» ו ה
149 ,לרווק ןזתמון והמיה

? תשכ''ה—1965
' בזה .הודעה כי ד\־ גיתנת
גשה בקשה על ידי חברת
דגיה מנ"מ — לחלוקת ה-
הרהובות אנטורפךשלונסקי ימלקה 187 בגוש 12255, קרן
והולנד בשמנת הוד־הנרמל
לשני מגרשי בניר, נפרדים
בסטייה מתוכניות חפ/ 1141
ב' המראה את השטח ב-

מגרש בניד. אחד.
אפשר לעיין בבקשה .ב-
מחלקה ולפיקוח על הבניה,
.העיריה, רחוב ביא־ כבנין
ליק 3, חיפה,' !בימים א',
נ', ה' בין השעות: 8.00

.11.30 -
המעונין !להגיש והתנגדות
לבקשה, ?ימצייצז H>7v ה־
בתזבת דלעיל, 'תוך ,שבו-

עיים מיום פרסום זה.
איתמר ינוכיץ
.י' מחנדפ העיר

חוק התכנון וחמיה
? ,תשכ"ה-&196

מרחב תכנון מקומי המרכז
הויעה כרכר אישור שינוי'

תוכנית מפורטת
נםסרת בו ה ?הודעה, בהתאם
?םעיו* pin? 117 התכנון וה-
בנייה. תעוכ"ה—1965, כי הוו-
עדה הטחה ית לתכנון ואבניה,
הטדכז, אישרה, באישור טחזז"
שר אפניש, '8ינוי תוכנית פ•

פורטו* הנתרא.:,."'«ינוי:,תובז^
UOZZ/ BD '00? 'כניתיל טפורטת
0'Jitoi. 0הם!רד,?)טווי ̂ וא?דו,
,6725;' ,בשינויי התוכנית: גוש
'ח5הה 130, ־חוב הש5ווה, סב• עיקרי הוראות שינוי ,יוו• :י

התוכנית:
קביעת קווי בניז ?ברינת

.שהייה קיימת.
ההודעה ע? הפקדת שינוי ה-
תוכנית יהד עם התשריט ה-
מצורף. אליו, פורסמה כי5קוט
הפרסומים מס' 3125 התשמ''ה,
עט' 374, ובעתון בוקר."שער"
סתאדיד 19,12.84, ובעיתון ע־
.י ב "טעריב"' מתאריו־ 19.12,84
?בשפה העברית ובעיתון בוקר
יום יום" טתאריד 26 נוסו* "
?בדצמבר 1984. בשפה . העברית.
שינוי התוכנית האט!ר בצי-
רה שנה אישרה המעדה ה־
מחתית, ביחד עם התשריט
המצורף אליו, הופקר במש-
רה, וכן בטש־די הוועדה ה-רדי הוועדה המהווית האמו-
•;?עוי,ז 'בי, .ל-מקומית לתכנון ולבניה, וכל המעוניין ד,ל)אי ??

. ? בימ.ים ובשעות .ש- לא תשלום,
המשרדים האמורים פתוחים
ש ייי"י^ 1" ד שי
יו''ר הוועדה הטחווית
?תכנון ולבניה
. מהוו המרכו.

בצער רב *נו מודיעים על פטירתה הפתאומית
של יקירתנו

רבקה גרינברג
הלוויה תתקיים היום, יום שלישי, י"ט באב
תשמ"ה (6.8.85), בשעה 15.30, בביתי העלמין

במושב היוגב.

I המשפחה האבלה
י י

1לןמועיופוחןד! ™נבד־ג
משתתפים באבלכם הכבד על מותה וללא עת

של חברתנו

רבקה
בית מושב היוגב

ן ואיגוד הגימלאים
I , אבלים על מותו של

I סטל ראשון מימ.*
יוסף כהן דל :

v ומשתתפים בצעד המשפחה י |

jnaaru לאתי
אתך באבלו בהילקח ממך

אמך יי
מי יוזן ולא מדעי יותר, דאכה

הנהלת ועובדי
מורלין —!'חברה למסחר בע"מ ן
הנהלת מ?שלת שיכר לאומית נע"מ ן

אבליט על מות מנהלנו האהוב

שמואל דורפן
ז"ל

ומשתתפים בצעדה העמוק של המשפחה.

מתזורל"ג בית־םפר תיכון
עירוני הרצליה

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של
ו נ ר קי י

«» שלמון זאב
ז"ל י

על מועד הלוויה נא להתקשר לטל' 057-78370
אחרי השעה 11.00.

המשפחה המתאבלת '

.r .. ._ .

™ שמואל דורפן
משתתפימ כצער המשפחה

צוות המורים, העובדים והתלמידים
בבית הספר התיכון העירוני, בהרצליה

יי "צחק יוסף וילבומן
p זאה אליעזר ז"ל

הלוויה תתקיים היום, יום שלישי, י"ט באב תשמ"ה
(16.6.85, בבית העלמין הדרום (גבול חולון בת־ים),
919071י03 על שעת הלוויה נא להתקשר טל' 03-264822,

המתאבלים: אשתו: היגרה
זילברמן ומתיליה בנו: יעקב

בתו: חנה ושלמה אדלר
אחותו: דיני וינר, לונדון י

והנכדים

1 למשפחת ־דיודפץ
1 אתכם באבלכם הכבד במותו הפתאומי

I של יקירכם־ידידנו
^' *-!!ר^גדידז ! >'y ! » { !*!

'*M !*'*ה 
rrz 5 מ-דוד

שמואל חירפן"'
ועד ההורים המרכזי

j של בית הספר התיכון בהרצליה

I

II «1*ליוסי דהר3יצ'ו I

אמך "י
יבמ ישראל

? e'««» UYJI IW I
על מותו של

אל י'יל
שגיידר . אריק

מ. אבצוק ושוו? בע"מ
8אלקול בע''מ

משטרת ישראל
ואיגוד הגימלאים

אבלים על מותו של
רב־סמל (געו.)

יהושע זומר דל
I ומשתתפים בצער, המשפחה

g U
I 1 נצעד רב אנו מודיעים על פטירתה של
I אשתי, אמנו וםבתנו היקרה 1

בקן! פו7הותו| ו
הלויה תצא היו9-, יום שלישי י"ט דאב
תשמ"ח '(6.8.85) 'נשעה 2.00 אחה"צ מבית
הלמות העירוני רח' דפנה 5 ת"א, לבית העלמין

(גבול חולון בת־יס). "הדרום"

נא להימנע מביקורי תנחומים.

המשפחה המתאבלת

לטובי, היולדים ווהמושפחה
: % 1*ו1כם המומים וכואבים ־ ?; "r ?־־" ' :'

? ? ?-' י בהילקח י -? -• • ? ? ? ?? • י י: •; ?

7SK UJW
ציונה ויאיר אורןנטע ונחום אבידר
תמר ואלי אילוביץ
לאה וגדעון אריאלי

ו
"— *" H
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I 8.8.85 ,ביום חמישי, כ"א באב תשמ"ה
יום השנה לפטירת חברתנו 1

רות עשת ז־י!
נעלה לקברה ונתייחד עם זכרה

'בשעה 3.00'־*גחה"צ, בכית הקברות ביגור.-",; י -י
י;" ''יי' '". י *י •י . ?V ? י) ? ? ft ,'־ , _ • _ i ־?*1:'יי?, י ־' / י $ ?''

ח ד ט ש מ ה
ובית יגור

»

g
ביום חמישי, כ"א באב תשמ"ה, 88.1985,
במלאת שלושים לפטירתו של אבינו ושבנו היקר

ס,[, פינגולד ' י
נעלה לקברו להתייחד עמ זכרו ולגילוי המצבה.
נפגשים בשעה 3.00 אחה"צ בכניסה הראשית

הכרמל"י-חיפד- י ' לבית העלמין חישן תוף
. ' 

?
"

'? -? ; י י . . -

ה ח פ ש מ ה
דל «שמואל דורפן

. מנהל כית ההפר. התיכון העירוני
ומשתתפת נצעד המשפחה

אלי לנדאו, ראש העיר
חברי מועצת העיריה
אגף הרווחה והחינוך

בצער עמוק אנו מודיעים על פטירת
ו נ ת יר ק י

יטי קראפט
לבית רובינגר,

תלוויה תתקיים היום, יום שלישי, י"ט באב
תשמ"ה, (6.8.85), בשעה 3.00 אחה"צ, בבית

העלמין קרית־שאול.

בעלה: ד"ד גדעון קראפט, רמת־גן
אחותה וגיסה:

אנה ופ. קליפר, בואגוס־איידם
אחותה וגיסה:

רוזה וב. גרימברט, פריז
גיסתה: רות קראפט, קלן

ובני האחים והאחיות בארדיבחו"ל

h בצער רב אנו מודיעים על פטירת
•ראש משפחתנו

אברהם אפרת
(מווצניק)

והלוויה תתקיים היום, יומ שלישי, י"ע באב
תשמ"ה (6.8.85), בשעה 16.00, בבית הקברות

בנהלל.
יוצאים מבית רובינשטיין בנהלל"

יושבי0 שבעה בבית אפרת, דה' מרדכי 24,
קריתיטבעון.

ה ח פ ש מ ה

i I אשתי; אמנו'וטבתנו היקרה יI i הננו מודיעים בצער דב על פטירתה של, I

צפורה
יי גבירצמן

לבית וגנה
הלוויה התקיימה ביום שני, י"ת באב תשמ"ה,

I ,(5.8.85), בבית העלמין בצור שלום
י

המשפחה המתאבלת:
בעלה: יואל

בתה: ד"ד שרה עמית וב''ב .
בתה: רחל עתיר וב"ב

ו נ ר י ק י

היינץ גבירץ
הלך מאתנו

מיל מועד. הלוויה נא להממשר לגזל' 03-481006

המשפחה

;מודיעים על פטירת "קודד ואנו בצער,;רב וביגון
אמנו וםבתנו היקרה ?

מזל (פורטונה)
? '"י דהזפיצ'טו
,התקיימת אתמול, 5.8.85, בחיפה, הלוויה

האבלים:
בניה

בנותיה
ונכדיה ן

8 בצער רב הננו מודיעים על פטירתו ללא עת של
ו נ ר כי י  I

בזל רייגס
הלווית תתקיים היום בשעה 14.00,

בבית העלמין בקרית־שאול.

לואיס, מרלים
משפחת דותן

במלאת שלושים לפטירתה של
אימנד, סבתנו וחברתנו היקרה

.יי נחמה שלום
נעלה לקברה להתייחד עם זכרה ולגילמ המצבה
| ביום חמישי, כ"א' באב תשמ"ה (8.8.85),

ו

[



תרבות רחוב
שלשופ בערב . .. !המווהמה 'וההשתוללות שהתרחשו
ל האיחוד ע תטעת החרות, .פדיה ובהצבעה. במרכז,
עפ "לעפ'', היו בשר הכל ביטוי נושן*, 'אליפ ומגיש,

?? ?המתנהל כתנועה זו. ?'.החריף.־ של •.:קדכ-הירושה '
: ,;לעם" היא מפלגה שאין לה זכות קיום עצמאי.
היא בשר מבשרה ש,ל חרות, ואין מהלך טםעי חותר,
משובה ,הביתה. אלא שעמדת הצדדים זעיצים בתנו-
עת החרות בנושא זה איגד, עניינית בלל ועיקר. הכל
!ומדד שם לפי השאלה: האם צירוף "לעם" יועיל
«ו •יזיה 'למחנה זה או אחר ? מי שלחץ להחליט על
צירוף "לעם" במרכז שלשום, ועשו! כן משום שחשב
שבכך .יחזק את מחנהו בתעעה לקראת כימיב
ההתמודדות תנא על? ההנהגה, !ומי שביקש. לדתות
יריביו לקראת אותה התמודדות.ו"ילםחיב" ;!את הענין, חשש שהצירוף יחזק את
כאשר מהי ,תשאלך, האמיתית שעל ד&רק, הרי
זה קרב לחייט או 'למוות. ובקרב כזה אין בורריס
באמצעים. מותר לחרף ולהכות ,ז'להשתידל ולהשתלט

ככוח על. מיקרופונים.
ובתתת ובכלי התקשורת 'מתרפקים על והעבר
ואו'מריפ: "אצל בגין זה לא היה קורת". זוהי אמת
חלקית בלבד. גם ביעי בגין התרחשו מןהומזת
במרכז חרות, ולזיתים .הגיעו גם ?אז לתגרות , וסערות
ידיחם, מה שלא ,היה אצל בגין ז'חתי מלחמת יהושה.
?איש לא •הער לנהל אותה, !ומי שוהעז — פשוט עף.
1ועוד יותר מכד, איש לא העז להמרות את פיו.
כשהיה קם ?על רגליו מןדכז ומניף ידו — והייתה

שוככת מיד פל סערה. ,
שמיר אינו ,בגין !ולעולם גם לא יהחה. גס
כשכיהן בראש הממשלה, לא "תפס מנהיגות"
בקודמו, משוס שלא התפקיד יעושוד. את ,המנהיג
»לא התמונות ,האישיות, זר, לא אומר שאין לו
מעלות משליו, אבל זה או!מר, כי מלחמת !הירושה
ובחרות מתנהלת, באמצעים שונים, כבר מיום פרי־

שתו של מנחם בגין.
שלשום ?תיו £לה אמצעים תריפיבן ?ומבזים שלא
הוסיפו כבוד לתנועה שחרתה את התדר על ,דגלה.
ז'בוטינסקי בוודאי מתהפך בקברו נוכח הגסות
והאלימות שהפגינו חלק מהמתי"מרים להיות יורשיו.
תנועת החרות לא תתפלג עקב הגוחלוקת הזאת.
איש מחמתמודדיפ על ההנהגה בוז אינו שוטה וכל
אחד מהם יודע שפיכוייו בתוף התנועה טוגיפ
מאשר כחוץ. השאלה •היא ר? איזו תנועה היא זו,
שיש ,לה אמנפ יותר מ"מלף ישראל" אחה אך

תרגומה — תדבות דחוכ.

מצאו את האשם
• ,עתה שתברר שהעתונות אשמה לא דל! כמע'גץ
חבלה, במצב הכלכלי וכהפהדיפ במכביה, אלא גפ

של מנהיגי האומה ונושאי כליהפ. פדמנהגותמ ,
היא אשמר, 'בכך שדוד לוי ,ואנשיו נישו למנוע
החלטה סל^הי במרכז חדות; היא אשמר, בכך שיצחק
שמיד.איבד קצת את עשתונותיו יחטף את המיקרו-
; והיא אשמר, לא פון וכפה הצבעה באותו מרכז
פחות, בכך ששדים מפטפטים שוטפת בצאתם מישי"

1-Jt»«ww-n *ויוזיד
c *j? ן* t»HM יו mm

? לא רק, מאשימים, אלא גם אז שה עושים
מענישים מיד. כילומד: מכים, מגדפים ומגרשים. לא
דק בדחייזב בעפולה, אלא גם באולם "אוהל שם"
ובחצר ,משרד ראש הממשלה. ומעתה — !הכל על
מקומו חבוא בשלום: המחבלים לא יחבלו ולא
; !ושרי ירצהו; שמיר !!'לוי, להבדיל, לא ישתוללו
הממשלה, אשדי המאמין, לא יוציאו ומלה מהפה

אחרי ?ישיבות הממשלה.
שהרי סוף עוף מצאו.את מאשטיפ, וגפ הענישו

איתפ. ?

ודמגוגיה אבטלה ?
מו ההכרזות. ששמענו אתמול מפי שר השיכון
והכינוי, דוד ?לוי, ושר העבודה והרווחה, משה קצב,
אעשר היה לקבל את הרושפ שהמאבק הפנימי כ־
«ו התחופ המניפ־מפלגתי והגיע לנו- "חרות" חהג
שא הכאוב זדהשחכ יותר של אבטלה. רב החשש,
שאגו צפוייפ להתנצרות מילולית קולנית כשאלה:

? מי עושה יותר כדי לעצור את האבטלה
השר לוי טוען. •שניתן להבריא את ר«מש.ק ב"ני־
תויח ללא כאבים", שלא תחיה ?בו שחיקה 'בשבר
העובדים ואף לא עליה בממדי האבטלה והמובן גם
ללא ?צווי ?הדום. הוא ומאשים שכל הצער והסבל
במדינה הם כתוצאה מכך ?שחבריו השדים אעם מס-
כימים עם הנחתו זו. השר קצב, כך &פשר להבין
̂ים !אמנם ששיעור מםויים של פליטת מטיעוניו, מם
עובדים הוא בלתי־ נמנע אך גם הוא כועס. לדב-
ריו אין ועדיו' השרים מוכנים להעמיד לרשותו את

האמצעים שיבטיחו 'תעסוקה חליפית למובטלים.
הסכנה 'בהכרזות אלה ,היא, שרבים וטובים עלו־
לים,!להתפתות ולהאמין שבאמת אפשר יהיה לר!פא

את 'חוליי המשק ללא !זעזוע כלשהו.
אד «י שסבור, כי ?רק כאגף הימני של הממש-
לה חוגגת הדמגוגיה מושא האבטלה, טועה טעות
מרה. מלהמתפ העיקשת של עסקני ההסתדרות נגד
פיטוריפ במשק הציבורי —וזאת בשעה שאין בכו־
חפ לעזור לאלפי העו&ףיפ הנפלטיפ ממפעלי המשק
הפרטי — כמוה כמאמץ לחפש מטבע שאבדה רק

מתחת לפנפ וזאת במענה שרק שפ יש אוד.

m»' Wfu המרל, הוצאת מודיעין בע"מ,**ן***** עורך: עידו ד«סנצ'יק ?
̂» בית דפוס .מער*ב• בע־מ " . . . . י .

תל־אגיג: מערכת.' הנהלה, מודעות, דפוס:
.בית מעריב", רח' קרליבך 2 (מיקוד 200 61),

ת. ד. 20010 טלפון 439111.
ירושלים: המערכת: רח' הלל 14 (מיקוד 581 94),
טלפון 221151. הפצה ומודעות: רח־ הלל 16,

טלפון 231769. מרכז הפצה: טלפון 521159.
חיפה: רח' הנביאים 29 (מיקוד 104 33),
טל: 674674. הפצה ומודעות: רח' הנביאים 32,

.673254 ̂ל.

באד־שגע: מערכת, מודעות ושיווק: רח' קלךל 90.
טלפונים 37553.74973,74850.

(fc כל הזכויות שמורות למעריב/ :

לא רק בעייה של יפי נפש
רפאל מן™™

י אחדות ,הלאומית, התאבדות אל-'*??בקיפ פנימיים בממשלת ה-די חסוקחנו הלוהטים בטיחד, «א־
בין ז"ל, .טאבה, «שלהת? ירדנית־
פלשתינאית, ,וכמובן גזירות הכל־
כלר, הדחחקו מסדר היום ?הלאומי
!נושא המעסיק עתר, את העת ?שלנו
?הקהל !ואת י הפוליטיקאים !בכל מי־
דעות ?המערב. בעור ,אנו טרודים
במה שמתרחש אצלנו בבית —
מתלבט העולם המערבי יותר מ־
אי־פעמ בשאלת החחס לדרום אפ-

ריקה, גופת הנהגת 'חוקי־החירום •
ברובעי השחורים, ?צעדי הדיכוי ה־
אכזריים הננקטים על־ ידי השל-
טונות והחרפת ,המתיחות הבינגז־

עית שם.

במרוצת השגים האחרונות היו
קשריגו מם וירום אפריקה יעד
.מתמיד לניגוחה של ישראל. • לצד
העובדות על היקף הקשרים ואופ-
יים התפתח מחתוס שזכר, לתהודה
כעחקר 'בעולם השלישי ובמדינות
אפריקח. הקשר •העסקי •של ישר-
אל ,עם מדינות החסות שהקימה
?דרום ,אפריקה במסגרת מדיניות
םיסקאי, ,תחריף עוד יותר את ה-ה"התפתחות הנפרדת", ,כדוגמת

aביקורת כלפעו.
(* שראל 1הגר, :להשיב למבקריה
בטיעון כפול: ראשית, קשרי-
נו עם דרום־אפריקה הם שוליים

בהיקפם בהשוואה לאלה של מדי-
נות !מערבלות אחרות. .שנית, .,ה־
,נקודה היהודית", קרי הצורך לש-
מור על קשר עם הקהילה היו>ודית
בדרום אפריקה. שני ?טיעונים אלה
נשמעו שוב בשבוע שעבר כאשר
אמר מ"מ ראש הממשלה ושר ה־
,חוץ יצחק שמיד למםקרים מהו"ל
כי ישראל מגנה ,אמנם את מדי־
אך "אין לנו •ניות ה"אפהטהייד", '
נקיפות מצפון" בענין קשרינו עם

דרום־אפריקה.
הנימוקים השיגרתייס והוסר
ההתייחסות הציבורית לשאלת ה-
יחסים ,עם פרטוריה טובים אולי
,לימים רגילים, אך לא לעת שבה
העולם.,המערבי כולו שוקל,את צ-
עדיו .?ומגיב. ,ארה"ב התזירה ?את
שגרירה 'להתייעצויות, וכך עושות
גם מרבית מדעות ,אירופה. אפילו
מדינות םקנדחנאוו'יה, ,המחזיקות
נציגות בדרג ,נמוך יותר,' מזעיקות
הביתה את ראשי ?נציגויות מדרום

אפריקה.
מומחים לענייני דרום־אפריקה
מזהירים, כי ?אם לא תשקול ישר-
אל את .צעדיה במהירות, ,היא ע־
ששג,־ לולה למצהא יעצמו, במצב
רירה יהיה ,כמעט היחיד שיישאר
במקום כהונתו. ,במקרה כזה תת־
קשה ישראל להשתמש !בנימוקיה
השיגדתיים 'להצדקת הקשרים ה-

מיוחדים עם 'ודרום אפריקה.
.הבעיה 'העומדת בפני ממשלת
ישראל אענה !אם לחדול כליל מ־
מערוכת הקשרים עם משטר ה־
,;אפרטהייד" בדרום ?אפריקה. אין
מדובר כהכרעה של הכל או לא
כלום. .מדעות המערב בתרו כ-
דרך שבה הביעו בקול רם וברור
את מחאתן, באמצעים דיפלומא-
טיים מקובלים, אך הן עדיין רחו-
קות מניתוק קשרי הכלכלה והבי־
טחון עם דרום אפריקה. ישראל
אינה שוקלת, ככל הידוע, אפילו

,של מחאה. צעד סמלי
!חוג "משוב" במפלגת־העבודה
היה. למיטב ידיעתי הדאשוו ש־
השמיע 'את קולו בנושא וקרא ל-
החזיר מיד את שגריר ישראל מ-
הדוס ־,אפריקה. "מדינה ,הנלחמת
בגזענות בתוכה איננה 'יכולה לתת
נאמד,בהחלטת החוג, לאחד שח-יד למישטר גזעני במדינה אחרת",
בריו שטעו דיווח מפי ד"ד שמ-
שון צלניקר, ?ששב מביקור בדרום־
אפריקה ונפגש שם עם מנהיגי ה־
שחורים, בחגיהם !חתן פרס 'נובל
הבישוף דסמונד טוטי. מן הדיווח
עלה גם הצורך הברור 'ביצירת
קשרים עם הנהגת השחורים ב־
דרומ אפריקה, ואכן, ההסתדרות
הכללית זמפלגת־העבודה ?עושות
עתה צעדים 'ראשונים לקראת שי-
תוף פעולה כזה. טוטו עצמו בי-
קורתי ביותר כלפי ישראל, אך
" השחורים חבריו בהנהגת מאבק

פתוחים למגע ולשיתוף פעולה־
H

**אבק ב"יאפרטהייד" בדרום־
??•!אפריקה עלול להצטייר אצ־
.לנו כנושא שהוא ,נתלתם הבלע־
דית •של ,,חפי־גפש", אבל ,מבלי
שנחוש בכך .הוא ,עלול להפוך ל-
בעיה מדינית !תמורה, אשר תוגת

לפתחה של ישראל.
ביקורו של צ'יף בוטולזי, מנ־
היג הזולו בדרום אפריקה, והאט־
שרות ,של עיכוב יציאת השגריר
הישראלי החדש דוד אריאל למקום
כהונתו הם אולי סימנים ראשונים
לכך שמישהו מתעורר להיבטיה
החמורים של הבעיה. לפי שעה
הטיפול בנושא זד, חוא בדרג. ,ה־
פקחדותי, אך ?בסוגיה רגישה כדרום
אפריקה !תשוב שגם הדרג המדיגי
הבכיר יחז את ורעתו ויהיה «עו־

רב 'בהםרעות.

פת"ם - ררל''ף!
יצחק דויטש

!נושא אחד אני מחזיק אצב־
Jb? עות לשר האוצר יצחק מודעי.^

?הוא מנע, ברגע האחרון, מתן פר-
מיה גדולה לבעלי פת"ס־בלוטה ו־
בהזדמנות חגיגית .זו גס למי ש-
יעשו !עתה ספקולאציה מסוג החש:
ירכשו זזלארים. שחורים ויעבירו
אותם דרך ,חשבונות פת"ם כדי

להפיק, מהם ,רווחים ישירים.
הרעיונות 'לאפשר הפקדת פת"ם־
בליטה בתנאים משופרים הועלו
מתוך כווני, טובה, להחזיר כסף
לקופת המרעה. זאת באמצעות
הטבה שמאפשרים למחזיקי דולא־
!רימ — בין מכסף 'שחור ובין מ־
ורכישה בשרה בעבר — להפקיד
,את והכסף בפת"פ וליהנות טנזילית
מלאה. !תנאי ועו''ש. בהפקדות ל־
,תיקחפד, של יותר משגה תשולם רי-
בית פטורה ממס. אבל לא הסתפ-
קו בכך והתל"טו להוסיף "'בונוס":
!אפשרות שחמוש בכסף לש0 גסי־
מגה לחו''ל תוך פטור מוחלט מהי־
!טל יבוא שירותים שהוא 'בשיעור

15 אחוז.
היזמים!של ההטבות ביקשו ש-
הסכום שניתן להשתמש ?בו מכספי
'ה־ מת"ם־ו0לטד» שיופקדו בחשבון
!מיוחד, יהיה 2000 דולאר בנוסף
ל־800 ד"דולאר בהקצבה הרשמית
שמקבל כל ,נוסע. אלפיים הדו־
לאדים הללו, לגירםתם, צריבימ ל־
החות פטזחים מהיטל יבוא שירו־
,תים. שר• האוצר עמד בפרץ והפ-
מוט הוגבל ל־800,דולאר. להגבלה

!נהספת כוחו ל& עמד לו.
? מהי התוצאה אבל, הבה גראה
הפוטנציאלית. שער הזזולאר ה£־

חור עומד,העם ?על 1570 •שקל, ו־
אילו שער ההולאד לנוסעים, ה־
כולל את היטל יבוא השירותים
!בשיעור 15 אחוז, ועומד על 1756
שקל•" עדיין יש פחד מם וייס ביצי-
אה מגבולות הארץ עם הולארים
שחורים' בכיס, בלי לקפל,את ה-
הקצבה הרשמית או מעבר להקצ־
בה הרשמית. בכל זאת, טפעם. ב־
פעם יש 'ביקורת בנמל־התעופה.
•יאבל מד, ימנע ממי שאחננו. איעט־
*י0 זואחננו ?נמנע מלקנות הולאדים
'בשוק השחור לרטש אותם לפי
ישער של 1570 שקל, להפקחדע ב־
פת"ם, כאילו מקורם ממד, שקרוי
סת"ם־בלטר, ובדרך זו להימנע מ־
רכישת דולאר גווסעים בשער של
שקל ? זוהי דרך טובה של "כיבוד
דץ'לארחם": כביסה שחורה שתל־

בינה במחיר מוזל.
•פועל חוצא: !במקום לםפוג דו־
לאדים מהבלטה ?יעודדו ואת הרכי-
שות בשוק.השחור ויאפשרו ליש־
ראילים לחמוק ממרבית סכום היטל,

aהנסיעות.
סיכומו של דבר: דולארים ל־
למדינה לא יצא מזה בלאו
הכי, אבל הפסהיס לאוצר יהיו. ה־
מיגות ©ת"ם־בלטה איגו תורם
לווית־זון לשפה העברית. אכל אם
0םד עדיף פת"ם־בבל"ת. כל הענין
הזה של עקרוד החזרת כספי פת"ם־
בלמה אמונו אלא בבליית אחד
גהזל. ולכן !הזיק אצבעות לשר
האוצר «שר הצליח להקטין את

ממדי הגזק.

.. "נקודת השבירה משה דק .

ץ^יקי אלבין שתק. הוא ניצל
J ו את הזכות הניתנת לכל עציר
ולא השיב לשאלות חוקריו ואת
מהדו לקח, אפוא, עימו אל קברו.
ההא !גם !נטל. ,עימו את םזד
החלטתו לקפח מחדד החקירה

אל המוות.
לכן אין לדעת אל נכון מה
היה הדחף הפנימי, אשר הניע
אדם להשתחל בצוהר קטן וצד
מן !הגבהים של הסולם הכלכלי
שאליהם טיפס אל ריצפת־המוות

בחצר של בנין המשטרה ביפו.
המשטרה ,תמשיך ־בחקירת ה-
תלונות על כספי חברת ,,פריון".
כך הסתייע בספרי החשבו- , לשם
נות ובחקירתם של מעורבים אח-
רים, המשטוד, יתנסה להגיע לחקר
האמת ביחס לכספים, אך היא
לא תופל לפתור את תעלומת
קפיצתו של מיקי אלבין אל ה-

מוות.
אמנם נכון, אין מיקי אלבין
הקדבן הראשון במקרי ההתאבדות
של מצליחנים כלכליים, אשר
נתקפו פחד מפני התמודדות .עם
קשיים אישיים, אחר שבמשך
שנים פונקו בהצלחות מםהחרות.
השנים כ־ אנשים שנראו כלי
ממריאים מעלה־מעלה, כמקבלי
החלטות אמיצות, כנחושים ב-
דעתם ואיתנים במהלכחהם, נתקפו
פחד של נפילה מן הגבהים ש-
אליהם ,הגיעו, ברגע שנתקלו ב-
קושי אישי, שאלחו לא היו
רגילים. הס לא יכלו לעמוד ב־
נסיון' זה ,ושלחו יד בנפשם, ,היו
מקרים כאלה ולא כדאי לפרט
,את כולם, שכן בכל מקרה מקופל
עולם בפני עצמו. ולא הרי צל
של חקירה, כמו מעצר כפועל.

ולוא ל־48 שעות בלבד.
הצד השווה בכל ? המקרים הלא
שהנחקרים, בעלי תדמית של אנ-
שים *בונים 'ושקולים, תזקים וגמ־
רצים, מתגלים במלוא חולשתם ו-
בורחים ,אל המוות, מפני שאין חס
מסוגלים להתמודד עם מכשולי ה-

חיים.
a

̂יין המקרים המצערים שאירעו י
aV בעבר פוטרים את משטרת
ישראל ממילוי חובתה. לחקור את
הטעון חקירה. תפקידה' של ה-
משטרה הוא לברר כל •תלונה
וכל חשד למעשה. פלילי. יחד עם
זאת אין שום' דבר המשחרר את
המשטרה מאחריותה לשלומם של
העצורים !אשר 'מחסותה. !אין
?המשטרה יכולה לשמור על כל
אזרח, אשר נגדו מתנהלת חקירה
שבביתו :לא ייטול אקדח לידו
ולא ישים קץ לחייו, אבל ה-
משטרה !מופקדת על שלום ה-
עצורים והאסירים החשודים או
השפוטים החוסים בצל קורתה של

המשיטחה.
אפילו על נידון למוות (אילו
קויים עונש בזד, בישראל) ?החוסה
במיתקן משטרתי ,חייבת משטרת
ישראל לגונן, שלא ייפגע על ידי
,אחרים, או שלא ישלח יד בנפשו.
על אחת כמה !וכמה שחובה זו

מוטלת עליח לגבי עציר שעדיין
לא 'הוגש נגדו כתב־אישום, והוא

עדיין בבחינת נחקר בלבד.
ן י אלב אף אילו חטאיו של 
.כ ש ג י, ואף אם שתיקתו תיז־ היו
קד, החשדות ביחס אליו, אין ה-
משטרה פטורה מחובת השמירה
על הייו. ואין זה משנה כלל
יד ? נפגע על ' . ,אם הוא ,ועיקר
אחרים, או הוא פגע בעצמו. ה-
משטח-, היתה חייבת למנוז{ נפי-
לתו של מיקי אלבין מחדר ה-
חקירות אל חצר המוות. העציר,

a:נמציא בחסותה.
ישראל, כי אין שוררים בה^ש לנו ?אמון מלא במשטרת
הנוהגים של מדינות מסויחמות,
שבהן "מתאבדים" עצירים ?פמו
?םמקהד, "נפילתו מן החלון' של
יאז מאסאדיק, מי שהיה שר החוץ
של צ'כוםילובקיה, והתאבדותו של
המרשאל עמאה אחר שנעצר ע"י

אנשיו של נאצר.
ברם, עוד לפני תום החקירה
?המשטרתית, אפשר להניח בווד-
אות, כי איש לא דחף את מיקי

- •אלבין מן החלון הצר זחמוגבה.
אולם העובדה שמיקי אלבין ביצע
את קפיצתו בכוחות עצמו, אינה
משחררת את המשטרה !מאחריות
לשלומו, בעת שנמצא בידיה. כ-
שם שהמשטרה עורכת חיפוש ב-
כליו של כל :עציר, כדי לוודא
שאין בהם סכין שבו הוא •עלול
לשים קץ ,לחייו, היא חייבת היתד,

. מיקי , לוודא" שהחדר שבו י נמצא
אלבין יהיה מסורג, ושלא יוכל

לקפוץ דרכו.
יתרה ,מזו: ראשי המשטרה מו־
דים כי חוקריו של מיקי אלבין
שגו בחרגם מן ההוראה, שלא
להשאיר נחקר בלא שמירה. אך
טעותם החחידה. נדמה שואין זו •
לנקודת ה- הם שגו גם ביחס ו

שבירה של העציר.
אסיר מפורסם גילה בסיפור
שכתב אחר שהשתחרר, כי נקודת
השבירה' שלו היתד, בלילה ה-
ראשון בבית המעצר. חדיחות ש-
עלו בנחיריו בבית־המעצד שבדל
,אותו, עד כי חחליט להודות ו־
!לספן חכל. ייתכן שחוקריו ,של
, הנחתו שכך יקוד, גש מיקי ,אלבין
לו. ואחר לילד, 'במעצר הוא
יישבר ויסכים לדבר, במקום לש־
תוק. משום כך קראו לו לחקירת
בשבת, למרות שיום קודם לכן
•הודיע, בעצת סניגורו, כי הוא
שימר לעצמו את זכות השתיקה.
. כי ב- , ייתכן שהחיוקירים הגיחו
לילה הראשון בבית המעצר הוא

יישבר.
החוקרים צדקו בהערכתם, כי
הלילה הראשון במעצר יש? בו
כדי לשבור אנשים שרגילים ל-
חיות בפיםגה. אבל צורת 'התגובה
בנקודת שבירה כזו אינה !אחיד!!־,.
יש מי שמחליט לדבר, ויש מי
שמחליט לשתוק לגצח, כפי שהח־
ליט .מיקי אלבין. זאת לא הבחאו
החוקרים •בחשבון, כאשר השאירו
לעצחד!שנמצא בחסותם פתח לב-

ריחה מן החיים.

אור בקצה הטלפון
mmrnn^.wmMmmimmmimMmmi משה ךןף

ן? טלפון שלך מת", אמרה לי חידידה, שניסתר, להתקשר אתי
יי י * בפעם־המי־יודע־כמה והעלתה חרם. היא מצאה אותי, בסופו

של דבר, אבל לא בטלפון.
בעצם, הוא ישן, כמו הרבה טלפונים אחרים. עכשיו קיץ, חם .לו,' "הוא לא מת", אמרתי לה, "הוא רק עושה את עצמו.

והוא עייף וזקן".
מדכזת־טלסונימ חדשה באיזור, וכתבו עליה שהיא הכי־חכי"אבל רק לפני זמן קצר ראיתי בעתון צילום של חנוכת

מודרנית", אמרה ידידתי בתמיהה.
של חנוכת־המרכזת, היית רואה שהופיעו שם שני נגנים, אחד"אה", אמרתי אני, "אילו היית מסתכלת היטב בצילום הזה
עם צ'לו ואחד עם כינור, או שניהם עם שני כינורות. לא זה
העיקר. מה שחשוב הוא שחשניים נראו קשישים ומותשים כל־כך,
ודליקא על רקע של מרכזת כד, ,זגעיחד. את יודעת למד, ? אני
חושב שתם ניסו לצלצל הביתה, למסור לנשותיהם פרטים על
המעמד, על החווייה המוסיקאלית, ועל הנאום של שר־התיקשורת.
,מתים' או השמיעו ניסו, וניסו, וניסו... והטלפונים היו תפוסים או
קולות משונים. נחירות או צפצופים. כשבאו לנגן לכבוד המרכזת
החדשה, הם היו צעירים ושופעי־מרץ. רק שם, תוך כדי מאמצים
בלתי־פוםקים, מאמצי־שווא, להתקשר לבתיהם, קפצה עליהם

זיקנה".
ומיואש, שמבלה המון זמן יקד ליד הטלפון, שבמקרה הוא גם"אני בהחלט לא ציני", אמרתי אני, "אני פשוט אזרח קטן"אתה ציני", אמרה הידידה שלי.

מכשיר־העבודה שלו, ומשתדל להשיג את מי שהוא צריך, ולפעמים
באופן דחוף, ומקבל כל מיני מספרים, אבל לא את אלה שהוא
מחייג, או לא מקבל שום מספר, רק שתיקה ,כזאת מאיימת, או
את תחזית־מזג־האוויר, או את השעה־חיא־כך־וכך, או תפוס
ותפוס ותפוס. לא, אני באמת לא ציני, רק קצת עצבני. ואני כבר
לא מדבר על תשבונות־הטלפונים המנופהים, שמכילים, כמובן,
גם את מל המספרים שאליהם הגעתי בלי שרציתי, ואולי הם רוב

י!«ייוייו המתילחימ' שחייגתי".
?"."אז מה יהיה?" שאלה ידידתי, "יש איזה אור בקצה המנהרה
אני, "זה לא שייך למשרד התיקשודת, אלא למשרד התחבורה,"מדוע כולם מדברים על מנהרות בזמן האחימ ?" שאלתי
והאור זה עניינו של משרד האנרגיה. אבל כן, בהחלט יש אור.
השר רובינשטיין התפייס עמ חבר־הכנםת וירשובסקי. לא בטלפון.

פניפ. אל פנים".

...אלא של כולנו
גבריאל שטרםמן ?", ??? יי

... ואף־על־פי שהממשלה שו-
תקת !וחחיה כבולוות מטעמים אמי-
תיים ודיפלומטיים, הרי אנו אי־

!0ני הייבים לשתוק.
אנוו, ןשאקננו •עוסקים בדחפלהמ־
טיה וביחסים בינלאומיים אלא ב-
יחסים בין בני־אדם, חייבים• לזעוק
זעקח גדולה. לא כדי למצוא חן
בעקגי !מחליונים אלא משום שה-
חובה האנושית מאיצה בנו 'לצרף
את •קולנו לזועקיס, לנרצחים, ל־

נדרםים.
מה שנעשה 'בדרוס־אפדיקה נמ-
צא מעבר לשיקולי יוקרה ויחסים
. ש- כין ממשלות. לא יתכן,
לא ?נאמר מלה ?בגינות המעשים ה-
נאציים המתחוללים שם מדי חום.
לא 'נוכל 'להיוותר אחת.המדינות
האחרוגות 'בעולם המקיימות יח-
סים !תקינים עם ממשלת האפרט-

הייד ההיא.
!לא יתכן שנתשר, נוכח רצח יו-
מי 'של אנשים המלווים מתיהם ב־
דרכם האחרונה רק משוט ־עדים

שחורים.
לא יתכן שנידום נוכח האיסור
?שחל יעל אותם:אנשים לשאת דב-
שום' חיותם שחורים. ?רים 'לזכר יקיריהם, שנרצחו על
לא יתכן, שנתמיד באדישות כ-
שכל ארצות המערב מפגינות את
טורת"ידוחן מן הנעשה בדרום־ אפ-

ריקה.
לא חתכן, שאנו, אזדחיי מדיות
ישראל, לא 'נמחה בקול רם על
הזוועה, יעל הרדיפות על ההשפ-
לה, של !בני־אדם משום צבעם ו־
•גזעם. !אפילו השלטון בארצם "זי־

,דותי".
,ואנו מתהילים בזה עכשיו. כאן.
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עירום כחלה מהשפה

מאלות לגץ־צימ מ1ניץ,
חגר הגחלת קרן ת"א לז*רבווג
ואמנות, על אישור חעלאוג
ההצגה "אהבתו חראשוגה
של המורח לטבע"

בימינו ערייך מתרגשימ י פמדרופ ף
העניין באמת היה משמעותי אילו דריכות היה מתנהל לפני 100
שנה. היומ זה באמת מוזר. אבל אגי לא חושב שהעירום היד, המטרה.
לדעתי גווימיפ• במשרד הפנים ניסו לנצל• טענת פרוצדוראליה, כדי
להתאטזת לפוג של תרבות שהם לא רוציפ לקדם. אני רואה בזה עוד

סרב מטז ג1ד. התרגות החילונית.
פורנוגרפית דיא אמנות?

מה זה פורגוגרפיה ? על כך יש
הררי פסיקות של כל בתי־המשפט
בעולם התרבותי. אין ספק שאירו־
טיקה איננה שוללת את היות

הנושא אמגותי.
אץ סבנה שוזתימטרון ישהית

? את המידות
אני לא יודע איך תיאטרון
יכול להשחית את המידות, אלא
אמ כן הופכימ אותו לתיאטרון־
חובה. עירום יכול לפגוע רק ב־
מזוכיסט שהולך לתיאטרון במט-
רה להיפגע. בעיני האקט הזה היה
מכוון להכתיב לאנשים אז להת-

נהג, ואולי' גם איד לחשוב.
מה יעשר חובב תיאטרון שאינו מעוניין כעירוב?

עירום הוא חלק מהשפה וההתייחסות שלנו בחכרה. הוא מופיע
בהודעות פרסומת, בקולנוע, בספרות, בעתונות. אולי עד להצגת• עירום
בטלוויזיה אפשר להתווכח, כי אדם רואה את התמונה לפני שיש לו
זומן לכבות. אבל באורח פדדוקפלי אץ צנזורה בטלורזיה, חון מצנזורה
בטחונית, מה שמראה את האנכרוניזם בעניין. ושלא ישתמע שאגי

בעד צנזורה בטלוויזיה.
מתרנגול של תמונות נועזות &מותר להציג?

הגבול בתיאטרון נמצא רחוק מאד, בגלל חופש הבחירה. התחום
שאגי קובע לעצמי הוא הרבה יותר. צר. מהתהום שאני מוכן לתת למישהו
אחה 'לראות. צגיה גרנות

תעתועי מר פרס
ד"ר יוחנן בדר

עוד מעט תפתייפ השגה הראשונה
של .ממשלת פרפ, ?ללא הצלחה, ייצוב
המשי! — רהול! מאתנו כפי שהיה.
ובשטח יחפי החוץ. — »יז *ל של
הצלדוה, ואין למר פרפ תשוגות כדו־

. ,;.:. _ . .,.,:". מת לקדאמ"דגאות.
וה1מוז%1ת

;
דוגמה:י' 'החלטית ישראל

היא לפגוע במחבלים ,בכל מקום, שמו,
יימצאו. ביטוי ?לכך ניתן באחרונה ב-
,המזזבלים בלבנון. אולם הפצצת בסיםי
באחרונה ריכז ערפאת את המחבלים
שלו במתנות אימונים בירדן בחסותו
של המלך חוםיין. זו סכנה לישראל י-
ז'מחוע איפוא לא נפגע .קהם ?י עצם
השאלה ,הזאת עוררה תגז בליבו של
מר פרס, כי יש הגיון בה, אך כדי
,להשיב עלייה צריך היה מד פרם לג-
לות את סל התכסיסיס, ,התעתועים

זהתמרוגים, שהסתבך בהם.
כוונת !מר פרם היא — להשיג ניצ-

חון בתחום סלשהו.
? •אין זה ניצתון, שיו־ שינוי לבנון
סיף לו כבוד מץלות. ראשית, כפי
שאמר צ'רצ'יל עד פינוי צבאו מדאנ־
•נסיגה אף פעם אינה ניצהון. קירק:
שנית, אויבינו הכריזו, שנסיגתנו מ-
לבנון היא בבחינת ניצחוגם־שלהם ו-
זו גם הריעה מרווחת' בעולם הרחב.
ושלחשחת — עוד נראה מד, יהיו תוצ-
אותיו ,של פינוי ללא תנאי זה — מב־

החנה שלום הגליל.
מר פרם ניסה להשי־ג ניצחון גם
!ב"הזחת" •המצרית. היו לו שלוש מט-
ר-ות: קידום "הנורמאליזאציה" ביח-
סי המסחר והתרבות ופו'; החזרת
,שגריר מצרים לתל־אביב; ואחרון־
אחרוךהבחב — "פיםגה" עם הנשיא
מובארך. !נשלחו שליחים רשמייס ז־
בלתי־רשמיים לקאהיר, שלחחי מצרים
בי־ןרו אצל מר פרם. המצרים הביאו
מעין אולטימאטום — שלושה תנאים
מיקזןמים: השלמת פחגוי לבנון עד
גבול ישראל (הפקרת צבא דרום־לב־
; שיפור תנאי חייהם •של הער- נון)
בים ב"שטהים"; וראשון ראשון־חביב:
רים לא התהייבו מראש לשום דבר,"'טאבה". אשר ל"תמודד," — המצ-
זולת התשובה, שישראל חייבת לה-
שיג "גוחמליזאציה" עם שאר שליטי
ערב. !מר פרם הייב תודה למר יצתק
Pnp «»3ד, ays 'mm "?"itw ,"?%&'

— ללא תמ?חת.
תעמלני המערך, שעוררו תקוות

שווא על רקע המגעים עם המצרים —
ידעו גפ לבשר !לנו, שהנשיא מובארך
יסייע לגו לפתות בשיחות שלום עם
המלך הוסיין. אולי יזום ועידת שלום

כזאת בקאהיר. אולם מובארך סייע
להידברות חוסיין עם ערעאת ולדרישה
לכנס ועידה בינלאומית על עתיד
ארץ ישראל. !ואתר" כך נסעו!מובארך
.והשיגו. את הסב־ ותוסיין לוושיעטון
מתה־לפתיתת שיתות בעה לבין. תו־
סיין י ומשולחת י פלשתינית י של י ערפאת
נוםף' לכך, הבטיחו ' ־- בלי י!ש,לאל.
האמריקנים לספק לחוםיץ (ולמ!עדי1וז)
!נשק חדיש בכמויות גדולות. מר פרס
הודיע על התנגדות ישראל לצעדים
אלה. אולם התנגדות פרם הובעה ב־
ניסוח מתון ביותר, שנתקבל כהשלמה
עם צעדים •אלה. ועוד מעט יבוא ל־
רבת־עמון עוזר שד־החזץ ,האמריקני,
ריצ'ארד מרפי — לפגישה עם הנצי־

גים שמינה ערפאת.
אשר לכוונה לשאת חן בעיני מו־
בארך על־ידי שיפור מעמדם של תו-
שבי "השטחים" — זו כשלעצמה הה־
ומידה את המצב — והעוצר הממו"
שך בשכמ מתוחה םימז להתאמת־ ה־

מיגהל ,לצורכי הבטחון.
שמחתי ועל התוכנית הכלכלית מ־1
ביולי. מאז ויתר מד פרם על ביצוע
התקנות לשעת חירום הוא גכנע 'למר
קיסר והבטיח לקיים את הסכמי הע־
בוחר, בלי שינוי. גם .הקיצוצים בתק-
ציב לא יבוצעו אלא באופן חלקי
ומכל התוכנית ישאדו בתוקף רק הק-
פאת המחירים ושערי מטבעות החוץ

עד להודעה חדשה-
• איך מצדיק מר פרס את כל כשלו־
נותחו ל הוא משתדל לשכנע את העם,
שבאי־הצלחתו — אשם הליכוד. הלי-
כוד, כביבול, ביזבז את המשאבים
1981, ירד קצב האינפלציה ל־00גב"חגיגה רומאית" (אך באותה שגה,
אחוז בלבד ובימי פרס עלה ל ־444
אחוז(ז). פר0 סיפר, שמצא "קופה רי-
קה", אך כאשר עלה לשלטון עמדו
רזרוות מטבע החוץ על שלושה מיל-
יארדי דולרים בקירוב — העתה חם
פחות משני מיליארד. וכל צדות המ-
שק לא התחילו ביום בו הליכוד הגיע
לשלטון — הן נולדו ביום קום המ-
דינה וחומרתן הוכפלה בשנת 1971,
בעקבות המחדל הגדול, שהמערך מנ-
סה להשגיח אותו. המערך הוא ש-
שינה לרעה את מצבנו מכל הבחינות.
!אחרי ..אליבי" לכשלונו־ בחיפושיו
תיו שכח מר. פרס את חובתו כראש
ממשלת ואחדות הלאומית וגם את ה-
צורך לקרם אחדות זו בעם כולו. ד\א
אינו מוותר על מעמד זה, אך יחד עם
זאת מא מנהל כבר תעמולת בתחרות
דמגוגית. וקשה לצפות, שהליכוד לא

חחזיר לו מלתימז שעת!.
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עונש מוות
עכשיו..("מעריב", 26.7). יש טיעוניפ לכאן ולכאן,' צודק• עידו דיםנצ'יק בקריאתו להטיל עונש־מוות
אגל מקרי הפשע האחרונים מהייבים את הממשלה
לפעול מיד ובצורה נחרצת, כי, נוצר מצב שפשוט
סכנת חיים להלך ברחובות או להגיע למקומות־

נופש. , .
המחבלים הרוצתיפ יהודי אינם צפוייפ לשוט
הכנה. 'לכל היותר הם נשפטים למאסר עולם, יושבים
בכלא ישראלי ומצפים ליום שבו יוחלפו בישראלי

שניהטף. •
ימשליפ, נפתלי מהגר

*
''נתרבו לאחרונה מקרי הרצת וההתנכלויות ליהודים '• •
במדינתי היהודים. דוקא אזרחי ישראל הערבים אין
לחפ מד, לחשוש בארצנו, ואילו היהת־יפ צפויים לסכנה.
ורושה מדיניות• של יד. חזקה, שתבטיח את חיינו וחיי

ילדינו.
אימנהישורצכורד ' , ' י , י . , חיפה

חדשות הגולהז<ה
•לדעתי יש להגיש את מהדורת החדשות בטלוויזיה
באוסף מגובש של תמונות mm ורצות מאירועים שונים
ולהשמיט שקופיות וראיונות. בעבודת בימוי טובה
נקבל ,מהדורת חדשות היד, ותוססת, ולא כפי שהיא

כיזם.
צריך גם להפחית את כמות המלל בטלוויזיה, שאיגח
רדיו מצולם. אם נצליח'•להתגבר על שטף •הדברת של
'חיעראלי המצוי נוכל להביא עוד ת<כניות ב־דור (מכל
והסוגים), שלהט מעדה טלוויזיה. במהדורות החדשות
•מוגשים לעתים קטעים קצריס שלי מאורעות נפלאים
מן העולם הגמל, דברים פיקנטיים ושובי־לוב כמו טקסי
שבועית של כ־5ג דקות, שתוקדש ללקט מגוון שליהתגיגות במלזיה וכיוצא' בכך. אסשד להגיש פינד,

מאורעות כאלה —!להנאת הצופה"
אמ תצליח בכך הטלוויזיה יפחת פלאים מספר הצו־
הים המחפשים .תוכניות מענינות בש,ידורי הטלוויזיה

. , של ירדן ולבנון.
?וזלובפקי מנהפ

עמשה צ113דה
. נםיון י• התקופה ? האתדונה ב"סנדלי דנוור" מוכית

אח יעילותה של הענישה המילית האלימה.
לאור י זאת אני מציע- לקבוע בחוק עונש, מינימלי
מחייב על עבירות ,תנועה המורות (אי־ציות לתמרור,
עקיפת פם-זלבן, ועוד — כפי שימליצו והמומחים). עונש
כזד, מטל על הנהג העבריין ומיד DP גילוי העביהה
על־ידי איש משטרת מהדגה מסוימת ומעלה (גפי
שימליצו המומחים). אני םבור שנהג שיאלץ להמשיך
דירגו כרגל ואו ,כתחבגדה ציבז'רית, 5 ?דקות אחרי שידית־
עלם מתמרור "מצוי־", ליהוגמא, ותאלץ לוותר על חשיינו
לתקופת מינימופ של 3 חדשים, יחזור ל«ו;יב בעל,"

בדחו. -
אני גפי&ובן ,לקחת־על עצמי את המכון לספוג '
עונש סד,; מכביד בגלל 'פזיזות רגעית. ,אף־ שהנני גזע

• י ,- ,־ it• זמיר •שנים רפות. :י
ליוביץ' תל־אגיכ '».

קף*חו בוזקזתדרות
שוב אנו• עדים לטרגדיות בבתי חולים ובמוסדות

!מערכת הבריאות בשל חוסר תקציב.
מציעים להעלות את המם האחיד, לגבות מהציבור
ממי. תרופו/ת, לחייב בעד ביקורי רמואיובחוגןד" אך
מדוע לא להגדיל את חלקן של קופת החולים בתשלומי

המם האירו ז
־קרוב למחצית מהמיליארדיפ הכבדים של המם
האחיד זורמים כל י חודש למנגנוני ההסתדרות — מוע-
צות פועלים, ועדה מרכזת וכוי. הלוא, אפשר לדאוג
היטב לציבור העובדים גם עפ רבע מהמגגנון הקיים.
אם מדברים על קיצוצים צריך לקצץ 'גם במנגנון

ההסתדרותי.
היפה ישראל פחייליך

מדמעות האבל
?'יוחשה לי להגיב על דברי ד"ר נחום אדיאלי בעניו -:
תשועה באב ("?מעריב" 28.7). הקמת המדינה ד,יא אמנם
• עם ישראל והשפעתה «קדי1ה על כל אירוע עצום בתיי
תחומי חיינו. אולם יום תשעה באב נקבע בחור יופ
אבל על חורבן ביה המקהש, ומשמעותו הקודרת ש,ל
מאריך זד, לא תבוטל עד "שייבנה בית המקדש במהרה

ביממו".
? חורבן ביה המקדש, לפני 1915 שגי-, היה «עין
פתיחה לכל אותן צדות גדולות שהתרגשו ובאו' עלינו
מאז ועדהיוע: חורבן בחוזי־ (600,000 •התגים!), מסעי
הצלב, האניקורזיציות, גזרות ת"ח-ת"ט — עד השואה

האיו«ז.
«י פרק . ־ גרשוט דזדפנס

ד*וק בעובדות
ברשימתו "מזל טוב גדרה'' ("מעריב'' 28.6) נתן
פתבבפ עזרא ינוב ביטוי לחשיבותה של מושבת .הבי־
ל"וייט, במלאת לה 100 שגה. אך נפלה טעות בפרט
.של גדרה נאמר שהיו מה אז מ תימנים ורק 16 בי־אוזדי ברשימה צוין כי במסמר מאותם ימים ראשונים
ל"ויים. האמת ההיפטורית היא שבשנת 1384 עלו 9
ב"ל'ץייס על אדמת קטרד, ויסדו את גדרה' צ שנים
לאתר מבן, •בשנת 1689, כבד. תיו במושבה 16 ביל"ויים,
שעם משמתותיוש ותושבים נתאים מתה האוכלופיד,

בגזרה 45 נופש. 1
- הרץ פינל,נכרג גירת .־

-*??<?•%»«*?* k.*!• «*'**%>
!/ 1J1M 1>r 1/j1 י

•לדעתי אין הצדקה להתערבות סיעות המערך והלי-
כוד לביטול הםכפ הקואליציה במועצת קריתאחנע,
רק משום .שאתר הצדדים נתמך ע>'י סיעת vn גהגא.
זו גס פגיעה המודד, בהמוקרטיד, ובהליכיס תוקיים לגמרי.
הסכנה למדינה מצד רק''ח יהקומוגחםטיט רבה יותר
מאשר מצד סיעת "כד"• אר לא ש«5נו -שמישהו מ-
המערך, או מהליכוד פועל לעירעוד השלטון העירוני
בנצרת, למשל, שלכל הדעות גמור באזרח דמוקרטי.
יתשליפ דוד פוכרי

כ1כ<ס לבץך
, זוכרים את הרפורמה.בתינוך ז ועדת עציוני אשד
רגישת את המלצותיה לישום «יי^ והמליצה לשלם יותר
י לעובד• ההיגוך. התוצאה: כ־2000 מורים וגננות מפוטרים..
ועדת שטיינברג שהגישה את המלצותיה לרפמ"מד•
י במס הכנסה,' תגרום לתוספת של כ־2000 עובדים ועשרות

, 'מחשבים למערך הקיים, ליישום ההמלצות במס'הכנפה.
, » ."מך עוגרים. התקציבים־ ג!גים.ימיז^כי«-שמאל וכל ?־
j ־ו| 

»זר,*— ול«?,יז_ה;איג«ת.ז , פעט'מגל;פקטור m אה
ז ממותמדח ז?? 7"»^ . י דודר'11וזפל,י|{|

וטלו הגבחת על
(סוף מעמוד 1)

דיונים שמרמיהפ נשמרים ב8וד
. אחד 83סגדד. "ועדת ד&שקכ"
התכנית הכלכלית החדשה ד־
מורכבת שראשי המשרדיה ה־
גלכלייפ. הדיוניפ מתמקדים ג•

נושאיפ חכאיפ:
Jf המלמ מכלות על היכוא.
מסתבר כי תעשיעים כבר החלו
להעלות דרישות בפגי משרדי ה־
ממשלת — לאשר להם התייקרויות
חריגות, לאחר שחלפו 5 שבועות
מאז הוקפאו המחירים במשק. ב-
משרד התעשיה"והמםחר — מצי-
עים להטיל הגבלות על יבוא־
מתחריה כתחליף להעלאת מחירי

מוצרים בשוק המקומי.
?if שינוי שיטת הפיחותימ.
מאז תחילת יולי נסח3< הדולר ב-
שער נמוך מ־1500 שקלים. בימים
יהאחרונים דגים בכוונת להעלות בהדרגה את "שער החליפין —
ולהנהיג שער־ ונייד שינוע מספר
אהוזיפ 3על 7־1500 שקל. הצעה
נוספת היא לקבוע שער. קבוע של

1500 שקל לדולר.

חברי "ועדת המעקב" סבורים כי
לא יהיה צורך לבצע עליות מחי־
3 BW ריפ בסון• סעפמבר — עד
,.תקופת החינם" מיתן יהיה חודשי
להמשיך בקקטאת מחירים במשך

תקופה נוספת.
בעתים מתכוון בנק ישראל לב־
צע הורדה נוספת של שער הריבית
במשק. הכוונה היא להוריד את
הריבית בכ־3% ככל הנראה ב-

שבוע הבא.
עמירפ פליישר מו0יף: גשיא
התאחדות התעשייגים אלי הור־
ביץ עיומד לה"עגש עם ראש הממ-
שלה שמעון 0חס ולהביא בפניו
שורה שיל השגות על הצעדים ה-
כלכליים שנעשו ופגיעתם בתע-
שייה. פגישה זו תתקיים 0כל !ה-
נראה ומחר, והיא באה ביוזומתו

של הורביץ.

הקרב היה הצר
(פוף מעמוד 1>'

מתקרבות אליו — ופתח עליהן
באש• הש'יובו ואש זזזתלומי הירי

גמשפו בדקה.
'עמי, המשרת שנתיים וחצי ב-
שיח-ת סדיר, שמ חוסם עורקים
על רגלו השמאלית, שקליע חדר
ממקד הכוח הבש אותו. לתוגה.
הפצוע השני — אבי דובדנסקי,
שהוא חובש, הגיש עזרה לעצמו
וזחל לעבר שניי נפגעיםי נוםםים —
אייל ודרור — וראד, כי סציעתם

•אנושה.
רק אתמול סיפרו. לאבי זלעמי
המאושפזים ברמב"ם בחיפה כי

.שני חבריהם מתו מפצעיהם.
ההיתקלות עם המחבלים ארעה
ממזרח למג'דל־םלים בגיזרד, ה-
מרכזית בדמם־לבגון. זו התקרית
הראשונה שבה' נהרגים היילי
צה"ל — מאז התייצב צה"ל בגמל

הבינלאומי.
שלושח מחבלים נהרגו, אולם
גראה כי מחבלים נוספים שהיו כ־
חוליה הצליחו להימלט. כשהבחין
כוח צה"ל בחוליה האיר את כל
האיזור. בסריקות שנערכו לאחר
הקרב ניתגלו גופות המחבלים, ו-
ככל הנראה זו הוליה של "אמל".
ליד גופות המחבלים גיתגלו
רובי קלשניקוב, מחסניות, מטולים

ופצצות אר.פי.ג'י. רימוניייד, מכ-
שירי קשר ועוד.י:שניים מחמחב־
לים שנהרגו מוצאם מצור ואחד'־-

מטלוםה,
גורמי בטחון בצפון אמרו את-
מול בי אף־על־פי שצה"ל רואה
'המקרה, זו רק בחומתה רבה את
של מחבלים בנוחות צה"ל וצד"ל,"עלית מתונה בהחלט" בפיגועים
ורוב התקריות בחודשים האהרו־
: בין 'שיעים נים ־בדרום־לבנוין היו
וצד"ל, ובעיקר מתוך האיזור ה־
,הם הוסיפו: צד"ל מצדיק שיעי.
את עצמו במיגננד, ראויה לשמה
?בדרוט־לבניז יבהגנד, על החיץ
שבין לבנון לבין הגבול הבינלאומי

עם ישראל.
קצינים בכירים אמרו אתמול
בי טחות צה"ל ימשיכו לסייר
בדרום לבנון בהתאם לצורכי •ה־
.וכדי לתת גיבוי לפעולות בטחון
צבא דרום לבנון והמשמרות ה-

אזרחיים.
מאז יצא צה'יל מלבנון מנסים
ארגוני המחבלים להחדיר הוליות
דרומה כדי לפורר שם את רצועת
הבטחון ולפגוע בישובי הצפון.
כוחות צה"ל מהגיס להיכנס מדי
פעם בפעם לדרום לבנון למשימות
סיור, תצפית, ועוד כדי לסייע
בפעילות השוטפת של צבא דרום
לבנון, להפגין את תמיכת ישראל
בצד"ל ולפעול באזורים רגישים
המשמשים פרוזדורים לחוליות

מחבלים בדרכם דרומה.

• (פוף מע&וד 1) ."יש להחמיר" י
הבטחתו הלכה למעשה, הרי ש־
עשה מעשה מידמה וגידרו בטל

ומבוטל.
רבנים אחדים המקורבים למוע- '
צת הרבנות הראשית טוענים, בי
לפי ההלכה איו בל אפשרות להפ־
,קיע את הגיור אחרי שנעשה וגר
אחרי שקיבל עליו תנאי זה געתש"חזר לםורו" ואינו שומר מצוות,

• גיורו — דינו כישראל מומר.
ועדה מ^מית מ<1עם מועצת ד,"
רבנות חראשית שחקרה את ה-
נושא, 'הגישה באחרונה המלצות
שמטרתן לענות על התביעה ל־

הקפדה־יתירה בגיורים.
,הועדה ? שחבריה ' היו הרבנים
יוסף גליקםברג, הרב הראשי של
; הרב ישראל לאו, חרב גבעתיים
; הרב משה מלבה, של נתניה
הרב •הראשי של פ"ת! הרב
שרביט מאשקלון והרב גד נבון
הרב הראשי לצהי'ל — המליצה
במסקנותיה לערוך סקר של ה־
מתגיירים בשנים האחרונות, ב־
אמצעות שאלון שיוגש למתגיירימ.
,בין השאר המליצה הוועדה!

if על כל גיור חייבינ! להיות
חתומים שלושה רבנים המורשים

לכך מטעם מועצת הרבנות הרא־
שיח, או שלושה דיינים.

Jf גיור יכול להתבצע רק על־
ידי הרכב של 3 דיינים או בית־
. מיוחד של רבנים (שבהט, דין
כאמור, שלושה מורשים) ובתוכם

שגי רבני עיר.
?¥. מועמד לגיור יכול להת-
קבל לאולפן המיוחד לגיור, רק

•בהמלצת בי"ד של גיור.
במו כן המליצה הוועדה על עי-
קוב אחר המתגיירים ומעשיהם,
במשך 12 חודשי ההמתנה, כדי

לראות אם כוונתנו רצינית.

אייל כהן הקדים
(סוף מעמוד 1)

לבקרו. לא הספיק", מספרת ואחד
?יי? ? ? •? תו רונית. ?

בייט ראשון השכם ,בבוקר, כש-
.!להעירו, אמר — ג־ ביקשו-, אמו
מאז התגייס מבא יזעיאשו̂נ פעם
— כי 'יאק:לוי' חשקי לקום והיד,

מעדיף להישאר 'בבית:
?אייל גולד בכרם התיגעים ב־
תל־ואביב. כשהזה ,בן הצי שנת
עברו ?חוריו לשכונה ©מוכה, הוא
בילה את ימי ילדותו במשחקים
בין ©מטאותיו הצרות של הכרם.
במשפחה עוד שני !אחים ושלוש
? יש 'בשוק הכרמל אחיות. להורים

דוכן לדברי סידקית.
אייל למד ,בבית הספר ה'זסודי
ספר מקצועי במגמת גגרות. הוא"?הירקון", וסיים שנתיים ivaoi־
הדריך גוער 0מוזעדון השכונתי
"קלישר". !בחדרו", נותרו חליפות

קחנזה, ספורט שאהב במיוחד.

לפני ארבעה חודשים סיים ב*
חצטייגזת קורס בד'כים זקיבל זימת

לקוחס קצינים.
ריד את מסמלים המציינים !ש-"כשהיה מגיע לשמונה היה מד
הוא היי'ל לוחם. הוא ביקש לוהס־
?. זאת .ממשמחתו והיה מספר 'יתיר
שהוא '«שמז בבאר'שבע, בדי
שלא. ידאגו. !מחבריו הקרובים
דרש שלא יהיו ג'ובניקים ויתנד־
בו לחיילות והשדה", שיפר ידיד

.המשפחה יוסי לוי.
ביום העצמאות רואיין אייל ג־
עלוויוזיה, יהוזא נשאל, אם כואב
לו שבל עם י'שראל »עג בפיק־
!יקים ובאותה שעה שהוא וחבריו
מסכנים את נפשם בלבנון. "שיב-
לו. אני הרי שומר על"הם, כדי ש-

יוכלו לחמות מהחיים", ענה.
!סמל אייל ההן יובא לקבורה ה-
יום בשעה 12 בצהריים בבית ה־

עלמין הצבאי בקרית שאול.

דרור חנן אהב
(פוף מעמוד 1)

1הוא אד,ב את הצםזו, אהב את
,השיחות בלבנון. את מב שירותו
,הצבאי עשה שם. "כל הומו הוא
•בא לחופשות וסיפר הוויות", או־

מר תכרו *ועפ.
וביום ו' שעבר בא להופשד.
1אחוהנה. כהחנלו יצוא לקניות ב-
שוק. עזר בבית !בכביסה' ובבי-
שול. זה היה תתגיוםו: לעזור ל־

הודיז.
";אפשר לסער על? הרבה דב־
רים טובים. הוא היד, ילד מק-
סים, כזד, שתמיד עוזר לגולם",

©יופרה • שסגה, י
הוא •אחב לשתק במרגל ב־
שבוינה. על החמושה האחרונה
סמ*• ,נועם: "היי'נו 'במסיוטז אצל
חבר שעשה מסיבת גיוס. ד%א סי־
פר .שבקרוב הוא עומד לצאת מ-
לבנון". בשבת בבוסר !היה ד־

̂ון תר עליז וטוב לב. 'ביום חא
ובבוקר הוא קם ושב ליחידתו.

'היום !אתר הצדדיים מבא דרור
לקבורה'בבית העלמין סגוליד, ב-

פתח !ונקוה.

שידור "מבט"
(פוף מעמוד 1)

הסדר, צפויים מהיום ש,קבו,שים
בבל שידורי הטלוויזיה.

הברים בוועד המנהל אמרו ש־
אפ יהיו ?שיבושים !בלוח השידו־
רים, ישקול הוועד המנהל •להד
רות על ?השבתת מגן של הטלווי-

זיה.
ובלי קשר לשיבושים — «נ־
כ"ל רשות השידור !אירי פוחת
חודה אתמול עול הנהגת לוח שי־
דודים הדש בסוף השמע: "יומן

!האיתעים" יועבר מיום !ה' !בערב
'למוצאי שבת שעה 8.30 עד 9.15.
את היומן יפיק ר"גי"ש חיים יבין,
»לא שהוא מתנגד לשידור היומן
במוצאי שבת. !נראה ,שאם ה"ומן
לא יוחזר לעם ה', יסחב יבין ל-
קבל עליוו את עריכתו והגשתו.
ובליל שבת, מיד לאחר מה-
דורת החדשות הקצרה, תשודר,
תוכנית חדשה — ",יש שאלות",
?שאותה ינחה ?שמעון ?טסלר. התוכ-
נית !בגויה כך שבאולפן יישבו,
אורחים מחלקים שוגים של הצי־
בור, !והם ישאלו שאלות בענייני
דיומא. צוות ?שהרכבו ישתנה מ־

תוכנית לו־ממנית יענה להם.
.ואחרי־כן תשודר תובנית בי"
דור: פעם בשבועיים טועמן ה-
זמר 'עפ שדז/'לה שוזן, ופעם ?ב"י
שבועיים "two למסיבה" 0מת־
טעות שונה ובהנחיית דניאל פאר.
?«"tvxm תהיה ©ושתחת על, בי-

,,:. ' . דורי כלבד.
באורך י לאחד זאת ישוזד הרפ
מלא, ובטלוויזיה מתישים: יי־
3חחו רק מיעים טובים. יש סי-

.j arara TTW r !"*nu? כוי כי
?גם לוח השידורים מוצאי שבת
יקבל צביון הדש, מההורת "מ-
בטי' תשודר בשעה A אחריה ה-
̂משחק הש- יומן (אם ישודר), ,
בוע". אחריו "בידור !תו"ל". תוכ-
נית !זו תוחלף !בשםייעות הקרובים
בתוכנית !בידור מקורית — "אורח
לשבת", שתהיה מבוססת על אמ־
גים ואישים שיזמנו לאולפן את
אורחקזם, על־פי 'בתידתם. אחריה

סרט מתח.
מנחל !הטלוויזי!ה יוסף בראל
קיבל על עצמו לבצע את גל ה־

שעויים ובתוך שבועיים.
גם בייום ח' 'בערב תשודר תו-
כנית חדשה "מה אומרים חעחו־
,ניט". התוכנית תמק ותוגש על-
יז-, מאיר שלו, והיא יועדה, בין
'השאר, להיות התשובה של ד>־
טלווייזחד, לעתונות 'המבקרת אור

תה.

(פוף טעמוד 1)
קבוצה קטנה של חברי המרכז,
שרצו למנוע את יההצבעה על צי־
רוף "לעם" — הוסיף ד"ד בדר.

? — האם ההצכעו! תקפה
— "אם יו"ר הישיבה אברהם
שכטרמן, הסכים שבמקומו יעתד
את 'ההצבעה י!צתק שמיר "" אז
זה בסדר. רוב עצום הצביע בעד
ולא היה צריך לספור את הקו-

לות".

— זאפ ז'&וטינפהי ו4פע מאנ-
שי ומועתו הדר. האט היה הדר
פישיכה זו של «רכז ,0רות''?
— '1זת קל מאוד לעשות סקנ-
דלים במחבז בו יושבים מאות
אנשים. די 'בעשרים חוליגנים ש־
פולשים לעבר הבמה וצועקים כדי
להקים שעמריה. הדר זה לא
!היה. 'אני עדיין שומר על הוד
ולאחרים אינני אחראי. אבל רוב
חברי המהמו דווקא שמרו על !ה-
דד, ,שאם לא כן היו תופסים את
20 החולעאנים וזורקים אותם מן
־ה>./לם. עוד היד, הםר שיזמעו את
המשטרה, אבל לא, הזמי1ו וזר,

טוב".
— «n על היהפיפ כין תפרי

התנועה וטגחיגיה ?
מתת מתהילים להקות את הלי--,"לא .כל כך טוב, שבתנועת ה־

בראלים".

די ב=20 חוליגנים

אב ובתו מעכו
זכו ב"טוטו־אוטו"

אפרוזפ דו, מעכו, זפה פ־
כמונית םי«פ איופיזזז a 1200־
הגרלה של מיכצע *מוטו-או־

גזו''•
ואברהם חן, 25 ישנה כמסנאי
,*!נםימר מו- בנטל וחיפה ועכשיו
קדם", ש* 19 טפסים יגיוליפ &נ!י
10 שרים «ל אזזד. "אגי פמלא
130 !טורים ,שכל ismr 8ל פי
»בל לא מד שימה", ««: אמי,'̂ 
sro ̂ו *זמר לתתי בשזום פזד לט
חתנאות ונמנום TO mm&n ה-
פינוי היקר גיומי ממיגלתי אי
פעפ">,3תן יזל SP55S ממר6ח
לטופס שגדלא nratt ו!9תה י8ד
טחבו ?וחחלימ זנov 7 מי ?רשום

את הטפוגית.

ובידיעה על עסקי מיומאל אל-
בין (למעריב'' 0ייי«»ל)י«ל שי־
-שפ התפרת י'וא ,*שיאה" &וש.

1אא8פי מגדפס,

תיקון



קנסות על עבירות
תנועה יוגדלו פי 3
שד המשפטים ושר התחבורה אימצו המלצות ועדה:

מאחד בספטמבר גם ייאסר על הולכי־רגל
להשתמש ב"ווקמד בעת מעבר כביש

• מאת מיוד מאירי
י גפפשמפר ידיד עליך, pn מאוהד
rtstf על פל m , «ד»י הנהג, לשלם פי
!עבירת מנומהישתעשזז. am יל« די
כפף — משרד התתפורה ומשרד ה־
משפפימ ואגו' !לאפור עליך להאזין ל־

מופיקה •nana האוזניות.
!הולפי הרגל ייאסר השימוש ־ב־ !גם !על
,\וקמן", אם יהיה 'ברצונם לחצות כביש.
השימוש ובו יןהיה מותר ר,ק על ר'ומדרכה.
אלה רק שתיים מהמלצותיה. של הוועדה,
1שמונתה על ידי שר המשפטים ושר •התח-
בורה, לבדיקת מערכת•!הקנסות עול עבי-
רות תחבורה. שני השרים, משד, נסים
וחיים קורפו, התליטו לאמץ במלואו את

המלצות הוועדה.

יושב ראש הוועדה, ערד חיים קלוגמן
ממשרד המשפטים, אמר !אמש ל"מעריב"
'כי עקב והתאוגות הרבות שבהן היו מעור-
בים !הולגי ר,גל צעירים נושאי ,\וקמן"
החליטה הוועדה לבלול. ברשימת תשע ה-
עבירות החדשות שייכללו בברירות ה-
קנם גס את תהאזבה ל,\וקמן" בכבישי ה-

ארץ.
שמונה העבירות האחרות שייכללו מ-
עתה בכריתת הקנס ד,ן: אקציות לפימזן
,עציחה; .עקיפה בהתקרבות. למעבר האווםר
חציה להולכי רגל; רכב הנשאר בלי הש-
גחה בצוהר. אסורה,- העדר סימון "ילדים"
על רכב מסחרי המסיע ילדים! אי־התקנת
שלט "*!הירות, מיטען זווחג ן" •בחםב לי-
ווי; אי'שמירת מוח מרכב במהין; אי־
שיומוש 'באורות בעת גרירה; אי־הימון

גרור.

"נהג מהיר" העדיף
מאסר על קנם

העתונאי דב גניחונ9קי: "450 אלף עקל, ?ןנמ ממ יותר
, , מחצי הנטו שלי ולכן העדפתי 3 ימי מאסר" , י

מאת איח אורנשמיין
העתונאי דכ גגיחוכשיןי הורשע
ימשלומ לתעכורה כ־ הכית משפ&ז
מל־אכיכ בנהיגה גמהירות מופר־
, זמ: 66 ?»'ש גדיד עירונית/ כ'

, וחוג וצהלו שדה נתל אכי«4
אלף 'גניהובסקינדוז לקנס'בסך.«4 ^ ';
למאסר-^לושהיימים תמוד- ־או' י •שקל
גללי־ תמיייףה ? היא 45 ימי ;. ,תי '?('מרח־ ?'

?.
מאסר תשרת קנים בזה), ההא העדיף
את 'שלושת ימי המאסר. וביקש לדר

מידם ובשלושה ימי •עבודות הוץ. בק־
שתו •נתקבלה והוא יתחיל־ ובקרוב ל1ר־-
צות את עונשו. מפקד משטרתי ־מזו*
ירושלים יתליפ היכן *!בוצעו זגמז־זמ

י ? - החוץ הל*. ־ י? • .
אתמול שאלנו •את גנימובפקי מה
היה המניע שלו -,לבחור נמאםד כי
,לבתי• ?בניגוד? אתלהקנפ,- מפום לשלם'
רתם של רוב .עםרייני.ד'תנועה'. הוא
י ממון}": מאוד,;\&4. , המביי־"ג "־ממניע
'מוצי מטו 'שלי. «לף שקל1 זר, יותר
*ני צייד לספר לדי פפה משתפרים

עחז&איט ז"

חוויה
חדשה.

מעליות פנורמה שקופות לוקחות אתכם
לחוויה חדשה של נופש במלון נהר־הירדן,

החדיש והמפואר לחופי הכנרת.
חדרים מפוארים, בריכת שחיה, משטחי
שיזוף, מסעדות לאניני טעם, לובי־בר

מהודר, פעילויות ממונות ויופי של מבצע
מצפים לכם בחודש אוגוסט 85'.

-.90,435'""*- ליום, לזזג, לינה וארוחת
בוקר + ביקור לילי בלונה־נל.

נהר הירד! 1
% n'131ajr

8857י הזמן עוד היום.
ןלון נהד-ה*ודן, טגריה, 067-92950(10 קווים
03-200250 משדד מבירות, ת"א 296705,

•»«•??? .צ •?!יי,*- מן 00*-«3.נ4שפת ד גמאות <#» *"""ste4. ,י It »SAK תל־אגיב בב"???»? •? ? ?•« ̂י  ̂n תכנון וציוו אופנה
$&v  ̂ ט קונפזןציה תדמיתנות
;. ג שיטה קלחומודרנ־ת 1omrMlltinii'nnii &.".־. nrsn'ona ית ההי"ויה"!?!

"איש אינו קבווי
בקנדי הילדיבן
מתימנים בפ"ת"
אומרות משפתותיהם ומתכוננות לבקש משופט כי יצווה
לפתות את הקברים האלה בבית־העלמין בסגולה *

תעלומת התינוקות שנעלמו הסעירה את ישראל
שאת גרזך גאה

עורכי דין של משפחות יוצאות
הישן ממבומים לבקש 3ימי0 ה־
?רוכיש «כית־«שפ8ז השלופ כמונח
ונקוו! כי מגווה לפתוח ?כריפ של
ילדיפ 'בכיה הקברות שגולה כפתח

מקוה.
;המשפחות אומרות כי מתחת למצ-
בות, שהמדינה טוענת בי ושם
קבורים ילדיהן — לא קבור שום דבר,
ישראל בזהות אחרת. המש&תות טוע־ז"המתים" הם כיום בני 36 וחיים ב-
נות כי ממשלת ישראל רימתה אותן
לפני 35 .שנים כשעלו מתימן, גנבה
מהן תינוקות ומסרה אותם לאימוץ.
לאחר שנים מספר הראתה להן מצבות
,קטנות בבית הקברות םגולה ואמרה

להן ששם קבורים התינוקות.
בעוד כחודש עומדות להתכנס ב-
ירושלים 420 משפחות מיוצאי תימן
הטוענות כי תינוקותיהן נגנבו מהן
1951 ד כשעלו לארץ בשנים 1949̂-
נמסרו.לאימוץ אצל משפתות יוצאות

אשכנז חשוכות ילדים. ;
* . • ¥־'

עשרות אלפי יוצאי תימן שהובאו
לישראל ב"מרכד הקסמים" התגוררו
בתנאים קשים מאוד במחנות עולים
מאות וילדיהם רוכזו בבתי־תינוקות. י
ילדים נעלמו מהמחנות ולהוריהם
גמסר אז כי הם חלו ומתו. ההורים
ראו את גופות ילדיהם ולא .לא .
השתתפו בלוויות — אם אלה נערכו

? ? ? בכלל. י
פרשת ילדי תימן נהשפה לראשונה
לפני 20 שנה לערד. ועדת הקידה
ממלכתית שטיפלה ב־342 תלונות כ-
אלה הגיעה למסקנה כי כ'320 ילדים
מתו והנם קבורים !םםתי־קברות שו-

נים בארץ, ו־22 נעדרים עד היום•
לכל אחד מהמתלוננים נמסרה הו-
דעה ;היכן קבור התינוק שלו שנעלם.
במעט שום משפחה מהמשפחות האלה
,אינה מאמינה לגירםה זו, ורובן משוב־
נעות בי ילדיהן נחטפו מבתי התינו-

קות, נמסרו לאימוץ והם חיים.
לפני חודשים אתרים חשף מחדש
עדויות של אנשים בני 36 ממוצא"מעריב" פרשה זו בהרחבה, והביא
תימני שגדלו• אצל משפחות יוצאות
אשכנז והם מחפשים את הוריהם

האמיתיים.
בעקבות הפרסומים התארגנו כמה
'אנשים, בייניהים ראש מועצה מקומית
ראש העין יגאל יוסף, איש העסקים
אלון בהן, קצין הבטתון של כלא תל־
מונד ישראל גרמה, עורדיהדין בן־

חור ימיני ואחרים והתחילו לחקור
בפרשה מחדש.

אנשים אלה השקיעו בסף רב ב-
חקירות פרטיות, ובידיהם יש עתה
פירוט 425 מקרים של ילדים תימנים

;שנעלמו.
ה- ' לפני כשבועיים ופגשו חברי
וועדה עם שר המשפטים משה גסים
ודרשו ממנו כי תוקם ועדת חקירה

לבדיקת הפרשה מחדשי.
שלשום הגישה,שרד, אהרון מפתת
הקוד, עתירה לכג''ץ, כי שלטונות
המדינה יעזרו לד, למצוא את בנה.
היא משוכנעת שהוא חי ונמצא אצל
משפחה מסויימת "בארץ, אףיעל־פי

שנמסר לה כי הוא מת.
? ?

־ ?*? ? ? ?

יושב־ראש ועדת הפנים ואיכות דד
סביבה ח"כ דב שילנסקי וחי'כ מרדכי
וירשובסקי העלו ביזמתם ביוני השנה
את הנושא לדיון בוועדה — בעקבות
מ־םומים שהצביעו כי מספר הילדים
הנעדרים גדול מהמספר שעליו הצ-
ביעה ועדת תקירה: שמונתה כשנת
&197 לחקור סיבות העלמם של תינו־

קות ממחנות עולים וגורלם.
עוד בחודש יולי 1966 הועלתה פר-
שת ילדי תימן בהצעת לסדר־היום" ב-
כנסת• הנושא תועבר לדיון בוועדת'
השירותים הצבוריים, ושר המשפטים
ושד המשטרה החליטו על הקמת ועדת
'חקירה. מסקנות הוועדה שפורסמו ב-
שנת 1968 הצביעו, כנזכר לעיל, על
342 ילדים נעדרים. אולם, מחקר ש-
פורסם בשנת 1963 עליידי דב לויטן
מאוניברסיטת בר־אילן העלה כי ה-
מספר האמיתי של הילדים הנעדרים

גדול יותר.
בהופיעו־ לפני ועדת הפנים ואיכות
הסביבה מסד דב לויטן בי יש י בידו.
כ־85 פניות חדשות של הורים המחפ-

שים ילדיהם.
הוועדה סבורה כי החובה המוסרית
והאנושית ,דורשת לא להרפות מה-

בעיה הכאובה. ? ?
אולם מחמת חוסר האפשרות ה-
תקציבית לממן את הבדיקה מתקציב
,הכנסת, הייא םבוחז כי רצוי שימצאו
גופים צבוריים ופרטיים שיממנו

אורה.
ועדת הפנים האיכות הסביבה ממ-
ליצה גם לפני משרד •הפנים, משדד
העבודה והרווחה, הכנסתי, גניזן ה-
מדינה, ד"משטחה, האפוטרופוס ה-
כללי והסוכנות היהודית לשתף פעולת
ולאפשר לדב לויטן גישה חופשית ל-
ארכיונים שלהם לחקירת התעודות

? ? ' ? והמסמכים הקשורים בפרשה. ?

מגרשים לוילות
בתל־אביב צפו!

{6611 mi) ליד אזורי חן / ל גתכנית 
מגרשים לוילות (קוטג'ים)

ליד וזים
המקום חשוב ב«ותר לבמת ולהשקעה

—.40,000,000 שקל m'*x» חלק ממולזמימ
»ל-א!< ™' י«י»ילד "קרקעות ישראל',/
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.W.00—W.00
—————————————————————

ספודט לא פוליטיקה";"זה
• המיפג* הסמורטיגי גגו המעמוו *ירושלים (וגילם: יוסי ומיי)

אמרו ילדי קרית ארבע ושיחקו כדורסל עם ילדי כפר ערבי
»" אדיה מדר

*לדי יקכוצומ הכרורפל של מועדון
הפפור&ז־ הערכי 0כיוז חכיכה וה־
מתנ''פ וכמריה אדכע עלו »תמול על
&rm האכן !כגן הפועמון כירושלים,
כדי להתמודד על העליה לגמר כנווד־
ניר הי!ת, שאותו מארגנונ המחלקה

לנוער' י פפורט וחפרה כעיריה.
.המשתק בין שתי .הקבוצות נקבע רוק
דקות מפורדת לפני ההתמודדות. הילדים
המופתעים :ומדריכיהם לא נרתעו מההגי־
שד,, ילחצו ידיים והחליפו ביניהם זר !פר-

חים ל&ני שריקת הפתיוחה.
המשחק !התנהל ו0שלי«ת ילדי קרית

ארבע, והם ניצוחו 26:141.

,"זה"נצהון ©פורטיןווי ולא םוליטי, אמר
פיני בנו, בן 3נמקרית ארבע.

,גם מדריד הקבוצה זדהודית, מדי יר־
סנברג ,!הסביר בי חובבי הםפווזט בקרית
?פולישיקה. יארבע !גמרו אומר להפריד בין הפורט ל־
גם מן ר,ע0ד השני ,נשמעו קולות דר
מים. הילד קאמר םנדוקה אמר: ,,;בימי,

ליהנות ולשחק".
אבל דרו גם קולות אחרים. מו&ט&ד.
עםלי, מורד, לעברית בבית חניגה, שבא
לעודד את תלמידיו, אמד: ,,אסור מיי•
לגו לעלות למשחק. מפגש עם כל קבו-
צה יהודיות — כן, עם ילדים מקריתי־אר־

בע — לא".

שוטר היכה אזרח
שהעז להסתכל בו
מפרשיות בית־הדיו המשמעוזי של המשטרה

נאת גרוף נאה
"כשההגייםתי למשטרה חשפתי ש-
נהייתי גיכור. אני מצטער נמ*וד על
מה שעשיתי'/ אמד אתמול רכ־שוטר
דוד אכוטפול מכאר־שכע על דוכן
הנאשמיפ ככית הדיז.המשמעתי של
המשטרה כטרפ 'נגזר דינו כאשמת

שימוש כאלימוונ ללא צורר.
,הב־שומר אבוטבול שירת רק הודש
וחצי במשטרה. 0אשר בילד, עם 1ער!תו
,בבית קפה 'בבאר שבע, הבחין בי •האזתז

אמיר בוקובזזז הםתסל בו.
"למה אתה מסתגל לי בפגים ז", שאל

רב־השומד אבוטבול, וביקש בלהאזוחת
הציג ל- לצאת איתי מבית הקפה. הוא,
. והודיע פניו את תעודת !השוטר שלו

לו: '<אתה עצור, אני שוטר". , .
אחר כד דחף רש"ט דוד אבוטבול את
האי'ש לקיד, ,נתן לו סטירה שפגעה ב-
אתנו !השמאלית :ופצעה אותה ועיקם את
ידו. וכל m משום שתאזרח"הסתפל בו.
והשוטר .ממכה הביע ,חרטה על מעשיו,
ושגפטי 'בית הדין ? למשמעת; מנשיאות
?ניצב יצחק עירן, קנסו אותו ב־50 אלף
.שקל בלבד, בתקווה שבעתיד ילמד. {'

והתנהג כשוטר.
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^̂ ^̂ BBBBBBBBBBBBB B̂Z&M IM f % B  l ĤI ĤIBMB
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גונן להצעות מסחריות
בתדאביג

# אולם קרקע, iso פ"י.
# J קווי «ל»וז, TWO + חונר סגורח 100 ט"ר,• 2 קומות עליונות 150 מ''י, יילל מעליו*
גישח נזחיז ל0ייקוז יס'ניגח, םוגאיפ לגל

מטיח מסחרית•
*yp vm f w sf i s w n  ay רי גם««»

טל«ו 03-380587, מ־7.00--4̂.00
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לוי דוד ובגיו קגלמ ««ו
גגושידו והסגיבה

, מעננ"ינ"ם במגרשים לבניה
בעסקת קוממנציוז אן במזומן
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הנשיא מובארר: יש בידי מידע סודי ביותר
שעשוי להדאיג כמה שליטים ערביים

*M '':? " < •; • v< :: r עצממ̂־  ̂  ערב הפיסגה הערבית
f

& שפי גבאי
novo "מעריג" לעגימימ ערביים

הנשיא תמנרי, מומי פוגאיד,
הטיל "פצצה'' ערג כינוםה של
פיפנת ההירופ הערכית. הוא הו-
דיע שגאמתחתו מידע פודי כ-
פמה . יותר, שיש פו כדי להדאיג
,שליטיפ עדפייפ. אזהרה זו עוד-
דה חלחלה, כמיוחד אצל אותפ
שליטיפ,: שנמזך אוימונותיתפ ה־
טפואריפ עו,ליפ ניחוחות של
אינו מוכן נפנו. אולפ מופאיד '
לחשון> את המידע, כל עוד מנו-
דה מצרייפ •על־ידי אותפ שלי־
טיפ, שאפילו לפיפגת החירופ,
דשנויה כמחלוקת, היא לא הוזי
כמה כגילל חוזה השלופ שלה עפ

• ,• . • : ?• ' וישראל.
עורכו של השבועון המצרי
,,אאחר םאעה" מזהיר אותם שליטים
וורף: ההמות :הממשיבים< ' עךביום,^
!האורבות לחם מצד עמיתים ערביים
אחדיע. להתעלם ממעמדה של• מצ-
ריים, '"האש הרחמנית של כל הע-
רבים". משמעון זועם על כך,
!ששום שליט ערבי ממשתתפי ה-
טימנד, לא עמד על דעתו כדי להע-
מיד !בראש סדר־'היוס הצעת־הזזלטה
,לההזיד את מצרים לפו־םגה, גופה
ובלא מעצ- !הידהדרתו המתמשכת .
רים !של העולם הערבי. פסק עורך
ד,שבועון, מותמד קנדיל־. "מצרים
אינה מתלהבת לשווב לתפקידה הב־
וביר בלעה ובפיםגה כמדינה הער-
ביות הגודזלה *זמהזקר,, בלות!ר.,אבל על
v»/;;afnB '̂,.. ,-jrarrt{"a?«?." !בת",0ראגה אז־ורי ?ההתרחשויות ביושליט?

.עולם הערבי".
הפיסגה, שתיפתח מחר ברבאט,
±vrv מרוקו, לא תגשד על פני ה-
פערים זעדליפ והמעמיקים בעמ-
דות המדעיות של שליטי ערב. בלי
ספק, צודק שר־זההרז של סורית,
!הפיט־ פארוק אלישדע, בקובעו, כי
גה הזאת לא תטהר את האזוידד, ה־

??n. 1 1myrww1mn^11»•
חוסני מוגאירך
,מונרים עדיין מגורת

המלך חוסיין
מוגדר *סוריה פ"גוגד"

«לן 'מרוקו חסן
ממום והמארח

חאפז אסר
"לא אפגע לערמאמ"

,.לגלות את המידע הזה כל עוד מנודה אלצו על־ידי המצת מסרב . אולם הנשיא
אותם שליטים * סוריה: ה&יםגה לא תטהר את האווירה בעולם הערבי אלא
י המהנות הערביים מגדירים זה את זה תרעיל אותו יותר ויותר * מאתר ששנ
כ"משרתי ישראל" שואל שבועון ערבי: "מדוע לא נקבל. את ישראל לליגה
הערבית ונפתור את הבעיות ישירות עי מה בפיםגה המורחבת הבאה: בסעודיה?"

ערבית אלא תרעיל אותה יותר ויו-
תר. סוריה העומדת בראש, "מועד,
ומידוב" הערבי ובראש המדינות,
המתנגדות לקיומה של,הפיםגה. מנ-
סה לנמק את התנגחתה בציור
' בעיוות הי "מנרבי. אומרים אמצע? ה־"תמונה ז'רודה" לפתחון זזהשוחת של ,דמשק: ימה: :ך&ןקזתעו̂ל
פים'גה;? מי אש0 הזאתיבקעטד, שלי
במצב !הערבי המידרדר ז סלקו אה
הבוגד יאםר ערפאת, מינעו מתמלד
חוסיין לקיים קשרים עם ישראל,
שבנעו m מצדי'ם, שתחזור־בה מ־
ד&כמי קמפ-דייוויד ואלצו את
צדאם חופיין העיראקי להתפטר• —
ואז כולנו חוזרים לשמיה ערבית

אתת מלוכדת נגד האויב הציוני.

אולם שליטי ערב לא נשאוו היי־
בים נוכח "עצותיה" *ל מדיה והם
פחמו מדד, במימקמה תקשורתית
י י י• ימתואמת, שדמשק .לא ידעה כמותה שנים רבות: י

"מזימות טיו־יור:
סוריות" - ^

"מגמותיה • ־של סוריה ברורות
עתה. היא מבקשת להנהיג אותנו
ולכפות עלינו את, מזימותיה על־ידי
טרור ועל־ידי הימל כל פתרון ש,ל
שלוט במזרזדהתיכון, ובכך מבקשת
םוריזה, שבה שולט המיועוט הע־
לאוזי, לשכנע את וושינגטון כי לא

ייתת פתרון !זזמשןבר באיזר אלא
באמצעותוה• מוריזד• תצד. להוכית
את העקדון כי אין שלם בלעדיה,
על משקל זזאימרה תמיחםת, לוזנרי
קיסנגיר, שלא תיתכן שלחכוד, בל-

עדי מצדים". י.
סידיד. הוזמת את ההתקפות בסמזן
י':יותד< היא טוענת כי מהתלך ?מעמ
"שליטי' הכניעה"

' 'מצד פ1וז על'זז

הערביים מתואמים עם ,קול ישראל'
norm, לטענתה, מרוכזים השידו־
דים הערביים של קמראל ב"מים א-
לה בפרסום 'ואותם דברים המשוד-
רים בתחנחת השידור הערביות.
דמשק מאיימת על. יוזם פיםגת ;ה-
חירום, חסן השני, מלך מרוקו, לח-
סל את הוזי&בוינות עימו. א5",,מוכ־
!הי" הבעיר, ד.פלשותקני< בדמוןתםשל

המלך חוםיין ושל יאםד ער'פאו*,
מגדירה סוריה כ"שני בוגדים", ש־
העמים הערביים ,מוכנים בכל עת
להקיאפ מתוכם• על "פרשע המל-
חמה" צדאם הוסיין נאמד, שממ-
תת לו גודל. מד. ועוד ועוד דקד,ים

.כדוחבנות בפי שליטי? םורייה.

"התלהבות מהצעות
חוסיידערפת"

אולם שני המחנות הממוכסכים
'בעולם הערבי מאשימים זה את זה
,שהם "משרתי ישראל". שאל הש־
'מע אתד השבועונים הערביים: "אם
שני המחנות זע משרתיזת של יש-
ראל, מרוע לא נקבל את ישמל,
פתםרה מכובדת בליגה הערבית
מפתור את הבעיות ישירות עימד.
בפיםגה מורחבת תבאר, בבירת סעו-

דיה ז"
הרעיון לבנם א<* ד&יסגד, הער-
בית, שלא נתגנםח זה שיים ר־
&», עלה לפגי כמת חודשים ברא-
שם של השותפים הוסיין־ערפאת.
השניים גרסו כי לא השגת !הכשר
כלל־עדבי למהלכים ד'מדיניים של-
הם לקראת הדיאלוג עם וושינגטון,
ומאוחר יותר עש ישראל, דט עלו-
לים למצוא את עצמם מבודדיבנ ו-
פועלים בהלל ריק. הם מיהרו לנהל
שימות חשאיות עם שליטים, הרו-
חשים להם אהדה ויהללו •הביעו הת-
להמות מהרעיון. הצמד חוסיין-ער־
פאת הבטיח כי מאמצי השלום שלו
מבוססים על עקרונות הפיסגה הו
ערבית, שנערכה במס שבמרוקו,
עקרונות שנתקבלו ואושרו בשעתו
.פל שליטי ערפ ותוכנם מד- עי3ידי :
בר, על שלוע תמורת בל העוטחיס,

שכבשה יש'ואל 'ביוני 1sw• מפ
הבטיחו, כי לאתר הכרת אדה"מ
באש"ף לא יהיו שיחות יש'דות עמ
ביד . ישראל, אלא באמצעות ועידת
לאימית ©־,שוזחפות כל הצדדים ה־
מעורבים בסבסוד במירח־התיכון, ב־
פיקוח האו'ים והמדינות התברומ ה'

קבועות במועצת •הבטחון.
חםן יוזשני, מלך מרוקו, !החל̂י

ליטול על עצמו את היוזמה ואת!
אירית הפיסגה. מא שיגר בשבועות
האחרונים שליחים משלו לכל שלי-
טי .ערב. מששאל .נשיא םחר-חה,
תאפז אםד, את ,השליחים במד, ת־
דון ר&יםגה, ,ולאחר שהשיבו לו,
שהמחבר בבעיה הפלשתינית לק-
ראת !הזזיאלוג עם וושינגטון, הוא
פסק מעם: "הלילה שאיכנע לחד

םיין ולערפאת".

הסן: נתכנס
בלי המתנגדים

כאשר שמע חסן השני את תשו-
בת אםד, ,הוא קבע מצית: "הפיס־
גה מיזקיימת גפ בלעדי השליטיט

הערביים זזמתנגדימ לד,".
ואבן, חפיםגת מתקיימת בנוכ-
חות 3נ מדינות ערביחת מתוך 22,
אלה, ,שליטים אחדים ;של מדינות ,
כמו סעודיה, הודיעו פתאום כי לא
יבואו בעצמם, כמקובל בפגי'שזו!
פיםגד,, וכי ישלחו נציגים בביריפ
פיס' י מטעמם• לא נראה איפוא כי
1a> זו תשיג •את יעודד, והיא תהי,ח
כימה של נאומים עצעיים. משום
שהשליטים המשתתפים מלאים זעם
. בחזכם m ישגיפ ;עצור, שהצטבןד
ז/- ועתה־זוטומב'ןעיםלשזזרד את:.

לחצים.

™^1^——ו
MBBBBBB^J ביוזמת המועצה הישראלית לצרכנות וכולבוטק, B̂BB^m,ובשיתוף פעולה עם רשתות השיווק :^ K̂BBB/^ Ŝ Ŝ K̂.בתי הבל בו לנקיון וחנויות המכולת J^HjHKl S^HP'n
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m כדאי לכם להכין החודש מלאי של מוצרים לקראת החגים.ב J . iJHHRi מומלץ לחודש יולי.S^S בחודש אוגוסט בלבד-25% הנחח ממחיר מחיריו f̂ ^K^î ^^^M

Sjoanptn'iian naa J^BalPIWIi,'

WT Â במחירים\7?א881ז]חופשומ
1 !̂̂ ^ מפתיעי̂ט
BFW^BXSSSSX ^^ 

 החברה הותיקה
חברת קל - היא

BBj BJBBBBBKmlla והמובילה בארץ בהומגת מקומות
^̂ ^HHHEicI2fii41 

 מופש לבתי מלמ•

אירוח
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ דל«̂ו "קל" מציעה חופשות מיוחדות *

במחירים זולימ יותר מהמלונות 83,500 ש' לאדם לינה וארוחת מקר,
עצמם. ל-2 לילות.

מבצעים לדוגמא; רגיעה מושלמת ונוחות במלונות הפאר.

("4 < ̂ 4רח עם ל-ג לילות. במלון פעילויות ספורטיביותJLlufc# סוף שמע או 3 ימים בתקופת החורף ".». 126,500 ש'1לאדם לינה + ארוחת בוקר,.*TQ^ קחז חופשה בת שמע עכשיו וחופשה שניה- ****  
Tra ^^ 'בריכה פרטית לא רחוק מחוף הים, ובידוריות לכל המשפחה,1±~** המלון בסגנןן כפרי g^B

ךן ועתיקות אשקלון.
?I? כל המחירים לאדם בחדר זוגי ולא כוללים מע"מ. המחירים ניתנים לשנוי ע"י בתי המלון.

ן לבחירתכם: מלונות נוספים באילת ־ אשקלון ־ ירושלים • טבריה - נתניה ־ ת"א ועוד.
I _ -̂—1 ? =-23 שנות מוניטין. לפרטים והזמנות: קל שחתי נופש בע''מ  ן ן̂"

«»ןומןע»ות
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' כלכלה־ כגושא
עליז ו/או מפחיד

• .- ¥_.. !ג " . -.•. , -, •• אמש בןיין?!!•

מלת המפתח של חיימ־ כיום היא,. ללא ספק, "כלכלה'.'. היא"יומן הצמגח" בגל ג' ו1,,»עח קלה על גלכלח" גגלי־צח"ל
אם כל חטאת והיא התקווה היחידה. אפילו הטלוויזיה הלאומית
התחילה לההביר לילדינו הרכים מחי הגיירפה הזאת, וברדיו מוקדשות
לה שתי תכניות כמעט מדי .יום. "יומו הכלכלה" בחמש אחה"צ

ברשת ב' ו"שעה קלה על כלילה" בשש בגלי־צה"ל.
ואם לא הבנתם את ההבדל, באה מוסיקת הפתיחה להסביר
עם מי יש לכס עסק. ב"קול ישראל" המוסיקה דחוסה ועצבנית,
משוזןו כמו כוורת בשיא הפעילות. בגלי־צח"ל משמיעים לנו צ'רלסטון.

כמו נשף בימי פומפיי האחרונים. • ,? עליז ולא .וצינן,,
: אתא בכל : משרד"יומן הכלכלה" דחוס' אינפורמציה כראוי ליומן ; איך איבדו הקיבוצים המון כסף בבורסה זאת לא י תיסגר
ן וובריאות צריך 200 מיליון דולר וכנראה שיקח אותם ממך ומממ

• ? ' . ' . ' ,. ? ' , : . וכן הלאה^ .
קליל יותר. שמואל נחושתו יודע ליצור דרמה. ' בגלי'צ, הסימון'"י ? '? י•
? הכבוד",' ?חוא י אומר לאורה נמיר שפעלה נגד הלנת שכר, "אבל ;.כל
?". את הידיעה על הגידול ביתרות המטבע גדול .כזה . למה באיחור
של המדינה הוא מציע לנו לקבל בהסתייגות באמצעות סיפור קטן
על מאכער גדול באוצר, שיכול לגייס בטלפון 10 מיליוו דולר הלוואה
! את נסיעת צייץ' לגיוס ללילה, כדי ש־המאזן ייראה יפה יותר
תרומות בארה"ב, הוא מציג כ"קורבן", במצוקת העיתים, צייץ' נוסע

פעם אחת במקום שלוש.
: משתי• התכניות מתבקשת מסקנה אחת ושאלה אחת. המסקנה
: אם יש העולם מפחיד, רבותיו ודופקים אותנו מכל צד. השאלה
חרבח אנשים חכמים ומבינים עניין, למה הכלכלה אצלנו כל? הך"

: , שלנו כל כך"דפוקה ו

אריה יאס

חזנים חדשנים
. י . '> . - : ' . .. ntp omxwmm
HuaMi ^MaBMWB d ânMaM WiiiM aiianoMBi

גאי חקינצימ לחזגית, שנעיד swa החייל ת"א, וגו לתווית
מרשימה מאוד: חמשת ווונימ מבין הטובי0 ביותר גקחילות גארץ
ובחו"ל (אדלר, לובץ, מזרחי, מילר ונדל) הגישו תפילות ופרקי זמרח
מסורתיים בפסגות ביצוע כאלת, מחקוגצוט חפן ממש לבגס של

"מאסטרזמגוים".
ינטרניץ ליד !המשוותף לבד מן הליווי חמצויין של ד"ר חנן ,ו
הפסנתר — אינו הקול. בעוד שובאולמי הקונצרטים החילוניים קולות
טובים של טנורים ,חם נדירים, שמענו כאן חמשה בעלי .,סטרדערי,ו־
ולרי»נ'ו!ד שואקר. י_,סים גהונייםי', נוכדים חנינים, לקףסווביצקי ,וליי0לו1 גלנץ, אך גם לפי,ר,ס
•וחרטה הגבוהןח עול הוירטואוזי,™ הבליטה את ההבדלים של

חיעוך, אינטליגנציה ואופי.
אבהחס לוןבין! ,מיומן ושנון. לשירה של מילר — שהוא כל כ-
ציון ~ יוש טעם אותגטי של ה!צר חסידית. ג'!פרי גואדל ע!ר לבעיית בן,
'האפימ!טוו,ת הפוקדת את החומות פימיט, !וונ»ס,ח ליצור ?דרך לחידושים
(אפילו ;אם הם ותיקים !ומופיעים יותר בליווי *אשר בשירה <ש
גל .,איוומץי'הלב). אלגרטיו ?מיזהחי, חוואי ספרדי שחונן ימן̂ז לבחכו עלזןז̂י
וקול יפה י יוצרים '• המיזוג יצול טמפרמנט •' , .אשכנזית. בניף'יורק,לחזנות•

חן מיוחד מאד.

רות גוטמן בן־צבי

חיים נגיד
• ל*150 אלן* צופימ ציפוי מאד•
גגי פפנזיכל הכוככיפ כאיצטדיון
חמת־גן. גגון לאתמול בבוי!ר נמ־
כדו רק 30 אלף כרמיםים לשני
.וגמר• בך גזענו מופעיה חמרה
•דימפיקימ. ואף.כיתר ©מעוור ד,־
הדטיסיפ "הודן", שנעשה אמש,
וזעלה פי נגזכוו גרפיפיע•רק לפו־
פעי י הראשון.' שני המופעים הגופ־

— ,בפכנת פיטול. י פיפ

גבי מיבאואר, אחד משני המפיקים
(חברו 'הוא יעקב סלם) הגדיר את
המצב כ"לפני־בחירות. המכיתת לפ-
גי הגז'פעים יקםעו אפ האצטדיון

יוהיה מלא או לא".
.גויי־ וד0ר אהד יש לומר לזכותם של
באואר ו0לם: הם השקיעו את כל

המאמצים בהפקתו של המופע :מ־'?
דול 'ביותר בתק המקומי.- מימון בן
שבע שעדת כמו זד. לא הממ בארץ
מעולם. מערכת 'הפאונד הותקנה בי-
די מומחים, בתאורה הושקע דיה ע־

תק, נשכר pica מיוחד .שיעשה פע-
לולי תאו-ו־ה על הקהל ויעל זעמה,

. יי ? הענקית.
,אתד כמדומה תסר לנויבאואר , דבר.

ולפלס — *מיון בתהום זה.

מרתון הרוק-מת חיל היום

,קודם כל אתת, »»«וז־.*וג עיגייס בורקומ, עוד שווזומ־ותיון, ''בתון ,
, r 'PW?צעירה ואמא צעיריהיגיל '  1לליאור. _ ?התיוך אתה מוצא את אסנת. זמרת

נת \2,. נשואוז כארבע שגיסי לשחקן שלמוז וישינסיקי ואס
בימים' אלו אתם יכולים לראחת אויתה מומעה ־, לשמיים" י־ , וב"גי'קי'י גערג שזל 'שירי ?תיאטתן ? וא"י חאווןוביס עליה כאשר עזיו-

,.־ ., , ' '. t - , י . , כמת פהוייקטיס שלה "מונבשליס,"ג • ?
'שיורים \זד!שים, עליהם היא המבזות עם י שיד •בפסטעזל ערד ושגי

דני תונס.
• "מעורבת'' של אם תיגיניה ?" אסנת גדלת ב0תח"תקוו,ה למשפחה .

,על ומגמת
"

,' ואוב «<י,חאקי, ותמיד ?רצתה לשיך. חיוא למחוז &י,ונוח ^ול
orm) '̂ ישי י ינווי פסגתו' ק,ל»סי. •ומיוון והאומגותי שלה ?KIWI שאמ̂ו
, יש חשיבות חנה למילים, אבל גט.להשתו^־היא א!והבוב ?בכלל, וויא
אוווזמ* להי\!ונ על ה!פמוז לפני קוגל, לתועיז'ו *אהובת, "לתת לק1חל את

מח mw רמ6וו". י
דרכה של אסנת אל הבידור יהישראלי"מי,וחדת. בעוד חברותיה
יחושגו'ת, טתוזה א!סנת קוזדם בל

,ללהקה יחצ0א<ת פונחת ללימודים י
בחיי־משפחה. היא נישאה, ילווה בן יורק סעת מתפנה לאמנות באופן

רציני' •השילוב ,בין אמהות לקריירה אמנותית מתאים לה.
את אסנת' יכולנו לראות עד בחי ובתיאטרון לנוער, בתוכניות
טלוויזיה, <&וג«ןיז'יס שונים נתיאטתן תקאמרי *.פתיפימח, בתחרות

י הקדמיארוויזיון 1982 !ועוד. ,, " ;י י י
סיה'יכ'''," תיא אסנת מציואיותית, ,יודעת שהמצב pwa קש,ה: ̂,
, אומחת, ,%יחוז זו עבודה כמו 0ל מקצוע אחר, את. ,זה איני עושה

.
כדאי במקצוע הזה לא,־לצפווג י חיה.. . אני י ט,וב, מזה אני מוגטרנסת ו1.כך.,

,'a . ' , להאמיו בעאמך!'.־ " י י י .!להזיז.,דט־"ס' וךועןקך' , 'אתח צריך לקום

ל יוגי 'לוי; י ־  ' ־ ־ י  י ־ ? י ־  ־ ־
' י ? —?י- י •י

* .?:^^VW. ' .l.'LVJJ-P ' Wili
X, *י •י \ * יל *<.,' ־ר י ?

̂'אם̂נ " י ?י

ף:?: ;יהעמיי&
. ולו?|זגל: .

iiMns"
מנח למנידח רכב

. . / : : ישנת? ייבמ ישראל מציעה למכירה את כלל הרכב.הבאים ?  נפוז . י
סוג י מפ' , .י

ייצווז? הרככ רישוי מנוע . .
T11C פייפטיו L 80־562־16 957 סמ"? 1880

p; 9.81* י- ז CiaS :? 81־822"17, .957 ? : L פירי «יי©«ה
פמ''ת;1980. !, 'פיאט־פיאט 124 80־016־15 ',1200.

סיאמ־פיאנז 124 15-019-80 1200 פמ''ק 1980
פיאט"פיאט 124 15-021-80 1200 פמ''ק 1980

פיאט־פיאט 124 80־1S'0M 200! 0»'ה 1080 ,
פיאט 131 80־658"23 1600 םמ''ק 1980
מיאט 131 80־659־23 1600 פמ''ק 1980
עיאט 131 80־661י23 1600 םמ''ק,1980
את הרכב ניתן לראות בהגיון בית יבמ, רה' ויצמן 2,
ת"א, הכניסה מרהוב דפנה, מיום ג' 6.8.85 ועד יום

.12.cs—11.00 ו' 85־8־9 בין השעות
טפסים להגשת הצעות ניתן לקבל בהגיון בשעות

הג"ל•
את ההצעות יש להגיש בצרוף המחאה לפקודת יבמ
ישראל בע"מ בגובה 10% מסכום ההצעה, כפקדון
שישמש פיצוי בידי יבמ ישראל, אם המציע יתזור

בו מהצעתו.
ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עד יופ א' 11.8.85
בשעה 13.00 לתיבת המכרזים בדלפק המודיעין בבית

,,. , ,. . t , .יבמ, רח' ויצמן 2, תל־אביב
הקובה. השלמת יי ' העברת בעלות תבוצע על חשביו
. התשלום תבוצע תוך 3 ימים מיופי קבלת הודעו*

הזכיר"• •לאחר מכן תשלום החניה בבית אסיה יהיה
על חשבון הזוכה.

אין הברת יבמ מקבלת על עצמה אחריוו! כלשהיא'
לתקינות הרכב, ואיל היא מתתייכת לקבל את ההצעה'

? ? ? - - .?-? ?- הגבוהה ביותר או כל הצעה אהרת. ? ??

הצנזורה
אי'שרה

את הזיות
העירום

•גמשד •שעתייה תמימות מו אתמול '
דופחי; המועצה לפיקודת-פרפימ ומח־ ,
. המהומה-על־לא־ זות/''&מחזהו מעורר
"אהכתו ה-

של יורפ פותז, ? ,פאומה:
למגע'/ ופתופ ראשונה של המורה :
.כלי הג־ הדיון 'הו*זלמ לאשר אותו

פלה, אפילו בלי הגכלת גיל.
אמש!-,הועלתה ,ההצגה לראשונה ,:::>
באולם הקטן של!הבימה. ובך הגיעה
אל פ'זמה אחת י הפרשיות המוזמת

וביותר ?בתולדות הצנזורה ובארץ.
: למעשה, הכל החל בגלל מערכת
מעוותת.של יחסי־ציבו־ר• בברכתו של
. של זבהסכמתן ', המחזאי "יורם 'פ־רת
הושהקנ?ות נעשתה י ולהצגת .זו 'פר-
סומת שאיגה !הולמת את תכניה.
אל, העתונים הגיעו תמונות עירום
'השחקניות, בטלודזיה הראו אותן של י
בגדים, ובך נוצר הרושם ש־ •ללא '
.שפה אמנותית הדשה, פורת. המציא
שפת האגן החשוף והחזה הגלוי. מי
,!בהצגה בחזרות האחרונות ,שצפה
הת^שם •שהעירום :הואי אגטי־איהוטי
!ואילי ההצגה עצמה "מונוטונית ו-
, בשאון שקטה !בהרבה מכפי שנראה

!המהומה התקשורתית.
!אבל הכתבות בעתונות ובטלוויזיה
משכו את תשומת־תלב 'ושל מקורבי
שר הפנים. עירום בתיאטרון ה-
? היה לא יהיה, אמרו ב־ לאומי
. תוך כדי כך נשכחו מהם לעפ..
מהממות' בהרבה !במחזות 'תמונות ?
מקוריים ומיובאים, כגון אונס שחק־
, על במת הקאמרי וב- :גית עירומה
, ,חנוך לוין, ,,והנשים ,ה- תי. של זי'̂צ
אבודות מטרויה'', או סצינת־!ארבעת
על במת תיאטרון המאוננים: י . הגברים
בפםטיוואל ישראל !בשנה .*דועולים ,
שעבדה"י!בהצגתו!של לינדזי קמפ, ;

ועל''רק̂ז זה נראה־ ד'עידים י ,;פךחיפ""יי י
בד,בימה;תמים בחיתולי תינוק.

ח. נגיר

"עזרה חיה"
בטלוויזיה
ובמוזיאון

iraffif.ui.Hii'Ji

f מוזיאון ת''א מעכיר את ,הקונצרט 
הששזלכ של מופע "עזרה חיה'' 'גייופ
ראשון, 9 מנוגומו, מעל נ»ד ענקי •

בתחומ המוזיאון, חינש אין-כפןז•
הקונצרט ימשך מ־8 וחצי ועד חצות
ויכלול קטעים מתוף המרתון !ההיס-

טורי שנמשך במקורו שש .שעות. ??
,הקונצרט ישודר, ,במשך •ארבעה
שבועות, גם בטלוויזיה. בעבר נרתעה
'הטלוויזיה מלרכוש את זכויות השי-
, בגלל גובה התשלום: עש- ' דור הזד
רת !אלפים הולד. עבשי% 4רכש הסרט,
והוא יועבר ב!משר' ארבעה שבועות.
.?חמישהר הקאשון — ביום: ראשון

הקרוב.
סנדרםון וארזי 1
I עם זמרי הקסטות
I יחללרג התרפות של עירית ירו־ י

'מ
R שליפ י והצליחה לארגן *דו,* ?לא
רגיל של אמניפ למופע שיתרחש 1
ג ־20 לחודש זה בכריכת השולטן. |
I דני פנדרםון, ירדגד, ארזי. דורי בן־
• זאב !ואלון אוליארצ'יק יופיעו יחד עם ן
זמרי הקטטות: חיים משוה, ג'קי מקי־ ן
i .טאן ומשה !גיאת, ינחה שמוליק ©פן
"אנחנו הצלחנו להביא לשידוך הזה ? ן
רק בגלל העובדה שעירית היא גוף 1
ציבורי. 'שום אמרגן פרטי לא היה ן
מצליח להביא אותם בכפיפה אחת, 1
• ן :. .'הכנסה ויוקרה או־. בעיות של היישובי
. מר יוסי טל־גן מנהל מתלקת ,התרבות |
I .. .בעירית ירושלים

j  
גברילוב ינגן שופן; " י ד

הפםנתרו הדופי הנודע אנדריי גכ־ 1
רילופיעז'מד להגיע ארצה במחצית 1
פפטמכר לשלושה ישיטליפ. כלכד. .|
גבדילוב, יליד מוסקבה 19155, מת־ 1
גורר עכ<יו בלוזנדון. ב־1974, כשה־ |
יה בו 19 בלבד, זבה בפרס:ראשון 1
I • בתחתת על שם צ'יהקובםקי, וה"ה ה־?
פסנתרן הדומי !הראשון ?חכה בפרס 1
זה מאז. . • י 1
לאתרונה הופיע באהה"ב, וזכה שם |
להצלחה גדולה; הוא ינגן בארץ ערב ן
שומן. במוצאי ראש !השנה בהיכל ה' 1
,בפפטמבד בי־ ן תרבות, 'למחרת, ב־18 . .
באותו הודש באוודיטו' 1 , רוושלים וב־19.
I ' ריום 'בחקפה. אמרגנו ?בארץ הוא פנ־ 
I .חם פוסטל •

I חיים נגיד

י  י
»א<^?

' r- w W»l? MS ? ?MnMCSHlllvl J *̂  Hi tu.it ? & י *t *j F t i •  4tr'r• - - . ^%ŝ v:'' :'x'^

' " ' " ל ̂^B נ י 1T|1- יי  f̂c âgBaU *^? ?-®S8«<־! ?*"*SB:
ביום חמישי! 8.8.85 בשעה 6.00 בבוקר יוחלפו כל מםפוי הטלפון בשכונת ומת"אליהו

. . . . . ? ? , ? • •? • '' ?, בדאשוןלציין. ?
בנ1 ד ספרות. המספרים החדש1? 1ה"ו
המנויים מתנקשימ לנצל אתנומזת השיחות שהוענקה להם ע'י חברת בזק כד להודיע על השינוי,<באיס

י";"?־ איתם בקשרי טלפון. .
ברמתאליהו. י לי'־ החלפת המספרים נעשית במסגרת פיתוח מערכת התקשורת באזור ופתיחת מרכזת ספרתית חדישה

ממחלקת «יווסי*יגוי

JT!!־" !מו"יב"י IH'P־ו—," ~~i
? הד אדצי ו
. nun B המפעל

• • מ־10.8 כל מוצ''ש "'"
I משעה 19.00 עד 22.00 |
_ . ,גיתן לרכוש תקליטים נדירים וקסטות '

ך : . במחיוים מוןלם במיוחד
I 4 רמת־גן' איזור התעשיה, ? ברוווג חילזון
m\;ן (על יד גשר ההלכה! י™ ';- ~ ± 1 'מוגבלי  " חשיי קפוא ז — חתקוציג

B מקליטימ מוזלימ -־־ גחגות ממפעל•! ן
'JHBB8' E59I HHB ĤDHI ?BB MB??! H??? S^̂ aS

¤ - היחידה ללימודי־חוץ 'n mniTlIN־

D^MMM ו3יה1י 3רר מודי ?1 mm ללי
. נפתחה ההרשמה ללימודי תעודה̂  י .;'

שנה"ל תשמ"ו
תכניות במינהל עסקים, שיווק ומשאבי אנוש

if מינהל עסקים מיהול פללי — תלת שנתי
פעמיים בשבוע אחה"צ

if מינהל עסקים וניהול כללי — דו שנוני
לאקדמאים פעמיים בשבוע אחה"צ

j מינהל בכיר (3 סמסטרים) f
יום לימודים ארוך בשבוע

if ניהול שיווק וארגון מכירות (חד שנתי)
פעם בשבוע אחה"צ

(חד סמסטריאלי) פעם בשבוע אחה"צ^ מורמ המכירה — תהליכים, עקרונות ומיומנויות
? פעם בשבוע אחה"צ* גיהול ופיתוה משאבי אנוש (חד שנתי)
.* תמחיר (חד שנתי) פעם בשבוע אחה"צ

תכניות במינהל טכנולוגי מתקדם
if לימודי ממהל למהנדסים

בשיתוף עם התאחדות המהנדסים, האדריכלים
. , והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

(4 סמסטרים, פעם בשבוע בימי ג' אחח"צ)
j מינהל כללי למפעלים עתירי ידע f

בשיתוף עם רפא"ל
(3 סמסטרים, פעם בשבוע בימי ג' אחה''צ)

בשיתוף עם התאחדות המהנדסים, האדריכלים.* ייזום מיהול עסקי
והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

ועם המרכז הישראלי לניהול
(פעם בשבוע, בימי ג', יום לימודים ארוך)

. בשיתוף עם הסתדרות ההנדסאים בישראל —* לימודי תעודה במינהל להנדסאים ולטכנאים מוסמכים
!מכללת "אתגר". תכנית בת 400 שעות

(3 סמסטרים, פעם בשבוע בימי ג' אחה"צ).
x לימודי תעודה במינתל להנדסאים ולטכנאים

תכנית בת 250 שעות
(3 סמסטרים, פעם בשבוע בימי ג' אחה"צ)

גדגד פרטים נוספים, נא לפנות לאמיגוסיטת חיפה —
חגגיו חרגיתכליתי, חדרים 290, 296,

טלפמ*מ: 240557־04, 240399*04, 240489־04, 0,4-240344,



הפינים לא מוכנים
לוותר על הפרסומת

אסתר אדלש?ון
פדפומות במחייות בטלוויזיה,
אשר גרוב מדינות אמריקה ואי-
רופה הפכו.,פכר לחלל! כלתי נפרד
מהיחייפ דומודמיים, מעורריפ עדייו
כי'שראל •!ויפוחיפ יגער ונגד. אכל
לא דק אצלנו. ויפווהים פאלה הת-
עודה- כיתר שאת פחודשיש האח־
דוניפ גפ במדינות פהןנדיכוויה, שפ
»8ודי5 שידורי פרפומות בערוצי
הטלוויזיה. דק הפיניפ אינפ מוט־
דדיה מהפעיה: הפ היים •עפ הפר-

סומות פכי 27 שניפ.
יש בין תושבי פינלנד 'כאלת ה־
מתייחסים אל ד'פירםומות כאל דע
הכרחי. אחדים אפילו מחבבים וג־
הנימ מפרסומת מבדחת ויש שלא
יוותרו על הפירסומות !בעד כל מ-
חיר !שבעולם ומנצלים את ההפסקה
הקלד, בעיצומו של סרט המתח, כ-

,.לחטוף כריך ובקבוק בירה. די
רווחי הערוץ הממלכתי בפינ־
!לנד הגיעו כשנד, החולפת 'ל־385
ה- ומיליוני <כתרים, ?בסיוע הערוץ-
מסחרי, שרכש אצל הערוץ הממ־
ולכתי את 20 שעות ההקרנה הטו־
ובות ביותר של השבוע ומשלם ב־
!עבורן !במעות ערכות. הערוץ ה־
ומסחרי מדבר אל לבו וטעמו של

חובבי הפרסומת
מנצלים את

>'--:•? בעי-צומו-ש^. yההפסקה הקילה , '-
סרט המתח, כדי

לחטוף בריר
ובקובוס בידה נוסף

הצופה הפיני הממוצע ומרבה ב-
הקרנות סדרות פופולאריות כמו
בערבה" — בדרות שהולכות ,,עד"דאלאס", "דייגסטי" או "בית קטן
בטוח". !בין הפרקים הם שוטפים
קצת את מוחו של הצופה הפיני,
כמו מד, לאכול, מה לקנות, •מה
ללבוש וכמובן היכן להשקיע את
כספו. צריך לזכור: הערוץ המס-
חרי נמצא 'בבעלותם של 290 מפ־

!עלים פרטיים.
החזקה שתופסים המפרסמים הפ-
רטיים על מיטב שעות הערוץ
הממלכתי, מעוררת בעיות ומקשה,
לדוגמה, על שיבוץ תחרויות ס-
פורט או אירועים אקטואליים ש-
אינם ניתנים לתכנון מוקדם. אד
מאחר שהפרסומים מכסים כיום 20

אחוז מכלל הוצאות הטלוויזיה ה-
ממלכתית — גאלץ המנכ"ל •לס־
כול 'בדממה. בין הערוץ דימסהדי
לערוץ הממלכתי ;נחתם הםכם ג'נ־
'טלמני"שלפיו דואג הממלכתי. !ל,־.
̂,ושידורים .רציניים, חד- תועבות
שות וספורט' ואילו המסחרי — ל-
בידור הקל. אך לא תמיד נשמד
הגבול. •יש שהערוץ• המסתרי מ־
שרבב תחרויות ספורט !ביומן הח-
דשות שלו. ואילו הממלכתי מגניב

'בידור קל.
למרות "!חגיגת" הפרסומות, מו-
,נזקי ה־ גנים הצופים הפינים מפני
פרסומת, על ידי שורה של איסורים.
לדוגמה, אסורה פרסומת לדברי
מתיקה. חיתר מיוחד נדרש לשיתוף
ילדים בפירםום כלשהו. :אסור ?לי-
לדים .לשמע, בקול מתוק, על אי-
כותו של מוצר מםויים. גם על
כוכבי קולנוע ותיאטרון מפורסמים
או קרייני טלוויזיה פיניים אהודים,
נאסר לקחת חלק בסירסומיפ• פיר־
סומות, שילבשו מתכונת של מה-
דורת חדשות או.תוכנית טלוויזיה
ידועה — ייפסלו מיד !לשידור.
'כיום, לאחר 27 שנות פרסום־
מסחרי בטלוויזיה, רוב הסיגים שוב
לא יסכימו לוותר עליה, למרות כל

ההגבלות והמגרעות,

לקפוץ לרמת־גן
ולחוש את לונדון

יהודית הנון
!אס הישראלים לא כל כך באים
!ללונדון — כמו בקייצים שעברו
— אז "מרקם אנד םפנסר" בא א-
לינו — לרמת־גן, שם תיפתח ה-

יום (6 'באוגוסט) במרכז "הקניון"
החדש שליד ?תאיצטדיון, חמת־ענק,
המשתרעת על פני שש מאות מט־
כז" ובה ?היו ממיטב מוצרי "מרקם
רים מרובעים ?של "המשביר לצר־
.אגד םפרקם", כמו שקוראים ה־

אעלים, בחיבוז, לרשת החנויות,
שגם כית־המלוכד, קונה בה, למ-
דות שהיא נחשבת עממית ולא יק-

דה.
!בחנות !החדשה, מבטיחים לנו,
יהיר, מבחר, כמעט כמו באחת ה-
חנויות הלוגדוניות של הרשת —
רק הבחירים ימיו' קצת שוגים. פי
שגי6 החצי עד שלושה מהאורגי־
נאל כשקונים אוחו בבריטניה --ל-
מכס, הובלה וכר, הוצאות שנצמ-
דות בדרך לבגד. הביאו בחשבון,
שגם לנסוע ללונדון, עולה הרעד,
כסף, אז, יחסית, לקנות !ברמת־גן,

דה .אולי לא כל• כר יקר.
אלא מה, אחרי שיתאים מהזן־
•נות, רואים את הרחוב הישראלי
ולא אח ,1תייד פארק" והשמש מח-
גשם לונדמי...ממת במרץ, במקום שיטפטף קצת
לפתיחה. יגיעו כל ה"מי ומי"
של "©רקם אנד םפנםר"• הס, יש
להניח. שמחים מאוד, להחליף את

הנשם — בשמש.
מנחל החנות החדשה הוא מודיפ
איתור ויש לה גם "אם •בית", ש-
תוכלו למנות אליה, «ם יומנודרו
בעיות, גלי רמתי, מגמגית לש-
עבר, שחובל לסייע גש בשאלרת

של מר, מלך ע0 מח,

עפו לא ם^גדרלה
אותו סוג של אהגה: אחגת הדייג לדגים, ואוזגוג ראש עיר
לעייו. זה דג אותם כדי לאכול אותם ממוגנים, וזת מאכיל אותם
כשמן זך של "שיכזר־איפותיחח"ם־אצלנז'/ ואחו־גך דג את קולותיהם

בנחירות.
דה־קסטח", ראש עיוית עכו, אוהב ומתייחס לעיוו כאילו חיא
נסיכה. היהלום שבכתו. נכון אמנם שהיא יפה, עכו, אכל היפהפיה
הזאת מנומנמת לאללה. בבית הקפה, במוכזהוחוב הואשי, שעה
שערב מבושם ומשגע יווד עלינו, אנחנו האווחים היחידים. גם אני

מתכונן ללכת. צויך להספיק לאוטובוס האחווון.
מה בוער, מנסה דה־קסטרו, איש חביב, לעכב בעדי. שב עוד קצת.

האוטובוס האחרון יוצא בחצות.
עם־ לא סינוחלה, אמני ראש־,העיר, אני מעז. מונטער, אבל םאן,
כבר בעשר בערב הופכת הכרכרה לדלעת. חייבים להסתלק מוקדם

אם לא רוצים להיתקל בלכלוכית.
דודקסטרו מבטיח לבדוק ולטפל. אולי אפשר להחזיר אנדה

ליושנה.
אהה יאס

הציור
הבובה

והדוגמנית

jpmp מלם איגי*

המיוחד בתערוכה שנפ־
תחת ביום ראשון ג"גלר-
«ה הלבנה" בתליאביב, זה
:שאת היצירות המוצגות ג©
לובשים. המציג, רם יערי,
«ן 29, יליד לוס אנג'לס,
מצייר על גדים שמהם אפ"
שר לתפור אחר־בן בגדים,
ומצייר על בגדים שהוא

מעצב בעצמי*
בערב פתיחת התערובה
אפשר היה לראות את יצי-
רותיו תלויות על קירות
הגלריה וגם מסתובבות
בין •האורחים על הדוגמ-

ניות שלבשו אותם.
התערובת תוצג שבועיים,
!אפשר גם לקנות בגדים ג"
מקום. הצבעים הם צבעי
טקסטיל מיוחדים, לא יו-

רד גבגיסה.
<איר«ת ,רותם)

דוד סטיוארט שהתגרש לא
מכבר מרעייתו אלנה, מטפל
הקיץ בילדיהם קימברלי בת
8 ושון בן 4. בקיץ הבא

תטפל בשניים אמם.

mmm¤mm&m?̂ ^

ביטוח
למושבניקים

•?י שם !האגודות השיתופיות
ו יאיר יקיר 'הדהים את 'וע-
דת 'העביוהה 'והרוותה של •הכנ-
סת, כאשר דיווח ילה כי 100 מ-
בין 365 ,הימושבים הרשומים ב-
ישראל נמצאים על סף פירוק,
!מהם ארבעה סבר מהליכי פירוק

,ממש.
לדבריו הגיעו החובות של 'חבד
!מיושב אחד •לאגודה ,שלו לשעור .של
375 ומיליון •שקל, פי 0מד, מערד 'ה-
משק ,שלו. החבה ובעלי משקים במו־

ישכים ;נתונים במצוקה ממש.
הציעה יו"ד !הווועזזת ח"כ אורה
נמיר: יש ?ל בחת tvrwm ל!כלויל את
חברי המושבים ובביטוח אבטלה של

A6• .הביטוח הלאומי!

̂ וראות וגם קוראי 'העתון
r\הלונדוני "דיילי מייל" הוז-
מנו השבוע להשתתף בתחרות,על
'הזכות לענוד טבעת שקישטה את
אצבעה של •הגסיכה דיאנה, ש-
אינה רשאית לענוד את הטבעת
בגלל כללי הפרוטוקול של האר-

מון.
!העיתון, אשר
שילם בעד? ה-
טבעת דינםיבו־
תית העשויח
זהב ויהלומים
7,500 לירות־
שטרלינג טבין
ותקילין במכי־
<• דיאגת !חד, פומבית, מ--
סם את המבצע
 "'תוכלי לספוג מעט מן

תחת הסיסמה:י
הקסם ולענוד את הטבעת של הנסי-

בה".
הקוראות נתבקשו לגחוד מתוך 9
?תלבושות ש!ל.0שד, ,הנסיכה דיאנה שש
אשר "יתאימו באופן הימהשלם ביותר
לטבעת, ולוןשוס !אותן לפי סדר הע-
דיפויות". חבר שופטים יקבע איזו,

מן הדירוגים הו'א התהאם ביותר.
'דיאנה קיבלה את הטבעת ?3חודג»
שעבר 'ליום הולדתה ד,־24 מידי מעצב
התכשיטים לואי ז'רא,־*. היא הצטלמה
?בחברת !בעלה, :הנסיך צ'ארלס, כש-
היא עווטדת את הטובעת ומביטה בה
בעיניים מעריצות בעת תחרות פולו.
הבעיה היא שבני הנלשפחה המלכותית
מנועים מלקבל מתנות יקרות מאנ-
שים פרטיים. לפיכך נתרמה הטבעת
למכון התנדבותי להקו? בעיות בלידה
— !מכון שלייהי די גטלר, תחת 'חסו-

תה• •••

הקסם של
ירךי ךי קי

יומולדת
חגיגת יוום הולדה במשפחת דו•
זוליו. בעל השמחה הוא שאול ולא
אחיו דני, שתמחנתו תודפםר, אתמול

בטעות. מח־ור זר-
הסופר אהרן מגד חוגג השבוע את
יום הולדתו ד,־65 ולא ה־56, בפי ש־

הודפס באן אתמול בטעות.
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ירח דבש נוסח לוי
יי? חיצת היד החמה והטפיחות,הידידותיות על הכתף,, שבהן כיבד
r יצחק שמיר את דוד לוי בטקס חתונת בנו של לוי, •ביום .חמישי
שעבר, לא יכלו •לרמז ־על העתיד להתרחש בין השניים כעבור 'מספר

ימים.
שלשום, ל-
אחר ישיבת ה-
ממשלה, סנה
שמיר ללוי ו־
הפציר •בו לה־
םיר •את התנג-
דותו למיזוג
בין חדות לל־
ע"ם- תשובת
'לוי היתד, קצ־

'0 לוי

דה: העוזב •לא תהיה הצבעה.
רק אז תפס שמיד פי האידיליה של
יום החתונה לא 'תשוב :לשרוד !בין,ה-

שניים ביזם 'כינוס מרכז המפלגה.
היתד, עוד 'הפתעה.בישיבת המד'כז.
אף התא קשורה לחתונה 'במשפחת לוי.
בין התומכים הצעקניים של דוד לוי
באותה ישיבה, :פלט בחור צעיר ו־
מטופח. היה זה ג'קי לוי, החתן הטרי,
ua־ של ההד לוי שכך ,בחר לבלהת
חלק מירח ההבש •שלו. 'ככה זה,בחיים
של דוד ?לוי ויצחק שמיר — ?ביום
וחמישי 'כמעט חתונה, ביום !ראשון

!כמעט גירושין. •••

אוזניו
של היו"ר

ןי* גן יו"ר ,הכנסת ח"כ אהדו
V נחמיאס, ,איש צפת, ז0ה
בסוף השבוע שעבר לצל"ש. ,הוא
ניהל :את הישימה, כה נאלץ ל־
והוציא ?מן •האולם את ח"כ מאיר
פהנא שחוילל !מהיוימח ונהג בחו-
יריד 'הישיבה ב- ' סר 'כמד •כלפי
הטיחו כלפיו ,האשמות ,כבדות.

יו'/ד הע0ת שלמה הליל שגמ אח
.מהלך ,הישיבה בלשכתו דרך השת ה-
רמקולים. !הוא מיהר 'לשגר לסגנו מכ-
תב 'בו כתוב: יאני מעריך מאודיאח
הדרך בה ניהלת את הישימה והתג־
'ברת,על ההתפחעות. ,מגיע לך "יישר

!נח"• #••
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I אליעזר שוסטק, לשעבר
\*שר הבריאות מציע פת-
רון בדמות ביטוח .בריאות
ממלכתי. הוא אומר: ,,!המ-
צב נורא וההתדרדרות הולכת
ומוגרת. אני חושב ששד הב-
ריאות הולך בדרך ,ההתנגדות'
הקלה כיותר — פונה לשר •ה-
ן .אוצר ולתקציבים. שום תק-
ן ציבים לא יעזרו להציל את
| המערכת. יסגרו מחלקות,
I יסגרו בתי חולים, יסגרו מר-
ן פאות ויפסיקו .שירותים, כי
| מתקציבי הממשלה המערכת

§ לא יכולה להתקיים.
| אותו, שאם לא יקח את ה-| "כנר פני,תי אליו ו,הז,הרתי
! ענין של ביןגוח בריאות ממ-
! לכתי, לא תוכל המערכת לי
§ התקיים. ההסתדרות אשר
| הכשילה אותי ולא נתנה ל-
ן הביא א,ת החוק להצבעת סו-
פית אולי לא תכשיל אותו.
אילו יהיה מתקבל החוק לא
היינו מגיעים למשבר הנוכחי.
עכשיו יקבל עוד 0מח מיל-
יארדים וזה יחזיק מעמד עוד
שבועיים שלושה. החוק מוכן
להצבעה בכנסת, רק צריך ל-
הביא אותו לשם, מאז לא יח-
סר כסף למערכת •הבריאות".

ף יקשור שם'טוג, לשעבר ;
I !שר הבריאות מציע לל־ !
חוץ על הממשלה ולקaל <ו־ :
תר כספים למערכת הבריאות. :
הוא אומד: "אני מתפלא ש' !
אין תגובות תקיפות יותר מ- ן
צד הציבוור ושאיש לא קם וזו־ >
עק. כנראה שאין איגוד מק- |
צועי של חולים ואין להם ק־ ן
I בוצות לחץ. הממשלה חייבת
לס tin ישיבה מיוחדת בנושא: 1
I -מה עושים למען שירותי חב
ריאות. ,הרי לא יכולים לס- ן
I החולים ולהפקיד. גור את בתי
את החולים. אי אפשר לקיים !
' הגענו ! בתי חולים בלי כסף,
כבר, למחסור באוכל, שלא ל- ן
דבר על המחסור בתרופות• ן
אין שום אפשרות לסגור |

את בתי החולים , וגם המ-
צב הכלכלי הכללי לא מס־ ו
ביר את ההתמוטטוות הזו ש־ !
i חלה אצלנו. !הרפואה המודד־
נית יקרה! אבל מפח ועד ל־ ן
מצב שאי אפשר לשלם לספ־ ו
I קים ולקנות תרופות המרחק
i רב. צריך לתבוע מהממשלה
להשיג את הכספים ואין ל־ !

המשיך במש,חק עם חיי אדם.
דבר כזה לא קהה בשום מ-

i ."ק-ום בעולם

1שבו הרפואה ־ מה ששיט?
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בננשור למבצע שבד יש1ו1ל
0vm1 בונשדות נול1!!, שקלים

לשבדי? המצטינ"ם
מנהלים, עובדים וועדים במבצע זכאי להשתתף הפרסים * מאות העובדים המצטיינים במפעלים

(שווים יקנלותעידהמהזדימ. נשם המטה הציבורי של המנצע, אני כל מפעל, מוסד אז גוף ציבורי מכל ענף * עיבד ישראל יזכה ב-$5,000
,להצטרףילמבצע "עובד ישראל" . שהוא במשק. בשקלים). טקט הענקת הסרטים למצטיינים קורא לכם

למצטיינים במגזרים ולעובד ולרשום את עובדיכם כמשתתפים במבצע .העובדים המצטיינים במפעלים * העובדים המצטיינים במגזרים יזנו בענפים,
(שווים נשקלים). ישראל יערן במשנן נשיאי ישראל השובזה. יק3עו נ־$1,500

(קריטריונים) * העובדים המצטיינים מננפים יזנו ב,יישל,0. רנ• בהתאם לרשימת מדדים בכניי

"™  ̂ שביט שעובדה ע"י המכון לפריון העבידה ''000'"'"יל בומה
 י י * הזונים בציון לשבח יזניב-500* ההרשמה למבצע

? והייצור. יו"ר המטה הציבורי

. . «S°־J נשווי של s250 באמצעות טופס ההצטרפות המצורף. או
י

מארמ̂י הזוכים הענפיים יקבעו ? אתהממצע
wnn^0 באמצעות הטלפון "03-4393. o^vna p^

nK\3 
 י

זו השנה העשירית עתון מעריב בחסות שי ע"י ועדות שיפוט ענפיות.
האוצר ובשיתוף כל הגורסים הכלכליים הזוכים הארציים יקבעו נ'מפעלים.'ק ',73 ־,!»"-».

u a קב'» י i n n uj H n הסתדרותר,עובד<ם  ,: במזיגה והחברתיים
I" "" "™ "" ™J1יד ~ הכללית, לשכת התיאום שלהארגונים ע"יועדתשיפוטעליו™ ביאשית שופט 'Z1r!L"T"T'!rjr-™I ~ "" לל ~י

• ?? J ' ^fiD* ,י"-־עלדנ"־"ל'""־י  n̂ הנ'שתתפיס 1 טופס הנופים אתנציגי הכלכליים, התאחדות התעשיינים ונציבות הכוללת
לכבול? שם המפעל __ ן שירות המדינה. היעוץ המקצועי למבצע במבצע ואנשי המכון לפריון העבודה ?

. ,_ ..... -ן .,"-." .. ,,,. ... . 
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"בית הספר לעתונאות"
של

*̂ Bg~
מכריז על

התחרות השנתית
לבחירת כתבמוער
אם ייצינד לזזשתתף גתחרות

שלח אלינו שתי רשימות (מאמרים או
סיפורים) מפרי־עטך, על כל נושא שהוא. ציין
בראש הרשימות את הפרטים הבאים: שם,
כתובת, גיל, בייס. שלח את יצירתך ל"מעריב

לנוער• ת.ד. 20020 תל־אביב, 61200.

ציין על המעטפה: .תחממ כתגי-נוער".
J- •מועד אחריו למשלוח החומר ־- 20 באוגוסט 1985.

r מודעת למנויים
גתל־אביג, ירושלים והיפה

חדוע\ כדט<ס*-וזמנו*
לעונת תשמי'ו 1985/6

מועד שגי
הוקדם ויחל ב־7 באוגוסט $$5ו

I ,(וחי. חובומן) גתל־אגי«< במחלקת חמנויים
ר, משעח 9.00 לפנח''צ עד , בימים א', ב', ד/ ח'
2.00 אחח''צ j ביום גי משעת 10.00 עד 1.00 אחח"צ

ומשעח 4.00 עד 6.00 אחח"צ. .
ביזעמלים* במשרד "קלעים", רח' שמאי 8, בימים
ח' בש'1ות 10.00 עד 1.00 ומ־4.00 עד 6.00 אחח''צ ן בעם ו' מ*10.00 עד 1.00 בלגד.א'̂-
בחי»ה, בבית חקרנות, וח? חוצל 16, בימים
א'—ח' בשו&ות 10.00 בבוקר עד 1.00 אחח"צ ו0ד
4.00 עד 00& אחח'# ביום וי 3ד10.00 עז 1.00
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כרטיסים להשיג
במשרדי הכרטיסים

חאתר יבקופת
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לידיעת
ששני הדרום
מעריב" סניף "

לקבלת כל
תוג' מודעות

מודעות מלוח
החדש, מנויים

ל"מעויב'/
מעריב לנוער ואת,

נל חסטריס
מ"ספרית מעריב"
תקליטים וקלטות

"חד אוצי"
0הוח כל יום

מי8.00—19.00
בו־ציפות.

קק''ל 90 (ליד 9סג'
)!יון), באר־שבע

0J7-J755J :1ל«ו»

j 
t 

> p י ו ו ^

קונצרטים מיוחדים
ל"אונדד ברנשס«ן

י מנצח על
גרגשטיין * מחולות סימפוניים (סיפור חברפוים).
יו? "חליל" יבחשתתפות מדז5 דל*,!, גי'נ'!ימ,

(חלילו).
a גיאחמס: סימ&מיח מסי

תל־אב!יב, חיבל התרמת ען'ש פוזמק י' מאן,
יום שלישי, 20 באוגוסט 1985, בשעת 8.30 ?ערב.

חי«מ, *ןוךיטוריום חיפח
יום וביעי, 21 באומסט 1985, בשעת 6.30 בעתג

מאחלר "התשיעית"
תל־אגיב, חיכל חתוכות ע"ש פרדריק ר' מאו,
יום ואשון, 25 באוגוסט 1985, בשעת 8.30 בערב
ov שגי, 26 באוגוסט 1985, בשעח 8.30 בערב

: (JAM) כרטיסים ממחר
בתל-אביב בקופת חתזמורת, רח' חובומן, בכל יום
בשעות 10—1! 4—^ בימי ששי 10—1 בלבד
וב"קסטל" רח' אבן נבירול 153 טל. 03-444725.
גח«»ת במשרד. התזמורת, וח' חרצל 16, גכל יום

בשעות 10—1, 4—6, בימי ששי X—10 בלבד.
40% הנחה למנויי מתומויממונמ ח3אמ

ו

....."י,",. -" »י .-» .י . «u»" «_. י"י

נימ 'בקמב! ̂א ; ^™;1כמ*ה'

rQsmrnj המבצע לקוראי "מעריב" נמשך:
גל" נ"למה ביף Smm&* (מלל הסעה הלון ושוב באוטובוס תיור)™יום

וביקור בחוות היענים בקינוין האון
לכ1ק*ס כניסה והכל - ב3וח*1חר **ל ש
; ,. ". ; • :  •HI 'ש 1̂ המחיר:500 .
13L ^̂ <1H? ;ז/ ס̂ו היציאהנ̂^
_g ^^J-£? 

j i ^mV', ,!להדש0ה עדלדט
W 8^S s 4B&/- נמליג"/ ? י . •מעלון ממיילי
SMS'WS/ : ' . י ? 0עו9ת"מעויג", '
UfaUiV  ̂ .(0W3»107.גול)רזו' קוליבן ג, ת"א
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ן תל־אגיג
I 0מוצאי שגפ:9.30,7.30

30.ד, 9.30 ן ביט• חול: 5.00,
9.30 ,7.00 § אורלי: העד4.30,
1 אמני: בייבי-
! ? סוד האגדה האבודה
g אסתר: ופין
ג'יממ ליסין: רםטי ן בית
g מ־יהוד*: מועדון$ _. —'בחצות
a ארוחת הבוקר
גורדון: קאום—סיפורים
9.45 ,7 הציליאגיים 4.15,
גת: יערהאיזמרגד
9.45 ,7.25 ,5.00
9.30 I דקל: טוסקה 7.00,

: 1 דולפיטק (זזלפינריוב)
9.30 מועדון המתנה 5נ.7,

דרייב אין: '
הרפתקאות חד הקרן 8.00;
האחים הקורסיקאיים 0.00נ;
חצות — ? זעקת התאווה
הוד: רמבו

. הסינמטק הישראלי:
ילדי הירושימה 71.30 •,
הירושימה אהובתי 9.30
'חן 1 : שלגיה ושבעת הגמדים
; 4.10 ,2.00 ,11.00
משימה לשוטרים מהחילים
9.55 ,7.55 ,6.00 ' 

י
זזן2: פנטסיה
9.45 ,7.35 ,4.30 ,11.00
זזו 3: כלבת הים המוזהבת
430 ,2 ,u.00
שלגיה ושבעת הגמדים
; 8.00 ,6.15
בראייו טכב עליון 10.00
חן 4: עליסה בארץ הפלאות
;6.00 ,4.30 ,2.00 ,11.00
9.40 קאמליה 7.40,
חן 5: חסמבה ושורדי הסוסים
'1!נ, 4.30' 30&, 8.30
גערת הפרוטוקול 9.45
לב 1 : אמדיאוס
9.30 ,6.30 ,3.30
נודטה לב 2: אל
9.40 ,7.30 ,5.00 ,1.45 • j
לימורהחדש: . הרפתקאות
; ו חד הקרן 11.00
9.30 ,7.30 ! סוזאן סוזאן 5.00,
i מוגרבי: שובו של הגידי 11 ;
9.30 ,7.30 הדרקון האחרון 5,
? מוזיאון: טרזן מגומי + !
?קועף מעולט אחד 30.י1,1!
בבוקר לחיי אהבתנו
9.30 ,7.30 ,4.30
מקסים: הרימו־ עוגן

לב יפו העתיקה:
! החוויה הישראלית ־: עברית
; 9,8 5 ; אנגלית 6, ,10
צרפתית א', ב', ד', ו' 7 ;
ג' הי, שבתד; צרפתית
? אנוגימוס מעי הגדול 4 5
הסרט זאב אמריקאי בלונדון
10.45 בלילה
(יפו): היתומים;הודי) מה
9.30 ,7,00 ,4.30
ליידי? גץ. " , . ? ? S VTIWJ

939י ,'"' ""11 בפוקר, 5.66,' 7.15. י
םיגמה 1 : הבריחה משבי האויב
סיבמד,2: ?התאהב

פאר.: הסי«ר שאינו נגמר
130 3̂0 3̂0
ווטרשיפ גבעח פריז: ,
4.00 ,2.00 ,12,00
9.30 מלון גיו. המעשייר 7.30,
9.30 צפון: המעבר להודו 6.15,
8.0a צוותא: דג נשוי
9.3a ,7.10 שחף: מסכה 4.30,
תכלת: דמעות של שתיקה
9.30 ,6.45.
תל־אביב: יצח בעיניים
9.30 ,7.00 ,4.15
945 ,7 תמוז: והמבט 5̂

גת"יט
9.30 ,7.30 כשעות:5.00,

אורגים: דפין
בת־ים: . בנות
עצמאות: רצח בעיגיים
9.45 ,7.00 ,4.45

חולת
שלגיה ושבעת הגמדים מגדל: '
9.40 6.00; בנות 7.40, ,4.30
סמי: רצח בעיניים
9.30 ,7.00 ,4.30
9.30 ,7.30 רינה: העד 5.00,

(קדית שרת): מתנ"ט
השועל והכלםלב
; 5.00 ,11.30 ,9.30
10.00 ,כרמן 7.30,

רמת־גן וגבעתיים
אואוים: יער האיזמרגד
9.45 ,7.25 ,5.00
; אורדע: מלחמת הילדים 4.30
9.30 רצת בעיניים 7.00,
ארמון: החמישייה הסודית
בצתת 5.00 ;
9.30 הדרקון 'האחרון 7.30,
הדר: חסמבד, ונערי ההפקר
9.30 5.00 ; רמבו 7.30,
לילי: הסיפור שאינו נגמר
8.30 ,6.30 ,41.30
ספר המהמה,• הפיתוי
9.30 בצל הפחד 7.00,
רמת־גן: מועדון הכותנה
9.30 ,7.00
9.30 שביט: להתאהב 7.30,
; 5.20 ,3 רבנן!: פנטסיה 11, .
משימת לשוטרים מתחילים
9.50 ,7.45
י רב גן 2 •ג פלט; הים המוזהבת
; 5.15 ,3.10 ,11.00
9.40 קאטליה 71.40,
רב גן 3 : הסמבה ושורדי
; 5.00 ,3.10 הסוסים 11.00,
פנטסיה 7.40 ;
דמעות שוי שתיקה 9.45
רב גן 4: שלגיה ושבעת
; 5.15 ,3.15 הגמדים 11.00,
9.30 המעבד ולהודו 6.30,

קדית אונו
קריתואוגו: גאריאמד, 9.00

טתח־תקוה
שלום: משימה לשוטרים
9.15 ומתחילים 5.00, 7-15,

ירושלים
בשעומ:7J• ,4J0, •ג!

אדיםון: רצזז בעיגיים
9.30 ,6.45 A.0O
— סוד האגדה ואודגיל: בייבי
9.30 ,7.15 ,4.30 האבודה 10.30,
זאוריח: סגור לרגל שיפוצים
אירגע: משימה
לשוטרים מתחילים
בית אגרון: p המלך והעני
3גג 1בגג ציטי 10; ציטי
4 ;גליילחאנר 7 ; ,11.30
זורבה היווגי 9.30 ־,
חצות — הנוסע השמיני
9.30 ,7.15 האומה: העד בניני
הבירה: משימה 'בעורף האויב
9.30 ,7.30 ,4.3a 10.30 ; רמבו
כפיר: קרטה קיד 10.30 ;
9.30 ,7,30 םתאן סיז«ז 4,30,
מוזיאון ישראל: והגלגל
; 4, המטורף מתעורר 11
8.30 נסיו צועני 6.00,
9.30 מיטשל: מסכה 7.15,
סינמה '1: אי הפירטים 10;
12; סופרמן 3 יוגתו מבצע
; 5u5 3.30 ; כדוד הרעם
הולית 7.30 ;
0זוכפיפ 'לוהטים10.00
9.15 סמדר: אמדיאוס 6.30,
עדן: רפין
דיו: יערהאיזמרגד

רמלה
אורן: רצה בעיגיים
9.30 ,7.15 ,5.00

לוד
הנשמות 9 בעל אורלי: גינגה
9.30 ,7.30
ניד, זית: מרדף מתוכנת
9.15 ,7.15

ראשון לציון
נעמו: . משימה
9.30 לשוטרים מתחילים 7.15,
ראשון: עליסהגאדץהפ*»ת
4.00,11.00 ; בנות 15.ד, 930

רחובות
הדך.: דמעות שול שתיקה
9.30 ,7.00
חן: שלגיה ושבעת הגמדים
9.15 5 ; הרימו עוגן 7.15, ,11
'בית העם: מלתעות 3 8.30

אעודוד
אסתר: י הסמבה4.30;
9.30 רמבו 7.30,
9.30 אשדוד: ובנות 7.30,

קרית־מלאכי
צמרת: מריניטי ובממנו 5.30;
דמעות של שתיקה 8.00

אשקלזן
9.30 אסתר: בנות 71.30,
מאוד.: הבריתה משבי האויב
9.30 ,7130
רחל:י עליסה!בארץהפלאות
'530 5 עיר ושמה גחהנום30.ד

שדרות
מת ?העם: נעחתהפרוטוקול9

nam
9.15 ,7.00 ,4.30 כשעות:

אורה: הסיפור שאינו נגמר
; 5 אורלי: מלבי 11,
9.15 דמעות של שתיקה 6.30,
אמפי: כלבת הים המוזהבת
ארמון: בייבי—
סוד האגדה!האבודה
הן: הסמבה 4.30;
משימה לשוטרים מתחילים
9.30 ,7.15
מוריה: אנגי 1,1 ;
הקוסם מארץ עוץ 4 ;
הבדיחה מכוכב הקופים 5.30 ;
להתאהב 7.30; העד 9.30
טוטםי — בחצות
סינמטק: שתיקה 7.30 ;
המלביש 9.45
עצמון: רמבו
פאר: יער האיזמרגד
9.15 ,6.50 ,4.30
קרן אור: מלון ניו המפשייר
9.15 ,7.00 ,4.00
9 ,6.45 רון: מסכה 4,
9 שמט: זהו ריקוד 7,

נוה־שאגן
עממי: המיטה המעופפת 10 ;
מתחת למים 4.30 ; . 20,000 טיול
9.15 אמדיאוס 6.30,

קדית-היימ
ימת העם: העד 9.30
a45 היובל: העד

גגילר): סינמה! (בית
; היידי ?בת ההרים 5.00
יום ראשון!בכפר 7.15;
ארנדידו 9.15 ;
מונטנגרו 11.30

קרית־מוצקין
אודות: מסכה 7.15; 9.30

קרית-ביאליק
5 5 ,11' סביון: הסמבה'
9 דמעות של שתיקה 6.30,
נקמת היורמים ספיד: .
9.30 ,7.15

קדית"ים
8.45 ניצן: מסכה 6.00,

טגעון
יובל אור: השוטר
מבכרלי הי)לס 71.00

ע3ו
ואודיטוריום: שליחות קטלנית
9.30 ,7.20

נהריה
: אגדת הדרקון 5.00 ; הוד
9.15 מסיבת רווקים 71.15,
9.15 דון: נימיה 3 7.15,

חדרה
חדרה: רצח בעיניים
9.00 ,6.30 ,4.00
9.15 ,7 ,5 חוף: בנות 11,

נתניה
אסתר:י רציח בעיניים
9.30 ,7.00 ,4.45 '
; 4 סטודיו: הסמבה 11,
משימה לשוטרים מתחילים
10.00 ,8.00 ,6.00
;4.00 שרון: פנטסיה 11.00,
10.00 ,8.00 בנות 6.00,

קרית־שממה
9.15 שניר: מקום!בלב 7.151,

טבריה
9.30 אמב: הרימו •עוגן 7.30,
גיל.המחודש: להתאהב
9.20 ,7.20

דמת"השהן
! ; 7.15 ?כוכב: • 'בנות 4.30, הרצליה י,גונב הלבבות 9.30 י

9.30 דוד: הרי ובנו 7.30,
: תותחי גבתן 8 מלון דניאל
והיכל: רצת בעיניים

, 9.30 ,7.15 ,5.00
תפארת: גרטלינם 5.00 ;
9.30 הדרקון האחוץן 7.30,

כפד"סבא
8.30 ,6 עמל: פנטסיה 11,
9.30 חן: רמבו 7.15,

רעננה
9.30 ואותת: מסיכה 7.15,

אילת
: גנבים מחוף לחוף 5.30; אילת
הרימו עוגן 7.30 ;
בדולתייט סגורות 9.30

דימונה
א"לת: !בנות 8.00

באר־שבע
9.30 מאור: רצח 'בעיניים 7.15,
הן: הבריתה משבי האויב
S.30 ,7.30

נתיבות
שביט: והרימו עוגן 9.00

l iwreigmj 8

מ.ד.א. מכבי־אש משטרה ו
?י המקוס • ? נילםון , טלפון מאדן
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0il"3 ?י(\ ?אשרור 41332*035 033-23333 23444*033 **2 אשכול 1 82770*037 22222*031 * ? 11
'1 °3 אשקלון ? 23333*051 22222*031 4222גי' ? H
< 1157*37444 057*7969 1 037' 7U333 ? נאו"שנע ; j
1 °63*B7444 Q63'BB222 Q63't)7223 B « ]כיתישא: f;?j 02'911444. 02'9 n0BB 02:an 2BB g» כית-שמעו: fc
. 7BU33 Sfmiil'03 703588'03 ג « VXf *i % >"','
1. 03*596311 03*602222 03'3»3355 « D-n3i \
i 03*324144 03*313333 03 '7BH1I '• f 1גנעתי'0 '
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I דיסונה ? 39333־037 32222־057 4»9ג־;5ס
f i t הרגליה • ? 341333*032 331222*032 333333*032  ,
I 063*90444 063*99043 063*22333 ? 1 יעקבVOI [,
I 063*31444 063*22222 063*22333 B • ,חררר |
I 03'a55173 03*802222 03*003133 B O חולון
F 0*~to**** 04*643222 04*312233 B » ,חיפר
L 067*37744 067*37222 067*36333 B נלילית TOn |
| 067*92444 067*10212 067*90111 B • טנריה
E 0B'4391B0 00*431221 0B*4S1333 B • יננ ה
I . 03*638101 03*222221 03*240111 B O 1 יפו
I 0**993044 04*994333 04*994333 OV3P'
| 037*80144 037'52212 037*60133 B ירוחם
P 0*'**4 *4 * 02*661111 01*323133 B « יתשלים
I '? 0^*14443 031*33223 031*33222 B 9 0ר 0נא>
I 04*9B3444 04*912222 04*988333 B • כרמיאל 
I OB*223222 08*119222 06*119133 לוד
f| 063*40444 063*40011 063*40062 B • מגדל העמק .
f 04*979444 04*979637 04*979333 B t t 'מעלות 
ti 037*88444 037*8B369 037*88333 ? ר0ון :מצ0ה
F 04*915344 04—922221 04=92333נ n • ינהריה
!• 0M'8<"* 037*84211 037*937222 S\1Wl
I 06371444 063*33122 06373333 B O :3צרת עילית 
I 037*941144 057*943333 037*941033 B ־ Z1UVU:
| 033*30144 033*22222 03373333 ? • .TJW

' M U4*919811 04*912222 04*912333 . B » עמ .
I 063*94444 065*92222 063*93334 a • עםולה
f 057*937044 057*930222 037*937222 TW.

ומתי!! « 03781111 03742221 037344444 1• !
!ומתיהשחו • 341333*052 551222*053 496444*03
052*451666 052*531222 051*33222 B • רעננה:

I 031*9704 ,שרתת ? 97074*031 031-97777 4
'תל־אניב • 5־B 460111*03 3*462222*03 627221*01 נ
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j שרות, חרום ן j I

טלוויזיה כללית
17.30 .הדבורה מאיה־ - סדרה לגל הרך.

17.55 מבט ספורט
18.30 קיצור החושות

18.32 .מגזין לנוער־
19.00 .מסע בעקבות השמש" - פרק חש־

מעי: .חיים על מארם"
19.30 חושות(בערבית)

20.02 *בית משותף• - הפרק השביעי:
. "זהו בידוד*.

20.30 .מלבוטק'
21.00 מבט לחדשות

21.40 מבט שני
22,20 .הדודנית רחל־ - סדרת דראמה הד-
והעדב שה בהמשכיס, בת 4 פרק̂י

הפרק הראשון.
23.05 .טוף ציטוט־ - תכנית בענייני סד-

רות. מנתה: ירוו לתדון
23.45 .פסוקו של יום־ וחדשות - מבס אל

חולון, המחכות במקו־א והרשות

טלוויזיה ליהודית
09.00 .רחוב סומסוט־ - שלוש בקשות

09.30 .מלחמתו של טום גאדטך
10.00 .זהו זה־ - שיחו חתו שעה

10.50 מילת דאן םרנסוא
15.00 שירלי טמפל - עיניים נוצצות

16.20 לודל והררי שעה
16.35 צלילים צעירים

17.00 ערב חוש - מנחה: גדעון רייכד

טלוויזיה ירדנית
17.20 .ליידי אוסקר־ - סידרה מצויירת

17.30 תומית כשפה הגרמנית שעה
18.00 .עולמו של וולט דיסני־(ערוץ 3)

18.00 .מספר ואות־ חידון בצרפתית שעה
18.30 .שלושת דמז&קטדים' - סידרה

מצדיות
19.00 חדשות בצרפתית 19.15 .אהבה

בגיל המישיט' - סידרת ירמזיזז

19.30 חדשות בעברית שעה
20.00 חדשות בערבית

20.30 .קייט ואלי־ - סידרה קומית. שח
נשים גדושות הגרות,בדירה משוח

פת בניריורק
20.30 סידרה יומית בערבית(עווץ 3)

21.10 .בטח את פניה־ - סידרת מתח
22.00 חדשות באנגלית

22.15 פרט קולנוע

טלוויזיה המזה"ת
13.00 סידרת בית חולים

13.30 סיודה-חייט אוזרים
14.30 התעמלות

15.00 סרט
16.30 לא יאומן בי יסופר

17.00 המפקח גרכ'יט
17.30 הבית המעופף

18.00 .בוכב גלקטיקה־
19.00 הדשות

? 20.00 דעםייר ש?3ח
21.00 חיים אחדים

21.30 סרט

.,קול המוסיקה"
09.30 .קונצרט גז?•־
שיד־ 11.57.מגישים

12.05 .מוסיקה קאמרית־
15.00 .טילון המוסיקלי? '13.00r .קונצרמ צהריט־

15.05 .ממדף התקליטיה־
16.00 .קונצרט מנחה־ - מעיוות מוד1ב

18.30 .הקונצרט הקאמרי־
? 20.05 .עד3 טוב־

20.30 .מאולמי הקונצרטים שלנו־ ־
הפילהרמונית הישראלית / מייקק
טילסוךתומאס / סולן: הנריק שרי?
נג - מור - הקלטה מקונצרג
והתובות* בת"א, פאי 85' • נ"היכל

22.25 מילון מוסיקלי
nye, ii.ia ימיי־

שעה 23.00 .מאותת בצל־ - סדות תכני
ות בעריכת ערה בוודםקי - .מיכ־

אל היחד(ש.ח.>

רשת אי
09.30 .מיפגש־
10.30 דדיו קל"

11.10 שירים עבריים
11.30 .זזשבלח ודעת לבל־ - בשתוף האו-
ניברסיטה הפתוחה בעריכת ראומה
אלדד ~ שידווים לימי החופשה
.העלייד - והפעם! •העלייה פעידאן
משם המדינה ועד 1931" - שלמה

12.05 .פעמי הטורח• - פגעו־ הפזמונים
המזרחיים ־ פניא לשידור: אריה
צונרי. מגיש: רם תדמור - חלק

שני
שעה 3.00ז אנגלית

שעה 13.30 צרפתית
pM rah. 14.06 ולכל המתעניין• - תכ-

ניות לילדים
14.45 .זיזול בשק־ - לילדים הנתלים -

ילקוט כלבו

15.25, .השכלה ודעת לבלי - בשיתוף האר
ניברסיטה הפתוחה כעריכת ראומה
ני אלדד - שידורים לימי החופשה
י מדחבא' - סרות שעורים בערבית
מדוברת למתקדמים .שיחה חפ־
שית" - עם' עלי אדיב יחיא • והפ־

. עם שעור מס' 4
סקירה - 15.55 .ספר חדש־

17.00 זוז-אנגלית
17.05 צרפתית

17.10 תע של עברית
שיד־ .מגישיפ 17.12

17.20 .האוניברסיטה הסתוחדר
.18 .מינהת ערב־ - משדר יומי להווי דתי

V- ומסורת י
18.47 סרקי היום בתנ־ך מלכים ב', פרק

כלה(פסוקים א'-ז')
19.05 .שעור בתלמוד־ - והפעם: מסכת

.ברכות'
19.30 שיווריפ לעולים

22.05 .שנעו ביחד וכל אחד לחוד־
23.55 .מה נשמע?־

רשת בי
09.05 .ביקור בית־ - עם רבקה מיכאלי
10.05 חדשות בענייני בריאות ורפואה

10.10 .כל צבעי הרשת־ - מגזין יומי
11.05 .בל צבעי הרשת־

11.40 הודעות
12.05 חדשות מקומיות

12.10 .גל פתוח־ - הרשות ופזמונים
1i.50 .מד! נשמעז־
13.00 .בחצי היום־

14.06 .יש עניך-עם גבי גזית
י 15.05 .רגעי קספ־ - שירים ישנים ואהר

בים • .־
15.51 לוח הודעות למופעי בידוד

; 15.55 .מה נשטעז־
י 16.05 חדשות בענייני יהדות ותפוצות

16.10 .סעו לשלום-
' 17.05 חדשות בענייני משק ובלבלה

pv. 17.10 כלכלה־
17.30 .על מספרים ואנשים־

, 18.06 .אצבע על הדופק־ - שבועון בעני־
גי נויאות וופואה

י 18.45 היוס בספורט
19.00 חושות - .היום הזה" - עורכים:

גלעו שו ואבנו תבווי
19.35 .עולם חדש־

20.05 סדקי חזנות .כבקשתך - מזמור
שיד י
21.05 הודעות

21.15 פרקי חזנות בבקשתך־
22.05 .שבשבת־ - עם בני הנרל

23.05 ^קפד ראשו־ - עם שמוליק דוח

a רשת
09.05 .עושים רוח־ עם מלאכי חוקיה

11.05 .בא לי־ עם מנחם פרי
12.05 .שלושים בצל־ עם יקיר אביב
14.00 .שלושה בגיגית־ עם שוש

עטרי, חדו חתן וטוני פיין
16.05 .דק מוסיקדד

18.05 .מקום בצמרת־ - עם מנחם פרי
21.05 .אדום עתיק־ - עם מיכל גזית

23.05 טיסת לילה־ עם אכי אתגר •

I | ־ה"ל ג̂ל
I 09,05 .נכון לעבשיד - עם רפי רשף
I 11,05 .טעם של פעם־ - עם אורלי יניב

12.05 .להיט לתאבון־
13.00 .אחת ולעניו־ - יומן חדשות

13.15 .בסגנון 'ישראלי־ - עם אלי ישרא-
לי
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16.05 .ארבע אחר־הצדדימ־ - שעה של
i שיוים עבריים
שעה 16.53 .באופן מילולי* - פינתו של ן

אבשלום קור
17.30 .בו, נת־ - מגאזין גלי yra לן5גייני ;17.05 .יומן הערב־ - יומן החרשות

צבא ובטחון |
17.50 .יומן מפורט־ ;י

18.05 .שעה קלה על כלכלה־ עורכים:
שמואל נחושתן ואבוהם טל. מפיקה 1
i .אפרת גורמן
118.35ופב הערב־ . |:
19.05 .דדיו, דדיו־ - עם יואב קוטנר | ,
18.55 .הודעות לחיילים־ 3

19.05 ,רדיו, רדיו־ - עם יואב קוטנד
20.05 .לא דק רוק־ - עורר: שרון מולדאבי

21.00 .מבט לחדשות־
21.30 .אוניברסיטה משודרת? - פרק
בפיזיולוגיה. מערכת חעצכים:
(?הזבדון. מרצה: פרום־ רמי דחפי־ מוכ 

22.05 :על הדבש ועל הכיסאק־ - שירים [
שהחברה אוהבים 4
23.05 .ציפורי ערב קלאסיות• - עם רם ־

ענרון
24.05 .ציפורי לילה• - עם יובל מסקין. |

תכנית מוסיקאלית בנימה אישית
J 02.00 ממק ידיעות
02.05 .לא רוצים לישון־ - מוסיקה לשער |
תה קטנות של הלילה עם מירב אד י
פיר !
05.00 מבזק ידיעות !

05.05 ?«לי7י בוקר־

msa/MSM^ מעיכת JtmLנתיב* אויר לישראל ,y^lflftl \v4py7

התנועה למען י! r ?י "-, ו,*י/ בשיתוף עירית טבריה
ארץ ישראל טובה

ולת־ לז ד  כבו , מבצע 
בטבר<ה ובתופ< הכנרת

התנועה למען ארץ ישראל טובה, מערכת "מעריב" וחברת
מטרתו להגביר את האדיבות, הסובלנות,"אל־על" בשיתוף עירית טבריה מקיימים מבצע אשר
ההתחשבות בזולת ושמירת רכוש הציבור

— בטבריה ובחופי הכנרת.
האורחים והמבקרים באתרים אלו, מתבקשים להקפיד

: על הכללים הבאים
f* תנו כבוד לזולת • היו סובלניים וסבלנים בעת ?

בקורכם.

והצמחיה בחופים.* דאגו לשמירת רכוש הצמר, המתקנים
̂• המנעו מרעש מיותר ומהשלכת פסולת לרשות הרבים.־

+ דאגו לכבוי מוחלט של מדורות.
Jf רחצו רק במקומות המותרים לרחצה.

j נהגו בזהירות ובאדיבות. החנו רכבכם כך f
שלא יפריע לתנועה השוטפת.

נוער המשמר האזרחי, סיירת התיירות של עירית טבריה
ומדריכים צעירים של המתנ"ס, יחלקו בטבריה ובחופי

I הכנרת דפי הסברה על שמירת חופי הכנרת.
I הצבור מתבקש לקבל את המתנדבים בעין יפח.-

I מטה מבצע "בבוד לוולת"
,1 מוגז התנועה למען א"י. טובת

11 ת.ד. 7300 חיפה
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א-ה־ 1] ימים
I מירושלים

h • לתל-אנינ ווום 7,30
, . !לחיפה 16.00  h •* לנניינוק

j מתל־אביב
[ • לירושלים

\] י מבני־3רק8ו.»
-.?' מת"א דרום 16.00
,7.00 \\ * לחיפה 6.00. '

.10.30• .9.00 ,8.00• ! J
. ,14.00 ,13.00• ,12.00 |
,17.00 ,16.00 .15.00' j '

.20.00 .18.30 }
,6.00 ?ו * לנהויר, 6.00.

?16,00 .14,00 .12,00 }

מחיפה בת־גלים
'7.30, 8.30, 10.00, ||* לתל־אכיב 6.00, 6.30, .ן
V 1,13.30 ,12.30• ,11.30
(1 ,16.30 ,15.30' ,14.30
H .19.30 ,17.30
M 7.00 ליחשלים *
U היציאה מחיפה מוכז
כ־10 ושת קודם !|
ן *? לנהויה 7.30, 9.05. י .
|! 17.11 ,15.11 .13.16
M מבהריה
)* לחיפה ולתל־אביב || 6.45. 9.00. 10.40, ו
;- ..18.33 ,16,35 .14.35
!•'
וכבת 'שיוה. ז '

|.1 קבלת מורעות ל.מעריב־
S ? - 24 שעות ביממה -
j בםניר .דחף־ דיזנגוף 118 '

.2399r,2 טלפון !
1 קבלת מודעות אבל דחוסות
a• יום יום עד שעה 24.00 (חצות)
ך ב.מעויב־ ת־א, וח' קולינך 2

י: טלפון 439111.
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I מועדי המדאה מדויתד. '
תקליט: 381111*03. ן
מודיעין נמל התעוםה ?\
j; .03"0712484 

̂יים | ? עזרה ראשונה - ש
mora f שעייס לעזוה ראשונה שלHT אמור תל־אביב

I ההסתדרות לרפואת שינייס כישראל,
i תל־אניב, טל At רחוב בר־כוכבא |!

03-284649 H
ו'ן פתתזוז בימים אי-ה' נץ 21.00 עד

23.00 |'|

ימי ו' וערני חג מ-8.00"1 עד 24.00 [י
שבתות חוגים מ-1300 עד 21.00 |

איזור חיסה 1
מיחואת שיניים לעזרה ראשונה שליד:י
לו0מו/שיניי0 כישראל, ן הו.7»דחת

וחוב הגפן 26, קופה גי, טלי! ןן
'|'! 04-5233*6

I 9תוהוז מדי יום ביומו, מלל עובי
f j שבתות, שבתות והגיס מ-20.00 עו
j ]  23.00

IBB
I מדכזםיוע

אונה \ ליךכנות
[, טלםוניס: 810110"02.

,234819 ]
04'82G11 ־j

.052*22432 |

1 ?תחנת יעוץ לנוער.
- ימיפ א'-ה' ? : אליםם 
ד22-1 (נזיטול חינם).
.4G3S87 .4G207C .טל

i קו אדום" - אוז! קשבת..
לילד •ולנער - 24 שעות [
;| 03*294050
I קו פתוח לקשיש
f 02*090«8S
•j . 24 שעות ביממה
I מדין "
I »עזרה ראשונה נםשית)
תל־אביב -261111 «

היפה - 672222-3*04 :יירועוליש־ 669911*01
16ג5ד053 ן - נתניה
-8111ו4־057 ן עונע 3אר*
האגווה למניעת אלגוהוליזם: יי
.j .0JVJU6I
:mmmmmmmmMBMemmsmm

I ירושלים: .רוממה'' - המ''ג 28 -
.523191 |

ן תל־"ביב: .סניטס" - אבן גב^ול
| 83 - 246003. .קופ"ת כללית' -

ן אמסטררמ 7 - 225142.
| 'זויפה והקריות: .הנעיא* - עד
3 הנע)יא 33 - 333312. קופ''ת הר-
•ממטח מודיעין ק. מתקין י- ! מר

.715136 ן -

ןץ _ גת-יפ; ,עי נת-ים• _ ן: •ח̂ן
|« הנביאיט 3 - 585671."המרכר - ?
i .845236 - ככר וייצמן תולון
|; . r? "זהפביבה־. "ומתיגז" .דמת־גז
' ן ?'• ' '; ביאליק 51^721514, י
רעננה: .אתה" - אופטרובט'זי |
36• ו-
נתניה: .הוסר," - הוצל 24 - |
22243. ן
שתח־תקווע .פינסקו" - פינסקר ן
1 .910505 - 2

."'$*v . w*r-v$Ap," ־' wKk* *־'
rfp־r.'־< *י מיי י ' י* -.' י**,י
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"יער האיזמרגד" — עזרטו של ג'ון מהמן ("גברים במלכודת")
,על נער צעיר בן 7 א,שר נחטף בג'ונגל •ו^מצא על־ידי .אביו כעבור

ו
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; חיפה י ; תל־אביב 22—29 • הטמ8ר9יורוינ חחזייויז: ירושלים 18—28
I 1 באר־שבע 20—32; רמת־הגולו 16—29 ; צ0וד 28-17! טבריה 28-24
i •37—2 22—»3 •, עפולה 20—30; שומרון 19—30, לוד 21—29: יריחו 2
j ' .40—25 אילת
6 מזג האוויר בערים הגדילות געילט: אוסלו 10—20, גשום; אמטטרדם 1
; בואנהז־איירס 1 19-14' נשום j אתוצה 22—34, בהיר! בריסל 7—16, מעונן
i יוהנטבורג ! ; ז'ניוה ,14—22, מעונן ; וינח 20-15, מעונן 14—24, בהיר
f מונטריאול ; ; לוס־אנג'לס 17—29, בחיר ; לונמן 14—18, מעונן 5—21, בהיר
I קאהיר ; ; פריס! 17—22', מעונן ; ניו־יורק 29-20, בהיר 30-16, בהיר
; רומא 19—32, בהיר. | ; קופנהאנן 13—19, מעונן 24—34, בהיר
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מי)יר "תדיד«ו" "חהילוקפ'',
; ,,D>r.־wu...."n5!n», תנ'וי? אפיה"

, ? ?: .,. .:? ?, ? V' • '? • ?
^'-, '. .«0843

"ft*b»faftt' wise־'שיגמזל? '?
ו 16.00 י ב  ,(b'lv^oi 11£"עד 19,00. __ט
לשמירה מגהץ אדים עם
דוד תעשיתי. 0?' 03-908210,
פהזומממ! רדידטייפ ח-
יר — משוב? נ ו פי דש לרכב, 

לל ביותר, 03-761303.
סנ־ מזכירות אלקטרוניות "
יו", "פנםוניק" + הפעלה.
"פוגט"פ", אנו נגירול 163,

?03-447706 ,03-455683
1עאמחיפ, תחר ש יטה, ממנת
כביסה, שואג אנס, טלפון

?052'550753
1000 צינורות 1 אינין' 2
טטר אורד גהודמנות. טל'

.055-91582

, שמעיז הוונוז הכל! טמריט
י&ים ויו/ימיה, 839891־03, חה

.08*473250
1 רהי1טים, 1 1 דיממו י סונה 
— men דגר י תשגיל *?יוד

.811136 ,838790
ו!  i ip n iw פימופוץ "
ים, יד!,יו»ת 'ו<»רוים, והימי

?05ar550e22 ,03-838718
1 חחייטיט, 1 1  f i Tp טזרזז 
יויומוח. 827011, י־ ©הררים ז

כמחנ 857920.

להכשה ע*טית טוגייש ו־
מתלי6ים, .העליוה 34 תל־

אנינ, 821477*03•

מעונה עצמיינ מופרים ו-
מחליפים, העיליו? 31 י תל־

אביב, 7ז82147־03.

ממנע מוגנים אצל .מריו"
יט ט*תיעים תרשים נ&ווידי

xoוטתורשימ' 295760־

חדש ,וןבהוחנמוות. טלו'! זד
רי«nt»'e( ?245.000.— 8 !ו־
n + מוהועימ + 'מימה '3

. + טואלט —.250.000 איילה
8 ת"|א, 03-820833?

.6 נורסאות פיזז מעץ טיס,
+ שולחן. 03-717766.

מרכז ד,«רריופ11 מניחה
ומניוה של טלזת־ים תרשים
'ומשומשים, צ'לגיוב 13 ~

.Q33820־Q5

למפיות! ממרר אשקוד 13.
במצב טצויין — 03-449942:

.03-419712

כהזדמנות ווסטיננהאוז 25
קו"כ + קיוסק ו J 1 טל•
אחה"צ 0889»ד03 03-721719, ו

מלניג} פסנתרים חדשים ר
*) מלוטשים במבצע! י די ז יגנו,?'

.03-220303 ;125
אורגן ימחה WWP 2 כ־
u05277־O2T 'atf asA W '0,111

למפירה פ3י'ו, s תודעים
1 טל' 1 1 בעיטוש 550 דולר 

448259־03.

פ"אל פד "זום!'' מכונות
כביםה חדשות ט־11610.000
ומשוחזרות D-11250.000 טלי

?c0rT3A6er

קורס טיס
01T1P טיפ פרטי, טעשי ר
'Jo .תאוריה, ייפתח בקרוב

080»35־03.

פשכ''ח, 150,000, 160 טייר
וכוח לטםנריח או + טלפון '

תטה, 236324. ־ ? •
ד פדיפומ הוטפמטי מפ̂ע
1 'ד.דרד האלע- 1 1 למשהד 
טית למגיש »ת הניירת
1 — במתיר 1 המייצגת אומד 
11 ההנפות ? I נמיד גמי,»ד
rvwsioa ללא .היתתיימת —

,IPPH", 664701־03.
למפירה, "טעבדת שיניים ב-
מרכז •רמת-גן. 475010, פרנ-

סה נשפע.
"פ־ מעהנייו ל«\ית י)י נמ«

וירד חי&ה, •mwett נם טכ־•
שיור, לפניות : 04-667726 —

? ? ? •_ . •0**660485
מוי?

' 1 גושב''זח ?ליוד 1 'לדציגי 
ג.".ע תוחנץית, אי,־ט,ץב,ון0, טל'

.03-293163 ,03*282645
יהיפמ !הגזוזפוש ואתןנר יום
artips ממניין 'םשויתפיתר,
יגינוסי «7ימי ו־ פיויגיימפ פ
יי. ות"ו 127 כפר? רובזםיפו.

00א.
פמושד עעיל םאויזיר והוטסני
— sriawfi n',t(av3» מתלסוו

.03'333807
הסירפ זזפה 1 סחפ"פ ס־
י-וסס הותשנ»וטאי0 41 וחזהו!

.881803
ליטניחל לרצינייפ, בית־
ספה סשנשג בכיכר דזינגווי!

03-451599, אחה"צ.
למפיחה פאב־מסעדה, רווח
חדשי 7,500,000 נטו —? חייכ
להימכר עד 10.8.85, טלפון
נערב — 03-281480 . ;03-256849
לדופדוז* אלהטרזניהד ו מפ-
טבצע את כל עבו- על סט! '
ר: באלסטרוניקה, צו ־הי דות 
באיכות ננוהה' אפטקה מ-
י ונמחירים ללא תח־ יחידה ?

רות? 055-33190.
יצרו, 9 ימים אחרוניט ל־
הצטרפותד למע־ד השיווס
•ל«ד^ע, " 03-224630, —

.03*230964~<n1m'M0 לטפמחה חדשה י
גחוולוה ובוויזטגיוף, פי*תו י.ר־ ו
מיוה',־' דתוש 'w,e !+ הש־

יזעה 343237־03.,

למכירה, בניו תעשיה תפוס
י דייר טונו, ברחי ממלון מחיר לפנותע" 79. בהצעות •

?728194 ,736835
דרוש מבנה תעשייתי לסרי-
גה, כ-800 ט"ר, באזור ת"א

.03-611245
להשפחו! 3 חדרים ושרותים
+ טלפונים + כח ליד כלבו

; ? י , שלום. 03-825321• 

מפג' כללי והמהנה + םאו־
rt3, מס;''ס«יומ, מ1בגי ציה
26, 03-288618. י ._
ןלונושיפ 'סיומי, «טנ' 0ל.ל"
ץןטחגי1ע ע''י מםנ'יםט ?בכיו;־

'הילסיוותה. 919388. .
גי טעולי. מסי " 1 1 1 לאנאדיט 
יידי צעירות חינני•™ ב־ מ
— os'ioioos ,כיי! הןלהוזו/ה

•03-482612
ל»»¥ץפ!1 םםג' ע''י «ס־
יםטיות נאות, שרות ל־ ג'

סוח. 03-701717• בית הל

פרימות ומנאה, סאונה ו-
־יהודה 51. מסג' מסצועי, בן

234396־03.

שזל"ש ,והמפריה'' נ יין v ן '
+ תחנחח + דשיוו 2250, .

?03*313599 .nwnwg
וםוליש + הדברה, רשיו! 5563, באח-"המלפ'8ד, נסיון"

ריות. 03-375458.

קיט ונופש
פנהריה על ש«ז הים דירת
_.04*83806 _ ,nO'rjij + gi&VS
ומזים— פנהו'יה נטיות !תבד
חדרים סשפוחתיים, טסלחת
שו/יתייפ וגזטנח, 04-921538.

פפפימ למכירה טנחשיס ?־
,פגייה, "א:1רי<ןה ישראל ל־

.03-6601281 ,"nWPVtl
?nam? פעי מגרש •לוייולווי
,אמעל, מעוג' ו «הז*יף עם
טנ«־1ש .תטה במחית יורניצי.

726643־03.,

ימכידהי/להשפרה משס ו-
: ורבורס בדרום. טלפו! כפר .

61519־052, 03-287865.

מימוו ואשדאי לחברות ו•
עססגיפ, ניכית ציסים ושט-
רות לסוחות טסחריים. טל'

?03-S04934

.אהד וגוםית חווםוות <ןשים
.VJWW !בומרץ ,'ושתוכל, »ל'

891906־03.

ניס*ו ג'«!יפ a"nneo־ הב-
אי n01"rr,־n ©יוחודים תמיר

נע"מ 03-237121.

פיפנר. ובת''א ,משתו? ים כ''א
3 חורים +. טלפוניים —י

613057י?0.

w'm men משוחים כ"«
: 3 ותחרים + !טלטוינים '+•'

3̂-613057
• פת"ואןו ''םשנ"ות רוטשילד/
ים ̂  מחרים יפ 'אלנמי 1, 2,
+ ונילוס.,•! + מזונגייפ !—
, OfflMlB)' 03-474042.. ? " י

"?wo nrsmrv! ימ5ידה ן
דיס ©*'ארים ב"טנדל־יאביב"
̂י1לית") ג* ניחמת־!! (ביכר 
חטח גמיהיה. משרד ת&כי־
רות: ? תנחת "ייביב-' ביא-
..031S12203 ,לייק 155 ר&ת-יגו

130 ? ממניה• ?זתשגרוה !אולם י
ט"!ר ?שר"־ותים. וטשחריפ—.
. ; : ק"!ד, 03-252381? 

להשכרה, אולם יפהפה, 130
טייר לשרותיס ומשרדים ס''ד

' .' - ? ? ?03-252381

4 דירות 4 חדרים נ''א ב־
נחלת בניטיו אחד־העם. -»

?657774 ,453458

פתי-אפיןפ בנית התעשיי-
3 משרדיה ינים, להשכרה, , כ־75 מ''ר. 052-543234 —
052-556496 — 21778ד03 —
39229?־03, 1

כ''וז, םביכת הבימה, 3 ̂צ
גדולים, טלפו!, ס''ס' י —
.___ ?03702521
יהשפחז משרד ,2V, קייס +'
טלפון, שרי רוטשילד (ליד

בנין הבורסה), 03-294493,

למכירה, חנות גדולה ,ליד
נטל יפו, טל? 825575.

פהוממומ 32 ט''ו.+ שהי•
תיפ + סל&ו! אתולית

. מא1וודרת, 419066• . • .:

פ68זז תןל־אפיג 'חניות 3*
. שכייח + טל<»,יח 20 ט''ור —

?03-444357

להשכרה ולמכירה חנויות
שי? בגדלים שונים בכל חל
ת"א "אננלו. סנםוו". טל'

.03-286181

400 מ"ר מפוארת בדמ:"11
..טלפו!; י הדואר באלנבי "ע''
;

? "? ? ?03-623005

חנויות ברמת אביב נהו־
יטנות מיוהדת, למכירה, ל־
ישסו", 03-656161. פרטים: "

אותיות דביקות
"שילמייזמ'! — יצרני או-
תיות דב'שת ?תערובות •ל*
שלטים לחנויות ולטכוניות.

.03-9183S0

EEEIEESSfl
פרשי''*, מפואר + מעלית

סוטה ראשוגה, 03/653168.

3 . a!פרדיןפומ וטט<ז!0 ט
וט0־1חרת + טרפוסת ק"ב —

"08-488503 !

דתוןי! לטכירה/השכרה 4
תדרים יפים בגס־ציונד. —

;'03-76111, 782498־03.

&ר»«י"צ 3 ק"נ n\0, סב•'־
0ה •יי«ז + ושל&\; 03-993221

tilKULl'Ji ltffii
פראשל''* בספלינססי' »2

גדולים ע"ע בלי טלפון —
.03-225961

פנמנחה 3 ק''וג + טעלית
?־•'!סח, תחשה, מאיזה שקוד,

.03-9224028

וי 'גטיוש •w'1nfl ובוסוףית־שרת 3 <&יה־ פ'"ה + פ.א. פי<!
. .03/S48383 3 גווני ו»1יד
כהזדמנות, בחולון, בנאות
ג ח1יתית — רחל, 3 ס"

03-848719, ט-16.00.

בנואויה רחל, 4 חד־ החחלוו, '
ריפ + חנ"ח, ס"ה ,פינתית

,88253

א, 3 ה- פדמונ הנשיא, ק"
.02/861775 דרים, '

ידהתים פ»־ פכת־יפ 4 + ש
'לים + טל«1, ס"'ג + הניח,

.03*9221197
כפת-יפ H % + 2%- טל־
אזור 'ימת? טל«ו!! פח יסייד, ?

.580164
כחולוו. מיידי 4 מפוזוארת;
— תרשה, ס"וח, + ןחמד"ש

, 807448־03.

ופפת־'יפ ליד t>\n היים 2

I

nrw19m« ניהוחרת' + מי"ש

רים טת"תטים, 285303*03•

רמת השחין, 0-808840), ג־חודו*, לרגל נסיעה' 3 מייצשן
.via

פהגמ השורוו, 4 + •גנ +
תחר שמט 0ת!יד0נות) —

•062*72423 ,11151,000.—
+ wJrt, _ «ום __י&ח _—
ש.וא.פ. מנה 'בגופירזפנוא די־
nvmeff ב3;י« 4 חד־ l חות
־ייזז פינת י־ים טחחזכ p גוא
- "ת'ץץ פיחטים: ש«».פ. ח."־
#,| ס1מ,''ל,־ב 64 03-8484417
כפור־0בןא ."טל ויות־ח" וי,צ־
מן 62 052-22922 'תאתר פתווזז
0שבת ביין הושעוח 10.00 —

?14.00

פהנמ השרה גוח־גונ! 4̂
.ar495613 ,ק"וא

t1v2.«M. h..s^n 5ד.יתים'

פהפר פפא פנטהאוז 6 חד-
רים, טייוי, ,«תווד לשם" —
"טלו"!" 481387־03 346770*03•

ידהייפ — ברעננה, ברח'
שבר•!, דירות 5, 4 חדרים
ופנטהאוזים 6 חדרים, טל'

.03-664631
פפפר סכא — רח' הגליל
43, דירות 4 חדרים 115 ט"ר

.03-664631
בהרצליה 4, מטבח אמרי-
קאי ס"ד + חניה + טע־

לית. 232606־03?
פהרצייה 4, דוד"ש, טלפון,
שרותים כפולים. 052-341879,

.053*38003

iXgronu/y/y
ן ? וו ? 1 י —mm.

. . 
? ?

פשפ''ת גיר.עג<1ה 4 + מלמו!
03T32946? י+ חניה, מקום ימת. —
. לי-תשהחה ? ?ד י!חת פלדצלתז .
'™ילוה + טל©וו + מעלית,

.03*4T1(B3 ,03'4I73025 , 3f P
פפפדפפא 3% יטה + טל-
פי! ?ומעלית, פניגיח טובה,

.(0-255326

+ 4 twwa פפפר• פפא?
עעלי!ת «»לג<ו! מיידי —

.0S2-20837

פחגמ-השדיו 4 + תרו +
גג טריווהטת קוטפולט, •פח* די

483393־03.
פופ» חשרזו 3 ש£» מרו-
הטת .יוטצוייודת סי»1?ט +

ט^־1, 03-480426.

'פרטת גו חחר גמיל '(ורז!'
— p"p, 0;«ז,"לוב) + טלעויו ?
79400 בחח' חוחויז 1 חחר
ס''ס טסווחר מיסה• שיידית
22.000 די^ותי ..ושגוי*'' <!טג־

ד" ו!) 88531ד03?
פו''ג, 1 — חדד נדו? ס"ס ?

+ טלפון, כניסה טיידית
לוב), —.28,000 — (רח' סוקו

תיווד שגיא", 03-788531. "

פר"ג 2H I — מפוארים כ•
85 ט"ר ס"א (רה' ה־ות)
+ ארונות + טלפון + דו•
ד'זש + תניוה תייווו .ושגיא''
_j ?03-788531
crroa % + 2! פותיז'תקיוח
י 0ה1וו־וטניוחו11 nw,ve פלל

?ny9231038
ית פגפטתייפ 2 שסטח ומרכז
נמגנולטון עורמית v<)ע —

313381־03•

פסידאוו בטרכז 2 ס"ג נדו־
ציוו". 03-351403. לה, תיווו "
4*2 ניחמת !ג! גמולים ווטפוי
ארים ?wp (!חח' וממיתו) כני־
1שח טייורית 56,000 "שגיא" <«לד''ז) 03-788531.

•w» 3 ק''נ vm פשרימ
חחת ת" ווו ,צייו•!" 351403י03

?03355151

פפתה תמה בכפר גנים 3
ס"נ + הגיה, מתאים גם ל•

דת"ם. 03-924750. .

פהזדמנות!1 3 בגבעת רט•
בם, טרווחת וטסודרת. ס"ד

.311W13 ,(נלי!) ו

פימת M, 3 גדולים, טסו•
דרת, במרכז, חזית. ס"נ —

0ל' 03-708156, -

פפ"ת, 4ןג נסוסולוב, אפ-
שרות לטריידאי!, 03-905161

.03-911517

- פככי פרגן, נני גד,
ס"ג לטכירה / השכרה —

נהזרטנות. 07513ד03.
פרנ» גו (בהרצל), 3 גדו-
לים + טטבח אטריקאי ו*

תוספות, 34879ד03.

פדג»-גו, 4 כהדשה, דחי
תים כפולים, כ־130 ט"ר,•־בי טאיר בעל tiin, שרו־
שגיא", 03-788531 — " ,95,000

"ו? ? . טלד
4 פדממ M! גשינון ה־
וותיסיס, גחדשה, שרותים
ים + תוספות, כניסת • גפול
מיידית, 115,000, "שגיא"

(טלד"ו), 03-788531.
כגכעתייפ/רמת גן, 5 — 4
ת• בבניה, ,מאיה", מפוארו

.7510223
פפתח ו»וה, H + 4 ב-
יהלום, ס"ב, חזית, חייבת
להימכר, בלעדי ל"םול!" —

? .03-911294
לדתייפ — בפתח תסוה, די-
רות — 4, 3 חדרים ופנטה־

אוזים. 664631־03.
כגכטתייפ — ידוגייפ, די-
רות פאר 5, 4 חדריים. רח'
טמדיעיו — מינוס ט!לם1'1

664631־03. _
"ההומונ, —

/לןדתייפ !במריתי
נגי נרס' דירות 4, 3 חדרים
ודירות 5 חדרים עם גג'

צטור. 03-664631,
פגפעוזייפ במרכז 4 + 1
וגג. חדשה. טל' 03-350963,

44825ד03?
פרמונ-גו! 4 — טפוארים
נשינו! הוותיסים 1 כ־130
ם"ר, חניה + שרותים גפו־
ליס, מטכח מסודר, 118,000

ווד שגיא", 03-788531. "תי

פנ*פעת הפרושיפ לוציגיים
4 חורים, מיידי, 230 ח1ןל!ר,

להשכרה פ"ת נפר ארהם י03-7672512.
3 + גג, 4, חדשית, לתהוטה

טטושנת, 052-21643.
נלי טלפון, פר"ג 3 ריקים 

מיידי, ס"א. 1795298.

פחמתזגן שותפה ל־3, ק"יו,
טרו!הטת + טלפי ו, 765506,

מיי!חי.
שיתפה 5חי.רת ? 2

דרזזשה-
חחרים נדטת־וגן, 779828 — ,

נערב?
« *פעמייפ טר"יותטת + ט־
eft,,'! —.180 וד־1ו,לזר, «חה"צ,

?052-85047
פרמת גו 2141 + טלפון,
03-721719 1 1 1 טרכ! י ושסט 

יאחה"צ 03-760889.
כגןהמתייפ" 1% ריהוט חל-
קי + טלפון, מיידי —

?312018 ?150
פרמת גו, 2 ב הרו אה 43,
ק"א + טלפון, מיידי. טל'

?03-730075
פפני p"o, 2%, מרוהטת
+ טלפון + דוד"ש. אפ־

שרות לשוח!«/ה. 7821938.
3 + טלפון + דוד"ש. טל'
741911. רטת־גן, סון* רחוב

אצ"ל 200.

ט־"- .ס"א" 1) פר"ג! 3% —
פוארת + טלפי! (רח' לאן)
—.35,000; 2) 214 — ס"א
(רה' הזיתים), w.noo, תי־

וור "שגיא", 788531־03.

2 חדריפ טרוהטיט + טל-
פון במקום שקט, בני־ברס,

. ?794752
. דרוש/ה שותו»/ה לדירה -

גדולה, 3 חדרים בנכעתיים.
.730323

פהמת־גו טחםזי 3 מרווחים
 י+ טלפון מססימה, נווי —

•03-798702
יפית פרטי, 4 חדרים + גי-
גה ליד תל-השוטר. מלםו!:

? ?03-357001
פדי'די 2%1 ליד עירית ב"ב,
ס"נ, ארונות קיר, ציוד טט'
בח. ללא תשלום מראש. טל'

.03-659331
יחיז.  ̂ ?יהיימיים 3% +
טתאיטה גס למשחד/טרפ־

אה, 721164־03.

הג)פיו אחיד ביוגוה וייחות:
fjrnona; בגי-ברק, !•עתיים,
+ תדר גנ. לפגות '5  ,4 ,3
הרוב <*ו!ק 10 3גי־0חס: מ־
,19.00-a6.30־»V ,13.00-H8.Q0781640. י
שפכוהו אפיס נד«ת אבי'ג
,נ' 4, 3 תחרים, 146 מ"ר,
דייחות ג!ג ?ומוטג'ים ממוא•
ריה"? ••דיירות לוחווג!טא: טו־וו־
הוטת/סטנדר,טית א, ג• ה,
1.7.00—19.00, שםת: 10.30—
30יrwnow, '13 ימדיאל ?־

,,וםטאנ" גזציע נ־'השיעיות" — 650281־03• פהדצוליה י
בגי!ח >י-!5 ליוקסוס לגגי0ח
ו חויחשים וטהיוז'מגות 4—*
פבנייו טפוואר בכניסה מיידית
ניטתוס טוב טשכגתאות ז־
ת0אים 539»ו5־052, 17617&־052
0ביז1) טגטת"פפחץ (ליד.
3, 4, 5 תחרים וסוטנ'ים
ט«»רים חי,רה לדויגטא טחו־
) «כח: הטת (4, 110 ט̂'
1a.30-Hio.oo, טשרוד: נירןטז
טסחדי! מניוון *-זו —
— 46.05~00י18 ובימי ו' .
13.01v-8.oo, 537191 ,;ואפר ימה

יושה^ז לוהו«!סעזת, 1̂660281 .
פפפיוני אפיפ, ברשת אלי כ
ר, ני, 4, 5, חדרים, 146 טיי
דירות נג וקוטנ'ים טפוא•
רים. דירות לדוגטא: טרו־
הטת/םטגדרטיח. א', ג/ ה',
17.00 19.00. שבת: 10.30—
13.30, "אפריקה ישראל ל?

עות", 03-650281. השק
ון) פגפטת פפיוו, (ליד סבי
ים וקוטג' 3, 4, 5 חדרים 
מפוארים. דירה לדוגמא,
, ש- מרוהטת (4, 110 ט"ר)
בת 10.00—12.30. הטשוד :
מרכז מסחרי סניוו, א—ה,
16.00—18.00, וגיסי וי, 8.00
השקעות". ? י ?י—13.06, 03-357191, "אפריקה ישראל ל
חפרת "אניפ" גונח דירות
יוקרתיות גנות 4—5 חדרים
כפתח תקזה, בנתניה, בתל•
ן לי, משרד ה- אביב, גשיגו
מכירות : חגרת "אגיב, —
נן, — ק 155, רמת־ אלי כי

J03-75122M
:מפצע!•! 2 דירות גלגוד!
אות חירויזח^ לכניטח" מיי־נגגייו הי0ח ביותר בהרצ-
?! ו שלם ל־!4 קביל חדור דיות
ויינם, דיירת 5 תדרים נוד
ודת 133 • טיליוו?! שמל ב־
לל טע''ט גיט־וו lovin, כו

1תניוה, 05a/5s4sn5• י .,
ווידחת פאר? נהרו "קט קסם
מכירות ב* וטת גז. משדר .
אליעור »» - אתר רח' א. גן
(הכניסה מרח' הירדן). טל'

.03-761779 ,03-76996!

גשיפוו מ *מג' כבניין
י ?+ טחת!«, ,נש '!וניל תל־
03, 236738־0>• «גינ", 3̂6320
MMP f"" מרוות דד t:asn£
י "אניגול םכםון" — זשסוזת
, ?052*32358 ,052-206&'
vow .דז"קוטג' נטויה 5
ן- טוותף, "נושיוונל" תל־
!ביב", 03-236320, 238738*03.

• ~(«טרי)"1יןלוה 8וטת חשומ
ןפוארת 7 + ני™ אטג־
יולניח", 472387־03. l\Wt. "א

rmro אמו גיזז + 0:רש
בטקום 'יוהרתי, תווד "צייוז",

361403־03. ?
?פגופעונ פפייו למכיוחה תומ־
יגייס מפוארים כרחיג וזגיןל!
אפריקה ישהאל ליח;»»ני־ת',
_ .03-660281
הלבו- ' השוזו"כגגעת' פחמת
נה מבותר וילות היפות נ־
י'ותר, י!ד שניי•! וטכנית —

,,נש"ונול", 03-481255.
פדמזהשדוו הטערביית גית
טקסים גי,ו!תר, ג! גת.ל ו־

?ar48s3a1 טטו0ת ו
4 תוריפ גרטת" הושחויו (גוווח
טגן) + סומע, א2שר!ות <־ '
ננייוח 9a000, ,,ושגיא" —

(טלד"ו) 788531־03•
"פו* איויז יז.יטג' 5 חד- לחי
רים (וגבעת שמוואל) נמןום
?maa נו!) ניחחר כניסה
טייר-ית 135,000, "שנייא" —

(!טלח)' 88531ד03. _
לוח via־ פחטינ התיל יי
טש0תתיי 2% תדרים »0שחות
ו<ל!) 95,000 — לגניוה (!רח' ג

"שניוא" (שליד!) 788537*03.
מודעפוו, קגלת טודעות נ'־
אטצעות הטלפון, 24 שעות
_838»3־03. _ ג: ביממה. חיי
מודטומ פפיפוו! כוויות

וישראכרט, "לוח-פו!"1 — •
?03-295714 ,03-292779

פםכיוני אפיפ נותרה דירת
גג אחת לנגיסת בפברואר
1906, "אפריקה ישראל ל•

השקעות", 03-650281.
ו? פגופעמ-פפיוו, למכירה, ק
וב הגו- ים מפוארים ברח טג'
אפריקח ישראל להש־ " , לן

קעות'/ 03-650281.
פפפיוני אפיפ, ברמת אביב
ים טפוארים. גצי־ גי, קוטג'
גגו באתר, רחוב שלטה בן־
יוסח 28 (בדירה לדוגטא),
: אי, גי, הי, 17.00— ימים

19.00^• שבת: 10.30—13.30. •י
עות", 03-650281."'אפריקה יש־אל להשק־
כית להשכרה — לטבי דד,
די, 052-39108, י טי בשדטה, 

לא בשבת.
פפפיזן למכיחח ,וילה 5
, "!רוווד חחרי שינוה, טייוחי

'r_־v5» ,"לושט
»u»W» טפויאר בקרית
־טפלטי — ? הותגגה רחובות הו

.03/«3168
ממד הגא לדתייפ. סיט־
יס 5 הדרים מרווווזים, דת' וגי

?השחר. 664631־03.
כהחנליזז — קוטג'ים טפו•
ארים 6 חדרים — בולל טר־

חח ועלית גג. 03-664631.
פהדצליה פיתוהו ו וילת
טםוארת על רוגם + גריבה,

ת, 03-260425. ו גהודמנ
למפיחו! וילה גרטת אפעל.
נפרטים לפגות: 03-356663;

03-370553 געגורח?
. פאפנזהו 1 ברטת אגיג ל*

! ו מכירה וילח הזדמנותית
ח ,גית ווגו", טימוט טעו̂י
, ,03-260425
1 נשיגח 1 פימות »הלה 
לר, גוד־ 1 בהודטגות וי 1 לן 
וטג' מפואר. 03-260425? ית וק
פהויז'ו, ונאווה אחוי̂י 1%
על !טגדיע (טתאיט לן1ו9»ג'ן)
03-664211, 03-245375, ל1אבור*

) טוונ.

JW1WO 1M טיפל•! כיוו-
. ידמם טעןתב — . ? ני *ויד

03-296211 טיטז.

2M לולןפופ קומפלט ק"כ
נצפח תל-יאכיב, 03-444169,
, ?16.0Q-B
«ג9דן111 2 גדולה עו'ע ח־
ן" — וית, טייוי, "מוניטי

.461565 ,460511
:צפמ!1 2 ק"נ תוית, שק•
:ות, מייוי! ,תום", טלפו!

.03-44648!
מהזדונמלמ 2%־ פגויי »יי!די
J0-B388O7 J'glWH—.38.000, וחחוד 19 מ"נ. ***ז
נ»*ץו 2 !ק'ינ שתטה !ל-
,a1.m.'/!טל' זו! ית מידי!?
?64648*3̂ *י % ין'

אפיפ 1 דוד היפה ו פת̂ן
2% — ק"ב + טל,פוו +
שןגיוא", 03-788531? יאחונוית —46,000, — ,»ווו

? ניא מתעש י0רטת ו*0ינ
לעיין ונתינם. בגוחטסת די־
ו "טיל- וד«* '+ תוצלוטיט
ו יווור" חטת ?אביוב ™וודצגןי

43 י
פיהזידה המכפי, 3 + מרפ-
סת מסודרת ומרווחת ק"ג
"קנדיא! ?איגטרסוגטיגנטל"
. ?286222
a פצפיו השקט, טשזפצת

וטרווחת, ק"ג, "סנדיאו אי*
גטרקוגטינגטל", 286222.

גפפיפת היפ' 3, ס''ג תוובן.
לטל«1 עד 23.00 (לא נושכת)
ל»1!ד 200 3*7135136*03 —

.m- êui
"די"־ "של מלדייר, כתובתיתו
3 כשדור טלפוני — רות ;

,428224/7. ,י

ופניה אכיכיפ '(ומייני־ניוות)
1אםי/נים"

4 מדוווחיפ 'ויעחור "
^?0T425042

!ופלושפ ימה 4 ,טצעויו, 160
ט"ר "!שנוחיאן אינטחסוונסי־

ננוטל" 286222?
פרטת אפחפ ג' נמני'לי י,וי
6 ט־ . וגול וגד 3 גיבווה 105,500
104,500 בטווווטן ?+ טע''וט
משםנ1תוא: 00*20 פחטים ב־
חיחת לווווטמא נ»חיי מאיד
פיגת הכים, בימים א, ב, ג,
15.0o-a9.00 וומלפיוגיית: —

?03-406293 ",,,pCT?"
דרנפ, גשיוד,וור טלטיוני wo־
ומת 'רימת A י3% 0תטת
!אביוב nmitu ,"טלוחיוזו" —

?428658 ,429527
!מואות ןאמהה 4 ענ!קית ק"וא
'שסט 100,000 ,גוייורו"' —
_ .03-484279
מלצש ק"נ ma• ro 160־

?OT444196 16,00'B JV.lPn
לדתייפ — ברח' עמס הבר-
כה, דירות מפוארות 4 חד-
רים, 2 , דירות בסומה. טל'

?03-664631
טלייור כתובותיהן של די-
רות 3%-* כשדור טלפוני,

?429527 ,428658
פלי 5 מפוארים + שירו-
תים נפולים + מוגנים +

ארונות. 03-230079.

הדר + מפפתיו + מרפסת
מגדל 7, חדר 35, 03-219197.
'
פחמת אכיופ 3 + טלפויז
ריקה. טייוףי, ק"!א, לא כ-
שבת. 300 'חוולר' גמיש. .—

?03-828248 ,03-411259
לפון מ- 3 + מרפסת + ט
רוהטת ננווה־שאגן, טלפון

343844י03? .™יד*•!
יריים

פעוה אפיפיפ 4 (**!א
שקטים •ו,גביו!הים + טל*;

0הזרמנות' 03-416292.
3 הדשה, חזיתית, ק"א -ו-
ארונות 1+ טלפון' "לניא"

,03-227162
*r ה •̂ 11u i ty^ m , 'M* H I M ,
טלפון + מעלית, 225, "סטג•

לי", 03-746119 (מלד"ו).
כרמת אפיפ ג', 5 יפים,
שקט, מעלית, "קנדיאו אינ־

טרקוגטיגנטל", 286222.
כמגדלי דוד 4 יפים טרו•
קנדיאו אינטר־ הט/דיק, "

נטיגגטל", 286222, קו
פצפוו השהט, 3% מרוהטת
פנטהאוז", " I קומפלט, יפה

.03-444375
ת
"
השקט, י3% ט־והט

' פצפוו
קומפלט, יפה 1 ,"פנטהאוז",

, ?03-444375
פחטת אפיפ 3 + טלפיו'!
+ !אוטוציה 423825 מממו

415688 ואתה"צ.
פצפוז 4 חדרים מרווחים
נ + מעלית + טלפון. ק"

.223226
פרמת אכי'ב 2% + טלפון
, כניסה טיי־ + רהוט חלקי

דית, 03-844716.
! 1 מרו- ו ס י פ י ו 2 נדרליפ 
הטת + טלפח (אפשרי רי-

סה). 241869־03.

'מחלון יצחה A'3 + טע-3 -
לית + טלפון. טל' 448229,
. ,268948
©לדיור כתובותיהן של די-
רות להשכרה כשדור טלפו־

ני, 428982/6. .

(בלי טל- חדר + מטבחון 
, שרותים משיתפים ( ן פו

אחה"צ, 03-233648.
פרגדת רמז, ליד הטכניון,
דירה 2 + טלפון + הול

מרוהטת, 03-351679. .
גמגדלי מד — 4 טרותטיס
+ טייזיווג + הש0עות ב־
..

וזזהטנות, 0-416292). '
פפפלי 6 טעואריס + טר־
(B4־«a64 .פסת ניינוה, לשנה

ט־15.
« זזדדימ לוהםוס בודדו
1a—16חיפה ס"4, 234435, ט־

_ .  __ בעחב-
פרמת הפייופיפ 2 רהוט
ן + טסחו + תלןי + טל6ו

תגויר, 03-796330?
פנזה ?*פיפיפ 4% גבוויהה
מיידי, 5 טפיווארת "'דז"דג־

של" 03-429799?
Wfflffl 2 ת"יא !וד«קט פמ•
והטת/הו«ולט מיידית —

-462351
היידיפ! פנטתאיווז אלגגוטי
היתדגוח, 350 מ"!,־, *יוד ה"ש̂ן
2 מוטות' I לוטטה — 5 חד־
דיים, ?2W ואטםטיוו̂ח טטמח
•אטחיהניי, טו»,ין0לל. טרפטויז,
למעלה• — 2 תחרים, »מ־
בןטיד, ,ו0רפןטת ע»י0, »פ־
ושחות• לפ«ל 'ל־2 דיוהוח נום־

!חדות/ 280379־03.
פ־ל' ק"6 מפוארת, 2 מרו-
הטת —.350,000. 413977־03.

מיידי.
פשרת, T+ טלפן! + מע•
לית + חניה. לתקופה ארו־

נד!? 238036, 261867?
מייודי, •דירת חדר חרד ה־
+ 3 ;W1.'?w וביד הגנת ?

.3992T2 ־ , ט?&1|
לופחזווזו," חדר בדירה מקסי-
מה כדיוגנמ' רק תמורת דר

ג יקי ו ן. 03-447384,
ליד פפד הטדינו!, .2v4 (קו-
טפלט). אפשרי לתיירים —

.03-232518
מיידי!11 וטחטת ואנייוב ני,
3 טחויוןטת + טלפווו +

טעלית 03-262526?
מאפשטייו I 3 שקטה, טק־
םי|טה, וחזיית + טעלית, •—

מיידי ו 03-440469.

! 2 גידולים ק"ב (רח' פת"א
ייוזו!חה תלוי) כניסה ט"ודית,
—.2aaoo + טלפון, ,1תווד

שגיוא", 03-788531?

•נהדרת ובולויניחו!! ?3 'להיתלפה
וניחוישליט, חל-'אניב, עוד ,ד־
»ט0י־ 245788־03. ווייקטור שי־

נפילי.

3%!—2V4' מעונייניפ בדירת
אמצעית, שקטה, בצפוו תל־

אגיג. 263064.

המשרד הראשי: רת' הנגב 4, ת"א, מיקוד 66186, ת.ד. 28233 ודא. טלפונים ישירים למסירת מודעות: 371222 ,(רביקוי) בלבד .

S$> ?:; •:' בפחות מחצי מחיר
ך" " ביום חול במקום 30,736 שקל עבשמ 12,200 שקלn^ ^Sjj ו' במקום 40,208 שקל עכשיר 19,800 שקד

| חוק הזדמנות שווה בתעסוקה
יי«ט"א=1981

לפי חוק זד• אסור ל8רפ לקבל אדס לעגודח
מחמת מעו או מחמת היותו נשוי או הווי, אלא "'

אם אופיי או «ייייו של התפקע 5"נעי5 קנלתו
של בן אהד הפינים לעבודה הנדונה.

.pirn וו«פד/יניפ «פייי3 ל?.«ונ«ו ?!ליפי



II^J1lhl«U1tf\j ^n1f/J!yy)

y&_ בכרמיאל, דירות 3̂_
ונבת"ם ,ד,יי5וי«תיים תתל ט•
30,000 •דוברת ",אויוףים" —

528211־,'0.

100 מ"ד, ב!בד0ת ועש 10,
מסייהחת, כמצג טציין —

85110־04•

,פכרסל *חפתי דיותיות נ!
5 ותתרייס גוף מרהויוב תנודת

"•אויבים" 04-528211.

" במממןיו רי<™ 1 + טל*•?!,
110, מ"ודיית, 404»23י04?

על'מטווים «ן»ימוש»יי'ו יי' י
4 + וטלטייז + ניעי + א-
.04-537656 ,f lat) B + רוגות

מכוניות למכירה
1300 1981 טצו"ן. חייב ל-
ח 'מנר. 64,000 + טסט, טל'

I 988933־04, 04-700930.

sfe מכללת ב<ת בדל

נותרו עדיץ מספד מוקדמות
במסלולים הדווים

א. מסלולי הוראה
1. תעודת הוראה בכיתות ז'—י' בשני מקצועות חוראת ולתואר
ראשון B.Ed בהתמחויות: מדעי חמחשב, ביולוגית כימיח, מתמטיקות
פיסיקה, אנגלית, לימודי א"י גיאוגרפיה, חיסטוריה,. ספרות מקרא וכוי.
(גננת וכיתות א'־-ב'), רן

י
2. לתעודת "מורה מוסמך בכיר" * בגיל ח
בחינוך מיוווד, ובכיתות ג'—ו' (ביה"ס היסודי).

3. הוראת חקלאות, טבע ולימודי חסגיבח (טבע לביח"ס ח<סודי
וחקלאות לביה"ס יסודי וחטה"ב).

<B.Ed חינין גלתי פורמלי (4 שניט לתואר .a
1. המסלול לחינין משלים — חינון חברתי בביח"ס, מתנ"סים,

פנימיות וכוי-
,בשכונת מצוקת עם »ער מנותק.. ^ המסלול לקידום נוער — עבודה

li—19.$.85בחזנות מכניסה יובקיימו ב־ ,/ , r ,- .
מעוניינים, בעלי תעודת בגרות, יפנו גחקדט ליחידת חוישוס של חמכללח:
טלפון 052-25155, 052-448727, 052-448733, אוטובוס מס' 17 בכפר־סבא.

י * ניתן היתר ללמד שנח רביעית לקראת תואר B.Ed• חענקת התואר
י סופי. טעונה אישור

^̂ ^̂  ^ מ1ודד" 1;#
ביים יביאו טביב ובועז אורזי לילי

̂'*1-^ג־,- ו חמישי בברית הנישואין. בועז הוא *-
fl *נכה כוויות ממלחמת לבניו• על 56 ע 191 ד

נישואיה לבועז אומרת לילי!
לורדה וולפו: *"

7ד7^ץ / לא י"71'" י 3שש אהבח 1̂\
// \1 f j f j ,  K T\ מאז אסון האוטובוס I
Z& 1/11 י M .בוחנים אותן במיקרוסקופ
* 1] ן̂  ̂''־י \ בבית יש ,להן גיבוי מלא• !ץ/

I ו י V Jill אצל ההנהלה — לא• אחת
J"m P*n ך?"^לשלושה חודשים מפטרים ו V 1 I אותן, כדי להימנע

ממתן קביעות. 1 .4^ 1
/^\ Njl לחיות נהגת אוטוםם

/ ^ \"*
0~~~ \ ^^ 5ילי

1 /  /\ lllil Uli/ ועידת הנשים בניירובי"" /  /  VI 11 ( קלדרון י, צילומים: חנה
/<C*̂ \ : :V IWTP :imnp צחק:
1**""̂ ̂' י י  *ל- המדורים הקבועים: רגע חושגיט \ • /\

י1 7 I־¥' קייים יביי°̂  ס?ס * מת \ :̂« I .־  '־ ־ ־ •."' ־. • . V קורא בחו"ל * כל ממי* רופא,
\1;. ' :: . ן.- ̂  מחביגימ  המשפחה
7 : ? ^,. ; 1 imnn המיוחד לבו"אןת 

/" .: י .יר
'• ן קח "מעריב" עם "המין" 

\י :: • ? ן  V '3 0ו» מצורף ל"מעריב" 32ל

mmyw1|.Hhnna
חופשת קיץ
ן לננויים/ות
! ןוווס'ם/ות

ו י י י • , •
ן בהשתתפות קבוצה

של רווקים/ות
if מארהי'ב

החופשה במלון
"קאונטרי קלאב"

בתל־אביב
(22—25 באוגוסט)

ו
I פרצוים והרשמת:

j "מועדון מטיילי מעריב'/
מערכת מעריב/
טל' 03-439207

ג ה נ ה
עשת לך מגחג —
קיו עמך יוייל לייד

I כתיבה בםמנה
בשיטה עיוורת

תלמדו
ב־ג1 ששת

רםסחד בבי־ס

"דימוך
ת''א, רח' דיונגוף 85,

?98s "3ו28

: (Fmty m̂9ff ij *vm:

עלוני "?שדי לפגטיס/יוית
טית 'הורד הי"שיו'ת ויהא^̂נ
'להכיר א0שים — לקבלתם
\', I32839 i־03, ייו'1•/'' ?!'-עיי «־1
442105־04 + :גשימוגת (ד,ע־

«עי0 ארציים).
אלוטן מבו©8 מעינויי! ג-
יויי1-*ניהימ עד 65 ת.ד. 296

ת"א.
עלוני ,?שר" ?פנוייפ הדרר
הי"טירד. !ד,א5;נטיוז ?הניר
אנעים — ?סניחס חיינ/י
עכיפיו 32839ד03, 04-442105
ציים).+ בעימנת (הע5ונים אר־
* ועימכים לואסדמ־

,עוזיד,
איס חר«'י0יי0. 0ח?קד, ל-
!t vBJo ,דתיים .!,טםזרתיים

.03-891906

םמוי ?<ד!0ד 45 בנמית .ל?
'יידימח• <טפ:יםנ» מולל גחו""ל

ד• 21438 זן"א? ̂ו
.TJt' «םרו'יות כ• Mfa,
י™ מיפו*!• mip א0נ»מ51מנ
יח הי'ן ,נ"nvy» -3 מ̂ה

?0T241481 .av?yn
הכרוימ סייוויוח מפנוו!
ת .*וי'יח". — רחב .־T£0̂י

t arn 003374776' *מי

מודעות אישית ותודעה ל-
עולם הניסתר. 03121760 —

.9,00—19.00

tt אחד", יעוץ בחה־ n̂a.יו6י,ת, יחסי מורח •בי! א
הווריפ '*דיס, ניב,, לבי>גת,
הגוובת 0<)צי!עיח, 03-241481.

גרמות' בבניו טדורנ, די-
ים 4 רות 5 חדרים וקוטג'
וזדרים, "נד", שלוטציו! ה־
02-227775 ,0T22384O ,4 מלנה
0ד גוף דימח טוכחחוות
sw ,4 ,3, 7 פנ&האוזיס
3, 4, 7, "דיל ישיאל אפו*

י1_מדו"_744ט2•. _
ממנת ז**כ לאנליום שיירי
2% + «ף יטחפמות גחו־
,v'B 12 לזיז, 3 + טויפ0ת
32.400ro בי . 5re1 ,4 + •תחד
"WB" יני י חוםםית 0ע'/£, לבנ

• .249724
VO נת* *פשר madr את
הדי,חו! rmitw בטחיד ש־
רציית וגמניאיס ?נומייומד —
-iwx פנו לטוטזזים "1טינאל
נע"ט" (•מלד''ז) 223017 —

.225226 — 228993
מהר טדי"תפניה למוטוזים עם
המבותר מגדול ב ייחד 0ד.ר
.288588 ,287973 "?CV,«" ,ף!J
גהר גוו* דימח 7, 5, 4 -4

גינית צמומינ' 637401.
ידוומ 4 ר5 הזול ד 08ד טוי"
ס-65,000, מטור גדול אננלו

ceo?!, 221161 (ולדיין).

עלים — קו- כמכשדת ירו'
י אחרון 5 חדרים, נ-»2 טנ
ונינה צמודח, מ"ר בניה 

נד", שלופציון הטלנה 4, ",02-227775 .02-223840
nuroa — .כמזכתמ ובשעה
5אד מזטנ'ים 4H ,6 גזדוים
0«1ניחחט מייה גביוה. מל'

?_  _ |22418־02.
0טכשו!ת ירישלים קוטני
,To 245-אחרון 5 חדרים כ
ננייוה !וגייסה צטורה, "וגד",
ווו המ5«ז 4, 227775, י שלוגמו

•233840
nopos פנגמאוז 240 ט"ו
wen +. + גורסות + מחם!
וחציה פהטיית, 210,000. מטת־

?043105/6 _ ודח_נ"בהן",
5 נ0ננ!1 ' 'iav פכשעה
ערכי + טרסה ור,0ק!ה פר-
טית, nvrjvto ,us.coo נ־

_05/6ו243. "כה1",
גושערי זזשד קווטנ' מפואר
5 חררי שי0ה + גיגה +
טחסנים + ועי,ה, 424930,

נח,';. נערב.
וילה י»הפיה ?ו«חוו!חת 'is־
הגיף טמנה «כו!6!< את ה־
הויעים, לבעלי א«צ!עים —

_2317ט («לד"1). "שר,"ו1/
נינה ו• ' 4« " הוטג' נפ,לא
נזו־ופםת ע0ס תנ>וי וזוחלים
אטחסטיביים, שלם 32,000
רו!לר תיד חורש 'ומיהייח
ויח!x '6ניעי נטשד 20 ח

"8קי", 222597•
הממג'יפ" '«ל גביעת קנחה 3
מפלסים, ri>18 סייר, איסות
ץ» מהח'ג, km ז־ גימיהח וג:
וזתחשס בעצמר? פריטיס ו־
ו!ת "אמונסר,'!ר"? 668101. ̂י 0ג
בדנדת 02, וילה 6, הלח
, ניגה, פטי-ו. מצויד «6לשי
0,י0]ל,מ 650 אייגילו סגסון —

22I ו0ל.י"0. KI

דירת חדר קומפלט + טל-
פון ברב ברלין, ס"נ, —

.02/699630 ,02/632894

ד,חון»1 בטרווחנים ניבעת־עוית
<ננ יתזשטש) 3 + חווינו +
ובוח + טלפון, 261806, אד

ביוקד. 963162 — נ

man 4 תחזל&ה, תומת
קריקע, כניסה פרטית, 107

ר_,_ד7'8635• ̂מ
יודוישלים המהיר דיירת 3 ב
י 5 במעילו! אחו־ ת0נל קוטנ

מים, 883739־נ0.
?כעשעה, בנית ערבי טטונ?
נו, 4 + כניסה פרטית, ני-
. ינה, 80,000, בלעדי ל"דאםי" ( ו 245647 (מלד"
לדתיים, כסנהדריה הטור־
חבת, חייבת להטנ־, 5 +
נינה גדולה, פרטיות, —
90,000, בלעדי ל"דאםי" —

ו). 243951 (טלד"
כהזדמנות, קוטני בנית ה-
כרם '+ נינה, חניה, מחסו
ט.א.ק.", 631764 טחיבוים, "

(ט?ד"1).
כהזדמנות, נםחידי םנצע,
ברמת 'עדת, דירות 5, 4 ס•
יאה" ~ רווחים + סוזםו "

ו). 248012 (מלד"
כהד נזף, 5 + נינה, דרו־
טית, נהדרת, "אורטל", י—

.288588 ,287973
כמבשרת אי, וילה דו־טש•
פחתיח, 5. גווי, סיירי. מחיר
מיוחד. אננלו םנסו1, 221161

\*.ייז«",/

כטלכיה, פנטהאוז, 4, נוח
ט־היב, לעיר העתיקה, מע-
לית שכת, מדפסת ננ 60
טייר, טיידי, 225,000 כול?
טחסז. בלעדי אננלו-סנסון,

226616 (סלד"().
כטלכיה, בית ערבי 4 +
מרפסת, סונה מיוחדת —

"אמנםדור", 668101.
בארנונה, דירת ננ, 5, גדו-
אםנסדור" לה ויפה, נוף, "

.668101
טהזורניפ, חייכת ISBfW כ
,nwos '5 ,0םעל.י!ת ואל"יס
•v !0«*מיסד, פרטית "ד

ז? ן , 232581 ,(טלןד" ני,,
בגבעה זלגרע־ןימ 4, ק''ב
75.000 ציז»וח אה»וול 4 נד
פיוארח 85.000 "מאמו יונןי"

?ודין)? )̂' 232581
מוינזז קיוטנ' *טואד 6 ̂ב
חדרים, נייגיה גוח!*ז .מוי
..('1""!ga) 226231 ,"ביה ומיור
כגילה !:' 4 יטהם"זו. ס'ע,"
פטמיור יזזידןטניות, »0ד50 ג•

.2336S0 ,"ג0יס
כגבעמ מורמתיות (כמחיר
הווווטנויוי) 4י4, 'ימהשיה +
נון» + מחסו ,0ו'8ל נב•

J25093 ."םים
בהוימ שמואל 4 + ט''א,
נמזזזחת, מרפסת 0,י0ח 1—

?( P.K.Prf•" 631764 (0לד"|
«8טץ הישגה 5 תורים,
165 מיולייו •pc? «?פאיי0

נג»ים־', 660956. 434070.
'' 631764 <מ?ר"ן),, .ם,̂א

3ו1ל»ידת «חח 4, מיסה
60חחת + מרפטת !זונייזז,
. 8ו»!ח טיוקוס «צו,יוייי1, 0חאי
נילערי &«ונווו.. מויזו', —

?717998
דהוד, םנמעות 4, טרוו1זת,
'"tfv/ e ניווחרגיות' 60,000 "

.<f"11?o)' 631764
0כויתיר,סרפ, 4 י0הי»!ןר 1־
םמיואןלייה, ויריוווז •njrjfio? ג־
החל: ץ ,,וט.יא.ק." 631764 —

.11 8̂)
תדדים, נת- כגהיעת הנדה 4
נ־50 מ"וד מחה, עם טיחפ0ת..
לביוו! הנוף, 2 .יורדי א«־
נטייה, חניה ווהפ<זה פרטיים,
ודיח, "־אטנסדווו", בניטה ש"

. .668101
בגכעת מרדכי הדתית 4 +
פ''א יפה !מאווררת, טלפח

?02/637701
כהנונדו הישנה, 5 .+ די-
רת מחט! מפוארת, 170 מ"ר
.סי. נכסים" (טלד"ן) — "פי

.2477?8
. קייב — כדמות 4 טפוארת,
.סי. נכסים" — 73,000, "פי

(מלד"|), 247738, 228096.
4 • כארמוו הנציב, מיידית,
+ חרר עבודה +:חדר ארו-
(מלד"ו), J .248727נות, "תיווד והר", 244716
ברמות, 4 ק"א +. מדפסות
+ חצר מסודרת,..ומוארת,
"תיוור זהר", 244716 (ט5־

ד"|), 243386, .
כהטמזו הישנה, 4 + פ"א,
ק"א' מרפסות (לסונה) +
תיוור !הר", — ארונות "

ו). 244716, 243386 (מלד"
כבית וגו, 4% + מרפסות
+ נווי מרהיב, אפשרות

תי- החלפה בדירה קטנה, "
— 244716 ,243386 ,"Vl! יד ו

(מלד"1),
ןז 'ב' די- לוו'תי'ים — םוזר־ניו
רות 5. 4, 3 חחריס ו(ג,סטנ־

חר!ט נ0ו,0ה0 02-221181•

מילי (:וופל0"ח) 4 דוד''ש,
חי«,ים, טלפו! + אדונית —

î ??*4
כאכרהמ — נר«ית, 3 ריקה,
מרווחת ו"0ה, טלפון, ארי־

•223946 . ניח,
כחמת שרת, 4 דייקה, דישו!
2289M.+ טל*• ו טרוויתת,' 765151 —
חמת אשכול, 4 + טלטוו,
ריקה, ק"ג, טם£ט«בר' —

.234503 ,720919

?"'ברמת דניוז, קוטני, 5, ל־ י-' נח,,פטיו, won ,פומית, !!«
, י: ., , — . . .? ? •02-4UT39
כטלביה, 3 מרוהטות ?ו-

טלפון, נוח, 300 דולר. —
. .02/632894
rroma, 2 תדדים + טל־
i''.e 'לותק,־ופיח קצרו, / אורו!.־

כה, 911349־03?

«n:mm n?.1M י- י ודרושה'
פוג 2 + תמ01ו!תי קולומ —
!עבריות ;ואנוגלןיח. לפניות' או-
טו'• (חן וניע"ומ, 'עלוותציו!;; ה־
מלוסוז '18 וטל»ו«יי0: —

234966, 222733 ,לועגת'?
— j trw 'לדזביה עתירת" '
,miaatw! דמי'ט/וה . מנוהילו/ת י,
. עם ,0־ .n?'»a'' נוסיוו!" כענ,י-דה
' 5 •"שי ,ע3ו!חר" טל' ?חשב*

fflrB1804v ג"וא.
..לגיהיל סוכנות ביטוח, טו־
כירה מנוסה, ידע נניטוח
הכרחי, תנאים טצויינים. —

,02-245477

בגבעה ומנדגגתית, מטפלת
+ המלצות לתינוקת + יל-

דה טבי"ס, ט־8—15.

33, 1200, 1984, ראשונה,
23,000, טיטלי, כחדשה, —
0a/a22o0s ,02/690033, ינאל.
אלפא שוד, 1982, יד ראשו-
02/718828. ינה, מחברה, 'שחות ממחירו!

0.3.וו. 1602, 1972, 200,000'
מ"מ, 3,300,000 ! ' שניות, שטור

וחוו ו ?ו 410157־02>
טלבוט פלורה אס.איקם.
1600, אוטומט + הנה נוח
+ «נ|, 931001־02, 02-767933

לומפירז? 0מי«רו 25/185טצ־
•H .למת םנמקס וא0.*י-מ
rtta-j 35 «יי«ו0ט i עחשוה 
מגעוות; מ0ונת ת0חל» לצ־
—/a-584407 ,"02-584732? ילום. "'*•מנה
למכירה נמנרו, 26/85 מי־
קרוםקוסיס, נינוקולרים —
(טטריאוסקופים). טלפן! —

.02-584732 ,02-584407

1111986 1 1 1 ייכדז! אישי 
1 1 ט.וו. ו י! אופל  111985 <ב־ !
1 פורר 1 ?ו 03-492482. א,יר.י 1
מנדה 1200, 1984, מראשר
1 1 נה' 11.000 ק"מ נחד'עה 

. ,052-541340
1 ! םיו5«ש ו־ 1 ט«0ע 'גמה 
קיס לטמגיזות• וב&גןופ + !זו־
11 טל' 95552ד3̂< •ג־ טריים •

ערב — 771251־03«

איןנש־ביל אומגה 1980 —
».־,טוטמייח + ט«!, 4 צל י נ-

דר, s/313271־052,

|p1ffrff>111ia11
אאדדי 1300 1982 'מנייות —

?04-706882 Qf'pt 45,000
אודי 1985/80 חדשה אפש-
רית לפטור ממיסים. טל'

,03-330295
יפיםיה —  ,1984 ,1300 '80
23,000 ק"ט תוספות —

.n4-5;U2M .241000.000.—

אועוןעיאנסי אלגנט 9מ1 —
57,000 ק"« + מסט, טעוילוה

.03-728148
ק"« + טסט 'נ ג ref,B —?גיד"י'ור 1982 םחריטת 50.000

?03-444196
גדניחר 1978 .שנ"וה 74,400
יו"& ?+ טסט «י&גה 769068
'אשוכיגלץ הכחט 79 טסט

ש0ה, 0צנ טוונ, 373589?
ג'וניור 1983, 'יו פרטיות

36,500 ק"ט 03-336081 אבגר._
ליטנה,"

~
1982 ב1נוצןב־ג*ו!ב ט0ט

0T340246 :וגעורנ'^ ,OT904934
~ 19i2 נץניוד בהזדטנות
34,000 + טסט + רדיו —

?03-780448 .6,000

11 טיני ת! ו דמנ בהו ו מייד" 
טטדו 1984, 1000, ראשונה

כחדשה. 67024ד03.

יקודד 1976 איוגזוטט בטצב
.0T895266 0!? "!ד שנ"וח!

,1979 רקורד 1700 איטוטט"
סצויינת. פרטית: 371757,

?373393

אלפתוא 1600 1979 במצב
336710 334153 333834 XO

כיד 1200 ראשונה 53000, שנ־
הנ, צטינים, אועקה, 234385.
נדניור 1750 מודל 72 ?+
טיח + תוספות, לרציני.

.03-429435
א'16נה, פור' 79, נאה, יד ד

מי15:00 — 03-204537?
! 320, 1979, נדירה, ראשונה
000'60, אוטומטית, ט! נ!,

הנה. 459253'03, 442482־03.

'בהזדמנות וייהמסו שחייו
.46A»0 83' טהמסהר, מצוינת

?424846
שרייד v,0 1984, ^•טו0טי
טי«טלי, 3,000 כחדשה, —

64169ד03?

244 יי. אל• 80' א'»ו«טיח,
ט!!נז. 283268־03, נערב —

6»0ד052.
.אל. 1979 + מזנז. 244 די
אוטומטי, חלונות חשמליים.

.347530

פולר — אס.איקס. 1982 או-
טומטית + טזנ! + םאוור

30,000 256444־03.

*זיו 404, 1974, נטצכ מצו יי ן
+ סולמות. מל' 31007ד03,

.03-582337

לגצ'יה פרימה 81 ששיירה,
דדיו טאיפ, 03/783841•

ג'י.אס. פאלס 1981, יד שני-
. יה + טסט באפריל. —

?052-34882
ג'י.אש. פאלאס סימטיק 1979
!יומי — 262111, 335963 ב-

בי£1

מו&לי .'79A600 5 מר1לכי0..
. ,טי.' המיידה 03-733537 יי.ו»פ' נ
1300, 1982, ?חאי»ו«ה, 42,000
892a5(7 10000 ,*?iznra־03 —

83 1300 מייטלי יפה נ- י206943'03.
ט, טלי הזדמנות 40,000 ק"

.052-448754
1300 !הג"«ל ים.־!* 1983 שמוורה
0r350159 •בחדשה + ווזספיוות

יפווכאדר 82, יי ממאניה,"
. ?05a'457647 — 1*'27,000 ק

1600 קסטום 79 ראשונה,
, טצזייו. 03-414504. טסט מאי
1400, 76, ממי וחיצוני מ-
__צו"! + טסט + רדיו. טל' _̂_ ,9322772
 1983 ,ו־

1300, אווטומטית" י
' פר• 1300. 1980, ר.אושוני'ת,

!ט'י ת 053-23148, 44967־53»?
אשונה 21,000 1300/82 ר
, ,+ תוספות. ק"ט נחדשה

84480־052;

לרגל נפיעה חיפושית 1200,
72, בטצב טונ, 052-29103?

טרנםפורטר מסחרי 82 —
120,000 ק"מ טפרטי ראשונה

,052-448754
חיעושית 1974 1200 + רריוו

052-446567? "־4 טפט ,בםצג נר,"
חפושית 72 מצב טוב. טלי

.350618
חפושית 1963 במצב מצו-
י, ו. 975.000. טל' בעבודה

.795159

HED3HI
Tttft ©יידה 1300 84 טלפיו
446651'02 02-824039 3יוה!ות?
טרנזיט 1974, 17 נ"ס, בט•

צב נללי טוב, 03-310230.
מציאה! ברנדה 1300 1980
אל.אס. נטצנ טצויי!. טל'

?03-397992
כדנדה 1300/4, 1977, 87,000

ק"ט, מחירון, 052-32703.

פיאפמז! אל 78 שניח +.
רדיו '+' אועקה, טצויינת.

. - , '? ? ־ ' ? ?? : - ' ? - ?9226033
בתודה 1300 1978 איטומי •

טיח, שנייי, ?'טםחעי. שןנ4«רד"
? ?03-790630
אפהור'ט 1300 1975, נמצנ
מוג, ירוקה. טל' ?04-86637,

.04-334441

ואו. 1983' למיל 104 ג'י.
— J ,נסי,עד" כמצג מעילי

?03-353018
פיו'ו 305 1582 יאושונות וויי־

na ולה35ד 03731991,
-H !504, מוזהל 70. טםווחרח

•טוסט 8ש0ה, 862403,
י פג'ו 304 ססיישו" 1972' שמו-
רה + טסט —.2,500,000,

285174־03 : 03-450767?
104' 1982, .954, מהושגחה,

םהזימניות, _452058־052.
504 אם!אר. אוטומטית 1984'
מצויינת, 21.000 ק"ט, לרנל
;סיעה, 19.500 דולו. טל'

?03-421153
טנור פג'ו, 1971, ארגו תק-
ני + גוםעים +־ טסט. טל'

,03-462294
504 1800 1979 אוטומטית +
סונז, טצנ מצו"! — טל'

?03-9233160
305 סטיישן, 1500, 1982 —
60.000 ק"ט. טתירוו. טל'

.08-225571

ריתמו טצויינת םוןז 1981,
טלפון 30,000, נטצכ טצו"ן,

?03-256444
126, 74, חםבונית, שמידוול
03-357709• יודיי, שיניות 1250 יציג —
םפי־ורוט 82' 30,000 ק"וט,

~
ד12

:03TS1043
131 1600 1981 אוטומטית
+ מ!נ! + סטריאו שמורה.

?03-855339
132 1600, 75 אפשרות להח-
לפה כחדישה. טל' 856725,

.840867
פיאט רנטה סופר 1985, טל'
ית כ-8.00 נערב 062-34718, ננ
131 סטיישן אוטומטית +
מינן שלישית, 1981, מצויי•

נת, 052-26621,
סחאט 127' 1975, 052-27159.

טוב," " פיאט 600 1970' מצוב
צ? 0T445338, אחוה̂י

131 סטיישן 1600 1980, רא-
שונה, 75,000 ק"מ. 03-745956.

I1I111HI
5/5 1,104 משופר 1982 —
יפייופייה' 59,000 + תוספיוח,

.Qj-y ii 195
דנו 9 1982 ראשונה 38,000
12, .טי,אל. yi»,Dc» ,1976"+ טסט! חדשה, 780443י03,

110,000 .שטוןחה', 03-340939,
דנו 18 1982, , וואשונוה, או־
מוטטיות' 23,000 קייס מל0ו!•]

78241ל־03,
.5. לה־קאר 84 — מונן ידנו טלפון: '03-243014. : " , מקווי''

גןדיואו + אוהל טתחגו,
טסים לי0ה ל־5 + תוישפית
-4 טג>ט ב:טצג טוג גהודפ־
נייח לרגל נסיעה, 226531,

•246682

פטחטרימ ואלטהגטייריים נד
חיורשים באחריות, מחירים
ו י! ו נ>רית אריוה. פ י ט י וחד 
י "עץ הויח", ד"י8ז — ע"

9224951־03.

י אוטו• טלנווו' כמבוניתד —
פיו מציע לך בחשלוטים
חודשיים עם כיסוי ארצי,

טל. 03-290225.

כןומזורוו 50 סט"ק. 1983 —
גה, כחדש — י ר דא־עי

•0T474102
פנטיס איינדות 84, ראשונה,

•052jM9648_'r1Sטצג מעי
T1.D.S1. 53 500 "יייצא מהכלל

.03726289
לרגל" גיופ םנטיק קבלרו
1983, מצב טצויין. טלפון:

9224024־03.
נ'אוה 79/180 טסט אפוילל
ב42»ד03__נערןב 97464־053._
1985 •rjd-d ~̂ 1 "t? 1 מוי 0ווי
וניאםפהח טייייח בו'נמיס
afoo.ooo.— מחהיגים גמחיי!
3לכ,ד. נטו נ! מבותר אופ־
דשים וייי שניה, גועים ח
'»*ערוייית החלפה ות".54ושיס
,,רינטי'ת", פיגםקר 11 ת"א,

זתשייוטית ?טגיעת ולטו!ע68ה '
דד!י»י0 תולטידים . 1r:y»n? ?a ונוחועשת 'לוטבצע זזתודטה
ייחד• יוא לפגיותוביטים או—י,
יי! !הישעית ao:oo-15.00 ל•  יכ
_ jKtwnm: 9_1PP'rc nni
מזישפוו — קטלת טיודזעיח
nym 24 !'ונואמצועימ מטלפי

JIQia'J !חייו! : 03-383838?
דומבוןגר nw.no . •מטפי&ת, ר־
' 'ו0ל3לת. טכולונ: f»'S 'ציו

0טיור~ 15 ותולואביב.
was0 ? V3SW' ?טומדגח?
מכשירי כתירה ויזוצי-י חכש־
מרימות• לגיעלי נמיווו — י גגל,

. .03/65.7135 ,662883
יי"ישיז מנהלת חשבונות עמ
748472, ? ?_' __ני&יי'( חב, מצי עשור, —
דריוש הוקח פגסייגד לטהרות
חלקיה,- סוודיו'ת טיוכטתח —
*לפניות בכתב ל,ת.יד• 16310/430
__ _̂ .K"n

. יא»די צבוא ?־ רפתו שט»ה
ןעביודה ־ פמוזליף flmnsno ה־

?05r81448 וחכחים
דוחש טנותל נ>זייחומ מניסה ? .

לוחםחה ?ושיוליוח כי! לאיומי
_; . _ ;. 37712a־03. .
לשופרפל ברחוב עמק ה־
ברכה, דרושות קופאיות.

. הסניוי . 'לפנות אישית למנהל _. ; ;- . ? . נטקו̂נ
אונינרסל למשרד נסיעות '

א, רלוש/ה טל־ ? דטב"ם 17 ת"
פוגיםט/ית, למשרה מלאה,
אפשרות לחצי משרה. —

.03-623764
אדט המתעסק בענף דדוש '
הצעצועיס/טכשירי נתיבה ו־
הטעוני! בהפצת' סוצר בע־

נף, 03-288901.
ראית, עבודה, פקידי קב־למל.יו דרושה חדרנית אח-

לה ומלצריות. 03-653883?
־ למנירת פוכניפ/ות מנירה,•
+ . ירחו! חדשני-,' משכורת
פנםיונר-י-לעבודה כ־ •יאחוזים ל"מעגית'/ 03-298496 דחוש-

. : קופאי,:'13.00—8.30, טלפו!
— ?830229
כתכניות סגזםוח וטעכרית
תמלילים לעבודה זמנית
מיידית ?פי nw "תינ־

בור", 282257/8. ,
דרושה פהידה פעלת ני-
סית בטוכירות ?ובתכנות.
לפנות בכתב־יר לת.ר. 22296

ת"א,
להכרת שירותי מההר —
דרושים שוטרים י/ מאבט-
עבודה באוור מרבו, חים ל
. ?03-621321
no וזי־ . פיזז, ידע כעבודת
ויד לעבודה מיידית, "תיג־

בור", ,282257/8.
לאדגר תעשיות' ,טקסטיל'
דרושים אורנים לעבודה
ב-3 משטרות, תנאיר טובים

• ילטלט< ",̂* ג/ «?»חוא;י»!6,..,־ןז
.. î . . .pro?'?

י עם ו&פוה «ר. אחרא no דריזש
יית ות משרד ישלימו 5עג,.י:ד.
?יעחה 'רצינית טל6ו! 226065

. •22400B
רדוושיפ נגרים רציניים, «ק־
*•!,עייס !ועיזו"ם תכאים טו-

.998598 1 1 נים 

ול0ו!כנות כיטוזז דו!ו)שים מ-
חסירות בדילות' 'יודוע .?טושלפ
m'w 11תני*יח ו00יטיז« -
ועם יודע בוהטהי'ש 253113־03

,למשרד 'לייועוץ פיגגוסי "נ•"269034־03?
ר"נ 'חריושים: 1) ,םוניוחה'
ולמשרה מלאת 2) 'יזועץ./ת ?־
גו"ריות •ערר •טשרה ווןלקייח

.0T731624
ז"רמןה פקידה לטתלקוז יכו א

? ( W!m •"נ1נ!לי.ת 'וזיעה• ילקוגוצדן?' ?"וזעשייותיו .עברי<ו1̂/ ויידיןעוג
גרמנית — ־ ? 

דצו!'"' :.ייי«ת
— 8 שעיית ?עניוחה 16.00—0̂0
. 'הת- , ! • » > ר ? לקביעת סועד 

קשר 03-654695, _ לאבישי.
ו!דהשה •0קי!חה ,לטשוחד ב־
סחוז־חוקויות נומעותו •הנ'וקד

.0OT16905 ,מתחפ&ר s!v
דרושה נערה לענודות פקי-
דות כלליות, "ננסים" —

.04-6*5542 '03-659021
«»על א»נה 'סתל-*«בינ
ודמשת' <קי5רגי.תי נמדץ!5נ +
זענידה טה ידיתי פמז-ית —
ישעות ריעניוחה 16.00—7.30
ווזתםוקיי טתייב .שעית גיס־

םוית עד 19.00 03-656416•
דרושה -. פקידה + ידע ב-
הדפסה, עברית אננלית, ב-
מעבד תמלילים, בענודה ל־
םי שעות, או בחצי טש"ה.
03-268163/4? ימקום העבודה — אפקה —
פהידה מתחילה'(אחרי צ-
בא), ל-6 שעות, עדיפות

אנגלית והדפסה ומא!ור יזל
אביב, 03-291395.

להכרה בחולון דרושה פקי-
דת יבוא דרלשונית: שפת
אס אגגלית, שלימה בעברית
הדפסה בשתי השפות, גיטוח
• למכתבים מסחריים. עצמאי

פני 03-804455/6. ' ל6גות:
' דרושה *קיווה למשרד ?־
— ' לוזצי מם לםגזז"צ . ונווד

723070־03;_!
יום שים ל־ JTWSB"מנופה ל
מוי* 5*!«יו!י6 גיח"א —

257941־03? .
פהחחה"גמציועית + גםיין!
מיוזזיל םשחד +' יודע כאנ־
— '248162 rvwrn נלית

.222373

הלת ממן ma עם דרושה ̂ט
)המלציוז אפ'*־!ות •לימן. -־•

.OT2446U
דרזושןה •גננת טיםשכת, י־
יי' וטיפול •בותטישוז ?ילדים נ
tv<3a 2—I'M ו"נגנת ן(כיח
ועם נ"^ד,) !כאו-וו, ומת ד,ש־
vn ט5»ונים: 419490 -־

. . ?478648
בהרצליה, מבשלת טובה 5־

4 שעות, 052-556837.
דדלשזז אישה לנקיו! משרי

נאזור אפקה, 03-268163/4.
דרושה אישה לעורה בע-
בית גתל־אביב. . 357237. _ י ?? יבודות משק
בפתח־יזהוה nMae לאישח
8יגכלת 3 ימים 5 שעות,
טל6י| נער! 9223878 9227902.?
:טפלת 5 יטיס 16.00—8,00

•or426347 ,'גרמת אביב נ

f ד1וק
הזדמנות

שיוה ?
בתעסוק1ה
1̂ השמ"א—81

.חוק זזז אסור לפי
לסרב לקבל אדמ
מיגו :לעבודמ«חמת

• או «ד»'ת היותו
גשוי או וזורה, אלא
אם אופיו או־ מהותו
של *תפקיד מונעים
קבלתו של בז.אחד•
המינים לעבודה. ה־

נדונה. .
ד1עברייניה צ&ויימ
לעונש על־פיהחו?.

ניהול חשבונות משכוווות
!ורייוחיות כספיים' שטויחשב"ם
.ליעצונ'ואייס !ועסק '0. אוגו קו־

אויו ','!הטרכ! 345645.
דרושה פגץדה למשרה ל-
יועץ טם עם ידע בהגח"ש
.+? טשנורות וגינויים —

טלפון 901560.

•להפהיודי 'אבטתד, יןסיוור מ-
י 'יווזי- ווצןא ש-נע 'דוץו«ים? י
י אשהוו יםמשן»מ«,ויות' ?חביות תושב swaoms ?!ג0:(דד,<
י'ג,ת• ?יוחומ.! לפונות ורשיוו!! !ב1ה'
,, m' תד»ל מודיע"! אזוןזזי
ffiawii ,190 מל' 08-473338

- . .08-472290

,אכ"וב יובייור!.־מ»ל י0 חרו1שיפיחנזיומ 'חה"יטי• ע:ג!ג כת<• מיכדים/ית (לפגיות! לעיוגג טל,:.
יין השעית 1330 0̂ י03-784104 ב .00 —

-רצוי עם . תזפריפ/ות לעו־,'
ניפיון נתפירת תיקים. —

.03-613923
תדמנית, רצוי בוגרת שנקר

.03-613923

י0י!ון בתחויו־' פנגיונר בעל נ
ן םםוגות לעיכוד קה ותימי
 ישבכי לעשרות חלקית, —

י 03-826284? .
כרפמיפ מעולים 'מנילי ני־
ז ביחלקים טדו"קים — סיו

826284־03•

מלוו פל»ג'ה תל אביב —
!!מטלאי «י0טו .לעמוה ינ־
וטשמדיח, נ&ייו1 כתעשיווז—

03/299555, • לכ"א.

.בשלן אירופאי מעיני 1 'ל־
•בשל פבת"ס/ המעיניגיים 'יע־

<וי : 794487־03.
!להנייד 1 !וניןנו ישיכת ו&חד
+ רש י וין •+ דקע טבני ־'—

850176־03•



חרדים הפגינו
נגד הפעלתה של

בריכת רמות בשבת
מאת אריה כנדר

,<וזוי כל צמא. .לכו ל«יפ »2ל לא
צשכת'/,,זעקה אמשול הכתובת על
אחת יי הכרזות, י? שנישאו ־י? כידי אלמי
מפגיניכ חרדים שכאו •למחות על e־
תי'חת כריכת השחייה כשכונת דמות.
כהוראת הטשםרה ניצכו חחרדיפ על
גכעה המשקיפה על הבריכה, אד כ־.
מרחק של כחצי י!"מ ממנה. כרהכת
הכריכה נקהלו כמה מאות הילונייש
'להפגנה, ננד "הכפיה הדתית כירוש־
?לים" וכזכות הפעלת הכריכה כל־ ימוונ השכוע.
ובעוד המופגינים והחרדיים מתפללים

מנתה, ו'הבנים יוצאים ?בקריאת רמה מד
זזיילזל. והשבת ורחצו־ מעורבת, גערך ב־
ותוך חבריסה טקס הפתיחה 'הרשמי, ב־
מעמד ר!אש העיריד. שדי קולק. אחד מ-
תושבי השבעה והתקץ מזוזה על? משקוף
והבני10,, זקולק נשא דברים, ",איש. לא
'להנעים. הכריסה גועדד, בנה פה 'בריבה
,יהאזזר, חילוינייס וד־ לשרת את תושבי

תיימ באחד".
יבין המשתתפים בטקס הפתיחה היה
'גם נציג המפד"ל במועצות עירית ידו־
שלים, יחוד 'ברגמן, שוא!מר, בי הוא נא-
בק ולמען פתיחתה ועי הקיצוניות, אה
ביזהודי •שחמר מצוות היה מעדיף שהברי.־

סד. 'לא היתה פועלת !בשבתות.

אם לא יהיה הסדר
של שכ"ל - לא נלמד

הנהלת התאחדות הםטודנטים הודיעה:

, מאת נורית דברת
"כמופדות 'להשכלה גבוהה 'לא תפתח אם לא יגיעו להכדר"שנת הלימודים
עט השטודנטיס כעניין שכר הלימוד"
הטודנטים הארצית, לאהד ישיכה מ--־ כד הודיעה הנהלת התאחדות ה־

יוחד-ת שקיימה אתמול.
הססודנטים והחליטו לצאת למאבק נגד
החזזלטד, להעלוות את שבר הלימוד ב־

400 •דולו־ לשנת הלימודים .הקרובה.
מה שעורר גם את זעמם, בימים אלה,
המד, זזתלטת ועדה משותפת טמשוזדי

•האוצר והחינוך, אשר מחייבת את ה?
©טוחנטים בתשלום הפרשי הצמדה על
פיגור :בתשלום האגרה, שהוטלה עליהם
במפתיע רטרואקטיווית על שגת הלי־

מודים •שהסתיימה.
'התאחדות הסטודנטים .פנו0ת מעניין ה-
זה לשר תחינו!־ ובקשה ממנו לדחות את
מועד התשלום ובחודש אהד. דרישות ה־

©טוהנטים לא •נענתה.
הסטוד1!טים זועמים במייהד מאחר ש-
רבים מהם גלל !לאי קיבלו «ת דרישות
התשלום לפני הממד האחרון לתשלום.

אנו רוצים להינשא'
לארק עם עצמנו

ולכן מספר בעלי המומ בו רב ;:בשבט אל־םייד מתחתנים דק עמ הקרובים
-. י •י כינדד .;? מאמאורי . - ' ' . - :?

מאתיימ . "כשהגענו. ;לנגכ? !לפגי ' .
«נותימ ; שנה לא הפפמנו לתת אוג
לאחינו •הכדוויפ, .ועתה הפ מתנק־
?!ייימיפ; כנו ומשויכימ 'לההוהתז"עמנו/ ?, ומדגיש,-כי נישואיי הקרוכיפ כש־ ?4* מפער' אהד;;מ&בדי;\ש«ז: .אל"פייייד-
W ,י כט־ גורמיפ ללידת; משמר רכ
יי; הרשייפ־אלטיט ומפגדיפ בדרגות

? ' ??? !;:שונות. ,י
אל־םייד ועל־&י המםווות הגיע שגט

:ה"ה ב- ממצרים, האוירת חייו.החקלאי
עבר שמנה מחיי הנוודים של 'הבד-
ווים מגב. אתת מתוצאחת הלוואי. של
השוני הזד, היי' בהרובם של,.שאר
'לנישואין רעם צעירי ג,-,השבטים ?להסכים , ,;'־^ ' :;.; ' . .> . '- י: . :' ? : אל־סייד.';;!'
משיית' •עבדול עזיו אל־םייד ממ-
שמש שוופט לגופסוגי. םדווים מגוגב
ובשטחים •הוחה ?אתמול לצעירים. ל־
התחיל בחיפוש אחד !הזים מחוץ ל־

שבט.

גובשה תכנית למניעת
בריחת מהנדסים מצהיל

מאת יוופן* וילטר,
שופרו הצבאי של "מעריכי'

אגף כה אדפ פמטכ"ל גיכש הכ־
נית לשיפור 'תנאי השכר ופתיהת מס־
לולי קידופ למהנדפיפ, כדי לתת פי־
ותרץ חלקי לכעיית כדיהת מהנדסיפ
מצה"ל אל השונן האזרחי. התכנית

אושחה על ידי הרמטכ"ל.
תטגית' שיפוד ת3א.י השבר של וחמהנ־
1דס -בצה"ל נולדה על רקע תהליך קשזו
ומאוזד של התמודדות עם התעשייה ה-
אזרחית. צוה"'ל מנסה 'לעצור •בריוזת מו-
חות, :במקרים רבים 'ללא הצלחה יתי-

רוה. בעקבות פנייתו של קצין העיד רא-
שי, תת־אלוף טוביה מרגלית, עובדת
באגף םוח אדם במטנ"ל ותמית שעיק-
רה: מתן הלווןאה עומדת לבל קצין־
מהנדס שסיים 'את !תקופת החתימד, ה־
ראשוןנה שלו לקבע, ועומד לפני חתימת

תקופה שניה.
,סעיף אחר בתכנית עוסק בפתיחת מס-
לולי קידום למהנדסים 'בדרגת רב־םרן ש-
סיימו תקופת התימה שניה. 'על־פי ה־
תסנית *פל קצין •מד, לקבל דהגת סגן־
אלוף, גם .אם לא יתמנה לתפקיד חאשן
'ענף — שעד כד, היה !התקן היחיד לדרגת

סגן אלוף ,ומעלה.

חברי קופ''ח ל?ו יוכלו
להשתמש במכשיר חדש
לריסוק ^בני כליות

ביה"ח "הדסה" רכש את המתקן וקופ"ח לא מוכנה
לממן את הוצאות הטיפול

? מאת דליה מזורי ' ,- ?
 "הדפה" רכש לפני

כי» היחוליפ ?
כשכועייפ מכשיר •חדשני לריפוי! א־
כנים ככליות, אד מרבית חולי מדינת
ישדאי לא יוכלו להשתמש כו, מכי־
וון שקופ"ה אינה מאשרת הפניות
(טופפ 17) לביצוע שוג זה של טיפול.
רטיטה: ממחיר הגכיח ?שדורשת ..ה-
דסה" עכור הטיפול — 1000 דולר.

מקופ"ח !נמסר, פי בל בתי־החולים ב-
ארץ מטפלים בחולים על ?פי העקריון, יש־

י!ום אישפוז בולל את כיל הטיפולים —

מהפשוטים גיותר ועד המסובבים ביותר.

:. ',וובי"ח "הדסה" אינו צריך לצאת מהכלל.
היא 2000 ד,ףלר, !ללא אישפוז. 'ויאולם ב־מ"יהדםה" והוסבר, כי עלוות !הטיפול
!תי,אום עם משרד 'הבריאות סוגם, בי
95a עבוד יכל 'טיפול יגבה 'בית התולים

•דולר, .על-ופי •ארביעד, ימי אישפוז.
מנר"ל משרדה 'בריאות, 5רו&' דן מי-
באלי אמר, • כי חישוב עלות ד,טיפו,ל
נעשה בתי,אום עם משירד הבריאות. לד-
בריו, !המחיר ?אעז גבוה בהשוואה לגיתתז

להוצואת' אבנים מתבלעת.

אפרים, בנו של הרב
לוינגר - נעצר שוב

•את ערר המשטרה:לאחר ששופט בית־המשפט המחוזי קיבל

מאת איה אורנשטיין
אפריפ לזינגר, כנו 1של הרכ
משה 'לוינגד מקדיה ארכע, הנחשד
כפהיטה כאיומיפ זככוה מכעל
שוב. זאת, לאחד ששופט כית ה-חנות .צילופ כתל־אכיכ, נעצר
שטייגכחג, קיכל את העת• שהמש-משפט המחוזי כתל־אכיכ, חייפ
טרה הגישה על שיחרורו בערבות,

וההליט ?לעצרו עד יופ 'ששי.
בסוף ,השבוע יזבא ליויננר שוב לפ-
גי שוןפט בית מש&ט השלום, כדי
שיחליט ואס יש מקום להאריך את
המעצר. השופט •קיבל אותה החלטה

לגבי שני החשודים האחרים בפרשה
— אברהם בינו מקרית ארבע ושמואל

זילברבחג מפחוח־תקוה•
תגובתו של ואפרים לדיגגר. לזינגר"המשתק היה מכור מראש", היתזז
הציע בבר בראשית הישיבה, עוד ב-התרעם על עך, ,שהשדפט שטנייגבדג
טרם קרא !את התומר החסוי שהוצג
על ידי המשטרה, בי •החשודים יסכימו
להמשך המעצר. ©ניגודי החשודים,
המעצר יסתיים לכל דימאהחר בי,וםמוכנים להסכים לבך, אולם בתגאי ש-עוה"!ד חנניה לועגר ויוסף ויזר היו
ששי. דישוגוט לא היה מוכן לקבל

תנאי זה מראש.

חמישיה נולדה לבת
העדה החרדית

מאת יחליה מזורי
.כידושליפ ?לאשה'חמישיה נולדה אתמחל ככית־ה־ הוליפ ,<־»דפה"

מהעדה ההדדית.
.היולדת, שגילה יותר «־20 שגה,
היא ?אם לילדה, אולם לאחר ההריון

הראשון והתקשתה להתעבר פעם גז־
ספת וי*בר.ה 'טיפהל הורמונלי.

אתמול, בחודש השישי להריון, ?הת-
הילה ליחה מוקדמת, וציד היה לי
נתח את האשה• בניתהח קיסרי גולדי

ארבע בניות ובן.

200 אלף ש' נשדדו
מתוך חזייה של אשד.

מאת כוקי נאה
200 אלף ושקל נשדדו אתמול
כלילה 'מהזייתה של ויולגופ גיטל
כת 67, כמהלד.שו'ד אליפ כדהוכ

הקישון כדרזפ תל־אכיכ.
?וילגוס גיטל המתגוררת בהחיוב ה־
קישון 6$, בקומה השנייה, חזרה ל-
ביתה סמוך לשעה 10.30, בלילה. ב־,
משו היום משמש הבניין אכסניה ל-

בתי מלאבד, לאופנה ובקומה ב' מת־
גוזר,ר,ת הישישה הערידית• כשהגיעה
לדלת ביתה בלילה, בעת שלא היה
איש בבנין •התנפלו עלייה, לדב-
ריה, שגי בחורים םתמו את פיה ב-
סמרטוט, קשרו את ידיה למעקה יגנ-
בו מתוך !תזייתה את 200 אלף השק-
לים, דמי הביטוח 'הלאומי שחייו ברשו-

תה !חנמלטו מהמקום.

,הרמזור והפעמון בצומת
ברקת פעלו כםידרם"

מנכ"ל הרכבת צבי צפרירי:

המשטרה ואנשי הרכבת שיחזרו את
נסיעת הקטר במקונרבו אירעה התאונה

מאת ראוכן כן־צכי
משטרת ישראל ואנשי רככת
ישראל שיהזדו אתמול את נסיעת
הרככת כאיזור כרקת, כח אירעה
התאונה הקטלנית כיופ שישי, בה
נהרגו חמישה אנשיפ. כשיהזור ה-
תאונה השתתף קטר רככת וצוות

הקטר המקורי.
מגב"ל הרכבת, צבי צפרירי, אמר

אמש ל"מעריב"', כי מיד לאחר ה-
תאונה הגיעו למקום אנשי משטרת
ישראל, מכבי האש, ומגן־דוד־אדום
ואנשי הרעבת שנופחו לדעת, רי ה-
רמזור שבמקום והפעמון שהותקן על
ידי הרכבת במעבר — פעלו כסידרם.
גם לוח הבקרה האזורי הצביע על כך
שכ̂ל המערכת הבטיחותית עבדה כ-
שורה, ועדויות על־בך ממ על"ידי

המשטרה מעדים ־באזור.

םמואל לואיס מונה ליו"ר
הנאמנים של מכון טרומן

י? מאת אריה כנדר
השגריר לשעכר של אדה'/כ כ־
ישראל, פמואל לואיפ, נתמנה ל-
יריד חכר הנאמניפ של המכון ל־
מחקר ע"ש טרומן, כאוניכרפיטה

חעכרית.
ההודעה נמסרה אתמול ללואים ב',
U»Wt* *,*Ml* MM<M ?«* »//»» •M*«<I-<< I,V
w ? c v ן «'« יו i  1H Wrf 1 ץ * יp' ו  *

שוחרי האוניברסיטה העברית בארה"ב.
' סמואל לואיס, אשר פרש באחרונה
משרות החוץ האמריקני, לאחר 31
שנות שרות, הוא בעל תואר ד"ר
כבוד באוניברסיטה העברית. הירד
היוצא של חבר הנאמנים של מכון
טרומן הוא השגריר מקם קמפלמן,
ראש משלחת ארצות־הברית לשיחות
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Ji III \ו אמר שר המשטרה חיים בר-לב, בתום ביקור11171 הדידו!ע "ביקיוגי, הוגרשממי ואני בעד ה/לביא"/  111 J!
שעיד אתמול במפעלי התעשיה האווירית בנתב"ג. השר שמע

סקירות על פרוייקט ה"לביא" ועל תבנית העבודה של החברה.
מנכ'יל חתע"א, משה קרת, דיווח לשר בר-לב בי בשנת הכספים
הנוכחית חל קיצוץ של 60 מיליון דולר בתפנית העבודה של
התעשיה האווירית למשרד־הבטחון, אן הנהלת החברה נערכה בדי

להתגבר על מגמה זו.
בתמווה: הושלם ייצור מבנה גופו של אב־טיפוס ראשון של

ח"לביא" שיטוס ב־1986. הגוף מועבר עתה להתקנת הכנפיים.

תושבת שדרות נפטרה
בעת לידה בבית־חולים

מאת שופר "מעריכי'
מזל תורג'מן כן 32 תושכת שדרות,
נפטרח אתמול ככוקר ?ככית־חחוליפ
"כרזיילי" כאשקלון בעת לידה. הותי־

רח כעל וארבעה ילדים.
בעקבות פטירתה שערו .החוחות ב-
עיירה ינפוצוו ,שמועות ?על •נסיבות מו־
תה. לשאלת סופרנו אמר מנהל !בית־
ההוליפ 'באשקלון, טר<&0ור. קס,ר. .ז־רדי,

כי ד"אשה ,אכן ג&טרה ?בעת הליזהד, וגם
התינוק מת •ללא יכולת להצילו. לא
הי־ מיוחדת וגם לא _!נתגלתה שום תופעה. תה שום תקלה שיכלה 'לגרום למותה.
לדבריו, !המשפחה התנגדה לניתוח !ה-
גופה אחר 'המוות ולמעשה 'אין יידעים

תת סיבת פטירותוז של תאשה.
!תלוייתה גויעדר, לתערך !עוד אמש וכ־

!שדרות.

53534i ,515590 .חיפה: אלנבי 97, טל

» una' שדודו
נסיון בשרות לטלוויזיות ונבע.

9 טכנאי/הנדסא?
לעמודה במעבדה" גסייו גתיקמ מלוויזיוזו, ווידאו
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להיפוכל קניון אי<לון
ליד איצטדיון ומת-גן
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* קופאיות
* שמות מעד1'ה

ואחוו"ונ לסיייגין. חענו^ח גמממרית גומי
הכשרה תינתן במקוט.

המעונימות• מתבקשות לפנות
למנחל חהיפרכל במקום.

הלוח החדש
טלפון ימיר 37122Z ??<<•& קווי>
הי01 קבלת «ו1עות עד 8 בערב

ורה סלמונוס כפר-סבא מרכז
ד י ו v / ת

ת סט/י טדפי ו י ו פי
iz.oo-~08.00 לפנות: ממים ב,,• די, ו' בשעות

לחיותה' מל' 052-21257

המועצה המקומית
אור־עקיבא

מכךז מס' 8/85

דרוש מנהל
לבי"ס תיכון דתי מקצועי
"תחכמוני" באור־עקיבא.

מועמדים בעלי תואר אקדמי ממזמן של.
למעלת מי5 שגיש בחינוך, !מתבקשים לחגיש
מז<<מדזתס מנירוף קורות. חיים *המלצות אל
המועצה המקומית א"־עק'־גא עי יום שישי

.16.8.85
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דרוש

SHIP

I עגולות

אל־שפ
Win םחמגים)

דרושה

בקידה/
כתבנית
עברית אנגלית
f< נסמן שנתיים.

לפחווג
* יום עגודח מלא.

I

aryva וז1אים M.
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גקוגול הכרחית ידע a־CICS «/אDB/1 1מלי ניסיון של o»j» 3 ל*חוו4 *ולמזח

— יתרון.
נא לפנות בכתב לעירית תל־אביב, המרכז
עבור "תוכניתן" ולפרט קורות חיים ופרטיחעיתני למימו, פיבר מלכי ישדאל תל־אביב,

עבודת קודמת.
— רק פונים העונים על <זדרישות ייענו -־

f ן למשרד רוא, חשבון
בתדאב"ב
ם י ש ו ר ד

B'lrua
j בעלי גטיון של 3 שנים f

^

B.n«למו"טדים טתאימז" מיי

̂י M לקביעת ראיון. 

דרוש
מנהל עבודה

לגית מלאכה מפני
בישולים: כרסם מעולה, בוגר קורס מנהלי עבודה, גסיוו
בניהול צוות עובדים. י
לפנות בכתב יד, עם פרוט נסיון קודם, לת.ד. 25014,
61, ולציין על המעטפה: "עבור 297". ^תל-אכיב 250

^^נ74ווח12ות
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אשדוד
ם משפצים 'את מרגז רובע ג',
עירית אשדוד הזזליטזד לשפץ חזיתות ול־

WVs קם את !מימי המחכז 'המםחד,'־#
בל דט־. עם מעבר העידיד, לרובע ד',קו'ת ?ירית אשדוד והיה מוקד עירוני ל-5'. יה"רבז הזד, שיכן 'בשעתו את מחל־
־ רק נןעדדי המחלקה הקהיל־ בותת" בוי
תית &ל דמיריה. עתה לאל/ר יממעידיה
העבירה לשם את מהלקות התרמה, נו־
וער ומפורט, נערכה תוכנית לשקם ולהןוז־

יות את המרכז המסהרי הוותיק

בנימינה -
?י לא!מ אחד אין תג. למרות זד
פעילוייוות הקדוזתגיות והמצב !במועמז ה-
מקומית עגימינד, 'גת תשועה תגרים, נש־
ואר מעמ־זפל, באשרפל צד טוען שלו" יש
יווב במועצה. לפני שטועייפ המליט. הבר,

^ה. חנויד איליו (תמ''י) ל&ןוך נ-
אופוזיציה ועל ידי פך, גרם לביטול
עזזרת חחלטוה של" הריב תקודם. לעני
. סאשר זומנה ישיבת הדהד, של שברע
!גני ראש המועצה מטעם ש.ק.&!. לא
!W* אילזץ וגרם לכך לביטול ,הישי-

מה כולה.

גבשת להב
c י •הישוג 'חוכר לרשת החשמל.
חברת החשמל בנפת באר־שבע חיברה
בימים אלה, לרשת החשמל של הבית
הראשון בישוב גבעות להב, הנמצא ליד
הקיבוצים דביר ולהב, כ־15 קילומטר
צפונית לבאר־שבע. הישוב גבעות־להב
נכלל במסגרת ישובי בנה ביתך ובעתיד

יכלול לפי המתוכנן כ־500 משפחות.

גליל מערבי
•ם "חזק ריהינג" ככפר ג'ן.'שר החק-
לאות ?אריק נתמקין הודיע לתושבי הב!פר
ההתזי 'בית *'ן 'בגליל והמערבי, כי אם
לא יעלה בידו להוציא את שמורת הטבע
בתר• מיתן מתוך ששח האדמות ה1ל ה-
הוא ייזום במסת חוק ,דוגמת "תוק כפר,
דידינג" Trow את האדמות מהשמורה.
השר !היה אורח •הכפרים והדרוזים בגליל.
בבית ג'ן העלו התושבים בפני השר בע־
יה ־נוספת: מחמור במי שמייד, כשההשק־
עד. הדרושה לתיקון הצנרת נאמדת בכ־
600 אלף דול. מפד ג'וליפ שמע השר
. כי בעוד מפי ראש המדעצה הלח יטריף,
אין קרקעות נגפו" לבניית דירות •לזוגות
צעירים ומשוחררי צה"ל, מפקיע מינהל
מקרקעי ?ישראל אדמות מג'וליפ או מועד,

הקצאת ,דונם אחד 'בג'ולים,

ם צמצום פגה אדפ. קשיי תקציב
מאלצים את ראשי 'המועצה המקומית
ימחט לצמצם את כוח האדם ולנקוט
שורד, של צעדי התייעלות. בימים אלה
מקיים ראש המועצה, ברוך אלמקיים,
שיחות עם כלכלנים במטרה לייעל ולקצץ
כתקציב, בלי לפגוע באיכות השרותים

הניתנים לתושבים.

בפר־סבא
ביות של עירית !כפר־סםא/ וארגנה השבועם "הפגע VWBK". מחלקת התר-
העמסת ציוד פתוחה יעל מידשואות "קרית
ספיר" 'בה •נוטלים חלק 26 ציירים ביניהם
גד וארל«ז, שלמד, שוורץ, דוזל אימן,
נעמי שלו '!!אחרים, ?בשילוב יעם הרקדה
עממית ואירועי תרבות. היה זד, אירועי
קייצי הגיגי, שהפן־ למעשה למעין "הפ־
נינג אמנויתי" באשד מאות ז/אלפים ושל
תושבי בפד"םגא והסביבה מבקרים בין

החוםנים דודנים ?של הציירים.

בפר"תבור
ם כית שפר למהונגיש. משבוע ש-
עבר !חתם מחדש ההםגם יבין משחד ה־
חינוך והתרבות לבין המועצה המקומית
כפר תבור, 'בדבר המשך הפעלתו <של בית
הספר למחוננים במושבה והחתבתו. בית
הספר הוא היחיד •בצפון הארץ ולומדים
בו יתד 'בני קיבוצים, מושבים עיירות פי־
תווית •ובני המושבה הוותיקה כפר־ותבור.

כרמיאל
ם שפ הכת על שם הצומת. ה"ז
חנניה ובעלה, סגן־ןאלוף ביצה"ל, תושבי
םחמראל, החליטו לקרוא לבתם שנולדה
בשבת בתוך !אמבולנס בצומת צורית ב־
גליל־המעהבי, בשם... צורית. השעל וחו-
בש מד''א, ,חפי פורטל מבחמיאל, שלזיותי
למעלה מ-100 לידות חירום, יילדו אח

!האשת בדרך לביה'ה רמוב"ם בחיפה.

ציון מבשרת
ר-ת ?תוכנית מל"י. סגן ראש הממשלהם שר ?החינוד יכדוק גדזדש פגי־
ושר ההינון זהתרמת יצחק נבון הודיע,
כי •יורה לבדוק מחדש את ההחלטה לסגור
את תוכנית תל"י (תגבור לימודי יהדות)
בבית־הםפר הממלכתי "מולדת" •במבשרת־
ציון. השר הודיע על־כך, לאחר שהוצגו
'בפניו טענות של ההורים שקבלו על כך,
שהתוכנית שהופעלה ביוזמתם בשנת ה־
לימודים האחרונה, תיסגר בשנה הבאה
תוכנית תל"י גרמח ביישוב מחלוקת ציבו-בשל התנגדות חלק מהמורים וההורים.
רית קשה וייצרה בעיות חברתיות. לאור
זאת הוחלט בהנהלת המשרד להפסיק
את הפעלת התוכנית. עתה החליט השר
נבון להורות על 'בדיקח מחודשת של

הנושא.

מזכרת בולו!
ם גדעון המועצה 82 מיליון שקל.
חברי המועצה המקומית גמגרודבתיה
התקציב הנוסחית .עלול להגיע ל־82 מיל-צומים, כי גרןעון המועצה יעד סוף שנת
יון שקלים. הסיבה ל&העון נובעת מה־
עוובזזה שעלות השתתפוה המועצה באיגוד
הערים לזזיגוך המסתכמת יםכ־0» מיליון
שקל לשנה טרם אושרה ותוקצבה על-־ידי
משרד ןהפגיפ. גיתוה התקציב מראה, בי
סעיף המשכורות הן לעובדי המינמל זהז
לעובדי משרד והחינוך מסתכם ?ב־29 אחו,ז
מהתקציב .כעוד שהמקובל ברשויות ותינו

40י-30 אחמ•

מצפוז דמון
ם מבצע התקנת מלפוניפ. המועצה
השיתוף עם הברת "מק" עורבים מבצוע
18-s להתקנת טלפונים בישוב. בימים
בהוזש אוגוסט תתבציע הושמה של תמר
ביט ד&עוגיעים בהתקנת עלפון בבתי-

-הם. מי שישלם ,את המי ההתקגה יותקן
1הטלפון בביתו, בבר ביום א' ב־11 באו-

גוסט.

ננם
ם פסטיוואל לתיאטרון ישראלי
אחר. תקציב.הפסטעול לתיאטרון ישחא־
לי אתר, שייערך ?בסוכות בעכו השגה ב-
160,000 דולר, במימון ישאו,אמנות לעס',
משחד החינוך, מוסדות ציבור, הוזכרה
לפיתוח עכו העתיקה ועירית עכו. מטה
הפסטיוול כבר החל בעבודתו. החברה ל-
פיתוח עכו העתיקה רכשה מערכת תאורה
חדשה ומשוכללת, שתשרת את ההופעות
בפסטיוול. למעלה מ־00ג מחזאים פנו ה-
שנה והוגשו 75 מחזות להנהלת הפסטיוול.

עמק יזרעאל
ם עיצומי 'הכבאיפ. עקב ההוראה
שהוציא איגוד ערים יזרעאל לשירותי
כבאות, כי לכיבוי דלקות יצא להבא רק
בבאי אחד בלבד, שגם ינהג ברגב זוגם
יעסוק בכיבוי האש, החליטו כבאי איזור
העמק להחריף את 'העיצומים שהם נוקטים
כבד *מ'מ אהדיט. הבד מעד הארצי של
הכבאים נחמן לטיס, אמר,'' כי הוראה זו
.כבאי אחד לא יוכל יוצרת מצב מסוכן, כי
בשום אופן להשתלט על כלל התפקידים
שצריכים הכבאים למלא בשעת דליקה.
בעיצומים משתתפים כבאי מגדל העמק,

עפולה, בית־שאן, נצרת ונצרת עלית.

פרדס חבה
ם פרן5? &רף! יהיה ?כיוופ. שכונת «ה־
מרדכי בכרכור, תזכה פוף סוף בק,־.
ביוב משלה. ,בשכונה המוזנחת זוחמים ה-
שפכים מדי פעם על פני הקרקע וגורמים
סבל לתושבים. והמועצה ד^קומית פרחם-
תגה־כרכור .הנאבקת בקשיים כספיים
רבים, הצליחה לנייס בספים לביצוע עבו-
דות !הביוב. :ביצוע התפנית!תעלה 33 מיל-
יון שקל מלל 'והתושבים ?השתתפו •ב־10

מיליון שקל.

צפת
,a צפת - אזור חיוג 069. "מסורת"
הנמשכת זה יותר מעשרים שנו!, מאז
הנהגת החיוג 'הבינעירוני הישיר ובישר-
אל, ולפיו משתייכים אמורי צפת וטבריה
לאזור חיוג אחד — 067 ~ ־עומדת לה-
גיע לקיצה בזמן הקרוב, עם פיצולו של
אזור ,חעג זה לשני אזורים ג&דדים. עד
בד, כלל אזור חיוג 067 את עבריה, צפת,
קרית שמונה, רמת והגזלן, ישובי זזגיז־
הה המזרחית של גבול לבטן, ישובי
'עמק־הירדן. מעתה יישארו באזור •067
דק טבריה, ישובי עמק־יהירדן, אזהר ד־
כנרית הדרום הגולן. שאר יישובי האזור,
יגללו ובאמור חיוג חדשו !נפרד — 069.
שייקרא רשמית אזור תיוג צפת ויכללו
בו גס כל ישויבי "אצבע הגליל", לר-
בות קדית־ישמונה 'ותאזור הגבול •עם ל-

מטן, !וצפון רמת־הגולן.

ראשוךלציון
ם מפטרים ככיריה. בעשירית מעוב-
די !עירית ראשוךלציון יפוטרו בשל רד
2צב הכלכלי, p• !הימלט בישיבה סוערת
שעהכו !חברי הנהלת ,עירית האשון־'לוציון
אחמול. !חבריי !ההנהלה ישבו !לגלעלה מ-
חמש שעות והרכיבו את רשימת 1143 ה-
עובדים שיפוטרו. הפיטורין יבוצעו בתי-
אום !עם ועד העובדים. ראש עירית רא-
שון לציון, מאיר ?ניצן, מסר, כי תינתן
העדפת לפיטורי .עובדים מקבלי פנסיות,
או לגאים ליהן, תינתן העדפה להמשך
העסקתם של ועובדים תושבי ראשון ל־
!פני תושבי חוץ וכמו כן, לנכים ציון ?על
ולמפרנסיס יחידים, כמו כן תסייע ד"עיריזה
לעובדים ושי0וטרו בקליטתם מתדש בסס־

ט.־,־- ה^צדיגי.

רחובות
ם הגזכר הוא גפ מנכ"ל. גזבר ה-
עיר, הוד קפאת, מוגה על ידי יחזקאל
הרמלך, ראש העיריה, למנב''ל העירית
.זמני. לדברי ראש העיריה המינוי באופן
יהיה בתוקף עד אשר יסתיים תןוזליך ה־
ריאורגניזציד. וניוד העובדים מעירחה.
קפאת ימלא תפקיד זה .בלא משכורת ו־
בלא תוספת שכר. לדברי הממונה על
מחוז במשרד הפנים דב שיש, אדם אחד
אינו יכול לשרת בשני התפקידים באופן
קבוע מכיוון .שלתפקידים אלו, !אינטרסים

שומרון —שונים.
3 המיץ עד3ף •דשוסרדן. התעשיין
יעקב הרץ בעל 'המפעל "תרכיזי משק-
אות" תגיע להסבם עם ראשי הישוב
הקהילתי חיננית, !שבגוש! ישובי צפון
שומרוךיעידון, שלפיו יעביר »ת מפעלו,
מראשון לציון לישוב החדש. "תרכיזי
משקאות" יעסיק ב־20 עובדים מתושבי־
המקום ויגרום לכך להקלה .באבטלה דר

םבחת.

תל־אביב
ם פרש ראשון ליוסן* כס ולילי שר.
בתחרות סגורה למיעוב מדלייד, ממלכ-
תיות לשמורות !הטבע, של התבדה ד"יש־
חאלית למדליות ולמטבעות זבו יבערם

האשון הגרפיקאי יוםף בס ולילי שר.
.,—־־־־־ '" 
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' הייה טשתוזפיט: אברהש פוקס,
זלי, גיל יורילוכיץ, שייקח אגיעפ,
יהודה גורן, מאיד הראוכני, ראובן
כן־צכי, דליה פלג, זהכה מוזס, עזרא
ט, ה ר חפ מ נ יגוכ, מדים איש־שלופ, 

במעלה התו
לפיתוח תיירוזג חיפה באיזור סשלה־מאדיס שבראש הכרמל.
,החדש יהיה במסגרת )מסלול טיול הממזבנן מאיזור חתווואי
כנסיית סטלח־מאריס ל"קפלה של י •המשפחה הקדושה"
ומשה למערת אליהו, בואכה למוזיאון הימי הלאומי ומוזיאון

ההעפלה.

תוואי גישה באודן של 320 מטר נפרץ
לאחרונה על־ידי "אפתח" ל— האגודה

3 נפצעו בחילופי
מהלומות בין פועלים

t לענבים f̂#

במפעל "פרדס" ברחובות:

מאת ביול יודילוכיץ'
בקטטה ישער®? אהמול בין &ד־
יעלים עדגייפ ליוהודי^ היעובדיפ
במפעל מוצרי הדד "פדדפ", הנמ־
«א גאיזחר המעשייה ברחובות,
!פצעו שלושה עובליפ. כ־200 פו-
עלימ.השתתפו בקגזטה. מפקד מר־
, אסף חפץ, !חכ השפלה, גיצג משנה
פיי,ד אישית על הח שוטדיפ גדול

שהש למפעיל. 14 פועלים נעצרו.
והקטטה התליה לאחר שופועל יהודי
הורה לאחד !הפחעלים ,הערביים, א--פ-
עיל את אתת !המלוגזות זלסייע לו. ה-
שועל ? העחבי םרב לציית, ובתגובזן

!'את היהודי; תקף
.באותה שועד, היו באולמות המפעל
3־6co י!פודלים, •מהפ' ג־200 יערגים.

עשרות פועלים משני זזצדדים זזשו
לעזרת זזבדיןהם !ובמקופ התופתחר, קט־
!טד, .אלימה• הונפו פט''שים, מקלות,

בימאות ויתדות.
. שלושה פועלים יהודים נטצעו. »ב־
am מני/הה, כבן 40, נפעע בראשו ד
סובל מזמזוע .מוח, צ'רלי!ברוד, תו-
שב החובות !ופועל נוםף נפצעו קל.

0ת משמרה גדול !מפקוד ניצ"מ
חפץ ?ומפקד משטחת רחובות, סגן־גי־
צב זאב !בן-חן, הגיעו למקום זמן קצר
לאחר קבלת ההודעה 'כמשפחה. ?גמק־
ב< !נמסרז•? הודעה למד"א וארבעה
אמט'ל0סים? תשו לאמור. ולאחר מא-
בק קצר עם השוטרים נמנעו החוזות.

פוועלים* י ~י '?w הנלשטרה עצרה
כתיצואה מהקטטד, ההמונית נגרמו

?מקים קלים 'לאולם היעוד במפעל.

חול־ים עם ־ חוף
,בכנרת נהנך

חוף צמח יופעל על־ידי קיבוץ אלומות
וקיאקים וייופעלו בו מגלשות, םירות פדאלים ־

מאת דן אד-קיו
כחוו• המעדכי של הכנדמ ;חנד
שהוא חוף צי- אתמול ?הוף צמח,
בורי הדש, המופעל על־ידי הפרי
קיפוץ אלומות על־פני שטח של

42 דוגמיפ.
קיבוץ אלומות, שתבריו הם בעיקר
עצאי דרום אמריקה ויוצאי נה"ל,
התליט להצטרף ליזמי התיירות מ-
ודולי-ם םאזור ופיתח, בהשקעה־ מללת
של כ־3 מיליון דולד) תוף תזש. שבו
שתי מגלשות' מים באורך של 100
מטרים, סירות פדאלים, קיאקים, סי-
מון מירדן לסקי מים וםקי־מצנחים.
ליד חוה ms התך» ך.ו3שר 9ציש

חנייה ששיטחו 15 דונמים, מזנון ו-
ממד' לשרותים ומלתחות.

החידוש בתוף צמח היזא, שזה ה־
הוף הראשון ליד המרת בו י נהנים
הממצים מתול ים. לשם כך הובאו
למקום כמויות גדולות של תול ים,
שאיננו נמעא באופן י טבעי לאורך
הוופי חםנדת• את התוף החדש מפ־
עילימ כ־5ג הברי קיבוץ אליומות.
דמי הפנ"סד, לתוף הם 7,500 שקל
*מבוגר י־6,000 שקל לילידים עד גיל

.13
!פיתוח חוף 5מח של קיבוץ אלומות
בוצע בתיאום ובשיתוף עם תמוועצד,

ד.אזוי.יד. עשק היהדן,

לתיכוגיים אין
מקום ללימוד

בעיירה נתיבות:

מאת אודי בינדר
 "ה»עו מים עד נפש'/ אמר ?ה־

'"-.
;שבוע ראש המועצה המקומיזז ?נ־
:חיפות, יזסף אפו, לאחר שהתכדר
לו, גי לא ידוע היכן ילמדו תל-
מידי העיירה הטיועדיפ לגתי"ה־

'פפד התיכמייפ.
י .עד עתה למזד ילדי גתיגות מןר־
!ית"ותחינוך !עזתוז הממוכה לנתי־
:ט־ו^ אילם עקב 'גיעיז תקציבי, מסר-
. •כיפ ,בפועצד! האזורית זמתה לקלזפ

את ילדי נתיבות בשנת הלימודים ה-
ובאה.

ראש המועצה האזורית עזתה, שמ-
עיז כלפא, אמר למעריב", בי מדו*
בד בגדעון מצמבר «ן 850.000 דולר.
ועד שלא יוםזד מימון של משרדי־
הפניס והבריאות, לא יוסדר העניין.
מנהל משרד התינוך ובמחוז הדרופ,
יעמרם מלמ, ציין, פי הוא מקווה ש-
ימצא פתו"ון לבעיה עד תהילת שנת
הלימודים, ולשם כד ייפגש השבוע
עם הממונה!על מזוז הדדום במשרד

ומנים, שלום ?דניט־.

שרון, נראה אותר
גיבור בבית־שאן
פועלי "פלייר', בבית־שאן שבעליו ברחו צעקו:

שר המסחר והתעשיה היה אורח
. המועצה המקומית

מאת מאיר הראופני
השר אריאל שרון י!ביא גפני
פורופ שרי הכלכלה הגעה, למקד
את הסיהע הממשלתי !כתהומים ה־
שוגיפ למספד.עיירות פיתחת הזיןו־
'התע- קווי. להעדפה ברורה כנרגיאי
סוקה, מניעת פיטוידין, הזירמת תק־

ציכיפ והקמת -תעשיות הדשות.
השר אמר שיורה לאגפי משרדו ל-
העניק תנאים וטיפול מהעזיופים למיי־
רה בית שאן, >00ל הנוגע לעידוד יז-
מים ו,ל,תקמת מפעלים מעיירה, שיבה
כיום כ-0נ1י מובנולימ — אחד מגל
חמישה תושבים. .שר התמ"ת היה את-
מול אוחח המועצה תמקומית בית־

שאן.
פגישה ומלוא תובעה מראש מעדה
לשר שתן מם נציגים של ועובדי המפ-

על לחהכסנימ.פלייר, בבית• שאן, ש־י
נשגר, ב־מג!ביוני, 'לאחד שבעליו עז-
בו את הארץ במפתיע. מול פתה המפ-
על מצא השר בחזה האומרת! "שרמ.

תהיה גיבור !גם י •בבית !שאן!".
!כפני השר ונציגי העובדים מוללו י

את קשייהם.
כונס ,הנבםים מםר לשר שדון, כי
למיכרז על מכירת המפעל יתגישו הצ-
עות 11 חברות ואנשי עסקים, 4 מהן
הצעות של משקיעים זרים !והצעד,
אחת "תיעוש" ההסתדרותית. המיו''מ
עם המבקשים להכווש את המפעל
ייפתח בחודש הבאי נציגי העובדים
•ביקשו מהשר, שידאג לכך, שכל קו-
!ברכישת המפעל יתחייב נת שיתעניין
להפעיל אותו 'בניית שאן ולהעסיק את

עובדיו.

הופסק קטיף הירקות
בשפלה ובדרום
החקלאים מתלוננים, כי התמורה אינה
מכםה את הוצאותיהם

מאת גיל יודילוגיץ'
חקלאיפ יפיפ כשפלה י'בדדופ
הפסיקו את קטיף הידקוה• כשדו־
תיהט. אלפי דונמיפ של שדות פל-
פל, פצל והציל הדקיכו ',כשכועות

האהרוניפ.
החקלאים במושבה ?הוותיקה מזכ-
רת בתיה אומרים, כי אין להם בדי־
רה. התמורה אותה הם מקבלים על
היבולים אץ בד, כדי לכסות את הו־
צאות הקטיף ובקושי נותר ממנה ל־
הוצאות עיבוד הקו־קע, הזריעה וה־
השקיה. החקלאים אומרים, כי יבולים
שמכרו בעבר לותנובה ונמנו עם עוד-
פים הושמדו, והם הוייבו בהרצאות.
גם מגפי הפלתה המסורתיים — חי-

טה וכותנה נפגעו קשות, בעיקר החי־
טח שבעבר נפגעה :בפריחתה והצמי־
תה שבלים כמעט נטולי גרעינים, בג־

לל הקרה ששהחה ,בחורף האחרון.
מתיר הכותנה ירד בעיבים דול־
דיים בכ־30:אחו,ז בשל הדירת מתח־
דים ,חדשים לשוק העולמי — הסי-

נים.
גם בכרמים? קיים השנה משבר. ה-
יקבים צברו עוחפים והפסדים ומחיר
המינימום לטונה ירד ל־120 דולר ל-
עומת 220 דולר לטונה 'בשנים קוד-

מות.
רים צונהים. .משבר כזד, בבל העג־"היבולים יפיס להפליא, אך' המתי-
פים, לא זכור שנים רבות", אמרו

החקלאים.

2 נאשמו בהריגת
דייר משנה בדירתם

ה"ןר אלימלך פמ 30 ואריה
עייש פן 26, וטניהפ מפת־יפ, הו־
אשמו פבית המשפט המדווזי כתל־
אפיפ בהריגת דייד־משנה פדי־
דתפ. השנייפ ישארו פמעצד עד
שפקשת התביעה לעצרט עד תופ
מעזפטט_תתברר פעור פשפועייפ.
התובעת עו"ד דבורה הן טענה
אתמול, לפני ד,שו&ט חיים שטיינברג,
כי אריה עייש היד, החבר. של תמר
אלימלך והשניים התירו לחנניה וק־
נין להתגורר כדייר משנה בדירתם
גרהוב השיקמה בבת ים. 'ב־23 ביוני
השנה התלוננה חמר אלימלך שדיר־

תה !!פרצה.
ואותו יום, סמוך לחצות, !נתגלע
00סוך !1גין בעלי הדידה א־ייר המשנה
!שלהם. בגמזלך הוויבוח הלוהט הא-
'שהפרי־ שים וקנין את 'בעלת הדירה
צד, לא ד"יתין פלל. אלא ,«פופר,קה",

על ידיה. לאחר מכן, התפתחה תגרה
ו0מו,לבה שלפו שגי !הגברים אקד־

הים, שהיו עמס ללא רשיון.
לפי כתב האישים תבט עייש ב-
אקדחו בראשו של חנניה וקנין וופתו־
צאר, מכך •שמט הלה את,אקדחו. ה־
תהםעת טוענת שותמר אלימלך •הרימה
את האקדח שנשמט לרצפה, אחזה בו
וירתה בווקנין. הקליע פגע בירכו של
וקנין והפצוע נלקה לבית חולים, שם

מת מפצעיו.
לאחר מכן, טענה התובעית, נמלטו
השניים מן הדידה, נטלו עמם את

האקדהיפ והסתיתם.
הסניגור עו"ד .דוד יפתח, ביקש
מהשופט לדתות• אתי המשך הדיון,
בדי שיובל ללמוד rat תומר הרא־
יות שאספר. המשטרה. המשך מדיון
יהיה בעוד כשמעייפ וביגתיים יישר
אוץ, השונייש במעצר, י (ע.).

1¥1דד ?Uiiir כי000'25 חניכי תנועת הצופים סיימו
Iwf # ?1ע ן בסוף השבוע את מחנות הקיץ שלהמ l
שנערכו ביערות, עוספייה, רמת-יוחנן, כפר־החורש והזורע.
כמחנה הקיץ של צופי תל־אביב שהתקיים בשבוע שעבר ביער
הזודע שגיערזת מנשה, ניבנה מהבלים ומאות בולי־עץ )סנדות)
המגדל .הגבוה ביותר במחנות ,הצופים הקיץ. המגדל 'התנשא
לגובה 16.5 מ' ווזוא נבנה ע"י חניכי ביתה י"ג מצופי מעוז-

—שגט "הנשיא". אביב



ם ג/ יט' באב

לאחר 1—1 במחצית נגד בורוסיה מינשנגלאדבך י- מי היה מאמין:

*ה קרה במחצית השניה האומללה שבה נקרעה הרשת של כדורגלני ישראל * ארמלי (2) ואוחנה ניסו
¥ המאמן מירמוביץ: ,אין זו בושה". , להמתיק את. ההפסד המר — לשווא *

מאת זיגמונד שפיגלר,
מיוחד ל"מעדיב פפודע", מינשנגלאדגד

דוד פיזינמי, ה"גחמני" שלנו מקלו, שפלנפחרת ושיהק '
אתמול 90 !דקווג גפ ה"אנגלי", משה פי.;י, שהגיע ממבהניפ
אלי פמנצ'שטר־יונייטד הדגולה, שותף פרופ שלפי המשהק. 
אוחנה, הכופכ הישיראלי שמחפש קריי,רה כהו"ל, 'הצליח אפילו
להצטיין 'ולהושיט את הנופחיפ!פאיצפדיוו אמש. אמי כל אלו,לא
פייזעו לנפההת י$זדאל והיא הופתה אמש •שוק על ייץ• פידי פו־

רופיה ומיגשנגלאדפך, 3—17 •
. בספסל הישראלי צפו ועלו והאי ובמהלך המחצית השניה אתמול
תמונות 'צלולות וןזנגומות מן התבוסה שהנחילה לנו אוהד, ?בהרוםיה
' לפני 16 שנה באיצטדיון מינשןנגלאדבך, בניציוח ?גינטר נצר הנפלא,
?הג!רמנים בתצוגה משוקהת של כודהדגל.",בלומפילד" (6-0). שבן, אמש, במו ?באותו לילד, ביפו' מחצו •אותנו
אבל בדאי מייד לומר, י כי ההפסד הגבוה איננו משקף את אשד
התחתש בדיוק ?עילי הניגחש במינשנוגלאדבך. אמנם העליונות 'הגרמנית
'השניה הסוחפת, אד לדעתי היה י הועמדה בספק: במיותד במתצית לא

!נצחון של בורוםיה בהפרש של שעיר? אהד משקף נאמנה את יהםי הבו-
. הות לאורך 90 הדקות.

הדוגמה הטובה 'ביותר לגך !היא המחצית הראשונה. במשך 45 דקות
הפתיעו הישראלים כמעט את 0ל מי שנבח במגרש מהופעה יעילה
'ומיומנת, שלא נפלה מן היריב. גם לוה התוצאות עס היריידה להפסקה,

הבלייט את שוויון חכוחות, 1—1.
בד.קד, ה־9 עילתה בודוסיה ליתרון משער של חאן, בנגיחה, 'לאחר
?בעיטת עונשין של קהאו!ס, אבל בתוך 8 דקות בלבד שיגיד אוורי מל־
מיליאן את זואהי ארמלי. לפריצה!נאה, והתלה החיפני הטניע את 'השוער

הגר!מני המצויין, צודה, 1—41
לאחר המשחק 0י*ד tern פורושיה, יו6י 'היינקפ, הי כחדר
זזחלששח כמחצית, ?הוא כעס על חששהל, !של חניכיו, שגראה !לו
נרפה, ונזף :פהמ .על כר• דומה, כי הנערות היו חזקות ואפל,5*עיות
שמיוחד, שכן שמחצית המניה פתחו הגרמנים פאחוד תזזית ממהרה

בבר בדקה ה־48 קבע הבלם הקדמי 'האנס 2—1 לאהר קבלת בדו<חגנו "פפטיכל שעריש''.
,רוחב מצויץ ממיל, שפרץ משמאל. 4 דקות ליאהר מכן החליט ראן כי

(שווי בעמוד 23)

מאת יונתן הללי
המו"מ על !המשד י פעילותו של הלזץ מפ־
פי חיפה, זאהי ארמלי, במועדון, יידחה עד
שובו של הכדורגלן ממהנה האימוטיפ של הנפ-
חדת פחו"ל. במקביל להודעה זו.של פרקליטו
של ארמלי, עו""ד"פאלמן פרג', .הוא .גןפר כי
אחדות, עד בואו. של החלוץ 'לארץ. יפפוונתו לשמוע הצעות.שיופנו אליו מקבוצות
עו"ד ,פרג' ציין אתמול כי מורגש 'נםיון מצד
מכבי חיפה לסחבת בנושא סיכום העסקתו של
ארמלי. "לא אתן למכבי חיפה .את הצ'אנם להכ-
ניס את ,מרשי ללחץ. אם 'חופרים לארמלי •גויר
כדאי לראשי הקבינה !לדעת שהם עלגלים ליפול

בו".

הנימוק להחלטה לחכות לבואו :של ?ארמלי
מחו"ל הוא ,רצונו של הפרקליט להוכיה לחיפנים
כיי העתו •ועמדתו במו'ש, שנערך עד עכשיו, תו-
אמות את דעתו של ארמלי, הנחוש שלא
לקבל שום הצעה אחרת מלבד זו של הבוררים.
שה של ארמלי עם מכבי היפה ל!א תימשך יותר"'אני משוכנע", — מוסיף, והפרקליט. —. "שהפגי-

ממספר דקות, '־והכל יתפוצץ",
פרג' הוסיף בי בשיחת טלפון שקיים אתמול
עם .אהמלי, דהש ממנו החלוץ לדאוג לכך שהוא
יוצב 'בהשימת ההעברות. "נמאס לי ממבבי חיפה"
—».ןר ארמלי לפרקליטו בטלפון. "אני מזווה"
— מסכם פרג' — "שעד מחר יתפכחו במכבי חיפה
ויחליטו לכאן •או לבאן. ולא — ייאלצו, .להבות

לארמלי שיעו1,ב מתו."*".

• גרוך ממן ועצותיו
מאמ יונתן הללי

?שימוש יבשמו שיל כובב מבי חיפה, ברוך מ-
מ/,, !לצורכי קידום מבירות• ופרסום של קיטנת
קיץ לילדים עלתה לבעל הקייטנה 150 אלף שקל
ומתן שירות חינם, למחזור אחד, לשתי בנותיו
של הכדורגלן.• ו< בעקבות מתווי, זו נמנע ממן

מלתבוע את האחראי על תפירוסומיס לדין.
מקרה שהיה כך היה: לפגי כחודש ימים
הופתע 'תכדוד־גלן החיפני •לגלות כי עול לוחות
המודעות; 'בקריות התפרסמה מודעה בנוסה "החלה
ההוזשמה לקייטנה לילדי האיזור, וברוך ««ן יש־
.חאשי. ממן, שלא ידע :טש: !בד, כמדריך, כזזרגל

דבר על עצם הפרסום, מספר כי "באחד הימים,
בסמוך .למועד מתיחת הקייטנה צילצל הטלפון
בביתי ומעברו השני של הקו הזדהה אדם כמי
שאחראי על הפיר&ומים. הוא שאל ,אותי "מתי
,לבוא ולהתחיל בהדרכה 'בקייטנה. .נדהמתי במונתי
מחוצפתו של האיש, 'והודעתי לו כי בכוונתי לתבוע

אותו לדין על שימו!ש בשמי שלא 'בהסכמתי".
•י בעל י הקייטנה התחנן 'פפני הכדורגלן שלא
ינקוט row־ זה ובתמורה הבטיה לבנותיו של
'הכדורגלן שהיה בקייטנה' למהזור אחד ללא תש'־
לום ו־150 אלף שקל עמוד שיחה קצרה עם, ילדי

הקייטנה. ממן הסכים ל"עיסקה", והפרשה• חוסלה.

1 ־«ור :'-1זא. עלולה-,ל.?טל '3!'

יהודה עמר
להפועל ת"א

לשנתיים
מאת גדעון אברהם

"הודה •עמר, !בלם נבחרת ה-
עתודה והפועל ?בית-שאן, יוש-
אל •לוזפועל תל־אביב למשך
השנתיים הקריבות — כך נק-
-בע בפגישה שהיתר, בבית שאן
בין מזגיר הפועל בית שאן,
אשד גבאי לבין נציג הפחעל
תל־אביב, זוז גולדשמיט, ש-
הצפין לובית שאן כדי לרכוש
את השוזקן המןכשר ששיהק

אשתקד במכבי יפו.
!בתחילה דרשה בית שאן כ-
תמוה-, לעמר שהקן מזזליף ש־
יושאל מהפועל תל-אביב, או-
לם טניג תל־אביב המדור כי
אף שזזקן שלו אינו מוכן *ש-

מק 'מפת•

רשות הספורט לא מאשרת
נסיעת השחקנים החיילים

. הקבוצות המתכננות מחנות־אימון בחו"ל — במבוכה:

מאת מאיר דיפמן
'קבוצות הכדורגל העומדות ל-
צאת למחנות אימונים 'בחו"ל, במ-
בוכה ־•בעקבות הההלטה של רשות
הספורט, שלא .לאשר 1את יציאת
הכדורגלנים־הייליט (רק .באישור
רשות הספורט מאפשר צה"ול יצי-

את מםוהטאיפ לחו"ל).
•לפי התכנון אמורות לצאת ה-
חודש לחו"ל 6 קבוצות לאומיות:
• מכ- מכבי חיפה, בית"ר ירושלים,
בי יבנה, מגבי שעדיים, בגי יהד

.דה, שמשון ת"א.

י אחדות מהן כבר פנו, במקובל
ביציאות לחו"ל, לרשות הספורט,
כדי לקבל.אישור ליציאת החיי-
לים, אך התשובה .שניתנה שם הי-
תד' שיש הוראה ממנהל רשות ה-
ספורט, יריב אורן, שלא לאשר

יציאת ההיילים להו"ל.
י גיוון שיריב אודן מושה בחו"ל,
j. הקבוצות לברר את v b x x לא .:<
פשר ההחלמה שהפתיעה אותן.
אורן אמור לחזור• ארצה כיום א'
הקרוב, ואז מתכוונים חאשי הקבו-

צות להיפגש עימו. ,
!בני יהודה אמורה לצאת למח-
,ראשון הקרוב, ו- נה בהולנד ביום
כיוון שבסנל שלה יש חמישה חיי-
לים, היא עלהלח לדחות את נסי-

עתה' ביום אחד, עד שיתברר גד
רלם.

התאחדות לכדורגל אישרה יצי-
את מכבי היפה, בית"ר ירושלים,

שעדיים ויבנה.

"עת להדק החגורה"
החליטה ,נתניה וביטלה מחנה האימון בגרמניה

מאת מאיד דיפמן
מחנה האימוגיפ של מי-
פי נתניה ייערד כארץ. ה-
מחכה שתוכנן לפוף חודש
זה פמערפ גרמניה — פו־
טל. הפיפה: המצפ .הכלכלי
הקשה של המשק והכדורנל.
,,אנהנו מזדהים עם ההח-
לטות והצורך לצמצם בהוצ-
אות. מתו," אימונים בחו"ל
עדיף מבחינה מקצועית. למ-
רות :זאת החלטנו שצריך ל-
הישאר 'בארץ במצב הנוכחי"
~ בישר אמש סגן יו''ר מ-
כבי נתניה ו,,האיש החזק" ב-

קבוצה, יצחק תשובה.

היום אמור יצחק תשובה ל-
היפגש עם עו"ד הנזך קיגן,
פרקליטם של שלושית •כוכבי
הקבוצה — לגיא, גריאני ו־
לם, לגבי המשך פעילותם ב־
קבוצה. בעוד גריאני איתן ב-
דעתו לעזוב את הקבוצה —
לם ולביא מבקשים חוזה ארוך
טווח תמורת תנות <לם) ו-

מגרש (לביא).
באשר לאחים עודו וגדי
מכנס, הרי שחזרתם למכבי
נתגיה תהיה לעובדה מוגמרת
השבוע, באשר ייהתם ההוזה
עימם באמצעות TW ידין

מכנס.

'היעיל שלהם במיוחד במחצית הראשונה. אבל ב־45 הדקות
האחרונות פעל הקישור שלנו כהלכה, והדבר התבטא בתוצאה".

מאמן פ.צ. קלן (מועדונו של פיזנטי), האנס להר, שצפה גם
הוא במשחק, חגיב בסיומו: "ראיתי שחקנים ישראלים בודדים,
מאד כשרונים וטכניים, אך לפי דעתי חסר לישראל נםיון דב
בהתמודדות עם קבוצות ונבחרות אירופיות, וזהו חסרון גדול

בזירה הבין־לאומית".
משחקה הבא של ישראל יהיה ביום ה' 'בהולנד, נגד קבוצת

!הרגטנגבוש.

מאת זיגמונד שפיגלר, מינשגגלאדבר
"מםפר 11 של ישראל (אלי אומנה), היה' מצויץ. לדעתי
הוא יכול לשהק פכל קפוצה פ,כונדשליגה/• פזמנו אמדתי
אותו דפר על דוד פיזנטי שלכפ, וראו איפה הוא היום" ~
כד אמר אמש מאמן פודופיה מינשנגלאדפד, יופ היינקפ,

לאחר נצחון קכוצתו על ישראל 7—3.
חרף התבוסה היו להיינקס מחמאות לא רק כלפי אוחנה.
"הופתעתי לטובה מן השחקנים הישראלים הטכניים, והמשחק

? "אוחנה?המצדייון יכול לשחק בבונדםליגה',מאמו בורוםיה מ*נשנגלאדבד יופ הייגקם:

־־ נימק מנהל מכבי
חיפה יעקב מעין את

הודעת התפטרותו ־

מאת יונתן הללי
מנוהל קפוצת הפדחרגל של
האלופה מכפי •חיפה יעקפ
מעיו הודיע 'לפני פשפווע ל-
ראשי המחלקה, צפי וייצנר
ופרדי שפימ, פי הוא פורש

מתפקידו פמועדון.
מעין גימק את התפטרותו מ-
תפקידו ?בכך שלדבריו היייו ה-
ההטיים אינם חיים. "ילדי אי-
נם מכירים אותי" — אמר
לראשי המחלקת בסיום המ-
שפע לגרמניה והוסיף : ,\ה זמן
שאני שוקל !פרישה ועכשיו

הגעתי להחלמה הסופית".
גזבר המחלקה ?ורדי שביט
שאישר אחמול• את הדברים,
צייו עוד כי לו אישית ידוע
זה זמן הב שמעין מבקש לסיים
את תפקידו •בגלל 'געיות בעס-
קיו ?הפרטיים ובעיות אישיות
זה !בשהו'תנו !בגרמניה, דחינו"אך כשמעיו פנה אלינו 'בנושא
את בקשתו והודענו לו כי ה-

התפטרות אינה מתקבלת".
מעיו יצא בינתיים לארצות־
הברית ייותזיור בעוד בחודש.
'שביט הוסיף, בי "עם שיגבו של
מעין יתברר מפית• אם התפט-

רותו כתוקף".

אינם"ילדי
מכירים
אותי"

&> ח"זקגים" ויקי (מימין) וגידי, מזיעיפ על אופני־כח במבירהכושר של האוניברסיטה בתל־אביב
(צילה: אווי קוגה)

המאמן קדוש: ויקי פרץ יוכיו; שהוא נשאר חלוץ מצטיין. הוא אינו חתול
י בשק. ויקי ודמתי יכולים להצליח כצמד

מאת אלכם פרלםמן
אני מאד מקווה שוויקי פרץ יוביל בעונה  ̂ י
הבאה 'את התקפת שמשון ת"א. תהיה לו מוטי־
וואציה גבוהה להוכיח לאנןעוים רבים בי הוא נשאר
יחלוץ מצטיין, ומכך תובל שמשון להרוויח. חוץ
מתרומה מקצועית שהוא מסוגל לתת, כמי שהיה
יעד לפגי? שנה בדומלן מקצו'עני בצרפת, הוא 'יובל
להוסיף 'הרבה לקבוצה מבחינת אישיותו. צעירי
הקפוצה יוכלו ללמוד מהרצינות שלו, כפי שהיא
כבר באה? לידי ביטוי באימונים בשבועיים האה־

רונים. ויקי הוא המות הניתנת לחיקיי".
י הדובר — מאמנה החהש של שמשון, מיכאל
קדוש, שמטיל , לאחרונה את מלוא ביבד משקלו
בדי להביא לצירופו של תתלוץ הביךלאומי בן

.ה־32 וחצי לקבוצתו.
ת"!א חייבת לי כדי שיתאפשר לי לעבור לשמשון."יאגי מוכן לוותר על סכום כסף נכביד שמכבי
זו קבוצה מסודרת, עם 'הנהלה מקצוענית, ומורגש
כי יש בה מי שמנווט אותה היטיב מגבוה. אני
,נהנה להתאמן עמ הושהקנימ של שמשון, ובתקופה
הקצרה מאז הנעתי לאגודה זו החלטתי סופית כי
היא תהווה את העןדיפות החאשוגה שלי לעונה

הבאה, הן מבחינה מקצועית והן מנהיגה הבדתיה" !
— דבריי ויקי. !

פעמים !רבות שיתף פרץ פעולה במדי גבהרת
ישוראל עם הלוצה הוותיק של שמשון, גדעון דמתי.

,!גידי" •הוא בן 34, !והיו מי שהטילו ספק אם בדאי ן
לקבוצה "להמר" על שני הלוצים מבווגדים.

אמר קדוש. "קיבלתי בחכה• את גיורא שפיגל ממ-"בשבילי, הגיל !איננו ,משחק' בבדוחגל" —
כבי ת"א בגיל דומה, והוא הגיע לנבתרת ישראל.
אמנם אשתקד הגבילה הפציעה 'את יכולתו של
ויקי, אך ברור שהוא איננו ,חתול בשק', ונראה

לי בי י הוא ודמתי יכולים להצליח כצמד".
גם דמתי מרוצה מהצטרפותו האיפשרית של
פרץ לשמשון: ,1אנו מכירים היטב אחד את השני.
.תמיד היה בינינו שילוב טוב בנבחרת, ואין שום
סיבה שלא ?נצליח יחד. בכדורגל אסור להסתכל
על הניל, אלא על היכולת בלבד. אני מאמין שנובל

להוביל את שמשון להישגים מעונה הבאה".
!פרץ ייצא עם שמשוו למחנה האימונים בהו-
לנד, בעויד שבועיים. אז הוא יוועד עם חןשי הק-
בוצה, ואם ודדישוחתיו הכספיות לוא יהחגו ממםגדמ

i -»wet התקנון — ניתן יהיח לראות אותו באדרת
שונית בעוגה הבאה.

ויקי: מוכן לוותר על החוב
של"מכבי ולעבור לשמשון



מאירי: אני מוכן לטוב ולרע
(אשתקד), מאמן מכבי פ"ת (בתצלום) שעדיין לא שכח את העונה המוצלחת של קבוצתו
לא קבע שלא יהיו גס העונה שחקנים בעלי ש'־עור־קומה. דבר אחד בטוח — ישתקו 11"...מודע למציאות החדשה של עזיבת שחקני־ הרכש — ובכל זאת אין הוא מודאג *."איש

, מאת אלי למיד
מוישיק מאירי הוציא פשפוע שעפר את ה־
. לעפודה. עונה שלישית טרנינג מהארון. חוזרים
כמכבייפתח־תקווה. העפקימ חוזרים להתנהל כרגיל.
?כן, את הפיפוד הזה יפול להאפיל אותנו באמת רק : ? ? ? : ' ? ? ? ? מאירי.
,לפני שבועיים הוא יצא •לחופשה• איו* יצאו לפחות
עוד שישה "קאליברים". מד, שגקחא השלדי של מכבי
פתת־יתקווה. הם לא התייצבו לאימון!הראשון. נכון להיום
הוא צריך !להסתדר בלעדיהם. אך בחודש אפדזל האחרון
לא היה במעט מאמן שלא היה מובן להתהלף אתו,
בגלל מאגר כוכביו והישגי הקבוצה, והנה קשה להאמין
שיש. קולגה בלשהו שמקנא בו ,העם. אבל מה, זה
לא בדיוק מטריד את" מאירי. בשבילו, מכבי פתה-תקווה
זה משהו מיוחד. הדגה יותר מסתם מועדון. עד היזם
הוא אפילו ולא התום זרמה על ,הוזהקאימון. "אני לא
צריך דבר בזה ובמכבי פתח־תקווה", הוא מבהיר בכל

הזדמנות".
על. עונה שלישית סוכם עוד בשלהי הקודמת. אז
הוא עוד היה משופע בכוכבים והכל נראה ורוד• אין
רגשי חרשה ז "מד, פתאום, קודמ כל אף אחד לא קבע
שלא יהיו גם !העונה שחקנים בעלי שיעור־קומה. אני
.ששבח שבעונה ,שעברה לא היו האחים מכנס מזכיר למי
ומשה מרכוס בתחילת האימונים. דבר אחד !כטוח, לא

נעלה ,לשחק עם פחות נד11 שחקנים".
אין מה . לומר, הבחור אופטימי, או ובפחות מנסה
מרכוס וגולדברג <לא ימשימ, קרוב לווהאי בפתח־תקווה."לשחק .יאותה" כך — אעילו שהאהים מכנס, ברדה,

"המקום הכי סימפטי'
,דווקא יש לו רקורד בפתח־תקווד,. שתי העונות ה-
אחרונות — הלוואי תמיד על המועדון המלאבסי. מה
!באמת יש לאדם שפוי לחפש שם עונה שלישיות ו
ממשיך !ללמד סניגוריה על. המועדון."בג'ונגל שיש מסביב, זה המקום הכי סימפאטי" — הזא
מעניין. מזישיק: מאירי לא מכין את הקרקע. ההא •
לא 'מפין סיבות מקלות אס ומאשר יצטרך לקום וללכת
במהלך העונה• המלה ,;הנהלה" בשבילו אינה קיימת.

בל הזמן בגוף ראשון רבים. "אנחנו החלטנו, אנחנו,
חושבים, אנחנו אהראים". משוע כמו תשדיר שירות

מפורסם•
את מוישיק מאירי אין מפחידה העיובדד, שהוא יחץ
גם עפ הסגל הקיים עתה. "הבאתי בחשבון את פל,
האפשרויות — לפני שהחלטתי להמשיך עונה שלישית.

היום אני מוכן לטוב ולרע" — הוא מסביר.
שלא יהיו אי־הבנות. למאירי זיין שופ דעוה נגק
רכש. .להיפך, הוא מצדד בדבר, רק שיהיה בתבונה.
? זאת לצמיתות. אסור שיקרה מצב כמו שיש לגו השנה"."דבר ראשון כשרוכשים צריך להשתדל ולעשות
אחלי דווקא עכשיו צריך !באמת לבלוע »ת הגלילה

המרוד, שנקראת שחקני רכש ולרוץ עפ המקומיים.
מקביעה זו מסתייג מאירי. לדעתו, דווקא הנאמנים
ביותר מקרב שחקניו לא גדלו במועדון. "תן לי עוד
עשרת אלישע ולוי ואני מסודר, והבחור הזה גדל בבית-
שאן• גפ מוישל'ה מרכוס וגסים בדדה הם חוויה לכל.
מאמן. עם ברדה אמנם יש בעיות כספיות, אבל !םשגתיים
שעבדנו יחד היה !תענוג• בך שלא 'בשחקני הדבש

טטונד, הבעיה".

"כולם יקבלו הזדמנות"
והוא לא מרגיש. אשם •בכך שלא טופח מאגר ש!ל,
שחקנים כשרוניים מתוצרת-בית. לדעתו, אפשר לשאוב
מבאר שיש בד, מים ולא .מבאר יבשה — וזה היה
המצב בפתח־מקווה. "תראה, 'באחי לפתח־תקווה וגיפיתי
לשלב את *בי גוזלן ואיולן ז'אן. שנה לאחר מכן
הימרתי על חיים שעשוע שהיווה את את הפתעת והעוגה
מבחינתי. רציתי מאוד לתת לתמיר דניאל וולטל בניה
לשחק, א0ל התקנון לא !איפשר מפאת גילם הצעיד.
החזרתי את אודי פוקס לאחר שלוש שגים ששפת

מכדורגל. הוץ מאלה, פשוט לא היה אף אחד".
גם היום, בעונתו השלישית, אין מאירי מתכוון לח-
רוג ממנהגו. הצעירים או המקומיים לא ישחקו בגולל
עובדות אלה. "אצלי ישחקו הטובים ביותר ולא משנה
הס• צעירים, מבוגרים או מקומיים. הזדמנות להוכיח אם ?

עצמם •יקבלו כולם".
למוישיקיא מאירי ואין מפריעה' העובדה שבקצב בזה , •
של חילוף ^חקנים לא יישאר ©לול מיבנה ביום שיעזווב

את הקבוצה. מבחינתו, חשוב ההווה. "גם 'בך בל מאמן
שיגיע יטביע את החותם שלו על הקבוצה. אם אצליח

לשלב העונה שניים מהנוער —יארע שעשיתי את שאי".
זהו, באנו אל מאירי בתקופת "זיפת", מה שנקרא.
הוא יכול ולהאשים, יכול להתנער מאחריות, יכול להבין
את הקרקע אם העניינים לא יתנהלו כדיוק במו שבולם
מקווים. אבל הוא לא עשה את זה• מח שנקרא —
ולעזוב את פתח־תקווה כל-כך מהר. "מתי אגודה מחליפה"שיחק אותה גבר'' עד ה0וף. חוץ מזח, הוא לא חושב
מאמן ז — פשהוא מתתיל להשתעמם ובקבוצה. במצב
,שלנו, השחקנים מתתלפים כל עונה, בך שהמאמן יכול

להשאר".

מי מפחד מבריטניה
6 ג'ון לויד , • . ג'רמי בייטס 9 סטיפן שאו

לנבחרת ישראל בטניס, שגברה על אוסטריה, יש סיכוי ^?\ להעפיל בפעם
הראשונה ל"ליגה העולמית" אם תנצח בגמר האזורי את הבריטים שאינם

טניסאים מצטיינים
**ת סדג'יו ליכדעסקי

השלכות חיוביות הפות יש לג8הון הםכו'חה שה-
שינה ישראל על אוסטריה בגביע דייוימ ושהעלה
אותנו בפעם השניה •ברציפות לגמר האזורי. מןנבהרת
של "שהקן וחציי" עבחני לנבהרת של ?שלושה שתק-

נים ו"חצי"..
!שולמה גליקשטיין בביר אינו עומד לבדו במע-
מסה הלאומית הזו. הוא יבול •להתחלק !בעומס עם
שיתר פרקיס ועמוס מנסדורף, וגם גלעד בלום הז'ניוח
בימכביד, שחמתו כשחקן טניס גבוד,ד,. ,אך כדי לייצג

את ישראל ייאלץ להשוגלמ קוזדם כל על עצמו.
או! תהדר לגמר עשינו בשנה שעברה הודות
למשהקי־בית בלדד- היצתיי על מיסטריה הדכיזז
שגם בחוץ שהקנינו יכולים להשע נצהונות רעובהה
זו חשובה ביותר לקראת משחק הנמר שייערך באנג-

ליה בין ה־4 ל־6 'באוקטובר.
דימיועש הוזז נגד בו־יטביוז אינו חייב להפתיד
,. הבריטים עשו לגו טובה גדולה כא־ אותנו. לדעתי
שר סילקו את שוייץ 'ממשחק הנמר. סיכויינו נגד
בריטניה 'טובים בהרבה מאשר •נגד מווייץ. כי הברי־
םיס עודם מחפשים את השתקן שימלא את מי}ו'מו
.1936-1m של פחד עדי, אלוף ווימבלדון בשנים
ישהקנם הטוב געת, ג'ון לרד, בן 31, הניע לשיאו
בשנת 1508, באשר •דו!חג 24 בעולם• היתד• לו נסיגה

•עד למקום 356!('!) בשנית 1980. אך הדרות לחצון
עז לווזהר אל עצמו, הצוליה בשנים האוזדוזנות להת-
ברג מהדש בין ה־ס5 ההאשזזנים והיזם הוא תופס

את המקום ה־34.
;הזהב", ־מאו י התחתן עם כמז אוורט, •לויר, ."ילד
אהוב במיוחד בארצותיהםרית. ושם ב"פלשינג מואדו"
הפגין את יכולתו הטובה ביותר בשנים תאחחחנות.
משחקו אלגנטי ?ואגרםיווי, אך תוסר הבטחה הפוקז•
אותו תכופות, מונע 'בעודו להתקדם בדירוג ולהיות

שהקן גיביע דייויס שאפשר לסמוך עליו.
•על המקום תשני :בדייוים נאבקים בבריטניה
•שני צעירים בני 23. נ'רטי כייםס, (135) ושטיפן
שאו (138•). שאז השתתף בתהתה שנערכה בירו-
שלים מ»»דיל, ?as ני5ה את יבלום 6—2, 6—2, והפ-
מצליח . סיד לגליקשטייו 6-3, 3—6• בייטם, שהקן
מאח־ בתחתיות סבב. ניצח אשתקד את פחקיס אך
אין לו הישגים 'בתהוזיוות של הפרם הגידול. ביגןשהק
הזועמת משזןפים פעולה בהצלחת שגי הוותיוקיס לוין־

וקולין דאוגפוול.
קשה מאוד להעריך ביום מה יהיו יהםי ומזהות
בינינו לבין הבריטים בעוד הוךשיים, כאשר חג"ע
שנדי לשבור אמ המחסום המפריד 'בינינו לבין הע-"שעת האמת", אך מה שבן ניתן לומר כיום הוא
לית של הטניס העולמי יהיה על חכחםבים הישר-

אלים לתת את כל הנשמה על המגרש.

הע\«ד1'<ם <וצ<או הון על בקר־־מקבלו גם גל<קש?ח*ן
מאת אלכם דורון

ושייח'ים עחבים, מפל אתי וזגופש שיל מעחב-ואוימ&ווז, !הומואים
לשלם כל מחיר ובלבד לראות בפעולה את אלוף ווימבלדון בוריס
.בקר, ייהיו ביציע של מועדון .הטייט 'מזיצביוזל, אוססריה, .בטורניר
בירלאומי שהחל אתמול ובו. משתתפים נם... שלושח טניסאי נבחרת
ישראל, שלמה גליקשטי'ן, ש/תר פרקיס ועמוס מנסדורף. גלעד בלום

נסע לתחרות נוער בגרמניה.
ותעתון ה!נמ4הב־גרמני "בילד אם זוגטג" מטר אתומול, פי חטורגיו
מעורר התעניינות גדולה במיוחד נין "אנשי הכספים חעשיריס
.חלק מחם משלמים בהמחאות מחמזרח־חוןיכו'(". עוד מסר חעתון כי

"בלוקו", בדי להיות במה שמכונה "פסטיוול בקר".
מארגני הטורניר נאלצו לבנות יציע נוסף על זה הקיים עבור
250 מכובדים והדגישו כי המקום מסוגל לקלוט עתה 4,000 צופים,
Z00 אגל 20 אלף, אם לא יותר, רוצים לבוא". את חטותיר יסקרו.,
עתונאים, בעיקר נוכח ההתעניינו בבקר. אשתקד, למרות שבאירוע

זה נכחה הנסיכה קרולין ממונקו, חיו רק 100 עתונאיס.
עוד מסר העתין הגרמני, כי כלפי בקר נמתחה ביקורת מצד
.לשלם פוליטיקאים שונים על שהוא עבר להתגורר במונקו ובלבד שלא
מיסיס גבוהים. העניין כבר עורר ויכוח פוליטי' חריף בגרמניה ובין
.המבקרים העיקריים — דוברי המפלגה הסוציאליסטית הגרמנית.

— אמר ידר בית"ר ת"א, אבנר קופל, ;במהלך דיון
בביהמ"ש בתביעת שי כספי לקבלת שחרור מבית"ר

מאח: נורדבי רוזנבלומ
בית־המשמט המחוזי בת"א, יפסוק דק ביום ששי בתביעתו של,
הכדורסלן שי כספי, לקבלת שיחרוי מבית"ר ת"א. במהלך הדיון
הודיע יו"ר בית"ר, אבנר קופל, כי הוא דורש 40 אלף דולר ממכבי

חיפהומץרת כספי.
בשעת הדיון הועלה שמו של כוכבה הצעיר ?של מכבי ודא, דורון
ג'מצ'י, כאשר קופל ציץ כי עבוד ג'מצ'י קיבלה מכבי ר"ג 150 אלף

דולר ממכבי ת"א ולכן 40 אלף דולר שהוא דורש אינם הרבה...
שימו של דורון הוזמ' בעיקר עקב העובדה שנציגתו של שי כספי
בתביעה היא... רוגית ג''מצ'י, אחותו של הכדורסלן, העומדת לקבל
בעוד כחודשיים את רשיונה כעןרבת־דין. פרקליט בית"ר ת"א והיועץ
המשפטי של איגוד הכדורסל, ער'ד צבי יפה, הגנו על תקנון האיגוד
והביאו כדוגמה כמד, שהקנים שהועברו מקבוצה לקבוצה תמורת סכומי

כסף.
if נציגי הליגה החדשה בכדורסל, ד,"אמ.בי.אל." עומדים להציג היום
, אמצעי התקשורת את תכנית משחקי הליגה לקראת העוגה לפנוי
החדשה• יחד עמ זאת גודע, כי מאחורי הקלעים נעשיט מאמצים

לפתור את המשבר בגושא הורים בכדורסל
if גוב ואלאפ, הכדורסלן חאמריקגי (כן 23, 2.10 מ')' שהגיע מפנט־
לואיס למבחנים באליצור קדית־אונו, גילה אמש יטלת אישית גבוהה
במשחק המבחן נגד הקאדטיס (7a-«5 לק. אונו). הוא קלע 45 נקודות

ומנהלי הקבוצה נוטים להחתימו כשחקן הזר של הקבוצה.
צו אוסר על זלוטיקמן להופיע בחולון

טי» ימתן הללי
כית־המשפט המחוזי בחיפה קיבל אתמול את בקשת הפועל חיפה
לצו־מניעה זמני שיאסור על כדורםלנה הבין־לאומי של הפועל חיפה,

חיים זלוטיקמן, ליטול חלק בכל פעילות בהפועל חולון.
הדיון המשותף של שגי הצדדים בבקשת לביטול צו־המניעוו

יישמע ביום שלישי הבא בבית־המשפט המחוזי בחיפה.
הקאדטיס נכנעו לקרית־אונו 78—84

טי™ יופי דתנצדג
כדורםליי נבחרת הקדטים נוצחו אתמול במשחק אימון בקיראזן
.(411-142) 6*-TO בידי העולה לליגה 'הלאומית, אליצוד קרית־ואוונו
: הרכז אורן משורות הקדטים חסרו שלושה שחקני־מפחח פצועים
שמר, יריב גינדין ויצחק בהן. הירבו לקלוע לקדטים, נדב הנפלד 25,
אלי הבר 19, ואחיה מדלנר 10. מחר יקיימו הקדטים משחק אימון נוסף

עם מכבי רמתיגן באולם הפועל תל־אביכ.
if הפועל חולון מינתה יו"ר חדש למחלקת הכדורסל — מאיר מאור.
תוך 10 ימים אמיר להגיע לחולון שחקן זר שיחליף את קלרנס קי,
שהופיע בשנה שעברה בחולון, והשבוע קיבל הורעה שהוא אינו

ממשיך בקבוצה,

מכבי ר"ג קיבלה תמורת
ג'מצ'י 150 אלף דולר

הפגנות בבריכת־המריבה
לא הפריעו לקבוע! שיאים

מאת אלכם פרלםמז־
השחיין אייל שנויגמן, מ-
נציגי ישראל באולימפיאדת
אנג'לס, שיער אתמול את שי-
או הלאומי במשחק ל ־100 מטר
חזה כבריכות קצרות. בתחרות
שהיתה •לתל חנוכת "כריכת
המיזיהה'' ברמות, ירושלים, ק-

בע »־יל 1:05.4 דקה.
בתתמת נקבע גם שיא נוער
חדש במשחה ל־50 מטר חתירה,
בידי יוסי אפל ממפבי קרית־או־
נו, T3.24 שניות. ניצת במשחה

ניר שמיר, 244 שני.

זוהר וייס חתר 100 מטר ב־52.9
שניות. האולימפית הדר מבינ־
שמיץ ניצחה ב־100 התירה,
1:01.2 דקה, 4 עשיריות לפני ה-

ירושלמית עירית גלוםקינום.
!פתיחת 'התחרות, ובעת ש־ לפני
ראש העיר טדי קולק הנך את ה־
בדיבה !וקיבל 'בגיד־ים כשי מילדי
,חמות, התקיימו !שתי הפגנות. ב-
אחת מהן השתתפו אלפי חרדים
במדים שהורים, שהפגינו נגד

תנובת הבריבח. !במקביל ד'&גינו
' כעד ה- מאות רבות של חילונים

מתקן.

if רשת הטלוויזיה "שי.כי.אן."> המשדרת בקביעות לכל ארה"ב את
תחרויות ההיאבקות החופשית שנערכה בדאלאס טקסס, ביקשה מנציגים
בארץ לדחות את הקרב "אני נכנע" כין קרן ואן־אריק וכרים אדמם
?שער' 20.00, 07י שעין ישראל, כדי להעבירו בשידור ישיר באמצעות

הלווין לדאלאס בארה"ב.
if המנזיהמנדוויל שבאנגליה, נערך השבוע טקס הסיום של התחרויות
הבין־לאומיות לספורט נכיט, שבהם נטלו חלק כ־700 ספורטאים מ־34
מדינות. משלחת ישראל צברה בתחרויות 3 מדליות זהב, 7 בסף ר8

ארד.
*• נבחרת הגייט עיל ישראל באתלטלקד, קלה משלימה את הכנותיה
לקראת השתתפותה באליפות אירופה שתהיה בשבוע הבא בבלגיה.
הנבחרת תכלול את האתלטים יששכר גבות, נחמן וולף וציפורה רובין.
שלושתם זכו בעבר בהישגים בין־לאומיים נכבדים. (אכרזזפ תשובה)
*? אתון השפודגו הערכי המליץ אתמול בראבאט לקבל מחדש? את
מצרים לחברות מלאה, זאת לאחר שהיא הודחה מהארגון לאחר.חתימת

דוחה השלום ע0 ישראל ב־1919.

יו"ר מכבי יפו נסים בךנוו:

מאת אלכם פרלממו
משכר כלכלי !חמוד, שעלו־
לדת 'לחיות לו ג0 וזשלכות
מכבי יעו. המצב וזגיע לידי סימקצועיות, ©וקד את קבוצת
יעביר את האימונים כצורהמאמן משה (,,מוצי'') ליאון20 כדוריה חדשיב, בדי '8ווז־שלאגודח איג אמצעיה לרםזש

תקינה.
בגדי ?אימון. הומות החשמל ודד?מסיבה זץ«ה לא נרכשו עדיין
לא ,שולמו. מעבר לבך — לפרן, ן ן
שישה כת־רגלניס הביעו את הת־
בתתתייגויוהיה הבספיזות אליהםמרמרותס .על כך שתפו לא עגת־.

,החולפות יו"ר האמדה, נסים בן־גון, אי־נןחעמה
̂^י <«ו צריכים ?לל&ת •בלימתשד אמש את ?מהבית העובדות עפ מצעי גרב, ולשדוד בנקים,,

בדי להסל m הגדעוגות משנים _

«יטןן של אי- עמת" — אמר לי
רוניה צורבת. \ו,בץ עלינו הוב
.של קרוב למאה &לף דולר מעו-
נות קודמות, החל מאי תשלום
.עבור ג&יזנה של הקבוצה למחנה
!איגזעים באוסטריה גשנה 1983,
דחך מעות מהחוזה שגעשה ב--

זמנו עם דוד אמיגה, ועוד".

החד בךנוו הוסיף כי בעתה .
לפת, .שבאמצעיתה גםל את שר־
ביט היו"ר בפועל, הוא עזר ל־
יפו מכספו. ,,נוצר דהשם שיש נ-
סים 'בן־גוין, וכולם מסוהרימ —
אך אינני יכול להעמיד לבדי
את ,האגודה על הרגליים גיךי־

 ̂
שנה".

"צריכים לשדוד בנקים
כדי לחסל גרעונות יפו"

,הפועל' את הנסיעה...".דוד שמייצר יש "פתרון": "אנחנו נצא לחו"ל כאחלטיפ... אולי אזכפבוצת כדורגל לא מאפשרים להפועל ת"א לצאת לחד'ל. למאמן יאשר מרכז
אתר שאתמול .יצאה לחו"ול ה רעיון" הזה צץ !במוחו של שווייצר, ̂ו

משלחת של 12 אתלטים, למחנה אימונים...
תוודות נגד קפריסין ז עושים צהוק מכל הספורט בארץ עםאיד לאתלטים שלא הביאו לנו שמו הישג, נותנים לנסחו בשביל ההחלטות האלה" ~ מתרעם שודיצר.איז־'
ההסתדרות ויבקשו לכגס את הגוף יד,זד" שהוא החליש על איסור"ייבים רשמיים של מועצת פעלי ת"זג יפנו לוועדה המרכזת של

יציאת קבוצוה "הפועל" לחר'ל?

שוייצר: נצא לתו"ל כאתלטים...

?12: vH k̂ SSw
BBBBt^^^m .̂'* ^̂ BP^̂ WH Î ĤH^̂ ^
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BF ^s ^^s ^Ba

לרוכשי
כרטיסי מנוי
ל-4 משחקי
גביע העולם
באיצטדיוך
רמת-גן

היועץ המשפטי של ההתאחדות לםפורט:

העברת יוםיפוביץ' חוקית
מאת ברוריה ביגמן

היועץ המשפטי של ההתאחדות ל0פור!ס עו'מ* צבי יפה אישור את-
מול את הוקיוית העברתו של מיעאל (מיש,ה) יוםיפוביץ' מהפועל רחו-
בות למכבי חאשון־לציון, זיקםע שיש לרשום אחתו בשחקן מן המנין

־לציון. באלופה מראשון
ועז''וד יפדו קבע אתמול, בי טופס ההודעה על בעלי וכיח התימה
!מטעם 'הפועל החובות, שהוגש לאיגויד בסוף החודש שיעבר, הוא המחייב
את הקביעה' ומאתר שיוסיפוביץ' המציא את ההתימזןת המתאימות אין
כל צודך בחתימה נוספת של הכז הענף במרןסז הפועל, אבי קמינסקי.

אלופת הכדוריד נגד סגניתה בנעילת הסיבוב
הגרלת משחקי הליגהץ הלאומית בכדוריד שתיפתח ב־9 באוקטובר,
. הגדולות, בין האלופה מכבי יאשודלציון לםגניתה קובע שמיפגש
ומחזיקת הגביע הפועל רחובות, ייערך רק במחזור הנעילה של הסיבוב

הראשון ב־18 בדצמבר, בראשון־לציון.
החרכי של פ"!ת, בין מכבי לוהפדעל, יהיה י במחזור השני (16 '
; הדרבי של רחובות — במחזור ה־4; הדרבי של ראשל''צ באוקטובר)

במחזור ד,־7 יהדרבי של ר"ג במחזור ה־9.
! יאלה משחקי המחזור הראשון: הפועל ראשל''צ — מכבי נתניה
מכבי ארזים — מכבי רחובות; מכבי מתיקין — מכבי r,"s ; ד,«וע7
; אליצור הרצליה — ; הפועל רחובות —. הפועל ר"ג פ"ת — נו־ף-י־3ו־

מכבי ראשל"צ.

* * *>
יעקב שנדלר (39) מונה אתמול למאמן הפועל חתובות. סנדלר
וחוזר לקבוצה אותה אימן לפני 6 שנים וזבה עמה באליפות וגביע.
למסלול".. אמר ©גדלד, שיחל מנבזזחתו ביזם וי."עזיבתו של ימזיפוביץ' מהוות עבורי אתגר עצום להחזיר את הקבוצה

ההתאחדות אמרה
"לא" לפאבירול

ההתאחדות לכדורגל דחתה
הצעת קבוצת פאנירול מאורו־
גוו»י« לשתק ג»דץ נגד נג-
מרת ישדאל בסוף חזזדש זה.
ההצעה נדחתה בגלל פמיכזת
ייי ל«ז־עד המשחקים ב־ הו̂ט
י,דם גביע זזעולמ נגד נזאיוואן

<3 בכםטמבר).
במו גדהתה בקשתה ?של עירית
חיפה לעמך משהק הגיגי (לחנו-
כת איצםדיון קריית אליעזר) :בין
נבחרת חיפה למאםטריהט מהוי
לגד !ב־10 בספטמבר, !בגלל •שיום
לאחר מסו אמורה מכבי חיפה

לשתק •בגביע ליליאן.
if !כיותאהדומ לכדורגל מכינים
כתב הגנה נגד התביעה שהגיש,
ארגון השחקנים 'בבית הזיז להו־
־ זים raw ,an*m ההחאתדות ̂ז
כדורגל .היא והנתבעת באשר ל־
ותקנון,שהקגי ד,ו»כם ומעימימ נו־

!שפים בתקנון ההתאתהות.

הנבחרת התמוטטה
(הון• מעמיד 22)

&ד. שהיד. ?טוב בשביל מיל יבול להיות סוב גם מובילו. הוא דהו־
באגף השמאלי, ראה את שאויבקת על קו ד,־16, מסר לו לאחור, ושחקן

החוד הגרמני לא התקשו. ^דגגיע את אדיה ויגיב ג»לישית•
» *דייז לא יגזוה הרוה ממפרשי חישראליפ. 9זזקד, ה־58 ניהלו
םיגי ואוחנה מסירות כפולות, והחלוץ הירומלמי שזנש עפ הכחר. חלף

יעל פני שני מגינים(השמני, דההשיות נפלא, 3י-&.
אבל 0עמר דלמיים באד. התקרית שהיתר. ללא םנה ..יה?* ««י.י
:«ז !•5 ייגמל הישמזלי". !ז«ו«י מזק כי יעקב אקהומ («חד מן הכול־
ד את בעי0ת טיס בנבחרת ישראל אמש) המדל את סיייגמ. מממ ̂ב

.2r-4 .ד,־,11 ללא יומי
לאווותיס השאפתנים בכחול לבו גימנה עיר הודגגות לתקן את
ומעוות בהקה ה־66, לאחר *ניעת יד מל הבלם האחידי שדינץ שעלתה
למיגשנגלאחבך ^^פגדל גזמליך. אבל מלמיליואן ראה כיצד הסדור

החזק •שהוא מגט מן "הנקודה הלבנה'' נהדף בידי צידה המעולה.
גותסיה היסתה על ברזל המוראל ומיפוף של ישראל מ»ח־ חס
וכעבוד » שגיות העלה דאן *־$-2 לאחד פרעה של פרזמוק מימין.
שגיאה ממורד, של חביב בדקה ה־*8 עלתה לגבחרזמו בשער ששי מרגלי

פיל.
וריןתייפ מהפיום נגח ארמלי את שעמ ?ממי וצימק ל*6-3 לאהד
עמדו! הכנה סובה של אפרים ארביב, אד עם שריקת הסיום כאילו
̂,בעל־בתיזת'' שלהם יגיגני את ד,אקורד י'גורפ הדגישו הגרמגים את ד

ר,אז?תן באוזני ייןיהאל: שער נוסף של מיל שקבע 7-*
מאמן נבחרת ישראל, יושן* גזיחנווביץ', א6ל לאהד וימעזהה כי
"אין זו בושה. גם הכוגות גדולות כמכירות לפעמימ כאלען *ומלל".
הוא התייהמ נט לטפלד, מפסגה סינשנגלאדכד «ענכד. לא מזבן,
יוהי. יוסל'ה ממיז• כי »בורז8*ה היא קבמה  ̂ 0-»5 כנוודגיד
יוגאת 0ן הכלל יאנומו ממשנו יוש הלש )כמיוחד• mrpn• הישראלי
דונ איכד ידזמ? ל8דכז ממרה מרטגי«»9י» יממיה, הו ומזה ̂נ

«י«סי; א'ןהויץ, סיני (דוזגמל, 60), פלמיליאן, מורק («רב̂י »)rtrim item •j בהרכב וזגא: חביב,• שימי, אגי בתו, במה,
אתגלי, אוחנה.
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חילהר"תיאגזרוו tar הת»א0ר»ן RB הת"אטךע הי UB nnxpn <ws ntyyi העירוגי ר.̂ל

מ' תימה »»w*1a mxn, *CCBS rn*r :איי וזעדסה והטיות—
at •SJST^& Ŝ'w *UJS " S? »" «ל"י««?

'̂ ?rnSfaojo1! ; ־^  • יי" a' 8־" מ'י י־־
as 'fi on

(rrS APRS> פ™* 1a8 «ייר 7.8 ב־30&נ יב־mV%i"J!!. BOW TTWSrt2030 " זמחנ 8& כ-ram3030 הראמים של י ,ww&12m.tw '"1ליי8 הי?־? י?ב 0*יי*
9 ל»נת! עי *»ג onW:»W nut.ti,1»וע && •י גותי 7JB ן»י»»חוו ttttpn* «ו« w >nna' ,כדי.Dianora «יכ כוי. ר.?ו*ה 296071 9לצד 1 תו»שמ row י , 6TO56/7*ם ה' 8& • מוריש 10.8

X^H^^^^HHH^H^^^^^^ v̂ » dMf ŷ n̂HHH HI J n%—-n? '̂()  ̂ i^F ^^ ?̂MM^̂ * MHLBBEK*HC»BCn B̂h

. BBr t̂c B̂B^ B̂? • wl^Fir '*?? .: : i j tiBBOBiM^'̂ i;? HH +?:. '̂ 5̂S!K ĤB(CS^̂ BBSSSL?3B£1 J^̂ P!i~%^ |̂9| ?•MCK ? w ^̂ B"Si ̂ u־" J''N MBW JBMII ,:SjBf ':; , âBBKftaB 3̂yWB^MBMEWP*TaHr

^^HElBaSiifiiSBBSE י v̂  ̂'̂ T^̂ ?̂ ''̂ HP B̂ Ĥ^ Ĥ^̂ ^̂ ^BL Ĥ ^̂  ̂ aiitiB—?11 BB^HIH Ĥ ?̂^^^ ?̂ ĤB B̂ ^̂ ĤBU B̂HN ĤP

H^^^^I kflB י A tej^jB^ B̂3Q n̂H ̂.I ^?Ji ? 3113 E83HBk י ̂. ^̂ 6nHL
̂^?? ^HI j^B«i!38HH&IH!^faHB Ĥ6S -aH י l̂ ^̂ n WBf nWHl1 IBillC^Hft H^HH f̂fiRBBBH י HHGBS ^ «̂F/ t̂fH^^n^fS^lA JJMffUm^ VHH

^̂ B B̂BBBB M ŜSB^̂ B̂BB B̂BB M̂ *V^̂ T̂ V̂ Q ^^^W P̂BKf ־̂' /̂.̂ sy '̂iP'B f̂BiiBrmMK - '*BKciiHI

^̂ B̂B r̂̂^̂ m ^̂ HHH B̂ ĝ
n ĵ »̂ î% 

'JT JBBH ĤBBM 3 MB
B ^Â T̂ B̂SL . B̂ '̂J ^ T B̂I &J\ ־'־'־**''̂ l f̂lP'fl^̂ f̂lflH^̂ ^̂ BfH PV

S^HBBHHHtDBDSESuSQ^SCEHHBHNtfHRSIilHC X MV B̂ Z AD rs^H^SHA 1L> ĤBf \ !/'" ?̂ ÊBiJHHB&i^ f̂eucSH

למלמו מיוחדים HI שני '
Bfl במחירי מנצע ־ לקוראי //מעריב"

'
:fc >^ L": 31 מם מחוף 

* J^A-
JU. 

 בפאריס,
 יום

8 ז
/c־~ ^̂

sSmBSB אל חוף באדה"ב '5 לונדון וסקוטלנד ^
̂^י ן Ĵ 

 בלבי

'.|@l̂||p ב־2,385 $ 949-3 $ בלבד!
טיול אתד במסלול בלתיישגרתי הבולל את: פאריס (5 הטיול המקיף ביותר במסלול הכולל גם את: הפארקים
לילות), לונדון(6 לילות) ושבוע טיול בסקוטלנד הגדולים (ילוסטון, פארק צמו, קניון הבדייס); מפלי

* הניאגרה; איזור "אלף האייט* ומונטריאול
בתי מלון מדרגת א' ותיירות טובה. * .

* בתי־מלון מדרגה א'
ביקורים מיותדים בעמק הלואר, ביורק ובאיזור האגמים י ? *.

באנגליה. המח«ו מלל סיסות לאוה"ב ותורה וטיסות פנימיות בארה"ב.
? ? • * ־ ? * . ? •

.26.8 :I .25.8 תאריו יציאה: תאריו יציאה:
,.vm סודס" \ • ביצוע הטיולים:

0: //נוועךון מץי«לי מעו«ג", מערכת למעריב'/ וח" קדאנו 2, ת''א * טלי 03-439207. פ̂ד

J/lrgc )̂ va2' ^SJ Û^anTiû6/ אחבחלח/5דו1. עויר*
באמסיתיאטרון של m»?w3! «וט*סים: בקופמ ממיאי(

בד«ונ-אגיג,יח' הארץ,ג«שר1"חדרן̂' הא1ץ
זגייגר אמ^יריל̂י 2,בממ'יש, גו־ח' האונ«בר<זיטח

כ"גגאגז1שגד'מ,10ג»גוטט משרדי הכרטיסים
שבימ»א-י0ו . ̂ל 198s, בש«גמ9.00געיב. חממיר: 0(7̂,0

ישיבה '־" על חןיעוא. חג«ח ־- (<»CwMimwn t 5,000 ש'•
tmm» במגרש מתגייח. של

־
הארץ. י

I ("יום רביעי הגדול")ויליאמ קט f f p  BABY ''%Jm
H TOUCHSTONE FILMS presents BABY ?SECRET Of THE LOST LECENC־ ?

H MuiicoyJERIWCOlDSMrm D1""or 01 p>n(«08'»l>v JOHN ALCOTT.BSC wnntnoyajFfOI!0& ELLEN CREEN H
H E<«"i1vt»0<1u«, ROGERSPOmSWOOOE »«»«>,JONATHANTWUIV ^!,KtwDy B.W.L. NORTON H

Hj (בבוקר) ימי חול 4.30—7—9.15 ימי חול 10.30 H
? ימי חול 5—7.30—9.30 4.30—7.15—9.30 ?

1^"??*  ̂
1 וו ווו י בשיתוף עם 1  ?Hf???wSn rs־' Wfo'™*\!&3y 7 תדאב"ב»̂

L&ikirtsEJK
מכריזים על

תחרות לגילוי
כשרונות צעירים

בשטחים: נגיגה, שירה, קריאה, מעותק,
מחול, פמוומימה מגוי.

למצטיינים שיופיעו בתחרות הגמר,
תעניק ועדת שופטים מיוחדת מילגות

להמשך לימודיהם האמנותיים.
המעוניינים להדשם (גילאי 14 עד 18 בלבד) יפנו
בכתב אל .מעריב לנוער' תיא, ת.ד. 20020. לא
יאוחר מי10 באוגוסט 1985 ויציינו את גילם
.לומדים ופירוט כתובתם? ובית הספר בו חם

הופעתם.

II לידיעת
תושבי הדרום
|10!ך "מעדינ"

לקבלת כל
תוג' מודעות

»1יעוז$ הלוח
החדש, מגו"ם

«עד«ב למעי ואמ,ל"מעריג'/
בל הספרים

מקליטים וקלטווג«"ס«ר«» מעייג"
פתוח כל יום"הד ארוני"

מ־8.00—19.00
ברציפות.

קק''ל 90 (ליד פסג'
ציון), באר־שבע

0J7-37ISJ :טלמזן

כתיבה בםכתה
בב«*ס למסחד

"רימוו"
tt'n דח' ד«זגמף 85
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UM nnxpn gs nty העירוני חיפה n̂ !̂?ר.א

'"™*̂ M 2̂ה«חב 8& • *ם ד' 18 ומיונ 8& • יו8 ד.' ss ד.0ו1נ M סז'וזז 1גTtarm ?6"י 'ל** ?S,?̂. ח*'?15!?̂ל m* 3un 1!« «י •* ~ "* «* . ?'""י) Sr>.  ̂.»3ר!
1?י שוליים קמזיפ ™י הי*י*

?"* «SSL Ŝ!? מ"אמינמ שי י WW
aojoי "™ מזי *7 1630-3 «־ (j"j» jipwa> ט̂"
arwa oiansa. כיי 'oo >nna העוזב 8& .י מתי 7.8 המיאםחון ההאפי'י •י»י

,sxsr» :.-*ביזו naswi 1&• 9 י*נייל עי «V. <!קי«! neew tisfta S96071 מ*ו n n*650956/7' 8& » פו1-ש10.8

B̂^̂sBSB Ât^^ B̂ ^ B̂t ,.{ T̂JT? Â - ̂"ייי"̂' ̂^k * ̂ן P ?̂nl |̂̂ ^̂ HBB |̂ĥ J K̂ Ĥ 3̂K3^ V̂C R̂l"'Api

ĵT V̂^ l̂ Ĵk^^BHr - r-^/ -̂T Y p̂ii' , -A. ? ן . ^^^^HK^^»IIHIH^H^V4EHJ^^9iMaHKnBB

B . ן |l B£££ n̂^ ĤHHnfiR9HNQfl^^^^ B̂'̂ HIH^ B̂S^&yS2jBP

B̂BBB B̂b*. 1-,",*־ יי""יי''יייייי"י ?M ן HSBH^W ^*Mf ij L,sLm. !BL j M l B t i B B B B B B B  f̂lfc־jHr
? B̂KSF Ĥ  ̂ -.I*MP$T%. ? B̂Tr̂ *• j י " BBrBB^־'̂ J9B*"" - rfSwjwBSjffwBB^^ &ט9
̂.'f^^K&T י '̂ Pr £t . M̂M L̂«ff I ĤEP ŵ J1'~ Bl:$WMMBnBff iBK^^ L̂-**£**bBBBmK B̂ t̂t£z 29p"flE

H^M8JL*̂ ^
HBB 

ĵSfflBB^ ĤH ŵHB Ĥ k̂n Vu^̂ î̂  ^̂ Â B̂fiH ĤP ĤlH ^ B̂  ̂ HE ŜMBHIRW. MBBBBBR.

vp M ii ^ f̂f Br JB89BEtiB BE Ĥ^̂ >̂ ^ &̂ '̂ bl f̂t ^̂  0* vv 3̂HHHfl!w!8HE^m

ĤB 9̂ ĤBBHp''v Mri/9iEtt' R̂flHHB 8̂SHGP "**̂ ^̂ P Ŝ ^" Ĵ^WPBtr '̂w/! ̂ Byft.SpwIP'WfiBlwra *rJOWr̂ ^  ̂JlfflfflC^P

J f̂l ĤHHiflMHflMflBlJIi '&î  ̂ !H ? ?̂ n J^D Yfll^SHHA W. ^ B̂ V̂ \ \/~*^rcnEBiiHflB«^^^HtX-£S?

91 PC FflUBBHT '. 1HHBS1V11

Hi שני טיולים מיוחדים
?B נמתיוי מבצע - לקוראי "מעריב"
jp  31 יום מחין* ̂-

* ?Jf-* <̂JH '18 יום בפאריס
-̂® ™""־"}/ S אל הוף באדה"ג '5̂ Êlisi"• לונדון וסקוטלנד
J X̂^"!בי2,385 $ בלבד & jjg |̂gi$.' י 949-3 $ בלבד!

טיול אהד במסלול בלתיישגרתי הבולל את: פאריס (5 הטיול המקיף ביותר במסלול הכולל גם את: הפארקים
(6 לילות) ושבוע טיול בסקוטלנד הגדולים (ילוסטון, פארק ציוו, קניון הברייס); מפלי לילות), לונדון

'* הניאגרה; איזור "אלף האיים" ומונטריאול . . - . * ותיירות טובה. . בתי מלון מדרגה א'
* ? בתי־מלון מדרגה א'

. * ? י ביקורים מיוהדים בעמק הלואר, ביורק ובאמור האגמים י
באנגליה. המהיר מלל טיסות לארה"ב והורה וטיסות פנימיות בארה"ב.

? 
? • ־* ? 

 י
*

:25.8. תאריך יציאה: 26.8: תאריו יציאה:
; ביצוע הטיולים: "אופיר סורס,' ,

2, ת''א • טל" 439207־03. פרטים: //מועדון מט"ל* מעו<3", מערכת "מעריג", וח" קדאנך

I '? ŴWWML BB־. JKlF*" ־"̂ |ך 
I ("יום רגיעי הגדול")ויליא0 קט Jp? gJ&BY ־\י, I
g ("בליידראגר")*יאנ y >V SECRET OP THE LOST LEGEN^|
B TOUCHSTONE FILMS presents י BABY ?SECRET OF THE LOST LEGEND" ?
B !wring WILLIAM KATT SEAN YOUNG PATRICK McOOOHAN B
H «,« By JERRY GOLDSMITH D!,Ktor 01 w6to»'»OM JOHN ALCOIT. BSC v,m>t" D»CUFfOSO& ELLEN OSEN H
H !«««"»«' ROGERSPOmSWOOOe ץס־""־סיוJONATHAN 1APUN D!,KI,DD V B.W.L. NORTON H
^B '?OX<^?^r camer«ov«R1F«K lewestMZt !« coiOfDvTtCMN icwOff• pfff»r,,ww,crw»,Tjc01 H

י"אלנגי" " י "אימין" . "אורגיל'' ? י . 1

 . __-"_ . , ן . י—

(/.rn '3m*3h1riHntw
גאממיתיאטרון tt0v1b *ro\ מרטיטים: 3קו0ת ממיאון

«זארץגר»וג-אגיב,רח' האחו,«ונשרד"הדיץ"
האוציברטיטהג"גמוצ^יש" גריזיאיי<1יידול90ו'גימר

כ"גגא«גינשמ''ה,0גבאו»סט משרדיהכרטיטינ*.
תי<*<& ע\ז9.00בערב. \זמחירי:7,000ש!ל31ח*בי ̂ב 9̂8§

*שיבה '־- על הדעוא. מג«ה - (עם ת«ויתתוש6 5/000שי.
גמגרש ההגייה. של מוזיאון

י הארץ. י '

pM^Kirrj i/LsmEM W
מכריזים על

תחרות לגילוי
כשרונות צעירים

בשטחים: נגינה, שירה, קייאה, משחק,
מחול, פגטומימה וגוי.

למצטיינים שיופיעו בתחרות הגמר,
תעניק ועדת שופטים מיוחדת מילגות

להמשך לימודיהם האמנותייס.
המעתייגים להדשס (גילאי *ג עד 18 כלבד) יפמ
בכתב אל .מעריב לנוער־ תיא. ת.ד. 20020. לא
יאוחד מ'10 באוגוסט 1985 ויציינו את גילש,
כתובתס' ובית הספר בו הס לומדים ופירוש

הופעתם.

לידיעת 1!
תושבי הדרום

! "מעד"נ" סניד
לקבלת כל

I תוג' מודעות

!

I M<1* MIMtH

כתיבהבםכתה
גגייס למסחר

"ממון"
מ"א, דחי ד<זמון 8$



Î ^ ĤH י ? '&*tfMlB^̂ ^B/ B̂B B̂B^̂ ^̂ ^̂ ^Bm!\ v& B̂^̂ ^¤ ^̂ ^̂ ^̂ ^BB^̂ ^B B̂B,'' *rfff !flSBiii1v*'f1 !iiJiSiiiiSBBiflM ^^^^^^BBB

Î ^HBH vlBw B̂^̂ Ŝi13^̂ B^̂ BBB B̂BBBBs B̂8i1!£th'!EiBlB^ M̂ B̂i^^^BB^^^ r̂ ^ ŷ ?y \*̂ ^̂ BI^̂ ^B^̂ BB B̂u Ĥ ^H^BK^^KI

x \X* B̂^^^^^^^BIB^ ŷ^̂ m̂ " *̂ tfHHHn^MiHBHnfl^^^Bî HHIBs^B^^^S B^H^̂ SIx s V̂I^HÎ ^̂ Ĥ̂ 4̂%<% »?^ &% \̂̂ ^̂ BB&E^̂ BB B̂B B̂ B̂B/^̂ B̂BMBBI B̂BBBL BBBI B̂BBt

v ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBBÎ ^̂ B^̂ BBIBBi B̂BB B̂I^̂
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I מיקי אלבין התכוון להעביר
m את בסיס פעילותו ללונדון

עם פרישתו מקבוצת אייזננרג התכונן מיכאל
(מיקי) אלבין לפתוח משרדים במלון "שרתון" בתל־
אביב. הוא ניהל מו"מ מתקדם לשכור משרדים אלה.
אבל לאחר שכבר סוכם על פתיחת המשרדים, חזר
בו מיכאל אלבין מכוונה זו. הוא התמקם זמנית במשר-
די קבוצת "מוניטין" וחברת המעליות '"נחושתן''. כע-
בור זמן מה, נודע כי הוא מתכוון להעתיק את פעילו-
תו לחדל, מתיר כוונה לקבוע את הבסיס לפעילותו
בלונדון. כצעד ראשון הוא יצא עם משפחתו לכמה

חודשים של "איוותר", כפי שבישר למקורביו בארץ.
כשהגיע לארץ, בשבוע שעבר, עסק אלבין בהחל-
פת הערבויות, שניתנו על־ידי קבוצת אייזנברג למפ-
בפתח־תקוה. הוא היוליף את הערבויות על "שרנוע"
בהתאם להסדר שהיה לו עם קבוצת אייזנברג. כאשר

הועבר "שרנוע" לבעלותו הבלעדית.

1 ארה"ב לוחצת באידופה
m למען ההדרים מקליפורניה

י'טראל אינה צריכה לחשוש מיצוא הדרים מאר־
צות צפון אפריקה לאירופה. לעומת זאת צריכה ישר-
אל לחשוש מלחץ אמריקני על מדינות השוק המשו-
תף שיאפשרו לקליפורניה לייצא את הדריה לאירופה.
דעה זו הביעה ה&רה לשיתוף פעולה של צרפת, גבי
קתרין לאלומייר, בפגישה עם שר החקלאות אריה

נחמקין, שנערכה בשבוע שעבר בירושלים.
לדבריה, ארצות הברית אינה מאפשרת כיום למדי-
נות השוק לשווק מוצרים חקלאיים מעובדים, והדבר
נעשה כאמצעי לחץ להסרת ההגבלים על שיווק הר-

רים מקליפורניה בארצות השוק.
האורחת אמרה עוד, כי "צרפת מורעת לכך שכל
נסיגה ביצוא החקלאי של יע)ראל לאירופה תגרום
לבעיות כלכליות חמורות ולזעזועים חבותיים בישו־
אל". עם זאת ציינה, שמדינות השוק חוששות כיום
מיצירת עודפים והן מסתייגות "מהרחבת עדיפויות
הניתנות למדינות ים־תיכתיות, מחשש לפגיעה באינ־

טרסים של חברות השוק".

I הממשלה במקום הוועדה
m המייעצת של בנק ישראל

ראש הממשלה. שמעון םרם, גילה כי נוח לממש־
לה לקבוע בעצמה את עיקרי המדיניות המוניטרית,
ולהחליט בעצמה על שיעורי נזילות של הבנקים ונפח
האשראי במשק, מבלי להזדקק למועצה המייעצת של

בנק ישראל.
המועצה המייעצת של בנק ישראל איננה פועלת
בתקופה האחרונה. במקומה פעילה ועדת־שרים שבה
חברים. מלבד ראש הממשלה, השרים יצחק מודעי, גד
יעקובי ומשה ארנס. הממשלה העניקה לוועדה זו
סמכות להחליט על גובה הריבית הנומינלית במשק
בהתחשב בשינויים בשיעור האינפלציה מחודש לחו־
דש. בשבוע שעבר החליטה הוועדה על הורדת הרי־

פוס: נזוז יותר שטואזס: יחס לחבר

בית במשק בשלושה אחוזים, ובישיבה השתתפו גם
נגיר בנק ישראל ר"ר משה מנדלבוס ומנהל המחלקה

המוניטארית בבנק ויקטיר מדינה.
בינתיים ממשיך ח"כ אברהם שפירא להתרוצץ
בין השרים עם חוות־רעת משפטיות שאין כל ניגוד
אינטרסים בין תפקיד יו"ר הוועדה המייעצת של בנק
ישראל , אותו הוא מבקש להמשיך ולמלא, לבין תפ-
קירו כיו"ר ועדת הכספים של הכנסת. זאת למרות
הוות ־רעת משפטית של היועץ המשפטי לממשלה
הקובעת, כי קיים ניגוד אינטרסים ברור. ראש הממש-
לה והשרים יעקובי ומודעי ניהלו שיחות עם הפרופ-
סורים איתן ברגלפ ויורש בן־פורת בנסיון לעניינם
בתפקיד זה. מועמדים אחרים מירר, הם היו"ר לשעבר
של ועדת הכספים, איש ה"אגודד" שלמה לורינץ וזל-

מן שובל.

B שר האוצר שכה
1 את נציג משרד הכלכלה

נסיונותיו של שר האוצר יצחק מודעי לנטרל את
משרד הכלכלה נמשכים. מודעי הקים צוות מעקב
אחר התוכנית הכלכלית החדשה בהרכב אנשי משרד
האוצר בנק ישראל והתעשיה וחמסחר, ו"שכח" למנות

לצוות גם איש משרד הכלכלה.
שר הכלכלה גד יעקוכי לא הבליג ופנה בענין זה
לראש הממשלה שמעון פרפ. פרס הורה למודעי
להכניס לתמונה גם את משרד הכלכלה וכך צורף

לצוות המעקב מנכ'יל משרר הכלכלה אהוד גדא.

• מזכיר "המשכיר לצרכן"
מאיו גזית (40), נתמנה למזכיר חברת
"המשביר לצרכן - רשת בתי כל־בו בישראל".
בעל תואר שני מהטכניון. היה כעבר דובר
מ.ע.צ. ואתואי על יחסי ציבוו בבנק לאומי.
הוא מחליף את גיל פדיון, הפורש מתפקידו

לאחד כשנתיים.

• נתמנה מנהל טכני
ב"מיפעלי תובלה"

מהנדס יורם אופיו (38) נתמנה למנהל
טכני בחבות "מפעלי תובלה בע''מ", שהיא
תברת־בת בקונצרן כימיקלים לישואל. הוא
בא במקום אברהם הלנני, שפרש לגימלאות.
אופיר היה בעבר עוזר מהנדס ראשי של תע־

שיות רכב נצרת עילית.

• חברה לקשיים עפ הל"ל
דן שן־דו (40) מונה למנכ"ל חברת "קשר
חו"ל" שבבעלות משותפת של לאומי ושות'
ו"יישום - מערכות הנדסה וניהול". החבוה

עוסקת ביעוץ, ניתוח ובפיתוח שוקי יצוא,
בעיקר בארצות הברית, באירופה ובמזרח הר-

חוק.

• מנהל השיווק
של "תקשורת סלולרית"

בני ווטגלט (39) נתמנה למנהל השיווק
בחברת־הבת החדשה המשותפת
ל"מוטורולה" ול"תדיראן", שתעסוק בשיווק
מכשירי פלא־פון ובייצורם. מילא
ב"מוטווולה" תפקידי שיווק וטכניים בכירים,
בארץ ובאפריקה. בשנתיים האחרונות שהה
בארה"ב ועסק בשיווק בינלאומי של מערכות

קשר. הצטרף ל"מוטורולה" בי966 ן.

• מנכ"ל חדש ל"דן כרמל"
רפי ויינר (34) התמנה מנכ"ל מלון "דן
כרמל" כהיפה. קודפ היה מנהל השיווק והמ־
מרות של מלונות "פלזה" ירושלים וטבריה.
בוגר הקורס למינהל של בית־הספר "תדמור"
בהרצליה והשתלם באוניברסיטת קורנל בא־

רה"ב.

מימין:
מאיו גזית
יזום אזפיר

כני ווטבלט
רפי ויינו

אהוד שמיו

מינויים... מינויים... מינויים...
• צבי פיק, מנכ"ל איגוד המוסיכים, התמנה
למזכיר ל.ה.ב. (לשכת ארגוני העצמאיים בי-

שראל).
• יזסי רוזנגלום, שהיה 0ו שנים מנהל מלון
"גני חמת" בטבריה, חזר בימים אלה לעבודתו
לאתר היעדרות של הצי שנה. מעתה יהיה

מנכ"ל המלון.

(35>.הקים וינהל חברה לעס- • אהוד שמיר
קי בידור.

י • אילן שוהם (40) נתמנה מנכ"ל "נעלי עי־
נת". קודם לכן שימש כמנהל "סיבן'', המנבטה
האזורית בגרנות. בוגר הפקולטה לחקלאות

ברחובות, שליד האוניברסיטה העברית.

• יעקב לזי"מנה"ל •.־גאלופ ישדאל", נבחר
לנציג חברת "פיט מרוויק" מארצות הברית.
חברה זו, ליעוץ בניהול ושיווק, נחשבת לגדו-
לה ביותר בעולם ומעסיקה 20,000 יועצים ב־
45 מדינות. •לוי היה בין הראשונים שהפעילו

בארץ סקרי שוק ומחקר דעת קהל.



יעקבי: על המשמר גולדמן: החחוט

I גולדמן ניסה לבטל את
B המכירה של מפעלי הבירה

איש העסקים היהודי־קנדי מורי גולדמן ביקש חו-
ות דעת מיועציו המשפטיים, אם ניתן להסתלק מעיס־
קת המכירה של מיפעלי הבירה לאחר שהתברר, כי
למעשה יעברו מיפעלי הבירה לשליטת תשלובת
"טמפו". לפיכך לא היה ברור בשבוע שעבר אם אמנם
יחתום על חוזה המכירה ושותפיו לעיסקה היו במתח

ניכר.
אבל המשפטנים חגיעו למסקנח, כי חתימתו של
גולדמן על זכרון הדברים ברבר מכירת מיפעלי הבירה
מחייבת ואין להסתלק מהעיסקה. בדיקה זו גרמה
לכך, שגולדמן דרש ממנהלי מיפעלי הבירה להימנע
ממסירת כל הצהרה או תגובה לכלי התיקשורת, בני-
גוד למה שהיה מקובל בעבר. גולדמן ביקש מזה זמן
למכור את מיפעלי הבירה. הוא הציע את המיפעלים
לקונצרן "כור", לחברת "כלל" ואף ניהל מו"מ עם
ראשי "טמפו". לבסוף מצא את הקונה היהורי־אמריק־
ני, ג'קי בנדחיים, שבאמצעותו חצליחה תשלובת "טמ-

פו" להשתלט על מיפעלי הבירה.

R איך ינהג נציב המס
m כלפי שותפו לשעבר

' מערכת יחסים מעניינת תיווצר בין נציב מס־הכנ־
סה החדש יאיר רבינוביץ לבין לשכת רואי החשבון.
בראש הלשכה עומר שותפו לשעבר של נציב המס,

ישראל שטדאוש.
בשנים האחרונות שררה מתיחות לא מעטה בין
נציבות מס־הכנסה לבין לשכת רואי החשבון. ראשי
הלשכה השמיעו טענות קשות כנגד תיפקור אגף
מס־הכנסה ובמיוחד כלפי החקיקה הרבה שאיפיינה
את עבודת האגף. לעיתים נוצרו משברים קשים בין
נציב המס לבין ראשי הלשכה. גם בארגונים הכלכלי-
ים וגם בלשכת רואי־חשבון יעקבו בהתעניינות אחר
התפתחות מערכת היחסים בין נציב המס החרש לבין
נשיא לשכת רואי־חשבון. האם יפעל רבינוביץ על פי
לחצי הלשכה או יהיה נכון להיכנס לעימות גם עם

חבריו, כולל שותפו לשעבר?

H שרי הליכוד "שילמו" בעד
n המינוי של נציב מס הכנסה

בימים אלה הסירו שרי ה"עבודה" את התנגדותם
למינויו של רואה חשבון יאיר רבינוביץ כנציב מס
הכנסה. מה היה המחיר ששילמו שרי הליכוד? - הם
הסכימו לקיים דיון מזורו במינויים מתוך חוג מקורבי
ה"עבורה" לדירקטוריונים של חברות ממשלתיות

ומינויים כלכליים בשירות הממשלתי.
• ההתנגדות לרבינוביץ לא היתה אישית. לדעת
שרים ב"עבודה" כמו רבין, יעקבי ובר־לב וכן ראש
הממשלה, היה טעם למנות לצמרת אגף מס ההכנסה
מספר יועצי מס בכירים במשק כמו עוזי שטיינברג
או בועז נהיר כדי לשקם את מערכת המיסים בארץ.
יצחק מודעי לא התלהב מכך. צמרת המפלגה התחש־
בה בלחץ מן הסניפים של מפלגת העבודה לגבי מינוי
של נציגי ציבור במועצות מנהלים של חברות ממשל־
תיות. לכן הודיע ראש הממשלה לליכוד, כי יתמוך
במועמד הליכוד לתפקיד נציב מס ההכנסה בתנאי
שלא יהיו כל מינויים בכירים במשרדי הממשלה בש־
ליטת הליכוד עד שלא יהיה מימוש של ההסכם הקוא-
ליציוני לחלוקת המינויים בין המפלגות. כן דרשו
שהמינויים הכלכליים בחו"ל יוקפאו ער לדיון מחורש
בהסכם הקואליציוני. ועדה של שבעה שרים הכוללת
את פריס ושמיר, ארנם, מודעי, שחל, יעקבי וניסיב
אמורה לדון במימוש ההסכם הקואליציוני בתחום

המינויים.

הבורסה בלי אלבין
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בשלב זה לא ברור עדיין מתי שוב,"ישתוללו השוורים" בבורסה לניידות ערך של. תל אביב
והמשקיעים במניות יעקבו בלב צוהל אחרי המקפדים המעודדים המופיעים על מסופי המחש-
בים. הכל מסכימים עם זאת, שהבורסה בלי מיכאל אלבין שהלך לעולמו לפני שלושה ימים,

תהיה שונה מן הבורסה שאותה הכתו בשנים הגאות של 82־980ו.
מיכאל אלבין השתתן' אמנם בניהולה של הבורסה כחבר הדירקטוריון, בו הןמגד. לא אחת
עם היו"ר, ד"ד מאיד חת להחלטות שהוצעו, אך לא כאנשי פיננסים אחרים לא טיפל ישירות
דינר ואליעזר פישמן, סייעו ב"הרצת" המניות, שהיה לו ענץ בהן. גורמים אחרים, כמו יוסי'
באלפי אחוזים תוך שנה אחת. יבעדו בעקיפין וגרמו לכך שמניות שלאלבין היה ענין בהן, כמו "אתא ג'" למשל, טיפסו ועלו
כאשר רצה להשפיע במישרין על שערי מניות בבורסה עמדו אמנם לרשותו מכשירים רבי
עוצמה כמו חברת ההשקעות "פריון" שעליה.שלט ואשר אותה הביא עמויכ"נדוניה" בהצטרפו
לקבוצת איזנברג. כן היה יכול להפעיל את "בנק לספנות" שעליו השתלט ואת חברת הברוקרים

"נשואה", שהיתה אף היא בבעלות קונצרן איזנברג.
אך מיקי אלבין העדיף לפעול, בבורסה בדרך המיוחדת לו, בשיטה שנקראה על שמו "שיטת
אלבין" ועיקרה כניסה לשותפות בחברות, ובכללן חברות תעשייתיות שנקלעו למצב של קפ־
און, ולאחו מכן גיוס כספים בשביל אורנה חברה באמצעות הנפקת מניות לציבור הרחב. הנפקת
המניות הביאה לתוצאה כפולה: היא נתנה בידי המפעל את ההון הדרוש לה להרחבה והיא גם

העלתה את ערך "חבילת" המניות שאותה רכש מיכאל אלבין בשביל קבוצת איזנברג.
"שיטת אלבין", שעיקרה השתלטות על חברות, או לעתים רק רכישת מעמד של מיעוט
בחברות בטרם יציאתן של חברות אלה לבורסה לא זו בלבד שהיתה "כשרה" לחלוטין באותם
הימים, אלא שהיא יצרה את הרושם שהיא חסויה לחלוטין מפני כשלון. הכל נהנו ממנה:
קבוצת איזנברג שמחיר המניות שהחזיקה באותה חברה גאה, מייסדי החברה שהמשיכו להח-
זיק בשליטה וכן ה"משקיע הקטן" שגס המניות שרכש בעת ההנפקה הניבו תשואה נאה למדי.

ההוכחה הטובה ביותר להצלחת "שיטת אלבין" היא החיקויים הרבים שהיו לה. גם הבנקים
הגדולים, אלא שעיקמו גבות לנוכח הצלחתו המסחררת של "אשף הפיננסים" הצעיר, סיגלו
לעצמם - נכון יותר, ניסו לסגל לעצמם - את השיטה של הפקת רווחים תוך "הכנת" חברות

לגיוס הון בבורסה.
הנהלת הבורסה אינה חייבת לצפות את הבאות, אך עליה לגרום לכך שרק חברות יציבות,
שיש להן מבנה הון תקין ואשר היו להן רווחים לאורך תקופה מסויימת יורשו לגייס הון נוסף
מידי הציבור הרחב. לבנקים, לחברות השקעה למיניהן וכן ליזמים רבי מרץ יהיה גם להבא
תפקיד נכבד בשוק ההון הישראלי, אך המומחים מסכימים שאסנר לגורמים אלה לבוא במקום

החברה שאת מניותיה מציעים לציבור חרחב.
ואכן, זוהי לדעת חכל חולשתה העיקרית של "שיטת אלבין". בארצות הברית, למשל, שגם
בה מוכרות "פעולות מנוף", כלומר שימוש בהון החברה ובערך המניות שלה כדי לפצות משקי־
עים על השקעתם בחברה זו, ידוע שלפני שהמשקיע פונה ל"תרגילים פיננסיים" עליו לדאוג

לשיפור הביצועים של החברה.
כניסתו של הגורם החדש לחברה ותיקה יוצרת פתיחות לרענון ההנהלה, לסגירת מחלקות
היוצרות הפסדים ולהשקעח במחלקות, שיש בהן סיכויים טובים מאד לרווחים. לדאבון לבם
של המשקיעים בתברות שאותן טיפח מיקי אלבין התקבל הרושם שצד זה של ה"טיפול"
.תמיד התייחסו אליהם כחי בהברות הוזנח. החברות היו בעיקר "מכשירים פיננסיים" ולא

 • יזבלאליצזד
הנושא את עצמו.

מ1 מייצג את העצמאים ?
מי מייצג את ציבור העצמאים בארץ? - שאלה זו עלתה שוב בוויכוח שעורר יו"ר לשכת

אירגוני העצמאים אלדד בוקשפן.
כנס המחאה שאירגן בוקשפן ועומד להתקים היום בתל־אביב, נערך כדי להביע את מחאתם
של העצמאים על שמציגים אותם מהנים על חשבון הציבור ומטילים עליהם מיסים, המפלים
אותם לרעה. איגוד לשכות המיסחר, שהוגדר עד היום כאירגון היציג של העצמאים והחברות,
אינו משתתף בכנס מחאה זה. "הלך הזבוב אצל השור ואמר לו בוא ונחרוש יחד", אומרים
באיגוד לשכת המיסחר. לדעתם אין אירגונו של אלדד בוקשפן מייצג את העצמאים. בארץ אלא

קבוצות נבחרות המתיימרות לדבר בשמם.
"לעצמאים אין ייצוג בדיונים בדרג המשק, כמו שיש למעסיקים ולהסתדרות. נציגי התאח-
דות התעשיינים הבהירו לנו שאינם מוכנים לייצג אותנו, ואילו איגוד לשכות המיסחר אינו יכול

לייצג אותנו, כי הוא מייצג מיגזר אחד בלבד בקרב העצמאים", אומר בוקשפן.
לדבריו משתתפים היום בכנס המחאה גופים כמו ההסתדרות הרפואית בישראל, לשכת
עורכי הדין, אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים, אירנון רואי החשבון העצמאים, איגוד המוס־
כים, איגוד סוכני הביטוח, אירגון אמני ישראל, הסתדרות הרוקחים, אירגון האופטיקאים

והאופטומטריסטים וכן אירגוני מיסחר נוספים.
לעומת זאת טוען איגוד לשכות המיסהר, 'כי לשכת אירמני העצמאים אינו נוף רציני. לדעת
בעלי מלאכה וסוחרים אינם תומכים בפעילותו של אירגון נציגיה, רוב העצמאים במשק שהם.

זה, שחברים בו גופים שאינם אירגונים יציגים. ־ י
איגוד לשכות הןזיסחר, אומרים חבריו, כולל אירגונים כמו האיגוד הארצי למיסחר והתאח־
דות בעלי המלאכה ואליו מצטרפים אירגוניס אחדים כך שלמעשה מייצג איגוד לשכות המיס־

חר כ־200,000 עצמאים.
חברי איגוד לשכות המיסחר אומרים, כי אין להם כל ויכוח עמ לשכת אירגוני העצמאים,
שכן גוף זה אינו מתחרה בהם וחבל שאינו משתף עימם פעולה במסגרת אחת. לדעתם מייצג
איגוד לשכות המיסחר כנאמנה את האינטרסים של העצמאים זה שנים רבות ורשם לזכותו

הצלחות לא מעטות, לעומת לשכת אירגוני העצמאים המצטיינת בעיקר ביחסי ציבור. י
• עודד שודר
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מעטפת הבניה של איטונג ־ רק מעלות ס1ב!ת!
שיסת בניה חדשנית המבסיחה בידוד מכסימלי מפני
חום וקור וחוסכת באופן ניכר הוצאות הםקה !מיזוג.

הפרש נומפרטורות של 4° בין בניה אם בתורף, בבית רגיל, ר!0מפר0ורה היא 16°
קונבנציונאלית לבין בית הבנוי באיטונג הוא — בבית הבנוי באיטונג הסמפרסורר! היא 20°.

ההפרש המחייב, בדרך כלל, הפעלת הסקה או מעספת הבניה עמידה בפני אש, מונעת
מיזוג. לדוגמא — אם בקיץ, בבית רגיל, חדירת רסיבות והיווצרות עובש.

הטססמזווד. היא 25° - בבית הנני' בא,טונג יעוץ והדרכה במחלקה המכנית של איסונג,
21. 0ל' 03-491515. הסמפרסורה היא °

ניתן לרכוש את מוצרי אינוונג בתשלומים
באמצעות 'שראכרט וד"נרם קלאב.

&u <UII>'IC
U איטונג - הלבנה הקלה המבודדת. _̂T .שיטת בניה אחת קדימה
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חכמי: שיגור ניכר v המבורגר: עיסקה מוצלחת אליהו: מספיק הון " לוי: פרמיות צמודות גול'(: לא רק נזילות

מנהלי חברות כיסוח ידעו את
המצב של "ידדניה" והתריעו בפני
המפקח על הביטוח שיש חברות

הנמצאות מחוץ לאיגוד של
חברות הבמווח ומעניקות

למבוטחים הנחות מפליגות. הם
תבעו, כי המפקח על הביטוח

יטיל את מרותו על חברות אלה
ויצליח לרסן אותן. בענף גם ידעו
כי לחברה אין הון כנדרש על ידי
המפקח. בענף טוענים, כי קיימת

סכנה שיתמוטטו עוד חברות
ביטוח אם תימשך התחרות

הפרועה על קבלת ביטוחים ולא
יעמדו בדרישות ההון. מאידך
מציינים כי מבחינת הריווחיות

נמצא ענף הביטוח במצב לא רע
בהשוואה למה שהיה לפני

כשנתיים.

מאת דוד ליפקין

? ישיבת הוועד הפועל של תאגיד ביטוח רכב חובה
"אבנר", שהתכנסה בשבוע שעבר, לא עסקה בנושאים
שנקבעו מראש לסדר יומה. כמה ??נהלים של חברות
ביטוח תבעו לרון בפרשת "החטיפה" של סוכני הבי־
הודו של חברת הביטזה "ידתיה" שהתמוטטה על ידי
כמה מחברות הביטוח, ובמיוחד על ירי חברת "הפני־
קס", שבראשה עומד יו"ר איגוד חברות הביטוח יוסי

חכמי.
יו"ר הוער הפועל של "אבנר", רוד חכמי, המכהן
כיו"ר מועצת המנהלים של "הפניקס*', הסבים להחלפת
נושא הישיבה. התקיימו חילופי דברים קשים בין
הנוכחים. מנהלי חברות הביטוח זעמו על כד, שלא
נוצלח חהזדמנות כדי ללמוד לקח את סוכני הביטוח.
שהעדיפו חברת ביטוח, שנהגה בניגוד לכללים של
הסכם אי אפליה בענף. במיוחד הם כעסו על העובדה
שהתנאים שהציעה "הפניקס" לסוכני הביטוח, נגדו
את הסכם אי אפליה, בו בזמן שציפו שחברת הביטוח
שבראשה עומד יו"ר איגוד חברות הביטוח תקפיד על

שמירת הכללים והוחמצה הזדמנות ללמד גם את צי-
בור המבוטחים להעדיף בעתיד חברות ביטוח איתנות
ויציבות, כלומר חברות הנימנות על קבוצת החברות
הגדולות שיש להן הון וגב חזק. המקורבים ליו"ר אי-
גוד חברות הביטוח מציינים, כי מקורן של רוב התלו-
נות בחברות הביטוח הקשורות ב"הסנד,". חברות אלה
החליטו משום־מה לא "לחזר" אחר סוכני הביטוח של
דיפים מנהלי קבוצת חברות זו לצאת בביקורת על"ירדניה" למרות שהם פנו גם לחברות אלה. עתה מע-
אותן חברות, ובמיוחד "הפניקס", שהצליחו לתפוס

נתח מעיסקי.ירדניה".

ההתמוטטות לא הפתיעה
התמוטטותה של "ירדניה" לא באה בחפתעח לגור-
מים המרכזיים בענף הביטוח. הם צפו מזה זמן מה
שחברה זו תתמוטט בהעדר הון מספיק. במשך החוד-
שים האחרונים, תתייצבו מספר פעמים ראשי משק
(מנכ"ל "הפניקס"), אלפרד גולץ הביטוח, יוסי חכמי

(מנכ"ל "הסנה"), נחמיה מישור (מנכ"ל "צור") ועוזי
(מנכ"ל "מגדל"), בפני המפקח על הביטוח והתרי- לוי
עו בפני התופעה שיש חברות ביטוח הנמצאות מחוץ
לאיגוד של חברות הביטוח ומעניקות למבוטחים הנ-
חות מפליגות. הם תבעו, כי המפקח על הביטוח יטיל

את מרותו על חברות אלה ויצליח לרסן אותן.
במיוחד דרשו ראשי איגוד חברות הביטוח שהפי-
קוח יפעל כלפי חברת "יררניה". לדעתם, לא ייתכן
מצב שחברת הביטוח תפעל באופן סדיר, תקבל ביטו-
חים חרשים ותתחרה על תיקי ביטוח בו בזמן שאין לה
הון כנדרש. למרות זאת, המשיכה "יררניה" לקבל בי־
טוחים חדשים ולהוציא פוליסות. המפקח על הביטוח,
יהודה דרורי, הבטיח שיעמד בדיקה יסודית בפרשה.
בענף הביטוח טוענים, כי קיימת סכנה שיתמוטטו
עור חברות ביטוח אם תימשך התחרות הפרועה על
קבלת ביטוחים ולא יעמדו בדרישות ההון. עם זאת,
מבהיר המישנה ליו"ר איגוד חברות הביטוח, נחמיה
מישור, כי לא הרבה חברות ביטוח מועמדות לפשיטת

רגל.
ענף הביטוח נמצא במצב לא רע בהשוואה למה
שהיה לפני כשנתיים, מציין מישור. השיפור הזה הושג
בגלל גביה טובה וצמודה שתרמה להגדלת הנזילות
של החברות. המצב סינוור ?במידה רבה את עיניהם של
מנהלי חברות הביטוח, שאיבדו את תחושת המצב ונה-
גו כאילו הכל שפיר ואפשר שוב להתחרות על מבוט-

חים באמצעות מתן הנחות.
יו"ר איגוד חברות הביטוח, יוסי חכמי, מצביע על
השיפור הניכר שחל במצב חברות הביטוח בשנה
החולפת. חברות הביטוח הפסידו בשנה שעברה בבי-
טוח האלמנטרי סכום של כ־24 מיליון דולר, לעומת
המשך בעמוד הבא
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דרוש פיקוח ציבור
מוגבר על "אבנר"

חברות הביטוח נהנות מהפעלת תאגיד ביטוח
רכב חובה "אבנר", ואין ספק כי הפעלתו שיפרה את
הנזילות שלהן. אך מסתבר, כי ההסדרים שנעשו היו

• ? - .? על חשבון המבוטחים. ?
עתה החליטה ועדה ציבורית, בראשותו של ירד
דירקטוריון "צים" חיים שטסל, שיש להגכיר אתהמ־
עורכות הציבורית בפעילותה של "אבנר" ולא להש־
איר גוף זה לשליטה הבלעדית של חברות הביטוח.
מוצע למנות' שניים־שלושה נציגי ציבור כחברי
מועצת המנהלים של התאגיד, וכן מוצע להדק את
הפיקוחעל מערכת היחסים שבין "אבנר" לבין חפי
רות הביטוח, כך שכל הסכם יהיה מותנה באישור

מוקדם של המפקח על הביטוח לפני הפעלתו.
ועדת שטסל מוסיפה וממליצה לשפר את מצבה
של "אבנר". כך למשל, היא ממליצה שלא להתיר
להברה לתת אשראים לחברות ביטוח ולמבוטחים.
יש גם להבטיח, שההתחשבנות בין "אבנר" לבין כל
חברות הביטוחתיעשה אחת לחודש והחיובים והזיכ־
ויים ייעשו על בסיס שבלעי. יתר על כן, מלצע לה-
תיר ל"אבנר" לשמש כסוכן לצורך הסדרת ביטוחי
מישנה לחברות הביטוח, מבלי שהיא תיקח על עצ-

מה סיכונים בתוקף תפקידה זה.
עתה הגיע מבחן ביצוע ההמלצות. בירי המפקח
על הביטוח, יהודה דרורי, היכולת לאכוף את ההמל-

צות האלה עלהברות הביטוח.



המשך מעמוד קודם
הפסד של כ־40 מיליון דולר ב־1983. החלק הארי של
ההפסדים האלה נובעים מעיסקי חו"ל והוא מתרכז
במספר קטן יחסית של חברות ישראליות. ואילו בבי־
טוח חיים סיימו החברות את השנה החולפת ברווח של
כ־12.3 מיליון דולר, לעומת רווח של כ־14.8 מיליון

דולר בשנה הקודמת.
דו"ח עיסקי ביטוח חיים כולל, בנוסף, רווח סמוי
של כ־2.9 מיליארד שקל, שמקורו בהחלטת מספר
(זאת מעין רזרבה חברות ביטוח שלא לנכות .צילמר"
בענף ביטוח חיים). כתוצאה מהחלטה זו גדלה העתודה
לביטוח חיים וקטן הרווח בשנת 1984. הרווח "המתו-
קן" עשוי היה להגיע ל־16.8 מיליון דולר. ואילו הרו-
וח המתואם 'עפ"י גילוי רעת מסי 23 של לשכת רואי
החשבון היה ב־1984 11 מיליון שקל בלבד, לעומת
הפסד של 28 מיליארד שקל ב־1983. אין ספק, ששני
נתוני הרווחיות האלה משמשים כאינדיקציה לשיפור

המשמעותי שחל במצב ענף הביטוח בשנה החולפת.
חלק מראשי הענף מסתייגים מהמשמעות של הנ־
תונים החיוביים לשנת 1984. לדעתם, אין הם יכולים
לשמש באינדיקטורים לשיפור מצב החברות. הם מצ-
יינים. כי אמנם הושגה הטבה ניכרת בנזילות של חב־
רות הביטוח במשך השנה האחרונה, אך יש בה מעין

יצירת אשליה מסוכנת.
מנכ"ל חברת הביטוח "הסנה", אלפרד גולץ, מציין
כי הנזילות המשופרת בלבד אינה מספקת כרי להע־
לות את הענף על דרך המלך. מבהיר מנכ"ל "מגדל"
'גובות עתה פרמיות עוזי לוי: אמנם חברות הביטוח
ביטוח צמודות למדד או לדולר, אבל הגביה המשופרת
אינה מתקנת את המצב באופו בסיסי. עדיין יש חברות
החסרות את ההון הדרוש על פי הוראות המפקח על
הביטוח. אי לכך, חייבים לעשות מאמצים מרובים על
מנת להגיע לשיפור בתוצאות, מציין עוזי לוי, שחבר-
תו סיימה את שנת 1984 ברווח הגבוה ביותר מבין

חברות הביטוח בשנה החולפת.
ואילו שלמה אליהו, בעל חברת הביטוח הנושאת
את שמו, מזהיר מפני יצירת אשליה שיש שיפור במצב
חברות הביטוח. גם על פי הנתונים שבידו, לחלק מחב-
רות הביטוח יש גרעון בהון העצמי ביחס לדרישות
המפקח על הביטוח. הוא מביע פליאתו שלמרות עוב-
דה זו, מצליחות דווקא החברות עם הון שלילי להשיג
עיסקי ביטוח נוספים. בהקשר זה, יש לציין כי שלמה
אליהו צימצם את פעילות חברתו לפני כארבע שנים
והוא לא הצליחה להתאושש בשנים האחרונות ולקלוט
עיםקי ביטוח חדשים. מאזן החברה מוכיח, כי פעילותה

בענף הביטוח הצטמקה מאד.

סידרה של התמוטטויות
פרשת התמוטטותה של "יררניה" אינה הראשונה
בענף הביטוח בשנים האחרונות. לפני כשנתיים הת-
מוטטה חברת הביטוח הקטנה והצעירה "לביא", שקיב-
לה את רשיונה כשנה וחצי לפני כן. החברה נאלצה
להוזיל את תעריפי תעריפי הביטוח ולהגדיל עמלות
לסוכנים כרי לנסות ולרכוש לקוחות. החברה גס סבלה
ממחסור בהון ולא הצליחה לגייס משקיעים חרשים
שיסייעו לה לעמוד בדרישות ההון. בעל החברה, זרוב־
בל ליליאור, לא הצליח במו"מ לצרף משקיעים תר-
שים והמפקח על הביטוח החליט לפעול להפסקת
פעילותה. הוכרז על הסדר נושים, במקום הפעולה

הפורמאלית של פירוק החברה.
פרשה שניה בענף הביטוח היתה כשנה שעברה,
כאשר חברת הביטוח "שילוח" נקלעה לקשיים מאחר
שלא הצליחה להשיג את ההון הדרוש. חברה ותיקה זו
לא הצליחה להתאים עצמה לשינויים בשוק הישראלי
ולנצל את התשתית שברשותה כרי להתבסם במשק
הביטוח כחברה המובילה כביטוחי פרט, כגון ביטוחי
נוסעים, ביטוח רפואי וביטוחי חיים. גם הנסיון לעסוק
בביטוח אלמנטרי היה כשלון. התנהל מו"מ ממושך בין
בעלי "שילוח", משפחת במיר"ה, לבין גורמים שונים
שגילו עניין בחברה. לבסוף, היתד, ידה של משפחת
המבורגר, מכעלי חכרת הביטוח "הראל", על העליונה.
היא הביעה נכונות להזרים ל"שילות" כ־2 מיליון דולר
ורכשה את השליטה בחברה תמורת סכום מיזערי של

כמה מאות אלפי דולר בלבד.
שנה לאחר רכישת "שילוח" מסתבר, כי משפחת
המבורגר עשתה את אחת העיסקות המוצלחות. עבודה
יסודית נעשתה במשך כמה חורשים גילתה שלחברה
יש תשתית טובה, כולל רכוש ועיסקי ביטוח טובים.
"שילוח" סיימה את 1984 ברווח נאה. ההצלחה הזו
איפשרה למשפחת המבורגר לבצע עיסקה נוספת בש־
בוע שעבר - היא רכשה יחד עם חברת "מנורה" את
תיק ביטוח החיים של "ירדניה". ??

ההסתדרות - כמעסיק
An ציבור עשוי להיווצר רושם, כאילו

1^ ראשי ההסתדרות עושים ימים
?? כלילות כדי להגן על השכירים

ולשמור על זכויותיהם. מזכ"ל ההסתדרות
ישראל קיסר ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

תיים הברפלד מרבים לצאת בהצהרות
מיליטנטיות נגד הפרת הסכמים ונגד פגיעה
בשכר ובשכירים, אן בחינה מדוקדקת של

הארועים בשטח מלמדת, כי עיקר
הצלחותיה של ההסתדרות בעת האחרונה

הוא בתחום... ההצהרות.
מאז תחילת כהונתה של הממשלה

הנוכחית הופך תלוש המשכורת יותר ויותר
למיסמך מגוחך, ששמעון פרס ויצחק
מודעי עושים בו כבתוך שלהם. מאז

הבחירות, ביולי 1984, כבר נשחק השכר
הריאלי בכ־40% וההסתדרות ממשיכה

להצהיר הצהרות.
פרס ומודעי השיגו אצל ישראל קיסר
את כל מבוקשם: שבירת הסכמי תוספת
היוקר ושחיקת השכר הריאלי, והסכמה

שבשתיקה לפיטורי אלפי עובדים בשרות
הציבורי. מזכ''ל ההסתדרות יכול לנפנף
בהישג של פיצוי שווה לשרות הציבורי

ולמיגזר העיסקי - 14% במשכורת יולי -
אך במקביל הוא נתן יד לפגיעה קשה הרבה

יותר בשכירים: אי עדכון התשלומים
הנילווים לשכר. התשלומים הנילווים

מהווים היום חלק נכבד במשכורת ו"אי
עדכון" פירושו הפסד של עשרות אלפי

שקלים ועד 250 אלף שקל בחודש, לשכיר
ברמת שכר גבוהה.

ההסתדרות לא עמדה כלל על ביטול

גזרה זו. באוצר שיפשפו ידיים על רוחב לב
זה של ההסתדרות, אך לא התפלאו על כך

יתר על המידה, בהתחשב בעובדה,
שההסתדרות עצמה מעסיקה עובדים כה

רבים ומשלמת משכורות.
בשבוע שעבר חדלו ראשי ההסתדרות
אפילו מהשמעת ההצהרות המיליטנטיות

ותוך שעה קלה - בישיבה אצל ראש
הממשלה - נתנו יד להסכם חדש.
הממשלה חוזרת בה מצווי התרום,

ובתמורה מסכימה ההסתדרות לפיטורים
בשירות הציבורי. רוח הקרב נטשה את
ישראל קיסר כליל והוא הסכים אפילו

להכניס להסכם סעיף המקנה לממשלה
זכות לערוך רוויזיה בהסכמי השכר. בכל

הנוגע לתשלומים המלווים. אין ספק:
ההסתדרות כמעסיק חסכה לעצמה הרבה

כסף בהסכם זה.
אין ספק, שיש הרבה עובדים מיותרים
בשימת הציבורי. אך ישנן יחידות שבהן

חסרים עובדים - ומה שצריך לעשות
באמת הוא לייעל את השירות הציבורי

ולשפר את השירות לציבור. פיטורי
עובדים המשתכרים 200 ו־300 דולר

בחודש לא יצילו את המשק.
בראיון ל"עסקים" בשבוע שעבר אמר

הממונה לשעבר על ההכנסות, אוריאל לין,
כי בישראל מעלימים מס בהיקף של
מיליארד וחצי דולר בשנה. לו היתה

הממשלה מפגינה בתחום זה את המרץ
שהיא משקיעה בפיטורי כמה פקידים

יגעים - היתה הפריחה הכלכלית מונחת
בכיס.

mm אירופה לשומרי מסורת
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B& צלחת התכנית הכלכלית מבוססת
g j כידוע על הקטנת הגרעון בתקציב

P P המדינה. לשם כך ישבו כלכלני
האוצר והכינו הצעות והממשלה קיבלה
החלטות. הקיצוצים בהוצאות הממשלה

מורכבים מעשרות ומאות סעיפים,
שאמורים להצטבר לקיצוץ הנדרש

ולצימצום הגרעון התקציבי.
עיון בכל אותם הסעיפים שבהם משרדי

הממשלה נקראים לקצץ הופך במפתיע
לחוויה משעשעת, כיוון שמן הקיצוצים
(הכל עדיין על הנייר, כמובן) המתוכננים
אתה למד על היקף הביזבוז ועל הוצאות

תמוהות רבות.
למשל: משרד המשטרה נדרש לקצץ
מתקציבו 2.2 מיליון דולר. אחד מסעיפי

הקיצוץ חוא: מכוניות צמודות. הוא קובע,
ש"החלפת כלי רכב צמודים תעשה מעתה
כל 4 שנים במקום כל 3 שנים". מכאן למד

המעיין ברשימת הקיצוצים, שבמשטרה
מחליפים את כלי הרכב הצמודים כל 3

שנים ומעתה ייאלצו בעלי הרכב להסתפק
בהחלפה עלובה מדי 4 שנים. מתוך עיון

מעמיק בסעיף זה צף ועולוז הרעיון הנועז
הבא:

האם יתכן לחייב את המשטרה
להחליף את כלי הרכב הצמודים, נאמר כל

5 שנים ובאופן זה לחסוך עוד כמה מאות
אלפי דולרים של משלם המסים?

להלן רשימת צימצומים נוספים שנגזרו
על משרדי הממשלה:

• משרד ראש הממשלה: לשכת
העתונות הממשלתית תאלץ להקטין את
היקף האירוח של עתונאים זרים ב־20%.

• בלשכות 4 השרים ללא תיק - יופחת
מיליון שקל בכל לישכה.

• משרד המשפטים - יידחה שיפוץ
בית המשפט ברמלה.

• משרד החוץ - שיגור אקדמאים
לפעולות הסברה בחו"ל יקטן ב־30%.

• במשרד חחינוך - בגני הילדים טרום
חובה ילמדו עד השעה 2 ו וחצי בכל ימות

השבוע.
• משרד הדתות - יופחתו התמיכות

בבניית בתי־כנסת חדשים. מעתה מי
שרוצה להתפלל שיעשה זאת על חשבונו.

הקיצוץ המעניין ביותר שייך למשרד
התקשורת - "המשרד ירכוש השנה פחות
אמצעי פיקוח ובקרה שמיועדים לפיקוח
על חברת "בזק". ממשפט זה ניתן ללמוד,
שכיום קיים פיקוח על שירות הטלפונים

במדינה - ומי שסבור ששירות זה מתנהל
בצורה פרועה, שלוחת רסן וללא פיקוח

ובקרה אינו אלא טועה ומטעה.

מה מלמדים הקיצוצים
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בכל אמצעי התקשורת הובעה פליאה על כך, שב-
עור התקציב בכללותו? אושר כמעט ללא ויכוח, הרי
פרטי התקציב אינם מבוצעים, כשאנו נמצאים כבר
ברבע השני של שנת התקציב (ראה גם הכתבה של

גבי קםלר, "עסקים" 25.6.85).
אך הרי זה אחד מעקרונות "חוק פרקינסון" -
(כמאה טריליון בשקלים, וכק־ עשרות ביליוני דולרים
וודרליון בלירות ז"ל), הינם סכום ערטילאי בעיני כול-
נו• אך כשפורטים את התקציב לסעיפיו, הרי "כולנו
חכמים" ועל כל סעיף וסעיף דנים ללא סוף וללא

גבול...
אחת הדוגמאות: החזקת 2,000 דולר לגפש היא
חוקית בתנאי שחדולרים יוחזקו... מתחת לבלטות. הפ-
שט ההגיוני למצב אבסורדי זה צריך להיות: לאפשר
לאזרח להחזיק אותם 2,000 הדולרים כבנק "בתנאי
בלטה". דהיינו.• שיוכל להוציאם מהבנק בכל עת שיח-
פוץ' עם אופציה 'לקבל ריבית באם הדולרים "ייסגרו"
לתקופה מסויימת. (זה, שאגב כך יתוספו מאות מיליוני

דולרים ליתרות, בוודאי שאינו גורע).
אך מכיוון שכל אחד מאתנו יודע בדיוק מה זה
וכמה זה 2,000 דולר, הרי כולנו מתפלפלים ומתפלס־

פים ללא סוף וללא גבול.
יהודה בד־און
תל־אביב

הכתבה, שפורסמה ב"עסקים" ב־12.6.85, בענין
המחסור בכוח אדם טכנולוגי ראויה לכל שבח. אין
ספק, שיש צדק רב בטיעון של התעשיינים המציינים
את חוסר היד המכוונת בנושא כח חשוב לכלכלה היש־

ראלית.
ברוב המקרים, הנטיה של התעשיינים והמפעלים
הטכנולוגיים המתקדמים, היא לפנות לישראלים יור-
דים, כי ברור שקליטתם קלה יחסית. אך כל בר־דעת
חייב להבין שמקור זה מוגבל במהותו והפוטנציאל
היחיד, העשוי לענות על צרכי המדינה הוא עליה מק-

רב העם היהודי.
בתחום זה מגלים מפעלים רבים חוסר הבנה ובמיו-
חד חוסר נכונות למאמץ מינימלי לגיוס כוח האדם

הנחוץ.
אופייני, שהצעקה הגדולה ביותר במסגרת הכתבה
יצאה מפי מנכ"ל "תדיראן", שהצהיר על נכונות לק-

לוט 500 מהנדסים מיד.
אין ספק שהממשלה חייבת לקבוע סדרי עדיפויות
ולהעניק המשאבים לפתרון הבעיה• אר בהיעדר יוזמה
ותושיה ובעיקר הבנה מצד המפעלים עצמם, אין שום

סיכוי להגיע לפתרון.
אלי כהן
ראש משלחת העליה בצדםת
ירושלים

ברצוני להגיב על הכתבה "הפרדסנים במילכוד
התיווך" אשר התפרסמה ב"עסקים" מתאריך 2.7.85.

(של הנני פרדסן ממושב בית־חנן, אשר פרנסתו
המושב, לא שלי) תלויה בשיווק פרי הדר להו"ל ול־

ודעע»יה.
ברצוני לומר שכל מלה הכתובה במאמר הינה אמת

צרופה.
הנני בעל 20 דונם פרדס, אשר בסוף שנות השי-
שים ובתחילת שנות השבעים נתן תמורה נאותה. אולם
מזה כע&ר שנים התמורה נישחקה עד כדי חמישית
ומטה, וק אנו הפרדסנים, היצרנים האמיתיים, ספגנו
את כל ההפסדים, בשעה שכל המתווכהים למיניהם
ממשיכים לקבל את משכורתם השמנה והעולם כמינה־

גו נוהג.
כולם שכחו ואיבדו את הקשר בין התפוז לפררסן,
ואלה חמטפלים בו לאחר 'שעזב את שער הפרדס חוש-
בים שהוא שייך רק להם ורק אותם הוא מפרנס. יש
כאלו הטוענים שבעצם המצב הוא טוב, כולם בשרש־
רת מתפרנסים בכבוד ורק החוליה האחרונה או כעצם
הראשונה, הפרדסן, מפסיד. אז מה אם אחד במערכת
לא נהנה? עוזי אסק
מושב בית־חנן

השליפות הגדולות
??לק בלתי נפרד מכל תוכנית

I 1 כלכלית בישראל הן השליפות.
w w השליפות חן אותן הצהרות

בומבסטיות של קברניטי המשק, על
צעדים כלכליים מרחיקי לכת, שאו־טו־טו

הם הולכים לבצע. בדרך כלל מתבצעת
השליפה בראיון עיתונאי, או בהרצאה

הנישאת בכנס זח או אחר, וכמעט תמיד
חיא נשלפת מספר ימים אחרי שהממשלח

חחליטה כבר על הצעדים שינקטו.
מלבד חכותרת בעיתון אין לשולף

יומרות מרחיקות לכת ועל כן גם איש אינו
מתרגש, כשהשליפה גוועת עם העיתון

שלמחרת.
התוכנית הכלכלית החדשה מספקת לנו

דוגמאות אין ספור לשלין'ות כאלה. אולי
הגדולה מכולן, בימים האחרונים לפחות,
היא שליפתו של ראש הממשלה, שמעון

פרס, בדבר המרת השחיקה של השכר
בשרות הציבורי בפיטורי 6% במקום 3% מן

העובדים.
הממשלה כמובן לא אימצה את

השליפה כהחלטה רשמית ומפאת כבודו
של ראש הממשלה הקימה ועדת שרים

שתטפל בנושא. הכל, לרבות ראש •
הממשלה, יהיו מרוצים אם יצליחו פיטורי

שלושת האחוזים ואיש אינו חושב כרגע
ברצינות על הכפלת מספר המפוטרים.

שליפה נוספת מן הימים האתרונים -
הקפאת המחירים תישמר עד סוף מארס

1986. איש עוד לא יודע מה יקרה בתחום
המחירים בחודש אוגוסט, אבל הם כבר

מבטיחים הקפאה עד סוף השנה.

והנה עוד דוגמא: במסגרת הקיצוצים
הנוספים בכח האדם בשרות הציבורי,

מציע האוצר לסגור את אחת
האוניברסיטות בארץ. אצלנו אוהבים

ללכת על גדול. לא מדברים, חלילה, על
סגירת חוגים, או אפילו פקולטות. ישר
סוגרים אוניברסיטה שלמה. אגב, חבל

לנחש באיזו אוניברסיטה מדובר, זה פשוט
לא יקרה.

לעתים קרובות זורקים שליפה לחלל
חעולם תוך חסתמכות על זכרונו הקצר של

הציבור.
הרעיון הוא, שאם הציבור יקרא

בכותרת שמנה בעיתון שהולכים לעשות
כך וכך הוא יחשוב, שהדבר אכן בוצע, או
יבוצע, לכל המאוחר מחר. כך כנראח הניח

הממונה על הכנסות המדינה באוצר,
כשהודיע בקול תרועה גדולה, לפני יותר
מ־3 חודשים, שבתוך שבועיים תישלח

לכל בית אב בישראל דרישה למלא
הצהרת הון על רכושו ורמת חייו. לרגע היה

מי שהתייחס לזה ברצינות, אך עד מהרה
התברר, כי מדובר רק בשליפה ולא

בתוכנית של ממש.
מחלקה נפרדת של השליפות הן

ההבטחות לטווח ארוך. "תוך שנח יחזור
המשק לצמיחה מהירה", "תוך 4 שנים
יחוסל סופית תור הממתינים לטלפון",

"באפריל 86' נקל את נטל המם על
השכירים", "האינפלציה תרד באוקטובר

ל־2%".
הכל נאמר, הכל זכה לכותרות, ועכשיו

לך תבדוק שהכל גם יתקיים.

בינתיים הכל בסדר
?I "פסטיבל" שהתעורר בימים

g 1 האחרונים סביב הנתונים החיוביים
P P של ההזרמה והיתדות לסוף יולי,
מזכירים את הבדיחה על זה שנפל מגורד

שחקים, וכשנשאל באמצע הדרך איך הוא
מרגיש, השיב: בינתיים הכל בסדר.

לא ברור עדיין אם דרכו של המשק
הישראלי מוליכה בהכרת להתרסקות, אך
בדבר אחד אין ספק, שימחת הניצחון של

הימים האחרונים מוקדמת מדי.

לא היה דבר צפוי יותר, בתום החודש
הראשון לביצוע התוכנית, מאשר ירידה

חדה בביקושים, ספיגת כספים מן הציבור
והתייצבות ביתרות המטבע. מי שרואח

באלה סימנים ראשונים להצלחת התוכנית,
או שאינו מבין דבר בכלכלה או שהוא

מתעתע בציבור במצח נחושה.
כשממשלת ישראל מבטיחה, כי שער
חדולר יישאר קפוא לטווח של תודשים

ובינתיים מעניקה ריביות גבוהות על
השקעות בשקלים, מה הפלא שהכל

ממהרים להמיר את הדולרים שבידיהם
לשקלים? ומה הפלא שבינתיים נפסקת
הירידה ביתרות? וכאשר מטילים היטל

רכוש, מוכרים מק"ם כמו משוגעים,
ומקצצים בסובסידיות עד עפר, מה הפלא

שנפסקת ההזרמה ומתתילים לספוג כספים
מן הציבור? וכאשר השכר יורד ב־20-30%

וכל שכיר שני תושש, שמא יפוטר בעוד
חודש מעבודתו, מה הפלא שיש ירידה

מיידית בביקושים?

אולם אלו הן תנובות של הרגע הראשןן
שלרובן אין קשר אמיץ להתפתחויות

כלכליות ריאליות.
צריך לזכור, שחגיגות הניצחון החלו
כאן עוד בטרם קיבלנו ולו גם מדד נמוך

אחד. עדיין עומדת לפנינו מכת המחירים
של יולי, ורק אחריה, עם פירסום מדד

אוגוסט, ב־5ו בספטמבר, נראה עד כמה
חצליתה התוכנית להביא לירידה דרמטית

בקצב האינפלציה.
גם אז יהיה מוקדם לחגוג. הצלחת

התוכנית לא תיקבע במדד אוגוסט, אלא
במדדים שיבואו אחריו, ואשר אמורים לא

לעלות על 3-4% לחודש.
אם, הלילה, יקפצו מדדי ספטמבר

ואוקטובר שוב אל גבולות ה־0%ו, יתתיל
הציבור לחכות לפיחות הבלתי נמנע, ואז
בבת אחת עלולה כל התמונה להתהפך.

יתרות המטבע יתחילו לרדת מחדש,
ההזרמה תיגבר והמיתון יחלוף כלא היה.

עוד מעט יגיע גם סיוע החרום מארה" ב,
ומאות מליוני דולרים חדשים יתוםפו אל

יתרות המטבע שלנו. שוב ירווח לרגע,
והרגשת המשבר תתלוף, ושוב ידברו על

חידוש חצמיחה וישבחו את תוכניות
הקיצוצים וחצימצומים. •

רגעי החסד האלה - פירסום הספינה
הראשונה, ההתייצבות ביתרות, המדד

הנמוך של אוגוסט, והסיוע המוגדל המגיע
מאמריקה - הם גם הרגעים המסוכנים

ביותר. צריך להיזהר שלא להיסחף
אחריהם.



ישראל שסריקס, מנכ"ל ארמן
סוכני ובעלי תחנות דלק, מעדיך,
כי תחנת דלק ממוצעת מגלגלת 5
מיליון שקל ביום. אך לדבריו 96

אחוז מסכום זה "אינו כסף
שלנו". הרווח של תחנות הדלק

כל־כך זעום, על מחזור כספים כה
גדול, שאין אפשרות לשכלל את

השירותים ותחנות במקומות
דחוקים, וחיוניים, נסגרות.

מאח מיכל הולצמן

תחנת דלק אינה רק מקום לתירלוק - היא גם
בנק. לפעמים חיא גם מקום מנוחה־קנלות־חניה וטיפול
במכונית. אך יש בה גם חלק ניסתר, שאולי אף עולה

על הגלוי.
לכאורה, תחנת דלק היא מיבנה לא מרשים - 6
ער 8 משאבות, כתמי שמן וריח בנזין חריף. קשה
להאמין שכאן מתגלגלים מיליוני שקלים ביום. ישר-
אל שטריקס, מנכ"ל ארגון סוכני ובעלי תחנות דלק,
מעריך, כי תחגת דלק ממוצעת מגלגלת 5 מיליון
שקל ביום. אך לדבריו 96 אחוז מסכום זה "אינו כסף
שלנו. אנחנו משמשים גובה בשביל חברת הדלק והמ-

משלה".
מכל מקום, בעל חתחנה רושם בקופתו סכומי
עתק. ועליו להפקידם בבנק ולשלם לחברת הדלק

תוך 24 שעות.
לא רק בעל התחנה עוסק בסכומי כסף גדולים, גם
העובד, הממלא את מיכל הדלק של המכונית, זה שעל
בטנו יש תיק עור - נושא באחריות כמו בנקאי. מת-
חילת משמרת וער סופה, אחראי חעובד בלבדית לתש-
לום בעד הדלק שיצא מהמשאבה. עליו לשלם לבעל
התחנה את מחיר הדלק על פי מספר הליטרים שמראה
המונה. אם נתקל בנהג ש"סירר" אותו, אחר ששכח
לשלם בעד השמן, מישהו שמסר לו ציק ללא כיסוי -
כל אלה הם בעיה שלו. הוא חייב להנהלת התחנה את

מלוא המחיר.
מוסיף ישראל שטריקס: פעמיים ביום הולכים שני
אנשים, על פי כללי חבטחון, להפקיד כספים כבנק.
בוודאי שעדיף היה, ונכון יותר, לחזמין מכונית "ברע־
קס" משוריינת, אך מי ישא בהוצאות? חרווח שלנו
כל־כך זעום, על מחזור כספים כה גדול, שאין אפש-

רות לשכלל את השירותים".
קיראו לזה מילכוד, או מעגל קסמים. העובדה היא,

שמחיר הדלק נקבע על־ידי הממשלה והוא אחיד בכל ;-
g "תחנות חתירלוק. שלוש חברות בלבד - "פז", "דלק
ו"סונול" - עוסקות במכירתו. התחרות כמעט אינה ו-
u קיימת. גם הקדמה, או שיפור השירותים סובלים בשל
המחיר האחיר והרווח המוכתב מראש. 2
"למה שתהיה חצלחה לשיטת שירות עצמי", אומר ם
מרדכי שלמור, ראש אגף תיפעול בחברת "דלק". "אם 5!

המחיר זהה גם בשיטת השירות המלא?"
הנסיון להפעיל תחנות רלק בשרות עצמי נחשב
באירופה לקידמה. בארץ - הוא נכשל כישלון חרוץ.
גם בגלל המחיר הזהה בכל התחנות וגם כשל בריונות

בלתי מוסברת.
450 'תחנות דלק פועלות ברחבי הארץ. 45 אחוז
מהן נושאות שלט "פז", 30 אחוז הן של "דלק" ו־25
אחוז - "סונול". יש תחנות המופעלות על־ידי החברה
עצמה, אחרות נמסרות בחכירה, אר מרביתן מבוססות
על חוזה בין בעל הקרקע ובין החברה המספקת לו
דלק, שמנים, ביגוד לעוברים, וכוי. את הציוד - משא-
בות, מיכלים תת־קרקעיים ומלאי - מספקת הברת

הדלק.
דורי וייסמן, בעל תחנת "סונול" בפתת־תקוה טוען,
כי החוזה המקשר אותו עם החברה הופך אותו ל"עבד"
של תברת הדלק. "כהסכם העבדים הזה אין לי, כבעל

המקום, כל זכויות אבל יש לי הרבה חובות. אני מתחי-
יב לקנות רק מהחברה שהתקשרתי אתה, על פי תנ-

איה. ולהיות תלוי בה בלבד".
דודי ויסמן טוען עוד, כי ממכירת דלק אי־אפשר
להתפרנס. "מי שלא הופך את חתחנה שלו למקום
מרכזי, שגיתן לקבל בו גם שירותים נוספים ועל־ידי
כך מקבל שכר דירה מהמסעדה, החנות או תחנת הסי-
כה והמוסך המופעל בתחומו, מי שלא משכיל למשוך
יותר לקוחות, על־ירי הפיכת התחנה למקום מבוקש -

לא יכול להתפרנס".
ישראל שטריקס, מגכ"ל האיגוד לא מסכים. לדב-
ריו תחנה ממוצעת מוכרת כ־250 אלף ליטרים רלק•
בחודש, והרווח הממוצע הוא 6% ברוטו. "זה לא רע"

הוא אומר.
שמואל אוסלקה, בעל תחנת "פז גבעתיים", עושה
למעננו חשבון ברור יותר: "הרווח ברוטו הוא 6000

שקל על כל 1000 ליטר. אם מוכרים 250 אלף ליטר
מקבלים מיליון וחצי שקלים בחודש". על מנת להפ־
עיל תחנה ממוצעת - 6 משאבות - יש צורך בכ־?
עובדים, אך המשכורות המשולמות להם אינן גבוהות.

ישראל שטריקס טוען כי ה"טיפים" מוסיפים עור
10 אחוז למשכורת. ולמרות זאת הוא אומר, שקשה
להשיג עוברים בעיקר למשמרות לילח. "סטודנטים'

- הם לא רוצים לעבוד!"

שווי הקרקע גבוה
בעלי תחנות, שהם בדרך כלל בעלי הקרקע, אומ־
דים היום, כי אם הנכס שלהם שווה מיליון וחצי דולר
(ותחנה ה"יושבת" על דונם וחצי ביציאה הצפונית
מתל־אביבישווה לפחות סכום כזה) היא צריכה להכניס
להם רווח נאה יותר. "הפקרת סכום כסף כזה בבנק
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מביאה לתשואה גבזהד. בהדבה - וזה בלי לעבוד 17
שעות ביום עם ציבור עצבני, נהגים שתמיד ממהרים,

ועובדים שאינם בדיוק נבחרי העם".
תחנות דלק חדשות ניבנות בשתי צורות: על קר-
קע פרטית בבעלות חברת הדלק או חמשקיע, ולחילו-
פין - על קרקע ממשלתית ("אדמת מינהל") - הנמס-
רת לניחול רק לנכים, על פי מפתח של משרד
חבטחון. ועדה בין־משרדית בוחנת את חמיקום במשק-
פי משרד התחבורה, בעיני האקולוגים, על רקע בטי-
חות נסיעה ובטחון כללי, על פי מספר כלי־הרכב
העוברים בכביש, על פי מרחק מבתי־ספר ומצמתים
חשובים ועוד שורה של קריטריונים. "הדרך לקבלת
אישור לוקחת היום שמונה עד עשר שנים", אומר

שמואל אוסלקה ומאשרים גם דוברים אחרים.
למה? - "ביורוקרטיה. זה לא מרצון רע, רק מטפ־

שות".
ובכל זאת נפתחו בשנה האחרונה כ־12 תתנות חד-
שות. "ההשקעה בהקמת תחנח חרשה", מעריך מרדכי
שלמור מ"דלק", "מגיעה לחצי מיליון דולר. ובתחנות
הניבנות על אדמת מינהל, כלומר בשביל גכים, כל
ההשקעה היא שלנו". כמקרה של קרקע פרטית -
פתוחה הדרך בפני היזם וחברת הדלק והם מסכמים

ביניהם מי ישקיע וכמה בהקמת התחנה.

תחנה - כמרכז מסחרי
האינטרס הברוד של כל חברה הוא להגדיל את
מספר תחנותיה על מנת למכור יותר דלק, ובעלי קר־
קע, הרוצים להקים תחנת דלק, מנסים להשיג מהחב-
רות תנאים נוחים יותר. רק 10 אחוזים מתחנות חכרת
"דלק" למשל, שייכות לח. אחרות מושכרות וחלקן
מופעל על ידי חוכר. לחברות האחדות יש פחות תח-

^^^^ 
נות בבעלות עצמית.

דורי ויסמן, שלמשפחתו יש כמה תחנות דלק, או־
מר כי לא היה פונה לעוד השקעות בענף זה אילולא
ידע, כי הוא יכול להוסיף על מקום התידלוק ולהפכו
למקום מסחרי. בימים אלה הולכת ונשלמת העבודה
של בניית תחנת "פז־יבנה" בבעלותו, אך "רק משום
שיש לנו שם רשיון בניה ל־7000 מ"ר מסחרי". גם
בתחנת "סונול" שבבעלותו בכניסה לבית חולים "בי־
לינסוך פועלים סניף בנק פועלים, מסעדה, חנות

אביזרי־רכב, מוסך ושירות רחיצה.
ידועח מאוד תחנת ?דלק־דרייבסטור" על כביש
חיפה, המושכת מספר רב של בעלי־רכב, אך גם בחב-
רת "דלק" מתקשים להחליט מי מביא את הקלייגטים

למי, חנות הכל־בו או תחנת התידלוק.
בשנים האחרונות התפתחה תרבות של מסעדות־

מזנונים בתחנות הדלק. אלה נמסרות בררך־כלל למפ-
עיל מקצועי ובעל התחנה מקבל על אחוז מהרווחים
או שכר־דירח. אך בעלי חתחנות, ולפעמים גם העוב־

יים, מתפשים דרכים נוספות להגרלת הכנסותיהם.
בקיץ שעבר נעשה נסיון בשיתוף חמועצה לפרי־
הדר, למכור תפוזים ואשכוליות בשקיות ארוזות מר-
אש. "המכירה הזו פרטית", תסבירו בעלי תחנות. "זה
:עשה על־ירי העובדים והם שהרוויחו מכך". לאחרונה
גיסו מספד בעלי תחנות למכור עציצים או שהם מא-
פשרים הקמת "באסטה" לאבטיחים. שום נסיון רציני

למכירה מסודרת לא נעשה עדיין, אם כי היו שיחות.
חברות הדלק ניהלו מו"מ עם גורמי שיווק רציני-
ים, ביניהם רשתות שיווק, על הפיכת "שטחים מתים"
כתחום חתחנות לשטחי מסחר. אומר מרדכי שלמור
מ"דלק": "כולם רוצים - אך בכל זאת חעניין לא זז".
שטחים רבים, ביניהם כאלה שהיו פעם מוסך־תיקונים
או מוסך־סיכה, עומדים 'ריקים בתחנות חדלק. "חור
שחור" - כינח זאת אחר מבעלי התחנה. "אני מת
לעשות מזה משהו, אבל להשקיע היום ולהפוך את
המקום לחנות מסודרת -? זח יקר מדי. אני מחפש
מישהו, שיהיה מוכן להשקיע ולי הוא ישלם רק שכר

דירה. אם תמצאי מישהו תודיעי לי בהקדם".

הפיתוח דורך במקום
פיתוח תתנות הדלק דורך במקום. חברות הדלק
עשו מאמצים - השקיעו בתדמית, 'יבעו כל אהת את
תחנותיה בצבעים עזים ומזחים, ניסו לערוך תחרות בין
חתחנות, בעיקר בנושאי שירות, חשבו על שיטות תמ-
ריצים לתחנה מצליחה - אך בסך הכל מעטות התחנות
שכהן בעל הרכב מתקבל בחיוך, ברכה, או שירות טוב.
"זה לא פלא", אומר ישראל שטריקס "קודם כל אין
מוטיווציה להשתדל, משום שהרווח המינימלי והיחידי
- קבוע מראש. אך בנוסף לך היחס הוא רו־סטרי.
הגהג הישראלי רעשני, מתווכח, דורש תמיר וגם הוא
- שוכח "בוקר טוב" ו"תודח". יחם גורר יחם". יהיו
הסיבות אשר יהיו - שירות אין. אשר לשעות פתיחה
- גם הן תלויות בבעל התחגה בלבד או ביכולתו למ-
צוא עובדים כדי להפעילה. אין כל הנחיח מצר חברת
חדלק ואין כל חוק בעניין. מי שרוצה פותח בשבת מי

A .שלא רוצה - סוגר

מתוך 450 תחנות דלק בארץ, רק ארבע מאפשרות
לנהגים לשלם בכרטיסי אשראי בעד הדלק. שמואל
אוסלקה אומר, כי בתחנה שלו עושים זאת ככר שמונה
שנים. לדבריו, מחזור המכירות גדל פי ארבע בשל
השימוש בכרטיסי אשראי ונהגים באים במיוחד אליו

מרחוק כרי לנצל את התשלום הנוח.
ישראל שטריקס מגיב, כי מכירה באשראי היא
התאבדות משום שבעל התחגה משלם תוך 24 שעות
בעד הדלק שהוא מקבל. "איני מבין - ואין לי כל
הסבר, כיצד הם עושים זאת". דורי ויסמן טוען, כי
בעלי תחנות המוכרים באשראי הם רק כאלה שיש

להם גם עסקים אחרים.

מיטדד חחבורתי וסיכון בטיחותי
"המכירות הגדולות של דלק נעשות היום לא רק
(ומיקום בתחנה המצויה במיקום טוב", אומר וייסמן
טוב אינו דווקא בדרך ראשית, אלא במסלול המוליך
מהעבודה הביתה - כלומר תחנה המצויה בדרך הביתה
ולא בדרך לעבודה, שהיא שעת התירלוק המבוקשת).
המכירות הגדולות נעשות באמצעות התקשרות התח-
נה עם חברות, מפעלים ומקומות עבורה גדולים באזור.
הסכם נחתם בין התחנה והמפעל, וזה מאפשר לבעלי
הרכב העובדים במפעל לתדלק בנוחיות, כשהמפעל
רואג לתשלום. כך נאלצים העוברים לתדלק בתחנה
מסויימת ובתמורה מאפשרת חתחנה למפעל תנאי תש-
לום נוחים. תחנת דלק הממוקמת דווקא באזור תעש-
ייתי, רחוק מכביש מרכזי - הופכת באמצעות שיטה זו
לתחנה מצליהה, המוכרת מאות אלפי ליטרים לחודש.
ישראל שטריקס מסכים כי תחנה, שאיגה מגיעה

לממוצע המכירות של 250 אלף ליטר לחורש - אינה
מרוויחה מספיק, ולמעשה מפסידה כספים. תחנות כא־
לה מצויות במקומות רחוקים, צפון הארץ או כבישי
הערבה שהתנועה בהן דלילה. אף הן הייבות לעמוד
באותם תנאי תשלום (כלומר - מייד) לחברות הדלק
ואינן זוכות לכל תמריץ או עזרה, כפי שזוכים מפעלים

באזורי פיתוח למשל.
תחנות הדלק כמעט געלמו מן הערים הגדולות. הן
מהוות מיטרד תחבורתי וסיכון בריאותי. את מקומן
תפסו תחנות תידלוק, המצויות בכניסה לחניונים גרו־
לים. לצר תחנות הדלק פועלים גם כ־80 סוכנים המ-
ספקים דלק למפעלים, בתי־אריזה, מאפיות, קידוחים
וכוי. מאות תחנות תירלוק קיימות גם בקיבוצים ומ-
פעלים. יחד הם מהווים את ענף מכירות הדלק שמח־
זור חמכירות שלו גדול יותר כל חמסחר חקמעונאי
בארץ (כולל רשתות חשיווקו), "אך חרווח אינו רומה
כלל", טוענים כלכלני אירגון הסוכנים ובעלי חתחנות.
"סוכן מרוויח אחוז אחד על חמחזור ובעל תחנה
מקבל עמלה, שאינה קשורה למחיר לצרכן, אלא לפי
ליטר. העמלה שלנו מתעדכנת באותם חורשים, שבהם
משולמת תוספת יוקר או תוספת שכר. כל זאת על פי
'סלי, שנקבע על־ירי מינהל הדלק. היו זמנים שהעמ־
לה היתה 6 אחוזים. לאחרונח הושבתו תחנות הדלק
על רקע זה - משום שלא עידכנו לנו את העמלה לא

«־-~__.  ̂ בחודש מאי ולא ביוני".

בעלי חתחנות, העומדים כל פעם בפני גלי קונים,
קובלים: "אנחנו הקמעונאים היחידים במשק המשל-
מים הפרשים על המלאי. באחת בלילה עלינו להפסיק
את המכירה, לערכן את השעונים ולהתחיל למכור לפי
המחיר החודש, וכל זה נרשם ונבדק. חברות "אגר"
ו"רן" למשל, שגם להן מלאי דלק - לא נדרשות
הקיבוצים והמפעלים?" ילשלם הפרש זה, והאם יש מישהו שבודק את תחנות
עתיד תחנות הדלק לא נראה טוב יותר מההווה.
כל עוד מתנהלים העסקים כפי שהם כיום - אין סיבה
שייעשה שיפור ממשי ויורגש בשטח. לפעמים מנקים
קצת, לעתים צובעים, אך שיפור אמיתי יבוא כאשר

תתקיים תחרות אמיתית בין התהנות.
הנסיון מחדל מלמד, כי לא בכל מקום מצליחות
תחנות השירות העצמי, ויש נטיה לחזור לתחנות "חצי
חצי" - שבהן חלק מהמשאבות ניתן לחפעלח עצמית,
אך בתחנה נמצאים גם עובדים, הגובים את הכסף ונות-

נים שירות למי שמבקש אותו ומשלם בשבילו.
נסיון שעשתה תחנת "ר"ש־סונל" להכניס משאבות
אלקטרוניות חמחוברות גם ל"תשלומט", שיטה מודר-
נית ומאור מתוחכמת, הוכשלה על ירי חברות הדלק.
החברה לא רצתה במיכשור היקר - שמא תחנות אח-

רות יבקשוהו והיא לא תעמוד בהוצאה הגבוהה.
ניראה כי די נוח לחברות הדלק במצב הקיים, אך
לא כן לבעלי התחנות. אם לא ימצאו דרכים להגדיל
?n .את הכנסתם ייסגרו יותר ויותר תחנות
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בסוף יולי דווח, כי ירידת יתרות
מטבע החוץ של ישראל נעצרה.

"אין בכך עדיין שינוי יציב לטווח
ארוך", אומר ישראל איגוא, מנהל
מחלקת מטבע חוץ בבנק ישראל.

הבנקאים בעולם מתחשבים
בתוצאות בשטח ולא רק
בהחלטות על מדיניות.

מאח יצחק דיש
IMMmMBmaMBMMMM¤MMMMBmaMMMMA

בחורש האחרון נעצרה המגמה המסוכנת של ירידה
ביתרות מטבע החוץ. אולם עדיין מוקרם לומר אם
זוהי תפנית בת־קיימא או שינוי ארעי בלבד. מנהל
מחלקת מטבע הוץ בבנק ישראל, ישראל איגרא. אומר
דברים אלה בראיון ל"עסקים" לאחר השינויים הרבים
בתחום מטבע חוץ שהיו בחודש יולי בעקבות התוכנית

לייצוב המשק.
שאלה: האמ במדיניות המוצהרת של שער חלי־
סי( קבוע השמיט הבנק המרכזי מידו את המכשיר

של קביעת שער השקל?
ישראל איגרא: נושא שער החליפין הוא בתחום
המדיניות הכלכלית של הממשלה. השער איננו קבוע
לחלוטין - גם היום קיימת גמישות מסויימת בקביעת
השער, אם פי־ היא קטנה מאד. יש לדעת שגם במדי-
נות, שהמטבעות שלהן חזקים מאד, לא ויתרו על הנ-
יידות. אפשר לראות זאת בשינויים ביחסים בין הדולר,

המארק והיין ומטבעות אחרים.

ש: האש קשיחות השער עוזרת לאינטרסים של
המשק?

ת: יציבות שער החליפין יכולה להועיל כאשר
קיימת יציבות כמישתנים כלכליים מרכזיים אהרים.
מה שחשוב וקובע לענין זה הוא בראש ובראשונה
ההקטנה ואף הביטול של עודף הביקוש הממשלתי.
חשוב לדעת זאת, בניגוד לדעות הנשמעות מפי כלכל־
נים מסוימים, הגורסים כי אפשר לייצב את האינפלציה
ללא הקטנת עודף הביקוש. עם זאת, אם הממשלה
תעמוד ביעדים שהציבה לעצמה בתחומי התקציב,
השכר וכה האדם בפקטור הציבורי, יש סיכוי שתהיה
זו תחילת העליה על דרך המלך. הכרזה בלבד אינה

מספיקה. הקובע הוא הביצוע.
ש: האם שער החליפין הקשוח שנקבע עפ הפי-
חות לא העניק רווחים גדולים לאוגרי המטבע ולא

הניע את ההמרות הגדולות?
ת: מדיניות שער התליפין וקביעתו היא, כפי שא־
מרתי בתשובתי לשאלה הראשונה, בידי הממשלה. היו
אמנם דעות שיש לאפשר מירווח מסויים וניירות סביב
השער שנקבע. בפועל השער נע בתחום צר יותר, אף

כי לא קבוע לחלוטין.
ש: סיכומי יתרות מטבע חוץ לחודש יולי מראים
יציבות, כניגוד לידידה מתמשכת ביתדות במשך
תקופה ארוכה. האם ניתן לראות בכך "מהפך", בעק-

בות המדיניות הכלכלית החדשה?
ת: נכון שלאחר הכרזת הממשלה על התוכנית ליי-
צוב המשק נעצרה המגמה של ירידה מתמשכת בית-
רות מטבע חוץ, שהיא מדאיגה מאד לעצמה. אבל
עדיין אינני רואה בשלב זה שינוי ארוך טווח. נעצרה
מגמה מסוכנת מאד. המשק הישראלי קיבל אורכה.
אבל מוקרם לקבוע אם זו תפנית בת־קיימא או אירוע

ארעי.
ש: האם מטבע החוץ שנכנס הוא כעל אופי
בריא, כלומד העברות מוחלטות ומטבע להשקעות

ארוכות טווח. או שמא זוחי תנועח פפקולטיווית?
ת: נוצר מצב חרש במשק - מצד אחד יציבות
בשער החליפין ומצר אחר ריבית גבוהה מאר, שיריר־
תה מותנית בביצוע של שאר סעיפי התוכנית הכלכ-
לית. שילוב זה יצר מצב מסוכן, המחייב הקפרת־יתר

כרי שהכסף ששב ארצה יישאר לאורך זמן.
• ש: יש סכנה שהוא ייצא דווקא בזמנים קריטיים?
ת: הסכנה קיימת. איני משלה את עצמי, שבאמצ־
עות צווים מינהליים אפשר למנוע זאת. מה שיקבע

הוא הביצוע בפועל של המדיניות הכלכלית.
ש: האם בעקבות הפעלת התוכנית לייצוב המ-
שק אפשר להצביע על שינוי כיחס הקהיליה הפיננ-

סית הבינלאומית לכלכלת ישראל?

ת: לצערי אינני יכול לתרום לאופטימיות כזו. הב-
נקאים בעולם היו עדים בשנים האחרונות להכרזות
רבות על מדיניות כלכלית חרשה, זו ואחרת, להחל-
טות על תקציב וכיו"ב. הם מתחשבים יותר במה שקו-

רה בפועל ולא במה שמחליטים עליו.
ש: האפ המדיניות חנוכחית של יציבות במעט
מוחלטת בשער חחליפץ היא רק ביחס לדולאר או גפ

ביחס לשאר המטבעות?
ת: שערי הקניה והמכירה שקובע בנק ישראל בכל
יום בשעת "הפיקםינג" מתיהסים לדולאר. שערי הח-
ליפין של חשקל, ביחס למטבעות האחרים, נקבעים
אוטומטית' לפי שערי החליפין של כל מטבע ביחס

לדולאר בשווקי הכספים באירופה באותה שעה.
לדוגמא, בחודש יולי התחזקו המטבעות האירופים
מול הדולאר והדבר בא לידי ביטוי בשיעור הפיחות

של השקל מול מטבעות אלו.
ש: מח גורם באחרונח לתנודות ולחחלשות שער

הדולאר בשוקי המטבע חבינלאומי?
ת: התחזקות הדולאר בשנים האחרונות באה על
רקע צמיחה מהירה יחסית בכלכלת ארה"ב, מול קפאון
משקי ואבטלה גדולה ברוב מדינות המערב האחרות.
שערי הריבית בארה"ב היו גבוהים במידה ניכרת מאלו
של ארצות המערב האחרות, ושיעורי האינפלציה היו
נמוכים במיוחד בהשוואה לשנות ה-70. מצב זה משך
הון זר רב לאדה"ב, דבר שאיפשר מימון נוח של הגר־
עון התקציבי והמסחרי שם. השנה נראה, שהגלגל החל
מתהפך. הצמיחה בארצות־הברית ירדה לכמחצית מזו
של השנה החולפת וסימני האטה החלו מופיעים. הרי-
בית ירדה אף היא בצודה תלולה למדי, בעידודו של
הבנק המרכזי שם, שהחל חושש מסימני המיתון יותר
מאשר מן האינפלציה, שסכנתה נראית שם פחותה

בשלב הנוכחי
על רקע התפתחויות אלו החל להסתמן מחורש
מארס השנה תהליך החלשות של הדולאר. עם זאת
מוקדם עדיין להספיד את הדולאר ויש לזכור, שמרד
שערו של הרולאר ביחס לסל מטבעות אחרות עדיין
גבוה ב-20% - 25 מעל ממוצע השנים 1980-82.
המשך המגמה הנוכחית תלוי בהתפתחויות הכלכליות

והפוליטיות בארה"ב ובמדינות האחרות.
ש: האמ ניתן להתגונן מתנודות אלוף

ת: בהחלט. עקב התנודה הרבה בשווקי הכספים
בעולם התפתחו בשנים האחרונות מכשירים פיננסיים
מתוחכמים, שבאמצעותם יכול יצואן או יבואן להבטיח
עצמו מפני סיכוני שער חליפין ולחשב את כדאיות
עסקותיו במטבע, או בסל מטבעות, תוך התעלמות
מתנודות שערים שמחוץ לשליטתו. הדבר אמור גם
לגבי ניהול הרכב תיק החוב החיצוני, או היתרות של
המדינה, שגם שם ניתן, במיגבלות שונות כמובן, להע־
1ר כמכשירים אלו כרי להקטין סיכונים בלתי רצויים
an? .בשערי החליפין

חברות בתחום המחשבים
והאלקטרוניקד" מפעלים
המעסיקים מאות עובדים,
וחברות המעוניינות לשמור
על העובדים ועל שעות הע-
בודה נמנות על לקוחותיה
של חברת נאפולי, שרותי

הסערה.
"נאפולי" מספקת ארו־
חות חמות למפעלים ולמוס-
דות, במגוון של טעמים

(מעוררי תיאבון!) באיכות
מצויינת, תור שימוש במיכ־
שור מתוחכם השומר על
טריות המזון ועל הטמפרטו-
רה הדרושה לכל,מנה ומנה.

אנחנו נותניס'מכל רבר
פעם בשבוע - סיני, יווני,
רומני - "להשביע את כל

הטעמים".
שמעון איינשנזיין,
מנכ"ל החברה. (מ.ו

סוף "לג'נק 3וד"

מעסיק ובעל מפעל,
הבעייה ידועה: מגיעה הרגע שהעובדים

יוצאים לאכול משהו בחוץ, רק לרגע.
אבל רגע ועוד רגע ועוד רגע...

לשמעון איינשטיין יש פתרון
הכנה ואספקה של ארוחות מלאות,

חמות ומגוונות בכל הטעמים -
למפעלים ולמוסדות.

הפעלת מטבחים, מזנונים וקפיטריות. הכנה
אספקה של ארוחות מהירות וכריכים ו

לטיולים. • כשר למהדרין
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קניון אילון פותח עידן חדש בערבנות הישראלית
(או MALLTI, כפי שהוא נקרא באמ- הקניון
ריקה) הוא מרכז הקניות מטיפוס חרש, שהתפתח
בעשורים האחרונים בצפון אמריקה. הוא נועד
לענות על ערכיו של הצרכן אשר חיפש צירוף
נוח של כתי־כלבו גדולים, חנויות מתמחות, בתי

קולנוע ומסעדות.
צירוף כזה נועד לאפשר לקונה לרכז את כל
קניותיו, מזון, ביגור, צרכי בית וצרכים ייחודיים,
במקום אחד, ובו זמנית לאפשר לו ליהנות מבילוי
ומסעודה. במקביל הסתבר כי תנאי השטח, התח-
בורה וחחניה החיוניים להקמת מרכזים כאלה במ-
רכזי הערים היא כמעט בלתי אפשרית וכך הוחל
בהקמתם של הקניונים בפדבריס המאוכלסים וב-
צמתים מרכזיים המאפשרים גישה נוחה וחניה נו-

חה מכל מקום ולכל.
נקודה נוספת עליה עמדו מתכנני הקניונים
האמריקאים, היתה הצורך לענות על צרכיה של
אוכלוםיה מגוונת, של קהלי מטרה שונים ומגוו-
נים. לפיכך עמדו המתכננים על תמהיל סחורות
ושירותים שיענה לטעמיו, צרכיו ואפשרויותיו,

של כל צרכן.
'החלו לצוץ באמ- על יסוד תפיסה שיווקית זו
ריקה, בזה אחר זה, הקניונים, הם התבססו על
שניים עד ארבעה "עוגנים" - חנויות ענק של רש-
תות שיווק המסוגלות לספק־ לבדן כמעט כל מוצר
בסיסי - וביניהן, עשרות חנויות מתמחות, אתרי

בידור ובילוי.
כל אלה ממוקמים תחת גג־אחד, במבני ענק,
ממוזגים ונוחים המאפשרים לצרכן האמריקאי
להשלים כמעט את כל קניותיו החודשיות בחצי־
יום או כיום קניות מרוכז, הכולל לעיתים קרובות

גם ארוחה ובילוי יחד עם כל המשפחה.
זהו, לאמיתו של דבר, גם הרעיון המונח ביסוד
תכנונו של הקניון הישראלי הראשון. כדוגמת
מרכזי־הקניות המודרניים בארה"ב ובקנדה, ממו־
קם גם קניון אילון על צומת דרכים מרכזי, בלב־
לבו של אזור רב אוכלוסין, תוך שהוא מאפשר
גישה נוחה וחניה מירבית (ללא תשלום) למאות

אלפי משפחות מכל גוש־דן.
במבנה הענק (20,000 מ"ר) נמצאים שני "עוג־
נים", השקם וההיפרכל (החנויות החדישות והמ־
שוכללות בארץ), בנק ורשתות שיווק גדולות
כדוגמת פולגת, הסופרפארם והחנות בישראל של

מרקס אנד םפנסר.
כמכנה הענק, המקורה וממוזג האויר, ארבעה
בתי קולנוע סופר מודרניים, תריסר בתי אוכל המ-
תמחים בכל טעם שאפשר להעלות על הדעת,
בית קפה ומיסעדה, ובתווך בינות לכל אלה, מונח
הרחוב המרכזי, רחוב קניות ובו עשרות חנויות
המתמחות כאופנה, מדון, הנעלה, מוצרים לבית

ועוד ועוד.
מבחינה זו מספק קניון איילון, מיבחר ואיכות
של סחורה ושירות ללא תחרות, למעט כמוכן

(סוף בעמוד 18)
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בימים אלה הוגגים ב"שקם" מלאות 35 שנה להקמת
רשת חנויות• הכלים של החברה. במקום חגיגות וטקסים
מעניקה הנהלת הרשת "מתנה צנועה" למשפחות כוחות
הבטחון - חנות "שקם" גדולה בקניוךאיילון ברמת"גן;

לרגל פתיחת החנות החדשה ראיינו את מנכ"ל "שקם,7האמורה להיות "המלה האחרונה" בצרכנות המודרנית.
(מיל.) יוחנן גור. אלוף

מאת אבי גמר
ראשית: מזל טוב, ויום הולדת שמח.

מנכ"ל ,.שקם": תודה רבה. ווהי כמובן הזדמנות
טובח מצירי לברך את בל לקוחות "שקם" שהם הל-

כה למעשר' "בעלי" החברה האמיתיים.
שאלה: "שקם" ככל הידוע נוסד ע0 הקמת המדי-
נה, מרוע אם כן אתם חוגגים את יופ ההולדת ה־35

ולא ה־8ג?
גור: נכון, "שקם" נוסד בשנת תש"ח עם הקמת
חמדינה, כיחידה בצה"ל. אבל "שקם" כחברה מסח-
רית בע"מ הוקמח רשמית רק כשנת 1950. לפני 35
שנה פתחנו את החנות הראשונה ביפו, ומאז ועד
חיום אנו משרתים את לקוחותינו כאשר זה עתה

הגענו ל־43 חנויות - ועוד היד נטויה.
זוהי הזדמנות להבהיר: מי הם בעלי המניות של

החברה, ומהן המטרות המוגדרות שלה.
תשובה: מניות "שקם" מוחזקות בידי מדינת ישר-
אל והשר האחראי מטעם הממשלה לענייני ההברה,

הוא שר חכטחון. בחברה מסחרית עלינו לפעול על
פי שיקולים עסקיים, אך כתקנות החברה נקבע שהר-
ווחים לא "יחולקו" אלא ישמשו להוזלת מחירים ול-
שיפור חשירותים לאנשי כוחות הבטחון ולבני משפ־

חותיהם, ואת זה בדיוק אנו עושים.
שאלה: הציבור הרחב מכיר את חנויות "שקם"
בערימ, אך הפעילות שלבם מתפרשת על פני שט-

חים מגווגיפ.
תשובח: נכון, מלבד 43 חנויות הרשת, מהם 7
בעיירות פיתוח. אנו משרתים את חיילי •לה''ל ושוט-
רי משטרת ישראל במאות שקמיות. חברת "שקם"
מפעילה גם רשת מסעדות ומטבחים במערכת הבט-
ן•!! ן. לרשותנו מחסני־מכר םיטונ"ם גדולים, הפרו־
שימ על בסיס מרחבי והמםפקים מוצרים ער.ור השק־
כליות. ובנוסף לכל אלה: ל"שקם" מפעל לעיבור בשר
שהוא מהמשוכללים כישראל, מגדניה מתועשת
המייצרת כ־20 מיליון עוגות בשנה ובית־אריזה

מרכזי בעל תפוקה שנתית גבוהה.
שאלה: מה תפקידו של "שקם" בעיתות חירום? "

תשובה: בעיתות חירום הופך חלק מחברת
"שקם" בתוספת אנשי מילואים ליחידה צח"לית לכל
דבר, המפעילה והמספקת שירותים לגייסות, באמצ-
עות המערך הפרוס חקכוע שלנו ובאמצעות ניירות
המגיעות לבל מקום נדרש בחזית. וכיחידה צבאית,
אנו ערוכים ומאורגנים, בזמן שלום, לבצע את יעוד-

נו בעתות חירום.
שאלה: מהו "מועדון שקם".

"מועדון שקם" חוא למעשה מועדון חברים. זכ-
אות קנייה ב"שקם" ניתנת לכמה קבוצות, באשר
ההבדל ביניהן חוא בהיקף וסוגי ההטבוו}. "מועדון
שקם" מעניק לחבריו זכויות מיוחדות בעת קנייה
בחנויות הרשת ובן בשורח של הנחות שונות במיגוון
שירותים כמו ביטוח, נסיעות לחו"ל, מועדוני־ברי־

אות, קייטנות לילדים ועוד.
שאלה: וכמה משפחות בכלל זכאיות לקנות

ב"שקם"?
גור: כ־350,000 בתי אב.

שאלה: ומי מהמ נמנה עמ חברי "מועדון שקם"?
תשובה: משרתי צבא הקבע, משטרת ישראל,

שביים, מוסד, שב"כ, נכי צח"ל, משפחות שכולות של
מערכת הבנזחון, עובדי משהב"ט, יחידות סמך של

משהב"ט ועוד.
שאלה: גחזור, ברשותך, לקניון־אילון, מה תובל

לספר על חנות חדשה זו.
מר: זוהי חנות אלגנטית, אסתטית, אך בעיקר
מאוד פונקציונלית. חחנות משתרעת על שטח של
כ־6.000 מ"ר, בשתי קומות חמתחברות באמצעות
מדרגות נעות ומעליות מיוחדות. "שקם" בקניון הוקם
על פי קונצפציה שונה, שלפיה כל מחלקה היא
עצמאית ואינה תלויה במחסן המרכזי. אפיון נוסף
מתבטא בריכוזיות המוצרים, בחתאם לצרכי חלקות
כל סוגי ההלבשות, לדוגמא, רוכזו בקומה אחת: בג־
די נשים, גברים, ילדים, חגורות, צעיפים, כובעים
וכדומה. כנוסף לכך, הכנסנו שינויים מעניינים, בת-

חום חשירות ללקוח.
שאלה: תובל לחת דממאיתי.

תשובה: יש בחגות רובן פרחים, הוכן לתיקון נע-
ליים, בעתיד הקרוב יחיח דוכן לפיתוח מהיר של

צילומים ואפילו... שמרטפית לילדים, אנו רוצים לה-
פוך את המקום לאתר, שישלב את הקניות בהנאה.

שאלה: כיעד .,שקם" מתמודד עפ המציאות הכ-
לכלית הקשה?

גור:. אין ספק שהמצב במשק נותן אותותיו על
הנעשה בחברה, ומה שעמר לנו עכשיו - אלה הם
צעדי התייעלות בהם אנו נוקטים זה שנה תמימה.
עמ זאת, אין רע בלי טוב. דווקא המצב הנוכחי מפ-
תח מחדש צרכנות זהירה ונבונה. דווקא עכשיו חוז־
רים אל המשמעות האמיתית של תקציב מאורגן,

סדר עדיפויות נכון וקניות אדוקות וחסכוניות.
יותר מזה: דווקא בתקופה כזו, יש לאן לפנות כדי
ליישם את ההיערכות החדשה. מול ייחץ, ההולך
וגובר על כיסו של הצרכן, ומחירים דיבויוניים בחלו-
נות הראווה, מגלים פעם נוספת את יתרונותיה
הבולטים של רשת ה"שקם" במחירים מוזלים ואשר־

אי נוח.
לרעתי, חיום ממלאת רשת "שקם" תפקיד חשוב
מאי פעם למרות 'שלמעשה מדיניות ההוזלות הקבו-
עה שלנו, קיימת זד, זמן רב. אנו נראה לעצמנו יעוד,
לתרום לאיזון חקציב המשפחה של אלה הזכאים

לפקוד את חנויותעו.
שאלח: איך עושים את זה ב"שקמ"?

תשובה: נקודת המוצא שלנו היא, שמחזור גדול
עם רווח קטן עדיף על מחזור קטן עם רווח גדול. יש
לנו בתחום זה הישגים טובים, אך אין בהם די ונחפש
גם להכא איך להוזיל יותר ואיך לשפר יותר כתחום
השירות. עם זאת, ראוי שארגיש שזוהי חתמודרות
יומיומית קשה, בתחום החשיבה והעשייה, והמרחק
כין הכשלון לבין ההצלחה הוא קטן מאוד. אני מא-
מין גדול באנשים, ולאנשי "שקם" מיומנות ומוטיבא-

ציה גבוהה.
שאלה: ורק אלו הסיבות להצלחת ה"שקם"י

גור: לא ולא. הצלחת "שקם" נעוצה בראש ורא-
שונה בנכונות החברה "להקריב" כדי להיות טובה
יותר ואטרקטיבית יותר לקהל לקוחותיה. המדעיות
הקבועה "פחות רווחים. ויותר מכירות", ובן שורת
מבצעי ההזזלות יוצא' הדופן מעלים, באופן טבעי,

את ה"שקם" על "הכוונת חציבורית".

• 6000 מ"ר המשלבים קניות בהנאה;

|g§gggj| "אלוף(מילל) יוחנן גור - מנב"ל ב"שקם §

כלי־התקשורת והגופים הצרכניים הגדולים ביק־
שו לבדוק - כשירות לציבור -.באיזו מידה יש "כי-
סוי" בשטח למוניטין של ה"שקכר, ברשת השיווק
הכדאית ביותר מבחינת חקציבו של הלקוח. התוצ-
אה לא אחרה לבוא: רוב הסקרים קבעו בצורה חד
משמעית: כי םל המחירים ב"שקם" זול יותר בהשוו־
אה לרשתות השיווק האחרות. כדי למנוע בל ספק:
הנכונות להתמודד, להוזיל ולשפר שירות - אינה

פעולה חר פעמית, וכדי "להישאר על המפה" צריך
לחדש, לשפר ולחפש אפיקים חדשים מדי יום.

שאלת: האם אתט יכולים להרשות לעצמכם לב-
צע הוזלות בה רבות, רק משומ שאתם מסובסדים

על ידי הממשלה?
תשובה: זוהי שאלה מרגיזח שנשאלת כמעט בכל
ראיון. עצם הצגת שאלח כזו, כמוה כ"עלילה". חב-
רת "שקם" היא עצמאית, רווחית ואינה מסובסדת
על ידי גורם שחוא, או מתקציב כלשחו. להיפך:
אנחנו מסבסדים הרבה פעילויות בהרבה מגזרים,

ולמרות הפגיעה ברווחים אנו עושים זאת באחבח.
שאלה: האם החנויות בעיירות הפיתוח מפסי-

דות?
תשובח: חלקו מפסידות, חלקן מאוזנות ומיעוטן
רווחיות. הממשלה הטילה עלינו להקים תנויות בע-
,שאן, מצפה יירות פיתוח כמו קרית שמונה, בית
רמון, קרית גת, דימונה ועוד. "שקם" רואה בכך חלק

מיעורו ועושה זאת בגאווה.
שאלה: ולמדות הד'פסדיפ במימדי פעילות שזניט

- אתם חברה רווחית?
תשובה: כ ן.

שאלה: בהשוואה עם רשתות שיווק אחרות,
האט היית מוכן לומר שה"שקם" היא טובה ביותר?

תשובה: אינני מחלק ציונים, ואת זאת ישפוט צי-
בור הלקוחות. לבל רשת שיווק בישראל אפיונים
משלה. מבלי להנמיך חלילה מקומתן ומערבן של
רשתות אחרות - אני מנסה לעשות אח "שקם" לטו-

בה מכולן, וזוהי שאיפה בריאה ולגיטימית.
שאלה: האם גט בחברת "שקם" מפטרים עוברים?
גור: מלת המפתח ב"שקם" היא התייעלות. אתן
לך דוגמא: בקניון איילון יועסקו כ־200 עוברים, אך
מחציתם הם עוברי "שקם" ממתקנים אהרימ. כלומר
אנו מצליחים לנייד עובדים, לקצץ בהוצאות מיות־
רות, לחסוך, לשפר ולייעל את המערכת. אם נמשיך
בדרך וו, לא יהיח צורך לפטר עוברים ב"שקם" -
אלא אם "יפילו" עלינו "גזירות" שאין בינן לבין הת-
ייעלות ולא כלום, והן תופעלנה אצלנו רק בגלל

היותנו הברה ממשלתית.
שאלה: למרות המצב, "שקם" פותח כל הזמן סני־
פים חדשימ. האם זהו הזמן המתאים לפתיחת מתק-

נים?
תשובה: לא נחסוך בפתיחת שקמיות חדשות
ושיפור קיימות במחנות צח"ל, ואף לא נחסוך בפתי־
חת מסעדות חדשות אם נידרש לכך. עם זאת נאט
את קצב פיתוח חנויות חדשות בערים אך לא נעצור
אותו, בתקווה שבאחד הימים, הלא רחוקים, יחזור
המשק לתקופה של צמיחה, שיהיה בו גם שיפור מצ-

בו של הצרכן.
שאלה: מותר לשאול אותך שאלה אישית: אתה

נהנה מתפקידך כמנכ"ל "שקס"?
גור: יש לי סיפוק אישי מכל שעה בתפקיד.

.,שקם" בקניון - בית אלגנטי ופונקציונאלי
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עידן חדש בצרבבות
(המשך מעמוד 4ו)

התחרות המתקיימת דרך קבע, בין העסקים, על
לבו של הצרכן.

לאיזו אוכלוסיה מיוער קניון אילוןי
לדברי שר־שלום שירן, מנהלה של חברת
"קנית" (יוזמת ומנהלת הקניון) מיועד הקניון לכו-
לם• "ההוכחה הטובה ביותר היא במקום עצמו,

תוך בחינת וחשוואת חםחורות והמחירים.
"אך די אם נביא בחשבון את חימצאותן של

הרשתות הגדולות והעממיות כמו השקם וההיפר־
כל המצויות בכל הארץ, כדי שנבין שהקניון מיו-
עד לכולם. לכל כים. לכל טעם, לכל צורך, לכל

המשפחה ולכל שכבות האוכלוםיה".
מוסיף דוד עזריאלי, חיזם חקנדי אשר חתמחה
בהקמת ובניהול קניונים רבים בקנדה: "להכנסת
הקניון לעולם המושגים הישראלי, תהיה השפעה
מרחיקת לכת על הרגלי הצריכה והמסחר בארץ.
יעילות השיווק תגבר ויכולחו של הצרכן הישרא-
לי לקבל שירות מושלם במתיר סביר תגדל. הצר-
כן חישראלי, אשר איבד בשנים חאחרונות כל

אפשרות להשוואת וניתוח מחירים ומידע צרכני
נוסף, יוכל מעתה לקבל החלטות קניה רציונליות,
המבוססות על חשוואת מחירים בנקודת ומן ומ-

קום אחד.

"בכך אני רואח יחרון נוסף חשוב, יחודי לתנאי
מדינת ישראל, לכל היתרונות הברורים וחמוכרים
של הקניון האמריקני: ריכוז כל הקניות במקום
אחד תוך הוספת אפשרויות בילוי ושרותימ נוס-
פים, חיסכון משמעותי בכסף ובזמן, חסכון בהוצ-

אות וחגברת חתחרות לטובת חצרבן".

שילבחדש
בקניון רמת-גן.
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לשוותכם 15 סניפים בנל ™י הקנייה הטינה לתינוק שכרוך

אופטיק1ית:
חידוש מהפכני בענף
האופטיקה בישראל

לראשונה בישראל ייצור
משקפיים

בשיטת ה־ Eye lob. ייצור
עצמי

ומיכשור ממוחשב מאפשרים
ייצור עדשות מדוייקות
באיכות מעולה ושירות

מהיר חסר תקדים.
בימים אלח נפתחח
חנות אופטיקנית בקניון
איילון. החנות מהווח חי־
דוש מחפכני בענף
האופטיקה בישראל, מה־
ראשונות מסוגן בעולם

בולו.
ב"אופטיקנית" נהנה
חלקוח מטיפול מושלם
חכולל את כל שירותי
האופטיקה - מבדיקת
עיניים ועד ייצור עצמי
של העדשות, והכנתן
במסגרת. והחשוב מכל -
לראשונה בישראל שי-
רות מהיר בן שעה עד

שעתיים.
ברבר פרטים על
השיטה כאופטיקנית פני-

נו לאחד מבעלי החנות:
"אופטיקנית פועלת על
פי שיטת Eye lob האמ-
ריקנית. בשיטה זו מושם
הדגש על איכות. הציוד
הטכנולוגי ממוחשב בו-
לו, ומאפשר בשילוב עם
ייצור עצמי קיצור תה-
ליך הייצור ודיוק אופ-
טימלי תוך צימצום עלות
הייצור. כתוצאה מכך,
נהנה הלקוח מבדיקה
מדוייקת, ייצור עדשות
מדוייקות באיכות מעו-
לה ומשירות מחיה חסר

תקדים!
בנוסף לציוד רכשה
אופטיקנית ידע בלעדי
של תהליכים לציפוי עד-

שות, המקנה לעין הגנה
מלאה מפני קרינת שמש.
ובאקלים הים התיכוני
יש לגורם זח חשיבות
הבדיקות מתבצעות
ע"י אופטומטריסטים
מומחים ומאפשרות מתן
שירות מהיר אמין ומדוי־
יק אשר חוסך ללקוח את
הצורך לשוב לאחר יום
או מספר ימים, על מנת
לקבל את משקפיו. מיקו-
מה של.אופטיקנית" בק-
ניון מאפשר ללקוח ליה־
נות בזמן ההמתנח -
לבלות בצפייה בקולנוע,
או כבית קפה, ולאחר
שעתיים יוכל ליהנות

ממשקפיו החדשים.

rfpR נממן onmfot נעלי
???הכנסי לאלכסנדריה וצאי עמ וגלים חדשות???
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'!™"̂ ^™r" סניף הדש של בנק בסביבה <ד,;7ת ממגוון
לאומי נפתה לשירות רחב של שירותים "
c| .הקהל כמרכז המסחרי, עסקיים

קניון אילון כרמת גן.
בנק לאומי מציע את

שמתו לעמוד לשירותכם שירותיו לקהל מנהל הסניף וצוות עובדיו 7
19: 00-17: 00 , 14: המבקרים והקונים בימים 'A'-ד,' כין השעות 00-09:30

בקניון אילון,ומזמין כיום ו' כץ השעות12:30-09:30
את כל בעלי העסקים מספר הטלפון בסניף 03-799146/7.
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עסקים בקניון אילון
(נכון ליום 6.8.85}

שקם
הפרכל

סנט מייקל - מרקם אגד ספנסר
4 בתי־קולנוע רב־גן
3 ו מסעדות אפרופו

בנק לאומי
סופרפארם

שיל"ב - לאם ולילד

בתי אופנה
גלי

פולגת

אופנה

אגו - אפנה לצעירים
אדית - לבני נשים
A&A - אפנת גשים

גיינם סטור - אופנת s צעירים ־
די אר. ג'ורדן - אופנת עור

דוריס אלכסנדר - אפנת נשים וילדים
ולנטינו מילנו - אופנה לגבר
יאנג סטייל - אפנה לצעירים

לי־תיק נעל ובגד
מקס - אופנת עור

סמרטוטריה - אפנת נשים
רומן - אפנה לגבר

געליימ

נעלי אלכסנדר'ס
נעלי בדיל
נעלי גזית

צעצועים
מאמא יוקרו

צעצועים זה אנחנו

מעדגיות
בית הטבע

דליקטיב
מונקפה

מעדני הקניון
עלית

קפץ טננבוים
קוטיליון
שקריה

ריהוט ואביזרים לבית

אורית - נברשות
טומי - רהיטים

כרמל - שטיחים
סנסור - מוצרי חשמל ביתיים

כלי בית ומתנות

דומסטיקח
רניש פלוס

קלאס

פופ שופ

קרוסל - מוצרי נייר יחודיים

ענפים ושרותים מיוחדים

אופטיקנית - אופטיקח
דינמיק - מחשבים ואביזרי צילום

מפעל חפיס
סטימצקי - ספרים וכתבי עת
עלי־זחב - פרחים וצמחי בית

תפנית - רוכנים
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ענף מומחיות חדש, "הנדסה
פיננסית", מתפתח עתה ומנסה

להפחית את הסיכון הכרוד
בהשקעה בפרוייקטים חדשים.
ניתן לקיים שיטוח של "הנדסה

פיננסית" גם בישראל, תוך
התאמתן לתנאים ולחוקי המס
בארץ. מימוש שיטות אלו יכול
להגדיל במידה משמעותית את
ההון, שיעמוד לרשות יזמים גם

בשלב שבו הפרוייקט נמצא ברמה
גבוהה מאד של סיכון.

מאת פרופ' מיכאל פרי
ושמואל ואקנין

הכל מסכימים, שהדרך לעצמאות כלכלית של המ-
שק הישראלי כרוכה בשני תנאים: הגדלת ההשקעות
והגדלת התפוקה. אמנם, בטווח הקצר צריך תחילה
לצמצם את הפעילות ולהדק את החגורה, אך המטרה
הסופית היא להפנות את המשאבים שיתפנו להשקעה
בפרוייקטים תעשייתיים ותיירותיים, שיביאו מטבע זר

למדינה.
לכאורה, קיימים התנאים להקמת מספר רב של
פרוייקטים במשק. מצד אחד, יש מספר ניכר של גו-
.עד כה בעיקר בחקלאות), פים, (במיוחד כאלה שעסקו
שמחפשים פרויקטים מתאימים, ויש להם הון הדרוש
להשקעה. מצד שני, קיימים גופים של מחקר ופיתוח
(מעברות מחקר של מיפעליס, אוניברסיטות וממציאים
פרטיים), שמציעים שורה ארוכה של מה שחם קוראים

פרוייקטים, שמחפשים משקיעים פוטנציאלים.
יתר על כן, יש היום גם מספר רב של "מתווכים"
מסוגים שונים, שיכולים לסייע ביצירת הקשר בין הי-
זם או הממציא לבין המשקיע ומבצע הפרוייקט. אלה
מסוגלים לסגור פרצות אירגוניות וביורוקרטיות, המפ-

ריעות לביצוע הפרוייקט.
בדיקה מעמיקה מקרוב תעלה, קרוב לודאי, שהמ-
ציאות שוגה לגמרי. קיים פער גדול בין מה שהמשקי-
עים והמבצעים רואים כפרוייקט ובין מה שהיזמים
והממציאים מגדירים כפרוייקט והמתווכים הקיימים

אינם יכולים לסגור אותו.
חראשונים (במיוחד קיבוצים ומושבים, אבל גם
התעשיה), מחפשים מוצר מושלם, שיש לו כבר אב-טי-
פוס לפחות וכל מד, שצריך לעשות לגביו, הוא לקנות
מכונות וחומדי־גלם ולהתחיל בייצורו. אין הם מוכנים
לחשקיע במחקר ופיתוח, ואין הם מתעניינים יותר
מדי בהיבט השיווקי שלו. בעניו זה הם מתבססים על
הגישה המיושנת, ש"אם המוצר הוא טוב - הוא כבר
יימכר". יתר על כן, כל מחפשי הפרוייקטים (ובמיוחד
הקיבוצים) רוצים מוצר, שהייצור שלו אינו גורם לזי-
הום ולרעש, שאפשר להפעיל את המכונות במשמרת
אחת כלבד, ושחמישה אנשים יכולים לתפעל את כו-

לו, כדי שלא יהיה צורך להעסיק עובדים שכירים.
הממציאים והיזמים, לעומת זה, באים לרוב עם
רעיון בלבד. לעתים הרעיון הוא בשלב, שחלקים מסד
(עדיין לא השיווקי והעיסקי) יימים מההיבט הטכני
שלו כבר נבדקו, ולעתים הוא רק בשלב הראשוני־
(שלב ה"קונצפט"), והם מחפשים הון לצורך מושגי
הקמת מעבדה והתחלת המחקר לבדיקת הרעיון ולמי־

מושו.
כאמור, הפער בין שני הצדדים הוא גדול מרי.

סוגים של הון למימון פרוייקטים
מבחינה פיננסית מבחיגים בשלושה סוגים של הון

המיוער לפיתוח פרוייקטים חדשים:
א. הון סיכון, המיועד לרעיונות ראשוניים ביותר,
שרמת אי־הוודאות לגבי הצלחתם גבוהה מאד, ולכן
ניתן לראות בהם הימור גרידא. מה שעודד בעבר
השקעות מהסוג הזה הם חוקי המס - במיוחד בארצות
הברית - שאיפשרו מיקלטי מס לבעלי הכנסות גבו-

הות.
ב. הון יזמות, ההולך לפרוייקטים בשלב הפיתוח.
כאשר יש כבר נתונים חלקיים על הכושר הטכנולוגי

של המוצר ועל הייצור שלו. גם כאן רמת אי־הוודאות
גדולה למדי, כי המוצר הסופי רחוק מלהיות קיים,
ובוודאי שאין וודאות ביחס לפוטנציאל השיווקי וה־
עיסקי. סוג ההשקעות הזה הולד ומצטמצם, משום
שאשתקד חל בארצות הברית שינוי משמעותי בחוקי
המס ובעידוד העקיף שניתן להשקעות אלו באמצעות

מיפלטי מס.
ג. הון השקעות, ההולך לפרוייקטים שבהם האב־
טיפוס של המוצר גמור ומצוי בשלב חצי־ חרושתי, או
("פיילוט''). בררך־כלל אפילו בשלב של מפעל נסיוגי
דורשים המשקיעים בסוג זה של פרוייקט נתונים על
חוזי שיווק, התחייבויות להזמנות למוצר, או מכירה
מראש של זכויות ורשיונות של המוצר ורק אז הם

מוכנים להשקיע.
כעוד שאין הערכות אחידות לגבי גודלו של שוק
הון־הסיכון, הרי שוק הון־היזמות בארצות הברית נאמד
ב־12 מיליארד דולר ובעולם כולו - בין 20 ל־30
מיליארד דולר. יש להדגיש, שלא כל הסכום האמור
זמין לרשות השוק החופשי. חלקו הגדול בנוי מתקצי־
בי מחקר ופיתוח של חברות ענק כמו יבמ וחברת
הטלפונים AT & T, והם עומדים למעשח רק לר־
שות «יזמי הבית" של החברות הללו, לצודד מימון

פרוייקטים שלהן עצמן.
יתר על כן, בגלל השינוי שחל ביוני 1984 בחוקי
המס בארצות הברית, הצטמצמו או חוסלו לחלוטין
רבות מן ההטבות שניתנו למשקיעים בהון־סיכון ובי
הון־יזמות, ולמעשה השוק העיקרי שנשאר לצורר

השקעה בפרוייקטים חדשים הוא של הון השקעות.

לגשר בין בעלי הון
ובעלי פרוייקטים

נשאלת השאלה: כיצד ניתן במצב הקיים לגשר
בין הממציאים והיזמים, המחפשים הון־סיכון או הוךיד
מות, לבין המשקיעים והגופים, אשר מוכנים להציע

הוךהשקעות?
כדי לענות על שאלה זו, יש לבחון מה הם התמר־
צים הדוחפים את המשקיעים להשקיע בפרוייקטים

חדשים, וניתן להבחין בשני תמריצים עיקריים:
• ההערכה שהפרוייקט הוא בעל פוטנציאל עיס־
קי, העשוי להביא תשואה על ההשקעה בגובה השווה
או עולה על תשואח חלופית, העומדת לרשות המש-
קיע. הערכה זו מבוססת על שגי מרכיבים: חראשון -
שהפרוייקט יכול ליצור מוצר או שירות שיש להם
ביקוש (או שאפשר ליצור בשבילם ביקוש) בגומחת
שוק, או בפלח שוק, או בשוק כולו. חשני - קיים פער
מספיק גדול כין עלות הייצור של 'המוצר, או השירות.
לבין המחיר שהשוק מזכן לשלם בשבילו, אשר יביא
לתשואה המבוקשת. רוב המשקיעים הרציניים דור-
שים, שההערכה על הפוטנציאל העיסקי תהיה מבוס-
סת על ניתוח שווקים וחקר שווקים, ויש אף כאלה
הדורשים השגה של הזמנות מראש, או חוזי שיווק עם

רשתות הפצה, או עם גוף דומיננטי בענף.
• האפשרות לקזז ממס השקעות והתחייבויות
בשיעור השווה להשקעה בפועל, או להון המצוי בסי־
(באמצעות הטבות מס, הקלות מס או אשר־ בון בפועל
(באמצעות מיפלטי מס). אי מם), או השווה ליותר מכר

מובן, שהגורמים האמורים אינם ודאיים, ויש בהם
סיכון ברמה זו או אחרת. הסיכון לגבי הפוטנציאל
העיסקי הוא שהמכירות, או הריווחיות, לא יגיעו לרמה
הצפויה והפוטנציאל לא יתממש. הסיכון לגבי הטבות
המס הוא האפשרות, שיחול שינוי בחוקים ובתקנות

המיסוי, דבר שיפגע בציפיות של המשקיע.
מכיוון שמידת הסיכון היא הקובעת את כוח המשי־
כה של כל פרוייקט ואת ההסתברות שיימצאו משקי־
עיס שיהיו מוכנים להשקיע בו, הרי אם נצליח להפ־
חית את רמת הסיכון של פרוייקטים חדשים, יהיה קל

יותר להשיג הון השקעות בשבילם.
ענף מומחיות חדש, הקרוי לעתים "הנדסה פיגנ־
סית", מתפתח בהדרגה ומנסה להשיג את המטרה של
הפחתת הסיכון להשקיע בפרוייקטים חדשים. הדבר
נעשה על־ידי הפרדה חדה בין התשואה הצפויה מהפ־
רוייקט, לבין שני התמריצים של הפרוייקט, כלומר
הצלחתו העיסקית וחוקי המס החלים עליו, שהם גם

גורמי הסיכון שלו.
הפרדה זו מושגת באמצעות שני מכשירים פיננסי-

ים:

1. "קבלות ע"ח אג"ח", שחוא מכשיר מסחרי סחיר
ונזיל, הניגזר מאיגרות חוב ושיטרי חוב של האוצר
האמריקני, והוא מאפשר להשיג שלוש תוצאות: הפר-
דה של תזרימי מזומנים לבעלים שונים; שימוש בניי-
רות הערך בערבות או כבטחון לקווי אשראי: ונזילות

וסחירות מלאים של ההון.
2. מעבר ממימון באמצעות מזומנים, או שווי מזומ-
נים (אשראי), למימון באמצעות בטחונות, ערבויות,

הזמנות מכירה, חוזים והתחייבויות.
כך יכול המשקיע להשתמש באיגרות חוב של
האוצר האמריקני, או בחוזי מכירה, או בבטחונות שנ-
מצאים ברשותו, כגורם של השקעה, במקום במזומנים
או באשראי. הוא מפקיד את המכשירים הפיגנםיים
האמורים במוסד פיננסי מתאים, והלה מנפיק תמורתם
(חלק זה מוקדש לבי- קבלות, שחלקן הוא כנגד הקרן
צוע חפרוייקט עצמו) וחלקן כנגד חתשואה (חלק זח
חוזר למשקיע, פטור חלקית ממס). כך מקבל חמשקיע
תשואה שאין לה קשר לפרוייקט עצמו, או להיבטי

המיסוי שלו.
השיטה האמורה, שהיא רק אחת מן השיטות הר-
בות שפותחו על־ידי "ההנדסה הפיננסית", משיגה את
התוצאות הבאות: ראשית, המשקיע מקבל את התשו-
אה המצופה בלא תלות בפרוייקט, או בהיבטי? המיסוי
שלו. שנית, הפרוייקט מקבל את מלוא ההשקעה הנ-
דרשת למימושו. שלישית, המשקיע מקבל דיווידנר
פטור ממס עד גובה השקעתו המקורית. רביעית,
המשקיע מקבל את כל הטבות המס, הקלותיו ומיפל־

טו, כפי שהיה מקבל בכל שיטת השקעה אחרת.

אין שום מניעה לקיים שיטות של "הנדסה פיננ-
סית" בישראל, אם כי יש צורך, כמובן, להתאים אותן
לתנאים ולחוקי המס הקיימים בארץ. מימוש שיטות
אלו יכול לשנות את כל מערך ההשקעות ולהגדיל
במידה משמעותית את ההון שיעמוד לרשות יזמים
וממציאים גם בשלב שבו הפרוייקט נמצא ברמה גבו־
הה מאד של סיכון. זאת בשל הפרדה נין סיכויי הצל-
חת הפרוייקט לבין התשואה הצפויה ממנו. ו??
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חברת "לודזיה", במו אחותה
כעבד "אתא", היתה בבעלות

ממלכת שאול איזנברג. עד לפני
שנה סבלה גם היא מ"מחלות

ילדות" וצברה הפסדים גדולים.
נשגה האחרונה נתנו מאמצי

הייעול תוצאות חיוביות. מגדעון
של יותר ממיליון דולר הראתה

החברה רווחים. "לילות רבים לא
ידעתי שינה", מודה שלמה בדק,

המנכ"ל. עכשיו הוא צופה
"יציאה למרחב" ועסקים טובים,

גם בייצוא.
מאת עודד שורר

את המגגינה הזו אי אפשר להפסיק, מזמזם לעצ־
מו בוודאי כל בוקר, שלמה ברק, מנכ"ל חברת הט־
קםטיל "לודזיה" וחברת השיווק "טתה", כשהוא מא־
זין לרעש המכוגות במפעל הגדול של המכונות
בחולון. 1984 היתה שנת מיפגה בחברה, לאחר שנ-
תיים קשות מאוד, בהן עברה חחברה חבלי התיעלות

ונקטה קו שיווק אגרסיווי למוצרים חדשים.
ההימור על מעבר ממוצרים סטנדרטיים למוצרי
אופנה יוקרתיים, מגע מ"לורזיה" את גורלה המר

.אתא". של אחותה לממלכת איזנברג, חברת
"לודזיה", הענף הבריא של ממלכת הטקסטיל
של קבזצת איזנברג, נקלטה על־ידי ילדי הפלא של
. רוזנב־ הקבוצה ב־1977 מהמשקיע טיבור רוזנבאום
אום קנה את המיפעל ב־1963 מהאפוטרופוס של
משפחת שנקר. אלה היו חלק מהמיסדים של המיפ־

על שהובא על ציודו מהעיר לודז' בפולין ב־1923.
קבוצת איזנברג קנתה את .לודזיה" במטרה לה-
שתמש בח כמכשיר לגיוס כספים בבורסה לניירות
ערך. לעומת חברת "אתא", שהלכה והידרדרה במ-
שך חשנים מבחינת איכות המוצרים, הציוד ותהליכי
הייצור הראתה "לודזיה" כוח חיות גדול יותר וניצ־

לה מגורלה המר של אחותה לבית איזנברג.
התרגילים הפינאנסיים של אנשי איזנברג כמעט
מוטטו את "לורזיה". בנוסף לציור מיושן ותחרות
קשה עם מיפעלים אחרים, בתחום הלבנים, העמיסו
אנשי איזנברג נטל מימון כבד על החברה. באוגוסט
1982 חייבו אנשי איזנברג את "לודזיה" לסייע להם
בנטל הרכישה של חברת השיווק של "אתא",
"טתה". החברה נאלצה לרכוש ממקורותיה העצמיים

עשרה אחוזים מ"טתה".

"הטקס" רכשה אח החברה
מידי קבוצת איזנברג

קבוצת איזנברג התכוונה לממן את הרכישה
על־ידי הנפקת מניות "לודזיה", אך המפולת בבורסה
הקרימה את ההגפקה וחברת "לודזיה" נתפסה עם

"המכגסיים למטה".
חיום, ארבעח חורשים לאחר שחברת "רוטקס",
השייכת למשפחת רוטלוי, רכשה את חבעלות על
"לזדזיה" מידי קבוצת איזנברג, יכזל המנכ"ל שלמד,
ברק לנתח בצורח מפוקחת את מה שעבר על החב-

רה מאז.

"עול המימון של המיפעל גרם לקשיי נזילות
חמורים. הוצאות המימון הרקיעו שחקים, ער 50
אחוז ממחזור המכירות, נתון שהיה 'משכיב לקר-
שים' חברות רבות". הוא אומר, כי לילות רבים עברו
עליו בחוסר שינה, כשהוא שואל את עצמו כיצד
ישלם למחרת משכורות. העובדה שהחברה הצליחה
להשאר על הרגליים מעידה על המאמצים העצומים
שנעשו להבראתח, כולל חעברות מיוחדות של קבו-

צת איזנברג למימון ביניים.
הבראת התברה נעשתה בשני מסלולים. המסלול
הראשון היה פעולת התיעלות רחבה, החל בבדיקת
כל חתקנים של כוח אדם, איתור פונקציות מיותרות
, איתור פעילויות הגורמות הפסד וכלה בצימצום
מלאי. במסלול השני שינתה "לודזיה" את מערך
הייצור שלה, צימצמה את המוצרים הסטאנדרטיים
בעלי ערך מוסף נמוך, כמו לבנים שסבלו מתחרות
קשה בארץ ועברה לייצור מוצרים אופנתיים, בה-
שקעה של 1.5 מיליון דולר ממקורותיה, בשלוש

השנים שחלפו.
חחברה הקימה שלוש מתפרות מודרניות, מיפעל
סריגה חדיש וחידשה את הציוד המיושן במיפעל
בחולון. מלבד המיפעל בחולון, שיש בו גם יחידות

לצביעה ואשפרה ישנן שלוחות בחצוד הגלילית,
אום אל־פחם, דיר חנא וטובא.

בתהליך ההבראה התבלט היתרון של היות חמ־
נכ"ל איש שיווק ותיק, שצמח בחברה. שלמה ברק
החל לעבור ב"לודזיה" לפני 15 שנה, כסוכן מכירות
שהיטלטל עם מזוודה באוטובוסים מלקוח ללקוח.
, התמנה לסגן מנהל (38) טיפס ככלכלן צעיר שלמה
המכירות, מנהל השיווק של החברה ולפני ארבע

שנים התמנה למנכ"ל.

מעבר מייצור שמרני למוצרי
אופנה מודדנים

"עד סוף שנות ה־70 היתה ,לודזיה' מזוהה עם
תחתונים וגופיות. סקר שווקים שערכה החברה
מצא, כי החברה מזוהה עם מוצרים סטנדארטיים.
מרבית הנשאלים קשרו את "לודזיה" עם שמרנות.
החכרה השקיעה את מירב תקציב הפירסום שלד,
בהחדרת מסר חדש ש,לודזיה' מיצרת מוצרי אופנה

עם יוקרה.
ב־1980 החל המעבר המשמעותי לייצור הלבשה
עליונה. החברה פיתחה קו מוצרים לטריקו לכל המ־
שפחה, בשם "דינמיק". השם מופיע בלועזית ורק
בפינת הבגד ניתן היה למצוא את שמה של "לוד־
זיה". קו הייצור השני היה מוצרי אופנה יוקרתיים
יותר. ב־982ו נחתם הסכם לייצור מוצרי החברה
הצרפתית "טון סיר טון" בארץ. המוצרים שווקו
לחנויות אופנה ובוטיקים מבלי להדגיש את הקשר
ל"לודזיה". הדגשה זו נעשתה רק יותר מאוחר. רק
לאחר שנתיים התחילה הנהלת החברה להדגיש את
הקשר בין מוצרי האופנה ששיווקה בהצלחה לבין
השם "לודזיה". היום, אומר שלמה ברק, מראים המ-
חקרים, שיש זהות בין איכות לאופגה גם בשם של

"לודזיה".
עד סוף שנות ה־70 היוו המוצרים הסטאנדרטי־
ים, גופיות ותחתונים, כ־90 אחוז מסך הייצור. היום

מהווים המוצרים האופנתיים כ־60 אחוז מהמחזור.
החברה הגיעה ב־1984 ליצוא של כמעט 3 מילי-
ון דולר, כולו במוצרי אופנח. החברה מוכרת חולצות
.טי" ללקוחות (סווט־שרט), אימוניות וחולצות מיזע

יוזסנים כמו "לווייס", "נייק" ו"טון םיר טון".
המעבר למוצרים חדשים, חידוש הציור ושיפור
מערך השיווק והיצוא התבטאו בשיפור מצבה הפינ־
אנסי של החברה, אשר שילמה את מרבית חובותיה
ב־1984 וצימצמה מאוד את הוצאות המימון שלה.
ברו"ח הכספי לשנה שהסתיימה בדצמבר 1984 הצי-
גה החברה דווח מתואם של 250 אלף דולר, לעומת

הפסד של 1.7 מיליון דולר ב־1983.
(גם צבעו- כיום שליש ממוצרי החברה הם לבנים
ניים), שליש הם מוצרי ביניים לכל המשפחה החל
מפיג'מות וכלה באימוניות, המבוססות על טריקו
ושליש הם ־מוצרי אופנה. החברה היא קבלן כללי
של עצמה. היא עוסקת במיגוון נושאים, מקליעת
החוט, דרך אריגה, סריגה, צכיעה, אשפרה, ייצור
אריזות קרטון ותוויות לבגדים. לדעת המנכ"ל מא-
פשרת העצמאות בייצור, ללא תלות בקבלני מישנה,
גמישות גדולה מאוד במעבר ממוצר למוצר, או
משוק לשוק, תוך ניצול "גומחות" בשווקים בחו"ל.

ב־1984 ייצאה החברה לרשתות גדולות באירופח
כמו "סי.אנר אי." "הרטי" ו"קאופהופ" וכן "מונופרי"

בצרפת.
השנה צופה הנהלת החברה גידול ריאלי במכי-
רות אף שלהערכתה יקטן היצוא. להערכת הנהלת
החברה יצטמצם היצוא באירופה בגלל הפרשי השע-
רים במטבעות ובמקביל צפויות מספר הזמנות מאר־
צות־הברית. החברה נושאת את עיניה ב־1986 לשוק
האמריקני ומנהלת מו"מ עם רשתות כמו "מייסיס"

ו"אלכסנדר'ס".
"האמריקאים אוהבים את התדמית של הביגוד
חאירופי ואנחנו נספק להם זאת", מחייך שלמה ברק.
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ת"א, דיזנמף

שעם טבעי מפורטוגל
להדבקה עצמית

דקורטיבי, הבידוד הטרמי הטוב ביותו-* מבודד עפ"י תקן בינלאומי אקוסטי טבעי,
מטבחים, אולמות ומשרדים.* ציפוי לרצפה: פרקטמז לחדרי שינה, מקלחות,• ציפוי חדשני יפהפה לקירות ותקרות* לוחות נעיצה לדירות, משרדים ומוסדות
אולמי זזצזגיו, יעוץ והדובה במקום

הכל משעמ טבעי - ישר מהיבואן
מרכז השעט, רח' אילת 37 וז"א,» 03-823514.



"במרוץ עם הזמן''/דנ ושרון קינן.
הוצאת דליה פלד.

האמריקנים טבעו כבר לפני עשרות שנים מטבע
לשון שהוא היום ענין של יום יום, בעולם המערבי
לפחות: זמן - שווה כסף. בספר שראה אור לאחרונה,
"במרוץ נגד הזמן", יש שפע עצות טובות, כיצד למ-

צות כל דקה מיום העבודה.
מחברי הספר, רב קינן, ישראלי שעשה שנים אח-
דות בארה"ב וצבר שם גסיון בניהול וייעוץ במגזרי
תעשיה, בריאות ושירותים, חזר לפני מספר שנים כדי
לתרום מנסיונו בנושאים חקשורים במחשבים. רעייתו,
שרון, ילידת ארה"ב, עסקח במו"לות ובעריכח בחוצ־
אות "בנטם", "בוקס" ו"סימון אנר שוסטר" בניו־יורק
ומאז עלתה ארצה היא עוסקת בכתיבה ועריכה של
חומר טכגי־פירסומי. שניהם ליקטו מנסיונם של אח-

רים וגם משל עצמם.
"מרוץ נגד חזמן" חוא בעצם מדריך ב־13 פרקים -
כיצר לנצל את הזמן העומד לרשותנו ביעילות, בהגיון
ותוך השגת תוצאות מירביות. בשפה יומיומית פשוטה,
עם דומגאות מהחיים יש בו עצות "עשה" ו"אל תע-
שה", תוך הבאת מסקנות ממחקרים שנעשו בשטחים

שונים בעולם.
הספר מיועד במיוחד לאלו בינינו שהציבו לעצמם
אתגרים בחיים. אלו שמנהיגים אחרים ויומם עמוס
פעילות. צעירים ובעלי נסיון כאחר ימצאו במדריך
הזה עצות פשוטות ומועילות לפתרון בעיות, שמכוח

ההרגל לא נפתרו עד היום.
למשל, בפרק על תקשורת מציע הספר לבחון
תחילה את התקשורת היעילה - והזולה - שעומדת
לרשות כל אחר מאיתנו. כיצד ומתי במשך יום העבו־
דה רצוי להשתמש בטלפון, בדרך של שיחות מרוכזות,
תוך שימוש במיכשור אוטומטי שעומר היום לרשותנו.
פרק אחר עוסק בהאצלת סמכויות ופיקוח מרחוק
על נושאים שהם באחריות המנהל. כיצר לטפל ביעי-
לות בניירת, טיפול מנומס באורחים לא קרואים, צורת
ניהול ישיבות ותסריט "ההצלחה בתפקיד". אלו אחדים
מן הנושאים הנדונים, שחלקם מלווים בטבלות, דיא-

גרמות ואיורים.
גם אם למדנו חלק מן החומר, או כולו, על ספסל
הלימודים חאוניברסיטאי או מנסיון חחיים - נמצא,
שראוי להציץ מדי פעם בהנחיות המועילות. ותוך
עילעול וקריאה בפרקים השונים, המוגשים בבהירות,
בסדר הגיוני ובאותיות עם רווח נעים לקריאה - נמצא
תמיד גוסחח חדשה, עצה טובה, רמז יעיל ומציאות

שטוב להיזכר בה.
מומלץ לכל מי שהזמן יקר לו. ישור לשמאל של

השורה חאחרונה.
יפ.

מאת אינגה דיטשקרון
הידיעות המחרידות, שמיליוני בני אדם באפרי־
קה גוועים ברעב, הביאו למיקוד תשומת הלב בסיוע
הישראלי לארצות חוץ. מסתבר, כי ב־25 השנים
האחרונות הכשירה ישראל במוסדותיה לא פחות מ־
27,000 משתלמים מ־12ז מדינות, בעיקר בתחומי
החקלאות, הבריאות זהחינוך. כמספר הזה קיבלו סי-
וע ישראלי בארצותיהם. 9,000 ישראלים נשלחו
למדינות מתפתחות ופעלו שם לשיפור רמת החיים.
לרוכ המדינות חללו אין יחסים דיפלומטיים עם

ישראל.
(מש"ב) במשרד חחוץ. "יש לנו עניין"יש להרחיב פעילות זו", אומרים במחלקה לשי־ תוף בינלאומי
בשיפור התנאים במדינות העולם חשלישי". משום
כך מתנהלות כיום שיחות עם ממשלות, קרנות, סו-
כנויות של האו"ם וארגונים שונים, כיצד לנצל יותר

את מומחיותה של ישראל.
חולנר כבר עשתח זאת. משנת 1977 מעורבים
ההולנדים בהיקף של שני מיליון דולרים בשנה בסי-
וע הישראלי למדינות העולם השלישי. "אנו שוכ-
רים מומחים מישראל לבצע את מלאכתנו", אומר
מר פוטיוט מן השגרירות ההולנדית בתל־אביב. "אנו

מנצלים אותם ואת הידע שלהם".
אולם גם שוודיה, קנדה וארצות־הברית כבר נעז־
רו כנסיעה הרב של ישראל בתחום זה ונראה, כי

הרשימה תיגדל בקרוב.
הולנד נאבקת, כידוע, בעודף מים. אין לה נסיון
בתנאי מדבר, כמו לישראל, היודעת כיצד לעשות
שימוש מירבי במשאבים הכספיים שהולנד מעמידה
לרשות העגין. רובו של הכסף ההולנדי מוקדש לה־
כשרת מומחים במוסדות ישראלים, כגון המכון האפ־
רו־אסיאני בתל־אביב, מרכז גולדח מאיר בחיפה,
המרכז לחקר ההתיישבות ברחובות. ההכשרה נע-

שית גם במדינות עצמן.

גידול מדעה מספוא
על מים מלוחים

יער שני לכספי התרומות של ההולנדים הוא
תוכניות מחקר. למשל, חוות גמייזה במצרים, שהוק-
מה במדבר בידי מומחים ישראליים. בעקבות הצלח־
תה שוקלים ההולנדים להפכה למרכז־הכשרה. כעת
מרחיבים את החווח שנוכל לטפח את השלום בין

ישראל למצרים", אומר מר פוטיוט.
ההולנדים מממנים גם את הפרוייקט של הפרופ-
סור רב פסטרנק ליד חוף אשקלון. פרופ' פסטרנק
מאוניברסיטת בן־גוריון, מגדל שם מרעה מספוא על
מי ים, "על אף הצלחתו, אין הצאן שש לפי שעה
לאכול את המספוא", צוחק מר פוטיוט, שאפשרות
כשלונו של הניסוי אינה מדאיגה אותו כלל. כעת
נעשים ניסויים בעירובו של המספוא הגדל במי ים

במספוא רגיל.
ההולנדים מעונינים גם בגידול דגי השפמנון. דג
זה, בעל המראה הדוחה, המצוי בכנרת, אוכל הכל,
גדל במהירות ומכיל כמות גדזלה של פרזטאין. הזא
עשוי לסייע רבות בהזנתם של מיליוני נצרכים במ-
דינות מתפתחות. המחקר הנוכהי עוסק בנסיונות

לגדל את הדג בדרך מהירה יותר.
פרוייקט נוסף, הממומן בידי ההולנדים. עוסק
בהקשייתה של אדמת המדבר, כדי שמעט המישק־
עים שיורדים, לא יחלחלו במהירות. מים אלה אמו-

רים לזרום אל נקודות איסוף.
בימים אלה נמצאת על שולחן חקונגרס האמ־
ריקני הצעת חוק, לפיה אמורה ממשלת ארצות־הב־
רית להסתייע בידע ישראלי, כדי לעזור למדינות
המתפתחות. שני חברי קונגרס, הווארר ברמן ווילי־
אם ריקסון הגישו הצעת חוק זו, והיא כבר אושרה
בוועדה ליחסי חוץ של הקונגרס. על־פי ההצעה תת-

רום ארצות־הברית סכום של חמישה מיליוני דולרים
בשנה ב־1986 ו־1987 לתוכנית הסיוע של ישראל

לפיתוח.
ער כה לא הירבו ישראל וארצות־הברית לפעול
במשותף בנושא זה. רק אשתקד העמידה הסוכנות
(א.י.ד.) לרשותם של האמריקנית לפיתוח בינלאומי
מומחים מישראל והארצות המתפתחות, סכום של
שני מיליוני דולרים, כרי שיוכלו לפתוח בתוכניות
מחקר משותפות. ארבעים מדינות מתפתחות נתבק-
שו להגיש את הצעותיהן לתוכניות מחקר משותפות
עות, שמ- עם ישראל. להפתעת הכל הוגשו 350 הצ

תוכן בחרה הסוכנות האמריקנית בחמש־עשרה.
בירושלים משוכנעים, כי דוגמה ראשונה זו
תביא בעקבותיה עור תרומות נדיבות, שיתווספו
לתרומה של חמישה מיליונים מן הסוכנות האמריק-
נית לפיתוח בינלאומי. יתר על כן, ארצות־הברית
וישראל, לאחר שנתיים של משא־ומתן חתמו.באח-
רונה על חוזה, לפיו תתמור ארצות־הברית בכמה
פרוייקטים לפיתוח בג'מאייקה, באנטיגואה וברפוב-
ליקה הדומיניקנית. ארצות־הברית תממן 80 חורשי
עבורה של מומחים ישראליים, בעיקר בתחום הח-

קלאות.

פרוייקט משותף עם קנדה
בנובמבר 1980 חתמו קנדה וישראל על הסכם
לחמש שנים לפרוייקט גדול ממדים כרפובליקה

הדומיניקנית, והוא עומד עתה לפני סיומו.
בהשקעה של שבעה מיליוני דולרים קנדיים
הוקמה במקום חווה לייצור מוצרי חלב,.המספקת
את צרכיהם של 500 משפחות. הקנדים שילמו את
מחצית ההוצאות, בעיקר בעד הציוד שנדרש, והדו-
מיניקנים דאגו למימונה של המחצית השניה, שיוע-
דה בעיקר להקמת התשתית. ישראל סיפקה מומחים
(75 אחוזים שולמו בידי ממשלת ל־60 חודשי עבודה

קנדה) ועוד מומחים לשליחויות קצרות.
שווריה היתה למעשה המדינה הראשונה, שעזרה
לישראל בפעולות הסיוע שלה למדינות מתפתחות.
אירגוני הנשים שלה החלו לתמור במרכז גולדה

מאיר בחיפה כבר ב־1963.
הנשים השוודיות גילו עניין מיוחד בקורסים
לעידוד "פרוייקטים מביאי הכנסה לנשים" (תעשיות
קטנות). לאחר שנתיים הקימו הנשים השוודיות את
"הוועדה השוודית לחיפח" ונתנו כסף ל־50־60 מיל־
גות בשנה. הן מימנו למעשה את מחצית ההוצאות,
שהיו כרוכות בכל קורס בחיפה. הכסף בא מ"סירה",
הסוכנות השוודית הבינלאומית לפיתוח. ב־1980 הו-
דיעה "סידר,", שכעת על ישראל לנהל את ?הקורסים
הללו בכוחות עצמה, אם כי היא לא הוציאה מכלל
אפשרות מימון פרוייקטים אחרים. ב־1985 צומצם
מספר המילגות לשש בלבד, אך כיום מתנהל משא־
ומתן בין הארגון לבין הנשים השוודיות לחיפוש

פעולות חדשות בשיתוף עם ישראל.
"אם אנו - ישראל ומערב גרמניה - נשתף פעו-
לה. למשל בסיוע לאתיופיה, נוכל להתברך בתוצ-
אות כבר לאחר שנה ראשונה", היתה רעתו האופטי-
מית של השר הגרמני לשיתוף פעולה, יורגן
וארנקה, כעת ביקורו בישראל בחודש מאי האחרון.

היום יש שיתוף פעולה מוגבל מאור בתחום הסי-
וע בין ישראל לבין גרמניה. במשך שנים שילמו
הגרמנים בעד 12 מילגות למשתלמים מארצות מת-
פתחות במוסדות ישראלים. בעתיד יורחבו הפעולות
מעבר למימון השתלמויות, אל נושאים שונים בתחו-

מי החברה והכלכלה בארצות המתפתחות.
לא יהיה נכון לומר, 'שמניעיה של ישראל בסיוע
למדינות העולם השלישי נעוצים רק ברוחב לבה.
אין ספק, לסיוע שהיא מעניקה למדינות אלה, יש
גם היבטים פוליטיים וכלכליים. אף כי אלה, בסופו
של דבר, תורמים גם למדינות המסתייעות בידע
הישראלי. ???
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סקנדינביה ואוסטריה
ל"גיל הזהב"

22 יום של טיול נינוח משולב בנופש באו-
סטריה, עם מלווה ישראלי • ביצוע:

"אופיר טורס" k• היציאה 22.8.

טיולי חגים ל"גיל הזהב"
(24 יום) - 27.9. • אירופה המקסימה
(26 יוט) - 20.9. • אירופה הקלאסית

(25 מס) - 29.9. • איוופה הדוגעח
(20 יום) - 24.9. • שוויץ זאוסטויה
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וירקות בצרפח וידוע בישראל
ובארצו כ"מד אבוקדו". הוא

האיש שדחף את היצוא הישראלי
של אבוקדו לצרפת. הוא מאמין
שאפשר להגביר את מכירות פרי
זה ליתד מדינות אירופה על ידי
שיווק אגרסיבי ומתוכנן. לדעתו
כדאי לעשות עכשיו לאפרסמון
את מה שעשו בעבר לאבוקדו.

מאת אהרן פדיאל

אמיל אזולאי בן 71, נמצא 48 שנים בעיסקי מסחר
פירות וירקות בצרפת וידוע בישראל ובארצו כ"מר
אבוקדו". אין איש במימםר החקלאי בישראל או בין
הסוחרים הגדולים כפירות אקזוטיים בצרפת, שאינו
מכיר בחלקו של אזולאי בתחום הפיתוח של האבוקדו.
אזולאי טען כבר לפני 30 שנים, כי לאבוקדו מישראל
יש עתיד בטוח בצרפת. בשנים ההן לא חיו בידיו כל
נתונים או סקרים על הרגלי הצריכה של חצרפתים

וכל מידע שיוכל להנחות אותו. אבל החוש המסחרי
חחריף שלו הכתיב את מהלכיו, והוא הצליח מאד בעס-
קים, לא מעט בגלל האבוקדו והירקות מישראל. את
זאת אזולאי אינו שוכח: הוא הקים קרן גדולה למחקר
ופירותיח ניתנים מדי שגח כמילגות לחוקרים חקלאי-

ים בישראל.
את אזולאי פגשנו לפני מספר שבועות בתל אביב,
באחד מביקוריו הרבים בישראל. היום כבר אינו פעיל
במסחר חפירות, מאחר שלפני שלוש שנים מכר את
חברתו, אך ניכר באיש כי הפעלתנות והדינמיקה
חיומיומית חסרות לו. "אבל הזמן עושה את שלו. הת-
חלתי את עיסקי חמסחר כפירות אקזוטיים בשנת
1934, בחיותי בן 21, כמנחל חברה", הוא אומר. במלח-
מת העולם השניה שרת כקצין בצבא צרפת חחפשית,
ואף שהה תקופת מה בלבנון, עד שהצטרף לשורות
המאקי. חוא חשתחרר מהצבא בלי פרוטה בכיסו, אבל
המזל העיוור האיר לו פנים: ברכבת למרסיי, לשם נסע
כדי לבדוק את האפשרות לעשות עסקים, פגש באקר-
אי אדם שניהל חברה ליצוא פירות אקזוטיים בגיניאה
הצרפתית. זה הציע לאזולאי לייבא בננות מיובשות
לצרפת ולשווק אותן שם. העיסקח חצליחה וזו גררה

אחריה עיסקות אחרות ואזולאי הקים את חכרת "קולו־
ניאל פרודוקט", וחחל לייבא לצרפת פירות אקזוטיים

מאפריקה ומארצות הברית.

"הוציאו מהכיסים
ארבעה אבוקדו"

לימים, לאחר שצרפת החזירה את מושבותיה, הוא
שינה את שם חברתו מכיוון שלמלה "קולוניאלי' לא
היה שם טוב, במיוחד בעסקים, בהתחשב בהלך הרוח

ששרר אז בצרפת.
את ה"רומך שלו עם ישראל החל אזולאי בשנת
1954, כאשר ביקר לראשונה בארץ כראש המשלחת
הצרפתית של אירגון מגדלי הדרים בארצות אגן הים
(קלא"ם). הוא מספר, כי הוועידה של קלא"ם התיכון
נערכה אז בבית "הבימה" בתל אביב. "באחד הימים
ביקשו לפגוש אותי שני אנשים, ששמעו עלי כמומחה
לפירות אקזוטיים". היו אלה, נזכר אזולאי, מתתיהו
גיל וחיים תורן, "שהוציאו מכיסיהם ארבעה פיחת של
אבוקדו ושאלו אותי אם אפשר למכור את הפרי הזה
בצרפת. עניתי להם - אל תחשבו פעמיים. יש לפרי זה

האיש שרנו בצרפת

המתנה לחג
שתשמח את עתצדין

יותו מכל!

אם אתה רוצה להעניק לעובדיך מתנה מכל הלב — תן להם שיבחרו אותה
לבד — עם תלושי הקניה של קלאס.

ברשת חנויות קלאס המבחר הגדול כיותר של בלי זכוכית, כלי עץ,
מוצרי קש, כלי אוכל וקפה, כלי אפייה ובישול, ספלים ועוד ועוד.

חסון לעצמן את "כאב הראשי' שלפני החגים. דפוש לעובדיך תלושי קניה
של קלאס — המתנה שתמיד מצליחה.

לקבלת פרוספקטים ולפרטים נוספים, פנה אל נציגי המכירות של קלאס:
טל' 03-782161 שלוחות 48, 46; או לאחת מחנויות קלאס ברחבי הארץ.
: קלאס, דיזנגוף סנטר, טלי 03-293142; קלאס־מיני, אבן גבירול (לונדון מעיסטור), ת"א
טלי 03-265173. • ירושלים: קלאס, רח• שלומציון המלכה 18 (בנין אחים ישראל).
טלי 02-221082. " באר־שבע: קלאס, רח' ההסתדרות 80 (מול הדואר), טלי 057-78511.
: קלאס, הרצל 186 (פסי' השק"ם), טלי 08-474722. • רמת־השרון: קלאס, • רחובות
: קלאס, סוקולוב 42, טלי 052-541623. סוקולוב 59, טלי 03-470185. • הרצליה

£ • רעננה: קלאס, אחוזה 98.
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אזולאי: אמונה דגה
עתיד מצוין בצרפת. הצרפתים יאכלו אותו".

השניים לקחו את דבריו ברצינות, ולא שיערו, כי
העירור שקיבלו מאזולאי לפני 30 שנה נתן למעשה
את הדחיפה להקמת ענף האבוקדו בישראל. השנה
ייצא הענף 60 אלף טונות ומזה כ־40 אלף טונות לצר-
פת בלבד, בהשוואה ל-40 טונות אבוקדו שנמכרו

בצרפת בשנת 1954.

ההתחלה - 00 ו קרטונים
בשנת 1958, מספר אזולאי, סיפקה לו "תנובה
אקספורט" בדרך האוויר 100 קרטונים של אבוקדו.
הוא מכר את כל הסחורה בתוך ימים ספורים, וכך
החלה החדירה הגדולה של אבוקדו מישראל לשוק
הצרפתי. "נכון שעודדתי את החקלאים בישראל להג-
דיל את משלוחי הפרי לצרפת, אבל המצב קיבל תפ-
נית רק לאחר שהוקמח חברת "אגרקסקו", חוא אומר.
מנהלה של החברה אז, משה שביט המנוח, ביקש לב-
דוק בצרפת את האפשרויות להגדלת חיצוא החקלאי
מישראל. שביט קיבל דו"ח חיובי, לא מעט בעקבות
מידע שסיפק אזולאי, ואז הוחלט בארץ "ללכת על
גדול". בשנת 1961 שלחה ישראל 33 טונות אבוקדו
לצרפת (מתוך יבוא כולל של 81 טונות בשנה לארץ

זו), כאשר האבוקדו נמכר רק לעשירים בחנויות יוקרה
במחיר של 5 פרנק ליחידה.

בתחילת שנות הששים עשח אזולאי מח שאחרים
לא העיזו לעשות, שכן מה שחחליט לעשות עמד בני־"
גור לכל הגיון כלכלי ומסחרי: הוא לא סיפק את הפרי
בהסתמך על דרישות השוק וטעם הצרכנים, אלא "לי-
מד" את הצרכנים לאחוב אבוקדו. חחוש שלו, כך אומר
ישעיהו להב, בעבר נציג "אגרקםקו" בפאריס, אמר לו
שאפשר למכור את הפרי האקזוטי להמונים, ולא רק

לבודדים שהפרוטה מצויה בכיסם.
אזולאי פנה לרשות שיווק גדולות והציע להם לה-
ניח את האבוקדו על המרפים בחנויות ולמכור אותם
בפרנק אחד ליחידה, תוך התחייבות שייקח בחזרה את
כל מה שלא תצליחו למכור. במקביל נערכו חרגמות
וטעימות על ידי דיילות ואז גם הופיעו בעתונים סיפו-
רים פיקנטיים שהאבוקדו עוזר לכוח הגברא, לשני
המינים, ו"החגיגה החלה". רשתות שיווק נוספות ביק-
שו אף הן למכור אבוקדו, הישראלים נוכחו לדעת כי
צרפת עשויה להיות השוק הטוב ביותר של אבוקדו
ישראלי, ואף שמעו לעצותיו של אזולאי, "שהיה הק-
טר ודחף את שיווק האבוקדו הישראלי", אומר להב,

היום מנהל המועצה לשיווק בוטנים.
בשנים הראשונות היה אזולאי היבואן היחיד של
אבוקדו מישראל לצרפת. לימים נתוספו חמישה יבוא-
נים אחרים, שגם הם ביקשו לשווק פירות וירקות
מישראל. אבל לאזולאי נשאר הנתח הגדול ביותר בת-
חום זה - כ־40 אחוז מכמות האבוקדו שנשלח מישר-

אל "עבר את הידיים של אזולאי".
הוא מגלה עתה כי "מתוך ראיית הנולד" השקיע
הרבה מאד כסף וזמן כרי לקדם את מכירת התוצרת
החקלאית מישראל, ואף היו זמנים שמכר את מה שיי-
בא במחירי הפסד "ובלבד שהצרפתים יתרגלו ויתמכרו
לטעם של אבוקדו". בביקוריו הרבים בישראל ייעץ
אזולאי למימסד החקלאי בארץ להזדרז ולהגדיל את
שטחי המטעים, מתוך אמונה שהיצוא החקלאי מישר-
אל, ובפרט אבוקדו, יסייעו לכלכלת המדיני לא היה

איכפת לו כלל שסוחרים נוספים בצרפת רכבו על גל
ההצלחה שלו, שכן מלבד הקשר העיסקי עם החקל-
אים, "יש לי סנטימנטים ואהבה גדולה לישראל. את
זה לא קונים או מוכרים בכסף. האמנתי אז, ואני מאמין
גם היום, שאפשר למכור גם 100 אלף טונות אבוקדו
ישראלי באירופה. צריך רק לדעת איך למכור", אומר

אזולאי.
למכור הוא יודע - אזולאי הקפיד לספק לרשתות
השיווק אך ורק פרי מוכן לאכילה. כשם שקשה מאד
ליצור הרגלי צריכה, כך גם קל מאד להרוס במהירות

את השוק אם מספקים לצרכן אבוקדו קשה כאבן.

ספרד - הסיכון הגדול
לדבריו, ישראל היא כיום מנהיגה בשיווק אבוקדו
באירופה בעונת חחורף, והדבר גרם לקנאה רבה בקרב
מדינות אחרות, ובמיוחד ספרד, שבה מצויים תנאי גי-
דול דומים לאלה של ישראל ומגדלים אותם הזנים
המקובלים בישראל והיצואנים הספרדים אפילו אורזים
את הפרי באריזות כמעט זהות לאלה של "אגרקסקו",
כדי להטעות את עין הצרכנים. תור שלוש שנים, אומר
אזולאי, תוכל ספרד לשווק 20 אלף טונות אבוקדו
לאירופה, וזה סיכון גדול ליצוא החקלאי של
ישראל.באשר לעתיד היצוא של פירות אקזוטיים מי-
שראל, מפטיר אזולאי: מה שעשיתם עם האבוקדו,

אפשר לעשות גם עם האפרסמון".
שר החקלאות אריק נחמקין אמר באחרונה, כי
"אילו היה לנו אחד כמו אזולאי בכל אחת ממדינות
אירופה, היינו מגיעים להישגים מרשימים כיצוא הח-

קלאי".
גם היום שומעים לעצותיו של "המומחה מספר
אחד" בסחר פירות אקזוטיים בצרפת. לא רק המימסר
החקלאי בישראל כורה אוזן לאזולאי, גם בצרפת מנצ-
לים את הירע והנסיון שצבר, ובגלל המוניטין שלו
נתמנה יועץ מיוחד, ללא שכר, לשר לסחר חוץ של
?a? .ממשלת צרפת

למסירה בגרמניה
לחברות / אנשי עסקים

משרד
במרכז המבורג
130 מ"ר, ריהוט מלא + טלפמי9

+ טלקס + מקומות חניה.
גיתן להסדיר רשממת עבודה
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תחילת תשלום בעוד 6 חודשים . 1

2. תתילה תשלום בעוד 2 ו הח־שים
ליסינג ללא ערמת בנקאית

תקציר תכנות
הנהלת חשבונות

מלאי והפקת מסמכים
שכר עבודה ומשכורות

מבצע אחזקת מחשבים תשלום בעוד שנתיים
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מאת איתן צחור*

בימים אלה נתקבל בכנסת החוק החדש למיסוי
בתנאי איפלציה, אשר תוקפו מוגבל לשנת המס 1985
.הוראת שעה"). החוק מבוסס על המלצות (מכאן שמו
"ועדת שטיינברג", אשר נמסרו בשני חלקים. החלק
הראשון, שנמסר לפני כשנה, התייחס להוראת השעה
בה נדון להלן, אשר תוקפה כאמור יהיה לשנת המס
1985 בלבד. החלק השני של ההמלצות הוגש לשר
האוצר רק בימים אלה ובו מוצעת שיטה קבועח למי־
סוי הכנסות בתקופת אינפלציח, אשר תחולתה תהא

משנת חמס 1986 ואילך.
ההנחה שביסוד הוראת השעה היתה, שאת החוק
למיסוי בתנאי אינפלציה הקורם יש לבטל לחלוטין,
או ליתר דיוק לא להאריכו לאחר 31.3.85. זאת משני
טעמים עיקריים: ראשית, משום שהחוק הקורם היה
מסובך יתר על המידה. שנית, משום שנתגלו בו פר-
צות, אשר יאפשרו הקטנת המס על־ידי ציבור הנישו-

מים וגרימת הפסד לאוצר המדינה. י
ספק אם החוק החדש השיג את היעוד של "הפי־
שוט" המיוחל. מורכבותו ועקרונותיו כמעט זחים
לחוק הקודם. באשר לסגירת פרצות והגדלת נטל
המס, זו אכן ציפיה שרק בעוד מספר שנים נוכל לאמ-

תה.
יש טוענים, כי על־ידי הארכת החוק הקודם, תור
מספר תיקונים קלים, היתה נמנעת מהציבור הטראומה
של חוק חרש ובעיקר ההתיחסות למונחים וסעיפים
חדשים, אשר לבטח יארך זמן עד אשר הציבור (הן
הנישומים והן שלטונות המס) ילמדו ויתרגלו את הפ-

עלתו.
ננסה להבהיר להלן את עיקריו של החוק חחדש,
וזוך הרגשת אותן נקודות המהוות שינוי לעומת החוק

הקודם.

תחולת החוק
ועל מי אינו חל

הוראת השעה לשגת המס 1985 חלה על כל הני-
שומים, למעט השכירים. כלומר, כל חחברות והעצמ־
אים. ההתיחםות לנישומים אלה בחוק היא בהתאם
לשיטת ניהול החשבונות על פיה מתנהל עסקם: עסק
שפעולותיו נרשמות בשיטה הדו־צדדית (שיטה כפו-
לה) יחולו על הכנסותיו הוראות מורכבות יותר, המהו-
ות את מרבית הוראות החוק. לעומת זאת, על עסק
שפעולותיו נרשמות בשיטה החד־צדרית (ספרי תקבו־

לים ותשלומים) יחולו הודאות פשוטות יותר.
נישום (כולל חברה) שאין לו עסק פעיל בשנת
המס, רשאי להימנע מלהפעיל את הוראות החזק זזאת

בתנאי שלא דרש הוצאות ריבית.
כמו־כן, יחיד המנהל ספרים בשיטה החד־צדדית,
גם אם היה כעל עסק פעיל, רשאי להימנע מלחפעיל
את הוראות החוק, אם לא תבע הוצאות ריבית. כין יתר
הנישומים הפטורים מהוראות חחוק החדש נמצאים גם

מוסדות ציבור, יהלומנים (המנהלים חשבונות בדול-
רים), חברות בהשקעת חוץ ועוד.

שיטה חשבונאית זו לרישום הכנסות (המיועדת
לעסקים בעלי היקף בינוני ומעלה) היא המקובלת
והמסודרת יותר ומאפשרת מעקב יעיל אחר כל תנו-
עות ההון והנכסים בעסק. לפיכך, לגביה תחול מערכת
ההוראות המהווה את עיקר החוק החדש. במערכת זו
נמצא את הניכוי, או התוספת בשל איפלציה על פי
מצב ההון שהושקע או ניגרע מהעסק, ניכוי פחת מות-
אם למרר, תיאום המלאי והגדלת ההכנסה בעקבותיו,
מיסוי ניירות ערך חניםחרים בבורסה, ניכוי מיוחד
בשל רווחים במהלך השנה, תיאום ההפסדים למדד וכן

דינים מיוחדים להוצאות ריבית, שותפויות וקבלנים.
נפרט להלן בקצרה כל אחר מחפריטים החלים על

הכנסה המנוהלת בשיטה הדו־צדדית:

(םעיף 7 לחוק). א. ניכוי או תוספת בשל אינפלציה
הוראה עיקרית כחוק החדש היא הקובעת את הגרלת
ההכנסה, או הקטגתה, בהתאם למצב ההון העצמי של
הנישום שהושסע בעסק. במידה וההוו העצמי נישחק
עקב האינפלציה (כלומר, שלאחר תשלום המם לא
קיבל לידיו את הסכום שהשקיע במונחים ריאלים)
יינתן ניכוי בשל אינפלציה, אשר יקטין את ההכנסה

ואת נטל המס.
אולם אם נמצא, כי ההון לא נישחק אלא זכה
להגנות מס בלתי מוצדקות והנובעות מהאינפלציה
(דוגמת ניכוי חוצאות ריבית ומס מוקטן על דיווחי הון
אינפלציונים) יווסף הרווח "הנוסף" להכנסתו החייבת
במס. על פי הנוסחה בחוק החדש (הזהה לזח שבחוק
הקודם) הקובעת את מידת שחיקת ההון, יש לחשב את
סך כל ההון בעסק ולהפחית ממנו את סכום הנכסים

הקבועים.
תוצאה חיובית - קרי, עודף הון על נכסים קבועים
־ תוכפל ב־90% משיעור עליית המדד בשנת המס
1985 וסכום זה המכונה "ניכוי בשל אינפלציה" יופחת
מההכנסה החייבת במס. להפחתה זו קיימת הגבלה
בחוק. הגבלה זו, שיתמיד, היו חברי ועדת הכספים של
(בניגוד לעמדת האוצר, שביקש להקל כנקודה הכנסת
וו) משמעותה, שסכום הניכוי בשל אינפלציה לא יעלה
על שיעור מסוים מההכנסה החייבת, כדלקמן: אם הני-
שום הוא מוסד כספי - 50% מההכנסה. אם הנישום
הוא קבלן, חקלאי, תעשיין - 70%. לגבי שאר הנישו-
מים - 60%. חמסקנח חיא, שבמקרים מסוימים חלק
(מתואמת) תו- מהניכוי יותר בשנת המס 1985 והיתרה

תר בשנת המס הבאה.
אם ההוצאה המתקצלת היא שלילית - קרי, עורף
נכסים קבועים על הון - תוכפל התוצאה במלוא
(100%) שיעור עליית המדד בשנת המס 1985 והסכום
המתקבל יווסף השנה במלואו להכנסה החייבת (בעוד
שעל פי החוק הקודם היתה התוספת להכנסה מודרגת

למשר 3 שנים).
'כאמור, לצורך החישוב הנ'יל דרושים שני פריטים
והם ההון העצמי והנכסים הקבועים. ההון העצמי מפו־
רט בתוספת לחוק בנפרד לחברה וליחיד. בידי חברה
יהיו אלה כל הפריטים שבמאזן הידועים כהון, כמו הון
מניות, קרנות ומענקים, רווחים (בקיזוז הפסדים), שט־
(לעומת 3 שנים בחוק הקורם) ועור. רי הון לשנה אחת

הוראה שניתנת להחלה
גם על שנת המס 1984

בידי יחיד יכלול ההון את היתרות החודשיות שהיו
לו כניכוי כל המשיכות הפרטיות. בענין זה קיימת
הקלה משמעותית, כהשוואה לחוק הקורם, לפיה תש־
לומי מיקדמות מס במהלך השנה לא יהוו עוד "משיכה
(ובמקביל יקטן גם הניכוי המיוחד עליו נדון פרטית"
בהמשך). יצויין עור, כי הוראה זו ניתנת לתחולה גס
בשנת המס 1984, אם הנישום בחד בכך. יש לשקול
(בדבר אי הכללת תשלומי מיקד־ הקלה משמעותית זו
מות ב"משיכות אישיות"). כבר עתה, לקראוג הבנת

הרו"ח לשנת המס הקודמת. י י**
החמרה בולטת ביותר בחוק החדש מתייחסת למ-
הות הנכסים הקבועים, אשר יקטינו את ההון. אלה
יכללו את כל סוגי חנכסים. למעט, מלאי עיםקי. בחוק
חקורם לא ניכללו במסגרת זו נכסים שונים, כמו מכו-

נות וציוד.

יצויין, כי במקביל לחוק החרש תוקנה גם פקודת
מס הכנסה ובה הוסף סעיף חרש 3(י), לפיו כל הלוואח
(למעט הלוואה בין מעביד לעובד) שנתן הנישום ללא
ריבית והצמדה, או בריבית נמוכה מהמדד, תיצור הכנ-
סה רעיונית בידי נותן ההלוואה בגובה ההפרש בין
ריבית השוק לריבית ששולמה לנישום. עקב כך, הלוו-

אות שנתן נישום לא יחשבו לנכס קבוע.

"סייגים להון עצמי"
בניגוד להמלצות שטיינברג

אחד הניסיונות לפישוט חחוק אשר לא הצליח הוא
נושא הסייגים להון העצמי, חמקטינים או מגדילים את
ההון על פי השוני בין המאזן החשבונאי לבין שווי
אותם פריטים לצרכי מס. פירוט הסייגים להון נקבע
בתקנות מיוחדות, שאושרו יחד עם החוק החדש, אף
שוועדת שטיינברג המליצה שלא להכלילם עקב המו-

רכבות בהפעלתם.
בנוסף לאמור לעיל, קיים בחוק זה מעקב אחר
התנועות בהון ובנכסים הקבועים במהלך השנה, וזה
מהווה פישוט מסויים בהשוואה לחוק הקודם. האמור
מתייחס למוער חישוב השינויים החודשיים, אשר יהיה
בכל מקרה בסוף כל חודש, ללא אבחנה אם מדובר
בתוספת להון או בגריעה ממנו. התוספת או הגריעה
מההון יחושבו על פי חחוק החרש לפי בסיס "מזומן".

לסיכום, לאור חישוב ההון העצמי, הנכסים הקבר
עים, הסייגים להון והשינויים במהלך השנה, תיקבע
התוצאה הסופית האם לנישום ניכוי בשל אינפלציה,
אשר יקטין את ההכנסה החייבת במס או תוספת בשל
אינפלציה, אשר תיווסף להכנסה ותגדיל את סכום

המס המוטל על הנישום.
ב. ניכוי בשל פחת (סעיף 3 לחוק). בדומה לחוק
חקודם נקבע גם בחוק זה, כי סכומי פחת יתואמו על
פי שיעור עליית המרד ויקטינו בהתאם לכך את הה-
כנסה החייבת. הניכוי בשל פחת יינתן לכלל הנכסים
הקבועים ברי פחת, אולם לגבי אותם נכסים שנחשבו
על פי חתוק הקודם לנכסים בלתי מוגנים (מכונות,
ציוד וכוי) יינתן השיערוך רק משנת חמס 1985. לגבי
(אך לא הנכסים האחרים יהיה השיערוך מיום רכישתם

לפני 1.4:82).
בנושא הפחת קיימת החמרה מסויימת בנוגע לשי-
עורי הפחת אשר בחוק הקורם ובאלה שקדמו לו היו
שיעורי הפחת מוגדלים. לעומת זאת, על־פי חוק זה
נקבעו תקנות מיוחדות ושיעורים נמוכים יותר בעיקר

לציוד ומיבנים בתעשיה.

(סעיפים 4 ו־5 לחוק). השינוי המ־ ג. תאום חמלאי
שמעיין ביותר בחוק החדש הוא זה המוסיף סכומים
להכנסו! חחייבת במס עקב המלאי שבידי הנישום,
כשהוא מתואם למונחים ריאלית בתום שנת המם. הה-
צדקה לתיאום המלאי היא, שעל פי הכללים בעבר
חושב המלאי בסוף השנה על פי מחירי עלות היסטורי-
ים, אשר יצרו עיוות בחישוב ההכנסה חחייבת (בפרט
בהשוואה להוצאת מימון, או הניכוי בשל אינפלציה

שפרטנו לעיל).
לצורך חישוב תיאום המלאי למונחים ריאלים מע-
ניק המחוקק כחמש אלטרנטיוות שונות, לפיחן רשאי
חנישום לחשב את המלאי לערכים של סוף השנה.
אחת האפשרויות היא הכפלה מרוייקת של כל פריט
המצוי במלאי על פי שיעור עליית המרד מיום רכיש-
תו ועד תום שנת המס. אפשרות אחרת (בפרט כאשר
לא ניתן לזהות מועד רכישתו של כל פריט) היא נוס-
חה אוביקטיווית, חמחשבת את תקופת החזקתו המ-
מוצעת של המלאי. סכום המלאי הסופי יוכפל במחצית
שיעור עליית המדד בתקופת ההחזקה שחושבה על־פי
הנוסחה האמורה. יש להניח, שכל נישום ישקול שיטת

תיאום הנוחה לו.
לסכומי המלאי המתואם יווספו גם מיקדמות
ששולמו לספקים ובמקביל יקטינו את תיאום המלאי

מיקד^ות שנתקבלו מלקוחות.
בחלקה השני של הכתבה, בשבוע הבא, נתמקד
כנוע)א מיסוי ניירות ערך בבורסה על פי החוק החרש,
הניכוי המיוחד, תיאום הפסדים והוצאות ריבית וכן
כמערכת הדינים שחלה על נישום המנהל ספרים בשי-

טה החד־צרדית, שותפויות, קבלנים וחברות תעשיה.

¥ בלבל*-'/ 1ץ־א*וודוד .
*

מאורר תקרה איכותי, דו ביווני
*על עוצמה יוצאת מהכלל

תוצרת ספרד
כמחיר היכרות

« משפטן. היה נענו מנהל מחלקת חקיקה ננצינות
מס הכנסה וייעץ לועדת המישנה של הכנסת לעניין

חוק המיסוי החדש.
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אשד כמחציתן ליעוא.
מעל ל־60 מליון דולר נכנסו למדינה בשנת הכספים 1984/5 ממכירות היצוא של אלביט

בעבור מערכות אלקטרוניות, מערכי בקרה, מחשבים ומערכות תקשורת מתקדמות. יעדי
מכירותיה של אלביט פרוסים על פני כל הכדור ואנשים רבים בעולם מגבשים לעצמם את

:. תדמיתה של ישראל דרך השימוש במערכות עתירות הידע מתוצרת אלביט.
\ אלביט ממשיכה לעשות חיל וצבר ההזמנות שבסל החברה הגיע במרס 85 ליותר מרבע

מליארד דולר, כאשר יותר ממחציתן מיועדות ליצוא.
הצלחות אלביט ועובדיה הם פרי מחשבה, תכנון וביצוע יחידים במינם ויש בהם

תרומה נכבדת לבטחון המדינה ולקידומה.
כולנו יכולים להיות שותפים לאותה גאוה לאומית באלביט.

אלביט - פרק חדש בגאוה הלאומית.
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raHnK - .̂~ax B̂¤SSeis ^ Ŝ B̂BBa ' B̂BBSUmW WHs&ffisliL 1811 "!*£££» ^ItlillJO ז־ "

PBBMBuHwgafiMlflHfflfflW ?̂SBRHSj^̂ f̂t Bjw]|]wnKjjj^WjcaHL rffEroOREnty1 MrtfW}IJiHMlllwH1ffi™ffWm1̂ iT

BJBjMroSfflKflnffifi?  ̂ MBaMBMSKfti ".. f̂ !̂ ^

nHlHfflBHH^ f̂flBMBtfpfi^M
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אם אתה עדיין "שובר את הראש" איך לתרגם דולרים ומארקים לשקלים — סימן שאתה
ן זקוק למהפ"ך גדול בחיים.

המהפ"ך הגדול של קונתהל הוא מערכת תוכנה מודולרית ואינטגרטיבית, המאפשרת לך
(מדד, דולר או מטבע אחר). ניהול חשבונות בערכים שקליים ובערכים ריאליים במקביל
(אחד בדולרים, שני במאבקים וכר), בנוסף, ניתן לנהל כמה חשבונות במטבעות שונים

כאשר המערכת קולטת את כל החשבונות ומנקזת אותם להנהלת החשבונות כשהם כבר
מתורגמים למטבע אחת. אם אתה יצואן המנהל מספר חשבונות במטבעות שונים, או

אתה בעלים שלחברות־בנות בארצות אחרות, אתה יכול להשליך את מחשב הכיס שלר
לפח. עכשלו יש מהפ"ך.

r f f ,W f I *m*f fלמידע נוסף התקשר Tf"Dn0n 1"11ל1*1?ל F~0f  f לךןטיבה ל[ןןצךר תןכנה
בקונתהל, טלי 03-749711. מערכת פיננסית כוללת, בלעדית לקונתהל.
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המט3ע 1-7 2.7 3.7 4.7 5.7 8.7 9.7 10.7 11.7 12.7 15.7 16.7
1484.000 1488.000 1494.000 149S.000 1498.000 1498.000 1498.000 1498.000 1498.000 1499.500 - 1500.000 1 דולר ארחיב
1 לירה שטרלינג 1973.900 ־ 1959.800 1971.460 1970.400 1989.800 2018.000 2061.200 2056.400 2061.000 2064.600 2062.000
1 מארק גרמני 495.790 - 493.260 494.140 492.930 498.010 502.680 509.390 507.680 512.870 516.670 515.190
1 פמק צרפתי 162.660 ־ 161.980 162.270 162.090 163.570 165.110 167.440 167.040 168.650 - 169.560
457.810 . 459.150 4SS.S20 450.810 451.920 446.030 442.020 437.990 438.540 437.670 1 גילדר הולגדי 439.750 ־
1 פרנל) שוייצרי 591.300 ־ 589.770 590.000 589.110 594.330 599.150 609.810 607.910 614.370 621.490 619.820
1 כתר שוודי 171.610 - 171.220 171.540 171.540 171.540 173.770 176.080 175.150 176.590 176.840 176.360
1 בתר נורווגי 172.010 - 171.210 171.860 171.760 171.760 174.320 176.470 175.890 177.470 178.020 177.370
1 בתר דני 138.220 -י 137.510 137.680 137.620 138.800 139.770 141.760 141.270 142.930 143.530 143.210
1 מארק פיני 238.270 ־ 237.660 238.060 238.060 238.060 241.570 244.750 243.860 245.990 246.810 246.390
1 דולר לןנדי י • - - 1105.000 1103.500 1103.100 י>1103.50 1105.200 1107.100 1104.300 1103.400 1101.800 1100.300
1 דולר אוסטרלי 1002.000 - 1000.900 1005.600 1008.200 1015.900 1018.300 1035.900 1042.000 1039.100 1049.000 1054.400
1 מד דמם־אפריקנ' 768.530 - 757.470 759.260 756.860 -762.260 764.200 772.740 776.650 780.840 781.420 777.990
10 פרנקים בלגיים 246.140 - 244.970 245.520 245.010 246.990 249.140 252.890 252.100 255.540 256.730 255.770
10 שילינג אוסטריים 705.240 - 701.770 703.200 702.460 708.690 714.880 724.970 722.270 729.140 . 735.000 732.930
1000 לירטות איטל' 776.600 - 773.480 774.860 773.560 780.780 786.540 796.600 792.320 795.320 797.860 794.540
100 יין יפניים 605.330 - 604.270 604.820 604.290 607.380 609.310 615.200 613.840 616.150 623.300 623.660
1 לירה אירית 1553.300 - 1546.700 1549.900 1548.000 1561.900 1573.900 1595.400 1591.400 1611.500 1619.700 1614.800
100 פזטות ספרדיות 866.380 - 862.550 864.370 862.410 870.800 878.100 888.890 885.010 892.150 896.840 893.120
1 דינר ירדני* 3720.000 - 3718.800 3715.000 3715.000 3715.000 3715.000 3715.000 3722.600 3720.100 3716.300 3706.300
1 לירה לבנונית * 94.730 - 94.700 95.930 95.930 96.880 96.886 96.880 94.320 94.260 94.570 94.310
1 לידה מצדית* 1035.800 - 1035.400 1018.600 1018.600 1011.200 1011.200 1011.200 1001.700 1001.000 996.960 994.280

המטכע 17.7 18.7 19.7 22.7 23.7 24.7 25.7 26.7 29.7 30.7 31.7 ?

1 דולר ארה"ב 1483.000 1472.500 1478.000 1477.900 1471.000 1473.000 1474.000 1476.300 1485.400 1483.000 1475.500
1 לירה שטרליגג 2096.200 2084.300 2072.200 2059.500 2080.000 2068.400 2078.300 2075.700 2118.200 2109.600 2105.500
1 מארק גרמני 519.760 518.120 512.790 512.140 516.140 512.840 514.640 513.320 525.390 523.220 528.900
1 פמק צרפתי 171.250 170.770 169.010 168.570 169.830 168.760 169.310 168.530 172.820 171.850 173.440
1 גילדר הולנדי 462.350 460.480 455.580 454.700 458.760. 455.860 457.300 456.210 467.070 465.360 470.620
1 פרנק שוייצרי 627.190 628.740 620.880 623.130 628.770 624.170 629.440 628.210 645.690 642.620 645.660
1 כתר שיידי 177.660 176.820 176.050 175.300 176.280 175.310 175.880 175.700 178.910 178.350 178.950
1 כתר נורווגי 178.840 178.210 177.060 176.200 177.600 176.510 177.050 176.560 180.260 179.640 180.410
1 כתר דני 143.950 970;143 142.940 142.450 143.760 142.770 143.210 142.910 146.160 145.530 146.960
1 מארק פיני 248.200 247.420 245.820 244.480 246.380 244.990 245.890 245.130 250.190 249.100 250.720
1 דולר קנדי 1099.500 1093.500 1097.200 1096.000 1093.600 1090.300 1092.300 1092.700 1101.200 1097.800 1091.500
1 דולר אוסטרלי 1057.700 1055.500 1040.500 1053.000 1056.200 1046.600 1042.100 1042.300 1067.306 1066.300 1073.400
1 מד דמם־אפריקני 784.580 791.690 779.420 774.490 782.650 777.380 773.630 716.010 723.390 726.370 677.990
10 פמק בלגיים 258.450 257.900 255.160 - 256.540 254.890 255.680 254.670 260.280 259.300 261.890
10 שילינג אוסטריים 739.650 737.170 729.830 728.880 734.720 729.750 732.100 730.350 747.700 744.620 752.660
1000 לירטות איטל' 801.410 800.490 793.770 767.140 769.550 766.790 770.420 767.010 784.780 780.630 787.560
100 יין יפניים 628.190 623.610 620.360 616.760 618.390 615.870 616.870 616.410 625.890 623.830 624.550
1654.800 1638.600 1643.900 1610.200 1614.600 1609.100 161S.600 1604.300 1610.300 1625.500 1629.500 1 לירה אירית
100 פזטות ספרדיות 900.430 898.550 890.070 881.010 888.550 884.260 - 882.950 902.590 898.380 905.490
1 דינר ירדני * 3703.800 3696.000 3709.800 3672.600 3655.400 3660.400 3714.500 3720.300 3787.800 3781.700 3762.500
1 לירה לממית* 94.250 94.480 94.830 93.890 93.460 93.580 93.740 93.880 94.610 94.460 93.980

!לירה מצרית* 993.610 1007.900 1011.700 1012.400 1007.600 1009.000 1009.700 1011.300 1017.500 1015.900 1010.700

שערים יציגים של מק ישראל

Ĵ ^̂ WVDJ כרטיס הביקור שלך DONNAY
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אמ מציעים לך להגדיל את חוג לקוחותיך ואת היקף המכירות שלך! י י

הצטרף ל"מועדון הצרכנים" לקוראי "מעריב" הבולל פרסים והטבות לכל הלקוחות!!!
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השוק העולמי
מוצף בסוכר

לפני 11 שנה צרכנים ממערב אירופה אגרו? סוכר,
כאילו היה אבקת זהב, בעקבות שמועות על מחסור?
עולמי צפוי במתוק המתוק. כיום, השוק העולמי מוצף
סוכר ומחירו. פחות מעשירית המחיר שהיה בשנת
1974. ההיצף גם גרם למתיחות נוספת ביחסים בין

המדינות המפותחות והמדינות המתפתחות בעולם. •
שקיעת מחיר הסוכר השפיעה על כלכלתן של
מדינות ועל פרנסתם של איכרים בפיליפינים ובברא־'
זיל, לדוגמה. היא גם עלתה לקהיליה האירופית מיליד
ני דולרים, שהושקעו במערך סובסידיות שהלך ותפח
ככל שמחיר הסוכר נפל. היום, אפילו הקהיליה האירר

פית אומרת - די!
הקהיליה האירופית חולשת על נר30 אחוז משוק
הסוכר העולמי, ומדינות העולם השלישי, מגדלות'
הסוכר, מאשימות אותה שהיא גרמה לנפילת המחירים'
על ידי הצפת העולם בסוכר מסובסד זול. מדינות הער
לם השלישי מאשימות גם את ארצות הברית, שהיא
מגדלת סוכר חשובה, שסיבסדה את עודפי הסוכר שלה

ושלחה אותם לשוק.העולמי.
למרבה האירוניה, הקהיליה האירופית קונה סוכר
ממדינות מתפתחות במחירים גבוהים ממחירי השוק
העולמי. תקהיליה האירופית מעניקה למגדלי הסובר
שלה מחיר קבוע לסוכר שנועד לצריכה בתוך הקהי־
ליה, ומשלמת ליצואני סוכר סובסידיה כדי לכסות על
הפער בין המחיר הקבוע והמחיר הנמוך בשוק הרגיל.
כך קרה שהקהיליה נאלצה מדי שנה להגדיל את
הסובסידיה. אשתקד הגיעה סובסידיה זו ל־900 מיליון

. . '' .י . ? ' - . . 'תלד
לפני כשבועיים סירבה הוועדה הכלכלית של הק־
היליה להגדיל שוב את הסובסידיה ליצואני הסוכר.
.פקידי הקהיליה מעריכים שהיא תיוותר עם עורף של
שני מיליוני טונות סוכר אחרי עונת הקציר בתחילת
.הקבוע של 3.5 אוקטובר, וזאת בנוסף לעודף השנתי
מיליון טונות. לקהיליה יהיה קשה מאוד להיפטר מן

הללו. העודפים
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מאח סטיוון אדיסון
^^

במכסיקו־סיטי סופר"רויטר"

נשיא מכסיקו, מיגל דה לה מדריד, הכריז על תוכ-
נית בת חמישה סעיפים, שמטרתה לטפל בבעיות הכ־
לכלה המחמירות של ארצו ולחדש את אמון הציבור

במטבע המקומי המעורער.
בפתיחתה של הוועידה הלאומית השניה לבנקאות
בעיר גואראלאחארה שבמערב מכסיקו אמר דה לה
מדריד, כי הצעדים המוצעים יעניקו לכלכלת המדינה

"טיפול שורש".
הוא הדגיש את הנקודות הבאות:

- ההוצאות הציבוריות יצומצמו ע"י ריסון הקטנתו
של היקף הסקטור הציבורי, שלזכותו נזקפים כיום 60

אחוז מן התוצר הלאומי הגולמי.
- יימשך תהליך ביטולם של מחסומי ההגנה מפני
יבוא ע"י האצת החלפתם של תעריפי המכס החדשים

באישורי היבוא הישנים.
- המדיניות של המרת המטבע תהיה עם הפנים

לשיווק אך תנסה תמיר להגן על יתרות מטבע החוץ.
- נוהלי המכס יוגברו ויושם מעקב? קפדני יותר

על משתמטים ממס.
- הבנק המרכזי ימשיך לחפש דרכים להיזוק
הסקטור הפינאנסי ולהפניית משאבים לאזורים בעלי

עדיפות עליונה.

אף לא אחד מן הרעיונות הללו אינו חדש ומקורות
בנקאיים אמרו, כי אין בידיהם די פרטים להעריך את
השפעתם. הכל תלוי בעוצמת אכיפתם, לדברי המקו-

רות.
דה לה מרריד לא העיר ישירות על שער הפסו,
אשר פוחת למעשה ב־35 אחוז ב־11 ביולי ואשר ערכו
ירד בתלילות לעומת הדולר והגיע ל־400 פסות לדר
לר בגבול ארצות־הברית ול־370 פסות לדולר בקירוב

בבירת מכסיקו, לעומת 245 ב־10 ביולי.
לדעת מומחים נובעת ירידת ערכו של הפםו באי־
יכולתם של השלטונות לבלום את הצריכה, באינפל־
ציה, בהיעדר רצון פוליטי לבצע את הרפורמות הדרר
שות וכן ברפיונו של שוק הנפט העולמי, שפגע ברור

חי הנפט של מכסיקו.
שר האוצר של מכסיקו, חסוס סילווה הרצוג, אמר
בוועידה כי הושגה התקדמות מאז משבר החובות של
1982, אולם לא היה די בצעדי ההסתגלות הפנימיים

שננקטו אשתקד.

תוכנית
כלכלית תדשה
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מאת שפי גבאי,
סופר"מעריב" לעניינים ערביים

מחקר, שנעשה באחרונה על־ידי משרד האנרגיה
של מצרים, מבשר רעות בכל הקשור לרזרוות הנפט
במרינה, המגיעות לארבעה מיליארד חביות, והן יספי-
קו בקושי לעשר שנים, אם תימשך מגמת העליה בצ-
ריכה המקומית. ער כה הלעיטו מומחי אנרגיה את
הממשלה המצרית במירע, כי גילויי הנפט במקומות
רבים במצרים מכילים כמויות כה גדולות שיספיקו

לצריכה המקומית לפחות 50 שנה.
אולם המחקר החדש מגלה, כי הצריכה המקומית
באנרגיה, שגדלה בשנים האחרונות, מחייבת את המ-
משלה לנקוט בהקדם בצעדים לצמצומה. בשנת 1970
הגיעה הצריכה לששה מיליון טונות נפט ואילו השנה
ל־20 מיליון טונות. הצריכה הגרלה בלעה כבר מזמן
את ווהעקות מהבארוה החרשות שנתגאו בשנ*ם האדר

רונות.
המהקר מספר, כי מצרים עצמה צורכת 50 אחוזים
מהנפט שלה, 22 אחוזים מיוערים ליצוא ואילו השאר
מושקע לכיסוי הוצאות ההפקה ולכיסוי חלקן של חב-
רות נפט ורות הפועלות במצרים. כיום מפיקה מצרים
מכל בארותיה קרוב ל־870 אלף חביות ליום וזו כמות

עצומה מבארות ההולכות ומידלדלות.
חרף המצב הזה מגדילה מצרים את נפח כמויות
הנפט ליצוא בגלל הזדקקותה למטבע זר. בשנת התק-
ציב ההולפת היו הכנסות הנפט מיצוא קרוב לשני

מיליארד דולר.

חשש שאץ
רזרחת נפט

מטבע זהב נגד האפרטהייד
הסנאט האמריקני אישר באחרונה הנפקת מטבע
זהב אמריקני, שנועד להתחרות ב"קרוגר רנד' הד־
רוכראפריקני, כדי ללהוץ על מדינה זו לשנות את
מדיניות האפרטהייד. הבית־הלבן מתנגד להצעת

ההוק.
יהיה זה מטבע הזהב הראשון שהונפק בארצות הב-
רית, מאז ננטש בסיס הזהב. הצעת התוק האנטי־דרום־

אפריקנית,אם תתקבל במלואה, תכלול גם איסור על
בנקים אמריקנים להעניק מילוות לממשלת ררובדאפ־
ריקה, איסור לייצא טכנולוגיה גרעינית וטכנולוגית

מחשבים לדרום־אפריקה.
החוק יאפשר גם הענקת מילגות לסטודנטים שחר
רים מררום־אפריקה ופתיחת קרן של 1.5 מיליון דולר

לסיוע לקרבנות האפרטהייד.
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קבוצת האלקטרוניקה הגדולה בגרמניה המערבית
"סימנס" הודיעה בתחילת ההודש, שהיא מצפה להיקף
שיא של מכירות ושל רווח השנה, הודות לעליה ביצוא
ולתקבולים של תשלומים אחרונים על התקנת כורים

גרעיניים בגרמניה.
יו"ר החברה, קארל היינץ קאסקה, מסר במסיבת
עתונאים, כי היקף המכירות של .סימנס" בעולם כולו
צפוי השנה לעלות בכמעט 20 אהוז, והרווהים - ביו-
תר מ־20 אחוז. מדובר בשנת הכספים המסתיימת ב־30

בספטמבר.
הביקוש למוצרי "סימנס" בחו''ל, החל ברכיבים מו-

ליכים למחצה, וכלה בציוד ממוחשב למשרדים, עלה
ב־18 אחוז בשמונת ההודשים הראשונים של שנת
הכספים 1984/5. התקבולים האחרונים על בניית
שלושה כורים גרעיניים במערב גרמניה סייעו גם הם

לשיפור נתוני המכירות של הקונצרן באותה תקופה.
עם זה, הזהיר קאסקה את מחזיקי המניות, כי קצב
הגידול יקטן בכמחצית ער לסוף השנה, מפני שלא

צפויים עוד תקבולים על בניית הכורים הגרעיניים.
בשנת הכספים שעברה 1983/84 דיווחה "סימנס"
שהיא הברת התעשיה ה־29 בגודלה בעולם על רווח
שיא אחרי מס - 1.07 מיליארד מארק ממחזור מכירות

של 45.8 מיליארד מארק.

מאת וובד7ו רוזנבלס,
סופד "לוס אנג'לס טיימס" בוושינגטון

nHH^BHHO^UBraHHn^Bi

מיליוני גימלאים אמריקניים עשויים ליהנות
מתוכנית הרפורמה במיסוי של הנשיא רייגן. לפי תוכ-
נית זו יוכל זוג גימלאים לקבל כ־20,000 דולרים בש-
נה בלי לשלם על כך מס הכנסה פדראלי ולפיכך

יוכלו גם לחסוך ביד רהבה וליהנות מהסכונותיהם.

לעומת זאת, אנשים עובדים שינסו לחסוך ממש-
כורתם לקראת פרישתם לגימלאות, ינהלו אכזבה גדר
לד! מתוכניתו של רייגן. החסכונות הפטורים ממס והמ-
יועדים לתקופת הפרישה, נסגרו עד כה בחשבונות
מיוהדים והיה אפשר להשתמש בהם לצרכים דחופים.
ואולם על פי התוכנית ההדשה של הנשיא יוטל קנס
של 20 אחוזים על מי שיבקש להשתמש ככסף טרם

הגיעו לגיל הפרישח.
מאד", אמר הרולד דנקנר, שותף בהברה הגדולה לר-"יו/יה אפשר לגעת בכסף, אולם במחיר גבוה
איית חשבון "קופר וליבראנר''. "לדעתי, המחיר כבד
מדי והוא עלול להרתיע אנשים מלחסוך בצינורות

אלה".
לגבי הגימלאים, יש בתוכניתו החדשה של רייגן
פיתוי רב למדי, בעיקר כשמדובר בבעלי הכנסה נמר
כה ובינונית, אלה שמקבלים קיצבה זעומה מן חביטוח
הלאומי או אינם מקבלים קיצבה כזו כלל ייהנו מן
השינוי יותר מאלה החיים בעיקר על קיצבת חביטוח

הלאומי.
קיצבת הביטוה הלאומי פטורה כבר בלאו הכי
ממיסים כמעט לחלוטין, ועל פי תוכניתו של רייגן לא
יחול בכך כל שינוי - מהצית ההכנסות יוסיפו להיות
חייבות במס הכנסה כשהמשכורת לנפש עולה על
25,000 דולרים בשנה או לזוג - 32,000 דולרים ומע-

לה.
עם ואת, ישתנו מרכיבים אחרים במיסי הקשישים.
הפטור האישי יגדל מ־1080 דולרים בקירוב בשנה
הבאה ל־20,000 דולרים ובני 65 ומעלה לא יהיו עור

זכאים לפטור אישי כפול.
מי שיפסיד ככל הנראה מן התוכנית ההדשה יהיו
הקשישים בעלי ההכנסות הגבוהות יחסית, שלא יהיו
זכאים לפטור המורהב ממס: יהירים שהכנסתם מן הבי-
טוח הלאומי חיא לפחות 7000 דולרים בשנה או
25,000 דולרים ממקורות אחרים, וזוגות שהכנסתם מן
הביטוה הלאומי היא לפהות 11,500 דולרים או

37,000 דולרים ממקורות אחרים.

שינוי
במסים לגימלאים



( \<&1 '&L K

...ובעצם, הפרס מגיע
לעובדים שלנו.

במסוף ממן התכונה רבה. 24 שעות ביממה מסתובבים כאן למעלה מ-50 כלי שינוע,טרקטורים, מלגזות.
כמו כוורת ענקית. למרות כל זאת זוכה חברת ממן זו השנה החמישית ברציפות בפרס "יוספטל" מטעם

המוסד לבטיחות וגיהות: פרס בטיחות ראשון ארצי.
הפרס ניתן עקב שעור תאונות העבודה הנמוך מאד כאן, עקב נקיטת כל אמצעי הבטיחות האפשריים.

ובעצם, למי מגיע הפרסי לעובדים.

 הנסיון שלנו עומד לרשותך.
^̂mRmRn רומן IB
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תוכנת השרטוט הטובה והנפוצה בעולם!!!
של חברת AUTOCAD בעלת תובנת א. מחשכים * ושאר תואמי IBMמ.*.מ.-הינה נציגה בלעדיה בישראל ן —ד :חברת מחשוב גרפי מתקרם. תוכנת AUTOCAD מתאימה <: .

IBM PC* EAGLE PC 1600* 5=̂ ?• *COLUMBIA ף S*J2K? / .השרטוט הטובה וחנפוצה כעולם? "
WBB<K*. SECAPC TEXAS INSTRUMENTS VICTOR 9000 ותעל^^^ח^ח ברחבי העולם ובישראל. .ffl Digital Microsystems' J&giB' Z-100 ft TeleVideo Systems, Inc)̂ו
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?"SiL°"!* (DIGITIZERS) mmavn .ב , הדרכה המשתמש בייעוץ,
GfiGTCO CORPORATION CALCOMP ® HITACHI !f^mqgĥ ̂ם ; ""™™*™™™

ל

. Mouse Systems g<s""™*̂ ; MICROSOFT. 3 LOGITECH ,ותוכנות המשך במן - כתבי במליזת
: SUN-FLEX^ TOUCHPbN? (TOUCHPEN ) PM למי 7? עטי.̂ ?̂nw!pS

ALPHA MERICS (PLOTTERS) DV»1W .H שרטוטים אוטומטיים, מתוכנות
m ESSE 58 STTOBE wc. E£ /wcotfr rfcanm •כבי כי'ע,תד ~S
•y GOULD CALCOMP IBM - XY HOUSTON INSTRUMENTS מלקוחותינו אנו שומעים שהשימוש
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