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מפלורידה.

החתונה נערכה בחוג המשפחה
בניו־יורק.

משדד הבינוי והשיכון
האגף לתכנון והנדסה

1*ר צבור הקבלנים, הבונים
והיצרנים בענף הבניה

הודעה בדבר ש"מוש במוצר1?
1ושאי תו תקן וסימון השגחה

ו. בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון בבל הבניה המבוצעת ביוזמתו יש
להשתמש במוצרים בעלי תו תקן או סימן השגחה.

2. לאחרונה הוכן על ידי משרד הבינוי והשיכון קטלוג "מוצרי מיה הנושאים
תו־תקן או סימן השגחה".

3. ניתן להשיג את הקטלוג בהוצאה לאור של משרד הבטחון ברחוב ב' 29,
הקריה, ת"א.

4. כל הרוכש את הקטלוג יזכה בעדכוניו השוטפים שיבוצעו ע"י משרד הבינוי
והשיכון.

יגואר 1966 אינג' איתן םורוקה
ירושלים מנהל אגף תפגון והגרסה

"אחותי ש,מתה' לפני
36 שנה - עזבה
את הארץ ב־1963"
אומר אמנון חבר שקיבל ממינהל האוכלוסין אישור
שאחותו לא נפטרה במחנה העולים מתימן אלא עזבה את
הארץ לפני 23 שנה * "לא ארפה מן החיפושים אחריה"

כמת גיל יודילוביץ'

36 שנה לאחר שנמםר למשפחת תופ-
רה כי בתם מאשה נמטדה בגיל הודשיים,
גילה אהיה, אמנון הבר, כי אהותו
ממינהל האוכלוסין קיבל מיסכיד, בו "מצ־ה"מנוחה'' עזבה את הארץ בשנת 1963.
מערים" להודיע' לו כי שם אהותו אינו

מופיע בפנקס הפטירות.
מאשה הוכרה נולדה להוריה היים ויונה
.השד" בתימן. היא נותרה בת במהנה העולים
יהירה לאהד ששני אהיה נפטרו עוד בתימן.
.האחות המיילדת טיפלה באהותי במסירות
יוצאת דופן. היא נתנה לה בגדים והציעה
לאימי לקרוא לה על־שמה, מכאן השם האש-
כנזי", אומר האת אמנון, בן 32, תושב יקיר
שבשומרון ששמע את הסיפור מפי אמו. מאז
נודע לו כי אחותו בחיים, לא מרפה אמנון מן

ההיפושים אחריה.
זמן קצר לאחר עליית המשפחה לארץ,
למהנה העולים .עין־שמר", הגיעו כמה אנ-
שים ליונה והודיעו לה: .בתד חולה ותמות

אם לא תמסרי אותה לטיפול דחוף".
האם התנגדה: ,ביתי אוכלת וישנה טוב.
היא אינה חולה ואני לא מוכנה למסור אותה
על דעת עצמי", אמרה ומיהרה לקרוא לבע-
להם, כי . לה• כששבו בני־הזוג חוברה התכרר
בתם הפעוטה נלקחה ללא אישורם. כעבור
שלושה ימים הודיעו ברמקול של המחנה:
"משפחת חוברה. גא לגשת להנהלת המחנה.

בתכם נפטרה".
ההורים ההמומים סירבו להאמין: .בקשו
מהם שיחתמו על תעודת פטירה. אבי בקש
לראות את הגופה, אר הרשויות טענו, כי
התינוקת נקברה בקבר אחים עם עוד המישה
תינוקות שנפטרו. אבי סרב להתום", אומר

אמנון.
ער לפני כמה שנים לא ירעו חמשת ילדי־
הם של חיים ויונה חוברה, כי היתה להם
אחות שאבדה. ההורים הקפידו להסתיר את
העובדה מפניהם. .הדגשתי שהם לוחצים או-
תי. לא הרשו לי לצאת לטיולים וכשהייתי
בצבא דרשו שאתקשר כמה שיותר. לבסוף,

נשברו וסיפרו לי", אומר אמנון.
לאחר שנודע לו הדבר, פתח אמנון במב-
צע לאיתור אחותו. בתחילה גילה את תעודת
העלייה של מאשה, בה נכתב בכתב יד, כי
נפטרה ב־14.11.49. הוא הגיש שאילתא
למינהל האוכלוסין במשרד הפנים וקיבל
תשובה ממאגרי הנתונים, כי אהותו עזבה את
הארץ בחודש יולי 1963 - כלומר 14 שגה

• אמנון הגר

לאחר ש"נפטרה" כביכול.
גם מיסמכים אלה לא סיפקו את האח,
סטודנט, העושח כיום עבודת דוקטורט בנו-
שא יהדות תימן. אמנון פנה לגנזר במינהל
האוכלוסין וקבל תשובה: .בעניין בקשתר
למתן תעודת פטירה ע"ש חוברה מאשה. צר
לנו להודיעה כי לא מצאנו את שם המנוחח

בפנקס הפטירות".
אמנון איתר את שתי המטפלות בבית־
חולים, בו היתה מאושפזת אחותו. אחת מהן
י.ד. אומרת: .באחד הימים באו שלוש נשים
דוברות אנגלית. הרופאה של המחנה הראתה
להן היכן נמצאים התינוקות. הן הביאו מת-
נות לתינוקות וישבו עמן זמן רב. אחר־כר,
הן באו עוד כמה פעמים ואז נעלמו התינו-
קות. רק כעת אני מתחילה להבין מה קרה",
אומרת האחות לשעבר. אמנון הקליט את דבי

דיה וההקלטה שמורה אצלו.

שיף "יימכר"
במכירה פומבית

מהגדולות בעולם
נכסי דלא ניידי - מלונות, בתי מגורים וחווילות פאר ־־

בשווי כולל של 200 מיליון דולר יוצעו ב־2 באפריל
למכירה פומבית ראשונה בסוגה בארץ * רוב הנכסים

שייכים למלונאי חיים שיף * יניף את הפטיש אחד מטובי
המומחים באנגליה

מאת דן ארקץ

ב־2 באפריל, באהד מאולמות מלון
הילטון בתל־אביב, ינץז את פטישו ג'ון
בדנט, אהד מטובי המומהים באנגליה
למכירות פומביות, ויפתה בכד את טקס
המכירה הפומבית הראשון בישראל שבו
יימכרו לא יצירות אמנות אלא נכסי דלא
ניידי - מלונות, בתי מגורים וחווילות
מפוארות - בשווי בולל של 200 מיליון
דולר. הלק נכבד מהנכסים שיועמדו למ-
כירה פומבית שייכים למלונאי הייס

שיןן.
לביצוע המכירה הפומבית הוקמה בארץ
הברה הדשה, .ישראל אוקשן מרט", שמנה-
ליה הם עו"ד שלמה תוםיה־כהן ואיש הביטוח
ג'ו פורמן. הברה זו הוקמה בידי חברה שווי־
צית בשם .מרקנטילוס", שבבעלותה חברה

לגיהול בתי־מלון.
החברה למכירות פומביות כבר שכרה
משרדים כמלון הילטון ופירםמה מודעות
מסהריות בעתוגות, שבהן היא מציעה כבר
עתה למכירה כמעט את כל מלונותיו ונכסיו
של שיף - מלונות .דיפלומט" בתל־אביב
ובירושלים, בנין.לייף" ברח" איבן־גבירול
בתל־אביב, בית הדירות .מגדלי זאב" ברח'
חורון ברמת־גן, מלונות .מריגה" תל־אביב
ובת־ים, מלונות .הנשיא" ו"אורגיל" בירוש-
לים, מגרש חנייה בבכר אתרים בתל־אביב,
.גני ההברה להשכרת רכב .תריפטי" ומלון

ירושלים", הנמצא בבנייה.
ב־2 באפריל יימכרו נכסים נוספים שאי-

נם שייכים לשיף, בעיקר נכסי דלא ניידי.

• תיימ שיף
לצורר מכירת הבכורה באפריל כבר הפיקה
חברת .ישראל אוקשן מארט" סרט המציג
לקונים-בכוח את כל הנכסןם שיועמדו למ-

כירה.
אנשי ההברה מסבירים כי באנגליה מקוב־
לת מזה שנים רבות שיסה זו של מכירה פומ־
בית של נכסים. כד מוכרים, בין. היתר, אדמו־

נות של אצילים שירדו מנכסיהם.
החברה המנהלת את המכירה מקבלת עמ-
לה גבוהה - 10% משוויו של כל נכס שנמכר
(5% מהקוגה ו־5% מהמוכר). המכירה גופא
מתקיימת ברוב הדר ובטקס עתיר־מםורת.
מומחים אומרים כי מכירה פומבית של נכ־
סיםיבשווי של 200 מליון דולר נחשבת לא-

חת הגדולות בעולם.

החיילת שנורתה בדרום
יוצאת מבית לוינשטיין

מאת תלמה פרויד
ההיילת, שנורתה בראשה לאהר נסיון
לאנסה לפני מספד הודשים, משתהדרת
היום מבית לוינשטיין בתום תקופת שי-

קום של המישה הודשיפ.
החיילת היתה אמש נרגשת מאד בדברה
על שחרורה. היא ספדה כי בשלב ראשון
, אד בדעתה תשוב לבית הוריה בדרום הארץ
לעבוד בהמשד לגור באיזור המרכז. הדבר
תלוי במידה רבה ביכולתה למצוא לעצמה

מקור תעסוקה.
.אני שמחה על השחרור, אר אגי מודאגת
כיצר אסתדר. אני רוצה ללמוד אנגלית ואו-
לי לעבוד במשרד נסיעות, אר העניין המרכ-
זי שלי קשור בתהום האופנה ובעצם בכל

דבר הקשור ביופי. הייתי רוצה לעמד בעצוב
אופנה ואילו הייתי מצליחה לעסוק בדוגמ־
נות צילום הייתי מאושרת", אמרה החיילת
בעלת התספורת הקצרה המבליטה את תוויה

היפים ועיני השקד שלה.
על תקופת השיקום הארוכה אמרה כי הו-
עילה לה מאוד, גם אם לפרקים היתה קשה.
החיילת שיבחה את הצוות הרפואי וצוות
העובדים בבית לוינשטיין. .אני מקווה להוד
לים מהפציעה ומהמגבלות שהותירה בי.
הרופאים אומרים שאולי אחלים", אמרה הצ־
עירה. בעקבות פציעתה היא מוגבלת בתנו־
עותיה ביד וברגל. .יש אנשים נפלאים שה־
כרתי לאחר המקרה והם עוזרים לי", הוסיפה

החיילת.

ערבייה בנוה־יעקמ
,כר איימו פעילי
עלי עם נשק ביד

"הם אמרו: ,נרצח אותד ואת ילדיך,", סיפרה אתמול
מבוהלת מרי ג'אבר המתגוררת שנתיים בשכונה

מאת אדיה מדר

מישהו בדלת. שאלתי מי זה והוא"אתמול בסביבות השעה 12 דפק
ענה לי: ,הברת השמל'. פתהתי את
הדלת וראיתי מולי שני בהורים, שא-
הד מהם לבש מדים ובידיו עתי. לשני
היתה הולצה צהובה ועליה פמל האג־
רזץז. רק אהד כד התסבר לי שזו חול־
,כך. ,אין לי שוס דבר צה של תנועת
אישי נגדך, אבל אתם גדים בבית של
יהודים', אמר אהד מהם והופיע ,אפ
לא תעזבו את נוה יעקב בתוד 24
שעות, לא יהיה לד טוב. נרצה אותך
ואת ילדיך", פיםדה אמש מדי
ג'אבר, ערביה תושבת נוה יעקב,
המתגוררת מזה שנתיים בשכונה הי-

רושלמית עפ בעלה וארבעת ילדיה.
.אמרתי להם: ,אולי תרגעו, בעלי
צריך להזוד בכל רגעי. אז הם אמרו לי
שהוא יצא בשבע וחצי בבוקר לעבודה
כמכונית ירוקה. ,ראינו גם את הבת שלד
נלי הולכת לבית הספר ואנתנו יודעים
שהיא מסתובבת תמיד במרכז'", סיפרה

ג'אבר. מרי
מרי המבוהלת ניסתה להזעיק את
בעלה, אד משלא מצאה אותו קראה למו־
ניף רבאח, מורה ערבי המתגורר אף הוא

בשכונה. .באתי לפה בסחירות וראיתי
את מרי רועדת מפחד. טלפנתי מיד למ-
שטרה. באו לכאן חוקרים ולקחו עדות
והפגו אותי להוקר במגרש הרוסים. שם

הראו לי תמונות, אד לא זיהיתי איש".
בשבועיים האחרונים מתנהלת בנוה-
יעקב פעילות עניפה של תנועת ש"ס
נגד המשפחות הערביות בשכונה ופעילי
התנועה אספו כתובות של תושבים ער-
בים. ראש סיעת ש"ס בעיריה, הרב גיסים
זאב, אף פנה לרב עובדיה יוסף כדי שזה
יוציא פסק הלכה נגד מכירת דירות

לערבים.
.אני בטוהה שהאיום על היינו.הוא
תוצאה של ההסתה הזו", אומרת מדי.
.בבית הזה אנחנו מתגוררים כשנה. יש
לנו יהםים מצויינים עם השכנים היהודים
ומעולם לא היו לגו בעיות. אנהנו רוצים
לחיות את חייגו בשקט, ולגדל את ידינו
בשלום, ולא להיות נתונים להםתה גגד־

נד.
ח"כ ויקטור שם־טוב, שאליו פנה מד
ניף דאבה, אמר אמש כי הוא רואה את
ההתפתחות בשכונה בהומרה רבה. .זה
דבר חמור. היום אפנה לשד המשטרה כדי
להורות למשטרת ירושלים לטפל בפר-
שה במהירות וביום שגי אגיש הצעה דהו־

פה לסדר היום של הכגסת".
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המרתי לעצמן את
(השתתפי ההורוסקופ האישי
בהגדלת הפרסים

התדשית
: IB קני

תנועת החרות - המרכז
מודיעה

ישיבת מרכז התנועה
תתקיים ביזם שני י' בשבט תשמ"ו, 20.1.86, בשעה
17.30 במרכז הקונגרסים, גני התערוכה, שד' רוקח,

תל־אביב.
על סדר היום:

א. קביעת מספר צירי הוועידה, חלוקת המנדטים בין
הסניפים, אגודי הםגיפים וגופים ארעיים תנועתיים

אחרים, על פי סעיף 48א' לחוקת התנועה.
ב. בחירת ועדת בוחרים על פי סעיף 48ב' לחוקת

התנועה.
הכניסה לחברי המרכז בלבד.

בברכת החרות
אינג' א. שכטרמן, יו"ד המרכז

בתיבה במכונה תלמדו ב־12 שעות
בשיטה עיוורת

2B1985 ?a? ,8$ ו1"א, דיזנגוף "|IB'1»מ"ס למסחר

I 30דחדש I
«ס1ו גסורוו

צל סל 900
מאתסלמה3<צן

בית הדין לחוזים
אחידים בירושלים
(רה' צלאח א־דץ 40

ירושלים 200 97)
טל. 287101

«תיק מס' חח"א 1/86
להווי ידוע 3י היועץ
המש0טי לממשלה הגיש
בקשה' - זח דין לגית
לביטול רמאים מק0תיס
בנוסח של חוזה אחיד
שענייגו ניהול וביצוע

שירותים לבית משותף
בידי חברת שיריתיס.

ע0וח שנחאי
מזמר בית הדין

"
,י ' i? ' ;י,', 'MM ?%'d''t'k",',-vי;

"תל־אמב"
תל־אביג

9.30 ,7.1s ,4.30 :מציש 9.30,7.15 * חול

"0בוי" תזלמ I "הדד" I "היכל"
מ! ליל ששי 10 ו גבעתיים I הרצליה

לממגרימ בלבד י כחסות.גדין קארד"

על דגמי תורף 86'
בחנות המפעל בקיבוץ צרעה
(ליד בית שמש ומערת הנטיפים)

פתוה כל השבוע ובשבת בין 0:00ו-6:00ו
ביום ו' בין 2:00-10:00ו

_ .mm מבנדיס גתזיס"שואנדס m
l'1'i • •now a י3ט1,ון>
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צא נחה עם־־2־־
jS?*̂ S! ĝ. .nuuuirD כן, אפשר ל3)פל
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