גיון קתולי איש םוזז של ניפסון
בא לבירת סעודיה במטוס סילון פרטי ,בלוויית .אחד מראשי חברת הנפט האמריקנית
אוקםידנטאל" * נפגש עם המלר פייצל
»אמ וויליאמ קוגלין,
םופף "לו. 8אנג'ל» 8יי "88בון ג/ץ קונולי ביקר במורח
כפעזדיה
התיכון ,בשליחות שעניינה
איש פודו ?של הנשיא כיכ־ לא פורהפ ער כה.

כפי שנודע ל לום אגג'ל!
"
טיימס" נפגש מר קונולי ב
גידה ,בירת סעודיה ,עם ר•

מוסקווה תוקפת רעיון "ההסדר החלקי"
יועץ סאדאת ייפגש באירופה עם קיסעג'ר
מאמ מיליפ מן
הו8ד "מעריג" 9ארה"נ
?"8ואוודה'' יה»וס?!וואי מד
ד"ה גיקודמ על מתחזיות??3־

דגר חידוש מיזמה האמרי־
קנית ג»זרח־התיגון ו שי?
חותימשגנות" בין "
ישראל
למצרים" .טגעי גההלט ש־
תיווף ארה''ג יהיה לטובת
ישדאל יותד 'מלטוגמ אד•
צות ערג" — אומר ,,פדאוו"
דה" ומזכיר פי בשיחות בין
טצריפ לברית המועצות ' •a
שמע שעבר הודיעה מצריפ

שהיא דוחה בל כםיון של

"השדר חלקי"? .
בתגובה על המאמר ב פראוו-
"
דה" אמרו דיפלומאטים באו"ט,
כי מוסקווה נהדדת שמוקדם
או מאוחר תצליח וואשיגגטון
לתווך בין ישראל לערג"פ ו-
היא רוצה שלכל הפחות תיע-
שה ההכרעה במצע אמריקני־
סובייטי משותף.
מקור יודע דבר במרכז או"ם
אמר אתמול ,כי לדעתו שנת
המשא ומתן על המזרה התי-
כון לא תהיה  1973אלא שנת
 — 1974כיוון שיש צורך לח-
כות לבהירות לכנסת ולהקמת
ממשלה הדשה בישראל .נראה

כי ממשלת וואשינגטון מקבלת איסמאעיל ייפי«ש
כעת את הטענה ,שאין לצפות
מצד " ayקימימיר
לשוס החלטה חשובה

ישראל לפני הבחירות.
)פט"א( המאמר ב" פראוודה"
מדגיש ,כי מוסקווה הביעה
" הבנה גמורה" לדחיית מצריפ
את הצעות ההסדר החלקי.
המשקיפים הדיפלומטיים מ-
ציינים ,שהניסוח הזהיר של
מוסקווה משאיר דלת פתוחה
לשיתוף פעולה סובייטי—אמ-
ריקני בתיווך לאחר זמן —
אולי בעקבות הביקור שעומד
ראש המפלגה הקומוניסטית ה-
סובייטית ליאוגיד ברז'נייב ל-
ערוך בוואשינגטון השנה.

באה בהמשך לשיחות שניהל
איסמאעיל עם מנהיגי הקרמל
בביקורו האחרון בבריהי'מ ב־
סופר מעריב" לענינים ער -הן נכח גפ השגריר הסובייטי
"
בקאהיר .תוכן השיחה לא נמ-
ביים מוסר:
יועץ הנשיא סאדאת לענייני סר לפירסום.
בטחו! לאומי ,חאפז איסמא־
עיל ,נפגש אתמול לשיחה עם
השגריר הסובייטי בקאהיר,
ולאדימיר וינוגראדוב .בביירות
נפוצו שמועות ,כי איסמאעיל
עשוי להיפגש ,במהלך ביקורו
הקרוב במערב אירופה' עם
אנשי בטחון ירדניים עצרו
יועץ הנשיא ניכפון ,פרופ' כמה אגשים ,שגיםו להסתנן
הנרי קיפינג'ר.
לירדן ,כדי לבצע פעולות המ-
פגישתו של יועץ הנשיא ה -כוונות נגד בטהון המדינה —
מצרי עם השגריר הסובייטי אמר אתמול דובר משרד הפנים
הירדני.

רבת־עמון:
נעצרו חשודים?
הוחרמו מסמכים

חובל מעביר־מים
לידרהטכרמיאל
מאת orwa

מעכיר־מיפ ככביש הבינ-
עירוני עכו—צפת ,כמוך ל-
כרמיאל ,חובל הלילה וניזוק
בהתפוצצות מטען הומר נ-
פץ ,שהונח בשולי הגשרון.
הנזק שנגרפ למעכיר־המיפ
קל ,ואין בו כדי למנוע או
יעכב את זרימת התנועה
בכביש.

המיקוש היה במרה? של
 18ק"מ בקו אוויר מגבול
הלבנון ,ולפיכך מניהיפ ה־
הוקריפ ,בי הוא בוצע על
ידי ערכיפ ישראליים ~
ובנראה על ידי אותה הו-
די יה שהניחה את המוקש ה־
מפי ביוב ד' משכנע כ-
איור מפן כגליל המערבי.

מלך פייצל ועם אנשי רשות
סעודיים בין בחירת הנשיא
נינסון בשניה.בחודש גובמבר
לבין הכתרתו ב־0ב ביגואר.
מר קונולי — לשעבר שר ה־
י
אוצר של אדה"ב ומושל מדינת
טכסאם — הגיע לפעודיה מ־
לונדון בכעוס הילוז פרטי.
לא נודע אם ביקר במדינות
מזרח תיכוניות אחדות.
;כיבות הביקור מזכירות
את הביקור ודושאי שערן
דיר מדי קיכמג'ר בפקינג
ב־ 1971עת יצא לשפ מ?
'
פא^יפען .אולפ לדברי מ־
קורות בגידה ג« מר קו־
נול? לרגל עפי\ש פרפייפ.
ג'ון ?ונולי
המטוס ,שהביאו לג'דה ,שייך
לחברת הנפט "אוקסידנטאל פ־ אמרו שהשגרירות מילאה ג־
איש־
טרוליום" ,וליווה אותו
ענין זה תפקיד מינימלי".
"
הכספים של החברה ,ארמאנד
אמנפ מר קונולי טקייפ
האפר ,שהגיע כברית המוע-
מנע הדוק עפ ענף ה־
צות•
נפ5ז ויתכן שבא לרגל ע־
לדברי מקורות של ענף ה-
פקיפ פרטייפ .אך לדעת
מקורות מדיכייפ פג'דדז לא
נפט נושאת ונותנת הברת או־
"
קסידנטאל" על קבלת זכיון
יתבן ,שאיש מקורב מל פד
אל הנשיא גיבבוו ייפגש
בסעודיה.
עה המלך ועפ יועציו ,כלא
מקורות של שגרירות אר־
לשוהה אתפ פלל על מ?
ה''ב בגידה סירבו להגיב על
משבר במזרח התיכון•
ביקורו של מר קונולי ,אך

הצעות התיקון למסיהכנסה הוגשו
מאת אריאל וינשמיין
שעורי המפ והמילוות ה־

האוצר מעריך שעל־ידי ה-
ו מוטליפ ביופ בארץ ה 8מה־ ן מיפ נופפיפ ,מציע מאוצרו הנטל הכולל של המפיפ ה־
ו גבוהיפ געולמ .לכן ,ומטע I -להפחית ,ההל באפריל ,את ישיריפ ב־ 15אחוז ולמנו ע שינויים הנ"ל יצאו  50אלף
;!עצמו הכנפה צפויה של  380מפרנסים בעלי הכנסה נמוכה
ממעגל משלמי המס.
מיליון ל"י — נאמר כהצעת
התקון לפקודת מפ מהכנסה הפחתת הש^ורןמ השולייט
שהגיעה אתמול ליועציפ ה־
במערכת המוצעת תפהת ב־
משכטייפ של משרדי הממ -מידה רבה התלילות הקיימת
כיום במערכת השעורים השו-
שלה.
ליים .מובאת דוגמה לגבי נשוי
ואלה הם עיקרי השינויים ש -ואב לשני ילדים שמשכורתו
יובאו בקרוב לאישורן של ה־  1200ל"י .בקבלו לידיו הכנפה
נוספת של  100ל"י הוא חייב
ממשלה והכנסת:
מפלגתית לבלימת האינפלציה
פיתוח(.
לשלם כיום מס בסכום של 43.9
להטיל מלווה הובה ,כאהד ה-
גם בקרב מפ"ם הוצע להק־
© מפרנסים יחלו לשלם ל"י ולהבא ישלם  33ל"י בלבד.
הכני
אמצעים לספיגת ? כספים.
במס
ההקלות
את
פיא
יו"ר ועדת הכספים של ה -פה ,במקום להטיל מלווה מס־הכנפה ההל מהכנסה גבוהה שכיר כנ"ל שמשכורתו 1400
החיוב
סף
כה.
עד
מאשר
יותר
ל"י חייב לשלט על תוספת הכ־
אמר
כנסת ,מר י .קרגמן,
חובה.
במס לשכיר יועלה כדלקמן:
נסה של  100ל"י מס בסכום
אמש ,כי הוא מתנגד להצעה
של  55.4ל"י ולהבא  37.8ל"י.
להטיל מלווה הובה או מל-
 311ל"י במקום  240ל"י בהווה
רווק
מי שמשכורתו  1750ל"י חייב
ווה מרצון .הוא טען ,שאם
 ,כיום בתשלום של  61.7ל"י
 374ל"י במקום  287ל''י בהווה
רווק מעל 30
רוצים להטיל מלווה־הובה,
>על  . , manנוספת של 100
 421 ,ל"י במקום  338ל''י במנה
מה הערך גמתז הנמורבמפ־  Jנשוי כלי  ,ילדים
'9' 407 aapia "I?,526: ,י נהווה  /ל"י( זלהתא ישלם  51ל"י.
קבגםה־ בסכלפ של כ־ 400מי־| נשוי. + .ילד
כל מי שהכנסתו מגעת לי
נשוי  +שגי ילדים  '"?631 tבמקום "?' 475י כהווה
ליון ל"י ז
 3300ל"י )או יותר( טשלם ב•
נשוי  +שלושה ילדם?  747ל"י במקום  620ל"י בהווה
פר קרנטן מצדד כמתן
יומ  68.75אגורות על כל לירה
נשוי  +ארמה ילדים  863ל"י בנןקוט 45ל ל"י גהווזז
ל?
ההנחות בטפ ומתנגד
נוספת בהכנסתו .זהו המם ד.־
נשוי  +חמישה ילדים  979ל"י במקופ  863ל"י בהווה
מפיפ גזפעיפ .גפ«י 8אע•
) Iםוו« 2עמ' » '2־רי(8 ,8 ,7 ,6 8
ש ",לספוג ,לדעתו ,כדר-
כים ?שכבד מופעלות )כ־
פפיגה של  50מיליון ל"י
לחודש טהגנקיפ על־ידי
בנק ישראל ,הקפאת אג-
פיות לחצי שכה והאטת
הוצאת בספי תקציב ה-
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ח"כ י .קרגמן נגד הקפאה ונגד מילויה חובה

שגעת הרמטב"לים לשעגר של אה" ל' שהשתתפו גרג־עויח על געיות מדינה וחגרה גמלאות 25
שנה ל"מעריג") .מימין לשמאל(  pn%> tרבין ,צגי צור ,חיים לסקוב ,משה דייו ,יגאל »דין,
0יימ גו"לג ומרובי מקלף.
) :ortsnממית חי»ו(

מאת מ .שמריהו
בוועדה הכלכלית של ה־
מערך הוצע לבמון מחדש
את התכנית להקלות במפ־
הכנפה ,העומדות להיכנפ
לתוקפן ב־ 1באפריל.

הכרים בוועדה מציעים ל-
הקפיא את ההקלות או לצמ-
צמן ,אם תציע הוועדה ה־

^11TIO 3n!p־1זרך?ךו1

,שתי ההתלקחויות מעידות שישראל מעוניינת בהחרפת המצב'*,מצרים וסוריה יגיבו בתקיפות'

"הקרב האוירי המצרי—
ישראלי  .והיליפי 'האש ג-
נב1ל סוריה—ישראל הפ
התגרויות גרורות נגר ה?

ערכיב" — ,כותב "אל־
«הרפ" הבוקר) .על הקרב
— ראה בעמ' .(3

מזיר תוחב מאמיד
בדח? 1ליליינמלום
מחיר הדולאד השחור ירד
מאת שאולי אצו/י!"
מחיר הזהב עלה ומחיר
הדולאר השחור ירד ,את-
מול• והבוקר ,גרה' לילינ־
בלופ. .
אתמול עלה מחיר ק"ג זהב

בלילינבלום מ־ 10,500ל־11,000
ל'ץ .הבוקר הורגש ביקוש נו־
סף לזהב ,ומצפים שמחירו
יעלה היום עד  11,300ל"י?
מעליה נזמת מעליית מהיר
הזהב בגורסה של לונדון .מ-

קצת פחות מ־0ל דולאר ל־
אונקיה לקרוב ל־ 74דולאר ל־
אונקיה,
גם מחירי מטבעות הזהב
עלו בלילינבלום במידה ניכ-
רת .מחיר הםוברין,
מחיר הדולאר השחור ירד
אחמול מ־ 4.63ל־ 4.55ל"י.
גפ במחיר זה היה •ההיצע של
דולארים שחורים גדול מה־
ביקוש,

בהגיבו על הקרבות בשתי לאזור שמדמם לקונייטרה ב -משטח סוריה .איש לא נפגע
החזיתות אחמול אומר העתון רמת הגולן .הפגז הבודד נורה ולא נגרם נזק.
המצרי הרשמי־למחצה :שתי
ההתלקתויות באותו יום "רומ-
זות לכך שישראל  .מעוניינת
בהחמרת ?המצב ,אך עליה
לדעת שמצרים וסוריה כאחת
יעמדו בהתקפות אלה בתקי־
פות כפי שעשו זאת הפעפ".
מאת יהושע כהנא
כל עתוני קאהיר נתנו ל-
ידיעות ־1ל הקרב האוירי מקומ  1wר!חוץ האמריקני מר מטען הומר נפץ התפוצץ
נרחב בעמודיפ הדאשוגיש של ויליאם רוג'רם ,לא ייפגש עפ הלילה ,לאחר חצות ,כהדר
ראש הממשלה גולדה מאיר ב -המדרגות של בית כרחוב
העהוניפ.
עת ביקורה בוואשינגטון.
גולומב  32בגכעתייפ ,ליד
כהודעה צכאית מצרית
ש' הוא יהיה ראש המשלחת ה -דלת הבניפה לדירתו של
פורכמה ?ודפ 3אמד ,ני
אחד אמריקנית לועידת השלום ב -אליאפ דרניצר ,מנהל כלא
המ«ו8י 8המצריים נפגע ו•
הופל• וייטנאם ,שתיפתח ב־ 26בפב -רמלה .נגרמו נזקיפ לדל-
נעוופ שיל,ץ
ישראלי הראשון .רואר בפאריס — ביום שמרת תות כמה דירות בכית .לא
הידד זוז הקרכ
דאוידי )אי«.י (.מאיר עומדת להגיע לוואשינג־ נפגע איש .נעצרו במה
מזה שגונה הודשי.3
השודיפ.
טון.
לקול הנפץ התעוררו דיירי
אם תימשך הועידה רק ימים הבתים בסביבה .דלת הדירה
אחדים — וזו התכגית כרגע טל מר דרניצר נעקרה לתוך
— כי אז ישוב מר רוג'רס הסלון .חבלני המשטרה .קבעו,
פגז — ,כנראה של מרגמה לארה"ב לפני צאת מרת מאיר: ,י הומר הנפץ ?היה במשקל
של  250גרם.
 -נורה אמש משטח סוריה והוא יתראה אתה בניו־יורק.

רוגירם ייעדר
מואשינגטון בעת
ביקור ג .מאיר
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התבדר אצלנו לשעה קלה — וקנה שי במחיר
 Iפרסןמוז .ואז תחליט מזוחי »טמ 1לקנות הקליט
H
? י .לא באלחוט! רחוב אבן־גבירול  ,21תל־אביב9 .

, ,JI

י"

עו?ס

י .י

י

ל א* ל ת

המתגרסממ בגליון זה
בעמוד ?« הודפסה ב-
תחילת השגיע ע 0המחי-
וינ«' 1היו לגני הגיחות
גדולאד• נא להתקשר ע0
סוכנויות 3יאט" לקבלת
"
גרטי 0על מ»ב המחיוים
0ל המ>8

עוןידיס
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דאה עמוד 28

מושג חדש ומהפכני
גשתיה מרעננת
וטעימה לבית,
למטרד ,לטיוליה

נגנבה מכונית
מרצדס s'220

ראה "ימים ולילות''
עמוד 54

לבית  wn iniaומוח

פגז נורה
משטח סוריה ן

הודעה

,u!a>n

13 \rnrnץ בכניסה

שנת  • 63צפע אפוד
נזפ' «17—170
כל? היודע על מקום הימצאה
מתבקש להודיע טל414582 .
תייא ויפוא על שנדו

* חמישה עשר איש ניספו
וארבעה אנשים נפצעו היום
כא*ר אוטובוס עלה בלהבות
בקולומביה .האסון קרה בין
שתי ערים בצפון המדינה —
סאן מטאו וםואטה) .יופי"ע(

!'nam

הפתעת השנה בסלון 20
ראה מודעה בלוח מעריב

1200

מדור רהיטים

נ71זפר

מערכת סלונית הכוללת :

 739־ 250

סגה כגולה ,שתי כורסאות
ושילחן ג־— 1.150.ל''י
בלבד.

צבע ג ז י
ריפוד איומ
כיסוי צהוב
כל המוצא הישר
מתבקש להודיע ל־
תחנת ־המשטרה ה-
קרובה או לטלפון
941258
ויבוא על שכרו.

מר דרניצר אמר לי הבו-
קר ,כי הוא איננו יודע מי
הם האנשים שהיו עלולים
להניח הומר נפץ בביתו .ל-
דבריו של מנהל כלא רמלה,
איש לא איים לפגוע בו.
הוקרי המשטרה סבורים ,כי
הסיבה להנהת חומר הנפץ
היא נקמנות במנהל בית־ה־
סוהר.

מודעות
מתפרסמות היום ב־

5SM
געמודימ:

סלון  20חיפה,
הנביאים .20

,92 ,51 ,50 A9 ,7 ,6
56 ,55 ,54 ,53

רשימת המדורים
ראה עמוד 5

מודעות דרושים
געמודיס:
*,4» ,47 ,46 ,45 ,9 ,
60 ,59 ,5S «57

מודעות לימודים
בעמודים:

44 ,3S ,34 ,33 ,10

תיקו! טעות
מהיר
פינת אוכל
" אדקל"
ללא •שינוי —  475ל"«
ולא כפי שפורסם אתמול
בעתוננו בטעות.

) הדלקת נתת בעמוד 41

הצעות השבוע
י

«s

תכשיטיפ
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ראה לוח מעדיג"
"
עמוד .56

עובדי מאפיות  fx"mבת־ים וחולון
ישבתו ביום האעון ~ ל־ 24שעות
ההסתדרות נגד השביתה * בעלי המאפיות
דנים אם ישביתו את כל שאר המאפיות

מאת אמוד גוט
המאפיות המפפקות 70%
מהלהפ פתל־אביב ,בת־יפ
וחולון יושבתו כרפ א' ל־
 24שעות.

ועד אירגון בעלי *!מאפיות
באיזוד תל־אביב יתכנס היום
לדיון אם להשבית גם את
שאד המאפיות .במאפיות ש־
יושבתו ,ישבתו כל העובדים
כולל מחלקי הלחם ולא יהיו
נל סידורים לאספקת לחפ כ-
הן•
השבתת המאפיות באיזור תל
אביב נעשית על ידי עובדי
האפית בשל אי התעמת של
בעלי המאפיות לתביעות הש-
כר שלהם.
כל יום אתמול עשו נציגי
ההסתדרות נסיונות לשכנע את
ועדי הפעולה של העובדים ב8-
המאפיות שמשנתו אולם ללא
הועיל.
חיום ב־ 5אחה"צ יתכנסו
ועדי הפעולה כדי להחליט סו-
פית אם ישביתו את המאפיות.
המאפיות שיושבתו הן :א-
חדות" ,אילת" ,מאפית " ג-
"
"
מא-
רוס" ,מאפית בן טובים",
"
פית אריה" ,מאפית " אלומות"
"
בהולון ומאפית לחם הן" ב-
"
בת-ים•
מזכיר ־וועד הארצי של
אירגון בעלי המאפיות מר א.
לנדור מסד כי לאור נסיונות
ההסתדרות למנוע את שביתת
האזהרה ולאור העובדה כי ה-
הסתדרות הודיעה במפורש ש-
היא מתנגדת לה ,הוא פגד .ל-
מאפיות באיזור תל־אביב אשר
בהן יופיעו העובדים לעבו-

למפרסמים במדוד
" ד ר ו שים"
מ פאת ריגוי מודעות
"דרושים"  ,שהגיעו אלינו
באיחור ,נאלצנו לדחות
מודעות אלו ,מחוסר מקום
מליון זה ,לפרסום בגליו)•
יום א' — ועם המפרס-
מים הסליחה.
אנו מבקשים להקדים
מסירת מודעות למדור
"דרושים".

מעדי3
מחלקת המודעות

זו ורפ יתגנפו בדי להחליט
אם להשבית את כל מ8ד
פיות.
מועצת פועלי תל־אכיכ
 anאגודת פועלי המוז ו•
האפית קראו אמש לעוכרי
המאפיות כעיר להתייצכ
כיוכ א' לעכודה ,כתיל ו•
לתת לנציגי ההפתדדות ל•
פייפ בתצלהה את מטז''מ
עפ כעלי המאפיות על ת•
ביעות השכר של העובדים

דה ,בבקשה כי לא ישביתו את
המאפיות.
בעלי המאפיות באיזור
תל־אגיכ עדייו לא החליטו
אפ להענות בהיוכ לפנייה

שבימת עובד•
מינהל mm
?im n mi
הוועד הארצי של עובדי בתי
החולים הממשלתיים ,החליט

אתמול להשבית את עובדי ה־
|
מינהל והמשק ,כוהות העזר
|
ומדריכי הריפוי־בעיפוק ככל

 22בתיה"ח הממשלתיים ביש-
ראל ,מיום ג' בשבוע הבא.

מחלוקת ביו ועדי

חיוו! win

? ותלוש השתת3ו«;:

התפעול ממילים I
הוועד באשדוד לא
חתם על ההסכם

בגליון זה
בעמוד 49

?|
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ועד פועלי הת5עול בנמל
אשדוד לא חתם אתמול על
הסכם ־עבודה החדש עפ
רשות הנמלים ,מאהר שהת-
גלע סכסוך בעגיין ניכוי 4
אחוזים מהשכר לקרן הפגסיה.
פועלי התפעול בנמל אש-
דוד מתנגדים להורדה זו.
נציגי פועלי התפעול בגמל
הימה חתמו על הסכם העבו-
דה החדש ,ובכך נוצר קרע
בין שני הוועדים ,שהלכו עד
כה במשיחף לכל הדיונים
לקראת ההסכם.
'
נציג הוועדה המרכזת של
ההסתדרות אלי מויאל' יזמן
אליו בשבוע הבא את חברי
ועד התפעול בנמל אשדוד
לדיון בנושא.

במבצע
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ממען מאולתר
שלא המ8ו8ץ
~"~
נמצא כעלה

 jפרסי גסף גדולים
|
? פ ע מי י ם גשנו ע?

;!\ גצען דיסקונש ן\
מתנמ

עזרא ינופ ,סופר " מעריב" ן ומאות פרסים יקרי!
מוסר :
מטען תומר נפץ מאולתר I ,ערן למשתתפים|
עשוי מפצצת בזוקה רוסית
עטופה כסמרטוסיס טבולים ב־ !| רשימת הפרסים \
בעמוד 44
הומר דליק — נתגלה אמש ב-
\
|

כיכר השוטר בדרום עזה .ה־
מטען לא התפוצץ.

רוג'רס מאמזת לקהיר :אחה'ב תקבל
ברצון שליח מצרי לדמים מדיניים
מאת שמואל שגב

במסיבת העתונאיפ ד,־
ההו"ן אולם מבהיר שעדיין לא נעשו שום סידורים ולא בדוד
ראשונה שכינס שר
רוג'רפ
האמריקני
ויליאפהפכפ הפ -עדייו אם סאדאת מוכן לשלוח שליח * לוואשינגטון אץ
בעקבות התימת
רפיפ רעיונות חדשים בשביל המזה"ת -־ מוכנה לעזור למו"מ
סקת האש בווייטנאם ,הוא
כיוון אתמול איתותיפ
ואשיננטון תק־ * לא הזכיר את יארינג ,את האו"ם ואת  4המעצמות
למצרים ,כי
כל ברצון שליה מצרי בכיר

לדיונים מדיניים.
אולפ כתשובת לשאלה
אישר מר רוג'רפ ,שעדייו
לא נעשו שוס פידוריפ כ־
אלה ,ועדיין לא כדור אפ
מוכן הנשיא פאדאת לש•
לוח שליה לארה"כ.
מר רוג'רס כיגס את מסיכת
העתונאים ,כדי למסור סרטים
נוספים על ההסכם עם קובה
למניעת חטיפות מטוסים ,ש־
נהתם בוואשינגטון אתמול,
אבל הוא נגע גם בבעיות ה-
מזרח התיכון זוייטנאם.
כהשיכו לשאלה כענין
החזרת שכויי המלחמה,
התרגש מד דוג'רפ מאוד,
והקושי פייפ את דבריו.
"תשובות השובות"
משקיפים מדיניים מוסמכים
בוואשינגטוו מייחסים חשיבות
מרובה לתשובותיו של מר רו־
ג'רס בענין המזרה התיכון,
כיוון שהדברים נאמרו מיד
אחרי הדיונים עם הוסיין מלד
ירדן וערב בוא ראש הממש-
לה גב' גולדה מאיר לשיחות
עפ הנשיא גיכסון.
תשובותיו של מר רו?
נ'רפ מוכיחות ,כי אין
 .תמורה יפודית כמדיניות
המזרח תיכונית הקיימת
של ארה''כ ואין לואשינג־
טון שופ רעיונות הרשיפ
להציע לצדדיפ ,אולמ היא
מוכנה לעזור לה 8לכתות
כמשא ומתן.
ארה''ב לא תתנגד לדיון ב-
הסדר עם ירדן — הבהיר —
אך איננה מאמינה שהדבר
אפשר .עדיין היא םבורה ,ש-
הסדר ביניים עם מצרים הוא
הדרך הטובה ביותר.
חשיבות יש לדברי מר רו•
ג'דס גם מבחינת מאמציו לאו־
חת לנשיא םאדאת ,שכדאי לו
להגיב בתיוג על רעיון ה־
הסדר ההלקי .הוא הטעים ,ש־
מהסדר כזה אך הדוויה מצ־
דים ,כיוון שהוא יביא לנסי-

מר רוג'רס" :קודם כל ,אני
רוצה לדבר על הגדרות .כאשר
מדברים על יוזמה אמריקגית
חדשה ,יש בכך כדי לרמוז,
שארה"ב מכינה או עלרכת אי־
זו תוכנית שהיא ,שנגיש או־
תה לצךדיפ ,כדי לראות אם
הן מוכנות לקבל אותה.
אפשר להכין את הדכ־
" גפ כאופן אחר —
ריס
המשיר — שאנו מנפיפ
לתכנן משהו שנשתדל לכ־
פות על הצדדיכ .אין זו
כוונתנו כלל.
אולם אנו מעוניינים מאור
"
לעשות כל מה שביכולתנו —
אמר רוג'דס — בצזדה דיפלז־
מאטית ,לשם נםיון להניע את
הצדדים למשא ומתן ,ובכיוון
?ד ,הנברנו את עעילזתמ ממן
האחרון .אנחנו מתכוונים לע-
שות עוד יותר בשבועות ה־
קרובים ,כי אני משוכנע ,ש־
לוא יכולנו להביא את הצד־
דים לגישה של משא ומתן —
ואינני מגע כרגע בשאלה אם
השיחות יהיו ישירות או עקי-
פות ,אני מדבר על כל חילופי
רעיונות שהם — נוכל להת-
קרב אל אפשרויות של פתרון
הבעיה שאנו דנים בה".

גה חלקית של ישראל ,ויהיה
זה צעד לקראת " ביצוע גמור"
מועצת הבטתון
של חחלטת
מספר .242
מרגיע את סאדאת
כן השתדל מר רוג'רם לה־
ניה את דעתו של הנשיא סא־
דאת ,שכל הסדר חלקי שייע-
שה לא יהיה ענין לעצמו,
אלא צעד לקראת הסדר כולל.
שר החוץ האמריקגי אף הז-
מין בפומבי את הגשיא סא־
דאת להציע הצעה הדשה' ,אם
הוא סבור ,כי הרעיון שלו
שוב אין לו קיום" ,כי אנחנו
גישה זו ,אף
לא התחתנו עם
שלדעתנו זוהי שיטת הפתרון
הטובה ביותר שאנו יכולים
להעלות בדעתנו כרגע".
פכחינתה של ישראל
היה החל? החשוב ביותר
כדכוי מר רוג'דפ ההכ•
הרה ,כי ארה"ב איננה
מתכוונת להכין שופ מירי
שפ או תוכנית להפדר ,ו-
אין כדעתה לכפות כל הפ־
דר שהוא .על הצדדים.
תפקידה היחיד הוא לעזור
לצדדים להגיע לכלל משא ו-
מתן — אמר מר רוג'רס.
דברים אלה לעצמם יש בהם
נדי להרגיע ,שכן היו מש -האפשרות ^ היהירה'^ M
^
קיפים שחששו ,כי בעקבות מר דוג'רם הוסיף :מבחי-
ביקוריהם של המלך חוסיין ו־ נתנו זוהי האפשרות "
היחידה.
גב' מאיר בוושינגטון עלולה אין לראות שום אפשרות סבי-
ארה"ב להתפתות לגסיון של רה אחרת .בוודאי האלטרגא־
הבהרות רציניות עם מצרים טיווה הצבאית איננה סבירה.
ועם מוסקווה ,שאולי יוליכו הרעיון לחדש באיזו צורה ש-
לפטיה מ"הםכם ההבהרה" ה -היא את מעשי האיבה ,או
מקורי ,שגעשה בין השגריר מלחמת התשה ,או משהו כעין
רבין לבין עוזר שר החוץ זה ,איגו סביר כלל .גם קשה
האמריקגי ג'וזף סיסקו בפב־ לגו לתאר לעצמנו מצב ,ש־
דואר אשתקד .לפי הפכפ זה ,יאפשר הסדר כולל כבר ב־
אין ישראל צריכה להתחייב שלבים הראשוגים .לכן אנו
לפינוי כל פיני כטפגדת של סבורים ,שיש צודך בהתקד־
מות־מה בשטח ,ולדעתנו יש
הפדר מלקי.
בתשובה לשאלה ,אס מתכ־ לעשות זאת בתהליד המשא
ננת ארה"ב כעת יוזמה חדשה ומתן .לכן נהיה פעילים מאוד
כמזרח התיכון ,ואם נדונה בתחופ זה .היינו פעילים 3־
שאלה זו עם הרוסים אמר עבר ,ונתמיד בכך.
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"איני יודע ,אס הדבר ייע־
שה כצורת דיון פומבי או
לא .אני נוטה לחשוב? ,שטוב
יותר דיון לא פומבי עם כל
הנוגעים בדבר ,כלי לנלזק
אם אפשר למצוא נוסחה כדי
לחולל את התהליך של משא
ומתן".

םלי ן םיךדכז זמן

להלן אמד מר רוג'רפ ,ש-
דן בשאלת המזרח התיכון עם
השגריר הסובייטי בוואשינג־
טון ,אנאטולי דוברינין ,ועם
שר החוץ הסובייטי ,אנדריי
גרומיקו ,וקייס דיונים אלה
גפ באפיקים אהדיט".
אולם משקיפים מנוסים הט-
עימו ,בי מר רוג'רם לא פירט
שוט זמן לדיוניס אלה אלא
אמר ני הס גערכו "מזמן ל-
זמן".
עוד הסעיפ מר רונ'רפ,
כי אחרי ששתי המדינות
הקוראיות ,שתי המדינות
הנרמניות ,שתי המדינות
הוייסנאטיות וארה''ב וקו-
בה משוההות ביניהן כנוש?
איפ המענייניס את שני
הצדדים ,איו שוס הגיון
כהעדר דו שיח כזה ב•
מודה התיכון.
משקיפים מדגישים ,ני כ־
תשופה הארוכה של מר רו•
ג'רפ לא היה שופ זכר לד''ר
גונאר יארינג ,לאו''פ או ל-
שיחות בכל צורה שהיא כין
המעצמות הגדולות .המסקנה
היא ,שארה"ב רוצה להחזיק
ביוזמה ואיננה סבורה שיכו-
לה להיות תועלת מן המעצ-
מות הגדולות ומן האדם.
,,שיהות מקבילות"
מר רוג'רה אמר ,כי המלך
חוסיין גילה עמדה גמישה,
כי הרעיון של הסדר נין יש-
ראל לירדן הוא " בגדר האפ־
מצדנו בוודאי
שר"
והוסיף כי "
להיות התנגדות ל-
אין יכולה
כד".
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שוודיה ,פינלנד ופורטוגל הכריזו פיחות* פרם ,דנמרק ,נורווגיה ואתיופיה
ייספו מטבעותיהן לעומת הדולר * שער היו עלה ב־ 16אחוזים

מהיר הזהב כשוק ההופ־
שי הגיע אתמול לשיא ש-
לא היה דוגמתו באירופה.
בלונדון היה מהיד הזהב
 73.65דולר לאונקיה וב-
פאריס  75.35דולר.
? כאשר הופחת ערך הדולר
בעשרה אחוזים ,ביום גי ,הו־
עלה המחיר הרשמי של הזהב
מ־ 38דולר לאונקית ל־42.22
דולר.
.בבורסה של לונדון מציי-
נים ,ני מחיר הזהב עלה בג-
לל המשך אי־הבהירות בקשר
למעמדם של המטבעות ה־
שוגים .שוקי המטבע באירופה
וביפאן ממשיכים לגלות עצ־
מות גפ לאחר פיחות ה-
דולר.
האמריקנים העניים
גלי־הזעזוע שגרם פיחות ה־
דולר המשיכו אתמול להתפ-
שט על פני כל אירופה ושלוש
מדינות הודיעו רשמית על
פיחות המטבע שלהן.

אמריקנים רבים נראו במש־
רדי התיירות ובבנקים בכל
רחבי אירופה ,כשהם מבקשים
לההליף את הדולרים שלהס
בפראנקים שווייצייס ובמאר־
קים גרמניים ,על רקע הירי־
דה הנמשכת בערכו הממשי
של המטבע האמריקני.
אנחנו עכשיו ,האמריקנים
"
העניים' ,שכן בכל פעם ש-
אנו באים לבנק ,אנחנו מקב־
ליס תמורת נםפנו מהות משי
קיבלנו כיוס הקודם" — אמר
סטודנט לרפואה מאדה"ב ,ה־
מנקר עתה במיגד-
עפ זאת ציפתה הפתעה
נעימה לתייריפ אמריקניים
המכקףיפ בשוודיה ,כפינ•
לנד ובפורטוגל ,מאחד ש-
שלוש המדינות הודיעו על
פיחות מטבע .שוודיה ו•
פינלנד הודיעו על פיחות
של  5מהוזיפ ופורטוגל ב־
שיעוף  3.5אחזזיפ.
לעומת זאת נמסר ממדינות
אחדות על עלייו! שעד דר

גמלה עטרת ראשגוי
בצער ובכאב אנו מודיעים על פטירת
אשתי ,אמנו וסבתנו היקרה

חנון א™  ™°מורי

)לגימ יהודמ מנחפ מםה<
התלויה התקימה.ביום רביעי י''ב אדר־א' 14.2.73
בעל ה
האבלים:

בנותיה
אחיה
חתניה ,נכדיה
וכל בני המשפחה
בארץ ובחו"ל

בצער רב אנו מודיעים
על פטירת בעלי אבינו וסבבו היקר

קלמן הוניגמן
מדובז'ין — פולין
הלויה תצא  .היום יום שישי י"ד אדר א' תשל"ג
) (16.2.73בשעה  11לפנה"צ מבית התלויות ה-
עירוני רה' דפנה  5ת"א לבית העלמין בחולון.

,

:

המתאבלת
המשפחה
_^

מטבע .יפאן ,שהכריזה על
גיוד הין ,הניחה לו אתמול
לנוע כלפי מעלה ,בצורה ה-
מהווה ייסוף למעשה .לפי
שעה מתבטאת העלית בשיעור
 16אהוזימ בהשוואה לדולר,
אולם כמה בנקאים סבורים,
כי ממשלת יפאן מוכנה עתה
להסכיפ לייסוף הין עד ל־
שיעור של  20אחוזים ,מתוך
הנחה שהעולם לא ישלים עפ
ייסוף קטן יותר.
על ייפוף המטבע נמסד
גפ מטהראן :ממשלת פרפ

החליטה להשאיר ללא שי•
נוי את ערכו של הריאל
הכרפי כהשוואה לזהכ ,ד•
כר המהווה למעשה ייפוף
כלפי הדולר כשיעור של
 11.1אחוזים .כד עשו נס
דנמאדק ,נורווגיה ואפיו•
פיה.
בכורסה למטבע זר ב־
פראנקפורט נסחר אתמול ה-
מטבע האמריקני במחיר נמוך
יותר מאשר יוס קודם' ,אך
עדיין במסגרת המירווח החדש
שנקבע בעקבות הפיהות.

 aמאיד ודיין ביקרו
בתעשייה האורדית

אין לנו ברירה אלא לפ־ הסביר במליפ את אשר ראו
"
מור דק ־ על עצמנו" — עיגיו".
אמרה אתמול ראש הממ-
שלה ,גולדה מאיר לפני ע־ * הצעה להקיפ היל שלומ
שרת אלפים עובדי התעשיה יהודי ,שייצא למדינות השו-
האווירית בפיום פיורה ב -נות כדי להלחם בהתבוללות,
עומד להביא לפני ראש הממ-
מפעל. .
שלה ראש ארגון שארית ה-
"אף כי אין אנו נימגים עפ פליטה בבראזיל ,מד יוסף
המעצמות ,יש עשרות מדינות קרוסט ,אשר הגיע אמש לבי־
גדולות מאתנו ,שאינן עושות קור של שבועיים בישראל ב-
מה שאנו עושים" ,הוסיפה .מטרה להיוועד עד ראש ה-
ראש הממשלה ביקרה
במת -ממשלה ואישים אחרים בעגין
קני התעשיה האווירית ב -זה.
לוויית שר הבטתון ,משה דיין,
ופמליה גדולה.
^ בהתנגשות בין אמבולנס
היא אמרה :אגי מודה ו" צבאי לביו מכונית גהרג גהג
"
שנהניתי הנאה מיו -המכונית ,וולף גוטנרג ,בן ,52
מתוודה,
הדת מסיורי במפעל ,בו עובד מרמת אפעל .התאונה אירעה
ציבור פועלים כה גדול ובעי -ביום ד' בקרית קריניצי ,ב־
קר פועלות .גם ישראלי ותיק ,נגיש תל השומר ליד רחוב
המבקר במפעל ורואה את מנדס ברמת־גן .גהג האמבו־
אשר נעשה בו ,לא יצליח ל -לנס הצבאי נעצר לחקירה) .ע(
שכול אלמון ויתמות פקדוגו

זאב גושנברג
כר' צגי נ"י
איננו

בספה בתאובת דרבים
הלויה תצא היום יום שישי ,י"ד אדר א' תשל"ג
) (16.2.73בשעה  10.30לפגי הצהרים מבית הפפר
"שבח" ברח' המפגר ת"א לבית העלמין בחולון.
הטתאכליפ  :אשתו• שושנה
בתו :גילח
הוריו צגי ורוזה גונתהר:
'
אחיו :ישראל ומשפחתו
ומשפחות>8 :קו0ץ וגודנר

נ  3נש ל* א ל ר » ה
הוציא דמבדאנדע
והסתלק באו9נ»ם
מאת צגי לגיא ,סופר "מעריב" בלונדון
תמונה מאת רמכראנט ,ששריה כ־ 200אלן* לי"ש
)יותר משני מיליוני ל"י( ,נגנבה אתמול גון הנלדיה
של קולג' דאליץ' — אולם נמצאה דקות אהדות אהרי
שהוצאה מן הגלריה.
התמונה ,יעקב דה חיין השלישי" ,גתוגד .במסגרת
שממדיה " 38
על  46ס"מ .כמה דקות לפני שעה  3אהה"צ
נכנם איש לגלריה והוריד את התמונה מן הקיר ,שם אותה
בתרמיל פלאסטיק גדול ,יצא בכניסה הראשית של הבנין,
עבר בגן אל הרחוב ,עלה על אופניים  ,והסתלק.
איש בטחון ראה את הורדת התמונה מו הקיר ,אך
חשב ,שהאיש הוא מעובדי הגלריה ולא עשה דבר .רק
כאשר ראה אותו מסתלק ,הזעיק את עובדי הגלריה ,ואלה
יצאו במכוגיותיהם הפרטיות לסריקה בסביבה.
עד מהרה הגיעו למקום גס גיידות של המשטרה .גמרתק
כקילומטר וחצי מן הגלריה עצרו שוטרים רוכב אופניים,
שתרמיל פלאסטיק גדול היה תלוי על נידון אופגיו .ב-
תרמיל נמצאה התמונה .התמונה עצמה לא ניזוקה ,אולם
המסגרת נפגמה במקצת וגגרם לה נזק קל של כחמישה
לי"ש.
רוכב האופניים נלקח לחקירה במשטרה .הנהלת ה־
נלריה מסרבת להשיב על שאלות ומפנה את הכל אל
המשטרה.

ביום א' יפורסם זזמיכח
לבחירת רבני תל־אביב

נפי שגודע ,יגיש את מוע־
מאת אברהם רותם
מדותו רב השכונות של תל־
מיברז לבחירת הרבנים אביב ,הרב ידידיה פרגקל.
הראשיים ההדשיט של תל"
אגיב במקום הרבנים שלמה
גורן ועובדיה יוסף ,שנבחרו
לרבנים הראשיים של יש* _ ., ...
.
ראל ,יפורסם ביום א' —
רבניפ ודיינים• ,ביני-
28
החליטה אמש הוועדה ה־
הם הכרי י בית הדין הרבני
מכינה לבהירת הרבנים ה-
הנדול בירושלים ,פירפמו
ראשיים של תליאכיב.
אתמול גילוי־דעת ,בו הפ
הוויכוח אם לפרסם את ח־
תוקפיפ את הרב הראשי
ש-
לאחר
מכרז או לאו החל
שלמת גורן ,בלי לנקוב ב•
ידיר הוועדה ,פנחס שיינמן,
י
שמו.
מן המפד''ל ,הביא לפגי הווע-
דה את דרישת המפד"ל ,להק -בגילוי הדעת נאמר בין מ־
פיא את כל הליני מבהירות יתר '" .זייני ישראל פפ'ןו ד
לרבגים הראשיים גתל־אביב יפסקו על פי ההלכה המקוב-
לפחות לתקופה של חודש לת מדור דור ,כין להיתר ובין
ימים ,עד לאהד התננםות ועי־ לאיפור .אין שום כות ושום
דת המפד"ל ובחירת המוסדות גורם ,שבאפשרותו לשגות אף
החדשים של המפלגה .אולם כמלוא מימה את ההלנמ ,ו-
ברוב של  17מבדי הוועדה ל -בעתיד כמו בעבר לא יושפעו
עומת  9הוחלט ,שלא לענב כלל דייגי ישראל משום לחץ
ודוחים כתוקף כל מתערבות
את ההלינים.
המיכרז יהיה פתוח למשך שהיא גדדכי פסיקתפ יאופ־
גיד.".
שישה שבועות בלבד.

אולם הוא הוסיף ,שארה"ב
איננה נטזחד ,שפתרון נזה
יתנן לפני שתהיה איזו הת-
קדמות שהיא לגבי מצרים,
או לכל הפהות באופן מק-
"ביל להתקדמות בין ישראל
לירדן" .זוהי הפעם הראשונה
שמר רוג'רם — או איזה איש
רשות אמריקני בניר — גותן
ביטוי פומבי לרעיון ,שהעלה
לא מכבר סגן ראש הממשלה
יגאל אלון — בדבר שיתות
מקבילות בין ישראל ובין מצ-
רים וירדן.
מכל מקום הדגיש מד רו•
ג'דס שוב ,ני לדעת ארה"ב
יש עדיפות להפדר חלקי עם
מצרים ,וכי זה מוסיף להיות
הקו הרשמי של ארה"ב.
הצעד הראשון
המסקנה ,שזהו הלך המה־
שבד? הרשמי בארה"ב ,עולת
גם מפיסקה זו רבת המשמ־
עות ,הגדושה איתותים לנשיא
סאדאת :יורשה לי לומר —
אמר מר "רוג'רם - ,שכאשר
אנו מדגריס על הסדר חלקי,
אומללה ,שהוא מסדיר משהו.
מי550
י''י ל־80ד זעופפות — 0נ מגי ,מ*2000
 .חישובי מס החורגים מן הממו -אילמ יוגדל
)פמ* מעמוד (1
יש לדבר .על משמעות־לוואי
צע מחמת ננויים מיוחדים שהם ל"י.
הל"י מוספות —  23אג' ,ה־
אומללה ,שהוא מסדיר משהו .שולי המכסימלי .להבא יהיה ן זוכים בהם ,מחמת תמיכה ב © -הננוי הניתן לתושב ב 2000 -הל"י מוספות —  26אגו-
כמובן ,אין זה כך.
הכוונה  63אגורות מכל לירה והוא קרובים או מחמת סעיפיפ אח־ של .אשה שאיננה עובדת יוגדל רות ,מ־ 2000מל"י הבאות -י
היא ,שתהיה התקדמות ,בתו -ייגבה החל מהכגסה של  4150ריפ .הפרטים הנמסרים ,להלן ,מ־ 800ל"י ל־ 1260ל"י.
 30אג' ,מי 2000הל"י הגאות ~
הם־
לקראת
רת צעד ביניים
מלווה
עם
ביחד
לחודש.
ל"י
35
אשה
בשל
המיוהד
הנכוי
®
אג',
הגאות
הל"י
מ־2000
מאפשרים לעשרות אלפי מפר-
—
דר סופי.
שהערבים בטחון יהי השעוד המכסימלי נסים לבחון היכן הם יעמדו" ,העוזרת לבעלה כאשר אין יל־  40אג' ,מ־ 2000מל"י הבאות
הדברים,
"
"אחד
אגורות
75.75
לעומת
אחוז
70
לי480
מ־?25
יוגדל
45
—
ל"י
מ־4000
אג',
—
דיש
הל"י הבאות
ההל באפריל.
והמדאיגים
,
מתנגדים להם
ללירה כיום .יוצא ,איפוא ,ש־
ואילו זעמי כאשר יש ילדים —  50אג' 4000"a ,הל"י מבאזת
נזה,
ראשון
•
אישיים
ניפויים
צעד
לגבי
אותם
ה־
בהפחתת
מתבטאת
ההקלה
לי660
ל"י.
)רווק
53
מ־475
יוגדל
אג'
 ,(55מ־6000
הוא שמא •יחשב הדבר
נהם־ שעוד השולי ובהגדלת רצפת מפרנס משלם מם לאחר שמן © הנכוי בשל כל אחד מ־ הל"י הבאות  55אג' )רוו?ן 58
נו־
התקדמות
תהיה
ולא
דר
נגבה.
הוא.
שממנה
ההכנסה'
ההכנסה הכוללת שלו מנוכים שני מילדים' הראשונים יוגדל אגי(. ,פ* 6000הל''י הבאות 58
לכן אנו משתדלים להד-
מ־ 500ל־ 1200ל"י ומנוי? בשל אג' )רווק  60אגי( ,מ־6000
"ניכויים אישיים".
ספת .את ההשיבות של מינוח פישוט מערבת המפ
גיש
פל ילד נוסף יוגדל מ־ 1000ל"י הל"י הבאות  60אג' )רווק 63
זה ,שכל הסדר חלקי הוא רק נדי .לסשט את חישובי המס ® הנכוי השגתי לתושב יו־ ל־ 1320ל"י.
אגי( ועל כל לירד .נופפת 63
•
צעד לקראת הסדר סופי .אנו מציע האוצר להטמיע בתוך גדל מ־ 1700ל"י ל־ 3540ל"י ® .הננוי מיתן לאלמן או אגורות,
סבורים ,שאס אפשר לפתח
תהיה מערכת הנכויימ והשעורים הן ® הנכוי המיוחד לתושב גרוש שיש לו ילדיפ יוגדל
מוצע ,ששעור הטפיהטכ•
תנופה מפויימת ,אם
והתתייבות ל־ את הפטור הנוכחי בעד תוספת שהוא רוו? יוגדל מ־ 400ל־ 720פ־ 1000ל"י ל־ 1560ל"י.
פיפלי על ריווה הון יועלא
נסיגה הלקית
31
שעד
התקופה
)בעד
היוקר
©
לשגה.
ל"י
טי38.5
סכום
את
להגדיל
מוצע
אחוז ל־ 40מחוז.
מוע־
המלטת
ביצוע שלפ של
 — 242זו תהיה במארס  (1973והן את הזכוי © הגכויים המיוחדים בשל ההכנסה של ילד שעדיין מזכה המס המכסימלי על הכנסה
צת הבטחון
ביותר לפתוח בעד ביטוח לאומי ,ניטוה רפו־ זיקנהיוגדלו מ־325ל"י ל־ 480את מוריו לגנזי 3שלז מ־ 600ממענקמ בעד פדיון עמדמ יו-
הדרך הנבוגה
הבעיות הקשות וה -אי והוצאות ריפוי .יצויין שכל ל"י ומ־ 650ל"י ל־ 960ל"י .ל־ 900ל"י.
עלה מ־ 15ל־ 20אחוז.
בישוב
י®
לסכום
מעל
הדשה
יוקר
תוססת
הקובעת,
תתווסף בחוק הוראה
ממי מיתן בשל ילד המס המכסימלי על תוספת
סבוכות.
הקייס ב־ 31במארס  1973תהיה כי הנימיים לזיקנד ,לא יחולו המשרת בצבא יוגדל מ־ 400שכר.בעד עבודה במשמרת
היטל
להבא.
גפ
ממם
פטורה
צל מי שזנאי לפטור ממס על ל* 540ל"י.
לילה יועלה מ־ 20ל־ 22אחת
הרעיון של פאדאת
אחד הגורמים ,המעודדים הנטחון הנוכהי בשעור של  10קיצבמ שהוא מקבל .גמקרד ® .בעד תורים נטולי יכולת ועל המסה בשעות גופפות מ־
אותנו ביחס לאפשרות זו הוא אחוז יבוטל ויוטמע אף הוא כזה יהיו הננוייפ המיוהדיפ לפרנס עצמם ינתן 1כוי של  25ל־ 27.5אחוז .ממס ממכפי•
"
בתור מערכת השעורים.
 360ל"י לגבר שמלאו לו כשנח  1680לעומת  1200ל"י ניומ .מלי על דמי מפתח ופרמיות
שזהו רעיון של הגששיא פא•
זכה סופר .,מעריב" מציין שאת המס  60שנה ולאשת —  ® 55מכוי בשל אשד? משו -שמקורם באחוזת בית יועלה
דאת עצמו ,ולאחר
מרתזמןגולדה ההקלות שנמנו ואת אלה ש־ שגה ; ו־ 720ל"י לגבר ש -תקת ,מרותקת למפתה . ' ,ילד מ־ 32.5ל" 40אחוז.
לתמיכה מצד
על יובאו להלן יש לבחון בצורה מלאו לו  65שגה ולאשת  60משותק ,עוור או מפגר יוגדל שעור מס החברות יועלה מ־
הכלליים.
מאיר — בקוויו
משכו-
שגה.
שהרי,
ל"י.
ל־960
מ־650
בעבור
יחסית:
 35ל־ 38אהוז .והמס על הכנסה
כל פנים".
רת של  1000ל"י אפשר כיום ® הניכוי המיוהד
שהתקבלה לאחד פטירה ייעלה
לנכה שעורי המם
היה זד .מאמץ ברור
מצד לקטת פחות מוצרים בהשוואה שאיבד מכושר עבודתו  25אחוז
מ־.5נ 3ל־ 40אחוז.
;
דעתו
את
להגיח
רוג'רפ,
מר
לאלה שנרכשו ) 1964-3מנעד או יותר אך פחות מי 50אחו!  , :לאחך,הפחתת ועכוןיס כאמור .אם קעור ה8ס!»ל ייזוזז מון
של פאדאת ,שיהיה קשר מסו? ביצועה של הרפורמה האחרו־ יוגדל מ־ 550ל"י ל־ 780ל"י> , .ועודהמופיעים בהצעה( גו־ של מגר בגי אדם הוא פחות
לבין
חלקי
הסדר
בין
יים
® הננוי לננה שאיבד מ' תרת ה"הכגפה החייבת" ממנה מ־ 32.5אחוז רואיפ את חציו
נה( ,ולאחר מכן.
הסדר כולל &ו ,כהגדרת מר בפרסומים עד כה דובר על כושר עבודתו  50אחוז או יותר יגבו שעורי המם הבאיפ :על נמס הברות וחציו כמס המסה.
רוג'רס ,ביו הביצוע השלם מממזצענשוי  2 +ילדים ,רזו? יוגדל מ־ 900ל"י לי 1320ל"י .כל לידר ,מ־ 2000מל"י הראשו -עתה מוצע להעלות את משעור
של החלטת מועצת הבטחון וכן הלאה .אך לרבים נעשיפ ® זזנכוי המיוחד לחרש — נות  18אגורות .מ־ 2000הל"י ל־ 40אחוז.
מספד ."242
מגלמ ח1ז?וגר8
כתשובה לשאלה אחרת אמר
"
הבהירה
ארה"ב
כי
מר רוג'רס
הקשוריפ למטוח
דעה זו למצרים בדרכים רבות
ה&ו8י»?י
י -ישירות ועקיפות — אולם
מצרים הודיעה עד כה שאיננה
נקודת המוצא של המחקר
מעוניינת בשום משא ומתן
בקביעת ההוראות משוגות ? י>ה•
כזה.
קלות ממם( המתייחסות לרמי
הזמנה ברורה
שת ביטוח סוציאלי היתד .מתן
הקלות במס לשם צבירת סכו-
מר רוג'רס אמר עוד ,ב-
מים שיאפשרו קיום הוגן לאדם
תשובה לשאלה של הכתבים,
ביתר יעילות ובתנופה רבה ענין אלא מזיקה לו .הוועד הפורש מעבודתו בהגיעו לגיל
מאת פופר " מעריב"
כי יקדם בברכה בואו של
הפועל סבור ,כי שני מוש -פרישה או נאשר הוא גאלן
התנועה הציונית כאר־ יותר במסגרת עצמאית.
שליה מצרי בכיר ,אבל שום
דבר עדייו לא סודר .זכיתי ה''כ ניצלה כשעה  2^0לקראת כיגופ הוועד הפועל אים ,עליה וקליטה ,חד הם ,לצמצם את עבודתו במידה ני-
ליחס אדיב מאוד "
במצרים ,אהר הצות מפילוג המור הציוני גמרו אומר מגהיגי ומאחר שאין להפריד ביניהם כרת ?!חמת נכות• הסכום ש-
וכמובן היינו רוצים לגמול בשורותיה .לאהר המש ו -רוב התנועות הציוניות ב -מבחיגה עניינית ,אין להפריד נראה מתאיס כבסיס לענין זד.
הצי שעות של דיונים שטו• ארה"ב לשנות כמה סעיפים ביגיהם גם מבחיגת מסור־ הוא סך כל ההכנסה מכל ה־
להם" ,אמר מר רוג'רס.
היתד? זו הזמגה ברורה ל• שביט בישיבת נעילת מו -בתוקה ,כך שהסתדרות ציוני תית".
מקורת עד לסכופ של  30אלף
נשיא סאדאת לשלוח שליח שג הוועד הפועל הציוני ,אמריקה תירתע מלפרוש.
אתמול אישר הוועד הפועל ל"י לשנה .הכנסת בגובה זה,
לואשיגגטון ומעגין לראות את נתגבשה החלטה לפיה תק־ ישיבת הנעילה של הוועד הציוגי את תקציב ההסתדרות תקרא "הכנסה מזכה" .ולפיה
יחושבו
הסכומים
אמש
בל הפתדרות ציוני אמרי -הפועל הציוני ,שהחלה
התגובה על דבריס אלח.
שיוצאו לשפ
הציונית העולמית לשנת
בתשופה לשאלה של כתכ קה כל הפרעה שתיפול כ־ סמוך לשעה  9וננעלה סמוך  1973/74בסך כי 130מיליון רכישת הזכויות הסוציאליות
הוק-
"קול ישראל" אמר מר ת• הנהלה הציונית בדבר הצ -לשעה  3לפנות בוקר,
ל"י .כי אושר תקציב קק"ל שבשלהן ינתנו ההקלות ממס
וכן למענקים ,מתגמולים וה־
ג'רפ ,שעל אף משכר ד,־ טרפותה לפדראציה הציו -דשה כולה למון על אותם בסך כ־ 95מיליון ל"י.
אנרגיה ואף שארה''ב נית ,המאנדת בתוכה את סעיפים.
קיצבות שבשלהן יגתנו פטו-
מעוניינת כקיוט יחפים כל הארגונים הציוניים ב־
מויכוח כנושא זה הלך
רים ממס.
תתארך ,וכאמור רק כ-
תקיניפ עפ מדיגות ערב ,ארה"ב.
התקוגים החדשים מתיחפים
לא תהיה תמורה כמדיניות מקרע ביו הפדראציה ה-
שעה  2.30אהר־חצות נמ-
לשלושה מישורים שונים ד»•
האמריקנית לנכי הטזרה ציונית בארה"ב לבין הסתד-
צאה גופתה גואלת ,שכל
קשוריפ זה לוד"
התיכון ר? משופ שצי -רות ציוני אמריקה לא הת-
הצדדיפ פמכו ידם עליה :ישישה ערירית מיקנעס ,זל־
 (1תשלומי המעביד למופת
בור מתווכתיפ על משפר רחש בכינוס הוועד הפועל ה-
עניו הפדראציה הציונית מה לוצםי ,בת  ,75נשרפה הגמל.
ציוני .כבר לפני שנתיים ,ב-
בדליקה
חיה
שפרצה
ה-
לדיון
אתמול
יועבר
האנרגיה,
כהנהלה
 (2תשלומי הקופח לתגרים
פופדו המדיני של מעריב" עת קבלת מתחלפת על הק-
ציונית — ושפ תתקבל לפנות ערב בדירתה ,שבקומה  (3תשלומים ישירים של ה-
"
פדראציה,
מת
4
בן
בבית
ב'
ההחלטה,
דירות.
לה
התנגדה
איש
מופר:
שתחייב את שני
מעביד לעובדו,
ירושליפ ?יפלה מתוף הסתדרות ציוני אמריקה .אך
הצדדיפ.
מלבדה לא הבחין נפרוץ ה -שגי החידושים העיקריים ה-
דליקה
לבסוף
וכאשר
ש•
הוהלט
כן
לפדראציה
הצטרפה
עשן
התמר
כבר
הצ-
קורת רוח את הדכריפ
הבוקר שכל
קשורים למישור הראשון הס:
נכללו בנאומו של שר ה־ ובמשך למעלה משנה פעלה עות ההחלטה של כל הווע־ סמיך
לתוך מהבית ושכגיפ פרצו הקדמת גביית המס על התש-
דירתה
הדן האמריקני ,רוג'רפ ל• ככל יתר הארגוגים הציוניים דות יועברו לדיון בהנהלה
מצאוה ליד הדלת לומים ?,מעודפים לקופת ממל
ללא
ולהכרעה בה.
נכי קידופ הפדר כמזרח שם.
ייחת .רוח חיים כמעס מפו• וקביעת תקרה של פטור גם ל-
התיכון •וציינה כמיוחד את לפגי כשנה החליטה הס -בין ההצעות אומדת אחת,
סכומים של תגמוליפ.
העקרון שאין לכפות הפדר תדרות ציוני אמריקה לפרוש כי הוועד הפועל סבור ,כי י
בדיקה
ראשונית
העלתה
"
שמת־כי trwatp? naan
מבחוץ וכי כל הפרד הייכ מהפדראציה .ראשיה סברו ,הכפילות הקיימת ביום וזהות הדליקה פרצה מתנור
להיות פרי משא ומתן בין שאין תועלת של ממש בהצ -הרשויות העוסקות בעליה יכ־
מ־ .ל3ו ,1ואולפ סופית לא נקבעה בנוגע למישזד משני מוצע
טרפותה והיא יכולה לפעול קליטה אינה משרתת את
הצדדיפ.
עדיין סיבת הדליקה.
למדיל בשיעור ניכר את מ-
עקרונות אלה — אמרו הו-
הפרשות שיותרו בנכוי וזכוי
חו-
—
בירושלים
מדיניים
גים
עצמאי
לנישום
או לשכיר ש-
פפים את עקרונותיה של ממ-
נהנה מזכויות פוציאליות חל-
במשא־
שרק
ישראל,
שלת
קיות
בלבד — כמו שכיר שיש
ומתן בין הצדדים ,ללא תנאים
לו זכות דק לקבלת פיצוייפ,
מוקדמים אפשר יהיה להגיע
או שכיר שיש לו גפ מכגטות
לידי הסדר בד קיימה.
כעצמאי ואשר יקבל מעתה
התבטאות זו של שר ההוץ
השלמה על הפרשותיו שאיגן
האמריקני — מחזקת את ה-
משכר.
מאת שמעון דפפודט
ערכות הקיימות כירושלים ,כי
באזגיו את השגותיהם ודאג -הוצאת המלט .נמו כן נשלח
השעוריפ המוצעיפ לגבי מ־
אין בכוונת ארה"ב ללחוץ על
פועלי "נשר" הפסיקו תם לעתידו של המפעל ומ -מברק
לשר ונו?החקלאות ,מר נכויים הם 11:אחוז מ" הכגפה
יוק-
לא
אפ
עבודתם,
קומות
בניגוד
ישראל לעשות מהלכים
חיים גבתי
אתמול הוצאת מלט מה-
בקשה לקבל מזכה" עד ל־ 30אלף ל"י ל-
לדברי
נוסף.
כריה
שטח
צה
לרצונה אלא להעמיד את
מטעם
משלחת
מז־
הפועלים.
שנה
שרו -מפעל .הם
כניסתן
מנעו
לעומת  5אחוז כיוס .ה־
הועד,
חברי
הצדדים.
תיה הטובים לרשות
הובטח להם מ־ ניר מ.ט.ה.
של משאיות שהגיעו ל-
על מר א .מולק ובן נכוייפ לגני זכויות הס5 :
כדי שהם בעצמם ידוגו בפרטי
עשרות לישבת השר ,ששהה אותה
סהורה.
העמסת
האחראיאמרו התעשיה מר מ .אחוז מהכנסה מזנה ) 1500ל''י(
ההסדר .גישה זו חשובה במיו־ משאיות הטוענות מדי יום עת בחו"ל ,כי ברגע שיחזור זיבל
אתמול ני הס לעומת  7.5אחוז מ־ 8000ל"י
חד לקראת שיחותיה של ראש
תתקבל משלחת מטעמט אצל
מנינים לרותפ של הםוע 600) -ל"י( ועוד  20אחוז נד
הממשלה עם הגשיא גיכסון .ב 3'000-טונות מלט הזרו השר .לדברי הפועליפ לא "
לים".
זיכל
מר
שכאשר
אמר
1500
ל"י
)300
הדיון המדיגי בממשלה ית־ כלעומת שבאו.
ל"י(.
מהעי-
ורק
ההבטחה
קויימה
השני
הצד
מפעיל לחצים
כפד הכל ?מיו ,איפזא.,
"
קייס ביום א' בעוד עשרה ועד עובדי "נשר" הורה תונות נודע כי ועדת השרימ לא באמצעים מקובלים ,צדיד
הפרשות שכעכורו' ניתניפ
ימים )מחרתיים תעדר ראש לנקוט צעד זה כאמצעי לחץ עומדת להחליט בגושא ,בלי לשמוע גם את נציגי העוב-
הזכוי והנכוי ־ לעצמאי —
הממשלה מן ' הישיבה ,לרגל על ועדת השרים שזומנה ל -ששמעה את דעתם.
דים" • גציגי הפועלים הודיעו
« 1אחוז מהכנסה שאינה
תופשה( .תהיה זו ישיבה ממו־ דיון בדרישת המפעל להק־
האחראי עיי התעשיה ב־ כי יפתחו את שעדי המפעל
עולה על  30.000ל"י .שעור
אמר
זיכל
שכת ,שבה יידונו כל הגושאיס צאת שטחי .כריה נוספים ב -מ.פ.ח .מר מרדכי
ברגע
שתתקבל
הודעה
משר
זה מאפשר ,לדעת כעלי ה•
שעתידים לעלות בשיחותיה פארק הכרמל .פועלי " נשר" אתמול שנשלח מברק לועד החקלאות שהוא מונן לקבל
הצעה ,רכישת פנפיה מקי•
על ראש הממשלה בנית ה־ ביקשו בזמנם להתקבל אצל העובדים ובו נתבקשו להפ־ משלחת מטעמם .מצפים ש-
•ה לפי כפיפ ההכנסה ש-
לבו.
שר החקלאות כדי להשמיע סיק את חסימת המפעל ל• הודעה זו תגיע עוד היום.
בעדה שולמו הפרשות.

מעות התיקון למם־זמםה

ל#ו 'אימזד ומעוז! חדוזולטה
נגעל הםקר ־ יתזעודפ ועיוני
הצעת פשרה שנתקבלה בשעה  2.30לפנות בוקר
מנעה קרע בתנועה הציונית בארה"ב

ישישה נשרפה
ביקנעם

פועלי "נשר" מנעו הוצאת
מ"7ט מהמפעל ליד חיפה

]מכש>ד־האזנה סמו»
:הקלמו  miחוס»*ן
באוזמ הסנואסודים

| מאת שמואל שגב /פופר "מעריכי' כוואשינגטון
! דיוניו הבלתי פורמאליים של הופייו מלד ירדן '
,עם ועדת ההוץ של הםינאט האמריקני הוקלטו בחשאי' ,
כמכשיר־ציתות שהוגדר כ"משדר מתוחכם מאוד ,ה־:
מפוגל .לשדר למרהקים קטנים ואפשר להפעילו מ־־ '
רתוק"

הוםיין הופיע הופעה בלתי־רשמית לפני חברי שני
בתי הקונגרס ביד • בפברואר ,בהזמנת סנאטור ויליאפ
ןולברייט ,יושב ראש ועדת החוץ של הסינאט.
אמנם אין ראיות חותכות ,מה היתה הכוונה בהקלטת
הדברים ,אך ?משקיפים מדינייפ כוואשינגטון פכוריב ,ש־
הממשלה רצתה בפרוטוקול מדוקדק של דברי המל ",באוזניי
אנשי הקונגרס .לפיכך ייתכן ,כי אחת הסוכנויות הכפופות!
למינהל היתד ,אחראית להתקנת מיתקני הציתות באולם'
הוועדות הגדול של הקונגרס.
שר המוץ האמריקני ויליאם רוג'רפ הופיע אף הוא!
לציבור,
פתוחה
היתה
שהופעתו
לפני אותו פורום .אך כיוון
'
|
אין הגיון בהנחה שהיה ציתות חשאי לדבריו.
אנשי בפהון של מיניסטריון החוץ האמריקני!,
גילו את המכשיר •בבוקר יום  '3השבוע ,והחזירוהו
אחר הצהרייפ.
לוועדה הודיעו ,כי המכשיר הוא מיתקן־ציתות כשירי
לפעולה" .אנשי הבולשת הפדראלית "
ערכו חיפוש מדוקדק '
בחדרים אחרים בבנין הקונגרס ,המשמשים לישיבות שלי
!
הוועדות ,אד לא מצאו עוד מכשירי ציתות.

מיג  "21מצרי הופל מגפון הםואץ
מצריים ניסו ליירט מטוסי צה"ל
קרב

אווירי קצר התפתח כשמטוםי-קרב
בעת סיורם* הטייס המצרי ,שמטוסו נפל למימי מפרץ סואץ ,לא נראה צונח

|
I
יוני אשתקד ,מצפון לפורט רבי של נחל ראקד ,לבין קו משקיפיפ דואיפ גם בתקרית
מאת יעקב ארז
A
סופרו? הצבאי של "מעריב" סעיד ,הופלו שני מטוסים מצ־ הפסקת האש המשיק לשטח הזאת תקרית מקומית ,שאינה
הסורי ,בגדה המזרחית של מצביעה על כווגת הסורים
דיים .מדגם "מיג ."21
ך
מטוס מצרי מדגם "מיג
את הגבול בגולן.

? "21הופל אתמול כקרב
אוויר ,שהתנהל פמיר לשעה
 11לפני הצהרייפ בצפון
מפרץ סואץ .לכל מטוסינו
שלום.
הקרב האווירי החל סמוך
לשעה  11בעת שמטוסים מצ-
ריים אתדים ניסו ליירט כמד.
מטוסים של צה"ל ,שהיו ב־.
סיור אווירי בגיורת מפרץ סו-
אץ .התפתח קרב אווירי קצר,
בגובה ביגוגי ,שבמהלכו נפ-
גע מטוס מצרי מטיפוס מיג
 "21ונראה מתרסק במימי" ה-
מפרץ .טייסי צה"ל לא הבחי־
נו בטייס המצרי צונח ממטו-
סו ,ויש להניח ,שהיא ניפפמ.
מאז מלחמת ששת ה־
 ימיפ הופלו  115מסוסיםמצריים.
באחרונה התנהל קרב אוויר
בין מטוסי צה"ל לבין מטוסים
מצריים בים התיכון ב־ 13ב-

ישראל מחתה באוזני שגריר
איטליה .־ -על שיחרוד המחטלים
שגריר איטליה בישראל,
מר ויטוריו קורדרו די מונ־
טצמולו ,נקרא אתמול ל־
נזשרד-ההוץ בירושלים ו־
הושמעה באזניו "דאגה ה־
מורת ותמיהה" על שהדור
שני מהכלים .עד למשפט.
מהבלים אלה הואשמו בנפ־
יון לרצת המונים ,לאהר
שמסרו לידי שתי צעירות
בריטיות פטיפון ממולכד,
שבאמצעותו קיוו המתבליפ
לפוצץ את מטוס "אל־על"
על עשרות נוסעיו.
במקביל .לפגייה של מש־
רד־החוץ האיטלקי באמצעות

שגרירות ישראל ברומא ,אמר
אתמול מנהל המהלקה למע־
רב־אירופד ,במשרד החוץ נ-
סים יעיש לשגריר האיטלקי,
כי ישראל אינה רוצה להת ־
ערב בהליכי המשפט של אי־
טליה ,אך אין היא יכולה ש-
לא להביע את דאגתה ,בא־
שר על פי העובדות הידועות
יש יסוד לתשוב ,כי אכן ,אלה
שהואשמו בנסימ .החבלה אמ-
נם ביצעו את המעשה ,שעלול
היה לגרום להריגתם של עש-
רות רבות של אנשים חסים
מפשע.
משקיפים סבורים ,כי המע•

שה התמוה של האיטלקים נו־
בע
מהרצון "להיפטר" משני
המחבלים ? ,מהשש של נקמה
מצד ספטמבר השחור" .וא-
מנם "דווחו באחרונה ידיעות
על תכונה בקרב המחבלים,
שהגיחו מקום לחשד ,כי הם
מתכננים פעולה כלשהי נגד
אובייקט איטלקי.
עד כה לא ברוד אם אמנם
תוכנן מעשה ממש ,או רק
שמועות מתוך כוונה
הופצו
להבהיל את י השלטונות האי-
טלקיים בימי משפט שני המ-
חבלים ברומא.

?וק»ת־ע3ד ־  * f i n nשדאל
על קבר " ,נוסעת סמו*ה"
שלא הורשתה להיכנס לארע
_

יאיר שטרן

מ«!*
? ? •? אשד .יהודיה .קטנת קומה ,למודת
ס בל ,רדיפות ונדודים בגגשך. .עשרות
שנים' ,גסטדה לפני כשבועיים כמארין
י

סיי"שבצרפת '.אשה מרונית ומו־דו!,
ששלטונות ישראל סירמ .להעניק לה
אשרת כניסה לישראל ,לפני שמונה
שנים .היא נקברה במארס" יהד עם
'

כל "רכושה" — שקית ' עפר קטנה
מארץ ישראל.
אוולין אדם מריגליאנו .בת ארבעים ו-
חמש במותה .בעתון היום מתפרסמת
מודעת אבל ,שבתחתיה מצויין ,כי המ-
נוחה מיתה נוסעת סמויה באניה שלום",
 ,1965שלא זכתה לעלות "
לישראל.
בשנת
סיפורה של אווה מריגליאנו סופר אז
לראשונה ,כאשר נתגלתה .יחד עם בתה
קאטי ,בת  12אז ? ,כנוסעת סמויה באגיה,
מנסה בכל כוחה להגיע אל תופי הארץ,
בה רצתה סוף סוף למצוא בית .כשאתה
שומע היום את הסיפור ,כיצד סירבו של-
טונות ישראל להתיר את כניסתה לארץ,
אתה נזכר מבלי משים במילות השיר:
יש אנשים עם לב של אבן  /יש אבנים
"עם לב אדם" .".ואכן ,אבן מקיר תזעק,
למשמע סיפור הסבל של אווה מריגליאנו.
יהודיה ילידת הונגריה .מחנה ריכוז
במקום שנות נעורים .נדודים על פני
אירופה ,שנסתיימו לקראת תום המלחמה
בנישואין למהנדס טקסטיל יהודי .במהלך
המלחמה נרצחו הוריה בידי הנאצים .א-
חיה ארגולד ,המתגורר כיום בישראל ,נמ-
לט ,והיא פגשה אותו רק בתום המלהמה
בפאריס .אך כשבא לבקרה כעבור שנה,
מסרו השכנים :היא גסעד .להאיטי".
"
נתברר כי אווה התגרשה ונישאה מ-
חדש לימאי צרפתי ממוצא איטלקי ,אל-
כד ריימון מריגליאנו .כעבור זמן גטש
אותה ,הותירה עם התינוקת קאטי .האח,
ארנולד אדם ,שהגיע לישראל ב־ -1948ו־
מתגורר כיום בקדית־אונו זכה  .לאות חיים
מאחותו .במכתב ביקשה שקית עפר מארץ
ישראל .הקשר עימד ,נותק שוב ,עד ש-
קיבל האת מכתב ,שגשלת מסיפון האניה
שלום" .בתהילת .1965
" כשמאסד ,אווה בחיי הנדודים והחליטה
לעלות לישראל ,התגנבה עם בתה אל
האניה שלום" ,שהיתר ,בסיור בים הקא־
ריבי" .
אווה ובתה עלו על הסיסון בפורט־
או פרינס שבהאיטי ,ומיד גילתה לרב
התובל את כוונתה .רב החובל העניק לה
תא ,והנוסעים אספו ביניהם בגדים ועזרו
לשתיים .אך בהגיע האגיה לנמל ניו יורק,
סירבו שלטונות ההגירה לתת לה לרדת.
אווה סברה כי האניה מפליגה ישירות
לחיפה ,אך מאגיה חזרה לים הקאריבי
לסיור נוסף וביגתיים עסקה בתיקון בגדי
הנוסעים והצוות ,כדי לשלם בכך עבור
הנסיעה .בהגיע האניה חזרה לנמל ניו־
יורק ,נתברר כי השלטונות הצרפתיים
מוכנים להעניק לה תעודת מסע ,על סמך
דרכונה הצרפתי .חכרת :צים" שילמה
עבור כרטיסי טיסה לצרפת" ,אך בצרפת
נאלצה להמתין .השלטונות הישראליים
סירבו לאפשר לה לעלות לישראל.
עוד מסיפון האניה כתבה לאחיה ב-
ישראל  :אני על אניה ישראלית .נסיתי
כל פעם "לברוח לישראל ועתה הצלחתי.
ארנולד היקר ,אם השלטונות הישראלים
ישאלו על אודותי ,ספר להם את האמת,
שאני יהודיה ,למרות שהייתי נשואה ל-
צרפתי נוצרי .לא הייתי רוצה שלבתי
יהיה גורל דומה לשלי — נדודים".

אוולין אדם מריגליאנו
הסירוב מצד שלטונות ישראל להתיר
לה לעלות ,נומק ב אין כל בטהון שהיא
אמנם יהודיה .ישנן"עוד סיבות• לא נוכל
לגלותן" .אוולין פרצה בבכי קורע לב:
אני יהודיה נודדת" ,אך דבר לא עור.
"השלטונות? החליטו כי אין היא יהודיה
טהורה .היו להם נימוקים סודיים .המס-
מכים שבידי האח ,שהעידו על יהדותם
של ההורים ,חתומים בידי הרב של קהילת
בודאפשט לא הספיקו.
אוולין גשארה בצרפת .בריאותה הלכה
והתערערה והיא עברה מבית חולים לבית
חולים• ניתוח לאחר גיתוח .בסופו של
דבר נזקקה גם להשתלת כליה• הבת הו-
עברה תהילה למוסד של ילדים יהודים,
אחר כך עברה להתגורר אצל אחי אמה
בבריסל ,ושוב חורה לצרפת כדי להיות
לצד האם החולה.
אווה המשיכה לכתוב לארנולד :אני
"
יודעת שאתם בישראל ואני יודעת שיבוא
יום בו אגיע לישראל .הטפשים הללו לא
האמינו לי שאגי יהודיה .אני יודעת ש-
אתה תיקח את קאטי אליך ותעזור לה,
ישמור אלוהים את בתי".
ארנולד ,שמצבו הכלכלי דחוק .לא
ראה עוד את אחותו .הוא לא יכול היה
להרשות לעצמו לנסוע לצרפת .כאשר
פנה אל משרד הפנים בירושלים בתחינה
לעזור לאחותו ,ענו לו כי הוא יכול ל-
הביאה ארצה על חשבונו ,כתיירת .היתד,
זו מהלומה נוספת במר גורלה של המש-
פחה .ארנולד ורעייתו אספו קצת בגדים
מדי פעם ושלחו לאווה .שלתו לה גס
שקית עפר מהכותל לפני שנתיים ,לפי
בקשתה.
.
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הסבל נמשך שמונה שנים נוספות .אר־
נולד התייאש מגישתם של השלטונות ר
בינתיים הלך מצבה של אווה והחמיר
מיום ליום .לפני שבועיים ; נפטרה .בני
משפחת אדם מקווים ,כי לפתות במותה
תגיע אוולין אדם מריגליאנו לישראל.
אם לא זכתה להגיע לישראל בחייה ,ל־
פחות תזכה בעזרה משלטוגות ישראל ב-
העברת ארונה.
הבת קאטלין ,כיום כבר בת  ,20האם
תוכל היא ' לעלות לישראל כיהודיה ,ו-
לסגור את מעגל הגדודים ,בו סבבה אווה
אמה סהור־םתור עשרות שנים ? בני
משפחת אדם מקווים כי בשנת היובל
לישראל ,אפשר יהיה לומר :היו אנ-
שים עם לב של אבן ,היום הם" עם לב
אדם' ."...

ההודעה המצרית'
הודעת דוכד הצבא ה־
מצרי מאתמול אומרת ,כי
בקרב אווירי הופל מפופ
ישראלי ומטוס מצרי. .
דובר צה"ל הכהיש את ה-
הודעה המצרית על הפלת מ-
טוס ישראלי .נראה ,שהמצרים
מנסים לאזן" את תוצאות
הקרב" .
בקרב האווירי שהתהולל
הפעילו טייסי צה"ל את תות־
מימפ וטיליהם.

תקרית מקומית
במקום שבו נפל המטוס ה-
מצרי נראה כתם שמן גדול
על מימי מפרץ סואץ .בקרב
האווירי לא השתתפו מטוסים
רבים .ההודעה המצרית מוס-
רת ,כי מיבנה של  6מטוסים
ישראלים ניסה לחדור לתחום
האווירי המצרי ,וכי הונסו על
ידי המטוסים המצריים שהוז־
נקו לקראתם.
משקיפים רואים בקרב של
אתמול תקרית מקומית ,שאי־
נה מצביעה על כוונת המצ-
רים להמם את איזור התעלה.
במוצבים המצריים שבגדה ה־
מערבית לא הובחנה כל מתי־
חות והחיים התנהלו שם כ־
שיגרתם.
אש ברמת הגולן
כרמת הגולן היתה את־
מול תקרית אש כין כוח
של צת"ל לבין כוח פו-
די ,לראשונה מאז יופ ה־
קרכ שהתלקח באיזוד ב־8
בינואר.
ב־ 12.30בצהריים נודו המי־
שה טילים אנטי־טאנקים סו־
דים מדגם סאגר" לעבר
"
שבדרום הרמה.
גח"ל־גולן
הטילים גורו  .משטח סורי
באיזור עיבדיל .כוח של צה"ל
השיב באש לעבד מקוד הירי.
הילופי האש גמשכו דקות אח-
דות .לכותותינו לא נגרמו
אבידות ונזקים.
טיל "פאגד'' הוא טיל
אנםי־טנהי הדיש .משקי־
פיס מניהיס ,שהוא הגיע
לצכא הפורי רק כחודשים
האחרונים ,כ דככת האווי־
דית" '8ל "
מסי3ייטיה- .
טיל זה ,המופעל על ידי
ככל ' ,משוכלל' יותר מטיל ש־
מל" ,אשר בשימוש אצל" ה-
סורים והמצרים .בפעם הרא-
שונה ירו הסורים טילים כאלה
בתקרית שהיתה ברמה ב־ 8ב-
ינואר.
דובר צבאי סורי הודיע את-
מול אהה"צ ,כי כוה ישראלי,
שכלל טאנקים וטראקטורים,
חדר לתחום שטה ההפקר ,מ-
מזרח לנח"ל גולן ,ולכן נפת-
חה עליו אש מן המוצב ה־
סורי .באיזוד זה רוחב שטה
ההפקר הוא כשגי ק'ימ ,בין
קו הפסקת האש הסמוך ל־
גה"ל גולן ,על מצוקו המע-

הראהד.

"לחמס"

נכבדי וורשיחא מגנים
|
מבצעי המיקוש בגליל
I
]ו

|
ההלטה ,המגנה את מני־ כסגן יו"ר
המועצה המקומית §
חי המוקש כאיזור תפן ב -מעלות־תרשיחא.
גליל .,המערבי ,ליד מעלות-
תרשיהא ,נתקבלה אמש ב־
כינוס מיוהד של נככדי תר־
שיהא.
בכיגום השתתפו ארבעה ה־
גציגים הערביים במועצה ה-
מקומית מעלות-תרשיחא ,וכן
גכבדי העיירה תרשיהא ,ה-
מייצגים את כל העדות בעיי-
רה ,את הכינוס יזמו כמה מ־
גכבדי העיירה ,ובראשם המוכ-
תאר מיכאיל מוסא ,המכהן גם

בהחלטת הגינוי ,שנתקבלה
פה אחד ,נאמר :הברי ה-
מועצה הערביים "
במעלות־תר־
שיהא ,שהתכגסו יחד עפ גכב־
די הכפר תרשיהא ,מגגים בכל
לשון של גיגוי את המעשה
הנפשע שהיה בפעולת המי-
קוש בקרבת מעלות ,בה נפ-
צעו שני אנשים".
לפי שעה ,טרם נעצר איש
כחשוד בהנהת המוקש.

קיסינגץ* נפגש עם
צ'ו אן לאי בפקינג
דיפלומטים קומוניסטיים :הקרמל מודאג

ראש ממשלת פין ,ציו אן להוליד לקנוניה אמריקנית•
לאי ,ויועצו המיוהד של ה• סינית ,שתשאיר את בדיה"מ
נשיא ניכפון ,פרופ' הנרי מבודדת או מכותרת.

האחד ,המונח בכף השניה.

h
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בשרצה ד"ר עזדיאל קדליגך לדעה ,מת אומימ דעת• |
%
הקהל ,הוא יצר אותה.
.
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עתון — הריהו גשר־הנייר שעליו צועדת הכרוניקה
בדרכה אל ההיסטוריה.
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אין בדעת הוואטיקאן להתערב — כד מוסדי 0יודעי-
ן
דבר — בפרשת ההתנכלויות שהיו לאחרונה בארץ ל"יהודימ |
למען ישי".
1
הוואטיקאן שבור ,שזהו עניו יהודי פנימי.
\
9

י

!
אחרי  28שנה נקמו גרמניה ויאפאן את נקמתן בארצות*
ן[
 Uהברית והחזירו לה את האולטימאטום •י
קניה ללא תנאי.
ע_

יי;

,ן

1-,

קיפינג'ר ,קיימו אתמול שי•
הה שנמשכה שלוש וחצי
שעות בפקינג — הודיע ה-
בית הלבן.
בהודעח נאמר ,כי בשיחה
נדונו שיפור היחסים בין אר־
ה"ב לסין והמצב באסיה לאחר
יישוב הסכסוך הוייטנאמי•
הזכנזת מידיעות הסינית לא
מסרה דבר על תוכן השיחות
ועל האווירה שבה התנהלו.
שליסי הקרמל מודאגיפ
מן הביקור שעורך עתה
שליחו המיוחד של הנשיא
ניגפון' ד''ר הנדי קיפינ־
ג'ר ,בפקינג.
דיפלומטים קומוניסטיים ב-
לונדון אמרו ,כי המנהיגות ה-
סובייטית ,מתייהסת בהשדנות
לכל צעד מדיני אמריקני כלפי
סין ,חושדת שהניקוד עלול

מפיצים שמועות
על מחתרת
בל/ייב
:ציונית
מאמ * *) omsידזש

־ בעיר קייב בבדימ"מ מפי־
צים השלטונות' שמועות על
מחתרת ציונית .לפי השמועות
הללו ,מעודדת המחתרת את
העליה לישראל ומממנת אותה.
אנשי הק.ג.ב .עוםקים באת־
רונה בעיקוב מתמיד אהרי ה־
פעילים היהודיים בקייב .אחד
מהם ,יולי טרטקובםקי ,נקרא
לשירות צבאי סדיר ,על אף
שבעבר שוהרר מסיבות ברי־
אות .בעיר טיבילסי ,הוזמן
ייסאי גולדשטיין להופיע ב-
משרדי התביעה הכללית .הוא
סרב לקבל את ההזמנה מידי
השליח ,משום שהיה בה לי-
קוי טכני.

בריטניה לא תעלה הצעות חדשות באוזני חאפז איסמעיל בשיחותיו בלונדון
מאת .צ2י לגיא,
סופר מעריכ" בלונדון
"
תת שר ההוץ הכריטי ל־
עניני מזרה התיכון ,לורד
באלגיאל ,אישר אתמול ב-
אזני שר ההוץ ,אבא אבן,
כי בריטניה לא תעלה שופ
הצעות לפתרון משכר המז-
רח התיכון באזני האפז א"
פמאעיל ,יועצו של פאדאת,
העומד להגיע ללונדון כ-
שבוע הבא.
'
צמריים בבית המלון
בסעודת י

שכו מתאבסז מר ואבז בלונדוז,
החליפו השניים :הערכות על
המתרחש במצרים ובירדן.
לרעת לורד כאלניאל ,ה-
ניע ולנשיא םאדאת למצב
של ייאוש ,והוא עלול ל-
התפתות למעשי יאוש .מד
אבן הטיכ ,כי לדעתו שוב
איו הפתרון .הצבאי כידי
סאדאת ומשום כד כשרה
השעה למשא ומתו.
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תת שר החוץ הבריטי ביקש
לדעת ,מדוע אין התקדמות ב-
מגעיה של ישראל עם המלך
הוסיין .מר אבן אמר ,כי כש־
לכ זה חופיץ איננו יכול ל־
לכת לכדו להסדר; .פרד ,ש-
צריך להיערך קודפ עם מצריפ.
לורד באלניאל חזר ואמר,
כי בריטניה לא שינתה את
מדיגיותה לגבי אספקת נשק
למדינות המזרח התיכון.
בקשר לידיעות על חתימה ק-
רובה של עיסקת גשק בריטית־
מצרית ושמועות על עיסקה עם
לוב ,הבטיח תת השר הבריטי,
אלמוגי לראשו!* העיריה כי לא יסופק שום נשק ה-
 ירדה מן הפרק ,לאחר עלול להפר את מאזן הכוחותששד האוצר פנהפ פמיר ,באיזור.
רמז — בביקורו
האחרון ה שו?!"  -והפער
בחיפה — כי מקומו של "
אלמוגי בממשלה הכאה לורד? באלניאל אמר עוד ,כי
מובטח ולא יהיה שינוי .ישראל אינה צריכה ,לדעתו.

הודדרודרות ב זןבודה
בגלל"המאבק

בחיפה ־
לאחר מותו של חושי

שד העבודה הוסיף ,כי ל-
אחר מותו של חושי ,היה אמ־
נם ברור ,כי הוא עצמו נהפך
ל מספר  "1בהיפד- .־ אבל
"
מספר  1נוח ורצוי מאד ל-
רבים ,בשל עיפלקיל במשר-
דו ובממשלה ,בשל העדרו־
תו המרובה מחיפה והוסר
אפשרויות ?לטפל טיפול אינ־
טנסיווי בעניני העיר.
כתוצאה מזה ,היה למעשה
"מספר  "2בחיפה ל"מספר "1
ומכאן המאבק הקשה על מ-
קום זה ,שהביא להידרדרות
הקיימת.
דבריו של מר אלמוגי כוונו
ליריבות הקשה השוררת בין
מזכיר מועצת פועלי חיפה,
אליעזר מולק ,ומזכיר המפ-
לגה ,ה"כ משה ורטמן .מצב
זה לא איפשר הידברויות ו-
תיאום וגרם מצב משודד ב־
עיריה זה זמן רב ובמפלגה
— המצטייגת בהוסר מעש.
יו"ר סיעת המערך במועצת
העירית ,יוסף בלושטיין ,טען
בלשכה ,כי כל הדיבורים על
חעדר חטיבתיות בחיפה אינם
נכונים .שלא יספרו לנו סי-
פורים" "— אמר — אולי אין
חטיבות ,אבל יש "
אנשים ,ו-
קיימים ומתקיימים כנסים של
אנשי מפא"י ,של אנשי רפ"י
ושל אנשי אחדות יהעבודה".
כינתיי ;ודע ,כי מועמ-
דותו האפשרית של יופף
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שר העבודה אלמוגי:

מאת ראובן בן־צבי
אחד הגורמים העיקריים,
שהביאו למצב שבו נמצאת
כיום מפלגת העבודה במהוז
חיפה ,הוא המאבק שההל
עפ מותו של אבא חושי ,על
מספר  "2במפלגה כחי־
"פה — אמר שר העבודה ,יו-
סף אלמוגי ,בדיון שנערך
כלשכת המפלגה ,לקראת
הבחירות הקרובות.
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1

העצוב והמרתק במלאכה העתונאית:
1
טול את כל האתמולים שעשית במערכת במשך  25שנה
I
רצופות ,ושים אותם על כף אחת של המאזניים ,ולא תהיה
|
H
כף זו שקולה — במיבחן העתמאי הצרוף — כנגד ה"חיוט"

בר־לב :שיעור העלייה
של המדד בינואר אינו
מאפיין את השנה כולה

להיפגע מכל הפכם הדש ש-
ייערך כתוצאה מכניסת ברי־
סניה לשוק המשותף .הוא מא-
כ-ן ,כי אכן כך יהיה ,מכיוון
ש השוק" צריך להביא בחש-
"
בון את מאזן הסהר לרעת
ישראל ואת הפער שבין יצוא
כל המדינות לישראל לבין
יצוא ישראל אליהן ,מאזן ש-
לילי שהסתכם במיליארד דו־
לאר.
בראיון בטלוויזיה של הבי.
י
בי.םי .אמר אמש מר אבן,
כי הוא מאמין שלערביי הג-

דה המערבית יהיה עתיד פו-
ליטי שונה ,אם יקום הסדר
פוליטי הדש בגדה .הוא אמר
זאת בתשובה לשאלה ,אם אי-
ננו הושש מאבדן הצביון ה-
יהודי ,אפ תאוחד הגדה עם
ישראל.

כמות  -ומכגולמיח
מר אבן אמר עוד כי 100
מיליון הערבים לא יוכלו לג־
כי איננו מאמין שהיתרון ה-
טכנולוגי יעבור לצידם.
בור על ישראל בכוה מספרם,

מן אבן נשאל ,אם הקמת
מדינת ישראל תרמה לירידת
האנטישמיות.
תשובתו היתד :,האנטישמיות
היא-מהלה של לא־יהודימ ,ו-
עליהם לפתור אותה בינם לבין
עצמם• הוא כלל אינו חושב
עליה — אמר.
השד זעפיף ,כי ישראל אי-
נה קיימת כדי להיות אהודה
על הלא־יהודים .בעייתה היא
הקיום עצמו והיא עבדה את
השלב של היותה גורם פאסיווי
במאבק העמים.

ת>אוד1דק*ס
ש*רת* -
למען שלום
המלחין היוונ* הגולה ,מיקיס תיאו־
דוראקיס ,הגיע לישראל אמש במטוס
אל על" ,כשהוא מלווה תזמורת בת
"
 15נגנים ,לסיבוב הופעות שני בארץ.
יהד עמו הגיעה גס הזמרת מאריד.
פראנטוריס.
המוסיקאי היווני יופיע עם להקתו
במשך כשלושה שבועות ויערוך 15
קונצרטים ,ובהם הופעות בקיבוצים,
לפני בני נוער וסטודנטים .את סיבוב
הופעותיו יפתה תיאודוראקיס היום,
באיילת־השהר  .שבגליל .אהרי כן יו-
פיע בעין־גב ,ב"היכל התרבות" ב־
תל־אביב .בירושלים ,בבאר שבע וב־
מקומות אהרים.
תכגית הופעותיו של תיאודוראקים
ולהקתו כוללת ,בין היתר ,הלקים מ-
יצירתו "מאוטהאוזן" ,על שם מהגה
הריכוז הנאצי ,שהוקדשה לסבלו של
העם היהודי.
בשיתה עם עתונאים אמר תיאודו־
ראקיס ,כי בתום הופעותיו בישראל
הוא עומד לצאת לסדרת הופעות ב־
לבנון " .תבל מאד שאי־אפשר לנסוע
עם התזמורת ללבנון ישר ,ונצטרך
להגיע שמה בדרך עקיפיך — אמר.
הוא הוסיף" :למוסיקה איו גבולות
ואגי יודע שמאזיגים לשירי ואוה-
בים אותם הן בישראל והן בלבנון
ובמדינות ערביות אחרות".

המלהין הנודע אמר עוד ,כי "שלו־
שה עמים מהווים את שורשי הצי־
וויליזציה שלנו והם :יהודים ,יוונים
וערבים .עתידה של האנושות כולה
תלוי בשיתוף הפעולה בין שלושת ה-
עמים האלה".
תיאודוראקיס הביע תקווה ,ששירתו
תתרום תרומת־מה להשכנת השלום
באיזור ובעולם כולו" .אני נלחם ל־
מען השלום ,אגי מתנגד למלחמה"
— אמר.

בדיוני לשכת מפלגת העבודה

מדד המחירים עלה  1.9-2אחוזים
מאת אהוד גוט
שר המטהר והתעשיה ה.
בר־ לב אינו פסימי בשל ה-
עלייה של  1.9%במדד ה-
מהירים לצרכן ,שהלה כ־
הורש פברואר.
מר בר־לב אמר לסופר מע-
"
ריב" ,כי חודש ינואר אינו

יכול לאפיין את השנה כולה,
וכי חודש זד ,הושפע במיוחד
מעליית מחירי  .הירקות והפי־
רות ,אשר היתה עונתית ו-
הושפעה מהקרה.
מדד המהירים לצרכן עלה
בחודש ינואר ב־ 1.9אחוזים,
שהם  2.7נקודות .על כד מס-

רה הלשכה המרכזית לסט־
טיסטיקה.
מנתוני הלשכה המרכזית ל-
סטטיסטיקה שפורסמו אתמול
מתברר ,כי השפעת עליית מ-
תירי הפירות והירקות על ע-
ליית המדד היתה של חצי
אחוז .פרט לעליית מחירי ה-
ירקות והסירות משקפת עליית
המדד את עליית מחירי ה-
דיור ,מוצרי מזון רבים ,רי-
הוט ,ציוד לדירה ושירותי
בריאות .עליות מחירים אלו
אוזנו במקצת על־ידי ירידה
עונתית במחירי מוצרי הלב-
שה וזונעלה ,עם התחלת מכי-
רות סוף עונת החורף.

תגיע מנהל 'דרשו־"

מר ג'ראלד לוגג ,המנהל ה-
כללי של סוכנות "רויטר" מגיע
הגיע אמש במטוס בי.או.
אי.סי ".לביקור של " שבוע
ימים בישראל .מר לוגג אמד
בנמל התעופה לוד ,כי זהו בי-
רורו הראשון בישראל ועיקר
מטרתו ללמוד על הנעשה ב -דיסנצ'יק.
ארץ ממקור ראשון .האורח

ייפגש עם עורכי עתונים ואי-
שים שונים ,במשך ששת ימי
שהותו כאן.
מר לונג שבא בלוית רעייתו
נתקבל על־ידי נציג רויטרס"
בישראל ,מר אריה "ולנשטיין
ועורך "מעריב" ,מר -אריה
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היו שטענו שהבטאוו לא מייצג קו המפלגה;
והשיבו להם :לא ברור עדייו מה הוא הקו

תחף בבטאון ,עושה זאת מ-
מאת מ .מייזלפ
בלשכת מפלגת העבודה בחירתו שלו.
גמשף אמש הוויכוה על גם חבר מזכירות המערכת
עתיד בטאזן המפלגה אות" ,ג .רענן דחה את הביקורת על
"
הכטהון ו־ הבטאון ,בטענו ,כי הוא מיי -חדשני וס?וד«זי0מי
כשתמיכה בקו
הפתייגות ממנו משמשים צג את הקו של המפלגה על
עורך
,
"אות" דוד שהם ,טען
צבעיו.
קשת
כל
בערבוביה.
כי העתון הוכיח את יכולתו
מ .כר־זותר ,שהיה
כעתון חדשגי ופלוראליסטי ב-
הקיצוני מה הוא "ה?ו" ?
כיותר כביקורתו
הציע לסגור אותו.על הכטחון ,א .זמורה הטעים ,כי הענין דעות המובעות בו ,המשקפות
הוא טען ,שהבטחון ועורכו לא הוכית את יכולתו .הוא את המצב במפלגה .הוא ציץ,
אינם מייצגים את הקו המוס -השמיע בקורת על אי־כינום כי שבועון הולם יותר את צר•
כם במפלגה בגושאי חוץ ו -מועצת המערכת במשך תקופה כי המפלגה ככלי־מיבטא מא•
שר ירחון.
בטחון .הבטאון צריך להיות ? ארוכה.
פתוח לכל הדעות ,אבל העו-
נוכח הטענות ,כי אות" הוא דחה בתוקף את הבי•
אינו מייצג את ?ו "
המפל -קורת ,שהעתון מזוהה עם קבו*
רך הייב להיות מזוהה עם קו
המפלגה.
גה ,קרא ח"נ א .זילכר -צה או דעות מסויימות במפ•
כדג קריאת־בינייפ ,כי ע -לגה ,וטען ,כי הוא פתוח לכל
8תוח  -ומייצג
דיין לא פרור מהו קו ה -ומפרסם דיעות שונות על גוש•
מפלגה ,על-פי הדיונים ה -אים שוגים.
הבר מזכירות המערכת ג.
נבו טען ,כי העתון פתוח לפ-
מתנהלים כעת כמזכירות הדיון לא סוכם ויימשך ג•
ני כל ,חדעות .אין פוסלים חו-
המפלגה
השצכ
על
פשט־
ישיבה
הבאה
של
לשכת מ-
מר המוגש לו .ומי שאיגו מש־ ו חים ועתידם.
מפלגה.
ח''כ מ .כרמל השיב לו,
כי למפלגה יש קו ,כל עוד
לא ההלימה אחרת.

ש! צ? 1ושח
Mvm mm
 maשאול הון
 16שנת
המחוזי
חידושי
אי הוא

דוד קופד

מלי לומן

דמי לבנה

*וזןקאל כהן

חסן אכנריה
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הוארד מעצרם של יתר ההשודים
שמספרם הכללי עד כה מסתכם ב"32

ההיפגי .מר עמגואל סלוגים,
אשר לפי בקשת טגן פרקליט
המחוז ,אביגדור רביד ,הא־
ריך אתמעצרם עד תום בי-
רור משפטם.
עורכת־הדין פליציה לנגד,
המייצגת את רמי לבנה ו־
מלי לרמן ,היתד ,היחידה
מבין כל הסגיגודים ,אשר
התנגדה להארכת מעצרם של
שולהיד .וביקשה לשחררם
בערבות .לבנה ולדמן 'מואש־
מים בקיום מגע עם שליח
אל־פתח" אשר שהה בישר־
"אל במטרה ליצור קשרים עם
צעירים יהודים• שמאלגים .הם

לטיפול המטה הארצי .של
המשטרה .הוא נענה בהיוב
והיה משוכנע כי החקירה
מעמד" לטיפול ממטה מ־
אחני^לדבדיו• לא ידע" כי
לנמל
משטרת פ"ת ממשיכה
.י
את ההקירה.
י

כן אישר ,שפיקודו .עסק ב־
מסגרת תפקידו במשטרה גם
בעשיית פשרות •בסיכסוכים,
שבמס היו מעורבים מזסדות
•ציבור ., . ? . - .- .־•.."... . "..
• עדת ההגנה ,החוקרת 'יוגי־
גד ,גונן מהמטה'' ' *shierשל
המשטרה ,סיפרה ?בתקירתמ
הנגדית •על־ידי מתובע ,סגן-
• ניצב שלמד .רוזנבויס ,כי
המליצה מחוסר אשמה לס-
גור את התיק נגד חנן אבר-
הם ' ,שנחשד במעילה.
" ?ן ! קיב? אישור
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פיצוץ כתי' הזיקוק ,המפעלים הפטרוכימיים ,בית
מרושת למלט — מיכלי דלק ומיתקנים היוניים אהרים/
היה אהת ממטרותיו של האירגון היהודי־!ער3ין אשר
3יקש לתפוס את השלטון במדיגה ולהשליט בה "דיק-
טטורה ברוטאלית" — דפר זה עולה מכתב־אישוס? שלי ־
שי!•? מד?  9נאשמים ,שהוגש אתמול לבית־הטשפט ה־
מהוזי טחיפה.
מספר הנאשמים ברשת זו  32איש .אתמול הובאו 26
מסתכם עד כה ,איפוא ,ב -מהם בפגי השופט המתתי

בין הבודדים שסעיפי האי־
שוס נגדם איגם גוררים עו-
נש מירבי של מאסר עולם
)שפירושו  20שנות מאסר(
אלא  15שנה .גב' לנגר טע-
נה ,כי "החזקתם הממושכת
במעצר יש בה פגיעה בח-
רות הפרט" .לדעתה ,יש ל־
שולחיה .סיכוי לצאת זכאים
במשפט" .כתובתם ידועה —
והתובע כלל לא פירט בטיעו־
גיו להארכת המעצר במה הם
מואשמים" — טענה וביקשה
לשחרר את שולחיה בערבות.
התובע ,מר רביד ,טען כי
שגי הנאשמים .שלגבי חרות

מפקד משטרת .המרכז לא ידע
שנחקר חשד מעילה ב"רמטרום"
י -מאת מרדכי אלקן —.
ןןקירת משטרת פתה•
5מ«י  ,1372פתשד מעילה
 ip eaaדטעמפ' /ןעדכד,
ללא' "
ידיעת מפקד ?:משטרת
מרחבי 'המרכז 'גיצביטישנה
נולדכרג.
עזרא
י

הוא "העיד על כך אתמול
בישיבת בית הדין המשמעתי
של המשטרה ,במושבו בפ"ת,
שם עומדים לדין שני קציני
המשטרה :רב־פקד יהודה
פיישטר ופקד אנשל ליאו־
סולד המואשמים בעבירות
משמעת על תקנות ממשטרמ.
העד סיפר ,כי קיבל מוד־
עד ,בעל־פה ממשטרת פ"ת,
על תלונה שנתקבלה בענין
חשד במעילה בסד  300אלף
ל"י .לדבריו ,הודיע למשטרת
פ"ת; שלא תטפל בחקירת
התלונה שנתקבלה .הוא פנה
לתת־גיצב שלוש ,ששימש אז
בתפקיד מפקד המחוז הדרו־
מי של המשטרה ,וביקשו ל-
העביר את מסירת מתלונה

UMM
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עם זאת סיפר העד על
שיחד .טלפונית ,שניהל ענ
מפקד משטרת פ"ת בעני!
ההדלפה" לחנן אברהם :
"כשבאנו לערוך היפוש אצל
"החשוד ,הודיע ,כי הוא מח-
כה כבר שלושה ימים ונקב
בשמו של קצין משטרה ,ש-
מודיע" ...העד ציין :כמובן.
שדיווהתי מיד על "
כך למו
שלוש".
בתשובה לשאלת עורך־דיו
ישראל בלום ,מסגיגוריו של
הנאשם רב־פקד יהודה פיי־
שטר ,שיבח -העד את פיקודו
רפ"ק פיישטר ,כקצין מסור,

הנאשם ,מפקד משטרת
פ"ת ,פקד אנשל ליאופולד,
מעיד ? בשבועה .בחקירתו ה־
ראשית על־ידי סגיגורו ,עו"ד
ישראל  ,בן־ציון ,אמר ,כי
דיווח י למטה משטרת מרתב
המרכז עלי מעצרו של חגן
אברהם .בענין המשך ההקי־
רה בתלונה של מר פינקל
מבעלי רמפרום" •גגד מר
"

בחצעת שוווז 11m

מאת שלמה גבעון
מגהפ פולק ,עובד עירית
אשדוד שהיה ממונה על
טרור הכנפות והוצאות של
העיריה ,הואשט אתמול כ•
נית־־המשפט המהוזי כבאר
שבע בהצעת שוהד לגזבר
העיריה ,יצהק אלגזר ,כק•
שר למכרז לביצוע עבודת
ניקוז באשדוד הידועה ב־
שפ "מאסף תיעול ראשי,
שלפ א'".
בכתב־האישום שהוגש ל־
ביה"מ על־ידי סגן פרקליט
תמהוז .ערד ש .קרביס נא־

מר ,שבתהילת  1972פירסמה
עיריית אשדזד מכרז פומבי
לביצוע עבודת גיקוז גדולה
בשווי של  3.2מיליון לירות.
במכרז זכו שתי הברות
קבלגיות :מצפה אשדוד ב-
ע"מ" ו "
עיוש רפאל בע"מ".
"
בישיבת מועצת עיריית
אשדוד כ־ 21ביוני אשתקד
הוחלט על עריפת חוזה בין
העיריה לבין שתי החברות
הקבלגיות האמורות .מחוזה
קבע את פרטי ביצוע עבודת
הגיקת' מועדי התחלת העבו-
דה וסיומה .התמורה הכספית

אליהו לביא ,תושב תל־
אביב כן  ,22זוכה אתמול
בבית משפט השלום בתל־
אביב מאשמה של תקיפת
שוטרים ,לאהר שהשופט
ל%ע שמעצרו לא היה הו־

ההתפרעות טען לביא כי ניפה
להרגיע אדם אהד שהיה
שתוי ואותו אדם הוא שהת-
קיף אותו .העדים תמכו ב־
גירסתו של אליהו לביא ו־
הוא זוכה מאשמה זו .לגבי
האשמה של תקיפת שוטרים
טען פרקליטו ,עדר שמואל
קיגג ,שהמעצר לא היה הוקי,
מכיוון שמרשו סבר שמתמן
לתחנת המשטרה רק כדי למ-
סור עדות .איש מן משוטרים
לא טרח לומד לו — לדברי
הסניגור — שחוא עצור
בגלל התפרעות ושהוא חשוד
בעבירה כלשהי .כיוון שה-
לא היה "
חוקי ,רשאי
מעצר
היד .הנאשם לחשתחרר מ־
מגד — טען הסגיגור.
השופט ,מנחם אילן ,קבע
כי השוטריט פעלו אמנם ב-

ופרטים גוםפים הקשורים ב-
מהלך ביצוע העבודה.
בכתב האישום גאמר ,שה-
חוזה גערך ונקבע לחתימה
ליום  14ביולי .מטעם עיריית
אשדוד צריכים היו לחתום על
החוזה ראש העירית וגזבר
העירית .בתאריך האמור הו-
דיע גז בר העירית ,מר יצתק
אלגזר ,שהוא מסרב לחתום
על מחתה הואיל ואין בעי-
ריית אשדוד מקורות המימון
מדרושים ל ביצוע עמדת מ־
גיקת ושלא תוכל לעמוד ב־
התחיבויותיד .הכספיות לפי

תושנ ורא שנעצר לא נח
!וכה  nmmתעיפח שוטרים
לביא הועמד לדין לאחר
שלפני כהודשיים כאשר גמ־
צא בבית קפה בתחגה מרכ־
זית נראה על־ידי שוטרים
כשהוא גאבק עם אדם אהר.
לביא געצר ובתתנת המשטרה
תקף שוטרים תוך כוונה *-
כוי' גאמר בכתב האישום —
להימלט מן המעצר.
L
אליהו
בבית המשפט .כפר
לביא באשמות המיוחסות לו:
התפרעות במקום ציבורי ות־
קיפת שוטרים• לגבי אשמת

חגן אברהם ,אמר ,כי קיבל
אישור מסגן־גיצב מרקוס מ־
מטה המחוז הדרומי של ה-
משטרה .זה היה' בעקבות
שוחד .טלפונית שהיתר .לפקד
ליאויפולד' 1עס רב-יפקד סיביר,
ששימש יאז י בתפקיד •'•־ראש
לשכת חקירות במשטרת מטה
מרחב המרכז .אותו מטה
כפוף למדות מטה המחוז ה-
דרומי? .
כן סיפר פקד ללאופולד ,כי
לאחר שהובא למשטרה ב־5
במאי אשתקד ,אישר לו חנן
אברהם בו• ביום ,שידע על
על חביקור חצפוי של אנשי
המשטרה בביתו :חנן אישר
"
מהיימן ,שהוא
שנודע לו
קרובו של רוט" — אמר העד.
המשך המשפט נקבע ליום
ב' בשבוע הבא .הסנגוריה
הזמינה לעדים את מר פנחס
קופל ,המפכ"ל • לשעבר ,ואת
מר שלוש ששימש בתפקיד
מפקד המתוז הדרומי של ה-
משטרה.

תום לב .עם זאת קבע השו-
פט כי מעצרו של לביא לא
היה חוקי וזיכה את הנאשם
גם מן העבירה השניה שיוח-
סה לו.

נבח!
ועד חדש
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באסיפה הכללית של עתו־
נאי מעריב" שגערכה אמש,
"
גבהר י מוועד הבא )לפי :סדר
א"ב( :שאול בן־היים. ,ראובו
בן־צבי ,משה דור ,לוי  .יצחק
הירושלמי )ידר( ,יחיאל לי-
מור ,משה לדר ,ישעיהו פורת,
רתל; סרינ2ור )מזכירת{, ' .

מחוזה.
בהמשך כתב מאישום גא־
2ר ,שסמוך לסירובו של ה-
נזכר לחחופ על החוזה ,הו־
£יע אצלו עובד העיריה ה•
נאשם מגהס סולק שהיו לו,
צקב תפקידו בעיריה ,קשרים
הן עם הגזבר והן עם הב-
רת מצפה אשדוד בע"מ".
אשר" זכתמ במכרז האמור,
והציע לגזבר מטעם מקבלן
מרדכי הרבםט ,מבעלי מצ-
פה אשדוד כע"מ" ,סכומ" של
 30אלף לירות תמורת הםכמ־
תו לחתום על ההוזה .בכתב
האישום צויין עוד ,שלאחר
שגזבד העידיה סירב לקחת
את כספי השוחד שהוצעו לו
הופיע אצלו הגאשס שגית
כעבור ימים מספד והציע לו
בשם הקבלן הרבסט סכום
של  60אלף לירות כדי ש-
יחתום על החוזה ,יסכים ל-
חריגים במחיר הסופי וישא
פגים לקבלן בדרך כלל.
מועד שמיעת המשפט טרם
גקבע.
בינתיים מתבררת בבית מ־
משפט האזורי לעבודה ב־
באר־שבע תביעה של גזבר
עירית אשדוד ,מר יצחק
אלגזר ,הטוען שהועבר מתפ-
קידו בעיריה לאחר שסירב
לחתום על החוזר .וכי דבר
זה מהווה פגיעה במעמדו ו-
הרעת תגאי העבודה .אגב
הגשת תביעתו בבית הדין ל־
עבודה ,ג ולל מר אלגזר ב-
תצהיר שהגיש את כל פרשת
השוחד;? •..לפי " ?גירסתו ? .שבאה
לאחר סירובו לחתופ על ה־
התה .-לביצוע ,המכרז .הצד-
דים ' טרפ .םיכמו • טיעגותיהם
ובית • המשפט' .לעבודה טרם
מכריע ; במתלוקת.

הפרט שלהם מגלה עו"ד לג־
גר חרדה רבה ,יצרו קשריט
עם גציג ארגון מחבלים ולא
קיימו אפילו את החובה ה־
יסודית של מסירת הודעה
על כד למשטרה.
לבסוף קלבל השופט פלו־
גים את סענת התובע וציווי
על הארכת מעצרם של הנא־
שמים עד תום משפטם.
גם דוד קופד ויחזקאל כהן
היו בין אלה שמעצרם הוא־
רך .כהן היה היחיד שלא
היה מיוצג על־ידי עו"ד ו-
השופט פלונים הורה למנוח
לו סניגור על חשבון המדי-
נה.
באולם נכחו בני משפחו־
תיהם של הנאשמים  ,וביניהם
ח"כ לבנבראון) .רק"ח( ו-
אשתו ,הוריו של רמי לבנה.
בפינה אהדת של האולם
ישב דומם הבר מועצת העי־
דיה ,עו"ד מאיר כהן ,אחיו
של ברוך כהן ז"ל ,איש
שירותי הבטחון שנרצח ב־
כדורי מחבלים לפני כחודש
במאדריד בעת מילוי תפקידו.
 ..בכתב  .מאישום שהוגש

LE

אתמול לבית־המשפט ,נא-
 מר לנכי י הגאשפ .מפפראחד ,יוסף נפאד .טכפר
עראכה ,כי הוא הצטרף
לאירגון כהשפעתו של
דאוד תורכי וזכה לכינוי
המתתרתי
"חלאל" .תורכי
סיפר לו על.מיבנה האר-
גון' המורכב מיהודים ו-
י ערכים ,על הרכב מתאיכ
ותנאי ההשאיות כהב
פועל הארגון .הוא נילד
לו ,שכטה ממפקדי  .החול-
יות ככר אומנו פחו''ל,
מניוון שמשימת האירגון
כעתיד כוללת  .תקיפת
יעדים שאינם קליפ כלל.
כין היתר ?
— פיפר לו -
מתכנן האירגון לתקוף
כפיפי צה''ל ,כית הרושת
למלט ,את פתי הזיקוק,
מיפלי דלק ,המפעליפ ה־
פטרוכימיים
ומיתקנים
חיוניים אחדים.
י
נאשם זה — נטען עוד
בכתב האישום — גייס אדם
נוסף לאידגון .על שניהם
הטיל תורכי לחפש ולמצוא
מקומות מיסתור מתאימים ל־

שם איהסון והסתרת כלי
נשק וחומרי מבלה שיגיעו
מלבנון :באמצעות שליחים.
ואמנם 'שניהם הצליחו למצוא
מקומות כאלה.
? לגבי נאשם אחר ,עלי סמ־
ניד? ) ,(26מכפר ערב אל־
סמגיה ,גטען כי במסגרת
פעילותו באידגון ובעיםוקו
בחיפוש אחר• כלי גשק ,־הוא
התקשר עם איש  .אירגון ה-
מחבלים " אל פתח" על מגת
להשיג באמצעותו כלי גשק.
כל הנאשמים האחרים מו-
אשמים בפעילות ברשת או
בקיום מגע עם אחד מחבריה
והיפוי על ' עבירה• .
תשעה הנאשמים שהואשמו
אתמול הס :יוסף .נאסר ),(22
כפר עראבה ; ? חסן .עסלה
) ,(24כפר עראבה;י י עומר
עסלה ) ,(28כפר עראבה ;
עלי סמניה ) - ,(26י.ערב אל־
ממניה;? מהמד דס וקי ),(48
מכפר טייבה ;? ,י גדיים :סולטאן
) .,(27מכפר י מירה; '' :עאטף
חמאדה )»: - ,(23שפרעם • חליל
קפיפ ) (31מחיפה זמנאסבית
) (30מתרשיהא.
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מיןרת ללא תקדיפ של .צו ירושה ,שתוקן
לאתר שניתן גמקורו ,איוע גבית המשפט
נתל־אגיג .משופט מד מחק שילח מיקן אמ עז
שהוצא גשנת  ,1957ולשני היורשים שהוכרזו
גידף יורשת שלישית,
הפרשה נתבררה בתיק הירושה של ליובה ויכלסון,
שנפטרה בירושלים בשנת  .1957בבית המשפט המחוזי
בתל־אביב הוגשה אז בקשה להכיר ביורשיה של ח־
מנוחה  :בנה יששכר ובתה לאה .,שהיתה נשואה והתגו-
ררה בארה"ב .בתצהירו טען אז מר .יששכר  .ריבלסון
כי שני המבקשים הללו הם היורשים הבלעדיים ' של
האם שנפטרה. .
צו הירושה .ניתן .בהתאם לבקשה... ,ומאז לא קמו
עליו עוררין .עתה ח יזר תיק .הירושה ,הזח "לחיים".
לבית המשפט המחזי בתל־אביב הוגשה עתה בקשתה
של צעירה ,ששמה מרילין מילר .היא טענה שאביה היה
חנוך ריכלסון ,אף הוא בנה של המנוחה• הוא התגורר
בארה"ב ונפרד מאמה בעודה ילדה קטנה• אמה נישאת
שנית ,ומרילין נקןאת היום מילר .אך .לטענתה היא
זכאית לחלק בירושת? הסבתא ,משום שאביה הוא אחד
היורשים.
לאחר שמיעת הפרשה כולה הגיע השופט מר יצחק
שילה למסקנה ,כי יששכר ריכלסון שיקר בתצהירו
שהגיש ב־957ג לבית המשפט המחחי .לפיכך החלים
השופט שצו הירושה הוצא אז במירמה ,משום שהועלם
בו כי גם חנוך ריכלסון הימה לו זכות ירושה.
עתה 16 ,שנים לאתר שניתן צו הירושה ההוא,
החליט  .השופט לתקנו ולצרף גם אה מרילין כיורשת.
הנכסים הכלולים בצו הירושה  :,חולקו איפוא לשלושה,
וכל אחד מהיורשים יקבל שליש.

גבר בן  ,24אשר פרץ עם
חבריו לבתיימלאכה והגויות
באזור תל־אביג וגנב רכוש
בעשרות אלפי לירות ,נידון
המשפט ממחו-
אתמול בבית
י
זי' בת"א למאסר שגתיים י ו-
תשעה חדשים.
השופטת ,גב' חנה אבנור
קבעה בגזר הדין ,כי היא
הקלה בעונשו של הנאשם

יצחק ישראל מיפו ,מכיוון
שהביע רצון לחזור למוטב.
השופטת ציינה ,כי היא מפ-
עילה עונשי מאפר על תנאי
שהיו תלויים נגד הנאשם או
איננה• מטילה עליו עונש
מאסרי על תגאי -נוספים ,כד!
שיוכל • לחזור •למוטב  :אחד
שירצה את• עונשו;• .:

עקס י בך"מצוה נעדד
על^0ג : :11הד nwti- :

־' :־מאת ־ במך מאירי -
• "התגשם' הלופ '.מייפ<' ־-
אמרו בגי משפחת שפיימ'
מארה''ב כתום טקפ הבר־
מצווה של כנם .בניגוד ל־
טקפי בר־מצווה אהרים —
המתקיימים באולמות מפו־
אדים ותפזפיפ ,נערך ? טקט
זה השבוע על פסגת הר
המקרה אירע בשנה שעב 3,000-' -לירות קנם ,וכן פסל משה בפיני.
בגי משפחת שפירו מתגו-

מאסרו קוצר משנה להצי שנה ,בזכות ;,עברו הנקי,
שירות בצבא ללא דופי ,אופי טוב והכרותו את' המנוחה"
 ,בית המשפט העליון הקל
אתמול כעונשו של צעיר
מאשדוד שהתיר לידידתו
לנהוג בטנדר בו נפע ,למ-
דות שלא היה לה רשיון
נהיגה ,וגרם עקב כף ל-
תאונת דרכים ,בה נהרגה
נערה מאשדוד.

בית המשפט התחשב ב-
נסיבות המיוהדות של המע-
שה ובהמלצות הטובות ש־
קיבל הנאשם ,והפחית את
עונשו משגה מאסר בפועל,
לחצי שנה מאסר.

רה באשדוד ,כאשר דוד זה-
בי ) (21גהג בטנדר בעיר
בשעות הערב .לידו •ישבה
ידידתו והוא התנדב לתת
לה שעוך בנהיגה .אך הח-
לה הצעירה־ לנהוג ברכב ,ו-
השניים איבדו את השליטה
צל הטנדר והוא פגע בקבוצת
אנשים שעמדו על המדרכה.
מהפגיעה נהרגה גערה י ' בת .17
בית המשפט ממהו זי' הר-
שיע את האיש בהריגה ו-
הטיל עליו שנה מאפר בפועל

משרד המסחר משלים
סקר על עיירות פיתוח

מאת מנחמ רהט
שר המפהר 'והתעשיה,
מר הייפ בר־לב ,מפר את-
מול בעת פיור בעיירות
הפיתות שלומי ומעלות כ-
גליל המערבי ,כי משרדו
משלים עתה הכנת פקר
מקיף על־אודות עיירות
הפיתות בישראל .על פי

פקר זה יתוכנן תיעושה
של כל עיירת פיתוה.

הזהיר את
העוברים־ושבים

כשהשתחררו מתדהמתם כע־
בור שניות אהדות הבינו ,כי
אותו צעיר אלמוני הציל או־
תם מפגיעתה של מיכליח
עמוסת דלק שהתדדדדה ללא
גהג ר*.דד רחוב מוריה לאורך
במאזן מטרים ,הצתת את רחוב
ירושלים הסואן וגתקעה במד-
רגות בית מספר  ,8מעבר
לרחוב .המדרגות נפגעו וג־
הרסו .בדרך נס לא נפגע איש.
מצעיר ממבומל מיד .שלוב

ררים בניו־ג'רזי בארה"ב ד
הם שומרי מסורת : .המשפחה
הגיעה בתחילת השבוע אר־
צה במיוחד כדי לחגוג את
הבר־מצוה של בנם.
משפחת שפירו שכרה? שני
מטוסים קלים ,מחב' נתיב",
וכבר בשעה מוקדמת "של יום
ד' השבוע נחתו בשדה ה-
תעופה שליד מגזר סנטה קט־
רינה .אוטובוס מיוחד הסיע
את עשרת בגי המשפחה ואח
מורה־הדרך האילתי יוסף
דמון .יחד אתם היה גם רב
אמריקני צעיר ,אשד הגיע
ארצה במיוחד למטרה זו .ל־
מרגלות הר ' משה הועמדו ל־
דשות החוגגים' שגי גמלים,
אשד נשאו .על גבם תרמילים
עמוסים כיל טוב .לאחר תפי־

גנוניה »j!n
pma J10D3
בית־שא!
 ,כנופיית פורצים שהתמחתה
בגניבת כספות פועלת בימים
האתרוגים בעמק בית שאן,
בלי  .שתשאיר אהריה עקבות
כלשהם ורק משיטת הביצוע
ניתן להבין שזו ־ אותה כנו-
פיה.
ביומיים מאחרונים ' .נגנבו 3
כספות ובהן מזומנים . ,מסמ-
כים •י ?ונידות ערך• ישתי כפפות
נגנבו  .מקבוצים — שדה־
נחום ושדח־אליחו ואחת מ־
מאפיה בבית־שאן.

הסקר ישמש את משרד
המסחר והתעשייה במשך 5
השנים הקרובות ,ויהווה ל-
דברי השד מעין "שולחן
ערוך" בכל הנוגע לתיעוש!
של עיירות הפיתוח ברחבי
הארץ.

מייבאת  nowדלק
חתודרודוהבחוץ,ברמות־גן
הנהג ,שהיה
מאת מנחפ שמואל
קבוצת אנשים שעמדה
אתמול פטור לשעה  9לפני
הצהרים בהצטלבות הרהו־
בות ירושלים — טוריה ב־
רמת־גן ,נדהמה למראה
צעיר מבוהל שהתפרץ בי־
גיהפ והדפפ אל מהדן ל-
תהום ההצטלבות.

י!זתו מלנהוג במשך  3שנים.
?השופטים מ .לגדוי' א.מ.
מני וי .כהן צייגו כפסק־
הדין בערעור . ,כי נוכה  .מעשה
האיוולת שעשה הנאשם ,וב־
יחוד .לאור ' המצב הפרוע .ה-
שורר בכבישים ,אין זה קל
להתערב במידת העונש ?ש-
נפסקה לו ,אולם הם הטעימו,
כי עברו הנקי של זהבי,
שירותו ללא דופי בצבא ,ד
אופיו הטוב ,מהווים נימוקים
מספיקים להקל בעונשו .ה־
שופטים התחשבו גם בעובדה,
שהנאשם הכיר את הנערה
שנהרגה באופן אישי והדבר
היווה אסון עבורו ,ובעובדה
שמשפחתה של הנערה קיבלה
את הצעת זהבי ומשפחתו
לעשות למען חנצחת זכרה.

5ה מיוחדת ,־ למרגלות ־ •ההד,
טיפסו .אל פסגתו .על הפם־
נה משמיע" 1הבן ־המאושר את
דרשת הבר-מצווה ולאחר מ-
נן הושמעו פסוקים מהתנ"ך.
אתמול כאשר חזרו בני
משפחת שפירו מסיני ,הסת-
בר להם כי התפילין של בגם
נשכחו י באוטובוס אשר הפיעמ
למרגלות • ההר .מטוס מיוהד
המריא שוב לסיני כדי לה-
ביא את התפילין.

אלעזר ,גהג המיכלית השייכת
לחברת " שלב" ,שהביאה דלק
למאפיה במעלה רחוב מוריח.
הוא החגה את המיכלית בצד
הרחוב וירד לחבר את הצי-
מר במיכל הדלק של המאפיה.
לפתע החלה המיכלית לזוז
במורד הרהוב והנהג גיסה לק-
פוץ עליה כדי לעצרה אולם
דלת תא הנהג היתה סגורה
והוא נפל הזרה אל הכביש.
כיוון שכך החל מנהג לרוץ
במורד חרחוב .הוא הצליה ל-
השיג את המיכלית וכשראה
אגשים עומדים ומשוחחים ב-
סיגה פרץ אליהם ודחפם אל
מחוץ לטווח הסכגה .הוא עוד
הספיק לחגיע למרכז רחוב
ירושלים ולעצור את המכו־
ניות הנוסעות' בו לפני שה־
מיכלית ממדרדרת הצתה אותו
בסערה.

הועידח הואשוש
ועידת רפי  -הרשימה הממלכתית
תתקיים ביום שלישי,
י'־וז באדר א' תשל"ג (20.2.1*7)1
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נותרו עוד  4ימים לועידה
סדרי התחבורה לציו* הועידה .האוטובוסים יוצאים— :

מתל־אביב ,בשעת  7.30בבוקר ,מרחבת היכל התרבות .מחיפה ,בשעה 6.00
בבוקר ,ליד בנין עירית חיפה .מטבעון ,בשעה  5.30בבוקר ,ממרכז טבעון.
מ ראש־העין ,בשעה  7.00בבוקר ,מבכר אלי כהן.
מעפולה ,בשעה  7.00בבוקר: ,
ליד ?קולנוע "קול־רון" .מאור־יהודה ,בשעה  7.00בבוקר ,ליד האנדרטה ,רחוב
ההגנה  .84מחולון ,בשעה  • 7.30בבוקר ,מרח' זמקוח ישראל  .32מכרמיאל,
בשעה  S.30בבוקר ,ליד המועצה במרכז .מעכו ,בשעה  6.00בבוקר ,ליד בי"ס
" התומר".

תושב בני־ברק ,בו  ,64נאשם בגניבה מהותנו

דולאך?ם ש.נתפדו בחל»פוז''
?נ ע למ ו בדרך למ 3ס* ק ו

תושב
בגי־גרק ,בן  ,64נאשם בבית המשפט המחוזי בתל־אביב בגניבת
 15אלף לירות
מחותנו הישיש .מכיוון שהחותן מאושפז במצב קשה בבית
חולים,
שמע
השופט
אברהם
חלימה
של
עדותו
את
החולים,
בבית
האיש
עוד
לפני שהנאשם השיב ,אם הוא מודה או כופר באשמה.

בכתב האישום נאמר ,כי יוסף שוורצמאיר ,מרהוב יהונתן  24בבני ברק ,הבטיח
לחותנו
נאמר מאיר מרט ,כי ירכוש בשבילו דולרים בכ־ 15אלף לירות .באמצע ,1972
בכתב האישום ,הלכו הנאשם ,אשתו ואביה לבנק ,והזקן הוציא מחשבונו 2c
לירות.
אלף
בחלקו
נועד
הכפף
כר!4יס
לרכישת
טיסה
למכסיקו ובחלקו לרכישת
הדולרים.
.
שוורצמאיר
נאשם ,שהתחייב לתפור את הדולרים בחליפה לחותנו ,אך כאשר
'
זד .מגיע למכסיקו גילה כי הדולרים אינם .שוורצמאיר נאשם לפיכך בגניבה.
השופט אברהם חלימה ,ביקר בסוף השבוע בבית החולים "משרון" בפתח תקווה,
ולאתר שקיבל דשות מרופא שמע את עדותו של החולה .המתלונן שכב במיטה,
כשאינו יכול לזוז והשמיע את עדותו באידיש לאט לאט .אחד החולים התנדב לתרגם
את הדברים לעברית .הישיש לא יכול היה להתאפק מלבנות ,בעת שסיפר את סיפורו
ובקושי נרגע בעת מתן העדות.
מר הרט פיפר ,כי הוא מאושפז כבר זמן רב וחתנו ,מנאשם ,גהג לבקרו .התנו
עודד אותו  .לגפוע אל גגו במכסיקו בטענה ,ששם יזכה לקבל טיפול טוב יותר.
הוא הפכים והלך בעצמו עפ בתו וחתנו אל הבנק ובנוכחותם הוציא מהבנק את כל
כספו בסד  20אלף לירות .הוא • נתן את הכסף לחתנו ,וזה הבטיח לקנות לו כרטיס
טיסה וביתרת הכסף לרכוש  .דולרים ,כדי שיהיה לישיש כסף לממן את הטיפול
במכסיקו .כיום מנסיעה בחודש אוגוסט ,סיפר האיש ,קיבל את החליפה ,מישש אותה
ונדמה היה לו שנייר נמצא מתחת לביטנה .מוא נסע למכסיקו ,ושם בנוכחות בנו
8רם את החליפה ,אולם הכסף לא נמצא.
כאשר הגיע לפרק זה של הסיפור ,פרץ האיש בבכי ונאלץ להפסיק את העדות,
כדי להירגע .כאשר חזר לישראל ,כעבור שבועות אחדים ,בא לבקרו חתנו — הנאשם•
שאלתי אותו מדוע לקח את הכסף ,והוא אמר לי ,שהיה במצב קשה ולכן לקח את
הכסף כדי לשפר את מצבו .הוא הבטיח להחזיר לי מיד  5000ואת היתר בתשלומים
המשיר הזקן ,אולם עד עכשיו לא שילם לי דבר.
המשד המשפט נדהד-

הקיבוץ המאוחד ואחוז"ע לשעבר
בעד המשך כהונת בן־אהרון
מאת מ .שמריהו
ראשי הקיבוץ המאוחר
ואחדות העבודה לשעבר
הסכימו ביניהם ,כי יש לע-
שות הכל כדי שמזכ"ל ה-
הסתדרות מר י .בן־אהרן
ימשיך בתפקידו קדנציה
נופפת לאהד הבחירות ל־
הסתדרות.

אהרון התנהל פולמוס הריף
במועצת הקיבוץ חמאוחד ב-
קשר להכרזתו של בן־אהרון
בענין אפשרות של נטישה
חד־צדדית של וולט מהשט-
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מאת מגחמ רהמ
מועצת' עירית צפת הה-
לימה אמש להעניק את ה-
תואר "יקיר צפת" לאהדיפ
מתושבי העיר שתרמו ל־
התפתהותה וקידומה וכן
לזקני העיר שנולדו בה ו-
היו בה כל הייהם.

כמו כן אישרה אמש מועצת
העיריה הצעה בדבר קריאת
אהד מרהובות העיר על שמו
של ברוך כהן ז"ל ,איש
שדות חבטחון שגפל מכדורי
מרצח ערבי במאדריד .ברוך
כהן ז"ל תתגורר בצפת במ־
בראשית
שך שנה אחת,
שנות הששים' כאשר עבד
בהבל הגליל של המהלקה
להתישבות ב0וכנות.
כמו כן החליטה מועצת ה־

עירית להעניק את אזרחות
הכבוד של צפת לח"כ מנחם
בגין ,כאות תודה לידידותו
העמוקה לבירת הגליל — על
שום היותה מקום מנוהתם
האתרונמ של עולי הגרדום
הי"ד ,שהיו פיקודיו של מר
בגין בהיותו מפקד האצ"ל.
במועצת עירית צפת הברים
 5נציגי גח"ל-מבין  11הב־
די המועצה — והם אשר
העלו הצעה זו על סדר יומה
של ,המועצה.
 ¥הומר התשוד באופיום נת-
גלה אתמול בפיו של צעיר
תושב •פרדס חנה ,שעה שהו-
בל בניידת משטרה להארכת
מעצרו בבית משפט השלום
בחדרה.

מכבי תל־אבינ םיימה י בקול ענות
חלושה :הפםד במדריד 87-75
שירות מיוחד של "מעריב לפפורנואים''
מדריד,פלפוניד.
קבוצת הכדורסל של מכבי תל־אביב ,שפתחה העונה
את משחקיה בגביע אירופה לקבוצות• אלופות בקול תרועה
גדולה ,סיימה אמש את השתתפותה כמפעל האירופי בקול
ענות חלושה .כמשהקה האחרון עפ "ריאל" מדריד ,נוצהה
האלופה הישראלית בשיעור  ,87—75לאחר שהספרדים
הוליכו גם כתום המחצית הראשונה  .33—42לא היתה זו
כלל נהמה ל ריאל" מדריד ,ששן שתי הקבוצות לא המ-
שיכו דרכן "לשלב חצי הגמר של המשחקים .בשלב זה
יופיעו קבוצות זימנטאל" מילאנו ו"הכוכב האדופ" מ־
"
בלגראד.
כל מתת לא שרר אמש בי
אולם מכדורסל של המוע

"צים" מסרבת לדון על
תביעות־שכר של הקצינים
הפפונת הישראליות לח?
מאת ראובן בן־צבי
גפ אפ נצטרד להעמיד תום על חוזה לשנה אחת
את כל האוניות ולהשבית בלבד ,כניגוד לשנתיים
את הצי כולו לא נכנפ ל -כפי שהיה מקובל בעבר.
נציגי הקצינים ורבי ה-
משא ומתן על תביעות חובלים הגישו תביעות שכר
השכר של הקצינים ,ש־ לקראת חתימת הוזה העבודה
מסתכמות בשלוש מאות החדש ,המסתכמות בשעור
אהוז — אמרו אתמול הו• של  300אחת .התביעה לש-
גים בהנהלת "ציפי' בתנו -כר בלבד עולה ל־ 162אחוז
בה על התלטת איגוד קצי -נטו .אחד מסעיפים אותו תב-
ני הים להכריז בשבוע ה -עו הקצינים הוא תשלום
בא על םכפוך עבודה פיצויים בשעור של מאה
כמהאה על כך שהברות אחוז לפורשים אהרי עבודה
הספנות אינן מוכנות ל־ בים של עד עשר שגים ו-
הכנפ למו"מ עניני ומעשי של שלוש מאות אהוז אהרי
על תביעותיהם.
נציגי עשר שנות עבודה .שלוש
איגוד הקצינים תבעו מ-
חברת "ציפי' ושאר הברות
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נתחדש הביקוש למניות  p nלאומי * מחיר הנודד
לא השתנה

סיכום זה בא לאחר שנת-
גלעו הילוקי־דיעות הריפים
בין ראשי הקיבוץ המאותר
ואחדות העבודה לשעבר ל-
מאת ש .אביטל
בין בן־אמדן בקשר .למכרז־
במזכי-
פתיהה
מפהר
לאהר
תו מפוליטית בדיזן
משע" :
רות מפלגת העבודה על מם שלא עורר כל עניו ,הלה:
עתיד השטחים .ראשי אהדות התאוששות קלה בשל ב ה-
העבודה לשעבר ,כולל השר שערים המשתנים כשורה ש ל
י• גלילי )שביגו לביו בו -מניות פיננסיות ומקרקעי ן• :
בלט הביקוש המהודש למנ>
יות  ,הסטוק של בנק לאו»>:
שערי שלושמ הסוגים עלו
ב־ '8 ,7.5ו 10 -נק /תוף
מהזור כולל של  160אלן!
ל"י .ערד נקוב )קרוב ל־700
אלף ל"י( .המהזוד בשוק ה-
כרכה וייסמן ,כת  ,83אהת מנות היה אתמו ל מצומצם
הנשים שנכוותה לפני שבוע ביותר והסתכם ב־ 4מי ליון
בדליקה בבית אבות בקרית ל"י בלבד .בשל ב הפתיהה
טבעון ,מתה ביום ה' מפצ -היה המהזור ירוד עור יותר
עיה בבית החולים רמב"ם ולא עלה על  1.5מיליון ל"י.
בחיפה .בכך הגיע מספר ה -שעריהן של  47מניות עלו
נספים בדליקה זו לשתיים .ואותו מפפד ירדו.
 9למניות הסטוק של בל"ל
הופיע בשלב הפתיתה ביקוש
של כ־ 18אלף ל"י ע"נ .ביקוש
זה סופק בעליה של  1.5נקי.
ב"משתנים" הופיעו זו אהר זו
הוראות רכישה במיוחד מסניפי
רשימת המדורים
הבנקים משונים וגרמו לעליה
)לפי א'-ב'(
של  5.5נק' נוספות.
עמוד
שפ המדור
© בקבוצת המניות התע־
אויטות
,a
 50שיתיות היה קפאון בפתיחה.
אולמות ימפינומ st . . . .
בשלב השני בוצעו מספר מכי-
אגירות 56. . . . . . . .
גויים
 58רות בקנה מידה מצומצם .בדרך
גתי טלאנו!
 53כלל ברמת שערי חפתיחה .שער
כתי ספר לנהיגה 32 . . . .
וווי vav .ורמצי  5s . . .מניות ע"ש של טבע" ירד ב־
 33נקי .נרשמה" ירידה של 7
וידות
י! ביגי ג;יו 50 ,48 ,8 . . .
בקי ב תעל" ו־ 5נק' בשער
"
ויוות לפנייה 48 ,6 . . .
נייר הדרה".
וירות להחלפה 50 . . . .
וילות וגתיפ * " 50 ,8 . . .י אתמול פורסם תשקיף
בדבר הנפקה של  1.5מיליון
דירות להשכרה 50 ,6 . .
וירות טווה»ות 50 ,6 . .
מניות רגילות רשומות ע"ש
הרויפ מווהסיפ 50 ,8 . .
של.חברת ישפרו" חברה יש-
50
 *,.,וירות ,6 . . .
כיי
"
ראלית להשכרת מבנים בע"מ
58
הלכשה
הלואות
 53הקשורח בחברה קבלנית של
58
הנעלה
 53רובינשטיי? ושות' .התשקיף
השןעות
 53מתיחס להנפקת צרוד' המכיל
התעמלות
"
ווונימ
רגילות ו־ 60ל"י
« 40 53 ,מגיות
,8
חיות גית
 50אגרות חוב ניתנות להמרה ב־
חנויות 53 ,6 . . . . ..
 53 ,6מגיות ,לפי שער המרה של 135
חוןלאוו)
פיולים
 53ל"י .מהיר היחידה גקבע 104
56
טלוויזיות
 36ל"י .אגרות י מחוב ישאו רבית
גפטים
בלתי צמודה של  10אחוז
«52 ,
6וק«ודי8
56 ,6
) .(85/78רשימת התתימות תי־
נלי «ינח
ג ל י י נ8
פתח ב־ 25בפברואר .מיד לאחר
ט
עדותי רגג
מקצאתן ייסתרו ממגיות ואגרות
מכוניות לפגייה 53 ,« . .
החוב הניתנות להמרה לחוד.
מכוניות להשכיח 5a . . .
גי!ן »1מכוניות  52 ,6 . . .מתוך התשקיף מתברר שחברה
אופנועיפ וקפנזעיפ 52,« .
חדשה זו ,שטרם החלת אח
?י•
פגני תעזזיה
פעולתה ,מוכרת מניותיה לצי-
•< "5
צנח«יפ
י' 50
בור בפרמיה של  10אחוז.
טהפניפ
58
נלוה
מגונות
• מהיד הנת'יד לא השתנה
פכונות כגיגה • . . . .ו 88
פנונות תפייה  • • • -א זמוא נטהר ב־ 4.28ל"י תוך
« °6 ,מהזור של  45אלף דולאר .ב-
מכירות
ט?ייי»
*< £.שוק אגרות התוב נרשמו עליות
פשרייפ לנמואין . . . .י! 55
וירידות לסרוגין תוך ציפיח
50
נומפ1
לפרסום מדד הודש ינואר .ה־
ע פ ו יה עגוווז . . . .ו, ,י
 81מחזור באגרות ההוב הסתכם
הגעות
הכשיה למגורה . . • . .
 51אתמול ב־ 2,5מיליון ל"י.
פי ל,ןן« ענוות 51 ,6 . . .
+ 5.0 358
« 53 ,או.ה.ה.
עם8יפ
52
6
+ 5.0 361
או.ה.ה.
*ימם - . . . . ..
?גיי« •
!'  Sאי.די.בי .בכ' + 2.0 293.5
5
e?,
יהיפיפ
'
+ 2.0 288
אי.די.בי.
.־?יייפ
:
390
•י™ אי די בי ב'
^
שיוכי*
•
שונות
417
* אגוד
שפיחיפ  • • .י• • »' *5
 e?'8א"י בריטניה מב' 344
שעוייפ
340
! 2א"י בריטניה
זייו"י?
תנויי חמום
- 3,0 341
™ א"י בריטניה
תעורות פליות
58
761
 Sדיסקונט
תייפיפ
— 3.0 660
דיסקוגט א
197
לוח אשדוד  5« . . . .ממזדהי
+ 4.0 201
 58המזרהי
לוה הנגב
435
לוח חדרה והשומרון  54 .הפועלים מב'
- 1.0 416
הפועלים
לוח תי8ה 56 ,55 ,7 .
- 2.0 416
לוח ירושלים  54.7 . . .הפועליפ
+ 7.5 426
לוח נתניה  5« - . . .. .בל"ל
לוח רחונות  54 . . . .ביל"ל  60%דיב' + 8.0 422
כל''ל ללא דיב' +10.0 420

 nunאשד!
שנמשה בטבעון

חים
מםויימות(
בנסיבות
סבורים ,כי בן־אהרן הוא ה-
מועמד הטוב והרצוי ביותר
ל המשיך בתפקיד מזכ"ל ה-
הסתדרות.

מיפת ייקרא רחוב
ע"ש ברוך כהן ז''ל

צים"
הברות הספנות — "
הימית ל-
אל־יס" והחברה
"הובלת פרי מינו ועדה לב-
דיקת התביעות ולניהול ה־
מו"מ.
בינתיים הודיעה הנהלת
צים לאיגוד הקצינים כי היא
מוכנה להעגיק להם תוספות
כפי שהוענקו לכלל המשק
_ חוור ,אומר כארבעים אחוז
למשך שנתיים או עשרים
אחוז למשך שנה .מול מסכ־
מה זו עומדות תביעות הק-
צינים שבדרגה הגבוה ביותר
יעניקו שכר גטו של אלפי
לירות לרב־הובל.
'

מאדר  ™'aתשודים iron
נדות »§ow
 0ז3¤ש
ההשודים ניסו להתנגש

"
בניידות משטרה וניפו ל־
הטותה מהדרו ולהופכה"
— טעו אתמול נציג ה-

mm J1T0
1זשב ¤באיות

משטרה בבימ"ש השדופ
בת"א כאשר ביקש לעצור
שגי בהורים בני  18הה•
שורים בגניבת מכונית,
הימלטות מן המשטרה ו־
נרימה לתאונה של מכונית
אזרחית בדדד המנופה.

דון הספרדי המפורסם .ה־
עובדה שאלופת ספרד נכש-
לה במשימתה להעפיל לשלב
הצי הגמר — בפעם הרא-
שונה מאז שגת  — 1962גר־
מה לכך שרק  1500צופים באו
לאולם ,ומבין אלה רב מספ־
רם של הישראלים ,שאחדים
מהם באו גם ממדיגות אהרוח
באירופה.
הידיעה כי המשחק בין מכ-
בי ת"א ל ריאל" מדריד לא
יכריע את "גורל העלייה לחצי
הגמר ,נתנה אותותיה במש־
הק עצמו ,שהיה ביגוגי מאד
ברמתו ,ולא פהט ממכבי ת"א
אפילו מאמץ אהרון במסג-
רת האירופית.
ניכר היה בה ,באלופה ה־
י
ישראלית ,כי היא עייפה מ־10
משהקיה בגביע האירופי ב-
עונה זו ,וכי  40הדקות האח־
תנות במדריד היו עליה ל־
טורח.
י © דקות הסתיהה
רק בדקות ספורות היוותה
מכבי ת"א יריבה טובה ל־
אלופת ספרד .מיו אלה הדקות
הראשונות של המשתק ,שהת-
נהל בשיפוטם של ההולנדי
לגוואטר והשווייצי סודו ,ו-
לאחר מכן הדקות הראשונות
של המחצית השניח .איש מ-
שחקני מכבי ת"א — להו-
ציא את השחקן הכשרוני בן
ה־ 18מיקי ברקוביץ' — לא

הגיע לדרגת משהקו הרגילה ,
ואפילו העגק הכושי ?י דון
דאנלוס ) 2,10מ'( לא התע-
לה על עצמו במשחק הפרי־
דה שלו ממכבי ת"א.
בדקות הראשוגות היתה
עדיין תקווה למכבי ת''א לת-
קן את הרושם ממשחק ההפ-
בתל־אביב
ל ריאל"
סד
"
) (88—87לפני שבוע .טל
בדודי )ששיהק יהד עם מנ־
קין ,שוורץ ,שטרקמן ודאג־
לופ( ,קלע את הסל הראשון
במשהק ,ובהמשך הובילו ה־
תל־אביבים  4—7ו־ .7—13או-
לם התעוררות של השחקן ה-
אמריקני שהתאזרח בספרד,
וויין בראבנדר ,הביאה ל־
,שוויון  13-13וליתרון ראשון
? .13—15מכאן ועד לסיום ה־
מהצית הראשונה הובילה רי־
"
אל" בביצהה ,ולמרות הכלל־
תם במשהק של מיקי בדקו־
ביץ' ואלי קורן ,הובילו -ה-
,23—34
ספרדים ,21—29
 25—38ובמחצית .33—42
@ שטרקמן הוהלףי
הספרדים קלעו את הסל ה־
ראשון בסתיהת המחצית ה-
שניה ) ,(33—44אך כאן חלה
התעוררות מסויימת בקבוצה
הישראלית .בניצוהם של אריק
מנקין ומיקי ברקוביץ' ,צימ־
קת מכבי ת"א ל ־ ,50-52וב-
מצב זה ניתנה לחיים שפד־
קמו הזדמנות לקליעה ,אולם
מאמנו ,יהושע רוזין ,צעק עליו
מן הספסל לבל ינסה מזלו.
שטרקמן נבוך מן הצעקה ,נסוג
קמעא והחטיא ,וכאשר התריס
משהו גגד רוזין — ההליפו
המאמן בשחקן אהר.
ככל אוסן הדל,ה ה־,26
שכה צומק היתרון ההפ־
דדי לנקודה אחת )(54—53
היתה נס שירת מכרכור"
של מככי" ת"א .לכדור־
סלן הגרמני של "ריאל",
גורכרם טיס ) 208ס"מ(

לאריס שבו זכה כל שהקן.
לפגי המשחק נערך טקס ק־
צר של חילופי דגלוגים ,אך
בעוד שחקגי מכבי ת"א מקב-
לים דגלוגים למזכרת מן ה־
ספרדים ,לא היה ביכולתם
לגמול להם ,היות שהמזוודה
ובה התשורות והסמלים לאנ*
שי ריאל" אבדה בציריך ,ב־
"
דרכה של מכבי ת"א למדריד.
כד היה גם בארוחת הערב
בתום המשחק ,כאשר אגשי
ריאל" כיבדו את המכבים ב-
"
תשורות ,ואילו מן הישראלים
גמגעה פעולה דומה.
קבוצת מכבי ת"א תחזור
ארצה מחר בערב.
© ל"ריאל" מדריד קלעו:
כראכנדר  ,31סיס  ,19ת•
לאן  ,17פאנאינואה  16וראמוס
.4
 8למכבי ת"א :כדוד?
 ,16ברקוכיץ'  ,14מנקין ,10
שטרקטן  ,10שוורץ  ,9לז'ה 9
ודאגלופ .7
® נצתו ן לבוקארשט
במשהק אהד באותה מס־
גרת ,גברה בבוקארשט אלו־
פת המגיה ,דיגאמר' בוקא•
"
רשט ,על אלופת צ'כיה,
סלאביה" פראג64—100 ,
") .(32—48לשתי הקבוצות נו-
תר למאבק דק על ממקום
השלישי ,שכן מבית זה ד.ע־
פילו לשלב הצי הגמר קבוצות
צ.ס.ק.א ".מוסקווד .ו איגיס''
"
"
וארזה.
בשלב הצי הגמר בגביע ה־
אירופי יתמודדו איניס" עט
"
לקת תמ מקלע עוזי מאזתז ":זיפגעאל'' מילאנו ז"צ.ס.ק.א'".
מ«מ זןזדא יגוכ
' מחנה ביום מאמור .־
! מוסקווד ,עם מכוכב האדופ"
"
• פטל אברהם זנזודי •m
 Jמבלגראד.
ז נזודי כפר באשפה.
שוד םפיוע לגניבת תת־
מקלע עוד על ידי שלמה
מזרהי ,מי שהיה עד המ \ -לאחינו היקר
דינה במשפטם של שודדי
פ נק הפוע לים באשדוד ,יו-
כה אתמול בבית הדיו הצ-
באי בדרום מאשמת גניבת
המפוארת
החנות
S
לפתיחת
הנשק אד הורשע באי מסי -
£
רת הודעה לממונים עליו ב-
j
>
לתכשיטים ושעונים
מחנה הצ באי ע ל כוונותיו
ברח' דיזנגוף  ,115תל־אביב
>
של שלמה מזרחי לבצע פ־ }
שע — גניבת נשק רכוש
f
ברכות לבביות
<
צה"ל.

סמל צה"ל זוכה מגניבת נשק

;נ!בע
-33.0 846
ן טבע
950
שני ההשודיט הם מיכאל
:כימיקלים
- 0.5 59.5
גילמן מקרית־אונו ושלמה
!ל' אפשטיין
84.5
מאמ ברוך מאירי
הורי מלוד .שלמה הורי לא
!מולד
- 2.0 258
סירת מנוע ,השייכת להב־ הובא לבית המשפט ,כיוון
:סניציה
- 6.0 131
המדדים הקבוצתיים
 - 0.5 135.5רת "שבח בטחון" ,טבעה אור שהוא מאושפז .בבית ההולים
' סניציה
ליומ אתמול בכמגז מהירות איפילוב" ,לאחר שנפגע מ־
המדד הכללי  ' —0.34 316.25טניציד10,
130
כס0י0
 - 5.0 417של אילת .מובע משש ני ה" -כדור ,אקדח בבטנו, .צו  .ה־וביטוח  —0.04 267.78גיר חדרה
י
 - 1.5 28£5סירה טובעה במזיד.
! מעצר ל־ 13יום ניתן בעד-
ב .מסהריים י ־ ? -0.17 296.93עסיס
ב .למשכנתאות : +0.44 263.07נתושתן
369
חברת "שבח בטחון" זכתה ! רו.
לפני מספר שבועות במכרז ל-
מוסדות ממון  -0.74 257.32ערד
133.5
בב^שו להאריך מעצרם של
 - 1.0 134שמירה על שני המזהים של
הברות השקעה  -0.55 270.82שמן
קו צינור הנפט בנמל שגי החשודים טען גציג ה-
תעשיה
הברת
 -0.68 466.28תעל
 - 7.0 312אילת .אתמול אמורה היתה ה -משטרה כי בנוסף לגסיון ל־
מסחר ושרותים ! -0.16 463.19אלגר
113
הכרח להתתיל בעבודת השמי -התנגש בגיידת המשטרה פג-
מקרקעין ופתוח  ; +0.16 277.28אלגר
- 1.0 114. 5
עו החשודים במכוגית אחרת
 - 6.0 261רה.
; אלרן
 .מדד ערד ההשק עה
שאול סער ,אחד מבעלי ה -ורק בגס לא אירע אפון.
; אלה ,
כ־ 20מניות פעילות
 - 8.0 268הברה ,סיפר לי אתמול  :לא־ נציג המשטרה טען כי ה-
אמישר
;
66
)מחושב על ידי פיא"
 - 5.0 299הר שזכינו במכרז רכשנו "שתי שוטרים נאלצו לפתוה באש
"
:מרכזית
(100 = 3.12.72
סירות .במשך כל הלילה שהה לעבר גלגלי הטנדר  ,לאהר
310
פועלים השק'
+0.37
105.51
ליד שתי השירות שומר של שהגמלטים בו לא שעו ליר-
- 0.5 115.5
 ,פז
 - 3.0 206ההברה .בשעה  5בבוקר הלך יות האזהרה ודהרו בצורה
וולפםון 1
 + 1.0 124השומר לנוה .ובשעות הבוקר מטורפת המסכנת היי אנשים.
אפותיקאי
 + 2.5 300וולפםון
על האשמה זו הטיל אתמול
המשטרה חוקרת מה עמדו
 + 4.0 131.5הודיע לי איש ההחזקה של
אפותיקאי
 — 0.5 300.5וולפסון
סגן ,
מעגן הסירות על טביעתה של התשודים לעשות בטנדר ה -גשיא בית הדיו הצבאי
187.5
כרמל
87 .5 /
ירדן
אלוף אפרים דורון על הגא־
גנוב.
הסירה".
+
5.0
175
כרמל
- 2.0 155
אמפא
שם זגזורי עוגש של שגת מא< -
- 3.0 285
משכנת' בבנין  + 0.5 280.5דיסק' השק'
סר ,מזה חצי שגה מאסר ב-
- 3.0 287.5
 + 1.0 262דיסק' השק'
פת' משכנת'
פועל והשאר מאסר על תנאי
142.5
 + 1.0 267מזרחי השק'
פת' משכנת'
 ++ 5.0בהגרלת מפעל הפיס מס'  1423 1370 0963 0728 0435 1לשנתיים ובית הדיו קבע כי <
שכון בכ'
 + 1.0 255.5בל"ל השק'
0.5 262.5
שהתקיימה אתמול זכו ]  2039 2006 1858 1612 1431לאור הומרת העבירה יורד
שכון ב'
 + 2.0 265פריון
7/73 + 2.0 128
 2960 2873 2712 2471 2287הנאשם מדרגת סמל לטוראי.
טפחות מב'
128
 — 2.0 266הסותה
הכרטיסים הבאים :
כ -י
4
5
7
4
4419
3733
3492
—
2.0
255
טפחות
יצוא
3414
השק'
המס־
זכו
+
1.0
91
ל"י
150,000
בסך
סמל זנזורי הובא לדין
־
שלטון
 — 3.5 138.5כור
 + 0.5 187סרים.449018 280786 :
 6740'5676 5249 5199 4684נאשם בכך ש ב־  31במאי אש-
8184
7349
7157
7131
7114
—
2.0
127
דיב'
25%
שלטון
השק'
כלל
המס-
+
0.5
248
זכה
ל"י
50.000
בסך
תקד גנב תת־מקלע עוזי מ-
'
אוצר לתעשית
 + 4.0 298כלל תעשיות
 + 2.0 243פר.135415 :
 9535 9461 8969 8729 8608אוהל המשמר של יהידתו שבה
90
תקלאות
בסך  12.500ל"י זכו המס.9791 9732 9569 -
עוז השק'
+ 5,0 205.5
שירת כגהג .במהלך המשפט י
,
166.8
מדד 116.7
79
פמה
פרים .288585 026797 :
בסך  4ל"י זכו כל הכרטי -גהלקו הדעות בין התובעת
240
אמר'
—
ישר'
המספ-
0.5
70.5
נפטא
בסך  6.250ל"י זכו
סים שמספריהם מסתיימים ב־ רב־סרן אביבה דור לבין ה־
פת' תעשיה מבי  + 0.5 80.5לפידור.
 - 4.0 147רים .9 652616 2425U 062500 :
סגיגור סרן עודד מודריק על
164
תעשיה
פת'
לפידות
.709447 - 3.0 164
התוצאות המתפרסמות בעי -מידת הסיוע שהגיש הגאשס
499
אריה
- 1.5 115
אי.די.בי .ש.ה.
בסך  1.250זכו הכרטיסים
תונים אינן משמשות אישור לשלמה מזרהי ,החייל שהודה
+
4.0
268
מסנה
בל"ל ש.ה.
 - 0.5 164.5הבאים123424 059606 022263 :
או הוכחד .לזכיה .התוצאות בהקירות ..בבתי דין במשטרה
סהר
125
 + 2.0 252בל"ל ש.ה3 .
167330 152056 150281 131085
 426437 420547המתייבות הן אלה המתפר -בבית המשפט המחוזי בתל־
168
צוד
פת' מש' אג"ה 377008 323601 - 1.0 134.5 35
 659758 610691 594338סמות רשמית במודעות של אביב ובבאר־שבע במשפטי
84.5
בית הרכב
הכש' הישוב אג"ח 115
588969
שודדי בנקים — כי אמגם
 + 2.0 235אלקטרה אג"ח  693532 686761 670057 661811 + 1.5 230 3מפעל הפיס.
דלק
דלק
 — 1.0 250אתא אג"ה
.713389 058935 - 1.0 11.5
495
קרור 1
די?ק' הש' אג"ה  - 1.0 140 9בסך  600ל'יי זכו הכרטיסים
—
2.0
429
10
קרור
0.5
113
9
אג"ה
הש'
מזרהי
?שמספריהם
מסתיימים ב־17165
+ 0.5 71.5
השמל
50822 49821 45724 24811
מילוה בטחון 1908
240
סכנות
י
90062 71655 62609 54482 + 0.5 167.5
סידרה א'
325
צים
.91940 — 0.3 161.8
סידרה ט'
צים
 — 1.0 164.6בסך  250ל"י זכו הכרטיסים
 +22.0 467סידרה מ"א
246
אזורים
 + 0.4 162שמספריהם מסתיימים ב־01627
סידרה מ"ד
+
0.5
347.5
1
אפריקה
11464 12734 08961 06502
מילוה בפחון 1989
+ 1.0 312
אפריקה 10
24650 22982 14098 12297
163
 + 2.0 227סידרה א'
הכש' הישוב
32049 31835 28109 26821
155.5
 + 4.0 231סידרה ט'
הכש' הישוב
52244 43219 39240 32597
156.9
סידרה מ"א
154
סו"ב
74660 67950 59181 57738 — 0.1 150.8
 + 0.5 153.5סידרה מ"ד
סו"ב
ברכות להולדת
97540 89350 86412 84181
הכרטיסים< .
154.5
 ~ 0.5 147.5סידרה מ"ה
> י
סו"ב ג'
בסך  100ל"י זכו
מילוה קליטה 1965
+ 2.0 267
גכסים
שמספריהם מסתיימים ב־0259
 + 0.5 205.5מדד 110.1
ישרס
7868 4719 3643 2223 0893 + 1.3 199.5
118.7
מדד
+
0.8
181.8
+
5.0
177
מהדרין
.8274
— 1.5 112,5
מטעי הדר
מילוה קליטה 1966
בסך  50ל"י זכו הכרטיסים
124
משקיעים
מדד 118.7
 — 0.2 167.2שמספריהם מסתיימים ב־0348
+ 0.5 104
נאות אביב
162
פרי אור
141.5
ריאלקו
(
3.5
129
מב'
רסקו
+
ח ו בק ים בן
<
+ 3.5 99.5
רסקו
— 5.0 615
אליאנס
110
אלקו 1
+ 2.0 110
אלקו 1.5
< רמת-נן נוח יהושע .40
( ^
— 1.0 335
אלקטרה 1
— 4.0 331
אלקטרה 5
369
ארגמן מב'
365.5
ארגמן
—
1.0
335
דיב'
30%
ארגמן
<
אתא ב'
+ 1.0 171
אנא שלחו כתובותיהם לרומק פיץ,
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גזקפה ככר השכירה ה־
רביעית ואילו לרכז מלש•
הק ,ויסנטה דאמופ ,היו
שלוש עכירות , .אכל ה•
ישראליט לא ניצלו עובדה
זו והפפרדים שבו והשתל־
• טו על המשחק .יתרונם
גדל ועלה ,ונע עד לפיוס
כ־ 10עד  12נקודות ,ש-
היוו נס את ההפרש הסו•
6י — 87־.75r
ניכרה במשהק הספרדי האכ-
זבה מן המקום .השלישי ש-
בו דורגו בבית ,ואשר מנע
מהם את הזכות להופיע בחצי
הגמר .ואם תתנחמו שחקני
ריאל" במשהו ,היה זה ב־
"מענק הגצהון בן  100הדו־

ששה חודשי מאסר על
אי־־הודעך! בקשר לגניבה

) » ך מ* ה ו פול 7ן

זכו במפעל הפיס

<
<

מאחיך בלשבת הרא"ה >
>
של גני גרית

נ ו ר»ת ודענן ב ו ל ו ג \»ן
שמחים להודיע על הולדת

בגס  -בכורם

 ;,לצילה ואליעזר"י

< ל ש ו ש נ ה ו » וס » זזו
<

הבת

" מעריב" I

J

מגיי

(

 J wrאל» שבע וא" לן ר ו ז נ ב ר ג }

פלוגת ה7זטודנט»ם°גדוד מכמש

לודומ* גוש עצ >ון

במסגרת הארועיט לציון  25שנה
למדינת ישראל מתארגן מפגש
הפלוגה בגוש־עציון.

,j

אח לטל וענת

S

,

ג ב ד

< לשושנה ואפריט
ב ו ל ו ט ין
<

I

י

>

עליזה
גן טוגי
רחל עטיה

בו ל ו טי ו
אסתר ואנשל פינגר

>

^
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I
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טכס הברית יערך ביום א'  18.2.73בשעה (
 13.00בבית חולים הדסה בירושלים( .

ד"ר דוד ושושגה
?ןוסלביץ
שיקגו ,ארה"ב

יוסף וקלו־ה
רחמוט
תל־אביב

שמחים להודיע לכל קרוביהם וידידיהם בארץ
ובחוץ לארץ על חתונת בתם ובנם
ר ו ת ו ר א ו ב ן )רוד(1
שהתקיימה בירושלים ביום רביעי ,י"ג באדר
א' תשל"ג ,ת 14-בפברואר ,1973
בשעה טובה ומוצלחת.
לאחומ הראשי ז ה בה

"

<< לרופאימ ולצוות האחיות והאחימ >
בבית החוליס הממשלתי בצפת
>
תודה מקרב לב
על הטיפול המסור והנאמן

ברכה מילבר

>
\

I

פ»עוו
תאוגזו אימזביס ««גי" גחרנוון [
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למכירה נטרנז רמת-גו דירת
לוקסופ  4V.חרריפ קומה נ'
 724281ביו ) 12—15ל« נשגת(.
למכירה דירה בת  4חדריס —
)פוף מעמוד (49
)פוף מעמוד (52
כולל הפקה מרכזית ומעלית ק" י
בקיראו! טלפון  756520זסו מטי-
כמרכז הרצליה ?מנירה
דירות רת הדירה לידי הקונה תור  18סוסיתא מפתרית  1985גמצנ
חדרים
?והסוס בנות ,<! ,jו 4 ,3
חודש ל תתקשר אחה"צ ובערב .מזב טלפון .947870
החל ,מ־ ,85,000לפנות.926656 :
 4תדריפ בבני! בשתי דירות סנ'ו  63 404סטיישן אתרי או-
ע"ע רהוב שרת רמת נו  250.000ברול וטסט  11חודש נמצנ
מצוין לא מונית .03-754967
.737257
ככת יס  3תוית קזטד .נ' מעלית פג?  63 404במצב נדיר +
רדיו מיידי טלפון כעבודת —
 98,000 ,261838ל"י.
)סוף מעמוד (49
פגכטתיים דירת פרטר  3חדריפ  055-31338נערב .055-31339
מ.כ .הברה להנדטה בנין ו? הול שגי ארונות קיר פביבה טהזדמנוון טריומ!< ,1970 1500
הבקעות בע"מ מציעה בהרצליה מצו 'גת להתקשר משעה  — 14.00מנוע הדש טלפון בבוקר 822171
הצעירה דירות פאר בנות ?720503 ,4
בערב .443231
;
 5% A'Aחירי 0בסגנון מיוחד
ו נטר מעולה פרטים במשרדי רח' כהולון קדית שרת דידח בת פולהפווגן חיפושית  1966טסט
נצנלסון  97ננעת"ם במעות  3חדריה  +פ"א ,טלפון  + 371425רדיו מצב טוב מאוד —
 4כרמת נו במודיעין קופה .950561
 17—19פרט ?יום שלישי.
טריומף  ,1970 ,1300נמצנ מ?
ב' ח1ית נהןדמגזת .722585
כרחובות דירת  3זודריפ 6ינח צו" ו  8—16 35013פרמ לשבת.
אוגל ,ארונות קיר .953442
דופין  58במצנ מצוי! טסט ל־
?
 4חדריפ לוקסוס נדרד חיפח שנה טלי .749849
)נבלי(  3כווני אויר ,מעלית,
)פוף מעמוד (49
מתפנית ב• כמ.זו 700 .מודל  60במצב
טלפון פניפ ,חנייה,
מציין .942115
 ,6לומה שלטת  180םטר בפיית אפריל  .1974טלפון .411676
אוטומטית
ווקסהול
כרמת הנשיא  + 3פ"א חזית וונטורה
בשלב נ ניח? .722585
 6צילינדרים יד ראשונה במצב
כהזדמנות  3בהרצל  — 73,000ק"ד —,351955 ?68,000.
מצוי ן .774508
 127,000 — 3¥jרמת גן
 723314למכירה דירה  3חדריפ מטופחת
פיאגו
די
600
מנוע — 70
כתדאכיכ דירה מרווחת למש• ו נאה נרמת-השרוו .טלפון ?777166
טלי  785752גם גשבונ
פהה ברונודילדים ,קיי
ב ,חזית .כמרכז רתובות  3הדרים ק"נ,
0 758986־.16.00
ריהוט חלקי חדיש  .95,000מ לםוו פורר םטיי'מו אומוממית אמרי?
קאית מור?  65אתרי אוברול
.952946 ,952095
כללי הנה ומעצורים כה במצב
מצוי! טסט  8חודשים )יד•
שנית( להתקשר .055-91752
טנדר בריפקה  + 1968טסט
)פוף מעמוד (49
?שנת  +מצבר חדש  +טלפו!
)פוף מעמוד (50
למכירה דירת  1%מרווחת —
?756479
וחוב ומנ''ם « 1/גנעת"ם —
בהרצליה פיתוח ,לטנירה וילה פרינץ  1964 4בהזדמנות בעבד
משפחת א דסר.
 350.000ל" י .טלפון  938007ללא דה  915321שלטה פז.
דירת חדר  4x5עם רהיטים מתווכים! .
כהזדמנות קורטינה  66מסט —
גולל פריגיירר וגו  *5,000גבע-
לןוטג'  4וחצי ברמת חשדו! ל• צבע .35561
תיים .729473
חשכרח ,אפשרות.מרוהט ומיזוג
דושין אונדיו  '61מוגה  +ודיו
אוי ר — טלפון .772544
חימום  10חודשים טסט — 3,700
וילה בנית דו־טמפתתי 4 ,חד.827777 -
רים ,נחזית השנון ,גניםח —
כהזדמנות פימקח  63מצג טונ
מיידית,
מי .20—15ג!-ר'8ול  22הרצליה.35561 — ,
)פוף מעמוד (49
שבדולט שבי " 2נוכה''  '64ל-
דירת  2לוקסוס מרווחת רחוב
ז
A
,4
וילות
פיתוח
בהרצליה
מכירת טלפון  440316/7/8/9נ•
בארי ?443447 ,255521
?>מ,
וציפות
חודיפ
—
?מנירה
עגודה.
דירה בת  zחדרים ,מקום מסט "נדב" .937088
נ"ם שיכון דגניה  9/2םל' כרמת מן דירה  3חדרים בוי -משאית לילנד ק לייזדל  68טל.
 765716גבית  614098במשרד.
 + 32.000 *9—15 ,13—7 923122לה דו משפחתית אלוף דוד 96
 ,6.500משננתא,
סרינץ  .1966 1000טפט ?שנה.
ליפמו מלפוו .765294
טלפון בבית  965456בעבודה —
בהרצליה שניו דרום • 5/17שני
חדרים בבוקר  923855נערב — כחולוו ברו משפחתי .267744 + 2w
מרפסות .20—17 845004 849737
ציסדואו עמי  1968 8גמצג
 845602או .855316
מצויין .954792
דירה בת  2חדרים וחול —
אופטיו  1000מסחרי  1960יד
ברמת החייל 50,000 ,ל"י —
ראשונה כמצג אורינינלי נהדר
להתקשר .615914 ,611369
מסט ביילי  5.500טל' .768012
)פוף מעמוד (50
 2חדשים דיזננו!*  260דירת
 1לגל מטרה נין ?20—18
כדמ"פ  2גדולים ? +טלפון אפ -נ.ס.או ,1967 A .טפט אוקטובר
 2חדרים  +פ"א בוילה דו שר למשרד בסביבת נלפור בת"א  911933ונמשרד ,281241
משפחתית מגרש  300מטר נאי• .766313
מרפ? -ורטינה  '6sבמצב פצויי! —
מפמ לשנת .286863
ןור תל-נניס  140.000ל"י — להשכיר בצפוו 3 + 2%
.748752
עפודיפ
על
חוית
גדולות
סות
,2000
ויקטור
אוטומטית
1968
דהו?.י ?נגיסת מיידית .ן חדרים .916014 825179 HE?a
פרמי נחזזמנות ז«ז? .415091
'
ננני נוק באזוד ?א דתי — דירה יפר ,ממוזגות
!פמזושת *יאט  ,850סוף  '68גמצג חדש
?<6.000
?798036
—
נסניבת קולנוע .שנים קופד,
?239006 .P"P 74,000
דירת  2מרווחת מרנו חולון נ'  3תורים טלפו! — 75951J
וספה  ,400נפצנ פצויי! מסט
אהח"צ.
 70מט"ר  857393בערנ.
דירה מרווחת ונחרדת נת  3חצי שגה .239006
בחומו  + 2פ.א .מסודרת —
חדרים ,ק"ד ,רמת נ! ,ליד גייס מודל  68טסט שנה במצב
 48.000ירמיהו  19ארו.
מצוייו גהודמנות .239524
כהזדמנות דירה  + 2הול גדול "קסם" מלפון  ,739515אהה"צ.
מעונינת בשותפה ?דירת גת"א ג.ס.או ,1969 ,1200 .במצב מצו"ן
ק.נ ,רשיטר  31הולוו צנדי.
ככת יט דירת  2תדרים נהודמ• הכרחי אינטילגנטית ומסודרת0 .ל?  ,223246אהה"צ — ?250045
גות רחונ השקמה  18טלפון — להתקשר טלפון ,611277
)עבור בהזדמנות אודי ד.ק.וו + 1965
צ יונה(.
.861278
מערכת סטריאו  +טסט —
בר"ג  2הדרים טלפון  735489בדמ"פ במרכז תל-אביב  4הד• .738352
וים ,אפשר  2חדרים ,כניסה ז -אופטין קמברידנ' ? ,1960יד רא-
 32695 ,16—21'0מי.8—16
כצפון  2מרווהיט  +פ"« יוק• נותיות לחוד ,קיי ב .מלפו!  287868שונה 130.000 ,אחדי אוברול —
.17.00—19.00
1? ,6 500מוד היטב» .ל' .243853
 86,000 010טלפון .253651
דירת  2ברמת-נן • ,יפת ו00ודרת גמטוז-אביב מייד נשנ"ח דירה סולקםוואנן 40.000 ,1968 1300
יפה שגי חדרים הול ומטבח ,ק"מ ,מלפו!  251062מ17.00-
פ"א וארונות קיר.795158 .
.229936
פורר אסקורט מודל  ,70במצב
מוג .מלי .50276
טיפרומן  21ר.ס ,1967 .יד רא-
שונה ,מצג מצו"! .טלפון —
.937903
)פוף מעמוד (49
)פוף מעמוד (50
סאאכ  — 1966מסחרי או סטיי•
 2%הדרים והול חזית ארו!
דרושה שותפה לדירת  2נצפו! שז ,למכ ירה .טלפון 755849
קיר ביפי מלפו! .871942
ת"א ,טלפון .789348
ספורט
קורפייר 1965
פורר
דירה נת שגים והצי חדר )עם כשכיח
דירה מרוהטת קומפלט נ'י.טי .שמור כמו חדש שנה טסט
שפורים(  +פיגת עבודה למכי2 -
הדר'פ נמרנז גבעתיים טל .צמיגים רדיאליימ0 ,ל' .772102
רה נת"א אוסישקי!  38/11טל.729596 .
•
.445388
 2%הדרים ברמת אביב? ,יד כרמל דובפ מודל  70במצב
 + 2Hהול ת"א ,ישעיהו  ,11האוניברסיטה סלפה  419015ב -מצו"! ו טל?758609 .
רירה  ,9קומת  ,'1חזית ,ע'' י שבת מ־ 11לפנה"צ ביפי הזל סימקה  1965 1000במצב טוב —
ק ולנוע "פאר".
מלפון גתגיח .053-25776
מי 6אחה"צ.
"
דירת  2%חדרים מפוארת ב• דרושה שותפה לדירה בצפו! ,טריומוי  69 1500שמורת נהדר
צפון תל-אגיג.449654 ,
גלי טלפון להתקשר .53671
טפט שנה ,ידני נסיעה —
י
למכירה >  zvחדרים נמו  3דירת  2הדרים מ רוהמת" בדהוב .777104
קומח ב' חזית בשדרות רב ארבע ארצות נניסה מיידית — סוסיתא  62טסהרית .טפט ,אר
חזו חולון "? 83,000י טלפון .750290
גדול ,גהזדמנזת .טל.796553 .
.845779
 3מרוהטים ע"ע נצפה  +מל• למכירה פורר טרנזיט טסהרי
כרמת גז  214חזית פונויח ו -פזז ?שנד ,יוחד .249952
 72שנה טסט — .720939
שקט איתמר  10ליד שנון ותי•
 + 2מטבח ,שרותים )מתור  (3פולקסווגן  1200או נופם  72ב•
קים אלמוג.
 +טיפת ק"ב .דיונגוןי סנטו" מצב 0צוי| ?762283 — 876503
כמרכז חולון  2'/Jיפים ק.נ.230281 .
למכירה מבוגית רמבלר-הורנט
עם מעלית טלפו! .852061
כרמת-נן
 2מרוהטים בשכ"ח אוטומטית דגם  1970הגה כח,
ככת־ימ ! 2Vקומה נ' נסבינה ללא חיווד ?טלפן .786168
טעצווי כת ,ודיו 50.000 ,ק"מ,
היפה ביותר .863761
דרוש/ה שותף/ה לדירה  2יד ראשונה ,מצב מצוין .ללא
כגכעתיים ,נמעט הדשה ,נסני• תדרים נצפין ת"א )אין מל־ מתווכים טל'  51666מ15—8-
אחה"צ ,טלי .22—19.30 253673
בת מקסימה ,2% ,תופפות ,חגיה פיו(  266824א לי.
גי «1מרהיב — .737716
דירה מרוהטת בת  3%חור אופל רקורד מסחרי שגת 70
במרכז נני־נרק קומה נ' — במצג מצזיין — .737705
.868782
טורד אסקורמ סופר ,ח וץ1300 ,
כגכטתיים שני חוויפ מרוח־ • 1969ד ואשזנה  +טייפ זוויז
סטויאו טלפון — 04—235562
מים עד יילי ?724034 ,766966
)פוף מעמוד (49
ב 03—852918 -בעוכ.
דירת  2V4חדרים מרוהטת
כגכעתיימ דירת פאר  3חד -רמת אביב  +טלפון לצלצל אפקורס  71טסט נובמבר וויו
במצב מצו יי ן  2דלתות 16.000
רים  4מרפסות סגורות חדשה .223385
י ".י .236639
לנמר' 8 ?735277 ,740454 160,000 ,מרוהטת ,ע"ע .חזית טלפת,
פיאס  5,300 72 127ק"ט טסט
בהרצליה דירה חדשה  3חד• מוגן ,ננורדאו.229429 .
מרו־ יולי  19,250ל"י  ! 785009בשבת
ריפ ,דוכז משה — 981285 ,דירת פאר « 2מדוהטת/לא
.18.00—20.00 8—10
מ 15—18,30-נימי חיל.
הטת בצםו! ת"יי  +טלפו! —
פיאס  70 124טסט אוקטובר
ככני-ברק  3ע.ע .פכיבח יפה .449865
 57.000ק"ט אורגיגאלית 20,500
תוספות — טלי .781192
הדדיט
2
ברירת
שותפה
מחפשת
 39561בשנת .10—14.00
כנוה אביכים 5 ,הדרים ) + 165טלפו! בצפון יפנוח מלפו!
םימקה  1100אוטומטית  70טסט
ממ"ד( ,בבגייה? ,ומה ) 7דרום .238870
אוקמיבר  46.000ק"ט  20.000ל" י
מערב( ,למסירה באוגוסט .74
כדמת-נן בשנ"ת  2מרוהטימ  39561 +נשכת .10.00—14.00
לטל .057-4792 : if
טלפון  +פריז'ידר  +גז —.360.
כהזדמנות לארק  '63מצב —
כמרכז חולון  + 3פ"א ,ארו.727912 -
מצו"ן .מלפיז  443113גחמד.
נות ,חמום .ק"ד .שטיינפץ— ,
יבגה  .14שישי ט־ ,17.00שבח
פרינץ  1966 ,4כמצב חיצוני
נר.10.00
ומגני ? פצויי! ,220643
בחולון  3הדרי + 0ארונות
מאונוס מסתרי  ,1966בשבת
(50
)פוף
מעמוד
קיר  +ריהוט סלון — 110.000
ונערג  ,745021גענודה ,776206
טלפון .848970
דרושה שותפת לחדר  .בדירת שנמסה  ,1300בהזדמנות רה'
דירה  3חדרים 0 +ינת אונ? סטודנטיות במרכז ר"נ לפנות  :ו' נוטינסק י  ,30כת-ים שנטר,
 74מ"ר קומה ד /בלי
מעלית הדקלים  ,8הה? מי 5אחה"צ.
טרינץ  4אהרי אונרול 6,500
דענו(ל ,טלפיו  32390עד  .4.00י?
חדר סטו מרוהט לנהורה ת"א לפנות בשנת ננוקר בננניסתי
בהולוו למכירה דירת שני הד -שד' מוצקי! ) ,23דיוננו!־ פינת  18ת"א משפחת ? יגרגזים.
רים  +פ''א  +חדר שינה ג ורראו( דוברוב0קי.
כרמל ) 67פורר(  +רדיו
ברתוב מסילת העולים — 24
 6,000משנגתא לפגות הדר ברמת־גן נגיסה גפרדת — טסמ ביולי  36015בשנת ,764659
+ 31,000
— .250.לטלפן במוצ''ש נלנד !
סיאט 600־די מצב מצו יי — 11
טלי  848738מ?7—6-
?19.00—20.00
735683
.053—24260 5,500
כבכלי  3חדרים הדשה ,נגיסת חדר מרוהט ומטבח גותיות ל-
בפונז למכירה פורר קפדי  70ג•
מיידית לטלפן J6725
חברי קיבת ולת"ויפ,
מצג מצוייו בעבודה .791385
למכירה דירת  3חדרים נשנו! ' ו-אליהו ! טלפון ?39347
חינפ ,גרירת בהוו ג!  30עפ אוסמין  1100סוג*  1964מסט
נגלי ט לפו ן .419479
 3חדרים נ? הנוחיות בטלפון בסביבות אוקטובר רדיז חימום מגוע 1ד?
.גרמת-אכיג
דירת רהוט קומה קולנוע ער! יבתודה לאישה עד דש » «MXס"פ יד
—
שניה
 +פינת אונל
י
 ?02-35535 — +624895גיל  30תמורת הנקיוו .בלבד — .794866
די טל6ו|
רירה מרו• ת"ד  29613ת"א פרטי.
וספה  400בהזדמנות טסט 8
למכירה בהזדמנות
חודשים כל הקודם ווגה ? חולון
הפת ע"י אדריכל ,גוללת חדר
ג יסי ?בת! רח' נ"א צריוי «80/
?
0גיי ים' טמב" י .01פ גנת»»אי :
חייט פנטין.
חרר שינה חדר י לריפ עם "
8י
ענודה דחי היפר  17בת-ים
נ"
)פוף מעמוד (50
»»פ' יצהרי ,אחרי A n v v
ר"נ קייב מיידי טל' מעונין לשכור דירה  +טלפון
 4במודיטין
נמונז נ"נ לטלפן .03-764925
 . 125,000ישראדוול" .55423
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קונטסה  ,'65 900טםמ לשנח
במצג טצויין טלי — 247878
וורח.
פיאנז  850טרופיקאל  1967יד
ראשונה  +רדיו .257813
פולקפווגן  + 62או ברול +
רדיו טל'  828181בעבודה טל־
מ ור דאשון -לצ יזן נרניצקי .4
טאונוס  ,1966 ,20שנה טסט +
רדיו  +תוספות .787600
כהזדמנות קפדי  + 70דדיו
שנה טסט נטחיר  21.000טלפון
.788216
פימקה  1000נ' י .אל.אס 64 .מצב
טוב ,טסט ?שנח .טלפון 057-73254
אהרי .18.00
מיני מיינוד  ,61טסט  9הדשים
צנע.413615 ,
פורר אנגליה  60/61טסט דצמבר
נטצנ טוב .447397
למכירה קונטשה  900מצב בטצו•
יי! אוברול  1964רדיו לחתקשר
 915058אתה"צ.
ד.ל.וו .א!«־ 12יד ראשונה 1964
שמירה בהזדמנות .772640
מרטינה סופר  + 64שנה טסט
 +רדיו במצבב מצוייז — 11,750
טלפון .764239
למכירה פולקסוומ — 1969 1200
טלפון  86498ירושלים.
למכירה פולק טוונן  411מודל 70
כמצב פצויי! להתקשר כל יופ
בי!  1—4טלפון .242235
למכירה מכונית ו ליאנט  69םינ•
גט עפ מזגן ללא דופי צבע לב!
"? 36.000י ?לא מתווכים נא
לפנות קיש  771421בערב.
דנו  1972 16טי-אפ טיוהד טלפון
.907328
דנו־ 16פו!«  1966הרבה אביוריט
מצג מצוין ?751492
כרמל  1967מנוע םורד במצג
מצו"! טלפון .925267
אפקורט  69שמורה היטג —
 ' 65,000ו-ראשזנה .755647
טרינץ  ,67 ,1000טסט  9-5חזו•
שים טלפון .730085
— 746211 4,500 1964 flBttrp
)פרט לשנת(.
קונטפה  1967 1300/4טגיה"פ
לנהיגה שהו" גבעתיים  .טלפון
" ?766966
למכירה טנדר פנ יו 404 ,שנת
יצור  1969עם ארגז
מצג מצוין?741154 .
פוכיתא  62מנוע פורר2,800 ,
ל"י רוטשילד  40גת-ים.
לארס  64יד ראשונה ,אוברול,
טסט ?שנה  +רדיו.03—36015 ,
ווקטהול  1960לאהד שיפוץ כל-
לי במצב מצוין  +רדיו ?צלצל
מ־ 10—8בבוקר ?טלפו! 228714
לאחר שעה .843061 ,16
סרינץ  43,500 ,71 ,1000ק"מ +
רדיו  +טפט  10חודשים .לראות:
שנת מ 9.00—12.00-מגרש חניה
??•-• : -• <, -? . « .
<ו?י  3 insבת-ים.
דא ,62 *1אחוי אונדז?? . 000 ,־
שנה ,מצכ מכני טונ 821578 ,ניוס
 844678געונ.
סינמה  1000נ'י .א?.א!< 1966
פיאט  1967 850טלםו! 727126
בשעות ) 18.00—10.00פוטי(.
חיפושית מוול  1963אהוי או־
ברול גמצג טצוייו טלפון —
 264753מי?17.00
מוריפ  64 1100אהרי שיפוץ
מנוע  +רדיו .856062
קורטינה סיפר  1600מודל  69לפ•
גית גשגת .845855 18—12
ציטרואן מסחרי  + 1964טסט
טלפי! .915817 ,915214
מבדיל! קופה אוטומטית 1971
 +רדיו  37.000ק"ט טלפון —
.625043 ,733780
טנדר ו 'ליס קומפקט? — 1968
אחרי אונרי ל טלפון .765815
סוסיתא טנדר  62במצב טוב
 2000ל" י .848423
שכרולט אימפלה  63טפט שנה
אחרי אוברול טלפון .981347
פולקפווגן , 61 1200רינולי מכו-
ניות" מומורק  12ת"א )ע"י
קפה סקאלה( טלפון  221355ונ•
רחוג המסגר חניה אולמי שוש?
נים פינת המלאגה .7
סיאט  600/61משופצת כמו חר•
שה הקודפ זוכה .34552
קונטפה  4 1968 1300הילוכים
במצג חדש .914633
פורד פרפקט  4 ,57דלתות בהז•
דמנות מלפוו .876150
מרטינה  64סופר  1500טסט
לשנה הכנפת  5הולו! )פינת
ההסתדרות  (157אגיטל.
פיאט  ,1966 85טסט לשנה .טלפון
 250036ניופ 965691 .יוהנו.

, ,,ן''I -חוף! פשכורת פנטסטית נד27
ו ו!!?!,
:יוית זמעלה לי ופ נקי עניו
 WMmmmim'mMMi JrMMfווופות פו נ א"א על טכונת אובד?
:וק או זיננו וכן  2נשים בטש?
)פוף מעמוד (51
נ:ודת טונה מאר עמו עכורות
דרושה גערח אחראית בעלת !:מידה .דרוש נהצו או נהצנית.
בתב יד נאה י למשרה קגועה — זגל עגור הלגשה ייידיפ "סטר?
לפנות לישיר ,ה רגגת  36ת"א? :Jוקפ" ,רח' אילת  22קומה ג י,
:,ולי .52170
דרוש פהת וכג למוסד גאתוזיפ •.
ירושות פוללות ומתלמדות שגיל
גבוהים ת"ו  89קוית אונו?
ד!מפעל  4קרית המלאכה ת"«
דרושים בחורים ?אהר שרות  1י לגרשמין .821868
צגאי חמעונינימ ללטוו מקצוע :
מעני! בשטח הצילום נא ?פנית ינופרת מנוסח למכונת זיננר,
אווינט קולוו בע"מ והי האמ• י ־דישה לעבודה בבית מלאכה
נים  12ת"א )מאחווי ביח"ו פי• י:קונפקצית נשיט וגאל גחלת•
?:נימיו  3מל' .612372
פולוקס גגבווי ישראל(.
מדריכה  .ממפלת לטעון י'רושיפ/ות תופריפ/ות ?זינגר ו•
דרושה
הילדות ,רת' אליטלד ד ר"ג »וברלוק ונער לשליחות" .שנינו"
:הלה־ננימיו  9ת"א'.615622 .
!
?725523
דרוש מחסנאי לחלקי חילוף יומתסרד ,ירושה «ומ ?ענודזת
עם נסיון השולט בשפת הנר• י'ר ,טלפון .286927
זירושה תופרת מומחית משכורת
מנית .820503
:1ויכה  789924עוזיאל 14 .רמודגן
דרוש בהור עפ קטנוע טילון
ביום  233336בערב ,36559
שליוזימ
"'
להעתקות שמש דרושה
למכוו לעבודה נלינינסקי רח' :,פרפוט חנ י ?וינפו! אילון
נערה
מוגז בעלי מלאכה אי 12/ת"א •דוש שליח עס רשיו! ?טילו!
|!פגות לפינחפ הלסנקי  14ת"א.
;
המעונינות
בחורות
דרושות
ה -ידוש נער או נערה לעבודת מש-
ללמוד מקצוע מעגיו בשטה
צילום או בעלות ידע בשטת זה -רית ושליתויות .לפנות :מ.נ.
נא לפגות אוריגמ-קולור נע"מ ?י:ע"מ ,הגדוד הענרי  16ת"א.
,
)מ-
רח' האמנים  12תל-אביב
יהלומים
אחורי ביח"ר סיפולוקס בניבו•
"
;הלומים!וו דרוש פועל יומית
ר' ישראל(.
דרושות מראינות מעל גיל !:טש!?ים זהזחד חזמד
אורנ''
?
 ,25לעבודה מעניינת )כולל ??.י  732260שמחח?
נסיעות מחוץ לעיר( נאזור תל
מספרות
אביב ,כפו־סבא ואשקלה ,נ־ .
רנד פרטים :נמנו! ?מחקר וירושות מגיקוריסטית וספרית
הנדתי  ,נורדאו  ,43ת"א ,ניום יזפשרות ענודה חלקית טלפון
א' נשעות  ,13—10או טלפו!  ,777834בית ,772946
:
 785787בערנ,
זירושה ספרית 'ומתקדטוח חיוד־
טרא" ניפ/ות נ• »!ות מגיקור לסלון פישת קריגי•
דרושיפ/ות
אזור ת"א ,נונרי  11שנות יוי  4רמת נו טלפון .737354
לימוד .לפנות :למנוו למחקר
חנותי ,ניודאי  .43תל-אנינ! ,
ב ימים א' —  ; 13—10ג' —|
 : 19—16ה' .19—16 ,13—10
דרוש פועל מקצועי לחיתור
)פוף מעמוד (51
נ"ר! נרינית "סימון" ,נתלת ;
כקופירייטד
לענוד
ג5טוגינת
ננימי! .825236 .27
:שפות שטיות באוניברסיטה5 ,
דרושה גרפיקאית טנצעת ?מש־ 'י «ניס גמערג אירופה .תוש הו-
רח חלקית נוגדת ויצ"ו או  iויד( .ת.ד 435 .ר" ג ?•,312
המכניו! לפנות שגי טל' 227934
פ!חת מבצע ב? מיני עבודות
ת"א.
דרוש בחור עפ דשיוז ?קטנוע ' בניו )מרזבים( אגי בא ?בית
?פנית ביורו 'עט"נו? ,בנדר!, ,לקוח ת"א והםגיבת טל' —
1
?
'?I
?249513
 30ת"א ?37730
דרוש אדם נכיר ודינמי בעל ?:וכס ראשי .מוסמר עם תעודות
נסיו! רב לגיהול מפעל מתקדם י נסיה .בהצעות רציניות ?פנות
בענף אלומיניופ ופלסטיק טל.82633" .
,
.916798

wmmMmm.
)פוף מעמוד (56

'מכירה אקורדיו!  80בס פאו־
י סיטרגי "? 750י — ? 764866
;72954
ומנתר כנף טצויי! כמעט הדש
וטיי נוונ — נרוטרייאו 846518
!מרדיוו פקנדלי 120 ,גם ,נט•
;ג חדש — ט לפוו .747255
מורדיון וולטמייםטר גרמני —
מעט הדש  120גסיפ גתודמנות
דרושה פועלת לענודות כריכיה.865964 35!0 .
דפוס " ננירץ" דת' מוא"ה 6 ,69
.611215
ן
דרושים מזכר דלק ,רוחץ מני־ ?
תהנת
התשמונאיפ,
לפנות
ניית.
_ )פוף מעמוד (52
דלק ,קרלינד .264855 ,10
אינסטלטוריפ דרושים נעלי מק־ י מכירה שתילי  .פקו נהדריפ בל
זנים
צוע .טלפון  873042גיז  7—8בערב n
.981582 ,937303
צטיריפ/ות בעלי אמביציות ו־ I
השקעה כטפית פ•—1 — 5,000.
— -30,000חמעינינינ*? ,השתלג .ב8 -
ש י(ז6י^ נחנדח י? דינמית וצעידה
) .פוף  .מעמוד? : (52,.יפני נכתב לח.ד.28463 .תל־אניב. j . ,
בפרטים מלאים נא ?צרח אל ה־ ימכירה  .פרנוסוו  28גטצג פ-
מנתב את טוועתנו זו .סודיות צ וי! פרגופוו  165מוגבה 1965
מובטחת?
ב.מצב ענודה טוב מופר תק 1י
.16—8 (03)92168
Oi VpO
,'jולדר א.ג'י.־ 3למכירה! טל'
.063—9906(s
למפעל תעשייתי נתל־אנינ —

דאון עמוד W
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לפנות תייר  1894ענוד פקידה.
"
דרושות פקידות י זצאזת צנא
?אתר  10שנות ?ימוד נא ?פ־
גזת אירינט-קי לור נע"מ וחי
האםנים  12תל-אבינ )מאתירי
ביח''ר טיפולוקס ננגורי יש•
ואי(.
.
דרושה פקיוה עפ נסיו! גהג•
ה"ח למשרה מלאה תורו ,הוצל
 61חדר  ,76ת"א .822770
דרושה פקידה אחרי צבא ל־
פומית ביטוח בדייג ,ידע נ•
נ יהול חשבונות רצוי עבודה
מפוצלת תנאים טונים טלפו!
 721386לקביעת ראיין?
דרושות נקגניות י.ג.מ .געלות
נסיו! זללא נסיו! תנאים טצי־
'ינים למתאיטות יפנות עם פר?
טיפ מלאים נזל? כתונת וטלפון
?ח.ו 2575 .ו"ג?
דרושה פקידה לפני צנא חו•
שנת ת"א ליום מפיצי לטלפן
גי! .267903 ,10—12
סקירה פנונרת ומנוסח נשלי?
מה על צוות פקידות ?משדה
מלאה לפנות ימזל טוב ,אלנני
 111ת"א.
למשרד רואה חשבו! דוושה עו-
זרת למנהל השנונות ?התקשר
טלפיו .908883
למשרד נפיעות נפ"ת דרזשה
פקידה רוגות שפות תזשנת ה־
מק ים ג?גד •910940

עוזרות ומטפלות
)פוף מעמוד (52
דרושה אשת אחואית ?פשק בית
גו"נ ,אפשו לינה .852748
מטוניו לשנור חיפושית ייופ•
 .03-764925דרושה עוזות לשלוש עו או•
יומייפ בשמע לטלפן
גע פעמימ גשגוע ,טל.03-612266 .
מכוקשת דנו— 4או מיני מיי־
כפתה-תמה ווושת מטפלת ל־5
»ו .03—932550 MB?» 67
ימים בשבוע  14.30—7טלפון
.907948

)סוף מעמוד (52
למכירה טילי! סוף
מצו יי ן טלפיו .225821

71

דרושה בתורת עפ נפיוז ב-
ט פול בתינוק ועזרת בעבירות
כימ ק לית עם לינה כניד ,אבי-
בים תנאים טובים ?מתאימה
להתקשר ?411507
מצב
דרושה עזירת בית אתראית,
 5ימיט בשבוע  ,8—13טלפון
?735482

)פוף מעמוד (50
חשמל,

 15דינם ארמה ,מים,
נזכרו ו יעקב .03-853273
דרוש מגרש דונס בהרצליה•
פיתוה או נפד-שמריהו ?לא
ת יייו .20—19 921826
דחוף ! שותף לפגוש בהוד ח-
שדו! לבניה טיידית טרומית —
.722453
כפתח תמה ע"י העיריה ,ל-
מכירה דוגם והצי 3 ,הזיתות,
בערבים .02—534414 ,03—904714

j ¤¤ m¤ m
)פוף מעמוד (50

דרושה עונדת נקיו! לעבודה
?פני הצהויים לפנות תנות
ש.נ.נ .אנדגנירול  63ת"א —
טלי ?267153
דרושה מטפלת ?תייר בשעות
 14.00—7.00לפנות נשעות ה-
יום חוץ משנתית לשכון שנינ
 10/36הוצליה משפחת גוייזס.
דרושה נחווה אחואיח ופסו־
רה לעבודה במשרה מלאת ל-
ניהול משק בית בפרטים נא
לפנות לטלפון  826806ני! תש-
עו ת  16—9ו לטלפון  226948בי!
.20—17
דרושה מטפלת ל , 8-שעות  5פע־
מים בשבוע לפנות  :פרידמן,
ה לפר  12/8בודים ,משעה .21—17
דרושה מטפלת דתית  7%שעות
עם עבודות בית תנאים טובים
טלפון .724716

גזירת ותפירה

דרוש בשב''ח אולם  100ממ''ר דרושה תופרת מעילה ל"זיננד''
לתעשיה קומת קרקע בסביבות לפנות :סוקולוב  4בי ,ר"נ .די?
ת"א — .266262
רה  .9אבירם הנח.
דרושימ  :בהוד אהרי צבא ל-
עזרה ולימוד במכונות סריגה
ותופרות זינגר מעולות תגאיס
)פוף מעמוד (56.
טוביפ למתאימים " אביב" יפו
שטיה פרסי .קאשן יפת — דת' חתחיח ) 14מול ביומ•
פילר(.
 3.65X2Hאחח"צ .842013

ws¤sm mA

ש8ר מזורי  hp nנעמודמ .56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49

)פוף מעמוד (56

.
וידוש מכנש  150—120טוו .לפנות
נ (?פינית  913351נין  9—11לפר
>' עניידר.

ws¤s¤¤m
)פוף מעמיד (53
חנות מעדניח — ממתקים מבו-
ססת ברמח־גו ,למפירה בדמ"פ.
.747081
למכירה זכות חלוקת עוגות —
טלפון  255014בשעות הערב,
כדמת־יצחק נשכ"ח ,למפירח
כל־ב ו ,עפ פחורח ,ת"ד 28063
וד*
כהזדמנות תגות מסודות במר-
כז ת"א גדמ"פ  952825ני! 7
ל 8-בערב.
מגרש  +טבנח  300.000למופד
או תעשיה .ת"א .844258
לפתה־תמאי ,למכירה טגדר גדול
 +ענודה קגיעח ,821466 ,נערנ
.907171
למסירה גמרנו ת"א תנות מנ•
שירי נתינה ,עתוניס ,פיס וצע•
צועים .פרנסה נשפע,774267 .
למכירה קפה/מסעוח נצפו! ח"א
טלפון .180,000 ,221050
בהזדמנות נשב"ח סלו! חסרו•
קות גמרנו הטונ כיותר נתל?
אגו ג  223479מ.17.00—14.30-
דרושים ננריפ ונעלי מקצוע שו•
ניפ בשותפים במפעל גדול ב-
דרום המייצר נתים מוננים .מוב-
טחים  :משכורת טונה ,תנאים
סוציאליים ודירת מנורים .וגו
שותפות ברווחים של מפעל גדל
והולד .דרושה השקעה בסד —
— 40,000.ל" י .פרטים ת.ד36881 .
תל-אכיב .סודיות מובטתת.
צעיריפ/ות בעלי אמביציית ו•
השקעה כספית מ•—— 5,000.
— 30,000.המעונינים להשתלב כ-
שותפים בחבות וינמית וצעירה
יפנו נכתב ?לת.ו 28462 .תל-אביב
נפרטים מלאיט נא לצרף אל ח־
מנתנ את מודעחנו !ו .סודיות
םונטחת.
יייכירה בנין 280 ,פ"ו ,נ־ 2קי•
מות ,יצחק שדה המסגד ,מתאיט
 P'- Sלהלקי הילוף לפנות :
אלגסגדר גי ,עליה  ,1תל-אביב,
— ,12.00—10.00 612288 . tlE?tt
" '-יי 2אחה"צ.

)פוף .מעמוד (56
"
למכירה מקרר למסעדח ע פ
ויטרינה ובר  2.20מטר נודל
יצחק שדה  32ת"א טלפון —
.35387
לכני שמוט תוצרת חוץ בוו?
טלפיו  230679דור.
למכירה מיטת תינוק ופזרו! —
ג בעתיים ל"ה .,49פז.
מגבר סטריאו פיליפם מקצו?
עי בהזדמנות  263138מי,22—16
למפמטיהאית למנירה מנונת
אדים יעוד ציוד  ,240422ננו־
?
.y
כד,זד»»ת מעדנת פטדיאופזנית
וטלוויזיה חנל נמעט תדש —
.249952
טייפ דק טגדנרנ  ,6000—xחדש.
ומגבר ליק — .908810
טלוויזיה אימפריאל — ,1.400
רדיו/טייפ קסטות —  ,350שעו!
קיר —  ,250טייפ גרוגדינ —
 .700מבחר טרנזיסטורים החל
מ־" .30מטאור" סירקיו  ,18ת"א.
;288736
טוזכ את הארץ ,מוכרח למכור
רמקוליפ םטריאופונייפ
מיד:
"בוס"  ,901אזניות ,סרטים,
טרמיפ ותקליטים ,רדיו למכו-
נית — םטריאו ,מצלמת ופילס,
מכונת נילוה ,גימדה ,רובה תת•
מימי ,שק שינה ,אהל ,רדיו נליט
קצרים — .39682
מכונת אופפט  1/8במצב טוב
הרצל  47גתייס.
ניקו!" וסט•
למכירה מצלמה
".795469
ויו נייד,
למכירה עגלת תינוק חושה הוצ־
דת חוץ טלפו! .875747
כהזדמנות מערכת סלו! הדשה
מ פוליסגדר כו לל מזנון .906545
למכירה תמונות שמז של ציי•
וים  .ישרא ל יים טלפון .846218
מקדד אמקוד במצב טצזין ונז
גמצג טוב .220447
.14—14
למכירה  2מכונות קטל
י ?
טלפיו מ.250036 19-
כהזדמנות מדיח כלים וםטיננ•
האיז אמריקני ב! שנתיים1200 ,
?"י.724880 .

רווק תרבותי  33/174מעוניו
להניד למטרה רצינית •שקטה,
יושבת בית שאינה נערת דיס•
קוטקים לפנות .לתייר  7062ת"א
אלמו  52/170אשננזי דתי בלי
ילדים עצמאי מעוני! גטתא'•
מה תייר  304גני ברק פרטי.
הול, ,עצמאי 32/175 .מפרפ —
טעוני! גדווקת נאת ?מטרת ני?
שואיו ת"ד  2935ת"א.
אימן טטרנסילנניח ביי יץ•
דים  46/175מפורר מעוניו באשה
אלמנה' או רווקה • 40—35אירו-
פאית דתיה מודרנית .טלפון —
 791757בערב.
אקדמאי  ,33/163אירופאי ,רווק
מעוגי! גטתאימה למטרה רצי-
נית חייו ) 10פוטית( ימם' —
 3727/07גאו"שגע.
תימני אלננמי גרוש מעוניו ב•
גרושה אלמנה עד  35פוטיפ
לנוגה  749061ר"נ.

)פוף מעמוד (53

)פוף מעמוד (53

??

בת

זזג

גרושה  25/170 , ,1 +מעונינת
באירוםאי אינטליגנטי ועדיו —
ת.ד 16338 .תל-אניב.
סימפטית ומסודרת מעונינת ב-
ידיד אמת פשביי ,עדי! ופ»ר•
טיבי עד  67ת.ד  435ר"נ ?•.311
צכרית רווקה  .נאת וטשכילח מ-
מוצא תימני  29/160טעוניינת
,בחוק משביי ורציני  .למטרת
נישואיו .ת,ד 653 .ד"ג.
שתי אינטלקטואליות מאירופה
) (4$/172 ,40/167פפודרות ונו•
דרות נעלות הופעה ,מעונינות
בנשואי! עפ נ נ ר ).נ י ל א י ,52/58
 (45/52תרניתי ,הגו( ובעי עמ-
דה .תשובות בציון פספר פיפון
לת.ר) 29628 .פרטי( ת" א.
רווקה  33נחמדה מפוררת מעונ-
ינת בנחמד רציני אפשר גרוש,
אלמן ,עד ? 42נתונ ?מעריב חי•
פח למספר .491
גרושה  23/170נאה מעונינת ב?
מתאיפ — ללא מתווכים ?נתוב :
סניף "טעוינ" שד' רוטשילד
 33ת"א ,למספד .8382/6A
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)סוף מעמוד (53
להשכיר הגויות במרגו
תקוה גשג"ח טלפון .919555
כשכ"ת וגדמ"פ חנות  20טייר
.731876
למכירה גניו 280 ,מ"ר ,ג2-
קומות ,י צחק שדה חמסנר ,מת-
אים לתנות לחלקי חילוף .לפ-
נות  :אלכסנדר ני. ,עליה — ,1
תליאניג ,טלפוז — 10.00 612288
 221459 ,12.00אחה"צ.
•
כפתח-תמה חנות למכירה ג?
מקום מרכוי טלפון  918652בערב.
פתח

למכירה מוני! פהיצה מסיננן לחוג אינטלקטואלים-יות .,מנוק•
מעץ בולל שני ארונות בר — שים רוקים דתיים אקדמאים —30
• .40ת.ר 29390 .תל-אגיג.
.772993
פפה  3מטר סלונית  3כורסאות מפגvפט צעיר עורו גיקורי גית
שולה! מרובע ,ספה כפולח ב־ ננית הלקוהות ת.ד 36397 .תל־
אנינ.
מצב טוב  912846לא בשבת.
למכירה ריהוט :סלוני  ,הדר
אוכל ושינה ,מזגן ,ביא ליק 77
דירת .3
כהזדמנות למכירה ספה ושתי
)פוף מעמיד . (52
כורסאות בפננוז עתיק ,לפנות
יו לפ ,נחי םפרפו! רחונ דכ
הו! — הרצליח ב' — נמשו מועדון צילום ר"נ מודיע ע?
ערנ שאלות ותשונות ננושאי
השבח.
הצילופ עם מד הוף שיתקיים
למכירה ספה ינורםה חדשים ל־ ג־ 19.2.73ג 20.00-ננית יד יג•
)סוף מעמוד (53
כשכ"ת משרד מרוהט  .. +טל -נמרי  1850ל"י טלפיו  .868565נים ר"נ .חגניסה לני.
לרגל נפיטה סלון קטיפה אמרי-
פון כככר המושבות תל-אגיב
? קאית נברשות קריסטל צי ני —
טלפוו  56225לפנה"צ.
ציורי שמן ארון פורמאיקה ל-
כככד מסריל!  !9ק"א  mחד־ ילדים ,הנ? גטצב חדש ועוד,
רים ?מגירה  +טלפיו גו יאיר .ט5פי! .852906 ,611346
 1—2-4חדרים ,מרגזיים ,מו•
תושב זמני מאפריל
רמייס!  +טלפוו ,כניסה מיי -ן
197%
דית אפשרי מרוהט טלפון | 623955
להשכדד! .נשב"ח — משרדים 350
"
ממ"ר עד  2000ממ"ר י 4-חדרים
) , .,פוף ..מעמוד,: ? (56..
ברחוב נלפוד ' + 4טלפון .מלפון
פטר אידי — ? נוריפ יפים עפ
?624183
?מש? תעודות טלפון .944361
 5הדדיס נדו?ים ?השכרה
דדים ע"י מו גרבי .55343 ,59487 .גורי נוקפר גזעיים תעודות
אפ.סי.אי
—
חודשים
VM
.
.913823
למכירה גורי קולי משונתיפ +
תעודות — .04-85973
)סוף מעמוד (50
רועה גרמני לגו מיותר במינו
כשכ"ח  2מרתפים  60י־ 40ט ייר  500ל" י — ?926526
גיל"!  19ת"א  ,826282 ,236131הטה גרמני יפה בו  9שגועות
להשכרה מחסו  12מם"ר גרת' תעודות — .772552
לכתוב בעברית או
למכירה נורות קולי שחזר +.
נר־כיכבא  36ת"א — .289940
איטלקית
תעודות  766211משעה .2.00
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)סוף מעמוד (56
,מכונת ככיפה זהר במהיר לפני \
|
הפיהות עד נטר המלאי מאיר

)פוף מעמוד (52
אממר  9קונ מצנ מצוייז למני?
5ןתמטיקה פיזיקה לננרות ולנ־ רה ריינס  3ת"א שחד.
ן!ינות מיון לטכניון  — 286353מקרר אפקוד במצב טוב נתן•
!
נ:ערב.
רבי עקיבא  41בני ברק.
דטנות .229936

מח3ש לשנה 3ית
או דימנ סטודיו
גמר3ז הארץ
ממורת דירה
מרוהטת גרומא
או תשלוט
גהו"ל
DORETTI
Mascagnl 7 Roma,
Italy.
Tel. 8310562.
פרטים נוספים ,שושני
טלפון  942430ראשל"צ
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 4yaחדרים —  140מ"ר ברוטו
קרקע פרטית
 3קומות על עמודים —  2דירות בקומה
מטבחי פאר
הסקה מרכזית ,טלפון פנימי והכנה לטלפון חוץ,
גז מרכזי ,אנטנה מרכזית לטלויזיה
חניה פרטית לכל דירה
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העתיקה

 -זימת מרוהטות

דירות למכירה

 ?11310לקבל
לתצוגה
 1מ 3י ד ה
I
* תכשיטים
מטריים

כהדית יובל  2וחצי  +הו? .דירת  3מרוחטת קומפלט +
ארונות קיר ק.ב .ט לפוו .525137י? משק בית מוכן לחצי שנח .פרי
דירת  3חדרים חדשה לכניסהו בריי ל  28/15קרית יובל.
טיידיתו 231124־ 6—4 03ובשבח

דירות להשכרה

־:

קטנועים

 2חדרים ,ברחוב ברו יל ?101/2י
ירושלים טלפון  055-21673עו
שעת  07.00כערב ובשבת (M-66897

 S0Oלירות בלבד! לטברטח ,i960
טסט ביוני .טלפון .65750

[m*n wj m

* דברי קרמיקה
* מלאכת מחשנת
 4חפצי נוי

הצעות עבודה

;הוף /3ע3ווד V0ij

דירות למכירה

דחו!ז דרושח מטפלת  8שעות
 400לירות ,כרוטטד0 .,ל' .511891
דרושה חניכה לעבודות פסיל
רות לפנות לצמ רת טלי .728888
לחברת גניה ארצית דרוש מנו• ־
פאי למנוח נייר )בנר( לעבודה י
באיו ור חיפה נא לפנות לנב'
אהובה  668161בשעות העבודה?
דרושה פקידת עפ נסיו! לקבלן
בנין טלפון ,643605
דרושה ספרית לטפפדח »אניה"
קדית חיים אבדבנ?  ,81טלפון
?727075
מנהלת חשבונות לחצי יום ב-
קרית חיים  +נסיו! נלבד
טלפון .722917

כהזדמנווו לידה "0 + 2א air
משכנתא נוחר• ס"א ש"י עננו!

? ,7/6ו1ווגאי.
?
בקרית-כיאליק  2Hחדרים 67
טט"ר הדבר ,שיפורים  +נינה,
פנוי בעוד שנה בערב ,ניינר,
&ר• ויצמז .73
קרימ אתא ע" י 'טניט נזזזדט•
נות נדידה5 ,פני פיחות  3חו•
ויפ  +פ"א  725935רחוב אינ־
 !"ptrיוספט? J6/16
בקריו! אתא ג 2¥טופםת טגו־
רד! גינה הרצ/67 6/5א' 724213
נ 5יום 8'0עה ' 16.00שבת נ?
 2חורים  +פ"א אחרי שיפו-
ציס נ?5ייט גקרית אליעזר —
.528606
למכירה דירת  3חדרים ברחוב
אוטונר פ?נ  ? ,28פנות ,עו"ד
טנחם ?ו ינטה 0ל— 664534 .
,660830
_ _ _^ _ _
 3חדרים חדשה נדנ שטות —
דחי הפדחיפ .נ >11טרחינ 75.009
 20.000 +משכנתא  252068נערב.
דירה בת  3חדרים ברחוב דפנח
סביניח ק .ביא?י>ן אפשרות 0ש•
כנתא .719716 725591 .?B
דידה חדשה  3%חדרים דרו
עכו קרית טוצתי! כניסת מיידית
?726170
דירת סוטה בהדר ! 3Mטסו דרת
נוף  661277 110.000אחה"צ.
דירה  3חדרים «טי 5זו5ה ,32
ברמת שאו ,5ט5פוו — 526309
בערב?

מכוניות למכירה

כהרית שפרינל 2% ,חדרים +

ארונות קיר פינוי מיידי 15.00-0
?0פון .534198
•
כדמת־הדר ,דירת  3חדריו! +
מרפסת ס נ ורה טל0ו!  84675מ•י
.16.30

דירות מרוהטות

 3חדרים צשכ"ח פ5ם"ת ;— 31
ברוטמה ט?פוו .223490
להשכרה  3חדרים מרוהטים ב?:
כת גלים ט?פ1ן ,04—527438
•
דירת  2חדויפ טווזזטת DIP־
פ?ט ' בכרמל צרפתי ,85489

אופל  57טסט באוקטובר טלפון
 669487טשעח .16.00
הילמו  50מצב מצוי!
 1,200ל"י
י
טלפיו .04—661491
פיאט  1966 850טפט לשנת צטי?
נים כסויים ושפורים אחרים ב•
מצב מצוין .245574
פורר אסקורמ סופד .חו"ל 1300
 ,1969יד ראשונה  +טייפ ורדיו
סטריאו טלפון — 04—235562
 03—852918בערב.
אאזדי  75מודל  + ,71רדיו
מצב טצוין  23,500טלפון ,241771
קדט  1968טסט ?שנת רדיו —
 16,800מלפון ,223490
פורד אםקורס מודל 4 ,'71
דלתות למכירה במצב טצויין
 18,500לי רות 0ל' .718348
למפירה פורר קודטינח ,1600
מודל  52,000 ,'71ק"מ טלפון
 255170ניתן נם ?חתלפח במ-
כונית לארק  ,'64 ,'63או .1965
חיפושית  ,1500אוטומט ,1969
 62,000קילומטר טלפון ,89601
פימקה  1000נ' י.אל.אס 1968 .יד
ואשזנה טלפון ,234704
|
ממןורי מונטנו  70.000 1969ק"ט
יד ראשונה הנה כת טפט אוק•
טונר טלפיו .245255
פיאט  1964 600מנוע  1968מצו•
יינת טלפון  717765לא בשבת.

חדרימ מרוהטימ כיקוש מכוניות
חדר מרוהט על הכוט 5בניטה
נפרדת טלפון .87467
'
עסקים
?ןטנועימ
בהזדמ';

מכולת  +מחסו בדמ"פ
נות פרנסח בשפע ,מסיבות

. . . J8aa5.,HB?B.,WK .

מכירות

כהזדמנות מכונת חישוב כיס

היות כית

קולי זכר ב!  3חודשים
•  +תעודות .669903

[
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ן ל" דושלמ* ן
ה >שר
י
לתיירה אגדה
ו| סיכת יהלומיפ
 fבצורת 8רה'j' .

ןוןן י
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1

.

רק אמנים ואומנים בעלי
רמה מתבקשים לפנות :
אל :ת.ד 23048 .ת"א
עבור :גלריה.

מחלק^ מימזל תלמידיש
המשדר לקבלת תלמידינו

בית החלמה
מפואר

רישום מועמדים

בהנהלת
האח שורץ מאיר
מציע:

לשנו! ומייוודים .חשדו )(1973/74
'0ח" 0ביש ד n ,נאד!  Mחשדו )(28.2.73

וזשגוות י8ואית מתמדת,
אמירת חמה ויתס אימי,
אופל מגוון ז9שד.

מתאבלות ב9שו« לבולטות  /בתי-ספד:

גאומ"יעלןכ" :

לפנות :
ו

ו־ ו '';

וווו

לם ב"דה I
Ii
.iiop'iiO.
1so ^iiyj
9
שגת ייצור $70ו 1I
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1

נסצב
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ל מכייר ה ;

ל>»8ג ק '8דליה
"
טל' 04-993277

חקלאות

רפואה
מדעי הרוח
רפואת שיניים
חינוד
רוקחות
הכשרת מורים
>תעיית הזראד(
'
מתימטיקה ומדעי הטבע
י
מדעי החברה
,
מדע שימושי וטכנולוגיה
*? mMmmMmanMmMmmKmvmNmmmmKmHmMmן^^^^ """™-
»555
^»
סוצי
ית
עבודה
^tPBaaBBOaDB BBBBB II
הוראת המדעים
מנהלים
הכשרת
^
 :מצא >>לד»ך I
חקלאות
למרכזים קהילתיים
שעשוע ?
» liH/PnimrM ' inirt
והבית
התזונה
מדעי
®
משפטים
בחנות
I
®
I
הנהלת חשבונות
־
1
 ® Iפקידות ו!0כירוות ® I
קרימינולוגיה
םפרנות
בעלי תעודת בגרות ישראלית או מי שלמד במוסד להשכלה גבוהה בארץ שנד .אחת  ® Iניקוב יI ® .o .3 .
לפחות ,יפנו אישית או בכתב ל"אקדמוך ,ח.ד ,41 .גבעת רס ,ירושלים  91999ויקבלו  • 1כתיבה בנוכונה ®
 « fסודרי ודבי ג'נ"מ ?
מדדיד לתלמיד החדש" וטפסי דישוט תמורת — 4.ל"י )ללא גירוף המחאה
את
ד־"
על הסך הנ"ל לא יישלח המדריך(.

J
M

חיילים כשרות וזוכה יקבלו את המדריך ח י ג פ ,אישית או לכתובתם הצבאית.
בעלי תעודת בגרות שאיננה ישראלית ושטרם למדו במוסד להשכלה גבוהה באת,
יפנו למשרד לתלמידי חו"ל ,הר הצופים ,ירושליפ .95621
מועמדים חדשים או מחליפי פקולטות המבקשים להתקבל ללימודי תעודת מוסמר.
מתגקשימ לפנות לייעוץ מיקימ למןגיתיותי^.דווגי-0ד,פקולטות.
מלמ^ האוגיגרהישח העברית המבקשים להוהיף/להחליף תחימ לימודים יקבלו ספסים
במזכירות הפקולטה או במשרד לקבלת תלמידים.
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במרכז הכרמל
למכירה

ם ד נו אה

למכירה

ביומר לרופא שתייפ
לכתוב למעריב חיפה
למספר 488
למכירת
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ודברי שפורט ?
בסיטונות זליהיזייפ 5

' ?הפתעה" להזריט""""
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!י• למווש"ה למ לאנה nionnii
•
®
להשכרה בשכר חדשי.
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דחי דוטאמ 6
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232674
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?
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|  Mיחי ? מרדכי בן הלל ) 10פמ 1בן יהודה(
 \.י טל 526215 .ירושלים
M

M

טרקטור i

^k
ITI
!{[,1

י> 411 0מודל 196$
3מצג מצוין.
לטלפן בשעות הערב
.03-955375
מעונין

CINCINNATI
א[DECKEL :

לחג ו ה יד ו ע ה

M

דדוש בירונטלים

H

 ¤באיזור המשולש המסחרי  /שטה של W& 100
®י עד  200ממ"ר להגות  +משרד»W — 0
 mאבשרי הלק בגלריה או בקומה שניה
^|

ממים מ־ 400ממ"ר עד  1000ממ'יר בקומות בי דגי•
& M
"י
ישנה מעליה שרותים עד  1000ק"ג.
באזור התעשיה דוממה מול בית"הרושת אמקור רהוב אהליאב M [ $
פרטים לפנות טל .בשעות היום  02-86724ובלילה M ® 02-533835

מקניה או בדמ"פ

 IIן

לפנות :טל 02-233547 .ביום — או
טל 02-36606 .בערב ,ליאור

m
M

למכירה

iSi
|
|g

ג9וגח גו ילדים
דמי
אמח"» 8ד-»4י

בסביבת דמו! א»8ול
המעתעיס יתקשרו
לסל 80539 .ירומולים,
בשעות  8—1לפנת''צ

'•» tuia

.

£MI,DB''aven

זוד-קימו

 1ווברוז למדסוז זולובנץ 1 cmn

! ? 7rrsm ma
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*  ivnnנפרד
 oתכנון «?1yn
 Iפרמיפ חיפה הנביאים  20טל' g04-?2642s ,04-642593 ,520808
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למכירה בהזדמנות

 35קוב6-"8 ay ,
אטמוספירות וטגק
סזלי.

 .1משרד התחבורה  /מינהל התעופה האזרחית

דרוש
מגרש תעשייתי

גיר וילסון 1971

כהזדמנווו

ו!!?!?MWIIIWMIIBmill
למכירת

DID

לייחד

מודל »» asms ;1947וץ.
ל»ות 91263 ,91174
נתניח.

 .3ההצעות כהתאפ לנקוב בתנאי המכרז חייבות להגיע עד ליומ 28.2.73
כשעה  09.00במעטפות פגודות לפי הכתובת:
ועדת הרכישות המרכזית
מינהל התעופה האזרחית )חדר מפי (5

J BKZJ !U

ש*נ»ם

*יוד מודרני וחדיש
לקומות ?כועיפ.
פרטים :טל057-3581 .
בשפות :צרפתית,
רומנית ואידיש.

nB,n M-233701
הזדמנות

להשכרה בשכ"ה
 4חדרים

משא> ת

לקונפקציה ,למשרדיב
או לפיטונות.
לפנות .285059

דבל  +חייבר
שנת  ,55טסט לשנת
מודל 43 B
»לפמ *דיה/מי 775184

על יד דאר אלנבי

B1gN00NBBMMt1wMi|ffHSHfHBflBfiB

להתקשר טלפון:
.057-4173 ,057-6504

I

בבית הנתיבות שבשדה תעופה ירושלים
»mrm
 .2המעוניינים יכוליפ לקבל את תנאי ממכרז ותנאי החוזה שעל הזוכה במכרז
יהיה לחתום עליו אצל מנהל שדה תעופה ירושלים )עטרות( בימיפ
 22 ,21 ,20 ,19 , 18בפברואר  1973בשעות .09.00—12,00

אוטומטית 1970
במצג מצוין
«73S7

ממן זיזל

|

ומתן שירותים אחרים הקשורים בנקיון והיגיעה,

לפנות מחלבות רענן
קרית־אריה ,פתח־תקות
טל' .783980

משאית
ל" לנד

?מכירה

I

הצעות לביצוע עבודות הנקי!!

אופל 1T¤ P

 1,000מ"ר בערן
 •nmיו ממעגיר —
קרי* מטלון
לפגות :ת.ד 11086 .ת"א

משדד התזזבודה
מינה* התעופה iPiraiNiii
מ ב ר ז מס' משק 100/72

טלפון 828988

H

HH

אננ* נ!»נ 1 ® ® ® © ® $ ® ® ® ® ® $ $ © ® ® ® j

ב^שוזןת נ1י:0

• גז מה3זי n«m

ברח

g|j

גוף מקסים

H

מועדי מרישופ לשנה א' שלעיל חליפ זנל כל המועמדים

משוכללת והדישה

 (1בצפון ת"א ברחוב שקט
דירת לוקסוס  3חדרים,
ק"ג ,מעלית ,הסקה,
חניה ,מראה חו3ש•
לגמרי.
 (2מגרש בסביון 21 ,ד־
גפ ,אדמה פרטית.
— 250/000.ל''י

»lll

ran

BU

£ *aמ nl

Rfin

WM

גא לפגות
ן
לחברת תנופה בע"מ חדרה 9
טלפון I ,24086 ,22986
I
בשעות אחה"^

.r1.
.

§!!!11

rail

SHI

3P1 % *% ^ *If

Irani

|i
||

כע"מ» "
גזישלמד .פ"ת ' }
צ'רניחובסקי  1טלII 911565 .

דרוש מדריד ?נידול הודים
המעונינים יפנו לטוכירות 0ו־
שב נהלל טל' .065—66028

!' .,

j

M

למכירה מכונות כביסת ניד
מטיס בה1דטנ1ת .729093
ופטינגהאוז אוטומטית חוץ —
אמאיי?  500ל ירות 533854 ,בערב.

מתווך באום
אלנבי ,108
621127

:

אהרי שפוץ כללי ו

 [,מכונות כביסה

רניטלית 235781 runn ,בשבח.
י
תנור חשמלי אפיח ונרי? טל'
.224538

כל תקציב הוא טוב למרסום — מת«לא — אן זח גגון.
שאל לפרטים בפרסומ 3ן*גאי 0פסג' רסקו חלל 23
טלפון 227222

שונו " so

מטוניו התל טתודש אפריל ב•
פריטולת  1969לצלצל .04-528862

ברי•י הונדה  306הפורט 67
?342326 !1B?a f "\3a

Jiia^ibra m3mn

הדש
»זוו מיוד ה«ל80רוני
שבכיוון•!
הדרכה ויעוץ חינם לכל
הפוגה טלפונית.
פניה ומכירה ידאור,
ככר מלכי ישראל 19
.222435
I

מכירה פומבית
של החלתה  43בכוש ,6376
שטחה  902טמ"ר
 .גפוזח־תהוה
החלקה הנ''ל תועמד למכירה
פומבית על־ימ מנהלי העזבון
של המנוח ריימונד ליטוינסקי
1
ז"ל ביום חמישי ,1.3.73 ,בשעה
 ,17.00במשרדו של מ .בעחם,
עו"ד ,ברחוב השחר  ,1תל־
אביב .כל מציע יידרש לחתום
על טופם־השתתפות ולהפקיד
שיק בנקאי על  10%לפתות
מסכום הצעתו .מנהלי העזבון
לא יהיו חייבים לקבל את ה-
הצעה הגבוהה ביותר או הצעה
כל־שהיא .הגשת ההצעה לא
תקנה למציע זכות כל־שהיא
אלא אם ובמידה שתאושר על-
ידי בית המשפס .מנהלי העזבון
שומרים לעצמם את הזכות לב-
טל את עריכת המכירה הפומ-
בית או לדחותה לתאריר אחר.

A

או לשימן בתיבת ההצעות בכתובת האמורה לעיל.
כל שינוי או תוספת שייעשו במסגרת המכרז או כל תסתיגות לגביהם בין
על ידי תוספת בגוף .המסמכים ובין מכתב לוואי או בכל דח־ אחרת ,לא
יובא כחשבון בעת הדיון על ההצעה כאילו לא נכתב ואף עלנל לגרופ
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 .5משרד התחבורה לא יהא חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעמ

לחברות הובלה לבעלי מוסכים ן.
ולבעלי רבב תוצרת ליייילנד
גרשותגו מלאי גדול של הלפיפ מקורייס לכל סוגי וגג ל"לגד,
בכלל זה ליילגד פרייטליין .וכמו כן גרשותגו מהזירי שמ\
תוצרת הוץ מכל הסוגים לרכב הנ"ל.

רכבל — מסחר רבב וחל8ים גע"מ

רח' קבוץ גלויות  24בנין מרכזים ת"א,
טלפון 826111
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ן
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מקום פנוי
במפעלנו

ן

 n'tumנינו

ן

י מגו ק1ד0

r

? Iגעידיטוצווידות
בבל חלקי הארץ
המעמימים יעברו תקופת הכשרה
לתואר מדריך מוטמן וישובצו.
להדרכה במשרות מלאות
בכל הלקי הארץ.
בתקופת הסמינר תינתן אפשרות
להשלים את בחינות הבגרות.
שכר הלימוד ימומן על־ידי המוסד,
תמורת התחיבות
לשנת עבודה ,בשכר.

 § 1בעל נסיון.
ן  1למהלקת פקוה הזמנות
I
| ועיתוד מלאי.

I
ן
'י ¤

©
קבלת מועמדים בבל יום רביעי ,בין השעות
 ,8—13במרכז הנוער העובד והלומד ,רחוב
החשמונאים  ,91תל־אביב ,טלפון 267246
או ,267241

למחולהה הפרמצבטית
למפעלנו בנתניה

^

ן

I

י

"

m

דרוש

 Iשים לפנות למנהל כח אדם ן
י  .ן ונ.ד 34 .נהריה ,או טלפונית I
§
" .(04) 92424 2
I

== י

8
ן
ן
I
j
J

IM^TT-7

דובר אנגלית — ערבית רצויה ,ובעל
בתב הסמבה לניהול מוסן.

דרושי "ם

I

יודעי קר1א וכתוב עברית
לעבודה במשמרות
לפיקוח על שער מפעל
באזור תל־אביב.

[

—־־־—

.1
I

a¤ gm

תואר שני בניהול ,נסיון של חמש שנים
לפחות בניהול יחידה גדולה ,התמצאות
במערכות מידע למחשבים.

?  0ל9נוונ :טלפון  234887 !230019תל־אביב8
H
או כערב  234585תל־אביב.
H

111

0.!1יפנ1ר
pavw l v n

(Ij lll

 9המועמי 0,יפני לת־ד•  2223אשדיד1

ד ו־ושים

טטאי התקנה

un-iT pS
tl

לכל רחבי הארץ
לפגות ת.ד 2623 .רמת־גן
ס ו ד י ו ת מ ו כט ה ת

דד in5דכז.

חוזות טרקטורים
וכלים חקלאיים לתוז1ה
המשרתת שני מושבים
על המועמד להיות בעל יידע ונסיון
בגידולי שדה והפעלת צוות עובדים
בשדה.
מועמדים רציניים יפנו בכתב בציון פרטים
אישיים ונטמן קודם אל בר העמק מושב
בלפוריה ד.נ .יזרעאל_ .

לחברת סרטים צעירה בת"א
דרושו; מזכירה
יעילה וגאה בעלת הוש הומור
שליטה בעברית ואגגלית.

למות בכתב ת.ד 6555 .תל־אביב
במקרה הירוס טלפוו 224263 ,223786

סוג א'א'
לעבודה במכונות ;מכונאי( וכן לעבודה
על־יד השולחן • תנאים טובים.

לקביעת ראיון  -נא להתקשר לטל? .03-260111

טל 744374 .בשעות  10-8בערב.

י
הכישוריפ  :פוג פ>ן8ון!י ד' ומעלה; ,פיון נעכודת
עצ3אית' שלימד ,כאנגלית ובעברית.
בפרטים מלאים בולל השכלה ,נסיין מקצועי,
גיל ומשכורת מבוקשת נא לפנות בהקדם תוף
ציון ־ מספר טלפון לת.ד — 20115 .תל־אבינ,
עבור מנה"ח.

?

?

סוג ד' • בעל נסיו! בעבודה

בפרטים מלאים נא לפנות לת.ד 545 .ת"יא,
עבור מנהל חשבונות.
J

.

אזור התעשיה החדש פ"ת.
טלפונים •913129 ,911556 :

?
?

ד ר ו ש ים

למפעל כימי באזור חיפה

דרוש הנדסא* ב*מ>
ע 0נסמן »ל שנתיים לניהול ייונוי

I

ידיעת טובה בעברית,
אנגלית וצרפתית

רוזברה קבלנית .בבאר־שבע
יד ו ש י ם
! .מנהל חשבונות ?נצמאי,

irinia

עם נסיון של שנתיים לפהות.
לפנות ת.ד 16018 .ת"א.

וחשה מונירה
נא לפנות בכתב לת.ד 4353 .היפה
עבור מספר .378

למשרד רוא>־חשבו1

לפנות לטלפון .04—723696

בפרטים לפנות לת.ד 1509 .חיפה.

דרושים:

דרוש ם^הל
חשבונות צעיר

I
DVMI .* 1J
י *!!ס^ויםי מנונא יש ?
י * מסגויס ־ רתכ"ם
||1
? לפנות :גרשון פאגלין ובניו גע"מ

אהרי צבא
עב נשיון הדפסה במכונה להנהלת חשבונות.

[
I

בעל נסיון גנהול כרטסת־ מלאי,
הנהלת השבונות' ,ארגון משלוהים
וקבלת הזלזנות.
על חמחפנאי להיוינ תושב חיפה
ונעל המלצות ובטחונות.

לעבודה זמכיוד דרדט

?

I

'x mrm mm

•
לפנות בכתב לתריםול בע"מ רה' נודדאו  14חיפה
בציון קורות חיים ,נסיין ודרישות שכר.

ן
?
?
8I

?B M? H MB M

דוושה פקידה

לפנות ־854695 — 855992 .

ת.ד 44519 .היפה למספר .10

שעות עבודה 16—19 ,8—13

לדנאד בע"מ

אהרי צבא ,התקדמות מובטהת
הסעה למפעל והזרה

9

הדפסות .שלפוניס

גי סיו

ו .עובד* מתכת
 .2רתכ>ם

 finoi raשולד

עבודת משרדית
j
־

באזור ח>פה
דרוש

11ה!ל ninaui

דרושה פקידה

!ן ד ר ו ש :

ד ר ו ש ים :

:

)לא כולל הדפסה(
גא לטלפן ל»*םר  525712או  526636ידומילי8
ולגק»ו את יוימ.

לחברת שיכו! ציבורית
J
|

B

I

ג• ' nTpa

I

י הכישורים הדרושים:
 3 (11שנות נסיון בעבודה כלכלית.
A
B
?  <2בוגר מינהל  .עסקים ,אפשרי גם
מועמד אשר טרם סייס לימודי I
הכישורים הדרושים:
|
I
מינהל עסקים.
רשיון נהיגה בר תוקף למעלה משנה1! .
?
גיל  ,24—21התמצאות כללית ברכב.
גא לפנות בכתב באנגלית אל "הרץ* — ן המעונינים יפנו בנתב תוך פרוט תולדות
 .חיים ונסיון לת.ד 7037 .תל־אביב ,למס' .15
י רהוג קרליבך  ,10תל־אביב.

ו חשים !גוי בניין

w¤¤m¤¤¤¤¤¤

< איש אחזקה

|

•

<עם נסיוך :של  3שנים ומעלה .רצוי : . :
בוגר בי"ס מקצועי או קורס מתאים.
לעבודה מגוונת של חרטות והרכבות
אבי טיפוס.
המעונינים יפנו לקביעת ראיון לטלפון
 04—233378או בכתב ת.ד•  242חיפה.

לעבודות משרד

©
נא להתקשר:
טלפונים  640656 ,642518חיפה

להרכבת תנורי השמל וגז זבו'
עם  5שנות גסיון

,ןווווו E 1W11

חברת קומטרוניקה בע־מ

I

? םםגר־ ר תד? '

רצוי נסיון בטפול בקונביירים , ,עבודות
מסגרות וציוד פניאומטי .בעל רשיון נהיגה

תנאים טובים למתאימים

I

חדנו-ם ס נד

למפעל בטון בירושלימ דרושים

 2עורסעת.
>?  .פק>דה להנח"ש

I

דרוש

סודיות מובטהת

י מנהל ממדות
עם ידע בח^ננל

ן

סודיות מובטחת

|

לחברת ייצור מו3קד 0בחיפה

נא לגמת מציון קורות חיים ומשכורת ממקשת,
למ.ד 1736 .ת"א ,עבור מס' .79

דרושים

ד ר ו ש ים :

I
J

למפעל גדול ברמוגיגן

'I

©
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j

 .2 jדרישות התפקיד — השכלה גבוהה,

ן

סודיות מובטהת

לפנות ת.ד 242 .היפה או טלפון 535245־ .04ן

תיאור התפקיד — אחראי למעהל
הסבריה ; קןלל ניהול תקציבי ,ניהול
המנגנון ,נוהלימ וסדרים ניהוליים ,אחראי
להגבלה הנימולים של המיכון.

.4

I

^!

 .עם נסיון קודם

.3

בדבר פרטים נא לפנות אישית ל אניה" ,
"
דרך השלום  ,10תל־אביב ,טלפון ,36357
מחלקת כח־אדם.

H
m
H

^ג עם נסיון של  4שנים ומעלה.
עצמאי ובעל יתמה.
* למשרה מלאה של ניהול
* אדמיניסטרטיבי של החברה
וניהול חשבונות.

עם כרטיסים מגנטיים

דתה — בהתאם לכישורי המועמד.

תנאים טובים למועמד המתאים ן

עצנוא'

'מעילה לנחשב

בתשובה — יש לפנות בכתב למחלקת
כח־אדם ,אוניברסיטת חיפה ,חר-הכרמל.

בוגר בית ספר מקצועי או בעל I
נסיון בעבודה מעשית בצילום 1

 Iלחברת ה!נד0ה בחי3ה

 nWw\NATKNALE 1בס־יוגל I

סגן מנהל ה י ספדיה־
לעממ נ1עה>

נא לפנות לת.ד ,8 .באר־שבע )עבור מנהל<

 .1מנהל המפעל
 .21מנהל *1צור .

ן

טלגון ,624327 :ת.ד 987 .תל־אגיג.

I

הצעת מכרז

עם נסיון קודם בשטהים הנ"ל
למועמד המתאים מובטחים
תנאים טובים

דרושים

§
ן
ן

לעבודות הבנה למהשב
בעל השכלה תיכונית
ר צ ו י ב ע ל נ סי ז ן .

|^ יו3י~ח ישראלירב לבטית p'va

רצויה בעלת נסמן בהפעלת מכו־ 1
נת נשיונל .אפשרות לעבודה ן

ך רו ש

I
1
I

I

I
j

* הנדסאי  mלתש!
* טמאי/ת בנץ לתננו!
naany
* nnpnaoip

צ  Mיי ד
א!חדא"

?ן

לעבודה במשמרות.
בעלי כישורים מתאימים יזכו לתנאים
טובים? .כות קדימה לתושבי אשדוד,
והסביבה.
המעונינים יפנו לת.ד 2223 .אשדוד או
ישירות למפעל למח' כוח אדם.

ן

71 111111

דדוע*: :,מגהל?..
מחלקת גוז אדם

ן למפיע־ל בפרס

I

ד1וש!

 .1מכונאי וע ד"1ל
 .2חשמזאי תעש !!,

נא לפנות בכתב עם פירוט נסמן ותול-
דות חיים לת.ד 522 .תל־אביב )עבור
המחלקה הטכנית(.

נא לפנות בשעות הבוקר רח' יהודה
הלוי  131תל-אביב טלפון .225571

flnnnra1

a
י m

אשר יטפל בהפעלת צי רכב קטן.

למ3על מתפתח בבאר-שבע'
I
j

מועמדים מתאימים יפנו בכתב תוך ציון
כישורים וקורות חיים למנהל המנגנון ת.ד.
 2077רמת־גן.
— סודיות מובטחת —

למפעל "שנ3רוסט" באשדוד

למוסך גדול

smimwMi
Jfs

למשרה מלאה ,בגיל .30—50
יתרון יינתן לבעלי נפיץ ' במכירת ?ונפלןציה
בירושלים.
תנאיפ »ובים ואפשרויות ?ידום לאדם
המתאים.
1
I
סודיות מובטחת
נא לפנות בפרטים מלאים לת.ד1 6510 .
H
ירושלים ,עבור "פופן".

SUNFROST

" י  B9מועמדים מתאימים מתבק• 1I
י

1
I

@ תאור התמקיד :תכנון ופיקוח
על הייצור הפרמצבטי ; ניהול
צוות עובדימ.
הכישורים :הכשרה אקדמאית ,עדיפות
למהנדס ייצור או לרוקח תעשייתי ;
בעל נסיון בניהול צוות עובדים.

ב"דונוולים

11

 Iמפעילה
I
דרוש מייד
ן למי1י מחשב I
nmm pio
 Iצלם אופסט I

 .דחום מנהל

ן לעבודה ו DJJנוער

 1־ בש־ בי"0
§ מקצועי

ן ןן

• לחברת הלבשה ־גדולה וידועה| למפעל גדול בתל־אביב I
הפותחת בקרוב סניף סיטונאי ! דרושים:
I
 W II " 3ל יי Q

ד ר ו ש ים

לתפקיד עוזר לתמהירן
דאשי.

ן
1.

"??'?? 1!?,,sfffflByffSBgי "!י ? ?Mffffff*!1!r"1'!1s? w^^,ff 1y*?... i!f

בא בחשבון גם לחצי *ןשרה

 .2 .מזכירה כתבנית מנוסה
I

 .משכורות כהתאמ לכישורים" .
לפגות לת.ד?  29367ת"א.

" IAהודסח " !ונודיםי' I ' , -ן י למק" ך ה
.. .מסל י 0נד"1ו 'mf sm

בשנת היב''ח למדינת חוגגיס אנו גם את

חצ? היוגל להקמת גווסדנו
לציון המאורע ייערך

כנע בוגר"ם :

 vרמת"אשבול
ירושלים

שלהו נא בהקדם אה כתובותיכם אלינו,
וציינו את השנה ,את המחזור ואת המגמה,
שבה למדתם .אם שיניתם בינתיים את
שמותיכם רשמו נא גם את שמותיכם ה-
קודמים.
פרטים על מועד הכנס ועל תוכניתו יישלחו
לכם לבתיכם.

יI

שטח  165מטריט מרוגעיפ

בברכות

 Iל9צומ בכתב לת.ד 248 .גנייברק עבור
"סילביה".

\\

י
jen
j Twin nhsu
נגשז נכונית p"¤ D'Ti.
 70" . ? .מ מ " ד
צבע בן' ,מס' רישוי 30S—805

טלפון והגיה נוהה בצ8זן תל-אביג,
טל'  — 267692בערב.

המוצא יתקשר טלפונים 913055 914019

— ויבוא על שכרו —

ן

1

לעבודה ברחובות

נדרש נסיע של  3שנים לפחות.

1

I
בעל ותק מקצועי של  3שנים לפחות.
§.
1
ידיעת ריתוך אוטוגני וחשמלי — הכרחי.
I
 9 /j ¤ Lעל המעונינים לפנות גבתג 3צרוף קורות חיים ונסיון קוי& J|k.
" & / %געבודח לאמקזד גע"ט ת.ד ,2850 .מליאביג.
>SkJv
— סודיות מובטחת — ?
^ws.
/ ! &F

דרושה מזמרה

למשרד בחיפה

למוסד צבורי גדול באזור ת"א

3 .וק! י> -דה• •
n"T5 3

לחברה הנדסית לטפול במים

דרושינו:

 1מהנדס כימאי
 .2מהנדס מ כונוה
ן

עם נשיון בצנדו0

 .3מכשיר!
הבקיא באחזקת צנרת מים.
תגאי 8טוגיפ במיוחד למועמד וזמתאינ!.
להתקשר טל'  33802/3לשם קביעת ראיון.

היודעת להפעיל
מכונה להנה"ח
)(napopK
תנאים טובים,

ש .גטד )צרכי צילום( בע"מ

דרוש/ה פק>ד/ה

להברת שרותי טלויזיה גהיפה
דרושים

טכואי יצוו

ו טכנאי טלויזי ה מתהיל
 1NOB 2םל|*1יה עם גסיון

וסטזדנטיט
להנדסת מור —
)שנים בי ,ג'> די(
דרו»יי0

שעות מעמדה  9 8.00—18.00דתשויג דמלצות.
נא לפנוי* למר הורנצ'יק ,טל.221148 .

רשיון נהיגה חובה

מ נ ו ס ים

לעבודת הלקית

הנדסא* או \7כ>א>

לסלון ,א מבר"

לבית מםחר בחיפה בהדר הכרמל

דרושה

דרוש
לניהול מחלקת אחזקה
במפעל מתכת גדול
ידיעת אנגלית הכרחית
בסביבות עפולה

להתקשר בטלפון  065-77641—2או .03-282369

— "וידיות מוגטוות ־־־

למשרד יועץ מס
ד ר ו ש ים

א .מנהל/ת השבונווו
ב .פקידה
)א לטלפן  613132תל־אביב

m

דתן־

gH

)(English mother tongue

m

תנאיה טוגיט למתאימים.

§8

לפנות

I
I

jB

M

לפנות טל226692 .

דרוש

ננק"ד דאשי

דרוש

בגר
רהיטים

מגע עם קהל ,ידיעה בהנהלת השנונות
רקע טכני ,כושר אירגוגי.

מעולה

.

לפנות בכתב לתריסול בע"מ גורדאו  14חיפה
 .בציון קורות מיים ,גסיון ודרישת שכר.

_____
I

—

לחברה א"י לאוטומובילימ גע"מ
^TO
|^< בישראל
מ3יצי > | |

I

ד ר וש י ם

דדוווו n

nrnin mnnx

6

וז5י»וורי 0חזרז'«י :0מזיון בארגון מטרד,
כתבנית מנוסה בעברית /רצוי גם אנגלית,
רצוי מזיון כהפעלת מרכזיה.

גהנזת ספרים
עבריים ולועזיים
בבל־בו שלום

דרוש/ה
מוכר/ת

אינטלימטי/ת
ובעל/מ גסיוו•

'זעות עגודה9.00*» :
בבוקר עד ? 1אחה"<ג
ידיעת אנגלית וענדימ.
נא לפנות לת.ד628 .
תל־אביב בציון נסיון
קודם והמלצות.

מחפשים קבזצה

לבנית שלד

ע 0אז גלי צייד זגלי
חומד עגזד »p *\"1a
מל מין צגורי
 4000-sממ"ר
גסביגת תל"אגי*
לפגות טלפון :
 914731בין השעות
 7—8בערב
)פרט לשבת(

למשרד אדריכלים
דרושים

אדריכל
הנדסאי
ו/אז

טכנאי
אדריכלות

גא לפנות מתג לח.ד 44450 .וויפה.

תנאים טובים י

I

1

בכתב ת.ד 21082 .תל־אביב.
_M
סודיות מזבטהת M

שעות העבודה מפוצלות
*
 4י ידיעת שפות רצויה

ספר > ת
מעו^ ה

 oipaעמדה rnvai•j»1ap־.

ן:

*
 «.שכר התחלתי —  550ל"י ברוטו.

בעל נסיון רב במכשירי מדי־ i
דה ות''רמש!( עצמאי בעבו־ §

EXPERIENCED INGUSH .2 B
SHORTHAND TYPIST
§i
| ¤

..-

I1IIII I

טק"דה Iran

דרושה

י
? טלפון.759551 :

^^W j

wr

*

לבירורים גבנגןיב ,מופרות ,גביות
ועבודות משרדיות לןלות.

לפנות לטלפון 04—642742

k

המעונינות תפנינה אישית למשרדנו בתל־אביב
 'mהמסגר  43לאגף כח אדם בשעות העבודה.

לפנות בנתב יד
 .לת-ד 1071 .חיפה
— סודיות מו»וחת —

לפנות בכתב:
תקן בע"מ
רמב"ם  ,24תל-אביב

II

מועמדים מתאימים יפנו הצעותיהם
אל ת.ד 4353 .היפה עבור מספר I 374

I
I

דדו ש ה.

M
m

עס מזיון במפעל תעשייתי.

®

ותי בן־אביגדור 3ו .הל־אביב טל31480.־"®3

? ןןןןןן

בקורת nnmg

I

ן  11011 %־ ?*mm mm
לבניית דגמים וייצור סדרות בודדות

בדבר פרטים צא למות:
תל־אביב ת.ד33296 .

י

הנדסת אלקטרוניקה

tf'SJl I1971J iMlrt Tl'S ¤ lp

מ"8
1
I n wn vmm im •#
IflDTJil w/J WlX ..!-I

נ ..עובד " ? .

I

י? m 88f

»

רצוי עם רקע אקדמאי.

ן * 7mm
i . ';; .:jiwiaiii niairoן
I
בשפות עברית ואנגלית

כתבנות עברית על בוריה,
רצוי גם באנגלית

ן!

 1?!u .1לא11דאי
 inונבנ1ו1
j
!מיכון השכר
ן

' .א נוהד כננ"מ

דרושה מוכירת מחלקה

*^

\ ^P־'"־THM^i--' - :
"*ms&r

למ3על תעשייתי גדול
באזור חיווה דרושימ

?"rsJjiflja־־?־ Answsia

ן ,י !: ,..ד דו?ווp.1־:
I

I

תערובת

»תוחת כל יום מ 10-גגוקר עד  10גערג
2.3.73 — 18.2.73
בית ציוני אמריקה רח' דניאל פריש  ,1ת"א

JBWBW A

%^IL\.

(mlmi

'ninnn

רפרודוקציות
fififfrafffPiiffS
\$¤¤¤ mmw
של
האמן ההולנדי הנודע מ .ק .אשר —

\.

1

י
* ®3$f ljf//־

•••

8

4

הנהלת "הדסה־נעוריט"
דאר נעורים ,עמק־חפר
^S%Pfek4

?=HHS5s
'ff
־»־"'"
'

במרכ!  nnonnשל

להתקשר 221680

דרוש |

ב"דועוליט
נהג

לעבודה קבועה
במשרה מלאה
טל 64205 .ביום
עד שעה  4אחה"צ

דרושה
מזכירה
אפשרות חצי יום
ידיעת גחנת"ח
י
יצזיה
טל .בשעות העבודה
.238023

להרכבת מנועים
השנליים
סוב .קטניםן
0
עבודה מענינת וקבועה בשכר
בלתי מקצועיים יקבלו הדרכה!
לפנות אישית אל
שתן תעשיות ממוג אויר בע"מ

 .דמת־גן .רת' גלעד ) 2פינת אבא הלל (12

0
0
0
H

דחשי 0תכניחנים »
לעמדה במחשבים קטנים

רצוי נסיין גאסמבלר ו/או קובול
עבודה מענינת עם סיכויי התקדמות נאי.0
בכתב יד נא לפנות לת.ד 11014 .ת ל־אביב.

— סודיות מובטחת —

דרוש פועל

לפיוגוין !הריה

ללא נסיון

דרושיס באופן דחוף

ללמוד על
מכונה לשטיהים
"תרימקו"
 'mהצפירה  5ת"א,
טלפון 3200s :

טבח ראש ,

מלצרים

לפנות בכתב ת.ד28 .ג נהרית ,טלפון 04*920027

המשך מודעות ,דרושים" בעמודים.60 ,59,58,57 ,48 ,47 ,46 ,45 :

jyjj™ ^y C* Ff
משרד הסעד
|עובדיפ
| | המדרשה להכשרת
^§77* y^ip
| j>!.lir^Ak1
חינוכיים סוציאליים

|^p

j

 71nna1ההוש»ה
לקורס למטפלות
במוסדות ל>לד»ם מפגר>מ

ן |™|

בבית־הספר להיניד )כולל המחלקה להכשרת
מורים וביה"ס לחינוך של התנועה הקיבוצית —
"ארנים"(.

במדעי ההברה
בבית־ספר לעבודה סוציאלית
במכללת עמק יזרעאל "אהל שרה"
ללימודי תואר שני בחוגימ:
ספרות עברית; הסטוריה של ע 0ישראל;
הסטוריה כללית; אנגלית ז הינון;
סוציולוגיה; מדעי המדינה

וללימודי ספרנות — לימודי תעודה
בהמת המיון הכלל־אוגיברסיטה

ן

־ ח*נוכ**נו w .צ*יאל** ים.

תיערך גיו 0ג' כ"ט גאדר ג' ).(2.4.73
המועמדים מתבקשים לעיין במדריך לנרשמים לשנה"ל
תשל"ד בכל הנוגע למועדי בהינות הכניסה ולתהליכי
הרשמה וקבלה.
חוברות הסברה וטפסי הרשמה ניתן להשיג בנקודות מכירה
הבאות:
 .1טפעל השכפול של אגורת הפטודננזיפ גאוניברביגזת
היפה! גיטי 8א'—ה' כשעות .17.30-09.30
 .2היפה — זורד ,רזזוכ הזולוץ .22
 .3יןוית מוצקין — פי;ת הנועד.10 ps*1 ,
 .4צ&ת — גרינכאופ זאכ' כניו מלון יאיר ,רחוג
יררגזליפ .59
סטודנעים המעוניינים לרכוש את החוברות בדואר —
מתבקשים לצרף המחאת דואר ע" 3.25 8י ל"י לפקודת
'אגודת הסטודנטים באוניברסיטת היפה והחוברת תשלח
לביתם ® חיילי צה"ל הפונים באמצעות הדואר הצבאי,
יקבלו חוברות ללא תשלום.

תנועת האשה הדתית לאומית
בית־ספר למטפלות מחנכות -
בתנאי פנימיה  -פרדס־חנה

אלינו

המדרשה מכשירה עובדים חנוכיים סוציאלים לעבודה עם ילדים ונוער עזוב ,עבריינים
וקשי חינוך.

 (1במזכירות בית־הספר למטפלות פרדס־חנה —
יתקבלו תלמידים לשלוש מגמות:
י  .Iמדר'נימ חינוכ"ם במעונות  awnלנוער עבד"ן — בממדד מסעד —
טלפון (063) 7710H :בימים א'—ה' בשעות
)מגמה ראשית(.
מ־ 8בבוקר עד  4אחה''צ.
3 .2ודר>* nvama a"3v 'n 0>3טדיומ או  iHivrt rupaavmtutaלילד |  ( Zj j j j iת»עת האשה הדתית  .לאומית,
j
אבן־גבירול  166ן
;
ולנוער.
11
11111
' ת"א חדר  315טלפון^  ,ע1ג«».1י ^=י"־,444151
 .3עובדי חגורות דוווב בדשויות וומקימיית.
I
בימים א'—ה' בשעות נד 9בבוקר עד 1בצהרים.
 Iמשך הלימודים וההכשרה  16חודשים .התחלת חלימודיפ בחודש א8ריל .1973
 Iאש"ל מלא ,הוצאות נסיעה ודמי כיט — ע"ח המדרשה משך כל תקופת הלימודים.
| |לאחר קבלת תעודת גמר יועסק תלמיד המדרשה במשרה מלאה )במסגרות המפורטות
י

#/
ו

בכפר האמנים עין הוד

nnwmsi
 7wurmנ"ישונות•
!
חושול"'ד 3/4י97ו
ת נז ל בי  1ם i s . 2 . 7 3

יתקבלו תלמידים מתחילים מתקדמים ומשתלמים
מקצועות הלימוד
ציור ,רישום ,פיסול ,קרמיקה ,מוזאיקה )פםיפס( פרסקו ,סקרפיטו,
אמאיל ,ליטוגרפיה ,הדפסת משי ,ויטראג' ,תחריט.
המוריט אמנים מביו הברי הכפר ואמנים אורהים.
מ ג ו ר י ם ב פ נימ י ה .
המכללה מוכרת ונתמכת ע"י משרד ההינון והוגרבוונ
היהידה לאמנות.
» פרטים נוספים במזכירות הכפר ביו השעות 14.00—10.00
טלפון .04-942029
כפר האמנים עין הוד ד.נ .הוף הכרמל

הועדה לאנרג>ה אטוב»1ת

,

המרכז למהקר גרעיני ,נהל .שורק

מילגומ לוול0דד? מחקר
לתוארים 1 M.Se־Ph.D

המרכז למחקר גרעיני מודיע על מילגות לתלמידי מהקר
לתואר  ph.D.n M.SC.בשטחים כימיה ופיסיקה.
המילגות תוענקנה לתלמידים אשר נתקבלו במוסדות להשכלה
גבוהה.
עבודות המהקר תתבצענה במעבדות המרכז ובהדרכת חוקריו,
 0גדבר «וטי ,0נא לפנות בכתב אל :המזכירות האקדמית המרכז למחקר
גרעיני ,נחל שורק ,דאר ימת.

^I I ? dfc

;\,ui

.

'

" '~Jי !יו! "י !-17ן !'-ף-

-ן י ו

MII

דירות ננממיות לצרבי קליטה
ב נ ו ת  1-3ה ד ר י ט:
י

לקבלת פרטים נא לפנות:

ל»שדד? שימן ופיתות לישראל
*

תליאגיג והמר3ז ,רה' הארבעה 18א' ,טל,- 260191 .

*

ירושלים ,רה' בן־הלל  ,15טל ,231321 ,ביום ב' ;

חיפה והקריות ,במשרד השיכון ,רח' העצמאות  ,21טל; 660961 .
^
* גאו"שבע ודימונה ,במשרד השיכון ,מרכז הנגב ,טל 4911 .בימים ב' ,ג' ן

 nnל ת הח1ש1חי
מתקבלות מסיימות ש' כתות.
משן הלימוד 2 :שנות לימודי ושנת
ן התמהות בשכר הלקי.
I
יי בית־הספר בפקוח משרד החינוך.
 .11IJהתלמידות נהנות משכר לימוד מדורג.
|
תעידי 3הסמכה כמטפלת מחנכת.
ההרשמה:

אם הנך מעונין בעבודת הדרכת חינוכית וברכישת מקצוע הכרוך בעבודה מענינת
ובלתי שגרתית.
אם הנן משוחרר צה"ל )או פטור משרות צבאי(.
אם הנך בעל השכלה של  10שנות לימוד ומעלה )או השכלה מקבילה( יועחוו בעלי
»" aביתות) .יש לצרף העתקי תעודות(.

מכללנו עץ הוד ¤ mnm nnmiשם1

מבדח שים!  mmiךשואל מד?
מ מ ש 1Bכ:הו ל 131ש

ההרשמה גמשכת עד יו 0ה' י"א באדר (15.3.73) '3

|  iiMipiiigin-nranoii Siן
למדדשה
.למשרת ? .עובדים־

פנה

כ» נמשכת ההרשמה
לשמז"ל וזשל"ד

ללימודי תואר ראשון גחוגיט:
במדעי הרוה
I

לקורס מתקבלות תלמידות מסיימות שרות צבאי )או משוהררות ממנו
ועל סמך אישור בכתב מהצבא(.
בנות י/י 17ומעלה ,בעלות השכלה של  10שמת לימוד או  .השכלה
מקבילה )יש לצרף העתקי תעודות(.
המדרשה מכשירה את תלמידותיה למלא תפקיד של מטפלת במוסדות
לילדים מפגרים.
התלמידות מתחייבות לעבוד במעונות  3שנים.
העבודה במעונות תהיה בכל הארץ .הלימודים ימשכו  10חדשים.
מתוכם פרקים של עבודה מעשית.
התלמידות תקבלנה פנימיה מלאה ,הוצאות נסיעה ,ומילגה בסך —150.
ל"י לחודש.
תכנית הלימודים כוללת בין היתר:
גוף האדם — רפואה והיגיינה' פסיכולוגיה' המוסד — דרבי החינוך .
והטיפול בו ,הבעה עברית ,אינפורמציה על שירותי הסעד ,סיורי למודים
במוסדות חינוך לילדים מפגרים ,מיומנויות ,ספרות ילדים ,מלאכה,
קישוט וציור .התעמלות מיוחדת.
המחזור יפתה בחודש אפריל  1973כירושליפ.
על המעוניינות לפנות למזכירות המדרשה ,ירושלים ,רח' בית הערבה
 ,7שכונת תלפיות טל 261912 ,261238 :עד ה־.23.2.73

משרד הסעד

מזד»עה

אורט ישראל

מועצה אזורית שפיר

בית הספר העל"ישודי הדתי המקיף שפיר
מרכז־שפירא דואר מרכז־שפירא טלפון 055-96981

נפתחה ההורשומה
לכתות יוד במגמה השמלאות במסלול מקי
צועי היכון )בגרות וטכנאות( ־ל־ במסגרת
פנימיתית.
מתקבלים תלמידים בוגרי כתות ט' של בתי־ספר ממ"ד.
להרשמה יבוא התלמיד עם אחד מהוריו ויביא אתו:
תעודת זהות ,תעודת שליש אי ,המלצת המנהל והמחנך,
דמי הרשמה כסך — 25.ל"י.
במו־כן גשאדו עדיין משפד מקומות מצומצפ לכתה טי.
משרד בית הספר פתוח בכל יום בין השעות .13.00-8.00

^בית־הספר ללמוד* מוסמכים ,

!רישום מועמדים
לתארים נו גי מטר ודוקטור
לשנת הלימודים תוםול'"ד

נצרת עלית

XJLX

מ כ רן
(D^rnan- D-unw .:IU9liUIM f M PiasW
תקופת ההתקשרות תהיה למשך שנה אחת ,עם אפשרות הארכה
לתקופה נוספת.

כמות שנתית כ~ 1000טון עץ.
בדבר פרטים וסיור במקום נא לפכות*•' בכתב • לת.ד 535 .י נצרת עלית,
או טלפונית  065—55026מר בן משה.

אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

למכירה מכונת 1
הנהלת השכונות ן
נשיונל ,דגם  196,91! 33ן

I

•

לפנות רח' י.ל .פרץ  32חיפה ,בנק כרמל I
למשכנתאות והשקעות בע"מ ,טל'I :
I
.664489

מחפשים

מושוד"'ט'  -גנוד"ט

'שנת ייצור 1970

כולל התוספות הבאות:
תיכת הילוכיפ אוטו8טית ,הגד! כוז ,גלמי נח,
מזגן.אויר ורדיו.
'את המכונית ניתן לדאות בחניון בית טפחות ,ברח' הלני
המלכה  ,9ירושלים ,ההל מיום א'  — 18.2.73כין
השעות .12.00-09.00
.הצעות יש להגיש פכתג 3צה «1המדאה בנקאית מוכה
של  10%מערד ההצעה ,לבנק טפחות ,המזכירות ה-
כללית ,ו^ד ,93 .ירושליב ,לא יאוחד מיוג .22.2.73
אין הבנק מתחייב לקבל כל הצעה שהיא.

טבל! 1־! N1C0L1N
ןאנטי־טבק[
ל ה פ ס ק ת העשון

לחיתון אגן
אפשר חדש או משומש

בעלי מגרשים בעפולה

הגרה קבלנית לבניו בית ז'בוטינסקי בע''מ

מקבלו יומר בתיוובנו

בונה גרמת גן דירות

»נו1יו 1פלימש וליאש

עכשיו  mבארץ !

יתנהל במועדים הגאיט:
לפגזשטר דראעון  4.3.1973-12עד 29.6.1973
לפמפצר וד&ני מ־ 1.10.1973עד 28.12.1973
המעונינים בקבלת טפסים ואינפורמציה מתבקשים
לפנות אישית ,בדואר או בטלפון למזכירות בית־
הספר ,קרית־הטכניון ,בית הסנט ,חדר  ,403טלפון
 ,225111שלוחה .739

—4־ 3—31/.חדרים
חנויות בכל הגדלים  6מתאים לסופרמרקט
• מקום מתאים־לבנכן »

; ,ופחות בנק כנשבנתאות
לישראל בע'־מ
מציע למכירה

מתוצרת ריקלס ,צרפת.
להשיג רק בבתי־מרקחת.
המפיץ « בימ"ס לרפואות ש.ע• שבח,
טלפון  746261רמת־גן.

להתקשר טלפונית 057-91353 ,057-91247

לפני מכירת מגדשכס פמ למשרדנו

• "מגוון שרותיס" עפולת ככר העצמאות 6
קומה ב' טלפון  065-21076במת ברומברג
רפאל .065-22882

מגרש גדו^"ק
 aמד 13" 13

נגנבה מנ!נית סוסיתא מ¤וי1ז

 +מחסנים חשמל ובו!

ל כ ל ה מ ע ו נ י נים ב ג י ו ר

בצבע אפור נהיר • מספרה 109—553
השיכת להברת " עמוביל",

גישה נוחה לטעינה ופריקה.

ברית ידידי הגר גישיאי תסייע .יי* ני חשיוס יני הסונים *>יה
במידע ובהדרכה 3ת''א ח.ד» .*133 .י«809 .גו»786 ,ו ;7בנתניה ת.ד.
; .inהי? «» ; QWMHO .OM-W.Mרי»ג; 1ח.ד .2018 .פי1731 .

נא להתקשר " עמוביל"  !i"inנתניה .טלפון 28030־.053
המוצא הישר יבוא על ש8תי!

בהצעות לפנות לת.ד ,8522 .יפו.

לפנות במקום העבודה ז'בוטינסקי  30רמת־גן ,וכן
במשרד זיבוטעסקי  41ר"ג ,טלפונים .784256 ,792023

!
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במלאת שנד• לאסוננו תכבי בנפול
בננו ואחינו היקר והאהוב ,מחמד זויגינו

I

ן

ן
8

00ל אליהו אביבי "?••ד
האזכרה תתקיים בו ביום בשער 430 ,אחה"צ.
בבית המשפחה ברחוב הרצל  75פתח תקוד*

ן
ן

ן
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במלאת שלושים לפטירת יקירנו

ן

ישראל אהרן מרגלית זיז-

?

) ,(18.2.1973בשעה  3.00אחרי הצהרים ,בבית העלמין בחולון.
נפגשים בשער החדש של בית העלמין.
אוטובוס מיוחד יצא בשעה  ,2.30מרח' אחד"העם  ,114תל־אביב.

1

ן
ן

תודתנו העמוקה גתונח למנחמיגו 3 .כת 3ובע"פ.

1

1
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איטה מרגלית והמשפחה
י

על מות

ן

האם

ך"ל

1

בן מיכאל

I

ן
1I

המשפחה המתאבלת I
במלאת שלושים לפטירת יקירתנו

ן

 jן טובה חודופסקי זיל!

a

1

ןלעתליה קםI
I
ן ולמ'שפחה ן
ן

11

 Iאנו אתד באבלד הכבד ן ן
במות עליך

 Iבמלאת שלושים לפטירתו של בעלי ואבי היקר §

 Iתיערך אזכרה וטכס גלוי המצבה ביום ראשון I

ואלי קירשנבאום
?"ויי

I

ותר אנגל יי

I

I
j

"אמך

משתתפת באבלו של

מד צבי רופא
המזכיר הראשי של כית המשפט המחוזי בחיפה
במות עליו

| אמג"יני משה לילי&ן I
ן

האם

ן

|

1ן

II

אשתו לורה ליליאן
אושינסקי
אילנה ויצחק
ן

ן

II

I

I

במלאת שלוש שנים למותו הטראגי של בעלי ואבי

רעיתו זי
ומביעים תנחומים למשפחה

מקרבנות אסון מטוט "סוויסאייר"

מרדכי מתה יי
גתייחד עם זכרו ליד קבר אחים בהר המנוהות 1
בירושלים ,ביום ראשון ,ט"ז באדר א' תשל"ג
) (18.2.73בשעה  12בצהרים.

איתכם באבלכם הכבד על מות

משפחת ארציאלי B

למוסא יו0ף

I

תחנת "3ז" דימונה בע"מ

שחיים בכאב ויגון
? ——«ו«ו ?II??——IIIIIIIIMIIIII

משתתפים גאבלך הכבד במות

אביך די

קבל תנוזומינו על מות

אביך
חנחלת מ.ל.ל.
אדיח שמש
עמידפ שור

anmmmmmaaamauBsa

עובדי מתקן "פז"
באר־שבע

לסמל דודי רופא
אתך באבלר
מפקדי וחיילי ד.צ2387 .

??ווו

ליהודה n

מתכת ענק בע'מ,

השתתפותנו ,באבלך הכבד במות

האם יי

1
I
I
I

I
I

במלאת שלושיפ לפטירתה של
אמנו ,אחותנו ,וסבתנו היקרה

1ן

הראשון ט"ז אדר א' תשל"ג ) Q&2.1973בבית I
העלמין בפתח־תקוה בשעה  2.30אחה"צ.
מלז'נסק פולין
ן 11
 1 Iייערך נזגפ אופרה מלוי המצפה על קברה ביום 1
נפגשים בשער בית העלמין.
! 81שבי י'יו אדר א' תשל"ג ) (19.2.73בשעה  15.00בבית I
העלמין בחולון .נפגשים ליד השער ההדש.
11 1
ן
תודתנו נתוגה לכל מנחמיגו בכתב ובע"פ.
§ תודתנו נתוגה למנחמינו שהביעו בכתב ובעל־פה את 1
1
השתתפותם הכנה באבלנו הכבד.
ן

המשפחה!
| .
במלאת שנה לפטירת יקירנו

המשפחה I

1

 Iזלמן נדשטט דיי
ן

מריגד.

 1תיערף אזכרה ביום ראשון ,ט"ז אדר א' תשל''ג
 .(18.2.73) Iנפגשים בשעה  3.30אחה"צ ליד השער
החדש בביה העלמין בחולון.

אשתו ,בנו והמשפחה

האם ז"י

במלאות שלושים לפטירתו של
בעלי ,אבינו ,אחינו וסבנו היקר

I

ארכיטקט

לאמנון רופא ולמשפחתו

אשתו  -לואיזה
בתו  -דניאלה

רוזנבליט
!| דהה
 Iתתקיים אזכרה וגלוי המצבה על קברו ביום r
||
)ר1טמן< זיל

§
|  1אנו מודים לכל אלה
שהשתתפו עמנו גיגונגו הגדול I
על מות ראש משפחתנו היקר
ן I
קצין חיל ראשי [ ן
1
וקציני מטהו ן
§

הנהלת בתי המשפט

ן

ןראובן לןלוניק יי

I

ן
vmBammaammamBammammamam ^aanmnaaaBm

_1

ו

1
ן

ן

ן

המשפחה האבלה I

1

I
 Iן הובא למנוחות היופ בבית העלמין בחדרה1 .

לסר! זדו משח

ההגהלד!
I
 1וועד חעופדיפ
המועצה ?עגןז חלול! 1
ן

I

§

המשפחה המתאבלת

השתתפותנו הבנה בצערך במות עליך

1

1
I

ן ט"ז אדר א' תשל"ג ) (18.2.73בשעה  4.00אחה"צ 1
ן בבית העלמין בחולון .נפגשים על יד השער החדשI .
 1תודתנו נתונה לכל מנחמינו בכתב ובעל פה 1
I
באבלגו הכבד.
 I 1נערוך אזכרה וגילוי מצבה ביום ראשון
 1ט"ז באדר א' תשל"ג  18,2.73בשעה  2.30אחה"צ
ב־ 30.1.73בגיל  45במרסיי — צרפת.
I I
בבית העלמין החדש ליד כפר טמיר ,חיפה.
המשפחה I I
|
מוקירי זכרו נפגשים ליד שער ביה העלמין.
ו
היתד?
המנוחה
הנוסעת
הסמויה באוניה
"שלום" ן
ן
תחבורה תצא בשעה  1.45מתחנת המוניות 82727
י
בשנת  ,1965שלא זכתה לעלות לישראל.
I
מרכז הכרמל' היפה.
ן

ו

השתתפותנו באבלך הכבד

אולץ אדם מדיגיליאנ!

אנו מודיעים בצער רג על פטירתו של
בעלי ,אבינו ,אחינו וסבנו היקר

)לבית קאופמן(
נערוך אזכרה וגילוי מצבה ביום אי ,ט"ז אדר א'
תשל"ג ) (18.2.1973בשעה  3אחה"צ בבית העלמין
בחולון.
ההלויה תצא היום יום ר י"ד אדר א')(16.2.73
נפגשים ליד השער החדש של בית העלמין.
1
מבית החולים רוטשילד בחיפה בשעה  12.00לבית | תודתנו נתונה לכל מנתמינו בכתב ובעל פה.
מייי מיד הזזיש די6ד ממיר.

ן ברוך םימים דל I

 Iבצער וביגון אנו מודיעים על פטירתה של יקירתנו i

במלאת שלושים לפטירת יקירתנו

אעלה כרמיל י"ל

ו "ן 1

ן
I

ן

*»?'?"""—HIIII| 1|I|||I IIIIMW IIPIII1IIIII

1

|ן ן

תערך אזכרה וגילוי מצבה ,ביום ראשון ,ט"ז באדר א' תשל"ג

!

I

~

1

נפתלי מגיד דל

I

1
|

ומביעים תנחומיהט

|
וווווו?!!!??!

משפחת מגיד

ן

במות ראש המשפחה
עובד המשרד

I

המשפחה I
??! ו ו!??

1

משתתפים בצער

|

1
I

נעלה לקברו בבית העלמין הצבאי בקריתישאול
ביום בי ,י"ז באדר א' תשל"ג ,19.2.73 ,בשעה  3אחה"צ.

?ו

I
ן
I

שר השיכון
המגהל הכללי
וצכור העוכדיפ

ן
ן
ן

1
|
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§
1
1

באר־שבע

המשפחה
במלאת שלושים לפטירת אשתי ואמי היקרה

ובקהי"ינ^איחקובט ז"ל
נעלה לקברה לאזכרה וגלוי מצבה ביום ראשון
ט"ז אדר תשל"ג ) (18.2.1973בבית העלמין בצור
שלופ .אוטובוס יצא בשעה  15.00מבית המנוחה 1

מודדי חר' מדדה א » י .דמ"מ

בעלה ,בתה ובני המשפחה
? ———?— ???ווו ווו ווו IIו

MB
?
ו
ו
ו

במלאת שלושים לפטירת בעלי היקר

ודם )שני!( ! mxnnל

תתקיים אזכרה וגלוי מצבה בעם ראשון )ט"ז
אדר א' תשל"ג(  18לפברואר  ,1973בשעה 3.00
אחה"צ .בבית העלמין חולון בשער הראשי.

במלאת שלוש שנים לנפילת יקירנו
דן נטט ומשפחתו
משפחת גנץ
mMKam¤KBnam¤H¤aam aauammmBHummtmm
במלאת שלושיט לפטירת נעלי ,אבינו ,סבנו ואחינו היקר
נערוך אזכרה ביום שלישי י"ח אדר א' תשל"ג
) (20.2.73בשעה  15.00בבית הקברות הצבאי
בהר־הרצל.
ראשון
ביום
אזפרה
תערך
ט"ז
באדר א' תשל"ג 18.X73
בשעה  3.30אחה"צ בבית העלמין בפתח־תקוה.
תחבורה תצא מביתנו ,רה' יהושע בן־נון  24י-ם,
הסעה מביתנו רח' שטמפפר  18בשעה .3.15
בשעה .14.45

 RPשמ1דק )שמואל אבדהמ'

יוסף ב"•!־ חיים ברין !"ל

המשפחה

בדמי ימיה

דחי ק.ק.ל 65 .קרית־גיאליק.
ו
הורתנו נתונה לבל מנחמינו בכתב ובע"פ.
?W HBmmnHnmnunaBaniiHaa

אשמו :עדינה רוזנצוויג

ז"י

ת מ ר ז"י

חמשפחח

?•

? ,y
. . . .
?)לבית טילינגר(
ההלויה תעדן? היום יום שישי י"ד באדר א' תשל"ג
) .(16.2.73אוטובוס מיוחד יצא בשעת  11.30מרח'
מסדה  20חיפה .נא להמנע מבקורי תנחומים.

ד"ר משה קליפר
נורית ואברהם רינק
וכל המשפחה
ביום חמישי כ' אדר א' תשל"ג 22.2.73
יום השלושים לפטירת יקירנו

סעייד בדחן ואטובה! י
יתקיים טקס גילוי מצבה ובערב אזכרה בבית אמו.

המשפחה
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1

במלאת שנה לפטירתו של בעלי ואבינו היקר

I

1

ז***

8

|  QmClKמע1ה י1סד Jl^lJil

קונצרן בניני התקוה I
פתחיתקוה בע"מ

 niioע"י  nronבח:
?י?"!?

וו—?™?™ ??

?"—

? י

?™ """"'

והעלאות במחירים!
־ י י כל המוצרים

j

שכונות של בתים משותפים ומבני
תעשיה ביהוד.

צבי שומר יי

 1תתקיים אזכרה וטקס גלוי מצבה ,בבית העלמין 1
 Iבמגדיאל ,ביום ראשון ,ט"ז באדר א' תשל"ג 'I
I
) ,(18.2.1973בשער.15.30 ,
ן
 Iאוטובוס יעמוד לרשות המלווים בבית המנוח§ .

אשתו אי־תה לבית ולש

 in njn־ i J !™"fl
מנוגח!-כביסה ^
§=

|

, ==55=1
— 1999.ל"י
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 1בבית העלמין בקרית־שאול ביום ראשון ט"ז אדר א'
תשל''ג ) (18.2.73בשעה  3.30אחה"צ.
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עם הלקח מאתנו? בעלי אבינו ויסכנו היקר

קבוצות בתים משותפים על שטחים
נרחבים ובית וילות בפתח־תקוה.

פ"ר עקיבא מפטשנזישיץ
|
יתערו אזכרה על קבדו ביום ראשון ט"ז אדר א'
|
תשל"ג ) (18.2,73בשער 4 ,אתה"צ בבית העלמין
|
בקרית שאול .נפגשים ליד השער| .
בשער?  6בערב תתקיים  .אזכרה לזכרו גם בבית ן
הכנסת ברמת־יצחק ,רה' השר משת פנת רח' הראה? I
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תל^נע :מערכת ,הנהלה ,מודעות ,דפוס  :בית "מעריג" רח' קרלינן I
)מיקוד (67 132 :ת;ד 20010:.טל .287211 .סניף ראשי לנןנלת מודעות
בתליאגיב :שדרות רוטשילד ) JJמיקוד ,{6s 123 :טלפון .#21994
יוושלי :8המערכת  :רח' הלל ) 14מיקוד ,(94 581 :טל.'221131 .
חפצת ומודעות :רח' חלל  ,16טל.231769 .
וויווז 'm :הנביאים ) 29מיקוד ,(33 104 :טלפון .669020 ; 666468
חפצה  .ומודעות :וחי חנכיאיס  ,32טל.660051 ! 663254 .
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שבעז* הרמשכ"לים לשעבר ג3ית "מעריב") /מימיו לשמאל( * יצחק ובין3* ,י איר0 ,יי 0לשקוג /משה דייו /יגאל »דיו #חיימ ברילג ומרדבי מקלן« ,גוקע * תצלומ חמשת חרג1ט"3לימ גרגישיח ג"מעריג" *פני עשר שגיגו

רב»־האלופ>ט ןמ*ל* : (.גאל *דיו ,מרז־נ* מקלף.
משה ד*»ו ,ח»»ם לסקוב ,צב* צור* ,צחק רביו
וזז"ם בר־־לב ברב־שיזז בבית "מעריב"
^*. *.געת הרמטכ"לימ לשעבר של צה"ל נענו להזמנת "מעריב"
 \ 1#להשתתף ברב־שיח סביב שולחן אחד על בעיות המדינח
,#
^ w0והחברה ,שיידעס בגליון היובל של "מעריב" לציון מלאות
 25שנה לייסודו.
לא היתד ,זו פעם ראשונה שהרמטכ"לים לשעבר התכנסו לדיון משותף
בבית מעריב"'.
"
בדיוק לפני עשר שנים נערך מבצע דומה ,ודברי הרמטכ"לים לשעבר זכו אז
להדים רבים בארץ ובעולם .מאז ועד היום נוספו לשורת הרמטכי'לים לשעבר
צבי .צור ,יצחק רבין וחיים בר־לב.
דבי־האלופים יגאל ידין ,מרדכי מקלף ,משה דיין ,היים לסקוב ,צבי צור,
יצחק רבין וחיים בר־ לב חלשו כמעט  25שגה על צה"ל והטביעו את תותמם
לא רק על בטחון ישראל ושלומה ,אלא גם על מאות אלפי בני נוער ,שלא אחד
מהם תופס עכשיו עמדה דנת השפעה בחיי המדינה ,אחר שעבר בכור ההיתוך
של צה"ל.
צה"ל אינו רק מסגרת של אימונים צבאיים והשתתפות בקרבות ,אלא גם
מערכת חברתית־חינוכית אשר יהד עם בית־הספר מהוות בית־יוצד לתשתית
החברה הישראלית .לכן התמקדו השאלות ברב־שיח בעיקר בבעיות הנוער הישראלי
והתמורות בחברה הישראלית בצד בעיות השלום ,הבטחון והגבולות.
אם כי שניים מהרמטכ"לים לשעבר שרים בממשלה ,שניים אחרים קשורים
במערכת הבטחון ,אהד עובד מדינה — שגריר — לא היה זה דיון רשמי .להיפך,
כל המשתתפים ברב־שיח הביעו דעתם בחופשיות גמורה ,שכן מסגרת הדיון לא
היתה מפלגתית או פוליטית .כל אחד ואחד נתבקש לחוות דעתו על הבעיות
המטרידות אותנו כיום ואם כי רב המשותף בהערכות המשתתפים ,בשים לב
לרקע שעליו צמחו ,נתגלעו ביניהם גט חילוקי־דעות תריפים לגבי כל השאלות
שנתעוררו ,ומעניינת ביותר היתד ,הקשת הרהבה של הדעות שהובעו על הנוער
כיום ועל היחסים עם השכנים.
כמובן ,הדעות שהשמיע כל אהד מהמשתתפים היו על אחריותו שלו בלבד
ולא של הממשלה שבה הוא יושב או שבשמה הוא פועל.

אריה דיפנצ'יק )המנחה( :אני מברך
אתכם בביתנו ומודה לכם על היענותכם.
י דואב י הלב ,שהרמטכ"ל הראשון ,רב־אלוף
יעקב דורי איננו אתנו היום.
כשהתחלנו בהכנות לרב־שיח זה ככר היה
ברור ,שרב־אלוף דורי לא יוכל להיות אתנו,
כפי שהיה אתנו לפני עשר שנים ,ולתרום
להבהרת הנושאים הנידונים.
ברגע זה בישר לנו שר הבטחון משה דיי!
בשורה מעציבה ,כי יעקב דורי נפטר.
זכרו לא ימוש מן האומה לעולמים ,ומקום
מפואר נכון לו בדברי ימי מדינתנו ומלחמות
תקומתה.
נכבד זכרו בקימה.
שלחנו לפט את .הסימפוזיון שערכנו גדיוק
לפני עשר שנים 26-3 ,לינואר  .1963הוא
נערך אז בהרכב יותר מצומצם ,שהרי במשך
עשר השנים הללו נוספו לנו• שלושה
רמטכ"לים־לשעבר  :צבי צור ,יצתק רבין
וחיים ברילב .רבות מהשאלות שדנו בהן
אז ,עומדות גם היזם על הפרק .ובטוחני,
שמבלי שאיש מאתנו — לא השואלים ולא
המשיבים — יואשם בשינוי עמדות רדיקלי ,
הרי מה שקרה במשך  10שנים ,מאז הסימ-
פוזיון ההוא ,חייב להביא את כולנו למח-
שבה נוספת ולשינוי עמדות.
אהרי הסימפוזיון לפני עשר שנים ,נת-
עורר ויכוח בעתונות ,לנוכח העובדה שב-

רבות מן השאלות הביעו הרמטכ"לים לשע -צונית ,שאפשר למצוא לה הסבר .אותה
בר דעות זהות ,שמא זה מוליך ליצירת דוגמה של אדיב אחוד .לזה בודאי שאפשר
איזו מפלגת רמטכ"לים" שתיכפה את דע־ למצוא הסברים .אבל אני נפגש עם נוער,
תה "
על .הצבור .אך החיים ,לאחר הסימ' ונוער באותה משמעות שגם בסימפוזיון ה־
פוזיון הזה ,הוכיחו שהרמטכ"לים ,אף שה' קודם התחבטנו בה — האם נוער זה בין
ביעו בהרבה ענינים דעות זהות ,בל אחד  20ל־ 40או מוטב לומר כין  20ל־,30
מהם הצטרף למחנה מפלגתי או פוליטי אחר .כלומר ,יוצאי צבא :כבר לא בגיל הטפש־
ניגש ,איפוא ,לקומפלכס השאלה הראשונה .עשרה ועדיין בגיל העשרים .ואני נתקל
עלי לומר ,שהיא דומה לשאלה הראשונה ש' יותר מדי בתופעות של התנהגות ,או יותר
היצגנו לפני עשר שנים והיא :כל הרמטכ"לים נכון — מחשבה ,דיבורים ,שלכאורה או לא
לשעבר ,היושבים באן ,הם שעיצבו למעשה לכאורה יש בהם כפירה במה שאנחנו חשב-
את דמותו של דור הביניים והדור הצעיר נו ,במה שאנהנו גדלנו ,באושיות הציונות.
במדינה .אלה שהיו חיילי צה"ל בימי כהו־ כלומר! האס תפקיד המדינה נשאר כמט*
נתם של יעקב דורי ז"ל ,יגא ל ידין ,מרדכי
מקלף ואולי גס משה דיין — אלה הם אבות
החיילים ששירתו תחת צבי צור ,יצחק דבין
וחיים בר־לג .איך ד& ,הרמטכ"ליס לשעבר,
"מעריב" :האם יש מישהו שאשם בכך י
בתוקף תפקידם ובתוקף היות צה"ל כור־
יגאל ידין  :רגע .אני מודה מראש שאותם
ההיתוך של המדינה ,המקום היחידי
שמיזוג אנשים שאני נפגש אתם בשטח זה ,שייכים
רו-
גלויות מתבצע הלכה למעשה ,איך
הם האם יותר לסטודנטים .לאותו סוג שבכל העולם
אים את פני הנוער או פני הדור שלנו.
יותר
כאילו
השקפות
לו
יש
רדילוליות,
ויבול
ושאפ'
שרציתם
עוצבה דמותו בהתאם
אכזבהלמהמהדור הזה ו לא להיות שזר ,איננו אופייני בכלל .לפני זמז-
תם ,או שנחלתפ
הדור הזה כחיילים ,אלא הדור באזרחים ,מה שמעתי — בכנס באוניברסיטה _ וודאי
כיוון שכחיילים וכצה"ל הם הוכיחו את עצ -נשמע על זה מספרים מחכימים ממשה דיין
מם בשלוש המלחמות שהשתתפו בהן• אבל  -על אחוז גדל והולך של מתנדבים בתוך
צה"ל לשרותי התנדבות ,וזה דבר מעודד,
לאהד שהם פשטו את המדים ולאהד
שאתם אבל אני מדבר על התקופה שאחרי זה ועל
פשטתם את המדים ,איך המיפגש הזה
ביו הסוג הזה של הנוער.
וגדל
שצמח
מעצבי דמות הדור לבין הדור
השאלה שאני שואל את עצמי :איך
בארץ ו
יכולנו להגיע לדבר הזה ז ואיני מדבר ברגע
על המקרים הקיצוניים? יש לי מקרים לא
קיצוניים,
יותר,
או
פחות
יודע
ואני
את
הרקע המשפחתי ,הרקע ההברתי של אותם
אנשים.
אומר רק דבר אחד :הרגשתי היא שזת
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יגאל ירין :קודפ נל ,במידה שהדבר
נוגע לצה"ל והדור של צה"ל ,אני רק יכול
לומר שלפני במה שנימ הייתי במסיבת יום
העצמאות אצל אברהם קריניצי ז"ל וראיתי
שם שלושה אלופי מישנה שלא ידעתי אפילו
את שמותיהם )אלופי מישנה של צנחנים(.
וכשניגשתי אל אחד מהם ושאלתי :סלה
לי ,נדמה לי שאיני מביר אותך ז השיב
לי :אני בטוח שאתה לא מכיר אותי ,מפני
שביום שאתה עזבת את צהי'ל ,אני חוילתי
לצבא.
ובבן ,מבחינה זאת גרור ,שלגבי הרבה
אלופי־מישנה ואולי נבר תת־אלופים ,בודאי
שאיני יכול לקהת זכות לעצמי לחיוג או
לשלילה לגגי אופיים ,אבל אני מבין שה־
*
בעיה היא לא דק כפי שהדור מתגסא נ־
חברי מערכת מעריב" שהשתתפו ברב־שיח היו העורך אריד ,דיסנצ'יק ,שהינחה את צה"ל .על זה בודאי נשמע מאלה שעד לפני
"
המערכת דוד גלעדי ,קריאל גרדוש )דוש /משה דק ,יהושע יוםטמן ,שלום זמן קצר היו בצבא.
הדיון ,וחברי
לפגי עשר שנים ,כשישבנו על המרובה
קרמד.
ואלחנן
שניצר
רוזנפלד ,שמואל
הזאת ,נדמה לי שלא היו לי ספיקות לגבי

דתה העליונה — לפחות לדור הזח ולדור
הבא — לאפשר כינוס כל היהודים בעולם,
באשר הם שם ,שרוצים או מוכרחים לבוא
לארץ• הרי על זה אנחנו גדלנו .זה היה
ה" דזון ד'אטר" שלנו .זה מה שקבע את
אופיה של המדינה היהודית ,את אופיה של
מדינת ישראל כמדינה יהודית.
אני נתקל בזמן האחרון עפ מספר
רב יותר מדי של צעירימ שיש לי הרגשה
שאצלם ,לפי תפישתי ,המושגים האלה מעור•
ערים .יותר נכון ,לגביהם הם לא מעורערים.
להם יש תפישה ברורה .אבל בעיני הדברים
נראים מעורערים.

הדור הצעיר מבתינת ההנוך הכללי שלו,
ובמידה שצה"ל תרם לזה ,בודאי שצה"ל
עשה את שלו .היום ,לעומת זאת ,ואינני
רוצה לקשור את זה בצה"ל ,יש מקום
להרהורים ,ואהית קצת פרובוקטיבי.
לפני מלחמת ששת הימים היה רווח ה־
ביטוי דוד האספרסו" כביטוי שלילי ,ובאה
מלחמת" ששת הימים ו"דור האספרסו" הזה
גהפד לגבור היום .ואילו תבונות אלו של
דור האספרסו" כפי שהיו אז — היו נמ-
"שכות היום ,ובודאי הן נמשכות — לא
הייתי מודאג בכלל .הדור הוכיח את עצמו,
ואשר לדרך החיים שלו — זה עניו של
טעם .יכול להיות שדרד חייט זו היא לא
לטעמי או לטעמו של מישהו אחר — אבל
הדוד הוכיח את עצמו.
מיופ אני גכל זאת רוצח לשאול את
עצמי שאלת ,או יותר נכון לומר שאני
מודאג .אינני רוצת לסתת את הדוגמה .זמי־

עדייו מיעוט ,אבל יש עגיניט מסוימים ש-
מיעוט הוא גורם ואין לזלזל בתופעה
של מיעוט ,כי תלוי מה הוא המיעוט הזה,
ממה הוא מורכב ,איפת הוא ממוקם ומה
השפעתו בדרכי הביטוי שלו ,כלומר ,מי
זד ,המיעוט הזה .האס יש לו כושר ל־
הביע את עצמו בצורה זאת או בצורה אחרת,
ואם כן ,הרי מיעוט מסוג זה — לפי ' הש-
קפתי' בודאי שהוא מסוכן .אכל הבעיה
היא ,מנין ולמה הוא צמח.
אסיים את הסיבוב הזה בנקודה זאת.
דיברנו לפני עשר שנים על מה שקראנו
אז " :אבות אכלו בוסר ושיני בנים תק•
הינד , ",ונדמה לי שרובנו כבר אז היטלגו
את האשמה ל הרבה תופעות שליליות שראי־
נו — באבות .אין לי ספק ,שאם המושג
,אבות' פרושו הדור שלמעשה הינד והיה
אחראי ,הרי ברור שואת אשמתו .אבל מ-
שאלה היא ,כמה הוא טעה ז

 nmmימודית :הדי^נווד .נקו נה,
זלמן ארן ז"ל ,בדרך המהשבה שלו ,ראה
אולי משהו .אני חושב שהוא עשה דיאגנוזה
נכונה ,אלא שהתרופה שהוא נתן גרמה
להגברת המהלד" הוא החדיר את מה שקרוי
בז'רגון היגוכי" :תודעה יהודית" .בלומר,
הוא ראה את הבעיה והכין שא 0לא תוחדר
התודעה היהודית ,אנחנו עלולים לעמוד ב-
פני סכנה• אבל ,נדמה לי ,שבעצם העובדה
שהתודעה היהודית הוכנסה כתור שכזאת
כמקצוע ישיר ,והיתה אמונה נאיבית שעל
ידי שעורים פעם או פעמיים בשבוע שנק־
ראיפ תודעה יהודית ,אפשר לחנד את הדור
הזה לאותם הדברים — הוא טעה .התברר
כי בח־ד זאת לא ניתן להשיג זאת .להיפד,
זת השניא על הלק מחדור הזה את המושג

הזה .זה נהפך לכמו שעור ותלמידים יש
להם יחס לשעורים מסויימיפ לפי המורה
ולא לפי הנושא .מספיק שמורה לא יהיה
טוב  -ובבר אין תודעה יהודית לגבי אותו
תלמיד .אני שנאתי פעם כימיה אף שהפודה
היה גהב ,אבל אני השבתי שהוא לא טוב.
אלה הדברים המדאיגים אותי ,ואני חושב
שאחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים
גם כפני צה"ל בגוף מחנד ממדרגת ראשונה,
וגם בפני כל יתר הגופים — ופת העתוגות
אינה «ף יוצא מן הכלל  -הוא לראות
את הבעיה שכרגע היא כאילו בניצניה ,ג?
.
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שים ,או שקרה למעשה ההיפר מור- ,
שהדברים נעים בכיוון הזה שעליו זיגר
פרופסור ידין ז
"מעריכי' :ובענין זח שאלה נוספת.
אנחנו רגילים לדבר במדינה על פערימ
סוציאליים ,פער עדתי• ישנו פער שגדל
והולד בין האבות והבנים בתפישתם הבסי-
סית את הציונות ,אז מד .שאמר יגאל במש•
)המשד מן העמוד הקודם(
געיה הרבה יותר רצינית מכפי שזה מתבטא פט אחד :כעצם זכותנו על ארץ ישראל.
אולי כלפי חוץ בצורה מספרית.
משה דיין :לא זכותנו ,כי אם חובתנו
»מןרי :''3אחרי מלתמת ששת הימים ,לארץ ישראל!
ולמעשה ממלחמת ששת הימים ואילך ,הבי-
"מערי*" :ראשית כל ,נתחיל מזכותנו.
עו הרמן פעמיפ את החשש שאנחנו
הולכים איך קרה הדבר שפתאום איכשהו התערערה
ונעשים מיליטריסטים ,כובשים ,מובאים.
לרעה האמונה הבסיסית הזו בזכותנו על אוץ
משפיע
שעצם הכבוש הממושך הזה
באמת יש תופעות ישראל.
על האופי של העם .האם
וכוב-
מדכאים
כאלה ז האם אנחנו נעשינו
 mmדייו :העתוניפ ו
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 >saצורן לא השתתפתי כםימפתיון ה-
קודם ,וגפ הפעם איני בטוח באיזו מידה
אפשר לשאול בפשטות את הרממכ"לים מה
הם רואים בנוער ,כאילו הם מכירים אותו
יותר לאור העובדה שהם טפלו בו בתקופה
מסויימת .נדמה לי ,שכולנו היושבים כאן,
ואולי יגאל הוא יוצא מכלל זה ,הננו בסך
הכל די רתוקים מהנוער .אנחנו מדגריפ
עפ מי שאגו רואים ונפגשים :הגנים וחב-
ריהם .לפיהם אני יבול לשפוט ,ואינני יודע
אם הם מייצגים את הנוער הישראלי .על
פן ,איני יודע כאיזה מידה אני כאמת מכיר
פיוס את הלכי הרוה בנוער .אני מכיר את
 mעל פי מה שאגי קורא בעתון שלכם,
ואינני יודע באיזה מידה זה מייצג 8ת מה
שקורה בנוער ,למעשה.
מעירו כאן כאילו דרך אגב שאנחנו
רואים את הנוער בצבא ,והם חיילים
מצוינים ,אבל האפ ד& באמת אזרחים
מביס .השאלה היא אפ בכלל יתכן שיהיה
מייל טוב — ואזרח לא טוב ...האם אפשר
להציג כד את השאלה ולצפות לתשובה ה-
אומרת •.יכול להיות מצג שאהד הנמצא
במסגרת כל בך מעולה ,חזקה וטובה במו
נה''ל ,מופיע כפי שהוא מופיע ,והוא בודאי

מופיע טוכ ,וכאשר הוא נמצא בסביבתו ה-
טבעית כבית ,בשכונה או בעיר הוא יהיה
שונה ,ואולי שם הוא אזרח לא טוב.
יש לי הרגשה ,שקשה להיות חייל טוב
ואזרח גרוע .קשה לי להאמין ,שאפשר
ליצור צבא בל בד מעולה רק ממת העוב-
דה שיש לו מערכת טובה ומפקדים מצוינים,
והחיילים עצמם המ בחומר ביד היוצר.
אמרו להם לעשות משהו והט עושים אותו
נכון — י בל זד ,נובע בסופו של דבר מכך
שהם גס אזרהיט טובים.
"מעדיכ" :ישנו גט ענין ה אהרי" ,ה-
"
דוגמה האישית בצבא i
צכי צוד :נקודה נופפת באותו הקשר:
האפ הנוער שלנו הוא באמת שונה מקבוצות
הגיל המבוגרות יתר ז יגאל הזכיר קורס
את הגיל שבין  20ל־ — 30האפ הקבוצה
הזאת שונה מהותית מקבוצת הגיל של
 40—30או  50-40ז אני חושב שגם נעגין
זה יש מקום לספיקות .זה לא בדוק .כך,
ואם ישנו הגדל ,הריהו הבדל לטובה דוקא,
הנובע מהעובדה שהם צעירים יותר ומוכנים
לפשות יזהר ומסוגלים לעשות מספר דברים
שאולי בגיל מבוגר יותר ,עם נטל האחריות
ונטל הבעיות ,שוב לא מסוגלים לעשותם,

flouflinBn flarfinun 1mm TW
מינגי בטוח שאפשר לצפות שנוער בגיל
 30-sflיהיה שונה כהרבה מהחברה שהוא
הי בה ומהסביבה שהוא הי בה .יכול להיות
שהוא דומה ,בסך הכל ,להבוצת הגיל ה-
אחרת .כמדינת ישראל אפשר להצביע על
הרגה נקודות לזכותם ,וכמובן שאפשר להצ"

*גאל ידיו
מיסיס "התודעה חיחויימ" הזיק

3יע גם על כמה נקודות שליליות לגבי
קבוצת הגיל שלנו ,מכונות באותה מידה
גם לגבי הגילים הצעירים יותר .ואינני סבור
שההבדל הוא כל כך מהותי כפי שיכול
להסתבר »צורת הצגת־ר"שאלה.
ובמידה ויש הבדל ,יש לי הרגשה ,שהוא
לטובת הנוער• הוא נועד מתנדב ,הוא גוער
שמוכן ללכת; לכל משימה ולא רק גצבא,
אנחנו רואים את זה בהליכה להתישבות.
האם הולכיפ .:היום להתישבות  .פחות מאשר
הלכו כשנים אולמות ו .מלכים היום הרכה
יותר ,ואין בעיה למצוא .מועמדים..להתיש־
בות־ספר ,,כיוח שיש ככד,אתגר. '.
"»עריכ" « 'ש מספיק מתנדבים להתיש־
מת?
צכי איר ן הייגו רוצים שיהיו יותר ,אגל
אינני חושב  .שאיזה נקודת ישוב לא הוקמה,
מפגי שלא היו לה מתנדבים.
משה דיין :לישובים בפיתהת רפיח יש
תור גדול והבעיה היא ,שהיום נותנים ל•
מתישב גם דידה ועוד ,והשאלה היא ,איפוא,
תקציבית .אבל כאלה שמוכנים לעזוב אח
חל־אביב ולהתישב ג"שדות" ובפיתהת רפיח
ולעמול קשות יום ולילה ולראות את
עתידם וחייהם שם — יש ויש .יש תור
עצום גם של בגי מושבים וגם של עוזבי
קבוצים וגס של נוער עירוני? אלא שהמדינה
טוענת שאיו לה כוח להקים את הישובים
האלה ,כלומר ,לבנות בתים ,לתת תקציב.
יגאל ידין :תרשה לי ,צירה ,קריאת בי-
ניים .אגי רוצה להבהיר את הנקודה :לא
דיברנו ברגע על הצדדים החיוביים ,ואני
מסבים לבל מה שאמרת .אני ניסיתי לעמוד
על העובדה שבניגוד לזה — אנחנו עדים
עכשיו לתופעה ,שבשלב זר' אולי היא קטנה
ואולי היא גדולה ,אך היא שלילית לפגי
התפישה הבסיסית שלגו ,הציונות .הופעה,
שאמנם איננה עומדת ברגע זה בסתירה
לצדדים התיוכיימ של מרבית הנוער ,אכל
נדמה לי שלא עלתה ככלל בדיון לפני עשר
שנים ,או לפחות לא עמדגו לפגיה לפני
עשר שנים• זאת היא הנקודה.
גגי צור; עוד שלוש הערות ,בדי להב-
היר את הנקודות שהעליתי ,בהתאם למה
שהעירו כאן.
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מאס הנוער חש כיום ,שיש לנו זכות
למדינת ישראל ומוכן לממש זכות זאת
בכל מד .שיידרש ממנו ז כשאני אומר
,נועד ,אני מתייחס לנוער שאני מכיר.
אולי זד ,לא נועד מייצג .אבל זה הנועד
בכית ,זה הנוער של צהלה ,אנשי הצבא
שבאים לבקר את בני ,יכול להיות שזו לא
הדוגמה הטובה ביותר של הנועד הישראלי.
אבל ממד ,שאני רואה ,אני בסוה שהנוער
משוכנע שיש לנו זכות למדינת ישראל,
ואולי אפילו ' בבל אותם הגבולות שברגע
אנחנו יושבים בהם .ואני הושב שיש לד,ם
קושי לוותר על מה שכבר נרכש גדם ,וזה
יותר ממה שיכול להתקבל מההתרשמות
שלנו מקריאה על מקרי אדיב וורד וכר.
מלא אנחנו תמיד נתקלים וקוראים על
מקרים החריגים ולא קוראים על הכלל ,ב-
מידה ואני נתקל בכלל ,הרי העובדה היא
הפוכה — שהנוער משוכנע שיש לנו זכות
לפה שרכשנו וזכינו ,כי אנחנו חייבים את
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זה לעצמנו ,לכטהוננו ,להמשך קליטת עליה
וכל אותן הנוסהאות הציוניות המוכרות
לכולנו,
יהד עפ זאת ,ואינני הושב שזה עומד
בסתירה ,בהחלט הייתי אומד שהנוער אינו
מיליטריסטי .הוא מבין שהוא צריך להתגייס
כדי למלא את מה שצריך למלא באותה
תקופה שהוא נקרא לשרת בה ,ובעגין זה
אינני סבור שהנוער של היום שונה מהנוער
שהיינו אנחנו באותו גיל .כולנו שירתנו
נצבא ,אפ כי שירתנו מרבה מאד שנים
)לפהות הדור שלי( לא מתוך זה שהיינו
מיליטריסטים או רצינו לשרת בצבא הקבע,
אלא שחשבנו שזה בדיוק התפקיד שנקראנו
למלא במסגרת ההובות הלאומיות .ויש לי
הדגשה שאותם הנערים שאני רואה כיום,
לא היו רוצים כמיותר לשרת בצבא הקבע,
אבל זד ,לא אומר שהם לא ישרתו ככל
שיידרשו לשרת.

חיים ברלב :מעד במד !mn irmnm
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 ,איני מאוכזב
חייפ בדילכ :צירה הציב סימן שאלה
מאחורי המשתתפים פה בסימפוזיון ,כלומר,
אבס־רמטכ"לים ,כמוסמכים בעניני נוער,
אני מצטרף במידה לא מעטה לסימן השאלה
הזה ,אבל אני רוצה להוסיף הערה לתשומת
ליבנו ,שכשאנהנו אומרים ,נוער' ,הרי זה
מושג די מגוון ,ולמעשה ,המכנה המשותף
היהידי הוא הניל .פרט לזה ,המושג הזה
כולל צימרים מאד מאד שוגים .ואס יגאל
אמר מה שאמר ,הוא גס העיד שזה מתבסס
בעיקר על אותם הסטודנטים שהוא מכיר
והוא בא איתפ במגע .ואנחנו יודעים שבי-
ניהם ובין נוער עובד בעיירות פיתוח ,או
בני קבוצים ,או אותו נוער שהלך להתיישב
בישובים בשטחים ,רק הגיל הוא ' משותף•
יגאל יוין :גם בני קיבוצים בגד לא
מחוסנים היום בפגי התופעה הזאת!
חיים כר־לכ :אתייחס גפ לזה ,אבל מה
שאני עומד לומר זה מתבסס על אותו ה־
גוער שאני יכול לראות אותו ושאני בא
איתו במגע .עד לפני שגד .היו אלה חיילי
צה"ל ,ועתה החברים של הילדים שלי; שהם
בדיוק בגילים האלה ,וקצת עובדים בתעשיה
שאני רואה פד ,ושם.

הייתי אומד כך :קודם כל
מהם .יש לי כקורת בכמה תחומים ,אבל
לפני שאגע כבקורת ,אני רוצה לציין תחום
אחד שבו ,לדעתי ,מגיעה לנוער הזה הערכה
מלאה וכל השבחים ,וזה היחס שלהם לכעית
הבטחון שלנו ,בולל השרות הצבאי ,בין
הסדיר ובין המלואים .אני לא אומר שאין
יוצאים מן הכלל ' ,בדור שיש יוצאים מן
הכלל ,אבל הכלל הגדול של הנוער לדעתי,
מגלה יהפ נכון לבעית הבטחון שלגו ,לא
רק במישור ההאורטי ,אלא במישור המעשי,
במעשיו היום־יומיים.
אני הושג שתקופת מהחן לזה היתד .דוקא
מלהמת־ההתשה ,שהיתר ,בסך־הכל מלחמה
אפודה ,מלהמה ממושכת ,מלחמה נד .בל
הישוב באת שאל את עצמו :מה יהיה
הפוף ? מד ,יהיה? את השאלה הזאת לא
שמעתי מאף נער י או צעיר אחד שאיתו
באתי כמגע בצבא .הס לא שאלו את ה־
שאלה הזאת .זה לא אומר שאולי זה לא
העסיק אותם ,אבל הם קיבלו את המצב ואת
ההתיחסות שלגו למצב בצורה טבעית .זה
נוגע גם למשרתים' בצגא־חובה'..
"מעריכ" :מגלי שישאלו מה יהיה דר
"
פוף" ז
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הזאת
דדיפ כד־לכ :שמעתי את השאלה
בכל פגישה .שלי כרמטב"ל עם עורבי העיתו•
גיס ,כמעט גכל פגישה שלי עם ציבור
איזה-שהוא בליל־שבת ,בשיתות עם חיילים
־ השאלה הזאת כמעט ולא עלתה .והציבורהזה כלל לא רק משרתי הוכה וקבע ,אלא
גפ את ציבור המליאיפ ,בכל אופן ,צריך
לזבור שבאותן השנים,
אנשי מלואים שירתו
 60יופ ובקו החזית ,ולא י היו כתחום זה
בעיות כלשהן .ולי קשה מאד להניח שיתם
כזה יכול לבוא בלי אותם השורשים העמו־
קיס הדרושים במישור הרעיוני ,התפישתי,
ההשקפתי,
אני הושכ שגפ היום דבר זה נמשך .עכרה
פך הכל שנה ,ודומני ,שיגאל העיר על בך
ששר הבטהון אמר שההתנדבות לחילות ה-
מתנדבים לא ידדה אלא נמצאת גקו עליה
מתמיד .והנוער שלנו הוא לא נוער הרפת־
קני .הפ לא הולכים ליהירות נבהוזת וקשות

כדי ?זכות בהרפתקאות .כך שזה תהום ש־
לא רק שאין לי בו בקורת ,אלא אני מלא
שבחים.
אמר לבעיה שהעלה יגאל ,אני אמנם
מכיר פחות אותו ציבור הצעירים שיגאל
מתייחס אליו ,אכל הנוער שאני מכיר ,אי־
נני הושב שהם מערערים על אושיות ה*
ציונות ומדינת ישראל .אני חושב שהם חיים
במערכת מוגהים שונה; עבורם מדינת יש־
דאל זה דבר טבעי ,דבר קיים וממילא,
היעוד של המדינה קיים וישנו.
בתקופתנו ,או גתקופתי כאשר עליתי אד־
צה ,היימי צריך פעמיים ביום להזכיר לעצ־
מי שזאת מדיגד .בדיד ,שזה היעוד שלה
וכוי .צעיר בן  20או  30ככר נולד מתונים
האלה ,הוא גדל בהם ,ולפי דעתי ,היחס
שלו אל המדינה הוא הרבה יותר טבעי ולא
פחומ שורשי.
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גם בתקופתנו — וצירה הזכיר זאת —
היו בני דורנו שהלכו בדרכים אחרות ,ואני
לא מדבר על באלה שערקו מיהידה קרבית
לא מסיבות אידיאולוגיות .אני מדבר על
אכס־חברים שלי שקמו ,ארזו ־את הפעקלאך
וירדו מהאח• ביניהם היה סגףאלוף בשנות
החמישים המוקדמות ,ואיני יודע מה הוא
היה אילי היה נשאר בארץ היום.
תופעות שוליות היו קיימות תמיד והן
קיימות גם היום ,אבל אני לא הייתי מקיש
מהן על הגישה הכללית של הגילאים האלה
למדינת ישראל.
נקודת כקורת ממשית וקשה יש לי אל
הדור הצעיר בתהום אהד ,והוא תחום ה־
הומרנות ,הגישה החומרנית לכל .זה דבר
שבתקופתנו לא היה .אני חושב שהסיבות
לכך הן אובייקטיביות וסובייקטיביות כאהד.
הסיכה האובייקטיבית היא הגישה הכוללת
של רוכ אזרתי המדינה ,כני כל הגילים,
אל הבעיות הסובבות אותנו• הגישה היום
היא הרבה יותר מטריאליסטית מאשר בעבר,
ואין ספק שהנוער מבחינה זו יש לו דוגמה
והוא רואה מה קורה כבית ומה קורה אצל
השכן ,ואין ספק שהוא בעצם גדל באוירה
הזאת ונדבק גה.
הסיבה הסובייקטיבית במידה דגה נובעת
מכך שאחרי שהם עובדים את הצבא ונות־
גים ,באילו ,למולדת שלוש שנות שתת.
שלוש שניט קשות ,בחלקן גפ שנות מלחמה,
וכשהם גומרים את השרות הצבאי והולכים
לאוניברסיטה או למקופ עבודה ,הרי הם
רוצים להתרכז בעצמם .לכן ,הצעיר הרבה
פהית פהזח להקדשת זמן ועגין לנושאים
שאינם קשורים מ באופן ישיר ומצומצם.
מכאן שהתופעה הזאת ,הקיימת היום ,תופעת
הגישה המטריאליסטית ,נובעת לדעתי ,גס
מהציבור בכללותו ,ובמישור האישי ,לא
אגיד שאפשר להבין ,אבל אפשר לגלות
מד .מקורה.
"מעדיג" :הנה נתגלגל לידינו עתזן משנת
 1935וכו נאמד בין השאר:
כיום רותות הדשות מנשבות ,אוירה אה-
דת" בנוער .חמדניות קיצונית ,שאיפה לתכלית
אנוכית .כל אותו כעוד שהיד .רגיל כל כך
כחיים הגלותיים שלנו'' .זה *כתב ב־...1935
העתון היה הירח"« .ך  wהיתה ה-
בעיה בשנת "
.1933

חיים ברילכ :בן ,אין חדש החת השמש.
אפ כן ,מבחינתי זוהי נקודת הבקודת העי־
קרית .אני סגור שדוקא הנוער היד .יגול
גודם הפועל בכוון ההפוך.
בענין זה להוות
בלומר ,אפ נדרשתי איזה שהיא תרומה גר
ספת מצידפ של הצעירים ,הייתי רואה אותה
דוקא בתחום הזה.
"גינןדיג" •.האט רב־אלוף רבין יגול לערוך
השוואה בין הנוער שלנו עם הנוער היהודי
והלא־יהודי שהניד בארה"כ ?
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משה דיין :אני לא מדבר על המרכיב
האנושי .זה נכו! מה שאתה אומד על האי-
כות ,אבל תוצאות הקרבות במלחמת ששת
הימים נקבעו על ידי קבוצה הרכה יותר
מצומצמת) ,היל האוויר ,היל השריון( אלה,
אולי גם בהשוואה לחיל אויר או שריון
במלחמות קודמות ,יש בהם עליה איכותית,
אבל משקלם של שני המהות האלה במע-
רכה ובצבא הוא הרכה יותר גדול מאשר
היה במלחמות קודמות .לכן גס הפער כינינו
לבין המצרים גדל .אבל כיוון שתיל האויר
היום הוא  51%מהצבא ,וחיל האויר ודד
שריון הם  — 80%ברור שכל היל 'הרגלים,
בין אם הוא פחות טוב או יותר טוב ,יש

לו פחות משקל» .ם הטייפיפ של היום
כפרטים הם יותר טובים מהטייסיפ של שנים
קודמות — זאת שאלד ,שהתשובה עליה יכלה
להיות כן או לא ,אבל ברור שתוצאות ה*
קרב נקבעות בהרבה יותר על ידי היל מ־
אויר מאשר על *די יתר הצבא•
יצחק רגין :אין ספק שכל מה שאמרת
— זה נכון ,אבל כשאני לוקה ומשווה כל
אהד ממרכיבי צה"ל ,הכל בפרופורציה ,אני
הושב שאחד ממרכיבי השיפור ,בנוסף כמו־
בן לעובדות הציוד ,הוא ככל זאת שיפור
של המרכיב האנושי .והמרכיב האנושי הוא
הפרט ,הנכונות ,היכולת והסך הכל של
ההפעלה.
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אני מוכן גם לומר יותר מזה .כאשר
אני משווה יהירות הי"ר בלהימתן ככל
שלוש המלחמות ,ואני מדבר על מה שאגי
מכיר פנסיון ,הרי אני בטוח שאותה מגמד.
נמשכת .זה לא דבר שנעצר .אני הושב ש'
גט יחידות החי"ר ,אפ כי משקלן בהכרעתה
של המלחמה קטן ,חדרך שבד ,לחמה כל
יחידה ,כל פעם היה יותר טוב .והפער בינה
לבין יחידת חי"ר מצרים או סורית גדל
ולא קטן.
אגל אחזור לנושא .על כן ,נראה לי ש־
בכל מד .שקשור לעצם קיומה ומהותה של
המדינה ,לנכונות לשאת בעומס הבסחוני,
אינני חושב שחל שינוי .אני חושב שאנחנו
נמצאים גשיפור ובעליה מתמדת של הנמ-
נות והיכולת כאחת ,ואני מדבר על המרכיב
של הנוער ,בי הנוער הוא בעיקר שמשתקף
בצהי'ל.
ולגבי דבריו של יגאל .תמיד היו בשולי
המחנה בודדים :הזכרתם עריקים אידי-
אולוגיים• הייתי מנסה לעשות השוואה בין
ה"בנעניס" ובין מד .שקודה עכשיו .נכון,
ששכחנו את ה"כנענים" .וכי מה היתד .דד
כנעניות" ז
" מייפ " גד־לב; כשדיברתי על ,הברים',
התכוונתי גס לכך.
יצחק " דכין :ה כנעניוה'' היתה בעצם,
גסיון להינתקות "
מיהדותה של מדינת יש־
ראל ,כחלק מהעם היהודי ,כהקמתה של
מדינת ישראל .אני תושב שמשקלפ באותה
תקופה ,לא היד ,פחות ממשקל אותם מטילי
סימגי־שאלה בכמה נושאים היום.
רמתי ,גין אגשים ? חופשיים ובמיוחד כין
יהודים ,טבעי שיש דעות ולעתים — דעות
קיצוניות עד כדי השתאות במעט• השאלה
היא ,מה משקלם ,גם האיכותי וגפ הכמותי
בפך הכל הכולל .ונדמה לי שגם היום ,כש־
מדובר כנמר ולא רק בנוער ,מצבנו טוב.
תמיד יש טוב יותר .תמיד צריך להתור
ליותר ,אבל אינני סבור שעל בסים המכנה
המשותף הבסיסי ,ההכרה בצורך בקיום מדי-
נת ישראל כמדינה יהודית ,כמדינה קולטת
עליה ,כמדינה מתפתחת ,ובנכונות לשאת

צגי אור
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בעומס הבטחוגי — אני לא הושב שיש
שינוי לרעה .ושוב ,יכול להיות שבגלל
המרחק ,אבל הדגשתי היא שאם יש שינוי,
הרי כל הזמן קו ההתפתחות הוא היובי.
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חיימ לשקוג
»וינוי< »» »uואיו מינזי

באשד לתחום השני ,שבכוונה הפרדתי
אותו מנקודת המוצא הבסיסית לגבי המדינה
ולגבי הגנתה ,אני הייתי רוצה לומר שטוב
ששלופ היפנה את תשומת ליכמ לאותו
עתון• אני רוצה לומר שזה רק טבעי ומוכן
שיש התירה מתמדת לשיפור רמת י ההיים.
אני הושב שבל נפיון לבוא ולפסול את
המגמה לשיפור רמת החיים הוא התנגדות
לקו התפתחות אנושי־טכעי ,ולדעתי ,בלתי
נמנע .הבעיר ,היהירה היא ,מהו קצב שיפור
רמת החיים ובאיזה מידה שיפור רמת ד'מייפ
נעשה כאופן יחסי לכל שכבות החברה.
הייפ כד־לג :השאלה היא גם ,איזה
מקום הבעיה הזאת תופשת בהייו של ה-
אדם ועל השבון מד-
»שה דיין :על השבון השני .וכי על
השבון מי זה ייעשה ?
יצחק דגץ :אולי אני טועה ,אבל געצמ,
עצמנו
אם נשאל את
מה
.
מותר האדם
־
על הבהמה? הרי זה כשלושה דברים -
בסקרנות לבלתי מודע; ביכולת להסיק מס-
קנות ולא להסתפק בקיים ; בחתירה לשי-
פור רמת חיים .לא האריות ילא הנמרים
כאלפיים השנים האחרונות לא שינו את
רמת הייהפ.
"»&רי :"3הבלביפ — כן.
יצחק רכין ג במידה שבני אדם דאגו לכך,
ביסודו של דבר ,אחד הגורמים הדוהפיס

לחיות כמו באמריקה ?
יצחק רגין :אני לא אומר שצריך לחיות
כמו באמריקה• אבל אינני הושב שצריך
כל הזמן לשבת ולשאת דגל של צדקנות
מופרזת ,של דיבורים 'נגד' דמת חיים.
צריך לחפש את השביל בין המצוי זבין
הרצוי.
"טעריג" :לפני עשר שנים ,אחד מנושאי
הוויכוז היה :בן צנע או לא צנע .י
יצחק רכין :אני לא נכנס לזה כעת.
אנחנו הייט בעולם שהולד ונעשה קרוב
בחלקיו אהד לשני .הנוער ולא רק הנוער,
רואה מה קורה ביתר הלקי העולם .זד .מש־
פיע .יש השפעות פחות חיוביות ויש הש-
פעות יותר היוביות .אי אפשר לנתק את
הלך־החיים כמדינת ישראל לחלוטין ממה
שמתפתה כעולם .כמובן ,הכל באופו יחסי.
וכפי שחיים אמר ,במיוחד כשמדוגר בנוער
הישראלי ,שנותן שרות לאומי ,נותן שרות
לאימי קשה זעזמד בפני אודה ה"ם לא קל.
עומד ומכיר ,אם כי אולי לפעמים פה ושם
תוך כדי ריטון מסוים ,בהעדפת המרינה,
ובצדק ,לגבי עליה ,לגבי עולים ,כי »ו
תמצית קיומה של המדינה•

בצירך וב־
נחיצות של התקדמות בשיפור רמת־ההיים.
את הקצב והיכולת המדינה נותנת ,ויש לד,
דרכים לטפל בכך .אינני חושב שזה צריך
לעמוד בראש דאגותיו של הגוער ושל
המבוגרים ,אבל לבוא ולהתעלם מכך —
זוהי התעלמות ממציאות קיימת ,ולדעתי,
גם מובנת.
שאלה אחרונה באשר למיליטריזם .אני
הושב שאם יש סכנה שאינה נשקפת ל־
נוער הישראלי — 'הרי זד .להיות מילים־
ריסט .לא אורח החיים בישראל ולא ,ביג־
תים ,הערכים — עס כל הבקורת שלנו
על החנון־ — שטבועים בנוער ,יוצרים
סבנה של מיליטריזם ,של התאהבות בצבא.
אני הושב שטוב שלצבא יש מעמד שיש לו
בתודעה הצגורית? וגתודעת הנוער ,אגל
בין זה לבין מיליטריזם המרחק גדול.
"מעריב" :עד כפה שהכנו את המושג

'מיליטריזם' . ,הרי הכוונה היא לתודעת
כובשים.
יצחק דגין :באשר לתודעת כובשים ,אני
חושב שבעצם הבעיה הזאת לא הועמדה
במבחן .לא הועמדה במבתן הנכונות לוותר
על הלק מהשטחים תמורת שלום ,משום
שאין לנו שותף לזה .על כן ,בכלל איני
רואה את הבעיה כגעיה שהועמדה במבהן.
משה דיין :בישראל יש היום יותר מגיגי
האיםלס מאשר כובשים.
"מעדיכ" :התכוונו לשאלת האופי הלאומי.
האם הכיבוש משפיע לרעה על האופי שלגו
כאומה ,שהדי זאת היתד .הסכנה שבפניה
הזהירו.
יצחק רכיו :מתיר מה שאני מכיר אופי
ניהול השטחים הוא לא כזה שהוא הופך
את צה"ל לצגא כיבוש .לכן אינני רואה
שום סכנה של התפתחות מנטליות של צבא
כיבוש .ודאי לא בעתיד הנראה לעין.

את החברה האנושית הוא גפ החתירה ל-
שיפור רמת החיים .ואינני הושג שצריך
לבוא ולשאת את דגל ההתנגדות לשיפור

ימת ההייפ.
"טעריכ" :השאלה היא אס אנהנו יכולים

יצחק רבץ ,4tnwMi vat . anew :קמט
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יצחק דגין :כרצוני לפתוח בכך שלא הש --של גער ישראלי כאשר שירת גצבא .אבל
אני
שחייבים להכיר
בסימפתיון הקודפ ,ושלמעלה מארבע אני מציע לעצמנו לזכור דבר אחד! שזה

תתפתי
השנים האחרונות הייתי מרבית זמני לא
כארץ .על ידי כך גם קכלתי מימד פרפפק־
טיבי ,שלעתים יש לי גטיה לזכור דוקא
היו לנו עריקים ז לא היו לנו משתמטים ? את הדברים הטובים ,ובעיקר ,אולי משוס
אני בטוח שבשעת מתת כיום יהיו פחות שהייתי גארצות הכרית והתרשמתי ממה
עריקים מאשר היו אז ,והיו לנו אז רבים .שקורה שפ; זה רק חיזק בי את הנטיה
והם כאילו הונבו סוב ,כלומר ,על ערכי לראות את החיוב ואת החיוב יד^ב שאפשר
למצוא כאן.
הציונות ועל אושיות ההגנה.
אני זוכר שבשעתו גצה"ל היד ,נהוג לומר
מערים" :אבל אלה לא היו עריקים
"
לקצין שהיה מבקר את צה"ל :םע לראות
אידיאולוגיים!
צבא זר ,תחזור ותראה עד כמה "תעריך את
צכיצור :לא אידיאולוגיים.
י
הישגיו של צה"ל ,את יכולתו שלי צה"ל
מןןדיג" :זה ההבדל!
"צבי גור :אבל העריקים האידיאולוגיים ,וכיצד הדברים בצה"ל דוקא מתנהלים.בצורה
אני חושב שכולנו זוכרים את מספרם ,והוא הטובה ביותר".
לא היה גדול .העובדה שכולנו יכולים להז -י לאחי ' שלוש הערות מקדימות אלה ,אני
רוצה להתייחס דוקא לשאלה הראשונה שלד,
כיר את שמותיזע ,מספרם הוא קטן•
לסיכום ,הייתי אומר שבסך הכל הנוער צ'יק• כל אחד מאתנו כרמטכ"ל ,במידה
בימינו .עד כמה שאני נתקל בו ,הוא נוער מסוימת השפיע על תקופה מסוימת בחייו
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לגני התופעות השליליות שאנחנו עדים
להפ פה ושם — עובדה שהן קיימות .ה־
שאלה היא ,אם הן קיימות כיום בעוצמה
וממות יותר גדולה ממה שהיברגו לפני
 20 ,wאו  30שנה .בענין זה יש לי קצת
נעיקות .נכון שיש היופ תופעות שליליות,
אגל האמ אנהנו לא זוכרים כולנו במלחמת
משחרור תופעות שליליות ז
ינאל ידיו :מסוג זה ז
נפי צוד ן אני זוכר תופעות שליליות ב־
גווד שלי ,והיה לי גמד לגמרי לא רע.
היינו בחזית קידמית ולהמנו את כל מלהמת
השחרור ,אי אפשר להגיר שהאנשים לא
עשו מד ,שהוטל עליהם ,אבל האט לא היו
תופעות שליליות גפ באותה תקופה ? לא

טוב .נוער שמובן ומסוגל לעשות כל דגר
שעשינו אנהנו כשהיינו באותו גיל .במוכן
גפ הופעות שליליות .שהן תולדה מבעיות
הכרתיות מסוימות שאנחנו היים בהן ,ולא
הנוער יצר אותן .אם זו חברת השפע ואפ
שורה שלמה של תופעות שליליות שאנחנו
נתקלים בהן ,וכמובן ,שגפ הנוער מושפע
מהן .אבל אני טוען שזה לא כמספריפ ולא

ככמויות משמעותיות .משום כך ,העובדה
שישנן תופעות שליליות ,אינה גאה להצביע
כאן על הכלל ,אלא אולי דוקא להיפך -
היא באד• ,להראות בלל חיובי ולומר שיש
גם תופעות שליליות .אין זאת אומרת שלא
צריך לטפל בהן ,אכל דומה שהמתכונים
לתקון תופעות אלו ,צריכים להיות מכווגיפ
לתקון החכרה הישראלית ולאו הקא הנוער.

נות של נל פרפ בישראל ,כאשר מדובר
בבטהון — לגבי תחומיפ אהדיט.
בעצם ,זה רק מבעי ,וזה פוג שלגבי
הבטחון יש אותה אחדות לאומית ,אותו
קונצנזוס לאומי ,וטוב למדינה דמוקרטית
שכאשר זה מגיע לתתומימ אחריפ ,מותר
שיהיו חלוקי דעות ,מותר שתהיינה תפי•
שות אחרות ,מותר שיהיו נגודי דעות .אט
זה באשד לדרך הפוליטית ,אם זה באשר
לדרך ההברה ,ואפ זה כאשר לאורח החיים.
על כן ,נראה לי שנפיונגו מוגבל לשני
תחומים :לתמצית קיומה של המדינה ול-
נושא הבטחוני .במידה שאני יכול לשפוט
מתוך נפיוני ,כל עוד הייתי בצבא ,ועד ש־
סיימתי את הצבא ,ובמידה שאני יכול לשפוט
על זר ,היום — אני חושב שבתחום זה
הבסיס הוא איתן .ואס נבדוק ,ניווכח בדגר
מוזר :ככל שהזמן עוכר בין מלהמה למל-

חמה )לפחות,בשלוש שאגי היכרתי( —
מרכיב זעורפ האגושי האיכותי גצכא מיה
יותר פוכ מאשר גמלהמה שקדמה למ.
ולכן ,תוצאות גל מלחשה היו יותר פוגמו
משל קודמתו־-
משח דייו :זח גס תוצאה מהמשקל 'son
מלוגי בכל מלהטה ומלחמה ולא דק המשקל
הצבאי.
יצחק ר8ץ  ?:אבל הנקודה הטכנולוגית לא
היתה מגיעה לידי ביטוי כפי שהגיעה בכל
אחת מהמלחמות לולא אותה גכוגות של
המרכיב האנושי .אחד הדכריפ שהפתיע
אותי כמלחמת ששת הימים הוא שהפער
בינינו לבין המצרים הלך וגדל בגלל המרכיב
האנושי ולא בגלל מרכיב הציוד ,לא גגלל
מרכיג אמצעי הלחימה .כלומר ,גפידה ש־
אני יכול לשפוט...

היה שתת צגאי ; זה היה שרות בנושא
שבו יש אחדות לאומית שאין חמה לה כמ־
עט כשום נושא אחר .כלומר ,כל אהד מ־
איתני עסק בנוער הישראלי בתקופת השרות
הלאומי מטעם המדינה ,השרות היחידי שלו
נקרא הפרט כישראל .אין שרות לאומי אחר
שאליו נקרא הציגור הישראלי ,על גסיס ה־
הוק ,פרס לשדות הבטחון.
לגבי שרות זה ,שתכליתו העקרונית היא
קיומה והגנתה של מדיגת ישראל ,ולגבי
מדיניות הבטחון — שררה ושוררת אחדות
לאומית המקיפה את רובו המכריע של ה-
צימר הישראלי .מכאן ,שאמ מבקשים ל-
שפוט על נסיוננו בתקופה זו או להקיש
מפנו כיצד יתגלה הנועד גפ בתהומים אח־
ריס — צריך לזכור שיש פער .אנחנו מדב-
רים לעתים בהכללה ואין אפשרות להקיש
ממידת הנכונות של הנוער ,וממידת הנכו-

"לא הנוער שליט במדינה ולא הוא מקלקל אומוד
מרדכי מקלף :יש בועד ב" 1ומדמו־ »ו0א
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מרדכי מקלף :איני רוצה להזור על
דברי קודמי ,אכל כדי לא לקפה את הלקט
של רבים שהיו תחת פיקוד ראשוני הרמט־
כ"ליס' ,ש לזכור שבחלקם הגדול היו חיי־
לים אלה עולים חדשים ,שבאו מארצות
האיסלם ומארצות מזרח אירופה .אלה הס
הלק הארי מאותם אבות ,שהיום הבנים
שלהט כצבא ושמהווים חלק גדול מהישוב.
לגבי קבוצת זאת ,שהיא ,לדעתי ,הרוב
'הדומם /איננו יכולים להתאונן כלל .אנח־
נו ראינו 'אבק אדם' שנהפך לאדם עובד,
גורפ קונסטרוקטיבי .תמצא אותם בכל עיי-
רות הפיתוח ,תמצא אותם בכל בתי החרו-
שה• אני הושב שהם לא שואלים שאלות.
הם לא שואלים את אותן השאלות• בשבילם
הכל מוגן.

אני חושב שלגביהם עשינו ,כמדינה ,ב-
מידה שאפשר לשפוט ,עבודה מצוינת .הפ
היו לאזרחים טובים ,ואפ יש לשאול שאלה,
הריהי ,מה הן המסגרות ההכרתיות שהם
פגשו כשעזבו את הצבא ,ואס המסגרות
החברתיות האלה התאימו לאופי שלהם ו-
למה שהם למדו בצבא.
פה .סבורני ,שמון אחד הכשלונות שלנו.
בעוד שהצבא גובש על פי מתכונת מסויימת
ועל עקרונות מסויימים ,הרי המיבנד .של
החייט החברתיים שלנו ,אס במפלגות ,אם
בהסתדרות ואם במסגרות אחרות לוקה ב-
חסד• אני הושב שיש פער גדול כין ההנוך
שהם קבלו בצבא לבין המציאות שפגשו
בצאתם לחיים אורחייפ.

8שה דייו :אני מעדיף את ה רק'י הזה,
"
של מי שבאמת חושב כך.
אס יש עריקיס אידיאולוגים אחדים ,הס
לפחות הגיעו לאיזה עקביות .אבל יש הרבה
רעל ציבורי באמצעי־התקשורת .בעתוגים.

 Dtrwix anaonעולמד־ומוודבות בונויו"'ול.
דיברתי מקודפ על ההתנדבות ,והשאלה
הזאת מעסיקה ומטרידה אותי» .ני רוצה

"טעריפ" :השאלה היא ,אם רק טוב למות
"
בעד ארצנו" או גם טוב לחיות כעד ארצנו.
כלומר ,אס ידענו לחנך לחיות בעדה...
מרדכי מקלף :אני הושב שבנקודה זו,
המסגרות שהקימונו ופיתהנו אז — לא הלמו
את הצרכים .בין אפ י אלה מסגרות פוליטיות-
מפלגתיות ,ובין אם אלה מסגרות של החייט
החברתיים בעיירה או בשכונה או במקומות
דומים .אינני מדבר כרגע על אותם בחורים
שיגאל מדבר עליהם .אני מדבר על מרבית

האחרים .נדמה לי שפה לא קלענו למטרד,
ולא הצלחנו,
אני חושב כקודמי ,שהתמריץ לשיפור
רמת־החיים הוא המריץ פוב• השאלה היא
שאלה יהסית :כמה ? מכתיגר ,זו לא יצרנו
שום גלם נגד אותה נהייה ,ואם אני מודאג,
הרי זה מן העובדה שלעבוד היום זה לא
מן הדברים שמתפארים בהט .מחפשים איך
לא לעבוד ,ויש תופעה של לעבוד פחות,
זו נקודה שאני רוצה להדגיש.
לגבי שאלת המיליטריזם ,הרי במידה ש-
אגי פוגש בחיי יום־יום את הבעיה של יהודים
בשטזזיפ ,בין במושלים וביו כפעילים ב-
תחומים שונים ,אני מסכים לנוסחתו של
מעה ,שיש יותר מגיני איםלס בין היהודים
מאשר בין הערבים ,כיום.

חייט לםקוב - uRim ,wwi :אבל
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חיים לשקוב :אני חושב שעלי להקדים
ולומר שאיני רואה עצמי מוסמך לגבי הי
דברים שעסקתי בהם .יחד עם זאת ,העובדה
שאני בודד בדעה ,אינה מונעת ממני להיות
משוכנע שאני צודק בדברים שאני אומר;...
צבא כיבוש — אני הייתי צ3א כיבוש
)באירופה( ואני יכול לעשות את ההשוואה.
איני חושב שאם צה"ל נמצא בשטחים —
הוא צבא כיבוש 'או שיש איזה שהוא סימן,
ניצוץ או .שמץ של צבא כיבוש — במובן י
שמקובל עלינו ,היודעים מה זה צבא כיבוש
ממלחמת העולם השניה .לפיכך אך הזיה היא ,
לחשוב שזה ישפיע על האופי הלאומי ' שלגו' ,
אם יש ככלל דבר כזה שנקרא אופי לאומי"! .
אני תושב ששרות החובה "
והמילואים בדרך ;
העכירה'' ,שלמם בשטח ?*"ויש ?תמיד י'יוצאים
דופךפה' ו» — $פשוטיןצאים"להערכהיישהם?:
?
ממלאים חובה .וגם אלה שאינם רוצים
ללכת'־
י
לשטח ,אזי;כששולחישי־־אדם־"בזזז :הי* להילדי'

ומתנהג שם בסדר ,וזהו הקובע ,בסופו של
דבר.
אשר לציונות ,אנחנו ניטים להיות מושפעים
לא דק מנוער שוליים' ואולי אפילו לא כל כך
מתופעות שוליים כמו מביטויי שוליים .כי גם
אלה שמשתמשים באותם ביטויי שוליים —
למעשה הם מתנהגים אחרת ,ובסופו של דבר,
קובע כיצד הס מתנהגים.
'
זה שאינם מתלהבים מהדור שלנו — איני
תושב שיש לבוא אליהם בטענות .אנחנו לא
התלהבנו מהדור שקדם לנו . .לאתר שהם
גומרים את צה"ל והם נפגשים עם בני
הדוד שגידל אותם ,זה כאילו שהם  ,דורכים
על היכלות שלהפ כמקום לעמוד להם על
הכתפיס .לדעתי ,הסיכה לכך ,פשוטה .הדור
הוה גדל בצה"ל ,כמסגרת ששינוי רודף שינוי,
וכשהוא יוצא מהמסגרת הזאת — אין• שינוי.
שיגיי זד ,דבר לא טזכ .אין היהזזדזר-
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באקלים ששינוי זה דבר רע ,אי אפשר
לביא לנוער ולהגיד :למה אתם לא עושים
את השינוי ו מתי המרנות זה דבר רע»
כפי שאמר משה ,כשזה על השבון הזולת.
הרי אלה שמקבלים יותר לא מקבלים זאת
מפני שיש יותר או שהם תרמו יותר ,אלא
מפני שהם קבוצת לחץ .נכנעו לקבוצת לחץ,
אז הס מקבלים .אס הפ לא קבוצת להץ ,אז
הם צמודים למישהו ,ולא חשוב אם עובדת
הנקיון צמודה למשכורתו על נשיא בית הדין
העליון.
גם אחרי שהנוער עוזב את השרות כצה"ל
אין לי טענות אליו .אם הוא רוצה לעשות שי-
נוי ,אזי כאיזו דרך הוא יכול לעשות שינוי י
כל השיטה ,בכל מפעל ,בכל ארגון ,יהיה
אשר יהיה ,היא נגד שינוי .לא מספיק להגיד
להם :תעשו ,תעשו ,תעשו ,והס לא יבולים
לעשות ,כי הדרך לשינוי איננה .שינוי rs

פירושו שמי שעושה את הדברים היום —
עושה אותם רע .שינוי פירושו ששינוי זה
דבר טוב ולכן צריך לעשות אותו.
בקשר למרכיב האנושי :אני חושב ש-
מציאות ציוד מתוחכם נתנה לאיכות האנושית
של אותם אנשים שהם בחיל האויר ,בשריון
ובמודיעין ,את האפשרות לפתח נשרים ויכולת
מעל ומעבר ל$ה שבאותו ציוד יכול מצרי או
ירדני או סורי לעשות ,זה ניתן לנו יתרון
גדול• ומאלה ל 8שמעתי אף פעם -אפילו
ביטוי של שוליים' אפילו ספק כלשהו במה
שנקרא :ציונות .כך שלי — לא לפני,
לא בשעת ולא אחרי — אין שום בקורת
על הגוער.
אני הושב שאילו היה במערכת החיים שלנו
השינוי ממוסד ,כפי שהוא ממוסד בצה"ל —
היינו רואים את הנוער חושן־ ־רבה יותר
מן הדברים הגלומים בו• '

משה דיין :לא מוועד 0 awל> מ09ל
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משה דיין :אני חושב שהיחיד כאן שהוא
קרוב היום לנוער ,זה יגאל ,שנפגש איהס
תוך כדי עבודתו .במעט שיאני נפגש איתם —
יש פער רב ביני לביגס ,בינם לביני .אינני
אומר את זה לחובתם או לזכותי  ,וגם לא
להיפך .כלומר ,אין פירוש הדכר שצד אחד
הוא יותר טוב מהשני ,אבל יש סער רב.
לפעמים אני ריאד ,את זה בדברים שאולי אינם
קובעים בחיים ,כמו בהצגות התיאטרון,
למשל.
הלכתי לראות את הצגה של חנוך לוין
יעקוב ,וליידנטל" . .קראתי ,שזה המחזה
"הטוב כיותר שהוצג אי־פעס כארץ ,ורק
בגלל זה הלכתי לראות את זה ,כי הבקורית
שקראתי  .היו בשם אנשים שאני מעריך מאד
את ידיעתם וחוות דעתם .ישבתי שם ו-
הסתכלתי קצת על -הבמה והרבה על הצופים
וזד .היד .עולם שאינו שלי .הביטויים ,ה־
ביג תוחם" הזה .אני חושב שהבנתי את
"הרעיונות העמוקים שם ? .בכל אופן ,ידעתי
ממה צוחקים ,לא כאדם זר שאינו מבין
את הבדיחה .אני לא הצלחתי להתרגש.
חיים כר־־לכ :תראה את "הכנסת כלה",

ותראה שהנוער שבא לראות את זה אינו
בל כך דחוק מאיתנו.
משה דיין :אני משט את זד ,לחובתי
ולא לזכותי ,שיש פער רב ואיו פרוש הדבר
שהם גרועים ממני או טובים ממגי• אני רק
מצית שהפער הוא רג מאד.
דבר שני הוא ,שלא הנוער קובע את מה
שנעשה היום בארץ .לא הוא קובע את זה.
אותם תפקידים שהוא ממלא — הוא ממלא
טוב .אבל אינני יודע מה היו פני הדברים
בארץ אילו הנוער הזה היה קובע אותם.
מכל מקום ,אט אנחנו רוצים לדבר בגנותו
של הנוער הזה לעומת הגוער הקודם ,אז לא
משוס שההורים במחנכים ,אכלו בוסר" ,ו-
"
הבנים שיניהם קהות משום שהאבות אכלו
בוסר ,אלא משם שההורים הס קובעים את
מה שנעשה היופ בארץ ,אותס הדברים ש-
איננו מרוצים מהם .בכל אותם התחומים ,ש-
אני מניח בי כולנו מסכימים שהיינו רוצים
שפני הדברים יהיו טובים יותר ,לא הנוער
הוא שעישר ,את זה' אלא אומפ ההורים,
שהיו הנוער הטוב של  1948.או .1956

או• מועודיד  !91*13 mעל מטמוובנ"־הדוול.
"מעריב" :אתה חושב ,שהנוער צריך לקבל
את זה באופן פסיבי ?
גיםה דיין :הנוער — כן .אינני יודע איך
הסדרים אצלכם בעתון ,אבל אני מניח שלא
הנוער קובע כאן את הדברים .כך זה בצה''ל,
כך זה במפלגה ,כך בנהלל ,כך בהסתדרות,
ובדי שהם לא יקבלו את זה באופן פסיבי —
בואו נחטט קודם במעשינו .אינני יודע מדינה
שיש בד ,שליטה זקנה כל בך כמו מדינת
ישראל• .
יגאל ימן :בין אדביאולוגים זה לא זקן...
משת דיץ :יבוא יגאל ויעיד איך זה בכל
העולם ,במפלגות ,בפרלמנטים וכמעט ב-
כל מיפגש שיוצא לנו להיפגש ,מכל מקום,
את הדברים בארץ לא קובע נוער.
אותי מדאיגים ואני בקורתי לגבי דברים
רבים כפי שהם שמתנהלים היום• בארץ ,אבל
על ספשל הנאשמים לא יושב הנוער .הנועד

אינו אחראי לוה ,ואינני מצפת ממנו שיתמרד
בעניו זה•
"מעריכי' :למעשה ,דבריך עולים בקנה
אחד עפ מה שידין אומר ,שהנוער שיש
לו בקורת ואשר רוצה באתגר ,מחפש לו
רעיונות הריגיפ.
משה דיין ' :אינני יודע אם בקנה אחד או
בקנה נפרד• אני רוצה לומר עוד כמד ,דברים
בעגין זה ,קודם כל ,אינני רואה פסול ,כ-
תופעה כללית ,בענין העריקים האידיאולוגיים.
כשלעצמי אני מעדיף עריק כמי נוימן שאומר
שאיננו רוצה לשרת ,מכל מיני כאלד ,ש•
מטפטפים רעל יוס־יום  .ואומרים שאנחנו
עושים מלחמת כבוש ,אנחנו כובשים ובל
העניז איננו נחוץ ' .לפחות נוימן זה אומר ־.
אינני רועה לשרת והולך• לבית הסוהר.
"8עריג" :מה ההבהלז הוא רק הסיק
את המספנה!

לקרוא לפניכם מספרים יותר מאוחרים מאלה
שציטטתי בדברי באוניברסיטה בירושלים•
היות ואפרו עלי להביא לפירפום את ה-
מספרים המוחלטים ,אומר אותם רק באחוזים.
אבל הס מבטאים את המספרים המותלטיס.
בלומר ,במקומ שיש גידול באחוזים ,זר ,גש
גידול מוחלט וגם בהשוואה לשנתון .כלומר,
איו פד aw ,עיוות סטטיסטי ,וכשאני אומר
ב,התאס לנדרש' ? אין פירושו שהנדרש קטן
או שחשנתון גדל.
בצנחנים :בשנת  67התנדבו צי J
מהמספר הדרוש ליחידות אלה .ג־— 70
0י שנ"ס וחצי )כאשר המספר הדרוש
ליחידות מתנדבות בשנה זו היה גדיל
3־ soאחוז לעומת  (67ן ג־3 ~ 72י
שלושה.
לצוותי חיל הים :בשנת  67התנדבו
9י עשרה מהמסגד הדרוש .בשנת 70
— פי שמונה .בשנת  — 72פי עשוה.
לצוותי אויר :בשנת  67היה מספר
המתנדבים גדול ג־ 40%מוזצרכיט .ב'
 75% — 71מעל לצרכים ,והצרכים גד-
לו לאין ערוך .ג־ 65% — 72מעל
הצרכים של חיל האויר.
כך שאחוז המתנדבים לצוותים אלה
או אחרים ,הן בהשוואה לשנתון והן
בהשוואה לצוביס ,גדל.
חתימה לצבא קבע :בשנת  72חל
גידול של  10%במסגר חותמי צבא קבע
לעומת שנת  .71זה בהחלט אחוז מניח
את הדעת.

מממווים איד ל'א לע!בו!ד.
אם אותו חייל היה טוב בצבא ,מדוע הוא
מתנהג שונה כל כך כשהוא עובד במפעל ?
לאן צריך ,לדעתי ,לשאול את השאלה.
אס בנקודה זו הצלחנו או לא.

בערבי־שבתות ,בטלוויזיה ,ברדיו ,והרכה מבו-
כה ומהומה ,ולא הנוער הוא זה שישנה את
זה ולא הוא שמהווה את ציבור־החורפד ,ב-
אותם השטחים בארץ שלי ,לפחות' יש
בהורת עליהם.

מרדבי מעןלף
יעי גויחח מן מעבודת

למעשה ,אלה הדברים שרציתי לומר  .בקשר
לנוער .שקיים פער ,לפחות ,ביני לבינו.
ושאת אותם הדברים שהם צריכים לעשות,
במידה שהדבר נוגע לצבא ,הס עושים טוב
מאד ,ושההתנדבות אינה פוחתת• ואם אינש
מתמרדים לתקן את מעשי אבותיהם ,ואינני
מצפד ,מהם שהם יעשו זאת — לא הם
המקלקלים ולא בהם תלויים ולא מהם ,נובעים
אותם הפגמים שישנם במדינה.
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לשש
מתקרבים
אנהגו
"מעריה" ז
שנים אחרי מלחמת ששת הימים .ב-
סימפוזיון הקודם שאלנו :האס קיימת הכנה
לבטהונה של ישראל ,האס גכרו הסיכויים
לשלום ל שאלתנו היא» :ה ממצב היופ?
האם בהמש וחצי השנים שעברו םאז מלחמת
ששת הימים — ואנחגו עומדים עכשיו בתוך
קפאון צבאי ומליני בגבולות ובמגעים —
האם סיכויי השלום גברו ,האס קיימת סכנה
ממשית לבשתון ישראל ,האם יש קורלציה כין
שני אלה ? אולי מר דיין יפתח ?

חיים בדלב' !tnio :שד^נnm,m 8
jrraaasi Simon!! iPfro
ודים בר־לב :קודם כל ,אני לא הושב
שקיימת סבנה לבטחונד ,של ישראל• איני
רוצה לחזור על הויכוח שהתנהל לפני שנה,
האס ערב מלחמת ששת הימים בטחונה של
ישראל היה בסכנה ,השאלה מתייחסת לתקופת
ההווה ,ואני סכור שבטחונה של ישראל
מובטח .הוא מובטח כתוקף עוצמתה וכוחה
הצבאי ,וזאת תוצאה של כל אותם הגורמים
המרכיבים עוצמה צבאית.
אני חושב שההכרה הזאת לאט לאט קונה
לה אחיזה גם בעולם הערבי• אין לי ספק,
שערב מלחמת עשת הימים מדינות ערג

אומריפ את זה ומבטאים את זה ,איל זה
חומר למחשבה,
אני שומע ברדיו ובבלי התקשורת כל מיני
ויכוחים עם איזה ,נמרודיפ,
מיצה דיין :קראתי את הכתבמ של קובי
ניב על גולני.
יגאל ידין :הוא לא י יחיד ולא אחד
ולא מקרה• הוא חבר המערכת של "פי
האתון".
ובכן ,אנחנו שומעים על ה,נמרודים' האלה,
וכבר לא מדובר על צה"ל ויוצאי צה"ל.
מדובר כאן על שביעית ושמינית ,בני טובים,
כמשפחות טובות ביותר .שוב ,אני לא רוצה
להגזים כרגע ,אבל שימעו את האידיאולוגיה
שלהם ,ואת האופן שבו הם מדברים .על זה
אמרתי שאלה הם דברים כניגוד לאישיות
שחונכנו עליהם ,ושאנחנו עדיין מאמיגיפ
כחם•

...
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אינני מטיל בהם אשמה' בהחלט לא!
אלא שניסיתי להציג את השאלה :מה הביא
לתופעה זו ,ואני מוכן לקבל פה' שאנהנו
הבאנו לזה ,שאנחנו אשמים בדבר לא פחות
מאחרים.
אני מסכים עם משד ,מבחינה זו .אבל
במישור ההכרתי ולא רק הפוליטי .כאן קיים
מצב שאולי הוא יעבור ,אכל כצורה כזו הוא
הד־פעמי .הדוד הזה ,שמנהל את המדינה
בכל ,בעתונות ,ב" מעריב" ,באוניברסיטה,
בספרות ,זה עדיין בעיקרו הדור שלפני 25
שנד' הוא כבר היה דיר פעיל ,מנהיג ,שאז
כבר היה מבוסס בהשקפות הציוניות שלו.

יצחק רכין :כמידה שיש או עלולה להיות
סכנה לבטחון ישראל ,היא יכולה להיות מצד
שני גורמים :א( הגורס הערבי בלבד .ב(
הגורם הערבי בסיוע של מעצמה עולמית.
מעצמה שיכולה להשתתף לא רק בציודה
לחיזוק הערבים ,אלא גם בכוחותיה במלחמה
נגד ישראל.
אני מסכים עם דעתו של חיים ,שהיום ,ל-
עתיד הנראה לעין — א( העוצמה הצבאית
של ישראל היא גזו — וכשאני אומר ,ה-
עוצמה הצבאית' ,אני מתכוון לצירוף של ה-
כוח הצבאי פלוס מיקומם של קווי הפסקת
האש הנוכחיים — שאין בכוהן של מדינות
ערב לבד להוות סכנה לעצם קיומה של
ישראל .להטריד את ישראל ניתן ,אבל מדינות
ערב בעתיד הנראה לעין אינו מהוות סבנה
צבאית לעצם קיומה של מדינת ישראל.

ראל ,אותה השלמה שיכולה להביא לפתרון
מדיני שניתן לקרוא לו שלום,

במידה שמעצמה בינלאומית תשתהף ב-
פעילות צבאית ישירה — אגי סכור שיכולה
להיות סכנה לעצם קיומה של ישראל ,אם כי
אינני רואה כרגע אפשרות מיידית לאיום
צבאי "שיר בעוצמה שתסכן את ישראל ,ב־
נוסף למדינות  ,ערב' כדבר שאפשר לומר
שהוא קיים בסכנה ריאלית לישראל.

יצח?ן רביו
*תדון על ידי הזיונ אוגלחזימ

מכאן ,שנראה לי שבעצם היזוק היכולת
הישראלית לעמוד מול סכנות צבאיות ,בעצם
החזקת השטחים כפי שהיא היום וקווי הפסקת
האש כפי שהם היום ,אנחנו? יצרנו מצב נוח
יותר להתקדם ,אבל בטווח לא מיידי ,אלא
בטווח רחוק ,בתהליך ,שלצערי הרב ,יקה
הרבה זמן עד שנגיע להסתגלות מודרגת
ערבית ,שתביא לאהד מכן את אותה השלמה
שבלעדיה לא ניתן להשיג שלום•
כמלה אחת ,הייתי אומד ,שלצערי הרב,
לא משום שאנחנו לא רוצים בכד ,אלא
משוס שהפיכסור הערבי־ישראלי יש בו יסו-

דית עמוקים של איבה ,של ניגוד ,של שוני
בעולם הערכי — והמעבר מהמלחמה לשלום
לא יכול להיות אקס הד־פעמי ומסופקני
אפ יושג באותן הדרכים הקונבנציונליות.
אגכ ,מרבית הסכסוכים בעולם ,הסכסוכים
הרציניים ,לא הגיעו לידי סיום בתהליכים
דיפלומטיים קונבנציונליים .בכולם היה תה-
ליך ארוך של מעבר הדרגתי ממלחמה ל-
שלום.
.על בן ,נדמה לי ,שגפ במקרה שלנו,
המעבד מהמלחמה לשלום יהיה תהליד ,ותה-
ליך ארוך.

מדב'יב  !!nionעד"ד על *j muxnrv
" מיריג" :היה לנו ככר מעבר אחד.
שביתת הנשק היתד .צריבה להיות מעבר.
יצת? רנין :אני אומר שהמעבר יהיה
תהליך .אין כטתון ואי"אפשר להבטיח שלא
יהיו בו עליות וירידות כפי שהיו בעבר.
הד' שישראל צריכה לעשות ,זה ללמוד מה-
עבר ,ולהבטיח דבר אחד :את מרכיב ה־
בטחון ,ולהעדיף את מרכיכ הבטחון על
אותו דבר שקרוי  :הנייר של השלום• כי
כמרכיב הבטחון ,ביסודו של דבר ,המפתח
להשגת ההשלמה מצידן של מדינות ערב,
על כן ,נראה לי כי מבחינה ישראלית
הבעיה אינה רק להעדיד ,אלא גט להגיע
למסקנה לאיזה כיוון ללכת ,והכיוון המרכזי
היא כיוון של חיפוש אחרי אי"להימה כ-
שלב במעבר לשלזס ,משום שבלי השלב
הזה ,מסופקני אס ניתן להגיע באמת לאותה
מציאות שיכיל־' לד"כיא את השלום.
מי כן ,שאין שים כעהיד שאכן זה יהיה

כיוון ההתפתחות בעתיד .כמו שבעבר לא
היד ,הסכסוך הישראלי־עדבי תלוש ומנותק
מהמציאות הבינלאומית ,כן גם בעתיד תהיה
לכוחות בתחום בינלאומי השפעה על מגמות
התפתחותו של הסכסוך הערבי .לא שהכיוון
הבינלאומי יכול לשנות לחלוטין את המצב
בסבסוד הערבי־ישראלי .כפי שנראה לי ה-
מצב כיום ,ואפ אכן תימשך מגמת ההת-
פתחות בזירה הבינלאומית ליתר הרגעה
ביחסים הביךמעצמתיים; נראה לי שזה כש-
לעצמו גם כן יקל על המגמה של ההומות־
חות המודרגת לקראת שלוט.
מבחינה בינלאומית אנו עדים כייפ להה־
פכהות בינלאומית מההנחה שניתן לפתור
סכסוכים מורכבים בנוסחאות פלא ,ומתחילים
להביו שדרוש זמן כדי להתקדם בהט .ול-
פיכך נראה לי שאנחנו נמצאים במצכ ש-
נראים באופק כיוון ומגמה ייתר ריאליים
ויותר זדזבייפ לקראת עלים ,אבל זד .מז־"ליך
ארור.
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יש לי הרגשה ,שיש פער לא דק במחשבה
בין הדור הזה כולו לבין חלק מהדור הצעיר
— זאת עובדה — אלא בדרך השיחה או המ-
שיח בדרך הקוגפרינטציה .ווה מה ש-
'
מדאיג אותי ביותר .יש לי הרועם שלא
נמצאה עדיין הדרך לבוא במגע עם האנשים
האלה ,לדבר איתם ,להתווכח איחס ,לחנך או-
תם ,להשפיע עליהם .שאגו עודנו נזקקים
לריסוס הישיר של הנסיוב ,שאינו פועל על
"חרקים" מסוג זה ,שהם ככר מחוסנים מהדב-
רים הללו .זה פער שצריך להשוכ עליו ,צריך
להתמודד עם הבעיה ,אסור להתעלס ממנה,
זה כל מה שרציתי לומר בנקידד ,זו.
"מעריכי' :נעבור כעת לפרק אחר ,היות
ויושבים כאן גם שני שריס ,יש לומר שכל
מה שהם יביעו כאן ,זו דעתם האישית,
מיטה דיין :אל תדאגו אפ אתפ לא הבלי-
טו אז אחרים יגידו שהם לא אחראים למה
שאמרתי.

זה בעצם מתייחס לשלוש השאלות ש-
נשאלו.
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אני ,אולי מיטיב להכיר את הנוער ואני
קורא גם את פי האתון" וקורא את כל
"
שיוצאים באוניברסיטה של היפה.
העתוניפ
ואני ממליץ לכולכם לקרוא את זה• לא
להיבהל ,כי צריך לדעת על מה הם מדברים.
אני לא פוסל אותם• להיפר• אני שמח שהם

ומנהיגי מדינות ערב סברו שיש ככוחם
להשמיד את ישראל .אני גם מעריך שכשלביפ
הראשונים של מלחמת ההתשה או ערבמלחמת
ההתשה סברו המצרים שיש בכוהם להשיג
בדרך המלחמה הישגים של ממש ,ואני סכור
שהיום ההכרה כעולם הערבי היא ,שבכוח
הס לא יכולים לסתור את הבעיה .ומכאן יוצא
שהסיכוי להסדר הוא היום גדול יותר מאשר
בעבר.
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יגאל ידין :יש לי י הרגשה שאני כמעט עליהם — ושהיא בבל זאת מדאיגה אותי,
היחיד פר ,שדיברתי בחומרה• ואינני רוצה למרות שכבר היו דברים דומים ,כי יש לה
להגיד שכולם דיברו ב,גל הקל• /אבל לא לדעתי ,משמעות אחרת.
באותו גל במוני ,ואני רוצה להסביר בדיוק
כשמדברים על נוער ,אני מתכוון לאותס
למה אני מתכוון•
הוגים מסז"מיט ?5ל גוער שגדל מאז לז0
המדינה,
קראתי לפני כמה ימים את הסימפוזיון
הדור שלא ידע את ההליך הקמת
שערכנו כאן לפני עשר שנים ולוא רציתי המדינה.
עם כל
הראיה הזו — ,במידה שאני מביר
לחזור ,הייתי חותם מ'$ד> במלה על מה ש-
י
אני נמצא אולי קצת ,בדוגמא
.שאתן ,ב -את הדברים — אינני מתרשם שהעולם הערבי
אמרתי אז בקשר עפ *נוער ועניני הבטהון,
שאמר כיום יצחק ,השפעת פרט יוצא מן .הכלל שראיתי אתמול נמצא על סף' השלמה מלדעת> השלמה ש-
שזה פחות אי יותר ,מה
בטלוויזיה על הדברת הדקים.
פתאופ,אתה רואה תתפרש כמסגרת של תמליל מייני ,כהשלמה
שלמעשה )זד ,ימ איזויי  (56זעזעד של אז — תופעה' שחרק קשו משמיד
כבת אחת ,עם קיומה 'סל' ישראל' כנכונות להשליש עט
אס לא עלה ד'אז כודאי לא נפל מכל גוער אלפי אקרים של 'אלונים י
ואותו עצומים ,גדולים ,קיומה השלמה כוללת .במידה שיש נכונות
שהיה לפני זה .ואני  .מוכן לומר זאת גס בריאים,
ירוקים :
חרק קטן נכנס להסדרים )ככל שאני' יורע( ,זו נבונות ל-
י
י
כיוס, ,ולא הייתי רוצה שיתעורר אפילו יצל לאיזו נקודה מ סויימת ? ,שהיא אולי הלוז של
י '  4הסדרים לא על מנת 'לסיים את המלהפה,
של מהשבה שיש לי איזה 6פק ' ש^א ,ביחס אותו ' עץ .ומסתבר שגפ הריסוס '
ל
מביא
אלא על מנת לסייס מצב לא־נוח שנוצר
לנוער בשרות הצבא ,בעניני הבטהון ,תודעת תוצאות הפוכות מן המקובל —
ככל שמרבים בעקבות מלחמת ששת הימים ולאחריה ,לקראת
הבסהון וכר.
לרסס את החרקים הם מתרבים והולכים .עתי־ רחוק יותר.
מה שרציתי ,בעצם .לעשות היום ,אולי והפתרון היום ,בעולם החרקים הוא ,בתהום
הרב,
לצערי
הוא
פרובוקטיבית,
מבחינה
את
להפנות
כלומר,
המלחמה
במרכוי הכוח הערבי עדיין
הביולוגית,
למצוא איזה
איני רואה נבונות להשלמה עם מדיגת יש.
תשומת הלב למוקד מסוייס ,לתופעה מפייימת ,הרק אחר שהוא ייאבק עם אותו חרה.
עומדת
היא
שברגע
ללא כל פרופורציה לכל
וגדצזה לי שמה שאמרתי קודם על התודעה
הדברים החיוביים שנאמרו כאן ושאפשר היהודית ,הרי כאותו ריסוס ,גס היא הביאה,
להוסיף עליהם כהגה וכהנה ושאני חותם לתוצאות הפוכות.

הבעיה המדאיגה אותי ברגע זה היא לא
יותר מחרק מבחינת גודלה• אבל היא קיימת.
נכון שהיו כבד בעבד כל מיני דברים מסוג
זה ,אבל הבעיה היא מדאיגה .משה נתן
לזה ביטוי ,באמרו שהוא לא מבין ולא מזדהה
עם אותה הצגת תיאטרון ,אכל צריך לקחת
בחשבון שהתיאטרוגים האלה הם תיאטרונים
שמביאים דעות מסויימות ,רעות פוליטיות,
ויש להם כוח ביטוי להיוכ או לשלילה יותר
מאשר להרבה אחרים ,שהם ,למעשה ,מר־
"
ביותר.
ססים" !...זאת היא בעיה רציניות

משה דיין :אני מעדיף לדכר לפי הסדר
הקודם.
מעריב" :האס חל שינוי כלשהו בתודעה
"
הערבית ,הרואה אח ישראל בתופעה חולפת ז

חיי  aברלג
בקווים ל« «אלו » ' naחית זי'

 ,,מעריכי' :עכשיי נסתיימה מלחמת וייטנאם,
הזכרת כאן אפשרית סייע מעצמה בינלאי־
מית לערביס .האם לא יכול להתהוות מצכ
שהסיוע הזה יתחמם עקב התפנות אותה
מעצמה מווייטנאם ז
יצוזק רביו :קודם כל ,אני רוצה לקבוע
עובדה .מידת הסיוע של אותה מעצמה ,וב-
מקרה זה מדובר בברית ־מועצות ,למצרים
עלתה ועולה על מד ,שניתן לצפון וייטנאם.
לדוגמה ,במצרים מצויים טילי ס.א''} .
"
מאז שנת  .1970בצפון וייטנאם עד הייס
הזה אין אפילו בסיס אחד של טילי ס.א.
"
 •"3מכאן ,שהקישור י הפשטני בין סיום מל-
חמת וייטנאם לבין התפנות אפשרית של
מעצמה זו או אחרת לטיפול כבעית המורח
התיכון ,אינו מדויק.
נשאלתי לגבי בדית המועצות .אך הוא
הדין גס לגבי אדה"ב .אף שארצות הבריח
נמצאה בשנה האחרונה• בתתליד השתחררות

מווייטנאם ,היתד ,אשתקד נתונה פוזות ?יוזמות
במזרח התיכון ,משהיתד ,בשנת  ,69/70כש-
היא היתד ,בעיצומה של מעורבותה בווייט-
נאם .השיקול שקבע את יוזמתה של ארצות
הברית היד ראייתה את התפתהות העגיניפ
במזרח התיכון לאור שיקוליה היא .ולכן,
מידת מעירבותה בווייטנאם לא השפיעה
במלוא הנ"מה ,לא ב־0ד על פעילות ,ולא
ב־2ד על אי פעילות.
כיסודו של דכר ,אני מאמין שיש געולם
התקרבות בין־מעצמתית ,אבל אין חזון
אחרית הימים שהוא רק הזון הנביאים גי-
נחים .מי שמאמין ,שכתוצאה משיחות ה־
פיסגה ,שהיו ושתהיינה ,תשתרר אידיליה
נץ שתי המעצמות — אינו »
אלא *» j a s־
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האם יכול חוסיין לפתור לנו את "הבעיה והפלשתיניתד'

למנוע שטיכסוכים מקומיים יביאו אוטומטית
למעורבות ישירה שלהן ,גי במעורבות ישי•
רה שלהן פםיכפוך מקומי פמון האיום של
עימות .איגגי מאמין ,שהנשיא גיכסוו ב-
מדיניותו להתקרבות עפ גרית המועצות,
היה משיג את ההתקרבות לולא מדיניות
הווייטנאמיזציה שלו .לולא דוקטרינת ניכסון
שיכו להתקיים ניגודי תפישת־עולם ,יימשך האומרת! בעתיד נמנע מהתערבות ישירה
מאבקן של המעצמות על אזורי השפעה .של כוהותינו בכל סיכסוד מקומי .נמנע מ-
כללי. .המשתק ישתנו .מידת הסכנה והרגי -לעשות זאת.
בעצם ,השינוי בגישה האמריקנית ,שבא
שות' של כל אחת משתי המעצמות למתרהש
באזור מסוים ,שבו אין להן שליטת תצטמ -לידי ביטוי במהלך לסין ,וההימנעות־בעתיד
צם; סכנת העימות הבין־מעצמתי תקטן ממעורבות צבאית אמריקנית בכל סיכסוך
בעולם שיש בו הבנה ויש הידברות בין מקומי ,והמחשת המדיניות הזאת הלכה ל-
המעצמות .על כן מידת הרגישות לפתרון מעשה בווייטנאם ,הוא שאיפשר להתקרבות
או אי־פתרון של סכסוך מקומי תיקטן גם הזו באמת להתממש.
היא .אין זאת אומרת שלא תהיה חתירה
על כן גראה לי ,שאם כיוון ההתפתחות
לפתרונות.
הבינלאומי ימשיך להיות כפי שהוא היום
צריך גם לזכור עוד דבר .אחת החנחות ה ) -ואין שום ערובה לבך ,אך יש די סימנים
מרכזיות בתהליך ההתקרבות הבין־מעצמתי רציניים שאמנם כך יהיה( ,נראה לי שגם
י
היא כין היתר ,ששתי המעצמות הגדולות האקלים הבינלאומי יאפשר יותר הופש
צריכות להשלים עם המצב שיש סיכסוכים פעולה לעמים קטנים ,הנתושים בדעתם ל-
מקומיים,
עליהן
אבל
כיצד
דרד
למצוא
היאבק על עמדותיהם ומפוגלים לכך.

צבי צור :מעד m "arnmn-
מ31ע1.דל 1ו־1לד«,

הרגשה שאגהגו לא מקדישים מספיק תשו-
מת לב למה שנוהגים לקרוא! יוזמות",
"
יוזמות" בעגה
ואני איגגי מתטון למלה
העתוגאית או הכללית .יוזמת" במשמעות של
תכנון לטווה ארור — מה שאנהנו באמת
רוצים .יל* אד להיות בזמן  mולהעביר

לעודד לועדבי"ים .swn"a MINII *4

יגאל ידיו! מפה לשפ ,אנהנו הייפ «גפ
בין הבהירות האלה ...צריך שתושקע יותר
מחשבה לשאלה מה בדיוק אנהנו רוצים.
ויש עוד נקודה .כל אהד יש לו כמה
דברים שחוא אוהב להזור עליהם• ואני מא-
מין ,שלגבי שגי הגורמים שהזכרתי :האיבה
והמדיגיות הגיאו־פוליטית ,יש לגו תקוה
להקטין אותם או להקהות אותם ,רק אם
נצליה להגיע אל העמים הערבים; לא
ביום אחד ,אלא במשך הרבה שנים.
כבר אמרתי ואני עדיין משוכנע בדבר,
שיש לנו נשק ממדרגה ראשונה ,שאנהנו
לא מנצלים אותו כמו שצריך ,וזה אמצעי־
התקשורת הערביים .ואני מדבר גם על טל־
ויזיה וגם על הרדיו ,כאמצעי להשגת הדבר
הזה ולא רק לבידור .אצלנו השעות הער-
ביות זה הלק מרשות השידור ...מה קשר
בין זה לרשות השידור הזאת ,כפי שהיא
קיימת ,עם כל הבעיות שלה — כן לשדר
בשבת את " מלכת האמבטיה" או לא ז
רשות
השידור שאני מדבר עליה ,שאנו
יודעים איזה נשק הזק היא ,צריכה לעבוד
 24שעות במשדרים החוקים ביותר ולמרחקים
הגדולים ביותר ,מעידק עד מצרים ,יום־יום,
שעה־שעה ,שנה־שנה ולהחדיר לשם את ה-
בעיות האלה ,ואת זה אנהנו לא עושים ז
אני מאד מצטער על כך ,שיש לנו אמ-
צעי שהוא בולו בידינו ,ואת כוחו אנחנו
יודעים — ואיננו מנצלים אותו .והרי ,אנו
יודעים כיצד מכשיר זה מנוצל על ידי
המצרים או המדינות הערביות ,וכיצד הוא
השפיע אפילו על עמים יותר תרבותיים .גם
זה הוא הלק ממה שאני קורא יוזמות.
אני הושב שהגיע הזמן להוציא את ההס-
ברה לארצות ערב מרשות השידור ולהפוך
אותה לאהד האמצעים החשובים בתוד ה־
תהליך הארוך הזה ,להגיע לאותו יום של
ההידברות.
"מעריב" :מה גגיד לד& ז
יגאל ידיו :קודם־כל ,אנהנו צריכים
להגדיר לעצמגו כמה דברים ,אבל גם לפני
כן יש במה דברים שאנהנו יכולים להגיד
להט .אגב ,כל מד .שאני אומר זה לא מתוך
בקורת על השעות הערביות אלא להיפך,
מתוך הערכה עצומה למה שהם עושים• הם
יודעים מה להגיד ,אבל אין להם די אמצ-
עים .לדוגמה ,כל אהד מדבר ויודע שבמצ-
רים ישגמ  25מליון או  30מליון הולי
פיפיליס ,מוכי־קדחת ,שהבעיה של ארץ יש-
ראל נוגעת להם כקליפת השום .צריד להה־
דיר להם את הדבר השכם והערב ,אבל שזה
יגיע לפיוט ולאסיוט ולטרנזיסטורים שמה.
צריד לספר להם השכם והערב ,מה הבעיות
שלהם ומה ניתן לעשות בבעיות שלהם
אילו קצת היו משנים את ניצול המשאבים
שלהם .בואו נעודד אותם ז
יצהק הסתבך פעם והאשימו אותו שכאילו
הוא ניפה להשפיע על אילו מאורעות פו־
ליטייפ בסוריה .איזה אסון גדול! מישהו
התערב כביכול »
יצחק רגין :אני כבר הי בהאשמה הדשה
של התערבות באילו בחיים הפוליטיים של
אמריקה.

זנבי צור :דומני שבנושא זה גגיע עד
מהרה לקונצנזוס .ברצוני להסתפק ,איפוא,
בכמה הערות קצרות.
לשאלה ,אם ישנה סבנה היום לבטהונה
של מדינת ישראל ,כמובן שהתשובה של
כולגו ודאי תהיה שלילית ,בגלל הסיבות
הבאות! ראשית ,אנהנו יושבים היום טוב
מבחינת גאוגרפית .יושבים בגבולות שבהם
קל ,יחסית ,להגן על גבולותיח של מדינת
ישראל ועל בטחונח .שגית ,אגחגו חזקים
יותר ביום אבסולוטית לעומת חאויב .שלי-
שית ,כפי שבבר נאמר כאן ,חפער בינינו
לבין ־הערבים ,הפער האיכותי והפער הטכ-
נולוגי ,גדל והולד לטובתנו.
היתה תקופה שהששנו שמא מתהולל תה-
ליך הפוך ,זד ,היה לפני כעשר שנים. ,ואז
נהרדגו מפגי מספרם הגדול של התלמידים
באוניברסיטאות בארצות ערב .אבל ,דומני,
בי-
שהיום כולנו מכירים בעובדה,
שהפער.שלנו מער» * 3חמישה מבין שבעת
נינו לבין הערבים גדל הן ביכולת
הן
לתהזק,
לייצר ,הן ביכולת שלנו
ביכולת הרמטכ"לים היושבים באן
שלנו לשלופ
במערכות נשק מאד מסובכות ,נפגשו עם נציגי ערבים .ה-
והרי זו כיוס
הבעיה .גם פער די גחל בין שניים שלא נפגשו עם נציגי
נוסף על כד יש
הגוער שלגו ,עד כמה שה -ערבים ,כיהנו כרמטכ"לימ
המוטיבציה של
דבר נוגע לבטהון ,לבין המוטיבציה המאפיי -בתקופת רגיעה  -צבי צור
נת כיום «ת ההייל הערבי.
וחיים לסקוב .מסתבר ,ש-
אם
לזכור ,לצרף את בל הסיבות האלו ,ואם דוקא בתקופה שקי אי רגיעה
שזה איננו מצב סטטי ,אלא
תהליר היכולת שלנו לחפש דרכים
דינמי -נמשך ,אפשר לומר ,לדעתי ,שה־
בטהון של מדינת ישראל הוא לא דק בידים להידברות עם הערבים היא
אמונות כיופ ,אלא שזה גפ עלול לאפיין את גדולה יותר,
המצ?3,.שגים הקרובות• , . . .r .
לשאלה  .של הסיכוי לשלום .יומני שב* משה דיין :אלה שדיברו עם
המצב
שזח
יכינו
אותו רגע שגם הערבים
הערבים ,היו אלה שבשם
למעשה ,ושאין סיכוי לפתור את
הבעיות צה"ל הסכימו לסגת ,אז זאת
בכוה ,אס על ידי הקמת מיסקדת .
כוללת לא גבורה גדולה!
מערבית ומורתית ,ואם בדרלים אחרות ,שהם
מדברים עליהן ,יתחיל גם אצלם תהליך של
התפכהות .אלא שקשת עדיין לתזות אותו ,יצחק ו»3ן :יגאל ,כל מה
וקשה לראות כרגע את הערבים
מתגברים שויתרנו שנינו ,הוא שנסוגונו
על הקומפלכם האמוציוגאלי שיש להם
בכל מבית־הקברות של רפיח .לא
הנושא הזה של הסכסוך הערבי־ישראלי .או-
לם רק לאהד התפכהות זו ,יתהיל כאן איזה כן? ולא עוד אלא שהנסיגה
8B
תהליד שיאפשר לגו אולי להגיע להידברות היתה לפני שהתיישבנו עם
ובאמצעותה גפ לאיזח הפדר.
הערבים .אחר שישבנו  -לא
יגאל ידיו :לא במקרה ולא ללא כוונה.
מפקנת הדבר מפתכמת בשלוש נקודות :היתה נסיגה.
הנושא הזה כלל לא הועלה כאן .הנושא היה
הראשונה היא ,שאנהנו הייבים להיות הז־
בעית הבטחון ואם אנחנו יושבים לבטח• אם
קיפ .זאת פילוסופיח מקובלת עלינו ב־25
השנים האחרונות ? ,וגם לפני כן ,וחיא צריכה שיקח זמן וצריד להתאזר בסבלנות .ואם אתם רוצים לפתות את הנושא הזה ,ואני
ללוות אותנו גם להבא .אם אנחנו רוצים גם אין לנו היום נוסחת הפלאים איך מגי -בטוח שקונצנזום בוודאי לא יהיה בענינים
להבטית את השלום ,אנחנו באמת הייביס עים לשלום ,צריך להאמין שנגיע אליה .האלה ,אפשר לעשות זאת.
לא שיניתי את דעתי בענין זה .אף שאולי
להיות הזקים .אנהנו כל כך הרבה מדברים זה יקה קצת זמן .קא האמנו לאהר  67שה-
ונואמים על כך ,שזה כאילו נהפך לפרא־ מצב יהיה ב־ 73כפי שהינו .יכול להיות היא שונה להלוטין מדעת כמה אנשים היוש-
זיולוגיה .אבל יש בזה אמת עמוקה .אם שזה יקה עוד  6-5שנים עד שנגיע לאיזה בים כאן משני צדי השולהן .אני הושב
אתה רוצה להגיע להסדר כלשהו — אתה מסתת פלאים .לעת עתה השד לא נורא שבתוך התהליך הזה של הידברות או הכנת
והמצב לא כל כך נורא ,בכל התהומים הקרקע להידברות ,נעשה משגה גדול ביותר
הייב להיות הזק.
שגית ,עליגו להפש כל דרד להידברות .של מדינת ישראל .זה יקה עוד קצת זמן בהתעלמות מהפלשתינים .אני הושב שזה
משגה ממדרגה ראשונה .לא יעזור לנו ברגע
./
אני מניה שמשה יעלה את התיזה שלו ,דרד ובסופו של דבר — גגיע.
זה אם גגדיר שאיו ישות םלשתיגית .יש כבר
בשלב זה ישות פלשתיגית ,לפתות בהרגשת
של רבים אהרים.
דרד אגב ,כאשר אמרתי מה שאמרתי על
המדיניות בשטחים ,הרי זה משום שאני
רואה בה אמצעי מסוייפ שבסופו של דבר
אני סכור שאת הבעיה הזאת צריך ללמוד
יגאל ידיו! צ'רה העיר נכון שבנושא
זה יהיה קונצנזוס בכמה נקודות .לא דק לא רק מבהיגת העבר אלא גם בשביל
בין רמטכ"לים לשעבר ,אלא בין כל מי ש -העתיד.
לפי דעתי ,הפתרון הסופי ההיובי ,אם יגיע
יושב פה ,וזה סימן טוב למצב שבו אנו
יש שני אלמנטים ביהס הערבים אלינו,
נמצאים כיוס .הבעיה הזאת הוצגה גם שאנהנו הייביס לזכור אותם .את עניו ה -וכאשר יגיע ,יהיד .כאשר מהמדבר ועד הים
בסימפוזיון לפני עשר שנים ,ואני זוכר איבה הזכירו כאן .ענין האיבה הוא גורם תהיינה שתי מדינות ,אני ככווגה אומר
שרוב האנשים היו בדעה שישנה סכנה ל -ממדרגה ראשונה .אבל יש גורס אהד ,שלא "מהמדבר ועד הים" — מדינה ישראלית
מדינת ישראל ,זה היה ברור ,כי זה היה הוזכר היום כאן ,ואני הושב שאנהנו לא די ומדינה פלשתינית .כל זמן שלא יושג הסידור
אהרי  56ולפני  .67ולמרות שהיים בר־לב מזכירים אותו במדיניות ההסברה שלנו ב -הזה ,הבעיה האמיתית בינינו לגין הפלש-
לא רצה לגעת בבעיה הזאת ,אני מוכרה קשר עם בל מיני פתרונות שמציעים לנו תינים ,לא בינינו לביו ארצות ערב — לא
לומר את זה בהקדמה .אני עדיין בדעה פה ושם .גורם זה הוא בעיה גיאו־פוליטית ,תיפתר .אם אנהנו נלד בכיוון ההוסייני,
שערב מלהמת ששת הימים היתד .סכנה המטרידה את מצרים ואהרים והיא לא פת -אנהנו עלולים במו ידינו ליצור...
למדינת ישראל ,זאני הושב שיותר טוב ש -רון בעית הפליטים ,ולא פתרון בעית ה-
משה דייו :לאיזה מדבר אתה מתכוון ז
נכיר בעובדה הזאת גם לצורר לקהים פלשתינים .הבעיה שמפריעה למצרים בהש -זה שבין עיראק וירדן ,מפרק ז
לעתיד ולא רק לניתוה ,פוסט־פקטום' של קפה הכוללת שלה לפי התפישה הנאצרית
יגאל ידין :נאמר כד :בשטה שהיום ירדן
מה שהיה.
היא עצם קיומה הפיזי של מדינת ישראל.
כל זמן ששני הגורמים האלה ,האיבה ,זבשטה של כל מערב הירדן יש לדעתי מקום
» nמזכיר לי ,שפעם ביקר שר בתפירות
הצור .לאתר ארבע שעות שהראיתי לו את שהיא די מובנת ,והתפישה הגיאו־פוליטית,
הכל ,אמר :אז מה אפשר ללמוד מכל שהיא חזקח אצל חלק מהארצות הערביות,
העסק הזהז" "כל כד הרגיז אותי ,שאמרתי לא ייעלמו — הרי בפוטנציה קיימת לנו
סכנה ,אם לא נעמיד על המשמר.
'יו ש"עבר מזהיר נשקף לפנינו"...
השטהים או לא דרד השטחים ,ויצהק העלה
את התיזה ,עם המעצמות או בלי המעצמות,
אבל האמת היסודית היא שצריך לחפש
דרד להידברות וצריכים להיות פתוהים
לה.
והנקודה השלישית ואולי החשובה שבהן.
איו מקום לצפות לניסים ונפלאות ולהאמין
שאפשר להגיע מהד למשהו .זה תהליך
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את המצב עד לבהירות הכאות  ,noאו עד
הבהירות הבאות שם )וברור למח אני מת-
כוון כשאני אומר פת ושם" — אפ 3י
לפעמים זה לא ברור(".
משה דיין! ההבדל הוא ,שכיום הבחירות
באמריקה בבר היו ,ואילו כאן עוד לא היו.

יגאל ידיו :זאת — באמת אינני מציע.
אבל מה יקרה אם גסביר לסורים איך
להת־ יגאל ידין :קיבלתי פתק ה-
גגד ז אם גדבר אל הערבי בפיוס ,וגהדיר
לו לאט לאט את הטיפות התיוביות האלה .מציג בפני שאלה האם אנו
זה בשטה האהד ,בשטה האיבה .בשטה
ה -יושבים ונשב בשטחים בכוח
גיאו-פוליטי ,אנחנו יבולים להראות להם מה
יוצא מבל האמביציות האלה על חשבון חדב־ הזכות או בזכות הכוח .תשו-
ריס התיוביים שניתן היה לעשותם
באותם בתי היא :שכלפי הערבים
משאבים .וגם זאת — שהם יכולים לשמה
מהכתדת מדינת ישראל בכוח .כל הדברים אנחנו יושבים בזכות הכוח,
שנאמרו כאן מדוע אנו הזקים וכדומה
ערבית— כלפינו ,כלפי עצמנו ,אנו יוש-
צריך לומר את הדברים האלה בשפה
קצת יותר פשוטה ופתות מהוקצעת ,ולהתדירם בים בכוח הזכות .את החלק
לתובפ.
הראשון צריך יהיה לשנות
נטוה
אני
התיזות.
לכל
להיכנס
רוצה
אינני
,
שיש מה להגיד .אני רואה את זה כאהד !!עם ,היינו שכלפי הערבים
הדברים המצביעים על הוסר היוזמות שלנו ,נהיה קיימים לא רק בזכות
ואני לא מתכוון שנבוא ונגיד :בואו,
נעשה הכוח.
פה גבולות כאלה .פעולת הסגרה מעין זו,
שווה לפחות ב"פאנטום" אהד.
צריך גם לומר מה אנו מציעים
"מעריכי':
להם .אמנם השבנו להעלות את זה כבעיה
משה דיין :אני מגיה שהמגהיגיס הערביים
נפרדת ,אבל השאלה ממש מתבקשת .האם הנוכהיים ,במצב של היום ,עמדתה של ארה"ב
אתה עוקף את הנושא הפלשתיני במקרה או היום ,ועמדתה של ברית-המועצות של היום,
ככוונה ן
 הרי אם נהיה מוכנים לסגת לקו הירוקממש ,לרדת מרמת הגולן ולהתזיר את ידוש־
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ביהס לנאצר ,שהיה אופורטוגיסט גדול,
לא ברור אם השב שהוא יגיע עד תל-אביב
או לא ,הוא עשה צעד אהד ואמר בלבו:
זה להלה צעד טוב ,נסגור את המלצרים ואה"כ
נתהיל מו"מ פוליטי ,הצרפתים ילהצו והאמ־
ריקנים ילחצו ואיך שלא יהיה ,אני אוכל
להרוויח מזה .אם הוא השב עך הסוף להגיע
לתל־אביב או לא ,בזה איגגי בטוה ,אבל
הוא השב שהתוקפנות תשתלם בשבילו.

משה דיין
אני מעדיף א« מימן על ממ1גט«י-הרעל
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יסייע גם לגיבוש הבעיה הפלשתינית .אם
אמרתי שאת סאדאת לא מעניגת הבעיה
הפלשתינית ,ואני בטוה שזה לא מעניין אותו,
כי הבעיות הגיאופוליטיות של מצרים מעני־
נות אותו יותר ,הרי לא התכוונתי לומר
שמבחינתנו אנו הבעיה הפלשתינית היא בעיה
ממדרגה שניה ; להפך ,היא בעיה השובה,
ואני הושב שבשטח זה אנהגו צריכים לפעול.
ההשקפה שלי ברורה ,אם היא נכונה או
לא — זו כבר שאלה אהדת לגמרי ,אבל
כאשר אני אומר שהיא ברורה ,אינני מתכוון
לא למחר ולא למחרתיים ,אני מתכוון לאותו
סוף תהליר שאולי נגיע אליו בעוד עשרים־
שלושים שנה.
אני מתנגד בכל תוקף שהפרטנר לפתרון
הבעיה הפלשתינית יהיה הוםיין .אני הושב
שתופיין איננו פותר את הבעיה הפלשתינית
בשביל הפלשתינים והוא לא יפתור את
הבעיה הזאת בשבילנו.
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אני מפכים שהיום אנהנו במצב מצוין,
ולפתות לא חייגו אף פעם במצב כזה .אבל
אני חושב ,שיהא זה מסוכן אם יותר מדי
נטפח לעצמנו על הכתף ונגיד שעכשיו ה-
מצב מצוין .כי בחוג של האנשים היושבים
פה ובהוג של צה"ל — דבר זה ברור ,אבל
זה יכול לגרום יותר מדי הרגשת רפיון
בצבור .בכללו ,לא בשדות הפרט לבטהון,
אלא באיזה מידה המשאבים והמאמץ של
המדינה אמנם ממשיכים להיות מוקדשים
לבעיה הבטחון.
קל מאד לדרוש עוד כך וכך מליונים
כאשר יורים בסואץ ,אך מסתבר פתאום,
שמתהיל להיות יותר קשה לשכנע בדברים
אלה ,גם אנשים שמבינים את הבעיה ,כ-
אשר המוזות מתהילות לשיר ...ולבן ,צריד
גכל זאת לטפח את הנושא בצורה הנבונה.
אגי חושב ,שמה שעלינו לעשות ,זה קודם

כל ,לההדיר לעצמנו ,לכולנו ,לעם ולעולם,
פעם אתת ולתמיד :שיתכן בי נצטרך להיות
במצב הזה של לא־שלום ,לפחות עוד 30
שנה .בואו נהדיר לעצמנו את הדבר הזה,
ואז לא נהיר ,כל כך עצבניים ,כל הצי שנה
וכל שלושה הודשיס וכל שנה .אז נבין
אחרת את הבעיות ונתגחג אחרת.
לא הסתרתי ולא אסתיר את מלוא הערכתי
למדיניות של משה בקשר לטיפול בשטחים
והטיפול בנושא של ,אנהנו ככובשים' וכיוצא
בזה• אני הושב שזה אהד ההישגים הנדולים
בתור הענין הזה של החדרת ההכרה  ,שכך
אנחנו צריכים לחיות אולם שלושים שנה.
זו אולי אחת התרומות החשובות לפתרון.
לא־פופי ,אולי ,אבל פתרון כיצד להיות כך
במשר הרבה מאד זמן ,וזה גורם השוב מ-
מדרגה ראשוגה' .
כל הדברים האלה ,יש לי
אבל יהד עם

בנוח הזנות
או בזנות
הנוח

ליפ בלי מרובע היהודי ,אבל עפ דיממת
ערבית למזרח ירושלים והו' — הם כל פך
רוצים בזח ,ואין להם דרך אהרת ,שהם
יתתםו איתנו על שלום ,מלל שים ישראלי
בסואץ וכל מה שאתם רוצים .וזה אומר
שלום בכל מהיד ולטווח קצר מאוד .את זה
אפשר להשיג — ועכשיו .אבל — תמורת
נסיגה ממש לקו הירוק מלל אי־שליטה
ברצועת עזה.
והוא הדבר ביחס למצב הבטהוגי .בגבולות
שאנו יושבים היום ,לטווה קצר אין םכגה
בטחונית .כלומר ,אם יתקפו אותנו — הס
יובסו.
אבל אני מקווה ומניח שלא זו השאלה,
ומכל מקום אפילו תשובה כפי שאמרתי
כביכול היובית לשני הדברים —' כבר סותרת
אחת את השגיה ,כלומר :גם להשיג שלום
וגם את הבטהון הנוכהי ,שהרי אם נשיג
את השלום בתנאים האלה של גסיגה לקו
הירוק — מיד יגרע מהכוח הבטחוני שלנו,
והשלום יהיה לטווח קצר ,כיוון שלגוכח
הגישה הערבית אין ודאות שהם לא יסגדו
אחר כד את שארם־א־שייה ,אף על פי
שחם יהתמו היום מה .שיחתמו.
בדוגמה צריך לראות שגי דברים .ראשית,
את חוסיין ואת נאצר בערב מלהמת ששת
הימים .אני תושב שפתות או יותר אנו יודעים
מה הניע את נאצר ואולי אחר כך את הוסיין ;
הוסיין יותר גרוע מנאצד בענין -זה .חוסיין
באמת  ,האמין ,שהצבא הערבי יוכל לנצח
במלחמה הזאת ,ושהוא עלול להפסיד את
החזדמנות הזאת ,אם הוא יהיה מחוץ למל-
חמה .זה ולא ההשש שכסאו יתמוטט ושהיו
עליו להצים מבפנים ,ושאילו לא הצטרף ל-
מלחמה היה מאבד את כסאו.

קשתי מדינות בלבד .ברגע שאנו לוהצים
בכיוון ההופייני ,אנו במו ידינו ,לפי דעתי,
מכינים למעשה את הקרקע לתהליד של
להצים בכיוון שלוש מדינות .אם אנו מדברים
על הבעיה הפלשתינית ,לא על ,הבעיה שבי-
נינו לבין ארצות ערב ,אינני מאמין שייתכן
פתרון אלא הפתרון הזה .לטווה קצר ,יכול
להיות שעם הוסיין יהיה יותר קל להסדיר
את הענינים ,ויהיה מי שיעזור בכך ,ואולי
בכיוונים מסויימים זה יפתור הלק מהבעיות
שבינינו לבין ארצות ערב — אבל זה לא
יפתור את הבעיה הפלשתינית .ועל משקל
הבעיה הפלשתינית בקומפלכס הכללי הזה
— אפשר להתווכה.
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חיים לפקוכ :מבהינת הערבים ,הדי ללא
התערבות ישירה של אהת המדינות ,עם
הפריסה הנוכתית בקווי הפסקת האש ,המאפ-
שרת לנו א־סימטריה ביהסי המהות ,והמדי-
ניות שנקראת המדיניות של משה — אני
הושב שהאיום הפיסי הוא קטן.
אני רואה במדיניות של משה את אותו
הגשר ,שאם משהו יכול להקהות את האיבה
בשטחים ובצד השני — במדינות ערב ,הרי

זה המדיניות הזאת .ואשר לפריסת הכוחות
כקווי הפסקת האש ,אני רואה את היתרון
באיום הנגדי שהיא מקיימת כל הזמן כלפי
מדיגות ערב.
בשני התנאים האלה ,אני מעריד שיש
סיכוי ליציבות בחיפוי של הכוה שלנו .איני
דואה סיכוי לשלום ,איני רואה סימנים אצלם,
כפי שאני רואה אצלנו ,לקיים איזה שהיא
התקרבות לשלום.

משה דיין :השאלה ,כפי?שהוצגה ,לדעתי
איגגה ממצה את הבעיה המעשית .אם לשאול
אותה כפי ששאלת ,מורכבת משני הלקים,
ולטווה קצר ובכל מהיר ,הרי אפשר לומר
שהתשובה היא חיובית לשניהם .לשווה קצר

ובבל מהיר ,אני יכול להניה שהערבים יהיו
מוכגים לעשות הפכם של ממש .המגהיגים
הערביים של היום הם עייפים ומתוסכלים
ואובדי עצות ,סאדאת והוסיין גם יהד ,והם
יגררו איתם את אסאד.
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זה לגבי הוסיין והוא הדין גם לגבי לבנון
של היום .לבנון ,שהיא עכשיו מוכה ומונעת
פעולות הטרוריסטים ,בכל זאת היא מקיימת
עד היום את כל בתי הספר ילכל המנוולים
שבעולם לפעול ננדנו ־ ,של יפאנים ותורכיה
וכל מיני עמים ,והם כולם מקבלים ויזה
לבנונית כדי לבוא לשם .ואם תופסים כעת
שלושה ערבים סוריים בווינה ושואלים אותם
מאין באתם' ,הם אומרים שבאו מלבנון
ואפילו קיבלו שם הדרכה בקורם .כלומר,
הקורסים האלה קיימים.
מכאן ,שאין אנו יכולים להפריד .בין שאלות
הגבול והשלום לבין הלבי-הרוח בארצות
הערביות .סאדאת מוכן היום לחתום ,הוםילן
מוכן היום להתום ; אבל לומר שיש מהפיכת
לבבות בעמים הערביים  .לגבי עצם קיומה
של מדינת ישראל — לא הייתי אומר .ובלי
מהפיכת לבבות כזאת — אי־אפשר לומר
בוודאות שכעבור זמן ,לא ינצו שם ניצנים
כאלו או אהרים .זה דבר אהד.
והדבר השני :צריד ללמוד מן הנסיון.
במשך השנים ,עם כל הכוונות הטובות ,עשינו
כל מיני דברים שאת"כ התברר שהם קשים
ורעים לנו.
כל המוצר הזה של משקיפי או"ם ,שהם
גם הציצה בינינו לבין הערבים וגם מקור
לא אכזב לסכסוכים בינינו לבין המעצמות.
גציגי העמים מדווהים בכל העולם שאנהנו
הגרועים ואנהנו התוקפים ,וזה מעכיר את
היחסים שלנו עם המדינות .היו פה משקיפים
אמריקניים ,כלום דאינו עין בעין את הדב-
רים ו נוצרה הציצה בינינו ובינם וזה הביא
להתערבות כל העולם .כאשר עשו זאת
בזמנם ,השבו שרת המנוה ובן גוריון שזה

איזשהו סידור ; מה יש ,יבואו גציגי אומות
העולם ,מה אפשר לעשות יותר מזה י הן
לא פראי מדבר הם אלא אגשים מתורבתים...
וכל הדברים שנקראים "שטהים מפורזים"
— גם זו רפה הולה .תמיד צריד להשגיה
על זה .לכאורה זה פותר משהו באותו רגע,
אבל למעשה זה לא פותר כלום .מי רוצה,
שמישחו אהד יפקה וישלוט עליו ,ומי רוצה
היום לשלוט על מישהו ז
ההנהה לגבי הערבים היא ,שאס אנו געשה
צעד אחד לקראת השלום — אחר בך הזמן
מפתח את הדברים הלאה• אד מתברר בי
מה שאתה לא גומר איתם עכשיו עד הסוף
— אהד כך לא רק שאיננו מסתדר מאליו,
אלא מותיר שורש־איבה שמתפתה אהד כך
בצורה שלילית.
הפליטים ושאלת דצועת־עזה והר הצופים
ולטרון — למהרת ,מה מזה אפשר היה
לעשות גלי לעשות מלהמה ד וכל גיבורי
הדור שמסבירים זאת כד :מה יש ,געשה
עוד פע*' מלחמה" — באמת" ,האם זה כל בד
קל לעשות מלהמד .נוספת ז ן היינו מוכנים
לעשות שלום בלי הכותל המערבי ובלי הרובע
היהודי ,וכוי ,מפני שלא עושים מלהמה ורו-
צים• לעשות שלום .כל מיני דברים פרוביזו-
דיים ,משקיפי או"ם ושטהים מפורזים והסכם
שאיננו שלום עד הסוף ,אלא רק מעבר
סתורות בסואץ — למהרת גם זה לא יהיה,
אם לא לעשות את הדבר עד .הסוף —
זה לא יסתדר.
"מעריכ" :הגה אתה אומר ,שהם יהיו מוכ-
נים לעשות שלום עד הסוף אם נחזיר הכל.
אז יש השואלים ,אולי זה כדאי ,סוף פוף
שלום.
משה דיין :אני הושב ,שלטווה ארוך אנו
איננו צריכים לשלוט על הרבה ערבים .אי־
אפשר לעשות סידור לטווח ארוך ,שאנחנו
נהייה השלטון הטוטאלי הישראלי על ערבים,
שהם לא יהודים ולא רוצים עליה מברית־
המועצות ולא רוצים להוג את יום העצמאות.
לשלוט על הרבה ערבים ,להיות הכנסת שלהם
והממשלה שלהם וההיסטוריה וההגים שלהם
— זה לא טוב וזה אי־אפשר .זה דבר אהד.
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דבר שני — ואומר מיד שלא אומד משנה נות" הם יסתרו לנו .אינני מוכן למסור
סדורה — כי לא נוה לי לומר עד הסוף את בידם את הדבר הזה.
"מעריב" :אבל עד שנת  1967רצינו לקבוע
הדברים ,כפי שחם מצטיירים במתשבותי —
בשום פנים ואופן איני הושב שאנהנו צרי -את זה אהדת ,ה"סטאטוס־קוו" היה המדיניות
כים לתת לערבים לקבוע את גבולות מדינת המוצהרת.
ישראל .יש ישות פלשתינית — טוב ויפה,
משה דיין :אני יודע שבן גוריון אמר אז,
אבל ביסודו של דבר הגענו הנה להקים שזו בכיה לדורות .שלא הגענו עד לירדן.
מדינה יהודית ,ולא לקבוע את גבולותיה .והוא נהשב אז למנהיג המקובל על כולכם
ובינתיים ,תיד מאה השנים האלה ,גוצרו גם ולא דק עלי ,והוא ידע על הבעיה הדמוגר-
בעיות נוספות .פתאום ישנה רצועת־עזה ,פית והטענה שלו היתה ,שבמלהמת  '48היינו
שהיא תוצאה ממלהמת  ,'48שנגמרה כפי  600אלף איש ולבן לא הגענו אז לירדן
שגגמרה ,ויש בעיה כזאת .וזה כבר לא — זו בכיה לדורות .והוא האמין ,יהד עם
תוצאה של עצם הציונות אלא תוצאה של שרת המנוה ,שמשקיפי או"ם !,/מפורזים" הם
המלחמה .או בעיית הפליטים .היתה מלהמד ,דבר טוב ,לאט לאט נעשה את שנעשה
והם ברהו ,לא יישבו אותם — ויש לך בעיה .ואה"כ הדברים יפתדרו .בכל זאת השב פעם
וכאשר המצרים הטילו הסגר על הגישה לאילת שצריך לקהת את עזה ואה"כ השב שלא
— גוצרה בעיית שארם־א-שייה ,וכתוצאה מה -צריד לקהת אותה ,גם הוא נקלע לבעיות.
דברים האלה נוצרו עוד בעיות משניות ונוס -תהילה אמר ,מה געשה עם  300אלף הערבים
פות והדבר נמשך ואנו איננו יכולים להתעלם האלה ,ואה"כ ,כאשר ראה שזה פצע ,שאתה
מהדבדימ האלה .אך בשום פנים ואופן .אינני יושב בנהל עוז ובגידים ובכיסופים ושהם
הושב שעלינו לתת לערבים לקבוע את גבולו -באים ויוצאים מעזה והורגים המישה תימנים
תיה של מדינת ישראל ואת הפתרונות לבעיות שעבדו בפרדם ,ושם יושבת הלאומנות הער-
האלה ,שהערבים ,משום שיש ישות פלשתי -בית ,והוא אינו יכול למנוע את זה — ,אז
נית ,יקבעו את גבולותיה של ישראל ואת אמר ,כי אי אפשר להיות כך ,משום שהם
הפתרונות של ישראל .אני יודע איזה " פתרו -הופכים את חייגו לגיהינום.
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כאשד מדברים על "היים עם הערבים"
צריד לראות את היהודים בעירק ובסוריה
ובמצרים כיום .האפשר להיות כד ז הרי אגו
יודעים מי הם העמים הערביים.
אני מעריך ,שבמשך תקופה ארוכה מאד
נצטרד להיות בסידורי־ביניים ,מפני שמי
שרוצה לעשות סידור פופי עכשיו — צרלך
לדעת שפירושו זה רק הליכה לקו הירוק.
אני מאמין שאני יודע למה הערבים מוכנים
עכשיו ,כשהם מוכים ומובסים .על כן ,אינני
אומד שאי־אפשר לעשות עכשיו שלום ,אני
הושב שאפשר לעשות עכשיו שלום ,אבל
דק לטוות קצר ,מ ביירות תישאר אותה
ביירות ,ועזה .תישאר אותה עזה ,וברגע

שתוציא משם את אריק וגגדי — אי־אפשר
יהיה להיות בניד עוז.
אני הושב שצריד לעשות מפה הדשה
למדינת ישראל ,אני יודע שפאדאת מנפנף
בענין הריבונות המצרית על סיני .אם כן —
תהיה שם ריבונות הדשה ושונה .אם באמת
נרצה לכבד את כל הריבונויות שהיו ואת
כל הרצונות של כל הערבים בכל תקופה
ובכל מקום שהם היו ,אז אי-אפשר להקים
פה מדינה יהודית .קודם הם לא רצו עליה,
ומאגנם בשעתו היה מוכן שהם יקבעו אח
גודל העליה או יגבילו את העליה ,ועכשיו
הם מודיעים כי פה זו מדיגה ערבית ופה
זו מדינה פלשתיגית ,ופח זה ישוב ערבי.

הרמטכ"ל השמיני

הרמטכ"ל השביעי

הרמטכ"ל הששי

הרמטכ"ל החמישי

הרמטכ"ל הרביעי

הרמטכ"ל השלישי

הרמטכ"ל השני

עכשיו  :שר המסחר והתעשיה

עבטיו  :שגריר ישראל בארה"ב

עכשיו :עוזר שר הבטחון

עכשיו :נציב הקבילות בצה"ל

עכשיו ־ .שר וזבטחון

עכשיו  :מזב"ל 0רי הדי

עכשיו :פריעיסור לארפיאילוגימ

מם צריכים קמים בכירים לעבור "תקופת מוך

אולי חם צודקים מבחינתם .אבל אם אנו
רוצים להקים פה מדינה — ,בלי לדרוך על
יבלות אינני רואה כיצד נעשה את זה.
ריבונות תבוא במקום ריבונות ויהודים ישבו
במקום שקודם ישבו רק ערבים ,כי .אם לומר
שבשביל ליישב יהודים בכל מקום שישבו

שם ערבים ,צריך לקבל רשות מהערבים —
אז אין מקום למדינה יהודית.

אנו נמצאים בשלב ובמצב כזה ,שעלינו
לראות את הדברים לטווח ארוך :בטחון
לטווח ארור ושלום לטווח ארוד.
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שמהתי לשמוע שניכסון אמר שלעשות
שלום זה לא לדבר על שלום ולא לכתוב
על שלום אלא לעשות שלום ולדאוג אחר־
כר להבטיח את קיומו של השלום .ואני יודע
שאפשר לדבר ולכתוב על שלום ,אבל לעצב
שלום ,במצב המסובך הזד ,של מדינה יהודית
שתקום במזרח התיכון ,בינינו לבין הערבים,
זה שונה מאד מחדיבורים ,ואינני מתעלם
ממה שהם מוכנים היזם .אינני חושב שזה
נושא בחובו שלום לזמן ארוך ומכל מקום
זה מחיר כזה בעד השלום ,שאני אינני
הושב שצריך לשלמו .כי זה אומר לשלם
במדינה היהודית תמורת השלום.
אם לשאול את השאלה אהרת — האס אני
הושב שבמגמה כואת ,כפי שאני הסיד שלה,
אפשר יהיה להגיע בסופו של דבר גם לבטהון

וגם לשלום ,הרי אני חושב שכן .אני חושב
שהתקדמנו כיברת דרך ניכרת מאד בענין
היסודי ,־ בין שנת  '67ועכשיו ,והמנהיגות
הערבלת לודעת שהמדינה היהודית זה דבר
שאי-אפשר לזרוק אותו לים .מבחינה זאת
התקדמנו כיברת דרד ניכרת ,אבל לא הגענו
לסוף הדרך.
אנל מסכים עם מד ,שנאמר באן ,שבמצב
הנוכחי ,המטרה העיקרית שלנו הוא ענין
השלום .אבל לא שלום בכל מחיר ולא שלום
לטווח קצר ; לדעת לחיות עפ הערבים,
להגיע איתם לשלום ולפתור את הדברים,
זו המטרה מספר אחת .אבל לעשות שלום,
לא רק לדבר על שלום ,ולא שלום לזמן קצר
ולא שלום בכל מהיר.

ב"דווו "61. sfwnunpin .א  . .עאואן.
"מעריכי' :ומה בענין הפלשתינים ז
מינות דיין :בתקופת המעבר — אינני רואה
כל פסול בכך שהם ימשיכו להיות אזרחים
ירדניים והבירה• שלהם תהיה עמאן .אם ב בי-
רה עמאן לא יהיה המלך הוסיין אלא תהיה
שם הממשלה הפלשתינית ,הרי זה ענין שלהם.
אינני הושב שאנו יכולים היום לנהל מו"מ
שלא עם ממשלת ירדן ,שלא עם ממשלת
מצרים הנוכחית או שלא עם ממשלת לבנון
הנוכחית ,אבל אני שותף לדעה שזו ארץ
אחת ,שהבירה שלה היא עמאן ושהפלשתי־
נים צריכים לראות בה את בירתם ולהמשיך
להיות אזרחים ירדניים.
אני יותר מודאג עכשיו לטווה הקצר משא-
לת ערביי רצועת־עזה .הם נותקו ממצרים
ואין להם שום מגע איחם .הם לא מתים
מגעגועים למצרים ולא שוגים בתקוות שווא
לקשר שלהם עם מצרים ,ואין להם אזרהות
ירדנית.
יגאל ידיו  :הם הפלשתינים היהירים ,כי
המושג הרי בא מפלשת ,וזה הפלשת היחידה
שישנה...
משה דיין :בזה הם אולי לא כל כד
בקיאים ,אבל באחד הימים הם עלולים לומר:
אנו רוצים להיות ישראלים .הם מנותקים

מרדכי מקלף :מדי הצי שנה משד ,וה־
רמטכ"ל מזמינים את ה אכס־רמטכ"לים" ל-
"
הזדמנות לראות תהומים
ביקור ,ואז יש לנו
שונים בצה"ל ,ואולי אנו רואים את הדברים
ראיה יותר בהירה ,מבחינה ידועה ,מאלה
שעוסקים יום יום בענין .כאשר נשאלת
השאלה אם יש בטחון לגבי השנים הקרובות
 יש תחום אחד ,שלא דובר עליו ,וחואתחום הפיתוח חתעשיתי והצבאי.
במידה שאני התרשמתי ,הרי מכל אותם
האלמנטים שנותנים בטחון ,זה אחד הדברים
שנותנים בטחון לא לטווח קצר אלא לעשר
שנים .נדמה לי שהוא שומר על אותו פער
שהצגנו ,אם לא מגדיל אותו.
היות ואינני מאמין שיהיה שלום בעשר
השנים הקרובות ,והיות ויש אתגרים רבים
למדינה ,נוסף לענין הבטחון ,כמו סתימת
פערים חברתיים וכדומה — .נראה לי שהקושי

הגדול בשנים הקרובות יהיה בעיקר תקציבי
— להבטיח את הסכומים הגדולים מאוד ה-
דרושים לבטהון ,וגם לאותם התפקידים,
שממילא המדינה מוכרחה לטפל בהם ,כמו
סתימת פערים ,שיפור הערים ועוד .נדמה לי,
שכאן טמון קושי גדול איך לעשות את זה
ולא להזניח את זה.
אשר לפלשתינים ,אני חושב שאין לזלזל
באותה מנהיגות פלשתינית שקמה עתה .הם
בכל זאת השיגו משהו :שהפלשתינים מזו-
הים היום כסלשתינים ,בלן אם הם הללם בערב
הסעודית או בכוויית או במקום אהר .מנהי-
גות כזו אי־אפשר לדחוק הצידה ,ואני חושב
שבבוא היום נצטרך לדבר איתס .מבחינה
ידועה הם יותר חזקים ויהיו יותר חזקים
מהמנהיגות שיושבת היום בירדן או בסוריה.
אני חושב שנצטרך לדבר אתם באחד הימים,
אבל אינני סבור שזה יהיה בתחום השנים
הקרובות.
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מינור ,דיין :את הפליטים הנמצאים אצלנו
עכשיו ,אפשר ,לדעתי ,להוציא מהמצב של
הפליטות .זזה מה שאנו עושים עכשיו .אנו
משקיעים בזה כסף ,ואם מצב העבודה לא
יורע בארץ ,לא יהיה הבדל בינם לבין כל
כפרי או פועל ערבי אחר ,וגם תהיה במידה
מסויימת הדירה של ערבים מהרצועה לגדה,
אל מקומות העבודה .לא לישובים יהודיים
אלא לישובים ערביים — בית־לחם ,ג'נין,
ידיהו וכוי .הם מרצונם לא ילכו לירדן.
הם לא יעזבו בקלות את הבתים הנוכחיים
שלהם ,אבל הם יהיו מוכנים לההליף אותם
בבתים לותד טובים ,לצאת ממצב הפליטות
ולעבוד ,להעלות את רמת חייהם.
מעריב" :ואנו מוכנים להשקיע כזה
"
כספים י
משה דיין :לפי דעתל ,אנו צרלכים ויכולים
ובמידה מסויימת גם עושים את זה .לא
בקצב מספיק ,לא בכסף מספיק ,אבל זה
מה שאפשר לעשות היום.

להגיע עם חוסיין ולא עם
בפיתוה כלכלי אין התקדמות
מיידי ,אבל יהיה בזה משום
אמנם ממושכת ,לקראת פתרון
תינית במכלוליה האמיתיים.
על כן ,הוויכוח בינינו אינו על המטרה
י
'
הריאלייה
הדרכים
הסופית ,אלא מה הן
^
^
^
להשיג אותה .יתר על כן :אני מוכרה להביא
מדינית עם הוסיין .על כן ,הבעיה אינה
ארה"ב.
עם
בחשבון מערבת יחסינו
המטרה הסופית ,כמו שהרבה ויכותים אינש
יגאל ידין :בן ,זו הבעיה.
 מה צריכה להיות המטרה הסופית .הוויכוחיצחק דבין :אני חושב ,שגט בגלל יחסינו הוא איך מתקדמים לזה ,שהמטרה הסופית
עם אמריקה ,חשוב לנו לחפש דרכים להבנה תושג באמת.

יגאל 'דין :היות ואנו מסכימים פחות או לקבוע היום את עמדתי ביחס אליח .מך
יותר על מה שאנו קוראים המטרה הסופית ,איני בטוח אם ישראל לא תהיה חייבת אז
לא הבנת נקודה אתת אצלי :אני דיברתי לעשות גס מהלך צבאי.
על עשרים־שלושים שנה ,ולא שמהר יכול
יגאל ידיו :אני אעשה מהלך צבאי ואחר•
אתה לגמור עם לאסר ערפאת .אבל אני כך אומר לו :בא נדבר.
שואל שאלה תאורטית :אנל מבין את הבעיה
יצחק רכין :לדעתי ,אין כל אפשרות לדבר
הרוסית ,שהיא רצינית .אבל אשאל שאלה
חוסלין הוא בשר ודם ומדי פעם עם יאסר ערפאת .אני משוכנע שיאסר ערפאת
כזאת:
שלש לו התקפות־לב ,להץ־דם גבוה מייצנ יותר מכל אחד אחר את החתירה
אומרים,
לחיסול מדינת־ישראל כמדינה יהודית.
ואשד ,צעירה וכוי
יגאל ידיו :זאת ,כאשר יש לו חופייז,
יצחק דגין :אחיו האסאן יקה את מקומו.
המשטר מובטח שם ,אם יובטחו סיוע והת -המבטיח לו את האינטרסים .אבל כאשר ישב
בעמאן ויצטרך לפתור את הבעיות של אלפי
פתחות כלכלית.
יגאל ידיו :נניח שמחד יאשר עראפת אנשים שם ן
כובש את עמאן :אתה דואה בזה סוף
יצחק רכין• :חשבנו אותו הדנר לגבי
י"
יי
תוכרע סביב הנושא הפלשתיני ,כי אין סיכוי העולם" י
סוריה ,והיא לא שינחה עמדתהBW van .
לפתור את הבעיה הפלשתינית בלי לפתור
יצ,-ק רכין :אראה בזה בעיה ,שאיני רוצו היא אומרת :אין פתרון מדיני .עד היום הזד-
בראש וראשונה את בעיית יהפי ישראל עם
מצרים ,כגורם ערבי מרכזי ,וכן את בעיית
השפע־ המעצמות באזור והיכן מיהיד
ההענינותן.
אני מסכים שבלי פתרון בעיית הפלשתינים
— אין מה לדבר על מונהים של שלום ,כפי
"מעריכי' :נפנה עתה לשאלתנו האחרונה
שלא נכנסתי לחיים הפוליטיים .אני רק מנסה
שאנו מבינים אותם .אך מה זה פתרון בעיית
הפלשתינים י — א .זכות ההגדדה הלאומית המעבר של אנשי צמרת הצבא לחיים ה•
לעבור לחיים הפוליטיים.
שלהם ; ב .בעיית הפליטים .בלי פתרון שתי פוליטיים.
"מעריכי' :חיים בר-לב — הוא סוג הדש
אנו רואים שכל הרמטכ"ליס לשעבר,
בעיות אלה — אי־אפשר לומר שפתרת את היושבים כאן ,אף אחד מהם לא הלך לביזנס של איש־צבא ,שעובר לפוליטיקה ,שהקפי-
הבעיה הפלשתינית.
פרטי .או שהלכו לפוליטיקה ,או לתפקיד צה שלו לשטח פעילות זה היתד .מהירה
גם אני אומר ,שהחנחה הישראלית ,או אחר ,ובכל אופן — להמשך שרות ציבורי .מאד .אנו משוכנעים ,שכל אנשי חצבא
ההנהד ,הרווהת בהוגים ישראליים ,שאין יש לנו כאן כמה סוגים  :משה היה פוליטי -שבחרו בחיים .המדיניים ,לא עשו זאת בדי
פלשתינים — זו התעלמות ממציאות קיימת .קאי לפני שנעשה גנרל .בכנסת הראשונה לפתור בעיח אישית ,אלא מתוך שכנוע ,שהם
אבות הציונות התעלמו מהבעיה הזאת — או באסיפה המכוננת היה במקום הששי יכולים לתרום לחיים המדיניים של המדינה.
ההל מהרצל .הם היו יכולים לעשור .זאת .ברשימת מפא"י )מ .דיין :זה סימן לפולי -האם המעבר הזה רצוי ואם אכן רצוי הוא
של ארבע — באיזו צורה י
ייני כבר אין אפשרות לעשית זאת.
טיקאי ?" (.יצחק עבר "קרנטינה"
שנות שרות כשגריר.
צכי צור :חיים חשב כד ,שאל איתו אפ
יצ־!י רביו :אני עדייו עובד־מדינה ,כד הוא חושב כך היום...
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משה דיין :אני נותן לסאדאת אשראי
נוסף .אני אומר ,נכון שזאת עמדתו המוצהרת,
איל נניח שאיננו מסתפקים בזה ואגו רוצים
שלום עד הסוף ,עם שיט לשראל בסואץ ;
הרי אז הוא מתנה את זה בפתרון הבעיה
הפלשתינית .אבל אני מעריד ,שאם נסתדר
עם הוסלין ,גם הוא ישלים עם זה .אין אני
רוצה להקל על עצמנו ,האקטיביסטים ,את
ההיים ואני יוצא מתוך הנהה כי על יסוד
אותו עקרון של נסיגה לקו הירוק ,גם סוריה
וגם לרדן וגם הפלשתינים ואז גם סאדאת
יהלו מוכנלם הלום להתום על שלום ממש עד
הסוף — אם גיסוג לקו .הירוק עד הסוף.
זה לדעתי .שלום לטווח קצר ,אבל אינני
מוכן לומר שהם לא יהיו מוכנים לחתום
על השלום הזה היום — התימה של שלום
ממ ,טוטאלי ,עד הסוף.
מעריב" :האם בפתרון לטווח ארוך שלנו,
" ציפיה לשלום ,כלולה עשייה בתהום
של
הפליטים,
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" מעריכי' :האם לא גרמנו הרחבת היקף
הסבסוד על ידי זה שלא דיברנו עם הפרטנר
ממצרים והדיבורים שלהם על עצמאות או הישיר י י
מדינה עצמאית הם הסרי כל העם אובייק-
יצחק רביו :בנושא זה של הפלשתינים
טיבי מדיני ',או כלכלי ,או י צבאי .וזו שאלה איננל מסכים עם יגאל .לא לגבי הגיטרה
שנוצרה בתהליך זה של מלהמה לאחר מלהמה .הסופית ,אלא לגבי השלבים כיצד להגיע
"מעריכי' :הערכתך היא שסאדאת וחוסייז אליה .ואתהלל דברל כך :אני סבור שהמפתה
מוכנים לחתום אתנו על שלום ,אם נחזור לשלום או למלחמה במזרח התיכון אינו מונה
לקו הירוק ,תוך עקיפת הנושא הפלשתיני י בנושא הפלשתיני .בראש וראשונה הוא מונה
מעה דיין :סאדאת מוכן וחוסילן מוכן .במכלול המצרי־ישראלי ,בגלל משקלה של
חוסיין אמר ,שהוא רואה את פתרון הבעיה מצרים והשיקול הגאו־פוליטי ,ויכולתה להוות
הפלשתינית בפדרציה ,שתהיה מדינה בגדה מכשול להתקדמות להסדר ישראלי-ערבי,
המערבית עם פרלמנט משני בירושלים.
בגזרות אחרות.
סאדאח ,אני חושב שהוא יהיה מוכן אם
אגל מםכלם ,שלא לתכן להשיג שלום בל•
כולל
נחזור ממש לגבול הקודם ,לקו הירוק,
שיימצא פתרון לבעייה הפלשתינית .אלא
ירושלים ; ואם חוסיין יהיה מוכן וישיג את מפריד אני בין השאלה היכן המפתח לפתרון
הנוכחיים
הסכמת המנהיגים הפלשתיניים
הסכסוך ,לבין השאלה — בלי מה לא ניתן
למיבנד ,של הפדרציה — אז הוא יראה את להגלע לשלום.
פור-
פתרון הבעיה הפלשתינית באיזה שהיא
על כן ,הבעיה של שלום ומלחמה לא
מולה שלא תהיה רחוקה מזו של חוסיין,
והיא — שיפתרו הפלשתינים את הבעיה
הפלשתינית .כל זה בתנאי שיצרפו לזה את
עזה ,ואז הפליטים שירצו ישארו ,אחרים
יעברו לגדה או לירדן או למקום אחר.
אם גם ענין ירושלים ייפתר ,אני חושב
אבל
שסאדאח יהיה מוכן לאיזה דבר כוח.
מעריב" :אבות הציונות לא התעלמו מן
אני הוזר ואומר :הקו הירוק הוא הקו הירוק.
"
הבעיה הפלשתינית אם כי לא קראו לה כך.
יצד,ק רכין :אני מקבל את דעתו של
יגאל שהיתה ויש בפועל התנגשות בין זכות
ההגדרה הלאומית העצמית היהודית ובין זכות
לבין שלב נוסף ,שבו יטפל במה שקרה ב־ .'48ההגדרה הלאומית י הפלשתינית .אני מקבל
מעריכי' :מבהינה היפוטטית ,אתה רואה את דעתו ,שניתן למצוא לזד ,פתרון ,כפי
"
אפשרות של שלום עם הפלשתינים ,שלום שהגדיר — על בסיס שתי מדינות ,בין המדבר
לים ,כלי לקבוע כרגע את הגבול ביניהן,
שאנו נעשה אותו ?
יצחק רכין :סאדאת ,בכל המו"מ מפריד ולצורך זה אני אומר פלשתינה א''י — .''1918
כדי להיות יותר "
ספציפי ,זה — אלף".
בין שלום עם מצרים לבין פתרון בעית
"
תד...
יגאל ידין :זה כמעט גם
הפלשתינים .יש מסמך בענין הזה ,מסמך
"
הגדרה לאומית
יצחק רכין :מהי זכות
התשובה של מצרים לד"ר יארינג ,שבו יש
הפרדה ברורה ביו מה שהוא מוכן לחתום עצמית ? את בעיית פליטי־עזה לא צריך
לבין מה שהוא רואה כבעיה כוללת .אם לפתור בעזה ,ולא באל־עריש ,אלא בגדה
ישראל תבוא ותאמר היום ,אנהנו מוכנים המזרחית ,בעיקרה .הייתי הותר כאן למיני-
לתתום על המסמך הזה שייקרא מצב של מום פליטים בגדה המערבית .מה פירוש
שלום תמורת נסיגה ישראלית "
כוללת" — הדבר ,זכות הגדרה לאומית פלשתינית ? —
סאדאת יחתום .זה לא מהייב אותו לגבי מה שמרבית העם הפלשתיני יהיה ' באותה מדינה
שיעשה ,בשהמו"מ לעבור לחוסיין .אז יפעיל שנקראת פלשתינית" .אם כן — הבה ונראה
"
הפריסה של העם הפלשתיני — כשלוש
לדעתו ,את כל הלחץ שיוכל .אפשר להסיק מהי
זאת מן ההפרדה בין הסדר בין ישראל למצ -מאות אלף פלשתינים — מרביתם פליטים
רים ,לבין מצב של שלום במזרה התיכון .ברצועת־עזה ; שש מאות וחמישים עד שבע
במצב של שלום במזרח התיכון הוא רואה מאות אלף — בגדה המערבית ; שבע מאות
את פתרון הבעיה הפלשתינית בניסח שעונה אלף — בגדה המזרחית ; ועוד מאה וחמישים
אלף עד רבע־מיליון — ביתר חלקי חמזרח
על תביעות יאסר עראפת.
התיכון.
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יצהק רביו  :בתשובה לשאלה שנשאלה,
הרי במידה שידוע לנו מהאמריקנים ,סאדאת
מוכן היום לחתום על הסכם שקוראים לו
הסכם שלום" ,תמורת נסיגה כוללת ישרא-
"לית ,רק בגיזרה הישראלית־מצרית.
בכל ההסכם הזה לא יהיה כלול כל נושא
אחד ,כשסאדאת מפריד בין הנושא של
שלום בין ישראל למצרים לבין שלום במזרח
התיכון .על כך הוא מוכן לחתום מחר.
יגאל ידין :שלום שלום ואלן שלוס.
יצחק רכין :בדלוק כך .הוא מוכן ,תמורת
נסיגה כוללת ,לחתום על אותו נילר ,בה
בשעה שאין הדבר מחייב אותו כמלוא הנימה
בנושא הפלשתיני .הוא משאיר לעצמו את
כל חופש הפעולה סביב הנושא הפלשתיני,
מתי ובצורה שימצא לנחוץ .הוא ממשיך בזה
את דרכו של נאצר ,שבניגוד לסוריה ,הרואה
את המלחמה להשמדת ישראל כשלב אחד,
ואינה מפרידה בין שיחדור רמת הגולן
במושגים שלהם ובין שיחדור היפה — היה
מוכן לשלבים בין שיחדור מה שנכבש ב־ל'6
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יאסד ערסאת.
לפתרון מדיני
תזוזה ריאלית,
הבעיה הפלש-

עכשיו ,אפילו תקום מדינה ערבית בגדה
המערבית ,הרי לנוכה הפריסה חזו ,זה לא
עונה על הבעיה העיקרית ,שעליה דיברנו:
מציאת פתרון לזכות ההגדרה הלאומית ה-
פלשתינית.
השאלה היא איםוא כיצד מתקדמים לפתרון
שיתן תשובה לזכות ההגדרה הלאומית העצ-
מית של שני העמים — היהודי והפלשתיני,
מאחר שלגבי המטרה הסופית — אין ויכוה
בינינו .וזאת בלי לפרט את נושא הגבולות.
המור-
הבעיות
אחת
זו
אמנם,
כבות בסכסוך הערבי-ישראלי ,אך בעיות
כאלח נפתרו כבר בעולם המודרני .ניקח,
למשל ,את המצב אהר מלהמת העולם השניה.
בעיות מסוג זו נפתרו על-ידי הזזת אוכלוסיה
במקום זה ואתר .ברית־המועצות הביאה לשי-
נויי גבול באירופה המזרחית ,שגרמו הזזת
אוכלוסיה בהיקף של כשלושים מיליון איש.
אחת הדוגמאות לכך היה פתרון הבל הסוד־
טלם ,כאשר פינו שלושה מיליון גרמנים משם.
איני אומר שצריך להגיע לכך ,בתנאינו
כאן .בוודאי שאין צורך להשתמש בכוח כפי
שעשתה זאת בריה"מ .יחד עם זאת ,ניתן,
לדעתי ,להביא לתזוזת אוכלוסיה על בסיס
אחר מאשר שימוש בכיח.
יגאל ידין  :אבל אינך מתווכח אתי.

חונאיט לנדידת אוכ לוטיה מעווה
לגדה המודחימ.
יצחק רכין :עללנו לחשוב אלך להתקדם בכך ,שהוסייז מונע עיד ד,ז־ר .ישראלית־
לזה — פרגמטלת .וכאן אנל חולק על דעתך .סובייטית.
אני רואח בחוסיין את המכשיר היעיל ביותר
א .חוסלין הוא מסך־נייר בינינו לבין
להתקדם אתו לכיוון הפתרון ,ששנינו רוצים ברית־המועצות .נוכהותו בירדן מונעת הופעת
בו .אמנם ,איני שייך לאלה המאמינים  ,שאפ -הסובייטים לאורך הירדן ,כולל הצבת א.ס.
בירדן" .
שר לפרוץ בחזית הישראלית־ירדנית את ה" , "2 -ס.א ,"3 .מטוסי "מיג "21
קרה בסכסוך הערבי־ישראלי ,בי שתי הבעיות
ב .אני מאמין שעם חוסיין אפשר להגיע,
האמוציונליות ביותר בסכסוך שבינינו  -־רך מודוס וויוונדי ,דרד מדיניות שר הבטחון,
ירושלים והבעיה הפלשתינית — מונחות שם .דרך פעולה משותפת עם אמריקה — לפיתוח
לכן ,לנסות לפרוץ שם — אינך יכול בלי כלכלי ,שחוסיין *עוניו בו היום ,ויישוב
־,פלשתינים ויצירת מקורות שימשכו — לא
לפתור את שתי הבעיות הללו.
מד ,איפוא יתרונות חוסיין ,בעיני י מאחר :תוקף החלטה ,אלא בתוקף מציאות של הת-
שאני סבור כמוך ,שהסכסוך עלול להיור .פתחות כלכלית ,של תנאי-חייס — יותר פלי-
ממושך ,אני רואה את הסכנה הסובייטיה טים מרצועת־עזה לירדן.
כמרכזית במזרח־התיכון וממילא משפיעה על
אני רוצה ליצור תנאים ,שבמשד עשר־
הסכסוך הישראלי ערבי .על כן .אהד השי־ עשרים השנים הבאות ,תהיה נדידת־אוכלוסיה
קולים הראשונים שלי לטובת הוסיין היא ?:בעלת לגדה המזדחלת .לזאת ניתז ,לדעתי,
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וזצבא

חייםבר־לב :בעי! 1!1ה טבעי !מגוב!
דיים כר־לכ :אני אשיב בקיצור :בסך
הכל ,אינני חושב שיש איזו שהיא קבוצה
אתנית ,מקצועית ,או מינית )יגאל לדין :
מינית — כן ,כי אין רמהכ"לית ל-
אני מדבר על "
פונקציונרים בעולם
שעבר",(".
הפוליטל ,שצריך להוציא אותם מראש מכניסה
לצמרת הפוליטית .לא עולי רוסיה ולא פרו-
פסורים ,ולא מסגרים ולא אבהות עובדות
וכן גם לא אנשי־צבא.
דבר שני  :מכל הגופים שאני מכיר ,ואת
הצבא אנל כמובן מכיר היטב ,ואת העולם
הפוליטי אנל מכיר קצת — נדכה לי שאין
עוד הברה כה סלקטיבית כפו הצבא .ועל
כן ,סביר להניח ,שאלה שבצבא הצליהו
לטפס לצמרת הם אנשים.עם כישורים ועם
יכולת מפויימת.
על כן ,אני רואה כדבר די טבעי ,שעם
סיום העבודה בצבא ,אנשים ילכו לכל־מיגי
שטחל־פעילות אזרחלת ,כולל פוליטית .וזאת
בתנאי ,כמובן ,שרוצים בהם ,ושהם רוצים
בזה .מעבר הד או מעבר לא חד ,זו בעיני
שאלה בהחלט משנית .לפי הקונסטיטוציה
שלנו ,דוקא במעבר מהצבא ישר לשרות —
אין שום הקופת־המתנה קונסטיטוציונית.
לכנסת יש תקופת־המתנה ולשרות — אין,
ולחיים הפוליטלים במפלגות — גם כן אין.
אבל בעלנל זו בהחלט שאלה משנית .אפשר
לנהוג בה כך ואפשר לנהוג בה אהרת,
ואפשר לחוקק כך או אחרת .לא בזה אנל
רואה את העיקר.
אשר לבעלה של ההשפעה על הצבא  :כאן
רלאללים.
להיות
לנסות
אני מציע
אצלנו,
לפני שמישהו עומד בפני פרישה מהצבא,
שהוא
בכך
מדובר
כאשר
הולך לחיים עסקיים,

מתקיימים מגעים וכאשר מדובר על כך
שהוא הולך לחיים אקדמיים — מתקיימים
מגעים וכן הלאה וכן הלאה ,וקשה מאד
להגלת שלגבל אותם אנשים שרוצים שיקהו
הלק בפעילות הפוליטית ,והם עצמם תצלם
בזה — ,שבזה אפשר יהיה לנהוג בצורה
נפרדת ואהדת.
כי בסך הכל — אנו מדינה קטנה ,שבה
כולם מכירים את כולם — וטבעי להניח,
שכאשר מישהו מגיע לפרקו בשרותו בצבא,
אזי אלה שמעונינים שהוא ייכנס לאיזה
תחופ־פעילות ,יבואו אתו בדברים וטבעי
לחניח שאותו איש־צבא ,לפני שהוא עומד
בפני פרישח — לא יגיד :עד חיום הראשון
שלי כאזרת איני מתענין ואיני מתעסק במה
שיקרה לי אחר-כך .אף כי אני בעצמי באמת
לא עסקתי בזה בזמנו.־
כך שאני רואה את המהלכים האלה של
אנשי־צבא בכל
תחומי־החיים,
כולל החיים
חפוליטיים ,כדבר די טבעי ומובן.
זח שדבר זה מעורר חתנגדות ,גם זה טבעי.
אנחנו יודעים ,מתוך הצבא ,שכאשר רוצים
להעביר או מעבירים קצינים מחיל הרגלים
לשריון  -בשריון לא מברכים על כך ולא
מקבללם את הקצין הזה בשלוות־נפש .דבר
זה אמור לגבי כל לצין ולו הטוב ביותר
ואלני רוצה להזכיר שמות .ודוקא אצלנו,
היל השריון קם במידה רבה בזכות אנשי
חיל הרגלים ,שהוסבו לשם ,בגיגוד לרצון
אנשי השריון ,וזה כמובן טבעי ועל כן איני
הושב ,שההתנגדויות האלה בלתי־צפויות ו־
בלתי־מתקבלות על הדעת .אבל לדעתי ,הן
גפ אינן מחייבות ,אלא אפ הגיף המתנגד —
מסוגל להחליט.

יגאל ידן :חשוב שדמטב"ל לא nmr
עט 9גבל1ה בוליטית.
יגאל ידיו :אני רוצה להתנגד למה ש-
אמרת .אין לי כל צל של ספק ,שהשיטה
שהונהגה בצה"ל ,של הילופי־רמטכ"לים בגיל
צעיר או אחרי תקופה קצרה של שרות,
)ודיברו על זה ארוכות( זה אהד הדברים
החיוביים וההיוניים לצה"ל .בזה אני הושב
שאנו תמימי־דעים .אבל התוצאה חמיידית
של שיטה כזאת ,היא המסקנה השניה ,שאנו
מיד פולטים למדינה אנשים עם כישורים,
שחם במלוא אונם וכוחם ועל כן — טבעי

ורצוי והכרחי ,וחיוני שאנשים אלה ייקלטו
בתפקידים כאלה או אחרים ,כל אחד לפי
נטלותיו — במשק.
אלה שני דברלם שחולכים אחד עם השני.
אילי פלטו רמטכ"ל בגיל 5ל — הבעיה לא
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* 4*¤שגי ^רכגו^ •
M
## &0&$י ?ן!פ'  n$yצרח #ןי ?0
?&י *י ?וירומ קגוךל קמןקל
שאדם הלב־לו #לא־?3פצו לצית.
*א !?לא־ד,םמצלוןי לאךבע ד'תחוה '.
אי חוט ההךים ןאי הנהר ןהלט:
אם יש בררה למוצא־מזד .אל אויר ש ס.
עצךוזי מך,ל?י ולאך?ע הרוחות פניתי להסתכל
ולא ראיתי שום שביל לפתח שבעדו אפשר להצנס
!ידי לןנאת ןןלת אזזוךית אל מעבר מזה למנוס.
כי כדי להפוך אי־אפ^ר־לאפשר ,צריך צח לד'ים
את ךוקת ד,ק;ם ?פי צו ד'גורל ןהצדה לצלת,
או לההרס ?יךי האדם עצמו. ,ביג^ן שאולה לרד.
*א טועה הייתי ןלא תועה ,כי העמךתי בזה הקלפ
בנגזר עתי על הגוף ה;ה נמוך באמצע הזמן:
לחיות צך־הולך' עומד או שוכב ללוךפבך' סתם
כמטיל ראשו פטיש עלי סדן
ילד שלפתע המקרה התגלות ראיתי מסעף דרכים
י
ןראיתי שדות בלבלוב וקני סיף לנחלים אלי צד נמשכים
ומתיקות אורות ךןת ל ללה של בתי
משפחות
מצךכיפ.
ומעל הצל חוטי דלו;ךב מנוף אל נוף נמתחים
*נך?2ים לי — הלו הם מתחי נימים של ?לי ;גון
שלנגן עליהם גגוגים לא שמענום עד צה.
וראיתי אזי את הבחירים והלשרים ?בני אןט
שקם ענליט לאדהים בארץ ובאשם אינם ;אנוזים"
הם 3ל&ד וף"ן הלהוךים עזבתוך הגולים חיו עד ah
הלו ?תחת ?נפי ההשגחה של מלאכים
מדי אזפרם #ך,ט היו ? stagואני בתוכם אתם
ולא אתם ,ירך!* ,גוף־עם־גופידים־לתהוט בעתם.
ייאקוי על כתפי' לגויים לא הכוד"י בקתם

ב

על
ח?5י 5לב אחוזים לרחוק ששולטים צחות הסער בנפ^ם
שדעת עצבותם היגןב פדך^ת הנפןם אל לא מכאן.
על
אף ןל 0י אף ?י ^אין רגלי הבשר החט
? xf tf nisfUsמחוז ז/פצן ןעש ?3 awiן כחן,
9מ'?י?יט חכנ?י הלב ללך ,אינם ?ובתבליט ?עברם
?אקראי באס§קלףות שאל ?ד :לךאות את מראית פניהט ;
הם מביעים למימות נהר ןי^צךים לה?יט
ע^קות־דו^יה לתוך ןןימות הגדות המפפיט
ןדואיט ורואיט ?כך את ךמויי־פניהט במפןה:
וד,ט ןגמת דמות הב;יחט מבטן אמט וזרעגד אביוןם.
יר#ת אןם ןחוה מ3ן ןגדן ?ןקךם ..פחד קול אלהים:
— איהה אדם ן והנחש השיאני מפי חוה
והגרוש אל }ןע?ד לגן זפו^יחת המךןןקים ?ל דורות
למרחקי נדוד־גוךל־נופל־ןקט ןנופל אלי ביר.
ד 1,את אשר ?ראי המלטש ;חזה ,אינו א?ןת הדמות
כי ןנ^תט' נזגלמה ,ך מ ו ת ם טבועה.
יש #נפשם־?גופט ?גפן אפילה $לא ?א הבוצר
?ךננד' ,אליה ',ןר,ם קיטב ?ךביט >^ל,סתפל ?מימות
בןי"ללפד אולי :איך לרד ל?לי פחד ?מימות
?לבושם ו?נעליד,ט ו?כל שיש ?כיסט
ךנם ^ע1ן' 0המתקתק לתוך ?ןןימות בלן ?לילפ..
א?ן סופט עול אלה ללןקוע פעט קזקי^ה ?מימיה
?ד אשר חמימות .יעלומ אל ןדות
ויבוא המאםפם אל בור קבר ?דין הל יית:
אם ?$בוע ןאם מות ;?שתו.

.A
$ןפ ר*ד־»1ז? » '0ל $־& *יוג־וזיא־מיומ ?איוג־מ'ןת
ןאם ?יוסף ?ז־ויזן•• ??י*3יז ן?יט ?3ית ז\?יו ןאמ?? 1ך
ואם ?נפוליון ןקךני ךאם קרניו ?ד,ם זי?ןים לטח,
;גש בשעה לילית לסגידת ^ריסין יל?מוך ןילון לזגו;יות
מפגי ?ין הליל בחוץ ונןפני אילן אחד אולי שעונןד ברעד.
אדם השמח ?0לקו ,האדם שאינו ש 09בחלקו נוהג לעשות ןאת
?חלונותיו ?שעה לילית לפני כבוי אורו ועלותו למשכב
ו?רצןת ?יתו' לבהקיץ בטוח יפסע ,לג#עז בחשעי ?ן לצ'5ל
לכן ?צעד צעד צעד.
?כך פיט יומו דף ?ןסןר חייו ',יום שלא ;שוב לתחלה עוד.
!ש מי שחושב ?ך ןנעצב ,ולש מי שאינו חושב בכך ,אף
שגיקם־לםוגם עולים ?ל לצועם:
כי לילה — ליל .ומבךחים לכבות האור ,לשכב ,לסגור עיגיס.
ריעזןר
והגיף שוכב )ורואה חלום( ,כאשד ישכב 5עם בבור ?מתים
ולא לךאה ןזלום.
טוב שאין יוצאת בת קול מן הקיר ואומרת *את לאדם
בחי־עוד? ,חפ־בשרו הלילה הזה?? ,שתו לכבות האור:
שוב שאין י#את ?ת קול ואומרת זאת נןן הקיר:
כך ועט משכב ?ןזשבה י? אין אחךיה אור זזחמה עוד,
ולא גוף ד.ש?ב ?י אם :חליווד#ל־קןד,לח־פעם־גוף־ל0מךה.
.לש הך?ה אותיות ללשונות ד?.תב והדבר ,אבל אין
למוז ד'אןפ יצלו*
לצרפן לבטוי צל*מהות-ע?בות־מעמד־שעדרלילית־?ןאת
של אדם בהי עוד,
?שהוא פ^ר תריסיו ,מפמיך וילון לזגוגיות חלוניו
?!פ;י עין הלילה ?חוץ .איזה זןיל לא מידע לעצמו:
חיל סיד האחרית בעוד הגוף ?$לוא או^יו.
חלד החמה ?!?בה את האור .יהי חשך! אטור §1י ?לי $י•:
סגור עיגלפ .ןזם!

ד.
לצו האל ממעונה אלהי קדם לךעמיו ןלבךקיו
לבקוע ל?תאט אךבות שחקיו
שלא לשאל לח$ץ האךטןד3,ך,מד ,ברוןת ובחוץ.
יל'^יקי ? 0!9ליוויו מימות 9קד ,ומרנקו עקדות.
והכ9י עולט ^המד' ?ןמוך עט כל ?לי $לאט
ליא יי?לי ^י ?צס !??9יל'מ א"  55ע־  #3ני י
לוןןר ל^^ש :קרע ןנן ןשוב למלוא 'ןגהותו
ביום ובליל רעמים ובךקים נןזרון גשט זלעפות
חכ^יט אז
ןב9ילים ובהיות ?^ךד' הןודות שפות
דו^יט
??אין להן ןופףיט ןלא מד ןןןג ,לא ?ואריות וכפפות.
למוד
ןלא ןךיזנות
ח^ןר פתע־התג^יות
לעצור :שמים לבליא ?וקימ  ,9KHחיל ןג?^י ים.
אזלתץדם של כל הלט ?מתי ת?ל — ןא^ל קחיה:
מקבלים את הךין :פיזאם־שנוי :חןדת ד,ו$י<1
כבימי בראשית הוא אז
האדם אל ^חק ןאל ;ט
בקרם ידע ל?נות מהפ *5מש קשלת ץב 9ד< ת* !ט
ןאי5ת ךע?!ים ודליק בךקיט ג תוך ןה.
?זזיד .אינה ןמסת
שטלמפבת ר?יפ לןגית nfg
וחם ואוד חש5ל
מנורות קיר ןונקרת ד?^9,ית.
ומרקמת ן8ןם ק;ד,
היא ^3זןל
r>$$;pp
ןןן'ןר ) nלך?י$ה
?אי
קויסת
מק^ךו! לו^צי^ה.
חי אל חי
לא
ולשצח ;&9ג^ה בחוץ.
זח ףן ,עוד !3י5י־קךם־שנןי־מרומ ,חרוץ.
אין איש 3ד לב !ןזמן ;זןר אז
?חיה גתוץ
או
'לןןם^ה ^וגד" ^ת לד# ,ד ןזלג ^!ד ה¥י$ה.

יעד מתי אהורה — אי־אפשר לדעת .וזד,
)הנזטך  pהעמוד מקודפ(
יכול להיות ביום הראשון או השני לאחר
היתד .מתעוררת ,אם כי אצלנו ,בשטה הפו־ התמנותו לתפקידו.
על כן ,כמו בכל עגיגי־צדק ,כך גפ בענין
ליטי — זד ,יכול היה להתעורר...
זה — אם 'כי איני מטיל דופי באף אהד,
איפה אני חולק עליך ? — אם רמטכ"ל  — -שמא בגלל השקפות פוליטיות — לא
מיד אחרי השרות שלו הולך  -לא אומר גהג לפי הכרתו ,אבל צריך שזה גם ייראה,
לארכיאולוגיה ,אלא לביזנס ,למינהל
ציבורי .ושלא ייראה כאילו העגין גקבע כבר קודם
לכל־מיני דברים מסוג זה ,בשרות מדגי — ,לכן ,כאשר היה רמטכ"ל ,ואז יש כמובן
זד .נכנס אצלל בקטגורלר ,הקודמת .איפה מקום לשאלות.
אנל רואה את הסכנה ? בדוגמה שלך .והדוג-
אסכם ואומר  :במקרה זה ,אישית ,הייתי
מה של היל הרגלים והשריון — אינה תופסת אומר ,שהיות ואני דוגל בשיטת הילופי
—
במקרה זד ;,הדוגמה שלך ושל עזר
הרמטכ"לים ,הייתי שמח יותר אם מעבר זד,
מבהינה זו  -היא ,להבדיל או לא להבדיל של רמטכ"לים ואלופים להיים פוליטיים )לא
בשבילנו
— די דומה .אחד הדברים העיקריים
חיים ציבוריים( לא-יהיה מיידי ,אוטומטי,
בצה"ל היה ,שהרמטכ''ל — לפתות בתקופת אלא ניתן להם את הזמן לחשוב .בזד ,אני
ארגוניות,
שתתו — לא יזוהה  ,לא עם
זהויות פוליטיות חולק עליך ,אבל אין בזד .כמובן בעייה
או דיפלומטיות ,או מדעיות,
או פוליטית ,אישית.
כלליות ,ולא יזוהה עם מפלגה
חייפ כד-לג :כמה זמן אתה מציע ו
למדות שכל אחד במדינה זו יכול להיות הבר
ינאל ידין :אינני יודע — ,שנתיים או
במפלגה.
שלוש .זה פרק־זמן מתקבל על הדעת.
על בן ,אם רמטכ"ל במישרין ,ללא תקופה
חייפ גר־לכ :אם אתה מדבר במושגים
של צינון או הימום - ,הכל תלוי לפי המצב,
נכנם ישר — ובמקרה זה להיות שר מטעם של שגים ,אזי אתה דורש בעצם מרמטכ"ל
מסויימת ,נוצר כאן השש מםוייס ,לא כזה ,שבחייו יתליף מקצוע לא פעמיים אלא
מפלגה
בדיעבד ,אלא יש מקום לחשש שמפלגות לפהות שלוש פעמים) ,הייפ לסקוב :מה
כאלת או אתרות יההילו לעבוד ר 5בשלוש פעמים ו( ,ווה לא בבל מקרת
פוליטיות
על רמטכ"לים ,כדי למשוך אותם לשרות ,מעשי .ואם אתה מדבר במושגים של חדשים
וברור שלא ביום האהרון שהם משמשים  -אגי הושב שאין לזה ערך.
יגאל ידין :על כן דיברתי על שגה או
כתפקיד הזד, _ ,ואז צריך ללכת אחורה

שתיים ,אגי הושב שאדם כזה ,וצה"ל צריך
לדאוג לכך ,ולא תםיד דאג ובדאי לדבר
על ענין זה )בצבא האמריקגי — רמטכ"ל
שעוזב ,מובטחת לו אפשרות ,מבחינת התנ-
אים ובל־מיני דברים אהרימ ,להיות בשקט
עד סוף ימיו ,ולא זאת אני מבקש( שאדם
כזה במשך שנה או שתיים או שלוש _ לא
יצטרך להיות נתון ללחצים כאלה שהוא...
משה דיין :כמה זמן לקת לאייזגהואר עד
שנעשה נשיא ?
ינאל ידיו :נכון ,אבל עד אז היו לו כל
הזכויות של גנרל ,מבהינה המרית ,ויכול
היד ,להרשות לעצמו להמתין .על כן ,צריח

גתוצות זג^1יט צחות ?93ע 97י ?ו נ'^ג^יפ ח?צו
קמוא ^אין  VJJןלויות :צזן הצחותז
ןד
»%ר *ד ל^ד ןןזי  vhiQןןזיד.
ן»סן? ,לי?יפ
?פני זד .ת#נוי־ .פונאמ חשדת עב הענן
?'ן ?מרוט עד הנמוך עד ?דחק ןסמוך - -

ה.
!5כל שפע הקיץ פרותיו יתבואותיו 3ט;א ובגןן —
לא
ד.ט הקז?7התרו;ן ^ה?מיר לצרי לב.
ה?ט:
ל^מוו
תטחן:
^לוש
למא^ד .תנוד לאכלד.
החטה
ללא ז?ר ןןעמ תבואות ש?ש ?ךןזבות '|דוו^
ה?רי ?ון האסיף !^לה על הפולחן ןלא
יזכיר את ענפי •ןןןןיו ??ןמיע ובגללי שחרית.
?שלןןי קיץ ...קורי קןץ דק דקים ?עךנת
שעדות ראש אהובה ?!אי;נד?# >,ל'ו מעולם לא היתד,
?מערב' ?געבר לימ זה :גשמי גוןיט ןלוחים
וגהדוסיהם שם ?זעף־גךץ־גויים תפוחים:
ש ל נ ו ענ; י ה ב ב ו ת מ • 5 9י ה פ!
^
^
עד 'ןה'ןלג שם !תחיל לרד ולכסות אךץ צלב
?ןישוריט מעלות ומורדות הרים נופיט.
משל לאדפ בלבלוב חזון .מ^ל לאדמ ?נבלו
משל לאךמ' חמודות שהיה־&ה ואינו :הלא היה.
גם עליו אדמה ספוגת ;שם זועף .אין יורע קברו.
3ס עליו צעת־ק!לג לבן מן הלבן :לנו לבלהות!
9י בא לפקד שןד? .גשמיו שז|דה בוכים הוא!
מי חי פוסע ;לגול־יהוך־אבל שט בשלג הךחק!
מי 5ציץ מה עם הגוף שפעם לבלב האב והתפלל
והוא ?כך ןכך קךקע אמות לטמיון לרקב
תחת ןךסות הסום ומחדשת הגוי ו9ג$יו 3שחוךים ?אכזר.

ו.
ג?ר ?עז ע?שו :דורך ?מות קנאות ספיג טעמי נופים
?אותט זןןןים ל?לו?ןיט ?גופו ו?נפשו אךנימ
נחליט ?עתיקות ?פ^ם ..צללי צפרים ודמדומים ?נגר.
^ן5פ 9ע?שו טוגות ןכדוגות עמומי ;ונים
ז??עט מדות ?3יט אפילים ל'?נ?ט ן'לחך,
זקר צופיט ד,ס1םןיט? ..לו לא יהיו ?גוף ך? .אמת.
?אלו5יערותןס;;יםןך9,רות ומבואות שמעי עד לנהלים נוצצים
י
לא .היו}!.עולם ?99ש? ,לו ?3 ] Qתב ה?לה קרויים
ןאין ?ם אגב קךי^ד ,משים ?מידת לםופים.
ג?ד ז( ,3ן?חןקת הוזה ,הולך דךצו עושה יומו לילו
?דין גוף ביום וכ&ק גוף גלילו.
אלא #בל>יס החשבון חקוק? :י לא לעולם &סן לך.
שאלו ךמ"ח א?רים וישס''ה גיךים עהיום
אפלי ?םךךם ד,ם וכזזקת בךיותט ?פסק הרופא,
לא !1ן,יו ?ך פ$י שהם ך,יופ עוד ?ך.
ןווטיפ ?מלבוש הבשר לאט בסתר }?רמים..

לא
?ך ת^ןזד ,מן הבוס
לא ?ך ^'ןעס ןו*א?ל.
לא כך ינע^ל ,לא כך תגשם
לא כך תי^ן לא כך תבוא ?אשמךת ליל אלי היק
ועוד ןעוד ^י;י־?ךץכךץלא־כך ב?א.
י?אחד 3יו?יט ??ית 3מךןיט מו?א
ו?א?יפ ו?ו!ךם ?גוף ו?;^ש לא־ידעתט — תדע.
מ'&ד מז^ד בודד ימ?ןד 1פד.יה אף אט אל יצועך
.יעמדו קדוגי '?3ן!ר ,ו??פטוף בו^ם ?מטפחת תעבור!ד אשד.
?ןל ן$ין ל.ח9יפ — ?נןיות !  «a^rjפו$ית-
אןקה מןןזח ?ין ?עלן ?3לי כלותך ןהבלי
תו?אועמל ע;יט ערך תן&רי הפבוד
עדן ןכ§יך
^הטמן^ ,זמ^ט .י?ךע?-הן1לט אין ש?יט
ולןןי?ן
אל אלז גו9י היום ןאונמול> ,ןהט ןהיו במ;דם בד^שך
ואמד .לא בפ .אתמ סקתפ ?נ'?יד.,

לאפשר לרמטכ"ל־שהיה ,שמבחינה הומרית
שנה או שתיים — יוכל לשבת וללמוד ,או
להתאוורר ולראות מה קורה ,בלי שיצטרך
להחליט מיד על המהלך הבא שלו .נוה לי
לדבר על כך ,שכן עניין זה בבר אינו נוגע
אלי אישית.
זה לא נוח כאשר הבעיה כאן ממוקדת
כאילו דוקא על היים בר־לב .אני הושב,
שהבעיה היא עקרונית .אם שואלים מה רצוי
לצה"ל ,לא למדינה ,וצה"ל הוא הלק השוב
מהמדינה -־ הייתי מבכר שהמעבר מקצונה
גבוהה ביותר ,רמטכ"לים ואלופים ,להיים
מפלגתיים ולא ציבוריים( ,לא יהיה מיידי.

צבי צור,< :מ1ח1ר 1ו««© עו!""
צפו צור :אני הושב ,שישגה הגזמה
מסויימת בהצגת השאלה על־ידי יגאל .כי
צריך לזכור ,שבזמנו גקבעה מטבע לשוגית
על-ידי משה דיין ,על מחזור הייפ שני ,ועל
מדיניות זו לדאוג לכד שהקצונה תהיה צעי-
רה ,ולהוציא את הקצינים צעיריפ ההוצה.
פעם היה זה גיל ארבעים ועפ הזמן — זה
נהפך לניל  ,45ועלה עוד שנה ושנתיים אבל
בסך הבל — זה ברור שקציני צה"ל )ואיני
דואה כאן שוני מהותי בין רמטב"ל או אלוף
או אל"מ( — יוצאים ההוצה כשהם צעירים.
שכבת מפקדים זו יוצאת למחזור היים שני.

ואז צריד לזכור ,שמחבר כאן על עשרות,
מאות ואם ניקח את כלל־הקצונה — אלפי
אנשים היוצאים ההוצה ועוברים למסלול חיים
שני ,וזה יכול להיות כל מסלול שהוא .אהד
רוצה לעכור לחיים פוליטיים ואהר — לביזנס,
ואהד להיים אקדמאיים.
צריר לזכור ,שאין גטיה גדולה בין קציני
צה"ל לעבור לחיים הפוליטיים .אם געשה
מאזן אהורה ,לא הרבה קציגיפ עברו לתיים
הפוליטיים: .
"מעריכי' :יש גטיה אצלי המפלגות להזר
אהרי האלופים.

גונה היא ונןוננוו! לפני התקפלות דודגלים

ז.
אךפ המעלה £הוא ?חזקת חוזה ?עמו.
אט ?א לו לפתע־?ז5ך1מקוט
ילעיגי הב^ןד ^עינו־ד,שלישית־?נפשו
מ?נית החירוף ^ל אותיות :היא ו ש —
היאוע הנןחלט:
על דעת חדות ח??ת הלב בחתי9מ
חשבון ד,הרת־3יאוש־#לו ?עמי ןאךצי'
א?ת ?ל תמ$ית ה?להה הוא י ןה ה!איע
י
?שלפני י'תקפלות ךגלי ה;ם ?קד^ים
ופחדהמלט ' מקלך רגלי הצבאות סבחירים
אל אשד היזד ,הךחק' מעךפט ..שוב גולים:
וכתתו חרבותם לגרוטות ..גזר דין הטריף'
י
לאחריו אין הווזר א?דת לקרת םגלות
'
'
ואף ^א '|ריד אות לתה!ת הנןתיט הפלאית
^ל יקרת ' ב^ךיט ?ן?לןה^עהול קבת מחוזות.
עוט אות לא?שד חדוש־הגם ?ל?לוב !זא?יב
ןכןלץ־־המ^ך' ,המ?#יל צוף עדותיו על מלאת.
?ארץ האות נופיט ללאום ?ר ;ס
שלפתאם קם — ובךזל ונח|ת מנעליו
נפט אל ?ד ?וי;י וברוט גולן
בארות י
?לעו אל מואב ןעינו ללבנון
ובארות ;בואה סתומות '?;פתחן
לבאי עולם?" ':י ?צרכת ך,ש 0אךצן"
זה לפני התקפלות הךגליט יפויבת היכל.
הוא עדץ מהלך ?תוך חלל הנו?יט ?ן ש צ בד
אך האלו מך,ט אינו ?א ,לא ?ןןם ?יתו.
אינו שןך לכאן.
?שצור 'המתעתע ?מ&ךף ?גכףי ?ןאקלע במקום
ו;?נס לבלת עהוא ל?י ק!?ל — ?יתו
שממנו יצא ,הלו ;כנס לבלת ולא ?#לו הוא:
טעות!
הפ;ים בבלת וקרובי ?שר? 1ין הצלים והקירות
עו;ים מ<1ד >^ד?,ר"
לדע ?דעת 3ךיוט־מן1מ$ט ןהלה תעו;ה:
??הם הם ..אבל לא שלו ?ןאתמול ןשלשוט.
י
ו?םך — לש ?!סוד ?לותו־ןןלו ??א? :בר
מאותו <7ך3ע ^ל.ך;יש מלת 3לאו ?? tfתב על הקיר
?9ות־?לת־ד,לאיע — ל1ן9י5ת |'^3ג ?ל וןלאו*{
מעכ^ו *למהר ?חשךת 3מהין ?עמו
תלך ןתעד .הוא :צאן *?לא מעלמא ד,ךן.
קזלא '59ןקה ה?לת ומא?לי ז*ל ומועד הוא טועם
לא ?מאשה תנור לא ?ן ?פרי קבקל לחיות
'
ןלא 33 pיק ??עד צה•
גודד אןזךיו ?#ל 9לט ?3דיט אל קנייסוף
וטועה ^עו1יט אט זהו ד??.יש ,אט זו המדרצה
להו?יל ^מקופ ,שמא יידע קןלשט הוא ?דיך
?רגליו לה;יע ,אף !אינו #לו — ןהיה.
באמצע אשמרת ליקץ יא?ה ל?צות ??י רב
*א?ה ?בלוא ??לאו ל?רוח ?ןגזר דינו ^הרוץ
ןגשאד על ך?צו ?א?יד '?;דון,
ולצקר לקום ןלבעי' ןלא עלו הבגףט ,לא '?לו.
לא *ןלו הגעללפ ש?ד,פ ?שריך |'3רו?ים
ןהתחיל ללך אל תוך יוט־לא־??לו־הוא
!ןאן לא ?!קאן ד.וא.
אמן :שלא מד,אי ארץ3 .נופיט הט שוב ?עךפו.
כך ..לפני הקפלות הדגלים ןעם ^םדת ד,פר?ת
'י? 5יס ת ק?'? זיה לדורות.
?י 3על־;3ה לא ל'?יד ?;סו למאורות.

צכי צור :הדוגמה של יגאל ומשה לא מת-
אימה ,כי היה עבר אהד והיתה היסטוריה
אחךת .אבל לאהד מכן לא עברו קציגימ
רבים להיים הפוליטיים .יכול להיות שזה דבר
שלילי ,בי זו קבוצה טובה ,שאומנה גכון
והורגלה נכון ומאומנת על ערכיפ ממלכתיים

לוו ד^כולל אולא

— ומדוע שלא תעבור להייס פוליטיים ל אבל
עובדה היא שקציגים מעטים ביותר ההליטו
לעבוד להיים פוליטיים .מפפרם גדל יותר
דוקא בתקופה האהרונה.
"מעריכי' :זה החל להיות בבהינת תופעה.
בזמן האהרוו.
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*ני צור :זה מובן ,כי מאז מלהמת ששת
הימים — קציני צה"ל נמצאיפ יותר בכותרות.
לפני מלחמת ששת הימים — זה היה אהדת
והמציאות אהדת היום .אך בפך הכל —
אם ניקח את העובדות ,שכולנו הרדים עליהן
כל כד ,אזי אנו יודעים את השמות כולם,
בלי שנזכידם ומדובר על שלושה־ארבעה
מקרים ,בסך הכל — ,שכולנו רואים אותם
לננד עינינו ,ושהם עשוייפ לעבור לחיים
הפוליטיים ומתענינים בהם ,אולי תוך בדי
שרותם.
כמובן שיגאל מציג טענה נכונה .זה לא
רצוי ולא צריך לעודד זאת ולהפש דרך למגוע
זאת .עלי לומר רק ,,שאם קרה כבר מקדה
אהד ,גופה היים בר־לב —
יגאל ידיו :עזר ,מנהיגה זו ,הוא בשבילי
אותו .הדבר.
צני צור :אתת צודק ,ועלול לקרות עוד
מקרה אהד .אכל זה לא הכלל; אלה המק-
רים היוצאים מן הכלל .נכון שהם אופייניים

 mמוקלל.

יותר לתקופה האהדונה ,אד איני בטוח שזה
מין תהליך שילד ויגבר .איני בטוח אם זה
טוב ,שזה לא ילך ויגבר .אין גטיה בקצוגה
הבכירה של צה"ל לעבור להיים פוליטיים.
היו מספד מקרים כאלה והיינו שמהים אילו
תהליך המעבר היה אטי יותר .אבל קרה
כבר אהדת — פה ושם .אל נשמה על כך,
אבל אל געשה מזה בעיה גדולה כל כך,
כפי שזה הוצג כאן.
יגאל ידין :אגו פתות או יותר מפנימים
בענין זה.
אריה דיפנצ'יק :אני מודה לכפ על שנע־
ניתפ להזמנתנו ותרמתפ מפרי רוהכפ לגליון
ההגיגי שלנו.
יהיה זה מיפמך ,שצעיריפ ומבוגרים יעייי•
נו בו וינסו ללמוד ממנו ,כיצד נראית ה-
מדינה שלנו והעפ השוכן בתוכו בעיני ה-
אנשים שהיו ממעצבי הדור הצעיר ואשר
הבטיהו שלומה ובטחונח של חמדינח.

אברהם ש7ונס7ף

קונו פףףס
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 ? $9סך בלב ,אוגר בו זכר ותפילה'> —
המליט ,תמונת אגט־הלב המתרומם לאיטו ,הת-
נדנדו בתוצר .עם טלטול המרפבה ,בדרך לביתר"
של מים לגדאו במושבה האמריקאית .היא עברה
על פני בתי־אבן אטומים ,מתמשכיפ לאורך רחו-
בות שלמים ,מהם שידעה גם את כינויים• :הנה
בולל בתי־אונגרן ,גם הם היו סגוריט מן הרגיל,
הנה הלאה משם צפונה בתי זיבנבירגן ,שבע
הערים היפות בגרמניה של ימי־הביניים ,ערי
טירות וכנסיות וגיטו ,ערי פחד ותפארת .כאילו
ביקור מלכותי במרכבה וסוסים ,והמבוהלים נסגרו
בבתיהם .להיזוק ההרגשה הוסיפו קלסתרי-פנים
שהציצו בעד סורגי־חלונות.

 HfcHPnvקט כזד .בעיר!"' אמרה לגברת
לגדאו ,בשעה שזו אצה לקראתה במורד מדרגות־
האבן ,ידה השמאלית תופשת בכובעה רחב־
השוליים והימנית מושטת לפ;ים.
"?שקט ז'* שאלד ,המארחת ,משועשעת או
תמהה.
היו עציצי דקלים ננסיים על בל מדרגה
ומדרגה ,ובגן — המוקף חומד ,גבוהה ,עטויית־
צמחייה — בבר סבבו נשים.
"זה צל־כך אנגלי אצלך!" אמרה שלי ,נעצרת
לרגע למול המראה.
"הו ,כן .מנסים .קצת תרבות בארץ השקטה
הזאת ,כסי שאת אומרת".
שלי לא הבי;ה מהו בדיוק שאמרה והוחזר
לה ,אבל טקס הצגתה בפגי הגבירות הסית את
דעתה .היו מעט ,מעט מדי ,פנים מופרות בין
הנשים ,ושלי ידעה את עצמה :היא התכנסה
לתוך תא־ההתבוננות שלה ומשהו זיגג את עיניה.
שיכרון קל זמזם במוחה ,כשהיא מוקפד ,תשומת'
לב" .הוי ,יש לנו משוררת בינינו!" טפחה מישהי
בכפות ידיה .יותר מכל החניפה לה סקרנותו
של כלב־הבית ,דלמאטי מדובלל ,נעים למגע,
שהיה חוזר אליה מכל ריצותיו.
גישוש של קול גברי מאחורי גבה .בלא לזוז נטלה
"הוא התאהב בך!" צעקת
מרחוק,
מישהי
לה
את הספר ,וידה חיפשה שוב את גופו של הכלב.
מאלו הממהרות להתיידד.
הוא לא היה שם .היא קראה ,ובנעימת האכזבה
הקלה שהתגנבה אל קולה ;פנס גפ איזה ספק.
היא קראה ,אפוא ,לאט ,בקרירות .וטתאם לא
היתד ,זו לא גבואד? ולא תמילה ,לא קביעת דבר
מחוך אמונה לוהטת ולא התרפקות על הלופ
נגוז -־ אלא ,פתאם ,הצעה .הצעת אפשרות ,אתגר.
 ii Hיתד ,גפ תבלית מעשית לפגישה ,זה יכול להיות ,וזה תלוי בכם ,לגמרי .רות חכמה
והפטפוט נפסק באשר נתפשו כורסאות־הקש ובינה ,רוח עצה וגבורה ,ולא למראה עיניו ישפוט,
הקלועות והמארחת מזגה את התה .ההתקרבות ושפט בצדק דלים והיה צדק איזור מותניו ,וגר
בין האמונות השונות ,ההבנה ביניהן ־ -העלמה זאב עם כבש...
לנדאו לא אמרה דתות או עדות ,אלא אמונות,
כמשהו מרווח ונוח יותר — היתד; ,ושא הפגישה.
דובר על ארגון תנועת צופימ ל;ערים ,ואחר־פך
גט לנערות ,שתהיה משותפת לשלוש הדתות,
האמונות ,סליחה .געלת־הבית נטלה תנ"ך אנגלי
תקרא
מעל שולחךהתה ובאה אל שלי וביקשה פי
 ™ Hגבר שהוצג בפניה היה מקסימ ,והיו
בל קטע שתמצא .לנכון .שלי הביטה אחריה ,לו דברים מקסימים להגיד לה .רונאלד סטורס,
פשהלכה אל אחת הנשים הערביות הנוצריות ,מושלה של ירושלים — על אף לחצן של התחיי־
שישבו להן בחבורה מוגדרת ובחפמה :בצל הכו־ בויות דחופות ,הצליח להגיע לשעה קצרה באמת.
תל .אשד ,גבוהה ופחושה ,נוקשה בהליפתה ,הוא העריץ את אופן קריאתה ,לתשוב שאשת אמ-
בשמלת־משי לבנה ,שפס מסולסל ,לבן אף הוא ,ריקנית!
סובב אותה מן המתניים למטה ,בקו אלכסוני
הוא ישב לצידה ,ספל התה בידו — הגבר
יורד ,פמו מגדל־בבל .עכשיו הבחינה כי גם
לכובעה רחב־השוליים צמוד פס מסולסל כזה .המושלם .האנגלי המושלם — אם לא להחהר ל־
האשה המחופשת היחידה כאן ,לאמיתו של דבר ,רגע־קל מביטוי המוני .שערו החום־הבהיר ,רך
היהודיה ,המארחת .המשתדלת ,הסתכמה האשה וגלי במקצת ,היה סרוק לו לאחורי ראשו ,כשמצחו
במילה אחת ,כשעמדה עפשיו אצל הגבירות הגבוה מחליק אחורה ,בעגילות מוצקה .הוא היה
לבוש במדיו ללא דופי ,באילו נוצקו עליו ,וכובע־
היושבות )חכמות( בצל.
השעם הצבאי שלו מאוזן על ברפו .בל פעולת
היה להן ,לנוצריות ,קטע מוכן ,ועד שקראו מפעולות הגוף ,הדיבור והרגש נעשתה לגמרי בפני
משהו מן הבשורה של מתי ,עלעלה שלי בתנ"ך עצמה .בפל אלה שלטו עיניו הבהולות־בהירות
שלה ,בנביאים .החומש היה יהודי מדי .היא מתוך תיאום עט שפתיו הדקות .שפמו היה רך
מצאה את מבוקשה ,במובן ,בישעיהו .באותה שעה ויפה .העניק תוקף לדבריו .פאן היה קונצרט מוש־
רבץ הדלמאטי מתחת לידה ,הרכין ראשו אל בין לם ,במובנה האנגלי של המילה .היה תענוג לשמוע
כפותיו הקדמיות ,עצם את עיניו מתוך התמכרות אותו.
גמורה ,ושלי ,באצבעותיה ,חשה את החמימות,
םוםרים יהודיים ז הוא הכיר את ישראל זג־
את הרוך הגמיש ,את ההיענות של החיה הקרובה גוויל .הוא שמע בתימהון ובהתפעלות ,כמובן,
הזאת.
שישנה קירבה בינה לבין הסופד היהודי האנגלי
הגיע תורה לקרוא .אני מקריבה" ,אמרה הגדול" .קירבה מסויימת" ,הטעימה שלי .היא
"
במיטב הקול הכבוש ,הנמוך שלה ,וההקשבה הרגישה ביצד דיבורה מחליק אל נוסח אנגלי זהיר.
היתד .מלאה ,את כל הסיבויים שלי להיחשב מפל מקום ,פגשתי אותו פעמים אחדות ,באנגליה
בעיניכן אשה "מקורית או בעלת טעם עצמאי" .וגם בארצות־הברית .אינני בטוחה שיש בינינו
אני עומדת לקרוא מד ,שפולפן בודאי כבר מנח -קירבה של ממש .הוא אדם בעל דעות תקיפות
שות .אבל מד .נעשה — יש דברים )האם אני כל בך!"
נואמת ,שאלה את עצמה ,משתאה על עצמה.
האמנם ?" תמה סטורס ,לא קראתי משלו,
"
היא שמה לב למבטים שהלפו אל מאחורי גבה ,פרט "לסיפוריו כמובן ,אלא מכתב או שניים ל־
ברגע זה הצטרפו ובאו פנראה אורחים הדשים( "טיימס" .מבריק ,כמו פל היהודים .כיצד ,אני שואל
שאי־אפשר לפסוח עליהפ ,שהבאנאליות שלהפ את עצמי לפעמים"...
לא תםגופ בהם לעולם ,ואנו קוראיפ להט נצחיים.
השאלה היתד ,לגבי כיבוש הלשונות על *די
אני סבורה בי בספר הקטן הזה יש יותר דברים היהודים .לפעמים עלה על דעתו של מושל ידוש־
באלה מאשר בין כל שתי פריפות אחרות בעולם .לים ,כי היהודים ערכו את גלותם בשני מישורים:
באן למשל נאמר במקום מסויפ ואהבת לרעך בין ארצות ,כמנוצהים ,בין לשונות — כמנצחים.
פמוך — וחבמים גדולים מאמתי פירשו זאת וכשמדברים על תרומתם של היהודים לתרבות־
בצורה שאולי תפתיע כמד ,מידידותי החדשות ,העולם — אף היא בתחום הלשון סוף־סוף .והוא
ואולי אפילו הלא פל־בך חדשות .הם אמרו כי אומר זאת לא פדי לזלזל בתרומה זו אלא כדי
)והיא קראה עתה את הפסוק בעברית( לא במובן לרומם אותה :הוא רואה וראה תמיד את הלשון
זה שעליך לאהוב את שפנך )פך בתרגום( במו כביטוי הנעלה ביותר של הגניוס האנושי .המצאה
שאתה אוהב את עצמך ,אלא שעליך לאהוב את לשו;ית אחת שווה בעיניו אלף המצאות מכניות.
שפנך פי הוא פמוך ,את שפנך שהוא כמוך .ומה שאפשר לעשות בלשון אי אפשר לעשות בשום
אין זו שאלה של כמות ,אפוא ,אלא של זהות .אמצעי אחר .י והדבר ה;פלא ביותר בלשון ,כמובן,
הוא — פמוך ,הוא — אתה.
הוא שאין היא משתפרת משגה לשנה ,במו המדעים,
היה מלמול של שביעות־רצון ,מיס ל;דאו אלא נתונה לעליות ולידידות .גדולי האשפים של
זהרה' ,אמרה משהו בעיניה ,ושלי שמעה מעין הלשון נמצאים בספריות ,אפשר לגלות אותם .בזמן

האחרון הוא עוסק כדריידן .משורר שאינו ידוע
מחוץ לארצו.
אינו ידוע זה קצת מוגזם" ,אמרה שלי ,רק
לשם"נוהי!תו של בן־שיהה ,באמת ,כדי שלא יגביל
את עצמו.
פן את סבורה ?" נתן בה סטורם את עיניו
"
הפחולות.
אתה רשאי לבחון אותי" ,התגרתה בו.
"
אגב ,הוא אמר משהו משעשע על היהודים
בני זמנו .או אולי ההיסטוריים — העתיקים — או
אולי בני בל הזמנים ז
שלי ,כמובן ,ראתה את החזיון הקטן אבל לא
הפסידה בשל פך הנאתה גו .ההיפעלות הגמורה
היתד ,טובה לה .הנה ,נדמה סתאם ,ההצעה ההיא,
האתגר :ונהרו גויים רבים ,מפל העמים — הנה
ניתן למושם בידים .אם יש ,פשתהיה ,הקבוצה,
הקבוצה הנבחרת והמיועדת ,קבוצת מחפשי הדרך,
הנה יש אחד ,שניה היא עצמה .יש...
עם טיפוחיו של האל" ,קרא סטורם ,ובקרי־
אתו "מידה ראויה של מאמץ־להיזכר ,שלא לחטוא
ביהירות .שלי השבה :טיפוחיו ?" ושמעה :מו-
"
שבסיום:
שחת מהתפנק" .ואז" ,בחייך ,הםנוקרת
עליו שום מלך לא ישלוט ,שום אל אותו לא
"יספק!"
האם אתם באמת מקנאים ביהודים  ",שאלה
שלי" ,ושמחה להצטרף לצחוקו של המושל הצבאי.
אף־על־פי-כן" ,הרצין מיד ,עליך להודות,
אין דוגמה בהיסטוריה לכך "
כי "
שעם קטן ומםוור
למדי ולא הזק במיוחד יוציא מעם שני ,חזק ועשיר,
הצהרה של מתן־שירות ,פמעט כתב־של־ואסאליות,
פפי שהצליח דוקטור וייצמן שלפם להוציא מממש־
לת הוד מלכותו!"
בעלת־הבית קרבה אליהם עתה ,כשהכלב
לצידה ,מעין דיאנה שמית ,חשבה שלי ,וסטורס
מיהר לסיים את פסוקו :ויחד עם זאת לשמור על
זפות־תלונת מתמדת ועל"מעמד של מקופח נצחי.
לשם בך צריך באמת להיות עם ;בחר".

 «iה היה מה שקראה תמיד רגע מושלם,
רגע אוניברסאלי מושלם :המקום )האוויר היה
מבושם( ,החברה )הנשים ,התחילו לקום ולגוע אל
תוך הבית ,לשעה של נגינה( ,התחושה ,הרוה) ,היא
הרגישה שיש בפוהה לצאת מתוך עצמה ולעמוד
בנקודת המבט של אדם אחר ,ובזה הגיעה השלי־
מות לשיאה .בעיקר כשהמעוף ד.זא מעבר לגזע,
ילדת ,לארץ^ ,מין .הוא גבר .הוא הגבר ז/זר ביותר,
הרחוק ביותר ,הבלתי־גיתךלתפישה ביותר ,שישבה
על ידו אי־פעם שעה פה ארופה ,מתוך שיחה בה
טבעית( .הבלג עמד לבחור בינה לבין איש הצבא,
ובחר לבסוף בה .היא חשה שוב את עורו החופשי,
המרושל כמעט ,בשעה שהעלמה לנדאו דיברה.
אני כל כך שמחה שהצלהת לבוא ,קולונל".
"
אני משער שיש לך יותר מטעם אחד לכך"
אמר "הקולונל והניח את םפל־התה על שולחן־
הקנים שאצלו .על אצבעו היתת טבעת משובצת
באבן אדומה כהה.
נכון ,שני טעמים" ,אמרה העלמה.
"
אני יודעת אחד מהם" ,התערבה כאן שלי.
חיא "
לה:
שקורה
שיכורה
קצת
חיתה
מר
ממד־
"
סטורס עצמו".
היה בכל זאת גבול לגבורת־הנפש .לומר,
לבטא במפורש ,קולונל — לא היתד! מסוגלת.
הו ,תודה" ,אמר האיש.
"
השני" ,אמרה המארחת ,בנוקשות המקורית
שלה ",הוא המצב בעיר" ,וכאן פנתה להסביר
לשלי " :אם המושל הצבאי יכול להרשות לעצמו".
"
שלי היתה כולה השתתפות.
הו ,אבל אני מבינה שעיקר הדאגה היתה
דוקא"אתמול וביום שלפני אתמול"*'.
הדאגה — של מי ?" שאל הקולונל.
"
הוא החזיר אותה בכך אל המבט האחר ,הרחב
יותר .וזו שאלה ;כוגה :הדאגה של מי ? מס;י מה ?
"מסתבר" ,אמרה גברת ל;דאו ,כי דוקא היום
"
הגיעו שמועות".
היד .משהו .זו האמת" ,אמר םטורפ.
"
מישהו פיפר שהיו יריות" ,חטפה המארחת
"
ואמרה .והאם הייבים היהודים להיות תמיד כל־כך
דומים לקריקטורות שלהפ ,חשבה' שלי.
פטורם היה סבלני ואדיב" :קבוצה של קיצו-
נים יהודים ניסתה לפרוץ אל העיר העתיקה"
לפרוץ ז" שאלה שלי.
"
את שרשרת הצבא".
"
"ועליהם ירו ז"
באויר" .הסביר סטורם ,אבל יש כנראה נפג-
י "
"
עים במקומות אחרים".
"נפגעים ז"
הרוג או שניים .פצועים משני הצדדים".
"
הצבא והיהודים ?" פלטה שלי מבלי לחשוב
עוד" .
..הערבים והיהודים" .אמר המושל הצבאי.

שלי ,כשנשארה עכשיו לבדד ,עם קולונל סטורס.
הוא ;ראה לא־ שקט ,ומבטו חזר פעמים אחדות אל
עבר הבית.
לם;ים היה להם אלוהים" ,אמר ,עפשיו יש
"
להם "אידיאלים .בכל מקרה — ניתנת לקיצונים
זפות אוטומאטית למרוד בכל שלטון אנושי .יש
בהט סוגים שונים .יש אבשלום ,שהוא צעיר המק־
ריב את עצמו בסופו של דבר ,ויש הגרוע מכל:
אחיתופל"...
אתת ההר אל ג'ון דריידן" .אמרה שלי ,
"
"לא בן ?"
הוא העניק לד ,חיוך רחב :גבירתי ,אני
משנה את דעתי על האמריקאים"" .
אין צורך" ,חשד ,רצון להתעקש על נקודה
אחת"לפחות ,החזק בדעתך על היהודים".
"
בן" ,אמר ,אני מעריץ גדול שלהם .הייתי
צריך" לדעת ,בי" אם יימצא לי מישהו ,בחצר
כלשהי במזרח התיכון ,בעיר טורקית הרוסה למח-
צה ,אם יימצא מישהו שאוכל לשוחח עמו באורח
חופשי על שירה אנגלית מתקופת הריטטוראציה
— הרי ודאי לא יהיה זה ערבי ,וספק אם יהיה זה
אנגלי העושה כאן בתפקידו ,וקרוב מאד לודאי
שיהיה זה — גבירתי — יהודי! ...אבל את הקיצו-
ניות — ואני מאמין ,כאנגלי טיפוסי — אינני יכול
להלום בדעתי .הקיצוניות אינה נתפשת לי ,וממילא
מעוררת בי התנגדות".
"קיצונית ? " ניסתה להפילו בפח ,אבל חייכה.
מדודה ושקולה ,וסבלנית .כוונתי :לזכור
תמיד"את הקיצוניות האחרת ,העומדת מולה מעבר
לתהום ,ולשאול את עצמי האין זה תפקידו של כל
אדם נבון להצביע כל העת על האמצע ? היהודים
הרוסיים ,בעיקר ,אני חייב לומר ,חניכי מציאות
מסויימת ,שבה אתה קרבן של פוגרום ,או חבר
באגודת מחתרת טירוריסטית־אנרכיםטית — ה-
יהודים הרוסיים הם הקשים ביותר .וכאן ,אני חייב
לומר ,אין כל הבדל בגוון האידיאולוגי — אם הם
סוציאליסטים אלימים הרואים בנשק את חזות הכל,
מסוגו של רוטנברג ,או בורגנים זעירים בעלי עק-
שנות של תגרנים ,מסוגו של אוסישקין ,או מה
שגרוע מכל ,דיפלומטים חלקלקים ,שלעולם לא
תוכל לתפוש אותט בטעות או להאשימם בקיצו-
ניות מסוגו של יייצמן הנערץ .על כולם אפשר
לומר את הפסוק המזהיר ההוא של דריידן שלנו,
ועכשיו אני יפול לומר שלנו ,לא פן? — אך
כשבני העם הנבחר געשו הזקים ,גילו כי מוטב
להיות רשעים מהיות צדיקים!"
חוששני" ,הוסיף והשתתק .מפתה הבית הגי-
חה "
שוב העלמה לנדאו ,כשהיא מחייכת אל הזוג
שנשאר לבדו בחצר .אבל פתאם םבה תשומת־
ליבה אל מה שמאחורי גבם ,והיא התחילה פוסעת
בצעד מהיר לעבר שער החצר .סטורם קם על רג-
ליו כמעט בקפיצה ,והפנה גופו אף הוא לאותו
כיוון .שלי שלחה ראשה לאחור .איש צבא צעיר
היה רץ במדרגות ובא על פני המשעול ,חעלמה
לנדאו קידמה את פניו ,והם הישירו מיד לכאן.
סטורס חבש את כובעו תוך שהוא פוסע לקראתם
ומיד ,בגסות במעט ,אחז בזרועות של איש הצבא
והרחיקו מעל האשד ,,מעל בל שומע אפשרי.
מיס לנדאו מיהרה אל שלי.
בעצם יצאתי אליך".
"
מה זה ?" שאלה שלי במנור־ראש לעבר שני
"
הגברים.
עניניהם" ,אמרה העלמה ,אני רק מקווה כי
יקחו אותו ממני בשעה כה "
לא "
מוקדמת .הוא הבטיח
לי לנאום אחרי הקונצרט ,ובינתיים — בשביל זה
יצאתי אליך ~ את הייבת לעזור לי ...אלי ,לא!"'
— וזה כלפי הבעת־פניו של האורח הנכבד ,אשד
חזר עתה אליהן.
"אלי ,כן!" אמר סטורס ,ולשלי היה נדמה
שהוא לא רק מאושר לאכזב את בעלת־הבית ,אלא
גם מעוניין שתדע זאת .הוא ביקש ־סליחה .זה היה
משחק השוב ,הבינה שלי ,ונהנתה גם מחלקה ב-
משחק.
הוא הספיק לומר :מקרוני ,העלמה שטיינר,
כי תימצא לנו עוד שעה "
יפה כזאת לשירה" — ואן
פנה אל בעלת־הבית ,מסלק כל חיוך והבעה מפניו:
צר לי ,מיס לנדאו ,העבודה שאת עושה
נועדה" לעשות את העבודה שאני עושה למיותרת.
אך לפי ' שעה עוד אין מפלט .אני רק רוצה לאחל
לך שתאמיני במה שאת עושה יותר משאני מאמין
במה שאני עושה".
ובזה פנה והלך ,כשקצינו הצעיר מלווהו מ-
אחור.

 HH#לי ביקשה כי יורשה לה להישאר מן,
לבדה ,ובעלת־הבית וויתרה לה ,כדבריה ,לדקות
אחדות בלבד .בינתיים כהה קצת היום .צילו הדק
של שולחן־התה היה משורטט על פני חצץ המש-
עול .הסרטים הנוגעים ,פתאם משתווים ,מחפשים
כאילו קו־חפיפה עם נשכחות .פתאם זכרה קויצבע
ורוד מצוייר על פני קיר ,בגובה בינוני ,לכל אורכו
משהו במשעול החצץ כאן ,קו הגבול שלו משני
צדדיו — בקבוקים תקועים הפוכים באדמה .הכלב
חזר אל החצר ,בלי אדוניתו ,רבץ למולה במרחק,
השפיל שוב את ראשו לבין כפותיו ,רק פעם בפעם
? ? כלב קם .היה איזה ריגוש בפתח ה־ פקח עין אחת ,לראות אם יש דורש לו .היא נתנה
מכניפ אל הבית ,וכנראה גם בתוך הבית .הוא לזה לבוא עכשיו :הבית .משהו בשלווה של הגן,
התחיל ללכת ,ואדוניתו נטלה את רצועת צוארו ברוחק הקולות המועמים ,ולאמיתו של דבר :ב-
תחושה שהותיר אחריו הגבר שהלך זה עתה.
וביקשה פליחה והלפה עמו.
מד ,פירוש הביטוי יהודים קיצונים ?" שאלה
שפט כזה .יפך בלב ,אוגר בו זכר ותפילה"".
"

 ittlftק^ןוך ןןךןן
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הדרך עולה ומצר ומצר
הלילה יורד והופכו למשעול
שירת ;שלת יותר ןיותר —
כשול
ונשול.
קראת :אלצה ז! — מאום לא שמעת.
מאום לא שמעת מצבד הליל.
הם נותרו שם בצוהא
הם יברחו למטה
ויברכו את ?ךהת־הגומל.
בי הלילה הגביה סגור וסגור
והם ;גאלו מגבהי־המגוד.
וכבה למשיכו דעות הרעות.
בעינם ? לי אישון.
?נפשם ?לי צפור ןשמלט.
?יגונות מילים שןבר לא גרמם.
וכל־כך
כבדי־שמע
הל־כך
קצדי־ראי
שבשכבם לישון
הם טוענים על אף בתי־עינלם
לראות את הלומם.
והדרך עולה הרחק והרחק.
צמךמרת :א לכ ה ? ! — ואין מי לשמע לד"
והל ללד ,פוצה ?י־התהוס הזועק
אל אזן־של־מעלה.

ב

 ...הם להדם
א#ר צמח ממעקזיפ אשר להיו.
הם שהדם
של עולמות א$ר הנחילה חו־א־לו.
הם ז?רו;ים
אשר תובעים עלבו;יהם בהחיא.
הם פתרונים
אשר הנ?יעו החידות בהנבא.
הם אלימקום
בו אנקוךים ?הלבךם הם עוף־פחל.
הם ךאי עקם
בו גז הגבול ?ין בעליל לכבלכול.
קם גץ
שעט לטרוף האללות אשר אלי^ת.
הם ;פ
שהתרחש בך מפני שלא ?דלת.
הו שפת־חידות ?אגרתי —
וכמו צעיף,
ך,ם הפנוי המחתךתי
#ל המציאות.
מתוך ספר חדש הנמצא  Jmnטכבש־הדפוס
ועומד לחוכיע בקרוב.
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בהוצאת מלוא

דדכ>ם לשמ>ם
מאמ זלמן חן
 .סיפורים ומסות על תולדותיהם,
מאבקיהם ובשורותיהם של מייסדי
האמונות אברהם העברי ,משה רבנו,
ישוע הנוצרי ומוחמד ,על הסוציא-
ליזם ובעיות היהדות בימינו.

הספר הקורא אתגר
ל>הוד» המחפש את זהזתן

^flPM^Mt^nl'lg"'^M,™"M'™''*"'"MI,l"^B''g*m''*BM"l^fFMII'flffl

שהתיר לי הדוד רפאל להחזיקו בבואו לצריף
שלנו בערבי הקיץ החמים ,אשתקד.

!'^•^מוצאי־שבת ,לפגי שפרשו לבתיהם
אחרוני האורחים ועמהם גם אחדים מן ההרצליכים,
שבגלל עוצר־הדרכים הוצרכו ללון במושבה ,נעתר
אבא במפתיע להפצרותיו של מילק והסכים שאסע
גם אני אתם בבוקר ואעשה את השבוע האחרון של
החופש הגדול בתל־אביב .מאז נשבר הפיגום מתחת
לרגליו של אבא ובאו עלינו ימים רעים ,הדלה אמא
לקחת אותי בקיץ לים .הכל כבר יש לי ,היתד,
אמא אומרת ,ורק הים הסר לי .פעמים רבות הצעתי,
שאסע לבדי אל ההרצליכים ,אך גם היא וגם אבא
אטמו אזנם משמוע .בזמנים כאלה לא נוסעים ילדים
לבדם בדרכים .מספיק שנשמע ,שירו על איזה
אוטובוס :עד שיוודע לנו שלא גו נסעת ,תפרח
נשמתנו מאה פעמים .הזכרתי לאמא מה שהיתה
היא עצמה טוענת באזני אבא ,שאין סגולה בדוקה
יותר לפורונקלימ ולשאר פגעי־העור ממי־הים ,אך
גם נימוק רפואי זה — שדרך־כלל השפעתו גדולה
על אמא — היה נופל על אזניים ערלות .בזמנים
כאלה יושבים ילדים בבית.
ופתאום — עוד מתנה .כאילו ביקש אבא
להוכיח לי ,בו־ביום ,כי אכן נהייתי לאיש .שבועות
ארוכים היה דורש באזני וקובע בראשי את משמעות
המאורע הגדול הזה בחיי ,חוזר ומודיעני כי ביום
שאהיה לבר־מצווה ,אחשב על־פי דין לבוגר ממש
ומיום .זה ואילך אהיה אחראי לכל מעשי .לאחר
שאומר ,ברוך שפטרני מעונשו של זה /היה אבא
מתופף באצבעו על ה,שולהן ערוך ,תקבל אתה
שכר על כל מעשה טוב ותענש אתה על כל מעשה
רע ,תהיה אתה לא רק בר־מצווה כי אם גם
גר־עונשין.
את הטובה שיצמיח מעמדי החדש לא ראיתי,
ואילו אני לא זכיתי בשלי ,באופניים ,אלא משום
אוסיף להיות ילד בעיניהם ,והם שיחליטו במד.
מתבטאת בגרותי .למשל בזה שאתחיל לעבוד .דבר
זר ,לא נזכר בלשון מפורשת ,אך הרמזים העקיפים
על דלותנו המדוכדכת ,על שכר־הלימוד הגבוה
גגימנםיה ועל השטרות מאשתקד שטרם נפרעו,
כ $מ'5מ הבינו אותי למשמעות האמיתית של אוחד,
8גתת שלתוכה אני נכנס.
9לומר ,לאהד שאשוב מתל־אבינ .לפי־שעה,
אני נהגה מן ההפקר .רק אופניו של הדוד רפאל,
שהביאה לי צפוירלת ביום ששי לפנות־ערב ,יקרים
היו בעיני יותר מן הנסיעה המפתיעה הזאת לתל־
אציג ההרצליכים עברו כבר לביתם החדש ,בגין
לבן בן שלוש קומות ,ובו דירה אחת לפעטער
ולמימע ודירה לכל אחד מלהבנים והבנות .אני
השתפנתי כמובן אצל מילק ,ובולביום ,אהר־
הצהריים ,שעטנו לאורך שדרות ח"ן ובוגרצ'וב
לעבר הים ,ובטווח־עיני אמו של מילק צללנו במים,
טמנו זה את זה בהול ,בירסמנו תירס ,דהרנו חזרה
בחולות ועל המדרכות הסלולות למחצה ,התקלחנו,
חטפנו משהו במטבח וחמקנו שוב לרחוב .ביתר
דיוק — לאותה גבעה רמה שבקצה העיר ,בין
בנייני־הקומות החדשים לבין שדותיו של הכפר
הגרמני ,שמנה .רבע־ירה תלוי היד ,במערב ,וה-
אילנות העתיקים הפילו צללים רכים על ההול ההם,
למרגלות המבנה הענק ,החגור פיגומי־עץ ,גאוותה־
לעתיד של תל־אביב ,הבימה" .חרף כל ריגושי
"
השבת והיום הארוך הזה ,לא חשתי אפילו שמץ
של עייפות .את השבוע הזד ,שהעניק לי אבא
במפתיע רוצה הייתי למשוך לעולם ,לא לבזבז
בשינה אפילו שעה אחת ממנו.
ואפילו אחרי ששכבנו ,מילק ואני ,על הספה
הכפולה שבסאלון ,לא יכולתי להרדם .פעם נוספת
השווינו את המתנות שקיבל מילק — הגדול ממני
כמעט בשנה — עם המתנות שקיבלתי אני .מילק
קיבל מן הפעטער הרצליה הסבא שלו ,שעון
אמיתי .לא כן אני .מילק קיבל אופניים אנגליים
הדשים ,עם כידון ' מעוקל כשל אופני-מירוץ,
ואילו אני בכלל לא הייתי זוכה באופניים
אלולא נרצח הדוד רפאל .הייתי משמיע דבר־שקר
אילו אמרתי ,שהופעתה של צפוירלה בחצרנו,
ביום ששי לפנות־ערב ,והאופניים מתגלגלים
לצידה ,באה לי בהפתעה גמורה .מאז אותו ליל
'חרדות ,מתפלל חייתי בחשאי שכך תעשה .אלא
שפירסומה של צפוירלד ,במשפחתנו במפשפה
מרושעת שמצצה את מח־עצמותיו של הדוד רפ-
אל ואשר במידה ידועה — גם דברים אלה לא
נאמרו במפורש אלא ברמיזות מכוסות — היתד?
אשמה בזד ,שנכנס לעסקי־הנוטרות ושוטט ב-
לילות בין הפרדסים שבהם נרצח באכזריות,
פירסומה זה נכנס אפילו לראשי .כאשר הצ-
מידה את 'ראשי לחיקה ואת לחייה שטופות־
הדמע למצחי ואמרה ,כי אילו הספיק הדוד
רפאל להשמיע משאל־ אחרונה ,היה מבקש
בוודאי לתת את אופניו לי ,לא יכולתי גם אני
לכבוש את דמעותי .היה זה הרגע הנפלא ביותר
בשבת הלא נשכחת ־היא ,יפה יותר מן העלייה
לתורה וקריאת ההפטרה ,יפה יותר מן הסעודה
המשפחתית הגדולה ,מן הדרשה ששיננתי על־פ־ו,
מכל המתנות גם יחד .כבאותה שבת רחוקה,
כאשר ביקרנו ,אמא ואני ,פעם ראשונה בצריף
שלהם שמעבר לים החולות ,ראיתי כמה יפה
צפוירלה ,במה שחורות הצמות הכרוכות סביב
ראשה ,כמה עצובות עיניה הדומעות .אותו רגע
היו האופניים כמעט כאילו קיבלתי את הרובה,
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| ולו של צופר־אזעקה החמדני ל-

פתע ,ורק לאחר שנתחוור לי מה אני שומע,
ידעתי שלתוך שנתי נכנס הצופר• לא במושבת
אני ,ולא הוא צופרה של הבאר ,הקורא לתו-
שבים לנעול את החנויות ואת בתי־המלאכה
ולהתכנס ברחבת בית־הכנסת הגדול להלווייתו
של רפאל שפיגלד ,הי"ד ,אשר נתן את נפשו
על ' הגנת המושבה ...חדר זר .ריחות לא מוכ-
רים .מבעד לחלון הפתוח נשקפים שמים הוו־
רים ,שמי שחר .לידי שוכב מילק .בבית ההר־
צליכים אני ,בתל־אביב .והקול המעובה ,הנואש,
הממלא את כל חלל־האוויר ,אינו זה של באר•
המושבה .ממרחקים הוא בא ,ואותותיו מרוסקים,
מבוהלים ,כאיש נרדף המתדפק על דלתות העיר
וחלונותיה ,זועק •לעזרה.
דבר־מה חשוב מתרחש בוודאי .התיישבתי
במיטה ,ופניתי אל מילק ,להעירו .עיניו היו
פקוחות לרווחה ,אבל מבטו הי־ מצועף .עדיין
היה ישן ,בעיניים פקוחות.
אניח!" קראתי .פתאום הבינותי ־כל.
"
ניתרתי מן המיטה ורצתי אל החלון• אניד .טו-
"
בעת!"
אתה רואה משהו ?" מלמל מילק.
"
לא ברתוב ,טמבל .בים .תשמע :היא קרו-
"
בה מאוד ,בחוף".
"איך אתה יודע שהיא טובעת י" המשיך
מילק ,אבל לפתע היה גם הוא ער לגמרי —
וגם הוא קפץ על רגליו ורץ אל החלון " :זה
לא סתם צפירה .היא מאותתת .סימני מורס.
אולי זה אס.או.אס"? .
לא אולי — בטח .הסתכל —" הרחוב,
"
שלפני רגע היה עדיין ריק מאדם ,התעורר ב-
מהירות לחיים .אנשים נראו רצים לעבר הים,
מהם ברגל מהם רוכבים על אופניהם .מתוך
החלונות האפלים הגיחו ראשים,אל החוץ החוור.
ד,שמש גש דייא כאילו החישה את יציאתה ,שכן
היום הלך והאיר במהירות גדולה .אביו שיל
מילק חגיח עכשיו גם הוא מתוך חדר־השיגה,
פורף את מכנסיו  .תוך כדי הליכה.
בטרם פצה הוא פה ,הופיעה גם אמו שר
מילק ,שערה המקורזל סתור ,אצבעותיה לופתות
את פתחה הגלוי של כתונת־הלילה שעליה.
"אתה לא תצא מהבית ,משוגע!"
בלי פאניקה .שום דבר לא יקרה לי".
"
אלא שכבר נטועה היתד .בשתי רגליה לפני
הדלת ,ערוכה לקרב:
" בחיי הילדים אני נשבעת ; עכשיו לא תצא
מן הבית".
אביו של מילק ניסה להסביר לה ,שבשום
פנים ואופן לא יסתתר בשעה אשר כזאת בהדר-
השינה .זו בוודאי ספינת מעפילים ,וכל התוש-
בים נקראים לערוך הפגנה שקטה על ־חוף.
היא אטמה אזניד ,ומיאנה להאזין .כיוון .שכך,
סבב לפתע על עקביו ,שינה כיוון' ,פסע לעבר
הדלת היוצאת אל המרפסת שבחזית ,יצא —
וקפץ מעליה ישר לרחוב.
מילק ואני החלפנו מבטים .עכשיו ידענו מה
מתרחש ומה עתידים שנינו לעשות ברגע שיוסר
המצשול שלפנינו .שעת־הכושר נקרתה לנו מהר
יותר מששערנו .כל בני המשפחה הוחרדו מ-
שנתם ,ועכשיו היו מגיחים מדירותיהם ויורדים
למטה .לרחוב — הפעטער והמימע ' .הבנים ו-

הבתים ומן חחצרות הוסיפו האנשים לקדמם
בצעקות ברכה ועידוד ,אך רק מעטים מהם
חחזירו ברכה או הגביהו ראשיהם מן החול
המתלהט במהירות .המחזה ההוא עתיד היה להזז־
'
קק בזכרוני לעולם.
במה שעות ישבתי כך כמהופנט ,עיני בהוף
ובאניה השחורה והאדומה הנוטה' יותר ויותר ־־־
ושמא רק דימיתי שכך היה — על צידה ,לעבר
החוף ,איני יודע• פתאום שמעתי את שמי:
נחמן!"
"

ב־ו־ז!!!" התגלגל רעם של קולות ,נמס
הנכדים .כל מי שלא רץ ישר לעבר החוף ,הצ-
"
טרף אל המתגודדים ברחוב .הצופר האימתני לתוך יבבתו המתחננת של צופד"האניה.
 ".בוז לממשלת הספר הלבן!"
הוסיף להחריד את העיר ולהזעיקה.
" ב־ו־ז!"
חרש חשחלנו רגלינו לתוך מכנסינו הקצרים,
תחי העלייה החפשית!"
לבשנו חולצות ,חבשנו ברטים ,נטלנו סנדלינו
"
"ת־ודי!!!"
בידינו וחמקנו •לעבר המטבח ,המרפסת האחורית,
וכבר היה החוף כולו רועד מן הקריאה
החצר ,הגדר — וכבר היינו בשדה חפתוח ,פות-
חים במרוץ מאראתוני ,שלא להחמיץ את הספי־ הקצובה של המוני גרונות ,ומילק ואני בתוכם:
על־י־יה־חפ־שית מ־די-נה־עבמת ע־לי־יה־
נה שעל החוף ,רצים בחול השדירה ,בין הנטעים "
הרכים ,מושכים לאורך בוגדאצ'וב ,מגיעים אל חפ־שית מ־די־נה־עברית!!!"
ועם הקריאה הקצובה גבר פתאום הלחץ מ-
הים הזוהר בלובן חלבי ש ל שחד אלול.
אחור ,ובגל ענק גרף אותנו לפנים ,לעבר החב-
^"t-Pl
לים ,הפרשים הבריטיים ,השוטרים הערביים,
ואילו הללו נעו לקראת הקהל המתפרץ' זהחלז
הודפים אותנו לאחור ,בידיים ,באלות הקצרות,
|kj kJ
 I hj t t J lאהמ ,בחצר הסמוכה ,ניצבו מילק
ברובים מאוזנים .הם הודפים לאחור ,ואילו הגל
צ 1&%יזה שחר מסחרר .מתחת לשמים הענק גורף אותנו לפנים ,כלפי מטה ,אל חים .ואביו ,שניהם — ככל הג'ינג'ים היו רגישים
הצלולים עדיין• ,לכל מלוא האופק שהשמש אי־שם ,בתוך המהומה ,וכבר אי־אפשר היה לקרני השמש — פניהם שלוקים .קפצתי מעל
היוקדת תאביך בעוד שעה או שעתיים ,היה לדעת מניין מגיעים הקולות ,מקרב המעפילים העמוד ,מתוך תקווה שעכשיו יתברר לי פירושו
רקוע הים ,כלוח אינסופי של י פח מגולוון ,לא המטפסים כלפי מעלה ,או מקרב הקהל המתפרץ של כל מה שהתרחש כאן.
גלים רצים ,מעלי קצף. ,לא י שום אנייה רושמת למטה ,נשמעו קולות שרים התקוה" .היו צעקות,
היום נחלנו נצחון גדול על האנגלים" ,היה
"
"
בעשן את קוו-האופק .כבר הגענו לרחוב היר -היה צחוק ,והיתד ,השירה הזאת שגם בי אחזה,
הפירוש המתמיה ששמענו מפי אביו של מילק
קון ,בשפת המדרון התלול והטיילת החדשה ,ובעודגי נישא עם האנשים הלוחצים אותי מס -בדרכנו חזרה הביתה .אנוסים היו להתיר למע-
"
ורק עכשיו גילינו שהאנשים הרבים רצים צפונה ביב ,נגרף לפנים ולאחור ,מילא אותי רגש עז פילים את הכניסה לארץ־ישראל ,אף־על-פי שהם
מכאן? ,לעבר פרישמן וגורדון .רצנו גם אנחנו ,ומסעיר שלא ידעתי מעודי .הייתי עכשיו אחד בלתי־ליגאליים ואינם כלולים במיכסת־העלייה,
ומעבר למרחצאות המגודרות ול"קטה דן" קפצה עם כל הגברים המגודלים ,אכולי־השמש ועזי־ והם חבטיחו לשחרר את כולם בתוך ימים ספו-
לפתע לתוך עינינו — במרחק ,שחייה קצרה הנפש ,המתריסים כנגד כל עוצמתה של אלביון רים .קשה יותר יהיה להנצל מידיה של אמא,
מן החוף — מפלצת שחורה ואדומה ,רוב גופה הבוגדנית .הייתי גבר כגברים.
ולכן אני מציע שנרים רגליים!"
מזדקר מתוך חמים .מלוא אורכה נגלתה לנו,
אך אמו של מילק לא זו בלבד שלא גערה
מן החרטום ועד לירכתיים ,מעל לארובתה נפלט
בנו ,אלא אפילו נמנעה מהזכרת העובדה שה-
בלי הרף עשן שחור ,שהיה מתפשט לאטו,
שעה היתד ,קרובה לארבע ואת ארוחת־הצהמים
באין רוח ,מעל לחוף עצמו ,בנזין הינומה קודרת.
חיממה כבר לפחות תריסר פעמים .אדרבה ,דומה
ואנשים :לאורך המעקה ,על הסיפונים ,על
היה ,שהיא גאה בעלילות־הגבורה שלנו .דומם
 Liאז הסתערו עלינו הפרשים.
תרנים שנזדקרו כלפי מעלה ,תלויים בחבלים
אותי ,עקר אותי ממקומי ,ישבה ,היא ושאר ההרצליכים ,והאזינה לגירסת
הגל הענק לכד
שהיו משולשלים אל המים — היו ראשים ,המוני
אביו של מילק .היום ,הצהיר ,נתנו לאנגלים לקח,
ראשים ,המוני אדם .ואילו בשפת־הים ,עד בלעני לתוך חיכו האפל .שוב לא ידעתי אם
מעלה ,ואני מקווה שסוף־סוף הבינו כי אפילו עצמתה
למדרון־הכורכר ,לא הרחק משכונת־הצריפים ,כבר כלפי מטה ,לעבר הים ,אני נע ,או כלפי
צעקו -של האימפריה הבריטית כולה לא תפחידנו .כל
הצטופפה תל־אביב כולה ,ורבים היו מוסיפים הזרה לרחוב הירקון ובן־יהודה .נשמעו
תל־אביב נתכנסח שש ,על שפת־הים ,ולא פר־
ונוהרים מכל עבר ,דוחקים את העומדים כלפי תיהם של אנשים מוכים ,צעקות־בוז וצעקות־
סות-הםוםים ,ולא אלות־השוטרים ולא קתות־
מטה ,לחולות .איכשהו הצלחנו ,מילק ואני ,ל -מלחמה .היתה בהלה .מתחת לרגלי המסונדלות
להת -רוביהם של החיילים לא הרתיעו אפילו איש
השתחל בתוך ההמון ,לכרות לנו מעבר בתוך השתי בקשיותו של האספאלט .לפני החלו
אחד .רק בגופותינו החשופים וברוחנו הנחושה
גוש־האדמ הצפוף ,ולפתע מצאנו עצמנו לפני גלות הבתים שעה שההמון החל מתפזר ונמלט
המש -פרצנו את שערי ארצנו לאחינו הנענים...
לרחובות צדדיים ,לחצרות ,לתוך הבתים.
כולם — והמרחבים :.הפתוחים לפנינו.
הדברים שראיתי במו־עיני ,הדברים שגג*
טעות מרה .לפנינו היו חבלים ,כרוכים טרה חסמה עכשיו בחומת־אדם צפופה ?את הכביש
דפתי לתוכם ,החלו מקבלים משמעות הדשה.
סביב זוויתני ברזל שננעצו בחול ואשר תחמו כולו ,לדחבו .סגרה כל גישה אל החוף.
הסתתרתי מאחרי גדר של .לווחים ועיני אותו ערב ,בשעה מאוחרת ,שכבנו שנינו ,מילק
את כל פיסת-החוף שממול לאניה ,ומעבר לחב-
ואני ,על הספה הכפולה ושיהזרנו את עלילות־
ל-ם ־שוטרים וחיילים .קצינים אנגלים רכבו על ביקשו את מילק ,שאבד לי בפרוץ המהומה .הוא
היום ,בכללן כל מה שעברנו בגופנו באותן
סוסיהם ,ובמקלות השחורים שבידיהם ניצחו על נעלם ואיננו .בתוכי לחש לי קול להסתלק ולשוב
ידעתי שעות ארוכות שהופרדנו זה מזה .תוך כדי האזנה
המלאכה — הורו לאלה להסתדר לאורך חהכליס לביתם של ההרצליכים ,אך הואיל ולא
לבדי .עכ -למילק: ,פרש לנגד עיני שדה־המערכה כולו,
ולהדוף את הקהל לאחור ,השגיחו על איייה מה עשה מילק ,החלטתי שלא לחזור
אשר בו היינו אנחנו שני חיילים קטנים ,אלמו-
העומדים ממש במים ,לוכדים את המעפילים נ־ שיו התלקחה כנראה מהומה באחד הרחובות
את
ששמעתי
תוך
ניים•
עצמי מתאר את הגיזרה
מדתם מן הסירות או בקומם ,מסופגי־מים ,מתוך האחרים ,שכן חגורת השוטרים והחיילים חהלה
אשר בה פעלתי — הסתערות הפרשים והרגלים
הים ,דופקים בהם לנוע במהירות בחול הטובעני להדלדל .אנשים החלו גחים ממחבואיהם ,פותחים
מפורשת
בכוונה
אותנו,
לרמוס
לנפץ את גול-
והלאה משם ,במעלה הכורכר הזיזני ,בין שורות בהסתננות זהירה אך עיקשת לעבר החוף .סק-
גלותינו,
נמלט,
מאתנו
איש
ואין
והכל מסתננים
של חיילים ושוטרים ,לכיוון הרחוב .ראינו אותם ,רנותי משכה גם אותי אל מחוץ למקום־מתבואי,
חזרה,
בקריאות
האנגלים
את
מטביעים
" בוז"
את המעפילים ,אנשים בבגדי חוץ-לארץ מוזרים ,ואף אני התקדמתי בהתגנב מחצר .לחצר ,עד
ובשירה — הלך •היום הארוך הזה הלוך וגדול
חורפיים ,מזוודות וצרורות בידיהם ,תרמילי־ענק אשר מצאתי תצפית נוהה — על עמוד־בטון של
בית -בדמיוני ,כאילו באמת היה הוא צעדי המאושש
על גבם ,מתנודדים בלכתם ,נענים בהכנעה ל -גדר בנוייה ,ושמא היתה זו מרפסת של
הראשון לפנימה של אותה הווייה שבכל הדרשות
צעקותיהם של השוטרים והחיילים ,לדחיפות־ קפה .מנקודה גבוהה זו יכולתי להשקיף על
שנשמעו בשבת נקראתי לעמוס אותה עלי ,להש-
הזרה בידיים ,באלות ,בקתות־הרובים .לשם־מה ,המתרחש בתוך השטח המגודר שעל החוף ,שהיה
ליך מאחר גווי את ילדותי הסרת־הדאגה ולקבל
תמהתי ,לשם־מד ,האזעקה הלא־גפסקת הזאת ,עכשיו רחב הרבה יותר מבתהילה .ברחוב עצמו על• עולה של בגרות
אם כל האישים עומדים מאחרי החבלים וצופים ניצבו משאיות צבאיות ואוטובוסים ,והמעפילים
במעפילים הנלכדים ונלקחים מכאן על־ידי האנג -היורדים אל החוף בסירות קטנות או בשחייה,
לים והערבים .אצלנו במושבה ,כשהיו ההפגנות היו נגררים מיד במעלה הכורכר ישר לתוך
הגדולות נגד הספר הלבן ,לא היתה צייתנות כלי־הרכב ומורחקים מן המקום .מעפילים רבים
היו בנראה קשישים או תשושים ביותר ,שכל
כזאת.
אך בעודני תמה ,עבר איזה לחש את כל לא גילו בל התנגדות ,ולא ברוד היה לי עוד
^~^ אמת ,מתי ,באיזה יום ,ממש' ,ח-
הקהל ,כאילו מחשבה זו עצמה עברה באותו אם הם נגררים או נתמכים על־ידי החיילים .היו דלתי להיות ילד ,הייתי א נ י ,אני עצמי ,לבדי
רגע את כולם ,וקול חזק אחר צעק מאחורי:
שאבד להם שווי-המשקל בנסותם לרדת מן הסי -עם דמיוני ,סבלותי ,הלומותי ,מתי הייתי לנער ?
" בוז למשטרה האנגלו־נאצית!"
רות והם נפלו לתוך המים ונרטבו .מתוך חלונות באמת ,מתי ?
באמונה ,איני יודע .ימים נראית לי כל יל-
דותי מצומקה ונעורי כאילו לא הגיעו מעולם
— בעטיים של הימים הרעים וצרות־המשפחה —
למלוא פריחתם ,כאילו מעודי לא נהניתי לא
מילדות של ממש ולא מנעורים של ממש• אך יש
אבי שלי ,ק?צן־ו;?יר היית.
קשיות חחגדח שאלתי שאך?ע חן,
ימים ובמלוא רעננותם חיים בי רק אותם זמנים,
שבוע ?שבועו נהלת השבה,
כאילו עודני שם ,נקלע בין חלומות-מרקיעי־
ךעוד קשיות שלי היו לי להקשות.
שחקים לבין ייסורים־עמוקים־כשאול ,ואילו כל
החלקת הקפוטה ןהשבי ת:
ספסל בביודמדרש ללד ה?תה'
מה שארע לי מאז ,אינו ראוי ,אם בכלל ,אלא
"עלמא הדין פרוזדור הוא לעלמא דקשוט".
עולם־הבא מלא ?י$יך עדי־עד•
לאיזה סיכום חטוף ,כדרך שמסתיימים אותם
רומאנים סבוכי־עלילד .שהייתי בולע בימים
אבי לרא ־דבור וירא־שמלם,
עוד את קולך אשמע ,עוד אךאך ?אז,
ההם" :ואחרי פזל אהרי כן הפליג גיבורנו אל
??ית־מךךיש־של־עץ מול גןר מישתותחת.
על ?ל לומדה מחלת ?תבל'
מעבר לשבעת הימים ,נשא אשה ,הוליד בנים,
הטלאי צהב את החלים נשאת,
!דוח קל סודק לדקות ?#זק;ך— ,
היו לו שדות וכרמים ובתים ,וחי כאושר ועושר
אך מת אתה ,ואנכי שוכחת— .
וש?ר גן־עךנך נתת יום וליל.
עד זיקנה ושיבה".
באמונה ,אינני יודע .האמת הפנימית ,הכמו-
א?י ,אברך לסב' א?י אלט־הננןש,
תמיד ?חלקך שמדות גם בר?ת.
סה' לא בנקל היא נחשפת ורואה אור .לא כל
ראה ,איך האביב מק?רך נבט.
חייך לכל בדיה אצלת ידידות,
אדם זוכה לגלותה ,אם אכן אחת היא .אי-אפשר
כל יהודי עצוב עמלת לשמח.
ע לה נא וה?לאת עדוסך,
אלא לנסות ,שוב ושוב ,ולחפור במחשכים ,לצייר
?י יא למות אלא החי רק לעצמו בלבד...
־שבעת את בניך אגדות. .
את פניה המשתנות לעד .הסיפור שבאתי לספרו
בזד .אינו אלא אחת מני אפשרויות רבות להת-
מעולמות הןזזולים אלי
ד?ךת,
בנעורי
בוננות
גיבורו
הוא גם מספרו -
טעון משא חלום על פני דךבי חלין.
נחמן שפיגלר ,שנולד במושבה קטנה בארץ
על צס־ההםבה ?מח??ך כל פסח
עתיקת־יומין ,שנהפכה מאז למדינת ישראל:
*( משוררת אידית נודעת ,שרבים משיריה
_מעשה בנער שנולד להורים אשר עלו
לש?ת שבת מלך ?פלטין.
נתפרסמו בתרגומים
לשונות
לכמה
)אנגלית,
מפולין,
שיזם
הבד־מיצווד,
שלו
הוחג בשבת
גרמנית
רוסית,
צרפתית,
ועוד(.
השיר
הניתו
האחרונד,
שלפני
פרוץ
מלחמת
?ן,
מרצד
עיני־רזים ?דולות ,ורשף
העולם השנייה
י
בזה הוא מן המחזור הלירי־העממי שב-
ונעוריו התלו — בפל אחת מן האפשרויות
מזגת מרלןסלקיפ ?אדם ליךד,ד!ג,
אסופת שיריה" .מבמרות בטרם־שחר" ,ה-
'
שיכולתי לבחור — באותו יום שני ,שעות פפורות־
חלקת,
?הוד־מלכות
כוסות
ארבע
עומד להופיע באלה הימים בהוצ' ספרית•
לאחר שעלתה אותה ספינת־מעפילים על שרטון
"
וכנתח •לויתן  -מליח לפת־?ג.
פועלים" במוגומו של א .שלונסקי.
ממש על שפת־ימה של תל־אביב .נסכים נא ,שזו
ההתחלה.

 \!Hי

\h!n

inf4

ף

מאת דורה ;ו»טלבו>ם

אבא ,האביב אל ק?ךך חיום ה;חני.
מה טעם ?אתי הנה — לא אדע? עד ?ה.
לא מת ,דק עצמת העינלם,
שכבת פכה־סתם — להנפש קמעא.
קום ,אבי ,להדלן עמך הפצתי —
.,על העולם ,על האךם" — ...ו?מו אזי!
אבל אתה ,א?י? ,עקשנות דממת
ושוב אינך שומע את ןברי.
צעיר ז.ה •קבךןו ןתי — ?אז ךברך.
מראשותיך הלילך מפליא ת?רךות:
הנה פ;יך עטורות זקן לרק- .
אך מת אתה ,ןאנבי שוכחת.
יונה על קברך ךפת־צנף עומךת,
ודאי ל?נות לה קן רוצה היא לדירה.
המוך אז ,אחר פרעות ?ליטא- ,
הלא תראה :ענף במקורה.
אתת שותק ,ולי ;ךמה :עוךך יושב כאן
ודף־של־גמךא לומד עוד ?שקירות.
א;י שומעת את ;ךך ?ןיהב ?ךפןפת,
רו^ה עיניך הזהות ?זך ללדות.

עברית .א .שלונסקף

מה תביא גולדה ל"בית הלבן"
ועם מה היא מצפה לחזור?

 Mכל איות משנות כהו-
|ך גוגת בראש »משאז
&«« גיקיה גג' גולדה
^™ ,מאיר ,בגיוג:הל3ן ו־
גפגשה עם הנשיא גיבסון .אן
מעולמ ,פמדומה ,לא יצאה
פה רוגעת ושלווה כפי שהיא
יוצאת המעט ,בעוד פעשרה

ז»».0
אין היא רואה כל סיבה מדוע ה-
הבנה היסודית ,אשר אפיינה את
פגישותיה הקודמות לא תשרוד גם
הפעם .אכל יש לה ,כנראה ,סיבות
טובות להניה ,כי הבנה' זו תעמיק
— אם בשל יחסי ההערכה ההדדית,
שמצאו להם ביטוי מוחשי בשנה ה-
אחרונה — הערכה והכרת־תודה בצדה
— ואם משום שההתפתתויות שנת־
חוללו בין ביקור לביקור עשויות ב-
אורה אובייקטיבי לסייע לכך.
תהושת הבטהוו ,כפי שניגלתה ב־
הצהרותיה הפומביות האהרונות של
ראש הממשלה ,עשוייה אולי להפביר
על שום מה דיברה בנימה של לגלוג
נגד נביאי הלהצים" למיניהם.
לא" היתה זו העמדת־פנים של מי
שמבקש ילהפגין בטהון־עצמי ,שהרי
היינו עדים גם לתגובות אישיות שו-
נות מזו .כמו ,למשל ,בימים שלפני
ביקורה האהרון ,בדצמבר  ,1971כאשר
הודתה בפה מלא ,שהיא נוסעת ב-
חרדה לקראת מה שמצפה לה.
דומה ,כי להערכה ,שאין להתיירא
מלחצים יש כיום שותפים רבים .ה-
שאלה המתלווה בדרך כלל להערתה
זו היא מדוע ז" והשואל תוהה בעי-
קר אם "זו תהושה" בלבד או שמא
יש גורם "
מוצק יותר להשתית עליו
את ההערכה הזאת.
קודם כל ,מה משמעות המושג ה-
דווה להצים" ואימתי נעשה בו שי-
מוש "הלכה למעשה ז
גמושג להצים" נתכוונו בעיקר
לנםיון "
לשלול ,או ביתד דיוק לעכב
אספקה צבאית היונית לישראל כאמ-
צעי שתכליתו העיקרית לעודד" או-
"
עמדותיה באופן ש־
תה להגמיש את
ייקל על ארה"ב לגשר על פני ה-
עמדות הקוטביות של מצרים וישראל.

מה הושג
1971
בפגישת
הדוגמה הבולטת שעשזייה להמהיש

את תרגום המושג לשפת המעשה איר-
עה שבועות מספר לפני ביקורה ה-
אחרון של ראש הממשלה בבית־הלבן.
איש מאישי הממשל לא הודה ,כמו-
בן ,בלחץ על ישראל ,שעה ששר
החוץ ,וויליאמ רוג'רם ,ניסה לסהוב
את ישראל לשיחות הקירבה על יסוד
שש הנקודות" הנודעות שלו .ה-
"טענה היתד ,שבקשתה של ישראל ל-
אספקת פאנטומים" נמצאת ב"עיון".
אבל "
ברגע מסויים פקעה סבלנותו
של רוג'רפ ,מול קשיות־עורפה של
ישראל ,ובשיהה עפ שר ההוץ ,אבא
אבן ,אמר גלויות :כשאתן לכם
פאנטומים — ייפסקו "השיהות!"
כעבור שבועות מספר באה ראש
הממשלה אל הבית הלבן ובשיהה עם
הנשיא גיכסון הצליהה להגיע עמו
להכנה בשלשה דברים:
 oלישראל יסופק נשק ,בעיקר
מטוסים ,על יסוד הוזה רב שנתי )ה-
עומד להסתיים בשנת .(1974
 sאין לכרוד )"ליגקג"' בלע"ז(
את האספקה בתנאים מדיניים.
 eהובהר אופיו של התפקיד שתמ-
לא ארה"ב כמגישה שרותים טובים
למצרים וישראל לקידום שיהות על
הסדר מיוהד לפתיהת התעלה) .ה-
כוונה היתד .לכד שארה"ב שוב לא
תגלה פעילות ,מן הסוג שגילה רו-
גידם בהעלותו את תכנית שש ה-
נקודות" ,אלא תניח את "
ההתדיינות
על פרטי ההסדר לצדדים עצמם(.
הנשיא וראש הממשלה הניתו ב-
אותה שיהה את העקרונות .אשר
לפרטים — קבעו ,כי עזזר שד־החוץ,
ג'וזף סיסקו ,והשגריר יצחק רבין
יעבדו את הפרטים לאור העקרונות
שהוסכם עליהם .גם הפרטים שסוכם
עליהם במהלד ה הבהרות" שנמשכו
שבועות מספר "
אהדי פגישת ראש
הממשלה עם הנשיא גיכסון ,היו
לדוהה של ישראל וזהו הדבר אשר
איפשר לממשלה לההליט על נכונות
להיכנס לשיהות־הקירבה )הודעה על
כך נמסרה לארה"ב באיגרת מה־2
בפברואר(.
ראש הממשלה באה ,איפוא ,הפעם,
אל הבית הלבן כשהיא מצדה אינה
הייבת לנשיא דבר ..כל מה שסוכם
עמה — קויים .מצרים היא זו שלא
השיבה לארה"ב לאינה מוכנה לדון
על ההסדר החלקי ,אף שנשיא מצ-
רים היה זה שהעלה אותו כמוצא
מן הקפאון במזה"ת .אגב ,ארה"ב
מקפידה לכנות את רעיון ההסדר־
ההלקי כ הצעה של הנשיא סאדאת".
אין זה " ,כמובן ,מקדה שוושינגטון
דואנת להזכיר למי שמורה זכות־
היוצרים .בכד מבקשת היא ,ככל
הנראה ,להדגיש את העובדה שב־
עידוד רעיון ההסדר ההלקי ,אין
ארה"ב אלא ממלאה אהד מה שמצ-
רים הציעה!
אבל אין יזו הםיבה היהירה מדוע
אין ישראל הוששת כיום מפני לח-
ציה של-ארה"ב עליה.

ארה"ב אינה נחפזת

יש אולי סיבה טובה מזו והיא:
רבים הסימנים המעידים על נך ,ש־
ארה''ב אינה נתפזת עתה למצוא
הסדר לבעיית המזה"ת ,זדאי ,היא
רוצה שהסדר כזה יבוא ובבוא העת
אין כמעט ספק ,שעתידים עוד להת-
עורר הללוקי־דעות בין וושינגטון ל־
בין ירושלים ,אבל בשעה זו אין
המזרה התיכון תופס את השלב ה־
ראשון בסולם העדיפויות של ארה"ב.
אפשר שמשום כך נכונים האמריק־
נים להיות נדיבים בשיחותיהם עם
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נציגים ישראליים ולומר ,כי הם רו-
צים בקיומו של דו־שיה" בין מצ-
רים וישראל גם" אם סירותיו של
לו־שיה כזד ,יבשילו תוך שנה" .יתר
על כן ,הם מוכנים "גם עתה — כך
הם אומרים — להימנע מהוות גורם
פעיל" אם וכאשר ייפתהו "
שיהות־
הקירבה ומשאירים לנו ,לישראל ,את
שיטת המשא־ומתן ואת תוכנו...
אף דבר זה מעיר ,כי אין כיום
אווירת להצים ,שראש הממשלה צרי-
כה להשוש מפניה.
מאליו מובן שאת מקורה של ה-
רגיעה שהלה בוושינגטון יש לבקש
בתהום היחפים שבינה לביו מוסק-
בה .הלהץ הממשי על ישראל לא היה
אלא פועל־יוצא מלהץ סובייטי על
ארה"ב .בכל .פעם שארה"ב נזקקה
לבדיקה מדוקדקת של המאזן הצבאי
של ישראל )אף זו היתה אחת משי־
טות הלהץ — שלילת מטוסים במס-
ווה של מעקב אהד המאזן הצבאי(
ובהעלאת יוזמות מדיניות )לרבות תכ-
נית רוג'רס( נבעו הדברים מלחצים
סובייטיים ומאיומים בהגברת המעו־
רבות הצבאית במצרים על בסיס ה־
מחוייבות המדינית והצבאית של מוס-
קבה כלפיה.
מירקם היהסים בין מוסקבה לבין
וושינגטון הוא כיוס כזה ,שלא זו
בלבד ,שאין בידה עוד אמצעים א-
פקטיביים ללחוץ על ארה"ב ,אלא
שאין היא רוצה ללהוץ עליה משום
שהאינטרסים הסוביטיים ,ביהסיה של
מוסקבה עם וושינגטון מונהים כיום
במקום אחר .יש מדינאים הסוברים,
ביניהם גם אישים מצריים ,שיציאת
הסובייטים ממצרים אינה הסיבה לאי־
יכולתה של מוסקבה ללחוץ על אד־
ה"ב על הסדר במזה"ת תור שימוש
בקלף המצרי ,אלא תוצאה שנבעה
מעקרונותיה המדיניים ההדשים של
בריה"מ כלפי אדה"ג  . ,שהפכו את
ישיבתם של הסובייטים במצריט למיד?
תרת.

גם חאפז איםמעיל .
רוצה לבוא
זהו כיום הרקע המדיני בבוא ראש

הממשלה ,גב' גזלדד ,מאיד ,בפעם
החמישית אל הבית הלבן.
ארה"ב רוצה בישראל הזקה .יש
לה יסוד להעריך ,כי עמידתה האית־
נד ,של ישראל אך חיזקה את מעמדה
של ארה"ב — בניגוד להירהורים
הפוכים שהיו רווחים בוושינגטון ב־
עבר — ומכל מקום עדה כיום וושינג־
טוו שאפילו מצרים מחזרת אחריו;
כיום .לפתע מתברר יום אהד שקהיר
רוצה • בתיווכו של קיסינג'ר .ביום
אחר מתברר ,כי האפז איסמעיל יוע־
צו לעניני בטהון של הנשיא סאדאת,
שהזר זה עתה ממוסקבה )ככל המשו-
ער בידים ריקות ,שאם לא כן לא
יהיה הייב להתרוצץ ברוב ייאזש על
פני בירות שונות במערב אירופה
בנשימה אהת( ,מבקש לבוא גם ל-
...וושינגטון .לסובייטים הוכיחה וו-
שינגטון שני דברים:
 eשלא תסכים להניח לבריה"מ
להשיג עליונות באזור )בעקבות הצ-
הרותיו של ניכםון בענין זה ,הפנין
הנשיא את כוונות ארה"ב בביקור
שערך בצי הששי ,בספטמבר אשתקד,
ובהכרזה שהצי האמריקני בים ה-
תיכון יוגבר(.
« ושלא תפקיר את ישראל )לק-
ראת צאתו של ניכסון לפיסגה ב-
מוסקבה הבטיה לגב' מאיר ,כי לא
ימכור" את ישראל.(...
" אין כיום דבר הלוהץ על ארה"ב
במזה"ת כדי שזו תצטיד לדרבן את
ישראל למהלכים מדיניים בניגוד ל-
דעתם )אלא אם כן ייתפס סאדאת
למעשי ייאוש ויהדש את המלהמה(.
מי שהשד ,עצמה כיום לחוצה במזרת
התיכון היא דווקא במת המועצות,
שבן לה אין ענין לראות בהתפתהויות
העלולות אולי להביא למצב ,שבו
לא תוכל לעמוד מן הצד בלא הת-
ערבות כלשהי .אלא שכאמור ,וושינג־
טון ,הרוצה ב הסדרת הענינים" ב-
"
בריה"מ אינה סבורה ,שה־
עולם עם
מזה"ת משול כיום ל"תבית אבק
שריפה" כבעבר .מכאן ,ההתקרבות
המסתמנת בין עמדות ישראל ואד־
ה"ב.

הרמזים על
החזלןה"
"ישראל
הביאה עמה ראש הממשלה

מה
לוושינגטון ועם מה מצפה היא לשוב ז
קודם כל דאגה ראש הממשלה
מראש לפזר כל מיני ציפיות ,אם
ישנן כאלה בוושיננטון ,שהיא מבי-
אה עמד .הידושים .סביר להניה ש־
התבטאויותיה בענין זה בימים ש-
לפני צאתה לוושינגטון לא היו מק־
דיות .היה בהן איתות ברור למדי
לכל אותם גורמים בממשלה האמ-
ריקנית העשויים לטוות אשליות ש־
ישראל חזקה" — והלא כמעט כל
"הברי הממשלה רואים משום־מה חו-
בה לעצמם להכריז בוקר — ערב —
וצהריים ,שמעולם לא היתד .ישראל
הזקה כפי שהינה היום — יכולה
להרשות לעצמה להיזת נדיבה .מד'

עוד שהסובייטים יצאו ממצרים וסכ-
נות שהיו קיימות א ז לגבי ישראל
שוב איגן קיימות היום .ובכן ,גב'
מאיר ראתה להבהיר במקצת את ד\
ענינים עוד לפני שמטוסה ינתת ב-
וושינגטון .אין ספק ש רמזים" עדי-
נים אלה נקלטו שם "
במקום שנקלטו.
הנמוקים הישראלים לדבוק ברעיו-
נות הישנים ולא להמירם בהדשיס
יכולים בההלט לעמוד במבהן ,שעה
שגב' מאיר בשיחתה עם הנשיא ניכ־
םון תצטרך להחליף דעות על ד",
מזה"ת לקראת גיבוש .מהלכיה של
ארת"ב לזמן הקרוב .הטענה הישרא-
לית היא ,שלא היעדר רעיונות הוא
אשר מנע עד כד ,הסדר בין ישראל
לבין מצרים ,ומד .בצע ברעיונות
הדשים.

אסמכתא
מדברי קיםינג'ר

בנדון זה יכולה גב' מאיר להסתמך
על אישיות קרובה מאד לנשיא ניכ־
טון — פרופ' הנרי קיסינג'ר .כש-
נשאל יועצו של הנשיא מדוע כעצם
לא יכלו לגמור את הענינים עם
וייטנאם כפי שנמרו לפני ארבע
שנים ולמנוע את קטל הרבבות וה-
הרס הנורא שנמשך בכל השנים
הללו בדרום וייטנאם ובצפונה ,תשו-
בתו היתד ,ממש ישראלית" — אי
אפשר היה להשיג" את ההסכם עם
וייטנאם לפני ארבע שנים מפני ש-
הצד ה ש נ י )במקרה זה האנוי(
סרב בהתמדה להסכים עם עקרון
ההפרדה בין הצד הפוליטי לצדה
הצבאי של הבעייה .ומאימתי חל ה-
מפנה ז -־ רק ב־ 8באוקטובר אש-
תקד ,שעה שהאנוי הסכימה סוף פוף
שהענינים הצבאיים ייושבו תהילה ב-
עוד אשר את הענינים ה פ ו ל י -
ט יי ם הייבים 'להשאירם למו"מ
בין הצדדי .0לשון אחרתDIE ' ,
גזפחת קסם ,זשזם סמנטיקה" ואף
לא כשרון מזהיר "
של קיסינג'ר —
לא יעזרו לקידומו של הסדר כל עוד
הצד ה שנ י " )במקרה שלפני-
"נו מצרים( יעמוד בסירובו ולא ייכנס
למו"מ על הענינים ה פ ו ל י ט י י ם .
מה שהסר כאן הוא מהפכת ה־8
באוקטובר" במצרים "
בדומה לצעדה
המהפכני של האנזי — להודיע על
נכונות לשבת לשלהן המו"מ עם
ישראל על הסדרת הענינים הפולי-
טיים — הכרה הדדית ,תיחום גבו-
לות השלום וקביעת הסידורים לפי-
קוח על ביצוע הזזה השלום .כל עוד
אין מפנה כזה  -דבקה ישראל
בישן.
לישראל נם סיבה נוספת לדבקותה
ברעיון ההסדר החלקי .שכן ,שיבה
אל רעיון ההסדר הכולל אומר הת-
נגשות גלויה עם ארה"ב ,שעפ כל
הבנתה לעצם העקרון של גבולות
"
מלאמץ את
בטוהים" ,רהוקה היא
התפיסה המקובלת על ממשלת יש-
ראל .מכל מקום ברור ,כי בנקודה
זו קיימת קירבה יותר גדולה בין
מצרים וארה"ב .מוטב ,איפוא — כד
8בומם מעצבי המדיגיות בירושלים
 להניה להסדר הכולל עם מצרים,אלא אפ כן תקבל מצרים את הנוס-
חה ,שטבע בימים אלה הנרי קיפינ־
ג'ר מהדש לגבי וייטנאם .בדברו על
הסדר הפשרה שהושג קבע :אף
אחד מן הצדדים השותפים לה ,לפש-
רה זו — ,לא השיג את כל מה ש-
ביקש להשיג .ככל הזכור השתמש
במטבע דומה גם לגבי המזדה-התי־
כון ,שעה שאמד פעם כי ארה"ב
ניגשה אל תהליד עשיית השלום ב־
מזרה התיכון מתור ידיעה ברורה כי
תפקידו של עושה־שלום במזרח ה-
תיכון אין תודה כצדו ,אכל הכל
הייבים בכד ,כי ההסדר הטוב ביותר
שאפשר להשיג "במזרה התיכון אינו
מה שמבקשים להשיג — היינו ,הס-
דר שיניה את דעת הכל".".

בין ההסדר החלקי
להסדר הכולל

אם מצדים משתעשעת בדעיון ש־
עושה־השלום ,הנרי קיפינג'ר ,ש-
רשם לעצמו הישג מופלא בוייט-
נאם ,ד,וא האיש שמסוגל אולי ל-
הילל פלא דומה במזרה התיכון,
עליה לזכור ,איפוא ,שניים מלקחיו
של הפרופסור המלומד :א( שום
תזוזה לא תהול אם מצרים לא תו-
דיע על נכונותה למו"מ ב ין דר
*דדים .ב( אל לד .לצפות שתשיג
את כל שהיא מבקשת להשיג.
אילו אימצה מצרים כלל זה —
היה מקום לדבר גס על הסדר כולל.
באין השלמה כזאת ובשל עמידה
על העקרון שהיא חייבת להשיג הכל
— היינו ,שישראל תיסוג נסיגה
מ ו הל ט ת עלול המצב להימשך
מי־יודע-כמה־זמן .גס בענין זה כבר
הספיקה גב' מאיר לרמוז משהו כ-
אשר אמרה השבוע ,כי אין היא
נוסעת לארה"ב לבקש תי י ו ד...
לפהות מבהינתה של ישראל ה-
תמונה ברורה ,אם מדובר על הצורר
ב פעילות" ב מוביליות" ,כרצון ה-
"
אמריקנים" .

"

אמנם כל המי־ומי בממשלת הת-
נבאו לפתע בסוף השבוע בסגנון
אהד ,שכל מדינה ערבית שתרצה
בהסכם שלום עם ישראל יכולה ל-
זכות בזכות־קדימה ,אבל הכל יוד-
עים ,לרבות האמריקנים ,כי ירדן לא
תוכל לבוא בחשבון להסכם נפרד
שיקדם להסכם עם מצרים .לא רק
מפני מורכבות הבעיות הכרוכות ב-
הסכם כזה ,אלא מפני שאם מצרים
אינה מטרידה כיום את ארה"ב וב־
עייתה אינה נחשבת לבוערת — מד.
הבהלה כלפי ירדן• מה עוזי ,שאחרי
כל דרכי העקלחון ,שהופיין התפ-
תל בהם בשבועות האהרוגיט ,הגיע
בסופו של דבר אל דרך המלך,
a
כאשר התבטא'שאין ירדן נגד הת-
חלת מו"מ עם מצדים בשל הבעיות ;
הסבוכות הניצבות בין ישראל
וירדן; ,
תוך הדגשה ,שיש ל ה ת ח י ל ני ?
מו"מ לשבירת הקפאון במקום א ה ד
!
ולא עם ירדן...
ובכן " ,נפתרה" בעיית ירדן — ה! -
דיאלוג עם
הנשיא ניכסון — ונותרה ?
בעיית מצרים.
נותר לה לגב' מאיר רק להזכיר ?
לארה"ב — הרוצה גם היא ב ה ם " !
דר ח ל קי — את אשר כתבה
ממשלת ישראל באיגרתה מה־ 19בS -
אפריל לממשלת ארה"ב ושבה הס-
כימה ישראל ,כי ,הקו בו יהזיק !
צה"ל בהתאם להסכם המיוהד )ה; -
הסדר התלקי לפתיתת התעלה(
לא ;
ייחשב כסופי .כאשר יושג הסכם על
גבול סופי במסגרת הסכם שלום ייסוג י
צה"ל לאותו גבול' .הנה כך ,רואה !
ישראל את ה ק ש ר בין ההסדר ה־ !
הלקי להסדר הכולל — ,קשרי,
ש; -
בלעדיו אין מצדים מוכנה להיכנס
לשיחות על ההסדר ההלקי — ומעבד ;
לזה אין זו הבעיה של ישראל ,אלא ־!
הבעיה של מצרים .לצפות ,כי
ישראל *
תתחייב מראש על נסיגה כללית,
כתנאי לכניסת מצרים לשיחות על !
?
הסדר־הלקי — כלומר ,מתן התחייבות
ישראלית לגבי מהותו של הסכם ה? -
כ ו ל ל היא צפיית־שוא .יודגש ,כי
בענין זה-מקבלת וושינגטון את דעתה ;
של ישראל ובביקורו האחרון בירו! -
שלים לפני כשבועיים ,הזר השגריר !
רבץ והודיע ,כי הוא מוסמך
לקבוע! ,
שדעתה של ארה"ב בענין לא נש-
?
תנתה.
עד כאן נמשכת ה ה ב נ ה היסודית !
a
בין גולדה מאיר למצ'ארד ניכסון,
וסיכומיה של השיהה האהדונה בבימ !
הלבן היו והנם
היום :לאחר שייקבעו ן
» השלום ייכון רק
»
גבולות בטוהים ומוסכמים) .רה"מ לא
תסתיר בפני ניכםון שישראל סבורה! ,
י
כי שטהים מסוימים ..בסיגי דרושים !
לה לצרכי בטחון(.
» גבולות אלה לא ייכפו מבחוץ* £
אלא יהיו פרי משא־ומתן ח פ ש י »
בין הצדדים.
"
© ארה"ב לא . .תיתן ידה.לכפיית
B
פתרון במזרת־התיכון )הבטהה הוזרת ?
בענין זה ניתנה לפני יציאתו של
הנשיא לפיפגה במוסקבה וסיכום ה־ !
פיסגה העיד שארה"ב הבהירה זאת !
מחדש לבריה"מ(.
« ואחרון אחרון — אדה"ב תדאג !
לקיום מאזן הכוחות ביו ישראל ו; -
שכנותיה.
;
;
»
חסעיף האחרון הוא מבהינת ישראל ;
הסעיף הראשון על סדמחיום של ה-
פגישה בבית הלבן ב־ 1במארס .שהרי ;
בכל יתר הסעיפים אין לדעת ישראל ?
a
?
מקום לשינויים.
אף בענין מאזן-הכוהות שלהה ראש
הממשלה איתות לוושינגטון עדב בו־
אה ,כאשר הזרה והדגישה כי הערובה
לשקט באזור היא בכח ההרתעה ,ש-
יהיה מצוי בידי ישראל .לפני ימים
אתדיס ,נתבשר' העולם לפתע בידיעה
של סופרו הצבאי של ה,ניו־יורק
טיימס' שהפליגה בעוצמתה של יש-
ראל והמסקנה שנתחייבה מאותה ידי־
עד ,.היתד .שישראל לא היתד .הזקה
מעולם כפי שהיא כיום, .מחמאה' זו
נבהנה השבוע בירושלים בקפדנות
רבת :שמא היה ,מישהו' בממשל
מעונין לרמוז ,באמצעות העהון ,כי
בעיית מאזן־חהימוש אינה כיום ב־
הזקת בעיית כה בוערת לישראל .מכל
מקום ,ישראל רוצה להאמין ,כי אהרי
שמבוקשו של הופיין בענין נשק נת-
מלאה לא יוכל הנשיא ניכסון לה־
ניה לאורהתו מישראל לצאת בידים
ריקות...
ודאי ,,שארה"כ מגבשת גם כן את
הנושאים שעתידים לעלות בשיהה עם '
ראש הממשלה .ועל פי המהות ה-
מנשבות משם ניתן לעמוד על הכיוון
הכללי; אמנם אין דבר מעשי מוגדר
שניתן לעשותו ,א ב ל — צריך לב-
דוק ,אפשרויות שונות' כדי למנוע
ייאוש גמור מנשיא מצרים ולהבטיח
על ידי כך את המשך השקט באזור
וכו' וכוי.
ישראל ,כמובן ,מסכימה עם כל
זאת אבל מה שאין ראש הממשלה
יודעת הוא מדוע צריכה ישראל להצ-
ביע על ,אפשרויות' הדשות ומדוע
זה אחראית ישראל לייאושה של מצ-
רים...
ובכלל ,מדוע יש לשנות את המדי-
ניות שהיתה מקובלת על וושינגטון
וירושלים עד יכה — כלום זו לא
הצליהה ז
השבוע הודיע מזכיר הממשלה ל•
שרים ,כי הדיון המדיני  ,הגדול' ש-
נועד לסכם את עיקרי הנושאים ה-
מדיניים לקראת צאתה של י ראש הממ-
שלה לארה"ב יתקיים ביום א' הבא,
ימים אהדים לפני המדאתה לפגיש-
תה עם הנשיא ניכסון.
קשה לדעת כיצד ינוסה הסיכום של
הדיון הזה ,אבל דומה ,כי ניתן
לסכמו כבר עתה ,במילותיה של גול-
דה מאיר ,שהעירה פעם באירוניה:
"לא ברור לי ,האם כשלוהצים צריך
לוותר — וכאשר לא לוהצים צריך גס
מ לוותר ן"
?
!
"
;
;
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הסעיף הראשון:
מאזן הכוחות
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סיפורו של מ*ד
ף* ראשית השבוע השוטף אני
»?< אוכל אדוחת־בוקר דשנה
בקרב משפחתי/ ,הנר .האשד,
הקטנה מרפה מן הצנימים ,ו-
מבטה מפלבל מעבר להרים וה-
מטבח .אני מכיר את המבט
האביר הזה ,הוא מופיע על פני
האשד ,כל אימת שכולם יודעים
מד .לעשות ,רק אני רובץ בבית
כמו אינני יודע מה.
על פני האשד ,הצטייר חיוך
של עושר:
— כולפ יודעים מה לעשות,
אפרים — אמרר .לי — רק
אתה רובץ בבית כמו אינני
יודעת מה .אתר .לא קורא עתו-
נים ז

— לא ,ספקולאציה.
זה ליגאלי לגמרי .רודף ה-
בצע הקטן קונה יאן נת"ד ב-
קורס קצת יותר גבוה ,ואחרי
חייםוף מוכר אותו בחזרה ,ואין
לו יותר דאגות בחיים .אולם
חבגק הפגין אזלת־יד:
— אנחנו לא מחזיקים יאן
— התוודה מנהל המוסד —
במרכז יש לנו שטר אחד מתחת
לןכוכית ,אני יכול להתעניין ל-
גביו .נא להתקשר מחד...
מ ה ר ? מחר כבר יהיה ליאן
שער חדש והכל נגמר .הנד ,גפ
את הכתר הנורבגי ניידו של־
שוס .אמנם זד .קצת בילבל

— יום יום — עניתי לד— ,
יש משבר ואלוטארי בעולם,
ידוע לי .מה אני יכול לעשות ז
— לד ותקנה יאן.
כבר גפ אני חשבתי על זה
באותם האמשיפ הפינאנסיים.
יתר על בן ,מאז הופיעה בטל-
ביזיה תמונתה העצובה של ה-
בורסה הסגורה בטוקיו ,אחזח
בי קנאה צהובה .אמנם אני
מסודר במקום עבודתי — הר-
הדתי במעיי — ויש לי הבטחה
בעל־פה מהנהלת העתון ,שמ־
אמצע יוגי תוגדל הספרות ה-
מקצועית שלי ב־ 18.50ל"י
אחרי המסיס ,אבל לעומת זאת
אילו רכשתי עכשיו  100מיליון
יאן ,הרי תוך יומיים יכולתי
לשים לכיס רווח של  18.5מיל-
יון דולר בערך ,נטו .אלא מה ו אותי :מה מחפשת נורבגיה בין
אין לי הזן הוזר.
המדינות העשירות בעולם ,כ-
הצטדקתי באזני האשד ,בגלל אשר היא לא הפסידה את ה-
מלחמה ז
חוסד־נזילותי הכרונית.
טילפנתי אל זנבר:
— לא צריך מזומנים — ה-
שיבה האשה — דברים כאלה
— אני רוצה לקנוה יאן ,נגיד
מסדריפ דרך הטלפון .מרימיפ — אמרתי לו — כולפ מתעש-
את השפוף ואומרים לסוכן :רים בחח לארץ ,רק אני יושב
"ורטהיימר ,קנה לי בבקשה  50כביה כמו אידיוט.
מיליון יאן».
— תקנה מלוה פיתוח —?
— טוב
אבל
—
הסכמתי
—
ןנבר
ענה
זה
גם כן טוב
־גאיזה שער ז
מאד.
— מה שלא יהיה.
פן ,זאת הימה בעיה כאובה
של המר ,שאף אחד אינו יורע
בארץ ,כמה שווה היאן ,ואיך
הוא נראה בעצם הענין ז הי-
פשתי את ורטהיימר בספר ה-
טלפונים ,אבל מצאתי רק ניקוי
כימי .אז הלכתי אל הבנק שלי:
— שלום — אמרתי לקופאי
— אני רוצה לקנות יאן ,המון
יאן.
— אדוני נוסע ליאפאן ז

— אני רוצח מילווה צמוד
ליאן.
— תן צלצול מהר-
מה ר ז כל העתונים דיברו
על ייסוף בשערי באזל ,שר
אוצרנו כבר חםפיק להמחיש
את היתרונות הגדוליפ שהיצוא
שלנו ייהנה מהס במקרה של
פיחות שלא יהיה.
— "בפרנקפורט שבגרמניה
רשמו  3&.1780039דולר לאונ־
קיר? של זהב" קראה האשד .מ-

הוד העתזן
אונקיה ז

-־

זה

כמח

?
"

— קילו — עניתי — קילו ;
?
וחצי.
B

המספר הארוך הטעה אותיm .
חיפשתי בספר הזהב את קרן !
המטבע הבינלאומית ,אבל מ־ ?
צאתי רק קיימת .המצב נעשה ;
מתוח .בלילה נלחמתי בחלומי !
עד אור הבוקר באינפלציה! :
איפה את ז" צרהתי לעברה "
"
"אתן לך םטירת־להי כזאת ש־ ;
תתהלכי
הימה
למחרת
במעגל!".
;
הקטנה לבנה לגמרי:
;
— הזעליגים — שרקה ה־ £
אשד — .חזרו מן העיר עם a
מזוודה .אפרים ,אני אומךת לך" ,
זה יאן!
S
היא טענה שלממשלה יש ה" -
־
מון יאנים מיצוא של פרחים !
ליפאן ,אבל היא מוכרת אותם !
בשוק השחור ,כדי לתפוס את 2
העבריינים.
;
— עד שאתה תזוז — העירה "
לי הקטנה בלעג — היאן כבר S
יהיה נייד!
;
שירכתי דרך ללילינבלום.
מצאתי בפינת הרצל אלמנט
חרד אחד נוח באופיו ,שאמר
לי :לך אל חדר־המדרגות ו־
תאמר לאיש הכפוף שפוקס ש־
לח אותך .הלכתי לכפוף והז־
מנתי כמות בלתי רגילה של
יאנים בשטרות קטנים .אז הוא
ברת לדירה אחת שהדלת שלה
היתה קצת פתוחה ,ואמר משהו
באידיש ,ויצאה יאנטה אחת ו־
התחילה לצעוק ,שאקנה מלא־
מם כמו כולם אחרת היא תקרא
למשטרה...

5
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כשהנעתי לאלנבי כבר היה ;
היאן נייד לגמרי ,והיצוא שלנו ;

לאירופה קיבל תנופה פנטס־ 2
טית .נכנסתי אל החנות הרא־ 5
שונה וקניתי שבעה טרנזיסטז־ 5
ריס יאפאניים בתוספת של ! 22
אחוו בלבד .עכשיו אנחנו שוכר ; .
עים מכל פינות הבית ,שבסערה ?
המוניטארית הפוקדת את העולם 5
נמצא מטבע אחד איתן כמו צוק 1
גיברלטר ,הלא הוא הלירה שלנוI ,
הממזרת הקטנה הואת ,אשר לא !
וו בלבד ששומרת על ערכה ?
כנגד הדולאר ,אלא היא עצמה ?
לא תפוחת לעולמים אפילו אחדי 5
הבחירות ,אבל בשום אופן לא S
לפניהן .ואיך אנחנו הששנו מ! -
פיחות ,נכון ? הרגשה טובה היא ;
לחיות בארץ עם מטבע כה ;
קשה ,הכל תחת קונטרול ,הכל S
ספיר ברוך השם.
!
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 Sדוד גלעדי

המוזיאונים שלגו מבלבלים את הראש
*|ני חרד בזמן האחרון לגורל לשו־
^»נו של הצייר יאיר גרבוז ,ואין ה־
כוונה ללשונו האמנותית אלא ללשונו
הפיסית פשוטה כמשמעה .ואולי גם
לשיגיי' אד רק במקום השני .כי במקרה
והוא יוציא לעצמו את כל שיניו ,לא
יהיה זה אסון כל כך גדול כמו שהיה
עוקר את לשונו מפיו.
ואלה שביקרו בתערוכתו בביתן הלנה
רובינשטיין — במסגרת תערוכת הסתיו
של מוזיאון תל־אביב — יודעים כולם
למה אני מתכוון ומה מקור דאגתי .מו-
צגים שם עשרות ציורים משלו ,עמה
שאינו מעוות בהם ,הוא תדביקי צילו-
מים שבהם הוא משתמש פד .ושם ,אם
כדי להגדיל את ההלם שבניגוד ביניהם
ובין מד ,שהוא תורם ליצירה משל עצמו
ואם כדי להרבות רושם.
אבל עלי לבאר ,למה אני חרד ללשו-
נו של גרבוו .אחד הסממנים החוזרים
בתמונותיו ,המאוכלסות לרוב דמויות
רובוטיות שראשן חסר קלסתר ,חסר עי־
נים ,אזניים ,אף — הוא הפה הפתוח
שהגם שיש בו שתי שורות שיניים ,הרי
ריח של רקב עולה ממנו .וככל שפיות
אלה מגעילים יותר ,הם יותר ,אוונגרד'
וביהוד אותם פיות שמהם מושטת לשון
גדולה ,שמנה וארוכה .ויש פיות רבים
כאלה עם לשונות פשוטות בתמונות ה-
מוצגות בתערוכה.
הסיבה לחרדתי היא האסון שפקד
אמן־אוונגרדי מאוסטריה שהתעסק כל
כך הרבה באבר־המין שלו בציוריו ,עד
שלבסוף נטל מספריים וגזרו ואחר־כך
קפץ דרך החלון' ונהרג .אמן זה בשם
שוורצקוגלר היה נייא ה,אוונגדד' ב-
ימינו ,ז"ל .הוא היה קנה־המידה ,ה-
מצפן ,שלפיו כוון שעונו של העתיד
באמנות ,שלפי נבואתו היא צריכה ל-
היות אכזרית ,מעוותת ,נושאת על
עצמה כל סימני מחלות הנפש ,ומורת
דרך להתאבדות עצמית לדעת של ה-
אנושיות בזמננו המודרני .משמע ,לא
כפי שהיה מקובל בעבר ,על ידי תליה,
פתיחת ברז הגאז ,בליעת גלולות רעל
וכדומה ,אלא על ידי גזירת  ,אבר המין
במספריים ,עקירת לשון ,קטיעת רגל
או יד ,עקירת עין אחת או גם שתיים
והעיקר ,שדם יישפך .הדם האדום חוא
מרכיב קולוריסטי חשוב שבלעדיו אין
אוונגרד.
גורלו של שוורצקוגלר כבר נחתם,
אבל למען גרבוז אפשר עוד לעשות
משהו ,כדי להציל אותו ,כי חבל יהיה
אם הוא יתפתה על ידי המופת של נבי-
או .חבל יהיה ,כי הוא בחור כשרוני
ולא אכהש ,כי תערוכתו מבהינת יכולת
ודמיון ,עשתה עלי רושם גדול .אני
הולק רק על הדרך שבה הוא עושה
שימוש ביכולת ודמיון אלה.

m

 fותר מזה אני בא לחלוק על ה-
דיל שבלי ל'ללד מוזיאון תל־אביב
בעריכת חערוכות־השתיו שלו משל אמ-
ני ישראל .לפני שנה ,הוקדשה' תע-
רוכה זו למה שקרויה היום ,אמנות
מושגית' ,כאשר אחד ממשתתפיה הציג
,למשל הבילות קש רגילות כץצירה',
אהד הציג יריעה פלאסטית באורך עש-
רות מטרים .וגם שאר המוצגים היו
ממין זה .השנה צומצמה תערוכת ה-
סתיו לשני אמנים ,גרבוז והגב' אלי-
מה .זו האחרונה תרמה מישטחים עם
רקע לבן ועליהן צורות גיאומטריות
עם גירסת צבעונית אחת כמעט ,שלפי
כל בד ובד שינו מיקומן וגודלן .באי
התערוכה יכלו לראות את גודל לבטיה
של האמנית עם מלבנים אלה שהיא
צריכה למצוא להם תמיד מקום אחר.
כותב מנהל המוזיאון ד"ר גמזו ב-
קטלוג של גרבוז ,כי תערוכה זו אורג-
נה בשיתוף פעולה עם אמני האוונגרד
בישראל" .ואני רוצה "לשאול את ד"ר
גמזו ,מד .זה אוונגרדי המנהל ,מוזיאון
יפה וגדול כזה ,צריך להיות אחראי
לביטוייו והגדרותיו במילון האמנותי
והוא צריך לדעת מה שהוא מדבר וכו-
תב .אוונגרד" בתרגומו המילולי הוא
"
משמד קדמי" המבשר תוך עשיה את
"החדש שטרם היה באמנות ,הוא מחולל
הידוש ופוקה עינים על חידוש זה ,למען
יראו וכן יעשו ,כי זה השינוי הרצוי,
זו הדרך החדשה ,המיפנה באמנות ה-
טומן בחובו את עתידה .יאיר־נא ד"ר
גמזו את עינינו ,במה חידושם של הא'
גרבה והגב' אלימה שלא היה עוד כמו-
הו ביצירה ההדשה ובמה הוא לא הי-
קר למה שכבר נעשה מזמן במרכזי ה-
אמנות בעולם ,לפתות ביסודם של דב-
רים ,בשיטות ובמדיומים שהם משתמ-
שים בהם ,אם גם לא בגישתם האישית
וגירסאותיהם המיוסדות על אותם שי-
טות ומדיומים.
האם אפשר ,האם עוד יתכן אוונ־
גרד בימינו י וחאם אפשר עוד לחדש
משהו כ ו ל ל שיהיה בבהינת אסכולה
ותקופה בציור ובפיסול — מלבד אולי
,חידושם' של שוורצקוגלר ודומיו ? ה־
הידוש היחידי הוא אולי בעובדה ש־
אופנות אלה מגיעות באיהור של זמן
לפרווינציה שלנו ,כאשר במרכזיהן ב־
ניו־יורק או בקאסל כבר גמרו עליהן
את באוכלי ההספד .שעה שבאותם מרכ-
זים יורד המסך ,הוא עולה כאן בביתן
האמנים אשר ברחוב אלחריזי עם נע-
רות מתפשטות למערונליהן ועם אורות
פסיכאדליים ,תוך התמוגגות על ,הפ-
נינג' ואמירה קאסלית, :נאך נישט דא
געוועזען'!
זהו סך הכל ההידוש .וסך הכל התו-
צאה הוא ,בלבול מוח של אנשים
צעירים שיש ביניהם בעלי כשרון ,אך
בגושפנקד ,שמנהלי מוזיאונים וראשי
אגודת הציירים שלנו נותנים לסחורת
יבוא זו — שיירי בדים מן הפופרמאר־
קט העולמי — הם סוטים לדרכי תועים
ומוציאים את אונם לריק.

אוונגרד ,בשימוש בחמרים ובאמצעים
טכניים חדשים ובישומם ביצירתו .ו-
ישנו עוד חידוש ,זה הנקרא האמנות
הקינטית ,שהיא כולד ,להטוטים אלק-
טרוניים צבעוניים בצויועם של המרים
מתכתיים שכמובן לא עמדו לרשותם
של ליאונדדו ,של רמברנךט או של
פיקאסו .יש באלה הידוש וכוון לע־
תיד ,כמו שיש בהם גם משום הגבלת
היצירה האמנותית שעיקר כוהה וקס-
מה וגדולתה בכל הזמנים היה באפש־
רות שהיא נותנת לאמן הבודד לבטא
עם מכחולו והבד אשר לפניו !ת עצ־
מיותו ויחודו ,אם אמנם יש לו מתת
אלחים לברוא עולם ציורי משלו.
האמנות היוצרת נמצאת במבוי ש־
אופקו לרחוק סתזם והאפשרות היחידה
שנותרה לה היא ,לשאת עינים לאחור.
זה מה שעושים הריאליזם הפאנטאסטי
האוסטרי ,האופ בעל המולדת האמרי-
קנית' הנאיווים )שהם לא כל כך נאי־
ווים !( למיניהם ,הניאו־סוריאליסטים
והניאו־מופשטים .וכי הקונםטרוקטי-
וויזט זר הוא לרוה זמננו ? או הקו-
ביזם ז האם עולמנו היום אינו מאמת,
כי הם היו זרמי בשורה בתוך האמ-
נות' שבשורתם מתקיימת הלכה למע-
שה ן
כל דרכי עשיה אלה באמנות שהול-
כים בהן תוך הבטה לאחור ,משאירות
את כל האופציות פתורות בפני חאמן
הבודד ,שאם יש לו שאר־רוח ,אם יש
לו עולם של מחשבה משלו ולשון )לא
כזו המושטת כלפי העולם בלעג או
ביאוש מתוך רקבון( לבטא בה את
עצמו ,הוא יוכל ליצור יקום הדש עם
סימני ההיכר האישיים שלו .והרי על
ידי אופציות אלה ניתנים בידו הכלים
להסיק לעצמו מסקנות ולתמצת לעצמו
כל מה שנוצר לפניו ולברוא סינתיזה
אישית ממנו ,אם אמנם אמן הוא —
כי באלף אלפי החקייגים והאפיגונים
איננו עוסקים כאן.
יש כמובן גס כאלה — ספק אמנים
טיפוסים בעלי אוון רעוע כמו
ספק
שוורצקוגלד י — המפיצים היום יאוש
מן האמנות ,יאוש ממותר האדם .מה
שנותר בידיהם הוא ,חמחאה' ,הלעג
לבד ולמכהול ,להתיהדות של האמן
בפינתו ,לרצונו של האמן לשמוע לקו-
לו הפנימי ,לדהפו הקדום ביותר של
היצור האנושי לתת קולו בשיר ,להע-
לות מחשבתו על הנייר ,לחרוט מה
שהוא חושבומד! שחוא מרגיש על לוח.
בין טיפוסים אלה יש כאלה הרוצים
להרוס רק את עצמם ויש אחרים ,ה-
רוצים לערער את הטבע האנושי ביסודו
ולהביא עליו כליה .הסוג השלישי הוא
זה הרואה ביצירה?האמנוחית בתוך מס-
גרתה פריט עובר לסוחר שהבורגני קו-
נה אותו כדי להבטיח את ערך כספו
בעולמנו האינפלציוני ~ ולכן אל לו
לצייר ליצור בדים צבעוניים במסג־
דזת; ד,מז למרמזת/

US
Hwa
ן* הברה חמשוחררת במערב נותנת
ו 1גם לטיפוסים אלה לשחק לפניה
כרצונם ,הנם שהדבר הולך ונמאס
עליה ,כי מלד זה הולד ומתגלה יותר
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*הכז ישלמר פישר ישנם מגדלורים
בוזקים בירושלים שלפיהם הוא
מכוון שעתו של הציור הישראלי ,תוך
קאפריזות אישיות .אבל למד ,צריך
להעמיד לרשותו לצורך זה את מוזיאון
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 |1משקיף ישראלי מז'־
|  feבירה האווירה השו'
 Mדרת כיום בווייטנאם
& נשכחות .הפסקה אש,
מנגנוני פיקוח ,משקי3ים ,חי-
לופי שבויים ,אזור מפורז —
כל אלה ומונחים אחרים ה-
ממלאים את הדו"חות מ•
מייטנאס' עשויים בקלות ל-
העביד את בני דור מלחמת
השחרור אל הימים שבהם
נחתמו הסכמי שביתת הנשק
ביו ישראל וארבעת המדינות
הערביות מסביב לה?
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תמו הקרבות• הגיעה עת לבנות .אן תחילה יש לגנות את מז,כרוינ המלחמה

>

אפשר אולי לשאול ,היתכן שבמשך
כל השנים הרבות שעברו מאז ,לא
התעשר המילון הבינלאומי ,ולא נמ-
צאו רעיונות הדשים להסתייע בהם,
שעה שמנסים לסיים מלחמה וליצור
תנאים לבניית השלום ?
כמובן ,נוסח זד ,של שאלה מלמד
על מידה של אכזבה ,שכן אנו ,ה-
ישראלים ,איננו מסתכלים על אותו
גסיון של מנגנון הפיקוח כעל נסיון
מוצלח באופן מיותד' .ציפיותינו ה־
עיקריות מחוזי שביתח־הנשק לא נת-
מלאו ,השלום המיוחל לא הושג ואו-
תם מלאכי שלום" 'עם כלי רכבם
"
הלבנים ,ודגלי' " האומות המאוחדות
שהתנוססו מעליהם ,היו ' בעינינו,
במשך הזמן ,לסמל של הכלות וחוסר־
תועלת.
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בשער .זו כשיש כל כך הרבה
כסף בידי הציבור ואלפי אנשים קונים
תמונות ,הם קונים מכל הבא ביד,
כי בעלי גאלריות ממולחים וסוהרים
מפולפלים יכולים להוליד שולל כ-
חפצם .המוזיאונים אינם נותנים את
קנה חמדה הנכון של ערכי יצירה או
שנותנים קנה מדד .מטעה• להרבה
אמנים ותיקים ובעלי יהוד שאמנם
תימצתו לעצמם את הנסיון האוניוור־
סלי בציור ובפיסול ,אין מקום במוזי-
אונים שלנו .אמנים שעמלו כל הייהם
כדי ליצור גידפה אישית בעלת אופי
לוקאלי — ואפ תרצו« מקומי-לאומי
— של האכספרימנט האנושי הגדול
באמנות ,לא הורשו להיכנס להיכל.
ד"ר גמזו בתל־אביב ומר פישר בירו-
שלים דלגו עליהם ,כי ה,אוונגרד'
לוחץ ,הוא בעל מרפקים הזקים ,הוא
פוסל במומו ,כי לרוב אין לו מה
לומר• ראינו את ה,אוונגרד' הזד,
בתערוכתו בביתן־האמנים בתל אביב
בעת שנערך שם ה,הפנינג' הפסיכא־
דלי — מדבר שממה ,אפם במרובעים.
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* 5מנם נחטא לאמת אם נציג את הד־
^*ברימ רק כך .בפני האמנות בת־
זמננו אכן פתוח כוון אחד להתחדשות
— זה הכוון שנותנים לה החמרים וה-
אמצעים הטכניים החדשים שטרם היו
אך לפני  20-10שנה .וישנו אמן
ישראלי אהד ויהיר היכול להורות את
הדרך בכוון זה לעמיתיו כאן  -הוא
יעקב אגם ,מין מהשבי,או מכשף הו־
לד על שתים הנחשב ל,משמר קדמי',
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ויותר ערום .שערי מוזיאונים שנשאנו
אליהם את עינינו בהיכלות הקודש
של החדש והמודרניזם — סגרו בפ-
ניהם את שערם .ואילו בפרווויגציה
שלנו רק עכשיו מתהילים להיפתה
שעמ המוזיאונים וביתני אגודת ה-
ציירים ,כי כמו כל האופנות ,גם זו
מגיעה אלינו באיהור•
ומותר לי לשאול ,שמא מוטב שנח-
סוך לעצמנו ,חויה' שבכל יתר המקו-
מות כבר אבד עליה הכלה ? האם יהיה
לגו כתוצאה מזה חור בהשכלתנו שלא
נוכל בלעדיו מבלי לסתמו ו
יש הבדל ביו מה שמוזיאון עושה
ובין מה שקבוצת אמנים או מדמים־
עצמם להיות אמנים עושים .מוזיאון
אייו סדנה לניסויים ,אלא מוסד ה-
מוחזק בכספי הציבור )או בתרומות
הניתנות לטובת הציבור כולו( ,כדי
לאצור בקרבו את מיטב יצירות ה-
אמנות שיש בהן הסינתיזה ,המכנה
המשותף ,של הנסיון האוניוורסלי וה-
לאומי באמנות — כדי לכוון לבו של
הציבור לאמנות ,לעדן טעמו ,לגלות
לו שהציור או הפסל הוא תמצית של
רגש ,של חויה ,של מחשבה ,של
סיפור אפי ,בדוק כמו המוסיקה או
היצירה בכתב .הוא מבטא אותם דב-
רים ויותר מהם ,כפי שהם מבטאים
אותם דברים ויותר מהם.
ומוזיאון הוא בראש וראשונה בית-
ספר לאמנים וכדי שימלא תפקיד זה
כמוזיאון ,מנהליו צריכים לדעת את
אחריותם .ואחריות זו גדולה במיוחד
משתי סיבות שהזמן ? גרמן.
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ישראל י האם מוזיאון זה נמצא בשטה
ההפקר הפרטי שלו ז
האם פוליטיקאים מקואליציה ואופו-
זיציה אינם שואלים את עצמם מעולם,
למד ,מדברים כל כך הרבה על אמנות,
למה כותבים כל כך הרבה על אמנות,
למה ממלאת האמנות פונקציה היס-
טורית בתולדות האדם והאומות ? האם
אינם שואלים את עצמם ,שמא יש
לאמנות השפעה על עיצוב דמותה של
אומה ,של הקולקטיוו שבה ושל הפרט
שבד ,,אפ מיחסים לד ,בכל הדורות
חשיבות כה גדולה ,אם מיטב הפילו-
סופים והמשוררים מייגעים עליה את
מוחם ולבם בכל התקופות ? אילו היו
שואלים את עצמם שאלד ,זו ,היו
מוצאים את התשובה שהיתר .אולי
התגלות גדולה בשבילם ובכוח התגלות
זו לא היו משאירים את הנתה העצום
הזה של הוויה לאומית ואנושית ב-
שטח ההפקר.
וביחוד מפאת האחריות הנוספת של
)סוף בעמ' (28

יתכן כי יחס זח ,שהתפתה בקר-
בנו כלפי אותו מנגנון של האו"ס
במשך תקופה ארוכה של עשרים
שנה ,אינו מוצדק בעיקרו .שהרי ה-
עיקר בחוד הפסקת האש ושביתת
הנשק הושג .המלחמה פינתה מקו-
מה לחיים של שלום למעשה בתוך
וארץ ,ובתנאים שנוצרו אז התפתחה
ושיגשגה מדינה צעירה שעצם קיומה
עמד בספק בראשיתו של דבר.
אמנם ,לא מנגנון הפיקוה הוא ש־
איפשר למדינה לחיות כפי שהייתה,
אלא כוחה שהיה גלוי ומתנשא מעבד
לגבס של משקיפי האו"ם .אבל באו-
רם ימים שנחתמו הוזי שביתת ה-
נשק ,לא היינו מוכנים לוותר מרצו-
ננו על הקמתו של מנגנון זה ,שהא-
מנו כי יהיה בכותו לתרום להרגעת
האוירה הכללית.
דומני ,כי מותר לומר שמבהינה
זו לא התאכזבנו .שנים של עבודת
פיקוח הרוצה ,קפדנית ודקדקנית ל-
אורך הגבולות ,סייעו להקמתה של
חומד! מסויימת שבחטותה היינו ופעל-
נו.
סבורני ,כי אילו חיו עמי וייטנאם
יכולים להרגיש עכשיו כי ההסכם,
שהושג להפסקת המלהמד .ולהשבת
השלום ,יניב עשרים שנד ,של שקט,
שלא ישובש אלא על ידי "הפדות
אש" מדי? פעם 'בפעם ,שכל .אחת מהן
תיחקר ותדווח באמצעות מנגנון ה-
פיקוח ,כי > אז היו  .הם מאים בכד
הישג גדול ומודים עליו• לכל מי שי
טרח בהשגתו .אך ממש כמו אצלנו,
גס שם תלוי הישג זה יותר בכוח
הממשי התומך בו ,מאשר במנגנון
הסמלי שהוקם לשרתו.

לש ,כידוע ,הנדל מהותי בין מנ-
גנון הפיקוח שהוקם על־ידי חוזי
שביתת־הנשק שלנו לבין זה שחוקם
על־ידי החוזה הווייטנאמי .זה שפעל
אצלנו היה כפוף לסמכות ריבונית
שפעלה מחוץ לשליטתם של הצדדים
הלוהמים* ,אילו המנגנון המופעל עתה
בווייטנאם כפוף לצדדים עצמם .הם
הקימוהו ,והם יכולים בכל רגע ל-
חסלו.
לפיכד ,אין כל אפשרות בווייטנאם
להשמיע אותם דברים שהושמעו ב-
שעתם אצלנו ,בדבר סמכות מנד-
טורית" הדשה ,שכאילו הוקמה "מחדש
להגביל את ריבונותנו שכל כך ב-
קושי הישגנוה .יתכן ,שיש בשוני
זה של מעמדו של הפיקוה יותר מ-
אשר משמעות סמלית .שהרי נסיונגו
פד .היה זה שברבות הימים התפתח
מעין אינטרס" נוסף בשטה ,שלא
פעם "התנגש באינטרסים הממשיים
של הצדדים המעורבים ישירות בהכ־
סוך.
הערכה זו אינה באה לפגוע .ביושר
ובמסירות של אהדים מן המשקיפים,
שעשו את מלאכתם באמונה ומתוך
הקרבה עצמית .זכורני ,כי במקרים
אחדים גילו המשקיפים מידה מפלי-
אה של מסירות לעניין ,שלפי מהותו
לא הייב היה להיות כד .רב־משמעות
לגביהם .בייחוד זכור לי היושב־ראש
של ועדת שביתת הנשק הישראלית־
ירדנית ,שנפל בידי תיילי הלגיון
הירדני שעד ,שמילא את תפקידו
בשטה ונשא את דגל האו"ם בידיו.
היה זד .בעקבות תקרית בהר הצו־
פימ ,שעה שפטדול  .שלנו יצא ל-
סיור שגרתי בשטה שהיה בפיקוחנו.
באש שנפתחה לפתע ,ללא כל הצד-
קה שהיא ,על־ידי החיילים הירדנים,
נגרמו לאנשינו אבדות בהרוגים ו-
בפצועים .השטה היד ,קשה — מדרון
חשוף כולו לתצפית ולאש אויב —
ולא היתד .כל דרך להלץ את אנשינו
בלא להסתכן באבירות נוספות.
כוחות האו''ם הוכנסו מייד לפעולה.
חופכם על חפסקת אש .קולונל פלי-
נט ,היו"ר הקנדי של הועדה ,יצא
אישית לשטח להבטיח שזו לא תחו-
דש בעת שאנשינו יהולצו משפ .הוא
האמין ,כי מלאכי אלוהים סוככים
על מלאכי השלום" ,וראה בתפקידו
"
תפקיד של מלאד שלום .על אמונתו
התמימה הזאת נפל ,כי להיילים ה-
ירדנים היתד ,הודאה לירות בו.
אד אם אמנם לא יכחיש איש ש-
היו בין המשרתים במנגנון הפיקוח
אנשים שהשכנה השלום היתד ,בשבי-
לם שליתות נעלה ,גם לא יוכל איש
להכחיש כי הרגשה אידיאליסטית זו
לא שרתה בדרך  .כלל על צמרת המנ-
גנון .המקרה של רציהתו' של קולונל
פלינט יכול שמש דוגמה ' גם לגי-

לויים השליליים ביותר העלולים ל-
התפתח במנגנון כזה :שעה שנערך
הדו"ח שליה צריך להישלח למזכיר
האו"ם על נסיבות נפילתו של המש-
קיף המסור ,הוכנס לתוכו ביודעים
ובכוונה תהילה זיוף המור ומכוער.
הדו"ה נכתב כך ,שאפשר היה ל-
הבין מתוכו כאילו לא היה זה מן
הנמנע שאנו ,הישראלים ,הרגנוהו.
זיוף זה סתר לא רק את העובדות
הידועות ,שמשקיפי או''ם שנכחו ב-
מקום העידו  ,עליהן ,אלא גם את ה־
הגיון הצבאי שבמצב המביך שהיינו
נתונים בו .שכן אנשינו שלנו היו
מוטלים שם ,במדרון חחשוף ,זקוקים
לפינוי דהוף ,ולא היה כל הגיון בכך
שאנו נגרום דתייה כלשהי בפעולת
החילוץ.
זכורני ,שכאשר קרא דוד בן־
גוריו! את הדו''ח ,ממש יצא מכליו.
היתכן — אמר — שקצין צבא ,ומה
גם קצין שוודי ,יהתום על שקר גס
זה? כוונתו היתד .לגנרל ון־הורן,
שאמנם היה חתום על מסמך כזב זה.
היה משהו לא מוסבר בכך שקצין
צבא ,האמור להיות משוהרר משיקו-
לים פוליטיים ,יסלף דו"ה העוסק
בתיאור מאורע צבאי ,מטעמים פו-
ליטיים מובהקים .לדוד בן־גוריון גם
היתד ,,כנראה ,אמונה רבד ,ביושרם
של  ,השוודים כאומה ,והדבר הגביר
את תדהמתו.
מה היה עניינו של אותו  .קצין
שוודי לזייף את הדו"ה ? מילת ה-
קסם היתה :איזון .במקום כלשהו
נשמד מאזן התלונות והגינויים שחי-
לק מנגנון הפיקוה לצדדים המסוכ-
סכים ,וכנראה היתד ,השיבות עיל-
אית לכד שהמאזן לא יופר .נוכה
סכנה כזו מותר היה אף לזייף
דו"הות .השאלה היא מי היה הגורם
שתבע מאזן זה ,והצליח להטיל הי־
תיתו על קצין צבא ,שוודי זד .או
אחר ,עד כדי כך שהסכים לעשות
דבר שבלי פפק לימדוהו עוד ביל-
דותו שאין לעשותו ז
המעז לכך היה ,בלי ספק בניין
האו"פ בניו־יורק .ואין להניח כי
היצר לשקר הניע אותו משרד לתבוע
בחומרה רבה כל כך להקפיד על
האיזון כגינויים .להיפך ,יש מקום
לסברה ,כי דרישה זו ' באה מתוך
אמונה שבכך ייעשה שירות רב
לעניין השלום.
פעם נזדמן לי לשוהח על שאלה
זו באריכות עם אחד ממשקיפי ה־
או"ם ,קצין שהיכרתי היטב ,אשר
נתן בי אמון די הצורך לשוהה עמי
בגילוי־לב על הבעיות שמעלה תפ-
קידו לפני מצפונו .הוא היה מדוכדך
מאוד כאשר נקרא יום אהד אל ראש
המשקיפים ,ונצטווה ל תקן" דו"ח
"
גבול.
שערך אחד תקרית
הוא התווכח ,סירב ,ולבסוף פולק
מעל פני המפקד בהבטחה כי •ישלח
דו''ח לממונים עליו בצבא שממנו
הושאל לתפקידו כמשקיף מטעם ה־
או"ם ,ובו יצויין כי הוא אינו ממוש-
מע ואינו ראוי לתפקידים אחראיים.
דו"ח כזה עלול להיות קטלני לגבי
קצין צבא מקצועי ,שעתידו תלוי
במידת האמון שרוחשים לו הממונים
עליו.
השאלה שהציקה לאותו קצין ,ש-
נער,
היתד,,
היה
לא
כבר
אם יתכן
שבאמת? יכול להיות לעניין השלום
אינטרס" במיני זיופים ושקרים כ-
"אלה .שהרי השלום הוא מטרה נעלה.
אך אולי זהו אותו מקרה שבו יש
בגודל המטרה כדי לקדש את האמ-
צעים י ה"אינטדס של השלום" הוא
אולי הביטוי הקולע שבו מתכסה ה-
גורם הריבוני החיצוני ,שבא לתת
סיוע לצדדים מסוכסכים ,ונעשה ב-
משך הזמן צד נוסף באותו סכסוד.

*

ץ* ומה ,שמותר להניה כי התפת־
י חות מוזרה מעין זו לא צפויח ל-
גוף מפקת שעצם קיומו בא לו מן ה-
צדדים לסכסוך ,שהם ממנים אותו ואין
לו קיום בלעדי רצונם .ואולי היה
זה אחד השיקולים שלא להזמין את
האריס ליטול את האחריות לפיקוח
בווייטנאם ? אינני יודע ,אס נידון
הנושא אי־פעם באותן שיהות סו-
דיות שהתקיימו בין קיסינג'ר לבין
לה דוק תו בפאריס ,אך אס עלה
הנושא לדיון ,לא יקשה לשער ש-
היה שם מי שהצביע על כך שאם
יימסר העניין לאו"ס עלול הסכסוך
לא להסתיים לעולם.
כי יש הבדל יסודי בין הנישה
שהיתה לישראל ויריבותיה ,שעה ש-

נידונו חוזי שביתת־הנשק ,לבין ה-
גישה של היריבים בווייטנאם .אנו
היינו מעוניינים למנוע כניסתן של
מעצמות כצד ישיר לתוך הסכסוך,
והימים היו ימי נעוריו של האו"ם.
יתר על כן ,האמנו אז ,כי חוזה
שביתת־הנשק יפתח פתח למשא־ומתן
על השלום ,שינוהל בין הצדדים ל-
בין עצמם .בווייטנאם שונה המצב
תכלית שינוי.
ראשית כל ,המעצמות הן צד לסכ-
סוך ,ורק רצונן להפסיקו הביא את
הווייטנאמים עצמם לידי הפסקת־
האש .הסתלקותן של המעצמות ,וב־
ייחוד הסתלקותה של ארה"ב • ,עלולה
לגרום לכך שהסכסוך ייהפך באמת
לסכסוך מקומי קטן ,נצהי והפר כל
סיכוי .אך מה שחשוב עוד יותר מ־
שיקולים אלה ,הוא הייעוד של ההוזה
שנתתם .החוזה אינו חוזה שביתת־
נשק ,אלא הסכם להפסקת המלחמה
ולהתזרת "
השלום".
באוזנו של ישראלי הייב השימוש
במונהים הללו להישמע מוזר .בעצם
הימים האלה עוסקים בינינו רבים
בשאלה ,אם יריבינו מוכנים ,כדב־
מהם ,להניע לשלוש אמת עמנו ,ו-
אחד הסימנים שלפיהם אנו כוהנים
את כוונותיהם הוא השימוש במילים
הסכם" ,חוזה" וכדומה.
"
" משום מה חתקבל .רושם ,שכל עוד
משתמשים הערבים במונח ד,פכם"
"
הם מעידים על י עצמם כיי אין כוונתם
כנה .המילה '? חוזה" נראית לנו יו-
תר ,וכל זאת"למרות ש הוזה" שבי־
תת־הנשק הוא דוגמה " של מסמך
נבוב ,ודיו שיבאיש עלינו את ריחה
של המילה "חוזה" לעד.
לעומת זאת ,המסמך שנהתם ב-
פאריס קרוי הסכם" ,ואף שטרם
ראינו אותו "
במלוא הגשמתו ,לפחות
אין ספק ,שהוא מתכוון להרבה.יותר
מאשר שביתת־נשק" .אולם האירוני
שבכל "
הפרשת הוא יזה ששני המסמ-
כים ,שלנו ושל הווייטנאמים ,קרויים
באנגלית הסכם" ) .(Agreement
רק רוחו "
הטובה של המתרגם העב-
רי יצרה חבהנה כלשהי בין שני
המסמכים הללו בעברית ,ולאמיתו
של דבר לא השוב כל כך איך קור-
אים למסמך ,אלא מה שיש בתוכו.
מאחר שההסכם הווייטנאמי מתכוון
להחזרת השלום ,ויש בו סעיפים רבים
המתווים את הדרך להשגתו ,ממילא
מופקד מנגנון הפיקוח גם על עניין
זה .כלומר ,שלא כמנגנון משקיפי
האו"ם המוכר לנו ,חייב מנגנון ה-
פיקוה הבינלאומי ,שהוקם בווייטנאם,
לעסוק גפ בפיקוח על ביצוע אותם
סעיפים בהסכם הנוגעים להחזרת ה-
שלום.
זה נושא הדש ,ודומני שזה גם
נסיון ראשון ויהיד במינו .כידוע,
חייבים שני הצדדים הדרום־ווייטנא־
מיים להקים מועצה לאומית להת-
"
פייסות
ואהלות לאומית"?' ,תפקידה
לארגן את הבהירות הכלליות .אולם
לא כל כך ברור למשקיפים רבים,
כי חפיקוח על פעולות קשות ומסו-
בכות ,כגון עריכת בחירות בווייט-
נאם הדרומית ,אף הוא מסור לוועדת
הפיקוח הבינלאומית.
מכאן ,שבווייטנאם נוצר והולד
דבר־מה חדש ,שאין לו תקדים ב-
מערכות השכנת השלום המוכרות
לנו ,ומטעם זד .יש לעקוב אהד הת-
פתחותו של נסיון זה בשימת־לב מ-
רובה• השאלה ביסודה אינה ,אם יכו-
לים להיווצר מצבים ' דומים באזו-
רנו ,שכן יש להניח שאין כל אפ-
שרות כזו .השאלה נוגעת יותר ל-
טכניקה של הקמתו והפעלתו של גוף
פיקוח בינלאומי ,שתפקידו אינו מוג-
בל אך ורק לעניין חפיקוח על הפ-
סקת האש ,אלא חורג מעבר לעניין
זה לתחומים עדינים יותר• ומסובכים
הרבה יותר.
יתכן • מאוד ,שהנסיון כולו אפשרי
רק משום שיש לצדדים הנוגעים ב-
לבי במישרין בטהון ,שהגוף שהוקם
אינו גוף היצוני ,במשמע של כפיפות
למרות היצונית ,אלא הוא גוף פני-
מי ,הכפוף במישרין לכל אהד מן
הצדדים היריבים ,שבכוחם להפסיק
לא רק את פעולתו )כפי שישראל
עשתח ,למשל ,אחר מלתמת סיני ל-
גבי ועדת שביתת־חנשק הישראלית־
מצרית( ,אלא גם לחסלו כליל .על־
ידי כך נוצרת אפשרות להסתייע ב-
עמדה הנייטראלית ,פחות או יותר,
של גורם בלתי־מעורב ,בלי לוותר
על שליטה ישירה בגוף המפקח
עצמו.
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1
יוגחק גויאהרן ? »-»i
יי
»יו חעגויה הערבית
גמשק
הישראלי גיטאו בצו-
רה
חי»«ה
גיתוח המשותף
&*גי« מאלה תחרזייר לדמו"
מת של ההגרה הישראלית
למ9ח «תמ9תחו»ות העובדות
עליה למן מלחמת ששת ה-
ימיפ.
»מ שהיה הדש ורדיקלי בדבריו
של בן־אהרן הייתה הפיכת עניין
העבודה הערבית לאמת־המידה המכ־
רעת לקביעת מדיניותה של ישראל
בעתיד :לדעתו ,עניין הצפתו של
המשק הישראלי בעבודה ערבית הוא
כד .המור וגוגע לדמותה של החברה,
עד שחובה על ישראל — ועל ממ-
שלתה שבהנהגת מפלגת העבודה —
לקבוע את מדיניותה באשר לעתיד
השטהים המוהזקים בהתאם לכך.
מכאן המסקנה שייתכן כי מוטב יהיר,
לסגת משטהים מסוימים באורח חד־
צדדי ,עוד לפני בוא השלום ,על
מנת שמה שמוחזק כקלפי-מיקוה לא
ייהפכו בימנו ,כלשונו הציורית של
בן-אהרן ,ל"גהלים לוהשות".
בכך השף כמובן בן־אהרן את עצמו
לביקורת הדיפה שלא איחרה לבוא.
אולי הביקורת הקשה ביותר שהוטחה
בפניו מבתינתו הוא הייתה שאלתו־
תשובתו של שר הבטחון שהיקשה
ושאל האם אין להגו על מדיניות
ישראלית ,המאפשרת לעשרות אלפי
פליטים להשתלב במעגל הייצור ו-
להעלות את רמת חייהם ,והאם אי־
אפשר לומר דווקא על מדיגיות כ-
זאת שהיא משקפת את ערכי תנועת
העבודה .הפאראדוכס הוא כי בעימות
זד .אכן נראה כי שד הבטהזז מופיע
כדוגל בערכים אוגיברסאליסטיים ו־
הומאניסטיים ואילו מזכיר ההסתדרות
מסתגר בהתבוננות בחברה הישראלית
)קרי :היהודית( גרידא  :את השפעת
התהליכים העוברים על ההברה היש-
ראלית הוא רואה ומפני תוצאותיהם
הוא הרד; מה שתהליכים אלה עו-
שים להברה הערבית ולקידמתה שלד.
— זאת אין הוא מביא בתשבון הע-
רכתו.
כמו בהרבה ההומים אהדים ,טרפד.
הימים
ששת
מלחמת
את קלפי ההי-
ערכות הפוליטית והתברתית בישראל
גס בנושא זד .והעלתה ,מאידך גיסא,
נימוקים וטיעונים שמקורם במסורת
הילשוכית והציונית שלפני קום ה-
ממנה• בעיות וסוגיות שנדמה היה
ט נפתרו ,או לפחות עברו מן העו-
לם ,בשנת תש"ח ,קמות עלינו מחדש
ומי ששיער  .כי משרתה של הציונות
באה אל ' המנוחה ואל הנחלה עם
הקמת ד־נלמנה ,באו דווקא הישגיה
הםמ־התקמם של מלהמת ששת ה-
ימים והעמידו אותו על כד שאולי
מה שלא נפתר מרובה על מה שנפ-
תר .אולם אם הועמדנו על ידי כך
על בעיות נושנות שהזרו והטרידונו,
הרי נעשה הדבר בכל זאת בהקשרה
של מציאות הדשה ,ונדמה כי לעתים
דווקא אלד .המודעים את עומק ה-
בעיות — ובן־אהרן בביקורתו על
ההברת הישראלית בדמותה המת־
בדגנת הנוכהית הוא בוודאי אחד
מהם — לא השכילו תמיד לתרגם
מודעות זו והרדה זו למושגי ה-
מציאות בת-זמננו ־ שעברה תהליכי
שינוי רדיקלי בעשרות השנים האח•
רונזת .מסיבה זו מופיע לעתים דוו-
קא בן־אהרן ,המבין אולי יותר מ־
אהמם בהנהגת המדינה את עומק
התהליכים ההמורים העוברים על
ההכרה הישראלית ,כאילו הוא דבק
במושגים מיושגים וכאילו הוא דוגל
בשמרנות ומנסה לההזיר את הגלגל
אחורנית ,ואילו אלה העושים ב-
מלאכת עד כמ כך שמרוב עצים
אין הם רואים את היער ואינם מב-
חינים אלא במה שמתתת לאפם ממש,
הם עוטים איצטלא של הדשנים ו-
מבינים לרוה הפועמת במציאות.
עניין העבודה הערבית במשק ה-
ישראלי הוא אהד מתהומים אלה.

®

%4הי חרדתו של בן־אהדן ? בקצ־
"י רה ,זוהי הרדה מפני הדי־פרו־
ליטריזציה של האוכלופיה היהודית
ומפני תפישת הלק ניכר מתפקידי
הייצוא במשק על ידי פרוליטריון
ערבי מן השטחים המוהזקיפ.
הציונות ,והציונות הסוציאליסטית
לא  ,כל שכן ,עמדה תמיד על כד
שיש צורר ליצור בא"י מיבנה הב-
רתי מאובהן שבו ימלאו יהודים גם
את תפקידי הייצור הראשוני ולא
יתרכזו ,כפי שאירע בגולה ,במקצו-
עות התיייד ובמעמדות הביניים ,ה־
כלכליים והרוהניים .מכאן ההדגשה
על יצירת מעמד פועלים ואיכרים
עברי ,מכאן עקרון העבודה העצמית
שפירושה תורגם — תוך מאבקים
ולבטי מצפון לא מועטים מצדה של
תנועת העבודה — למושגי ה עבודה
העברית?' .לא ניתן ,כר נטעי ",לבנות
את המשק העברית ואת מדינת היהו-
דים על בפיס עבודה ערבית זולה:
והדברים ידועים ,מתהילת ניתוהו של
בורוכוב על הפירמידה ההפוכה" ו־
עד למשמרות" בפתהי הםרדסים ש־
הוריה" את הפועלים הערבים מ-
"מקומות עבודתם במשק היהודי.
המושג עבודה ערבית זולה'' היה
מרכזי "
בטיעון זה ,שכן התנגדותה
של תנועת הפועלים לעבודה הער-
מה ובעה משני נימוקים  :ראשית,
מכך שהיא מונעת עבודה מפועלים
יהודיים ובכר מסכלת את תהליכי
הפרודוקטיביזציה והפרוליטמזציה של
העם היהודי במולדתו המתחדשת;
שנית ,שעבודה ערבית זו ,בהיותה
זולה מן העבודה היהומת ,היא נצ-

לנית וחפסנית מבחינה סוציאלית משק )והמקוננים אינם הפועלים ש-
ומוסרית.
עבדו כענפים אלד (.אינו יכול יהד
ברור שתודות להתעקשותה של תנו -עם זאת להתברך על העלייה המר-
ה-
שימה שהלה בשנים האהדונות ב-
עת הפועלים על עקרון העבודה
עברית לא הידרדר היישוב היהומ רמת הייהם של שכבות ניכרות ב־
בא"י למצב אנאלוגי למצבט של ה -אוכלוסית בני עדות המזרה בארץ :
לבנים בדרום־אפמקה או המתייש־ ,הא בהא תליא ,דו"ה ועדת הורוביץ
בים הצרפתיים באלג'ימד -הייתה ב -הצביע על בך אשתקד ,כי למרות
כך אירוניה לא מועטה — ועל ה -שנותרו בארץ כיסי עוני מהסירים
לבטים המוסריים שנילווה לה עמד )ו הפנתרים השהורים" הם עדות ל-
"
לאהרונה בכנות ובפאתוס רב דוד
קיומם( הרי כל המדדים הכמותיים
הכהן ביום עיון שנעדר באוניברסיטת מצביעים על ?כד כי הפער בין רוב
ת"א — שדווקא ממניות אכםלוסיבי־ אוכלוסית בני עדות המזרח לאוכ־
סטית זו כלפי הערבים מנעד .כאן לוסיה האשכנזית הוותיקה הולכים ו-
עוול סוציאלי  :ממניות אינקלוסי־ נסגרים .המוביליות הסוציאלית של
ביםטית ,שהייתה לכאורה אוניברסא־ בני עדות המזרה פירושה היה כי
ליסטית ושוויונית ,הייתה יוצרת סי -תפקידים כלכליים במשק שמולאו על
טואציה של ניצולי מעממ הנישא על ידם ייתפשו עתה על ימ בני שכ-
בות אהרלת — זהו ,בסופו של לכר,
גלי עליונות לאומיה.
החששות הנוכהייס מפני משקלה יסודו של תהליד ההיקלטות של ק-
של העבודה הערבית מן השטתים בוצות הדשות בכל ארץ הגירה .לו
המוהזקים במשק הישראלי נובעים הייתה לנו עתה עלייה המונית של
איפוא מתיר שיקולים שמקורם הערכי בני מעמדות נמוכים — כפי שהייתה
הוא באתת ימן ההכרעות המדליות לנו עליית ההמונים בשנות החמישים
— והברוכות — של היישוב העברי והשישים — היו העולים ההדשים
בא''י .מד .שמהריד את בן־אהרן — נכנסים לתפקידים אלה• אד העלייה
ולפני כן נקט גם שר האוצר פנהס הנוכחית ,בין אם היא מברית המו-
ספיד עמדה דומה — הוא שעשוי עצות ובין אם היא מארצות הרווחה
להיווצר בארץ מצב שבו קווי התי־ במערב ,היא דווקא עלייה של בני
הוס המעמדיים יהפפו פחות או יותר שכבות מבוססות ,של בעלי מקצו-
את האבהנה בין יהומם לערבים  :עות חופשיים ושל אינטליגנציה.
שהערבים ייהפכו לפרוליטריון של הללו לא יעלו על פיגומי הבניין
הברת יהודית התיה ברמת החיים של או ייצאו לקטיף .אלא אם כן מי-
שהו ס בור שצריד היה להשאיר —
המעמד הבינוני.
אין להכחיש  :יש אספקטים המו -כמעט הייתי אומר  :בכוה ,לפהות
רים הנלווים לתהליך הדי-פרוליטא• בניגוד לתהליכים המשקיים — את
ריזציה העובר על היישוב היהודי בני עדות המזרח בתפקידים אלה,
בארץ ועל הנהירה של הכל לרמת הריהו מוכרח לתת את הדעת על
חיים גבוהה יהפית :הצפת האוני -השאלה .מי ימלא אותם עכשיו.
ברסיטאות בארץ היא הלק מתהליד
אין ' פירושו של דבר שיש לקדם
זה ,ויש לדון בו בנפרד .אד מה ש -בברכה בלתי מסויגת את המצב שבו
מזדקר לעין הוא כי בכמה וכמה הערבים מהווים ,כביכול ,את הוטבי
מקצועות — ובייהוד במקצוע הבניין ,העצים ושואבי המים של החברה
שגל )לא כבבית ההדזשת( השזף הישראלית :מה שאינני יכול להבין
הפועל לעיניהם של העוברים וה -הוא את הנוסטאלגיה על אותם ימים
שבים ,תופש הפועל הערבי את מקו -שבהם מילאו יהודים — בדרד כלל
מות של הפועל היהודי .אולם הנתו• מבני עדות המזדה — תפקידים
נים המספריים — עד ל־ 50.000פוע -אלה .מד .שהשוב לזכור — ועליו
לים מן השטחים העובדים בישראל יש להילחם — הוא כי הפועל הער-
— עדיין מצביעים על כד כי מדובר בי יקבל אותו שכר שהיה מקבל
בתופעת מיעוט ,ואם היא בולטת הפועל היהודי באותו תפקיד .עדיין
בענפים כמו בניין ,עבודה הקלאית אנו מוטרדים מכך כי החלוקה ה-
עונתית ,שירותים מסויימים )כמו עדתית ביישוב היהודי בארץ הופפת
נקיון וכוי( ,הדי שאינה מצויה ו -לא במעט את התפלגות רמות ה-
קשה לראות כיצד ההדור למוקד ה -הכנסה :אך בשנים האחרונות חלו
פעילות הכלכלית היצרנית בתעשייה .תהליכים מרשימים של הקטנת צפי-
במושגי  ,1973כאשר יש כבר יישוב פות הדיור להדר במשפחות מרו-
יהודי בעל שכבה עובדת רחבה ,אין בות ילמם ,של עלייה ניכרת —
האנאלוגיה לשנות העשרים והשלו -אם כי לא מספקת עמיו — של
שים תופשת ,כאשד שכירת פועל בני העדות בהינוך התיכון והנבוה,
ערבי פירושה היה הוסר עבודה ורעב של כניסה של שכבות לא מבוטלות
)וירידה מן הארץ( לפועל היהודי .ממוצא מזרחי למעגל ההתבססות ה-
יתר על כן :הטיעון ההיסטורי כלכלית .המוכיליות של כני עדות
נגד העבודה הערבית במשק היהודי המזרח וכניסת עיגמפ ערכים למשק
היה קשור כפי שראינו ,בהיותה של הישראלי הזלניפ יד 3יד :לעיסו-
עבודה זו ,עבודה זולה .למרות שיש קים שהתפנו משום שהיהומם העוב-
גס כיום מקרים של אי־תשלום שכר דים בהם התקדמו בסולם ההברתי
הוגן ושווה לפועלים ערבים מן השט־ נכנסו ,במידה מרובה ,עובדים ער-
הים ,הרי זו תופעת מיעוט והחלטתה בים ,זהו הוק הכלים השלובים שבו
הנכונה והנבונה של הממשלה ל -מצוי המשק באותם סקטורים שבהם
ווסת את העבודה מן השטחים באמי הייתה קליטה של פועלים ערבים.
צעות לשכות התעסוקה ובדרך זו
להבטית מתן תשלום שווה בעד עבו־
#
דה שווה ,היא החלטה המשנה מעי-
ף* נקודה זו ראוי להפנות את תשו-
קרה את האנאלוגיה של המצב הנו-
הסוציאליים של *? מת הלב לאותו אספקט של תה-
כחי
לאספקטיםוהשלושים• בתנאי ש־ ליך זה שאינו רק פרי ההתפתחות
שנות העשרים
שכר שווה ,הדי הטיעון ההכרתית בישראל כי אם מאפיין
על
נקפיד
של ניצול" עבודה ערבית אינו תו־ את כל החברות התעשייתיות המער-
פש ":האם מי שמעסיק פועל ערבי ביות והמפותחות — ובזאת הן שו-
הוא משלם לו נות מן ההברות התעשייתיות ה-
מנצל אותו גם
שהיהאםמשלם לפועל ה -מסורתיות של המאה הי"ט שמהן
אותו שכד
אנו שואבים עמין לעתים קרובות
יהודי ז
את מושגינו ההכרתיים והמעמדיים.
עדיין
סבורים
שאנו
כיוון
אולם
תהליד התיעוש שעבר במאה הי"ט
כי קיומה של עבודה ערבית
במשק על חברות המערב התבטא מבתינה
הישראלי היא תופעה הולפח,
עמין חברתית בפרוליטאריזציד .ובאורבא*
לא הובטהו לפועלים הערבים התנ -ניזגיד .של שכבות ניכרות של האי־
אים הסוציאליים השווים לאלו של נרות :הופעתו של הפמליטמון ה•
הפועל היהודי .אם יש להסתדרות מודרני הייתה הביטוי הקונקריטי ל•
ביקעת להתגדר כה בנושא זה הרי הינתקותן של שכבות כפריות ניכרות
היא הייבת להיכנס — בכל
הזהירות מן הקרקע ,להתרכזותו ולהידהםותן
הראויה מטעמים מדיניים — לאב -בערים שצמחו מסביב לריכוזי התע-
של
הסוציאליים
טחת שוויון התנאים
שייה .בארצות הגירה כארה"ב היו
הפועל מן השטחים.
אלד .האיכרים שהיגרו לאותה הברד.
 מאיטליה ,מאירלגד ,ממזרה־אי•רופה — שהיוו את הגרעין ההברתי
»^ולם לכד נלוות שיקול נוסף :לצמיתתו של הפרולטריון.
\ £מי שמדבר על הפועל היהודי של
תנאי ההיים של ההברה התעשיי-
 1973במושגי הפועל היהודי של
הער־ תית במערב בךזמננו שיהרמ ,במי•
 ,1933הוזה באשליות .העבודה
דה מרובה ,את מעמד הפועלים ה•
בית של תקופת המנדט דחקה
את מסורתי מן המצוקה האיומה שאיפיי•
שתהליך
דגליו של הפועל היהודי
מצבו
נד,
את
במאה הי"ט ושימשה
הפרוליטריזציה שלו היה נסיון מו־
הבי -את הזיק שהצית את התפתתותו של
במעמד
דע להשתחרר מרקעו
לפרוליטריון מתוך ה־ הסוציאליזם המודרני .הלק ממעמד
נוני ולרדמ
היוני ל -הפועלים המסורתי הצליח להשתלב
הוא
הכרה כי תהליך
שיבתזהציון .הפועל ה־  -בין על ימ מוביליות שבאמצעות
מימושה של
אינו 8עילות כלכלית ובין באמצעות  .רכי-
ערבי מן השטחים המוחזקים
שום פועל שת השכלה על ידי בניו — במעמד
דוהק כיום את רגליו של
ההתרחבות ה -הבינוני; אף אלה שנשאמ בעיסו-
יהודי .להיפך — עם
הישראלי בשנים ה־ קם הפדוליטמ מעמדם שפיר לאין
עצומה במשק
הסוציאלית שיעור ממעמת של הפועל ששימש
אהרונות ועם המוביאות
חברתנו ,הפו -מודל לעיניו של מארכס )אין זאת
על
העוברת
המרשימה
אומרת שאין משמעות בת־זמננו ל-
על הערבי ממלא את מקומו של די
עדית הגות סוציאליסטית ,אך היא אינה
3ן
כלל
גדרך
היהודי,
פועל
הכלכלי במשק יכולה לחזור וללעוס את העיסה
המזרח ,שהשגשוג
המערך של המאה הי"ט(.
איפשר לו להתקדם בשלבי
מה שהופיע עתה במרבית ההברות
ההברתי.
כי מה שאירע בשש השניפ ד,אה־ התעשייתיות המערביות הוא 8דולי•
מנות במקצוע הבניין ,למשל ,הוא »מון חיצוני — תופעה הדשה ,שטרם
כי מרבית פועלי הבניין היהודיים נהקרה מ צורכה מבהיגה סוציולו־'
— ושוב ,רובם המכריע חיה מבני גית ואישר המחשבה הסוציאליסטית
עמת המזרח — הפכו בשנים האלה המסורתית לא התמודדה עמה .למע-
לקבלנים ,לקבלני־מישנה ולעצמ -שה ,כל ארץ תעשייתית מפוההת
איים ; שחלק מן הפועלים ההקלאיים הפכה היום ילארץ הגירה המושכת
היהודיים הפכו ליזמים חקלאיים ו -אליה המוני פועלים מארצות —
מסחריים .במלים אהרות  :הקליטה קרובות ולא כל כד קרובות — מפג-
החברתית המוצלתת בעיקרה של רות ממנה• פרוליטריון היצוגי זה
הלק ניכר מבני עדות המזרה עפ הוא גם ,במידה מרובה אם כי לא
התפתתות המשק היא המפתה להי־ כלעמת ,פרוליטריון שולי :אין הוא
ווצרותו של הביקוש לעבודה ש־ מתרכז בתעשייה ,זה כור־ההיתוד ה-
איפשר את היקלטותם של הפועליכ מסורתי של הפרוליטדיון ההיסטורי,
הפנימי ,של המאה הי"ט .ניתן למצוא
מן השטהים בכלכלה הישראלית.
מי שמקונן על היעלמותה של הע -אותו במקצועות שוליים — בשירו-
בודה היהודית מענפים מסוימים ב -תים ,בעבודות נקיון ,בבנייז ,בתה־
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בורה הציבורית ,בפקידות הלא־מקצו־
עית הנמוכה.
כר איו לד היום ארץ תעשייתית
מערבית שאין נד .פדוליטריון חיצוני
זה במיממם ניכרים :השוק האי-
רופי המשותף רק מגביר את ניידותו.
באנגליה יש היום קרוב למיליון
מהגרים צבעוניים שאותם אתה מוצא
בעבודות נקיון ,ככרטיפנים ומפעי-
לים ברכבת התחתית ובאוטובוסים,
בדואר ,בסבלות .מי שמתנגד לכני-
סתם לאנגליה אינם הסוציאליסטים,
כי אם הגזענים מסוגו של אנד
פואל .בצרפת יש קרוב למיליון אל־
ג'יראים בתפקידים דומים ,וכיו"ב
מספרים מקבילים בגרמניה )תור-
כים ,ערבים ,יוגוסלאבים ,יוונים(.
קרוב להמישית מאוכלוסייתה של
יפלליי'ן מלדכבת מפלעליפ אלד .שאינם
אזרחים או תושבי קבע.
אין בכוונתי להציג מצב זה כרצוי
או כאידיאלי ,ובוודאי הוא חממה
לבעיות גזעיות ומוסריות המורות:
אך איש אינו טוען כי הוא מצב
בלתי־מוסמ מיסודו או כי ניתן ב-
אמת למנוע אותו .זוהי אהת מתוצ-
אותיה הבלתי נמנעות של ההתפת-
חות הבלתי־שווה בארצות המתקד-
מות והתת־מפותהות ,וההברות התע-
שייתיות נמדדות לא לפי מידת קיו-
מו של פרולטריון היצוני זה אלא
לפי האופן שבו הן מנסות להתמודד
— במישורים כלכליים ,הכרתיים ו-
מוסריים — עם הבעיות שאתגרים
הדשימ אלה מציגים להן.

&& בהיגד ,זו ,הדידת העבודה ה־
 f Jערבית למשק הישראלי ,למרות
שסיבתה המיידית היא מלחמת ששת
הימים ,הרי מבהינתה המיבנית היא
חלק מתופעה אוניברסאלית .לשון
אחרת ,מדובר כאן בתופעה סטרוק-
טוראלית ולא קוניונקטוראלית או
אפיזומת .אליבא דהחברד .הערבית,
אנו ההברה  ,המפותהת הגובלת עמה.
כל עוה היו הגבולות בינינו לבינם
אטומים כפי שהיו לפגי  ,1967כל
עוד היינו אי ,או גיטו ,מנותק ל־
הלוטין מן העולם הסובב אותנו ,לא
יכלו תהליכים אוניברסאליים אלה ל-
פעול אצלנו .מרגע שנפרצו הגבו-
לות והלה הפתיהות ההדדית בינינו
לבין הלק מן ההברה הערבית-פלש-
תינית ,החלו תהליכים אלה לפעול
אצלנו באותה הוקיות שבה פעלו בכל
הברד .מפותחת אחרת הגובלת בחב•
דח מפגרת יותר .לשער שחוקים אלה
לא יפעלו עלינו ,הרי זד .לשקוע ב-
אשליות.
המצג 'יבין  M9ל %967-היה
המצב האנימאל> ביותר מניתו לשער
ביחסים בינינו לגין שמנו הערבים.
מה שאירע לאחר  1967הוא —
פאראדובסאלית ־־־ שהחל להיווצר
מירקם של יחסימ הדומה יותר ל-
יחסי שלום ממה שהיה לפני .1967
המסקנה הנוגעת מנך היא כי ,בי-
סודו של דבר ,געית קיומה של עבו-
דה ערבית במשק הישראלית ,למרות
ששורשיה ההיסטוריים במלחמה,
עצם הסטרוקטורה שלת מבשרת כבר
— אם כי לא נעים לנו לחודוון
בכן — את דמות השלום.
כשיבוא השלום ,אין להעלות על
הדעת כי הגבולות בין ישראל לבין
יהודה ושומרון )בין אם יהזרו הללו
פהות או יותר לשלטון ירדני או
יהוו גרעין ליישות פלשתינית( יהזרו
להיות אטומים כפי שהיו לפני .1967
אין לשער כי אם מהר ייהתם ,ננית,
הסכם שלום בינינו לבין חוסין ,כי
מתנת השלום שניתן לו תהא לפטר
את עשרות אלפי הערבים העובמס
במשק הישראלי :הגדה לא תעמוד
בכד מבהינה כלכלית  anאנו לא
נעמוד ."pa
כשיבוא השלום — ותהא רמתו
המדינית אטד תהא — תרכה ,ולא
תמעמ ,העמדה הערכית בישראל.
אני יודע כי משפט זה יזעזע רבים,
משום שמעולם לא נתנו ברצינות את
דעתנו על מסכת היהסים שברצוננו
לרקום בינינו לבין הערבים .עד כדי
כך האמנו בנצהיות הקונפליקט ,עד
כמ כד היינו טרודים — ובצדק —
בהגנה על עצמנו ,עד כד היינו נתו-
נים להתגוננות על עמדותינו המוס-
ריות והממניות ,עד שלא שיערנו,
בפשטות ,שלום מה פירושו .מתור
דבריו של בן־אהרן על גתליס לוה־
שות" אגי שומע המם" למצב של
שלום הדומה לאטימות המוהלטת ש-
הייתה בינינו לבין שכנינו הערבים
לפני  ,1967כאשר לא היו שוס מג-
עים בין שתי ההברות.
נוסטאלגיה זו אופיינית לרבים פ־
ביניגו ,ודווקא לליברלים ולרגישים
שבקהלנו :זהו ללא ספק מצב קל
יותר מבתינת ההכרעה המוסרית וה-
סוציאלית מאשר המצב שבו שתי ה•
הברות ,היהודית והערבית ,פרוצות
וו לזו .העניין הוא שמצב זה לא
יחזור לעולם .ההסתגרות העצמית ש-
כפה על עצמו היישוב העברי בא"י
המנדטורית — בחלקו של דבר משום
האתגר הערבי ובהלקו של דבר ,אם
כי לא במודע ,מתוך מורשה של
גיטו — עבדה מן העולם• לעולם
אינך טובל פעמיים באותו נהר• אגו
חייבים להתמודד עם מציאות הדשה
זו ,ואת פעמי השלום ניתן למצוא
כבר טמונים בבעיות ההווה.
יחד עם זאת ,הבעיה שהעלה בן•
אהרן היא חריפה ומהותית :אלא,
סאראמכסאלית — עם בוא השלום
נהיה ניצבים בפני אותה בעיה ממש.
שום ההזרה חד־צדדית של שטחים
לא תפתור את הבעיה ,שכן את ה־
שטהים ניתן אזלי להחזיר חמודת
שלום ,אך את הגלגל אי־אפשר להה־
זיר אחורנית .כהברה מסותהת ותע־
שייתית ,השואפת תדיר להעלאת רמת
הייהן של השכבות הנתשלות שבתו-
כה ,אנו מהווים מהזזה מוקד משיכה
לכוה העבודה הערבי :כד היה ,ב-

סופו של דבר ,גם בתקופת המנדט.
שום פתרון פוליטי )אלא אס כן ייכ-
פה עלינו שוב גיטו ,ששלום לא
יביא בכנפיו אד יהווה שואה גם לנו
וגם לשכנינו( — לא יוכל למנוע
זאת .גם אלה המבקשים למצוא סת-
מן של פשרה ושהם מינימאליסטים
מבחינה טריטוריאלית — ואני בוודאי
נמנה עליהם — הייבים להכיר בכד.
לכן הפתרון אינו בהתראה על
" גהלים לוחשות" כי אם במחלצות
להתמודדות עם מצב שבו נכיר כי
דיר קבע יהיה לנו פרוליטריון ערבי
לא מבוטל בקהלנו :החשש כי הוא
יתפוש כל עמדה יצרנית במשק ה־
יהודי אין לו רגליים ; אולם בהיקפו
ובמשמעותו הוא מציב לנו אתגרים
שאין אנו ערוכים לקראתם• איר נש-
לב אותם כאיגלד המקצועי? אין
נהיל עליהם את דיני הקביעות של-
נו? האם תהיה ההסתדרות הסתד-
רות של הפועלים הישראלים בלבד
או שתבטיה את הגנתה המקצועית
גס לפועלים מן השטחים ? הנקים
הסתדרות מקבילה או נקלטם באיגו-
דים המקצועיים הקיימים ? מה יקרה
אם יתרהש ,הלילה ,מיתון בפעילות
הכלכלית והפועלים הערבים יהיו ה-
ראשונים המועמדים לפיטורין ? כי-
צד נבטיה להם שירותים סוציאליים
השווים לאלה הניתנים לאוכלוסיה
הישראלית ,היהודית ברובה ,תוך
התחשבות בשוני במנהגיהם ההכר-
תיים ובמיבנה הפוליטי הלא־ברוד
עמיו והעשוי להישאר לא ברור,
שבו הם נתונים? איד נמנע היווצ-
רות תחושת אדנות ועליונות יהודית
כלפי הערבים המועסקים על ידינו ?
כמלים אחרות ,עלינו להשלים עם
העובדה כי יש לנו כאן עניין עם
תופעת קבע שככל שהיא פרובלימא־
טית וייחודית בהקשרה הישראלי,
הריהי מייצגת תהליכים אוניברסא-
ליים.
מבחינה זו נראה כי בן־אהרן ב-
הצעתו לוויתור חד־צדדי של שטחים
מסוימים איבד את עשתונותיו ,שכן,
לא הכיר בחומרתה ובעומקה האמי-
תי של הבעיה :אנו בראשיתם של
תהליכים מרתיקי לכת שיעצבו יותר
מכל ההצחרות חחגיגיות והתימות על
מסמכים דראמאטיים או דמות חב-
רתנו ויחסנו עם הערבים.
אין זה נאה שאדם יצטט את עצ-
מו ,אך הפעם קשה לי לעמוד בפי-
תוי• במאמר שכתבתי ל"קומנטאמ"
ושפורסם במרץ  1968אמרתי כי יש-
ראל שלפני  1967הסגורה והמםוגרת
מפני מדינות ערב היא ,לטוב או ל-
רע ,דבר שאבד עליו כלה• כדאי ש-
בתחילת  1973נתחיל להכיר ככד•
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גננת הצנזורה
מכאן סלעי מגור של התייקרות ,אינפלציה ופי-
חות « מכאן אימת פינוי וייטנאם והשלכותיה על
ארצות־הברית והקשיחות « של מיטיבינו ניבסון־קיסינ־
גיר כלפי הערבים « מכאן הבהלה לקראת בחירות
ותחרות על אלופים נעגבים  9וחרדה מפני רוחות פרצים
של ממני־עצמם ראשי ערים' חברי הכנסת ושרים לא־
חשובים וחשובים • מכאן פחדי המאבק על כס ראש
ממשלתה החמישי של ישראל הממתינה ® מכאן המתח
הגובר לקראת בחירת נשיא חדש למדינה...
...ובתוך כל אלה ,הבו גודל ,מתאזרת הממשלה •
ומחליטה בי את צנזורת הבמה היא מבטלת !
וכבר רוגשים מיטב מוחות פה ביישוב © ומוכיחים
כי בלי צנזורת־מחזות אל תוהו ואל בוהו שוב נשוב &
ומאיימים עלינו במופעי זימה וריקבון © שכל העם,
שוקק ,יבלע אותם בתיאבון © ומזהירים מפני טומאה
וחטא במלוא גרון © אשר ישחיתו נפש כל בחור וטוב
אשר ילד לתיאטרון & ולא אחד אשר טעם בחו" ל מטעם
תיאטרון חופשי © מחליט כי הוא אינו יפה לזולתו,
אלא רק לו אישית.
ואיו רוגש ואיו פוצה פה ומצפצף © על העולם של
השחיתות הרוחנית אשר אותנו כבר אופף @ אין מי
אשר שואל מדוע משחיתים את תרבותו של האזרח ©
ללא צנזורה בשטפוו מופעי קלוקל בכפר וגס בכרן 0
איך ומדוע משתלטת על הכל תת־התרבות של להקה
צבאית @ ובתיפלויות של חוסר טעם איו אף אמצעי־
תקשורת שאותנו לא מלעיט @ בי פורנוגרפיה יש לא
רק של מיו ואהבה © שבו בבל תחום של חיינו לא
תחסר כל תועבה © ולדורשי צנזורת־תיאטרוו יאה היה
ראוי וגם יאות © לדרוש בראש וראשונה צנזורה על
צביעות.
לבו נשאלת שאלה האיו צנזורת תיאטרון © רק
אמצעי להשקטת מוסר־בליות וזעם וחתו © על חוסר
מעש חיובי בשדה חינוך הדור © ועל אשר מהפגנת
האלימות וחשיפת המין איו בימינו בל מסתור © )מה
גם שאת השפעתם המשחיתה צריך עוד להוכיח או לס-
תור( @ על בו בסוף חשבון מנוס איו מו ההכרה ©
שבצנזורה תרבותית דוגל רק מי שאין אמוו סופי לו
ביכולתו של זולתו לבחור ולהבחין ביו טוב ורע @ ואיו
מחסור במתנדבים בקרב היהודים @ אשר יעוטו למלא
תפקיד גננת תרבותית בגו האזרחיס־הילדים ® אבל אם
יצר האדם רע מנעוריו ומלידה הינו שחור משחור © אז
שום צנזורה קפדנית או מתירה לא תעזור.
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!' יי א הכל רציתי לדעת
 KT1על הדולאר ועל מש-
ברין .אגל מה ש•
//
 */רציתי לדעת -־ לא
התביישתי לשאול את ד"ר
צגי זוסמן ,מנהל מחלקת ה-
מחקר של בנק ישראל ,שיד־
ענותו המעמיקה הוציאה לו
מוגיטין.

ספקולאנטים ,שערי חליפין ,לח-
צים אינפלאציוגיים ,פערים במאזן ה-
תשלומים ,זרימת מטבעות ,לחצים על
השווקים ,פיחות ,ייסוף ,ייקור ,ניוד
מטבעות — צרות נוראות יורדות
על ראשו של האדם בעידן המודרני
ואין הוא מוצא את ידיו ואת רג-
ליו בתוך המהומה הגדולה הזאת.
אין לז ,לאדם ,נרירד ,,אם הלא
מבקש לו מוצא מכל הסבכים האלה,
אלא להזקק לשרותו של המומחה.
ויפר ,יעשה ,אם במחיצת המומחה לא
יעמיד פנים של ידען מופלג ,שאינו
בא אלא להחליף עם המומחה דעות,
אלא יגיד בפשטות :תסלח לי ,מר
זוסמן ,אולי אתה מבין מה קורה ?
מה פתאום הדולאר ,שכל העולם סגד
במשך שנים לחוסנו וכל קופה נת-
ברכה בו ,מתנדנד חלוש ומסכן שכזה
והבנק הגרמני נאלץ לקנות ש ש ה
מ י ל י א ר ד ירוקים שכמותו ,כדי
למנוע התמוטטות מוהלטת שלו ?
ואיך זה שעשרים ושמונה שנים לא-
הד שהמשק הגרמני התמוטט לחלו-
טין ,המארק הוא גיבור שכזה ,שכל
מי שיש לו דולאר בעולם ,רץ למ-
כור אותו ,ואפילו נותנים לו רק
שלושה מארק תמורתו ,או שני
מארק ותשעים פניג — לוקח ומאו-
שר מן העיסקה ? ומה הם ,בכלל,
המשברים התכופים האלה בענייני ה-
כספים ,כל שני וחמישי ?
דיר צבי זוסמן ,צעיר ,מבריק ,יפו־
מ ,הפך בניירותיו ,הזר והפך בהם,
ואמר :כדי לנסות ולפזר את הער-
פל הזה ,צריך להסתכל קצת על
המגמות הפועלות היום ביחסי המס•
הר והכספים הבינלאומיים .בשנים ה-
אחרונות קרה דבר מעניין ,המסביר
במידה רבה מאוד את תכיפות המש-
ברים הכספיים ,שהעולם נתזן בהם:
הל שינוי יסודי בגישה של מעצבי
הכלכלה ככל מנינה ומדינה לבע-
יות של שינויי ש»ר-ד,חליפין .עד לפ-
ני תקלפד ,לא ארוכה ,אדגע־חמש
שנים ,שינוי בשעד־ר/7,לי»ין בעללמ
כולו ,וגם בישראל ,נחשב לאקט
מאוד בלתי פופולארי ,נדיר ,שיש
לנקוט בו רק לעתים .מאוד רחוקות
ויש לנצל לפני־כן את כל האמצ-
עים האחדים ,כדי לפתור בעיות של
פער גדול במאזן־התשלומים )זהו
תפער בין מה שמדינה מוציאה על
יבוא מצרכים ושמתים לביו מה ש-
היא מוכרת למדינות שונות בעולם.
הפער יכול להתבטא בשתי צורות:
עודף גדול כיבוא לעומת היצוא .יש-
ראל היא דוגמה קלאסית לכך :היא
תייבא השנה במיליארד וחמש מאות
מיליון דולאר ,בערך ,יותר משהיא
תייצא .או עודף גדול ביצוא לעומת
היבוא .גרמניה המערבית היא דוג-
מה לפער מסוג זד ,ולכן יש לה
עודפים עצומים שד דולאריס ומט-
בעות אחרים בקופתה — ד.ג ,(.או
כדי לפתור בעיות של חוסר־איזון בין
משק של מדינה אחת לבין משקים
של מדינות אחרות.

בלי דעות קדומות

בשנים האחרונות התגבשה הדעה,
ששימוש בשינוי שער־החליפין )ה-
יחס בין ערכו של מטבע של מדינה
אהת ,לבין ערכו של מטבע של מדי-
נה אחרת — ד.ג (.כאהד מכלי חנשק,
העומדים לרשות קברניטי המשק ,הוא
דבר לגיטימי ,שצריך לשקול אותו
לגופו של עניין ,באופן משוהרר
מדעות קדומות ,מפחדים ,מרתיעות
שונות .פעם בכלל אסור היה להז-
כיר את המלה הזאת בחברה הגונה.
אנתנו עדים ,שתכיפות שינויי השע-
רים הילכת וגדלה ,נעשית ילתר ליל־
תר מושפעת משיקולים כלכליים־מש־
קיים־רציונאליים ופחות ופחות מדעות
קדומות ופהדים ,שאין להם הסבר
הגיוני .זוהי התפתחות היובית מאוד.
היא מתגבשת באיטיות ,אבל היא
השובה מאוד.
— מה כאן מוכי פל־כך ,ד"ד זוב־
מן ,שפפסרי מטבע ממלאים את כי-
סיהם והעולם כולו מתוח ושרי חוץ
וכפפיפ רצים ממקום למקום ?
שינוי שערי חליפין הוא חיובי כל־
כך ,מפני שהוא מונע את הצורך
להשתמש באמצעים אחרים ,דראס-
טיים הרבה יותר ,כדי להתגבר על
הוסר שיווי־משקל של משק מסויים,
כמו יצירת אבטלה בקנה מידה גדול,
או מיתון קיצוני כפעילות המשקית.
שינוי שער ההליפין מאפשר למשקים
להתפחה במהירות ,במצב של קרוב
לתעסוקה מלאה .ופעילות משקית
גבוהה ,תוך תיקון עיוותים על־ידי
שינזי שעדי חליפין .ישנה ,כמובן,
התופעה השלילית של ניצול המשב-
רים האלה על־ידי סוחרים זריזים .זה
אולי בלתי צודק ,אבל ברור להלו־
טין :ברגע ששינויים בשערי התלי־
פין נעשים מתוך שיקולים רציונא-
ליים ובהתחשב בבעיות משקיות ,אזי
את השינויים האלה אפשר לצפות
מראש .וזה מה שעושים סוחרי המט-
בע :הם עושים הערכות מצב של
משק ושל מטבע ואינם מתקשים,
מתיר העיון הזה ,להגיע למסקנה,
שצפוי חוסר משקל ,ושהתגובה עליו
תהיה ,או יבולה להיות ,פיחות הדו־
לאד ,או ייסוף המארק או היאן ה-
יפאני ,בהשוואה לערד הדולאר .כל

אדם ,שמבין בכלכלה ,מ היה לו
להסתכל במסמכים הגלויים ,שמפר-
סמים האמריקנים על הגרעין הגדול
במאזן המסחרי שלהם עם הגרמנים
והיפאנים ,כד להגיע למסקנה ,כי
כדי לתקן את הפער הזה במאזן,
יהיה הכרח או לפחת את הדולאר או
לייסף את המארק והיאן היפאני ,כדי
שסתורות אמריקניות בשווקי גרמניה
ויפאן יחיו יותר זולות וסחורות יפא־
ניות וגרמניות בשווקי ארה"ב — יו-
תר יקרות.
וכאשר שינויי שער מבוססים על
שיקולים רציונאליים ,שאפשר לחזו-
תם מראש — אפשר גם להשפיע על
התהליך חזה ולחחיש אותו .אס זור-
קים לשווקי הכספים בגרמניה וביפאן
מיליארדי דולאדים ,גורמים באופן
טבעי ירידת ערך הדולאר .אז מת-
הילים לפעול אותם שיקולים רציו-
נאליים ,כפי שהסוחרים שיערו והע-
ריכו .מבחינתם התוצאה היא ,אי־
פוא ,גריפת הון-עתק .אבל מבחינת
יחסי המסחר הבינלאומיים ואיזון ה-
משקים — שינוי שעד־החליפין הוא
תוצאה היובית בהחלט ,המאפשרת
להתגבר על קשיים ,בלי ליצור אב-
טלה ומיתון בהתפתחות המשק.
כל עוד היה שינוי שערי החליפין
תהליך בלתי רציונאלי — היה קשה
יותר לחזות אותו.
לזה יש להוסיף עוד התפתחות
חשובה :נוצר שוק כספים עצום־
ממדים ,שבו נעים מטבעות שונים
בכמויות גדולות .חלה ליבראליזאציה
ניכרת במסחר במטבעות ,לאחר ש-
במדינות רבות הוסרו חומות הפי-
קוח על מטבע חוץ .כך אפשר למ-
כור ולקנות כמויות גדולות של מט-
בע .סכומי ענק ,בסכומים של עש-
רות מיליארדים ,עוברים תוך תקופה
קצרה ממטבע למטבע .עד שהממ-
שלות מחליטות על שינוי בשער־הח־
ליפין — וזה בכל אופן תהליך ,שנמ-
שך זמן מסויים — מצליחים הסו-
הרים לבצע עיסקות ,המבטיחות להם
רווחים גבוהים .אילו היו עושים זאת
כתגובח מיידית ,מפחתים את הדולאר
וגורמים ייסוף המארק והיאן יותר
מהד ,היו תופעות רבות של מסהר
והתעשרות ספקולאטיווית נמנעות.
— מניין נובע העניין ,שיש לגר•
מכים ,וגפ ליפאניכ ,עניין ממדרגה
ראשונה ,לשמור על ערד הדולאר ה?
אמריקני ? הרי אין להעלות על מ-
דעת ,שזה נובע מיו/כי ידידות כלבד ?

הפונדול השלט של משברי הבספיפ בעןלמ הוא ,שכל המעכעומ *היו
ניידימ ,ללא שערי  ,חליפין קנזעיט ,ויחוא עליהם הבלליט המקזבליפ
של היצע וביקוש @ פיחות הדולאד הוא פמהן זמגי ןצפ1יים משברי
בספים נוספים © דווקא משום שישראל היא קטגה ופעולותיה אמן
חורצות את גורל המסחר הבינלאומי ,אנחגו יבולים לנקו? 1מדיניות
יותר עצמאית מאשר המעצמות @ תהיה הסטה של היבוא שלנו
מארצות שבהן פיחות הדולאר ייקר את המוצרים ,לארצות שבהן לא
תהיה התיקרות  #צפוי שיפור קטן במאזן התשלומים שלנו ®
למרוח שהחזקנו את רוב יתרות מסבע חוץ שלנו ,שהגיעו למיליארד
ומאה מיליון דולאר ,במארקים  -בנק ישראל הפסיד מהפיחות,
אבל המשק הישראלי הרוויח  #הטלה מסים עקיפים נוספים צריבה
לספוג מהציבור  300-3מיליון לירות נוספות @ יש לדחות לזמן אחר
 soאחוז מן ההקלות במס הכנסה ,שלפי התכנית חשבו להנהיגן מאפריל
בחזרה לאדה"ב ,אבל בטווה הקצר
זהו נטל ,המכביד על מאזן התש-
לומים האמריקני ,מגדיל את הגרעון
האמריקני ופוגע במעמד הדיולאר.
במידה מסויימת זהו באמת המוזר
במשבר האחרון .קצב האינפלאציה ב־
ארה"ב הוא ,באמת ,כמחצית מהקצב
באירופה .חשבו ,שיש סיכוי שה-
משק האמריקני יחזיר לעצמו את

צפויים משברים

— האפ משברים כאלה ,דוגמת י ה-
אחרון; צפוייפ שוב כזמן הקרוב,
והאפ ישנה איזו שיטה ,שאתה בבור,
כי אפ ינקמו בה ,יימנעו משברים
נוכפימ ?
כן ,משברים כאלה צפויים .הפתרון
שהושג •אינו אלא לטווח קצר .הפת-
רון — וזאת מבינים היום בעולם הג-
דול — הוא ניוד כל המטבעות הבינ-
לאומיים ההשובים .נגיע לזה ,שנס-
תכל על שער ההליפין של המטבעות,
כאחד המחירים כמשק הבינלאומי,
כמו חיטה או סוכר או נפט .לשום
מהבע לא יהיה ערך קבוע ועומד.
זה יהיה כמו רמת המחירים הפנימית
בתוך המדינית .הפתרון המוחלט יהיה:

עולם ,שבו כל שערי החליפין נתו-
נים לתנודות תכופות הרבה יותר,
המושפעות מההערכות לגבי סיכויי
המשק של כל ארץ להתגבר על
חוסר איזון ועל גרעון במאזן התש-
לומים .ההתערבות חממלכתית בשער
החליפין ובשווי המטבע ביתס למט-
בעות אהמם ,תהיה פחותה בהרבה.
הספקולאנטים לא יוכלו יותר לסחור
עם הממשלות .הס יצטרכו לסחור בי-
נם לבין עצמם .ואז יהיו כאלה שיר-
וויחו .ולעומתם אחרים יפסידו .בכל
שוק ,בכל משק ,ישנם שמרוויחים ו-
ישנם שמפסידים .אלה הם כללי הבור-
סה .לא יצליחו להדביק את ההפ-
סדים לממשלות או לבנקים המר־
כויימ.
העולם לא יעבור בקלות לשערים
ניידים .זה יכול להמשך עשור או
שניים .אבל אין ספק ,שזהו הפת-
רון .כבר היום מתגשם חלק מהפת-
רון הזה ,על־ידי כך שמטבעות כמו
הלירה שטרלינג ,מאן ,הלירטה ה-
איטלקית ,הפראנק השווייצי ,נעשו
מטבעות ניידים".
"
עכשיו ,אנחנו והעולפ .י הטיפה
—
הקטנה כתור ריפ הגדול והמורכב

הזה .אולי כשאלת פתיחה :ישרא־
לי ,העוזב היום את המדינה לטיול,
יבול ליטול עמו גפ מאה לירות
ישראליות ,מלבד ההקצבה במטבע
זר .מה הוא יבול לעשות בבשף ה-
ישראלי הזה כד'מ־לאדן ?

הל"י בחו"ל

הוא יבול להחליף את הכסף למט-
בע אחר ,למרות שהלידה הישראלית
אינה מטבע בינלאומי . ,הנסחר ב-
שוק הבינלאומי .אבל הוא יכול לחה־
ליף את הכסף הזה בבנק או • אצל
הלפן .הוא יקבל תמורה לפי ערך
הלירה הנקוב ,פחות או יותר .הלפן
כזה לא יהיה להוט להחליף לך לי-
רות ישראליות למטבעות אחרים ,לא
מפני שהלידה היא חזקה או הלשה,
מייצגת משק הזק או רופף ,אלא בגלל
הממדים הקטנים שלגו .הוא הדין
במטבעות של הרבה ארצות קטנות,
שאינם נסחרים בעולם .החלפן לא
יידע מה לעשות בלירות הישרא-
ליות ,כי קונים לא יבקשו לקנות
אצלו את המטבע שלנו .החלפן לא
ירצה להשאר תקוע עם הלירות של-
נו .אצלנו התיירים אינם יבולים

הגרמנימ הגנו
על עצמם

לא ,בוודאי שלא .העניין שלהם ני־
בע מאינטרס ממלכתי מובהק של בע-
יות המשק שלהם .ברגע שיש פי-
תות המלאה — התוצאה שלו היא
ייסוף המארק .כל שינוי בשער־הה־
ליפין של הדולאר פירושו שינוי ב-
שער החליפין של המארק ביחס ל־
דולאר! ואם האמריקנים יפעלו כאן
ללא הידברות עם הגרמנים ,התוצאה
מבחינתם של הגרמנים תהיה הוזלה
ניכרת — לפי שעור הפיחות של ה־
דולאר — בסחורות היצוא האמריק-
ניות ,לעומת התייקרות ניכרת בסחו-
רות היצוא הגרמניות .יש ,איפוא ,ל-
גרמנים ,ולכל מדינה אחרת ,עניין
להידבר עם האמריקנים על קביעת
שינוי שער באותם הגבולות ,שלא
יפגעו במשק הגרמני ובסיכויי היצוא
שלו — פגיעה בשיעור כזה ,שקשה
להסתדר אתו .ביהסיס בין מדינות
אדירות כאלו ,אי-אפשר לדבר כלל
על מעשה הד־צמי ,שאין לו השפעה
עצומה גם על הצד השני .הגרמנים
פעלו כפי שפעלו ,קודפ־כל כדי להגן
על עצמם.
— נניח שהגרמנים לא היו עושים
מאומה לשמירה על ערכו של הרו־
לאד ומניחים לו להידרדר ,נניח עד
לשפל של שניים והצי מארק לדולאר.
האש פירוש הדכד היה ,בי השחו-
רות הגרמניות היו מתייהדות כשעור
כיה ,עד כי השוק האמריקני היה
נחפפ בפניהן ז
ברור ,כי הגרמנים אינם יבולים
לתת לדברים להתפתח כך .ידיזד.
כזאת בערך הדולאר ,שהצד השני
שלד ,הוא עלייה מקבילה בערך ה-
מארק — שהרי שער־החליפין הוא
היחס בין שני מטבעות — היתד ,גור-
מת קשיים גדולים מאוד למשק הגר-
מני וליצוא שלו .הוא הדין ביחס
ליפאנים ,שאצלם פעל האינטרס ה-
משקי שלהם ,כדי לא לפגוע באפ-
שרויות ההתחרות של המוצרים ה־
יפאניים בשוק האמריקני :וברור ,כי
עלייה גדולה של ערך היאן בהשוואה
לידידת הדילאר ,כרוכה עמה הסכ-
נה ,שהמוצר היפאני יאבד את כושר
התחרות שלו.

הסיבות לירידת
הדולאד

— מה ,ככל אופן ,קדה לו לדולאר,
שכך נידרדר ?
ישנם כמה גורמים .זהו תהליך ממו-
שך .הירידה הזאת משקפת גפ ירי-
דה בכושר התחרות של המשק האמ-
ריקני בהשוואה למשק חאירופי ,ביחוד
הגרמני ,והיפאני .הם הצליהו לער-
ער את המעמד המונופוליסטי ,שה-
משק האמריקני נהנה ממנו זמן רב,
בתהום האלקטרוניקה והרכב .גם מל-
חמותיה של ארה"ב והצבא הגדול ,ש-
היא מהזיקה באירופה ,והסיוע הרב
של ארה"ב לארצות העולם ,הוסיפו
מעמסה כבדה על מאזן התשלומים
של המשק האמריקני .לזה יש להו-
סיף את ההשקעות העצומות של חב-
רות אמריקניות באירופה .בטווח הא-
רוך ,כאשר ההשקעות האלו יניבו פי-
מת ,ייווצר האיזון וכסף רב יזרום
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להכניס לארץ כמויות גדולות של
לירות ,ואז השאלה היא ,מי יבקש
לרכוש אצל החלפן הזה לירות יש-
ראליות דווקא.
— מהי המשמעות מבחינתנו ,טבחי-
;ת המשק והבספיפ שלנו ,מפיחות
הדולאר בעשרה אחוזיפ ? זה טוב
ליהודים ,רע ליהודים ,או כלתי
חשובי
אנחנו ,כמדינות קטנות אתרות ,נמ-
צאים כאן בצד והמשק שלנו מושפע
רק באופן שולי ועקיף ממה שקו-
רה .אנהנו משק קטן ומה שנעשה
אינו משפיע על המשק הבינלאומי.
— אולי דווקא זה נותן לנו כושר
תימרון יותר רהב משיש למדינות
האדירות ?
בדיוק! זה באמת נותן לנו כושר•
תימרון יותר גדול .המדינות הגדו-
לות מחוייבות לשקול כל צעד שלהן
בהיקף בינלאומי ,מתוך התחשבות בכל
ההשלכות והתוצאות שלו .אנחנו ,הו-
איל ואנו בשוליים ,קטנים ,פטורים
מההתחייבות הזאת ,אנהנו יכולים
לנקוט מדיניות עצמאית ,בגלל חיות-
נו פחות משולבים במשק הבינ-
לאומי.

הולכים עפ הדולאר

— טת נותן לנו מרחב התימרון
הזה באזפן ממשי ?
אנחנו לקחנו טרמפ על הפיחות
של הדולאר האמריקני .ארה"ב היא
השותף הכלכלי הבודד ,שאתו יש לנו
היחפים הכלכליים ההדוקים ביותר.
עשרים אחווים מהסחורות שלנו באות
מארה"ב .ואם נצרף לזה את היבוא
הבטתוני — האחוז הזה הוא הר-
בה יותר גדול .היבוא שלנו מארה"ב
ומאנגליה ,שגם בה לא יחולו שינויים
במחירים ,מגיע ל־ 50אחוזים בערך.
במערכת זאת של קשרים הדוקים,
זה טבעי ,שבמקרה כזה "נתפוס" טרמפ
על הדולאר האמריקני .המטבע שלנו,
ערכו נקוב בדולארים .לכן נפלה ה•
החלטה שאין לנו כאן מה להגיב
ולשנות .באופן טבעי אנחנו הול-
כים עם הדולאד .ארה"ב היא פארטנר
חשוב מאוד במסחר שלנו ,אבל אנח-
נו פארטנר קטן מאוד במסחר של
ארה"ב.
עכשיו כך :רוב היבוא לארה"כ
יתייקר כתוצאה מפיהות הדולאר ,כי
בכך התייקרו המטבעות של יפאן ושל
גרמניה .היבוא מישראל לארה"ב —
לא יתייקר .ואילו אצלנו — היבוא
מארה"ב ומאנגליה — אותם חמישים
אחוזים שלנו — לא יתייקר כלל
בגלל פיחות הדולאר .באופן טבעי
אני רואה אפשרות של הסטת היבוא
שלנו מארצות ,שמשם יתייקרו הסהו־
רות ,אל הארצות ,שמשם לא ית-
ייקרו.
— ישנה כאן ,נדמה לי ,איזו סתי-
רה כלכלית :מעתה יש לנו עניין
ל ק נ ו ת ממדינות ,שלא הושפעו
מפיחות הדולאר ,אבל יש לנו עניין
ימ כ ו ר למדינות ,שהושפעו ממנו,
כי הרי כך נקבל יותר לירות ,כעד
אותה במות של סחורות...
זה נכון .אין כאן סתירה .אלה
הם כללי המשק .לקנות יש לנו באמת
עניין מאותן ארצות ,ששם הפיחות
לא ייקר את הסחורות ,ולמכור יש
לנו עניין לאותן ארצות ,שהיה ייסוף
בערר המטבע שלהן ,ולקבל תמורת
מתורתנו יותר לירות .רבע מהמכוניות
שלנו אנהנו מייבאים מגרמניה ועוד
כ־ 13אחוזים מצרפת .במספרים עגו-
לים — כ־ 40אחוזים מיבוא המכוניות
וההלפים לישראל באים מגרמניה ומ-
צרפת .היתר — מאנגליה ,איטליה,
שוודיה ,ארה"ב ויפאן .זו תהיה תגו-
בה טבעית ,שמשקל היבוא של רכב
לישראל ,מן הארצות ששם המכוניות
לא יתייקרו ,יעלה לעומת משקל ה-
יבוא מהארצות ,שהמהירים בהן ית־
ייקרו .הוא הדין ביחס לכל סוגי ה-
מוצרים .זחו כלל מסחרי מששת ימי
המסחר בין חבריות :לקנות בזול —
למכור ביוקר .מבחינה ' משקית -
זה צריך להיות אחד הלקחים הכל-
כליים שלנו .ברור שהרווהיות של
היצואן לארצות ,ששם היה ייסוף
לערך המטבע ,כמל גרמניה ,תעלה.
כי היצואן יקבל היום יותר לירות
ישראליות בעד בל מארק.
— אפ היחפ ,מבחינתנו ,בין הת-
ייקרות היפוא לאדן לבין התייקרות
היצוא מן הארץ ,יהיה לטובת ה-
יצוא ,האפ טמון כבד סיכוי לשיפור
מאזן התשלומיפ שלנו?
כן ,תהיה ,לדעתי ,השתפרות מסו־
יימת ,אבל לא בקגה־מידה רציני.
היבוא לארץ קצת יתייקר ,היצוא
יהיה? יותר כדאי ,וזה יביא לשי-
פור קטן במאזן התשלומים .מחירי
היבוא ,בממוצע ,יתייקרו בערך ב־
שלושה־ארבעה? אחוזים .לעומת זאת
תהיה עלייה ברווחיות היצוא בגבו-
לות של ארבעה־המישה אחוזים ,וזה
יכול לתת שיפור קטן במאזן ה-
תשלומים.
— האב המצב ווהדש ייכול לשפר
את .כושר התחרות שלנו בשומץ ה-
עולם ,ביחפ לארצות ,שמוצריהן יד .־
ייקרו עתה י

איו קשר ביו
והפיחות
האינפלציה
המכ-
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במידה קטנה .כי הרי בתוך
לול הגדול אנחנו גורם קטן ,וחוץ
מזה ,גם לנו יש הבעיות של המשק
שלנו ובחנאיפ של אינפלאציה ,המו-
צר שלנו הולך ומתייקר ,מסיבות ש-
אינן קשורות בסיהות הדולאר .כל
התייקרות של המוצרים שלנו מאזנת,
לשלילה מבחינתנו ,את התייקרות
המוצרים ,שהושפעו מפיהלת הדולאר
ומ"םוף מטבעות אחרים.
י — ביצר תשפיע התייקרות היבוא

לישראל על הטמיריפ בארץ ועל התה-
ליך האינפלאציוגי ז
ההשפעה תהיה קטנה מאוד .אם
נגיד שמשקל היבוא במוצרים שאנה"
נו צורכים ,הוא כ־ 35אהוזיפ ,אז
ההשפעה של עיהות הדולאר היא
בערך אהוז ,עד אהוז ;חצי .זוהי הש-
פעת מאוד הלשה ,הבעייה ,העומדת
היום לפני המשק הישראלי בכל הומ־
רתה וחריפותה ,אינה מניעת התייקרות
כתוצאה מפיחות הדולאר ,אלא מלחמה
בכל האמצעים נגד ההתייקרות של
מוצרינו ,הנגרמת על־ידי תהליכים
אינפלאציונייס ישראליים ,שאין להם
כל קשר עם פיחות הדולאר .הפיחות
לא יגדיל כאופן מיוהד את אמצעי
התשלום שבימ הציבור .גם הגידול
ביתרות מטבע חוץ שלנו לא יהיה
גדול .ולכן ,האינפלאציה תיבלם ל-
מסגרת מתקבלת על הדעת או תש-
תולל ,אם נניח לה להשתולל ,כמעט
בלי קשר עם הפיחות של הדולאר.
— לפני שנברר את האמצעים נגד
האינפלאציה ,רציתי עור לשאול
אותך :הנבון הוא שבנק ישראל הח-
זיק את רוב יתדות מטבע החוץ שלו
כמארקיפ ושכתוצאה מהפיחות הרוויח
הבנק עשרות מיליוני י דולאריפ ,או
אפילו למעלה ממאה מיליון וולאר,
בהתחשב בכך שהיתרות הגיעו למי-
ליארד ומאה מיליון דולאר?
נכון הוא שהחזקנו את ההלק ה-
עיקרי של היתרות במארקים .אבל
הבנק ה פ ס י ד כתוצאה מפיהות דר
דולאד וייסוף ערך המארק בהשוואה
אליו.
— הפשיר? החזיק בטארקיפ ו?
הבכיר ?
כן ,זה נשמע מוזר ,אבל זה נכון.
המשק הלאומי הרוויח מהפיחות בג-
לל היתרות הגדולות במארקים .הבנק
הפסיד ,כי חלק גדול מאוד מהמאר־
קים שהחזיק הם פקדונות של  .מקב-
לי פיצויים מגרמניה ולגביהם ־ ההת-
חייבויות שלנו גדלו מאוד ,כתוצאה
משינוי היהס שבין הדולאר והמארק.
וההתחייבויות האלו גרמו .לבנק הפסד.
זה היה ,איפוא ,טוב למשק-הישרא־
לי ורע לבנק ישראל .אבל זה בסדר,
כי אנחנו פועלים לפי צורכי המשק
הישראלי ולא לפי טובת 'הנונק.
— ברור ,בי הפיחות כדולאר חיובי
כיותר .למקבלי הפיצויים .'.עצ ,58ש־
יקבלו בעד המארק שלהם יותר זיי־
רות...
בההלט .לבעלי הפקדונות נגרם רווח
ניכר כתוצאח מפיחות הדולאר ועליית
ערך המארק.

הקפאת ניירות ערר

— אתה אומר שלא • הפיחות יש•
כיע על ? המשק הישראלי באו-
פן יבודי ,אלא .האפשרות לבלזפ את
האינפלאציה .מה אתה מציע לעשות ?
אנחנו פועלים בענייו זר .מאמצע
השנה שעברה ? .חלק מהפעולות שננ-
קטו כבר נותנות תוצאות .אנחנו
צפויים לההלשת הלחצים האינשלא־
ציוניים .אני מאמין שהפעולות יתנו
תוצאות טובות .עלינו להמשיך במדי-
ניות מוניטארית י מרסנת ,שתגביל עוד
יותר את האשראי במשק ,בנק יש-
ראל מהמיר עתה מאוד עם הבנ-
קים המסחריים בתקנות הנזילות. .פי-
רוש הדבר הוא ,שבידי הציבור יהיה
פחות אשראי בנקאי ,פחות כסף ופ-
חות יצר קנייה ואפשרויות קנייח.
אנחנו בפתח של תקופה ,שהמשק עו-
בר מאשראי לכל דיכפין ,לאשראי
הרבה יותר סלקטיווי.
אנו מהוייבים להמשיך במדיניות
של ספיגת כספים מידי 'הציבור .ה-
צירוף הזה של הגבלת האשראי ,יהד
עם ספיגת כספים והתלשה מסויימת
בזרימת מטבע זר. ,ששטף את המדי-
נה בתקופה האחרונה — צריך ויכול
לבלום את האינפלאציה.. .
— באשר אתה מדבר• • על ספיגה
נושפת של כשף מידי הציבור ,האפ
אתה מתכוון למפיפ עקיפיפ :ושפיפ
או למלוות הוכה ?
י אסור ' ללכת' רק .באמצעי אהד .צריך
.לשלב כמה אמצעים :גם מסים עקי-
פים נוספים ,גם אי ־ ב י צ ו ע
מלוא הרפורמה במס־הכנסה ,מאפריל
 ,1973וגם מכירת ניירות־ערך והק-
פאת הלק מהם ,אינני הושב שיש
צורך כצעדים דראסטיים .אס נלד
בכיוון הזה ,נצמצם את אמצעי התש-
לום .אבל זה עדיין לא פוחד את
הבעייחישל עליות שכר ומחירים.
־ -זה כדיוק רציתי לשאול אותך :
משיפ עקיפיפ פידושפ עליית
מהירי המוצרים ; עלייה בזאת מעו-
דדת תביעות שנר ומשבדיפ ג־
משק העבודה .היכן המוצא ?
כאשר הצלהנו להתגבר על ההר-
חבה המוניטארית ,יש ערר רב ל-
שמירה על תוספות שכר מבוקרות ועל
מחירים .אינני מתכוון למסים עקי-
פים דראסטיים .אני מתכוון לספוג
בדדך  -זאון כשלוש מאות מיליון לי-
רית לשנה .זד .אינו סכום ,שמעודד
משברים במערכת •השכר והעבודה.
— איזה הלק מהרפורמה המוצעת
 casהגנבה אתת מציע לא לקייפ,
החל מאפריל השנה ז
כחמישים אחוזים מההקלות אני
מציע לדחות בשלב זה לזמן אחר.
לאמור :האזרה יקבל רק חמישים
אחוזים מההקלות — השנה .וישנה
האפשרות לתת את כל ההקלה ,אכל
חמישים אחוזים ממנה באגרות חוב,
שחפרעון שלחן יידהה לזמן אהד.

 Sמנחם בגין

קלפים ,גחלים או מולדת
א.

 ?%ימים אלה ,ערב צאתה של ראש
*? הממשלה לוושינגטון ,נערך בארץ
ישראל מרוץ מיוהד במינו .שרי המרי-
"' ומנהיגיה מתהרים איש,ברעהו ,מי
מהם מוכן לוותר יותר לתובעי הכל.
אפילו על ירושלים הורמה היד .לפי
עדותם .של עיתונאים ,אמר להם מר יג-
אל אלון ,כי ,בתנאים מסרימים ,יהיה
צורר לגלות נכונות למסור הלק מן
העיר העתיקה לשליטתו של הוסיין .סגן
ראש הממשלה הכהיש ,על ידי דוברו,
את הידיעה שפורסמה .אין זה מתסקי־
דנו האזרהי להיות להוקריס ולקיים עי-
מות בין השר וכבודו ,לבין אנשי שיחו.
אם מר אלון אנלר את הדברים ,אשר
פורסמו בשמו ,אולי אפשר לראות ב'
הכהשתו הפומבית הרטה על השמעתם י
לבעל התכניות פתרונים.
בינתיים ,נתבונן במה שאמר מר
אלון בפומבי ,במפורש .על פי דבריו,
הכלולים בהכהשתו ,הוא מציע ,כי ב-
מקומות הקדושים בירושלים ,יינתן
מעמד לממלכת ירדן כנציגת העולם ה-
ערבי .עלינו לפענח מיד את הצופן ה-
משרדי .הכוונה היא ,כי לחוסיין ושלי-
חיו יימסר הפיקוה על בתי התפילה ה-
מוסלמיים אשר על הר הבית .הצעה
כזו עומדת בסתירה מוחלטת לריבונות
האומה על ירושלים ,בעיר שחוברה לה
יחדיו .על מעמדם המיוהד של המקו-
מות הקדושים ,לבני דתות שונות ,דו-
בר הרבה מאז תום מלחמת ששת ה-
ימים .תמיד צויין ,כי הפיקוח הישיר
עליהם יופקד ,על פי חחלטתנו ,בידי
נציגי דתות ,לא בידי שליחי מדינות.
זו גם היתה עמדתה המסורתית של ה-
ציונות ,כפי שביטאוה ,כל אחד בתקו־
פתו ,הרצל וז'כוטינסקי .ההבדל בין
גלה שסוכם ,בשעתו ,בממשלה לבין מה
שמציע עתה סגן ראש הממשלה ,הוא
מהותי ומכריע .זהו הבדל בין פיקוחו
של שלטון נכרי ,בניגוד לריבונות הל-
אומית ,לבין ניהול דתי ,תחת הריבונות
הזאת .לפיכך ,יש לראות גם את הוד-
עתו הרשמית של שר החינוך בחומרה
רבה.
זכורני ,לפני המש שנים ,קיימתי
שיהה בהשתתפותו של שגרירנו ב-
וושינגטון ,עם מדינאי אמריקני .הוא
עורר את בעיית ירושלים .הצעתו הי-
תד ,,כי ניתן לחופיין מעמד דתי־
"
כמובן ,כי
מינהלי" בעיר .השיבותי לו,
ירושלים אוהדה בריבונותנו ,ובזאת היא
תהיה לעולמים .איש שיהנו הנכבד
שאל ,מדוע לא ניראה בהוסיין ,ל־
צורך הסדר מוסכם בירושלים ,את נצי-
גם של המוסלמים .כיהודי השיבותי,
בין השאר ,בשאלה :האם הוסיין הוא
כליף ז מי מינה אותו לדוברם של כל
המוסלמים ? או אולי יהיה זה מלך
ערב הסעודית ; שאלני ,בנימה פשר-
נית ,מארחנו דם־המעלה .לא הסתרתי
את פליאתי לעצם השאלה .פייסל הס-
עודי יפרוש שלטונו ,בעקבות מלחמת
ששת הימים ,ממכה עד ...לירושלים.
'סיפקו אם ז'ול ורן היה מפוגל להעלות
י על דמיונו המצאה שכזו.
מסתבר ,כי אפילו דוברה של מע-
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המירוץ בין שרי הממשלה לבין
מזכיר ה"הסתדרות /,מי יוותר
יותר עם נסיעת גולדה לאח־דב
צמה גדולה לא היה בטוה ,מי צריך
לייצג את העולם המוסלמי בירושלים:
האם נכדו של עבדאללה ,או בנו של
איבן־סעוד ,הוא האיש ? אבל מר אלון
הוא היודע :הנציג המוסמך של העולם
הערבי )!( הלא הוא הוםייו ,כי לכך
מינהו סגן ראש ממשלת ישראל.

ב.

מוסמך ,למנוע את קיומה של הגדולה
במצוות .זו סלקציה  :וזה חטאה.
מר אבן תקף גט את מר דיין על
הצעתו שלפיד .ייקבע בהסכם עם
חופיין ,כי ליחידות צבאנו יותר להי-
כנס לשכם ,או לגינין ,כדי ,כשעת
הצורך ,להשליט בהן סדר• שום מדי-
נה ,טען שר החוץ ,לא תסכים כך
להגביל את ריבונותה .זוהי דאגתו ;
ריבונותו של שליט זר בערי ארץ
ישראל צריכה להיות מוחלטת .אחרת
לגמרי היא דאגתנו .אפ שר הבטחון
הג'־ש הצעה כזו — לגו לא נודע עליה
אלא מפיו של עמיתו — יש למחות
בידו• מה פירושה של רשות מוסמכת
להיכנס לשכם ולג'נין ? אנו עומדים
בהן; ערי ארץ ישראל הן ,ביפו או
בעפללה .־\,ת ד'עהלזקת הזאת יש לפ-
תור על פי הזכות והתבונה כאחת.
לא נצא מערי ארצנו ; ממילא ,לא
יהיה צורך לשוב ולהיכנס אליהן.

ף&מרוץ הוותרנות הכמו־מאראתוני,
*? אין ,כמובן ,שר חחוץ יכול להי-
שאר מאחורי מר אלון ,או כל שד
אחר .מה שר הבטחון ,מר דייו ,אומר,
כי יש לאפשר לבני ישראל להתנחל
בכל חלקי ארץ ישראל ,קם נגדו מר
אבן ומסביר לציונים מארצות חוץ,
בי זוהי דרך קיצונית ,לא פכירה,
ואילו המתינות הנבונה מחייבת הת־
יישבות סלקטיבית• במלים אחרות,
יש לסגור אזורים מסויימיס של
הארץ בפני יישובם על ידי יהודים.
כזה צריך להיות הפירוש ,הקרוי
מוסמך ,של הציונות בשנות ה־0ד.
ף* ה אומרים ,בעצם הימים האלה,
שר־החוץ רגיל לציין ,כי הוא מייצג *"אוייבינו ? נמסור את רשות הדי-
את המדיניות המוסמכת של הממשלה .בור ,לפני בולם ,למלך המתינות
אזרחי ישראל מניחים ,בוודאי ,כי קווי הערבית• לפני שבועיים פרסם הופיין
ה יסוד לתכנית הממשלה קובעים מדי -מאמר על מחצית העמוד של ה-
ניות זו.
אם כך ,הם עשויים להתבונן " טיימס" הלונדוני .לורד קאדאדון,
במסמך הידוע ולמצוא בו סעיף ,לפיו המבקר ,כאורח ,גם בשכם ,נתן ל-
יש להחיש את הקמתן של היאחזויות מאמר זה כינויי התפעלות ,שאינם
כטהוניות והתנחלויות קבע ,כפריות ראויים כלל למסורת ההתאפקות ה-
ועירוניות ,על אדמת המולדת .יכול אנגלית :גדול ,היסטורי .יורשה לי
אני להעיד לפניהם ,כי כאשר נכתבו לומר ,כי החיבור המלכותי הוא ארוך;
מלים
אלו ,בדצמבר  ,1969הכוונה בינו לביו עשיית היסטוריה ,איו אלא
היתד .לאו דווקא לגוש דן .אחת ה-
דמיונו של מנסה ההחלטה ,הידועה
לכוונתו,
הבולטות
הוכחות
לכיוונו,
או
במספרה .242
של אותו סעיף ,היתד .הסתייגותה של
י הציבור שלנו צריך לשים לב .לעיקר,
מפ"ם ממנו ...כ ל'
שאר הסיעות ,המיו -הוא נמצא בפיםקה הבאה של המאמר
צגות בממשלה ,אשר הגדולה בהן היא האנטי־היסטומ:
ההוץ,
סיעתו של שר
סמכו ידיהן
"גמרץ  1972הצעתי להקים את
עליו .מהי ,איפוא ,המדיניות המוסמכת הממלכה הערבית המאוחדת ,מורכבת
בשטח חחתנחלות ,
מפלסטיין וג'ורדן .ביסודה ,כוונת
שר ההון מפרש אותה בעזרת ה -תבניתי לפדרציה של שתי מדינות,
תיבה :סלקטיבית .היא מעוררת הד שוות מגוזינה פוליטית ,במסגרת
מימים עברו .עליה סלקטיבית היתד ,ממשל מרכזי .המדינה הפלסטינית
הסיסמא .חלחלה תאחז בנו ,בזכרנו היתה מורגגת ממה שמקובל לקרוא
את אשר היא עוללה לנו .הסיסמא הגדה המערבית ,והמדינה של ג'ורזץ,
הזאת דחתה לא רק את הגאולה לעם ,ממה שידוע בגדה המזוחית• »סף
אלא גם את ההצלה לרבים מבניו .על אלה ,קבעה ה8דיו«ה נלל ה-
היום אין עוד סלקציה בעליה' לארץ מאפשר לצרף אליה שטחי פלסטיין,
ציון וירושלים ; אך את מקומה יורשת אשר יתכן שישובו אל פיקוחה המדי-
ההתיישבות הסלקטיבית ,על אדמת ני .אף על בי שלא ניתנה הגדרה
1
המולדת .מצוות "שוב ארץ ישראל נוספת לשטחים אלה ,הוי כמיוחד
שקולה כנגד כל המצוות ' .כך לימדונו התכוונתי לגאזה".
יוצא ,מעבר לכל פירוש מפוקפק.
רבותינו .אך שר החוץ מציע ,באורח
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כי המהולל ברודפי השלום הערבים,
תובע מישראל ,תמורת הכרתו רבת
ההשיבות בזכות קיומה מאהורי גבו-
"
ירושלים המזדהית,
לות בטוהים" ,את
את יהודה ,את שומרון ,את עזה ,והוא
משאיר לעצמו אופציה פתוחה לשטחים
נוספים שישובו" אל הפדרציד ,דו־
הנדחית "שלו .בינתיים ,הוא מתכוון
במיוחד" ,אך לא בלבד ,להבל עזה.
" אין להכחיש ,כי על אף גילויי
ההתפשטות של תקפן מובס ,של פולש
מגורש ,הצליה הוסיין להטעות אפילו
תומכים יהודיים של מדינת ישדאל,
כפי שלורד גודמן ,סיר מרכוס זיף
וסיד זיגמונט וורבורג הציגו את עצ-
מם ,באגרתם המשותפת ,לפני עורך
ה"טיימם" .בשמונה בפברואר ,הגיבו
נכבמנו על תכניות השלום החוסייניות
בזו הלשון:
"היינו רוצים לציין את הרושם
העמוק ,אשר עשה עלינו מאמרו של
המלך חוסיין בגליון מיום ה־ 3ב-
פברואר .במונחים הפשוטים ביותר,
הודעתו של המלך ,ני גם מצרים וגם
ירדן מקבלות לא דק את נוכחותה
של ישראל אלא של ישראל מות־
חמת או סגורה ,מאחודי )enclosed
 (behindגבולות בטוחים ומוכרים,
נראית גמגטיתה לחלוטין את כל
הדרוש להשכנת שלום במזרח ה-
תיכון".
האם תומכינו הנכבדים קראו את כל
מאמרו "ההיסטורי" של חוסיין ; או
אולי הם 'היים תהת הרושם ,כי זהו
כל הדרוש לישראל ? אל להם להתפלא,
אם ,למהרת היום ,פנה אליהם מיופה־
הכוה המצרי ,שוב מעל עמודי ה־
"טיימס" ,בקריאה הזקה ,כי יפעילו
את השפעתם על ממשלת ישראל,
יניעוה לסגת לקווי ה־ 4ביוני ,1967
ושלום על המזרח התיכון.
עתה נטה אוזן קשבת למה שאומרים
המצרים .ביום ,ששלושת היהודים
הנכבדים מלונדון ,הביעו את התפע-
לותם מן הנכונות הירדנית־מצרית לע-
שות שלום עם ישראל ,פירסם ה־
"טיימס" בניו־יורק הערכת כתבו על
העמדה הננקטת בקהיר .אלה דבריו:
תביעתה של מצרים להחזרת כל
"שטחה אינה חדשה ; החידוש הוא
בכך ,שיותר משקיפים מערביים שוכ-
נעו ,כי זו אינה עמדה למשא ומתן
בלבד אלא תביעה שאין להמעיטה
)(irreducible demand
גם ממוסקבה הגיע ,ב־ 11בפברואר,
קולה של התביעה ,שאינה ניתנת ל-
המעטה .מי שמכונה הקיסיננ'ר המצרי,
חאפט' איסמעיל ,שוהת עם גרומיקו
ונתקבל על ידי ברז'נייב .שני הצדדים
הדגישו ,בהודעה עתונאית משותפת,
את ההכרח שבנסיגת הכוחות היש-
"ראליים מכל האדמות שנכבשו בשנת
 1967ובהבטחת הזכויות הלגיטימיות
של העם הפלסטיני ,כשני תנאים יסו-
דיים לחשכנת שלום קבוע וצודק ב-
מורה התיכון".
מול תביעות אלו של האדיבים ותו-
מכיהם ,עולה מישראל ,ומגיע לבל
בירה בעולם ,במערב ובמזרח ,קול
רשמי מישראל .על זאת וכזאת כבר
וויתרנו ; נגזור ,גגזור ; אנו רוצים
בנסיגה  :אנו מצפים לחלוקה מחדש
של ארץ ישראל .כך הם משרטטים,
ראש הממשלה ותבריה ,את מפת הווי-
תורים ,מתוך התחרות גלויה ,מי מוכן
להוסיף עליה כהנה וכהנה.

 Mתוך מרוץ הוותרנות קפץ מזכירה
 rהכללי של ההסתדרות ,ומיד הקדים
את הבריו למפלגה ,במספר אמות .מר
בןיאהרן מציע ,כי נהיה נכונים לנטישה
הד־צדדית ,ריבונית להלוטין ,של שטחי
ארץ ישראל .נימוקיו משולבים הם,
בטחוני ,מוסרי והכרתי .הראשון עדיין
לא יצא מן הכוח אל הפועל .הגחלים
לוחשות ; להבה אין .אבל — בבוא
היום" .כד מתנבא בפומבי ,בתבונה
ובאחריות ,גם באזני הערבים ,המזכ"ל
של הסתדרות העובדים בארץ ישראל.
מסתבר ,כי נימוקו המכריע הוא
דווקא החברתי .מי שקרא ,או שמע,
את דבריו של מר בן אהרן ,מקבל
רושם ,כי שנתו נודדת בלילות מנקיפת
מצפונו המארכפיסטי .הציונות ,אמר,
נבנית מניצולה של עבודה ערבית,
ואילו הציונות העובדת תמיד פסלה
דרך בנייה זו.
הגיעה השעה להשיב גם לטענה זו
של יוזמי החלוקה מהדש של ארץ
ישראל המערבית .צר לי ,אך חובתי
לומר ,כי מקורה היא הצביעות ,ה-
אופיינית לסוציאליזם בימינו.
יריבות אידיאית ,או מדינית ,לעולם
לא תניענו להתעלם מאמת היסטורית.
התנועה הפוציאליסטית עשתה רבות,
בקרב עמים שונים ,כדי להרים אביון,
להעלות דל .אין אדם צריך להיות
סוציאליסט ,כדי להכיר בכך; מספיק,
אם ינהג ביושר .אבל בתקופתנו היתה
הצביעות מנת חלקו של המחנה הסוצי-
אליסטי :כדי להודות בכך ,יכול אדם
להיות סוציאליסט ,אם ינהג ביושר.
היהודים ,אומר לנז המטיף המרכ־
ביטטי ,בורהים מעבודת כפים .המושג
של בריתה ,בהקשר זה; מטעה בתכלית.
יש בו מן חקיטרוג העצמי ,שאין לו
כל הצדקה .האמת .החברתית היא ,כי
בעידן הטכנולוגיה ,המתפתחת בלא
הרף ,קיימת נטיה בקרב האנושות
כולה להשתחרר מן העבודה ,שהיתה
בעבד מפרכת ,אך לא מפרנסת ,כדי
להגיע לעבודה מפרנסת ,שאינה מפ-
רכת .תנועה ,המנסה לעצור בעד הת-
פתחות זו ,היא ,במלוא משמעות ה-
מושג ,ריאקציונית :גם לא יהיה ב-
כוחה לחסום את הזרם הכלל־אנושי
האדיר .יחד עם זה יש משהו דוחה
בעובדה ,כי לעבודת כפיים בזיעת
אפיים ,מטיפים אלה ,אשר נטשוה לפני
עשרות כשנים; יש גס רושם חזק,
כי אין הס מדגישים שוס צורך נפשי
לשוב אליה .הטפה זו מזכירה את ה-
שיר המפורסם על עם עבדים זמזי
רעב ,המושר בפי עתירי נכסים ,ב-
התלהבות נעורים ,הבאה לחפות על
כפילות הזמזנה.

@ ח»»ם הדצוג

^ ,סיכוט עבודתו של
|ך* עתון בישראל לאחר
תקופה מסויימת נז-
111
*"? 8כרי ,0מטבע הדב-
ריט ,גאספקטימ רגיס של ה-
עבודה היומיומית ושל השל־
3ותיה 0על החברה במדינה.
הצנזורה הצבאית היא הלק של חיי
העתון הישראלי ,אך בשטחים שונים
של חיי המדינה השכילה החברה ה-
ישראלית בדרד הפרגמטית המיוחדת
לד .להגיע לסינתזה אשר בדרך כלל
עונה על שתי בעיות עיקריות :שמירה
על בטחון המדינה מחד והקפדה על
חופש הביטוי וחופש העתונות מאידך.
הצנזורה פעלת תחילה לפי החוקים
המנדטוריים ,ללא התחשבות מיוחדת
בעתונות וללא התייעצות אתה .אולם
ברור היה ,כי לא לעד אפשר להפעיל
הוקים אלה ללא שיתוף מלא ומרצון
של העתונות .מה גם ,שברור היה
בימיה הראשונים של המדינה כי ה־
עתונות מעונייגת בשמירה על הבטחון
לא פחות מכל גורם אתר .כאשר בשלב
מסויים הוצע לעתונות לקבל את ה-
אחריות על הצנזורה הצבאית ,נבהלה
מכך ,כי הששה מפני האחריות שבכך.
נפל בגורלי ,כמי שכיהן אז כראש
מחלקת המודיעין במטה הכללי )עברו
שנים בטרם קיבל המודיעין בצה"ל
מעמד של אגף( ,בשנה הראשונה של
המדינה ,לנהל את המשא־ומתן עם
ועדת העורכים על הסכם אשר הפך
את העתונות לשותף בנושא הצנזורה.
זכורני ,כי את הבעיה הצגתי לפני
ועדת העורכים בפגישה במשרדי אגו-
דת העתונאים ששכנו בשדרות רוט-
שילד  27בתל־אביב .שיתפתי את ה-
עורכים בתהליד המחקר במחלקת ה-
מודיעין אשר הביא אותנו לגילוי ה-
מערך של הצבא המצרי אשר התקדם
לאורך החוף והגיע לאזור אשדוד.
הראיתי להם ,איזה תפקיד מרכזי נ־
סיענוח המערך המצרי על־ידי המו־
מעין הישראלי היד ,לעתונות המצרית,
ובעיקר לכתבה מצולמת תמימה נ־
שבועיו מצרי.

$
ך* תוצאה של המשא־ומתן אשר ד.ת־
 Jנהל בין המטה הכללי ובין ועדת
העורכים חתמתי בשם המטה הכללי
על הסכם עם הוועדה ב־ 23בדצמבר

הערבים מן השטחים" עושים את
המלאכה "
הקשה ; אם לא נחלק את
ארץ ישראל ,הם יהיו לנו כשואבי
מים והוטבי עצים .כך מזהירנו המאר־
בסיסט האורתודוכסי ,בעל הרגיש ב-
מצפונים .יסלת נא לנו :אף זו צביעות,
מדוע יהודי ,העומד על הפיגום ,אינו
מוכרז על ידך כהוטב עצים ; ואילו
ערבי ,העוסק בבנייה ,נקרא בפיך
שואב מים י שניהם עובדים ,בונים.
מדוע הינך מפלה ביניהם ,מן הבחינה
הקשה ביותר ,המוסרית ? כל בוקר
הננו רואים יהודים ,עובדים בניקוי
הרחובות של ערינו .שכרם ,לכל ה-
דעות ,אינו רב .האם בשם הגבעוני
נקרא להם ז
תושבי ארץ ישראל הערבים עובדים,
משתכרים ,מעלים את רמת מחייתן
של משפתותיהם .במה סותרת התפתחות
זו את הקידמה החברתית ,את המצפון
האנושי ? נהפוך הוא .רע היה ,אילו
הערבים ,היושבים בערי ארצנו ,היו
מהוסרי עבודה ,רעבים ללהם  :מדינת
היהודים ,צריכה לעשות צדק עם בל
תושביה .אבל אם הם מועסקים בעבודה
מפרנסת ,על מה נזדעק המצפון הסו-
ציאליסטי ? גם מר בן אהרן חייב
)המשך בעמוד (26

עברו .אין כל ספק ,כי מאז מלהטת
 ,1949אשר קבע בין היתר כי "",הצנ-
ששת הימים ניתנת ההקלה ההכרתית
זורה מבוססת על שיתוף־פעולה מלא
והתת־הכרתית במצבנו הבטהוני או-
בין שלטונות הצבא ובין העתונות
תותיה .פעם פעל הקל מריק" כעין
לשם השגת המטרה ...הצנזורה מש-
"
תת־הכרתית אצלנו .ידיעות
צנזורה
משת מדריך לעתונות בכיוון המטרה
על היישובים לאורד הקו הירוק" היו
הזאת ..,אין הצנזורה הלה על עניינים
"
מסווגות כסוד צבאי — וזה כלל ל-
פוליטיים.''...
עיתים ישובים גדולים כגון ירושלים
הוקמה ועדה המורכבת מ נציג הצי-
בור ,נציג הצבא ונציג העתונות לשם הבירה .לא אחת צצז אז בעיות כאשד
לגבול כין צנזורה צבאית ופוליטית.
יעוץ בענייני הצנזורה .ועדה זו פו-
היום הגבול הוא צבאי טהור ,גדרד
עלת ,למעשה ,כעין בית־משפט בנושא
כלל ,והניגודים שצצו בעבר בנושא
הצנזורה .ב־ 1951הל שינוי בהפכם,
עת סוכם שהחלטת הוועדה פת־אהד זד ,לפחות נעלמו .היום מורגש הרבה
מחייבת ואילו במקרה של ההלטד ,ב -ילתר הלפ'ש בפדסלם נלשאיפ זנכאייפ,
רוב קזלזת יכלל הרמטב"ל לקבל •את •אם נשפלט לפי האעשרליזת הניתנות
החלטת המיעוט אחר ששמע את נציג לכתבים בנושאים צבאיים שוגים .ה-
צבא הרבה יותר פתוח לפני העתוגות
העתון.
הישראלית והורה ,עד שלעיתים ממה
בשנת  1966חל עוד שינוי בהפכם.
שבנושא זה יש פעם כפעם מקום
הותר לפרסם פרשנות בנושאים צב-
איים במידה שאי־אפשר ללמוד על ליתר הקפדה.
אולם ,כאמור ,הרחקת הקו הירוק"
מטרות צבאיות מאותה פרשנות .ה-
"
סעיף שלפיו יכול הדמטכ"ל להחליט כקו צבאי חוללה שינוי יטומ מאוד
במחשבה ובתת־ההכרה של הצגור ה-
בהתאם למיעוט הופעל רק פעמיים
ישראלי ,והדבר בא לימ ביפוי ב-
במשך השנים.
שטחים רבים ושונים של ההכרח ש-
הצנזורה הצבאית מופעלת בעיקר
לנושאים כגון מערך הכוחות לנו .לעיתים אני חושב ,כי אנו מקב-
ביחס
של צה"ל ,סוגי הציוד ואופיו  ,ידיעות לים את המצב חנוכהי כמובן מאליו
ותמיהני אם למרות כל הוויכוהיס
על רכש ומגעים צבאיים מיוחדים.
והדיבורים הנשמעים כיום בדבר ויתור
הצנזור מופעל בנוסף לנושאים האלה
על השטחים ,מסוגל העם בישראל ל-
עליידי תקנות הנובעות מתקנות לשעת
הרום  ,1945אשר אושרו על־ידי ועדת חזור ,מחשבתית אפילו ,ל"קו הירוק".
חוץ ובטחון ,לגבי ענייני נפט ,דיוני
ועדת שרים לענייני בטחון ,ועליה.
בנושאים אלה פועל הצנזור במסגרת
ך• שוני הפסיכולוגי שאירע בעם
תקנות ולא במסגרת תפקידו כצנזוד
"
' משתקף יותר מכל בצנזורה .התהלי-
צבאי.
כים נובעים ,כמובן ,גם מאופי השל-
לא
אופי הצנזורה הצבאית משקף
טון .לכל שלטון ושלטון הדגשים ר
מעט ־את גישת הרמטכ"לים בתקו-
ייחוד משלו .אמנם ,צה"ל היום פתוה
פות השונות לפרסומת צבאית .היו הרבה יותר מבעבר לפני הציבור,
רמטכ"לימ שהקפידו בצורה חמורה אולם לא בכל השטתים רצוי התהליך
ביותר ; היו שהקפידו פחות ואפילו היו הזה .אחת מתופעות־הלוואי הבלתי־
מעוניינים לפתוח יותר את צה"ל לפני
בריאות היא התעסקות העתונות של
הצבור .היו שראו פרסום תקלה כלשהי
ימינו בתוכניות הפוליטיות־לעתיד של
בטחונית
במערכה הצבאית כפגיעה
אלופים הנמצאים בשירות.
ו היו שגישתם היתד ,יותר ליברלית.
זו תופעה חמורה ומסוכנת ,שאין
אולם בכל המקרים שימשה העתו־
לה קשר לצנזורה ,אלא להתקרבות
נות ,באמצעות ועדת הצנזורה ,גורם
הרבה שחלה בין הדרג הפוליטי לדרג
משגיח ,מתריע וחולק והתוצאה היתד,,
הצבאי־מבצעי .בזמן כהונתו של דוד
בדרך כלל ,הרבה יותר טובה מאשר
בן־גוריון כשר הבטחון לא הופיעו
ניתן לצפות .ציין פעם עתונאי צרפתי
לובשי מדים בישיבות ממשלה פרע
שבדק את הנושא בארץ  :לא קיימת
למקרים ספורים .בדאגו להפרדה מוה־
צנזורה רשמית בצרפת ,אולם אמצעי
התקשורת בצרפת הם לעיתים פחית לטת בנושא זה ייצג הוא ורק הוא
חופשיים מאשר עמיתיהם בישראל .את הנושא הבטחוגי במסגרות אלח.
לעיתים רחוקות היו אנשי צבא מו-
ואכן ,במשך השנים הפכה ועדת הצנ-
זורה לקבוצה היושבת סביכ שולחן פיעים בוועדת חוץ ובטהון ,או בוועדת
הכספים ואילו בממשלה כמעט לא
אחד ודנה בבעיה משותפת' ,תחת לייצג
שני גורמים מושגים משני עברי זכור מקרה כזה .בשנים האהרונות
הפך המגע בין הדרג הפוליטי בישי-
מתרס.
בות ממשלה ובוועדות הכנסת לבין
הפיקוד הצבאי העליון לעניין יומיומי
וחופשי מאוד .נראה ,כי החפרדח ה-
מוחלטת שנשמרה בזמנו של דוד בז־
י" ,פני עשר שנים היתה התנגדות
גוריו! בין השירות הצבאי לבין ההת-
* ב מכון העתונות הבינלאומי" ל-
עסקות בנושאים פוליטיים מיטשטשת
ערוך "יעיכת המועצה בישראל ,מפני
והולכת כתוצאה של השינוי היסודי
שישראל היא מדינה שבה נהוגה צנ-
שחל בשנים האחרונות ,שלפיו מייצג
זורה צבאית .בסופו של דבר שיכנעו הקצין ־מקצועי את נושא הצבא ב-
העתונאים הישראליים את עמיתיהם
פורומים אזרהייס במקום שד הבטהון
וישיבת המועצה נתקיימה בישראל .כבעבר.
כראש אגף המודיעין הופעתי לפני
לא :ראה לי ,כי יש לצנזורה חלק
הפורום הבינלאומי הנכבד הוה בתל־
כלשהו בנושא זה .התפתחות זו היא
אביב והצגתי לפניו את הבעיה הבט־
פונקציה של השוני המהותי באמרה,
חונית שלנו.
שיא כתוצאת הרהקת "הקו הירוק".
זכורני את הבעת פניהם הנדהמת
אולם כמו בצנזורה ,כן גם בנושא זה,
של הנוכחים עת ישבו באולם שקט
סבורני כי לעיתים אנו נוטים ,כמנ-
בתל־אביב ,כאשר פתחתי את דירי
הגנו ,לעבור מקיצוניות לקיצוניות ו-
בהודעה כי הפגישה שלנו מתקיימת
"
תותחים של מדינה הנמצאת התפתחות זו טעונה מזמן לזמן גמקח
בטווח
במצב מלחמח אתנו" .תיאור עבודת מחודשת.
ה־
הליקויים
כל
עם
ושילוב
הצנזורה
וועדת
הצנזורה
שכל אחד יכול
עתונות בפעולה זו שיכנע אותם ,כי להצביע עליהם בנושא הצנזורה ה-
אין להם פה ענ־ין עם מדינה המ -צבאית ,דומני כי מבט כולל על ה-
טילה סתם צנזורה  ,וכי הצנזורה ה-
נושא ,על רקע המציאות הבז ענית
מופעלת היא פרי המציאות הבטחונית
של מדינת ישראל ,יוכיח כי גם *שטח
הישראלית,
זה ,כבשטחים רבים אחרים» ,צאה
מי שעוקב אחר הפרסום הצבאי ישראל סינתזה משלה ,שהיא תרבותיה
בעתון של ימינו אלה יכול להבחין ומועילה ,תוך שמירה ,בדרד כלל ,על
בשינוי מהותי לעומת המצב בשנים זכויות האזרח.
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מאת אהרן דולב
& 30י בשגתיימ גפגע שר
^
H־™ בישראל גמאונת דר•
 j slכיס .השר ,מר ישראל
גלילי* הועבר לגית•
ההזלים "אסף הת8א" —
יחידת האיש3וז הסמובת 3מ-
מי למקוט התאונה .רופא*
»ית החוליה "אסף הרו9א",
המכניס את מקוט־עבודתט ג•
תואר " מעברה' /זאת ןציגוו
מאושפזיהט — ישראל ה-
"
שניה' /אמט מורגליס גטיפול
באישיות השוגה .מר גלילי
מקק לטיפול אורטופדי .אותה
עת עדיין לא הוקמה גגית ה•
הוליט המהלקה האורטופדית
החדשה ,וה" אורטופדית" ה"
ישגה שכבת גביתן מוזגה ,ספק
צריף רעוע ,פמרגית גיהני
"אסף הרופא".
לבל יהוש השר במה שחש בך
תמותה רגיל כל ימות השנה —
ביצעה הנהלת בית־ההוליס תרגיל־
הטעייה .מר גלילי ,למרות היותו
חולה א ורטופדי" ,הועבר להדר מ-
"שופץ במהלקה אחרת ,וד"ר אקסר,
ראש המחלקה האורטופדית ,הטרית
עצמו לשם ,כמ לטפל בשר.
בשבוע שעבר גזכרו רופאי "אסף־
הרופא" באפיזודה המגוחכת הזאת.
הם הבינו ,כי הזדמגות־פז ,שנת-
גלגלה לידיהם — מהמצה ,והשיקול
למנת מן השר את אי-הנעימות",
שהיא מנת־הלקו של "האזרח הקטן
— היה שיקול מוטעה .אילמלא הי
יהס המיוהד ,שבו זכה השר גלילי,
הוא היה הש על בשרו את מצוקתו
של כל מתאשפז הסר־ייהופ .קרוב
לוודאי שהיה מרים קול צעקה ,וב-
כר היה עושה את מלאכתם של
רופאים וחולים.

שוחרר
מ"...תל־השומר"
בנימה אירונית סיפרו הרופאים :

משהחלימ השר זיצא את בית-ההו"
לים אסף־הרופא" — פירסמו העתו־
נים" ,כי מר גלילי שוהרד מ...תל־
השומר :עד כדי נד לא תיאר ל-
עצמו "
איש ,ששר בישראל עלול ל-
התאשפז ב'אסף הרופא'''...
גםיון ההידברות הראשון עם מש־
רד-הבמאות בסוגיית אסף הרופא",
"
בינואר  .1972אותו
נעשה צוד ב־3
יום שיגר ראש עירית ראשון־לציון,
מד הנגיד .גיבשטיין ,את המכתב אל
שר הבריאות ,מר ויקטור שם־טוב,
גו נאמר:
בשם עטיתי ראשי הערים לוד,
"
רמלה ורחובות ובשמי ,הנני מתכבד
לבקש את כבוד השר הנכבד לקבוע
לנו מועד לפגישה בענין בי"ה אסף־
הרופא ,ובעיקר הצורר כהרהבתו.
אודה עכור קביעת מועד קרוב".
הרקע לפנייתו של מר גיבשטיין
אל שר הבריאות — טעון הבהרה.
סיפר מר גיבשטיין " :היוזמה לכד
באה לא רק כתוצאה מן המצוקה
שבה נתנסו תושבי האיזור הנז-
קקים לאישפת ,אלא גם כתוצאה
מפניית מספר רופאים מנהלי מה-
לקות בבית־ההולים ,שהביעו לפנינו
דאגה מן ההזנחה ומן הההדפה ה-
מתמדת של תנאי האישפוז ,והעלו
רעיון :ש'אסף־הרופא' יאומץ על
ידי ראשון־לציון ותוד כד תיבדק
האפשרות להבדו אל העיר באמ-
צעות כביש קצר וישיר".
גם יוזמה זו טעונה הבהרה:
אסף הרופא" ,על  700מקומות ה-
"אישפוז בו ,הוא בית החולים ה-
שלישי בגודלו בישראל ,המשרת
אוכלוסייה בת רבע מיליון נפש.

הרופאים
חיפשו
"גב'../
רופאיו טוענים ,כי

מבחינת פי־
תוהו ,ציודו ,מיכשודו והתשתית ה-
פיזית הירודה שלו ,מצוי אסף־
"
שרותי ה־
הרופא* בתהתית טבלת
אישפוז בישראל .בין הגורמים ה־

השמלשלוה המאוועות שהביאו למו־י של ווטאי ג»וו החולים המשהו
אועלוסיה של יגע מיליון נפש ® ואש עיחימ יאשמ־לציון ק31ל
על ההעלמוה וסחבה ,נעוד ששר הבריאות ?ווען כי גיבשע"ן
המגהג מסות-הזז ומכתביו היו רצופים איומים  #מעשה גשר
גלילי שנרפא ב"אסף הרופא" ופורסם כי שוחרר מ^תל-השומד"

אביג וגוש דן ,ורק אז נוכל לרכז
את כל מאמצינו להשלמת תכנית
האב של 'אסף הרופא' .דיר ל.
ולדמן ,שהוא מ"מ ראש יהידת ה-
תכנון במשרדנו ,מרכז את הצוות
העוסק בתכנית אב ל'אסף־הדופא',
'שמואל הרופא' ו'באר־יעקב' .אנו
מקבלים בברכה ומעודדים את ה-
עניין שמגלה רשות עירונית בפיתוה
שרות בריאות בתהומה .נודיעך עם
סיום עבודת הצוות".

הבטחה שלא קןריימה

חדר"תתאוששות דמוי צימק» :פי«ומ איימת ,,מתאושעים" מניתמי

3ימ החוליפ "אסף.חמ«א".
המכתב הרשום אל שר הבריאות מכתב של מד גיגשטיין היה אלטגט
בו ביום השיב מר גיבשטיין:
שבא נשלה ב־ 31בדצמבר ,אשתקד" :צר של איום".
" הריני מאשר קבלת מכתבך,
יש לציין בצער ,כי שר־הבמאות
לי שלא ניתן לקבוע עימד פנישה
בעקבות איום להגיש בגת נגד מג־
על ולא ארתיב את הדיבור .בלי מז -לא דייק בדברי תגובתו ,לא בעניין
כ"ל משרד הבריאות,
השיב
שלא מציין ב -כירים ובלי מזכירות ,אבקשד להשיב הגסות והאיום ,ולא בקשר לאי־
פגיותי בעבר .ובכן ,אגי
צער — ובעדיגות רבה — כי פרוס' לי ,אם נכון אתה להיפגש אתי "...ידיעתו את נושא המון .את מכתבו
הפגישה עם שר הבריאות נקבעה הראשון מה 3-בינואר  ,1972גיסה
!פדה לא קיים הבטתתו .מכתכך
אינו ל־ 1בפברואר ,ונתקיימה לפני שבו -מר גיבשטיין בנימוס ואדיבות ל-
י יכול לכסות על כך .מכתבך גם לא
השיב על שאלות .אני מוכן להבטיח עיים ,בלשכת שר הבריאות בתל -מופת" ...הנני מתמכר' /כתב'% ,
לך שהברי ,ראשי הרשויות המקו -אביב .לאחר שנה תמימה של דהיות גקש את ככור חשד הנככר לקבוע
מיות הסמוכות לבית־החולים ואני ,והתחמקויות ,יכול ,היה מר גיבשטיי? לנו מועד לפנישד .פעניין פיידחוליפ
לא נרפה מהעניין ובקרוב תשמע לתאר באזני השר .את פרשת מצו' -אסף־תרופא'"...
קתם וקיפוחס של רבע מיליון אזר־
על הפגישה אמר עוד מר שם־
מאיתני' .העתקים  :לשר
למנכ"ל ולראשי הרשויות .הבריאות ,הים ,מחמת שרותי בריאות ואישפוז טוב " :לא מצא הן בעיגי ,שראש
מר גיבשטיין ועמיתיו ראשי הר .ירודים ,ולתבוע היערכות מהירה ל -העיר אמר ,שרק אפ מקימים שע-
שויות ,אכן לא הידסו :רציתי לה -שיפור המצב.
רוריות אפשר להשיג משהו".
מר גיבשטיין איננו היהיד הסבור
שר הבריאות ,מר ויקטור שם־
גיע אל שר הבריאות "מה
שיותר טוב ,נפגע מסיגנונו התקיף של ראש כך .גם מנהלי המתלקות ב אסף ה-
מחר ,כדי לספר לו על
הבטתות העיר והפגישה " התפוצצה".
רופא" משוכנעים ,כי בלי "סקנדלים
שלא קויימו ,על פניות ומכתבים
ועדת־פעולה ,מורכבת מששה רופ -אי־אפשר להשיג דבר במשרד ה-
שלא נעני ועל קיפאון גמור ב'אסף־
הרופא' ,לעומת מצוקה זסבל נוכרים אים ,מנהלי מתלקות ב אסף־המ־ בריאות .עובדה :בשבוע שעבר אמר
"
מסויימות בפגי -הבר ועדת־הפעולד ,של רופאי " אסף
פא" ,שתלו תקוות
והולכים".
שה ,הכריזו על מרי ופתתו במאבק הרופא" ,מנהל המחלקה הפנימית ,'s
אבל שר הבריאות לא היה להוט
ד"ר י .גלבוע :מה שאנהנו ,הרופ-
ציבורי
במשרד־הבריאות.
נלוי
"
הבונקר התתיקרקעי שאליו יירמ גהתחלונ מארס ,נועי במקורו לשמש כחדר־גיתוח לשעת־חרום .הוא יוכל ביותר להאזין .פרשת הנסיונות מצד
על מה שהתרחש באותה פגישה ,אים ,עשינו
עכשו — זו כבר מהפ-
 30אחוז מן הנזקקים לניתוח ג אסף-הרופא" .הנהלת בית-חחילים מודאגת" :עוד לא ניסינו לנתה מר גיבשטיין,
אזרהים ,כמייצגם של רבע קיימות גירסותיהס של ה"ד ,שם־ כה גדולה .אילו היינו עושים סקנ-
לשמש יק
"
מיליון
להתקבל אצל שר
גיוון שחדרי הני תוח הקיימים עומדים 3סננת !זונמוטטומ.
דלים לפני שנים — אז ,לפתות,
8גונקר" .הצורן לרדזג לבונקר התעורר
הבריאות — ולעומתה פרשת הדהיות טוב וגיבשטיין.
בסוף שנות ה־ 70היה יכול להיות
משניים בתשיבותם למצבו הכללי עם השר :רצוי" ,כתב ,ש לפגישה האולטימטום — משמע ב־ 3באוק -והחתחמקויות מצד השר ומשרדו,
לנו בית־הולים מודרני".
הירוד ,הם מצביעים גם על אב -עם השר "
יוזמן גס מנכ"ל "המשרד ,טובר  ,'72קיבל סוף טוף מר גי3־ עשויים למלא עמודים שלמים.
מר שם־טוב התאונן עוד ,כי ל-
שטיין ,םימן־חיימ כלשהו מהנהלת
הרי תמצית הדברים.
סורד מוגיציפאלי־מיגהלי :כבית־הו־ כדי שהפגישה תהיה תכליתית".
השלכותיהם
למרות פרשת נםיונות שנמשכה אחר שסיים מר גיבשטיין את הר-
לים שלישי בגודלו בישראל ,כפוף
נקבע מועד לפגישה ה־ 27בפב -משרד הבריאות .ד"ר אורי י .פרנד ,הציבוריות מדברות בעד עצמן :
שנה שלמה — ואשר בה נוסו כל צאת דבמו — הוא החל להפסיק
אסף־הדופא" לתחום השיפוט של רואר  ,1972עם פרופ' פדה ,בלעדי עוזר רפואי ראשי למנכ"ל ,כותב:
במחצית נובמבר מתקשרת מזכי -השיטות והאמצעים _ להיפגש עם אותי וזו היתה "גסות-רוה" .לפיכן,
"
רשות מקומית זעירה :המועצה ה -שר הבריאות .פרופ' פדה קיבל את "פרופ' פדה ביקשני ל השיבך על רתי של מר גיבשטיין ,גב' שושנה מר שם-טוב לדיון במצבו של בית־ אמר השר לראש העיר ,כי " פגישה
מקומית באר־יעקב ,וזאת למרות ה"ה גיבשטיין ואת ראש עירית לוד ,מכתבך מ־ 25בספטמבר בנושא בית־ רפפורט ,אל הנהלת משרד הבריאות ההולים " אסף־הרופא" — טען מר זו עלולה להסתיים טרם זמנה" .ראש
היותו מופקד על פמפרייה המכי -מר צבי איצקוביץ ,בלשכתו בירו -החולים 'אסף־הרופא' .משרד הברי -בירושלים ,ומבקשת מן המזכירה ,שם־טוב ,כי הופתע מעצם העלאת
העיר שאל את השר _ האם אתה
"
אות עוסק עתה בשלבים
לה ארבע רשויות עירוגיות גדולות שלים.
הסופיים גב' אראלה הדר ,להעביר השיהה " אסף הרופא" כנושא לדיון בפגי -מאיים עלי ז" השר
השיב" :תוכל
כדאשון־לציון ,רחובות ,רמלה ולוד.
צרי-
" הפגישה עם פרופ' פדה ,סיפר של תכנון כוללני של שרותי ה -אל שר הבריאות .גב' הדר אינה שתו עם מר גיבשטיין :היינו
להבין זאת כד" .ראש העיר קם
"
בתחום השיפוט של באר־יעקב מ -מד גיבשטיין ,התנהלה בנימה א ופ -בריאות לא וכלוסייה .תכנית זו כו -ממלאת אחר המבוקש ואף משיבה כים לשוהח על אגמי החימצון בחו -ממקומו ופנה אל הדלת' ואז נפרד
האיש-
השאר,
בין
ללת,
יהידות
את
הב-
בשלילה
הבריאות
משרד
צויים שני בתי חולים גדולים נוס-
ראש
לבקשת
מנכ"ל
העיר,
טימית.
ראשון־לציון,
לות
כי
ולא ידוע לי כלל מעליו השר בנימת איום  :עוד תל-
"
פים " :שמואל הרופא" ו"תולי נפש" .טיח ,פרוגראמה' מוכנה ל,אפף ה -פוז .במסגרת זו כבר דנו בכית -ייקבע מועד לפגישה בין השר ל -על 'אסף הרופא' " — אמר.
מד לדבר עם שר
בישראל".
מ־
געלם
לא
הרופא'.
ההולים
'אסף
היתד.
בינו•
ה-
סידרה
;
הודשים
ארבעה
תוך
תור
רופא',
שלמה של הת־
הרופאים ,הטוענים ,כי משרד
מר שם-טוב נשאל ,אם אין הוא
"
בריאות מתכהש ,שיטתית ,לתביעו -שנה והצי _ תכנית מוכנה לבית־ עיניד שתכנית אב של בית־החולים המקויות" ,מספר מר גיבשטיין " ,אד סבור ,כי מתובתו של משרד ממ-
התדש,
שהיא
למרות
הרופא'
'אסף
תיהם ולצרכיה האלמנטריים של מ• חולים חדש ,או לפיתוה הקיים j
אני לא הרפיתי ,מפני שאינגי רשאי שלתי להשיב על פניות בכתב של
אוכלוסיד .הנזקקת לאישפוז ,סברו ומיד לאחר מכן — התחלת הבינוי .חשובה ביותר לכשעצמה — תלוייה לעבור לסדר היום ,כשמשרד ממ -אזרחים ,כל שכן של ראשי ערים,
טוען מר גיבשטיין :בפגישה ס-
כי ניתוק מעל מועצה מקומית הל -הודינו לפרופ' פדה ויצאנו מעו -בנעשה במקומות אחרים .בחודשים שלתי מצפצף עלי ועל בוחרי .כש -ומדוע נוהג משרד הבריאות להת-
"
אלה אנו עוסקים ועומדים בסיומה ראיתי שמהטלפוניס .לא ייצא שום עלם ממכתבים כאלה .הוא השיב :קרתי את פרשת ההבטחות .אמרתי
שה ,שאינה יכולה לשמשם כגב דדים".
עתה ממתין מר גיבשטיין כחמישה של תכנית אב מפורטת לאיזור תל -דבר ,כתבתי מכתב רשום".
,,הליפת המכתבים היתד .גסה .בכל שמשרד הבריאות משיב על מכת-
ציבורי ,ואימוצס על ידי עיריה
גדולה כראשון־לציון ,עשוי להיות הודשים ,וב־ 25ביולי  1972הוא מש-
בים רק תתת איום בבג"ץ ,ושאלתי
את השר אס נאה הדבר לכבודו של
לברכה לבית-ההולים המוזנח .שאי -גר אל פרום' פדה את המכתב דל-
משרד ממשלתי ,שכדי להשיג ציוד
פתם ל" גב" עירוני הזק ,נבעה מ -הלן :
ומכשירים אלמנטריים לבית-הולים
תקווה ,כי הללימ שנוצרו בשל מה-
בפגישה שקיימנו ...הבטהת הגי-
"
ממשלתי ,במיקרוסקופ ומזגני אוויר,
דלי משרד הבריאות יתמלאו ,ולוא גית ,כי תיד ארבעה הודשימ תוכןunniiinTimi ^^..^m^^jmiiaamMWIIBlJjBiBmmtmKommmxiaiixiiiiiKmmmixxammmimimmmmea
למשל — צריכה עימד ,להפריש
בתלקס ,על ידי משענת ציבורית הפרוגראמה לבית-ההולים לקראת ה-
כספים מתקציכה ,על-השבון צרכים
רחבה.
בנייה .אבקש לדעת מה ,ואפ בכלל,
אזרהיים אהריס ,וראש־עיר צריך
""T
הכוונה היתד ,לכביש שייסלל ,ש־ פעלת כדי לקיים הבטחתי .תשובה
'f^*-T
tfffl
'"••~"""MM
ליזום  -איסוף נדבות .סיפרתי לשר
!I I I
*י
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יהסוך טילטולי-דרד ארוכים ומסוב-
בברכה".
תתקבל
מהירה
על מצוקת האוכלוסייה הנזקקת ל-
כים לעובדי בית־ההוליפ ,למאוש־
על מכתב זה לא נתקבלה כל
אישפוז ועל מצבו הירוד של בית־
פזיו ,ויקל על ניידות הצוותים .וכן ,תש ובה ,לא מהירה ולא איטית.
התולים .מר שם-טוב האזין לדברי
לשיכונים ושרותים לעובדים ,שאו-
גיב־
מר
שולה
'72
בספטמבר
ב־5
וכשהחל להשיב ,ממש לא האמנתי
תם מסוגלת לקדם רק רשות מקו -שטיין מכתב נוסף אל מנכ"ל משרד
למשמע אוזני .הוא בכלל לא הת־
להתג-
?
מית גדולה ,ובלעדיהם אין
l|^j| 1
| K«ffWBMfflMWmffl
הרגשה
לי
יש
בירושלים:
הבריאות
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ייהם לגופם של העניינים .הוא אמר
בר על המהסור באהיות ובעובדי מוזרה שמאומה לא "
נעשה מאז פגי־
שמשרד הבריאות לא נכנע ללהצים
של
תחלואיו
שרותים .שכן ,בין
תואיל
אם
מאד,
לך
אודה
שתנו.
ציבוריים ,ומיד ההל לספר שהמש-
"אסף חרופא" מוגים רופאיו גם את לפרט מתי ולמי נמסרה הכנת ה־
רד בונה עתה בתל־השומר וביפו.
ובלתי-
מקצועי
המחסור בכוח־אדם
פרוגראמה ומתי היא תושלם ? אם
הואיל ולא באתי לפגישה כדי לקבל
מקצועי ,בכל השטהים ,השרותים ד לא אזכה לתשובה גפ הפעם ,אשקול
סקירה על פעולותיו המבורכות של
תנאי־עבודה
תעבורה,
הדרגים• קשיי
נקיטת צעדים ציבוריים".
משרד הבריאות ,אלא לתת ביטוי
מתים ושכמממשלתי גמור _ שו-
אומר מר גיבשטיין :הנוהל הות
למצוקת האורחים שבחרו בי ,ולש-
"
התמרי-
את
ללים מ"אסף הרופא"
של זילזול ואי־התייהסות לפניות ב-
מוע מפי השר מה יש בדעתו לע-
למשיכת כוה־אדם.
צים
כתב ובעל-פה ,מוכר לי ממנעי עם
שות להקלתה — נכנסתי לדבריו,
אד ,שר הבריאות ,מלכתהילה ,לא המשרדים הממשלתיים ,אבל אינני
ואמרתי לו זאת .ואז אמר מה שאמר
aM<<IMIMelilMI
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הערים
ראשי
עם
להיפגש
נטייה
גילה
מזלזלים
כאשר
איתו.
להשלים
מוכן
^
בעגיין סיום הפגישה טרם  .זמנה"...
למון במצבו של בית־החולים " אסף
באזרת פרטי ולא משיבים למכתביו "^*"^- wmtmiiim 1WH111111M1WW
^".^ti&fP
כאשר סייר מר ויקטור שם־טוב
הרופא".
— זה המור .אבל כאשר ראש עיר
לראשונה ב" אסף-הרופא" ,זמן־מה
האזרחיות
זכויותיהם
מימוש
התובע
* ",י* l
לאחר מינויו כשר־הבמאות _ היה
• ^^^*^^•^^^y ^^^Q^iך ?, w,nl"m-TrT
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של עשרות אלפים תושבים ,כותב
זה לרגל חנוכת המחלקה האורתופ-
בתשובה לפנייה אל השר מה־ 3וכותב ואין טורהים אף לאשר את
מת החדשה בכית־ההולים .מר שם־
^?..!.1. n..«w1«<111m1.w111M1'f
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^
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בינואר אשתקד ,קיבל מר גיבשטיין קבלת מכתביו — זו שעממה ציבו-
*hf
^
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_
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טוב
נשא
mi,m
אז נאום ,שבו ביטא ביד
מכתב מלשכת שר־הבריאות ,ובו רית שאין לסבלה".
השאר ,את זעזועי ממצבו הירוד
בקשה ,לפירוט יתר של נושאי ה-
של " אסף־הדופא" .דבריו נרשמו אז,
י
""" m
י""""
* 'l
^^ .m m0
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^
כלהלן,, :אני גאה בחברותי בהס-
^
^ ^^^^^^m
מון ,והפניית ראשי העמם מן השר
??niiiMriiiiM^m^iiii
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תדרות ובקופת־חולים ,אבל אני מ-
אל המנכ"ל ,מר בדור פדה.
זועזע מהפער בין מוסדות האיש•
במכתב מה 12-בינואר  ,1972שלח
ההתכתבות ההד־פטמת נמשכת!
מר גיבשטיין את הפירוט המבוקש,
סוז של קופת־חולימ ומוסדות האיש•
אד הזר על בקשתו לקיום פגישה ב 23-בספטמבר 2ד ,שולח מד גיב־
פוז של הממנה ,ואינני מבין איך
יכולים רופאים ממשלתיים לתת ש•
שטיין מכתב שלישי אל פרופ' פדה ז
רות
מאהר ולא טרהת להשיב על מכתבי
כל כד טוג .גתגאים ג» גן•
"הנ"ל ,ניתנת לך שהות אהרוגד .ל-
־גרועים".
השיב תשובה מלאה עד .3.10.72
לטענה רמאים הפער שזיעזע את
משר — עוד התרחב בתקופוו כהר?
הטריטוריאלי הקיים .אפשר לציין ב -אם לא תעשה כן ,אפנה לבית המ!
סיפוק ,כי כללים אלה נתקבלו לא רק הגבות לצדק ,כמ לאלץ אותך לה•
גתו .תנאי "אסף הרופא" הורעו מאז.
על דעת הממשלה כולה ,ורובה המכריע שיב — תאת בנוסף לנקיטת אמצ•
אולם ,בינוגייס למי פר שפיטות את
של הכנסת .אלא גם זכו בתמיכתן של עים ציבוריים ,שלא יוסיפו לך כבוי
העובדות בכללותן ,הקשורות במצי־
דעת
הו17ה>
בענף
הס"גו־"ות
מתוצרת
שמתי
אות
,?in
מדינות הים .כד הקימונו ,לפני המש רב''.
שנערך ע"»
האישטוז ,של המייגע
שנים ומעלה ,הומת מגן מדינית מסביב
אלא שעתה נתחלף הזעזוע שלו
בשבוע שעבר האשים שר הבמ־
.מוד»ע»ן
אזרח*
בע'־מי/המדנז
ל
בזעם על "הרוטאיט ממטשלתייפ מ•
מזזקרינו ש*מוש»»ס
אות את ראש עימת ראשון־לציון
לעמנו ; היא עודגה מגנה עליו.
נותנים שדות טוב לפרות חתמיפ
קם מזכירה הכללי של ההסתדרות ,ב גסות דוה" .הוא הוסיף ,כי בכל
"
זנתה הו7ו*גד>ה
אהת מפניותיו למשרד הבמאות הי-
הגרועים" ,על שהעזו לרריפ קול
ואץ רץ אל וותרנות עוד יותר קיצונית.
הוא מניף את קלפיו ומציע ,באוזני כל ,תד ,נימה של איום" .כן אמר ,כי
מתאה ,ובכר גרמו ,ידגמו "פירטופ
"
ת" לבית־החוליפ.
הצעקות של רופאי אםף־הרופא"
לבטל את הכללים המוכרים ,המיטיבים.
"
פי
על
אמנם כן ,הכללים האלה נתקבלו ,כאשר לא ישנו את סדר העמפויות של
הגיוני של פר שפיטוג,
אשמים ,איטוא ,הרופאים במצבו של
נציגי גה"ל השתתפו בדיוני הממשלה משרד הבריאות•
גסות מה" הוא ביטוי הניתן ל-
בית־החוליפ ,שאילולא פצו & m
וועדותיה ; .הזוהי טיבה מספקת ,כדי
"
פירושים .וכן גם השאלה ,האם שקל
הכל כשורה ג" אסף־מרופא".
להרוס עמדת מנן ישראלית ? היכן
היטב שר הבריאות — שהנהלת מש-
מר שם־טוג מפביר עוד3 ,י ים•
התבונה הפשוטה ?
כך נוהגים שרינו ומנהיגינו בראשית רדו אינה טורהת להשיב למכתבים
רות הקובלנות וההיאוריט הקשים,
בתואר
מצבו של "אסף־הרוטא"  »nרע ג•
שנת  ,1973אשר הכל ,מוסיפים לומר ולא לאשר קבלתם — בטרם ייחם
עליה ,כי היא תהיה שנת פעילות רבה ביסוי זה לאתרים.
 « .woטוב יחס" .גמשוואמ
*מכפ של כתי חוליפ אחמם ג•
למרות הסתייגותו של שר הבמ•
במזרה התיכון .הם מושיבים או .עצמם
על גהלים שאינן לוהשות אלא לדמיו -אות מ נימות איום" ,ככל זאת מם*
ישראל. .יתכן שמר שפ־טוב לא נתן
נם; ולעיני כל ,הם משחקים קלפים תבר" ,כי במקום שמכתבים מנומסים
ד"זי על 3י ,אי מהשוואת היחפיה
ואדיבים לא הזיזו את הנהלת מש-
הזאת ,היא הי־משמעית! הוקעמ
— על נהלת אבות ובנים.
כללית של שרותי 'מאישפוז הנמנוייפ
יש צורך לאומי ,היוני ,להפסיק את רדו אפילו כמ אישור קבלתם -
השעשוע המסוכן הזה .בעוד שמונה פעל האיום בבג"ץ וה אולטימטום"
באחריותו של שר מבריאות  -מפי
השר עצמו, .
הדשים ,תינתן לכל אהד ואתת מאתנו שנתלווה אליו עשה את"שלו.
)מאמר »י פפירווז »ל
? י
הזכות והיכולת ,להפסיקו לתמיד.
עובדה :יומיים לפני שפג מועד »""—"?<——»""*"'"•""" I
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גתייהחולימ
הממעילמייט(
קופסא קשה .קינג־סייז .באורך  100מ"מ ובטעם

השר "הופתע"

בונים -
בתל־השומר וביפו...

,
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נא לפרט...

 3מכתבים
ללא מענה...

קלפים ,גחלים % ,מולדת
)סוף מעמוד (25
לזכור ,כי הטפה ,שאין בה כנות ,מכה
במטיף.

ה.

י* בואו להבהיר את דבמו ,הוסיף
י? מר בן אהרן ואמר :שינויים
במצע המעדר משום עמדת "
גה"ל .לא
תהיה ברירה אלא להכניס שינויים
כמצע המעדר לבהירות .המצע הקודם
שלנו נכתב כאשר גה"ל היה ב-
ממשלה"...
אני מודה באשמה .גת"ל תרם למדי-
ניות ישראל ,בין השאר ,את ההצעה,
כי את מלתמת ששת הימים יש לסיים
בהוזה שלום ,ובאין הוזה כזה ,תקיים
ישראל ,במלואו ,את המצב ,כפי שנוצר
עפ הפסקת האש .הרעיון הזה מצא
ביטויו בניסוהים שונים ,בממשלה וב-
כנסת .עשינו בהם תיקונים ,עי אשר
הגענו ,בדצמבר  ,1969לנוסה העובדתי,
הטוב ,בקווי היסוד של תכנית הממש-
לה .בוודאי ,איש לא התעלם מן העוב-
דה ,כי ביהס למה שצריך להיות כתוב
בהוזי השלום ,יש ,ויהיו ,הילוקי דעות:
אבל ,לכל הדעות ,באין החוזים כתובים
וחתומים ,לא יהיה שינוי כלשהו במצב
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הש.ב .המצרי יצא לפעולה

מאת חזי כרמל

^™" התןגשות גין ה'
§ך^^ סטומטימ • והשר
|  1טריפ גגשר אל"
jpן ? ט ג'אלה דמתה בד-
יוק להתנגשות דומה שתת-
הוללה במאי  1966בפיבר
שורגון גפאריס? .את סיפר
עד ראיה צרפתי ,שביקר ב•
מצרינו לפני ששה שבועות
געת שפרצו 'ש 0מהומות ה•
1סטודגטיס.
"עשרות סטודנטים נהרו מכיוון
אוניברסיטת קאהיר לעבר גשר אל־
ג'אלה — אהד משלושת הגשרים ה-
גדולים המהבריס את רובע אוני-
ברסיטת אלג'יזה עם מרכז קאהיד
— שסביבו נערכו מאות שוטרים
חמושי אלות ופצצות גז מדמיע".
סיפר הצרפתי שהזדמן השבוע ל-
ישראל.

כמו בית טוהר...
הסטודנטים השמיעו קריאות גנאי
"
נגד סאדאת הוי סאדאת — המדי-
)"
נה היא בית־סוהר גדול אחד"( ,ו-
התקדמו לעבר הגשר .השוטרים הטי-
לו רימוני גז מדמיע לעבר הסטודנ-
טים האלה השליכו חלק מהם חזרה
לעבר השוטרים בתוספת מטר-אב-
נים".
?מספר שוטרים נפצעו .אולס ה-
סטודנטים נהדפו ועשרות מהם הוע-
לו בכות על משאיות ונלקחו למעצר.
השאר נמלטו לרהבת האוניברסיטה.
השוטרים הסמו גם את שני הגשרים
האהרים — "קאסר אל־ניל" ו אל־
רודה" וניתקו את הקשר בין "
הסטו-
דנטים הנצורים באוניברסיטה לשאר
אזורי קאהיר.
ההתנגשות הדרמאטית אירעה ביום
רביעי בבוקר 10 ,בינואר ,אחר עש-
רים ימי עימות שהחלו לקראת סוף
השנה האזרחית .ממשלת מצרים ,ש-
נראתה כמהססת בתחילת המהומות,
החליטה.לפעול ביד הזקה 800 .סטו-
דנטים נעצרו ב־ 10בינואר והאוני-
ברסיטאות נסגרו על פי צו.
אולם עם פתיחת שערי האוניברסי-
טאות מחדש ,לפני שבועיים ,היה
ברור שהבעיות שגרמו את התפרצות
הסטודנטים בינואר לא באו על פת-
רונן וכי תוך תקופה קצרה תארע
התנגשות נוספת.

פרובוקציה
איש-שיהי הצרפתי סיפר ,כי ב-
ינואר ,בעת ההפגנות ,נפגש בקאהיר
עם סטודנטים שהשתתפו בהתנגשות
הדמים עם המשטרה .לדבריו לא
ידעו כל הסטודנטים להסביר על מד.
הם נאבקים ,ומלבד הדרישה לשחרר
את• חבריהם שנעצרו בי 19בדצמבר
היו דעותיהם חלוקות • ? .־ •
אהד ? הסטודנטים אף יטען ,כי ה-
מהומות ההלו למעשה כפדובקציה
של ה מוחבדאת" )שירות הבטהון
"
הפנימי( ,שביקש לנצל הזדמנות ל-
עריכת מעצרים נרהבים בקרב פעילי
ארגוני הסטודנטים ולמנוע התפוצצו-
תה של פצצת-זמן שפתילה מצת

הברית ההדשה בין רבע מיליון הסטודנטים
המצריים לביו אנשי הרוה מופנית נגד
מחדלי השלטון בשטח החברתי והכלכלי
* םאדאת הודאג והפעיל את שירותי
הבטחון לחיסול הסטודנטים כגורם פוליטי
* ההפגנות שפרצו שוב השבוע בקמפוסים
של קהיר מוכיחות כי הסטודנטים הפכו
ל"בארומטר פוליטי" קבוע
ברחבת הקאמפוסים במצרים ?לפני
למעלה משנה — בינואר .1972
אולם ,כין אם חתפרצות חסטודנ־
טים בינואר השנה היתד ,תוצאה של
פרובוקציה של שירות הבטחון ה-
פנימי )הערכה סבירה למדי ,מבהינת
שיטות הפעולה של ה מוחבראת"( ,ו-
בין אם היתח פריי "
יוומתה של קבו-
צת סטודנטים קטנה ,היא ניזונה
ממצב של תסיסה ואווירה מתוחה,
שמרכיביה רבים ושונים ופעיליה או
מפעיליה משתייכים לקבוצות שוליים
קטנות ,אך רבות השיבות לאור ה־
מיבנה החברתי והממשלי של מצרים
ב.1973-
קבוצות שוליים אלה הן בעלות
אינטרסים שונים ומנוגדים בתכלית,
והגורם חמאחד אותם ל"וא התנגדותם
למימשל סאדאת.

"קואליציה"
מקיר אל קיר
בהתנגשות עם המשטרה וגורמי ה-
בטהון בגשר אל־ג'אלה" ב־ 3ב-
ינואר השתתפו ",כנראה ,סטודנטים
מכל הקבוצות .היתד .זו קואליציה
משונה של ארגונים שמאלניים —
)"שמאל חדש" ,שמאל קומוניסטי,
שמאל סיני" ושמאל ליברלי מתון(
"
קבוצה של צעירים דתיים ה־
עם
מאורגנים בתנועת הנוער האיסלא־
מי" )חקשורח ב "
אהיס  .המוסלמים"(
"
לאומנית הדוגלת במדי-
ועם קבוצה
ניות צבאית תוקפנית ,ושואבת את
כוחה משימוש בשמו של עבד אל
נאצר.
דבר זה מסביר את הקריאות ה-
קצובות:
חירות בליבותינו — עבד
אל־נאצר "מנהיגנו" ; "עבד אל־נאצר
מנהיגנו — חג זה אינו הגנו" —
שהושמעו בעת חפגנות הסטודנטים
האחרונות בקאהיר.
במערך הכוחות הקובעים את דמות
השלטון במצרים של היום יש שלושה
מוקדי־כוה ושלושה «ןמ תסיסה.
ממוקדי חכוח — הצבא,־ מפלגת ה-
שלטון והמינהל )המנגנון הכללי,
משרד הפנים ושירותי הבטחון הפני-
מיים( — לא נשקפת כרגע סכנת
כלשהי לשלטונו של הנשיא סאדאת,
אולם גורמי התסיסה :האוניברסי-
טאות ,האיגודים המקצועיים  :ואנשי
הרוח עומדים במאבק .כמעט גלד עם
פאדאת זה קרוב לשגתיים.
מייד אחר נצחונו בעמות עם עלי
צברי ,ואחר שגילה את חקשר של
ראש שירותי הבטהון הפנימיים נגדו
)דבר שהביא להחלשה זמנית בלבד

של שירותים אלה( ,נקט סאדאת
ממגיות-פנים ליברלית שאיפשרה ל־
עתונות לחתבטא ולמתוח ביקורת ב-
צורה חופשית למדי.
פעם ראשונה מאז הפיכת הקצי-
נים החופשיים" ב־ 1952ניתן" לקבל
מתוך קריאה בעתונות המצרית מושג
נאמן למדי על המצב במצרים ,על
בעיות כלכליות וחברתיות ,שקיומן
היה ידוע ,אך היקפן ופרטיהן לא
הגיעו לידיעת הציבור במצרים ו־
מהוצה לה.

"האצולה החדשה"
הציור הקודר של שחיתות ומחסור
מקבל גוון חריף בתיאורי הבזבוז
והפאר של .קבוצות האצולה החד-
שה" ,הגרים בדידות" פאר ,מכלים
במועדוני לילד .יקרים ,נוסעים ב-
מכוניות יקרות ומבלים בחופי רחצה
אקסקלוםיוויים באלכסנדריה.
בסיפור של עבד אל פתח אלג'מל,
הפהד" ,מתוארים חיים בכפר קטן
"שבו מתנהל מאבק מר בין קבוצת
כלבים וקבוצת אנשים .בדברי בקור-
תו על הסיפור כותב המבקר הספרו-
תי של "אל גומהוריד :",מי יגבר
"
והאנשים לא
במאבק בין הכלבים
השוב ,כי גם הכלבים וגם האנ-
שים מדוכאים ,נרמסים ,הסרי-או־
נים".
על רקע חברתי וכלכלי זה נעשתה
תסיסת הסטודנטים לגורם בעל מש-
מעות רבה ביותר .במצרים לומדים
כיוס כרבע מיליון סטודנטים בחמש
מכללות גדולות ומספר מכללות קט־
מת יותר• קרוב למיליון בוגרי אוני-
ברסיטה התופפו לשוק דורשי העבו־
דה ב־ 15השנים האחרונות ומחווים
את עמוד השדרה של המעמד ה־
הדש" .מרביתם היו "
לפקידים זוט-
רים במערך האדמיניסטרטיווי הגדול
והבלתי יעיל של מצרים.
שוק העבודה והאפשרויות המצ-
פות לטטודנט המסיים את לימודיו
מצומצמים ביותר .צעירים רבים מ-
חפשים מפלט בהנידה ,אך המשטר
עדיין אינו מעודד תנועה זו .השנה
נפתחו בראשונה אפשרויות נרחבות
לביקור באירופה בחופשת הקיץ .ו-
אלפי סטודנטים מצריים ניצלו הזדמ-
נות זו .בשובם למצריים גברה תחו-
שת המחנק ועמה התסכול והתפיסה.
מממות הסטודנטים של ינואר
 1972נולדו על רקע תסכול ,אולם
אז הופנה תסכול זה לאפיק המלחמה
בישראל ,בעיקר י משום שבין היוזמים
להתפרצות היה אלמנט פלשתיני

הזק ,שניסה ללתוץ על סאדאת בכיוון
פעילות צבאית .עם אלמנט זה חברו
גורמים שמאלניים קיצוניים )לאו•
דווקא פרו-סובייטיימ(.
קואליציה זו ,שכונתה "קבוצת
ינואר" ,היתד .אשתקד הגורם הפעיל
בקאמפופים של מצרים .סאדאת ד.צ־
ליה להתגבר זמנית על התפרצות
הסטודנטים בשילוב מדיניות של יד
חזקה ופתיחת דו־שיח עם מנהיגות
הסטודנטים .משך כל שנת ,1972
הגבירו פעילי מפלגת השלטון את
מאמציהם ,שהוכתרו בהצלהה חלקית,
לשבץ כמה ממנהיגי הסטודנטים ב-
תפקידי כבוד ,במסגרת אגף הנוער
של המפלגה•
גפ ה מוחבראת" ,שחדירתו לאר-
"
הסטודנטים היתד ,ידועה בעבר,
גוני
הגביר את מאמציו לפקח על הקאמ־
פופים באופן מלא ,ונראה שחלקית
הצליח במשימתו .המעצרים שבוצעו
ב־ 19בדצמבר  ,1972אשר נתנו דחי-
פה אחרונה לגל האחרון של מהומות
הסטודנטים ,הוכיחו עז־ מה היה
המידע שבידי המוהבראת" מדוייק
"
ומלא.
הגל החדש של מחומות סטודנטים
במצרים היה המשך ישיר של אירועי
ינואר  ,1972אולם סיפמאותיו נסבו
על נושאים פנימיים .היוזמה עברה,
לפחות בשלב זה ,לידי גורמים בעלי
אופי ימני־דתי.

"סיני יכולה לחכות"

ססימאןת כמו ".סיני יכולה לחכות
אך לא נוותר על דתנו" ; נוותר
"
אמונתנו",
על סיני אך לא נוותר על
הן סיסמאות הדשות בנוף הפוליטי
המצרי .למעשה ,נהפכו אשתקד ה־
קאמפוסיפ לזירת היאבקות בין קבו-
צות ימין ושמאל שהשמיצו אחת
את רעותה ב עלוני קיר" שהיו
"
לאמצעי הביטוי החדש והנפוץ ביותר
של הסטודנטים — משהו נופח ה־
"
מהפיכה התרבותית" בסין.
לא אחת השהיתו בני קבוצה אהת
עלוני־קיר של בני קבוצה יריבה
ולא אחת היו הדברים מסתיימים
בתגרת-ידייס .אנשי הימין ניצלו את
הטיהורים שערך המשטר בגורמים
שמאלניים ,כדי לסלק את אנשי ה־
שמאל ואנשי "קבוצת ינואר" מעמ-
דות המפתח שתפסו במרבית ועדי
הסטודנטים השונים .במאבקם זד.
נהנו גורמי הימין ,ללא ספק ,מסיוע
פעיל של ה מוחבראת".
"
ב־ 16בדצמבר  1972נדלק הפתיל
פעם נוספת .בתאריך זה החליטו ה-
סטודנטים בפקולטה לספרות לארגן
תהלוכת־מחאה לביטול בית־דין מש-
מעתי ,שלפניו עמדו להישפט שלושה
סטודנטים מהפקולטה לרפואה•
ב־ 19בדצמבר הגיבו שלטונות ה־
בטחון במעצר כמה עשרות סטודנ-
טים מאנשי "קבוצת ינואר" השמא-
לנית ,וכן עצרו את עצאם אלגזאלי,
אחד מראשי תנועת הנוער האיפ־
לאמי" הימנית .אילם "גורמי ד'בטחון
לא הסתפקו במעצרם של הסטודנטים.
במד .מחשובי הסופרים והמשוררים
הצעירים של מצרים נעצרו אף הם,
ובזאת גילה המשטר את היעד ה-
אמיתי שלו — חיסול האופוזיציה
של אנשי הרוח והסופרים ,שהיא
בעיקרה שמאלנית־ליברלית.
כבמאי  1968בצרפת כן גם בינואר
 1973בקאהיר ,היה ברור שהסטודנ-
טים יכולים להיות רק המרעום
שיגרום התפוצצות .הומר הנפץ עצ-
מו חייב היה להתבסס על גודם
אחר .ואכן ,הסטודנטים גיסו למשוך
לצידפ את ארגוני הפועלים ,שכיום
הם הגורם המאורגן ביותר במצרים,
אולם הללו נוטרלו בשלב זה ונשארו
לחלוטין מהוץ למסכת הארועיס•

מצרים "רותחת"
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אנשי־רות ,לעומת ? זאת ,ניצלו אח
ההזדמנות להביע התנגדות לשיטות
המשטר .בגילוי-דעת שפרסמה קבו-
צה של הוגי-דעות וסופרים מצריים
)ביניהם אחד מגדולי המספרים של
מצרים ,נגיב מחפוז( נאמר :לפיכד,
לגביו" ,
הוא ש-
מד .שאין לנו ספק
המדינה ,רותחת' מבפנים בצורה ש-
כבר אי־אפשר להסתירה מאיש ...מ-
אחד שהנוער הוא ההלק הרגיש ב-
אומה ,ויותר מזולתו הוא מתעניין
בעתיד ,אין הוא רואה מולו אלא את
המוזר העגום .הוא מושלד אל חולות
החזית ואינו מוצא אויב אשר נגדו
יילהמ...
אשר ליתר התושבים ,עליהם עוב־
"
מם היים קשים ,וכל מחסור ,רש-
לנות ,מחדל או תקלה ,המסתתרים
מאחורי הציפייה למערכה  ,ודברי
רהב על המערכה".
באזור
כשהוטל אתמול מיג ''21
י
"
כאילו מגסה סאדאת
סיני נראה היה
להוכיח כי הדיבורים על המערכה אי-
נם דיבורי' רהב י בלבד .סאדאת מנסה
להוכיה כי סיני אינה יכולה להכות"
זלהטות את"גל ההתנגדות לאפיקי חוץ.
לאחר ההתנגשות המזוייגת בין ה-
משטרה והסטודנטים בקאהיר וסגירת
האוניברסיטאות ב־ 11בינואר ,נקט
פאדאת צעד נוסף וגירש כ־ 90אנשי
רוח ועתונאים מן המפלגה ,בהד-
גישו כי זה רק הצעד הראשון.
אולם בניגוד לתקוותיו שהפעולה
התקיפה תרתיע את הסטודנטים ,ה-
ביאה פתיחת שערי האוניברסיטה
מחדש בתחילת פברואר גל חדש של
התנגשויות .השבוע נמשכו המהומות
ואף גברו .סיפוק דרישות הסטודנ-
טים לשחרר את תבמהם העצורים
ולהגביר את התהליך הדמוקרטי ב-
קאמפוסים ,בוודאי לא ישליט דגיעח
מוחלטת.
אין התסיסה באוגיברסיטאות מס־
כנת כיוס את יציבות משטרו של
םאדאת ,אולם מעתה ואילך נראה,
כי הסטודנטים נעשו ה באממטר ה-
"
והקטאליזטור של
פוליטי" של מצרים
כל פעילות אופוזיציונית בעלת מש-
מעות .אפ אכן קיימת תוכנית לבצע
הפיכת קולונלים" במצרים ,כפי ש־
"סבורים כמה משקיפים פוליטיים ח-
שובים ,הרי מהומות הסטודנטים
כקאמפוסים ובקאהיר עשויות לקרב
תהליד זדי

*Mil fe vj mim
מאת מנחם תדמי

ק מעט מקרני
|ך™ השמש החורפית
הטובה מצליחות
1
H
לחדור אל בית-
הקטן
הקפה
שבפאתי יפו.
קדרות עצלה תלוייה בחלל
הגבוה והמקומר ,הרווי
עשן סיגריות שאינו נמוג,
ריחות של עובש וניחוחות
קלים של עראק.
משחקים טאולה" ודומינו ,לוג-
"
מים עראק וברנדי .מוצצים מהור-
הרות מספלוני הקפה הקטנים וה־
פגומים .מסריחים טבעות עשן
כחלחל ,משתעלים ורוקקים על
גבי רצפת הבטון האפורה .הקש
הקלוע של השרפרפים רפד ו-
מטונף מרוב שימוש .השולחנות
הקטנים ערומים ,ומשטהם הסדוק
צרוב בשוליו מסיגריות• בעל ה-
בית המכריס ,בעל העין המתוב-
ללת ושן הכסף •'הגדולה ,המבריקה
מתחת לשפמו המדובלל ,נשען על
הדלפק הגבוה ,ששימש בימיו ה-
טובים של מקום זה כ באר" מב-
"
ריק• מגבת מרוטה ומוכתמת מו-
טלת על כתפו וסיגריה ארוכה,
שאפדה לא הותז ,צבוטה בין
אצבעותיו העבות .נער השרות,
שמבטיו כבויים־מסוממים ,מהלך
בין השולחנות עם טס גדול ,מפנה
כוסות וכוסיות ,מנחית אחרות
במקומן .מתיבת הראדיו הגדולה,
הניצבת על מדף מוגבה שמעל
הדלפק הערום ,בוקעים צלילי מו-
רח נוגים ומתמשכים ,המשתלבים
להפליא באווירה המלנכולית ה-
שורה על בית־קפה דהוי זה.
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אווירת המשבר מורגשת היטב.
י"אין לה כל קשר לפיהות ה־
דולאר ולניוד שערי המטבעות
באירופה .היא גם מנותקת ל־
הלוטין מן האינפלאציה הדוהרת
שלנו.
כמה? מן הטובים והקבועים שב־
לקוהות המקום הזה יושבים מאחו-
רי סורג ובריח .אחרים יצאו לת-
פוש אוויר באירופה .לנסות לפתח
אופקים חדשים באסן ,בפרנקפורט
ובמקומות דומים ,שבהם ניתן לש-
בור שבר בפחות קשיים ובעיות
מאשר כאן .אחרים טרודים מעבר
לים בהשקעת הכספים הכבדים
ש משכו" מבנקים שונים בארץ,
"
כשעוד אפשר היה לעשות זאת
בקלות יחסית.
המשבר הזה נמשך כבר קרוב
לחצי שנה• הבנקים ירדו בינ-
תיים מן הפרק .יותר מדי שמירה,
יותר מדי פיקוח .ושמועות שונות
ומשונות על מכשירים חדשים ל-
השהיית פתיחת הקופות .על מע-
רכות אלקטרוניות חדשות .וחניי־
מת הללו ,שאין להן כבר קי-
צוב של דלק והו סובבות יומם
ולילה ברהובות• והשמועות המוז-
רות הללו ,על הממזרים מה-
ברינקס" ,שמוכנים עכשיו להכ-
"
ניס לך בבטן מחסנית שלמה ,מפ-
ני שהבטיחו להם בונוס שמן על
כל שודד שיפגעו בו ברגע שיבוא
עליחם על־חם.
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עוט חומר לשוק המקומי .ומה ש-
מצוי בשוק הוא ,על פי רוב ,סוג
ג' ,אם לא למטה מזח .פעם חיו
באים לכאן תיירים והיפים כדי
לצרוך ולרכוש את החומר המצוי
בישראל ,שיצאו לו מוניטין בטיבו
ובמחיריו המתונים .היום אינם
צריכים לטרוח כל כך .חם משי-
גים אותו בשפע במקומותיהם .ה־
תוצאה — משבר בתעסוקה בענף
זה ,שרבים מבין אנשי העולם
התחתון התפרנסו ממנו ברווחה
בלתי י רגילה.

©
* $צוב .עצוב מאוד• הרבה חב-
י
 $ד יה נפלטו מתעסוקה חמה
לשוק צונן• ואין אצל מי להת-
חמם מעט ,אין אצל מי לבקש ישו-
עה ותקווה .המנהיגים הגדולים
יושבים ,או מסתובבים באירופה
להשקיע את הכספים הגדולים ש-
נשדדו מן הבנקים עד קיץ .1972
מאז לא נערך אף שוד רציני אחד
ומצב הנזילות בעולם התחתון
הגיע לשפל המדרגה.
"עוד לפני פחות משנה כסף
לא היה בעייה — ,נאנח איש־
שיחנו כשהוא יוצק לאיטו מים
לתיך כוס העראק שלו — חסרו
לד כמה גרושים ,היית מבקש הל-
וואה לחודש־הודשייפ ,עד שתע-
שה איזה מבצע ,והיית .מקבל ב-
כבוד גדול• אלף־אלפיים לירות זח
היה כסף קטן .היו מלווים לך
אותו בלי עדים בלי שום בטחו-
נות• היום זד .נגמר .מי שיש לו
קצת ,סוגר את היד ,מפני שהוא
לא יודע מתי יהיה לו עוד פעם.
פעם ,עד לפני פחות משנה ,לתת
להבר הלוואה בשביל עורך־דין,
זד .היה יותר ממצווה .זה היה
מעשה קדוש .המנוול הכי גדול
לא היה סוגד את היד שלו .היום
גמרו עם המצוות• גם עורכי הדין
זהירים מאוד .לא ילכו להופיע
בשבילך בבוקר לפני שתשים להם
את התשלום .עובדים יומית ,יע-
ני• אין עוד קרדיט .אין עוד
אמונה• רק שני ענפים עובדים
יפה מאוד :הזנות וההברחות .פד,
הולך פרוספריטי לא נורמאלי.
אבל לא כל אחד יש לו האופי
לעבוד על זנות ולא כל אחד יכול
להתברג בענף ההברחות".
למה לא כל אחד יכול להתברג
בענף ההברהה י

 |£הדי '• — מגחך איש־שיחנו
*

וי ם עם תחנות הדלק חענינים
י* יגעים כפי שלא חיו מעולם ? // .ומפריח את עשן הסיגריות
המזומנים נזרקים שם לתוך תי -שלו טבעות־טבעות — הברחה זה
בות פלדה אטומות• המוכרים מח -לא בנק או יהלומים ,שאתה תו-
זיקים על עצמם כסף רק בשביל פש כמח חבר'ה ,עושה קבוצה,
עודף• ורק חובבים נכנסים לתח -מקבל אינפורמציה מזמין תכנון,
נות אלו בלילה ,כשהסיכוי חטוב הולך לבצע וזהו זה• ההברחה זה
ביותר הוא שלל של  200—300כמו קואופרטיב .צריך להכיר את
לירות .מקצוען המכבד את עצמו האנשים .צריך להכניס מניה ,זאת
לא מוכן בשביל כסף כזה לצאת אומרת איזה הון קטן ,וזח לוקח
בלילה מהמטה שלו .מד .זה היום זמן עד שאתה רואה פרי מההש-
 300לירות כשבפחות מאלף לירות קעה• או שזה עסק משפחתי .אם
על השולחן אף עורך דין לא מו -אתה מחמשפחה ,נותנים לך מקום.
כשהתחיל לחיות חלש בחשיש וב-
כן לתת עליך חצי מבט י
בנקים ובתהנות הדלק ; כשהמש-
טרה התחילה לעשות צרות ,להכ-
^מי שחושב שבענף הסמים ה -ניס יותר ניידות ולהביא את מש־
י ענינים עדיין עליזים ,טועה מר־הגבול ; כשכל אפס הולך ל-
טעות מרה. .המחירים אמנם בר -היות עד מדינה ואתה כבר לא
קיע ,אבל העסקים כבר אינם יכול לסמוך אפילו על האח שלך
בהיקף הזכור לטוב לפני שנתיים — התחילו חחבר'ה לעבור לע-
ושלוש .אמנם אצבע השיש עולה נף ההברחה .כך נהיה לחץ חזק
כבר היום כ־ 25לירות ,לעומת  3על הענף .קשת להתקבל .עבו-
עד  5לירות לפני פתות משנתיים ,דות שחורות עוד אפשר להשיג
אבל איפה החשיש של אז ואיפה פה ושם ,אבל מזה לא עושים את
החשיש של היום! המדינה הה־ הכסף הגדול".
לוצית שלנו חדלה במידה רבה
הדעה הרווחת ,כי נמל חיפה
להיות תחנת מעבר ,בגלל כל הוא שער ההברחות הגדול של
מיני סיבות .והתוצאה היא מי -מדינת ישראל ,אין לד .כנראה כל
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עיגון במציאות.
העסקים הגדולים בתהום זה
נעשים דווקא דרך נמל אשדוד ו-
נמל אילת• כך מכל מקום גורס
איש שיחנו.
מח שיוצא מחנמלים האלה כל
"
שבוע לצפון ,נותן פרנסה טובח
להרבה מאוד אנשים .והעסק הזה
מאורגן היום טיפ־טופ .כמו בית־
הרושת יפני .כולם יודעים ,כולם
נהנים ,כולם עוצמים את העיניים.
ולמה לאי מי יכול היום לחיות
ממשכורת שהחצי ממנה מאושפז
על מסים ועוד רבע על חובות «1
צב קשה ,מד ,יש לדבר .מצד
ף^
?י אחד פרוספריטי משוגע ,מצד
שני משבר עצוב• י המזומנים נג-
מרים והולכים וסיכויים להשתפ־
רות אינם נראים באופק .מי ש-
יכול להתברג לענף ההברחות ,הו-
לך לו ,מי שלא ,משחק בכבוד
העצמי הולך לענף הזנות ,או לפ-
רוץ דירות•
ללכת לפריצת דירות ,זה כמו
"
שתגיד לבעל מוסך גדול ללכת
ולתקן פנצ'ריס של אופניים .זה
ירידה גדולה .עבודה קשה עם שלל
קטן .אתה צריך לפתוח עשר די-
רות עד שאתה מוצא אחת שאולי
היה כדאי באמת לעבוד עליה".

• • #

ך• עשו מסתלסל ומיתמר לחלל

• • התיקרה הגבוהה והמקומרת.
הטריק־טרק של קובית הטאולה
נשמע כמו קוצב־זמן עצוב ועייף.
נער־חשרות עומד בפתח ,עם מגש
ריק ,משלח מבט בוהה אל אור
היום המפז את חוצותיח הדחויים
של יפו .מכונית אמריקנית ענ-
קית ,מודל  ,1960שמונה צילינ-
דרים וגג מתקפל ,עוצרת בפתח.
גברבר קטן ,בעל עיני עכבר ,יו-
צא ממנה ,נכנס ומצטרף לאחד
השולחנות .מביאים לו כוס עראק
וצלוחית זיתים .מטיל על חשול־
הן קופסת " דנהיל"• שולף מצית
מוזהב ,על זרת ימינו טבעת מת-
כת גדולה ,עם תבליט של גול-
גולת ועצמות מצולבות.
"מביר אותו ?"
אנו משיבים בשלילה.
"היה פעם מספר גדול• לפני
עשר שנים בערך ,בתקופה שדד
הבר'ה היו עובדים על מלטשות.
הוריד כמה עבודות גדולות .אהד
כך עבר לבנקים• תפשו אותו .הצ-
ליח איכשהו לחתחלק -היה שנ-
תיים בגרמניה .גרשו אותו משם.
התחיל בזנות ,הסתכסך עס הקבו-
עה שלו .הלשינה עליו .ישב שנה
נקי .עכשיו בענף ההברתות .מומ־
הה לנעליים איטלקיות .כמו ש-
אתה שומע .נעליים לגברות .אדו-
ני! עכשיו הנעליים זה להיט
גדול בענף ההברחות".
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 »Aריק־טראק• עשן כחלחל .ני־
"? חוח האניס העולה מכוסות
העראק .פרצופים דהויים .מבטים
משועממים .גברים עפ ציפורניים
משחירות ,עם אצבעות מצהיבות
מניקוטין .קיסרים גדולים של את-
מול ,שנשרו מכיסאותיהם עקב
המשבר.
" הרבה מחם מחכים — ,אומר
איש שיחנו — בינתיים מתקיימים
איכשהו .אבל בקרוב תיגמר להם
הלירה האחרונה ואז יקחו את כל
הסיכונים וייצאו שוב פעם למיב-
צעים הגדולים .לעבוד ז בבית
חרושת י אדוני! בשביל  ,700או
 800ל"י בחודש הם לא יעשו את
זה .בשבילם לענוד זה יותר גרוע
מאשר לשבת ברמלה".

מצד מלחם ב?ו*תר הערב*
הדחס מגבולות *שדאל?

אט  3mn*nבבד*ס^ ובמאדדח• *א **ענו — עלךל
המחיר שתשלם *שדאל בעתיד ל ה*וד 3חמור *וווד
מאת אורי דן

בח בלוד' אסון במינ-
^_
ו!  Hיי' השתלטות במג-
> %,$קוק ,רצח במדריד -.
^*8י שטף האירועים של
הטירור ה פלשתינאי עשוי ל-
הרגילנו בתופעה המורה זאת
גאילו נגזרה עלינו ללא מנוס,
כ מס" תאונות הדרכים ,ול-
"
הביאנו לידי השלמה עמה ת*(1
בטחון מראש שאין בה לסכן
את קיום המדינה .אולם ב-
עתיד הקרוב עלולה התופעה
ללבוש ממדים אכזריים עוד
יותר.
במישור המלחמה בטירור הפלש-

תיני בזירה הגלובאלית — להבדיל
מהתגוננות מפניו — עשינו עד עתה
מעט מדי ומאוחר מדי ; נגררנו ולא
יומנו .התתפרנו מאחורי דלתות מ-
שוריינות ,גדרות תיל ,ז'נדרמים ואנ-
שי בטהון ,מצלמות טלוויזיה במעגל
סגור ,כאילו ניתן להקיף ב"קו בר־
לב" את כל היעדים והנציגים היש-
ראלים בעולם.
הפעלנו ועדות חקירה פנימיות ו-
קצינים בודקים להסקת מסקנות ב־
יהס למנעול או דלת שלא היו נעו-
לים ,שעה שאפשר כי המפתה ל-
בעיה כולה מצוי בראשינו :במידת
הרעננות המתשבתית ,הממנית־מבצ־
עית ,במידת יכולתנו להפעיל ביקו-
רת עצמית.
עתה ,על סף עשרים והמש שנות
המדינה ,אחר שעברו כעשר שנים
מאז גיבוש רעיון מישות הפלשתי-
"
פוליטי־צבאי אשר גם
נית" ככוח
הוליד תנועות מחתרתיות שלא היו
קיימות קודם לכן ,רשאים הישרא-
לים לשאול את עצמם בתהותמ על
מעשה הפלא של הקמת המדינה מה הם
המעשים והמחדלים שהביאו את " ה־
יישות הפלשתינית" לשלב הנוכחי
ומה היא צופנת להם בעתיד•

אתגר היישות
הפלשתינית

אכן ,אידגוני המחתרת הערכיים
— למרות כל כשלונותיהם — הם
היהירים המסוגלים להצביע על היש-
גים כלשהם במאבק עם ישראל :מ־
כוה מבצעיהם — רצהניים ככל שהיו
— הפכה הבעיר .הפלשתינית לאלי-
מה ולגלובאלית.

הגיעה שעת תמורה
ארגוני המחתרת הפלשתיניים מוצ-
גים במרבית אמצעי התקשורת באי-
רופה וביבשות אהרות כיסוד הצבאי־
מחתרתי של התנועה הלאומית ה-
פלשתינית• כשם שהעולם לא קיבל
את הגדרת "הטירוריפטים" שהדביקו
הבריטים לאצ"ל וללח"י ,כך הוא
פתות ופתות מקבל הגדרה זאת כל-
פי הפלשתיגים.
והפלשתינים לא נכפפו" ,למרות
"
כל האבירות שהנהלנו להם .הם איב-
דו בסיסים בירדן ומפעם לפעם ב-
לבנון ,אך לא נואשו .הם נעשים
מתוחכמים מיום ליום באמצעים וב-
שיטות הלחימה .הם היהימס המונ-
עים אפשרות של הסדר בין מדינות
ערב וישראל — בלעדיהם .הם מא-
מינים ,שחמלחמה עם ישראל לא
תסתיים אם יקום גבול זה או זה
במסגרת הסדרים — אלא כאשר
"הפלשתינים יתזדו לפלשתין".
לפני מלחמת ששת הימים דיברנו
על המהבלים כעל שכירי חרב" ,כ-
על לוחמים לא "
רציניים ולא מאומ-
נים ,התחלנו ב"פעולות אזהרה".
דגלנו ברעיון שהמשטרים הערביים
צריכים להיות אהראים לטירור ל-
אורך גבולותינו זלבסזף הגענו לבי-
צוע פעולות בהיקף גדול )כגון ב־
אשתמוע ובגבול סוריה( .יש להניח,
' שאילמלא מלחמת ששת הימים ,היו
פעולותינו נמשכות ואז היינו מגיעים
לאפשרות של הידרדרות מותלטת ,או
מסתפקים במודוס־ויוונדי עם בעיית
הטירות
מייד אחר מלחמת ששת הימים ,עוד
לפני שההלה מלחמת ההתשה המצ-
רית ,כשנוה היה לחוסיין ,מטעמים פני-
מיים ,בינערביים וחיצוניים לתת חופש
פעולה ל פתת" — עמדנו לפני היקף
פעילות "
גדול ,שעורר פעם ראשונה את
השאלה האם באמת מדובר בפעילותם
של "שכירי חרב" ,או שמא מדובר עתה
בהתארגנות אידיאולוגית וצבאית כ-
אחד.

ניתן לסכם ,כי הפלשתינים הצליחו
להפיד את בעייתם ,שהיתה רדומה
למדי לפני מלתמת ששת הימים,
לבעיית י גלובאלית ולהעלותה על
במת העולם.
מומחים לענייני הפלשתינים באירופה
• ?¥נושא פתרון המנייה הפלש-
תינית" נכלל "בכל החלטה בינלאומית מוכנים להודות כיום בפה מלא ,כי
ובהצעות להסדרים במודה התיכון ; טעו כאשר זילזלו במהות תנועה זאת,
אין מדינה ערבית המדברת כאשר נפגשו בפעיליד ,בפרנקפורט,
על*הסדר ללא הכללת בעיית פתרון פאריס ,רומא ובמקומות אחרים .הצד,־
רותינו אהמ מבצעי הטידור" נגד ה-
הבעייה הפלשתינית ;
ש -פלשתינים" ,
שהיו חדורות תחושת נצ־
אין מדינה במערב-אירופה
בה^•לא ייתקל ישראלי בשפע שאלות חון סופי" עליהם ,מעוררות עתה" גי-
מפי כל על הבעיה הפלשתינית .ב -חוך ,שכן הבעיה לא חוסלה.
את שאירע לאורך הירדן אפשר לס-
סוף שנות השישים כמעט לא הת-
כם בפשטות :עקב החששות לשלטונו,
עניין בה איש באירופה. .
• ?¥המלך הוסיין נאלץ אף הוא לאור התרופפות השליטה המצרית ב-
לקבוע משטר אחר בארצו — דבר עולם הערבי אחר מותו של נאצר ,ומ־
שאיש לא האמין שיקרה — כדי אהד שרעיון המדינה הפלשתינית הפ-
לתת ליישות הפלשתינית מעמד ה -ריע לתוכניותיו בעתיד וליצירת אווירה
של הסדר עם ישראל ,התאזר המלך
תואם את כוחה חמדיני.
?*? המדיניות הישראלית בשטחים הוסיין להסל את בסיסי ה פתה" בירדן
מושפעת משאלת מקומם של הפלש -בתמיכת ארה"ב זבאהדת "ישראל .ירדן
חדלה לשמש לפלשתינים בסיס עיקרי,
תינים במערכת ההסדרים בעתיד.
מה היו הגורמים ,שהעלו והפכו ובםיסיהם מצויים כיום בסוריה וב-
את הבעייה הפלשתינית לבעיית־מוקד לבנו!.
נלובאלית ? אפשר שישראלים רבים
לעומת זאת ,למרות שנקטה מדי-
מבקשים מיפלט בהנחה ,שהדבר נו -ניות שנועדה למנוע באמצעות המש•
בע מהמדיניות הליבראלית שלנו ב' טמ 8הערביים את הטירור הפלשתי-
שטהים ,שהדי הלק ניכר של אוכ -ני — על ידי הענשתם — לא הצלי•
לוסיית "מישות הפלשתינית" מת -חד ,ישראל לשים קץ לטירור זה .יש
נודדת בהם .אין פפק ,שעובדה זאת הפוגות בטירור — אבל הוא נמשה
מהווה גורם מדרבן השוב ,אד אין
מצרים נזהרה לא להיות בסיס ישיר
להתעלם מהעובדה ,שהמאבק הפלש -וגלוי לטירור ,אולם היא תומכת בו ו-
תיני הצבאי־טרוריםטי גם הצליה ל -מעניקה לו תשתית ,כבעניין הפלשתי-
מצוא מסילות לליבם של אלפי בני ני כולו.
אחר שהשקיעה אמצעים ,כספים ובו-
נוער פלשתיני הרואים בשאיפד .ל־
הות מרובים ,הצליחה ישראל לקיים כ-
יישות משלהם ,אתגר לאומי.
פלשתינים אלה אוהדים ומסייעים מרחב שלה שקט יהסי .אולם התנועה
לתנועות המחתרת הערביות הטירו־ הפלשתינית ,על זרועה הטירוריסטית,
ריפטיות במערב־אירופה ומוצאים היפשה יעדים נוספים והדשים ומאהר
פורקן בפעולות טירור .פעולות אלה שלא היתד ,מסוגלת למצוא אותם בתוך
מביאות פורקן דומה גם למדינות ישראל ,ההלה לפגוע ביעדים ישראליים
ערב .ולכן כולן )מלבד ירדן ,וגם זיהזדים ברחבי העולם .מדי שנה בשנה
בה לא גאמר סוף־פסוק( מאפשרות גדל עומס הבטהון על ישראל ,סוהט את
לחבלנים לפעול משטהיהן ומסייעות משאביה וגם גורס לה אבדות בנפש.
הטירור הפלשתיגי הגלובאלי מצטייר
להן בצורות שונות.

הטידור לא חו5ל

המוזיאונים שלנו
מבלמלים את הראש
)סוף מעמ' (22
מנהלי מוזיאונים ליצירה הלאומית
בתוך האמנות בתקופה של מתור
לאומי שבה אנו חיים היום — אמנם
תקופה המתמשכת זמן דב — וה-
מחייבת לתת ליצירה לאומית זו לעצב
את דמותה היהודית ,את אופיה ה-
לוקאלי בתוך אקלימה הגיאוגרפי ודד
רוהני• יכולה יצירה זו לעשות שימוש
בנסיון האונימרסלי באמנות ,אבל
הוכנה הייב להיות שלנו ,לפי האור
והצבעים שארץ זו אוצרת לה ,לפי
ההוויה ההיסטורית שהצטברה בתוכנו,
לפי הפולקלור המתהדש יום־יום בהיי
העם .את עולם המחשבה והרגש של
ציירינו ופסלינו צריכה למלא מורשתנו
הקולקטיווית ,אחרת לא יוכלו ליצור
לעולם משהו מקורי וגדול משלהם
שבו יתנכרו ביו האמנויות של עמים
אחרים.
מזה שהמוזיאונים שלנו העמידו יוע־
צים זרים שאינם יודעים ומכירים

אותנו ,לא יצא לנו עד עתה שום
טובה• לא ממר זאגדברג ולא מסיר
פיליפ הנדי• ולא ייצא לנו שום טובה
מן היועץ הזר ההדש שמוזיאון־ישדאל
עומד לתת עליו כהונה .תהת כנפי
בגדיהם של יועצים אלה התרחשו כל
מיני מעללים שלחיפוי עליהם שימשה
נוכחותם ,בלי אשמתם .לציור ופיסול
חישראלי אין צורר ביועצים ,כי מ-
בחינת יכולתו הטכנית זעא אינו ירוד
מרמת כל מקום אהד בעולם .מה
שחסר לציור ופיסול זה ,הוא ,הכרת
עצמית והחשבת הערכים שמהם הוא
יכול לשאוב את השראתו .אמצעי
הקומוניקציה המהירה של זמננו מבי-
אים חיש־מהד את הידושי הטכניקה
האמגותית לכל מקום בעולם וגם ל-
ישראל .אך את התוכן נוכל לקבל רק
מעצמנו.
אם לא קם עדיין לציור הישראלי
צייר בעל שיעור-קומה גם לפי קנה
המדד .העולמי ,הרי זו אשמת המוזי-
אונים המבלבלים לאמנינו את הראש.

"קרל גוסטב" ימנסה לחזור לעזה

&חר שטעמו בראשונה טעם חופש פעילות ניבורית עומדים ר&שי
מאת עזרא ינוב
הציבור בעזה מול אימתהטירור

»™™" שבוע *ועד להיות
כתופעה שמגמתה החמרה ,ולפיכד דרו ^^| -תמרור השוג 3תולי
|  Iדות עזה ,העיר גת
שה תמורה ,שתגובש לאור הגקודות •
הבאות:
 120 H Bאלף התושבים,
שפן בו נקבע כינוס ראשון של
ועדי שכונותיה .אולם תהליך
ההתארגנות הדמוקרטית ב-
• ?¥גראה ,שגם להכא גצטדך לח -עיר נשתבש :גלילה ,אור ל־
יות" בצל הטירור ,תוך מאמץ "
להקטין יום א' גרצח 1י 3הורגדי ,מז-
את נזקיו המדיגיים ,הכלכליים והפי -כיר יעד מחנה שאטי /ג6-
סיים.
• •¥יש לטפל בתנועת הטירור הער -בדורי תת מקלע ,וגיום ג' ג־
בית באופן שתגיע בסופו של דבר לתס -שעות הבוקר נורו יריות לעגר
כול ,שהוא אשר יקטין את פעילותה מכוניתו ההדורה של חגי רא-
ונזקיה.להתוות את התמורה הדרושה יש שד אשאווה ,מי שהית ראש
כדי
לנסות להשיב תהילה על השאלות הג -עיריית עזה.
אות:
מי רצת את מרבדי ז מי ניפה
 ?fהאפ הקביעה הנושנה ,שהממש•
לות הערביות אהראיות לטירור ול -להתנקש בהג' אשאווה ז כיצד ניצל
פיכך אנו מבצעים פעולות תגמול האהרון פעמיים מהתנקשויות ז
נגד יעדים היוניים באותן מדינות ,עדיין
עזה רוחשת עתה שאלות וספקות —
תופסת ז
 ¥היש להסתפק רק במלחמה במי -וכוחות הבטהון מחפשים בקדחתנות
רור עצמו ,בארגוניו ,בנושאיו ז
אחר הרוצהים השכירים של מכ הוד־
? ?¥האם מסוגלים אנו להילהם באר־ בדי ,שישיבו מי שלחם — ארגוני
נוני הטירור ,אשר את מידת סכנתם
האמיתית למדנו באיחור במתכונת הנו -הבלה ,מכובדים עזתייס או תושבי
שאטי ז
כחית שלנו ז
נראה ,שממשלות לבנון ,סוריה ודרום
כאשר יתגלו רוצהי הורבדי —
תימן ,אינן מסוגלות לבלום את הסידור תתבהר גם פרשת ההתנקשות בדאשד
אפילו ירצו בכך .כמו ששמואל גורו־ אשאווה .שתי הפרשות קשורות זו
דיש ,לפי האימדה המיוהסת למשה דיין בזו ,אף שמר אשאווה עצמו כופר
— קבע את המצב בתעלת סואץ בכך.
יותר מכל החלטות מועצת הבטחון ,כך
מהוה כקפיץ השיב לי על שאלתי:
סלאם הלאץ ,הסן סלמה ,הבדיהם ויור-
שיהם קובעים את מיבצעי הטירור יותר "כיצד אפשר לקשור יחד את שתי
מקאח1פי ,סאדאת וראשי סוריה ולב -הפרשיות? הדבדי רצה באיחוד מהנה
נון .לפלשתינים תמיד יש תגבורת ל -שאטי עם העיר עזה -.הוא ביקש לכ-
פות על העירית מתן שירותים למח־
מלא את החללים הנוצרים.
ייתכן שאין מנוס — חרף כל אי־ נה הפליטים ,דבר שהיה מטשטש את
הנעימות שבדבר — מבדיקה קפדנית זהותם כפליטים .ואילו אני התפטר-
ושקולה של האפשרות להילחם מלחמה תי מראשות העירית ,מפני שהתנ-
ישירה כארגוניפ אלה ,להכות בחס ,גדתי לצירוף שאטי לעיר .התנגדתי
לההליש אותם עד כדי כך שלא יהוו
בעיה.

מלחמה ישירה
בארגונים

למהיקת זהות מחנה הפליטים ,כל
עוד לא נפתרה בעיית הפליטים".
אד בדיקות מעבדתיות העלו פרט
מאלף! הורבדי נרצה ב 6-כדורי תת־
מקלע "קרל גוסטאב" ,ולעבר מכונית
אשאווה נורו כ־ 15כדורי "קרל גום־
טאב" .נראה ,שבשני המקרים פעלו
אותם רוצהים שכירים.

הפגין אומץ רב
ליממה אהת הזר הטרור לשלוט
בעזה ,אך הפעם לא כדי לפגוע ב־
מימשל הישראלי או .לחפחיד את
ערביי הרצועה ,אלא כדי לחנמיך את
קומתם .של קומץ מנהיגים עזתיים,
שבאחרונה החלו להתבטא בראדיו וב-
טלוויזיה ובעתוגים ,בהפגינם אומץ ו-
זקיפות קומה.
שולהי המתנקשים ,שרצו לשתק
פעילות ויוזמה ציבורית בעזה ,נכ-
שלו .למהרת רצה דיב מרבדי באו
כל נבהרי שמונת ועדי השכונות
בעזה לכינוס הראשון של הוועדים,
שנערך בבית הנפה הצבאית בעזה,
לאור יום .נעדרו רק מרבדי ,הג'
ראשד אשאווה ,שהתנצל על היותו
עסוק באירוח לורד קאראדון בביתו,
ועורך־הדין פאיז .אבו ראחמה ,שנסע
לתל־אביב להגיש תביעת פיצויים נגד
הברת אגד" על פגיעה בבנו הקטן,
בתאונה" שאירעה לפני יותר משנה.
דיב הורבמ ,בן ארבעים וחמש,
הפגין אומץ רב ,כאשר קיבל על עצ-
מו באמצע אוקטובר  1972את תפ-
קיד מזכיר ועד השכונה במחנה ה-
פליטים שאטי .באותה עת כיהן דאשד
אשאווה כראש עידיה ,והקמת ועד
שכונתי בתיד מחנה פליטים היתה
לצניניט בעיניו ,שכן ברי היה ש•
מרבדי פועל לצירוף השכונה ,שהיתה
מחנה פליטים ,לעיר עזה.
הורבדי לא איהד להשיג תקצי-

בים מהממשל הישראלי כדי לפתה
את מהנה הפליטים .בימי כהונתו נס-
ללו בשכונה כבישים ,נבנו שוק יר-
קות ובית מסהר הדש לדגים ,ומתל
בהקמת תחנה למיון דגים ,בשיתוף
עם תנובה" הישראלית...
"
תור חודשיים־שלושה ביצע מרבדי
דברים שלפני כהצי שנה נראו כאב־
סורדיים .הוא דיבר על תוכניותיו עם
כל הסובבים אותו ,בגלוי -ובאומץ,
ודגל בפעולות פיתוח לשם פתרון
בעיית הפליטים באורח חיובי .ראשד
אשאווה — מאוכזב ,גא ובלתי־מתפ־
שר — ניצב נגדו ,ובאותה שעה ני-
צב גם נגד השלטון הישראלי וגם נגד
המהבלים ,שתקפוהו יום־יום כשידו־
ריהס מסוריה וממצרים וכינוהו מש-
"
תף פעולה עם הציונים".

לא התפשר ־־ והובס

ראשד אשאווה רוצה להיות ראש
עיריית עזה המוכר גם כמנהיג ה-
רצועה כולה ,ופוליטיקאי עצמאי ו-
הפין מפגי ביקורת המהבלים מזה
זהמימשל הישראלי מזה .הוא התכ־
תש עם המימשל הישראלי בפרשת
התקנת רשת הביוב במחנה הפלי-
טים שאטי ,שבה לא היה לו כל סי-
כוי לנצח .כאיש רגיש ,פניע ונא ,לא
ידע להבליג ולהתפשר ,ולכן הובס.
אך הוא קנה לעצמו שונאים .קמו
נגדו אישים כגון עורך־חדין פאיז
אבו־ראחמח ,שחיה חבר מועצת עי-
ריית עזה והתפטר במחאה על תוכ-
ניתו של אשאווה לצרף את הרצועה
לירדן ,במסגרת פדראציה .פאיו אבו־
ראחמה עומד עתה בראש ועד שכונת
העשירים רימאל וניצב מול ראשד
אשאווה ,שנבחר לראש הוועד המק-
ביל של אותה שכונת עשירים.
נגד אשאווה קמו גם שייה האשם
חוזוגדאר ומזכיר הוועד החדש של
שכונת זיתון ,עבדול רחמאן דרבי,

המכריז על שאיפתו להיות ראש עי-
ריית עזה ,כ נציג השכונות העמלות
והרוב ' הדומם"' של עוד.".
אפשרי מאוד ,שהשתלשלות הדב־
ריס בעזה בראשית שבוע זה היתה
ביטוי של יוזמת יריבים מקומיים
לסלק חשבונות פוליטיים, .
בשבת ?שעברה התכנסו י בביתו של
הנבהר משכונת זיתון ,עבדול רחמאן
דרבי )איש אמיד ,אך הסר.השפעה
פוליטית נרהבת( הברי המשת ועדי
השכונות .המזרחיות של עזה וועד מת-
נה שאטי ,המייצגים את המוני תו-
שבי העיד והפליטים .בפגישה זו דו-
בר ברורות על תפיסת" תפקידי ראש
העיריה וסגניו ".מר דרבי ,הרוצה
להיות ראש עיריה ,ביקש מדייב
מרבדי להיות סגנו.
למתרת בצהרים עמדו להתכנס כל
חברי הוועדים — ולדרכי ולהורבדי
היה מובטח רוב קולות.
בינתיים בא לורד קאראדון מירדן
לבקר בעזה מטעם אונרר"א ,המייצ-
גת את מדיניות הנצחת בעיית הפלי-
טים הערביים ומהנותיהם .אונרר"א
העמידה לרשות האורה האנגלי רכב,
שחביאו לביתו של ראשר אשאווה,
וביום א' התכנסו בביתו של האח-
רון ארבעה־עשר מנכבדי עזה ,לשי־
הה עם הלורד על בעיית הפליטים,
על ההלטה  242של מועצת הב־טהון,
על השלום והמלחמה וגורל הפלש-
תינים.

לא רוצים לסגת
למתדת הפגישה בשכונת זיתון נר-
צח מכ הורבדי ,ולמחרת הפגישה עם
לורד קאראדון ניטו אלמונים להתנקש
באשאווה .המאבק הפוליטי בעזה לבש
אופי אלים .דק המימשל הישראלי
וכוהות הבטהון שלו יוכלו לערוב ל־
בטהונם ולשלוותם של אותם מנהי-
גים מקומיים ,שטעמו השנה בראשו-
נה טעם הופש בפעילות ציבורית ו-
אינם רוצים לסגת אהודה ,אל ימי
טרור ופהדימ.

מול הישגי האוייב
לא לכל מקום שהפלשתינים הללו
נמצאים בו ניתן להגיע בטנק או במ-
טס .אבל כאשר מדובר בפעילות האר-
גונים הפלשתיניים באירופה ,בארה"ב,
בדרום אמריקה ,במזרח הרחוק — אנו
מאשימים את הממשלות שבתהומן הם
פועלים .הפכנו להיות נותני ציונים"
לאותן ממשלות לאור "
התנהגותן במיב־
צעי הטירור השונים שבוצעו במדינו-
תיהן.
אך בעינה נשארת העובדה ,שמבהי?
גת הפלשתינים היה הטבת במינכן הי-
שג ,וההשתלטות על טריטוריה ישרא-
לית בתאילנד היתד .הישג.
קיים רושם ,שהמדיניות הישראלית,
הדוגלת בגישה ,ש מדינות ערב אה־
ראיות לטירור"" ,
העבירה את מרכו ה-
כובד של השיטה הצבאית שלנו לפ-
עולה מאסיבימ ננד הצבאות הערביים,
תוך התעלמות מהעובדה שלתנועות ה־
טירור עצמן יש מפקדים ומפקדות ,ידו-
עים יותר וידועים פהות .זאם לא הכל
ידוע ,הרי יש כאן מתדל.
לאור מצב הטירור הערבי באירופה
מותר לשאול בקול רם ,אם לא חייבת
ישראל לתולל תמורה בכל המעדר שלח
מולו.

המחיר עלול לעלות
אם היריות בבריסל ובמדריד ייוותר!
ללא הד ישראלי רציני וייכלעו במסת-
רי סודיות ,המחפה על פרשיות נוסה
מינכן ולוד — עלול המהיר בעתיד ל-
עלות עוד יותר.
רכים האירופים התוהים בקול רם
יותר ויותר :הרי יש לישראל אנשים
מוכשרים ומבריקים המסוגלים לעמוד
יפה במערכה זו ,היכן הם ,לאן נעל-
מו?
לוחמה מוצלהת בטירור מהייבת
השיבה מבצעית ,מנהיגות קרבית —
ולאו־דווקא מהשבת מודיעין .לפתות
תריסר דמויות מבצעיות? גדלו כש-
נים האחמנזת "ובלטו לעיךכל בישר־
אל .האם אין מקום לרתום אותן למל-
חמה הקשה הזאת ,המהייבת יוזמה ו־
תוקפנותו שהדי בלי לפגוע בכבודם
של אנשי המודיעין ,ברי שבעיית הלו־
המה בטירוד אינה יכולה להיפתר ב־
מהשכי מאורות המודיעין.
ואשר לשירותי המודיעין הישדא־
לים ,הרף כל המלאכה היפה שעשו
יקשה להתעלם מההרגשה הקיימת ב־
הוגים רהבים באירופה ,כי תדמיתם
נפגמה .ובכן' ,האומרת ישראל לשקם
את מלהמתה בטירור הפלשתיני באמצ־
עות אנשי מודיעין מקצועיים ו מדוע
אין מהפשים מענו! של כל המערך,
כדי שיוכל להתמודד עם כל התיה־
כום הטירוריפטי הגדל והולך ז
כאן דרושה שיטה הדשה ,אד בי־
נתיים ניתן להצביע רק על תקציב
אבטחה גדל והולך )שר האוצר דיבר
בצדק ובדאגה על עשרות מיליוגי לי־
רות נוספות"(; על" עינים חשדניות ה־
מוסתרות לעתים במשקפיים כהים ,ש־
מספרם גדל ,הננעצות בכל זר המת-
קרב למוסד ישראלי באירופה.
פה ושם אמנש קיים אי־במהון בק־
רב הפלשתינים .את מותם של האמ־
שארי בפאריפ וזועייתר ברומא משיי־
כים לישראלים.
הישראלי בארצו וברהבי העולם
דשאי וזכאי לקוות ,שייבדקו המטרות,
השיטות ,האמצעים ,והמהשבה המתות־
כמת שצריכה ישראל להשקיע גס ב-
שטה המדיני וגם בשטה הצבאי וגם
בשטה הבטהזגי במלחמתה בארגוני ה־
טירור .תנאי ראשון לכד הוא שתיעשה
הןןרכת־מצכ לאומית — כדרד של אי-
שור או אי־אישור הערכות־מצב הצב-
איות ,ולא תוך היתפסות ל תרוסות
פלא" של מומחה זה או זה" .
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מיכה טלמון
תמיבת ה" גוש" !תונה

מאת אלי אייל
__» דבר המעניין ביותר
|ף™ שקרה בעשור האח-
| רון בבאר שגע _
!
» » העיר בה שולהבו יצ-
רים
עדתיים למתח הגבוה
ביותר בארץ — הוא בלבול
היוצרות :דוקא אשבנזיס
תומכים באליהו גאוי /ראש
העיר ממוצא עירקי ודוקא בני
עדות מזרח הם מתומכיו של
מיכה טלמון האשב«י ,ה-
מבקש "לרוץ" לראשות העיר.
במערכת הבחירות המוניציפליות
כבד הקדימה באר־שבע את כל ערי
ישראל בתכונה ובהתרוצצות ,שזה מ-
כבר יצאה מלשכות המפלגות אל ה־
רהוב הבאר־שבעי ,אל השולחנות
הערוכים על המדרכות ואל הדרי המגו-
רים ,בהם נועדים בני ההברה של
העיר.
מאז נעשו ערי גוש דן למגלופוליפ
תל־אביבי שאין לו מרחב לגדול אלא
לגובה ,היתד ,באר־שבע לעיר האתגר
והחלומות ,שתכנית־מיתאד לרבע מי-
ליון תושבים שוב אינה מרימה גבות
של ספקנים ואינה גוררת צחוק של
לגלגניפ .כל באר־שבע מזכירה היום
שבשנת  1951פטרו בביטול את חזונו
של דוד בן־גוריון שבאר־שבע תגיע
לשישה ריבוא — שישים אלף נפש
והיום היא מונה כמעט מאה אלף נפש.
לנוכה התפוצצות האוכלוסיה ברצועת
החוף הצרה מנהמה עד גדרה מקבלת
באר־שבע מראה הדש ומפליג בחשי-
בותו .נחשול של אופטימיות מציף את
בני באר־שבע המדברים בהתלהבות
על הפריצה קדימה" ,על הגבולות
"
החדשים" .ארבעים והמישה "
אלף דונם
של מישור כלא־המם בבעלות ממשל-
תית ,במשולש 'באר־שבע — דימונה
— ערד ,קוראים להקמת נמל תעופה
בינלאומי שני ; שטחים? נרחבים קור-
אים לתעשיה הנחנקת מחוסר שטח
במרכז הארץ; צרות אקולוגיות הס־
רות־תקנד .במרכזים צפופים ועשנים
מצביעות על מדהבי הנגב כמפלט
לתעשיות הכימיות .ראש עיר בבאר-
שבע בעשור הקרוב אינו יכול שלא
להאמין כי ב־ 1983תהיה זו עיר על
סף מאתיים אלף נפש! רביעית בגודלה
במדינה ,שלישית בתשיבותה הכלכלית,
שניה בקצב גידולה ,ראשונה בבולמוס
של קליטת המהגרים הישראליים ה־
בורהים מן "
הצפון".
משום־כך העניין במתרחש בבאר-
שבע הוא עניין א ר צ י והמתכננים
הפוליטיים בתל־אביב יודעים־ כי הש-
פעת באר־שבע והנגב על ההכרעות
במדינה יכולה להיות בעוד עשר שנים
בהשפעת היפה־של־אבא־חושי באמצע
שנות השישים )ערב הפילוג במפא"י
הפרשה"(? .
־
על רקע "

זיווגים פוליטיים
וקשיים עדתיים

אדרבה ,התלונה הנשמעת בפי כל
עסקניה של באר־שבע היא כי החיים
הציבוריים אינם הד לתמורות שהת-
חוללו בעיר .בעוד הפוליטיקאים שקו-
עים ראשם ורובם בעסקי סניפי ה-
מפלגות ,ההלה באר־שבע ללבוש צורה
אתרת ,מהנדסים והנדסאים רבים הת-
ישנו בה; האוניברסיטה הפיחה היים
חדשים של סטודנטים ואקדמאים ; בית
התולים המרכזי הגדול עשאה למרכז
רפואי ; עורכי דין ,סוכני ביטוה,
קבלנים וסותרים מתלחשים על המיל-
"
יונרים השקטים" .אף־על־פי־כן טרם
הסתגלה באר־שבע לפממניה של עיר
אמיתית :האלמוניות .גם עתונאי לא־
באר־שבעי המגיע אליה כדי לתהות
על תכונת הבחירות המוקדמת השוד
יי ?
כזר־הבא־לעיר.
אך דווקא הזר הבא לבאר־שבע,
והמרענן את זכרונו מן הימים הסוערים
של הבהירות־שלא־במועדן ב־,1963
משתאה על השינוי שהל באנשי ה-
מקונן ושעמו נפתח המאמר :התקהות
העוקץ העדתי אך לא העלמו מחיי
העיד .אנשי העיד טוענים כי באר־
שבע צועדת ראשונה באהוז הנישואים
הבינעדתיים.
כך גס כזיווגים  .הפוליטיים .מיכה
סלמון מותיקי באר־שבע ,עתה פקיד
בכיר במיגהל-מקרקעי ישראל יכול היה
רק עתה לצאת בגלוי למסע בחירות
מקומי שתיכנן לפני ארבע שנים ולזכות
בתמיכת הגוש" של מפלגת העבודה
"
בבאר־שבע הפנוי רובו מעדות יש־
ראל השונות לפי מוצאן :צפון אפ-
ריקנים ,בבלים ,פרסים ,רומנים ,הונג־
ריפ .יתר בוני הגוש הם :ותיקים,
סולל בונה ,רפ"י ,אהדות העבודח .איש
המפתה בהרמת ידיים בהצבעה בסניף
עבודה" הוא אורי םבאג מזכיר מועצת
הפועלים ומנהיג הצפון-אפמקניס ו־
תמיכתו נתונה עתה למיכה טלמון,
ועמו גםחפים יתר חלקי הגוש" .בראש
"
תומך דווקא סגנו
העיד אליהו גאוי
הראשון ,זאב זריזי איש מפ"ם והמערך,
המקובל כ מנלנל ענייניה של באר־
"

במ&בק על מועמודת "עבודה ,,לראשותעירית באר־
שבע ,תומכים האשכנזים בראש העיר הנוכחי אליהו
נאווי ,ואילו בני עדות המזרח תומכים במיכה טלמון,
אך מועמדות שניהם מותנית בהכללת אורי סבאג
ברשימת המועמדים לכנסת
שבע" .התחבולות המתובלות בין ראשי
העסקנים הן כה רבות ומפותלות ש-
שמות המוצעים לראשות העיר עולים
ויורדים ,מעוררים סקרנות במחנה אחד
ובהלה במחנה שני .אליהו נאוי ומיכה
טלמון אינם מודאגים מסיכויי מועמ-
דותו )הבלתי רשמית עדיין( של גדעון
בן־ישראל ,הממונה הראשי על יחסי
עבודה .אבל שמו של האלוף )מיל(.
ישעיהו גביש ,הפופולרי בקרב תושבי
העיר מימי היותו אלוף פיקוד הדרוס,
כבר מכניס הוסר שקט .מד .יקרה אם
איש המערך זאב זריזי הממולה ,המת-
נגד למיכה טלמון ,יציע את "שייקר",
גביש כמועמד פשרה למנוע מלחמת
אהים במפלגה ז

הכל תלוי
ברשימה לכנסת
ברוד שיתר המפלגות " מתיישרות"
לפי המערך .הואיל והמערכה החלה
במפלגת העבודה ,נגדר גם גח"ל להציע
מועמדים לראשות העיר .שם אחד
עלה ואף ירד ביומיים בהם עשיתי
בעיר .שם אחר הוא של אל'ימ )מיל(.
ישראל בו־אמיתי ,מנכ"ל אוניברסיטת
הנגב.
אבן המערכה המקומית בבאר־שבע
היא בבואה למערכה הארצית .מי
עדיף :עסקן המפלגה שעלה משורותיה
וחי את הייה או דמות בעלת שם
ומוניטין שהובאה מן החוץ ?
סניף עבודת בבארישבע מבקש ל-
הכריע בעצמו על גודל ראשות עירו
ומרכז המפלגה בתל־אביב רוצה להיות
בטוח שהמועמד הוא גם סוהף־קולות
וגם נאמן הגוש?.
הצירופים השונים המוצעים בבאר־
שבע קמים ונופלים על איך־יפול־דבר
ברשימת המערך לכנסת .אורי םבאג
מזכיר מועצת הפועלים והבד הלשכה
המצומצמת של עבודה אמור ,כנראה,
להיכלל במקום ריאלי ברשימה לכנסת.
אפ כך יהיה :האפ יהיה זה על
חשבונו של ח"כ יונתן יפרח משדרות
המייצג אותן שלוש תכונות שגם אורי
פבאג מייצגן :יוצא מארוקו ,נציג
הנגב ,ונציג ערי פיתוח ל
האמת היא שהקהיית העוקץ העדתי
בבאר־שבע אין פירושה הסרת חנושא
מסדר היום .אמנם טוען אליהו נאוי
כי מגוחך שההזדהות הפוליטית לצורך
"
בחירות לעיריה היא הזדהות עדתית,
וספק אם נציגי העדות עדיין שולטים
על קולות" ,ובכל זאת מא צופה
בעשור הבא מתה עדתי אבל "מסוג
שונה .לא על רקע כלכלי של ,להט
עבודה' אלא על רקע של מעמד ויוקרה
קבוצתית" .לדעתו ,הויכוח בין הרב
הראשי האשכנזי לרבה הראשי הספרדי
הוא האות הראשון למאבק על ענייני
תרבות ,ערכים ומעמד .וגס הדיונים
סביב בהירת נשיא רביעי למדינת
ישראל הם אות מה-
מרי דייני ,מנהיג הפרסים במפלגת
העבודה בבאר־שבע ,משבח את ההת-
ארגנות העדתית )"לא רק של פרסים
ומרוקאים אלא גם של רוסים ורומנים"(
אך הוא תומך במיכה טלמון האשכנזי
כמועמד לראש עיר מפני שהוא מוע-
מדו של אורי סבאג המרוקני .אילו
לרוץ' "
לראשות
אורי סבאג היה רוצה ,
העיד ,היד ,גבהד פה אהד על־ידי הברי
מזכירות הסניף ,אומרי נורי דייני
)ההכרעה היא בידי מ ו ע צ ת הסניף
ועל דעת לשכת המפלגה( .מתן ייצוג
פוליטי לבני עדות המזרה הוא לפי
גורי מיני ,קבלן בנין ,התשובה ה-
"
השמרים" .לאיזה
מוחצת לפנתרים
ייצוג פוליטי של עדות המזרח טוען
נורי דייני ז — אפילו נשיא המדינה.
אינני מעלה על" הדעת ראש ממשלה,

ציפיות מי
המזרח
עדות
נורי דייני כיוון לדעתם

ברור ,איסוא ,ששני המתגוששים ה-
עיקריים במפלגת העבודה — אליהו
נאוי ומיכה טלמו! — אינם נשענים
על גב ציבורי רחב ועצמאי משלהם.
אליהו נאוי אינו יכול להצביע על
קבוצה מסויימת באוכלוסיד .כ צאן
מרעיתו" ומיכה סלמון אינו "יכול
להצביע על הלק מן הציבור כ ציבור
בוחריו" .המפתח הוא בידיו "
של אורי
סבאג ,מנהיג הגוש הבאר־שבעי .מב-
חינה זאת דומה מעמדו של נאוי ל-
מעמדו של טדי קולק בירושלים ,שלא
טרח להתעסק בענייני סניף מפלגתו
בבירה .אך גם אורי סבאג אינו
בן הומן להלוטיז להמליך בני ברית
ולהוריד יריבים .פוליטיקאי זה ,ברא-
שית .שנות הארבעים ,עשה בשנים
האחרונות מלאכת מהשבת של צבירת
כוח פוליטי תוך מסול יריבים .היום
רוב העמדות המרכזיות בבאר־שבע
מאויישות על־ידי נאמניו .אד אורי
פבאג מוכרח להתחשב עם האמירה
שכבר נזרקה בבאר־שבע :האם אתה
כבן עדות המזרח תיתן יד להדחתו של
אליהו נאוי שהוא ראש העיר היחידי
בארץ מעדות חמזרח ו ) 1מתוך 32
עיריות בישראל — ששתיים מהן ער-
ביות — יש רק ארבעה ראשי ערים
מעדות המזרח  :דימונה ,רמלה ,צפת
ובאר־שבע ורק באחרונה שולט ה־
מערד(.

דעתם של
.םתם־אזרחים
אך אמירה לחוד ומציאות

לחוד.
מספר אהרן אוזן ,מזכיר תנועת ה-
מושבים ,חבר מושב גילת בנגב ,ומי
שמיועד להיות שר החקלאות בממשלה
הבאה ,כי גם הוא נתקל בסתירה הפני-
מית בה שרוי נומ מיני .במספרה אמר
לו הספד יוצא פולין ,כי אמנם הוא
שכן של מיכה טלמון אבל יצביע בעד
נאוי כי הוא ראש עיר טוב ויש
"
לאפשר לו להמשיך קדנציה נוספת.
כעבור יומיים ,אמר לו במסעדה ה-
מלצר ,שהוא ממוצא ספרדי כי בשום
פנים ואופן לא אתמוך בנאוי" אלא
במיכה טלמון שבנה ועש־ בבאר־
שבע".
דווקא הנציגים מבני עדות המזרח
שואפים להחלץ מן החיבוק העדתי.
אליהו נאוי הצליה בזה והוא ־ אורח
כבוד בבית הכנסת ,סטרומה' של ה-
רומנים אף יותר מבבית הכנסת של

הבבלים .כל־כך התרחק נאוי מן הע--
סוק המפלגתי היומיומי שיכול היד,
לומר השבוע" :את הבחירות של '65
עברתי עם סניף מפלגה מלוכד וציבור
עויין ' .את הבחירות של  '69עברתי
עם סניף מפלגה עויין וציבור אוהד".
נראה כי הפעילות נגדו בסניף מפלגתו
היא שהמיטה עליו דלקת הקיבה שאת
כאביה ניפה לשכך בנופש ב גלי זוהר"
"
על שפת ים המלה .מכאן ,שיש ברכה
בתופעה הכרתית שראש עיר ספרדי
מקובל על אשכנזים ומועמד אשכנזי
מקובל על ספרדים ,אבל החיים הפולי-
טיים מתנהלים על־פי כללים נוספים.
יש אולי שיראו בהתעסקות הרבה
של בני באר־שבע בפוליטיקה מקומית
להג של בני חברה קטנה ',בת אדם
רואה את חברו יוס־יום ; אבל בבאר־
שבע יש בהתעסקות בפוליטיקה גם
אהבת המקום .אמנם מואסים רבים
בתכבי הפוליטיקה ,אבל מחוץ לעירם
לא ישמיעו ביקורת.
אליהו :אוי )ראש העיר( :
לא
•ארכב על הסוס העדתי ולא אלד" ב-
רשימה נפרדת .אינני חבר מפלגה על
תנאי ...אם קבוצת כדורגל עלתה על
המגרש וניצחה ,אין סיבה להחליף את
הרכב הנבחרת למשחק הקרוב ...פלוני,
יוצא עירק ,מוכן לשתות את דמי
בבאר־שנע ,אבל כשהוא מופיע ברמת־
גן או בכפר אתא הוא גא כששואלים
אותו איך ראש העיר מ ש ל נ ו י...
פנחס ספיר ביקש לומר עלי דברי טבח
והגדיר אותי שופט משכיל ואיש עדות.
שאלתי אותו  :אתה עם ישראל ואני
איש עדות ז ...אם ב־ 20לחודש תדחה
־כנסת את הצעת החוק בדבר בחירה
ישירה של ראשי ערים אתהיל לחפש
עבודה אחרת".
ישראל שיל"ת )ראש סיעת גח"ל
במועצת העיריח(  :נאוי הוא נעים
הליכות ואני מחבבו "אישית ,אבל לא
כראש עיר .אין לו כושר התמדה ובעיר
יש לו תדמית של צ'יזבטניק ...כש-
עברו לאולם הגדול של המועצה ,ב-
בני! החדש של העיריה ,התלוננו שלא
שומעים טוב איש את רעהו .השבת־
כי לא הבית גדול אלא האנשים קט־
ניס".
זאכ זריזי )ממלא מקומו של ראש
העיר מפפ"ם ,מעדיף את נאד על
טלמון ושוקל הופעה אישית בראש
סיעה אורחית(  :אומרים שזריזי כל־
"
הדלת שלי פתוחה לכל
יכול בעיריה.
ואולי זה פגיעה במינהל תקין .איל
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^ tr^.עסקנים החיפניים של
הפשילו
 4^?fjהעבודה"
אליהו נאווי
"
|  aאת שרווליהס והת־
צוגוז מתח עדתי
 & feחילו " להפגין שרי־
אני אוהב לעזור לאנשים .מוכרחים
להיות גמישים בטיפול ...צריך לקצץ ריפ" לקראת ההתמודדות ה-
את ידי אם עשיתי איזה דבר הזירות ...מכרעת על כתר ראשות עירית
אם יהודי נופל צריך לראות אם אפטר
לעזור לו ...אם כבר מחליפים ראש עיר ,חיפה .התאריך כבר נקבע
אז מדוע לא זכותי לטעון שאנחל את לחודש מאי — יוני ונותר רק
העיר יותר טוב מכל מועמד אחר .אם להתוות מה הס הכללים ,ש-
אליהו נאוי נשאר לא אטען זאת ואין לכיהס יתנהל המאבק בין
זה הוגן ,כאילו חיכיתי עשר שנים
לרשת אותו .אבל אם יסגירו לנאוי המועמדים שבבר הצהירו על
כי שייקר .גביש מוכן להמם את באר־ נכונותם לעמוד בזירה.
שבע הוא היה רואה זאת בהיוב".
:ודי דייגי )מנהיג הפרסים והבר
הגוש השולט בסניף עבודה בבאר־
שבע(  :צר לי שראש העיר הנוכחי
לא מילא" את התפקיד של ייצוג בני
עדות המזרח ,אף כי עליו לייצג את
כל העיר ...יוצאי פרס בדרך כלל הם
אוהדי השלטון כפי שהיו היהודים ב-
פרס .לכן רוב הפרסים הם במפלגת
העבודה —  1,600משפחות".

ימי המתנה

רב תיאודוריש )איש רפ"י־לשעבר,
מזכיר סניף עבודה בבאר־שבע( :
"קשה לי לתאר שיהושע רבינוביץ
בת"א יתן לאיש מפ"ם לנהל את כל
ענייני הכספים והפיתוח בפי שעשה
נאוי עם זריזי ...זוהי תופעה בריאה
שיש כמה מועמדים ולא טוב שאליהו
נאוי יהיר ,מועמד יחיד ...אנו סניף
המפלגה הרביעי בגודלו בארץ —
 12,500חברים ואני היחיד בין מזכירי
הסניפים הניכנה עם רפ"י לשעבר".
הימים בבאד־שבע הם ימי המתנה.
ב ,עבודה' מחכים למזכיר המפלגה
אהרן ידלין העושה עתה באמריקה
הלטינית שביקש להיות נוכח בישיבת
מזכירות הסניף שאמורה להמליץ ל-
מועצה על המועמד לראש העיר .שרגא
נצר מבקש לדחות את תחילת המאבק
עד 'לאפריל בכל הרשויות המקומיות
שבראשות המערך .־שפע־ מפליגה
תיוודע להחלטת שר הפנים אם להרחיב
את מועצת העיריה מ־ד 1ל־ 21חברים.
כיאה לעיר בה  !00אלן־  .e>33מזלה,
הגדולה במעט מבאר־שבע ,כחכה ב־
הור זד ,מכיר .הגדלת הברי המועצי
תפתור בעיות ייצוג של קבוצות ב•
גיש" ועל עניין זה  -אם יבוצע או
לא יבוצע — מהמרים אליהו גאוי
ומיכה טלמון .הנה כי כן קדורה הפו-
ליטיקה של באר־שבע בפוליטיקה ה-
ארצית והיא ?גם בבואתה.
)מאמר דא'גיון בסידדד(

בפגישות מצומצמות על כוס קפה,
בבתים פרטיים ובתי ' קפה נפרצים
לשיחות תשאיות" ,בהן מלבנים את
"
הטקטיקה לפיה יופעלו המביזיות"
"
המכריעים .העס-
של התומכים בימים
קנים הזוטרים על המפלגה כסניפים
נידחים ,בפרבריה של היפה ,מקבלים
לפתע חשיבות מרובת בזכות קולו-
תיהם במועצת הסניף ,והשפעתם על
עיצוב דעותיהם של חברי המפלגה
הרשומים .צמרת העסקתה החיפאית
מחזרת אחריהם במרץ רב באמצעות
שליחים ,תומכים ו הצרנים".
"
"המירוץ כבר ההל"  -אמר לי אחד
העסקנים הזוטרים .תאר לך ,הרגישו
"
בחסרוני באחת
הפגישות־המצזמצמות
ולאחריח טרחו לטלפן לי כדי לשאול
מה שלומי ומה שלום הילדים"  -הפ-
טיר בחיוך משועשע .האיש שהוא
עפקן־חובב ,נמנה על הירי המפלגה,
הבלתיימזוהים עם אחד מהמועמדים
שהצהירו על רצונם .להצטרף למירוץ.
משום כך זבה לחיזור הנימדץ ביותר
באמצעות שליחי רצון־טוב של• המוע-
מדים השונים.

,,שאלו מה שלומי"
בשלב זה הציגו את מועמדותם ל-
כתי ראשות עירית חיפה ח"כ כשד,
ורטמן ,מזכיר המחוז של העבודה"
"
מזכיר מ.פ.ח .מר אליעזר מילק ,עו"ד
בר .רב האי ,מר מנחם גוטליב .וכן
ראש עירית מסה ,מר מעד ,פליכן,
שהביע תקווה כי למועד ההתמודדות
הצפויה יהיה כמצב בריאות כתאים
כדי לכהן קאדנצית ש":
מבין המועמדים לתפליד פתמ ב-
התגוששות מוקדמת ה'יכ ורטמו ו־
יריבו מר אליעזר מולק ,ביר לפני
יותר מהצי שנה .השניים ניצלו היטב
כל טכסיס אפשרי על מנת להכות
איש ברעהו ,לעיתים אפילו תחת
החגורה" .לא אחת גלש המאבק" בין
השניים לחילופי דברים קולניים ? ,לעי-
תים בוטים ,ונמצא מי שחדליף ל־
עתונות פרטי פרטים מ" ויכוח" שהת-
נהל בהדמ־הדרים.
אם לשפוט לפי חאקדמות ,צפוי
בהיפה מאבק נוקשה בין היריבים
המתמודדים ,ובעיקר הכשר המאבק
בין ח"כ משה וורטמן ומזכיר מועצת
הפועלים אליעזר מולה .אך כעבר
ליריבות המשפחתית־מפנית" ,ה --
"
ששים כל המועמדים ל הצנחת" מוע-
"
מד מ" בחוץ" .העלול לטרוף את כל
קלפיהם .אולם היום לא מוצאים אפילו
הבקיאים ביותר בעסקי
הכתרה"
"
להיות בגדר
מועמד מ" בחוץ" ,העשוי
הפתעה ולשבש את שיקולי טוטו
"
ראש העיריד ",החיפני.

של בני|
עדות המזרת .אלי קינן שאל מידגם £
|
של  400נחקרים מבני עדות המזרח
בירושלים לאילו תפקימם במדינה
מתאימים אנשי עדות המזרח ונתקבל
סולם התפקידים הבא .1 :מזכיר
מפלגה; .2מזכיר ההסתדרות; ג .ראש •I
עימה ;  .4נשיא המדינה ;  .5שר "I
i
ההינוד והתרבות ;  .6שר ההוץ ; ד .שר
!
הבטחון ;  .8ראש הממשלה.
בכל הנוגע למדיניות חוץ ובטחון
יש ,לפי סקר זה ,רתיעה של בני
עדות המזרת מכיבוש עמדות ראש
הממשלה ,שר הוץ ושר בטהון .אבל
בעמדות כוח פנימיות ומקומיות וב־
עמדת סמל ייצוגית )נשיא( עולות
ציפיות הייצוג של בני עדות המזרת.
לכן מרי דייני ,מנהיג הפדסים בבאר־
שבע , ,אין לו ספק כי לראשות עיר,
כמו להברות בכנסת ולהברות בממש-
לה ,יש לבחור ביותר בני עדות מזרח.
יותר ויותר מתגברת אמונתם בזצותם
וביכולתם למשול בעם בתפקידים מפ-
לגתיים ,הסתדרותיים ומוגיציפליים.
ובכן שרוי נורי דייני .במצב מביך
והוא מודד ,בו ,אך גם מסביר אותו.
זה ייראה מגוהך שסניף מפלגה שרובו
"מבוסס על עדות ,דווקא מתנגד לאליחו
נאוי שהוא ממוצא עיראקי ותומר
במיכה טלמון שמא אשכנזי .אבל אם
אורי סבאג כראש ,הגוש' שליכד אוהו
סביבו ,רוצה במיכה טלמון ,גם אנו
נתמוך בו"? .
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של העיר .אפילו תוכנית המיתאר של
מאת שמעון רפפורט
העיר ,שהושלמה עוד ב־ד ,196טרם

33.זק§ם הדאנטו!
ובינ!
!
\
'^־^-ד'^י?רל^־ |

«רסק?wo "1
j

u

י T, tzrt־' br; $

_
_
|p
.
.
־—  5-t 4חימם 3נמ» 0מ«ארי 0בני  5קומות ,במרכז a
'זנונת הוילות .מירב השיכלולים .נותרו מספר דירות־ |j
רווחה  4חדרים גבית ההולך וענה! .
|<!
י
— לאחר ששלבים א' זיג' נמכרו ~ התחלנו בשלב ג' >*ל |

If
K
fef
'M

הבסיס לכל החישובים של עסקני
חיפה ,היא ההנחה כי העבודה" תז-
"
כה ברוב קולות גם בשיטת הבהירות
הישירה של ראשי ערים .ההנחה מעו-
גנת באמונה ,כי ציבור הבוחרים ה-
מקומי הוא שמרני ,ואפילו ירצה
" להעניש" את המפלגה ,יעשה דאת
במידת הרחמים .משום כך אין ,לדע-
תם ,במפה מצב קריטי המהייב הת-
ערבות ישירה של מרכז המפלגה
"למניעת שואה" צפויה .לדעתם ,אפי-
לו מועמד שאינו כאריזמתי בעיני
הבוחרים הפוטנציאליים ,יצליה — גם
בשיטת הבחירות הישירות — להגיע
בביטחה לראשות העיריה וזאת גם
מסיבח נוספת :העדר מתהרה "מסו-
האופוזיציה.
כן" מצד
|
למרות כל הציפיות למאבק בהירות
נוקשה ,עקפו עד כה כל המתמודדים
בזהירות מרובה שדות מוקשים" מדו-
"
מים ואמיתיים .מדי פעם בפעם הטיחו
איש ברעהו האשמות על הפיכת
היפה לבית קברות" ,אבל "
דיון נוקב
ויסודי בגורמי היסוד לתופעות השלי-
ליות — לא התקיים.

הברירות של חיפה
היפה נתונה כיום במשבר מנהי-
גות ,ובנקודת מפנה בתולדותיה .תה־
ליד האזדבאניזציה הממד והפיתוח
המזורז של שתי אחיותיה הגדולות —
ירושלים ותל־אביב — מציב בפניה
אתגר של בחירת דרך התפתחותה
לעמד :האם תהפוך לעיר תעשיה
אפורה ועשנה ,לעיר של תיירות־פניס
או למרכז אוניברסיטאי :האם עליה
לטפה תעשיה כבדה או קלה ,לעודד
פיתוח מהיר של מוסדות השכלה גבו-
הה ,או להקדיש משאביה לקידום
מלונאות.
אחד חחסרונות הבסיסיים של נבחרי
העיריד .בקאדנציח חאחרונח טמון ב'
עובדה ,שהם לא גילו יכולת להתוות
ממניות בסיסית ארוכת טווח לפיתוחה

אושרה במועצת העריה .ראש העיריה,
"ר מטה פלימן ,הוכיח את עצמו כ-
איש כספים זהיר ושכרן ,שידע לפקח
בחסכנות מרובה על כל ההוצאות.
הדו''הות שהציג בפני הציבור היו
מאוזנים יותר מאשר ברשויות מוני־
ציפאליות אחרות .אולם מלבד ביטויי
הערכה כפ־ אנשי האוצר והפנים ,לא
תרכה מדיניות זו לתנופת פיתוח עי-
רו .':במערכת השלטון המוניציפאלי
בארץ ,אין תגמול מכשי למשק כספים
זהיר ,ו ממויהות" דווקא ־רשויות
בעלות "גרעונות נצברים גדולים.
בתחילת כהונתו נהלץ כר פלימן
למה שהגדיר עבודה אפורה ונימר־
צה על ניהול" עירוני" .אולם מצבה
האובייקטיבי של ־עיר חייב גישה
שונה בתכלית .חיפה היא עיר הדור-
כת במקום וזקוקה למנהיג דינאמי,
שיצליח להזיזה כקפאונה הממושך.
בתחילת הקאדנציה ניסה ראש העי־
ריד ,לקדם נושאי פיתוח ותיירות .או-
לם בעוכריו היו מגבלות שחכשילו
כראש נסיעות אלה  :העדר מדיניות
עירונית יסודית וארוכת מועד ,צוות
עוזרים בעל יכולת מוגבלת ומנגנון
עירוני מבוגר יככורכר שאינו מסוגל
יעמוד במשימה המורכבת.

הרחק מ"מטבחים"...

בתקופת כהונתו של אבא חושי ז"ל,
זכתה העיר לנתח מ העונד ,הלאומית"
"
בזכות עוצמתו המגובשת של הסניף
המפלגתי .אבא חושי המנוח ידע ל-
נצל עוצכד ,זו להשגת המשאבים ה-
דרושים .מצוות עוזריו ,ביניהם מר
משה פלימן נדרשו רק הכישורים
הדרושים לביצוע מדוייק של הרע-
יונות •אותם הגה .מר משה פלימן
סולד מ עסקי מפלגה" ,אינו בקיא
ברזיהם "ואינו שולט על המנוף המפ-
לגתי המקומי ,שגם בכוחו הלה ארו-
זיה ניכרת .חיפה היא רחוקח כיום
מ"מטבהים" ומוקדי השפעה מפלגתית.
כר פלימן אינו מסוגל ,כעמיתו התל
אביבי ,מר רבינוביץ ,לראות את שר
האוצר מר פנחס ספיר על כוס קפה
ולתנות בפניו את צרותיו המוניצי-
פאליות .ראש עירית היפה צריד
ליזום לשם כד אירוע" חיפני מיוחד
"
ולשגר יער
הזמנה לביקור רשמי.
שנות הקאדדציה לא נוצלו בעירית
־יפ־ לגיבוש פנימי ,בניית מנגנון
ביצוע וציות כוחות יעיל של קבלת
החלטות .בלחץ הציבור ,־וקבה בזמנו
ועדר ,יעול פנימית בעירי־ ,שהתפרקה
עוד לפני שהצליחה לקיים ישיבה עני-
דת אחת ,בגלל חילוקי דעות בין
חבריה הפקידים הבכירים .סקר של
המכון לפריון עבודה נגנז ומעלה אבק
במגירתו של ראש העיריה ,המסרב
גם להציגו בציבור ,למרות טענתו
ש אין בו כל חידוש" .שיטת קבלת
"
ההחלטות ובחינתם ,לא חשתפרח ו•
דו"ח מבקר המדינח האחרון מציג
ככה כלקויה היסודיים כיותר.

לעקוף את
המתמודדימ
מקרב העסקנים במפלגה התגבשה
קבוצת דור המשך" ,שהשלימה עם
העובדה ",כי הסכוי ששר העבודה ,מר
יוסף אלמוגי יהיה ־מועמד ,הוא כיום
קלוש .קבוצה זו ,שאחד מדובריה הוא
ח"כ משה שהל ,סבורה כי במקום
לדבר על "ראש הפירמידה" ,יש
לנסות לרענן" את צוות עוזריו .גי-
"
שה זו מבוססת למעש־ על הנחה
שצוות נבחרים צעיר ומשכיל עשוי
לאזן בכישוריו הקולקטיבייפ את מגב-
לות־הם שד ־מועמדים המתמודדים
על הכתר .־צער ,דור ההמשך בסניף
המקומי מיועדת לעקוף את מכניזם
ועדת המנויים" המצומצמת ,על מנת
"
להעניק נקודת זינוק לנציגי סניפים,
שיתמודדו על הבחירה ',ללא השפעה
מכרעת כצד עסקני הצמרת המתמו-
דדים על הכתר .מכניזם כזה ,סבור
ח"כ משה שחל ,עשוי להגביר סכויים
של צעירים שאינם נמנים על העס־
קנים הוותיקים ,להבחר למועצת העי־
דיה ולשמש כעתודה מוניציפאלית
לבחירות בעוד  4שנים.
מזכיר ־מחוז של "העבודה" ,מכ
משר ,וורטמן ,סבור כי תדמיתה ה־
מעורערת של חיפה ,למרות שאין זה
דבר גשמי — היא נושא חיוני .לדעתו
יש לפעול לשנוי התדמית .לדעתו ה-
איש המסוגל לעשות זאת ,הוא שר
־עבודה ,מר יוסף אלמוגי .המועמד
שלי הוא יוסף" — אומר ח"כ" וורטמן.
לכרות סירובו של מר אלמוגי להרתם
היום לעגלה החיפנית ,מוצאים עסק-
נים רמזים בהתבטאויותיו כי אין
"
זה סוף פסוק".
כוסכם כיום על כלי המתמודדים,
כי חיפה זקוקה לדמות בעלת יוקרה
מהשורה הראשונה ,על מנת להצליח
בהתמודדות על חלקה בין שלוש ה-
ערים ־גדולות .כל לעסקנים תמימי
דעים ,כי .שר חעבודה יזכה לנצחון
ברור בהתמודדות על כתר עיר הכר-
מל• אם בכל זאת יוצע לו תפקיד
מרכזי בכיר והוא לא " ירוץ" בחיפה,
כקווים אנשי צמרת הסניף המקומי,
כי הזוכה מבין המתמודדים יצליח
" לנחות" באופן חלקי בהיכל העיריה.
פחות ברור היום ,אם מבין המתמו-
דדים על התפקיד מצוי מועמד המסוגל
ללכד סביבו את הכוחות כדי להתוות
את דרכח של חיפה בעתיד ולבצע את
המדיניות שהותוותה הלכה למעשה.
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!!תפוס את הגנבץ! ץ אלופי העונה  ^@fהצגת חקאמיי
HJf
השפאת
הצגות אחרונות
 Hתל־אכיב האולם הגדול I
1$
H
ב־ 1 8.30מוצ"ש  17.2תל־אניב  ¤קרני גאמה על §1
 1מוצ"ש 17.2
ן יום א' !8.2
ב m 8.30-ד!הטא ועונשו  mצפדני החתול M

השפעת
 1תל-א-יה
הגדו ל ן
| יום ד' "21.2או" ב־ m 8.30קרני גאמה על

 §1מחר מוצ"ש  17.2ג .חיים M
 Mמוצ"ש 24.2

מפה fl

 Iמכתבים בונציה ן צפרני ההתול  mאיש הקרה
בא U
M
מאונ מייקל רדגרב § תיאטרון עירוני מפת  Mתיאטרון יתשליס
1
I

ע"פ הנרי ג'יימס

 Iמוצ"ש  .17.2יום ד'  M 21.2יום א' 18.2

יום ג' 20.2

M

M

במוי :מוני ג'וגס  1מוצ"ש  24.2תל־אביפ  Mהחטא ועונשו
|
ן תל־אכיכ האולפ הקטן  mיעקבי ולידנקל  mיום ג' 27.2
משה H
י
'
 Iצוואתו של 3לב I
ב־ 10.30-&00צוותא »» mה  2הצגות נכורה M
| יום א' 18.2
 1יום ד'  21.2עין תרוד
| יום ד' 21.2
תל-אביפ האולם הקטן
1
היפה ™ יום ב'  .19.2יום ד' m 21.2
יום ד'
28.2
הם
יגיעו
מוזר
283742
הקופה
»לפמ
ענדון^.
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חולרו »«י»יד ד»,רג ג 16.ב ' «.00-היפה "גיווני" טי»"»י *•* *"8?*8

&WB

"I

"י

_____

ת  inifק >י כ  rעל fl'PiiOTi
אילת השחר
עיךג3
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»ו 0ששי  16.2גשעח 9.00
מוצ"ש  17.2בשעה 9.00

תמ" יאביג

|

היכל התרבות ל־21.2-1 18.2
כל הכרטיסים אזלו
היגל התרבות ל 27.2-במעה 8.10
נותר מספר מצומצם של כרטיסים

______

1

חיפה

קונצרט יחיד לחיפה והסביבה
|
ארמוו יוס ה'  12.2בשעות  6.4sו9.18-
I
|
ירושליט בגיני האומה מוצ"ש  24.2בשעח 9.00
I
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קונערס יחיד לגאר-שגע יהסכיגה
»ול" 0קרו" יוט סטי  2.1מ<עח 9.20
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עם *מעיז ישר«ליגלווי»זמווי8

m

כרטיסים להשיג בקופת «»ר» ג«ורגיד" m
|
בימים  :בי ,גי ,ח' ומוצ''ש ביו חשעות M 18
עד  .20.30ביום שישי בין השעות . 13.30ער &W
&m
.30צ! .1הזמנת כרטיסים בטלפון J64565
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בית סוטי נוז

אגן גגירול  30טל230157 .
g
|
 £הערב ב־ : 8.30איך משתקפת אמנות הציור באמנות g
הקולנוע .ירצח הבמאי נוע נרוס .יוקרנו ה־ s
16.2 £
סרטים" :חמסע" — מיצירותיו של הצייר g
£
יוסל ברמר .בימוי :ז'אק מורי קטמור .נחום 3
£
גוטמן" — בימוי :יונח זרצקי" .עיירתי" עיי• -
£
רתי" — חצייך שמחת נורברג—בימוי :נתו £
£
£
!דוס.
£
בחצות :אריק א"נשטיץ זהוג'וצ'ילימ בתור £
S
£
גיתם  :ישן מם חדש".
£
"
ועודד
מאימי
|
ב־ 11.00בבוקר :חוח אלגרמטיין
 3מגת
g
בארץ הקסמים
ע 17.2
§ מוצ"« ב־ 8.00וב־0.30ג :צוותא והתיאטרון הקאמרי £
מחזה
זמני(.
)שם
מציגים :יעקובי זלייגטל
17.2 g
s
5
עם פזמונים מאת :חנוך לוין ובבימויו.
g
 £יום א' ב־ :9.00צוותא והתיאטרון הקאמרי מציגים£ :
* 18.2 £עקובי וליזגטל )שם זמני(.
£
 £יוט ג' »ד :9.00אריק אימשטיין זהצ¥צ'ילי 0בתור g
מתם " :ישן וגם חדש".
19.1 2
5
 »' m? £ב־ :8.30צוותא — הסדנא לאמן העולח ,חמח' £
חברתית,
הועדה הציבורית לאקדמ־ £
לקליטה
20.2 £
אים יוצאי בריה"מ ,גמה לחברח ואמנות — £
g
g
ערג שייה ומוסיקה רוסית בהשתתפות :רפאל 3
g
קלצ'קיו שיארח את שלישית ווקסלר ,מיכאל 3
g
דורה ,מישת ליטכנוב ,איגור קונדקוב.
g
£
בצוותא מתקיימת תערובת ציוריפ
£
* ל ראול פגלוצקי — מאורוגואי.
1g
£
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נתניה אסתר"
 WBחולון "רינה"
* י
^
. Iיושלינו "מ?טשל''
חדרה^ף"
B
מוצ"ש  17.2בי 8.30גהריח "הוד"
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יוסי »א»

מדי ערב כחצות )פרט לימי אי(
ובשבת פתה־מנהה כשעה .16.30

גבעתיים "שביט

H

התיאטרון האיוי«ע»מ» B

^"*""?* /r

מ ע ג ו מ ג>  5יה
הערב  W.2קבוץ שמת »*'0
»ום נ' " 20.2
רמת°ג" 1בית צגי"
יום ד'  21.2קמץ ,/אימן"
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גהשתתפווג :דבורה קסטלנץ ,סרגייו מיכאל,
am
לורה סהר• ,ליקט קרולי.
 21.1יום ד' מגתיאביג כל הכרטיסים נמכרו M
H
 32.2תל־אגיג —כל הכרטיסים נמגוד
W& 9.003
» UJט־ חייט

* 24.2 ffijת־יט מועצת מפועלים

קריתיש8ר»1צ? "»וף"

§
E
ג־I 8.30
I

WH 9.00-a

הערב  H.2גדI 8.30

 I 1ת"א "אהל ש "0מוצ"ש  17.2רE 1 9.00—«.45
»וס י  19.2ג־I ».30
 Iקרית"ימ "ניצו''
 Hמייס חנה »יקל"
»a 20,2 »cn־? «.10
 Iתע־אביב »אהל "av
יום די » 2w־B »JO
 Bרחובות "גית העם"
יזם וי a 22J־9 8J0
יום ר  M.2ג־B 1.4$
 Bחיליו "אימיו"

 j B Hחיפה "יחדיר'
M

אשדוד '/דגיו"

21.2

ק .גיאליק " סביון'' 23.2
חיפו! "שביט"
מוצ"ש  17.2ב־ 9.00ימשלי " 0ימק''א" 24.2

מוצ"ש  24.2ג־? I 9.00—«.30

חיפה "^ורח"

QQ
הערב ^ ~J ^^2
י >1יו
* 'מוצ"ש^ 17ב־^ g^0ממת "אילת'"
 !8.2בית שאן " ירדן"
ק .שמונת "שניר"

"חון Hi
 23.Zחיית
יחימתבית M r ,
^
2י 28ן *»ו»וי» »בל H
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^נמימ חשטודנמי0
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11.88 BUBHI
1

תליאביב

חי«3ה

ירושלימ

3מוצ»י ?זבת;8.80 — 7.15
כטתאי־שבת9.00—6.45 :
<8מי חול»  9.30-7.15—4.30ממי הול9.00-^.45—4.00 :
אורה :שבוע  4טריש ואז
«
i
נדושה דברהי
א81יר:
vnnניוטז,
בתוכניתם:
קנדי'!וניע  4נרי
פיפורה של
המ6תח
ס!זי
.
^D
אורלי :חילי טילס ,חוו? גנט
אורלי! חורםט נונהולץ נחצנת
הלילה הנצהי
.
בנירו! <>ר«ית הו«ל 8הנדו?
.
אמפי :שבוע  3פרט הקרטה
אורנע :וולטר טתיאו,
אמכי' 9.19 ,6.00 :טבוע 29
אגרו!! הברזל
פליסית פאר מיפטר ?וטש
מד?ו 1נדנדו ה6נד?
ארמוו :סידני פואטיח,
נדנדה
ארנון :שנוע  2אלו דילו!
י
אסתר :שבוע  2חצנת בנודו!
ן
ו
ג
ר
א
ה
טסנייר
ויצירד ברמז! חיפול טרוצ&י
ארצית בסממאות ran
כית־רוטשילד :שבוע ג
הבירה :ברט ויינולד ,ואס?
גףיהודת  :שבוע  4בכורח
איב טוגטאן Z
וולש ,יי ?.בויגר הגולשת
*רצית ברום ?י איש זו>1מ
הן :סרטו של חיצ'קוס
חן :נ' יאורנ' ?אוטנר ,טישל
נורדון * שבוע  13אנני זי ירדדו
ק1נפגטי 1ה?שר האמריקאי
פרגזי
אורות ההנ
גיוט גי 1 29.2.72
1
כרמל־גניפ :שבוע  2חצנת
ירושלים :שבוע  2אני !'יורדו
M .M
גת! שבוע  2פיטר טונות
""".
בבודה האהבה בצל ה8הדברונו פואואל למות מאהבה
קאובוי לה'36יד
מוריה :שנוע  3סרטו של
8מדר«  9.00 ,6.45דיוס גוגוד
דהל :שבוע  3כריטטי! טולין
!
יא! ??ארד המערבולת
מוות בונציה
ניוני נאש רו8ה להאמיו .
להרגיש
אוהבת
מירון:
עת :שבוע 2
דרו 9 ,7 !8שבוע  2הפרם
?
האגרוף הבלתי מנוצה
ח8ד0י החתנימ באימ
גוו* — 6JO :פורטונה
נ'ניפר
,3
שבוע
רון:
הגג
על
בנר
—
8.30
הוד :שבוע  4רוק הדשוו,
אננ'י
איני; &ורותיה של ?פינה ?
י
נימנ8יה
דיקנםוו «י>ה מיו
עצמון :נארי ניוטז ,אנה
סריגה תסרית בזאלצבורג
זהר 9.30 ,7.30 :שבוע a
בנידה ארצית ידידימ לנ»ח
פאר :םילבח יזושינח
 nsגברא
 1בהדרכתו של אפי נצר ||1 1
?פיר! ויטה טדיצ'י ,אל! נורו
המגדל 9.30,7.15 :נדי יני>
ה»שו7ש
שוד הטלפונים הגדול
דון :דסטי! חופט!
?
H
ובו נארה את אורי טבח
||
בלבי ההש
הו :שבוע  10נ' והז פינץ'
ד.י78ו& — 8רנזי
שביט :איבו! דח קולו
 .לא 3ל טפעדה היא מזרחית
1
 7הדסות
בשעות| 9.15 ,7.00 :
»וגד8י 9.30 ,7.30 :שבוע 2
פל מה שתמיד רצית לדטת
ולא 3ל מזרחי יכול לפתוח מסעדה
עממי )גוה שאנ :(1קלינש
?X
1
על  ranולא ה»זת לשאול
אורלי :א! טרגרט
איסטיוד הארי המזוהפ
צעירימ ופוערים
 Iכעת ניתנת ההזדמנות לקהל הנכבד הנהגה מאוכל ן
מה8י :8שבוע  4בבודה ארצית
בית־העפ ) .pחייט( :אנה
מזרחי ממש לבקר במסעדת החדשה החל מיופ S - .... ,. r . ..... .,,". I
אה3ה נוסח ?ופנהנו
טופי עירום בצל הפהד
י
שבת 17.2.73
 ! Iחופשה ברומא" W& 1
»ר8ז! שבוע  2הסרט •ח יווני
היובל )שרית-חיים(:
מחיר הח»א
הנאצי
האוצר
תעלומת
"
בשעות! 9.00 ,6.45
Wffi
מת»יד ז  9.30 ,7.30חסוט וזיווני
אורות >ס .טוצקיו( :בי ין
געמן 9.00 ,6.30 :טלסילט
דמות אהגה
?טמאנדו
ולדי
ונו
,ppva
טסדיגל התפוז המבני
פטוריו 9.30 ,7.10 :שנוע 10
פגיון )ק .ביאליק( :אנה טופו
ראשוו :נ'נט ליי
רו»א
—
נגודה ארצית פליני
עירופ בצל הפהד
?Jvri
דאוגד
»»*«
פפורה של גרושר,
 iחנזגן
 Iרתום הוףי « 41יגת רה' הואדי היפה טל' 538079
*S
m Zj
/j r
j I
פינדטה :שבוע  3נכווה ארצית פפיד )ק .ביאליס( :רגו ולוי,
י
י
^g
פאפארר
וונ
ג
תפארת:
I
מהתפריט:
להנאתו
ולבהור
האנרוןז
הסיני
ב יי! בידpי9 1טמאנדו
המפתח .ל9שר
§  $מ5ית * <^TO
קעואיפ ממוןיאיפ
עדן! .00ל» ,ז 9.חםרט התורני "" זהר )ק .טבעו!(9.00^.30 :
האהבה
במטנל
נלנדח ג"תםי! יופ א' הארור
I
1
פלפל ממולא ,קופה 88יחה,
פאר 9.30 ,7.13 :שבוע  2לי!ח
יובל-אור ) .pטנעוו(a& A :
COP
?
טינל' P "B ,יירק
לי טווויז הרוצהיפ
פיניה ,דגיפ טרייפ ועשרוה ,מיני פלטיפ ן
ן
י' 3ר?רד
פריז • ,שנוע  7תצנת גמרת
^
»זפן* *בקלווה מרמה ועד
1
במוצאי שבת.9.00-7.00 :
בימי הול ; 9x0—7.00-8.«5
אדיפווו צ'רלפ גוונפו!
ברנש ושמו;!לי
אוריון :שבוע  2בדוס »י
איש הזעפ
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Bן "הטוב הרע 1ן
והנערה"
.., - .,

.-

.

ן

רמלה

"ל "י'ייי

ן

—־ ־' *" * "*

8

"שירו־שיר"

לוד

ראשורלציון

יי

ז»ננת  t»»wnהאהדונד?

'עינו

68ון  1חצנת בכורח ארצית י
רובוט מיציפ נ?מת ה8ו
ו.1» !8ד 9.13 .צ'רלס גרונטו!

בשעות; 9.30 ,7.09
בית הפועליפ 8.30:סרטי ש?
טטגלי קיבריס התפוז המבני
מדר :טל?ולפ טpדונלד
התפוז המבני
חן :איבו! דח קרלו
 7מוות

נהרייה

ה מ? » ו מ י
ר»ת־אכיג :ראוב! גו-יותפ
?8מוני?ו

| במוצ"ש [¤ * fP||jj
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בואו ותיהנו !1

1
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מחימר חדש! מחימר מרהיב! מחימר נפלא!
צולםב־ 70מ"מ © צליל סטראופוגי מלא © בצבעים E^p
^נ הורסט בוכהולץ #.ג מרי
קוסטה ^ איבון מיטשל$$m

הצגת ב3ורה ארצ>ת

בקולנוע חמחומם והמפואר ביותר בתל־אביב

לכלקולנוע יאודל?" 1תיל־אג"ב

חגיליפ —  3הצגות ביומ MM.1MJ0
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בית חינון תיבון

|

שדרות 9.30 ,7 :שבוע 17
8ליו1לם טקדונלד ההפוז המפני
תכלת :שנוע  9נ'ו! ססויטיט
מיני ו8וס?וביץ
תל־אכיג :שנוע  7הצגת נכווה
י
ארצית אגרו 1הברזל
הרמון 8.15 A :פטיב רינפ "" ",בשעות"9.30 ,7.15 :
דפ בזירה
תמר :שבוע  2הצנת נכוות
אפתר9.15 ,7.00 :
 9.00 ,6.45ברברה '
האלון* בטל ר,זרו» האהת
שגיר:
ההולגמת ;; .:י ;', :סדני פיאטיח הארגון " !י לרגל מלאות  30שגה להקמת בית החימן,
0רי»ריוו! 9.30 '7.30שבוע '» 8 ,; . ,ד^ינט השיפוד
אליוט
אשדוד:
:
*ויצר
 | ? - ;. ; Sf iVXSסיופ » 21חזויי» »־0דשגה ליסוי בפר-סבא.
פיטר בוי? , .r , : Vi
"? ? ? .

מזמינך לאולם

J

! " |5תיבל הפ*ור־
ת"א J
ן {ברח' יצחק שדה 34

>רש בדל בצנלסון בכ9ר־סבא
!|
J
יערון במחצית השניה של חודש יוני  £ !; 1973בפס(' כניסה ב'
הסינרמה( £
||
} 2בסביבות
J
 £תזמורת לריקודים ן

אשדוד

קרית שמונה

H

ן
 © Iחדר מיוחד לישיבות © שרות מהיר ואדיב © I
מהירי 8עממיים @ הזמנות ל3ר.ים
1
ן

רחובות

תר 9 ^.30 :טוטו של
היצי?יק פ ר גז י
רוו  9 ,6.45 :ז'א! פייר טוסי
הגיוג בלבן

1

מופל"

גס"ציונה

יי
5
ואונוטוי שמיי הוא שאפט

א צ*

גירסה מוסיקלית חדשה על
יוהן חייו ויצירתו
המלחין הגדול
שטראוס
של
|

^8

8
! ן  60ב1גד ים || ן הקוגסולרינו
|
בתוכנית הזמר
!!
I
J

הספר (iו  Iו;'ק* 7ו> ן

י 9 :וג /ח":

9.15 ,7.00 :twgga
מו( :סלינט איטטווד,
?י  vf p innד8?8,יפ
*ליל :רונוט טיצ'ס
 ngtהאל

; ;דטןו יטידנ*
פיאטימ ? י !  jכל בוגרי המוסד מתבקשים להמציא לבית
 ' *"? ? " ,::י"י • • 1י יי י  1 1פרטיהם האישיים :שם משפחה ,שם משפחה
[ ! שם פרטי ,שנת סיומ האחזור ,עיסוק או משלח »ד !]
וכתובת מגורים.
[!
!ן
בשעות9.30 ,7.15 :

ר^ת^ גו וגבעתיים

י,ול־רון 8.15 ,5.20 :סלינט
איסטיוד הטוב הרע והמבוער

הדרה

בת"ים

הדרה9.15 ,7.00 :
אלכםנדוה סטיוארט הם?רן

אורדע :טלי פבלס ,פונקו גרו
נולד לאלימות
אורלי :נ' יטס דיז

ממשיכיפ לל!רוא לי טריגיטי

ארמוו  :שבוע  2הלמוט בוגר
תמונתו של דוריאו גדיי
גל-אור :וור! ביטי ,נולדי ז1ו!
השוד האלגנטי
הדר :ז'אנט ליי
פפורח של גרושה
לילי :פרנסו נדו ,יוחנה
שיטסוס הבתולה והצועגי
רמה :הפרט היווני
אהבותיה של נאפלי
רמת־גו :שבוע ו
אגרו!! הברזל
שביט 9.30,7.00 :ונפח
ודנוייב מרי ,מלבת הפשוטיפ

נתניה
שדון 9.15 ,7.00 :שבוע  2ויק

הדפו! איזה מיו גמנביה

הרצליה
בשעות9.00 ,7.00 :
דגניה :ששי קשת
נורית

חולון

דוד 9.1 5,7 :שבוע  2ח .נדנד

9.30 ,7.15 : X Wta
ארמון :שלי וינטוס
בלאדי מאמא

אם היית אי פעט במחנת
""Union Institute

גחגין או 3מדרין

מרד הנעורים

ד?ל 8.30 ,6.30 :נד ספנסר

רמת־יופו־:
? הרב השפן

הנך של פינצי ?!ונטיני

ןחמחירים בהחלט סבירים J

אואזיפ :שבוע  3טלסולפ
לאהבת ^mmm 0 C 0 N 0 M 0 W 0 C mms *.
טסדונלד הבמהיפ

פרדס"חנה

בש^ות9.30 ,7.15 :
אורנים :ואוב! גו-יותפ
 .פלמונית
3ת־יפ :שנוע  2נדי יני?
שוד ה8לפוני 8הגדול
פביוו! אלופי ה9רמה
עצמאות :נד פפנםד
ממשיכימ ל?ןדוא לי נזריגימי

|
קודם ,ן|

מינון עשיר.

5

,

ד\3ל  9.15 ,7 :טרגקו גוו

הנן מוזמן לפגישת מחזורים ראשתה בישראל
«תתק» 0ביום ו' כ"א באיר 23.2.72 'K
ן
בשעה  8.30בערב
ב־היברו יוניון קולג' — רח' המלך דוד  . 13ירושלים.
נא להודיענו על בואכם לפי הכתובת חנ"ל או בטלפון
עבור גירי קיי או הרב סקירבל — .02—234744
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Iבפזחיגטאוח'מיקומפן

 .ה?שד ההמישי
תפארת :טלי הבלט
מפיוזו

!יל!  9.13 7.00טורקו שיראי
טוראט סודו ?ו VBW
מגדל :נ'וליאנו ני טה
בז וצירלי
פנוי :ט ייק לי ש"ז ,עוטו שויוי

כפר"סבא

העמ? האבוד

בשעות! 8.1$ ^7.00
עמל:
 .רציהות ?טנות
חו :שאפט ?
שמי הוא

רוו 9.15' ,7.15 :הסט התורני

נצנעים אהובתי ה^מנה
רינה :שבוע  3נדי יגיל
שור הפלפונים הנדול

?רית"אונו

 1ת"א ,גן־יהודה  158ן
I
\ טלפון 241644

פתח"ת?!וה

אור-אוו9.15 ,7.00:
 .נלנדח ; myן 8ייי?וב?8י

?

 -אור"יהודה

gjaiEMi

בשעות9.15 ,7.00 :
הדר:
הפרפור והחוגגת
היבל :הקוטדיח חצופתיוו
הארטיפפיפ בצגא
שלום :האוי ביוד
גפ לי הוראיפ פריניפי

יf i t

ש3וע ש3י

ן

Snmu ifliui^pe

l

» » + Jזי ««0מ * *S

! א>זה l
I !1M j? nrrN¤ Br \! fWWWn
ג>מנס>ה !
:
־
| 7 - 9.15

I

1

1

]
0"amנ"?! «jo ,7.15 ,».י

סדמו חוגגעוני >\ל

אווי זהי
בו!שתת0ות

אריק איגשטיין

ן מציצ־ס

^נסי5נוע ™טריוו )ירי !(
If
 17.2הנקיים כחבורת I

? פוג"ש
| במאי  :ויליאם סויוקין ?
, ns Bהמ8עוה של אייק• ?
?
אר>ו גאםרי
?
, su Bלז?עי זז1ר16זי» B
, 1.1 Mטסנמ" פולנםקי
^

שבוע 2
גתגיח " אסתר"

j

1

 (1את רוכשת מקצוע אס
את עוברת קורס לתפירת
ולגזירת שמתחיל ,24—27
פברואר .ממן הלימודיט
את גוזרת ותופרת בשבילך:
ואחרים שמלות וחצאיות
כדי לחסוך דמי הקורס.
 (2קורסים מיוחדים ל־
מקצועיות בקונפקציח ולי
תופרות גזירה ומודליזציח
שיטה קלה ומהירה ,הצל־
חת מובטחת עם מקום
עבודה .בבית־ספר «יו»"
שלמת חטלן  39תל־אביב
אוטובוסים ,is ,61 ,62 :
.1 ,5 ,11 ,18 ,22

s

בית המהנדס וח ,ח לל מס' 3נ
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מרכז ה גנ»ה ה » שדאל» 1
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סיור מיייד בתחגת

gHjjjB I
ו
8

i

יי"יז• וזיזי" -ייזיו"-ד
ו

־־

H

כשבעלך עוזב אותך ,עליך לדאוג מיד לשלושה דברים 1
סרט חובח לנשימ רווקות ,גשואות וגרושות

MB
|H

?  misroשל^דושה ?
מלוין דוגלס BB
? *. Hטריש ואן דברה * ג'נט לי *
?H
במאי :מל סטיוארט )"אני אוהג את אשתי"(
gJUfl

"" Hי" היפה  Iשביע ג ב-עת" HI |0ס .גת( H

" £ 1Hאיי"י'
|  s 1־'"ייI fe H I -

HBg QBBBBBBB^ fiHBBHBHBHr BBBBiBBHSr H^H

אגודת 'jBwnwii
אוגיגרשימת ונ"א

חועד &מען חוזיי* יו"א-־י8ו

**-j *.

 f mב"גיו־ו החייל"

J

ע"ש יוסף ברץ

$58

רחוב ויצמן  ,60תל־אביב

n*vm *£j r

שכניח^השב!)! נ תיאטוון

י־
מוצ''»  17.1ו "אל תקרא לי שחור" —
התיאטרון הצעיר
 7.J0בער* ן __

v,l%s1i
^
 9.10געד3
ראשון 1».2
 8.30בערב
שגי *?.2
 8,30בערב
שלישי 20.2
 8.30בעוג
רביעי 21.2
 8.30בערב
חמישי 22.2
 8.30בערב

מוצ"ש 24.2

_______^_

התיאטרון הצעיר
"מטורף על הגג" —
, .
תיאטרון סוכן
הגשש החיוור"
"
— התיאטרון העממי
" נישואין נוסח גירושין" —
התיאטרון העממי
אס תקרא לי שחורי _
"
התיאטרון הצעיר
בלילה פורחים הכוכבים"
"
— התיאטרון הצעיר

ן
I

 7.30בערב

"גוטיקקהשקרי — " "a
התיאטרון הקט ן

י

mmn
בארץ להד"ם
\  * mיום שישי 5 16.2.73
¤
 1 11בביצוע  :מירי אלוני וחבורת בימות  * m Iתכנית אמנותית %
בהשתתפות
.
i
לתושבי יד־אליהו
*
S
^  '$חוה אלברשטיין *
 Hהערב ב־נ 16,תיאטרון ברבור
gg| 9.00
m,
תל־אביב
לתושבי
)2
$
ריקודים :לצלילי
*
| fמחר אולם אוהל
הצגות(

ן
j

7.15—9.30

ill
מפעל אמנות-לעס
ffl
§מלה  1 19.2בית שאן  1 20.2ק .שמונה % H 22.2
י
||

" בוטיק השקרים" —
מוצ"ש j 24.2
 9.30בערב I
התיאטרון הקטן
תובנית השבוע במועדון דיסקוטק
)ביו השעות (21.00—24.00
בתוכנית הקבועה  :מוסיקת רקע ,מוסיקה לרקודים ,בר
האמן
היום תאריד
מוצ"ש  17.2.73ה פני כהן
 ,מוצ"ש  24.2.73מאיר רמז
מחיר הכרטיס 5.— :ל"י כולל משקה ראשון.
בימי חול :הדיסקוטק יפתח לפי הזמנה.
הכרטיסים להשיג ביחידות צה"ל וקצין העיר ,רחוב
שניאור  ,14תל־אביב ,ובערבי האירועים בבית החייל.
במוצאי שבת נפתחת הקופה עם צאת השבת .לתיאט־
רון ,יימכרו כרטיסי חייל לנושאי תעודת קצין או חוגר.

כרטיסים ב"לאן"  ,231655וביתר המשרדים

^

תזמורת קצב מעולה

^ %
am

111

*

צהוב בבד

כרעיכים  :ר"-א — לאד,
"
חיפה" ,י־ם
חיפו" — .קופת
— נוזנא ,בן נאים ,נתניה
0יגנל" ,ב"•! — כו־
—
"
"
והפעלים
קור" .למוסדות
לאן" טל.23165?? .
"

I

תבנית
העיר
הרובע

« _

Iן
1

I1

II

1

* Iדיסקוטק הכניסה לחיילים/ומ ובגי/ות זוגם
בלבד.

ן באווירה אינטימית!

 Iנשף ריקודים יתקיים ג" אולמי תחביב"
רחוב אבן גבירול  ,68תל־אביב ו
בהשתתפות :תזמורת חיל אויר
בניצוחו של רס"ן אריך שייך

מהצה

ייערך במוצ"ש

 11.30לפנה"צ
 5.00אחה"צ

1 *n* *3m
ן• • u> 1
ן
7 2 73

"סטודיו' "
חוג לדיון ספרותי

מתק»ם ביום ראשון  18.2.73בשעת  8.30בערב
הנושא " :המוקיון" מאת הנרין בל ,חתן
המרצה :מר מנור מהמרכז להשכלת העם
ברסיטה העברית בירושלים.

m

בתכנית וזאמנותית

 5.00אחה"צ

'9

י .האזרחי

1

יום ד /י"ט אדר א21.2.73 /

תערובת הצייר הרצל נתיב

$
>•
v

מתקיימת בפואייה התיאטרון בבית החייל
רח' ויצמן  ,60תל־אביב.
שעות הביקור בימי חול.16.00—19.00 :
התערוכה תנעל  :ביום ג' 13.3.73

|

מידעה  nנתרמה בעזרתה וואדיבמ של ח" '3סינמטיפ"

מ נ ח ה לבל®

$
.j.

ק טעיט מתון ה" סילפידים" ו" היפהפיה הנמה"
תרגול בבלט קלאסי ,מחול מודרני וגיז

_

ודתיים

ן!חדש במפר? זזיפה^''

m

המועדון שזכה
במקום
האחרון 1
במשאל דעת

**:

בלט באירך מלא:

%

תלמידי המכון לאמנות המחול

t

M

ת"א ,המסגר 51

H

'"

A

כרטיסים
במשרד המכון לאמנות המחול ,שדרות *
הנשיא  142חיפה ,בקופת נובה ,רח' נורדאו  '5חיפה% ,
וביום ההופעה בקופת התיאטרון מטעה  1.00בצהרים•j •?.
V

I

$

 iממגש
|

ן גו.לו|

 *jהבדרנית זמרת *

** ריקודים לצלילי*
*
תזמורת מעולה I
המפגש:
}
J
רח' המסגר פינת וחי*

*
* חתעשיה  ,9ת"א קומת J3
,ו| | ?הכניסה לפי הצגת תעודת*
 fבאם הינך מאניני הטעם
|* '1סטודנט ,סמינרים למי"$
 11..באם הינך מאוהדי המטבח המזרחי
£ ?11רות ,גננות וכיוצא באלה?
 %באם הינן־ מחפש ניקיון ושרות
ההזדמנות ליהנות מגל אלה * 1 1|1תעודות תלמיד במוסדות*
 Aגיתנת לד
השכלה גבוההJ . .
J
והמשופללת
' Iגא 0תבקר במסעדה החדישה
***•************ #
|||1
"בני ד*אב"
|
|
|
סדנת הסטודיו
1
,
כביש בפר אתא — דרך חיפה 33
'I
חור בהשכלה
י 0 A1שרות מהיר • מחירים עממיים !1P 1
מאת  :א .יונסקו
j,
מורש חניה גדול
!!

,.ו

§!'

•
בואו ותיהנו!!
חשוב :פתוח בשבתות מהבוקר ועד

שעות הערב המאוחרות.

ן|? 1

||| 1ן.

IIII

3ל ערב שבת nun "KllfnJO

| להקת "הצל>ל הגבוודי[
 n aי ו י  sעממיימ HBHBEB
HHHJBHH

' f i ' lM ^S
 'c^^^^fנרטיסיכ  :עתיד3 .ל31688 .
&^^
^^.2.. ,^k^^^S^^^ H

m
M
m

!מארח בערב שישי ומוצ"ש*
את
*
*

 Iתל" אביג "בית ליסין" הערב  16.2ב־ 11.00בלילה
כרטיסים :הדרן" ובערב בקופה
f
"

 19BI^ 8י י
I M $tii$l¤ %at
S

H

} "המפגש"!

!ת>?ן> fpn

בימוי  :תיאודור תומא
ערב הומור וסאטירה
הערב 16.2
כפר עומר ב־10.00
מוצ"ש 17.2
רחובות ויקס 8.30
יום וי 23.2
מועדון בוסתן 10.30
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נמלאת  100שנה להולדתו של ח.נ.
ברסיטה העברית — .על המשורר— .
" מגילת האש" מאת ח.נ .ביאליק
ניאליק ,פרופ' עדי צמח ,האתי־
— קריאה בליווי מוסיקלי .דברי הס-
בר — הקומפוזיטור ארטור גלברון.
להקת הסטודנטים " חבורת הזמ ר"
בהדרכתו של רמי קידר בתכניתם
משירי העם של ח.נ .ג־יאליק.
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בחוגים:

* מעהל צבוד>
• מ>גהל WVW
שיטת נקודות הזכות הנהוגה במכללה
מאפשרת השתלבות בלימודים גם בסמסטר בי-
הלימודים יחלו ב־.4.3.1973
כן יפתח בסמסטר ב' קורס השלמה לרואי
חשבון בשפה האנגלית במקצועות הבאים:

מס הכנסה ומסים אחרים
חוקי חברות
חוקים אחרים
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ביולוגיה ,גיאולוגיה ,מתימטיקה )קיימת אפשרות ללמוד מתימטיקה בצרוף חוג
ממדעי הרוח והחברה; קיימת אםשחת להתמחות אחרי השנה הראשונה,
I
 Iיחידומ מלימוד:
 .לקראת מדעי המחשב( ,פיסיקה ,כימיה ,מדעי הגרעיז•
הפקולטה למדעי הרוה
I I
j
ולתקשורת
לאמנויות
הפקולטה
ן
ן
I
האקדמיה למוסיקה
ן
הפקולטה למדעי ההברה
I
הנדסת מכונות ,הנדסה כימית ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תעשיה
J
I
הפקולטה למדעימ מדוייקיס
I
וניהול. ,הנדסת חומרים.
I
הפקולטה למדעי ההייט
I
לקכלת פרטיפ וטפפי זזרשמה נ« לפצות בגלויה למדור הרישופ ,אונינדפינזמ
הפקולטה למשפטיט
I
מגב ,מ.ד ,2053 .כאר־שכע.
הפקולטה להגדטה
1
I
ו
ביה"ס לרפואה
" הער ה  :מעטפות הנושאווז  namדואר לאתר התאייד הנ"ל תיחזרנה לשזלהיהן? ן I
ביה"ס ללימודי הפרעות בתקשורת
ן
גיה"ס לעבודה סוציאלית
ן
I
ההוג לסיעוד
j
המדור להשתלמות מורים
II
j
.. Iמועמדים .המשרתים בצה''ל או המתעתדים J I
החטיבה למגהל
 Iלנסוע:לחו''ל מתבקשים לפנות בכתב לקבלונ
|
[ טופסי רישום במועדים שצויינו לעיל.
I
נמשבת מתרשמת
 Iמועד רישום זח מחייב גם תלמידים הממ-
ן י שיכים בלימודיהם באוניברסיטת תל־אביב|
ן והמבקשים להחליף את חוג לימודיהם לשנת
I
 Iתשל"ד.
 Iחוברת הסברה? וטופסי רישום ניתן לקבל I
 Iאישית או בכתב על גבי גלויה במשרד הרי־ I
| שום ,בנין מכסיקו ,קרית האוניברסיטהI — ,
II
 Iרמת אביב.
 Iשעות הקבלה:
Ij
הקורסים מתקיימים גגוקרובערב גקגו*ות מוגבלות
ן בימים א'—ח' בשעות 14.00—08.00
וגומות שונות.
ן
I
ן בימי ד' גם בשעות 5.00ג—17.00
אנגלית לעובדי מלון
* אנגלית במעבדה
טלפון 411191—2^-3
* אנגלית טכנית למוסדות
* אנגלית למזכירות
 Iפנייה שתגיע למשרד הרישום בתאריך מאו־ I
*
ומפעלים ,
חר מתאריך  ,23.2.73לא תיענה ,וחומר [
קבואומ מיוהדות לעקרות גית בשעות הבוקר.
 jהרישום יוחזר לשולחו.
I j
מיון התלמידיפ ייעדר .בזמן ההרשמה
I
!
פרסים ו הר ש מ ה :
תל־אביב — שדרות דוד המלך  ,39טלגון .267436
|
חיפה — רחוב חנביאים  ,20קומה ד'© ,לפון •66HH
I
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בבחיוח מקצוע

&ית3ד1 1 ?I ?K5n31 I *3

)ללא חשלום(
א<? mm* 0ק1ינ§

נ3תי0י D 'DIIP 0ללימוד י:

)W^/Mm־^W

1

1

I

iHRKIf

I
האם אתה מתענייןבגראפ"קה? ן
ן
1
אמנותהגראפיקה בביתך בזמנךהפנוי? ן
ן!
 Iסט1ד^>918
ן
בשתוף המםנים האמריקאייםלהשכלה בכתב I
»מזט  .בביתך את כשחנךוהתאמתךלמקצועהגראפיקהיו
האם אתה מוכן ללמודאת ןI

^m
I

] hhhחלות בגיל . [rf13mm
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wiuilיצוטחו

* לעזרה וייעוץ בבחירת מקצוע — בהתאם
לנטיות אישיות ולכישוריה.
* לעצה ולהדרכה כיצד להתגבר על קשיים
בלימודים עקב בעיות אישיות ,חברתיות
או מקצועיות.
* לייעוץ בעת בחירת המקצוע בהתאם
לדרישות השוק.

שפה םד1בדת
 mi nmmא9נול61
 Iבשיטה אוד־קולית
I
לשונית ן '" י ^3ל ^3 pgpraד־
יעוץ פסיכולוגי והכוון מקצועי — לנרשמים
־ו
בולל 0ונב1ה
חדשים הלומדים בכל רחבי הארץ.
 •mm nnלך להנטיג I
 j iס*ך1ר J
משדה
מי1חר
משתלמת  IIשחת חשוב  niניתן !am
I
בתותfl'TOia ,WYmn :
אלקטרוניקה
לי1צאי0
כטמא'
I
 \ Iלמילואים| א 1ט ל ו ו י ז י ה
אין צורך בידיעות קודמות .ח1ך זםן קצה
I
נכשירך בשעות הערב באחד םהםקצועות
1

הקורס נמשך סמסטר אחד
) 14שבועות( פעמיים בשבוע,
 3שעות בכל פעם.
בדבר פרטים ורישום לפנות בכתב
למזכירות האקדמית בית־ברל

לפגיי

ן "המכוניט האמריקאיים להשמלה בכוגג"
| e sת.ד 28124 .תל־אביבילמס' 77
|^ אבקשכם לשלוח אלי ,ללא כל התחייבות כספית מצידי ,חוברת הסברת
 Mומבחן חתאמת כשרון למקצוע הגראפיקה.
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המכון להכשרה מקצועית
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המבו! להשתלמות WraT
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משרד.
העבודה
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רח' נורדאו 5
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H

לפרטים .לקביעת מועד יעוץ :נא לפנות למשרדינו
בימים אי —ה' בין השעות  08.00—19.00ובימי ו' ,
בין השעות  .08.00—13.00מ"א משרד מרכזי :שד'
דוד המלך  ,39טל .264193 ,267436 :משרד המחוז :
שדי החשמונאים  ,6טל .3263* :חי8ת משרד המחוז:
רח' הנביאים  ,20טל .666182 :ירושלים משרד ה־
מחוז :רח' יפו  ,68טל.233367 :
^

I

* !4 aaiunis msanב*קטד!ג"ט
הפנ»»ה והכוונה לעבודה

m
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I
I
I

* עכנאי שרות »לו»»ו»ה  i -הדש'ס
I
'
* מכנא* רד»ו וטדגז»סטוד»ס 1נ 9-1מדשיג 1ן
I
* אלקערונאי » 1מודש'ס

m
m
M

או בטלפונים ,923126 ,925051
בימים א'—ה' בין השעות .08.00—18.00
שעות הקבלה במשרד .08.00—15.00

היעוץ עתן אך ורק לאחר קביעת מועד מראש,
במשרדי המחוזות ת"א ; ירושלים ; וזיפה.
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נפתזזימ קודסי־עדב
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 mמינהל עסקים * כלכלה  4משפטים
 * 1מתמטיקה * -ב.א .כללי * שפות
 * Iהסטוריה * פילוסופיה * גיאו־
 mגרפית  if.יהסים ביגלאומיים if.מדע?
ן ההברה * -תיאולוגיה  -fאיטלקית
 ^ 1אנגלית ^• גרמנית  *.צרפתית
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מתקבלים רק בעלי כשרון ונתונים מתאימים לאחר מיון
| | ? ifהבחינות )ערנות באיץ באמצעות הH -
קפדני .בוגרי הקורסים *קבלו הפניה למקומות עבודה M
M
.BRITISH COUNCIL
מתאימים — בהתאם להישגיהם.
| |
H
™
לקגלת פרטים נא לצלצל לטל 739193 .ת"א טל•  668048חיפה
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• או מלא וגזור• :

"
 ? wלכב' המדרשה לגרפיקה ולציור,
 : mשליד "סטודיו ציזר" ,ת.ד 36239 .תל־אביב
 ? mנא לשלוח לי פרוטפקט על קורסי גרפיקה

 :כתובתי "

•""

"

"..

ן

;

מיI
m

 Jf Mהבוגרים י»ליט להמשיך בלימודיהם M
לתואר שני באוניברסיטאות ישראליותM .
£1
 if• mהתארים המוענקימ מובריס געולט וב־ m

|

| המוסד היווידי מסוגו המייצג מוסד בעל H
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 mפרוספקט מפורט יישלה על־פי פנייה H
 1לת.ד 11030 .תל-אביב.
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 11שעות הקבלה  :כל יום כשעות  1—9.00בצהרים,

 ^J^^^S^OSi^Sמביאה את בית-הספר ישר לתוך
« ־־־ & M M BW £ביתך .החודש תוכל עוד להגשים
' את תבניות לימודיך בזמנן הפנוי
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לבחירתן כ־00ג מקצועות וביניהם':
הנהלת חשבונות * פקידות* ראיית
חשבונות * כלכלה ומשק * ציור
וגרפיקה * תמחיר * ארגון מיהול
* פסיכולוגיה * בחינות בגרות
למורים *
מיון
מילואים עברית *
לטכניןן *
הדרגות(
אנגלית )כל
*
*
ערבית * צרפתית * גרמנית * בנין
* מכונות * חשמל * רדיו if.
שרטוט * אלקטרוניקה * טלויזיה
* תכנות מחשבים * קריאה מהירה

ן
ן
I
ן
I
1
ן

פעל מיד לקידום עתידך!

לשם קבלת פרוספקט לימודים חינם וללא כל
התחייבות ,שלח תלוש אן פנה אישית אל:
המכללה העברית להשתלמות בכתב:

 J3¤¤ Pמעןנין בקןרס.
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ן ? ירושלים ,גןייהודה  • 2ת"א ,פינ50ןד  • 2חיפה ,בלפזד .9
I

D'llpl

"חנ11ש111ו או! 'ln B 10a
במחוזות תל־אביב ,חיפה וירושלים
5
תלמד
איתור תקלות ברכב ® תיקונים קלים ©
הלקי הילוף והומריס @ אפשרויות ביצוע
של כיוונים ותיקונים קלים @ טיפול מונע
ברגב.

8דטיט יהרשמה:
תל־אגיב :שדרות דוד המלך  ,39טל ; 267436 .שד'
י  .חשמונאים  ,6טל.32634 .
זו י פ ה :רח' הנביאים  ,20קומה די ,טל,666182 .
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אנו גכשיוד כמתכנת  IBMבב>תך בזמנד הפנויH .
הודות לשיטה האמריקאית המהפננ'ת המתאימה H
לכל אהד  -למדו עשרות אלפי גברים ונשים בעולם H
?י m
כולו את מקצוע התכנות בביתם.
המכונים האמריקאים •ציידו אותך בידע הדרוש9, ,
ישלחו אליד את חמר' י העזר השונינז ,ויריצו את H
תכניותיך דדך מהשב  ?40 IBMהעומד לרשות המוסדH .
לימוד שלוש שפות תכנות .אסמבלר .קובול ,ד.פי.ג•'M .

 Mלקבלת פרוספקט חינם כולל מבחן פסיכוטכני עצמי ?
 Hלהתאמת מקצועית ,גזור ושלח במעטפה אלH :
 Mהמנונים האמריקאים ת .ד 28124 .תל־אביג למס' H 7

 ISבמשרדי n WOLSEY HALL OXFORD
 nרח' בר־כוכבא ) 28על יד כיכר דיזנגוף( ,ת"אm .

^\ נצל אותם לתווולתו I
^^! -למד
בביתו! שלגו בכתב Iן
־^ !tffffiCשיטת הלימוד היעילה
^ .,, J^tf Bii

I

למד להכיר אותה ,להתגבר על
תקלות בדרך ,לשמור על פעולתה
התקינה ולהאריך את חייה
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 RcSilהממן גיהשת^מות * m
י"יאל־^
 ^^Syמקצועית משולבת
אזרט

משרד
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§'* חשמלאים מוסמכים
_
חשמלאים

122.2.73
י.7זז.מו

ראשיימ

*

מודיעה כי נמשנת ה1זוש8ה
לשנח"ל תשל" ד
ללי מודי תואר ואש !1בח1גי:0
במדעי הרוה

סיימתי בתה? [_ :

* אלקטרוניקה תקשורת סוגים!1A73 2 ,
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במת־הספר לח ינוך )כולל המחלקה להכשרת מורים
וכיה"ס לחינוך של התנועה הקבוצית ,,אורנים"(.

במדעי החברה

בבית־ספר לעבודה סוציאלית.
במכללת עמק יזרעאל אהל שרה".
"
ללימודי תואר שני גוווגים :ספרות עברית ן הסטוריוז
סל ע 0ישראל; הסטודיו :כללית ; אנגלית; חינין;
סוציולוגיה; מדעי המדמה.
וללימודי ספרנות ,לימודי תעודה.
ההרשמה נמשכת עד יום ה' >"א באדר בי ).(15.3.73
בחינת המיוו הכלל־אוניברסיטאית תערך ביום ב' כ"ט
באדר ב' ).(2.4.73
המועמדים מתבקשים לעיין ב"מדריך לנרשמים לשנה"ל
תשל"ד" בכל הנוגע למועדי בחינות המיסה ולתהליכי
הרשמה וקבלה.
חוברות הסברה וטפסי הרשמה ניתן להשיג בנקודות
המכירה הבאות :
 .1מפעל השכפול של אגודת הסטודנטים באוניברסי-
טת חיפה ,בימים א'—ה' בשעות .17.30—09.30
 .2חיפה — זוהר ,רח וב החלוץ .22
 .3קרית מוצקין — פינת הנוער — ויצמן J0
 .4צפת — גרינבאום זאב ,בנין מלון יאיר ,רחוב
ירושלים ?.5
סטודנטים המעונינים לרכוש את החוברות בדואר,
מתבקשים לצרף המחאת דואר ע"ס  3.25ל"י לפקודת
אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה והחוברת תשלח
לביתם .חיילי צח"ל הפונים באמצעות הדואר הצבאי,
יקבלו חוגרות ללא jBftyn

'עי^גייי
 Hלקבלת פרטים נוספים ללא התחייבות ,מלא  Hמשרד
תלוש זה והחזירו למשרדנו ללא דיחוי ו ־?  Hואבודה
M
 : Hלכבוד מכון דן" ת.ד 4504 .תל-אבי בH :
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פרטים והרשמה :במזכירות  «"n*aשדרות
המלך  ,39תל־אביב שלפון .269165
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בימים אי—הי בשעות 8.00—15.39
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לנזקקים *נתנו הלוואות החופבות למענקים בתנאים מסו»מ»ם.
וזייני «ידו» גצת"ל ישרתו בעתודה תמממית גתקופת
לימודיהם.
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לפקולטות ולבתיה"ס דלקמן:
? 4מדעי היהדות
 4מדעי הרוח
? 4מדעי החגרה

החלח ההדשמה לשנת הל»נווד>נו ו1של"ד
שלוש שנות לימוד לקראת תעודת מ^יןן מוסמך
לגתי"ס0ר יסודייגז ועל־יסודייט
התלמידים )או הבוגרים( יוכלו להשלים את לימו־
דיהם באחד מהחוגים של  .אוניברסיטת תל־אביב
לקבלת התואר הראשון .לימודיהם בבית המדרש
ייחשבו כחוג שני.

ן
j
1
1ן י
|
1
דוד Mן

בשעות 8.0S-"a3.00

מ ו די עה :

נמשכת ההרשמה של מועמדים
לשנתר.לי0ו1יי 0וו01ל"ד >74־ c1f73

ג מ כ  > 1 1 1נג >  >-ט

 Iה win "inה ו I
 1לבתות עדב ללימודי § ami
הלימודיט 3א>וו תל"אגיג
רחובות ,נתניה ופער"שגא

fr-?#\g - msa b& j

 +משפטימ

 jfמדעי הטגע
jf
4
-f
^ג
'f
^
jjs.
ן[

B 1
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™י
J
אח
בחיווח הבנדוח^ ?
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למועד :אוקטובר 7J
הקורס מיועד לאחיות ,עצמאיים ,מדריכי נוער ,נהגים ,אנשי
כוחות הבטחון ,משוחררי צה"ל ,עקרות בית ולעובדים II
במשמרות המעדיפים לימודים בשעות הבוקר.
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ועדת קבלה 25.2.73
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מה תוכל להפיק מהשתתפותן־ בקורם ץ אתר .תכפיל את מהירות קריאתו

)שהיא כיום כ־ 150מלה בדקה( ,פי־שגיים ,לפחות .אולם אתה מסוגל לקרוא
פי־שלושה ,פי־ארבעה וסי"חמישה יותר מהר .אמ דלו כשרוני במקצת ,אתה
מסוגל לקרוא מעל  1000מלים בדקה )כשלושה וחגי עמודימ( וכל זאת תור
קליטה והבנה של חומר הקריאה.
היןורפ י»זח בכית ציוני אמריקה רח' « pגבירול  26תל־אביב ביום שני
 19.2.7sוגיופ חמישי  22.2.73בשטה  6.00כערב — jsipas rv/tnm

קורט לקריאה מהירח בביתן — *יטיס .י ת.ד 470 .פתח־תקוח
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משרד חתינוד והתרבות
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לפרטים והרשמה — נא פנה עוד היום למשרדינו:
ת"א משרד ראשי :שד' דוד המלך  ,39טל9 .264193 ,267436 :
8
משרד המהוז :שד' החשמונאים  ,6טל.32634 .
ה י פ ה :רח' הנביאים  ,20קומה די ,טל 666182 :או במועצת 9
9
הפועלים ,חדר  ,515טל.641781 :
S
ירושלים  :רח ,יפו  ,68בית סולכור ,טל.233367 :

המעונינים אשד לא נרשמו או לא זומנו מתבקשים לפנות  Hן
,
ביום הג"ל בין השעות  16.00—09.00רח' העצמאות — 8 2
קומת ב' ,בחיפה.
I M
י
יש להביא העתק תעודת גמר גי''ס מקצועי תלת שנתי לפחות B

 1השלת השנונות  . irmmnסוג I .3
H

© בקרוב תפורסם תקנה על הצורר לקבל רש\י מסווג
למקצועך.
© בכדי לקבל רשוי מסווג למקצוע הצילום עליך לעבור
קורם שיכשיר אותך לבחינות הםווג.
@ הקורס יכלול השתלמות עיונית בצילום כהכנה לבחינות
הסווג סוג _ 3וייערך במםגרתט.
במסגרת הקורס תוכל להשלים את ידיעותיך בנושאים
הבאים כענף הצילום:

 'It'llII ^ Iה צ יל ו ) Dאופטיקה וכימיה(
)עמדה באולפן ובחדר איפול(
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מל־אפיב ,מישלב ,רחוב וייצמן  ,53ת"א ,7—3 ,1—10 ,טל.263185—9 .
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טפסים ופרטי הרשמה יישלחו לכל דורש לפי פניה בכתב.
נא לפנות לפי הכתובת — הועדה לקבלת תלמידים ,אוניברסיטה
בר־אילן ,רמתיגן.
המתעניינים בשלוחה באשקלון ,בצפת ובעמק הירדן ,וכן בקורסים
בנתניה,
האוניברסיטאיים
מתבקשים לפנות לפי הכתובת — משרד
השלוחות ,בנין המנהלה ,אוניברסיטה בר־אילן ,רמת־גן.
־ -מספר המקומות מוגבל —
ההרשמה נפתחה ביום ראשון ,י"א בשבט תשל"ג 14 ,בינואר 1973
ותסתיים ביום רביעי ,כ"ו באדר א' תשל"ג 28 ,בפברואר .1973
על יד אוניברסיטת בר־אילן קיימת קרן מלגות מיוחדת ע"ש השר
ח"מ שפירא ז"ל המיועדת לבוגרי ישיבות גבוהות ותיכוניות
מצטיינים.
טופס בקשה ניתן לקבל על פי פניה בכתב ל"קרן המלגות ע"ש השר
ח"מ שפירא ז"ל" ,אוניברסיטת בר־אילן ,לא יאוחר מיום כ"ו באדר
א' תשל"ג 28 ,בפברואר .1973
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בי ת הספר לעגודה סוציאלית
גית הספר לחינון
המחלקה לקרימינולוגיה
המגמה למתורגמגות
שלוחת האוניברסיטה גאשקלון
שלוחת האוניגרסישה 3צ9ת
שלוחת האוניברסיטה בעמק הירדן
קורסים אוניברסיטאיימ גנתניה
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מצפה ל"משהו חשוב"

»« ביקור של חוסיין בוואשינגטון משמש
 !Jנושא חשוב ביותר לשיחות במושבה
הדיפלומאטית בתל־אביג.
כאחת המסיבות שנערפה השביע םזמר,
כי חוסיין מצפה למשהו חשוב בעוד ששה
חודשים.
הדיפלומאטים תמהו וחשבו שהמדובר הוא
במשהו שיתרחש סמוך לבחירות בישראל —
עד שמישהו גילה את ה םוד" :המלכה
עאליה שזה מקרוב נישאה "לחזסיין ,הגיעה
לוואשיגגטון כשהיא נמצאת בחודש השלישי
 . 1י
להריונה• ...

הממשלה" על "מוקד"...

ך*.התיעצות משותפת של ועדת השדים ל־
»« עניני כלכלה וחברי הוועדה המרכזת של
ההסתדרות ,התקיפה ראש הממשלה ,גב' גול-
יה מאיר ,א* סגן שר התיירות יהודה שעדי,
על שהוא מציע שמשרדי הממשלה יקצצו את

ה&דחימ שקטפנו גקאקון
כ"ימיה ולילות" של השבוע ,בעמוד
 ,20הושמט שמו של מהכר הרשימה "?3
חורבות ?איןון קטפנו פדהי ,"8המשפרת
על רהל ;וי ,הברת קיבוץ המעפיל ,ש-
נולדה ביוב בו :ופד "מעריב" .מחבר ה?
רשימה הוא הופר "מעריב" ג .ש ד ונ י.

אולי בעוד  '20שנה...

ךןיעת המפד"ל דנה השבוע בסוגייה של
 Wבחידת מועמד לתפקיד נשיא המדינה.
הועלו שמות של אישים שונים.
בלהט .הויכוח נפתחה הדלת ,ואל החדר
נכנס שר הפנים ד"ר יוסף בורג .קרא לעברו
ח"ב ד"ר יצחק רפאל :הנה נכנס המועמד
המתאים לתפקיד נשיא המדינה .לראתי ב־
עתונימ שהציעו אותך...
הפליט ד"ר בורג בכעס :להיות מועמד
לנשיא י אולי בשנת ,1993
השיב לו ד'ד רפאל :לא .הכוונה לשנת
.1973
תנובת ויו מוג• .מוחל הזכות..,.

מאיפה קל יותר לסגת?...

ף* מזנון הכנסת התנהל ויכוח י ערני על
 ?iהכרזותיו של »זכ"ל ההסתדרות יצחק בן־
אהרן ,כי עלינו לסגת מן השטחים ,גם באופן
הד־צדדי וללא הסכם שלום.
לפתע נשמעה הערתו של שר העבודה יוסף
אלמיגי ,הנחשב למועמד העיקרי לרשת את
תקציביהם בחצי מיליארד ל"י וינהגו בחס-
כנות יתירה.
גב' מאיר רגזה על הצעה זו והטיחה לעבר
שערי :אני מוכנה להמליץ בפני הטלוויזיה
שיזמינו' אותד לתכנית מוקד' ,בה הסביר
כמה אחוזים אתה מוכן "
לקצץ מתקציב משרד
התיירות .אבל עד אז ,תפסיק להעלות את
הממשלה על המוקד.
חייד שערי :פרוש הדבר שלעולם לא
אוכל להתקיף את הממשלה...

אי לו...

ף« עצרת שנערכה השבוע בתיאטרון ירושלים
 8£לציון מלאת  25שנה לאקדמיה למוסיקה
ע"ש רובין בבירה ,ברך ראש העיר ,מר טדי
קולק ,ודבריו הצטיינו ,כרגיל ,בקיצור נמרץ:
במשפט אחד העלה על נס את הישגיה של
האקדמיה ,זא־חל לה שתלך מהיל אל חיל.
כרגיל — זכר ,הקיצור לתשואות רמות מהקהל.
העירה ראש הממשלה  ,הגברת גולדה מאיר,
שדיברה אחריו :לצערי ,אין לי י הכשרון
לקצר ,כפי שעושה זאת  ,טדי קולק ,אבל
מעניין ד,ימ פעם לראות ל«יוד ,מחיאות כפיים
היה זוכה ,אילו היה משמיע נאום ממש...

בן־אהרו בתפקיד המזכיר הכללי של ההסתר־
רות :מסתבר 3י לבן־אד!רן יותי קל לסגת
מן השטחים מאשר מן הועד הפועל.
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הצעה לסדר...
|
ן"ןברי־הכנסת של המפד"ל קיימו התיעצות,
\  Jכיצד
להגיב על ההצהרות המיוחסות לסגן I
ראש הממשלה ,י יגאל אלון ,בעניז מסירת הרי-
בונות על הרובע המוסלמי של העיר העתיקה 1
כירושלים לידי ירדן.
|
כאשר רבו ההתלבטויות ,נשמעה לפתע
קריאתו של שר הדתות ,ד"ר ז .ורהפטיג1 :

ןןך,י דןלר ,אחד!? ,ככב ומואר -• ,לןלה קר ולצמרר
?לילות ןברואר © ,באומרת שלילית ,ןה ?ל ר$ש
מחשה — « וא;י פאן ,הדל באלפי מנשה « ,את לגלי'
?רחוב קךלי?ך' דש בכמות « ו?מעט נעצר ?עוון
שוטטות « בלןפצי עם הטור הלזה ?סנאי @ ?ץ השוק
הסיטונאי  9ו"השוק" העתונאי  9הנגרם לשוער ?וןצר

י
5) " j $9ixf la Iרץס אי א^לזזן" זוג־שומיי־^לה
 1חביב,
ה"האמלט!א־

יש לי הצעה לסדר.
יו"ר הסיעה ,ח"כ טובה סנהדראי ביקשה
מחבריה :נא להקשיב להצעת שר הדתות.
אמר ד"ר ורהפטיג :הצעתי היא להעיר את
|
השולחן|.
הרב נריח ,אשר נרדם בינתיים ליד
מכיוון שהרב נדיר .ידוע כ נץ" מובהקI ,
מיחר להתנגד ח"כ אברהם "
שהינו
מלמד
)|
 ,יונה" קיצונית •:אל תעירו ואל תעוררי...

|
|
קודם בעתונים,
||ן
בפרטיכל...
אח"כ שנערד השבוע בכנסת על חוק a
ף* דיון
* נכסי המדינה" ,היפנה ח"כ מאיר "
אביזוהי? |&
י4
בקשה מוזרה אל יו"ר הישיבה ,ח"ב ראובן
ארזי :בגלל שיבושי בסדר הישיבה ,לא הגע־ p
|
תי אתמול לרשות הדיבור .רציתי אתמול|
לדבר על השביתה במנועי "בית שמש" ,אבל
|
הרי |
מכיוון י שלא ניתנה לי• רשות הדיבור,
אבקשך לא5שר לי ^ל»ר את הדברים שלי }''
היום ,אם כי נושא אהר עומד על סדר היום.
שאל אותו ח"כ משה נסים בתמיהה :אבל ;:j
הרי קראתי היום בעתונים שדיברת אתמול
|
בכנסת על השביתה במנועי בית־שמש,
חייך ה"כ אביזוהר :זה ' העניו .סיפרתי ל־ ]|
עתונאיפ מראש את הדברים שאני עומד ל] \ -
הגיד בדיון שנערך אתמול ,אבל לבסוף
לא $
קיבלתי את רשות הדיבור .לאחר שתוכן נאומי
|
כגר התפרסם בעתונים ,אני מעונין שיימצא|
גם בפרוטוקול הכנסת...
:1
פוליטיים"...
"בתי מרזח
כהונתם של 4
* £לחמות היהודים" סביב
 U,הרבנים הראשיים החדשים נמשכות| .

היריות האחרונות במלחמה זו ,נורו ע"י
חברי מערכת הירחון התורני מוריה" ,ש־
עליהם נימנימ רבנים בבצלאל "ז'ולטי ,חבר
ביה"ד הרבני הגדול ,צבי מרקוביץ מרמת גן
ואחרים.
בגליה החדש של הירחון ,תוקפת המערכת
— לאחר דברי ברכה חמים של העורך לרב
הראשי ,חראשון־לציון עובדיה יוסף ,במאמר
הנושא את הכותרת עלבונה של תורה" —
את הרב שלמה גורן ",מבלי לנקוב בשמו:
דברי תורה ,מו''מ של הלכה שמקומם בבתי
"מדרש ,הוצאו לרחובה של עיר והוכנסו לבתי
מרזח פוליטיים" — נאמר במאמר.
ועוד קובעת מערכת מוריה" ... :עמי ה-
ארץ ,שמעולם לא שנו "כראוי ,נעשו"מומחים
לדבר הלכה ,דשים .בגסות 'יזה •ובעיות מסו־
אביט,בעיקריה של ' הלכה",, ...
וכבר השבנו שהשקט והשלווה חזרו לעולמם
של תלמידי חכמים...

^|
@

« כמין רוזנקלנץ ןגילךןשטךן מן
דה" « הקרדה מער?ת ?!ליה (..,ואצעןד' « ןכדןם'
?לחשם?" :לום ךאץזם י איש־עט © תמהוני ומהר
כאותו הפואט « המביא טור שמעי במין דרך ?פשית
 9הלישית ואישית — ו?אשמךת יש ל י ש י ת ז"..
בקצור :עוד אני לשי"ךגימ"ל מוסר  9צרור תורן
מאותן המגלות הגמיזות י— © והשער ,מינורית ,חורק
ומנסר  9והגה ...ל»לי «.כלום דאי?ם כזאתי0 ..
כמראה ךמות 5לאית מחליקה על הכביש"•  oואן5ק:
"שומר־לילה! « עצור! ® מי האישי!!!''
ויאמר פךןס או א?טלזון" :שא .אל תצרה! {? eין
ש!פ איש בקבינה .לק ;דמד ,לך כך'"? « .יל' ,כן.
אך עיר זה ?!־?ר — והךמות  9מתקדמת אלינו תכלית
התקדמות © ...ואחךד חרדה ...ואלפת ...ואשל!?ןק© ".
ואמר לשי"ן־גיבן"ל?? ,נים חושק" 9 :ית?ן ךמיון לי
^
 3ד ד ע קצת ,אחא ® ,אך אפ אין אי$ ,#ז 5ה זה
אשר לפניך?!"
!ילאט ל.שי9י ?קול , V-יךסה" e :גמזדלה ,לא !זיק
 fמגש לרופא"
אבל עוד הוא עוטף ?"#י3ל" )או :ס?ץ( © את
| ,ומצי? לי תה עם 9ל?ין © ובודק את מצחי ושואל
כתפי
בלי ליבלש" © :איך קוראים לה ,לזו '?עלתה לך
ללאש י"

...

...

"
כבוד ראש הממשלה ,הגב' גולדה מאיר,
בעת הדיון על דת ומדינה ,אמרת במרכז מפלנתן « "נכון שאין
אנחנו כאן מחוקקים חוקימ ליהודי הגולה ,אבל ברגע שיבוא מכאן
הכשר לנישואין אזרחיים ,יהיה הדבר זירוז איום לנישואי התערובת
בגולה" .אינך יכולה להתעלם ,אם־כן ,מ הכשר" דומה — והוא
המהווה לא "
פחות זירוז איום לנישואי
חוק השבות הנוכחי —
התערובת בגולה ,באשר מקיר בכשרות נישואיו רפורמיים ,המת-
בצעים לרוב ללא כל גיור ,או ללא גיור כהלכה.
הכשר" זה הוא בתוקף זה למעלה משלוש שנים /ואכן _
"
למרבה הצער — "נשא פרי"".
מחשבה איומה היא _ אמרת בימים אלה לצירי הועד־הפועל
" — שדווקא בתקופת עצמאות יהודית נאבק העם על קיומו
הציוני
הלאומי ו־ 30אהוז מן הסטודנטים היהודים בקמפוסים של ארה"ב
בלבד ,יוצאים לנישואי תערובת".
זוהי לא רק מחשבה איומה ,גברתי ראש הממשלה ,אלא
מציאות איומה .זאילז המחשבה האיומה היא ,ש"דווקא בתקופת
עצמאות יהודית" נותן המחוקק הישראלי גושפנקא לכד ,שעשרות
אלפי נוער יהודי ייצאו לנישואי תערובת! וכל זאת בגלל אי־הרצון
לצרף בחוק אל המלה "שנתגייר" את התוספת — כהלכה".
"
אמנם נכון ,מלה זו יש לה צליל "קלריקאלי" בשביל כל אוזן
סוציאליסטית ...אולם כפי שעדיין לא התקיימה הנבואה של
"סוציאליזם בימינו" ,לא יהיה זה אסון אם גם הנבואה של "ככל
הגויים" לא תתקיים במלואה .אם כי בכיוון זה רבה ה" התקדמות" «
שליה הסוכנות מארה"ב מודיע על  100.000יהודים שהתנצרו
בשנים האחרונות.
העליה פהתה בממדים מדאיגים ,כי — לפי עדות יו"ר הנהלת
הסוכנות — שואלים יהודי ארה"ב ־ "במה שונה ישראל ו מהו כה
המשיכה שלה!"
בארץ עצמה חיים אלפי זוגות מעורבים.
 ,גם מבחוץ זורמים אלינו גויים בתור יהודים ללא הגבלה.
ומיסיונר בבאר־שבע עושה את מלאכתו ללא כל הפרעה ,כי
חוק השבות מבטיח את כל זכויותיו ,רק הודות לכן ,שהיה לו
פעם ...סבא:יהודי!
וכל זאת בתקופת עצמאות יהודית" ,מפני שהמחוקק הישראלי
רוצה להשתלט" על כל הקשור בהלכת J
עוד אמרת ,גברתי ראש הממשלה ,כי יש לדאוג לכל ילד יהודי
"
הזכות לדרוש זאת ,בשעה
במלה ,שיידע מיהו" .האם יש לד
ש"דווקא בתקופת עצמאות יהודית" ,את בעצמך ,ושום איש בארץ
הזאת אינו יודע לענות על השאלה « "מיהו יהודי "I
בכל הכבוד

הועד למען שלמות העם

והךמות ,עטו!ת חליפה התרה  9ובאקצנט לןפ$יגאי
אי־אלה
"של הן ?ם מורת ? 9י נועצת ,ן!טות של
י
מה ומאד יהודיות® ,
פסיעות © ,שתי עי^ס חכמות מאד «
ואומלת" :ובכן' ןךךי ל,קג(ן@ ,
עושים ב^עה זו
א צ לי בעמוןי"
־־ "א?ל ךז" « — "כן!" הוא סח?* ".אירופי
ל"םברה" ® הוא מקךים לי ,בנעם"ימוסץלשון« :
— "נא3 ,ציג את עצמנו « :רב אפכא ?!ס ונ ב ך א,
 9ד"ר קךלי3ך' ?;י © ,עוךכ?ם זזךאשון" '.
ובעוךי מ?8תאה" :איך?"?" ,י$ד ?" ו?ן הלאה — »
הוא חוסך לי תמיהות ומח?ך" :אל תתחה 9 ,ז:ה זמן־
?ה לא עצמתי זןיגי שם ,למעלה e ,סוף בל סוף —
אט 3לוח אינ?י טועה « )ואני ,נעתוי? ,ךאנט גדול
הייתי" .עאלה!( « בט''י  ahhgימלאו לב;י /ןלי
נ"ה!"
— "ל?נךדי » —  /'JJהוא סח לי,
"כבן לאליו »
"
'
לי היה אותו ?,ןיגץ' צ?יר © $*W^ ,והןית
?ריך לק לךאות ה?י?ד • 9יו»ו זזךאשון כבר ע5ךמיו
'
§9ל גד « #ל דיוק ז'זמאליס^י ,של
,ע;?י'נג' נאות» ,
'
ז? ל' ץצוב כימדולים? ,ל גוהךת ןאות^ ® ,ל ןתיבד,
פובליןןיסשית וץתונאית • ^ד 9 tf:ל?ל־כדו;י^ה ?ה,
?ןלהיט • אקטואלי וסם ןטרי ןתו8ס • אך ?ס עוד
^8 .v\$9מיק' ל'כוםם ?3 0ש5ת־ל,ךבךים? ,יסודית,
?'3תין « ,אבל 9ה זה אונןד לך ,צו?יק ק9יןז"..
— "זה א9 1ר!" קתתי" ,מול אותה
א^ךקדבךא #
^• ?^?י' ז'1ךנאלי9טית ?/ל ענות ^?ים * ' חטופה
זמ^לת ,בה ןל גבךא־דבךא • ?$5נע ^הוא גם
'
8 8?l*s?^lתאיט? • ,תחשק לקלא ד'ד* ,וב
'א??א ?9י?5רא' ? 0ךלי?3ית ?זח
!#מה,
^תט?ים s
איך גונבים לא לק הך3 :מכוןה או ??ט • ,ןנלא גם «

..

דבינוביץ .זאת לאוד נטיון העבר ,עת שני
המועמדים ,שהיו במקום השני — גפ ח"כ
אברהם עופר בקדנציה הקודמת וגם מר
אריאל עמיעד בקדנציה הנוכהית — פרשו
מעבודתם בעיריה .יחד עם זאת אומרים
שיוחלפו מספר הנרי המועצה מהמערך .אך,
כפי שהתבטא אחד מאנשי המערך" ,השמות
שיתגלגלו בזמן הקרוב ,לא יהיו שמות של

כוכבים".

שואל
כעניו...
גולדה מאיר נתקבלה
הממשלה

גב'
•*אש
ו במחיאות כפיים ,בהופעתה באוניברסיטת
חיפה .רק בודדים מבין הסטודנטים ניסו
להתחכם" בהצגת השאלות ,ביניהם היה
"אחד ,ממנהיגי ישי' השמאלנית .מהו ה-
סוציאליזם שלך"ז" — שאל את "ראש ה-
ממשלה.
גולדה עמדה ,במה שכינתה ,הבחינה"
והציגה בפניו את יסודות אמונתה ".סטודנט
אהד ,מפעילי עודד" ,הציג שאלד ,בקשר
למצבם העלוב "
.של דיירי משכנות עוני.
אחרי שהשיבה לשאלה ,הייכה גולדה ו־
לימדה אותו ,מנסיונה ,הלכות ביקורת כלפי
ממשלה :אל תתז לענות לך בנקל .תמנה
בשאלתד "
שהממשלה עשתה זאת ,וזאת וזאת
ואח"כ תגיד ואת זה — לא עשתה .בצורה
שהצגת שאלתך ,הקלת את מלאכת התשובה...

,,אסון' ,שכזה...

ך• אם החורף הינו אסון טבע ז — בסוגיה
• Iזר מתנצהים באם המושבות.
סיעת גה"ל האשימה את הנהלת עיריו!
פתח־תקוה ,שלא דאגה להתקין תנורי הימום
בבתי הספר ונגרם סבל לתלמידים בימות
הקרה.
השיבה על כך הנהלת העירית בכרוז ש•
הודבק בחוצות העיר :גח"ל מנסה להיבנות
"
מאסון טבע"
עסקני גה"ל באם־המושבות ,קיבלו תשובה
זו ברות היתולית .הם צילמו את הכרוז והד־־
פיסוהו בבטאונם ,שהופץ השבוע בפ"ת.

...

מי^פשר ,זזדף ךיש־א?ןצעיו • ,עם ??יבה אחךאית ?ןל
את
איש־עט התוג;זי 9 0ע?מו
א^ר הוא דול?ז
?יריביו (

עם אירוניה שחוזה וסאך^אזם פולש « ן?פ אי
הליכה ב ש ו ט מלם כי3ל'  0אך — למרות לאליפות
בממסד הגונח « ו^עם — ?ם המין א!3Jת*
ישראל...
זה ?ךאד ;? ,שן קצת ,נכון? ..זה "אגןזיןת"" e
זה ?צרך ההולך ר א ר! ל 3שוקים @ ...אך הןת את
הפוךמולד« צוציק ,הצךיקה ?) eמ ^ 1ד?לי*^ז'
?:ואחר ,מצןקיפ(...
"כן ,שמעתי '!#ש ןסקטןים לבנ?י;יט « ןןעגי?
דמות )?בירית( וקךחיט )ילתךבות(^ « ,י;י־ך1אגו?יט,
המתאמצים להקטין )אם « לק ;מן להם ^ BWל1י,
או :אבוט ® (...את אי־הלות־ה?טוי ןחדות־?3יןךת «
,
,
של אותה ?מונות ??מא ית' יא"יזלוWO?' • '",
לה מין נושא־ך?ל על מרן ® מול אותה 8קד,לח ?9לך
תית וקבדית © שהותה ,בזמ?י ,את הלב © r1?8tf
עד שק?גו ,כמה
אנשי־?ט ?א־ר^לוייפ e ,ןד&כנו ,אש,
?ל
את ה"מפא"ילה"
?יה  0י?יום' ???35ר' ! ^8 tfה
שנייים...
זאת ועוד :בלי לט^ןן )דבר $נ!ן?ג?וגי  9ל^ות,
ממי? ,מו מאש? (...ל כלהו $> eל ה"אגי" 9? &fי?ח
3לבתית! © ,ש ן3ד*מה ^בין ?לי־^שה לע1ז:16
!ש ספוק חשאי זצכזה! ...ש קצת ןחת © &ע"ה >ןג1ת
זז?קןך £ל אותו קו נטוי © )אף ?י "נחתי' אינמ ס^9ה
הן!?לחת  9וא;י הן ך!קתי תמיד ??טזי"(.
!ש לצון קצת מ?יך" .לה;יש לבנך @ הרוח; ,,ביופי
חג זה — תשורה ומנהה.
להגיש לו מנחה אבהית ^ימאןקת © אך ?פ — r«t
לא קןרה ,לא שלמךת־מךהק @ ע* 8אבדת "יוךןיפ ןפ
בשקט־?שקט @ לעודד ?3ז?ת־צער ,ללbף 3ש?ת־ןןג«
!ש אבות שאינם ;זכרים ?ך' ?סע' ® ?'?זקוקיפ
לאשפוז הם ,דחופות כמק © ,יסידד שוכחיפ' ?ש??עוף־
'
הרולטה « מתה§ך הגלגל —
ואתה ל;,זןק"(.
T
'
ןלי8י
3יןל י־ ® י'3ז ^י !קיי' ® »ef © 'r? ?n$£
לאבא'
כל ?בך?יך $לפ' » שמ?8יס ?פיי יך^י^ת
ות;יב שיי  9אך *לק לא ?מת ^3ע־ךצין'
לעללפ^

לא כוכבים...

•*מערך בעירית תל־אציב קיים לאחרונה
 iזדיונימ שנועדו לגבש את ההיערכות
לקראת הבחירות הקרובות למועצת העירית.
דיונים אלה באו בעקבות הידיעות ,כאילו
יעמוד בראש סיעת גח"ל במועצת העיריה
האלוף )מיל (.שלמה להט )צ'יץ'( ,אשר
יתחרה עם מר יהושע רבינוביץ מן המערך
על ראשות העירית.
אנשי המערך מודעים לעובדה ,כי אם אכן
'יעמוד מר להט בראש רשימת גח"ל ,תהיה
מלאכתם בתל־אביב קשה יותר .עמ זאת אין
המערך מחפש אישים ושמות ,כדי לפאר בהם
את רשימתו למועצת העיריה וסוכם כי הפעם
לא יהיה מספר שניים" ברשימה אחרי מר
"

 .יופיי (
— I

 -י?מי ?ך»  3 « -לב קלוןזט"..

" -זה 9ן?יר לי ך3ר־9ה' /ןח סד'ר?" ,ן ,צו?יק9 ,

ע1ד הזיתם ?ךיפ ,ל ח אך
ק יךף'
>ןןמ?יץ
^י • ?#ץ י
3אך?יב ,לק ןןזצוציק • )אם אך?יב ן!ןזךר !* עוד,
כמו ?* • (•",J9Jןהציץ 3אך?יב
ןתנעם עיןסיפ «
'
את ליחות־ס!לא#ית שחלפו ?ן?ן oy # ,אותו 3ית־
ךפום "??ד" ?רחוב ?'לניב  • 2ן"סךפום ןןחך*"
?8/ךחוב לןןןן!
ץ? 0דן ךמדומי־האליס סהיןיטיוי • ^ל מו?צת־
העם# ,יזרות וכנסיות » ,זןם לגןיי גסיסתו קול ^זלטון
י
מנדטיד' « ?ם לילות ליק*?5סס ו??4ורות לא־ןיפויות!
תקוןת המךנח )ל??י פך
?ם
^ךאיגי!(? • ,ם
"יו5ן ?לחמה"
ןקלמום־ך^למום? » ,מ ?רגי^ה א^יצה
ת,
ולוחמת' א ן  5וויי • ?ד .ן^ד טוב־ססעס למ ר ו ת
הבלמוס!
עם עמון מוקפני ,לא שמן' לא ,עי3ע « ו?לתי־

#ת??ירבו כתבות ,מדוךים וכותרת  aא!י ?ל  ftפ
אתה
על אשר
מא8ין^ 9 ,תגדל • ןהפלח »
או'
^מן
פ
 13 ' ^5־־ • ?יל?
1ות^ה לתפאלת *
^א  8^ 5י ןן
שמשנ!ד ?ל ל ב וי הקולות? ,י אסון י"וא  cאפ
ל"פךס" "פךס"?ק?זיבה אין? ,לם וקי ?*$ oל איי ל?מון
שכלו או?יסתו  oןאנםמ?ל ל'גון 8 oםילין! ?י8
מךבג
ושלא תיזב^ר בהית־סוקולוב.
אחא « )ם יק י לוב
י
לא ה;ה ?רצה 8כך כללן( © אלא >?ם' « #8־ח0 ,
?גזלה הנדהת' « במקום  #צ י  8ס ב'?רי יריייישל.
;3דיעה החמה5 • ,טל;ד" © המעךכבת' ^3 9יגות

'
לךכיו ולבי *???& • ^ל סול  «T??Vס?1ד8ית'

המסכנת' « |ל תושב *וכמת־לןי ;כאב
ןןןןנ£
י
>2ל אזרח הנחנק ?זרועות ביודוקלאט!ה' • '?ל א Iflf
הךאוגה ?נסיקןת־ה^חירים? « ,ןל ן?י»ת־איטו»9י*
פגעי*תאוקלט;ה' • קפוחי־מעוטים ומצוקת־9ג5לי*
של שלים 3מד?ריט ז5ל *?ןצופ חול ?גע • 3ץ
מ?עדת־;קךד .יןמ:ו}ית־?6ךד־ג#ץ^ • ,ל קרבות ןל
>?נת*"איכה" ו^ת־
"אלטלגה" « תוך ז;sיסת עתיןמ
י
'
8 ts0ונפי?ץ«.
על קדבות־הןדועח בשדות יד־אל!הו « אם ןל
'
סל־נהלל ,אם על 8ל־גגו?ר' • ^ל ?"ןיס"ג ?5ןת )hק
"
ריקנות־המליאה היא•"( • ?ןןל קךב גן־דיועף
)ד"השכל? -מוסד(...
ךןל ארץ הצבי -אך גם ארץ ד,ע ן ר • ?ט ?ך6י
חלקת הדירות ועך5י • ^לקת הקולות" ו??יליפ ללא
גיפר » >ן??כון אין ללןפ ,אך או?ךיפ ל,פ ;?זז"
^ל ב^8י־אקולוג;ה ןשל ?ש&י "ולי"' • ^ל קל8ן
של?ד ?מקומו לא זןלך' 9 ,של אותמ הו;ז? ??!לןית
לא
 8ל8ץלe ^ 1
בכןרת? » .קצור* :ןל ,7עפ' •
8מוך"...
?ך א8ד לי קריר ?שחוק קל בפיו « ןהו8יף ן
"'"1ןי־8נחד« ל '1ל?;י'  • $n$mוןעוול
ס!ך
"9
קך .לייך אןל'י 0 .ןל,גה! ןמוג ?ך8י־ל! ל' !תסי • לי
א?1ה ??יקןת־?¥»? **1ייה וי,:,יל" • זויזיח?$ • ?",וא*
"תודח ,דיר ,תולה!"-.
י?עיד ממל9ל ןך ,מט ליל  -ןק^יק )זזיא • -pwf
0רות־ףרקות ?רחיב "!2לי13י( איי' • ריו8ר*|«ד־ןיוו"
??

;^ ^ ^1קוק י'יא • ^לידימקיימ -ן« >ןא־

?ל־?י־תור:
"אל תשים אליו לב' לפואט' הוא '??ת ,קוקו* »
?י  -זןבךזז  -הוא עומד פה8 ,ך?יד 8ן קיןר  ,וןע־ןר
עם ?5מו!5? ...י ,איך 8ך#ימ • ל?לד ןאן לקל
מיני ...סתפ ...ברנשים ז"...
ןהשחד נעור גפ ןאוד )?א?)?י?ית • \f
לפוך^ר ןאיד ?יומו ?וא»ן • («.עוד ?ןט יןןןטז
טנדלי־אןסןךיציח * ןח?ר '?3ןןת לעמוד - p try
 9הןסךד ימ^?ד {ה־עמח ?8ןיןךת • ?9מ1ן' סחי^זז
? ^מים ?^;י ־־ • יה?זיז ??'גיק' *עד־ןעד,

'
את
בדרך • ,יו3ל*ד<ע^רם־ןס'8י סשד"

תשבץ "מער»ב" מס נ $4ן
__ ן»ייי"!ר* "
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מאוזן  (1 Jמיו תותח סחורה מסויימת (21 ,שול -מלך הצור בימי יהושע,
קצר־טווה נגד טנקים (4 ,חנו של הרוכל (23 ,מלת  (56חתיכה (57 ,כלי־שיט
פניו של גוף הנדסי (6 ,תנאי (24 ,פרי בוסר (25 ,מלחמתי.
גוודר (10 ,אל החכמה ו־ דרך האמת (27 ,שן הו־
מאוגד (1 :קערה(2 ,
אפנות־הכתיבה בבבל ה־ תכת (28 ,פקק ,או מגו־ ללא רטיבות (3 ,יסוד
קדומה ,מרכז פולחנו היה פה ,למשל (30 ,פחד (32 ,מתכתי רדיואקטיבי(4 ,
בעיר בורסיפה (11 ,כנף־ מלכודת (34 ,עשב וסוף בנחת (5 ,פשע (7 ,שליט
עוף (12 ,מגש (14 ,הת־ הגדלים במקום מים (35 ,ספרד (8 ,פלצור (9 ,הו-
 mmלרסיטימ (15 ,מוכ -כלי חפירה (36 ,נחל (38 ,רג מן הרגיל ,תמהוני,
שר מאד (16 ,הכוכב ה -נסתר (40 ,ללא רבב (11 (42 ,מדינה באפריקה(13 ,
שביעי במרחקו מן הש -הלק בעץ (46 ,גברת כבו־ בהמה (17 ,נחפז (18 ,דמות
מש ,נתגלה על־ידי האס־ דה (49 ,תקופה יפה ב -מטושטשת (19 ,בישוף(20 ,
מרונוס הרשל גשנת  ,1781חיינו (51 ,נעימה (52 ,בלתי תלוי בזולת(21 ,
 (18סרן (19 ,הגורם הרא -מלת זרוז (53 ,אויב (54 ,מין דג־ימ טורף בעל שי-
שי לירידת מהירה של מוט להציבה בסלע (55 ,ניים חזקות (22 ,עוצמה,
 (23מיטבי (24 ,הלל ל-
כניסה וליציאה (26 ,בור
הצוב באדמה (29 ,חבל
ארץ בעל ממשל עצמי ב־
מסגרת הרפובליקה הפד־
 0ו5
רלית הגרמנית (31 ,חלו־
שנור
!!!!!???!!ש!?|ה
ו 1!u
,B
_
צי (33 ,חותן (37 ,עלה
מר
ר ג>ג
בספר (39 ,פרטנסיוזי(41 ,
־י־
זי
ז1
ד0
ידית (43 ,עב (44 ,עם־
הארץ (45 ,ראש האילן,
פש !9ז
 (47רטיבות (48 ,בסף רב,
 (49עד (50 ,כבוד.

בואו l $}} \ town

ה8י»ו־ה 8לי039מ 8ג8יל0מ
 04027 8*1S5לm §018
111025

בשמךןבך בא,טת 1חשןב וק לךגע על  g2ש"ת הגס>ןן

העומדות מאחורי פיליפס .זכור כ> פיליפס הוא היצרן הגדנל
ביותר בעולס )פרט לארה'ג( למוצרי חשמל זאלקטרזגיקה.
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שונות.
הגדרות (1 :מי,ופ
שבו מפטמים כעלי־חייפ
לשחיטה (2 ,התנגשות
מלחמתית (3 ,בלבד(4 ,
כלי־ נשיפה (5 ,חלק מ־
פני אדמ5 (6 ,ל מי
•?¥
שרוח באפו (7 ,יהי כן,
שלחו את הפתרונות
 (8אפפ (9 ,מלת בק-
שה (10 ,פוכר  .נעילה ,ל"מעריכ" ת"א ,ת.ד.
 (11עד (12 ,נועם .20044 (13 ,צרפו את הטפ•
נורמלי (14 ,ללא עתפ ,פיפ דלעיל ורשמו על
 (15כפוי יפני (16 ,נפי המעטפות "תשבץ
שממה (17 ,התקוממות, ,מעריב' מפ'  ,"843או
צויאו חשבון) ,"(833או
 (18נוזל חיים (19 ,ש-
מח (20 ,פעל"חייפ שו* "נכיון אותיות".
פן הריפ. (21 ,חם " (22 ,שלושים פפריפ יוג־
עיר ביפן» (23 ,ץ מעיל ,דלו פין הפותרים.
 Mפ־ן
 (24ארץ כאפיה.

מציעה גשדרה היפה והמרבזיה
|

It

בדנ1ת השיח |
שדרות חן )ביאליק( ו |
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כאשר יש לך פיליפס מובטח לך מכשיר •תקין ואמין.
אמ תזקק
ה'נה סמ1ן !בטנת שחלקי הללן<
זשדות נאמן 'נתנו לך במהירות,
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|את המומחה
אם »ש בדעתך לרכוש מוצר חשמלי לבית" שאל
שכולם»אמת לך  »3אץ זו רק
והתענין אצל שבנך .אין לנו ספק
סיסמא u ,אמת לאמיתה.

תכנון מעולת
חדרים מרווחים
תגמיר מהודר
הסקה מרכזית
מים חמים מרכזי

מ מרכזי
 ^.אנטנת מרכזית
* חרסינה צבעוגית
* חניון
| צמיד
? גינת גוי רחבה

 1אולפן עק"בא
נתניה

מדמ ללימוד חשפת חעגרית,
היגויו ישראל י»י>ו האי\

וויזזידמ לחמו!" מגוגריס

3קבלת עבודות נוספות
נא לפנות לת.ד•  29134ת"א.

||_ VS

מכריזים בזאת על הענקת פרסים ע"ש פרופ' מוניו גתאי ז"ל,
ומזמינים את הסטודנטים בלימודי הסמכה ומוסמכים וכן את
בוגרי המוסד משנת תשל"ב ואילך ,להגיש עבודות שנעשו
במסגרת לימודיהם בפקולטה.
העבודות יפולות להיות פרויקט ,פרויקט תזה או תזה עיונית
העוסקת באספקטיט הקשויימ בנישאיט הבאי:0

ק1ד8 0ם לש  1138הלש!!
?3א|ל 4 - IOa p1l|3שבועות

 .1ט!3נ!1ל11ייח ותעוש נטל הבניו!
 .2אםפקט"ם וזברתיים בתכנון

מסירת העבודות עד הי — 1.8.73חלוקת הפרס ב1.11.73-

 ifלות>קים ולבוגרי אולפנים
•  HT 1לימודיP
? ifשיפור חתבעת בכתב ובעל־פח
n«m ?i
i l l O J Jn?11-1*.
* iUill
? 4עיון בפרקי ספרות עברית ותנ"ן
? ifליודעי עברית המתקשים בכתיב
? ifמקצוע ראשי — כתיב
1131
*<•• י 3
& II3
•? *  !-ן
 Jfמקצועות משניים — דקדוק ,ניהות
)1
הקורס מתקיים בתנאי פנימיה במלון הדר
ן
| תושבי נתניה והסביבה מתקבלים גם כתלמידים אקסטרניים| .
 « ?Rפרט» 0והרשמה :אולפן עקיבא ,נתניה ,חבצלת־השרוןBj ,
טלפון .053-24506
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למעידה  1$£ל  Dק™ 3
 *000ממ"ר ביהוד
»יסה מון חודשייה

 mmm mnו1צ»אי
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קרן פרופ' מונע גתאי־וינרויבז"ל הפקולטה לארכיטקטורה
ובינוי ערים-הטכניון,
מכון טכנולוגי לישראל

משרד הוז»גוך ?
!התיבות

לו»1ש"ה 1לבל »טדד?
לדגל הרחבת שדותיו
מ עו ני ן

י

.

.
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? M

מסירת העבודות עד ה* — 1.2.74חלוקת הפרס ביום
הולדתו של פרופ' גתאי המנוח ב־.16.3.74

מגה3ל »רס — 1,50».ל">.

?
בדבר פרטים נא לפנות לפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים.
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 IIרחת מטאוות בנות  4-3ח ווי» 10
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בדייקנות וגמסיתת־
מקלר"ם

I 4.5.75 nn'na j
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מקום הספרות בשורה
למטה .אחר כך ,צרף
את האותיות והרי פיע־
נחת אימרה של פובלי־
ליוס הירוס.
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השווה את מחיר מוצרי פיליפס למזצריס כעלי דמה ואימת
ותבחין מיד כ» פיליפס מעל לתחרות.

לשרות,

• 1לפ־ ל9ונן לו8ז־8אע»
| »תע «!»,מעזןן "muni
8תררן ל«ג« לוהוייי

רשום מלה ,בהתאם
להגדרה ,במשבצת ה־
ראשונה .הורד ממנה
אות ,שגה את הסדר —
אם יש צורך ,ורשום
המלה הבאה ,בהתאם
להגדרה ,במשבצת שאח־
ריר .,את האות שהורדת
רשום בריבוע הקטן ב־
צד ימין .עשה כך גם
ביחס למשבצת השלי־
שית ואת האות שהו־
רדת הפעם רשופ בתור
הריבוע הקטן בצד
שמאל .אפ תמלא גכו־
גה את כל המשבצות,
תקבל בשני טורי הרי־
בועים הקטנים שני מו־
שגיפ זהים בשתי שפות

־

הפתרונות
החידוניטהקודמיפ

י

בפעולת חילוק זו
מוחלפו הספרות באו-
תיות .מצא את ערכה
של כל אות ורשופ את
מאותיות המתאימות ב"
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דרוש

ש
 ANד
 5דונם לתעשיה
באזורים:
ראשון־לאיון,
פתח־תקוה ,יהוד
טל.745503 .

אפשר* s
— קנית כל השטח.
— פיצול ליחידות  200ממ"ר מינימום כ?א.

« מ »  1ד י ־ י ש ר א ל"
פתח־תקוה ,ההגנה  ,17טלפון 919383
או סניף יהוד ,אשכנזי  ,11טל' 750160
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שי נעליהם
I 6REC0
מאימת עולמית
 VEL0Zן
לגברים וילדים 6 0R0ס I SELL0
1
הצעות ותנאים להזמנה ראשונה
אורוג־אקסא"מפורע בע"מ ן
אולפ לתצוגת ומפירות רחוג אבןיגגירול  ,188תל־אגי*

I

להזמנת נציגנו לטלפן 243224 :מי 13—8ומי.19—16

1

 mm.שחמוחב  -וונויווו
 tmישזןיחו שורת

אסתר שחמורוב — שם ,שלפני חפישד .חודשים בלבד
חישמל את הארץ הזאת — והלהיבה. .
מדי יום ,באשר הגיעו הידיעות מן הזירה האולימפית
במינכן ,על הצלחותיה של האצנית והפפורטאית הישראלית
המצליחה ביותר שהעמידה ישראל ב־ 25שנותיה — לא היה
גבול לגאוות ההמונים כאן.
»ה תגידי עליה ז היא .נהדרת! עצומה!" אמרה
"
שכנה אחת לרעותה — כבר על המקר — ולא התכוונה
לגולדה.
לה,
תגיד
שאתקן את נעליה במשך חמש שנים —
ללא"תשלום .היא שווה זהב" — הציע הסנדלר הזקן והטוב
שלי.
חנוונים ,סוחרים ומוכרים לסוגיהם סירבו לקבל ממנה
תמורה — עבור מרכולתם .הציבור כולו רחש לה הערכה
והערצה ',לגערה בת ה־ ,20שהביאה כבוד לעמה ולמדינתה.
היא נבחרה לאחת מחמש הנשים הפופולאריות של השנה
בישראל.
הצלחתה בזירה העולמית היתה לשיחת היום במיםג־
שים חברתיים ,בבתי־הקפה ,בםופרמארקטים ,במספרות —
בכל בית שיש בו עירנות לעניני היום.
אחת הנשים המהירות
"האשד .המהירה בישראל"
המלכה שלנו" ...כלי "
התקשורת החמונייס הת-
בעולם"".
חרו ביניהם" על הגדרה קולעת יותר ,מרשימה יותר .צילו־
מיה התנוססו בכל עתון ,שבועון וירחון — המכבדים את
עצמם.
חתימתה הרקיעה שחקים ב שוק החתימות" — אלא
שכבר אז ,לא היה לה כיסוי מעשי".
 ,חלפו מאז חמישה הודשיט בלבד — והמציאות גידר־
דרד .לקיצוניות מדהימה.
גם אצל אסתר חל שינוי מהותי ,כאשר שם משפחתה
נתקצר בארבע אותיות — בעקבות נישואיה לחייל בן ,22
פטר רוט ,חבר נבחרת ישראל בהתעמלות.
מבאן — החלו הבעיות .פרנסה ,דירה ,עתיד — מציאות
שלא היתה מודעת לה לפני כן — טפחה עתה על פניה.
בטרם נרצח מאמנה המסור עמיצור שפירא ז"ל במינכן,
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"מחזור אפור"
מאת 5תכ י מעדיג לספורטאים"
"
השליש האחרון של מש־
חקי ? הליגה הלאומית ב-
כדורגל ייפתח מחד כמחזור
שאין פו משחק מרכזי —
בצמרת או בתחתית .לאור
הרגישות הקיימת פקצות
המכלה והאפשרות שהפע־
ריפ יצטמצמו — יתכן ש־
דווקא מחזור אפור זה יק־
כל י גוון מיוחד ,ש"יפתח"
מחדש את המאבקים ב"קצ־
וות המחודדים".
שתי המוליכות ,הנח ר"ג
והפועל .ת"א ,יארחו במגד־
שיהן את קבוצות התחתית של
מכבי נתניה והפועל פ''ת .ה־
מירוץ הפרטי" בצמרת "
והס-
כנה שמרחפת על נתניה ופ"ת
— עשויים לחשמל" את ה-
משחקים "
הללו .שהרי ברור,
כי אם הכח תברח מיריב־
תה הגדולה — תשקוט הפיס־
גה ,ולעומת זאת — אם יצומ-
צם הפער בין השתיים ,יימשך
המאבק בכל חריפותו.
מכבי נתניה והפועל פ"ת
אינן מתעניינות בחישובי־
הפיפגל ..להן חשובות רק נקו־
דות־חקמט שלהן ומשום־בך
ינסו להתאושש ,לתליז:לפחות
נקודות־תיקו ,כדי  :לא למ-
צוא עצמן במוצאי־שבת סמו-
כות עוד י יותר אל 'התהום;"-ב-
סיבוב :הקודם ניצחה נתניה
את הכח  0—1והפועל ת"א
גברה באותה תוצאה על הפו־
על פ"ת .מחר ,יש לצפות ל־
נצחונות של המוליכות־המאר־
חות .תיקו ייחשב להישג לפ"ת
ולנתניה .כדי להשיגו ,יהיה
עליהן לשחק טוב יותר מא-
שר בשבועות האחרונים.

תחתית פהוכח ?
אם אכן ינוצחו נתניה ופ"ת
ואילו .הדולקות אחריהן יזכו
בהצלחה — חסתבך התחתית
— אך זאת בתנאי שהפועל
מרמורק ושמשון ת"א ,שתי ה-
סוגרות את הטבלה — יפ-

תיעו .קשה להניח כי שמשון
תחזור על הישגה מן הסיבוב
הראשון ) (0—1ותנצח בקרית־
חיים את הפועל חיפה .על־
כל־פנים ,אם תעשה זאת,
תהיה מרוצה ? ,ואילו החיפנים
יידחקו שוב אל התחתית.
נראה ,כי לכל היותר תזכה
שמשון בנקודה.
אבל מדמורק — רוצה יותר,
ואין לבטל סיכוייה ,בביתה,
נגד הפועל גאר־שבע .אפשר,
כי מרמורק אמנם תנצח )תלוי
ב יום" של באר־שבע( במש־
"
חק־לחימה .אם תנוצח —
"פחתו עוד יותר סיכוייה ל־
הישאר בליגה הלאומית )ב-
סיבוב הראשון — .(2—2
גם בית"ר ירושלים מצויה,
תיאורטית ,בסכנה .אך אחרי
נצחונה בשבת על האלופה,
בניהולו של המאמן סמואל רז־
ניק — לא נתפלא אם ה־
בית"רים ינצחו שוב בימק"א,
הפעם את מכבי יפו ,ובכר
יגמלו לאורחיהם על נצחונם
בסיבוב הראשון ).(0-2

יפו תהמר על ההגנה .
 .נראה,;: ,כי יפו תהמר על

?הגנתה.,יו«ת"וי; — .על ההת-
קפה "? ,במטרה? לא להסתפקבנקודת־ליגה אחת .יתכן כי
.שתי הנקודות יישארו הפעם
בירושלים.
 :בשלושת המשחקים האהרים
יהיו מעורבות קבוצות מרכז-
טבלה ,אד אחדות מהן חייבות
להישמר מפני הפסדים .כי
אם ייכשלו — יתערער מע-
מדן במרכז הטבלה ,ופירוש
הדבר :התחדשות מתה־התח־
תית.
בית"ר ת"א תנסה להסת-
"
דר" עם הביתיות .של מכבי
פ"ת ,בנזטרה לנצחה ולחלוף
על פניה .צפוי מאבק שקול
מאד וכל תוצאח דחוקה אפ-
שרית .בסיבוב הקודם ניצ-
חת בית''ר .0—3
אם האלופה ,מכבי ת"א ,לא
,
תנצח מחר ,ב"בלומפילד" את

...

טבלת הליגה
הלאומית ככדור;:

)לאהד מהזוד (20
12—27
 .1הכח ר"ג
. .2הפועל ת"א 19-31
 .3הפועל י־ם 14—20
14—23
 .4מכבי יפו
28—29
 .5מכבי פ"ת
18—20
 .6כפר־סבא
 .7כית"ר ת"א 17—19
26—27
 .8באר־שבע
16—17
 .9מכבי ת"א
 .10מכבי ? חיפה 22—19
 .11הפועל חיפה 23—21
 ,12בית"ר י־ם 22—16
 .13מכבי נתניה 28-17
 .14הפועל פ"ת 19—11
 .15שמשון ת''א 32—24
30—17
 .16מרמורק
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24
22
22
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20
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20
18
18
מאת ביל וואלקח
17
אנטוורפן
16
עורד־הדץ של חכדורפלן
15
 12הגלני הבינלאומי וילי פטה"
נירפ ,הגיש השבוע ערעור
על פפק הדין שניתן נגד ה-
מכבי חיפה — תהיה לה
סי -שחקן לפיו עליו לבלות חוד־
בה להביט אחורה בדאגה .למ -שיימ פמאפר ,כיוון שהש-
טו-
רות שסיכויי ח"א נראים
תולל בבאר.
בים יותר )ולו אד בשל ה -הפרשה מסעירה את חוגי ה-
ש-
הנמנע
ביתיות( ,אין זה מן
ספורט הבלגיים .ההנחה היא,
חיפה תכפה תיקו .בסיבוב ה־ כי סטוונירס עלול להפסיד ב־
הא-
את
חיפה
קודם ניצחה
ערעור — ועונשו יוכפל.
לופה ,0—2
אך מחר תהיה המקרה אירע בלילה אחד
'
מובנת "לחתום" על נקודה .בחודש שעבר .סטוונירס ,כיום
־
שחקן קבוצת גולדפינגדס"
תיקו — טבעי ,
)מקום שמיני "
בליגה הראשונה(,
ב-
הפועין
התבססה
ירושלים
3רח" מביתו — אחת הבריחות
מקום *שלישי ־ בטבלה ,בתק" -רבות הפירסום והרעש שלו —
ווה למעידתה של סגנית ה -לאחר ,שהיכה מכות נאמנות את
מוליכה ולכיבוש מושבה ,אבל ' ;'wM ,כנראה 'בעת 'שהיה 'ב-
בעוד שהפועל ת"א מועמדת גילופין ' .לאחר מכן הגיע ־•לבאר
לנצחון — הנה צפוי לירו -ידוע ליד אנטוורפן ,התפרע,
שלים משחק קשה בכפר־סבא ,ה"בארמן" ניסה לעצור בעדו
שבו הכל אפשרי ,אף שירו — -וספג מהלומות נוספות,
שלים טובה יותר .תיקו )כמו למרות שהדיון המשפטי בער-
במשחק הראשון —  (1—1ית -כאה הראשונה כבר נסתיים ו-
קבל ? כתוצאה טבעית.
ניתן גזר דין )מאסר חודשיים(
כל חובבי המתח בטבלה ,ממשיך סטוונירם לשהק ,עד
יהיו מרוצים אם הכח ל« שיישמע ערעורו.
תברח מהפועל ת"א ומרמורק בינתיים נסתיים החלק הרא-
תשמור־על־מרחק משכנותיה .שון בעונת הכדורסל בבלגיח ו-
אד אם יגדל הפער בפיסגה חמש הראשונות בטבלה יתמודדו
ומרמורק תיכשל )ושמשון או עתה בסבוב משחקים נוסף על
הפועל פ"ת יזכו ב משהו"( הכתר .החמש הן :ראסינג־פורד
 כי אז יפחת עוד "יותר ה -אנטוורפן ,מס פילס )מקודםמתח בצמרת ובתחתית ,ולא היה שמה מאלין( ,בוס ליד,
יישאר בהן תוכן רב ,ב"פי־ אליט גאנט )קבוצתו של הא-
ניש" הממושך.
היל דירקס( וסטאנדארד ליאז'.
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התחייבה אסתר לדירדרעל־התכנית בהרצליה ,בקרבת מקום
מגוריו של מי שגילה ,טיפח והביא אותה למרום הפסגה.
 60אלף ל"י.
אלא שמשפחות שחמזרוב ורוט — כמו בסיפורי־
הילדות היפים — הן מעוטות־אמצעים .בכוחות משותפים
גו־יס סכום שהתקרב ל־ 20אלף ל"י .הגיע המועד לפרעון
יתרת־הפכום — וכסף אין.
אני זוכר כיצד באו אלי אסתר ופטר ,לפני מספר חוד-
שים ,בדחילו וברהימו — וגילו לי לראשונה את בעייתם
המציקה .רק אל תכתוב על כך .עוד יחשבו ,שאני מבקשת
נדבות" ,
שאני רוצה לנצל את מעמדי — כדי ללחוץ" —
ביקשה אסתר רוט.
היא פנתה לאגודתה ,הפועל תל־אביב ,לראשי ההת-
אחדות לספורט וגם משרד החינוך היה בתמונה — אבל
מאומה לא זז .אנו עוסקים כספורטאים חובבים .לא נובל
"

לנהוג איפת ואיפה בלפי פפורפאיט ,גפ חפצצוי^ניפמי
— היתה התשובה המעליבה וד&תחמקת.
מה דורשת אפתר רו9־שחפורוב ז מענק חר־פעפי ו«1
 20אלף ל"י ומשטרת של  1000ל"י לחודש .זאת ,מי*
לאפשר כניסתה לדירה שרכשה — ואמצעי־מיופ ,שעה
שבעלה משרת עדיין בשירות סדיר.
להסדרים דומים מגיעים ללא כל מאמץ עשרות שת>ןגי
כדורגל וכדורסל בארץ ,בתוכם כדורגלנים בהפועל תל־
אביב — אבל לא אסתר רוט־שחמורוב.
אגודות ספורט אחרות היו מוכנות לפתור את בעיותיה
של אסתר — אם תסכים להופיע תחת דגלן .היא הסכימה
— אבל ראשי הפועל תל־אביב נעלבו ,ואחר־כך הציפו
ללכת לקראת האתלטית המצטיינת — אלא שהצעתם היתה
רהוקה מלפתור את הבעייה.
אסתר רוט־שחמורוב נאלצה לפעול .היא הודיעה על
עזיבת הפועל תל־אביב וכניסה ל הסגד' של שגה .בתום
תקופה זו תהיה רשאית להצטרף "
לכל אגודה אחרת .בתגובה
הפסיקו אגודתה ומרכז הפועל" את המענק שאיפשר לה
לקבל מילגת־לימודים "
במכון וינגייט ודיור צנוע במקום.
נשאלת השאלה :האמנם זה הפתרון הראוי לפםורטאית
מסוגה של אסתר רוט־שחמורוב ז
האם זו המציאות ההכרחית ממנה צריכים ספורטאי־
העתיד שלנו ללמוד לקחים י
האם זו התודה לה ראוי פפורטאי־ייצוג מן הדרגה
הגבוהה ביותר ?
מסתבר ,כי החובות שהן דבר מובן מאליו בעיניהפ
של ראשי המדינה והספורט בברית־המועצות ובחבש ,ב־
יפאן ובקניה ,בגרמניה ובבראזיל — אינן מובנות די־צרען
בישראל.
אין לי שום ספק ,בי אילו נרתם אפילו אחד מראשי
הספורט בישראל — באמת ובתמים — לפתור את בעייתה
של אסתר רוט־שהמורוב — היתה הבעיה נפתרת תוך
ימים ספורים.
וככל שתיעשה פעולה בזו מוקדם יותר — תקטן התד־
מית השלילית ,שכבר נוצרה ,לגבי דאגתם של קברניטי
הספורט בישראל — לספורט טוב יותר ,הוגן וחינוכי יותר
— בעיני דור־העתיד.
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לאו השבת ב?פח"ס?*דאו השבת ב17פה"7ו?
הפועל עכו — מגדל־העמק
מכבי הרצליה — ד,פ .הרצליה
ליגה לאומית
גבעת־תיים — הפועל נהריה
בית"ר י־ם — מכבי יפו
בני־נצרת — הפועל חדרה הפועל י־ם — הפועל ת"א )(8
מכבי ר"ג — בית"ר י־ם )(8
הפועל מרמורק — באר־שבע בית"ר נתניה — הפועל ר"ג
מכבי ת"א — מכבי nam
מכבי חיפה — גבעת־ברנר )(8
ליגה «' דדופ
)בלומפילד(12.30 ,
אשדות־יעקב — מגידו (8
"
הפועל ת"א — הפועל פ"ת שעדיים —
)(7.30
בני־יהודד ,הפועל לוד ) (10.30גבת־יגור — ניר "ד
— הפועל דימונה
)בלומפילד(14.30 ,
ליגה ארצית צפון
מכבי פ"ת _ בית"ר ת"א )האיצטדיוו בגבעתיים  (11.30מזרע־גניגד — הפ .חיפה )(8
אשדוד
הפועל
—
בת־ים
הפועל
הפועל היפה — שמשון
ת"א
הפ .ק .טבעון — הזורע )(7.30
הכה ר"ג  -מכבי נתניה
)האיצטדיון גבת־ים (10.30 ,גניגר־מזרע — מב .מוצקין )(8
רמת־עמידר
הפועל
—
רמלה
י־ם
הפועל
מכבי נתניה — גבעת־חיים )(8
הפועל כפ"ס —
ליגה א' צפון
הפועל ראשל"צ י -הפועל יהוד מעזז־הייפ — גן שמואל )(7.30
טירת־הכרמל — מחנה יהודה באר־יעקב — בית"ר רמלה הפ .עפולה — ר .הכובש )(7.30
ליגה אדצית דרופ
הפ .נחליאל — הפועל טבריה הפ .ק .אונו — הפועל הולון
הפ .ק .שמונה — הפועל צפת בית שמש — הפועל אילת ) (11מכבי ת"א — מכבי ב"ש

כדורסל

כדורגל

ליגה לאומית

]lj\ >M!L, min unvw
ברמת? השתן 1Hr

קישון — הפועל נדודיה
 ,הפועל חיפה — מעגן־מיבאל
)כל המשחקים הערב ביד(

אתלטיקה

במסגרת הליגה למידוצי שדה
תתקיים השבת ב־ 2אחה"צ
במכון וינגייט תחרות למקצו-
עות ופירוצי שדה.

כדזרמימ

תחרויות גמר ליגת חורף ל־
בוגרים תיערך השבת החל מ-
שעה  9בבוקר בבריכת מבון
ויגגייט.

טנים־שולחו

מכבי צפון — הפועל ת"זנ
)הערב ,ב־(8
משואות־יצחק — הפועל פ"ת
)מוצ"ש* ב־(8
פבבי חיפה — מכבי ת''א(
)מוצ"ש ,ב־(8
־יי־ באולם הפועל פתח־תקוה
תתקיים מחר החל משעה 9.ב-
בוקר אליפות מחוז דן בטניס־
שולחן.

כדורעף
ממ»י> — חגיתמ )0

<«J
*יז־המפרץ -איית )«{
געז — העוגן )»(«.
קרית־אונו — חצור )(7
אליצור ת"א — שריד )(7.30

אופניים

אליפות ישראל במידוצי שדר.
לבוגרים ולנוער תיערך השבת
בנצרת־עילית בשכונה הדרו-
מית .הזינוק ב־.8.30

האבקות

• .בצ1ע וגמר trtiun

*

H

f iimB
סב80ן ם,כ,,ת לנ^^מ כחו
ML
רמת ,השרון ,רחי סוקולוב 774244.7070
/

גדרה — אשדוד
הפועל ת"א — j >nק .שלום
שמשוו נתניה — גבעת־חיים
)כל התחרויות הערב ב־(8

שיט

בשדות־ים יתקיימו מחר ב־9
בבוקר תחרויות ארציות לדגם
הולנדי מעופף" .בחופי חדרה,
"עבו ו"שדתון" בת"א יתקיימו
באותה עת תחרויות אזוריות כ־
דגם ."430.

|
|
1
ן

לקראמ שות  2Sa nלישראל
מודעה לך gaajgBBBg
את המפר
האלבומי על מצביאי ישראל

 9 Iדמטכ" לים וםיםודיהם האישיים!
 1ניתוח תקופות כהונתם :ניתוח הדמויות שקבעו
' Wונ{ובע*ם רבות בחיי ישראל? צילומים בלעדיים.
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העתונרת באספקלריה של בולים  mm nanmלה¤ו1ע
מ«8בק על חופש ומןתו•
 mמושן• מראשית הושט־
 asשל חעמוניפ ועד זזיופ.
»י»א «« בצורת מוחשית
מוטפ ג'פרפון ,הנשיא ה-
שלישי של ארצות הברית
ומחפד "הצהרת העצמאות"
שאמד":אילו ניתן לי להח-
ליט מה עדין• ממה ,ממשלה
פלי ןןתונים ,או עתוניפ בלי
ממשלה ,לא הייתי מהפפ
אן• לרגע קט ומבכר את ה-
אפשרות השניה" .לרגל יו-
פל ה־ 25להופעת "מעריב",
נקדיש הפעפ את מדורנו
לנושא "העתוגות פאפ8ק*
לריח פולאית".

 toeשנפ למתוגות פינית,
עוינו על פול שהונפק ra
ביוני  ,1971בערך נקוב של
 0.30פרק ,המגע הלק מה-
עמוד הראשון של עתון פיני,
עם התאריך ;1971—mi

הונפק ב־ 12ביולי  ,1953גול
של  5ם .המציג את בותרת
העתון.

"חופש לעתונות" מופיע על
גול שהונפק בארצות הברית
בספטמבר  ,1958בערר נקוב
של  4סנט ,המתאר יד כו-
תבת ומכונת הדפסה.

 250שנה ל"ויגר *ייפוננ"
באופטרית ,צוין על בול ש-
הונפק ב־ 18בדצמבר ,1954
בערך נקוב של  1ש .בול זה "»ל טלגרפי" פאקוואוור,
הוקדש גפ למלאות  150שנה חגג את  75שנות קיומו ול-
ציון המאורע הונפק ב־ 16ב-
לדפוס הממשלתי.
פברואר  ,1959בול של 1.50
ס .המציג עמוד ראשון של
העתון .עודבו של העתון ו-
מייסדו היד ,היהודי אכל יוהןן
קפטיללו ) (1941—1854שהיה
גם חלוץ התעופה של המדינה
ולציון זברו הונפקו ב־1955
 7גולים.
וזעתון "גלוב" ועורכו,
־1a4S־aowAtBR iHC 180a
ניורג' גראון ,על גול קנדי
אמיל זולת על בול צרפתי

עתונות בקנדה וי 200שנה ל־
מתונות במרינה — ־ צוינו על
בול שהונפק ג־ 22בינואר
 ,1958בערך נקוב של  5סנט.
הבול מראה כותרות בעתונות
והסיסמה " עתונות חופשית",
על רקע בתי החשת ובניניפ
גדולים.

 100שנה להופעת העתץ
לה קאפיטל" בארגנטינה,
"צוין ב־ 15בנובמבר  ,1966ב-
הנפקת בול של  20פ .המציג
שער הגליון הראשון וכן ה-
אנדרטה שהוקמה לזכר מיסדו,
ד'יר לאגוס.

 7Sשנה ל אל טלגרפו"
"
האקוודורי ,שמייסרו
היה יהודי

העתונאי חיחודי־ווונגרי
פדנץ רוז'ת י -שתוצא להורג
 100שנה לעתונות של ני•
קאראגואה צוין על גול ש-
הופיע ב־ 29באוגוסט ,1961
בעדך נקיב של  ,.0 0.05ה-
מראה שני עתונים של המדי-
נה.

 250שנת ל"ומר צייטונג"
באוסטריה
הקונגרס ה־ 25של המתונות,
שנערך בבריסל 3־ 14במאי
« .ז ,.דן בין היתר בהגברת
חופש המתונות .זהו תובן ה-
בול הבלגי ,שהונפק לקראת
הקונגרס ,בערך נקוב של 2.50
פרנק.
במלאות  250שנה לעתון ח•
פכפיקני מראשון "ג'אזטה דה
מכפיקף' ,הונפק ב־ 24ביוני
ש.ז ,.בול בערך נקוב של 40
סנט ,המציג את הכותרת של
העתון שהופיע ג־ 10בינואר
.1722

"אני מאשימי'
כעמון "לאוהד"

 200שנה לעתונווג הפינית

המלחמה למען הופש .ה־

,קונגרס העתוגאים בבריסל
דן גחופעי העתונות

פרנק ,המציג את דיוקנו של
העתונאי הצרפתי טייר ברום־
לד (1903-1944) ,שנפל בקרב
ננד הנאצים.

 150שנה לעמון "דיקוריר"
גוונזואלה ,צוין על בול ש-
הונפק ב־ ,1968בערך נקוג
של  150ג .המציג את העתון
ומכונה רוטציונית.

בית יתומים לילדי עתונאים
—־ על בול של ספרד
הרפובליקנית

חופש חעתונות
על בול אמריקני
ויוקנו של מורד המתון ה־
קנדי נלוב" ,ג'ורג' בדאון,
"
) (1880—1818על רקע עתונו,
מופיע על גול שהונפק ג־
 ,1968בערך נקוב של ג סנט.

בספרד הרפובליקנית חגגה
אגודת העתונאים במדריד את
 40שנות קיומה ומאבקה ל-
חופש עתונות ,על ידי הנפקת
סדרת בולים ,ב־ 14בפברואר
 .1936הסדרה מכילה  15בו-
לים אשר מציגים את הציו-
רים הבאים :דיוקניהם של ה־
•עתונאים הרפובליקאנים ו"
מייסדי העתונות החופשית:
מ .מויאה ,ל .דה • טנה ,פ.
רודריגז .כן מופיעים על ה-
בולים בית יתומים של ילדי
עתונאיט ,ילד שמובר עתון,
נשר מסוגנן ועתונים ספר-
דיים ,בית העתונות בספרד
ודון קישוט וםנצ'ו פנצ'ו•.

המתונות פטזרה אירופה:
העתונאים במזרה אירופה וכן
העתונות הקומוניסטית בעו-
לם ,הקימו ב־ 1946ארגון ה־
"
דימיטרוג הבולגרי מחזיק עתונאים הבינלאומי" ובמלאות
גיז־ו את הדגל הארוטי'
 25שנה ליסוד הארגון ,הונפק
"
בהונגריה ב־  21בספטמבר
ל8יון  100שנח להופעת ה  ,1971בול בערך נקוב של 1
מתון »לה אפטרלה' /גפנמה פט.

בחסות משדד התחבורה
ו ה מ ו ע צ ה ה לאו מ > ת
ל מ נ >ע ת תאונות
עורכת ג'»יס»
|הלש3ה הצעירה ישראל(:

 50שנת ל"פראוויה"

פראוווה"־ .ו"איזוופטיה'',
"
ציינו את יובלן בהנפקת סדרת

בולים בברית המועצות וב-
גוש המזרתי .לנין קורא את
" פראוודה" והגליון הראשון
מופיעים על  3בולים ,שראו
אור ב־ 4במאי  ,1962בערך
נקוב של  4קופ .בל אהד.
"איזווסטיד ".מופיע על בול
שהונפק ב־ ,1967בערך נקוב
של  4קופ.
דודה פראוו הציבי חגג ג־
 1970את היובל לקיומו וכול
של  60ה .הונפק לציון ה*
מאורע.

באוקטובר  1897יצא לאור
בפאריס עתון הדש לאורור",
"
העתונאי הלו-
ובעורבו שימש
חם ג'ורג' קלימנסו .באותה
התקופה נמק דרייפוס בכלאו
ב"אי השדים" .ב־ 13בינזאד
 ,1898נתפרסם ב לאורור" מכ-
"
המפורסם של אמיל
תבו הגלוי
זולה ) (1840-1902אני מא-
"
שים'' לנשיא צרפת ,פליכס
מור ,ובו הוא תבע את שה-
תרו של דרייפוס .באותו יום
נמכר העתון ב־ 300אלף עות-
קים ובכך סלל זולה את ה־
דרך לוזידוש משפטו של דריי־
פוס ולשחרורו .דיוקנו של
אמיל זולה הונצח על בול
שהונפק בצרפת ב־ 4בפברואר
 ,1967בערך .נקוב של + 0.30
 0.10פרנק.

[תצלום גד*ד!

ויטיטרופ המוטד בפני ה־
משפט הנאצי בלייפציג ומח-
זיק בידו "די תטה פאנה"
)הבטאון הקומוניסטי הגרמי
ני( מופיע .על בול מזרח גר־
מני ,שהונפק ב־ 5במאי ,1965
בערך נקוב של 5־ 5פ .וראה
אור לציון  20שנה לשחרור
אירופה מהנאצים.
"מלחמת אזרחים בצרפת"
כותרת זו ,שהיא חלק ממאמרו
של קרל מרכס והופיע בעתון
אינטרנציונל" נראה על בול
"מזרת גרמני ,שהונפק ב־ 9ב-
הנפת הדגל האמריקני
מארס  ,1971בערך נקוב של
 30פניג ,במלאות ש 1שנה על "איוו ג'ימה" ,שהונצח
ע"י הצלם היהודי ג'ו רוזנטל
לקומונה הצרפתית.

'צ »»'«

 1945*3זכה הצלם היהודי
נ'ו רוזנטל ב" פרס פוליצר",
כאשר בהיותו בשרות אםו־
שיאטד פרס" ,הצליח "
להנציח
במצלמתו את הנפת הדגל ע"י
"המרינס" האמריקאגים בפיס־
גת "איוו ג'ימה" .,ברגע שה"
מקום נכבש מידי היפאנים.
צילום זה כבש את אמריקה
והופיע בכל המתונות וכתבי
העת בארצות הברית .צילום
זה הונצח על בול אמריקני
שהונפק ב־ 11ביולי .1945

אליעזר כן

 300שנה לעתונות הפולנית
*פולין הופיע העתון הרא-
שון כ" .1661גמלאות  300שנה
לאירוע זה ,הונפקו ב־ 3בינו-
אר  3 1961בולים בערך נקוב
של  60 ,40גרושי  2.50זלוטי,
המציגים העמודיפ הראשונים
של הגלימות הראשונים מר־
"
קוריוש" ) " (1661פדולטריאט"
) (1883ו זספופפוליטה" ).(1944
"

גושאיפ יהודייה בעתונות

 100שנה לעתונות העברית
באת ,צוין על גול שהונפק
ב־ 19גאפריל  ,1963בערך
נקוב של  0.12אגורות ,המציג
את העתון "לבנון" מ־1863
בעבודתו .הבול הוד-
וסדר־יד
פס על רקע של הגליון הרא-
שון של העתון שעודביו היו
יואל משה סלומון ,מיכאל כהן
ויחיאל בדיל.

יוסף פוליצר והסיסמה שלו
— על גול אמריקני

הקדם חגורה למכה

שים לב :השבוע נערך המבצע בתחום העיר
>דושל>.0

להשכיר
? בקרימ־אתא

גית  3חדרים
 +גיגה

טלפון 04-722643
 10.00—8.00בבוקר.

ל מ כיר ה
חנות בגודל  130-גדר
מתאימה לכל מטרה

בהרצליה פוגוח ,פפר מלון טיראן.
לפנות טל.850521 .

רככ המעוניניס
בגיור

"גוית ידידי הגר נישיאי ת0יי»
ללא כל תשלום לני ד0,וני0
אליה נמידע ובהדדנה K'7IS
ת.ו ,3333.טל;77978* ,738809.
בנמניוד ת.ד ,1172 .טלםונים
י2493־24110 ,053־ ; 053גנאי•
 parוז.ד ,2018 .טל3787 .

יום!• פוליצר ),(1911—1847
אשר במשאל עם שנערך ב־
 1934בקרב עורבי עתונים ב־
אמריקה ,זבד .להקרא גשם ה-
עורך האמריקני החשוב "
ביו-
תר גהזלדזת הזמן החדש",
נולד בהונגריה לאב יהודי ו-
לאם קאתולית .היד ,מייסדו
של סנט פוסט דיספ'ן'' ו-
"
עורכו של " ניורק וורלד" ,כן
יסד את איבנינג וורלד",
הקים בי"ם" לעתונאות באו-
ניברסיטת קולומביה ויצר את
הקרן ל"סרם פוליצד" .דיוקנז
הונצה על ,בול אמריקני ש-
הונפק ב־ 10באפריל 1947
במלאות  100שנה להולדתו,
בערך נקוב של  3סנט .על
הבול מופיעה גם הסיסמה שלו
" הרפובםיקה שלנו והעתוגוח
שלה יעלו :או יפלו יחדי.

עתזכאיפ שניפפו בשואה
כמה מדינות הנציחו על
בוליהם עתונאיפ יהודים ולא
יהודים שניספו בשואה .הונ-
גריה הנציחה ב־ 6באוקטובר
 1945את זכרו של העתונאי
היהודי אילש מונוש ,ע!'י הנ-
פקת בול בערך נקוב של 5+3
פ .העתינאי מזמש מופיע על
הגול יתד עט לאדיםלאב קא־
גוק .סדרת הבולים בולד ,הוקי
דשה לגגורי מלהמת העולם
השניה ,ולהללי השואה .ג-
יוס המתונות ההונגרית"" ,ש-
הוחל ב־ 1בפברואר  1961הונ־
פק בול בערך נקוב של 1
פט .המציג את דיוקנו ש?
העתונאי היהודי פראנץ רוז'ן
) (1942—1906שהוצא להורג
בצרפת הונפק ב־ 18במאי
 ,1957בול בערך נקוב של 18

חפיבוב חשלישי במשחקי
חליגה הלאומית עמד בפי•
מן נפיון המאוששותד ,של
האלופה ,נבחרת הטכניון,
שגברה על יריבתה בחפרש
גבוח .אולמ במקביל מגלה
אוניפרפיטת ת"א דחירה
חזקה והיא מתקדמת כקצפ
מהיר בראש הטפלה.
הטכניון )בלי האמנים בליי־

רב אמן רוברט ברן ניצח
בתלת קרב והוכתר כאלוף
ארה"ב .הוא צבר  3מ־ 4נק'
) .(=2 , + 2אחריו רשבסקי 2
) (-1 ,=2 ,+1וקאבאלק 1
) .(_2 ,=2גרן זכה ב־2000
דולר ,רשבסקי  1500דולר,
קאבאלק  1000דולר .ברן ו־
רשבפקי עולים לתחרות ה־
בינאזורית ,שתיערך בקיץ ב־
ברזיל.

לעתים המלכה מיותרת
בתחרות בכתב שנערבה ג־
ברה"מ ניצח א .חסין וכבש
תואר רב־אמן בינלאומי .הוא
צבר  12.5מ־ .15הרי אחד
ממשתקיו.
הפין
דוכיכין
 .1ה 4ה .2 ,6ד 4ד.3 ,5
פ־ד 2ב .4 ,6פז־ו 3פ־ו.5 ,6
ה8 5־ד .6 ,7ג !4ר־ה.7 ,7
ר־ד 3ר־א ,6מה־ד) 2,אפשר
גם מה־ב (3ג .9 ,5ג:ד ר:ר,
 .10מד:,ר )בכך נותרו חורים
בערוגות הלבנות של שחור(
ה:ד .11 ,מד,־ב8 3־ו) 8על ג4
יבוא מה־ב5ו( .12 ,ד:ג ר:ג5
)ועתה גם הרגלי מבודד(.13 ,
0־ 0פ־ד! .14 ,6צ־ד 1פ־ג,6
 .15פ־ה) ? 4לבן אינו מעריך
כהלכה את העמדה ומאפשר
ליריבו להיחלץ בהקרבה נאד(.
ד:פ! .16 ,צ:מה +צ:צ.17 ,
מה־א) !4לבן מתגונן תוךהת־
קפה לנוכח פיגורו בפיתוח
כליו( 0־ .18 ,0פ־ז 5צ־ד,4
» .19ד.־ג 2פ:פ .20 ,ר:פ
פ:ה .21 ,5ר־ה 3צ־ג.22 ,4
מה־ד 2ר:ר .23 ,מד:,ד פ־ז14
)שחור מציב את כליו בעמ-
דות התקפה ומונע מהלבן גי־
צול מלכתו( .24 ,מה־ה 2צו־
ג .25 ,8צ־ד .25) 1מה:פ ז
צ־ג .26 ,+1מה־ד 1צ:מה,
 .27צ:צ ו 5עם צ־ג 2וסיום
עדיף( ח .26 ,5ח 3פ־ו.27 ,6
מ־ת 2א .28 ,5צ־ד 2צ4־ג,6
 .29מד,־ד 1צ־ה .30 ,6צ־ד+8
צ:צ .31 ,מה־צ +פ־ה 8תיקו,
כי לבן אינו יכול להבקיע את
הגנת השהור.

מן ,גת ובירנבוים( גבר 1:5
על חדרה .קוסקי — מלאכי
תיקו ,בר־זיו — רוז'נסקי ,0:1
סדברניק — לוי  ,0:1מינסקר
— בלפור  ,0:1צוקרמן —
בורשטיין תיקו ,גולדשטיין -
םפקטור .0:1
אוניברסיטת ת"א הציבה
ששד ,אמניפ נגד רמת־גן ו-
ניצחה  .1:5כגן — מרט תי-
קו ,קלדור — נוימן  '0:1אב-
נר — כנעני  ,0:1גלפר —
גרום  ,0:1סטפק — מור"ן
 ,0:1כרמל — כחנא תיקו.
לסקר'' ת"א גבר (2) 1:3
"
על "פלדקליין" .קריידמן —
דומניץ  ,0:1סמילטינר — קליד
ובוך — פרידמן תיקו ,מש-
יאן — בנק נפסק' פרידמן _
קלקשטיין  ,0:1ראובן — מר־
קובי? נפסק.
" רובינשטיין'' גבר  2:4על
בית"ר מיכל" .ריכטר — גו-
"
תי  ,1:0דובקין — בן־ציון
 ,1:0וייסמן — קנדלשייז ,0:1
דודקוב  -לוסיאן  ,0:1מנ־
ייביץ — כרמלי  ,0:1גרינ־
בוים — פיקלגי .0:1
בת־ים גברה  2.5:33על
"לסקר" תיפה .כוכים — רום
 , 1:0צ'סקוב — בורישנסקי
וחרותי _ פוטסמן תיקו ,גלוז־
מן — בדיאן  ,0:1לדדמן —
קלאוזנר  ,0:1פרגרמן — אנ־
דרמן תיקו.
חפר/נתניה סיימה בתיקו
עם " הפועל" ירושלים .ברנ-
שטיין — בד־ניר תיקו ,שני -
רוזנברג  ,1:0און — גינסברגו
תיקו ,גולדמן  -תמרי ,0:1
קרפופ כמקום מפפקי
אלוני — עין דור  ,1:0פריב־
מן — ליברמן .0:1
בתחרות הבינלאומית בבו־
 .לאחר הסיבוב השלישי :או" דפשט ,שהחלה ביום גי ,נפ-
גיברסיטת ת"א  ,13הפר/נתניה קי מקומו של ספסקי ,שצריד

חישג ישראלי בחו"ל
הפרובלמאי הישראלי ה-
צעיר ,צבי רוט ,הגיע להישג
מצויין בתחרות חיבור דו־
שנתית  ,1970/1שנערכה מ-
טעם הרבעון הצרפתי הנודע
תם  ."64השתתפו  20יצי-
"רות של מחברים נודעים מ־
ארצות שונות ,וצבי רוט כבש
מקום רביעי .בין השאר הש-
תתפו תותחים" כגון פרקו־
"
נויה מפיגלגד )פרס ראשון(,
קוזנצוב מברה"מ )פרם שני(
ועוד .רוט הקדים את ברון
וקלנדאדזה )ברה"מ( ,דורה
)צרפת( ועור.
הרי סיומו הנאה של ה־
מחבר הישראלי ,שהוא חניך
מדור הסיום ב"שחמט":

 .1צ־ג .1) 4צ־ה5ז פ־ז,1+3
 .2מ־ו 3פ:ז .3 ,6צ־א 5פ-ו!5
וזוכה( פ־ד .2 ,6פ־ו.2) !+8
צ־ג 6ז צ:ה +6וזוכה( צ:פ,
 .3צ־ג 1+7מ־ז) 8מ־ז 6ז.4 ,
צ־ג 6פ־ה .5 '8ה +7צ־ו,6
 .6צ:צ +ותיקו( .4 ,צ־ד!7
פ־ה) 8על כל מסע אחר יבוא
ה 7עם צ־ד .5 ,(8צ־ו !7פ:צ,
 .6ה !7ותיקו.
• "שחמט" :הופיעה הו־
בדת פברואר ובה חומר מגוון
מהארץ ומהו''ל ,קרבות ,סיו-
מים ,בעיות וכוי.

שאו ל חוו

תנו לילד יד-
ידעוזרת...מלמדת...ומדריכה...
חנו לילד יד...
עזרו לילדים במצוקה להתקדם ולהבטיח המשך לימודיהם

«^MBm.

במסגרת המבצע שייערך החודש יסיירו
חוליות של חברי הג'ייםי )הלשכה הצעירה(
בכבישים ובתחנות דלק ויאתרו נהגים כמוך,
המשתמשים בחגורות בטיחות בעת הנהיגה.
כל נהג שיימצא חגור בחגורת בטיחות בעת
הנהיגה ישתתף בתחרות הפרסים.
בין הפרסים  -פרסי כסף ואביזרי רכב מתנת
חב' צ' מ פ י ו ן מו טו ר ס" .פוליסות ביטוח
"
מתנת חברת "מג ד ל ־בנין" .חגורות
בטיחות לילדים מתנת חברת רבינוביץ
ומתנות הקואופרטיבים "אגד" ו"דך.

וגת־ים  ,10.5לסקר" ת"א
 ,(2) 10הטנניון" ו לסקר" חי-
"
רובינשטיין'' ,9.5
פה ,10
רמת"גן ו" הפועל" ירושלים
 ,8.5בית''ר" מיבל"  ,6פלד־
"
קליין" " ,5.5חדרת •4
י ־־
כרן »לוף אוה"פ

?יה להשתתף .היעדרו הופבר
בכך ש לא הספיק להתכונן".
במקומו" נשלח קרפוב הצעיר.
אליו צורף הולמוב ,במקומ
'אסיוקוב .משתתפים  16איש,
ניניהם  aהונגרים.
• ירושלים; באליפות מו-
עדון רובינשטיין" מו?יל י.
"
דיבטר עם  5מ־ .5אחריו דוד־
קוב ,יוד וגוטליב .(1) 4
« מלנה :החלה התחרות
המסורתית בקוסטד .דל פזל.
משתתפים פארמה ,פומאר,
גנקו ,גיאורגיו ,מטנוביץ ועוד.
אחרי הסיבוב ה־ 3מוביל קיג־
טרוס עם .2.5
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מתנדבים המוכנים להקדיש
מספר שעות בשבוע לעזרה בהכנת

 ^^^^^E^i^^Kflשעורים במקצועות :אנגלית ,חשבון,
""" ד£1
| מתמטיקה ועברית
;JF j B

^^

יפנו ללשכות המתנדבים:

ן

* בירושלים

"מועדון לעולה" יי'' אל?ל»י »
°י•  8ג4836 337ג' 3491
"
'
גימיפ א'—ה' בין השעות 10-12
ד,
פג
ל
"צ
ביום י' בין השעות  4-6אחת"צ

*ב ח י פ ה
A*.
\ffi
«r

u
סוציאלייפ
במועצה לשרותים
בית רוטשילד
0ל82749 .
בימים «' ,ב' ,ד'  -בין השעות
 9-11לפגה"צ

* בתל־אביב

רח' החשמונאיפ 99
סל 267193

בימים א' ג' בין השעות  4-6אחה"צ
בימים ב' ד' ביןהשעות 10—12לפנה"צ

* בבאר־שבע
"".
רח' ™ !-"-
88

הר*ל
0ל133*2 .
יופ ג' בין השעות  10-12לפנה"צ
בימים ב' ו־י' בין השעות  4-6אחה''צ

 %תומ־דנכז לטרות" namJin
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ן « זמני הדלקת הנרות:
,
''"כשבת

|

ירושלים :
תל־אכיג :
ת י מ ה :
גאר"שבע:
אי ל ת ן

| •
a I
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9 1
a 1
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1
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4.49
ל5.0
4.58
5.06
5.08

עיצאישכ־"
6.03
6.01
6.03
6.0s
6.07
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יום ששי * ייד באדר א' תשל"ג *
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 16בפברואר  * 1973שקיעת החמה:
י
ן
 * 17.27זריחתה מחר.6.21 :
ן
*ר? יומי :מלכים ב :כ
משנה יומית :בבא מציעא  :ה ,ה—ו
וף יומי ? :סנהדרין :מה
הלבה יומית :ביה־כנסת  -.ק:ג ,טי —־ז
פרשת השבוע :תצוד,

מכבייאש

 ,156טל' ) 951465בין השעות 1
 9-8בבוקר 5—4 ,אהה"צ( .ן
אחות תורנית ובית מרקחת I
במרפאת הסניף ,רה' בנימין 1
) 23בין השערת  10—9ב־
|
1
בוקר(.
אשדוד :להברי אזור ה' לפ־ 1
נות לרופא המטפל ; לחברי
אזור א' מד'א טל' .22222
נדרה :ד"ר הסגר ,הל' .91136
הוד השרון  :לפנית לרופא ה-
משפחה.
כפד־פכא :דייר קראוס ,שכינת
אליעזר ,טל' .925772

תליאביב והמרכז

ד"ר סגל ,רה' בלוך ,12
טל'  ;247860ד''ר הר־אבן .אפ־
שטיין  ,6טל' .443281
מר"א :במדי'א ,טלפון 614333
נמצא רופא תורן בין השעות
 8בערב עד  7בבוקר ,העורך
ביקורי בית גם להברי קופ"ה•?" .י - -ייד"א טלי .ג_ 1וגי

י־ופ"מ "לאומיה"

במרפאה האזורית רה' כינ־
טיפיורי  9משעה  8בערב ע-
! בלילה טל'  .57663א־רי
שעה זו נא לפנות לתורנית
לילה של מד"א ,טל' .101

"
מד"א ,טל101 .
תל־אביכ:
 1גוש־דז :מד"א ,טל' .781111
 1כת־ימ :מד"א ,טל' .863333
ן הזלזז  :מד'יא ,טל' .843133

I

|
!
|
!
§
!
I
ן
«

שרות לילד,
מד''א טל'  ,54122/4שירות
אמבולנסים ומקרים דחופים,
טל'  ,101בין השעות  8בערב
עד  7ביוקר.
קופ"ה "עממית"
לפנות מד"א טלי  101או
.54122/4
כאר־שכע — לפנות לרופא
המשפהה.

?ופ''וז צ=בי"

תל־אכיכ — "
שישי )מ־14.00
אהה"צ עד  07.00בבוקר
מהרת( מד"א טל' .101
שכת :ד'ר ויזר )כללי( ,ה-
הסתדרות  ,30טל' ;764675
ד"ר אנגל )ילדים( ,ככר מל-
כי ישראל  ,10טל' .268021

י-

קופ"ח מרפזימ"

חיפה והצפון

?ופ"ח "עממית"

 9 Iנוחתים :א 5ע 004 5ואתונה  ; 17.00סייפרום  Iהל־אניפ :מד"א ,טלי .101
מניו יורק  ; 11.50א 5ע? א"רוויים  302מניקוסיה 1רהוכות :שישי ושכמ — רופא
I
 362 1מאיסטנבול  ; 12.30אל : 17.05 -סוויםאייר  330מצי•
| כללי ,ד"ר גורביץ ,רה' בנ-
 ; 17.15בי.אי .אי484 .
איט5יה  739מרומא  ; 14.15ויד
םי.וו.אי 740 .טאוה"ב ופרנ־
קפורט  ; 14.45א 5עZ56 5
מניו יורק ו5ונדוז  ; 14.50לניקוסיה  :13.00אל
אל על  468מפארים ויומא לרומא ואמםטודם ; 15.00
 ; 15.00אל על  164מנאירו• אלאיטליוז  739לרומא ; 15.05
בי ואדיפ אבנה  ; 15.30אל שייפוום אייוווים ? 303־
טי .מ.אי.
על  364מניזןופיד ; 16.10 .ניקוסיזז ; 17.45
טי.ו\.אי 810 .מארה"ב ,פא 810 -לבומניי  ,המזוח הרחוק
אייד וארה"נ  : 17.50אייר פדאנם
ריס ורומא ; 16.25
פראנם  194מפארים  194 : 16.40לטהראן והםזרח הרחוק?
טי.וו.אי 840 .מארה"ב ,רומא .17.55

מלונדוז
ממדיאימ :אל ע?  363ן ילדים ,ד"ר ואליה ,רה' הרצל
©
??????!???.וו
על 463
M^r—M

 " J1221 £9רבבת ־־"ירה
מירושלים
לחיפה ,לבאר־שכע ולדיבזונו! — 12.12
• לד"ל־אכיב — 14.13 ,12.46 ,10.52
»

מתל-אביב

ן
• 1
| «
I
g
• I
• 1
| «
ן

לימשליפ — 13.57 ,11.58 ,10.06
לחיפה ,13.48 ,13.15* ,12.20 ,11.27 ,9.55* -
.14.30
במוצ"ש21.50 ,20.00* , 18.32 :
לנהריה — .12.20
לבאר־שגע ולדימונה — 12.52
לעזה 13.30 -

מחי9ה
לד"ל־אכיכ .14.ro 13.26* ,12.33 ,11.40* ,10.25 -
•
במוצ"ש21.40 ,19.50 ,18.40 :
לירושלים ,לבאר־שבע ולדיגוכה !1.50 -
•
לכהריה 13.53 -
•

מנהריה
לחיפה — 15.12 ,10.35
• לתל־אכיכ 10.35 -
«

מדימונה

|

1

ן ימין  ,21טל'  ;951430רופא

לירושליפ — 12.45
* לתל־אכיכ 12.45 -
9

מבארישבע

 c Iלירושלים — 13.15
 9 1לתל־אכיב 13.15 ,9.28 -

1

קופ''ח אפ?"

I

?ופ"ח "מרכזיו!"

§

^^0

?ופ"ח "מכפי" |
תורנות לילה :מד"א טל' 1 ,101

מ־ 20.00עד .07.00
ן
צפת )מ־ 13.00עד  07.00ב־ ן
|
בוקר יום אי( מד"א טל' .101

?ןופ"ח "עממית''

1

היפה  :ד"ר פרידמן ,טלפון ן
 ; 524922ל'יר בן זיו ,טלפון 1
1
.87301

אכו־יהודר :ד"ר פ .כץ ,רה' I

איילת השהר.
חדרה :מד"א טל' .22333
טבריה :ד'ד קוברין.20301 ,
עפולה :ד"ר אהרונוביץ' ,טל'
.23061

שישי :עזרא ,רה' בלפור 135
בת ־ים.
שכת :בלפור ,רח' בלפור90
בת־ים; אסותא ,דח' מרוט־ .
פלדור  ,4חולון.

שישי :הרצל ,רה' יפו  ,36רמת גן — ובני ברק
טל'  :225059אל שעב אל שישי :חן ,רח' ז'בוטינםקי
נ'דידה ,בתוך שער שבם ,טל'  ,99דמת־גן; נגבה ,רח' נג-
.83401
בה  ,38טל' .743159
שגה :קטמון ,רח' חזקיהו
חדרה
המלך  ,23טל' .33843
שישי ושנת :הנשיא ,יה'
מוצ''ש :בית
וגן ,רה' הפסגה הנשיא ויצמן .42
 ;59אלםנטראל ,רח' צלאח
באר־שבע
א־דין ,טל' .82196
שכת :הנגב".
"
תל־אביב

שישי :אברמםקי ,רח' אלנבי

 ,42טל'  ;57526פרנקל ,רח'
המלך ג'ירג'  ,28טל' ;223791
נורדאו ,רה' בן־יהודה ,183
טלי .242673
שפת־ :מושקוביץ ,רח' המלך
ג'ורג'  ,25טל'  ;282650יאני,
רח' יהודה הלוי  ,67טלפון
 ;612474קסטל ,רה' אנז־נני־
רול  ,147טל' •443716
מש''ש :פרנקל ,רה' המלך
ג'ורג'  ,28טל'  ;223721היד־
 .קוו ,רח' יהודה המכבי ,1
טל'  ;442308יאני ,רח' יהודה
הלוי  ,67טל' •612474

חיפה

נתניה

שישי :תרופה ,רח' הרצל .2
שכת :גבע ,רה' שער הגיא,
טל.22695 :

בתי חולים
תורניים
ידושלימ
שישי :הדפה )ילדים ,בירור־
גית־מח ,א.א.ג(; שערי צדק
)פנימית ,נירורגיד ,,עינים(;
ביקור חולים )נשים(.
שכת :שערי .צדק )ילדים? ,
נשים ,כירורגית -,עינים( ;
הדסה )פנימית ,כירורגית־מח,
א.א.ג.(.

שישי :רמבם ,רח' ארלוזו־
רוב  ,29.טל' •662974
שישי ושכת :איכילוב.
שכת :המזרח ,רה' הרצל ,87
חיפה
טל' .663211

תל־אביב

שישי :רמב"ם )כירורגית,
ממח־תקוח
תאונות ,פנימית ,ילדים ,עי־
שישי :מרכז השרון ,רחוב ניס ,א.א.ג" ניורוכירורגיה,
חובבי ציון  ,40טל'  .911078מחלות נפש ,כירורגית פה ו־

שכת ומוצ''ש :בריאות ,רח'
חובבי ציון  ,13טל' .912357

|
| |fffl

|&§i

נצרת :ד"ר עטאללה ,טל'  .54096ן
לןדיורנ :טקסי ביאליק ,טלפון ן
B
•711515 ,713232

!?! .!!.וון?!!?!!!
!

ירושלימ

|

י
טל © 845264. .בפר-סבא :ויצמן  ,72טל 9 924010 .רעננה  :ראה הר-לליה טל 937578 .וכפר-סב«
טל? • 924010 .אשדוד  :רוגוזין * ,טל055-23861 .
« פ תוז-תקוה :ראדז בני-ברק טל• ג/ו7«619
•
• ירושלימ :שמאי  .6טל • 02-227935? .תל-אביב  :אבו-גבירוד 48ו ,טל ® 447345 .בני-ברק :ז־כוטיגסקי
 20נפינת  'mרבי עקיבא(,טל 9 786191/2 .רמת-גן :ראה ב:י-ברק טל 9 786791/2 .הרצליה :קגקוליג
פאן לון בינלאומי :ת"א ,םרישמן 0י.
 ,58טל ©937578 .דאשון־ לציון ,רוטשילד  ,soטל• 947043 .
טל'240225 ,240224 .

"
רופא תורן כללי וילדים ,ן
1
טלפון .254530

חולון ובת־ים

גהי־«רקממ

|f£

לוד :שד• דוד המלך ,פינת שלמד ,ד,מלר  9בת-יפ :רוטשילד  ,34טל• 865395 .

חולון :שנקר ..7

^P

מד"א טל'  101מ־9יבערב I
עד שעה  7בבוקר רופא תורן I
כללי )ילדים( ,טל' ;254530
|
ד"ר פרידמן )כללי וילדים( ,ן
רח' הלל  ,43טל'  ;524922ד"ר 1
הימלברנדט )כירורג( ,הרצליה ן
 ,4.טלפון •534107
ן

מטוסים

.19.10

ן

שישי :מ־ 15.00עד  ; 19.00ן
שכת :מ־ 10.00עד 1 ,13.00
ומ־ 15.00עד .19.00
ן

 9ראה עמוד " ?f 31מבחר סרטי השבו*''
 — Iראה ימים ולילות" עמוד 51
"

i

אדזך מ א ר ב עים ו א ר ב ע ה אתר > גנ »ה
ב" לו ער »נו  > -ת א » מ ב ו ד א י גנו '^ך!

•ן
I
ן
ן

"
רפואי לילה מ־ 8ב־ 1
שירות
 s'uדן — »"גך ) 111 14.UU a
 (19.00ד"ר רכלר )כללי( ,ערב עד  7בבוקר ,פד"א ,ן
טלפון .54122—1
|
רמת־הן שלם  ,18/2טלפון
ןןזרה ראשונה |
 ;763896דייר אידלסון )יל־
.ן
לטיפול שיניים
דים( ,רמת־גן ,הרצל  ,1טל'
ככניץ מד''א ,רוממה |
 .726680כ־» 19.1עד 07.00

1
1
ן
m
1
 1כבוקר רופא תזרן במד'יא,
ן ר"ג ,הגלגל  ,42טל' .781111
שכד) .מ־ 07.00עד ש 20.ב-
] ערב( ד"ר פוטשקין )כללי(,
רמת־הן ,הראל  ,4טל' ;744364
גב' ד!'ר קומלוש ) .ילדים(,
גבעתייט ,וייצמן  ,33טלפון
 .721621 Bמ־ 20.00עד 07.00
"ימים ולילות" עמוד 53
| ביום א' רופא תורן במד"א
| ר"ג ,הגלגל  ,42טל' .781111
^^»illBMM»ltlllll^ >1WM»WIIHIMIBB)t8S5B
' Iפהה־ה?זזה :טל' 912333
§ כת־יפ :טל' •863333
| לוד :טל' .962133
מי 19.00ביום ו' עד 06.00
1
 Iבבוקר ביום שבת ,ומ־19.00
§ בשבת עד  06.00בבוקר יום א'
| חולון :טל' .843133
מ־ 12.00בצהרי יום ו' עד
1
 07.00 1בבוקר יום א'
נתניה :טל' .2333—1
I
 Iאשרוד :טל' •22222
 1ומוכת :מד"א טל' .951333
י
זןופ"ח " נ!רכזית"
ן
ן תל־אביכ :מד'יא ,טל' 101
 1נוש־דן :מד"א ,טל' .781111
 1חדרה :מד"א טל' .23333
 1כת־יפ :מד''א ,טל' 863333
| חולון :מד"א ,טל' .843133

 9ראה ימים ולילות" עמודים 71 ,70
"

!
|
?
1
§
1
|

1

?ופ"ח 8סי«"

I12 ^{y־B B

ראה

ן

02—69911

יום שבת  4ט"ו באדר א' תשל"ג  ¥ן ^.y
1

ראה ימים ולילות" עמודים 71 ,70
"

ן

לוו ,באר־שבע ,נהריה ,נתניה,
נצרת — ש ;1אילת — ;2444
הדרה —  ; 22444טבריה —
 ; 20444קרית־שמונה — .40444

 ; 781111הולון — ;843133
|
פתח־תקוה —  ;912333הרצליה I
— • ; 981333אילת — I ;2333
אשדוד —  ;22222אשקלון ן
וכאר־שבע —  ;3333נתניה 1
וחדרה —  ;22333נצרת — ן
I
.54333

ירושלים ,תל־אביב ,חיפה,
ן פתח־הקוה ,אשדוד ,אשקלון
| והרצליה  :102 -רמת־גן
|  :742222בני־ברק — j; ;781133

 17בפברואר  * 1973שקיעת החמהI :
1
 * 17.28זריחתה ביום אי.6.20 :
§
1
פרי ,יומי :מלכים ב :כ"א
|
מיבנה יומית :בבא מצןעא  :ה ,ז—ה
ן
ד,י« יומי :סנהדרין :מו
1
הלנה יומית  :בית־בנסת :ל .נג ' ,יה-כ
פרטת השכוע :הצור,

-21112 s noun

^» M

.40133 — .
I
משטרה
I
מגןידודיאדוגו
ירושלים ,תל־אביב ,חיפהj|,
פתח־
חולון,
רמת־גן ,בני־ברק,
,
תל־אביב,
ירושלים,
היפה
|
תקוה ,הרצליה ,אשדוד ,אשק01 — -־ ; רמת־נן ובני־ברק — 1

— ! jעזרה ראשונה נעשית

־יי־י.

I

in ^y

חולון —  ;842122אילת — I
 ;2224'1באד־שבע — 2222־R ,
יי חדרה ונתניה —  ;22222סבריה ן
—  ;20222נהריה — ;922222
|
נצרת —  ;55222קרית־שמונה
|

"־

!שוב נב חרו
נברשות וחומרת חדקווטיבית
של אלי תא י וושלים־ תדאביב
כמוצר המובחר לשנת 1973
בי ....
האומר חרה ח ד ש ה

אי™ :מנורות חדשות
האומר מנורות חדשות

א א לי ת א

§ HPMIיח ש ליט

ן jimuiiiiM iiii
tt 1
wn3 I
1 |||,י11ן ארוח ונופש ^\| ^ ri'1a
|v
בהגרלת הפרסים שהתקיימה ביום  31.1.73ביו לקוחות החברה בשנת
 ,1971עלו בגורל הזוכים הבאים:

נסיעה חממ לאירופה באחת מאנמת " צי ם"
מר טסלר יצחק ,רח' ארלוזורוב  ,54ונ"א
בסופי שבוע זוגייכז בכפר הנופש הבינלאומי
בראש הנקרה
מר 9ינק מי3אל ,רמינ־גן; גב' רוטשילד לורה ,נתניה; מר ממץ *גי,
חיפה! גב' וינגרטו בלה ,נתניה; גב' טטרנגרג עדינה ראש־נינה; מר
גדקו אליאס ,חיפה; מר מנדלוביץ מנדל ,חיפה; מר אמנון טוק ,קבוץ
• עין־השופט ,־ ד"ר 8רולח ,עכו; מר שמואל נחמיה מושב מסילה ציון.

בטיסת טיול לשארמ־א־שיין וסנטה קטרינה
מתנת חברה "ארקיע"
גב' צינון אסתר ,תל־אביב; גב' ינקוגיץ מלכת ,נתניה.
בטיסת טיול לאילת מתנת חברת "ארלןיע"

משפ' מגן ,חיפה ; משפ' כלב ,רמת־גן.

בשעון יד משובח ,מתנת המרכז החיפני
ליהלומיט
מר אלוגיץ ,פתח־תקוה.

בבקבוקי בושם "שלום" מתנת חברת "יהודית
מילר"
גב' קלי אירית ,בת־ים; משפ' תל רו ,בני־ברק; משפ' ליי עזרא ופוידוז,
תל־אמב! גב' גלנץ עדה ,תל־אביב; גב' חיה ומי ,ירושלים; משפ' טטרק,
חיפה; גבי יגן טלומימ ,רוממה חיפה ,מר יצחק גולדטט"ן ,ירושלים ;
גבי הרטקיגיץ קלרה ,ירושלים; מר אורו אגרהס ,ירושלים.

גס השנה תערד הגרלה לכל לקוחות "אוף'
ארוח ונופש בע"מ

?BINE

ארוח ונופש בע"מ

תל -אביב:רה' א7נבי3וו0 .ל 612567 .נתניה :רחוב הרצל  Aטל22947 .
ככר דיזנגוף־רח' ריינס  ,4ט8306.7י 2ירושלים :המלך ג'1רג'9ו,טל226075 .
?
ן חיפה :רחוב הרצל .22טל669640.
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 M lב מ ו ז יא ו ן ת ל־ א ב ^ב I :
flWVMIJJ
• •#תערוכת חדשה — גבנין ,mr,n
תנירהו חגראפית של אנטתי קלאמא
)אולם זקס( הפתיחת גיוס ג'

1
E
S
£

סופראן .בתכנית» :נכר» )ליל חוד(s ,
היידן )קונצרטו לפסנתר גרת מאז'ור(s ,
בריטן )אילומינסיון( ,מוצארט )סינר S
פונית טס 29 .ק• (Z01
I 5

 17.2עעח  J.9.Q0זזמיסח למוזמנים
5
בלבד .חתערוכח תיפתח לקהל ח־
3
רחב החל מיום ג' .20.2.73
3
 4 £צילומים מאת איזיס ואולמות ה־
גראפיקה(.
£

סרט )א1ל 0מלי קאופמן (20.301
1
~ 19.2־ יום כ' — אכא של חייל §
)בריה"מ( ; במאי  :רוז שקייתח .ב־ §
השתתפות :סרנ'ו זכרידזח ,קטו בוכו־ =
רישוילי
£

אילם

קונצרט )אודיטוריום ע"ש ליאיו י־ I

'ל" '
תו ™

 - 20.2יום גי  -הרביעייה הישראלית £
החדשה :א .טל ,ר .מרקוס ,ז .שטיינברג= ,
י .מנזה עם טליה מנזה ,קינטראבאס(£ ,

ן מאוספי המוזיאון

 £אולמות מא"רהיר? 'גל י '°יזאפט •

§
=

*""

הס 4יח ל מ "
W^JW
רובינשטייו וה" י
JJ
^
י

=

מטילדה רקנאטי גד(20.30

§
 5ר' 0—13
 ארועיט £קמצרט
v"< .
ליאין
)אןדיטיי ,י0
 £ומטילדה רקנאטי נד(20.30
 — 17.2 £מוע"ש ~ רסיטל ל פסנתר
 _. 3יינת אברך ,בתמיחנ :ברג )סונטת
י
 (<1 ^?M £ג0הובן ^ן^  31מס(2 .
 £שומאן )קרנבל( ,שופן )נוקטורן ,פולונז(
 £ליסט )פרפרזה על "ריגולטו"(
 £קונצרט )אודיטוריום ע"ש ליאון ר
 £מטילדה רקנאטי ב־(20.30
 — 18.2 £יום א' — תזמורת קאמרית
 £ווולון ,בניצוחו של מנדי רודן עם טדאוש
 £קרנר — פסנתר ,יהודית לזרוביץ ~
 £שעות הביקור :ימים א ,ב ,ד .ה ; 10—13 ,16—19 .יום נ'  ,16—22גג—0ג1 .
£
 £יום ו'  s 10—14מוצ"ש .18—22
 £גימיסיס לאירועים :בקופת המוזיאון ,לקונצרטים — גס ב" אוניון" דחי דיזנגוף £ a18
י
a
3
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiitiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiUv-

]~

'"

ריצ'רד לסר• )קלרינט( ,מרדני רכטמן =
)בסון( ,מאיר רימון )קרן( .ערב בטהו־ £
בן :ס פטט או ,20 4יביעייר ,או* 59
|
י "י
=
הרצאת )אולם מלי קאופמן ב־£ (20.30
 — 20.2יום ג' — פריפ• אהרון רונלד £
בודנהיימר -אמנות ופסיכולוגיה )בילב־ =
£
י ית <־
סרט )אולם מיי קאופמ! £ ". 19M
5
(21.30
 — 22.2יום ה' — כיצד להיווג נאהבונ £
)פולין( ,במאי :ווזיציס י• האס .בהש־ £
תתפות :זביגנייה ציבולסקי ןמיניט •£ -
£
אפר( גרברה קרפטובנה.

לחגרה  irrsn.דרוש

1

מיכל" בדמל
תעשיוו קרטון 11לי בע"מ

?M
אידוע' השב1ע

וודיוונך < soo
מוד!ל wo

יי21.2 '1 0
 tגעי!

 9.15בערב

לאחר הקורס בתולדות האמנות

סרט בסידרת של קנת קלארק

סרט מיוחד במסגרת התערוכה "אמנות
וזהסרטח"" .צעצועים מספרים — מס.
!" — לגילאי .12—8

יהודית ליבר ־ופטי ליב ,נבל! אורי שהם
ובצלאל אבירם ,חליל ; יצירות מאת:
י.ס .באן ,י,כ .באן ,זי J» .ראמו ,ןי .מוגו,
ק .סלזדו ,ק .דביוסי ,ה -בדלית.
כרטיסים 7 :ר־ 8ל''־ בבהנא ובערב
.הקונצרט במוזיאון.

טי ^ ?l ® "®ft
ד!!,
^
ed 0%.
# 1 1 mm

I

- 2S8־ ® 25ם"ד
כולל משרדים
בהצעות נא ל3נות לטלעון  24S839גין השעות i7«-21
או לת.ד 2306 .תל־אגי 3עבור "אולמי'

| ן
 Iי

I

מסי
סד'

מספר
הד38

117—856 1
121—381 2
250—054 3
257—772 4

סוג
הרבב

מסחרי
טנדר
גרטי
פרטי

תוצרת
ודגם

שנת
"צוד

 1968גמצ 3נסיעה
סאא3
דודג' 200־3 1969 Dמצג גסיעה
סימקה »3 1968 1000צ 3נסיעה
סימקה 3 1969 1501מצ 3גסיעה

את ממכוניות חנ"ל אפשר לראות החל מיום א'  18.2.73ועד יום ג'  20.2.73בין
השעות  12.00—10.00בחניון החשמונאים שברחוב קרליבן  ,10תל־אביב.
טופסי ההשתתפות אפשר לקבל במשרדי החברה כאמור.
על המציעים לציין את המחיר חמוצע על ידם לגבי כל מכונית ומכונית.
את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום ששי  23.2.73שעח
 12.00לפי הכתובת דלעיל ולצרף להצעת המחאה בנקאית לפקודת החברה בגובה
* 10מערן חהצעה.
על המעטפות יש לציין "מכרז מכירת רכב . ."1004/7 3
איו החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת.

לתעש"ףס

המועצה המקומית 3סבנין ,מר3ז הגליל

פונה לתעשיינים להקים
בכפר מפעלי תעשייה
שיגזססי על כוח אדם של גברים משיט מממקוס.
המועצה מוכנה להעמיד לרשות
כוח אדם וכל עזרה אחרת.
מציינים אנו גם שהאזור שלנו הוא אזור פיתוח א' ;
מאושר ע"י הממשלה.
בהצעות נא לפנות ד המועצה המק ימית סכנין טל.
.04-911505
המשקיעים קרקע,

צ רי ? 3ם

ב 2 "1חדרים
למכירה מיד .עד  10צריפים.
I

בדבר פרטים להתקשר עם קיבוץ הזורע
מל• 993168־.04-993160 ,04-993169 ,04

תערוכת "אמנות ההסרטה"  — ..פעילות בתערוכת
והשתתפות בתכניות טלוויזיה במעגל סגור :בימים
אי ,בי ,די ,הי 5—3 ,אחח"צ.
ח ו ג י ם  :הרשמה במשרד אגף הנוער בימים אי,1 ,
די ,ה' בשעות  4—2אחחי'צ.
לנוער :ארכיאולוגיה ,הסרטת וצילום )תיכונמס בלבד(
למבוגרים :ציור ,פיסול ,קרמיקת ,תחריט.

שעות ביקור —

הרצאות
סדרת
עגור
*'תקימו בארצות רבות
בעולם

יום אי ,ב' ,די ,ה'
יום ג'
היכל הספר
מוזיאון ישראל
מוזיאון רוקפלר
יום וי ,שבת

wmii

נא לשלות את ההומר ל-
ידי משד ,קלאורה ת.ד.
 92760ת"א ,או לנ"ל ב־
לשכת בני ברית יהודה
הלוי" רה' קנולן  "10ת"א,
או למשרד הקליטה ,מגדל
שלום רה' אהד העם 9
ק.ג .ת"א• השקסט יכול
להיות בשפות ,עברית,
אנגלית ,צרפתית ,ספרדית,
סורקית ,איטלקית,
פורטוגזית.

H

דרוש

טלפון 053-92406
משעת  8.00עד 12.00

 12- 19נוו;

I

שנת ייצור 70—68

I

H

I
1

בהצעות  ,נא לפנות למפעל באזור
התעשיה הישן ראשון לציון )ליד

§§

M

M

M

11!^811llP'illl.

I

!

בתל־אביב והסביבה
רצוי ביציאות הצפוניות של

I

|| 1הצעות בכתב למשרד עו"ד פ .אמיר,
אבן־גבירול  68תל־אביב.
.
— סודיות מובטחת —
11

. .

. .

בהצעות ללא מתווכים לפנות:
טלפון  250411בשעות 08.00—16.00

•| 1
,ן
I

מועצה אזורית מרחבימ

ran
מ ג ר ז מס' SO/180
זזקממ מגרש פ0ודט כישוביפ ניר־משה ומסלול
מרחכימ ,ד.ג .ננ ,3טל93051 ,93014 .־ז05
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האזורית מרחבים

מזמינה בזת הצעות

המועצה
מקבלנים.
תוכניות ומפרה הכני אפשר לקבל כל יום בשעות
העבודה הרגילות במהלקד .הטכנית במשרדי המועצה
תמורת  35לי'י אשר לא יוחזרו.
הנא' התשלום  60% :במזומנים בשלבי העבודה
ד 40%בגמר למעידת בל ענזדד .בשעחת לנמוך
 10הדשים ללא ריבית.
הצעת המחירים תבוסס ליום .1.3.73
את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום 11.3.73
בשעה .12.00
להצעות יש לצרף  10%ערבות בנקאית למשל 3
חדשים להבטחה ולקיום המכרז  +אישור המוכיח
כי המשתתף קבלן מורשה על פי החוק.
הפרויקט הנ"ל חייב להסתיים תוך  90יופ מיום
חתימת החוזה.
המועצה ,אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה
ביותר או הצעה כל שהיא.

ח3י 3שר!3ז ־ -יריד רמומצו!

בהצעות מפורטות נא לפנות בכתב לת.ד.
 29701תל־אביב עבור "משרד"

"

שאריות בדים!

חדש לקבלנים וועדי־בית
I

למכירה

שאו־"ות בד»ם סוג א' ועודפי יצוא

H I
H

במחירים מוזלים
 20%הנחה

ברחוב בלוך  ,32תל"אגיב
פרמיב כטל8ון  245708וכמקיס בין ' 7—9בערב.

II
H

מתקן תאורה לכניסה לבנין
)שם הרחוב ומספר בית( .
עם בקרה אלקטרונית
המתקן ידלק מעצמו עם השיכה ויכבה עם עלות השחר
בנוי לפי התקן של עירית תל־אביג
מיוצר ע"י סולטרוניקס — ת"א ,אבן נבירול lis
טלפון .248857

)למציגים מודעה זו<

מומהה לייצור אהד ההומרים
הבסיסיים לבניה

רח' סוקולוג  10רמתי־גן
ע"י mvvan

שופל 922
או דומה

מעוג"נוזנ לרבוש

 10לבנת"צ —  6בערב
 10לפנה"צ —  10בערב
 4אחה"צ —  10בערב
 10לפנה"צ —  6בערב
 10לפנה"צ —  2אהה"צ

1
1

 4J^-53 j amתעשיות לבנין 3ע"מ

אפשרי אולפ ומשרדיה צמודים,
ע 0של0וגי ,0חימוט ,מיזוג אויר,
חנית נוחה ,רצוי 3צפו\ ת>!*א3יב.

דדו v

חומר המתיהס לת־
רומת העם היהודי
לציביליזציה האנו'
שית 3משן  20מאות
השניס האחרונות.

I

י

ןןן| )מו3וווו'B1f11B!9a1j1j11n "5.
In

אגף הגוער

חעוות

נג ראיגרודסקי

 11קי"בוץ sinesש לרכוש |!1

מוצג מיוחד

נ תיב י נפט בנו"נ!

חכמות ממציע אחד.

1

דדוש!

דירה שניתנת להתאמה למשרדים(
באזור מגדל שלום בלנד
הצעות מפורטות לת.ד•  36698וג"א.

|

_
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שני קטעי תבליטים מפרספוליס ,גירת פרס ,מאח חי
לפסח'ע

מ כ ר ו מ ב י ר ת ר ב ג —? 1004/73
מוצעות בזה למכירה המכוניות שפרטיהן רשומים להלן— :

 «?""?,ליידייו-ז *"»  rmvnnואת וווזדזדל

נווםד בלבלי
מחפש

תערובות
הדפסים ורישומים של נוסעים בארץ־הקדש במאות
ט" ו—כי ,לזכרו של מר חרמן מאיר ,י ירושלים
)אולם' כהן(
הנרי פרידלנדר — טיפוגרפיה וכתב)אולם הספריה(
כתובות מספרות )אולם גולדמן—שוורץ(
רפי לב'א —  21תמזנזת —  20שנים )אזלמזת גרוס
וגולדמן(
פיקאסו — יצירתו הגראפית באוסף מוזיאון ישראל
)אולם ספרטוס(
ציורי־קיר ברובע המוסלמי בירושלים )אולם הספריה(
עד ח־19.2.73
אמנות חתסרטת )אנף הנוער(
בובות )אגף הנוער(
מנחות־קבורח מתל טר — תערוכה מיוחדת באולמות
מקפלר

.. .

!

!

7 *14 nan

יום ה'  22.2מועדון הסרטים של אגף הנוער

 6.15בערב
לנוער
 9.29געד3
למבוגרים

_

מוצעים למכירה:
 1מכונית ציטרואן דיאן  — 4שנת ייצור .1968
 2טנדרים פג'ו  — 404שנת ייצור .1968
חלק מהמכוניות הנ"ל מפורקות ואינן במצב נסיעה.
המכוניות נמכרות כפי שהן ללא אחריות לגבי שלמות
ותקינות האביזרים והחלקים.
את כלי הרכב הנ"ל ניתן לראות במחסננו בחלץ,
ליד אשקלון ,בימים  18עד  22לפברואר  1973בין
השעות .15.00—08.00
הצעות קניה ,ע"ג טפסי הצעה של החברה ,יש להכניס
לתיבת המכרזים במשרדי החברה ברמת אביב ,במעטפה
סגורה ומסומנת מכרז  ,73/1עד יום ב'  26בפברואר
 1973שעה .16.00
בהצעת הקניה ,יש לציין מהיר מלא עבור הרכב
)טלל מס'ם< ולצרף שיק בנקאי בגובה של  20Xמערן
ההצעה.
אין החברח מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה
ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא שומרת לעצמה את
הזכות לבחירת הצעות חלקיות בלבד.
י .א3יר/0מנחל מתלקת זומשק

הנרי פרידלנדר ־. -טיפוגרפיה וכתב.
קורס בתולדות האמנות
"האמנות מאז מלחמת העולם השניה —
כעיני רפי לביא" )בי( אמנות ותנועה".
"
ומורה לאמנות .כר-
מר רפי לביא ,צייר
טיסים 1^— :ל"י )לא־חברים 2.50 :ל"י(.

 0בימים :שני  6—4אחה"צ
• שלישי  12.30—9לפנה"צ 6—4 ,אחה"צ
• רביעי  12.30—9לפנה"צ
אוטובוסים 22 ,20 ,42 ,40 ,70 ,68 ,66 ,6Z ,54 ,51 :

ומחפש בעלי הון

לצורך הקמת מגועל
השקעה גבוהה עם רווחיות גבוהה מאד.
בהבעות רציניות לפיות לת.ד 1075 .רחובות
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!
יי"י מדתיות • ""?יו ידדרז"ויו תו'ורר"וי .משיד הדריאווד

" לפידות" חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ

" תרבות" )בצבעים(" .חיוך התבונה".

 4איוה"צ

»« יליז""י" » 3>« v,»"s vו"וממימ במעטפת »!1א»!וד

את הרכב ניתן לראות בחצר מפעלנו בימים —
 is—21.2,73בכביש המקשר את כביש חיפד .ת"א
הישן עם הכביש המהיר.
את ההצעות יש להגיש עד ליום •28.2.73
אין אנו מתתיימם לקבל את ""צעד ,הגבוהה ביותר
או כל הצעה שהיא.

פתיחת תערוכה

* נעיג

||!5p
110 B

משרד הבריאות שמתי אספקת
ז.8י ,7094 .תל־אגיג
|

1
מכרז מס' 55/841/72
גתנת בזה הודעת לצבור כי שריתי אספקה
מבקשים הצעות ל־:
1
1
י"ייייייי »»»»» mיי»ו

ff'iuogi ft'io^i

י 01א'  18.:מועדון הסרטים של אגף חניער
סרט מיוחד במסגרת תערוכת אמנות
 4אחו;"*
"
ההסרטח"" :חוות החיות" — לגילאי
 — 18—12בלווית חסברים מאת הבמאי
רט לוי
יי 0ג'  20.2סרט בסידרה של קנת קלארק
 4.30אחר"* /,תרבות" )בצבעים(" .וזיון התבונה"
— ערב המהפכה הצרפתית .דברי הסבר
)בעברית(  :גב' נדירה יקיר .חייכו לחברי
המוזיאון ולסטודנטים.
 5.4sי0-ג 8.מועדון לסרטים אמנותייט
פליני — סטיריקון" )איטליה/צרפת,
גערג
" .(1969מאת פדריקו פליני .בהקרנות
השעה  8.30בערב עדיפות לח ברי האגו-
דה .משעה  8.30יי'צמדו מקומות פנויים
ללא־חברים.
הדרכה מיוחדת בתערוכת .,כתובות
 7.30געיג
מספרות" .מר אברהם איוע.

ך

I

מציע למבירה:

יום א'  25 .2קונצרט  -חנבל
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ייצור וחונכת מריסי
פלסטי?
במסגרות
אלומיניוס.
סגירת מרפסות יחלו־
נות וגתריסים ,הזזת,
מתקפלים וחרממיקה
בנית קונסטרוקציות
לתריסים עם גנות.
טיב מעולת ,אווייות
מלאת ,מחירים ד
ומאימ !וחים.

724675

***•••^*•••gW^l^'J'ffiWIll ••*>HHt
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!י
יי  w^T^^mנצלו את ההזדמנות ן
 Iסוף סוף גם בעבר>ת1
הוצאת עם עובד
 FS»^^«' iעד ה־ 1באפריל1973

מ ברז בניה ק14$/

\

לבמת המכללה trnurt
לחעוך גופנ* בנוכון
ועג"גו

I
\

<ד U ^p? !^ . ,בתשלומימ 3וחי& ובהנחה

^ |!1§1כתני לאה גולדנרג

הופיע

 llMIlif'1בהוצאת ם9רית פועלים
יצאו לאור ז^נעה כרכים:

ץ " \ !|mM
י; |!#ך!

ן

 .1הנהלת הסוכנות היהודית לא''י )להלן ' !!
הסוכנות( מזמינה בזאת הצעות מקבלני : :
בנין לבנית המכללה למורים להינוך ;\
:: :
גופני במכון וינגייט.
;!:
 .2הבנין המתומן הוא כ־ 2300מ*.
 .3את תנאי המכרז והחומר הקשור בו אפשר לקבל  :י? |^2
החל מיום ג'  20.2.73כבנין הסוכנות ,רחוב ק3לן
י;
|
 ,17תל־אביב ,בחדר מס'  206בשעומ העבודה,
;:

Bma8|^3%JBil
2
™™יחי™™™™""""™? וכז שירימ שרק נדמסו בכתגי־עת
מפורטים.
ביבליוגראפיים
שינויי גירסאות וציונים
|

A

|
הפגישה |!

?

.S

ן

\

תמורת תשלום של  400ל''י אשר לא תוחזרנת.
סיור קבלנים יתקיים ביום ד' .28.2.1973
ליד המזכירות במכון ויננייט ,בשעה .10.00
את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי
הסוכנות בכתובת המצוינת בסעיף  3לעיל עד
ליום ד'  21.3.1973שעה .12.00
תנאי התשלום במזומנים כפי שיקבע בחוזה
שייחתם.
ההשתתפות במכרז זה פתוחה אך ורק לקבלנים
רשומים בהתאם לחוק רשום קבלנים לעבודות
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ש קם ו נה

הודעה על דבישות דירות

ג(
ד(

? R*ad Jשלושה םפדי שירוז
בהם קוגצי־־השירה כסדרם
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 Iתאריך

חתימה.

—

?

iuth Payan's story now available at
all bookstores
§126.50

m

H

ההרשמה :עד  15במרץ .1973
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בגדלים לפי כחירתכפ

« אנו בונים:
בכל חלקי העיר פתח־תקוה
§

החברה שלנו ידועה בבניה אהראית
כל דירה מקבלת טיפול אישי בפיניש )הגמר(
משרד המכירות :וחי חהגנה 8 1$תח־תקזת
בשעות  14.30—19.30טלי .912015

B
*
?

למכירה

ל "ל נ ד

אוקטופוס
מזיל 196s
3מצכ מצויין
לאהד שיפוץ
עומס מורשה
 22טון
לפנות טלפונים בשבת:
924211
»ל 927747 ;yuwn

? ־^ל־ד^ם wp ip t
לאוה/בה

לעצה
uniTO
''

ספרים לילדימ

ת7ןו1ז שד>ג/מלא
ס*פור»נו
ציירה :אראלה
 25סיפורים למי  9—5על ילדים בקיבוץ
)מהדורה מורחבת של הספר פרחי־שטים(.

דוד>ת אורגד/ח2רוזנ>
זהובת הפרוה
צייר :א הרו שושני

II

ספור על ילדה ועל האוגרת שגידלה בביתה .לגיל .10—7

..מיבשים !!בבשים -
ת
ה מ דינ ה ה צ ל ב נ י ,
|
כמידיינה קנ'לע" אלית"

III

מאת
 Iן אבקש לחתום על כרך | א  I Iג  I Iג I
)סמן בעיגול את המשבצת המתאימה(.
אורי שטנדל 1
מחיר כל כרך  iל"י .ניתן לרכוש אוגרן לכריכת שגי
I
 3ל"י
הכרכים וזראשוגים )א—ה• מחיר חאוגרן  1ל"י בלבד.
הוצאת "עם
הספר" Iן
חפצה :א .ערמוני
מצי*—-.™.ל"י )בשיק או בהמחאה דואר( לפקודת
רח' בלפור  4תל-אביב ]
מוסד ויאמן לפרסומיו

 jן בספר נגולה מסכתיחיים רבת הפנים של הישוב הקיבוצי
הגדול הראשון בארץ ,בכור ישובי הקיבוץ המאוחה
במלאת לו  50שנה .דברי־עדות ,תעוד וסיפורים אישיים
של בני שלושה דורות בקיבוץ.
בלוויית צילומים.

jI

השקפותיו של המחבר הן "פרובוקטיביות" לעתים.
אולם ,בין אם תסכים עמו ובין לאו ,ישנם כל ]
הסיכויים שתביט על ילדך ובעיותיו בצורה שונה {
מאשר עד כת
הטחיר — 13.ל"י
להשיג בחנויות הספרים או על  ?>Tמשלות המחאה (II
להוצאת ,והספר יישלח ע"י הדאר.
!j

Iן I
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1

לרגל הופעת ספרו של פרופ' יהושע פראוור
The Latin World of Jerusalem
European Colonialism In the Middle Ages
מ ש ת ת פ ים :
?  'amשלמה אגינרי

דיר ישראל אלדד
ד"ר משת ליסק
פרופ' יהושע פראוור
—  ™."".מיקוד| | |HI .-""""....מ|נ ח
|ה| :מר מירון בנגנשתי

ן

1 I
I
|

בקרוב תופיע חוברת מיוחדוג
|

עבודה עבר*ת ן
בהוצאת שדמות

I

3
נערך ע"י קבוצת צעירים
מהתנועות הקיבוציות|

 E1 1111מתון ההוברת:

H

 BHהרב שיח יערך ביום רביעי כ"ו באדר א' תשל"ג — am
 28.2.7Jבשעה .20.30
H
 H ffiמתילדה ניל — שחרור או ניכור בתרבות הטכנד H
;
לוגית
B
צור
מוקי
פועל
של
מונולוג
ב"עלית"
—
!
H
 Hבדבר הזמנות יש לפנות ליד יצחק בן צבי ,רחוב^ו ו
 n| Wtתפיסת העבודה בעליה השניה  ,-דני רובינשטיין — H
הכוזרי
ירושלים.
אברמאל — גו
JB
 aהקריה היהודית והעבודה הערבית ז ס .יזחר — B
 nהאיש הרץ באור האחרון ! חליל גייבראן — H
 Bהעבודה ; שון או י קייסי — על כתיבת מחזות ; H
 mקרל מרקס — בין האדם והטבע ; אלי שביד — H
י
BBB
 Hהיצירה הרוחנית ועבודת הכפיים' ; המהר"ל מפראג ?
י
 — nכל עושר הוא על חשבון זולתו ; אברהם שפירא H
_
I
 — mיצירתיות והגשמה עצמית ! אנח ארגיט
|
H
H
הומו נאגר ,ועוד.

§^)n|BW־I ||y

מאת יגאל ל3

-mr
:

מודיע על טקס הקדשת מדף ספרים
לזכר

* ?? ™j ^ ™".r".rr«4l

ישראל גרינפלד ""י ו

 S1i"lי 1J

 1J3 Iל

 100אמגים בישראל

במלאת  25שנה לנפילתו בליווי השיירות
בדרך לירושלים גמאזמת הקוממיות

שהלכו לעולמם בשנים 1971-1908
מבוא ,האמנים בחייהם וביצירתם ,סוף־דבר
מאת גבריאל טלפיר

y *vrin''rmi " n»x\n

 Iהעורכים :זרבבל גלעד ונריה ציזלינג

מקיימת רבישיח בנושא

ה צ'דק?ן>ם !* II־ יי
ירושלים 91000
בישראל

באלבום מפואר זד 108 ,לוחווג בשחור־לבן 10 ,הדפסים
צבעוניים 100 ,עמ' טכסט עברי ו־ 16עמ' טכסט אנגלי.
מיוצגים בו האמנימ מכל הזרמים ומכל האסכולות בצירוף
פרטים מאלנוים על הייהפ והערנות ממצות ומקיפומ
על יצירתם .האלבום ,מוסד חתר ממצה של התנועה
האמנותית בארץ ,מההתחלות הצנועות בעשור הראשון
של המאה ועד שנות השבעים.
המחיר :סד ~ 60ל"י.

|.ע>רח'דוד/פרק» >ו2ל

||| יד יצ'חק 3ךצבי
HI

ת"י M1
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 Iמוסד ויצמן ל»רסומיט

ל"י.

|ן

ן

ירושלים ,דחי חמלד נ'ורג' M

mmmmmsagmmmm
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יווגא לאור על־'ידי
מוסד ויצמן ל»וסו»8ה
גמדעי j»»nוגטננולוגית

!:

;n
|;
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הזדרז ,פן תאחר את המהדורה השלישית!

!!שבוע-ן
י־י -
[ויוות פאך ^ ןן
הרוצח
__.

ד''ד וויליאם הומן

I

srmiלמערהמתבנר

?אי™ אותה'

I

עותקים של אירוביקה.

תולדות .אפ3ולות .שיטות .מקרים מוחשיים.
האנשים הסובלים מהפרעות נפשיות ,פונים לא רק I
אל הפסיכיאטרים ,אלא מבקשים עצר ,וישועה גם !
אצל אנשי־דת ,פדגוגים ועובדים סוציאליים .אין I
ספק שהטיפול בנאורוזה הוא עניינו של איש 9
המקצוע ,אולם ,נדרשת גם מ? האדמ הפשוט ידיעה I
טובה יותר של הפסיכותרפיה וזו מטרתו של הפר זה.
גיון קונדראו ,רופא מומחה לנאורוליה ולפסיכו־ ן(
תרפיה ,פרופסור לפסיכולוגיה רפואית בפריבורג !I
ובציריר.
המתיר— 15.ל''י|

'
 ?m Iומיול'קףם j I DHI

ובכל זאת המהדורה השנייה כבר אזלח ו

גיל  30עד 39
גיל  40עד 49
גיל  50ומעלה
המהיר  12.80ל"י
להשיג ככל בתי מסתר לספריט

נובווא לפ^9נ1יתדפ>יה I

8

ת.ד ,7036 ,הקריה ת"א

חביה קבלנית

?
?
n

ספרים חדשים

s,

j

מאפשרת לך בחירה בין:
ה ל י כה
שחיה
ריצה
רכיבה על אופניים
משחקי ספורט
באירוביקה אין צורך במכשירים
האירזביקה אינה תלויה במדריך
האירוביקה ניתנת לביצוע בכל התנ־
אים ובכל שעה
האידוביקה כוללת טבלאות מיוחדות
לפי קבוצות הגיל הבאות:
גיל  30ומטה

|
נא לשלוח לי
[| ן
| מצורף סך
| השם
_
 1הכתובת

פרופ' ג .קונדדאו

משה ע»א1

משרד החיגון והתר3ומ
האגף לחינוך התיש3ותי

ה  " uד p s 31ה

 1י????"••" "....ג ז ו ר ו ש ל ח ».........ם......
ן לכבוד בצלאל צ'ריקובר מוציא לאור גע"מ
 iתל־אביג רה' השרון .12

 iwsinנו!0די"ם אוחו־יאוס'ף בונ"1מ
תל"אביב ,רזז' יוסף הנשיא  ,13טל283339 .

? a Dream

|
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I
ן
|
1
|

להשיג בכל בתי־המסחר לספרים
ובהוצאת עם עובד רה' מזא"ה  ,22ת"א.

—"_".
|

g

 jחקלאי.
ן
 Iהוצאות הנסיעה )עם הנחה באניה( על חש־|
 Iבון הנוסע ,המחייה והמגורים בחו"ל ע"ח ן
המארחים.
j
I
ידיעת אנגלית — הכרחית.
הזמן :מאי־יולי ; בדנמרק ; אוגוסט־אוקטר ן
בר .חברי משק קיבוצי חייבים באישור מ־
: JI
מזכירות המשק.

1

" $5.ל'־י במוקום  95•-ל"»

I

ןן
1

ליקט וצרף מבוא -אברהם בלבן
i
ספר זה היגד הראשון בסדרה שניה של
הספרות" בעריכתו של םד«' דן מירון ן
"פני
ן
ארבעה הספרים שהופיעו במסגרת הסדרה הראשונה
ן
הוקדשה לסופרים ז
ן
יעקב פיכמן -ליקטה ומבוא נורית גוברין.
ן
יוסף חיים ברגר -ליקט ומבוא יצחק בקון.
I
באומגרטן
נתן אלתרמן -ליקטה ומבוא אורה
ן
1
ם .יזהר — ליקט ומבוא חיים נגיד

לבג' ס3רית 0ועליפ גע"מ ,תל־אב> 4יח' אלנגי ™ ,nי » ,mל\ 611m .
אני מבקש לשלוח לי את "כתבי לאה גולדברג" ב־ 4כרכים שבהוצאתכם ,ומצרף 0ה I
שיק  /המחאת דואר על סך — 25.ל"י ואת היתרה בסך — 60.ל"י הנני מתחייב ן
לשלם ר <5תשלומים שווים ורצופים של — 10.ל"י כל חודש החל מהחודש הבא J
למשרדכם במישרין .אני מסכים ,אס לא אפרע שני תשלומים במועדיהם ,יחול חובת 1
התשלום מיד של כל יתרת חובי ,במשרדכם בתל־אביג גא לראות בהתחייבות* זו ?
שטר התחייבות על כל הנובע ממנו.
|
2
— ת.ז-
שם המשפחה
"".-

גם השהה יוחלפו חקלאים צעירים מכל צורות [::
התישבות )קבוץ ,מושב ,מושבה( עם נוער !
חקלאי מארצות אירופה הצפונית־מערבית:I .
באים בחשבון צעירים וצעירות ,יוצאי צבא 1
עד גיל  ,30החיים ועובדים 3חקלאות במשק :I

n
B
«
B

כריכת־בד מלאה בקופסה באה

\

מחיר הקוממלס בהגהה ובתשלומים

וז*לופ> נועד חקלא> I
עם חדל

י

\

יו"ר tnann

?^K

|
I
ו
j

|

מאת  :סגן אלוף )רופא( בחיל האוויר
של ארה"ב

1
ן

אמיר גלבוע

1

חברת שקמונה החברה הממשלתית
עירונית לשקום הדיור בחיפה בע"מ ן|
נצל או 3זכותך לה3חה המידביז**
\1
מעונינת לרכוש את הזכויות המתאימות
\ הזמנות אפשר להגיש גם במישרין בחנות ספרית פועלים — !
לשם אכלוס משפחות מפונים מאזורי
תל-אביב ,אלנבי 71
|
|
שקום ומדידות פגומות.
דיירים הגרים בדירות תקינות ,בבתים
יציבים ,שמחוץ לאיזורי השקום המיוע־
דים להריסה ,והמעוניינים למכור או
להשכיר את דירתם הנוכחית תמורת
מחיר או דמי מפתח סבירים יפנו למשרד
ברחוב המגינים  48בימים א' ב' ד' ה' בין ;
השעות  13.00—08.00ולהציע את דירתם ;
למשרד הנ"ל.
המעוניינים יוכלו גם לפנות בכתב לחברה
לפי כתובתה הנ"ל.
דירות אשר החברה תמצא אותן מתאי'
מות לצרכיה תרכשנה על ידה.
בעלי הדירות יהיו זכאים לקבל באמצעות
החברה הלוואה בסכום עד —: 12.000,
ל"י בתנאים נוחים במיוחד כעזרה
להשגת דיור חליף.
m
—_«»."..
>".""»«....

16.2.73

י מבחר מאמרי בקורת על יצירתו של
המשורר

;  ? :תשלום ראשון — 25.ל"י ,היתרה ~^י 60ל"י ב־ 6תעעלומים ?
?
י; י|  Iחודשיים רצופים בני — 10.ל"י.
I!:ן המשלם את כל התשלום מראש ייהנה מהנחה נוספתI .

חברה ממשלתית עירונית
לשקוס הדיור בחיפה 3ע"מ

ב(

והוא האור • הימוריס• מגישה ע&.המשורר.

!

הנדסת מאיות תשכ"ט ,והדשאים בהתאם לחוק
j
לבצע את העבודה המוצעת בהתחשב עם הקפה
I
הכספי ומהותה.
I
ן  •8אץ הסוכנות מתהייבת לקבל את ההצעת הזולת
ביותר או כל הצעה שהיא.
1

א(

i

]י

? םפר פרוזה

| 1י

וקרן ת"א לספרות

ולאמנות| שיטה חדשה לפיתוח ולשמירה
על הכושר הגופני
I

 Ijל 1TT

י _ __ _

.

הטקס יתקיים ביום רביעי ,י"ט אדר אי .תשל"ג
"_

' _u _ :—_ .

י

I

:",_.. -.
_

.
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אביב.

?

ן

A am

מאת :ב .פיט

1

סיפורם האישי של שני חיי־ ? B
ליס — כיצד נלחמו ,ביצעו

!
משימתם וגברו על כל מכשול
עד שגבר עליהם המדבר העוין ™

ו

^ ,«- ".m, rר

* מתיר — 9.ל"י

?

| להשיג נחגויות ס9רי ,0שק"ס ובבית חחוצאת רחוב!
_  .29 'Sווסריז! וזל-אגי^ "% nvonי«"ז "«""
_
__ .
...
 .. ... . ..גפיוע וגווורמו 1 *"Mז.י» ,3333 .י ,738809 .אמת :ננתניר ".«.ד".
מ1ו8 .י y awrima :i»yz4111) .<ar1m9 .ח.ז9 ,mt.ל3787 .

במלאות שלוש שנים לפטירתו של

ש"י עגנון
יופיע בקרוב ספד מקיף של

פרופ־ גרשו! שקד

 mmnהסיפור של \\1rn

!
הוצאת ספרית פועלים
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רים ,יתקשרו ללא דיחוי עם המזכירות
לעניני תלמידים בפקולטה למדעי הרוח.
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י לפנות 'בכתב בצרוף קורות חיים ונסיון קודם למחלקת M
 HBכוח אדם ת"ד  ,116Sרחובוונ•
M

לעבודות אהזקה ונושאים
מיכניים שונים.

אדם
ד > נמ*
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ל*«3על ו!עש»»ת* במפרץ nam
דרו שיטי
מהנדס מעש>ה ומהול
 nmבעל גסייו
נ»זמרה אנגל>ת עבר>ת
בתיבמת אנג^ת
פק>ד מחסן
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»ל "מעונינים

ל8נות לת.ד»» 'n»»n 4UI .י »ט*י Jyy
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סבה>/ת למסבה חלב>
ת נ א ים ש ו ב י ם .
ק«טרית מרק ,דיזגגוף ,\%1ת'יא.
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לבנק *שmל ב»דושל>ם

דרוש גתליאביג
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של פפריפ מ^ייפ
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*יעות עבוז'וזז
 8.00גביץד
עד 0גx"nnM 4.
יו«ו נמיין קיד 0וידע
»ס9רים עבריים.
תנאים טובים
>מ1ע0ד המתאים.
נא לפנות בכתב גציוו
נסיוו קודם לת.ד628 .
תליאבי^

i
[
I
I
I
\

לחברת קבלני)}.
לעבודות מהבת
טלפון בשעות היום
7102ll־*0
גשעות חערג
04-719808 04-719593

זד ד Mil

בחנות

בעל נסיון של  3שנים לפחות
ללשכת היועץ המשפטי
המעונינים יפמ ליחידת פה אדם,
בנק ישראל.» ,ד ,780 .ירושלים,
לקבלת שאלון אישי אשר יש לתה"
זירז עד יום ?26.2.73

I

למשרד תננון חשמל
ד ר ו ש ים

נשיון בחטרי בנין.
פרטים בכתב לת.ד395 .
ירח»8י.0

דרוש
ניתמחח
למשרד עזיךדין
גפתחיתקוה

ו

)רצוי עם רכב(
9WU )WtV

?ןןכודח 3ת?"אבי8

דרוש

 .1הנדסאי חשמל
 .2שרטט/ת חשמל

דפם מולטיליט
מעולה
מנאיפ מיגימ.

וכן תופרות
אחרות.

טל0ץ<.K"n 28038

לפגות טלפון 222089
ביו 7.00—16.00
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לח גרמ
ל"גוא ושוו'ן
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»גבעימ
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למצונת למנהלת
 ,חשבונות "אוליגטי"
המתמצאת גם בעבודות
 :משרדיות אחרות
לפנות לטל613964 .

דדו שה |

מוקירה

ראויה ידיעת גרמניה ואנגלית.

לשרטוט גניו
לשעות יאןרג
מיפניקוש
בן יהודת  28תל־אביב

11

לפנומ ל6וליאור»ו גע''ט רו1וב מבנקים ,nrn s
טלפון .531288
|

—סודיות מובטחת —
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הכישורים הדרושים:

ב.
ג.
ד.

דרוש

טרקטוריסט
לעבודה קבועה
ל־955—951

I
I

טלפון 785289
,8—13 ,16—19
" 798840היגב" בע''מ

m

ניסוח מכתבים בעברית
§§
הדפסה במכונת כתיבה )בעברית ולועזית( M
התמצאות טובה בכל עבודות משרד כולל §§
ff l
תיקיון טכני ,ארכיב וכוי
יחסי עבודה וצבור נאותים
W

m
m
m
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M

א .תנאי עבודה ושכר טובים ,בהתאם

 mב .עבודה מענינת
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דרוש

איש מפירומ
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 Iמןכ sרה" I
 1בתבנית עצמאית 1
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עודף ד יין

!
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אלף אלף

דרוש
צלמ אופסט
חעיקר 'צחפויית
טל129W .
מ6.30—8-ג

מברז על משרה 9נויה

ן
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דרושה

ן

לעבודת אחראית
ומענינת
מג«י זזתקימימ
טוביפ
לפגות וגד ?106 .ת"א

ד רז ש

ל!0פ!על במרכז הארץ
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 jטכנאי מנוסה

מ69ר U/ 73

שמשרדח בתל־אביב

ד ד ?ש  /ה
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תופרוונ
חזי ות

*עניית וטגית י1גי» »«י«ר — *י«ג«י•™m a**w °

!גנאים סוגים למועמדים המתאימים

u3,niwun no wm$1־1 ra

•First class execu
tlve secretary and
certified translator
English
French
Hebrew
seeking
challenging
half
day position.
P.o.bos 1241
Tel-Aviv.

מנאיפ טו 0>3למועמייה 0»8mnan
גא לפנות בכתב עט פירוט חשכלת וגסיון מקצועי
אל מ.ג .אלקטרוניקה בע"מ ,קרית ויצמן,
ת.ד 102 .רחובות.
~ סיויית מובטחת"-

במפעל 11
דרוושוות

י

j
I

מוכירה מעולה I

בוגד ' בי"ם ®ק1ו1נ*
בםננווו rann

מנהל מחלקה
סיטוגאית

עם רקע של  ,עיבוד שבבי לעבודיז במחלקת יעול.
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 iffj illהברת בת של הברה
( ^JgSItי : -אמריקאית :
דרוש

יצחק שדח  Kת"א

1

!

צעיר

אנו מח&ש»ם

מסודר,
בעל חוש מסחרי
ונסיון ב8רסום
למח' המנויים
— המודעות.
"»תי יום'•

 Fjמועמדים מתאימים יפנו לת.ד ,648 .תל'־אביב|~| .
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לפנות טלפונים
226092 ,227444

התעש"ה
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רצוי/ת בוגר/ת
"בצלאל"
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בעלת נסיון בהפעלת מרכזית טלפונים.
ימים U
אדיבה ,זריזה ונמרצת .לעבודה של 5
|ףי|
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למ8על מעשייה*
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סודיות מובטחת

 *aמדטניח

| לפגות טלפון ) ?623309
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אחריות על פיתוח תכנון וישום של תהליI Jl -
כים בקו יצור• ידיעת השפה האנגלית — ||LJ
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לעבודות משרד
בולל שליחויות

יח' אחי העם 89

,10
איוראו אישית ,בשעות העגודח
לפנות ,בגתב,
 Jiעל
טלפון לאמקוום K^.
המעונינים הפלד
רחוב
התעשיח חולין,
גג^^8551י
? /^#בע"מ<

 'num ?Mנימיה M np'1'3 m

 Iמעיה תעבייה !ג—8 .8

שלפזן i 03—747421
מ־7.00ג עד I 1 20.00
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",ri^.ni M.ron.
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«עיר/ה

בעל ידיעת כתב אנגלי וידיעת כתיבה עם lul
מכחול וצבע על שטחים .גרפיקאי מתחילILJ .
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ףףוש/ה

בתנאי שומפות I
 4.לםמיטריילרים I
 Iי
 4להיכרים
* למערכלי בטון I
ו I1
לפנות:

עימד שנבי מדריק לתעשייה האוירונאוטית 1
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בעל רשיון חשמלי למתח גבוה ובעל נסיון
IJ

למבגסיי©
ובגדי ילדים
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להוצאת דרישות ומעקב אחר הזמנות — gil
עבור מח' הנדסה ופתוח בשטח האלקטרו־ |ך
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טכניים,
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עם נסיין בנגרות
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אחריות להכנת מפרטים
לבדיקה ||J
ולהפעלת מרכזיות טלפונים ציבוריותl gg| .
מהנדס תקשורת בעל נסיון בתחום ובעל |ףד|
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)אתרי »בא(
געי ר!5ןן *י5ני
לפנות טלפונית:
226138 ,233375
בין•08.00—16.00 :
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דרושים
עובדים

? f
לפגות בצרוף קורות היים מפורטים ל־
Y
 Aת.ד 5390 .חיפה ,מחלקת נוח אדם .פוריות טופטוזמA .

^
I

ו

11??—II

 " jלמפעל |
I
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בחור
לעבודה

נא לפנות בכתב־יד עם
פרוט תולדות חיים אל
ת.ד ,4631 .תל־אכיב.

" חנדסאיוטננאי
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אלקטווניקה \&t
)לנזיוהל שחק(
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תנאים טובים במיוחד
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לפרוייקט פתוח גדול ומענייו .דרוש נסיוו בתוכנת —
SOFTWARE
של  3שנים לפחות ,רצוי במערכות
העובדות בזמו אמיתי.
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הצעות מפורטות ב3תב*יד בלבי,
להפגנת לאגף המנהל ,ת.י^ — 3333J .
Jw

אמקורם בע"ס^

עיבוד שבבי מתייק לתטשיה האוירונאוטית

I

לעבודה מעניינת ומגוונת בציוד חדיש
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לפנות ,בכתב,
אזור
המעונינים הפלד
יחוכ
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בע"מ'
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חולון,העבודה
התעשיהבשעות
או אישיות
טלפוו לאמקורם lv
^^.835133
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marketing/account

executive.
חגרת דינמית נתחום השיווק והפרסום ימהפשונ אותך!
י
אם אתת צעיר )עד גיל  00נמרץ ובעל מעוף ,בעל הטכלת אקדמאית _ עדיף
גמינהל ,יבולת לנתח בעיות שיווק ,כזשר חשיבה
ורציונלית,
שיטתית
מתאים
לעבודת צוות ,ווצני מאי )אן לא הכרחי( — נסיין בשיווק ,מכילות ,קידום
מגירות ופרסום.
אס נחנת גכל י הנתונים חללו; אנו מגיעים לד — לאחר תקופת ראשונה של
הכשרת ולימוד התפקיד — עבודת מרתקת ,בעלת פוטנציאל לקידום מהיר,
מקוס העבודה — תל-אביב.
התנאים ייקבעו בהתאם לכישורים' ולנסיון.
אנא ,פנה תיד ציין פרטים מלאים אלפוסנס א .אויאלי .11ד095 .ז ת"א

עבור — • executive

סודיות מובטחת.

" ד£8נ>ד"

מכרז על משרה פנויה
מספר 12/73
לבנק >שדאל בחיפה

נוערכות אז־"זה בע"מ

חפדת גת של
מפעלי גייר אמרמןאייס ישראליימ פןן"מ
לחברתנו המתפתחת דרושימ

דד 8ע 1ה

 B 31nר ה

כונהל מחלקת נומדת
מכונות אר»זה

הכשירויות הדרושות:

חכישיריפ :
 ifמחנדש מכונות
 ifנסיון בשיווק ומכירת ציוד
 ifנסיון וחכרח של מכונות אריזח
 ifידיעה טובה בטפח האנגלית

 wwמבירות
למוצרי אריזה

j

 .1השכלה תיכונית מושלמת ו
 .2שליטה מלאה בלשון העברית ו
 ,3ידיעת טובה בלשון האננלית ו
 .4הדפסה מהירח ומדוייקת בעברית
י באמל,ת יי
 ,3נסיון של  3שנים לפחות בניהול
מזכירות ;
 .6רצויה ידיעת קצרנות.
הערה  :בשלב זח — המשרת היא זמנית.

המעונינות תפנינה ליחידת כח אדמ,
בנק ישראל ,ת.ד ,780 .ירושלים,
או לבנק ישראל חיפה ,ת.ד,564 .
חיפה ,לקבלת שאלון אישי אשר יש
להחזירו עד יום .26.2.73

הכישורים:
? ?¥הכרת שטח האריזה
)רצוי אריזות מקרטון ומוצריו(
 4נסיין בשיווק ובמכירות
 ifנכונות לעבודה עצמאית ונשיאת באחריות

תנאי קידום ,אתגר ,בשכר הולט
לאנשיפ המתאימימ.

דווש ¤נו 0נימי tx
מה1ד 0תעש"ווי
לעבודת ¤קו

לי 6שעות עבודה.
לפנות בנתב לת.ד 1677 .ת"א
או טלפונית .823395

נתמריבו
חברה להובלה בע"מ

T;n
^an ^s^a- 11יט^• 1 1sa5B7a

דרוש
לחברה לשווק מכשירי כתיבה

סגן מנהל מביירות
עם נסיון בארגון מכירה ומחקר שוק.
סיכויים טובים להתקדמות
לאדם דינמי ובעל מעוף
פרטים עם קורות חיים מלאים לשלוח
לת.ד 133* .תל־אביב עבור מס' א36/
— סודיות מובטחת —

???? ????? aHmBHHanHBB

למפעל תעשייתי בחיפה
דרוש

ה נ ד ס אי כימי
עם נסיון של לפחות שנתיי0
בניהול מערכת ייצור.
בהצעות נא לפנות לת,ד 1509 .חיפה
*—~~————"BgSSBg

לפגות :אוטו רון בע"מ דוד המלן ,$
•
ירושליס טלפון .02-221588

* '

*
יREQUIRES l
^ C^f
רי > *־«
! \ EXPERIENCED
ENGLISH TYPIST
"?*"*J
«
* *••
for TELEX OPERATION >f
\ please write to /
\^־^ y
"^S
the personnel division, / \ /
\ ^' /
Exchange National Bank I
7^•"- ?*/
j
of Chicago
,v.
6
/
7
•־־־"י־־ P.0.B29033,TelAviv, > .
marked: ;%?& f
^*-^^a
*
"confidential" ^^f
/ ^[J

/

/

/

/

/

/

במג ליניאל

תיאור התפקיד — רישום וריכוז עבודות
המבוצעות ע"י מדור מכנו־חשמל במחלקת המשק;
רישום וסיכום עלויות העבודות הנ''ל ; פיקוח תק-
ציבי ; עזרה לרכז קידום ומעקב במדור.
דרישות התפקיד  -ידיעת השפה העברית -
רצויה ידיעת שפה זרה — אנגלית ; השכלה
תיכונית ; נפיון לפחות של שנתיים בעבודה
חשבונית.
הערה — העובד יידרש לעבוד בשעות נוספות
בהתאם לצורך.
הדרגה — י—יא בדירוג אחיד.

מודיע על המשרות הפנויות הגאות
במרכז לחקר אוירוגושי— :

 .1עומדת מימשו!

המועמדת המתאימה תופשר לעבודות חיוט
והתקנה '«ל מדידיפ עדינים במעבדת
נקבות רוח.
הנשירויית הדרושות:
בוגרת תיכון בעלת נטיח לעבודה טכנית.
מכרז »>ז' נ?.19/

מברז מס' 41/73
תיאור התפקיד — אחראי להפעלת תכניות
למחלקת השרית בחימח
חן
|ד
של מערכות שכ"ל והלוואות לסטודנטים ,אחזקת
התכניות ופיתוחן .אחראי להוצאה ולעדכון של
נוהלי העבודה ביחידה ן המתייחסים־ למערכת
הממוכנת ולהדרכת העובדים בהתאם לנוהלים
אלה .מתאם עם מערכות ממוכנות אחרות הקשו-
רות לעבודת היחידה לחשבונות סטודנטים ,עם
יחידת המחשב ומחלקת או"ש.
דרישות התפקיד — ידיעת השפות עברית
 Oלקבלת הזמנות למוצרים,
ואנגלית ; השכלה תיכונית מושלמת ; נסיון של
P
«§
רישומי כרטסת
שנד .שנתיים בהפעלה של מערכת מורכבת
&J
ובתכנות בקובול.
 mותיאום אספקה ללקוחות 9m
הדרגה — יב-יג בדירוג האחיד או דרגה
מקבילה בדירוג מיכון.
ו & mמועמדת אדיבה ובעלת נסיין תתקשרj ura
O
לטלפון  — 339292חיטת
על המעוניני'פ לפנות בכתב כ8רון« תולדות חיים
|>1
עד מאייד  26.2.73אל — :מחלקת כח ארס,
קרית האוניכרפיגיה העברית ,ירושלים ולציין על
המעטפה "מועמד למשרה מפ'
".
)בהר"" למפפר המצוייו פראש ה«5רז רמפוקש(.
^ ™™*™™™"™"™" ™™-

. .2טום1וא]י ' ,piaaibבמד. ? . . ' .

י ' 1ד-דועו -ו?3 -

לחברת בניה דינמית

דרו ?ע!

ט1 3א? בני!
לאתר בניה גדול ברחובות
בעל נסיון בפיקוח ותאום ביצוע בניה
יתקבלו רק בעלי גסיון של  2—lשנים.

ו .מנהל השבעות
 .2מחסנאי חלקי חילוף

•*''יי ^!" יי* * «& eי^ /

Q'UDHi

רק בעלי נסיון יפנו בצרוף קורות חיים
לת.ד 2122 .נתניה עבור "סדרן"
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iiiii־ לוזטולה במינחל

לניהול עסקי החברה
וסידורי העבודה

 awnבירו של"ם

תיאור התפקיד — עזרה בהכנת תקציבי
ביה"ס ,רגיליב ומיוחדים .טיפול שוטף בהעברות
תקציביות .קיום פיקוח תקציבי על בל תקציבי
ביה'יס .ארגון מערכת רישום כספי וגבית כספים
מתלמידי חו"ל והעברתם לקופה המרכזית .קשר
מתמיד עם תלמידי חו"ל בכל בעיות שכ"ל
ושיכונים ,כולל מילוי טפסי הרשמה לאוניברסיטה
ולשיכוניד -קיום קשר מתמיד ותיאום עם מדור
תקציבים ,היחידה לחשבונות סטודנטים ,מחלקת
שירותים לסטודנט ,מדור תקבולים ותשלומים
ויחידות אחרות של האוניברסיטה.
דרישות התפקיד — ידיעת השפות עברית
ואנגלית על בוריין .ידיעת שפות נוספות רצויה.
השכלה אקדמית בכלכלה ו/או מינהל עסקים ;
נסיון של שנתיים לפחות בעניני תקציב וכספים.
כושר לקיים מו"מ בע"פ ובכתב בעברית וב-
ן אנגלית עם מוסדות וציבור תלמידים .רצוי ידע
ן ונסיון בהנהלת חשבונות ומערכות ממוכנות.
 Iן הדרגה — ד—ג— בדירוג מח"ר.

מכרז מס' 499/72

דראוו אוחודא'8

0

מברז מסי 9/73

,
30 !paני במחלקת mm

העבודה כוללת הקמת והפעלת מתקנים נסיו־
נייה לטיהיר מיס ולחפרדת אצות.
חעבודח תהיה לפי חוזה מיוחד יהדרגה תיקבע
גהתאט להשכלה ילנסיון.
קיימת אפשרות של עבודה לקראת תואר גבוה.
על המועמדים להגיש קורות חיים המפרטיס
השכלת ונסיון בצירוף שמות ממליצים ,לפי
הכתובת :פרופ' ה .שובל ,מנהל המעבדה
לבריאות הסביבה ,ביה"ס לרפואה של האוני-
ברסיטה העברית והדסה ,עין כרם ,ירושלים,
עד לתאריך  28.2.73ולציין על המעטפה "מועמד
למשרת מסי ."47/73

ו אתונאי נוקיד
מכירות
 .2שלי\ז

י* י« ^ יי< * ^ r

מכרז משי 417/72
תיאור התפקיד — טיפול ואחזקה של אינסט-
לצית חשמל ומערכות פיקוד ; החזקת מנע לוחות
חיבורים מכשירי חשמל ומערכות פיקוד ; טיפול
? בנושאי חשמל ומערכות מיזוג אוויר ,קירור וכוי.
דרישות התפקיד — ידיעת השפות עברית
ואנגלית ; בוגר בי"ס מקצועי  4שנתי במגמת
חשמל  ,נסיון של שנתיים לפחות ברשיון.ממלכתי
"ראשי" או נסיוו של  5שנים ברשיון מוסמך.
הדרגה — ד—ג בדירוג טכנאים.

גיה"ס לר9ואה
המעבדה לבריאות הסביבה

דרושים

חזשנ ביה" ס
עוזר
לתלמיז 0,מחוי ל

«.

•

המש0־ביה"& לדטאה

* ?M^?MB? mfffflfflfflg

לב»זדד *מדא* רוזן

מודיעה על משרות פנויות של:

* *? > .ח

 1 mmחשמל ב¤ל?ת

לפנות בכתב תוך פרוט תולדות חיים לת.ד.
 20181 1תל־אביב עבור דפניר".
"
I
— סודיות מוחלטת מובטחת —

ן
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CHICAGO

OF

EXCHANGE NATIONAL BANK
^ |]

נא לפנות בכתב בצרוף קורות חיים
לת.ד 29797 .תל־אבימ

SENIOR FOOD
TECHNOLOGIST
RE Q UIRED
by Yakhin Canning Company Ltd.
Ashkelon, which Is a major exporting
fruit and vegetable canning factory.

דתשיט לנו:

?ובנא* מכונות

• דרושינו

ו

ן

מסגרים־ ותנים ן
???¥

למכונה להנהלת חשבונות אוליבטי
עם ידיעות בהנהלת חשבונות.
נא לפנות לטלפון .03-876355

ג .שבנאיט בעלי הסמבה.
 .2ותק של שנתיים ל3חות.
 .3יועדפו בעלי גשיון בשטח הרכב.
9
לפנות לאוטוקרס גע"מ מחלקת
כח אדם טירת הכרמל ת.ד 21 .טלפון
.04—941961

?I IM^^MIMMIIM

דרוש

»שו ת ש11 ¤11צ0י
עם נסיון של  3שנים
למשרה מלאה
פרטים נוספים נא לכתוב לת.ד.
 1016ירושלים ,עבור מנהל חשבונות.

?!?????Mlllll l

דרושה ב!תייפ!ה

ל "ד*רך ב ע '־'מ
אכן גפירול  30תל־אכיב

ל»ום שלנו
ל"מרכבים" _ מפעלי מתכת
קרית־אריה

דרושים

דרושו

*

I

"1313 T"P9

 ,להתקשר  254122אחרי תשעה 17.00

בעל נסיון בטי8ול גאס^קות
וברטיסי מלאי.
נא לפנות בין השעות:
16.00—19.00 ,09.00—13.00
טלפון.252470 :

דרוש עוזר

על המעונינים לפנות לת.ד 825 .ת"א
או טל ,913044 .מנהל כזז־אדם.

I
ן

למנהל בריבת שחיה
ציבורית גדולה
באזור תל־אגיב.
פרטים .841486

ק בוצת הרכבה מגופה
מעונינת בהצעות עבודת לחרבבת ציוד
תעשיתי וחקלאי)אמשרי מידית(.
לפנות בכתב ת.ד — 44480 .חיפה או
טלפונית בערב 934738־04-82488 ,04
מרכז לחשוב אלקטרוני בע"מ

mV־ mבנ>ן ג ד ו ל ה

דוושה !קבנית י.ב.מ.

דדוש" 0מורב"צוימ

רחוב החשמונאים  99תל־אביב

עברית ו/או אנגלית
נא לפנות בשעות העבודה  ?-; 268202/3לחיים?

»ר»יו יושדיו ,ליד ורמלח
לפנות טל 30929 ,32966 .ת"א ,למד גלעד.

המעשי ליחידת המנגנון ,מוסד הטכניון
למחקר ופתוח בע"מ ,בית הסנט ,קרית
הטכניון חיפה עד יום ו'  23בפברואר 1973
בציון מס' המכרז המתאים.

למפעל מתפתח בירושלים
של משקיע חוץ

מו כ ידה

על המעונינים לפנות לת.ד 825 .ת"א
או טל ,913044 .מנהל כח־אדם.

תנאים טובים למתאימים • טלפון 841838

דרושה מפעילה

IJ
I
\

הכישורים-/

Please apply In writing with curriculum
vltae to P.O.B. 332, Tel-Aviv.

למפעלנו המתפתח גחולמ דרושים:
 .1מנהל מכירות מעולה
בעל קשרים בחנויות חשמל.
 .2מרכיבי תנורי בישול ואפיה,
ופועלי ייצור
ג .מזכירה לחצי משרה עם ידע
בהנהלת חשבונות בעלת הופעה
נאה.

@ מועמדים מתאימים מתבקשים לפנות בכתב,
בצרוף קורות חיים ,פירוט ההשכלה והנסיון

למשרד הטכני שלנו

"™"™?™*?

ל"מדכבים''  -מפעלי מתכת
קרית־אריה

במעבדה ללייזריני
הכעיירויית הדרישית:
הנדסאי מכונות )בוגר בי"ס מקצועי(.
בעל נסיו! של  5שנים לפחות.
ידיעות בסיסיות בחשמל ,במערכות ואקום
ובאופטיקה.
רצוי נסיון בהקמת מערכות ,עבודות מסגרות
ישרטוט ובהפעלת מערכות הכוללות מיכשור
אופטי.
מכרז מס' .29/7J

I
I

מתפנה

טנniwfl 1»1n8 »1

גסיון דג בפיקוח ,הצעות ,חשבונות וביצוע
בהיקפיס גיולימ יכו גאחזמח של מתפגימ

לסוכנות בטוח דרושה

פק י דה -בתבני ת
בעלת השכלת תיגונית

ת>אי 0טיבימ

שעית העבודה15.00—08.00 :

נא לפנות לטלפון 622597

¤¤¤¤

n^¤M

 ^mg¤ד ו ש h¤¤ ^¤¤SI^Bmmm0 - 1
oAia

m

דוושות
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דרושים .
?
 1בתנאים טובים י
| *ג ז ד ן |

ב א ריש בע

םמ ?"mm

מכרז מסער 72/32
אוניברסיטה הנע מידיעה על ממרות 2גייות1

במחלקת ארגון ושיטות

|||תוכלי להרויח
 800. -11ל"" לחודש ויותדן

I

תאור חת9ק!ד1

I

א .תאום נחלים ועריכתם.
ב .עריכת סקרים בנושאי משרד וכוח־אדם
למעבדות
ג בדיקת תחליכי עבודוז.
ד .טיפול בנושאי ניירת וזרימתה.
הכישורים וזדיחוייט:
א .מהנדס ייצור.
ב ,נסיון של שנתיים בנושא או''ש.
 Aידיעת השפות עברית ואנגלית.
הדרגה המוצעת :בחתאם לכישורי חמועמד.

לאחר שמדפשי מקצוע חדיש
ומתקדט תון שלושה חודשי
מפשרה גזמנן הפנוי.

לקבלת פרטים גזרי ושלחי לת.ד.
)(2
 28125ת"א ,מס.20 .

_

? ןן

 *.תופרי3ו/ותBI.
H
 .לפנות :עדו בע"מ I .־

לחדרגח

בעל גסיון

הגדוד חעברי 1נ

I

במשרה
הנדסיות

י
טלפון 39492
י|
? )תחנה מרכזית( ת"א. .

| לחברה תעשייתית |
במפרץ היפח
«
ד ר ו ש /ח
ן

... . . .....

שוג ג'-־ד'

I

המתמצא/מ בהתאמת
חשבונות עם לקוחות.

I
|

למפעל
אושומגיימ

J

I

 inהל "3ה 0 0

דד  1ש sם 8

מראשית שגה''ל תשל"ד

 Tm Mim 'mam * jו?1רוד j

© התנאים הנדרשים מן המועמד הם:

דרוזש

rn nm l

ן

ד רושים

1

טל 840191 .ת"א
— פוריות מובטחת —

B
B

לפנות :אזור התעשיה ,יבנה ,תד— 231 .
טל95353 .־.055-95242 ,055

 ^^kלעבודה בזזו''ל
^
M
^באדץ דוברת צרפתית

1

דרושימ

1

 a'xioa lוציוו כבד!
^ק^לפנות לתד ,20021 .ת"א^.ד

דרוש מתכנת '.8.1
לעבודה באזור הצפוו
נסיון בשיטת  R P Gהכרחי.

...

לפנות בכתב בציון פרטים אישיים נסיון קודם
וחמלצות לת.ד 4627 .חיפה למס' .123

L.

j

^^^B

בעל רכב 7 ,שנית
נסיוו כמערכות פקוד
ובקרח

מחפש עבודת
מעגינת
באזור ירושלים

!'Minora

לפנות לת.ד10398 .
ירושלים

למחסו גלי העבודה של גתי המלאגה
 ifרצוי נסיוו של שנתיים לפחות —
בעבודה דומח.

דרושה
מנהלת חשבונות
לחצי יום
בתנאים מעולים

לעבודות תכנון מבנים ,תאום תכנון ופקוח
עליון.

|'} m^T^mm.zJ

לעבודות תכנון בפתוח שטח ,תאום תכנון
ופקוח עליון ,בעל ידע במדידות.
הצעות בצרוף קורות חיים נא להפנות
לת.ד 7057 .תל־אביב ,עבור ד.א.

I

.913804 ,914461

יי

J

1

להתקשר טל755572 .

לפנות
ת.ד•  20083תל־אביב

1
דרוש " if

ן

לפנות בציון פרטי ן
 Iחשכלח תסיון ת''א k
?ת.ד 21107 .למס?525 .

הנדסאי
מיגון חקלאי
י

I

111111

המעוניניפ יפנו לבלקווד הודג' )ישראל(
בע'ימ ת.ד 297 .פתח־תקוה או טלפונית

דרוש

I

H
H

תמשרח בחיבת וגרוגת בנסיעות
בגל רחבי הארץ.

י לעבודת מגגוו  H Sעל המעונינים לפנות לד.צ.2472 .
הנדסאי מגונות r
שרשם מגונות ן |

בכיר/וז בעל/ת נסית גם בבעיות ילדים.
המשרה היא ליום עבודה מלא.

-UJ

——

ft

למשרד הנדס* בתל־אביב

לפרו>קט תעופת*
דד! ש a 8

ט3נאיי/ה3דסאין
 1למבדם ?מתקגיפ1

לעובו/ת  -שצ"אחת
פסיניאטר/ת

דרוש רו3א

י

מועמריפ מתאימיפ מתבקשיפ לפנות ב3תב בצרו!* ?ורות חיים
»ל ת.ד ,42 .רמת־גן.

י.

הגישוריס חדרושים:
 ifנסיוו של שנים אחדות בציוד מבני
בבד.
 ifראויה התמחות גמדחסים.

י למוסד רפואי
צמרי
ןj
קופת חולימ מחוז תל־אניב
דרוש)ה(
פיזיוטרפיסט)ית( ,
המרפאה לבריאות הנפש ברמת"חן

לפנות למנהל המרפאה לבריאות הנפש ,רה'
הצבי  ,9רטת־הטייסים ,תל־אניג.

עם נסיון של  1שנה לפחות

לו1"3ד  "OI33עו!3ד

טכנאי צעיר

I

J

* °$Mwn n/mmniM

a^mm m'wnam

0שב!שII 1
! Iונהו
no 13131
תקליטי סי בי אם בע''מ

י ו

י

מעוניו כמשרמ

1

הכישוריב הדרושיפ:
 3 .1שנות נסיח בבצוע או נפיקזזז.
 .2כושר ניהול מו"מ עם קבלנים.
 3כושר ארגוני לתאום הבצוע.
 4ידיעת השפה העברית.

J

בלקווד הודג' RR^H
]ישד^ל! בע"מ H rilB

 !91ו
נסיוז 6' 11נו 1בציוד
הוג5ח .פנננוני הומה,
סיני[ נתי־חתשת זבתי?
י*י?ח ,סופחה ?המסורות
מכניות.

m
H
n
H
§31
?

|
||

I

רוממח ,ירושלים ,עד יום .1.1.73

"t

מהנדס מבני

גפיון מעשי בהגנת דר'חומ בפפייםn — ,
התאמות חשבונות ,דו?ומג»ניה ליבוא m
H
ויצוא ויריעה טובת במערבמ וזנודש.
ידיעה טובה בעמה האנגלית הפרחים B
B
משרה טובה לאיש המתאים
לקביעת ראיון גא  .לטלפן בשעות לפנה"צH :

|

 $המעונינים להציג את מועמדותם למשרת
הנ"ל יפנו בכתב עם צרוף הפרטים חאי*
II
שיים ,חשכלתם ופירוט נסיונם בהוראת
II
ובניהול למחלקת חסגל של משרד חח?ץ»

 Iלפנות עם פרטים אי-
! «ייגי ,ובד10116 .
תל אביב.
ן

במעידה חלקיים

לפקוח על בצוע עבודות קבלנים

 .1השכלח עברית ,כללית ופדגוגית ,ברמת בית
מדרש למורים 5 .שנות נסיון בחוראה לכל
חפחות ונסיוו כהוראת בכתות ז'—חי.
 .2נסיון בניהול בית ספר יסודי בארץ ,לפחות
שנת"ם.
 .3אשתו של חמועמד תהא גם היא מורה,
כשאחד משניהם חוא בעל גסיוו בהוראת
המקצועות הריאליים.
 .4המועמד יתחייב לצאת לתקופת של שנתיים
I
 ,עם אפשרות הארכת.

 jלישיבת בנ"ע —? מירוו
 Iולאולפנת מ"ע מירוו

 ,רשאיות להציע את מועמדותך עוב•
דות בעלות אזרחות ישראלית ,יוצ'
אות צבא השולטות בשפה העברית
ובכתבנות עברית .תגתן עדיפות ל•
יודעות כתבנות בשפות נוספות.
המועמדות מתבקשות לפנות למחל-
קת הסגל במשרד החוץ בירושלים
לשם קבלת שאלונים אישיים.
ה ערה :קיימת »»*יו« מ* העסקח

נובריוה
על מושרח !1*110

_ _ _ _ _ _<

למפעל תעש^ת> 0חור ת"א

)(1nn!in111- a111Dfl

לפנות» :שראמט'*
"
3ע"מ ,לבנדח  2ת"א
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nmnmמד1נ ש!ל
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H
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דרוש

מודיעה כי

*.עובד בביר
בצפויים
אלקטרובינויים
* עובדים בצפוייים
אלקט1ובי0יים

,

B

לפנות טלפוו 440986-7

למשרד • היחו? בירושלים

ד ר ו ש ים

1

| בביה"ם הישראלי באדים אכבה -
אתיופיה
לחרישת

נציבות שרות הנ»ד»גה

I

_

_ מתגששיפ לפנות ג3תפ בלבד להנהלת ביח'ע

עצמאי ,מעולת
ורציני

ן

. ..

8

—.»" «_."" —"_« «".. ....

m*mmmm

למפעל ינרני משווק

... _ ..,.

יבעגודה משריית.

_

 mלעיין על חטעט8ח »ס8ו* המטרה המבוקשת.

על המעונינים לפנות בכתב לד.צ.
 ,1074צה"ל ,עבור  1ד' בציון קורות
חיים ומספר אישי בצה"ל.

wk
^Bb dor
^י

עובד עצמאי בעל נסיון בעבודיי 1ט"נווי
^
בושר ארניני יגייזילי•  n!nבוגר 7ייי 0נ,יזיל
מממן ,עם נסיון של  3—5שנים בשטחים

B
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^81 MF
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"oEsi "rat& 4 1
 moל/ת ן
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חשבונות
"־~

בל המשרות חינן מלאות

בהוצאה לאור

ועבודה H
H

 * ^rעונו nine
&J

^f

אי• 54 mmו«י« ימי"מ "ימיי י

-

למועמדים מחוץ לבאר־שבע ומתן עזרה בדיור.
פניות בכתב בצרוף תולדות חיים ותעודות יש
לשלוח עד יום ר  23.2.73אל מחלקת חמנגנון
אוניברסיטת הנגב ,וגד ,2053 .באר־שבע.

I

ן ^f

ו
־

דרושים לנו:

>T

...

מאור וומפקיד:
 Mביצוע עבודות התיכנות ,תיחזוק חתוכניוח,
חקיימות ועדכונן.
 Aלימי נושאים הנמסרים לתימות מחוץ ל-
אוניברסיטת.
מכישיריט חדרועייט:
א .קורסים בניתוח מערכות ותיכנווג
 jגסיון של שנתיים בע.נ.מ.
ג .ידיעת השפות עברית ואנגליה
חדיגוז המוצעת :בהתאם לכישורי המועמד.

לעבודה במפעל בטו־זומ I
י
דרוש
ב־־ת"א

מלאה

!

I

־

נ .מנתח mi'iiiD

'
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 nanנו8נולובי ליעוייאל

ד ר ו ש ינ ו :
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 .1מהנדס "יצוד'

לאינגרם אנד גלס )ישראל( בע"מ

ד!

לביזז"ר
| לבגדי עוד ליצוא •*^ §11יי
'^י""^י i
.
—«*"»»«! «^--,

באם את בגיל 25—16
באם אין לן מקצוע והשכלה

•

ה

If

נסיוו  3שנים ברכב
וחלקי חילוף »ת8נה
לעמדת בסיבות ת"א.
טל440075 .
אחרי שעת .19.00

לעבודה מינהלית

למפעל לייצור נגררים
במי־ברק דרושים

במשרת שלמת או חלקית
עדיפות לרופא גללי או פנימי.
נא לפנות ת.ד 469 .תל־אביב.

מסגרים
ורתכים
טלי

745803

דר! ש!

חנדסא' אלקטרוניקה
לעבודת פימוח
לפנות בכתב ת.ד 410 .נתניה
או טלפתית 23809־ ,053שוט.

דרוש/ה מוכר/ת מעדגים
לבוטיק־גבינזת שלנו
ת נ א י ם טובים.
לפנות לקפה פרק' דיזנגון*  ,131ת"א.
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 111וו?

לעמדה בעצוג 9ני 0של מטוסים
• מועמדים מתבקשים לפנות בצרוף קורות חיים
ומזיון מקצועי אל ת.ד 25036 .תל־אבימ

לבצוע פרויקטים תעשיתיים באזור חיפה
דרושים
 .1מהנדס גניו :בעל נסיון של  5שנים לפחות ,בבצוע
אתרים של עבודות הנדסה אזרחית.
 .2טכנאי בנין :בעל נסיון של  10שנים לפחות ,בבצוע
אתרים.
 .3מנהל עגודה גביר :בעל נסיון רב בביצוע עבודות
בטוניס מעולות ,והבקיא בשמוש בציוד ,ובשיטות חדישות.
לפנות :ל־פאול ש .גולדשמידט ,קבלני הנדסת אזרחית גע"מ
שלפון 04—6*7791—2

יי

 Iאם הנד
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 | DIliM 11אי
\ ny imm ?XDH

I

בעל  !!,DIב3ת!! rמעתות
1
1

למושב
כפר חסידיס
דרוש

ד ר  8ש יט :

|י טכנאי או הנדסאי

 1ן

לר«.ל\ד כ:ז מנהל הטסנריח,
j
יועד *,,טועטד בעי :כיין גזפוןיד ד"נזד .ו

I
I

לפנות למזכירות
המושב או בטלפון
04—952029

 Iט13אי
I
אלקטרוניקה

 Bkuvnmmmmן
PCM nmum
ן

בעל נפיץ של מכפר שניט
באלקטרוניקה תעשייתית.

 1NOD 4ייצור

1
I

תובל למצוא עגודה מענינת ואחראית
גאגף הפתוח ב" טלרד"

ן!
1

1
1

המעונינים יפנו בכתב בצרוף קורות חיים ונסיון קודם
למחלקת כרו אדם בטלרד — ת.ד 50 .לוד.

I
ן

ן

— סודיות מובטחת —

1

1

?^! rrapyiraip^D rwuiunלסטרוניחה n "un

M

ניוהות-ד-םצ-טלםון :ו233ם-9מברקי5ן1 :ו>לדד ל1ד  -נול)!033U1H :0

בעל נפיץ של שנד .לפחוד .בדקר זטניהI ,
I
לצהלל!ת ד:,דכת ייצור.

 eולמחלקת קניות.

| עוזו־ לםתסנא1

© במחפן הלקי השצל
J
I
© בטחפן הלקי אלקטרוניקה
בעלי רקע טתאיפ כתהוציפ הכ"ל .ן

ן

{ ונובדיים

ן!

הקר! הקיימת ליישר אל

להרכבה והיווט של מכשיריפ אלקטרו־־ J
כייפ — כתרי כתי־פפר מקצועייפ J I
באלקטרוניקה ,או כדטוחדרי צה"ל ,כעלי m I
נפיון כהשצלאות מצופים' .
|

י|

)מינהל 3יתוח הקרקע(

J

ד ד tr im

ן
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מכרז מס' 3/73

* 10קנ1ו1יס!נ1ים

,תנאים טובים למתאימים

I

לעבודה קבועה בכל חלקי הארץ ,על טרקטורים
זחליים•

דרו ש? a

ן

הדרישות :נסיון קודם בעבודות דומות ובניהול עבודה .הכרת
ציוד מכני לסוגיו השונים והכרת עבודות מהסוג הנ"ל• יועדפו
עובדים בעלי ידיעה בהפעלת חומר נפץ.
דרישות נוספות :מגורים במרמ הארץ ובדרומה.
דרגה  :עפ"י הכישורים והנסיון.

י

מ3רז מס' 5/73

מודד א! חשב mini
* לעבודת

[

פיתוח קרקע ,לביצוע עיבוד נתוניה של
מדידות שדה והבנת תבניות של דרבים* ,שורי קרקע,
חישוב פנקסי שדה במחלקת מיפוי ומדידות ירושלים.

דרגה  :עפ"י הכישורים.
על המעונינים והממלאים אחד דרישות אחת מהמשרות תנ"ל להגיש
מועמדותם בכתב ,בצירוף תולדות חיים ,השבלה! ,סיון וגיל ,לא
יאוחר מיום  23.2.73למי המען :אגף האדמיניסטרציה ת"ד ,283
ירושלים ולציין על המעטפת עבור מברז מס'""...

 .1חשמל )זרמ חזק(
 .2אלקטרוניקה

 1בפרטים נא לפנות :לגב' סימה לייבוש ,המרכז
 Iלהכשרה טכנולוגית — אורט ישראל ,עד'
 Iדוד המלך  39ת"א ,טלפון.264193 :

\1¤

דרושי o

לפנות למר גרובר ,צ'מפיון מוטורס ,רה' ברוך
הירש  27בני־ברק.

 Iלאחד המפעלים הגד!ל!ם בדרום הארץ1
H

דרוש

9

§ לתפקיד בכיר !בעל אתגר 1

! רואה חשבו! צעיר
!
H
H
H
H
9
9

כישורים :עבודה מעשית בחשבונאות תעשייתית
ובבקורת כללית.
מקום עגודה — באר־שבע
עזרה בדיון תינתן.
נא לפנות תוך פרוט מלא לתי'ד  2072תל־אביב.
סודיות מוחלטת מובטחת

B
H
H
M
9
9

!

J

רצוי בעל נסיון נדבקים פלסטיים.

מסגר אחזקן! מעולה
דרושים למפעל תעשייתי גדול .
באזור חולון.
נא לפנות ככתב לת.ד 2905 .תל־אביב.

למשרד רואי חשגון

דרושים מבקרים
תנאים טובים
לפנות ת"ד  274 2ת"א

ן|

 »\>vvnמתנת אלגרזלוות בע־נו

ן

 jבודד .•3 »3ת.ד6$2 .ו  nam ,ן

 nftpiiiנחיעט בניה
באילת
דדוש!

*3nm

ןן  raraן &m tsm

11 1 1 asi M

& m Mן nag pra
I i Ear I M Mrm
תנאים טובים למועמד המתאים.
נא לפנות :ת.ד?  ,36015תל־אביג.

 .1אחראית חדר ניקוב עם נסיון של
 4שנים לפחות.
 .2נקבניות עם נסיון של שנתיים.

תוכלי להרויוז לאחר
הכשרה ממנך ה פנוי
במקצוע חדש ומתפתח
גיל והשכלה
לא קובעים.
ת"ד  6288תל־אביב,
י עבור מספר .19

למשרד
אדריכלות נוף
ווו«

מהנדס כימי
בעל קשרים עם אדריכלים,
מהנדסים וקבלנים.

לאמישראג! דרושות

לצעירות
בחורות ונשים

 .2פ7ףדה כתבנות

מנהל מכירות

י

©  * 0 0ל"י

דרושה מיומנות בהדפסה במכונת
כתיבה.

ן

ד .ידע בשפות זרות נוספות—רצוי.
ה .מגורים בת''א והסביבה.

אחראי

עם נסיון.

י?

9
א.
ב.
ג.

הכישורים הדרושים:
השכלה כללית רחבה.
קצין מילואים.
ידיעת השפות עברית ואנגלית

דרגת השגר ותנאי הקימפ יקבעו בהתאפ
לנתונים האישייט.
 9מועמדים העונים לדרישות המשרה
יפנו להצ' 2563 .תוך פרוט קורות חיים.

נא לכתוב בכתב יד
בצירוף תולדות חיים
מפורטות לת.ד587 .
ירושלים.

ו .מפע"לות אוליבגן*

m
 ifמנהל אגף ייצור לעבוד שבבי מדויק ילהרגבות של
§9
מכשירים אלקטרומבנייפ.
הכישורים הדרושים :מהנדס ממנות או מהנדס
W
ייצור נסיון של  5שנים לפחות וידיעה מושלמת
II
בשפה האנגלית.
B
m
 ifמנהל מכירות הכישורים הדרושים :נסיון במכירות
של מוצרים טכניים ,נסיון בייצוא למזרח הרחוק
B
ואירופה ,ידיעה מושלמת בשפה האנגלית רצוי תואר H
H
אקדמאי .בעל
M
B
נסיון במעשיה רצוי בענף
תמחירן
if
תמת3ת^|^.
J am

לעבורה בת"א.

דרוש
פק יד

דרושות

~mF

[ e 13f1j ~j
fl

למפעל
ירושלמי

&mm
M
9
m
H
H
?X
H

לצחי'ל דרזש' ם

מנוסה ואינטליגנטית
עבודת מענינו*
ן
למתאימה.
לפנות בכתב יד עם
ציון דרישות שכר ©
המלצות ® ונסיון
קודם למשרד המערכת
יצחק שדה  ,34ת"א.

!  IIבמקצועות:
I
I

.ו

דרושה

בבתי־ספר לסכנאים
מסלול יום

ן

ן

מזובירה »
כתבנית

Iי

II
11

ו

?מערכת
יוה־יומ

 DTOJM Iלהוראה

,

ן י .נו!ה1דס "יצור ן

את הצעותיהם
לי.ב.מ .ישראל בע"מ
II
בעלי
לפחות
נסיון
שנות
שתי
!
רחוב קרן.היסוד 22
ן
| יפנו בכתב יד בצרוף קורות
חייםיןן
|
.
"עבור לקוח"
| ונסיון ,למנהל כח אדם.
|
II

נא י'לפנות לת.ד890 .
חיפה י
} י י י ו

1

לעבודה במפעל מתכת

Si

| !3130 "mzm. .ווו ן
המועמדים מתבקשים לשלוח  3 1שרטנו  unooן

ח שבונות

לפיקוח על עבודות הכשרת קרקע ,פריצת דרבים
ועבודות עפר.

,

הכישורים הנדרשים:
בוגרי קורס בוחני או"ש.
נסיון של שנה אחת )לפחות( בניתוח
תהליכים ,בדיקות או"ש ותכנון טפסים.
הדרגה תיקבע עפ"י הכישורים.

j

מפרז מס' 4/73

)(198
חנדפאי  -מגונות ) (197חשמל
טכנאי/ת ארכיטקטורה  -לת"א )(200
ט כנאי רנטנן — לרגוז מהלקה נת"א )(201

בוחני אדש

דרוש/וז י

* םנהל* עכ1דה .

מהנדס כני" י -פיקוח על הקמה ותאום
לחיפה ) (179ביצוע למרכז ) (180דרו8
מנח ל מפחדי — השכלה טכנית ומסוריה
)(182
גבוהה ,נשיון בתעשיה ומסחר
מהנדס מכונות  -מנהל מפעל ) (163מנהל
טכני ) (184מהנדס ראשי לת"א ) (185לי־פ
) (186נהיל אחזקה במרכז ) (187 ,8למוהד )(189
מהנדס השמל — לחיפה ) (190לי־ס )(191
מנתח מערכות בכיר  -לאזור ת"א )(192
רואה חשכו־ — לתפקיד נהולי ני־ם )(193
)(194
כלכלן — בסידן במינהל ותכנון
מזכירח  -נמול משרד ) (195להנהלה )(196

הכישורים הנדרשים:
 4שנים )לפחות( נסיון בניתוח,
תכנון ותכנות למערכות גדולות.
ידע בארנון מאגרי נתונים.
ידע בהנהלת חשבונות,
בתמחיר ובכלכלה.
רצויה השכלה אקדמאית.
הדרגה המוצעת:
ב' ממ"ש או דרגה מקבילה.

למשרד
רואה חשבוו

להלהטה של מענליפ מזד2כופ זהרככת j
I
ככשידיפ אלקעףונייפ.

דרוש" ט

מגתח> מערכות
בב»ד>ם

אינטליגנטי?!/
וכעל1/ז נפיץ
ידיעת אנגלית ועברית.
שעות עבודה :רצוי
מ־8.30־ 13.30לפנה"צ
ומ־9.00"3.50ג אחה"צ
אמידות של עבודה
רגן בשעות הבוקר
או בשעות אווה"צ.
תנאים טובים
למועמד המתאים.
טוריות מובטחת
נא לפנות לת.ד1125 .
מסי  113תל־אביב

 |Iפועלות 0101:10

ת"א ,שדרות בן ציון  ,12טל2JM61 ,231173 .

ב* ר ו ש ל* ם

ספרים עברייה?
ולועזיים

I
j

חברה לקדום הבונה ותעסוקה n"ito

)(181

ד ר ו ש /ה
מ ו כ ר| ת

{ פקיד/ה
כעל/ה נפיץ של מםפד שניב
@ למחלקת עתוד י מלאי

חברת * .ב מ.
מחפשת עבור

 aמזכיר חוץ
גזבר
 (2דרושים
בשכירות
2000—2500
מטר צמרות
חמדו בקוטר
".12"—S
לחודשי
מרץ־אפריל

עיס 1ק

העבודה ללא משמרות עט תגאימ טובי— 0
למועמדות המתאימות.
 .המעונינות מתבקשות לפנות בכתב למחלקת
הסגל רח' אחד העם  ,34תל־אביב.

1

, .

אדריכל־נוף
או אדריכל
טלפוו 232313

דרושה

פקידה

דרושים סומים
למכונות לינקט למקט
עבודת במשמרות
תנאים טובים.

עם ידע טכני
והשולטת בעברית על בוריח

דבוונית,
העמל  ,5בת־ים

ל פ .א .ב.

דרושה לחברה אמריקאית

מוכיוה ־ שבוית

I

שרותיט בע"מ
דרוש

חשמלאי מוסמך .

אנגלית עברית מעולה

לתחזוקת מבנים
באזור תל־אביב
טלפון 03-757888־

לפנות טלפון  55574ת"א לגב' תיקי

.

• בדבר פרטים וקורות חיים נא לפנות בכתב
ל"ביתנים" ת.ד 46 .קרית ביאליק.

למשרד רואה וזשבון

דרוש ב! חן
כעל

נפיון

נא לפנות טלפון - .614866

ברעננה  2%חדריפ ,ק"ד נלר רמת־אגיכ

^^^^^^^^r
 ¤¤¤S f Mr J&&>BHuBkי HH
mshz ^s ^s ^Q
^ W^ ^ ^j WM^.Mmהמשרד הראשי :כית מעריכ רחןג ק^ינך :2
'.דרור.
'?"?™™!!™™!™« ^|^^ 1וומ^ המד^י :י -'",מודעות 3ך".א" :
|
^ ^^p^pB
רוטשילד .33
נ־,־ 8גכו?י ?ני*« הערפ
J

^^

,
מחיר מלה 1 .יו 0ח י ל ". -ול"י

י

לוידיו דירות טאנו'טרת יד היום
רני־ דירות " טוני" כראשו!5-ציו! —
רכישת דירה נר"נאיפ נ?תי
מבחר דירות ,לוקסוס מלא ,תנ-

?יפ? .דשותד מכחד גדול ש?
דירות בבת ים ,ראשו! לציו!
ורחובות ,המבחר המאפשר לד
לרכוע את הדירה המתאימה לר
ביותר מבחינת הפחיד ,מנוד?
ווטו הכניסה .עכשיו אתה עוד
יכול לרבו" !.דירה בזלריו בטהיר
הי' .!0עליית מחירי ,־ומרי הנ-
ים בבניו מבטיחת עבקדוב לא
תוכל לרכוש דירה במחיר הי'.;':
היום יקלרי; דירות
הכנס עוד
,
נבר ,יפ ,דאי  ;!:לציו! או דה!־

•?::בפתח?־
במשרדי חכר,־
" .נז"
תקוה תובל לראות דבר ?ואינו
םיוובל בארץ — מכתבי תודה
ממאות דוכשי דירות .ממשרדי
!,ג;" יקהו אותר לסיוד באתרי
הבניה השונים שבפתת־תקוה ל?
מע! תראה כמו עיניד ותיוויה
בטיב וברמת הבניה .זזלוזאוד,
לא צמודות עד  40.000ל"י" .נ!"
חברה לבניי! בע"מ .היים עוזר
 .20םתת-ת:ווה,
?" דירות נינדי" ,בראשו! לציו!
אי! מתהרים ,במבחר! במחירI
ו בשדות! "גינדי" הרצל ,59
 .1ברמת השדון דירת  2>,4ב-
ממיר הןדמנזתי .2 .בהרצליה ,די-
רת  3הדרים ,הםהה וחנייה ,חדשה
?נמרי? .כניסה מיידית.110,000 .
"שי" ,770314
ברמת־אביב פרסום דירות" ל-
חוור ,טבירה ",יזניח והשכרה —
בדודצל.413848 ,33 '.

בוגופולשהי — תווד דירות ר

 .n'F0yאלנבי .621159 — 64
מרעננה ההלה הרשמה לשלב
ב' לדירות  4הדרים ,מעלית ו-
הסחה מרכזית  96,000דירון־די־
רות" ,אחוזה " ,100.
רעננה —
.927541
בראשון לציון הצעד! מיוהדת
 3»iלחזית  80,000ל"י ,הושמד?
,000ג ל"י ,פרטים "דירות גינ־
די" הוצל .59
 nwMiasדירות  3-4הדרים
התל מ•  85,000ל"י ,כניסה 6—8
זזודשיפ נטפים" רחוב ־המה
"
םתה-תסוה טלפוז .919383
ד1

אים נוחים ,ראשל"צ רוטשילד
 ,40קומה א' טלפונים,941554 :
.941369
כנפר-שכא ,ברעננה ובהוד־הש?
רו; מבחר דירות :מעלית ,הס-
קה 3 ,ביווני אויר,
דירו!•
"
כפר־םכא,
דירות" ,ז"צט! ,66
.927541
כדאעון-לציון ,דירות לוקסוס
 3>iחדרים מרווחים 7 ,יוזמות
עם מעלית ,תנאי תשלום5,000 :
בהרשמה 30,000 ,חוזה37,000 ,
תשלומים ל 24-חודש25,000 ,
טוני" רוט-
משכנתא .דירות
שילד  ,40ראשל"צ" יווטה אי,
טלפונים£41369 ,941554 :
־אידאליח
הדירה
גרהובווג
עבורר! דירות בנות שלושה,
1 4 ,3!J־ 5הדרים ההל כ־67,000
בחלל" לכניסה מיידית ?פנית
דירות " נילי' הרצל ) 185בפסנ'
מול חמשטרח! מלפו; .953302

גראשון־לציון הצעת השבוע ל-

זוגות צעירים  3 :הדרים לחזית
 72,000ל"י תנאי רכישה נוחים
ד"־שפה  2000י"י ,דירזת נינ-
"
.9415180
f [ ^ nרצל ,59
כדא'גון לציון ללרי! דירות היא
מלוד הדירות הנדול ,הבטיח וה-
מעולה ביותר ,קלדי! דירות רוט-
שילד ? .38לדי! דירות כבמיהו
ומקיימת ,שאל את אלפי הדיירינ
שרכשו דירותיהם בקלרין דירות
דירות  3חדרים ,לפניד אפשרו-
יות רכישת דירה  3חדרים,
ב־אשוז לעיוז ,א• ככת־ים ,א?
כרהוכ-ת ,בהד את המקום ה-
מתא-ם לד ,ואנחנו נמצא לד
את הדיור ,־מתאימה לד ,ק?־
די! דירות ראשו! לציו! ,רדו",
 JII Sבודי;0
ליד שרתון  :דירת גי 2תדעו
 +מעלית להשכרה?או למכירה
,03—446467
?לרין לןןנזת צעירים הצעות
מיוחדות בבת־יס ,ראשו! לציו;
ורחובות ,לפנות למשרדי קלרי!
דירות בערים אלה.

) .המשך המדור כעמוד (6

באזור יפו! ביפו דירות  3חד? כמ"וצות ־יוקרה בהרצליה ורע-
ריפ בבני! מפואר .בל הלוקםוט ,ננה ,דירות פאר בכניה ,עם הפקה
קלריו דירות רוטשילד  32בת־ מרכזית ומעלית 3\<! :תדרים —
 112,000ל"י 4 .חרדים  95,000ל"י
.J V
'גהולון הנדוד-הערבי למכירה ברעננה 4 .חדרים "? 125,000י.
 5חדרים  120,000ברעננה 5 .חד-

?ומגי פינתי ,טלפון .856451
צרי 1שורי גרו? מטוית -ז•
 MH *3אימה?14.0Q-8 843400 .
י
כראשון לציון בד ירות תפארת,
הדירה המובהרת במקומות ה־
'פיט בעיר בשרנו,68,000.— 3 ,
 , ,78,000.— 3!iויוות־תפאות"
ליו 59 ?:{.טלפו! .946858
כר»ו*? השרון בשדרה חיפח וה־
'מ"דכזית דירות מפוארות 4—3
תדרים ,לפנות במקום "ביח"
ג'המ!!' ,דרות ביאלייו  5או כ;
&'6דרז"ון?־אבינ אבו -בבירול•
*.])1!>3 256685 V.tfO ,24ת ?19—17
בראשון-לציוז דירה קניתי —
כרקלין בחרתי .הרצל  61דקי
"
ליו".
למכירה דירת במרכז רעננה טל־
פון ,921079
בבת-יב דירת  2aפינתית מסו-
דרת? קומה ד' רחוב הראשונים 14
טלי  861498אמי נח,
בגמומות היפיפ ברעננה די-
רות  '3חדרים התל מ־7,000ד
ל"י 4 .הדרים החל ט־ 97,000ל"י
עפ כ? השפוויפ .אננלרכבסה
.דעננ"JSliilJiP—1i.H ~ n K ,

^
כ3רנז רעננה דירות מפוארות

 4הדריפ"? !00,000 ,י — ,טל.
.730218
.
זהירות! אל תחתום ואל תתחייב
ע? קנית דירה בראשה יציוז
לפני 'עראית את דירות מרי.;':
מקלי! רוטשילד  27דאשל"צ ,טלי
_.
.948841

כמרכז ומת-־שרה ,דירד ,מרו־
הטת לוקסוס בהזרמנות .כוקולוב
 ,66טלי ?771219
עיגון דן הי"א — '•:יונת פאר
הדשה ,למכירה דירות רווחה
בנות  •4%ר 4הדרים ,כה החי־
דגשים בל השיכלוליפ .בירנבוים
מיכלפו! ושות' ,רחוב אבן נבי־
רול  ,46טלפה .268625
רמת-השרמ ,דירות הדשות 3
הדריפ  115,000ל"י — 110,000
ל"י  :דירת פאר  4תדרים ב-
בניה  145,000ל"י .אנגלו-םכפוז
וטת־היער ,;:פ:ק;י:ב  ,70טיפ"

•

.774244

.

דיוור .מהודרות ,הריגות ומיד
שניה ,בכל גודל ,באיוור625629 .
!
ברהוגות דירת פאר מטח 128
גזמ"ר ,כוללי ארונות קיר ,טמנה
"ר;כר ",ושיפורים שונים .טרי
 953745בשעות  10—8לפנה"צ,
 19—16אחה"צ ,פרמ _5ע =י^——
מיוחד — לוקסוס ברחובות ,בנ-
י; מיוהד צמוד לנני מכון !יצ-
פן ברחובות ,דירות  5 ,4 ,3חד•
ריס 12 .דירות ' כלבד מפואר
במיוחד -,מהיד החל מ־91,000
ידי .לפנות לקלדיז דירות ,דה'
נית _הפוע^ש _ _,6וחובוח. .
 .למבירח ולהשברה וב־
דירו",
פרט־
רט"פ בר '',א וברמת־נז "
.«1980
א_ 52/
מנטד מוא^ה
י
בראשלל "לצילל לוונית צעירים,
! י 3 to ,3 ,2הדרים עדיי; נ־ה־
רו מספד דירות במחיר היש!
לפנות לקלרי ,:רוטשילד — ,38

__

__

יא־?יב2*5וז____.

דיר ?,פאר100 .
פינסקד ת"א.51798 .

ממ"ר,

.

ק"ג,

)המשד המדור געמוד (6

>ער&>יש3תוו 3וחגימ •— 0ג,זל"י

ימכירה  3חדרים רח' תל־חי : 9רה' שפרינצין  + 2הול .ק"נ
דייג ,כניסה מיידית .טלפון ?) 25309: ?784741א בשבת(.
למכירה בשבו; ד! ברח' כיסופים ומכירה  3חדרים במצב מצוי!,
 24דירה בת  4הדרים .לפנות הוית מעל עמודים ,בווניפ טונים

.784741

י

:םביבח יפה ושקטה .נבול ר"נ
בני־ברק .גבגח לפני  6שנים.
 788805בשעות  13.00—16.00פרט
! .שבת;
יירה  2הדרים  +הול  +ארו!
קיר .שדרות יהודית .236343 ,27
דירת  2הדרים והו? מואר .רמת•
נ! ,גנבה ?741773

ל,כל;י בניין ברפמ! זילכרשץ
מציעים למכירח במחירים נוחים
דירות  3Viבמרכז בני־ברק ,נווי
נהדר ,חכניפה במאי .ב; פתחיה
פינת רבי ישראל מפלנט ,738439
?722687
:רהוכות הבנים  ,3למכירה די-
רות  3הדרים,
מהיר ההל מ־ 2 66,000מדווחיפ פדטד נבוה .די!נ־
 6ח,,
ח,
54ד91־055
דשים.
ב :יפה ־ר
נין* .228793 .92,000.— 263
כערב.
י  2חיייפ ק"נ המעפילים  20הו•
ברח
משפחתי
דו
בבית
למכירה
,
''!.227093 ,417462 ,
אהימאיד  34ר"ג .דירת פאר5 ,
חורים  -חרד ארונות .טלי  2 734741הירי :לוקסוס —— 60.000.
ו ולפםו!  47חל-אכיב ,שבו.
מזדהי/שמיי בע"ט מציעים ב-
מרב! נח-ים ,רה' טוקולוב ,בניו דירת ;ג ,2 ,סו 1ריונגןף —
 9דירות4 ,י ,3',$— 3—2לוקסוס  242092 .70,000מ־ 20—17פרט
מלא ,כניסה כאונופט .משרד לשבת.
 2־יריכ  +הול ממכה ;רול,
דלמז ירושלים  24כת-ים.
פרטר רמת ג; ,ו'בוטינפקי 91
:הרצייה ,מקום מקסים ,דירות זונטג.
 3 M ,2־דרים — .981085
רחובות דירות  3w ,3כמרכז ר"ג למכירה דירה 2
?:ירין
הדרים  +הול  +מרפסת סגו-
לוקסוס מלא ,מהירים נוהים .רה ,ק"ק .למל ,מנדים  6טלפון
ברחובות
קלרי! דירות רהוב ?735573
בית חפזעלים .6
בהרצליה ע"י קולנוע "דוד" ד י?
דירת  2Viחדרים כרחוב שקט
אלעזד" דת  2הדרים טלפון .937776
נצפין ת"א" ,קבלנים
כבת־יפ  2חדרים הזית ,כני•
.221531
די -פה כיול' 872570 ,כערב.
ליניגלד 8ייננדו .בע''מ
"
רות האיכות של בת-ים מציעים למכירה דירת  2הדרים בצפו;
רות האיכות של בודים — ת"א'-jt> ,
פמ8פ  ,6פרטד
גבוה ,מתאימה נפ לקליניקה
רה' כלפוד וברה' מפריק ,במו
110,000
המהיר:
נ; דירות בנות  3חדרים )כ -או משרד.
ניסה  3—6־ודשים( ברחוב ה ,ל"י ,מכירה מיידית! לטלפן:
נביאים במחירים מיוחדים ו־ .55487
משכנתא גבוהות ובלתי צמ.י• למכירה נ  +הול ,משפחת
רות ליניבקר פייכנרנ ביו"מ — שרת שד' התמדיפ  10רטת־נ;
שדרות העצמאות  ,79כת־יפ בשעות ? 6—8בערב.
_5IM9_J.lrIa
כפתייב  2יפיפ ק ייב פוקולוב
כמרכז דמת־נז הרצל  4 ,53חד 4 -דידה .8
רים מעלית ,הסקה וגז מרכזי,
 .30ימכייה דירת  2הדריס נ דו•
 3>5במרכו נכעת"פ ,המעוז
טלםו! ליפ וחו? ליד עידית בני-בדק
לפנות למקום העבודה
מלפו; .783764
/M9180
"י
דניאל הברח לבני; בע"מ בונה כדמד"־נן למגירה  2חדרים +
בהולו! דירות בנות  4הדריפ ,הול גדול  2מרפסות עט אפש־
עפ לוקסוס מלא ,הסקה מרכ -רות להרחבה טלפו; .763225
זית ,קירות כפוליס ,ריצודי כפיית  + 2הול מואר ה"ט־
?ינולאום ,ברחוב שפרינצק  ,21עוור  906394 j 7משפהת שמואל.
כמו •בז נותרה דירה אחת  4פמ?ום ש?8ו  4? 2פ"א ארו-
חרריפ לכניפה מיידית ברחוב גות קיר ארונות מטבה דוד
קראוזח  ,48לפנות דחי סוסו־ שמש ק"נ ,הוית  + 45,000מש-
לוב  27חולו! טל'  847750בש -כנתא  776866בשעות העבודה
עות .6.30—4.30
שבת אחרי  ,17.00יום הול —
'
החילון ,מדבי;" בע"מ בונה אחדי  !9.00רח' אלמנור 13/32
נרה' טותליבי בני;  3קומות נו ~.ny!r
 6דירות סטנדרט גבוה המשרד :מרכז הרצליה בהזדמנות 2
קראוזה  ,33טל'  845911גי; — חדריפ יפים ומסודרים כולל
 7—4.20אהה"צ.
ריהוט מלא.883043 ,938219 .
 wpr-fifiesגד טכנפ 2 ,26
)המיצך דזמדוד כעמוד (6
והיל גדולים .ונינה  4כווני
אווי ר מתאים לנויילדים.
"
ימכייה דירה כפיי ת  2הררים
קומת בי טלפוז ,916323
דירת  ,1 '/,ג מרפפות פגודות ,דייה 'פד 2 ,חדריפ קומה נ'
מטבת גדול ,בדרפ ,ו'בוטינפקי ע"ע כניסה מיידית .טלפו; ניום
 156פרדס-בץ בני-ברק מ 822472 _ ?2.00-ובערב .225289
ברמת-יצתל! למגירה דירת  1%בפיית  2חדריט  +הול מואר
?פרטר ננוד 47,000 ,ל"י טלפון  1ארונות קיד.916745 .
?748547

mmmmMm

)אדנח  5תדריפ

[וגיפ ,926656 601/13
 145פ"ד הפקה ,חנייה ,מעליה
ג:ת-י>,4 8ג חדרים ק"ד חזית עוטה ג בוהה לכניסה בס <1טםבר
,
— " 235,000.אילרי!" ?249164/5
ט? ,875336
כראשון
לציון דידה מרווחת
דירה בת %ג  +חצר בהדר•
ארבעה הדדים טלפי! .342728
י|ט, »1מחל" ?775363 75,000
למכירה בחודמגות מיידי די? פיון ושני חדרים ק"נ בלי
דת ,4י 2חדרים לחוית  ,58603מעלית והפקה  220אל!ז רה'
אנטקולפקי טלפי!  344506איה
י מכירה « 2נמצג מצו יי ז לפ.18—20 -
נות פרויד שביל החלב  4פי-
נת נהלת־יצחק  14תל-אכינ — פהרצייה דירה בת  sחדריפ
)בבני! ב!  6דייריט( ,מירב
?268627
חשבלוליפ ,רק "? 150,000י— .
בר"נ שקט » 2yהוית קומר ,ג' אנגלו־בבפו; הרצליה ,םוקולוב
מלפון  723832משעה .16,00
 ,11ט?' .930258/9
בפתח־ת?וה  2»,4גדוליפ  +הול בחומו תל־גבודים ,שיכו; 3
 +שיטוריפ נהזדמנות .רח' חפיד תדרים קומה ג' "? 53,000י טי'
חיים  21ק"נ ,בריוני'; .לבקר נ? .846760
יופ אהה"צ.
 2 ,12חדרים כפתייפ  + 3ארו; קיר 63,000
ברה' גוש חי:
יצהק שדה  29/14נגיסה א' קו?
 +חדרון ע? הגג הצמוד ?די -מה ר' אצל איפק.
רה ,מעלית והפקה .לפנות ? :ב•
לנים א ,שטר; שילה  ,8ת"א .כפת־יה ,רמת הנשיא ,דירות־
דוהה 4 ,הדרים בטהיר של 3
:דחופות לבניפה מיידית  2Hבבתים רבי קומות ,בביצוע וב־
מע? מגרש משהקים .952335
מהירים מייחדים" .רכקו" תל־
למפירה דירה  2!iחדרים ב• אביב ,הר-סיני  ,1טלי ,622222
טלפן!
אפקה ק"נ ,פינתית,
:
למכירה
בהזדמנות  3הרדים
M16a
בפ ייה לפנות  782151מ,4.00-
כי"ג  2!iפנת אזבל ,קומה כ'  3חיייפ ,פ"א ,זבוטינפקי —
פני•
3
השקדיה
ליאור,
.105.000
ק"ג,
ת"א
הלסינקי,
— ,156733
בת _ או א וים ,ע"י הגפ;.
.20—18 ,12—10 .729549
י
^י
כרמת^אכיפ 2vi ,חדר ט ,ס ומת פרעננה  3חדרים ,חריפה ק":
ירקע ,בית ד".קומתי .סביבה במרכז .926656 75,000
יפה ,שקטה ,מדמית .ארונות
קיר? .שכלולים ,80,000 ,כניסה  3חיייפ  +פינת אובל ברמה
אביב טלפון  412702משעח .10.00
דצמבר  .73טלפו; ?415474
:הזדמנות! ברמת-נז —  2hiכרמת־אכיכ  + 3פ"א ארו.:־ ?־.
חדרים  745291המחמיר  — 30קיר ושיפורים טלפו; .412712
שט"; ,גד !6:00נם בש בת.
פגפעתייכ דה' סירק'!  3חידיפ
יי
חול  +הצי" חדר ,גדולים  3כיווני אוויר כקומה
דירת 2
ירושלים  +89ר"נ ,רוזנפלד .761137 ,ב' ? .125,000פנו•" .לטלפו; 7265:9
בשעות אח־"צ.
פר"ג דירת  2חדרים  +חצי
דחוף פרונ נ) 10/פינת ארלוז ",בפיית דירת  3ק"ג נאה וטרוו"
הת  03—918433בערב.
רוב( מדו;.
פרמת־גן מרבו י ושיט  2 '•5מפי• בפפלי דירת לוקסוס  3חדרים
קומח ד' מעלית חסקה חימום,
ארים ק"ר ).264764 195,000
נז ,ארונות קיר אחרי העבודה
דירת  2Mחדרים מרו־מיפ במצב ללא מתווכים .417018
טוב אבן-גבירול ג'./ב 19דירה 8
רמת־השרול ~ באזור וילות
משעה  .4כשבתות כ? חיום.
דירות פאר  4הדרים ) 135ט ייר(
כרמת־נן « + 2הול ק' ב־ הויח
גנני;
של  4דירות בלבד— .
שקט 3 ,כיווניפ.793281 .
אננלרבכסו; רפת־השרוז ,פוקו־
בפרדפ־כץ  2!4יפים כמעט חדשה ??'&  ,70טלי .774244
רה' חהננח  ,5טלי .784231
רמת יופי 3 :חדריפ מפוררת,
 2;4ברמת-נז ,ק"נ ,כ"א ואדוניה בניםח מיידית!  872283מי.4
קיר 739178 .אחדי ) 2.00לא ב־ כנוה רפט ,רמת השרו; ,פתחנו
שבת(.
כמכירת דיו!)•;'? /
.־סייד' —
דתו,ה ו  2viגדולים  +שיפורים מהודרות "בנות  4ו־ 5הדרים ב-
קייינ פוזפ ,רמת־נ; ,רהובות־הנהר בניינים בני  8קומות במרכז
מ.11.00-
נוח רסקו .דירות כאלה טרם
 .9בערב ובשבת
הול ,הזית במרכז רמת־נ! .ראיתם — התכנון והביצוע אקש•
4י:- 2־
קלזהיביים .כדאי לבם לקבל פר-
טלפי! .728552
צים בהקדם" .רסקו" ת"א ,הר•
 + ;4 + 2פ"א ,ק"נ חזית .ביני ז ,טלפו! .622222
גל .תליחי  33רמת-ג;?743211 ,
רה' דייה  3חדרים -ן -הול גדול
פרמת-נו 4ן 2מרכזית ושקטה,
? 4הרד שינת טלפי! .748654
מרימ ) 9כופר הישוב(? ,וויו•
למפירה דירה גדולה  3חדרים
פפת־יפ דירת  2%כמעט חד־ -ד הול גדול  +חצי הדר במר-
שר + ,פ"א ,חמום חניה ,אפש־ פסת בקומה ב' אפשרות בניה
רית משכנתא .בן-עטר ,נצנלבו; של  1*4חדד  +שדותיפ בקומת
קרקע באותו בני :למשרד קלי-
.
^4
! 2Vקימט בסביבות בית המשפט ניקה וכד' בעניו פרטים נא להת-
טל 221038 .פזמכדיתא  12ס־ קשר לטלפו!  912945בשעות —
 ,19.00—8.00וטלפון  914204פ־
 3—1.30מי9.30ו—?21
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בהזדמנות! 11

254
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ק.ד ,23.000 + 26.000 .ליד ה-
פארק הלאומי )גווה שלם( —
.54063
בחולון נאות שושנים  2v,ק.ב.
ע.ע .חוית לדרום— 72.000 .
.850002

.20.00—18.00

פכדנד  3מפוארים ,הסקה ,מע־
?ית  " 155,000ישראדיול" .55423
דירת פאי ,סלח  2 +הדרי־
שינה ,מעלית ,הסקה מרכזית,
בוילפו! ת"א .613331
למפירה דירת  3לוקכום לח-
זית 100 ,טייר  +ריהוט חדד
שינה ,אורולוג  ,30פ"ת— ,
משפחת אביב.
פפת־יה  H + 3נדולה פינ-
תית ק"א ע"ע ,בדנשטיי! כל•
פיר ?868844 41
 3דדרי 8ירח' נצח ישראל ,9
? אבקביץ נח  19—17בל יום.
כגפעוג"יפ  3גדולים  3כוונים
פרטר נבזח .חטלם"ח  17זיפטן
מ .י — 16כשבת.
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לפניך צילום ובו אישיות מפורסמת הקשורה בהיסטוריה
של מדינת ישראל במשך  .25שנות קיומה — מסומנת
בסימן שאלה .עליך לזהותה ולסמן את התשובה הנכונה
ב־א בתלוש ההשתתפות.
שלח את פתרונן לפי הכתובת המצוינת בתלוש לא יאוחר
מיום  23.2.73וציין על המעטפה חידון "זהה אותי" מס.12 .
בין הפותרים תערן הגרלת פרסים:
 4הפרס הראשון  250ל"י באחד מחשגונטזנ חסכון
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^  20ספרים — מתנת ספרית מעריג.

^

© ל ם פ ר ע מ ' 2ם ב ל וח מע!'2
!
 w i n F I S Hב13ל
©. .

@

1

ES2EEEEEI

c

'0
"

©

©

יי

®
©
©
©
@
®
®

ל"י מתנת מעריב .סה"כ  500ל"י.
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זה עוד לא ה3ל1

כל הקוראים המשתתפים ב"משחק לוח מעריב" יוכנסו
אוטומטית ?!הגר^ת ה3רסיפ הגדולה שתערן בתופ
המבצע.
הפרס הראשי :מכונית סימקה  1100דגמ  1973פולל
מיסים ,תוגרל רק בין המשתתפים שפרסמו מודעה באח
מעריב בתקופת המבצע .שאר מאות הפרסים יוגרלו בין
כל הקוראים המשתתפים בחידון )רשימת הפרסים ראה
בעמוד •.(44
השתתף ב"משחק לוח מעריב" הנותן לך סיכוי לזכות
בפרסים יקרי ערך.
פרסם מודעה בלוח מעריב על־טנת להשתתף בהגרלת
הפרס הגדול ולהכפיל זכיתך בפרס הכספי.
חידון " זהה אותי" מס'  13יופיע בגליון "מעריב" ביום
שלישי הקרוב .20.2.73
ההגרלה תיערך בפיקוחו של משרד רואי החשבון של

מעריב•

עובדי מעריב ,עובדי פרסום דחף ובני משפחותיהם אינם
רשאים להשתתף במבצע.
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אם אתה משתתף בחידון וגם פרסמת מודעה בלוח מעריב
בשבוע שבין  ,22.2.73—16.2.73הפרס הכספי שלך יוכפל 1
מלא בקפדנות אחרי כל ההוראות בתלוש ההשתתפות.
אם פרסמת מודעה ב" לוח מעריב" גזור מודעתן ,ציין
תאריך הופעתה ומקום מסירתה לפרסום וצרף אותה לתלוש
כמסומן.
זכית בפרס הכספי וגמ פרסמת גלוח ,תקבל אמ
הפרס של  250ל"י מתנת בנק ?*יסדןונט ועוד 250
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• לכבוד חצי היובל עול מעד>ב @I

בהרצליה ! 2Vשיכו! דרום 4/6
רים  160,000ל"י" .דור זחב",
לראות בערב ,981698 ,עד ה?
רחוב פוקולוב  10הרצליה.
צהרים.
הומו ,החלה המכירה דירות בנוח
 .פפפלי ,4י 2מהודרת ק"ד טע•
 4חדרים ?ותפוס מלא ' ,נוחיות
לית .135.000 .מל.417382 .
כשולח ברחוב שלום עליכם ,אחים
כפת-יפ ,רחוב ארלווורוב 3/2
דוידו,־ ,טלפו; .37030
 !1Aהדדיפ ?מכיוה.f';?y ,
ש.ל.נ .חברה לבני; בע"מ ,סוסו־
למכירה בית  2wחדרים לוקסוס
קוב  77חולו; ,מנה במקומות
0
עם מנרש בערר  400פט"ר ,םבי•
שונים בעיד לכניטה י מיידית וב-
 2חדריפ  +חול מואר ארונות בת עירית בני בדק —150.000.
שלבי נמר —3 ,ני; 4—3חדרים,
@
כניה מעולת ,תנאי תשלומ נוחים .כמרכז רמת נן ברהוב שקט קיר ומרפסות פנודות בפביבת ל"' בניפה מידית .מלפוו 782903
הדר וחצי עם הול פינת אובל "שביט".
.760192חדרים ?' •?+הו?  ' 2V,היריב ברמת־אביב מבדלת ! באילת למכירת דירת  3חדרים @
:הרצייה "דירות מפוארות עפ
לפ -ומרפסת סנורת גדולה .. .ארונות' ברמת •נו 2
•
~ מרפסת פגודה טלי  .417797כשכונה ד' ההרשה .טלפיז בח־
הפקה 4M ,הדרים  150ממ"ר.
קיר .הכניסה — מיידית.
לטל־ מרווחת עפ
אפשרות להוספת כרמת גו  2%ד ?1,רש"י  !8גוה  ,03-946236בכית ® .03-946033
נות "תהילה" ,פוקולוב  73הרצליה פ; 03-234627 :בי! השעות 3.00
.786667
גבוה.
פדטר
טלי ?771219 ,771219
כניסה ב' ק"ר ?794413
 3חיריפ ,ק"א ,בשכון גיורא,
— .6.00
:גפטתייה' דירת  2מקסימה
פפתח־תלוח דירח « 2חזית גבעת שמואל 759548 ,בערב — ©
פאר,
בהרצליה למכירה דירות
כצפון ת"א
פרט לשבת.
דירת  1Hקוטת מרכזי ושקט ,חניתה ) 18מקק"ל( רחובי
 3חדרים מרווהיפ ,תחבווד ,נוהה ,גג להוית .240342
מלוא.
 ?906793ההסתדרות  12מעמו י — כרחובות למבירה דירה  3הד© -
"
במחירים ההל מ־ 79,500ל"י.
"דור  :רמת־נן דירה יפה  + 1>,iפחויון 2.ח'  +פ.א .ק"נ .מל.
ו הב" רהוב פוקולוב  ,10הרצליה.
 +פ"א מוארת ,רים גז מרכזי ,מים חמים מר-
טלי © .
הול הזית מלפו; .795903
 2>,4גיויה
.858532
בת־יס ,עוויאל  ,9עלו! כזי ,מעלית ,נווי מרשים,
ככני-גרכ — למכירה דירות
מרכז
,953218
2
דירת
?מגירת
פהזימנות
+
בנות  3חדריט ברחוב הרצל ) 56הנש ,המדור געמוד (6
אחח"צ .868977
פ"א  ,40,000הולוז דחי החי"פ
טלפונים  442935 — 231804ו בשעות
כצפון ת"א מרווחת
פפפיי  2Wכמעט חדשח
.16
ק"נ  +פ"א ק"נ.256694 ,פלה  +ב ©
היום — במקום.
הפקה ,גז מוכוי מעלית והניח
נ•
מצוינת
חדרים
2
בחולון
3
יראון,
כ!5
חדרים
 +פ"א,
 128,000לירוח .לטלפן .449276
•בחולון דירו ־ .מפוארות  ,4 ,3י
.441663
>דד
השקפטרנו
)פנטהאו! ( חרדים .פרמיפ חכרת
4ז 2בנאות אפ?ה ק"ד רחימ ארו! קיר נגיפה מיידית ,טל'
,750757
ש.א.פ .בע"מ סוקולוב  64חולה2 .
יפים ,תל־הי  31ר" :בצפון  2חדרים  sמרפפות לחדר שינח T78316
טרפ ו; .848447
מי 13.00בקרמ;.
גדג ._ ,טלםה _^49766
בקומה ב'  110,000דירה חדשה כת שלושח חדרים
 2Hמדווחת
ככת־יב  , 3—2>'jחדרים כניםה  2חדריה קומה די ,מעלית 2 ,הדריפ חזית  +הול ברמת? טרוטפלדוד  32/9פינה פינפקר ברמח־גן ,למפירה מיידית ,מל' !
:
.419414
פברואר  ,'73אז! .־ נהדר רחוב בטשרניחונסקי  85,000ל"י ~ מ עוזיאל  24מחלב .741655
•ai'ff
פ?
nsvs
,58522
 3חדרים -־? פ"א וארונות מט© -
שרת  ,19במחיר ותנאי תשלום .615485
דירת  2הדדים חזית ק"נ בנב־ גישל"צ  + 2;4פינת
נוחים משכנתא גדולת אפשרית.
אוכל בח
"רז" ,חברה לבני; שד' חעצמ־ כנפעתייפ ,רה' הטדי  2חד -עתיים רחל  10ליי .257551
.31603מרכז יד א;ידו © — 232807
הדשה יפה קומה כ' כניסה
,
רים 3 ,כווני אוויר 3 ,מרפסות  2גדוייפ ויפים במרכז תל־אביב מיידית טל' בשעות ־ערב וג'
 4—7 864242 ,47 ,", .Xאה"-צ?
טלפון .7.35535
דירת  4־דרים קומה אי ® +
שמייסד ,הקוננרם .824564 .10
שבת .750837 ,36843
».ו.ט.ל .חבר־ לבני; והשקעות
פחה-תקו־ — מעלית' דוד ־מלד  20נתניה,
בע"מ מציעה למכירה דיר־ת שני חדרים מרפסת הול ארו! שני וזיריפ  +הול במרכז רמת• 2>,4
44
ו
ו
ויפפ
ו
; ©
כל
?נשה
קופולוביץ,
'ומ.
כניסה נ' פ"נשט"ו 0י.20—15
מרווחות ?מפוארות :הרצליה ק-ד  47,000ביצרו!  44/7ט־ 5.00נו _ בהזד0נות .טלפי; 08ו.7°0
;,
ק"נ טדכפ תשמד כפיית דירת פאר  4חדדיפ.
דהוב הרב קוק  3H• ,56הדרים נאה1
מרבזייפ © j
בנבעת דמכ פ  2נדזלים  2H +מרללהת
אה"-צ הפקה ,פיפ המים וגז
בכני־כדק דה' ביאליק פינת  2במרכז חולו! קופה ד' — רול נדי?  +תוספות .חגה נאיפ  53בת־ים 862087
!
—
טלפון
אפשרי
הלקי
רהוט
©
טדוטפידוד  3חדרים תנאים נו -טלפו; .57,000 849146
סגש  ,14עינכ ,בשבתי ובעוביט.
בעבודה טלפון  50041-2שולה ,ו בערב הכניפה הוד  20חודש.913767 .
*.
חים לפנות במקום בשעות ה־ כפרדסיכין  2חדרים ק''א ,ע"ע
פפת־יפ ! 2vקומה ו' בלםוד
עבורה או טלפו; .785147
כערב 11 .כראשון לציון מירי  3%נדוליפ 'י
הול גדול .782555
 2חדריפ ק"ב  +הול  4מרפפות כניסה א' נדו נר —
ע"ע דרור אי: 14/ויברנ.
מרתון אמרי?ה דירות מציעה דירת  2חדרים אדפיהכהן בג כסביבת נכר די.ונגמ».288361 .
®
למכירה
מרכז
לציון
בראשון
?מכירה דירות פאר בנות !2V
 ,3ישראל מפלנ»  ,17דיד־
בערב.
248614
טלפון
טואר
הו?
+
2
דירת
נו
בימת
2H
.947523חדדיפ טלפי! ? 6 — 945381יד קרית שלום ,ת"א © .75.000
—  5חרדים בכל אזורי וזבניה  2מרווחיפ ק" ג ו'בוטינםקי + ,ארון קיר טלפון  747806ב•
בחולון .מרתון
למכייה דירח :ת שלושה
אמריקה ,סוסו־ ליד כיבד המדינה —» ,100,000.עות אחה"צ.
בפת־יפ כמרכז + 2>,4
לו 51 :חולוו ,טלי .854242
חד ©
הול דים לוקפום ארונות ,מים המיט
.227047
דידה שני חדרים ועוד ,בסביבה גדיל? פינוי מירי  .869173י
ללא ונלדיפ! ברעננה דירות 3
והסקה ,קומה ש נ י ה ? ח ז י ת ברחוב !
.781084
טלפון
מעולה
© :
חדרים החל מ־" .75,00דידוו־רי־ ליד כבר טלכי־ישדאל + 2
ברמת-נן  2wמרווהיפ ,ק"נ ,ליד פייבל מלבו; ?363074
דוה" ,א־זזד!  ,100דעננה — ,ארונות ק"נ ,חוית — 267494 .בחולון —  2הדריפ ?ו• הו? עלית .משעה ?737735 ,15.00
ייי הל!פטי  3מדווחים ק"נ ו
.
אהה"צ.
"0 75ר »ן"נ  834838דניאל.
.927541
,
פפתה־תסוה ,ההסתדרות 4 ,13י 2ק"נ  ., 120,000ישראדוול" ,טלי :
?
נ•
:שיכון דן בדח' בודפשט  ,10 ,פיון והדר ?< שינת עבודה פר דירה  2הרדים והו? מואר
חדרימ 904542 ,לא בש בת.
.55423
®
בונים
דירות מפוארות בנות טר נחזית נר כ ובבא 39302 30ג רמת־אבינ « 055—2260משעה — פצפוו ת"א 2;4 ,חדריפ ק"ק כצפון ת"א כלו! -ן -ג חדרים :
 5 — 4} i־דדים כבניו "  2 f tשחורי.
.16,00
; ©
)לדיור או למשרד( —  92,000ע"ע חזית .240342
קומות במקום עד שעה  1או כהזדמנות למכירה דירת בת  aדירת  2חדרים במרכז מסחרי ל" י .03—446467
פגפטתייפ ג הדרים מפוארים ® ,
חדר
לכנות
אפשרות
עפ
הדרים
?טלפ; .449454
 87ח"א ל",נ פילופו!' נשכת
פ"א נפרדת ע"ע חימום אדו־ י
נוסף בשינו; דתי בקרית שלום כ?
"כדירות גינדי" דירות רווחה ת"א  45.000ל"י להתקשר גשעות אחה"צ .י
היופ וכל יופ אחדי ) 3.00המימן• המדור געמוד  (6נות קיר חניה 263981 .אחרי ®
בנית  4חדריפ בבני! בן 8
י
 16.0cובשבת.
דירות בלבד ,במקופ היפה ב־ הערב .222692
פזכיון-י)! ל-ג דירת קוטנ י יפה י
עיר נינדי" הרצל  59דאשל"צ .למכירה דירת ג 'חדרים והול )הנזשד י הנודור כענזוד (6
"
) 4חדרים( .063—99528
בתי-אביב דחי פוקולוב  3 13במרכז רמודנ; רהיטים משומ-
חדרים ק"® ,:
— ' 4הדדים סופר לוקסוס כני־ שים וצקדד "אמקוד" .לפנות:
ככפי-פכא — דירה נאה ומרוו -כרמת־אכיכ 4ו4
פה דצמבר  1973תנאי תשלופ .mm
חת  3>,iמדריפ מי!,ס שקט ו -הפתח ,פעיית 240,!x» ,י" • —
יפה .רה,י נ ירושלים  ,2כניסה תתפנה בסוף השנה  417701נ?:
נוהים ביותר רו ,הברה לבני; :הולון דירח ב הדריפ  56מטר
ערב.
שד' העצמאות 47 .כת־ים — ,חזית דרומית  6500קומח די 2ya .חיייפ בנמר בניה בהז -ב' ,קומה ג' ,כץ.
,
יבנה  21טי 842147 .בלי טתור
 864242מ !— 7אהה"צ.
דמנות :הברת ,שלפ" בלפיד  46פי"ג לחזית  3גדולים  3מרפ• ברעננה ,ארבעה  +פ"א ,נמר ,
בת-ים? ,
בראשוו-לציו! בים.
מות אמצעית .הרוא"ת  ,116הדר כני-ת בעוי כחודשיים די370־; 02
.,טוני"
דירות
מנהר דירות ,לוקסוס מלא ,תנ־ למכירה' דירה בר 2 ,חדרים .עפ  25iמרווחת קופה שיי*יח ,מע -ברחובות  3חדריפ במרכו .טלפו! פיט לשכת.
אים נוחים ,ראשל"צ רוטשילד בל הנוהיור ,ברחוב פדות  17לית ,הסקה ,ארונות קיר —  WJB 7.09—li.OO'a,i.oo—s .m'o 955080רידד 3 ,חדדיפ ?" א י
 ,40קומח א' טלפונים  ,941554 :ידיאליהו מושיוב מל .31493 ..פיגלובי' •,אהדות־תענודה  22גני
ע"ע  +פ"א מדפסת גדולה  125י
 3חדרים על עמודים ,חדשה,
י
עתיים טלי .36510
.־
.941369
הסקה ברה' שקט ליד מ"ר  177,000טלפיו ?444984
למכירה  2הדרים גדוליפ הוית
מעלית,
עציוו־נשר־י נע"מ מציעים ל -מדפסת גדולה טלפיו .769411
בגביי  3בנידל  3Vaע"ע —
דירה «/י 2הדר י פ ברהובות קו -ג! מאיר  150,000ל"י.613485 ,
פה ד'
מכירה דירות מפוארות בנות
•
הוי ת טל»ו» 1נ 952אח־ למכירה באבו־גבירו? ג חדרים מפוארת .289333 ,446903
2
דירת
פגפעתייפ
יפים,
חדדיט
די  ,17.00י
י ®
\
 4—3הדרים בדמת־השרו; רחוב
כ־ הזל• ,מדפסות פגודות ,קומה ני.
 120מ"ר"? 200.000 ,י .טלפון :למפירה דירת  3הדדי שינת. ,
אופישקיז  ,29לפנות במקופ
הפקד ,טיפ חמים זנו מרכזי,
— )אפשרות לט5פח<? .התקשד פ־
פדשדגן ?צעירים .268822 + v, + 2
טלפ?; ®
שעות העבודה או טלפונית
פ"א ק"נ ',פינוי שנה .799212
יום ראשו!.734488 :
דירת  3חדרים בר,־ ',זדונכל מעלית ,כניפה מידית
;416455
2y,
פרמת-גן
8630גי
ומסודרת
גדולה
®
ליד
הזית
דרים
ח
2
פתזז־תמוה
ו
:
ק"ד עפ טלפו! .לפנות בשעות
למכירה
רומורגר-רוטמנש מציע
9
ז
יכי
בורשטי!
אוכל
פינת
+
.918333
דון
הש
ה
דירות »אר בי"
בכבלי יירה נהדרת ג חדריה
העבודה .623757
בהרצליה ה צעירה
)»"י ארלווורוכ-לאן( לא בשבת.
 2חדרים ק' ב' הכקה גדולים לטלפ; .442557
חדרים
2
כת
דירה
בהרצליה
+
ה-
וקוטג י
הלון
כל
הדרים,
4—5
יס
:־ומים המים  2ארונות קיר •ו• :מה פריטים  2>,iבמו  ,3מפוארת ,מרכז
בת -גז ,חניח ,בבבלי .150.000 ,בחל? למכירה בראשל"צ 3 ,חדרים" ©
שבלולים  :הכיה
ים כמעט חדשה ,קומה ד' —
פזקולוכ  wהרצליה שנשארים בדירה
מרכז"פ,
שי:ז1י דרופ אפשרי מרוהטת ,טלפו;  ,874431אביב  .170.000ק' ג' חסקה בלי חדשה  +ארונות לכניסה ב־ו־
ליה,
א
יפהת
מ"
הרצ
13/7
י 1L'13י
מעלית  .150,000בגבעתיים ? 90.000י ,946080
.981460
י
במו; עלון וחדר שינת .ח"ג בלי פרמת-גן סביבת קולנוע
"
ק"א ,קליי;" ,קפפ" "כרםלית" אלנבי  — 122טלי ברעננה  4חדרים •ו• נ :בבנ•
מ לאי מונכל של מערביי
" 214 2?<8?.דדים.
עליה .614813
חודרת חיץ ,מנוע דיזל ,במחיר מעלית .רה' קל" ינל יא !-־_*
יח  " 115,000ישדארויל" i ?554M
 5,400ל"י .וילרוס" ,הד  2חדריפ באדלוזרוב"  "144חי־ ראשונה  ,3אוטובוס  ,30תהנה
כהזדמנות  4חדריפ כמגרש
קומה בצפון ת"א דירת  3יחיכ שקט יי e
שפייה .נשכת כ? היופ,
קיש; שלת"א ,טלי "
אביב דירה  11קדגולה.
.829335
צל 105
 500מ"ר ,אפשרות ?בניה
קייב חזית — .244051
'? ככפיי דילת 1י 2במקזפ פרכ־
נוספת ?יד דה' חיל השריה ,בנ"וה רפ'י,ו ב חיריס חדשה ; &
הליין רחובות מקוד הדירות ה־  :גכעתייפ  2גדולים ותול. ,אר1
שמעוני,
,11
הזוהר
זי
אהה"צ.
120,000
ל"י.615485 .
גדול ,־בטוח והטוב ביותר .חדי -גות
קיר ,ק"נ פרטר ,שיגקיו  .39ברחובות  2',4ק"ד תר"! » ,בתי־גניפ גבעתיים ,פלו! גדול ס ייג — 190,000 ,ע"י נ־ד ,רסקו ^ j
רות חטובות כיותר בעיר במחי־
"
 3חדרים ק.ק .פיגתית  +גינה
ריפ ותנאיפ נוחים .קלרי! וו פיר -פגפעתייפ שינק'; ,דירת  2חד•  951812בהן לא בשבת.
 .2 +פינוי נדצפבר .לצלצל  60מט"ר  6,000 4• 60,000מי:־
%
מה עם שם .רכוש דירתד בחברה דים גדולים חזיה ק .ג' להתקשר  2%נדוליט בפרדס כי) הדשה.747312 ,
ינתא )כניכה מיידית( ,.מגז" [
.726821
עפ שפ ואל חשים בפפד על קד:
טלפון. 793717 :משפחת
ציחיד 3 .חדייפ  +פ"א ,גו מרמי רמת חשדו; פוקנלוב © • — 44
הצבי.
כ:זד ,אכיביפ נהזדמנזת לונ? כצפזז « 2חדרים ק"ב ,הפ־ ארונות קיר ,טפטים .פיקודה,771787 ,
:צהלה למכירה בבני!  4דירות .נפיעח  2 ,73,000חדריפ ומדפסת קה מרנוית ,מיפ המיט ,ט?' רטבפ  17גבעתיים טל'  824048פהולון ,נבעת הפרחים; ,איזו•־ Q j
בעבודה.
דירות פאר בנות  4הדרים .טלפוז גדולה פרט.־ .למהירי חחלטח — .226179
וילות דיי-ת־רווחה  3חרדים ,ן
.416895
.776312
פתי-גנים  /נבעתייפ ,נ'.י 8«)2דירת גג מיוחדת נצפה 3 ,במחירים קבועים בלתי צמ-דים ו
:הזדמנות ו בבת־ים 3 .חדרים" ,ירח נח  2חדרים מקום שקט ,טט"ר( + ,חימום וארונות — חדריפ.140,000.~ 237618 .
a
)בקרבת בית הולים — מתאים ו
 3*4חדריה קומח ני ,חרשח לסגל רפואי(- .רכסו" תל־א ביב " Iי
חדשה ,לכניםח מ"דית ,ק"ד .לי? כ"פ שינו; דגניח  ,9/2טל' .744063 — 110,000 923122
"
 ".שדוזת דשיגמ־  + 32,0m 11.m-tf.oo 13.00—7.00בכיי  2;iחדדיפ ק" נ ,לחזית ביהוד־ המכני 150,000 .ל"'  ,הר פיני  ,1מל.
;יבקר—פ";בד-
 ?*22322ה« I -
 6,500משכנתא.
 ,בפתח.-ת!5וה דירה לו"קסופ 3
אות •871949 ,79
י
.615485
 +מעליה 414433 ,כערב.
~
'
נ'.י 2ימפייה ,משפחה פורטר ,פמטוז אפיה קופח  3 ,12מפו -דים מחסו ::פי־ .918866
:הרצליה דירוור" 4חרדים מפו' הזדמנות בבת-יפ!  2הדדים +
ארים ,הפקה ,חרותים בפוליפ .פ"א ,טפטים וארי! קיר .טלפון חביל"וייפ  44רמת־גז )קרית-נ!( ארים — . .155,000.ישדאדוו?"
)המשר כעמוד הכא(
I
3M11
.11.00— l i t 1
?I6483B
.72034O
"

^
1

?

Q

®

;לדי* דירות מציע־ יך בבת
'ם פבהד דירות ".־לא היה בגוי
־ו .דירות בבל נירי ובבל מחיר,
נקלר'! דירות בבת־יפ תמצא דיי
ר־ המתאימה לד .אל תקנה
יירד ,לפני " :נכנעת ?קלוי; די־
_
דוד ,כת 'פ רוטשילד .32
:ראשון לציון קנה רירה מה-
מקור — הננס לדק לי! הרצל 61
?? דק?•"!,
ברחובות תבחר בדירות צבר3 .
הדריפ ט־ 3;4 ,59.000טי;80.000
 4מ־ 4% ; 85.000מ־5 ;120.000
נד ; 140.000בית הפו עלים _ .7
לטובתד!!! לפני קנותד דירה
בקר ב"דיוות גינר•" המבהר
הנמל בעיר .הרצל » 5ראשיו
ל ציו;.
כמללול מציעים שפע דירות
 2 ,2V4 ,3 ,3U ,4דירות נל
"
קראחה .873632 46
:הרצייה למכירה רידוד .בנות
 3M — 2ר 4חדרים .לפנות טלפו!
.7M5J1
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BMMBMWMBHBMBas^™™BM
צי 8גכוקר.עי  6הערב
^* 1ו»8י^ו8ג
»וץי »'לן>?  ct»aו? ו ל »* _ .ז»"י ,
"^?,ao «— w>hl «nm>'>aiys
)המשר מהעמוד הקורם(
 + 8פ"א ק"ב פינתית ,חזית,
נז־טדבזי ,מים חמים ,ארונות,
 88000ננגח  21יו" אליחו דאוננ'
נ? חיים.
בצהלה דירח חדשה בת  tחד?
דים .253440
בכבלי  3חדרים ,טעלית —
 160,000לירית ,טלפיו ,237470
פחולוו תל־גבורים  3חדרים
ק"נ חוית טלפי! .845711
פנטהאוז  344חדרים חדש ,מע-
לית ,חניה ,חיטים מרבוי ,םני•
נח טובח —.441996 ,190,000.
 344מרווחת  60מדרגות ,חד-
שת יתורו! המכבי — ^4£0an
,34515
הילוו מרגו שקט  + 3פ"א3 ,
מרפפות ,ארונות מע?יח ,פיט
חטים טדנז"ם טלי ,847228
ברפת-אילן  3חדרים 170,000
ל"י  743566אחרי ?14
למכירה  3חדריט טטואריט
טיניי  6חידשיט בבת־ימ בן•
ציוו ישראל  11רומנברנ בל
יים םי 18בשבת ב? חיים.
בחולון ג ?הדרים טשינללח טםי•
רת יי לי הנקי!  86צלח .854109
בחולון נהזדטנוח בניטה טי•
ד ית — 54,000.משננתא אפשרית
עד  10.000ההסתדרית  203דירה
ד בניפוז  3בל יום 13.30—21
בשבת עד .18
בחילול למכירה דירת » חדדיפ
קימפלט טל' .841125
כנוה רפלו ,רטת השרון נות•
רו מספר דירות בבית רג־קוט?
תי ההולד ונבנה טירג השבלו-
לים הזדרזו ?קבל פרטים , :רפ•
הקורט זונת "רסקו" תל־אביג
הר־סיני  ,1טל' .622222
כרמת-יופף דחוף  + 3פינת
אוכל ק"ד פינוי טיייי^68402 .
.871976
כצפון ת"א דירת לו קסוס בת
שנה 4 ,חדריפ 2 ,חדרי אטבט־
יזת ,בידה ,בניסח מיידית— ,
"? 205,000י .אננלדסכסוו ת?•
אבי ב טל' .242341
 344כבכלי ,הניה צמודת ,מע-
לית ,הסקה ונז טרכזיימ ,רה'
הזוהר  45וירח  20—17 8פרט
?שבת.
כת"א 444 ,חדרים מרווחים3 ,
כיווני אוייר ,ארינות קיר ,ק"נ,
מקום שקט וקרוב למרכז —
) 16—18 223691לא בשנת(.
בכת-יפ דירת  344טפוארת ק"ד
 +מעלית ?057—97157 ,863776
כצפון ת"א ,פלוז ,ט"א 2 ,הד-
רי שינה ,מפואר מאד ,כמעט
הדש ארונות הפקה ,טעליח,
:זים חמים ,טל' .241471 ,241920
בתולין  3תדרים בכית  4דיי?
ריפ קיי ב שפירק  ,7ע"» חהפתז"
רוח  140איכיננר.
 4חדרים בבניה נבו? ב"ב ר"נ
ח0וט זשיפוריט"? 170,000 ,י,
בניטה בעוד חודש ,מתאים •J
דת"ט 0ל' .788447 ,249546
כבודים דידח בת  3חדרינ
מריוחת על עטודיט חזית נרחונ
בלפיד  ,42במחיר "> 110,000י ,
?טלפן .866973
 3כמרכז חולון ,850027 ,נש בח
מי 11—8ונל השנוע מ י,20
במרכז ננעת"ט דירת  3הד-
רים  +פ"א טרנוליו התסתד?
רות .747969 ,5
בחולון ,נאות־רחל . 4תדריפ ל-
נעל טעפ טוב  200,000טלפון
.847268
בת ל אביב ,בניש הט"סיפ,
טיל רמודח! ,דירות־רוותה 4
חדריט ננתיט רני-קוטות בבי-
צוע טעולה" .רסקו" ת"א ,תר־
פיני  ,1טל' .622222
בצפון ת"א & 3חדריט נח-
ליט נטייהד נניסה ניולי —
 150,00cל" י .אננלי פנסיו ת"א
טלי .242341
:בני-כרל דירה הדשה נטרכז ה•
עיר  3תדריט  +טינת אובל עט
ג? ד2',נ?ל?יפ .ט?' «? 7497נק'ע
«ת דוד 37853 .לנקש את ארנת?
כדמת-נן ,נסנינת אנא ה?? ,די-
רת  344הדרים ,ק"נ? .ט?טו נערב
?733773
למכירה  3חדריפ ?וקסום ,אפשרי
עם רהזט .יהודה הנשיא 37א'
בני־נרק ,רטת-נ! ,פשעה 2-8
אהה"צ.
.
כפת-ים דירות מרווהות תכנו!
מעולת בנות  3ד 4חדריט באיזור
שקט? .פגות :ט .ז .חברה ?הנדסה
ו בני! נע"מ ,ט?פ1ו ?220939
כנאות-רהל? ,טנירח רירח  3חד•
ריפ ופינת עבודה .ריחוט מלא.
פנוי חוד שגה .טלפו!  847724מ־
 8.00ער  13.00ומ !7.00-עד ?20.00
 3לחזית נדזלד ,ומשופרת נפתח־
חקור .,אודבד ,בד-כוננא •31
ברמת השרון שיגון טזרתי 3
תרריט קיי ב  60ממ"ר + 45000
 15000משכנתא —  244חדריפ
במרכז  70טט"ר , .72,000טנו"
.774746
.
:
הזדמנות זזנזת צעירים ו! ברא•
שיו ?ציי! — רטת אליחו  3חד•
דים מרוהטים לטבירח — תש?•1
מים לסידור .טל.948465 .
כרחובות  3חדרים בשיכון מל•
צי!  973501אורי שדח פ—8.00-
?16.00
.
ברמת-גן דירה  3חדרים ,ע"ע,
ש לישח ביוני אויר טל720383 .
מ.14.00—12.00-
כהזדמנות כחולו!  4חדרים ט"א,
ק"ד מעלית טל.844288 .
למכירה דירה חדשה  3חדריט
בכניסה לצהלת לפנית לדירח 6
דת' ענתות  27נני צהלה ני!
השעות?17.00—21.00 :
גיד אליהו ליד הסופרמרקט 3
תדדיט ק"ד ,פלד ,הנצתו! .63
ברעננה פנינה נפדית נניז 4
רירית  4חדרים  140ממ"ד שדו־
תיפ בפוליפ לוקסוס מלא " טנ"1
.774746
בצפון בסביבה שקמת ,דירות
 3—5—6—7חדריפ ופנטהאוזים.
בהצעות שונות .דוד הפלד 9
.זהבי" .265484
בחילוו ?מכירה  3ק"ד? .הת-
קשר מיום ראשו! בשעות 15—20
ט?.850318 .
שלושה חדרים  +פינת אזכ?
ברמת-נ! קומת קרקע נבוהת +
אפשרות בניה .מסירת מיידית.
?דתייפ ב?בד 611941 .יעקב —
.9—16
כתל־אכיפ  344טםואויפ ?וינ?
פקי — צ'?נוכ ?משרד  /למנו?
דים — .252947
למכירה  3הדריפ "? 77,000י:
 4תדריפ "? 88,000י'  ,בניסה
מיידית ב רחובות .אננ?ו פכסוו,
רח' הרצל  ,208רחובות ,ט?,
?950134
בהזדמנות נ הדריפ הדשה -
דרר הנצתו!  63ת" א ,אביב,
 2חדדי שינה ,תדר ארונות ז•
טלו! בצטו! ת"א .448610
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 3מרווחת מפר ,הרצוג,
בני-ברק נכי? רמת-נן.
בנכעתייפ  3חדרים  +פ.א+ ,
ארונות קיר .ויפרמו ,ההסתדרות
 31טלי  743430בשעית הערב.
כמרכז ח"א דירה  3חדרים מרוו־
הים בהזדמנות יוצאת מהכלל +
ארון קיר 3 ,ביווני אויר ,בלי
תיוור .רק  .82,000ביום טל' 824554
נערב  ,822338שמעוני ?
למכירה דירה הדשה  4חדרים
בסביבת טרנוית נדמת-נז .משדד
לב ,ביאליק  30רטת-נ! ,מלטי!
?721813
בגבעתיים שקט יטרנזי  3חדרים
טריוחיפ  +חול גדול  +פ.א.
חרר שינת מרוהט  +הפקת .נל
יופ אתרי  .16.00בשבת ג? היום
נידח!  ,35צור.
 3חרדים נחליט והו? מרב! פ"ח
ק .נ' ע.ע 916807 .לא-בשנת.
כרמת השרון נפרני ,דתו ב סד
קולוב דירת ג חדריט ק"א ,ע"ע
.777223
כליראון דיות  3הדרים ננית
טורי  +נינה ,אפשרות לתוספת
קומה .מלפו!  758381מ.20-
בהרצליה נטרנז  3חדרים  +פ"א
הדשה ,להזית .הנייח.735465 .
דירה בת  3חדרים  +הו? זפינת
אינ? קופח ע? עםידיט .אבד
גבירי? נצח ישראל ,טלפיו .266431
ר"ג  344באיינשטייז ק"נ ,טפטיפ
אתנית קיר ,חרפינח צבעונית.
טלי  766226אתת"צ.
בחולון נחזדטנית  3חדרים חדשה
מיסה טיידית.33356 .
ר"ג —  ,3ק"נ ,מעלית ,נז ,טיט
חטים וטלפיו מרנז"מ.737636 .
בדיג  3חדרים ק" ב ,התקוח ,9
טלפון .798030
בגת־יפ דירות  3חדריפ בגודל
רירית  344חדרים לכניסה תור
חידשייפ י־ 6חירשים .נרהוב ה-
נביאים  49במחירים יבתנאים
מיוחדים .משננתאות מונדליח.
?יניבקר—ט" נברנ שרדית חעצ־
מאות  79בת-יט.871949 .
בגבעתיים ת?ינניט  3מפוארת,
ארי נית קיר ותוספות.744383 .
בחולון ,דירות  4 ,3חדריט ,ב-
רח' ה חחיח ורח' הופ"! ,בניח
לוקסוס ,כניסה טיידית .טאו־
לוו ,טלפון .845264
בר"נ גכעתייפ ,4 ,344 ,3 ,חד־
שת ויד שניה ,הסקת ,תניח,
"אקספרס" ,ביאליס  75ר"נ —
?724021

.

גרמת הנשיא  3תדריפ  +ט.א.
פיפורים  ,72.000דת' רזיאל /52א
וירח  53בל »וט פרט לשנת,
בחולון  344מפואריט ברחוב
שקט במרכז ,ארונות ושיכלד
ליפ .פנוי יולי? .859868
גרחיכית  444חדריפ ברח' איזנ•
נרג נ.952369 — 8/
כגכעתיימ ת? נניס דירת 3
הדריפ יפה יטרייחת נרח' חר־
צי נ  ,12יערי.
בבני כרל דירת  4חדריפ ק'ג'
ביה' ? n '11 ,& 'K tunזקפזפ,
נניםח מיידית .פא 1־?ון ,טלפי!
?786191/2
,
במלומ מצויין בבני ברק ג חד?
ריפ ,פינוי חוד שנה. .דור
זהב" בע"פ ,סוקו לוב — 10
הוצ?יה.
 3חדרים ק"נ גיד אליהו —
הגביר חאלמיני  39פינת ?ה־
גרדיח ,פריד ,אהה"צ.
ברמת הנשיא  3חדרים  +פ.א.
 +ארוגות קיר .טלפיו ,854648
הח? מיוט א'.
ליד הבימה דירת ג )חדשח(
 +מעלית  +חסקח — ,180.000
?54063
כרמת־נו  3חדריפ וחו? חזית.
רוקח  41מ לפוז .720709
כגת־יס דירת  3חדריט בנויח
?וקםוס ,בניסח טיידיח ,ברחוב
הרצל .פאן ,!!?-טל' .863395
למכירה התל מ 83.000-ל"י ד י-
רות בכל הגדלים בבניו דב•
קומות ברחובות ,עפ תפקח ומע-
לית .אנגלי־סכטו! ,רה' הרצל
 ,206רחובות ,טל.950134 .
כמרכז חולון דירת ) 3חד-
שה(  +ט.א + .ט.ע,115.000 .
?54063
למכירה בית  4תדרים עפ 3
דונם אדמה  +מתם! בשדה ור•
בירנ.925975 .
 444ברמת יופר  125מ"ר בית
רנ-קומות  4ארונות קיר פינוי
ביולי .מל.861353 .
 344חדרים  +פינת »>נ?,
טטבה רננה ,ארונות קיר מ?־
איט ,חדר שינה מרוהט ,מזנן
אויר ,הפקה ,הניח ,מעלית —
"? 250.000י .רח' ?סי! טלטוז
.268923
כאדלוזורוב בסוף ק.נ .דירת 1
כניסה פנימית — .445790
ככלי  3הדדיס קומה ד' מעלית
 ,150,000טלפון .419781
דירות  3חדריט כל השכלוליט
נניח שנבנת נרה' ניש חלב
 12ת"א לפנות :קבלניט א.
שטר! שילח  8תל-אנינ,
נרי-גירוו טציע  (1 :פנטחאיז,
בבבלי ,קומח ד י ,מעלית244 ,
חדריפ  +חדד נדי? ע? הננ,
הכרחי ?מכור דורש 134,000
?"י (2 .נצטוו תל-אניב ,דירת
 3חדריפ ,ברחוב שקט ,קומת
אי "? 115,000 ,י .אר?וזורוב ,48
תל-אבינ .טל' ,235020 ,234919
?229560
לולפופ בצפון !  3בכ"ט בנו-
במבר "? 180,000י ?התקשר —
.261094
כמעוז אביב ?0וו  +ש נים
 +ם"א  100ט"ר קרוב ?אוני•
ברטיטה —.777344 110,000.
בהרצליה ?מכירה דירח  4חד
ריט " ירב" .932671
;
גליראון דירה  3הדריט פינ•
תית  +טינת אוכ?  +מעלית
 +מים חמים מרכזי ,חמיט
טתחת ?מרצפות נז טרכזי ט?•
טוו .756804
' כפתח-תלוה כהזדמנות  3חד•
'ריט חדשה קומי ,ב' .913028
בנוה רפילו דירת  3חדריט נ?
סביבה נהדרת " ירכ י' .930558
ברמת־יופוי  + 3פ"א ,פינתית
טצוינת פינוי מיידי ט?' —
?86CB5Z

כפתח־תלוה דירה

יפת  3חד

בחילון  3בםוקוליב תוית נ'
ע"ע תנית י תוספות .טל,857969 .
בפתח תליה למכירה דירת 3
הדריס  +פינת אוכל .טלפי!
.913910
בחולון קרית שרת 3 ,חדרים
נשלב בניה .טלפיו ,859812
כרמת השרון דירות פאר 3
 344חדרים ט05.000-נ ל" י, .ורו"
ט?פ?770354 ,776282 |1
למכירה מיידית  3מפוארים מט-
בח נדי? שתי מרפםית פנירוח
במקום טרכוי ושקט 3 ,כויני
אייר וארונות קיר.855765 .
למכירה דירת ?יקסום + 244
 44קייב ,אזור טיב ,רמת נו
.252307
 3חדרים חדשה  +מעלית
חמום מרכזי בדיזננוף )צפו!(
 446641מיום ראשו! )ללא מתיד
כמ!(;
פנטהאוז אקסקלוסיבי  644חד•
דים .245889 M—83675 .460.000
י
כחולין מפרת ע"י קולנוע ניל
.851510 .50000 3

גדמ"פ למפירה במרכז רטת-נו
דירה בת  2חדרים גדולים והול
 +מרפסת סגורה עם ארוז
בקומת פעל העטודיט .טלפי! :
.780413
דירה מפוארת' ג תדרים ב-
רחוב פרישט!  +שרות סלא
להשכרה לחורש אפריל 500
דולר אננלי 0כםו! תל-אביב
טלי .242341
להשביר מידית דירה  + 3ם.
אזכל ק"ב ביזדד' הפיות 946753
משת בלי מתווכים.
להשכיר בדט"פ או בשכ"ח ,נם
למשרד דידה ריקה עט טלפו!
.50349
להשכיר  2הדרים בר"נ ,380
פדיניידר נו .785035
להשכרה דירת סטודיו }יד ה•
יט עט הסקה מרכזית  +טלפו!
לשלושה חודשים  "? 1,200י— .
אנגלו-מכסו! ת"א טלי ?242341
 344חדריט ע"י העיריה מרוהט
חלקית טלפיו ,248064
ליד ככר דיזננוף ,רה' שקט,
דירה ריקה בשכ"ח  244חדרים
 +פ"א ,מרפסת נדולה םנורה,
הו? מואר ,ארונות קיר וטל-
פו! ,למסירה מידית אפשר נם
למשרד ?טלפן .265301
בחולון דירת  3חדרים  450ע" י
משרד הרישוי .טלפיו ,8575S5
גשב"ח  ,2%בצהלה נית־שרת,
פינוי מיידי טלפו! .234912
כדמ"פ דירות מ־60.000—10.000
"לעפ" מקזח 'שואל  8ח"א —
.612725
להשכיר דירה  2הדריפ ריסה
בצפוז ודא ,726927
להשכרה גנבעתייפ  4חדרים,
מיעזפ ר 4גי»גי אזיד; ,זו
מרהיב ואזור מגורים מעולה.
פרטים במלפווז  265992כ? ה־
שכת ובימי הי? בשעות אחה".
כשכ"ח בנבעתייט  3הדריט ,הס•
קה ,חניה טלפון ,614813
דרוש/ה שותף/ה בדירה בצפון
 ,243224 ,250בערב .236173
כדמ"פ  2הדרים קומפלט קיי ב
בבית יפה בטרבז ת"א .622081
 244ברת' האוניברסיטה רפת־
אביב טלפז! .779858
ככת ים דירת  244חדדיפ +
ארי נית קיר טלפיו ?065-55958
בחולוו בשכ"ה דירת פאר 95
פ"ר 3 ,חדרים' ק"א' ע"ע —
.869843 ,259497
 2דירות פאר ,חדשות לחליטי!
בת ל -אביב ?זוג ,טלפי! 623566
 4תדרים ,רהוט תלקי ,שוי?
תיפ כפולים ,ברט? ,רחוב «נ•
מ.03-749645 |1
כנוה אכיביפ דירת  344הו-
רים חדשה בשכ"ח לשנתי יפ —
.797474
.
דירת  4חדרים ?מנורים — •J
טשרר ,אתד־העפ  ,612222 Mי-
,914272
כשכ"ח דידה הדשה ברטת-גו
 4חדריט  +מעלית טיט חמים
מע? עמודים ?פנזת כ? יזט
מלבד שבת ?0פוו .239305
דירה ריקה 4 ,חדרים ,חדשת
לוקסוס בנית הדש במרכז בת־
ים ,ק"א? ,השכרה מידית ?פ־
נות :דייר בניאל עו"ד ,טל'
.220379
בדיזנגו *,דירת חדר ריקח ב?
שכייה טלי  862592בבוקר.
דירת חדר סוטה  'sבדטי־טפ־
תת ,מדפסת סנורח מטנהוז ,ב־
רחוב נזדדיז )ביו נו־יהודה >־
דיזננוף( עט טלפון .וידיר— ,
.622865
 3חדרים נדו?יט בדט"פ בר''נ.
טלי  741342אהה"צ ??א טתייביט.
כהזדמנות חדר נדו? ,טרםםת ,עפ
מטבח ואמבטיה משותפים ,ב־
דט"ט .ביטל ,מאפו  ,19ס"ב .שעות
בקיר  15.30—17.30בימימ שני,
שלישי יחטישי .פדטיט טלי 227841
בוגופולפלי — תיור יירזת זעם־
קיט אלנבי .621159 — 64
פדיזנגיר—לל"ל נדט"פ דירח
 2ח דריט משופצת  39000ל"י.
.263063
במרכז רמת-נו  + 1%ד,ז?
ומרפסית  932203מי.20,00—18,00
ליד מנדל שלופ בדמ"פ דירת
 + 2הו? נהדרת .54063 ?30,000
בבני ברר 3 ,חדריט חדשה —
 788867מהשעה ?) 17.00א ב-
שבת(;
כדמ"פ דירת הדר  +חצר ב־
דרוט ת"א )וגט במרכז ת"א
ק,די( .54063
להשכרה מידית דירת  3חדרים
 +פינת אוכל ברמת אביב ליו
האוניברסיטה .טלפון 84586י.04
כרמת-השרוו חדר גרז? יסמר
דנט או זונ תיירים .770122
בשכ"דו  4 ,344 ,3 ,2מרוהטים
וריקים ,תיור.625050 .
בחולון רחוב הפלט"ח 3% 18
חדרים ,טלפו!  57523מיזם אי.
דירת  3הדרים ,ריקה ,דרד
הטייסים ,טלפי! .02—528664
כשכ"ח  3חדריט בנבעתייפ .טל־

דים  +שיפורים ע"ע ט?פו 1פינים .251756,441988 ,281922

.915765
ככת־ים  4ק"ד ומעלית ,א?י
כהן ד דירח  11רטת־תנשיא,
טידי.
נרינפילד מציע 2 :דירות כ?תי
למכירה בחרצ?יח ב' דירה  3טריהטות של  4הדרים הדשות•
מתאימות גט לטשרד .טלפוניכ
תדרים *.932671 •— 93055
מוזמנים ?תקיפה ארוכה ברה' בני
כהזדמנות  344נח?יפ בסירקי! משה ושפעו! התרפי .לפנות מורי
תל אביב —, .160,000.אדמת יש -נרינטי לד מקרקעין ,הידקו! 106
ת"א ,ט?' .232221
ראל" .611493
כרמת אגיב ברת' תאוניברפי־ כנחלת יצחל בשכ"ח דירת  3חד
טה  3הדרים  +שינייים ק"ד ריט חרשה .טל' —16.00 740138
.412826
.20.00
כשכ"ח  244חדרים בכצנלפז! גני
עתיים עט טלפון? .פנית לאברהט
שינקין  36גבעתיים.

כרמת אכיב דירת  3חדרים
הדשה כניסת מידית.244051 .
 3חדרים פרפר בםניבות זו־
עיויה ,פתאיפ נם למשרד —
.237063
בצפון  + 3טינת אוכל יפת
 3כוונים הניה ?) 447114א
בשנת(.
 3חדרים וחניה ,הזית ,יו"ב,
דני!  35בת־ים מיכאלי פרידה,
דירת .16
כחולין 3 ,תדרים ק"ד65,000 ,
נייפלד ,נאית-רחל תערנת 33
 .22,00—20.00י

בגבעתיים  3חדרים ק"ב בני!
שתי קימות .ז'בוטינסקי  ,29חראל
טלפו! בענידת .280623
למכירה דירה  3חדריט  +חוט'
פות .דתי הדצונ  10בני-ברק ,ר"ף
בהרצליה  3תדרים בבני! ח?
מפואר ביותר .בבניה .בניסה
 12/74טלי  751184בערב .פרט
לשנת.

)המשד המדור בעמוד (6

כרחובות  3%ריקים ?יד מכין
ויצט! .טלפיו .240934
דירת  2ריקה בשכ"ת
טל8י?17—20 ,225772 1
כדמ"מ  2חדרים נדיליפ תחנת
מרכזית אר ליננר ד פידר בשעות
.17—19
להשכיר בשכ"ח  2חדרים ג•
גבעתיים .לפנות טל' .793734
 3וזדריפ  +טלפון ,טיפ הטיפ
ע"י בית ליםין.260335 .
כ אתנר"  5תדרים ל 18-תודשיפ
ק"
ימה  5עם טלפי! ?413474 ,419512
כשכ"ח בצפון ח"א  4חדריט
? וקסוט ריקה.245945 .
 4חדרים למשרד עז"ד טהנדפ
או סלו! ע"י שר' המלר דוד
טלפיו .263612
דירה ריקה ,שלושה וחצי חד•
ריפ ,חדשה ,טול האוניברסיטה
בר-אילו ,להשכיר עד הוף ה-
שנה מהראשו! ?מארס .הפקח
מרכזית וטלפיו ,להתקשר ?757649
כפתח תלות דירת  3נדוליט,
ריקה 918531 .משעת .19.30
 3חדריפ התביר  35ת"א קימה
נ י ,די נדד.611760 ,
כצפון מיידי כשביית דירת 3
 +טלפי! )?מנידים(? .445790
ברמת השרון דירת  444ה דשה
לשנה יחצי.263063 .
כרמת השרון בשררה דירה יפה
נמעט הדשה  3חדרים ק"ג עם
המום 1נו >1להשכרה מיידית טלי
?779406 — 741221
כצפון ,פרטר  2נרוליט  +ט?'
מתאיט לרופא ,טלפון ,413921
בשנת,
כראשל"צ דירת  4חדריט חר-
שה באיזיר טוב אפשרות פרד
ד,טת ,057-3674
;_
בדמי-מפתח במרכז רטת-נ! 3
חדרים ריקים קייב אפשרזת ?קני
?ת ט?פיו ,מ?' .726432
בשכ"ח  50מט"ר ק"ק ט?טי!
וחניח ?טשרד ?בית מלאבד ,ב•
טדכז ת"א .57030 — 764230
בבת־יפ

)הפשר המדור כעמוד (6

כשכ"ח ננת־יפ דירת  2%די־
הוט קיטפלט  +טלפי! +
טלוויזיה  +מכונת כביסת 10
חודש ים? טל' .876004
 3חדריפ מרוהטים וטלפוו ב•
רטת־נ! ?השנרח לטםפר חודשים

.rnm

להשכרה ?תקופות קצרות דירת
פאר .חדשה ,הסקה מרכזית ,מיי
זונ אוו יר ,מעלית ,טלפיו ,סלו!
חזיתי פונה לדיו נניף מרוהטת
ריהוט חדיש ומידרני ,תנור גז,
טלוויזיה ,פדינ' ידד ,מכונת בני•
סח .הטחיר  1,100ד' — 1,000
ד' ?חודש כיל? שדית ט?א
)נקיוז ,פדיגיפ ,מנכות— .(...
אננלדסגסוו ת"א מל' .242341
גשכ"ח דירת  2מרוהטת יטה
 +טלפיו נצפו ז .445790
דירת  2חדרים מרוהטת קומפ•
?ט ,םדינ' ידר ,נז וטלפון .58805
כשכ"ח דירת  144חדרים מרוח?
טיפ הדשה  +ט?פוז בשד' בו-
צית ת"א  233479ט-ל— 9ומ?
.17—14.30
מידי! פנטהאיז  4תדרים +
פ"א ומטבח ,ריהוט ,ט?פו,1
חסקה ,חניה )—,239805 ,(1200.
ררושה שותפה ?דירה  +טלי
בצפון ת"א ,ט?פיו .443937
מעונין בשותפה ?שני חדרים,
הצר וכל הנוהיית .בחילון בתנ•
אים מינים ת"ד  562חולון,
כרחובות דירה מרוהטת  4הר-
רים  +מ?פוו ,ברהוג איזנברג
 ,8מאפרי?.954631 ,
 2חדדימ מוזהטיפ — דיזננזו'
 ,338/9ט?פון  288020ט.14,00-
כתל-נניפ וילה  244תדרים טרד
חטים ?השכרה טלפון.745562.
בצפון  2והו? טרזהטת  +ט?טו1
.446345 ,550
כר"נ בשכ"ה  3מרוהטת מעלית
נז וטיט חטיט ,מרכזי  +טלפון
.747230
דירת  244חדרים מרוהטת ק"ב־
נשנ"ה ,טלפון  286964מ.19—12-
דרושה שותפה דונרת אננלית
?דירת 'שני הדדים נצפו! ת?•
אביב ,טל .נ'ודי  ,03—54012יוט
שישי או יומ ראשיו מ.15.30—8-
כנוה-אכיכיפ נשנ"ח  1חדרים
טרוהטיט קומפלט  +מערבת
סטריאו  +טלפו.ז לטםירח טיי-
דית .לשנות  281188או 410214
חליאביב.
דרושה שותפה ?דירת  2בצ-
פון
ט?פוז ?פגות ?נתיח —
.849758
דירת  3חדרים מרוהטת תרשה,
מעל ית.269743 ,
 344מרוהטת ,ברחוב גורדו!
ח?-אניב ,מלפו!  256518בערב?
כצפון  3מרוהטיט ,גז ,מקרר
וטלפון ,עריו* זזנ צעיר.848453 ,
דרושה שותפה ?דירת  ,2יי־
וננזף — נביאים טלפון .282933
גרמת-השרוו "מרכזי'  + 3טל•
פין  +ריהיט ט?« — 778864
.
נ?י מתוובים.
בחולון בסביבה טובח  3חד-
רים מדוהטים זהניה ?שנה ויד
תר ט?'  825277געדנ חיץ נד
שנתות.
כרחובות בשב"ח  2תדרים 1 +
טלפיו .952546
דירת  4חדרים מרוהטת  +טל•
מוז ?השנרח? ,יד קופת חו?י0
זטנהוף ת"א ,מ?.055-23872 .

:צפון ?השכיר נשכ"ח דירת  13בחולון הדר מרוהט ?יקסום
?ודרים מרוהטת קוטפ?ט ,טל' ?יחיד בסביבה יפה.844763 .
!.5880
בשכ"ח חדר מריהט לוקסוס
 iחדרים מרוהטים נצפה ??א מידיה  4רמת יצחק א?פדיו.
!ו?פו? .1התקשר .240913
כצפון חדר מרוהט נחמד ?־
להשכרה ללא דמי מפתח ,דירות יחידה אצל יחידה .445493
לוקסוס בככר המדינה בת"א ננות חדר מרוהט יפת ?בחור ברמת•
 4ער  6הדריט מרוהטות קומפלט גז  733967גם בשבת.
:ו?ל מזנניט ,טקרר ,טנונת בני-
כר" תכיר ,» ,טלפי; פניט ?rim
?םנות .233131 '?8
ככת-י 8חולון ?השכיר בשנייה
דירת  2הדריט .58305
מול ?תייריט הדר ,שניט ושלו-
פנפיוז ויפמ־השרוו ק!טנ' דן-משפהתי
שה ,לוקסיפ אפשרי
ח?קי/ט?א  +ככיפה אישית  6חדריפ 400 ,ט"ר 330,000
ושאר העבודות ,מתאיט ?בוד''? -י; וילות טרומיות  4—5הר-
דים ו לטשפהח וגט  +י?דים ,דים  400—600מ"ר ,אדמת פר
טית »"? 285,000-י אנגלו פכפוז
טלפי!  441366ודא.
דרושות דירות מרוהטות בנות רטת-השרו! ,פוקילינ  70טל'
 4—3חדרים נת"א .אננלי-פכפוו ,774244
כנוהירפלו,
השרון,
נותרו
תל-אנינ טלי .242341
ימת
בכבלי —  3חדרים ,הסקה ,קוטנ' יס די-טשפתתיים בודדים.
טלפי! תור חודש ,מעלית ,חניה "רסקי" ת? אביב ,הר־טיני ,1
)עד הצי שנה( טלפי!  _,31935טלי .622222
לתיירים ו סוכנות "נת!־«ל" — כדמודנן  544חדרים בדדטשםה•
מציע כל דייר מפואר .וככל ת' סשדרות הנרקיםים  7כניסת
סביבה ?זטו קצו ואדור ,יב5י מריקה  56אהד' רמה.
התרוצצויות ,כל הזמנה תתמלא ללא דפי תווד ו מעונייניט ?ק-
ברייק לרצונכט ,טלפון  441366נית וילה או קוטנ י בהרצליה
נתניה והפנינה בהצעות וצי?
jrri
להשכיר דירת שני הדרים טרו־ ניית ?התקשר טלפון ?745515
בהרצליה פיתות וילת דירה
הטת נרמת-נז .ט?j730790 .
כרחובות  3חדרים פרוהטיפ  •+בזו? ) 223939ט. U9—17-
טלפון כניסת למרץ  958559נ־ ברעננה ?טנירה קוטנ'יט 6
ערג
חרדים  220פ ייר הה? מ־220,000
ברמת-נן ,להשכרה דירת פאר ?"י כניסה תור  15חודש —
 4הדריט ,טלפון ,מכינת כביסה ,אננ לו םכסיו רעננה ,אחיזה 133
מקרר ,טינז אויר הסקת מרכזית טלי .921342
ורהיט מלא.776128 .
דרושות וילות בהרצליה פיתוה
 + 2רהוט וטלפיו ?יד אדלר נווי ים ,כפר שמריהו ?השכרה
טלפון הובבי? לתקופות שונות .אננלו סכטו!
זורוב + 3 .500
הרצליה פיתות טלפון 930261/2
ציון ,265484 ,600
 .חבצלת השרוו? ,יד נתניח ב-
בהרצליה  2הדויט מרוהטים
לתשנרה .כניסת מיידית .פוקו־ קרבת מלון ארבע העונות ,על
חו 1הים — וליד שמורת הטבע:
?זנ  74שוויצר.
וילות דו טפלסיות וקוטנ' יפ
בנוה־אביביפ להשכרה דירת מקםימיט  4י 5-חדרים .תיכנוז ו-
?וקסום טריהטת קומם?ט 3 .הד -בצוע מעילה .שלבים א' דבי
רים קומת ? .10פחות ?שנה .נחטפו ! עתה התחלני בשלב ני.
ט? 412067 ,בשעות .17—21
כדאי ?כפ ?קבל פרטים בהק-
דירה מרוהטת  aהדדים בצפו! דם" .רסקי" י ת"א ,הר סיני ,1
טלפיו .622222
טל?  6•? 258672חדשים?
להשכיר דירה טרוהטת  344באפלה בית טריתט  4חדריפ
להשכיר ? 413067פנה"צ.
חדריט במרכז ר"נ •726942
פדמת-אביב ,בשכ"ח 2 ,חדרים כרמת־גן בית די-משפחתי 4 ,
— מריהטת  412255טי 4—6אחה"צ תדרים עם נינת ומנכח ?טכו?
ברמת-אביב ,ליד האוניברסיטה נית ,טלפון  743225אחה"צ.
בדירת  244מרוהטת מבקשת שי -כרמת השדון ק יטז'  5הדרים על
תפח ?תדר  ,787788פ 44 — 16.00-דונם ?מכירה "ורד" 776282
.770354
.412443
דרושה שותפה ?דירת  2בצפו! וילה  3הדרים ברעננה  200נדד
כניה על הצי דונם — 180,000
 +ט?פוו  259038מיזם אי ?
נ.615485 -
 2מרוהטיפ  +טלפי! ת"ב
הדשיפ  269869ב• למכירה בהרצ?יח פיתוח קוטני
צפין ?•8—6
ערבים עד  23.00זבשבת גט כשלבי בניה .230242 ,248864
דרושה ?נו וילה מפוארת לא
?13.00—9,00
 244ברחוב מוזיר מרוהט קומ• רחוקה טהים 4 ,חדרי שינת
?תקופח של  3חדשים החל מחו-
פלט  +טלפי! ?14—16 ,231458
דש מרץ .אננ?ו סנסוו ת"א,
בצפון  2קטניפ מאד ,קומפלט ,ב• ט לפיו .242341
 ,325ק"ק.281774 .
מחפשיפ בית אי מגרש ברטת
בצפון דירה  ,4מרוהטת ו? .א טרו' חן ט לפינים .445067 ,749293
הטת ?זוג 441337 .מי.20—18
כחרצליה פיתוח קוטני מפו-
כמרכו גבעתיים  3חדרים יטיט  +אר  6חדרים 2 ,אמבטיות ותד-
טלפי! בשכ"ח,268313 .
רי ארונות  " 310,000אילריו"
בגכטתייפ דירת  2חדרים מרו5 -־.249164 /
הטת חלקית ?תקופה ?צרת 400 .מזה דפלו נית נודד  444חד•
?" י.762271 ,
דים  +חצי דונם — 280,000
שותפה ?דירתי בצפון ,טיט ח־ קוטנ י חדש  5חדריט  +נינה
 — 260,000דירת  3חדריט ק"נ
מיט 449289 .מ?17,00—19.00-
בצפוו ת"א ?השכרה  4חדרים  110,000טגד רמת השרוז —
מדיהטיפ ,לוקסוס ,חדש ?737452 ,סיקי?יב " ?771787 — 44
לתייריפ ! דירה מטופחת  144דפת־השרוו — ?חשכרה וילה
?יד נכר דיזננוף ,טלפיו  .238875מקסימה חדשח 3 ,חדרים? ,א
מרוחטח"? 900. ,י ?חודש .אנ־
אלדמאי/ת שית1־/ח ?דירח .ט?• נ?ו סכסי! דטת־חשרין ,פוקד
פי!  236174עד  14/00גם בשבת ,70 3? .מ?' .774244
שלזשה חדרים מרזמטיפ ?יקפזפ כהדצליה פתוח נשנ"ח וילה
ע"ע נרמת-נו ,תדע"ד•727888 .
מרוהטת' קיפפלט טלפיו הסקה
ברמת-אביב מידי  3מרוהטים  +וטווג אויר "? 900י ?חרש .ט?'
ט?פוו  +הניה.236251 ,416777 .
.51546
,
נרטת־השרו!
למכירה
דירה חדשה מרוהטת נצפו! ת? לוטג'
אנינ ?המנדה נשנ"ח 444 732493 '?0 .חדרים חיטוט ,מיזינ אייר
? ,12.30-8 771282א בשנת.
אהרי .15,00
כ8תח-תלוה  + 1הו? וטרפםית 2 ,לוטג'יפ  186מ"ר 4 ,חדרי שינה
שרותים וריהוט קוטפ?ט  —.בוני חדר אונל ,ם?ון 3 ,חדרי שירותים
•נודדת.
או
כונ"רה ? ,יונ צעיר
משקי? »1ים ,בברנע אשקלון —
כניסה מיידית ,נרחיב רוטשילד 051-2458 .ט 9—7-בערב.
,914690
בהרצליה פיתוה והםכינח מבחר
חי־
3
הרצליה
כשכ"ח נמוכז
יי לית יקיטנ'יפ ומנרשיפ בנד ליפ
דים מרוהטת קוטפלט "? 600י .שונים .תיור "פיתוח" נורדאו 1
?773881
הרצליה ב'.938666 ,
כרמת אביב 3 ,הדדים ,בקרבת דובורגד רוטמנש מציעיפ ?מכ י-
האונינדסיטה מרוהטת  +טל־ רה בהדצ?יה הצעירה קוטנ'ים
פין.914068 .
בני  5חדרים  +חדר אוכ? .כ?
דידה טריהטת  2חדרים וה יל השכלולים :הטופ וטיפ מרכוייפ.
?יד נז מאיר נו?ל טלפון? .פ• סיקו לוב  60הרצליה.981460 ,
(14—20
)נשעות
ת"א
נית 227009
ברמת השרון קוטנ' בבניה ע?
כשכ"ח ננת-ים דירת  2הררים  44דונם ,הכו?? חםקח " .שי" —
מר והטת קומפ?מ "? 300י.770314 776388 .
גשב"ח דירת ננ ) (2מרוהטת למכירה בהרצ?ית פיתות ,וילות
וקוטנ' יפ ע? טנדש  44דונפ החל
— . 300,כת"א.865070 .
להשכיר הדר עם נניסה נפרדת מ־"? 230,000י .ננוף־ים קוטני נז
 4הדרים "? 155,000י .דוד זהב"
ימטבת נננעת"ם.737603 .
"
הרצ?יה?
רהוב סיקו?וב 10
 3חדריפ ,טריהטת  +טלפיו,
נצפוז —? 500.התקשר  .238780למכירה בית בעשרת  +דונפ
ורנע .941676
דירת חדר מרוהטת קומפלט —
בפכיון זי?ה  3חדדי שינה 1%
כצנלסוז  73ננעת"ם? ,וי ,
דונם נמקופ מצויין— 350,000 ,
פרטי נצפו!  + 3ם"א הסקה "אי?רו!" .249164-5
טריניידר ט?פין מעלית חניה
אפ גרצונד ?צאת מ! העיר
 257703ט 15—18-ב?י י?ריפ.
ולבנות לד וילה על שטת ב!
כרמת-נן בשכ"ח דירת  2חרדים  44דונפ במרחק  20דקות טתל•
 +הו? מרוהטת ט?פון ?744576
 2 W3 3>3Hא?י» ?מ.ל729 .
כשכ"ח  2חדריט מרוהטים קט? תל-אכינ עביר מספר  33ו תענה.
ניט על חננ אפשר כ? חדר נפ -וילות למכירה בחרצ ליה פיתוח,
רד בסביבת ניכר דיזננוף שט־ כניסה חור מספר חודשיפ —
שוז-חגבור  ,7פישפדר .286819
היפור' הענודח .984579 ,16
"
כדייג נשנ''ח  2טרוהטיט קומפ־ באפדידר אשק?ון למכירה מיי-
?ט  +פריג' ידר זט?פוו ק"ק דית וילת נהדרת פ?זן נדו?
.744234
 4 +חדרי שינה  +חדר ענודה
בכ''ג דירת נ ריחוט ח?קי — טלפון  051—4767או 051—2293
אשקלון.
טנויח ט?פוז .733798
מבחר ק וטנ'ים ננניח על חצי
דונט אדטה נהדצליח פיתוח,
אננלדטנסת הרצליה פיתוה טל'
.930261/2
בהרצליה פיתוח קוטני נטננו!
מיוחד  3חרריפ ע? 'יד חיפ
חדר ?וקפזס ,שימוש במטבח ,אילרוו" .249164—3
"
ט?פוו נמיטי! .225973 ,300
כלרגת הרצליה ק וטני חדיש
להשכיר חדר יפה טרוחטבשד' נסיננזן שייצרי ) 3קומות( 260
חי?ד  9ר"ג קרונליאק.
טם"ר  +דינם זחצי + 300,000
חדר מרוהט יונה־הנניא «?54063 .100,000 — .
ק"נ ,משעה .16—12
בהדצליח-פיתוח ,איזור אקם?ד
חדר טרוהט ומרפסת מים הטיפ זיני קוטני  5חדרים ,מרתו» ר
הפקח.981085 ?420,000 ,
?יחיד/ה פיאדנרנ  5ד?ת ?8
מדר טריהט נדו? ?השניד ע''י למכירה קזטג'יפ 6 ,חדריפ,
וי דסוז  167,500ל"י ,נגיה ,נאיזור ו י-
מנד? ש לום קלישר 3ג ,ד
לות נותזנזת 20 ,דקות מתל•
קופח ני.
להשכיר חדר נ? חנוחיות רחוב אניב .שנארו  9נתים נ?נר.
נורונונ  30ק"נ ,ודא מ ?19—15-אננלדסנסון ,רה' יורצ?  ,208רחר
נית ,טל? .950134
לתיירימ :ע''י העיריה חדרי
אטבטיח ,נניפח — אתה ,הפתענייז ניירת  2חדרים
?יקפזס +
נורטשפחתי גת?־נניט' שיט ?נ 1
נפרדת.262427 .
נאפ טפפריפ ?ד בי י'פ ?ח תונ־
כדמ''פ חרר נדו?' יכול ?שמש נית-נניה מאושרת ,א? תאטיז!
נפ כמשרד ,דרד פתח תקות & שא? בדרהפמוד ובקמ ?ראות
ת"א .רבקה .ק"ג?
בעידית תוכנית מאושרת ע"י
חדר  +ט?פוו רחוג ?ה גרדיה הועדה המקומית ?תכנון ו?בניה.
 29מיפה  ,'1ק"ג זיגונ  •0א? תפז? גפח> ואה i M n m
?16.00—18.00
 .בפרדפ-כץ ?מנירה בית פרטי ע?
חדר מרוחט  +מ? פוו וםיפ מגרש  44דונם.791319 .
חמימ .13—18 231919
כשכ"ח קוטני  4מרוהטים נאזור
להשכיר חדר טרוחט מרפסת וילות בר"נ 794032 .מ?17,00-
מטבח וט?פזן נצפזן לטלפן — בהרצליה פיתוח גשנ"ח בית
?232720
• ם?וז  a +חדריפ ?8 +פו1
לזוג אי לבחורית חדר ומטבח .261636
השיריחימ משיתפיט ז 32718בהרצליה פיתוח ^זטג' גטלא ל-
להשכיר חדר מרוהט ?יהידח ,ג־ בניה  aתדרים 0 +לו 1זטטנח
רטת־נן —14.00 72S829 ,722560 ,נרז ליפ .739088
.16,00
גליפדיה — 0טדר  2חדייט
בצפון להשכיר חדד  +נ? ה -ג חדרי אפבטיח מרוחמים קוט?
גותיות ?בהורת ,כניטח נפרדת .פ?ט '»יטו'« ננרינת '«תיח —
.269908
טלפוז  21,500דולאר ברםסיז
בשכ"ח חדר מרוהט ?יחיד/ח .063-89066
שמדו ,מאנה  25תל־אבינ.
זהסבינח
בהרצליה פיתוח
כדירת דיוק חדר זמדפפת ?א'«ה פנחר זילות החל ט־"? 330,000י
 ,ריאל
?פי דרישת
אסטיי11
פנקפ  3דירח .18—20 A
אינטדגש יוג?" טלפיו .244841
חדר טרוהט להשכיר ?נהורח
 'mדשי  17ס"ג ת"א .וטנטגר.

)השטן העדור כעמיר (8

____

____

וחו? 1 «1טשרד "גתן-אל" ?תיי•
ן!ט ולדיפלזמטיט ,דוישית רי-
רית י ילי ת יחדרים נמחירים
ננוהים למשפחות ולבודדים/וח
הטניעיט טסיננית טהו"ל לטלפן
 441366ת"א•
?זג עפ עדנזיות פצזינזת •no
פש כשכ"ת דירת פרזתטת או
ר יקה ^61003
ברעננה דוריות דירות בנות
 3ר 4תדרים ?השכרה אננלו
פכפזז ועננה ,אהזוח  ,153טל'
?921342
ברשותנו קיניפ מציייניפ ?רי-
רית ?יקסום גתל-אביב והפכי•
נה .פאן ,פלפון — ,262182
?265134/5
זוג עם ע רבויות בנקאיות טח•
 VBדידה מרוהטת או ריקה
בשכ"ת טובן לשלם מראש .58805
מעוניין לקנות דירח  3הדרים
קימה אחרונה מעלית .612593
לזוג מ ב ו ס ס ! ! ! דרושה דירה
נשנ"ח .בחולון ,בת-ים ,ת"א
,625756
דרושה דירת קרקע 444—344
חודיט ?השכרה ממושכת בסבי-
בות צפון ת"א ט?'  772972ביו
.17—19
מעונייו ?קנות נתל־ אניב די-
רה ש?ושה חדויט סומה אחרו•
נה מע?ית ,612593
דרושות רתו ח  .דירות ?השכרת
בכל םינ ובכל מקום תשלום
שנתי מראש ,הטבוח נפט —
,50349
דרושה דירת  3—4חדריט טרו'
הטת בהרצלית פיתות או בסבי'
בתה ,לתקוטח של  3שניט ,החל
טיוני  ,1973טלפון  849141למר
י צחק רחטיפ ,או לת.ר,2644 .
רמת-נן.
דוושה דירה בדט"פ או קנית•
 2הרריט ,אפשרי מרוהטת ,ימיי'
דית עבור זוג 223004 ,א'—ה'
,13—15
דרושה דירת  2חדרים בדמי
מפתה בקימה א' או ב' בסביבה
שקטה בתל-אביב ,רמת נו או
נבעתיים ,ט לפח .755280
זוג צעיר מחפש דירה  3חדרים
ר"נ — גבעתיים מסירת ?א
מיידית ת"ר  1756ת"א.
כרחובות מחפשים  3תדרים ע?
עמודים טלפי! .055—96984
דרושה דירת חדר ,בקומת א'
או על עמודים ,בדמ"ט בשכונת
מונטיפיורי ,ר"נ ,או נבעתייט,
י
טלפי!  30964/5/6או ,773568
דרוש" דירה ג חדרים מרוה-
טת קומפלט  +טלפו! במקוט
מרכזי בתל-אביב טל' «—51544—5
מ ירי.
דרושה דתון• דירת הדר פליט
היל מ־"? 35,000י )קניה( נ•
םבינית רמת-נז .להתקשר מ•
 17.00טל,03-737796 .
תייר טתפש לקנות או נדמ"ם
דירה נת"א או סביבתה58805 .
עצור!!! דרישות דירות לקניה
ידמ"פ —  ,54063תטיפי? אישי !11
דרושות דירות עניר תייריט ל-
קניה יהשכרה עד שנה , .יונייטד•
פלט" .224732
י — תווך דירות ו?
כוגופו לפ ל
עסקים .אלנני .621159 — 64
מעוניו ללנות נצפו! ת"א דירת
3—4
מפוארת
חדרים ע"ע —
ק"נ ?טלפן .263063
מעוניו לקנות דירת  2—144חד?
ריט נתל־אניב  /גוש רז•? .
טלפן .03—614485
מחפש בשנ"ח  2חדריט  +טל'
?משרד בסכיבית .הביטה" .טל'
?861646
עבור ?קותותינו דרושות די-
רות ועסקיט ?טכידח ולתשכרה
"שקד" אב! נבידו?  181ת"א
טל' ,443919
דרושה דירת שני חדדיפ ב•
פתח תקיה טלפי! .915860
דירות למכירה ובדט"פ "פרט•
מנט" ,מזא"ה א.611980 52/
לזוג דרושה דידה  2הדדיט
נשכ"ה כפתחיתקווה .908773
מטוניניפ נ־ 344דירה או בית
נסנינות תל אניב עד .110.000
?
טל,249745 .
מעוניניפ לקנות  4הדרים ב•
ד"ג — גבעתיים 725309 .ט•
.21—18
מעוניין לקנות  2דירות סמוכות
באותו בית ,במרכז ר"נ ,כל
אחת  3תדרים .טלפיו .723636
דרושה דירת .הדר לקניה או
לשכירת בסביבות נוח רפ רמת
י צחק  743055אתת"צ.

)המשד המדור בעמוד (6
מעוניניפ ?ההליןי  2רירית ב-
כרמיאל בדירת אחת בסביבי ת
תל-אניב — נתניה .053-23241
מעוניו להתליף בעלות דירתי
 244בתל־אביב בדירת דומה
בירושלים מ לפוז ? 02-232751פ•
ג"/7ע.
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והשכיר דירה מרוהטת נחז?ו1
חדרים ט?' .926351
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דרושים מנושים ?נניח ברעננה,
הוד השרו! ,פתח-תתיח, .השקעות
הת" .03-236006
דרוש דונם נסנינוח חרצ ליח נווי
יט .תשלוט נטזומו8-D 981857 .
נ ערנ.
אנו מחפשיפ ענור לקוחותינו
פנישיפ 1:3ש>,6631 ASM :0
,6607 ,6608 ,6609 ,6620 ,6621 ,6632
 .6591 ,6590' ,6605 ,6606ניילנד תי־
ווד .דיזנגיח .03-4462S4 320
כהזדמנות נראשל"צ  3דונט,
בגוש  ,3924גובל באזור נניח
א .אחרוני קרקעות וחשקעוח
ודא ,רה' אלנבי  113בפסנ'
)מול ב .ל.ל .בורמה(.
 .1מגרש בדשפיז ע" י הרצליה
פיתות  2000טיר לנניה מיי•
דית משקיו! ליט a .מנרש ע"י
אזור חנניה ברישפוו ,מיועד
?ננ"ח 3,500 .3 .מ"ד גרישטוז
מאושר ?ננייה מיידית ?בית
מ?ו! או פרוייקט רומח ),938366
 (930013נערב.
למכירה מגרש ?ננית שתי
וילות באזור וילות ברעננה נ•
מהיד "? 120,000י טלפוז 441817
כרמת-גן ?מבירת הצי דונט
לננייח  737979רק גשנת 10-a
נמקד.
דרושות קרקעות פרטיות ל-
בניה או ?תעשיה בגדלים •w
נים .ניז נ'דםי )ישיא?( נע"ט
חשקעות ופיתוח ,ח?-אניב יחד
דה ה?יי  121מ?' .226479
חכמים מחויקימ באדמה ! !1עדר
הבסף יורד! קנח גרענגח ,צמוד
לאזור בניה  260659מ 9.00-נערב.
ברעננה  10דונם פרדס במחיר
זו? תיווד " אננרוד .926495
דרושים טנרשיט ?בניה ו?5
?בניה ,גט פרדפיט ?השקעות —
 51293דה1»11
בהזדמנות ?מבירה פגרש חק•
?אי נהועליח נוב? בבניה —

צנרש ליד רתוגות אוטח פר־ ו
טית  5,000ל"י «1919
מגרש ?שתי דירות טחפשיט
נצפין ת"א ,ומת נו ,גבעתיים
ב0ק1ט  .יפה .239440
מחפש מגרש ?בניה בדמת"ט
יהוד השרו! .טלפון .623823 :
למכירה קרקעית לננית ולהע-
שיר, ,קרקע פרטית ניו נירסי
)ישראל( בע"ט  nwp8'nזפי•
תיח ,תל־אנינ  .יחידה תלוי 121
מל' ,226479
מעוניין לקנית טנרש בצהלה
ננוש * ,6625 ,6624 toטל'
?j
.739933
כפתח־תלוה טנדשיפ ד,ת? ט־
 IMOל"י .היתרה בתשלוטיט,
על כביש השקעה טובת ביותר,
אפילו לוטו קצר .קרקעות ישר־
אל ,ת"א רטב"ם ) 26פינת אלנבי
 (83טל,614165 :
למכירה בתל-אביב טנרש ?בניה
כ 130-חדר .טלפון?623823 :
אנו מעונינים לרכוש אדמות ל־
בניח או אדמות חקלאיות ?יד
אזורי בניה .ע? הארמית ?היות
פרטיות ואפשרי בגדלים שד
ניט .ניו־נ'רםי )ישראל( נע"ט
השקעות ופיתות ,תל-אניב יהד
דה הלו י  121טל' .226479
מגרש ?גנית וילה בסביבת
קרית שאו? ת"א — ?התקשר
.910834
מעינייניפ ?קנית טנרשיט ?•
בניה ולתעשיה באזור השרון
ובנוש-דן כנו!  .-ר"נ ,ועננה,
פיית ,שיכודח ,הרצליה .לפנות
ת.ד 167 .בני-ברק — טלפי!
?795376
דרושים מנרשיפ לנניה ולתש•
קעה באזוריט  :רמת השרוז,
הרצליה ,רעננה וב"פ —  .טנן"
.711787
דרושים  15—30דונט באזורי
תעשיה .אננלו־סנפו! תל-אניב
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,מעריב" טפד פט א לפי מודעות
"?זח" מפחדי!ת ומשתדל עד
במה שוה אפשרי לדאונ ?נף
שתובז ,הטודעוח ?א יטעה
ולא יוליד שו?ל .בבל מקדה
שנפיונד הונית את ההיפר,
«י« מוח »5ר1ז
לממ"ר
ו

\m¤mmm

טל,

?242341

 450מ"ר ליד וילה נפ נני־
נרק  ,350,000לנתיב:
פניו"
"טערינ" שד' רוטשילד  32ת"א
לטספר ר.8363/4/
דרושים טנרשיט נת"א והםני'
בה" .חותפ" טינסקר — 61
.282645
פרטי!! טעוני! דתוף נטנרש
בתל-ברוד ,שכון דן ,רטת־השרון
וצהלת — טיכאלי ?778356
כרחופות למכירה'  2טנדשיט,
נ"א  750מט"ר ,במרכז העיר4 ,
קומות 12 ,דירות ,בל מנרש
"? 350,000י .אננלו-סכטוו ,דת'
הרצל  ,208רהונות ,טל,950134 .
מגרשים לבניה נביהה .מנר•
שיט ?וי?ןת וקוטג'ים .טגרשיט
לבניה מיידית ולהשקעה ,שט־
חיט הקלאייט .אננלו־פנטח רע־
ננה ,אחוזת  ,153טל,921342 ,
בהרצליה פיתוח — הזדמנית
יפה ,בזול) 223939 ,טי.(19—17
כבאר שכע טנרשיט בהזדמנות
 2.5ק"מ ממרכז העיר ,נושפ
בטאבו ,כ"? 3000-י ,לפנות— :
ת.ד 157 .באר־שבע או טלפון
,057—2216 ,057—4033
בהזדמנות  23דונאם חקלאי ב-
עפולה  2400לדזנם 783815 ,לא
בשבח.
למכירה בהרצליה ?יד קיבוץ
גליל ים מגרש עם בית ישו,
 408מ"ר ,אדמת פרטית ,טלפון
.057—93230
מעוניו לקנות מגרשיט בנת-יט
תי לו! ,ראשל"צ• ,זילברמן בת-
ים ,שד' עצטאות  ,62טלפון —
?
?
.868995
כרהובות למכירת טנרש לבניית,
 5דונט בתלקח אחת ,באיזור
מנזריט"? 750,000 ,י ,אננלד
םכסון ,רחוב הרצל  ,208וחובות,
?
טלפן! .950134
;
מגרשי תעשייה — בטונטיפ־
יורי וב"סנולה" פתה תקוה —
"אליהו" .625629
דרוש טנרש תעשייתי באזור
רמת נ! בני ברק לפנות :טל.
 ,728661בי1
16.00—19.00
אתרו!
אפשר עפ מתוובים.
דרושים מגרשים גס חקלאיים
כעפילח וככל נוש .757289 W
דונם וחצי  +דונם — בכ-
ביש ת"א הרצליה "אליהו" —
^25629
_.
כפכיכה אהשללופיגית בצפו!
ת"א ,מגרש  325מם"ר .אפשר
לבנות  2קומות ,דירת  444תד-
רים בכ? קומה ,מתאים ?? 2משפ'
הות .אפשר גם ?התקשר בקשר
?מחצית ובאמצעותי ייווצר ת-
קשר בי!  2חמועמדים .ט?פו־
נים —? 268517 ,268578 :נם
בשבת.
ברעננה שני מגרשים תק?א"ם
חצי דונם כ"א ,רהוכ אחוזה ,נו-
ב? משלושה צדדים באיזירי
בניה — .260979
דרוש בערד דונם באוור תע•
שית ,קרוב ?תל-אביב.235765 ,
צפונית לרישםו! לצד היט מגר•
שיט לתשקעה "? 12,000י מזוט!
והיתרה גתשלומיט ?טלפן —
,614505
מגרש בחרדת ?תשקעח ? 88י־
רות ?מטר ט?פון .249602
דרוש טנדש ?תעשית בסביבות
ת?־אכיכ אור יהודה ,יה לד זבו'
טי 6עד  10רינמ .228224
דרוש נתי?1ו טגרש כ־ 300מטר
?בניח טיידית בסביבה חטאו?
שרת עד  2קומות .ת"ר 29056
ודא;
מעונינים בטנרש ?ווי?ח ברמת
חשרוו חרצליח פיתות ,קדיח
אונו וחםביבח 413711 ,ט.14.00-
ליד כפר גילו לטנירח טנרשים
להשקעה על נבעה מקסימה ,מוי
קף באיזור בניה ,אדמה פרטית,
קושא! בטבו ,המהיר "? 3.000י
בטזומ! והיתרה בתשלוטיט נד
חים — ?ט?פו ,614506
מעונינים בשות!( ?טנרש ?בנית
בית דו משפחתי באזור ח ווי?ות
ש? קיטריח .מ?פו.04-934234 1
כצפת — כנעז ?מבירה מנושיפ
?אחר טרצ?ציה ?יד מ?ו! אור•
ניפ" נון' מרהיב עין "
משקיף
?בנרת ,אדמה פרטית — 5.000
?"י במזומ! וחיחרת בתשלומים
.
נוחים ? ,טלפן — .614506
בהרצליה  144דונם אזור בניח
 — 446641טיוס ראשו! )?לא
טחווכים(.
ברישפוו ?יד חים ?מכירח מני
רשיפ לבניה והשקעה .טלפיו —
.614506
ע"י נתניה מנרש חקלאי 68
דונם הכנפה  100.000עכשיו טנ•
דשי בנית בעתיד — 03-245889
.04-83675

בלשכת הרבנות — אשדוד
ביטון דוד ב! שלטה ,רווק טרד
קי יבנה.
דח! חניה נת אברהט ,רויקה
מרוקו אשדוד?
לוי מאיר ,בו שאול רווק ,פצ•
ריפ א'»דוד.
אלגרכלי רחל בת יאור דייקה,
טדיקיא שדוד.
קלון מרלו בן מםעוד חוק,
מרוקו אשדוד.
סינלר נלורית בת נוילופי
רווקח ,אמריקה מרבזית אש•
?
דור?
ליכרמו שלמה בו מאיר רווק,
י־ס אשדוד.
חדר שושנה בת משח דיוקה,
רתיבות אשדוד.
אילוז יצחל גן דוד רווק טרד
קו אשדוד.
אי לוז אליס גת יוסף רווקח,
מריקי אשדוד.
פילדיננד אכדהפ גו איז ידור
רווק ,רומנית אשדוד.
אילנה האואר בת וולט! רוד
קה ,רחובות אשרוד?
.
פכיר אברהם בן דוד רווק טרד
קו ,אשדוד.
נדובר אהרונובסקי אורנה בת
ליאי! רווקה ,רוסיה דחונוה
אכופרה אכרהפ בו ?יאח ר וו*
מרוקו אשדוד.
אדרי רינה נת דוד רווקה,
מריקי אשדוד.
שמור שלום בו טנהפ רווק ,י'פ'
דאל ,פתח תקוה.
מ!ר ריטח בת אברהם רווקח,
ארננטינח ,אשדוד.

במשרד הרבנות גילת ע"י
הרג פרץ מימון שליט"א
אברהם בן זכאי שלי ,וווס,
טוניס גילח.
בת עטרט אמטבןל,
רתל
רווקת ,מרוקו נאדשנע,
שמעון בו ראוכו פחיטה— ,
דיוק ,טדוקי ,זועם.
שמתת נת שאי? אהרון ,דייקו!
תימן ,פדויים.

ע"י הרבנות המקומית

קריתיגת
כו נעים יהושוע בן
מרוקו ,רווק ,קרית־נת.
סנן ויויאן נת מאיר ,אלנ'יר,
דיוקה ,קרית-גת.
שלודי תר גן מטעוד ו"ל.
מרוקו ,גרוש ,קרית-גת.
?וי טריפ בת משח ז''ל ,פוגיפ
דיוקה ,קרית-נת.
לוי  Avnי ?13
עבד .עיוק ,יזו*
•
קרית־נת.
?תיאגי רתמה נת טשה ,מרוסו,
דייקה ,קרית-גת.
אטזלג אמיל ב! א?יחו ,מרימו,
חיק ,קרית־גה.
בימין תמו בת נפיט ,מרוקו,
דייקת ,קריתיגת.
ביטון אכרהס בן ישראל ,מרוקו.
דייק ,קרית־גת.
אותנת טול בת חייט ,מרוקו,
דייקה ,קדית-גת.
גדעוני מד נו משה ,ישראל,
דייק ,קרית־נת.
רבינוגיץ תלמה בת נתנאל,
ישראל ,דייקה קדיודנת.
ואלנין יצהק בן אלי ,מרוקו,
קרית־נת.
רווק,
י
נרהמי ויו יא! נת מרחשי,
אלנ'יר ,רויקה ,רעננת•
שטעוז,

אולמות ?העמויה ,בתי מלאכה
ותנויות בשכ"ה בדמ"פ ,ולמכי-
רה" .לעם" מקית ישראל »
ת"א ?612725
למכירה אולם  1000מט"ר ב-
יתיר ,קומה בי? לתעשית ולכל
מטרה .ניתנת ה?!קה ליחידות
.2<50מט"ר מינימום .לפנות ?no
"
די "י'!!ראל" ההננת  17פתח תקוח
טלפו!  .919383או יהוד אשכנזי
 ,11טלפיו .750160
למכירה או?טות ?תעשיה טיד
עדיפ יק ?מתכת ,ה'«»?,
נאזזד
?
התעשיה ,אוור ,משכנתא ??g
שניט ?לא הצמדה .פרטים בין
 3—6אתה"צ  225168או .411638
בהזדמנות בטרכו הגי מוג
בנת־יס אילם  130גדי זעסק
?ב? מטרה  9-tra 850229וט־
.15—13
להשכיר אולפ נרט"פ  48ט"ר
באזור תעשייתי בסביבת הר-
צל ת"א ,קופת קרקע  +בת
ואפשרות חנית במקופ טלפון
?4—7 264227
אולפ לתעשיח ק?ת  40מ"ר
בשכ"ח .ט?' .726925
למכירה באזור אי?פ טסידר
?מלאכה ותעשיה בשטח של 150
ט"ר  .כולל סידוריט טושלטיט
?מאור ,גת ,טיט ושרותים•> .
כניטת מיידית? ט?.262353 :
כדרום ת"א או?ם ?תעשיה 30
מט"ר ?השכרה — ולמכירה 54063
גזול במונרבי  100מ"ר בדט"ט
מתאים לב? ממרה ו?נ?ריח טל'
?21,30—17.30 846812
גדמ"פ  5aטמ"ר טול מנון ח•
דרוט? .פנות ?השמלאי דנב יו•
סף מול מבוז חטתולוני אנו•
•
כביר.
אולם בצטוז ופתסו זחנייזז גזול
 256801בבוקר וט.18-
אולמות ובתי פ?אבח vri
?השנרח " אליחו" ^23629
להשכרה אולם במרכז הפלאגה
תל־אניב—יפו ,לפנות פיארגרנ
 ,11דירת  ,5מ־ 8—5בערב.

בכפר שמריהו טנרש להשקעה
?יד איזור הווילות אדמה פר-
טית קישאז בטבו "? 10.000י
+
ער J35763 — 800
במזומ! והיתרה בתשלומים —
?טלפן .614506
אולמות בנוד? שונח עד 410
טמ"ר אפשרי נצורה חלקית מוג-
בהרצליה ויעיר ,כגוש  2*0 1640 6526ממ"ר בתונפ נכלל אולם ג־
ט"ר ?מנירה*3-824351 .
גונה  3מטריפ  +טלטוז וכה חש-
מלי .במקום מרנז י בסביבות ומת
נו .להשכרח פיירים לפגות21«32

מעזניז
נח ,נאזלפ נ'«כ"ח ?mwm
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דרוש אולפ דהוחו לדבדי מזון
נד 200טנדר ומעלה גאיזזר —
דרוט ת"א
והטביבה
.230242
או םנדש למכירה »תפ! — מרתף על פגי
?בניית תעש י יה .31293
הקרקע בשטח '»ל  130ט' ברחוב
דרוש מגרש דחו!י על עפת חיפ למכירה ו?השברה טיבני תע• הפוליפ בר־ג ,על המעונינים
בהרצליה פיתוח .774746
מיה בבת־יפ 0מ — »—11 »62לפנות ?ת"י > «"n 1440גוג
.מחסן".
ברעננה והשרוז דרושים טנד־ .16—20 266863
שיט חקלאיים ולבניו! "אנגרוד
כאזור ?השנרה מננח בבניה
אחוות  106רעננה .926493
 650-1:ער  4,000מטר 328224
מעוניו נטנרש ?נניח פיירית —
חולון .בו! יט תל-אביב .248864

)המשד המדור בעמוד (6

)המשד המדור כטמוד (6

&<&2M

wvps

למשרד עי"ד בחולון ,דרישה
פקירח ?פני צנא.847542 .

לעבירות משרד נערה ?חצי
מפעילה ?טכונת ?תנת"ת
דרד משרה .רצוי ידע נאננלית —
'*ת נת"א ?שעות אתת"צ
לטלפ! .732691

BSBI

I

WM
 jjr . ^ WJממעור?" הראשי:גימ מזןויב רחוב קףליען :2
^J¤¤

י
 vnw .מלו?;  aי ו  0חול ~, ,ו ל"" .

עוזרות מטפלות מלצריות ע"י
מלא -לג.ג .בע"מ דרושים השטלאים
ריגח תל־אביב ,מרכז כעלי
ואהה"צ — ?עבירות בעיר ומחוץ לעיר —
כת  21טל' 284849

**?344

צעירות וצעירים נטדצים/ות
טסוטנט איתנו אפשרויות קי־
 anנרחבות דווחיפ נדו ליט
?טתתיליפ .אורית" כצנלסוו 23
נבעת"ס.
לדני יפו דרושיט מכונאים נו־
טפיט המתפתיפ בדגמי רני ההד-
שיט לפתאיפיפ המשכירות הנכו-
חות ביותר בארץ טלפוניט —
J20804 ,828839
י
נגרי רהיטים  -מעולים ,תנ•
איט טובים במיוחד — ,774468
"
מזכירות!! ט לפוניסטיות!! —
מטפלות ?ילדיפ עוזרות משק•
כית ופקידות שפע הצעות עבוד־
כ!!!! "המרב!" ארליננר — ,1
בתחנה דוטדכוית.
נערים מתלמדים לעבודית רפ־
דית יננרית יפני לתני "דימיר"
דהיב אדלוו1ד1ב  ,53ת"א,
דרוש ארם געל איפניע עם פי-
רה לתלוקת כביסה לבתים עם
נסיו! קידם תנאיט טצו"ניט ?1
טבנפת "הלסינקי" !'בוטינסקי
 132ת"א• טלפיו .252257
דוברי אנגלית!!! לתפקיד מעני!
בשדה התעופה!!! "המרנ!" אד־
לינגד  — ,1נתהנה המרכזית.
למפעל מתכת גדר!ם האד•}
דרושים .עובדים לא-טקצועיים.
למועמדים המתאימים ולבני מש-
פתותיהם יינת! דיור מתאים .נא
לפנית טלפונית  ,98045או לת.ד.
 ,7פצפד ,דמו!.
שואף להצליח מהר בעבודת
רצינית ,מענינת ומכניסת יפת ?
רבים גיסו אד טעטיפ הצליחו.
אצלנו יש סיכוי טובי לאדט ה-
מתאים .תזענד קורס מקיף ותו?
דרד תיו כדי עבודה .פנה עם
פרטים .טלאים לת"ד  29147ת"א
עבור ,337
דרושים מכונאי רכב לתיקי!
מכיניזת פרטיות טופד אולי־
מפיח" טלי ".441114
להכרת "ברינקפ" )ישראל( —
בעיים דרושיט עובדים לעבירת
בטתונית? הכישורים תדרושיט :
 10שנות לימוד לפתית ,כישר
נ!3כי טוב ,דשיוז כהיגד ,מע?
 4טוו .ותק  3שנים לפתות.
למתאימים שיעטרו בבתיוית —
תשולם משכורת בי"? 1,000י,
)?אהד  6תודשיס( .נא לפנות:
מגד? ש?ופ .קומה  ,3בימים
שכי ורביעי ני!  .13—14טל'
•53787
דרושות נשים לעבודת ערנ נין
השעות  5עד "? 9צור בטבע?
אלקטרוניקה .תנאי עבודה טו-
נים ונוהים ,נא לפנות נין
 15—8ל"ווישיי ישראל גע"מ"
יחוג חאחיפ־סםלאויטח ,*.ית"א
י
טלפי! .39062
משוחררי צה"ל — לאבטתה
בסיני ואילת! ו! ,המרכז" —
אדלינגר  1בתתגה המרכזית.
עצור! אפ את/ה רוצת כסף ו-
התקדמות מהירת בעבודת במכי-
רות תתקשר/י ?טלפון ,240292
 — 228358תל-אביב.
דרושים נגרי בניו וריהוט —
 240839בערב.
גערה שגמרה תיכון דרושה ל-
משרד לבימות בבת־ים לכתוב
ת"ד  3061בודים,
לחברה לבלנית דרושים טפס•
ניס לעבודת באזור ת"א ,רפת־
גז ,בדבר פרטים לפנות :שדי
שאו הטלד  ,39חדר  ,305בני!
ב' תל-אביב ,טל,260822 ,
נער  16/17דרוש להתקנת אנ-
טנות לטלוויזיה ישראנטנה —
.748744
לגיח"ר לריפטל-תכורי בבת-
ים דרושה מרכונית לעבודת
ביז השעות  7בבוקר עד  ,3ב-
ימים א' עד ה' ,וביום ו' מ־7
בבוקר עד  ,1לפנות טל' ,864111
דרוש סיכאי )נריזר( בתתנת
דלק ברמת-נו טלפון ,722980
לכיה"ר ללופפאות קרטזז דד ו-
שים פועלים ופועלית כמו כו
בעלי טקציע לפנות רהיב ה־
יוזמת  3ר"נ.
עצרי! באם את בת 25—18
ומעונינת להצלית כנציגת מכי-
רות קידום מהיד וכסף רב הת־
קשרי לקביעת ראיון .622875
דרוש צעיר מוכשר לפני ה-
צהרים למעדנית שרות עצמי
ר" נ .728718
יש לנו רב מכד הדש "טופ!"
אנשי מכירות אל תהססו זהו
להיט בטוח טל'  666455חיפה
?תושבי הקריות והצפת —
.04-719419
למפעל טלפטיל בפתת תקית
דרישים גברים ו/אי נשים )עד
גי?  (35לעבודה קבועה ימעגיי־
נת בהפעלת מכונות אוטימטיית
ימשיכללות .אפשרות לרכוש מק-
צוע ,תנאים טיביט עם סיכי"
התק דמות .העבידת ב־ 3טשמרית.
נא לפנות ?מנת? טפעל סבריתוט
נ? יום נין השעות 16.00-07,00
נרמת סינ ,אזור ר,תעשיה פתת
תקות )אוטונוסיס מת"א ופתן!
הקוד ,51 — ,ו/או  (62או ?תת•
קשר למפעל טלפון .911119
פועלים דרושים לענווה נמהסו
קירור לנלידה משכורת טובה
למתאימים .לפנות — שטראופ
שווק נע"מ ,תוצרת הארץ ,13
ח"א )?יד נינורי ישראל (148
בשעות .10—16
לנופעל "רויאלנז" דרושים עינ•
דיס זמדכיניפ לתנידי-חשמל ו-
אפיה ,לפנות  :רתוב קיבוץ גלו?
יות  24בניו טרנזיט ת"א ט?'
י ?
?823607
להברה צעירה ודינמית דרד
שיט צעירים נע?י טריו ?ענודה
נמנירות ט?פו!  240292ת?-אנינ.
עור ",נע?-שפת דרוש ?רוט!— ,
ת.ד 824 .ת?-אנינ.
דרישה נהירה/אשת ?קונדיטר
? .277
דיה ה תעריגה" דיזנגיף
"
דרוש נער טתלטד בני? 16—15
לנית מלאכה ?טנונזת תפירה
תעשיתיות? .פנית ? .טאובה
נע"ט? ,ילנבלופ  15ת"א.

—???,.,.ו?—.וו

".,.

.866436 ,16—8
למזנון מעריב קרליבר  2ת"א
דרושח עובדת חלקית )לכלים(
שעות העבודה אחה"צ.
דרוש פונו מכס בעל רשיון ל-
נהל מתלקת המטענים של משרד
נסיעות בת"א -לשלות קורות
ת"פ לח.ר 7281 .ירישליט ,פד
דיות מונטתת,
פוכרים לא מקצועיים למפעל
תעשייתי ע"י רמת-התייל ,טלי
.777141-2
לליגפלציד .לצעירות בםקיס ה-
מרבו י בייתר דריש/ת שיתף/ת
בקיא/ה ת.ד 33155 .תל-אניב.
דרושים סוכנים לאוור המרבו
בעלי רכב רצוי רבב סגור ,להפ-
צת מיצרים ,לפנית טל' ,260645
מיקי ?
אלינו מצטרפים/וח רק הטובים/
הטובות אפ חושב/ת את/ה עצטר
לבעל/ת כושר שכנוע וטרי; וטעו•
ני! /ת בקידום ובהכנפת נבוהח
מקומר אתנו  228358ת"א,
דרושה נערה אחרי צבא ל•
עבודת בתכשיטים טלפו! .57438
דרוש דתו בתנאים טובים לפ-
נות" :פיפרניע" ,סיריה — ,23
יפי .828493
דרוש אירנ מעולה לעבידת ב־
משמרות סריגי רני .329236
למסעדה מפוארת דרוש מלצר
מעו?ה תשולט בשפות אנגלית,
צרפתית עברית? .התקשר מ־18
עד  22בערב ,טלפונים ,738756
.799914
דרושים ננרי בני! טובים בסבי-
בות ראשיץלציוו רתובות טלפון
.18~22 954048
לינדיטור א' או ב' משכירת
טובת ,מונמיפיודי .37
דרושות חדרניות ?מלו! "ק1־
מודוו" זמכד! ו ף  2תל־אביב.
דרושים חשמלאים ?תעשיה ו-
רשת תנאים טובים .ייים דיזנ־
נוף  239996 ,126מ— 20.00-
.855858
דרושות מודליסטיות לאופנה
לצעירות )אפשרי הצי יום(,
 +פוכ! לקונפקציה לנכדות,
נתלת-בנימיו " 10עיוניני".
צעירכה( סטידגט)ית 1הכנסה
בטוחה בשעות הפנאי פנה ל־
"שרו!"  860278בל פו ד  49בת־
_.u2
למפעל רציני בת"א דרושיט/ות
נהצנים/יות מומחים בשבר 50
ל"י ליום .עבודה קבועה טלי
.829995

למוכר נע-אור דרוש מכונאי.
הידקו! ,8

בני־ברק,

.787421

שרטט/ת גניו מנוסה דרוש/ה
למשרד מהנדסי-נניז .תנאים

טוביט.445067 ,
לחברה ?שיווק מנועי דיול ב-
יפו דרו'! בחוד אחרי צבא,
בעל רשיון גתינה פרטי ואופ-
נוע ,לשליחות ועבודת בטתפז
תלקיט .תנאים טובים .טלפון:
.876076 ,822879
דרוש מרכיב תריסים בתנאים
טובים " .ישרא־תריפ" נוטמ! 28
פתת־תקוה.441270 ,
למפעל רציני בת"א דרושים/ות
נהצניט/יות מומחים נשכר 50
ל"י ליופ .עבודה קנזעה .טל.
.829995
דרוש מן(נדס אלקטרוניקה למת'
מכירות לניהול משא ומתו וטי-
פול מכירות עפ טפעליט ומוס-
דות .לפנות בצדוף ה מלצות ,קו•
רות חיים ונםיון קודם לת"ד
 22029ת"א מידיות מובטחת.
דרושים סורגיט מעולים ?מכי-
נות ענולות .תנאיפ מצוינים— .
סריגי ציביאק .קבוץ גלויות 23
ת"א ,827461
דרושה מנהלת מוכרת לחנות
ממתקים שעות העכורה — 14.00
 20.00טלפי! ) 621800אפשרי נם
וונ לכל היום(.
דרוש פקיד פנסיונר לעבודה
פילינרי! ,תנאים טובים .טל.
.57438

ככני גדל דרושות בתורות צעי-

רות ?א מקצועיות לעבודה במש-
כורות ופרמיות נבותות במפעל
אטריקאי ?טכסטיל .טלפון 785154
דרושות עובדות מנוסות ומתלמ־
דות לחנות הנעל"ם "םיקולינם־
קי" דיזננוף ,127
דרושה בחורה מתלמדת — לח-
נות צילום .פוטו טל ,המלר
גי ורנ'  42ת"א )לפנות אהה"צ'.,
אם את/ה יודע/ת שיש לד נו-
שר שכנוע אל תבזבז/י אותו,
אצלנו תוכל/י בעזרתו ?הר-
ווית הרבה בסף פנה/י לדיל
קורפודייש! דיוננוף  155קומה ב'
ידא.
דרושים מודדיפ ושרטטיט ל-
משרד תכנו; בבישיט טלפו! —
 232196ת"א.
דרושה בחורה בשנות העשרים
— שלושים ?עבודת מעניינת
י משתלמת במחקר שויקיס ופר-
טים .אפשרי חלקי 'ים ,ערב,
לא בל יום נסיין לא דריש
רצוי בושר גופני — בה פיזי
נטיה לספורט בפרטים אישיים
טלאים )רצוי טלפו!( — לת"ר
 1334תל-אניב ??13181/

געיגיישגתומ יחגלמ —  »,20ל"י

דרושים ביבליונראטיפ? .מכו! דרוש גתצ! ?קונפקצית לטננ?
" גגוים" שליד אגודת הםופריט סייס ,עבודת קבועת ,השוטר 4
ולמכון להקר הספרית .העברית ת"א.53870 ,
ע"ש בנציו! בץ באוניברסיטת
לדי־ דרוש צבעי רטונטיט ייטית,
תל-אכיב דרושיפ עובדים סופ -לפנות .5—7 235017
שוט ביבליונראפיות ?w
רים עבדים ולעריכת! .המעוניי־ פורגים למכונות "רש?" בתנ־
:יפ מתבקשיפ לפנות בבתנ ,איפ טוביפ ,נט-אלםטיק,828793 ,
בצרוף תולדות ת"הט? ,פי ת -תל-אביב.
כתובת "ננוים" ת"ד  ,7097ת"א ,למכון "אדם" דרישות נאות ד
ולציי! על המעטפת" :ביבליד עצמאיית לעבודת מסנ'.288970 ,
ג ראפית".
דרוש בתור ?פני צבא ובחור
למיתוג בע"ט דרושיפ מפנריט אחרי צבא לעבודה  722430נ־
ותשמלאים ?תרנבת ?ותות חש־ שעות _העךב:
מל טל' ?32946
דרישות קופאיות או מח?מדות
דרוש ננר טתתיל לעבודת ב• עבודה לא מפוצלת לפנות כל־נו
ננרית וייס ,דת' יצחק שדה נווהיאב יבים  411236רמת-אביב.
"
 32ת"א טלי
?33624
למטבח אירופאי דרוש ט בח/ית
דרישה אשת צעירת זריזת ידיים ומלצרית בעלת נסיו! טלפון
?ענודה קלה ומענינת .תנאים טו 448853 -אתו'  17.00פוט ?שנת.
בים בא בחשבון נם עבודת תל־ למפעל בתל-אביב בסביבת התח-
קית .לטלפ! 733932 :מ־ —17.00נה הטונזית דרושים פזעליפ בל-
.19,0(1
תי מקצועייט לעבודה קלת ,ו־
דרושים טרכיביפ להרכבת תרי -מסנדיט טל? .34963
סים עם רבב וכלים ,כטו-כ! דרו -דרושים ננד' דחי טיט ובני! ז?
שים פועלים ליצור במפעל .לפנות מרכיב תמתמצא בתוכניות בתנ-
בשעות העבודה ,טננדתריס בע"מ אים טוביט? .פנית ביוט 847787
אזור התעשיה חולו! ,האורגים  uכערב .772969
^JBWCU z
דרושים :נהג שהלק ,טבת ,מד-
גימות להדגמת מזו! מוקפא בח-
נויות מוכתרות .לפכות קלטזין
בע"ט מזו! מבושל מוקפא הו־
צלית טלפון ?937820

~~~~

למוכר צכורי

דרישות

עבור

מעין־יום לילדים מטפלות ועוז-
רות ?נככלת? .עכזת ת"ד ,42S5
ת^א.
דרוש מוכר—מחסנאי לבית-מפ?
חר יתיק ,ידע טכני דצוי .תנ-
אים טיבים! לתתקשר טל32637 .
אי .31816
דרושה שמרטף לפעמים לערבים
ביפי .לצלצל  873257בערב.
דרושה עובדת ניקיו! וכ! עו -
בר/ת למשמרת ?ילה במוסד ל-
ילדים נפגעים בדבר פרטים טל.
 958052ה.ד?  42נס-ציונה.
דרושים :פקיד/ה מכירית ידע
אננלית ונרמנית (2 .טכנאי ו־
מתלמד ?תיי,ון טנוכות תפירה
ברנמ; בן־יהודת  10ת"א טלפח
.57660
דרושים פועלים למכונת ברינה
עגולות טל.788623 .
דרושות מטפלות לטופד לילדים
נפגעים תנאים  .סוציאליים מל-
אים עם אפשרות לינה בדבר פר-
טים טל 958052 .ת.ד 42 .נפי
ציונה?
דרושים  1עובדים ,מוכרות ו-
מוכרים ,קופאיות ?סופרמרקט.
לפנות לםופר־מרקט "הנשיא" —
כצכלםו;  84בודים,
דרוש נער לעבודה ,משכורת
טובה .פלדמן" ,סלמה ,147
"
דרישה נחבכית/טלפוניסטיח ל-
משרד ,מלאת .לפנות לנברת שו-
שנת "דרבי־ניט" נתלת יצחק 68
ת"א ביו השעות ?15.00—8.00
'למפעל לייצור חלקי תילןף ב־
תרצלית דרושים טפגריט טנ־
נ"ם ורתכים. 981387 .ובערב —
?933409
לדפופ אוריינט דרושים :םדד
יד ימדפים מילטיליט ובתבנית
עברית ,לפנות לילינבלום 11
ת"א ,טלפיו .56107
דרוש נהנ צעיר שהשתתרר זת
עתה מהצבא ,רשיו! ני ,לכתיב
ת"ד  36612ת"א.
דרוש עובד להפעלת מכונת ארי-
זה ?שקיות ללא משמרות )תנת;
תדובה( לפנות בפרוט נםיון ו־
משבורת מבוקשת לת.ד 769 .פתח
תקות.
רפד סוג א"א דרוש לעבודת
קביעת טלפו!  828127כל היום.
לאופנת אלימלד דוושיפ פוע-
לים לקונטקצית נבריפ רהוב ה•
שימר  4ת"א.
עכירות בהנהלת חשבונות המ-
תיר בדיקת כראיית לפרויקטים
מבון יעל ,866212 ,843727
דרושים מכשירניט בעלי רקע
ונפיון במכשירים תעופתייפ —
ידיעת אננליוז רצויה ת"ד 882
בני-גרק.
אשה מבוגרת מחפשת אשה ל-
לינת בלבד )בסביבת הביטה(,
לפנות טלפון — s—10 228504
,21—19
דרישה אשת צעירת ?ניהול
מונח עבודת יום .נא ?תתקשר
 760212בי! תשעות — 16—10
עבורה קבועת.

דרישות בתורות ?עבודות הר-

בבה באלקטרוניקה !במכניקה
עדינה? ,מתתילות תינת! הכ-
שרת ולבעלות נסיו! תנאי שכר
ת-
נאותים" .אסטרונאוטיקס"
ירקו!  8בני־ברק טלפון —
.780151

דרישות פועלות ?הדכבת מננ־
מניס במפעל תעשיתי תרש ב־
נהלת יצחק ת"א הכשרה מקצו-
עית תינתן במפעל תנאים טו־
בים ואווירה נעימה טלפו! —

.254081
משרדנו התל ב-
"אילנית"!
הרשמה ?רוגמנים/ות צילום ו-
מסלול אופנה  1! 1מנד?סו! »
תל-אביב ,מו? נדתהיות.
טייח דרוש ?תיקונים בסיני —
טלפון  256098ת"א.

בגבעתיים וכדמת-גן דרושות
אמהות פטודנטיט/ות ?ייצוב
עתוני ילדים באוור המנודים,
טלפוו .743555

חיילים !תלמידים לעבודת זמ-
נית ב"רתץ וסע" מאתודי בור-
סת היהלומים )רפאל תלפרי!(.
דרושים מכונאים ?רבב בנוי!
מוסד הנשר יצהק שדת  37תל•
אביב טלפו! .32193
דרוש פוע? ?בית-רפוס ?תויות
'נול להיות ?א מיקצועי לטלפן
ני;  8—13טלפו! .823528
רווחים גניה ים וקדום מהיר
בתברת רצינית לבתירות יבחו־
דים רציניים .תיםפות לבעלי
רכב ,רוטשילד  100קימה ני.
דדזשזת עיכדית באזפז דה!ף
בוטיק דבורה" ,פםז' דיזנניף
"
.101

ן

? ??"...,

.avn
פטידנטית דרושה ?עבודת ב-

דרושה פקידה ?עבודה במכונה
להנהה"ש ,טלפי! .30525
פלידות — נתבניות ומתחילות,
מתפשת ומציעה "רות" ,יבנה ,2
.623637
לחברה נרול־ בת"א דרושה
:תבנית על מכונת הנהלת הש-
באדו־5!*?13 \-
כונות רצוי בעלת נביזן
או פקידה מוכשרת עם ידיעות דרושה מטפלת ,תלפיות  14רמת
בהנהלת השכונות .כהצעות נא נ;  ,733353ד ירה .2
מטפלות תולים ותינוקות מה?
לפנות לת.ד 236 .ת"א.
פשת ומציעה רות" — יבנה ,2
",440647 ,623637
"
אשה לטפו? בילדים ועבודות
בית קלות ,לפנות לפרידמז— ,
דבורה הנביאה  ,13בני-ברק אתר
הצהרים.
מחפשים מטפלת לתיניק 3 ,הי־
דשים ,קוג! רחיב מחניים ,6
)בביש חטייסיפ( טלפי; .245738
דרושה עוזרת מ 13—8-כל יום,
 252825אהה"צ.
דרושה בחורה לעבירת כל יום
 7שעות בצהלה לצלצל .771687
מחפשים מטפלת לתינוק  3חד-
שים .בונו' רח' מחניים ) 6כביש
הטייסים( טל.245738 .
בכית נעים ונו־ ,אשת לעבודות
היית וטיפול בילד בנ! בשעות
 11—15טל.250991 .
דרישה מטפלת לעבודה מ15-
עד  19תמשה ימיט בשבוע בה",
לוו טלפו! .859013
דרושה בחורה לעבודות משק
:ית וטיפול בילדים _ עם לי-
להתקשר
נה .תנא-ם טובים 1
.410116
"י
דדישה בהורת לעבודת משק
בית כול? טיפול בי לדים אם־
שרוד,
עם לינה 418340 .ת"א.
דרושה מטפלת לתינוקת הנאיפ
טובים משפתת ברקיו תרואת
 39ר"ג.
דרושה מטפלת בצירוף הפלצות
לילד ב;  8שנים שעית —11.30
 4.30לצלצל  449056בשעות ?17—21
עוזרת בית קבועה פעם בשבוע
ק דיתישדת תולון .824564
דרושה מטפלת לתינוק ב! 9
תודשיפ .נירים ,הרצונ  18נב־
עתיים,
למשפחה דתית במרכז ת"א בת
 4נפשות דרושה :אשת לבשול
ז כקי•; .תכאיפ טוביפ .לפכות
טלפי! 331587 9.00—4.30 32743
 8—10כערב פרנקל.
 Iמטפלת ?"ילד ב; שנתייפ —13.30
 7,15בתולוו.846222 .
בתדפכה עברית וגרמנית עפ
ידיעות באנגלית .פשרה שלמה דרישה מטפלת לתינוקת בי!
תלקית .לפנות איחוד שיבת ! השעות  .7.30—3.30לפנות למש-
או
ציון ,רת' פרישמ!  12ת"א ,ב־ פחת נרינפלד ,הרואה  92קומת
ב' ,רטת-ג;,
שעות  .?9—12.30טלפי! .224047
דר ושות נקבניות י.ב.מ .לקביעת דרוש־ עוזרת לחמש שעות ב-
יום תנאים טובים .לטלפז 32060
ראיו! להתקשר טלפי! .280582
ת"א ה -,",משבת.
דרושה מטפל־ ?תינוקת בהד־
צלית .טל.937931 .
תל־
דרושה עזרת למשק
בית Aב — דרושה מטפלת לתינוק בתל־
ברור לטל'  776374אחדי
נניס .14—7.30 .לפנות 740619
לא בשבת?
)פרט לשבת(.
עוזרת אתרא"ת דרושה 3-4
פעמים בשבוע נלעד רמת־תו דדושה מיד עוזרת בית רצינית
מקום עכורה בפתה תקוה לבל
טלפון .740763
היום .חדשי בולל  3ארותות.
דרושה עובדת למשק בית  +טלפי! .50194 ,53942
טיפול בילדים בשכ"ח טלפו;
דרושה ממפלת עם נפיו; לשעות
,735563
 .8—15.30יטלפ; .44770°
מטפלת לתינוק נר"נ ע"י רח'
מ־.00ד— .15.00טלי — דרישות עובדות נקיו! לשעות
מודיעי!
הבוגר צהרים והער :באזור ת"א
 736067בערב,
443919_^_S
_
עוזרת בית דרושה ל־ 4—3שעות
אח־ כדצזדאכיכ דרוש־ מטפלת ל-
ביום  3פעמים :שבוע לצלצל
ילד  10הרשים מ־ 13—10לפנות
די הצתרים ,862729-7
טל? .415538
בחוליו דרושה עוזרת ?• 44יום
דרישה מטפלת ?".־מונה שעות
כשביית טלפון .858466
עבודה בקריתיאונו טלפון 757306
דרושה עוזרת טובה ל 4-ימים " י
י
ל מודה ,מטפלת לתינוק ומש ק
בשבוע תודשית.416819 ,
ב^ת ל יד תל-השימד — .757959
טת"א וטפ"ת ?•
פועלות
גליוןבבוקר  300 — 600דרישה עוזרת בית פעמיים ב-
 3—6שעות
 +חטבות כתבי ?ת"ד  16490שבוע — טל.749128 .
.trn
דרושה עוזרת־בית לחצי יום
בתנאים טובים.749293 .
לטלרית ,אוברלוקדית ותוסר/ת
דרושה מתאימה לעבודות ה" -זיננר" לביה"ר לבריגה "רו־
בית בטשפהת עם  2ילדות ב־ נ י ת" ,דאש"פינה .38566 ,23
י
גבעתיים 723036 .מ־.00ג אחת"צ לכיח"ר ל"ת ויות דרושות תופ-
)חוץ משבת(.
רות ומתליידות? הנאים טצו"ניט
מטפלת ל־ 5ימים בשבוע — טלפו;  222089בי; .7.00—16.00
 725942 U7Wאחרי .4,00
דרושות תופרות כנזתום ותופרות
דרושה בהורה לטפו? בתינוי ,בית חרב קו־  11כני ברק.
 +עבודות בית יום־יוט — דרושים'דרושות ,ת-פריט/תופ-
.229662
רות ,סונ א"א לקונפקציה לשמ-
דרושה עוזרת ? +בישול 6 ,לות .דרוש?.־ נערות לעבודות
שעות כל יום .טלפו!  240112אוברלוק ,לולאות ומכפלות —
 3,00—5.00אחח"צ.
טפול בילד ההולר ?נ; ,וב -משכורת ותנאיפ טובים ,טל־
תנ־ ?59935
משק בית  600ל"י ,בצפין,
דרושות פועלות לעבודות יד
אים מצי"נים,440332 ,
תנאים מצויינים .טלפון 30958
דרושה אשד ,דתית רצזי פכי• " יפי;" הנר"א  ,26תחנה מר־
בות בני בדק לניהול בית שכר בדת.
הורש' לפנות טלפון — 785077
דרושה קטלרית עבודת־יד —
פרוינד•
זיננר  5^1שעות ביום ליס
דרושה עוזרת  5פעמים בשבוע ,רה' יכוד המעלה  44תתנה
לפנית טלפיו .418787
מרכזית,
כרמת אביב דרישה אשת ל-
וטיפיל דרישיט  /דרושות מיד תיפ־
נהי? משק בית ,בישול
דים ותופרות לח-יצות ,בתנאים
בשני ילדים בבית
בפר וגנן טובים .לפנ-ת נחלת בנימי; 29
ט־ 7.30עד
 14.30טלפו!  62^665י- ,מ־ ,ב' מיפו! ) 613659דת־
.416348
טלפו!
בבוקר אתרי 16.00
מ^ם ו.
דרושה מטפלת לילד  +משק דרושה תיפ־ת לשמלות כלות,
בית .כ? יוש
0י—16.ר\ הסל־ •!:יהודה  42כלו; ";ני".
צו ת — ,03-765410
ירושה עוזרת  5פעמים בשבוע דרושות בחורות ב־נ"־ות :יד,
בצפון ת?-אביב ,טלי  255161מיום כפר לתפירה ?כלו; "פריס פלודי"
כ; יה-דה  178ת"א.
ששי_אחה^צ.
_
י
בהרצליה דרישה מטפלת  544תופרת " '?.לינות לח צי יום עב--
דה וילונות ארצי ,־"א הגלד
שעות כ? יים.י ;985237
נ'יינ' .40
בגבעתיים מ"ט פלת ל 5'-חודשים.
מתפרה מקבלת עבודות קונפ?
 6שעית ביים .מל?734612 :
ציה להתקשר .613246
"
דרישה מטפלת לילדת חצי ייס
 5פעמים בשבוע  +כשיל— .
רצוי מגבעתיים והסב' בה 739562
מטפלת לתינוק ועזרה בבית
לתצי יופ  725053רמת־נ!.
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בית פלמת לריהוט רב-לאומי
דרושים/ות טיבריט/ית בעלי נס-
יו! אי טתתילים .נא לפנות ב-
מקום דתי בו־יהודת  71פינת
מאפו  11ת"א )במרתף( ,בשעות
.17—19 ,11—13
למפעל למכשיריט תעופת"ם
דרוש אלקטרונאי ,ניסיון וידע
במענליב משולביט זטדנזיפטד
ריס .ידיעת אננלית רצויה ת.ד?
 882בני-ברק,
דרושות פועלות בלתי מקצועיות
בכיריכית ספרימ משכלל" ,נת־
"
.262041
?ת יצתק ,20
בית חרושת לתטרוקיפ לקוסמ-
טיקה ואירוסוליט מתפש סוכ-
נים המכירים תיטב את השוק
בענף חפרפומריח ובתי מרקחת
לתל אביב ,חיפה ירושלים זה?
סביבת ,לפנות :תל-אביב ,דת'
לוינםקי  ,60טלפון .824850
דרושים :שליח אחרי שרות
צבאי וכ! תופרות ללולאות ד
כפתורית וגומרות .בית חרושת
" זק" ,דענ!  8ת"א.
הרגה כסף ,יחם אישי וקדום
מהיר מובטתים לד תמורת רצי־
נותר ומאטציד בעבורה .פנה
.624277
עובדות ?בית"ר לארנקים ,ליום
שלם .לפנות :שט"נד ,נרוזנבדנ
ת"א,
.
26
חשמלאי לעבודות תעשית ובני!.
פרטים טלפון  846192בערב.
למעזז ילדים בבת־ים מהםשים
בחורה לעזרה תושבת בת-יט ל•
יום שלם .טלפון  860203בערב.
למפעל תעשייתי בבני-ברק דרו-
שים עובדים ?עבורה תלקית
בשעות  7.00—4.00אהה"צ .נא
לפנות לטל 782104 .או 786643
ב^ב.
דרושים בהודיפ ?עבודות הת-
קנת של אינטרקום טלפי! 54731
עד .4.00
לחברת יבוא דרוש־ת קורפפונ־
דנמית לתתנתבות מםהרית כ-
שפה הספרדית העבודה ניתנת
?היעשות בבית לפנות טלפון
 268065ת?־אבי כ-
דרוש לעבידית ?ילה פוע? ב־
איפ! קבוע אי פטורנט באופן
זמני ,תנאים טובים .לפנות לגב'
יפה או ?מר שמעו! ,רב בר־
יוהאי ד ,פינת הרצל  101ת?•
אביב,
דבש .נא לפנות במקום רה' ה-
ידקו!  64ת"א בבקר.

משרד בשעות 4—6
אהה"צ — כוכן מכירות דרוש ?הברת
לפגו ת ת"א ,ט?פו! .281985
תיויד גדו?ה ?דירות ,המתפש
"אילנית!" אינפורמציה להצ -אתנד וקידים בענף .בעל רכב.
עות עבודה ,כלי תשלום מ־ ידיעת עברית ואנגלית על בו-
ראש!!! מנדלפון * תל־אניב ,ריו .תנאיט מצויניט למתאים.
מו? נויההיות.
פוריות מונטתת .טלפו! .31959
דרוש ?מועדו! ני?יאדד פוע?
פנסיונר ?נקיוז ול -דרושים מ"תיט מעוליט ?עבודה
מבוגר גט
טינופו? ,א?נבי  .4בסביבות תל-אבינ .תנאיט מצד
מזגו! ,מלי!
יגיט ?מתאימיט  238712שלוט.
דרוש עיבד תק?אי ?עבירה אתר•
תעופת"ם
למפעל למכשידיט
אית ,ט?םוז  6—8 921759בערב .דרוש מבקר איכות ,נסיי! בבי-
דרוש עובד נקיו! בבית משרדים קורת מוצרים תעופתייט .יד י-
לעבודה תלקית ,בתנאים טוביה ,עת אננלית רצייה ,ת,ד882 .
נני־ברק.
הברת התוו ,הרצל .61
דרוש סורנ ?מכונות שטותית דרושה טונטנ'דית נפיו! 3—2
דקר ,תדצ?  ,16ת? אניב  .36995שנים" .אורטר" צילניב  39ת"א.
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דרושה אשה לבישול וטיפול
בשני ילדים בני —10.30-0 9 ,5
 15.30עשת ,רמת השרו! 772759
אתרי .16.00
דרישה עוזרת  2ימים בשבוע
לפנית ד"ד איל! רחוב מוא"ה
 ,15תל-א:יב משעה  2.30עד
 3,30אתה"צ.
דרושה אשד ,לעבודות בית וטי-
פול בתינוק עפ או בלי לינה,
עם נפיי; יהמלציר .260607 ,ת"א.
דרישה  .עוזרת בית לעבודה
קבועה  3פעמים בשבוע5—6 ,
שעות במרכז ר"נ .טל59126 .
.16—9-e
מטפלת במרכז הרצליה כי; ה-
שעות ? .16—8התקשר בערב או
בשבת ,937469
דרושה מטפלת לתינוק וילדת
בנז .ברמת־נ! כולל בישול —
.790007 — 3,30—7,30
דרושה ממפלת לתינוקת בדבר
פרטים :פודליפפקי הדר ,7
רמתינ! ,או .72S339
כפתח-תלוה דרושה מטפלת ל?
 4—3ימים בשבוע — ,863752
י
תנאים טובים מאוד ?ע וורת ל•
משק בית לכל יום .טלי .733217
דרישה מטפלת לתינוקת לאחה"צ
? 4עבודות בית קלות .טלפי!

;

י

לכית־היופי אנטה" דרושה ב-
לחברת אללטרינילה דרוש ל -אופן דהוף "תלמידה צע ^דה ו-
עבודה מענינת בוגר  3—4שנות נאה ?מתלקת־קוטטטיקה .פרטים :דרושות בתורות בעלות הופעה
מגמת לאלקטרוניקה לפנות ב -ט?פו!  222848במשד נ? שעות נאה לעבודת במסעדת תלב ו-
צרוף פרטים יקורות חיים ל-
תייר  4770ת"א.

.611380
למפעל יצוא באשרור דרישת
טובירת טדפיםת באננלית רצוי
נט עברית ?הצי יום ) 3ימיט
בשבוע( לטלפ!  055-31906או
ת"ד ת"א ?26483
למשרד עורכי די; דרושה בת-
בנית מעולה .שעות העבודה —
 08,00—16,00טל .222242.
דרושה פקידה בלל 'ת ?הברה
לשירותים ב תל־נדוד .פרטים ??
ת"ד  24087ת"א,
דרושות בתבניות מנופות ?עבו-
דות חלקיות ,תבר המתרנטיט,
ת? אביב ,טלפו!  :241780ידוש-
? ים ט?פו!  ;228572חיפת ,טלי
,84268
מתלמדת )נערה צעירה( היו-
דעת אננלית או נרמנית ומכונת
בתיבה מחפשים לארבע שעות
ביוט .נצדוף קורןת חיים ??
ת.ד 25010 ,תל-אכינ,
למשרד לבטוח דרושה מזכירת.
ידיעת הדפסה הכרחית .טלפי!
 613731 ,613586תל-אבינ.
דרושה פקידה פו נ ו' להנהלת
תשבינית ליום עבודה רצוף.
לשנות ברק ושות' רדד טתה־
תקוה_  126תל־אניב.
למשרד לבטוח דרושה נערת
?עבודות משרדיות ושליחויות.
טלפו 613586 613731_ 1תל-אביב.
דרוש/ה מפעיל/ד ,למכונה ל•
הנה ייה או ליבטי ,בונר/ת קודם
לתנת"ח .לפנות :ת.ד 1334 .ודא
למס' ד.14185/
פלידה התהילה ,משוה מלאת,
?ביח"ד ?ארנקים? .פנות :שט"נר
נרוזנברג  ,26ת"א.

דרושה נערה מדפיסה ?עו"ד
רנמשאפו? ,שעות ,08.00—13.00
דה' יהידה ה?יי  ,49ת"א.
דרושה בתודה לפני צבא לעבי-
רה משרדית ,רצויה ידיעת הד-
פסה בשפה העברית .לפנות:
ר.צ ,.ז'ביטינפקי  101בשעות
הע בידה,
בהרצליה
תעשייתי
למפעל
דרושה פקידה כללית אתראית
עפ נהיו! נהדפסה 981387 .וב־
ערב .983409
כפתה־תלוה דרושה פקידה מנו-
פה למפעל 9זיו  8שעות עבודת
)רצוף( משעה  8.00ער 16.00
לפנות בפרוט נסיו! יפשכירת
מבוקשת לת"ד  769פתה יתקיה.
־דישה פקיד־ כתבנית למשרד
שמאים.231670 .
מזכירות! פקידות מתהילות!
שבע הצעות!  1ב"המקשר'' —
זמנהוף ,10
להכרה בתליאביב דרושה פקי-
דה עם ידיעה בהנתלת חשבו-
י
נות ,טיפול צ יקיס ותקבולים.
נא לכתוב לת.ד ,14139 .תל־
אביב ,בציו! דרישת השבר.

דרישה בחולו! אשת לטפו? +
עבודות בית רציי עם לינה תנ?
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רושת נדיונליסטית  /פקידת
אפשרי גש מתהילת .תחבירי
עד תמפעל .קיים,75 ,40 ,20 :
תנאים טובים .ת.ד 86 .ת"א.
לפרשופ אדמו! דרישה פקידה
מתחילת טלי  622828לצור..
י
דרישה פקידת ?ע ודד-די! ?ה•
צי־יום עם ידיעת בחיבה ב-
מכונה .לפנות לעו"ד כה! —
קופטי! רח' יהודה הלוי 47
ת"א טלפון .613163
מנהלת חשבונות מנוסה דרושה
למשרד בת"א לטלפן .611380
דרישה פקידת כתבנית מתתילת
?תצי יום טלי .612593
דרושה מנהלת חשבונות בעלת
נ־ 3שגית נסיו! למשרה חלקית
?פנית נכתב לת"ד  1997ת"א.
פלידה לאחר צבא עירנית ,ו־
אתראית השכלה תיכונית לפתות
נא לפנות " ד'ד אלנבי .34
למשרד גדול דרישת כתבנית
עברית מעילת ניטיו! של לפ-
תות  3שנים שעות ענודה ט•
 13.30—8ופעמיים בשבוע מפוצל
משכורת ותנאים טובים לפנות
בכתב לתייר  2838ת"א.
דרושה פקידת כללית נסיין
לפתות  5שנים  965347רמלת.
פלידה כתבנית ,לעבודה מ—8-
 13לפנות לבונטין  ,2הדר .316
דרישה טזנירה־כתבנית ?משרד
עו"ד כת"א .פעמיים בשבוע מ־
פיצל .לטלפן .15659

מזכירה מנופה — נאה ,מטו?
פהת ומנומסת ,רצוי שעות ע-
בודת מפוצלות .אפשרי הצי יופ.

לטל.9,00—13,00 ,267682 : !5
דרושה פלידה )אפשרי מתהי-
לה( לעבודה ?יום מפוצל נ־
צפון תל-אכיב:244051 .
דרוש פקיד םנפיור לענבודה
קלה חצי יום .טלפו! •0 621782
,10,00—13.00

מנהל/ת חשבונות עם נסיו! —

)רצוי אצל רואה חשבו!( —
דרוש/ה למשרד להנתלת תש•
כזנות .תנאים טובים ?אדפ דר
מתאים? פרטים טלפיו ,57321
 16—18בלבד?
דרוש־ פקידה ?הנהת"ש עם נסיו!
 3שניט אצל ריאח־חשבוו .שעות
העבודה ? .8—13פנית— 32817 :
.8.00—17.00
דרישה פקידת בתבנית כעוזרת
למנהל השכינות ,בשעות -8.00
 ,14.00רצייה ידיעה באנגלית.
לפנ ית :ת.ד 1199 .תל-אביב.
דרישה דחיף מזכירה כתבנית
לאננלית ועברית ,שעות העבו-
דה  8—1בצהרים .לפנות טל.
 612863ת"א ,בי! השעות 2—6
אהה"צ.
פלידה כללית רצוי תושבת חד
לוו והסביבה ,תנאים טובים —
.732691
" "כרה" עתירת "מדע בת"א~דרו:
לח
שה טלפונאית הקוראת אננלית
לצודד עריכת כרטסת ותיוק הו-
מר טכני• לפנות בכתב ?טונידה
לת.ד ,17057 .ת"א•
דרושה לעבודה זמנית 3-5
חרשים ,פקידה כללית לחצי יום
עבודה ?פכה"צ ,רצוי סטודנטית
לטלט!  .31932 ,37105עשת ל־
השנינאית נע"ט.

~
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הים ?ויככד ?חולעות .הכאיב ),77812
מצוייגיפ .טלפי! ,823250
ד!רט מעולת מפגר טכני מעילה
דרישות פועלות ללולאות ,בפי דרושים למפעל ?תבניות לפלסטיק
תורים ומכפיות ובתודה ?בדיקת ת"א ,820696
טיב .השכר מ־ 22ד"י ומעלה,
בא :תשנו! רק בעלי מקצוע —
לבלון תםרולות ז'!־ק?וד ר•
.829995
דרושות תופרות למכונה ז י נ ג ר ריש ת מתקדמת ,טלפי! .231444
לקונפקצית כונ א"א• .בול א"-־ר ,דרושה כפרית ומנקייריםטית
שנקי;  39בניהה דרד תתצר — כיו; ,,רווה" כצנלפי!  124ננע־
טלפי! !,23329
ת י פ ,טל.726222 .
דרושות ברעמת ללולאות בפ? דרושה דת,יף כפרית מתקדמת
למכפרת "רינה" יהלום  36ו" נ
י י
י
'
מ־2ב
ומעיד.
"י
ל
טי ב .השכר
טל? .760415
בא כד1",כו! רק בעלי מקצוע דרושות ספריות דחוף! ?סלון
«M
' . ,יא?" טל.763283 .
אוכרלולית ,מכפליסטית ותופרות דרושה ספרית ומתקדמת פליז
ל־יננר למקום — דרושות לעבודה מדים ארלוזידיב  168ת"א.
קבועה ב אכנת נגרות.82S050 ,
כפרית מעולת עט צייר דרושח
דרישות תופרות ומתלמדות ל -מיד למכוו ?יופי ,תנאיט טיוח•
בגדי יס ,לזיננר ,אוברלוק ועבו -דיס ,722566
דות יד .קל־רו; רהוב הסדנה 14
דרישה ספרית מומחית — טל.
ת"א ק"ג.
דרו 728654 -או בשבת .783801
תופרות מעולות לזינגר,
שות ל"כ:ד" תנאים טוביפ! כפתה־תליה :פליז לתפריקית
"רחל" סונטיפיורי  ,13מבחר
טל.824654 .
נדיל של פיאות פ'עיעד טבעי
דרישות תופרות מומחיות ?וינ• וכנמטי הנב! מיומנות,
נר לשמלות וחליפות נ'רפי ,דת'
דרושות תלמידות למספרת "תד
אלנבי  ,621360 76בדו־רזו;.
רי" בךיחודה  115ת"א .233471
כפתה־תליה לקונפקציה מעולה
דרושה תופרת ובתורה לעבודות
יד להתקשר .912254
דרושה תופרת מנוכה בקונפקצ־
יה לנשיט ,תנאים טוב ים6121s" .
פוע -לורפים מזורזים פקידית י־
דרישות יבית"ד ?ברינה
מזכירות ,הנהת"ש ,כתבנות ,ני-
לות ?עבודות יד כל יום בי; קוב אי.בי.אם .ב תשלומיס .ת-
 16—7דה' ;ת?ת 'צהק  43קז־ עודת יעזרת בעבירת" .שריט?"
.63/53
מה :י אוטובוסים
ת"א ,אלנכי  140בנר המושבות
דרישות תופרות וילונות לעבד )תתהנה המרכזית( .ט?' ?724335
רה ב בית 985323 ,בבית  ,981488הרמת־נן קורסים מוורזיפ :פ-
דרישה עזרה ?תופרת סלונית .קידות ומזכירות נקוב י.ב.מ.
מרטה בדי; ,ת"א ,רח' שטנד  .8הנהה"ש ,בתבנית ,בתצלומים.
ללונפלציה דרושות לאוברלוק תעודה ועזרת בעבודה" .שרו-
וזינגר ולולאות ,תנאים מונים ט?" ז'בוטינכקי ) 54מול רמה(
ר"נ טלפי! .724335
.58341
דרושים u :סורגים למכונות בחילון קודשים פזורויפ :בקי•
מדינר ,ענילות (2 ,תזפרזת או־ רות ומזכירות נקוב י .כ.מ.
ברלוק u .קטלריות 14 .מתלמ -הנהה"ש ,כתבנות ,בתשלומים,
דות ,לפנית :פוטקה רתוב התרו־ תעודה ועזרה בעבודה" .שרו־
שת  12ע"י תתתנת תטרכזית מלי טל" חילון סיקולוב אי.70/
לורפ נקוב י.ב.ט .תינם! תת•
.36864
דרישות פועלות לעבירות יד ל -הבלנת מועמדות שסיימו  9שנות
יום שלם ואפשרי נם חצי יום ,לימוד לפחות ?אחר ראיון הת-
נא לפנות לביה"ר "הטיב" לוינ־ אמה? .מסיימות מובמת שילוב
בעבודה בתנאי קידופ טובים .ל-
כ5י .31
קביעת ראיו; נא לכתוב :ת.ד.
דרושות תופרות מנוכות לקונפ־  2575רמת־;; ,כציון נתונת,
קציר ,נשים ,לזינגר והעבודות יד טלפון ,מקודות־־"ה.
לקבלת עבודת תביהה ,הנדוד•
העברי  6ח"א )נתצר? ,1יד ככר־
תמושבית,
לפוזאן פרז יונפקציח מעולה,
דרושות נזרנית מנופה ,תופרות
טל' מנהלת השכונות ד' עצמאית
ןמנ-צת ,והוב ישראלים ,7
מקבלת עבודה הכיתה .858592
.235495
לגרפילאי בהדפסות רשת' ני-
דרושות עובדות לאוברלוק ו -סור יד אומנותי ,הלהסות ,ועי•
עובדות יד .לשנות" :פש י כלע" צוב דקורטיבי כללי ,דרושת
דרד בלמה  44ת"א.
עבודה פלאה/תלקית בתכאיפ טד
דרושה מתלמדת לאובדלוק נח־ בים טלפו; .856447
?ת :נימי!  ,15נדלר.8—16 ,
מנהל ה'צביגות עצמאי מקנל
דריש/ה נזרו/ית לד:רי סדינת .עבודת במשרדו ת.ד— 36279 .
" דקר" ,הרצל  ,16ת"א .56995 ,תליאביכ.
,
דרישה קטלרית לפנית למתפרת מלצועי דפוס  +ציוד .מני
בקד .,רחוב ראשית חכמת  ,9י"ב ,תביס ?בו־אפדיפ ,שנקי! SJ 94־
תל־אביב ע"י רחוב פלמה ,המשר עתיים.
רתיב צילנוב.
מלכל עבודות הנת?ת השנונות
תלפרת א"א ?קיכפציד ,גברית? כולל מאזנים והדפסות עונות
ועוורוח לאוברלוק עבודות יר לביצוע בבית .ת.ד 274 .פ"ו^
?פגות פיפר פט"? ת"א יהודה
י וילונות ,תפירה הרכבה ונקוי
,
?
הלי' ?23
 -,עבידת מעולת — מתירים נד
דרושה ;ודנית ועובדות קטל! תים .תל אביב טלפיו 623136
לפנות
יד
ועבודות
אובדלוק
י
 .כ? יום עד » בבוקר .ניום »'«י
למודפיל ?ילינבלוט  15טלפוז בל תיופ.
 55510ת"א.
 :בהוד עפ וספד + ,סירת ט'פא,
בעבודה הלסית או
לבגדי איטקה דרושימ/ות תופ־ מעוניין
רים/ות מעיליס/ית ומתלםדים |,.מלאה? .פכ1ונ ת.ד 2619 .ודא.
נא לפנות רח' יעבץ  30ת"א
י 'מנהל השכינות עצמאי ,טקבל
םל;50356 _ .
עבודות בהנהלת תשבונות ,ד
דרישות פועלות לעבודת יד —י ניכויים למס הכנסת וביטוח
לסריגה
ביה"ר
טובים.
תנאים
 .לאומי ,ת"ד  36493ת"א,
"אדיב" דרר פתת־תקות  21תל־
כלכלן ואדמיניסטדטור נסיו!
אביב טלפון .611386
בארנו! ושיווק בארץ ובתו"?,
מעיניי! להחליף מקופ .נורו,
 ,755985ששי ושבת.
דרוש לנו 'טלית אתראי
קטנוע .פרסום אדמיוו אננל  6+מנהלת השכונית מנימת —
)פינת רוטשי?ד ? (98ויקי .מעונינת בקבלת עבירה בביתה
שליח רציני אתראי ומסור .948570
גער
דרוש לאלאלוף ושית' שעות ח־ מנהל עבודה ותיק בבני! מ-
עבודת  18.30—15.30 13—8לפ־ עוני!  :בהנהלת ,פיקות ,הדרכת
;ם
ת,ר.
חלקית.
.16073
נ:ת תל-אביב אלנכי  94תרד .60
דרוש נער לשליחויות ,היודע כהורה מאנגליה מהפשת עבו-
?דבב על אופניה לפנות "קדם" דת מעניינת ומכניסה בתל-אביב.
רה' טשרניחובכקי  21ת"א ?• שליטה נם בעברית ובצרפתית.
תואר אקדמאי במשפטים .נסיו!
בע"מ דרוש נע־ שליח כמזכירה אדמיניכמרטיבית ב-
לאלמו
רשיו; לקטנוע או בעל טי -מפעל יצוא גדול בישראל .בי•
עם
לו! ?עבודה :תנאים טובים דתי שיריט לתדנם ולערוד תופר.
בצלאל  '5רסקו ב' חולו; טל' לפנות לת,ד 1793 .תיפת.
צור *.זהב עצמאי מובן לקבל
.841822
דרוש/ה ;ער/ה עבור •?פליתי• ב? מיכ' עכז־זת עדיכזת ??0פז
יות ,רצוי תלומר/ת בתיבו! .780886
^
ערב .תנאים טובים ואפשרויות הרגלת טפטים ועבודות צב-
עות קבל! עבודת אחראית 0ת־
לקדום.445067 .
דהי!«! למעבדת שיניים דרוש פש תזמנות  51991מ־.16
שלית שדרזח-ה;  14ת" א — טכנאי אלקטדיכיקת עט כסיוז
רב ע? בל מיני מכשיריט מ-
!280036
דרוש• נעד רציני לשליתויות ו -עוני! בעבודה נכביבת ת?־
לפנות א' :ב 773932־.03-770622 ,03
עבודות עזר במקום.
מטפלת מנופה  +ד,פ?צות מ-
"משי-כלע" כלמה  44ת"א,
דדדג' ;ער או כעדה לשליהויות ,עונינת כמשרת רק בצפי! מל•
אב יב תייר  4211תל-אביב.
טלפו;  ,614406ר?,יאביב,
דרושים ־"?:יה י ב עפ קטנ־עיפ .מכורה מעונ-ינת במפול בילד
" בכידונרף" ,זי :י מינכק'  75ת" א ?חצי 'ים  783764בני ברק.
דרוש שליח ,אפש"־ו,־ .ללמי -ד ;ם שולחים חינם! נ־ניט טרקטו•
מקצוע .מכו; לד.עד.כוד" תבניות ריבטים אנשי בעתו; ועיבדיפ/
ות מכל הבונים "המרבו" ?38346
,,מהיר" ,נודדאו  73ת"א.
מדפיפ מעיניו ל־הליף טקוט
עבודת במולטיליט  44 44טל.
,766501
דרושים בלנדיר למע?ה _ ולמצה
מטפלות ואתיות ?זקנים והד-
לים וילדיפ שולח מייד —
'.3845
טל'" 3
יהלומים ,דרושים פיעל י ברלנ• ^24581
דיר; למעלה ~ ל -?•:פזעלי דתר עעזלי ,אזטזכ;  +בינטח
קצוות למטה פויליונים תנד"א מעיניי; לעבוד משעה — 16.30
מל' 30485 .תודת.
 _3ת"א ,31836
יהלימיפ! דרוש פועל ברילנ? זוג צעיר מעיניי! :הרכבת חל־
דיר; למעלה לאבנים טובות ,מל' קי השמי ,אללמרוניקת בביתו
^782224
.746588
יהלומיב!!! דרוש חותר ולי-
טש' רפכ גדולות ,טלפי;  615610מנהלת חשבונות מנוסת מקב•
י" .ענודות חביתת להתאמת בנ•
.612924
קיב ומשכ ירות . .ת,ד 567 .ת"א.
בחור נ•?  30עם המלצות +
י
;
נהי;ה
—:יו;
.
; משאית( מעז־
דרישה מוכרת עש נכ-ו; של 3—4
־ !_' -בעבודת רצינית .תייר 1094

מספרומ

WMmmm

שליחיה

יהלומים

I

ז3גימ

־:ד __ 5ר^,א םל' _.57524

למעבידים!!! משרד "אילנית"
 24שעות לשדותד .מנדלסון 6
תל־אכיב ,טלפיניס — 242591
.235677

«עו:י:ת לקבל עבודות הדפסה
:ע השעות .15.0a—8.00
לגוטיל ד־וש־ז מ־כ־ת מנ-כת  1בעברית — הביתת ,בטחיריפ נו•
:ע -ס הלבשה ?ניבים I .(,;2187 .היפ .נא ?פנות :ת.ד 8495 .יפו.
"
" "

)המשד המדוד כעמוד (6

המשך הצעות עבודה נעמוד 6
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דרושות פועלות לזינגר אובר
לוק ועבודות 'ר ,אפשרי מבי

חרטימ ומסגרי18

גרות .נומביני,B20646 ,
למפעל מתכת באזור פרדפי
אים טוביפ  858929בערב.
מטפלת בילד ועבודית בית דרי -דרושים תופר י,/־ ,־ .בי ית ל :נרי ביי דרישים :מסגר מעולת ד
'לדיפ תופריפ/ית ,גהצ!; ,הצ־ הדם טוב ,להתקשר — 911145
שת לחצי י ים  237995בבוקר.
נית ,תיפרת אוברלוק למפעל נ־ ?211P1
ביקר?
דרושה אשה למשק ביר 4-5 ,בנייברק טלפי; .791787
דזרט ,כדטומ; ,פשהזן פסגר,
שעות ביום .ר"נ ,ע"י רמה — דרושות פועלות טומתיות ללי' רתד ומסנר אהוקה למפעל זו•
לאות וכפתורים ופועלים 8ומ• דיש בת"א ,תנאים טובים —
 728991מי,18.00
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שברולט אימפלה  " 1962ריבולי
מכוניות" מרמורק  12ת"א )ע" י
קפד ,סקאלה( טלפון  221355וג•
דהוב המסגר חניו! אולמי מי?
טפט ,תרצות,
בדיקות
אצל שניט פינת המלאכה .7
ט.ט.ט .נני-ברק
 ,780892חיפה מכוניתך מתכת לד ב" תמבונית
 ' ,721339רישליפ ?39298
אפשטיי!" 229517 ,260031 ,230400
בעל-מכונית אוטומטית!! עימד .419078
?רמיתר טכו! לניריט אוטומטים גייפ !'נוטינפקי  31קרית אונו
ביו! תיקיגיפ ושיפיציפ בהגתלתי ז'גנר,852082 849872 ,758489 ,
ש? יעקב ברי! אשד השתלם נ־
מיוחד בחי"ל בנושא וה .בני -פ.ט.וו " 1968/69 2000 ,דיני?י
ברק רחוב בנרת  6מול מ.מ.מ .טכוניית" טרטורק 12
ת"א )ע" י
פקא?ה(
קפה
ט?פי!
221355
יב־
טלפי! .788245
רחיב הפפנר הכיזן אזלטי מו־
שניט פינת המ ?אכה .7
עשרות מכוניות מוצעות ומאית
רשומות במגרשינו " תמכונית
אפשטיי!" אר?וזוד!ב  ,166אבו
אופל לדט  ,1963במצב מוג .נבירו?  ,78דרו חיפה גוה ' אבי•
טלפיו .738447
J V2
אופל לדמ  2 ,1969דלתות
 22,500גייפ סגור  1956בפצב פצויי!
ק"מ ,במצב מצ!"! ?מבירת מיד
ט -שנה טפט ,03-927740
ראשונת .לפנות בלי מתווכיפ
 14.00—13.00יפ־ 19.00—18.00טלפי! אודי אוני!!  " — 1965ריני?י
מכוניות" טרטורק  12ת"א )ע"י
 226403ת"א.
קפה סקאלה( טלפי!  221355וכ־
פדינ'ן 1000
 1967במצב מצי"! הטסנר תניו! אולמי מושגים
מי12
נצהריפ.
מלי 785251
פינת המלאכה ,7
פוללםיוגן מסחרי נמיר  1966טנדר סוסיתא  1967מנוע פירד
שימשת טכיכית פרטית נלנד 1970 .טלפו!  927727אחדי 4.00
יד ראשינה במצב
מצי"! — רחוב עי! חי  Aחוד השרי! —
טלסה _ .231935
לרצון?
למכירה "דאף"  1966טסט ?•
סוסיתא סט"שז  " 1967רינו לי
»  ?14.00 JTjg'D 773696 r tO?a Mמנוניות" מרטורק  12ת"א )ע" י
איסטין 40־א מיד?  1960מניע קפה םקא?ה( טלפו!  221355וני
רחוב חמםנר רוביו! אולמי מימי
 284398 .1970ב ת1דמנית.
פיללפווגן  1969 1300יד ראשונה ניפ פינת הטלאבת .7
מצוינת .055-32955 ,17,500
פיג'ו סטיישן  404טור?  64שנה
פפורט פיאט  !969 850ספיידר טסט טלפון .910525
— ?ננת — ט?' .761808
כרמל דונם " 1968/69/70רינולי
טריומף  1500סוף שנת  ,1968יד מכוניות" טדטורק  12ת"א )ע"י
שניה הצי שנה טסט ,מטירה קפד ,סקאלה( טלפון  221355ונ־
רחיב המסנר הנייו אי לטי מומ•
טלפי! .782038
נים פינת המ?אכה .7
נ.ם.או 1970/1000 .טצו"נת .מחיר
למכירה קימר מסחרי — 1965
 14.250טלי  625971ט?16.00-
מניע  738768 1971אחת"צ.
במרוץ המכוניות !נו במקום רא-
שון " מכוניוודמטמון" פלטת  38סוסיתא מסחרית  " 1970ריבולי
טניניית" פרפורק  12ת"א )ע"י
.828352
קפד .פקאלח( טלפו!  221355ינ־
בהזדמנות טרינץ  62 3שנה רחונ תטסנר תניח אי לטי מומ־
טכמ  +צנע  +צטיניפ  2500נים פינת תמ ל אנת .7
?" י טלפיו  35261אלי מנה.
 :וללפווגן  !200סיף  £4במצג
"
סוסיתות טשו פצית  1971/72מ־ מונ  734380ונשנת.
מפעלי איטוקרס ?מסירה טידית
טכנניות ריבולי" מרטירק  12שפי  " — 1967 2רינולי מכד
"ת"א )ע"י קפה פקאלה( טלפון ;יות" טרטורק  12ת"א )ע"י קפה
םקא?ה( ט?פו!  221355ונרחונ
.221355
הטסגר הניו! אזלטי מושנים
כהזדמנית דה-שבי פםתרי  1964פינת המלאכה .7
במצב מצוין טלפיו  911951ב־
ג.ס.או 35.000 1970 1000 .ק"פ,
שעית .16—19
'ד ראשונה ,בערב .855833
שלא תש-
לאן שלא תלד,
יהינו " מכוניות פוללפווגן  " — 1969 1500ריבו?'
אל יאטרו כולס :רק
ת"א )ע"י
מכוניות" מרמורק 12
שמשיו" סלטה .828352 38
קפה סקאלה( טלפיו  221355וב•
לוגים כל פוני מכוניות נמתי• רחונ הטםנר חניון אולמי מד
ריפ פביריפ  1בט!וט! .אוטי-פו" שנים פינת המלאנה .7
כביש היפה — עיר תטבי ניות
פיאט  1969 850מצויינת 76.000
מי? הקאיכטר' קלינ,
' ד ראשונה ?231725
מציאה! דיכפ  1971עם אהד• אל תקנה טנונית נטדפ תיכ?
רבב
יית! אספקה מיידית!
נפ ל"טנרשי אפשטיי!" 230400
ישדא?י,820192 ,
?419078 ,260031 ,229517
טריומו• ? 1973 1300טפירת פיי-
רית הטתיו —"? 18500.י תש• פדיגץ  1968 4אפרי? «&t»0
לוטים ער —"? 10000.י בריבית ק"מ רדיו .267119
ריבולי
בנקאית ל 3-שנים, .פנוניות אופל קדט — 1964
ריבי?י" מרמירק  12ת? -אביב טבוניית" טרמורק " 12תל־אנינ
)ע"י קפח פקא?ח( ת?-אביב מ?־ )ע" י קפה סקאלה( טלפון —
 221355יברהוב המסגר חניה
פו! .221355
למכירה קומנדקר דודנ י  ,4x4אילמי שישנים פינת המלאכה .7
'
מודל  ,1962מתאים ?נדר .לפנית אנ .אפ.או םרינם 55,000 ,1970
?קבוץ עידגב ,טרבו המשק ,טלי ק"מ ,טסט לשנה ,יד ראשונה,
במצב טצויו 259375 .בעבודת,
;.067-5025
.
למכירה מכונית יוקפהו? ויק־  848395בבית.
טור  63טל'  853321יופ מימי אדם רציני יקנה מכונית! ב-
מגרש רציני "אפשטיין" .אד•
 17—19ו נשנת ביו ,10—12
לפני לניית מכונית בדוק או -לו!ורוב  ,166אבו־נבירו ל ,78
תה בטבו! לבדיקת מכוניות ד דדד-היפה כוה-אביביט.
טפטרוו" תל־אבינ .אופל רקורד  1966סט"מ! .רי•
קטנועים
בו?י מכוניית" טרמורק  12ת?
הרצל " 148טל,822490 :
אביב )ע"י קפה סקאלה( טל-
מתיר גמה תקבל ענוד מכד
ניתר ב"אוטדנרנ!''' דרר חי־ פי!  221355ונרתוב המסנד —
תניח אולמי שומניט פינת ה'
!ה  41ת"א ?251932
מלאכה .7
נ.ס.או.
 1969 ,1000עם רדיו למכירה פרינץ  Aמודל ,1970
פלי ,262615
 25,000ק"מ  +רדיו ,יד רא-
אפ תהפפ ,חמשיר כאיטי ביסיט שונה ,מצב חדש? .פנית ט?'
אפ תיכנס אליני תצא מריצת  36209ת"א.
~
"
מכוניות שפשו!" פלטת  38פריגץ  " 1969 1000ריבולי מבד
?828352
ניות" רח' מרמודק  12תל־אביב
אופל רקורד מסחרי  4 1965מת־ )ע" י קפה סקאלה( טלפיו —
לבים  +רדיו מצב מצוי! —  221355יברחיב המפגר חניי!
24293־?063
 .אולפ' מ!'עכי 0פי כת הטלאבה
למכירה משאית לילנד ,אדנו .7
אדיר  7.5מטר טסט  10חוד• פיאט  1970 850פפיישל יד ראי
שיפ המכירה עקב פירוק מות• שונה  40,000ק"מ ,מצב טצוי!
פות נא ?צלצל טל' .067-50339
 !4,250ל"י טלפון ?446780
לונים בל סוני מכוניות במחי• הכמות תעוטדת ב רשותנו חג?
רים סבירים ונטוופ! " אוטרפו" דולת ביותר והתנאים הטובים
כביש היפה — עיר תמכיניית
אפשטיין" אכדנבירול
ביותר "
טי ל הקאונטרי קליב.
ארלוזודונ  ,166דרד חיפה
78
פוללפווגן היפישיח  — 61/1200נייראביב!?:
מניע  ,71טסט לשנה ו רדיו ?פ־ הילמן חנטר  130,000 1970רדיז
נות י"ס טל'  866323אהרי  9 + ?18חודשים טפט  +גיטזח
גייפיפ הדשים  1473למסירה טי? טלפו! .241466 :
דית " מכוניות ריבולי" מרטורק הילנץ ~ מינקפ  1969במצב מצוי
) 12ע* קפה סקאלת( תל־אביב י!  +רדיו )שנת בתשברת(
טלפיו .221355
לפנות טשעת  13.00טלפו! —
א ל תאמר  .לא ידעתי" לטינתר
;748939
י
?פני קנית מכונית כנפ ל" מבד פי אט » 1967 12בטצב טצוייו
ניית שמשי!" סלמת  16,400 ?828352 38לירות .789152
סימלה  1968 1000בטצנ מצד למכירה בייאיק  64אוטומטית
 6צילינדר ט?' בעבודת —
" 1טלפיו .765156
שברולט טליבי  — 1965מי וי נ  ,055-31151 ,055-24905בערב —
אוויר ,קיליטטרו' נמיר .055—21607 .744063
לארל  63אתרי 'וויפוץ מנוע בהזדמנות טאונום מסחרי '65
? 8,750ירית ?859065
טלפון .447493
ויליאנט  1965במצב טוב טלי
נ.פ.או 1971 ,1000 .טסט ורדיו  03-266181/2/3מיזם ראשי!?
241206
'ד ראשונה
;
כ.מ.וו 1970 ,2000 .בטצב מצד
פוללםמנן  !302אס — 197! .יי; + 23,000 ,דדיו,
64026ז_ /
י
 2,200חלד  +יתרת חפבס — ,סויבאיריו " 1972 1300ריב"י לי ט•
 — 930259בערבים.
ביניות" מרמודק  !2ת"א )ע"י
 '57יד ראשונה קפה סקאלת( טלפי! — 221355
אופל רקורד
ובהמפנר הניון אילטי שישנים
מנוע .740746 '69
פינת _ המלאבה .7
מדצדפ  1968 ,200דני לה במי פורד אםקורט  + 1970רדיו
צב מצו"! קי?ומטרו' נמוד — טל פיו • 18—20 419085
'
טלפי!  ,59264בער ב  _ .781883למכירה טנזנית אופ? ?ומד
סימלה  1501בהזיטנית  29,000דור קופה .ננ עור ,אוטימטית,
הנה פאור םטידיננ .שנת ייצור
ק"ט 285968 ,פ־ 12—15ומ־.17
 .1970מצב ט צויין ,טל' ,418466
סוכאדו  1971 360טפט
ראשו! ?• 10לניית מכונית ב" מגרשי אפ-
הדשים  8,500מיזם
־שטיין" צעד ראשון ?הצלהה.
.16—20.30 285715
אנדגנירו?  ,78ארלו ו ורוב ,166
אופטין אי־ 1960 40לאהד אוב? דדרחיפה גות־אנינים.
רול ,שפורה פצויי! ,מוסד ,,נע' פרינץ  67 4יד ראשונה נ?
אור" .787421 .
טצנ טצוייז .לטלפ!  255863רק
פיללפייאגן תיטושית מסוף  '64נשנת,10,00—13.00 ,
פג'ו  + 1970 504רדיו 35,000
במצב טוב ,טלפון .34069
"3מ ,טסט נינמנר?741272 ,
פאאב טסחרית ' '69ד ראשונה
טאומפ אט־ " — 1964 15ריבויי
במצב מצי"! .03—921430
טנוניית" מרמירק  12תל-אכיב
ירמכלר
רמכלר סטיישן 1969
)ע"י קפה טקא?ה( — ט?טוז
סטיישן  1970המסים טרפ שי ל 221.355 -וברחוב המסנר ,חניי!
מו .בדבר פרטים ?התקשר טל' אולמי שושנים פינת הט?אבח .7
! 5617ת"א. .
פוללפווגן ווריאנט 1971 1600
איפל רקורד  ,17מודל  !?67במצב מצו"! .הקר שמואל רוט־
במצב מצוייז  +רדיו אתרות שילד  55הדרה .063-22801
עבידת  ,1גבעתיים םשטתת בד פוכאדו' פטייש!  ,1100מוד?
סימון.
^ ____  + 1970רדיו ,במצב 'טצוייו.
טל285551 .־.03
פילקסווגן מםתרית נביהה '69
•
יד ראשונה במצב פצויי! — פיגיו  1962 404אהרי אוברו?
^ ___ טסט ?שנה ,במצב חדש .טלי
.02—533376
 829082נענידה ,בערב .869459
בל מכונית שהיפשת תמצא
"
סטיישן  ,63מנח טסט.
ג"טכוניזת מטמון" סלטה  ,38סוסיתא
 .871017י
טי'
.828352

__

מאות לנו ונהגו היח נט אתה למכירה קונמסח  196« 1300ג•
נין המאומריפ " .המכונית אפ -מצב טוב יד ראמינח .846257
שטיין"  ,260031 ,229317 ,230400אופל קדט  63/4יטנידת —
?419078
במצב תקין טיפין .776791
כהזדמנות אופ? רקורד  '63נ• פרינץ  1968 4יד ראשונה במ-
מצב מיב 914344 ,תל-אביב,
צב מצו"! טלי  951721מליחת
פיללפיןאגן «' ,1964 1200נח  439נמעית ,16—8
טסט ,צטינים חדשים.33994 ,
היא מחנה לד " הטנינית —
פריניו  68 4אחרי אוגרי?  +נמיבו" כ" מנוניות מממון" —
טסט .טלפי! ,955359 ,693657
ט?מה .828352 ,38
למכירה סאאב דלוקפ ,הצתה לונטפה  ,67 ,1300/4יד ראמד
אלקטרוגית  1969יד ראשונה .נה ?0פז40852 1־ 067אחרי ?16
"? 21,500י .מל' ?930589
א לפא רומאו ג' ו?יה טופר —
פיאט פרימולה . — 1967רי•  1967נמצפ מצוי! "? 16,000י
כולי מכוגיות" מרמורפ  12ח?' לצלצל דו  01-234031במעות חע־
אביב )ע"י קפח סקאלה( טלפון בודה.
 ! 221355ברחוב הטסנד חכי וו בהזדמנות ! ט ג'ו — 1971 ,304
אי?מי שישניפ פינת חטלאכח  38,000 .7ק"מ במצב מצוייו יר
אופל קדט סטייש!  ,1965יד ראשונה ? 24,000ירות טלפון
ראשינח  64,000ק"ט — 414478 14,000.בשעות  4עד  8בערב.
?" י  +רדיו 868197 .ת"א ,הילמן אימפ  Mשמודה בהד?
פרט ?שבת ?פנה"צ.
מה  +טפט  +ודיו —7,500.
"
לו־רטינה  65טצכ מצויי! עפ ט?' .744391
טסט .טלפי! .063-24689
הילמן מינק 1962 ,מצב טוב,
7,000
יוני
טסט
י"י מ?פו! —
אופל קדט טפחרי  1969בטצב
?917555
חדש 68,000 .ק"מ.820763 .
ב" המכונית-אפשטיין" נ? פני -פוללפווגן  1972טסהרית גבוהה
נית שחרצה תמצא .אבו־ננידו? מגה טסט ט?פ1ן .921402
 ,78ארלוזוריג  ,166ררר-חיטח טייפים ורדיו סטריוםוניים ל-
מכוניות דנמיפ . .1973רדיו ל-
ניה-אבינים.
אופל רקירר פסתרית  — 66מכוניות" ,תל־אביב חטטנר »
נהמיאפ ט0ח מלי  053*24649נ־ טלפיו .32445
שעית  8—11בבוקר.
הפש ככל הארץ ,חרי מפילא
טריומף , — 1970 1300ריבויי תניע אלינו "מכוניות מממון"
טנוכיות" ט»12דק  12ת?-אביב סלמה ?828352 ,38
)ע" י קפה פקאלה( טלפון  221355פורר טאוגום ? 12מכירה —
וברחוב חטטגר חגיו! אולמי במצב טצייי! בפרטיפ נוטפים
שו שנים פינת המלאכה .7
נא ?התקמר ביום  823397ובערב
למכירה פינ'ו  403בטצב מצוי! ? 857450דס"ר יוכה.
 130,000ק"ט ,י ד־ואמונה .טלי; סוכאת — ס וכנות טמנה ,או-
,265992
לם תצונה ומכירות ,אבדגכירו?
אופל רקורד  6מיד?  1965נט•  54ת"א מיפון ?261915
סאאב  69מנוע זי— 4במצב
צב מצי" ו טלפון .761125
זעיר  ,62טסט  +רדיו ,נטצכ טוב ט?פ.31512 !1
מצו"! 6 ,צילינדר? ,אחר אוב־ לוניפ כ? טוני מכוניות בטתי•
דיל ,טלפון .862494
ריפ פבידיפ ונמויטו " איטו-
ויוה  ,1965אתרי איברו?" טפט ם!" נבימ חיפה — עיר הטבד
ניית טו? הקאוגמרי-קיוב.
איגיםט ,ט?' .841534
פיאט  1968 124יד ואמונת — אאודי  80תצוגה ומנירה בפוב•
נות אאודי נ.פ.או .רטת־נ! —
 70,000ק"ט .259717
ו' ניטינםקי  ?10 141הממטרה
סאאכ מסחרית ? 1966א מנזור ?794192
?ת במצב טצו"?951691 1
רכב ישראלי — טונכות פרנ•
פורר טאזנזפ  63טנוע ! ,1967ית מל םופיתות משופצות ו-
במ צב טצויין .ט?פו.908244 1
תדמית מכל הסיניפ ,מד' כ!-
סימלה  94,000 ,1966 ,1000ק"ט ,צבי ) 33ליד בלימפילד( .820192
נחמדה ,טלפו ו •54186
לנו היכולת והיתרון למצוא
י
למכירה םולקסמנ! דאג? קבי -לב? אהד את המכונית חטתאי•
נה  1968במצג מצויי! — טל' מה " מכוניית ממשי!" .828352
 241271בשעות העבודה.
נ.ס.או 1200/71 .לבנה במצב מ-
בריפלה  65מצב טוב ואמל"צ צו"! רדיו וננו!  52,000ק"ט,
טלי משרד  264203בית .761018
ומל בלפיד ?44
דופין  + 59טסט ?מנה 1דוי 1למכירה או להחלפת פיאט 125
במצב כהדר  ,955733בעוג ~  38973 ,1969פנימי —8-B 313
?16.30
?953605
פרינץ  83.000' 1968 4ק"מ ,פורד טייפפ מפתרית — ,1955
טסט לשנה ,צטיניט וצבע הד? טפט למנח אוברול גליי ביטוח
מיס "? 7,700י ,טלפון  .755921מובטח .925783
סיברו .אר ,2/במצב טוב 2 ,1971 ,פיסי עבודה ,אידיאייים י?
חוב?וח ,טצב מכני טוב ,טיד
 ,12,500טלפון ?621800
 1969טפט בפפטמגר ראשינה  :פורד טאינוס טרכ•
פדיגץ '4
!יט  "? 6,000 ,1965י ,קיטר טרנ-
-924684
 ,66.000נסעב טוב
זיט  7,800 ,1968י"י טלפי! —
??
בהזדמנות פולקפוינ! היפומית .03—287091
? ?_ ? . :
 1969 1300טפט מנה +
 ?983864דדיו ופעה  ,400חפבונית טנויז» ,ב-
מצב מצי"! טלפי!
חר מנוון במיעחז .849164
לונטפה  1966 1300/4 .ממוות
פרינץ  42,000 70 ,4ק"מ ,טיפוו
היטב טלפי! ?908316
?פנה"צ  ,053—27641/61נערב —
לורטינה  ,70אוטומטית ,טפט .053—92166
למנת,821983 ,233793 ,794867 .
פוללפווגו — ח?קי חי?וף ד
איפל טםתרית מנת  66שצב אניוריט לינקר נע"ט ,י צהק ש-
טו ב טלפון ?226797
דה ) ,34נפסנ'( ,ט?'  32802תי•
למכיניתד טייפ סטריאופוני — אנינ,
 350בלבד .03-947309 ,גם ג־ לורטינה  1600רת־ליקט אומוס•
מבת.
טית ) 69מהמברת ?מעבר( —
פיג'ו  ,1965 ,404דה־לוסס — ט?פי| .03—922483
במצב טצייי!  955733נערב — למכירה בתודמנות מאונוט 17
?953605
מנת  1962ט?פיו .057-96051
משאית יענח לע ,תנובה" עפ ציטדואן די .אפ 19 .מיד? 1965
במשרד
ראשונה.
בידוד במצב טוב"? 9,000 ,י .יד
ט?פין
טסט נפפטטבו טלפון
35425־.03-56615 02
י
?13.0Q-D
\
נסיעת נסיון ושרית אימי נ•
למכירה פו?קסוונו נדו? מסחרי
תדש " סיבארו" טפיץ ממנת "םיבארי"
במעט
מנת  ,71טפט ?מנה,
זי ביטינסקי  69דמתינו .796061
טלפיו  9—12 54751בבקר?
פיאט  71 128יד ראשיגת —
פיג'ו  1959 ,403במצב מצוין 785610 ,נפ בשבת,
רדיו ,טפט ינואר .7.500 ,74
לילנד ביבר םיננ? הינד מיד?
טל^ .444289
 791421 .65כערב,
י
פו ללפוו נו חיטומית  1500מנת
פיאט דנטי  1973בסיכנית "פי•
 .68טל' ?761203
אט" פתה-תקוה ,א?י מו?רוף
לונטפה  68 1300/4במצב טיב — .פינםקר  .21ט? פי.911574 1
טלפי! .053-27945
פוכארו — דני ב"ר"נונסקי ,מ-
ציטדואן דה-שבי , .1961ריבי?' פיץ ממנה ,נ נ'ארת  15ת"א
מכוניות" מרמירק  12ת?-אבינ )מא הירי קולנוע א?נכי( ,59137
סקאלה( טלפון 221355
) ע"י קפה המסגר הניו! אולמי טאונופ  65מסתרי במצב פ-
וברחוב
צויי! .טלי  861268בערב.
המ1מנ^^_פי_נת המלאכה ?7
נותך מכונית נ טנרמי אפ -לונטפה  ,1966 4/1300יד רא-
כל
שטיין" הסכת כסף " ו!ט ,1אי" שונה ,במצב טצי"ז? .התקשר
 ,166אבדגבירי?  ,78מ.741131 18-
לי וור יב
פוכאדו"
רמת־נז,
אביביס.גיה
מפיץ ממנה
דרר־חיפה
טנדר פידד  !965 100אחדי "" סובארו" זי בוטינפקי  69דטת־
שיפוץ  6חרמים טסט .פיי! ג ,1ט?פח .796061
?063-22843
למכירה
66
טבונימ
כ.ט1.י.
ביאייק
,2002
אריה
אופל קדט פט"מ!  A9 16,700) 68אניוריט מיותדיט ,במצב
?"י( .א'—ה'  .065-55091ממי טוב? .התקמר ב-ג ,20—2ט?פו1
?063—22085
מבת .04-713355
פיאט  .1970 — 124לפגות פורד קוטם  '63מצב פנטטטי
 — 445797יום מימי ביז  13.500 18—20ט?' .238934
וליאנט  '67במצב טצוייו —
— מבת בי! .8—12
וולסהול וי!ח טסהרית טטדטי ,צמינימ מצבר ז בו' .449525
למכירה פריגץ  3אתרי מ יפוץ
טסט .ט?' .983214
למכירה סוסיתא מפתרית  1964בללי '? 4,000י י ט?פזו .775702
דווי! חננית בפד-ויתקיז.
פיאט  125מודל  + 71רדיו
 ,1966 ,1300של רד  46,000ק"מ במצב מצריו ,טל•
פוללסווגן
פח .32865
פא ,י ד ראשונה .ט?' .942922
"ליאנט , — !963ריבו?' טבד סימלה  1963 ,1000במצב טוב
ו
מדמידק  12ת?-אנינ  +רדיו מל' .263108
ניית"
)ע"י קפה פקאלה( — ט?פו! פיג'ו  404פרטי  1969יד .דא?
 221355וברהונ המסגר הניוו מינה ?רגל הה?פה .055-91669
אולפי מימנימ פיגת המלאכה  .7המכוגית מאתה טתפמ נמצאת
נשלם ענוד טנוניתד טהיר נ -אצלנו ב" מכוניות שטמו!" —
ניח ונמווטן" .תפפוניית אפ -סלמה ,828352 — 38
שטיין" ארלווורינ  ,166אבד סטיישן ווקפהו? ויקטור 1963
ננידו?  ,78דררתיפה ניה-אני? אתרי אונרו? טלפון  615401או
בשבת .755097
נים.
פוללפיונן מטהרי גנוה מצוינת פוללטווגן  ,1200/65מצב מצוין
 + 1969טסט ורדיו 12,900 ,055-32318 ,יר ראשונה .947272
לירטינה  '69אוטוטטית ,תקיגה פורד טאיניס אמ־ ,1969 ,15יד
)המנדה למעבר(  74.000ק"ט ראשונה מצב מצוייו ט־— 11
נטהיר "? 17.500י" .ריאו".770136 ,
אלנני  ,82ת"א או טלפי!
היומ .אופל ספורט ג' י .טי 1900 .יד
 766932ט 19.00-ובשנת ני
5,000
,1970
ראשונה
ק"ט
ו-סוסיתא מטתרית  1965טסט רדיו  +טסט ?שנה ,טצב
?־ 10הודמים  973501אורי מרה פצויי! 34348 .בייט 228789 ,ב•
עדב ובמבת,
ט־.16—8
סודד טאומט מסתרי ט'69 12-
כהזדמנות סוסיתא מסחרית
 65במצב מצי יי  Iמ?פיו .861714
 +רדי;  +טסט  10הדמים
אפלורט  '70למכירה .לפנות
.419452
מ? פוו.923468 :
טורד,
כרמל דובט ,1967
מנוע טלפ !1היפושית אוטימטית  1968משכר־
נטצנ טוב 8,700 ,ל" י,
מכר ניר משופץ באחריות 14,700
.252535
?"י?790988 .
סימלה  1970 1000יד ראשונה פוללסי"וגן  68 ,1300יד ראשו-
 063—23129נפ נמנת.
נה 86,000 ,ק"מ רז ת"א מדדות
קק"? _ .28
אל תתרוצץ ננ? הטנדשיפ —
פנה ?" מנוניות ממשי!" סי -אופל רקורד טטתרי  65במצב
מה  38ומט תמצא את טנוק• טצוין  +טסט .866261
פוללפווגן  1964טסט ?שנה ,מנוע
מד.
הדש ,טלפיו  15,00-0 445933אהה"צ
סובארו רנט  1300מנת 1972
י•
?"
ט?פו!
22,500
טונ
טצנ
1965
קומט
פורר
ק"מ
12,500
+
 840850בעבורה  858524בשנת רדיי 58285 .מ734704 ,8.00—16.00-
נערנ.
ובערבים.

1ג'ו םטיימ!  1964טסט מנה ,וולפהול ויקטיר  1968בתודמנות
6צב טצוין .טוגית ימעבר — .בטצב טוב  +רדיו.964293 .
(??98777
לונטפה  ,65 ,900לאחר מיטיץ.
6וכארו אד> 30,000 ,1971 2-ףט טסט באוקטובר,855760 ,
במצב טוב? .740915
 ,בהזדמנות פיםקח פט"מו ,אוק־
דה־שכו  1964נטצנ נפלא עפ טונר  1965גגון  +דדיו?748105 .
טפט לטנירח ,לרגל נסיעח — בהזדמנות לטנירה ,פיג'ו ,51
.722451
 "? 2250י? טל' ?915441 ,904016
למכירה אופל רקורד  1700או־ הילטו סוטר טיגקפ ,65 ,אוטד
טוטטי מודל  ,1911טפט למנה ,טטית 100,000 ,ק"מ — 12^)00.יי•
רדיו ,צטינים ודיאלייט .לטלפז רות ,נענודה  ,612691ננית ,824241
ביום ו' אתה"צ ,במנת,
ונערפים בהזדמנות דה־מגו  61טטט י-
—  ,(03)419896גי1ם .(04)532152
מנה  +תוספות  2,500י"י טל'
לומט  1964אחרי אוברול »נח ,053-98118
,
טמט גהודטנות ?748378
 .מיידית יפני עייית חטחיר יה
דגו  8טורי  A/1אחרי עיפוץ ציטרוא! דיא!  68מצב מנני
נללי? .985229
טצוייו מסט  10תורמים .441881
 4000 1964 Wtf-TIי"י  94048Jאופל קפיטן  1958יר ראמונה
)נענורת( אנרמסקי יייצטן ? 21אהד איבדוי ,במצב טצוייו ט?'
רחונומ )יא נמנה(.
?722740
.
פוללפווגו חיפושית  !968יד וולפהול ויוה  1965יוצאת ט!
ראמונח ?חחקמר 2016 9—12ל3ג 0הנלי רדיו ,טסט עד אוקטובר
פרט ?מנת,
 70,000ק"ט ,טלפון  237326ט־
טאונום א.ם 1966 20 .אוטומטית .13—9
מ?פ?447990 ,937666 : |1
סוסיתא בטצב טוב  ,1968טפט
פליימוט פיורי  65 1נחרות יוני?741773 7,800 ,
?מהיד הת?טח.866673 .
אופטיו אט טסתרית  16ב"פ
דנו סמ"שן  ,1959רדיו וחמום 64 ,במצב מצוי! ?781794
פרינץ  1968 4נהדרת טטט >?
 873054מ?מה .בערב .926790
לונטפה  1300יד ואמונח  4חי־ מנה ט?פו! ,03—757080
?וביט מגת  «5טי'  733319אחרי בהזדמנות ?ארק  64אוברול -
 .פחחות צבע טצב מצוין טלפון
;^00
פורר טאונוס מסתריה  12אט' .735770
 1965מנוע  73מצוינת  — 10,500נ.פ.או .פרינץ  1967במצב מצוי
.857406
 ,1" .טפט ?מנה.919641 ,
פוללפווגו סטיימ!  1970 1600פניו פטיימ!  + 1963 404רדיו
טלפון 96228־?053
 .במצב טוב .857859
^_
אפלורט טפהרי סוף  69במצג טימלה  1964 1300טסט ימנה
פצויי! ?770416 ,14500
 ,בעבודה  53854בבית .926358
ג.פ.או 1200 .מנת ? 1968מבירה .חייבת ?הטנר נריםקה טנדר
ט?? .869883
 10—12 65ננוקד ,30306
פג'ו  62 403אתרי אוברול פוללפוונו דבי קבינה  1971נ•
לתתקמר ?טלי .258595
 .מצב הדמ רדיו ,טסט ?מנה
פרינץ  1000מצב טצוייו .744448 ,1966
יד דאמזנת  65,000ק"מ  ..932074מיני-מייגור  61יד ואמונה רדיו
בהזדמנות דת-מנו  + 64טסט בייט ראמו! בטנרמ חחניה וחי
— 3,000.אד?1ווחב  181ת"א החממי  ,23ט.10.00-
)במוניות(.
טריומן*  1969 1500 ,בתורטגות
ציטרואן דה מנו סטיישן  64הקודם זיכח ?923337 — 923937
מצב טוב  3,500ל"י קיבוץ גייס  1942מצב טצוין 257821
זיקים — רפי ,או יטלפן גי! ביוט ראשו!  ,971108בצרי?
 5—7במבת .051-2413
למכירה טויקסווגז טסחרי טורי
פג'ו • 65 404ר ואמונה מנה  66ממט מנח טי' .781806
טפט .926233
מיד ראשונה רודני סורונט 1970
פוללפווגן  + 71 ,1300רדיו טסט ?שנה אוטומטי  +מזגן
אר?ו1ורוב .H"1r 143
מצב הדיש  850735לממה.
למכירה פוינץ פס'  3מודל נ.ס.או 69/1000 .בהזדטנית במצג
מצוי! מיד ראשונה מ?' .34309
 61במצב טוב 39883
חיפושית  62מנוע » #במצב אנ.א.8או 1969 1200 .מצוינת
בעבודת  50984יאיציק בבית טל'
מצו יי! מל' .729602
מורים אוכפפורד  68אומומ־ ?789979
טית יד דאמונת  .857406 16,000אופל קדמ  1965יד ראשונה ב-
סימלה  1964 1000טסט למנה מצב טוב מאוד טלפון ,724561
? 742774א בשבת.
 +או ברו? טל' ?941545
סימלה  6 1964 1300מקוטות פופאדו  1971 ,1100טצויינת —
 18,250בבקר  225257ואהה"צ —
מצוינת .857406 9,000
.727576
פריגין 91,000 1968 4
.776662טסט ג• למכירה מכונית מטהרית מאד
בפטמבד מציינת
 .נופ —17אמ חומה  1972ט?פו!
חיפושית  1500/69במצב מצוייו ,872019
ט?'  790516מי.14
 .פיאט —600די  ,63מנוע + 70
אופל קומודור אוטומטי  1970טסט ?מנת "? 5,300י ,גרונו,
מצוינת בהזדמנות ט?פוו  .735762רות , 2ר"נ ,ט?פו) 733925 1פרט
פורר לורטינה אוטומטית ? 88000שבת(.
ק"מ ט?פוו  779758ממעה  , 14.00שברולט  57מצב מצוי! 3ו?ל
ב.מ.וו 61 ,700 .רדיו ,מעון ו־ טסט ורדיו .958684
טערנת אועקת  4.500י" י ט?' משאית אינטרנציונ? ,1953 ,אר-
 56639מ־ 7—15מטוא?.
גו  2.40מ' טסט ?שנת בהזרטנות
דה־שגו  64אתרי אונרו?— 3500.מקיבוץ  ,063—77198פיג?י?
פיית ח פץ-ת"פ  ,78יעקנ,
לרגל נסיעה ייקסתיל וייוח
מורים  43 1100מנוע  <9ט? 1964 .טלפי! .055—91387
 252235אהה"צ.
וולגו םטיימ!  66יד ראשונח
אופל קדט —  4דלתות מנת לתתקשר בי! חמעות  18—15טל'
.845867
 — 264696 1966ממעה .14-00
פיאט ,1968 850 .טפט .ימנה ,וייט-סוטד בעבודח טסט ממח
 .11000מימי —  760695מפת — חדשים טלפו!  781825מ?17.00-
.
י
?948022
לונטסה  •+ 1963 900וויו ,יד
פוללפווגן היפומית  63טל' ראשונה במצב נהדר טל' 846981
.16—20
.
 250728במעות  4—10נמנה.
פאאפ — ? 67אחר אונרו? ביהי טנדר וילים  6צילינדר בהודט'
יצחק ט?'  053-24373מימי ומנת .נות! ?אחר מפיץ נ??י  1טל'
?761634
מורים  1300איטומטי — ,טור?
 1971שמירח יטטיפחת ט?פו!  :פיאט  ,1966 ,600במצב מצוין 1
בעבורה  927541נערב ונמנת  62,000ק"מ טלי . ,247762
?957393
פוללטווגו  ,1969 1300טטט ?•8
סימלה  1964 1000נםצנ טצויין הד"שיפ ,ט?פוו .410172
טסט נפפטטנר — 8.500.טלפי! פוללסוואגן  + 1969 1300תופפת
.862816
טלפו! .740401
אסלירט  4 ,1970ולתות' ודיו ,פריגץ  1962 4מטירת ,רדיו 1תוס?
"? 17.250י .411331
פית  .4300טלפיו .264223
פיאט רי 1964 600-טל'  34919פוללפווגו ' 20,000 ,1300 72ק"ט
עד שעה  15.00גיןפ מימי עבור נתןדמנות .טלי .947724
י
טימל. . .
אופל רקורד סט"ש!  ,1964חדד,
למכירה הילטו .איטפ" מודל 68בצנלסוו . 145גבעתיים.
.053—91007
טל'
מונ,
נמצנ
לורטינה  63פופר ,במצב מצוין.
אופל רקורד קופה מנת  1969טלי .738215
טלפון  913004משעת  11.00ב -פוללפווגן  !963יד ראשונה ,רח'
שבת;
י"א בארד  19רמת-נן ,מ17.00-
פרינץ  ,191 \ ,4הצי אוברול ,איציק.
רדיו ,טפט ספטמבר  69,000ק"ט ד.ל.ו !965 .במצג טיב ,טסט מנה
 9,000ל" י  615142לא נשכת.
 964204לוד פדר.
חיפישית  1963יד ראשינה — טריוטןז  70יד ואמונה ,ודיו,
 92,000ק"ט .טלפי! .440269
מסט ?מנה — .797218
פיאט  7,000 ,1965 850פינננ• לונטפה  + 4 — 1967טסט ?שנה
?ט ,ננ?י  16ת"א 4 ,עד ד  +רדיו ,מצויגת .לפנות טלפון
אתה"צ.,
,31979
סימלה  ,1000נ' י.אל.אט 1970 .כרמל דוכפ פוף 0 68מוב??ת,
• 31987בעבירת  243420בבית,
טסט  +רדיו.948105 .
שכרולט  ,58טפט אונופט ,י־ פרינץ  ,64 4טסט יגואר "? 4600 ,י
התקש ר בערב טלפי! .34532
ט?? ?778006
בהזדמנות נדירה נ.ס.אי 1200 .פללוו  ,65טסט יוני בטצב טוב.
 + 1970תיםפית טל'  .03-827815טלפי; ,053-4547
טריומר ה רולד  — 1969 ,13/60וליאנט  '70אוטומטי יד ראשו-
טסט לשנת לפנות בר  ,244222נה טוגן אויר הנה וטעצורי בח
טסט מגה ,946704
קי  ,294בערב .749548
 1,600ל"י דה־שבו נטצב טוב דנו  58,700 1968 8ק"ט .טלפי!
?852545
הודקנופ  ,11דיר.
ב.מ.וו .90,000 68/1600 .בפצב פזיו  404טטייש!  ,1963אוברול +
טצוייו  +טסט  10חודשים — רדיו  +מסט.763368 .
"? 20,000י טלי ,04—931320
בהזדמנות ?מכירה ל" לנד «200,6
נ.פ.או .פרינץ  ,1966 ,4במצב ב"פ ,ט?פוו .02-231808
טוב ,טלי .172001
פיאט  600מנת  69מצב טצוייו.
!וללפוינו חיפושית  1964בטצב ?התקמר ממי מבת - ?03-51507
פצי"!  +ודיו זטפט למנה אופל  61בטצב טוב ,טפט  5חוד־
,727731
שים 754042 .מי?17,00
נ.ס.או ,'69 1,000 .יד ראשונה אפלורט  50,000 70ק"ט ,יד רא-
 79,000ק"ט +הצתת אלקטרד שונה  +רדיו יתיספות .טסט אוקי
נית  +רדיי מ?פי!  ,053-28497טיבר  ,15,500ט?' .253771
פוללסווגן  1600קופה  — 1968סוסיתא מסחרית ? '62פנות חדר
מצי"! בהזדטנות ט?'  .259473השקמה  27/1בת-יט — אהה"צ.
פיג'ו  1960 403במצב טיב — רמגלר אטריקז  ,1968מנוע הדש
ט?פיו .284650
במצב מצו"( .טלטז! — 057-6578
לוגטפה  ,1964 ,900נטצנ טוב?057-5602 ,
"? 6,200י? .419978
למכירה קימר מטהרי  ,1963טנוע
פיאט  ,850קופה ,1969 ,נהדרת 738768 ?1971 ,אתה"צ?
.
ט?'  779309נשנת,
כ.».ו  1600מודל ? ,1968התקמר
טאונופ מסתריה ט־ 15מודל  749238 1969בערב? ?
,
נמצנ מצוייו ,מיד ראמוגה ,טי' סובארו  " 1972 1300ריבולי מבד
,875862
ניות" מרמורק  12תל־אביב )ע"י
פיג'ו  ,1966 ,404טצנ טונ ,טסמ קפה סקאלה( ..מלפוו  221355וב•
 __ .רהוב המסגר הניח אולמי מד
שנה,843730 ,
שניט פיגת הט?אבח .7
טורים  1000טםתרי ,פודי ,64
לורטינה סופר אוטוטטית 1968
מסודרת ,ט?פון .829579
?• יר ראמונה נהדרת.769712 ,
פללוו  66אוטומטי )המנדה
וילכו  ,1969 ,144איטוטטי ,טי!ונ
ענר( טנוע הדש .טל' .441032
אויר? ,פנית .057-97061
אופל קדט  ,64טצויינה623713 .
לינטסה  ,68 1300טל'  859019מ•
בעבודה 871933 ,בנית,
סימלה ? ,1963 ,1000פכי צביעה ,מעה  17,00מבת כ? הייפ,
ב.מ.וו 1800 .איטיפטית 1970/1968
טפט יייי 958968 .דהוגות.
ב.מ,ו11ו" ,1970 2000 .ברק" 238446
אופל  4 ,1961 ,1700דלתית במצב
מצוין .מלפו!  ,731406בעבודה — פיז'ו  403טנדר  ,1961מניע משופץ
בהרצה 055-96788 ,בעבירה.
.251909
פיאט  1965 850טסט למנה ,מגוע לומר מםהדי םניר  ,1969מצב
מצוין .טלפי! .250112
 ?1971טלפו! ?417768
בהזדמנות ?ארק  ,64אחדי שפוץ אימפלה  68מונן עפ בל התו•
כ??י! .נ'יפ  613156 .68ט —08.00-ספות ,טסט ?שגח — 055-24453
?16.00
,055-22644
נ
פיאט  ,1970 ,850דהוף ,מטירה ,פיג'ו  -סט"מ!  404טודל ,64
טפט 761139 .בערב.
מנה מטט_ ,טל' .910525
"
טריומף ספורט  ,1969/1970טרי• פיללפווגן דבל קבינה טודל 70
יימף " .1971 1300ברק" .238446
מ צב טציייו — טלפון .825938
אופל או?ימפיד ,דצמבר  ,68טפט דוכס  1969מצוינת נהודמנות
מצו"נת.266513 .17,500 .
טלפון  733651גם rnjsa
'
'
כרמל דוכס  ,1969מצב מצו"! ,פיאט  500ספורט  65הדמה
?נמרי.841480 — 35.000 .
ףיווי ?"י .ט" .ו! 7:>71־7יי(.

כ.».וו 1971 1800 .ניר רגיל הילמו מינקס ,6"p 46,000 1969
טפט ?מנח מטירה היטב במצב יו ואמונה ,טלפונים ו ,281922
י
טכני טצוייו צטיניט הדשיט ?251756 ,441988
.776472 ?"? 31,000
משאית וויבו הייבר טוו? 70
עיגיכיס פו?קסו1נן  — 1969/7:1ט?'  ,910903בתוומנות?
" ריבו?י מבוניות" טרטורק  ,12פוללפווגן  ,411טוול 29,000 69
ת?-אביב )ע"י קפה טקא?ה( טל .ק"מ.במצב מצו"! .לפנות טל.
 221355וברחוב הטםנר הניוו  226692י נמנת ?232937
_:
או?טי מומניפ פינת ד,מ?אכד?7 ,
מיני מיינור  + 1961:אונוו?
המהירים חנבוחיפ ביותר עבור  +ריפוו תומ 946101 .מ22—17-
טכוניתד רק ב" הטכוגית אפמ־  823763מ?18—«-
ט"ן" אר?ווורוב  ,166אבז גבי־
אביביט? סימלה  61 1000מצוינת ,מיטוץ
וזי  ,78דדו היפה נוה
מניע — צנע ופתתות הדמים
טאוגוס  12אמ י  ,1965מנוע  ,70ציינונ  13תומו נויטו.
טל'
 743193ני]  16.00 ,13.00—8.00בהזדמנות ?ארק  +, *1—62טפט
—.19,00
?שנה 1דדי.875820 .1
פרינץ ,68 4
.859265טפט  8חודמיפ .פיאט ספורט קופה ,1969 850
מצו"נת.
פינ'ו  " .1969 204נרק'' .238446
בהזדמנות חיפושית ,64
 .055-24492במצב פורר קירפייר  uבמצב טוב.
טוב ,רדיו ,מסט.
 853874פ־?5
אפלורט  4דלתות  ,1971יד רא?
פ.מ.וו  1971 1800אוטומטית נ?
שונה ,נתרדת.781615 .
התוספות האפשריות במצב נדיר
מרצדפ  ,1959 220טרצדפ פפורט "? 34,000י 908483 .בעבודה —
 " ,1959בדק" .238446
 919676בבית נם בשבת.
פיג'ו  1969 404אוטומטי במצב פרינץ  1966נהודמנות  ,טוני?
הרש? ,וינפקי  100יונתו?
קאדי' ,ם?מת .827343 ,10
אופל קדט  " 1971ריבו?י מבוניות" מל אר  ,1970 ,600הינד טורבו
טרמורק  12ת? -אביב )ע"י קפה נקאקס נדו?  03-«74978עד מעה
פקאלה( פ?פו!  221355ובוהונ ה־ .20,00
מטנו הניוז אולמי מימכיט טינת סיאט  67 850טפט ?מנח 95000
המלאכה ?7
ק"מ ,ט?,860247 .
בהזדמנות ארבלה  ,61מנוע  69דנו  .1970 ,1969 16רגו «—אי
טסט ספטמבר.236360 ,
" ,1969נרק".238446 ,
פיגיו  ,75,000 ,'69 ,404טסט ,בהזדמנות פריגץ !3,000 ,68 A
וויי?745916 ,58016 ,
ט?,780673 ,
חיפושית  1957מנוע  — ,1966סימלה  ,1963 ,1000מצו 'גת .נ•
מצייינת 6,250 ,טלי ,51596
ענודה —  ,282115ננ ית ,251798
" דאף"  1964אוטומטי  +וויי פרינץ  1967 ,4יד ראשונה ,טסט
במצב טוב  260740בערב.
—"? 6500,י 740881 .נענודה,
לונפול טורד  1954במצב טוב  906351כבית )?א נשנת(.
 +רדיו ,בהודמנות  1500ל"י אפלורט  4 — 71דלתות בטצב
תהנת בנזין אלנבי  9aקופ? — טוב ,טלפון ,855047
ט? .624166
לומט  ,1964יליאנט איטוטטי
פדינ"ן  6,500 1967 ,4יהו קאל" .1962 ,ברק",238446 ,
הזויביץ  38ואש?"צ.
נ.פ.או  1969 1200נהדרת ,יד
לורפייר  65אוטוטטי במצג ראשינה  +מסט<33190 ,955169 .
מצייי! טטט ,טלפיו .964248
אופל  1964רקירד ,פיני קאר",
פוללפווגו  ,'64במצב טצייי! סלמח .827343 ,10
 ,11500טטט בדצמבו 442411 ,למכירה בהזדמנות חיפימית 68
לפנות נריניילד אריה חלץ ,9
פזללסזזנן  ,!969 ,1200נטענ פינת העו גה .n?tn
טיב טלפיו ,16.30—8 51521
סימלה  1300בהזדמנות מנוע
דומיו  59ניר  4הילונים צנע הדש ,מגה טפט 247138 .אהה"צ.
ורפיר הדמ נטצנ נ?לי טציי! לורטינה סטיימ!  — 68טלפון
ט?פין .763225
 057—91653מעות 19—16 13—#
פופיתא טנדר  1971נהודמנית בשבת .057—91588
"מזני-קאר" ,ס?טח  1970 .827343 10דנו  8טצב מצו"! ,יד
וולבו  1970 144ניר רני? 19,000 ,ראשונה? . '"? 17.100 ,פנות •J
אפנו! טל.849004 .
ק"מ ,טלפון .442410
כהזדמנות ?מכירה ?ארק  1965לאפדי  ,1970הי?טן איטוטטי
מנוע מנרולט מצנ טנני זנל?י  , .1970 ,1969ברק" .238446
מציין .761058 ,731143
אופל רקורד  1966נמצנ פצו"!
טלפון .58392
0&6כ.
70םון

mmmf tmm
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"איטו-פינחפ" מציע — :שני2-

 — !964מברולט  ,1957ציטרואז
 — 1965ק ונמסה — 1963 900
הילמ!  — 1953ברט? — 1966
סוסיתא טנדר  — 1969נ' יפ
 — 1957נייפ  — 1954םופיחא
טסתרית  ,1963אני-נביר טיל ה•
מכין הפאתולוני .825829
מיני מיינור מודל פוף  61צנע
רפוד רדיו צמיניפ יאונרול —
הנל חדש טל'  30205נט נשנה.
למכירה פרינץ  1967 1000ט?'
 962560נשנת ונשעית ה ערנ.
דודג' דארט ,1970 ,נטצנ פצו-
יי! ,תנת ומעצורי כת ,להתקמר
 256987במעות העבידה.
ביואיל  1963סט"מן ,טופטאננ
" 1969בדק" .238446
ממי מיינור  65במצב מצוי!
טל פון .942292
דנו  1970 4יד ראמונה ,ממורה
היטב • ?926891
אופל קיטידיר קופה מודל 1971
איטומטית במצב מצוי! 41000
ק"מ ט?פ1ו .910308

טוב +.

פוללפווגו  69במצג
רדיו טלפו! .763225
"מ.ל.מ ".טרכ! ?טכוניות מהו?
דשות כע"ט מציעה לצימר חכ-
מי המכוניות ,םוסיתות הדשות
וסוםיתות לאהד שיפוץ כללי ,
כרמל דוכס ,מםתריות ,טנדרים
!שכדוים פנוריפ ,עם אחריות
בכתב ,בולל מנה ?טסט והעבות
בעלות .תנאי וכישח נוחים נ?
טיוהה .טקופ תצוגת המכוניות
בטוטו הטוב1י בוהיב ב! ממן
) ,10יטיגה מגשו גת?ת יצהק(
תל-אביב טלפון .251980
דופין  ,58מצוייגת! טטט מגה,
?733356 '"? 3,000
פרינץ  4שנת  69במצב טוב
טלפון .4)4192
אופל אוטיטטי חרש קבלה טיי־
דית טיכנית "בוק" .238446
למכירה לארק  1965בטצב טצי•
"ו טלפון .781983
כרמל פרטית מודל + 1966
טסט  9תודשיט במצב פצויי!
?יאו! ב?וט  56תו?ו ,1לפנות —
משפתת א?יהו סטי.
טרנזיט דבל קבינה 1970 ,במצג
מצדי! ! טלפו! .847974
סיורי  ,1970 ,3במצב מצי"!,

הנת ומעצירי כת? ,התקשר —

 ,252416בשעית העבידה.
שכי  1967 2יד-ראשינה טסט
לשנת  +רדיו  +מזג! תנת בה
צמיגים רריאל"ט תדשים 25,800
ל"י טלפון במפעל .923516
פוכארו סט"ש!  ,1970םדינץ
 1970 4י " בדק" .238446
למכירה פג'ו דת לוקס 1966
במצב מצי"! טלפיו .416727
פורר טי ריני  ,1972פירד פיו•
?"נד " . 1962ברק" ,238446
סימלה  1000נ',ל.ס 1970 .יד
ראשונה ,במצב פצויי!? .טלפ!
 ,17—20 ,840493ובשבת .10—14
מונטגו פירד  ,1969טריוטף
" ,1964 ,2000כדק" .238446
פירד אסקידט  1972טצב טצייין
 4דלתות .846447
שפי ,1962 2-קורטינת '69/1970
אוטומטית "בדק" ,238446
פיכארו  1971 !300במצב מצו-
"!  28,000ק"מ ,טטמ הצי מנת,
טל' .740956
אופ #סט"מו  ,1965ווקסהו?
קוסטה " 1967ברק" . 238446
ודלפו  1970בטצב יוצא טהבל?
?
,ברק" ,238446
פרינץ  + 1964 ,4אוגרי? +
צמיגיפ  +מצבר  +ק?אץי
• +מעצורים ,דהיף .842144 I
פיאט  850סוף  65יד ראשוגה
טלפוז .862833
מיני מיינור סט"שו — 1961

"סנטר" — השכרת רבב ,מהיד
מיוהד ??א הננ?ד ,בק"מ ,בית
הרכב — מנד? מ?זפ ,ת?־אניג,
ט?' .51731
כ"ארז" השכרת פרטיות וטנ-
דרים ,הנחות מיוהדות לתקופות
"ארז" תחנת רכבת אר לוזורוב
תל־אבינ טלפון .255054

מעונינים ברכישת מכוניות רני

הי?מן  ,70—66במצב טיב .לפ-
נות  :בני קרסו בע"ט ט?פון
.33241
מעונין בטאונוט סגור ,ארנ!
נדי? ,דבי-ו'נט ,בטצב טוב .לט•
,908169
נות טלפון :
כערב
. .
?912824

למכירה מדמנת ובל כימי *•n
די מיפיץ בערב •053-24235
מעונין נטנונ מהפר "ויקוו"
הריני בית הנגיד! .063-88218
מפוהי אויר ?תמטית נגדיים
אויר
בהפטקי
"12"—24"—48
מוגים? .פגות ב?! בע" מ .- .מד'
דוד חט?ר  ,268065 ,1חיפה
העצמאות .521224 ,51
אבוקדו ,פקו ,אנ! נח
שתילי
מננו ,נורז ,בפד-ח"ם 053-23006
אימון אפרוהיט ע? רפד ונ־
לי"
נור
תנורי
עם
סוללות
>עפ
"
מיוחדת למאמ-
אחנה( הצעה
נים נסו??ות טרטים נ?ו ת"א
שדרות דוד הט?ד 268065 1
היפה העצמאות .521224 ,51
למכירה 0זנ?ת בימית  250ק"ג
מינאלי נינות הוד טל' —
.053—23134
כהזדמנות פלקטוו חומ לפווו
ריסק משדהה  28צלחות נייו
על נלנלים !היוראזלי ,טלפון
.03—927740
למכירה פוופ  15דונם נו ,16
נערג
?יד בית•? י ד 03—759548
י
פרט ?שבת.
מלכל עבווית טפנוות הרבבח
רפתות וגנות גתי־חליבת חד
מיט .לנתיב :סניף " מעריב"
מד' רוטמייד  33ת"« יטטטו
ר.8369/9/
לכל המעוגיין הננו טודיעיפ,
שאנו עוטדיט ?מבור את המבו?
נות הנאות  :מדנרות — בר•
מותנו  2מדגרות מסוג ,וינ־
פ?ד" נמצאות בעבודה עד ה־25
בפברואר — ואפמר ?ראותו ב-
עבודה — כ? אתת י 13,000-כי?
ציט ולנ? אתת תא בקיעת •8
טור .שנת ייצור .1966
קיטנייניט א .קיטנייז פרג־
סין —  510מיד?  ,1967רותב
השי?תן  4.20מטר .ב .קומביין
נ' ידדיר  55מיד?  ,1964רוחב
חשי? חן  3.60מטר
מכונה ?תדתת כ?יט :תוצר"
" פלבפ" מפעלי מתכת עין-חרוו
טמנת .1963
המעונינים יפנו בהקדם בכ-
תב או כטלפון כתובתנו :קי•
בוץ רמת השופט מספר חטיפי!
— ?04-993282
.
למכירה מתילי ענבניות טרי
מינד נכיר טל' .937735 ,930337
שתילי פלו נהודמנות ?המיג
בממתלית מטעי! ימר י מומב ?י•
מ! ,נליל מעדני ,
למכירה מנונת מיון חפותי עץי
מושנ טרנליות פייג מרדני —
טל' ,40388
למכירה מזלנ מורע אחורי »•
מצב טוב טלפון .055—91846
דרוש מרטם  3נקודות ? 400יטר
 04—921317בערב.
 130דונם "טינה?"  +טיט ב•
דרוט ?מטירה .אייהי" 625629

פרדסים ,מטע"ט ,אדמות פר-
מעוניין במברויט מבי .מנת  — .טיות ו" מנה?"  ?+טמקים —
"א?יחו" .6!25629.
 1970אזטוממית ?733938 '?0
מעונין בדידנ'  1966 5בטצב למכירה • צמרות אלומיניום *
טיב  .שיבין א?י בהו  10/9פ"פ .ד 3צי? ,ט?פ91582 !1־.055
דרושה פו?קםיינו  ,72—71טל' דינם הי!?אי באזור בניה נחו־
דטנית ??א מתוובים .760308
.20—19 442411
שתילי ענבניות בכירים ?מתי•
מידית משה ט? ??03-930724
שתילי עינבניות נכיריט ?מתי•
?ה מידית ?מבירה .ב דתייט טד
מב ביבנ ט? פוו *51-5883
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וספה ספרינט יוני  1968בטצב
נהדר נהודמנות לפנות 875961
?רפי;
הזדמנות נדירה! טופטופ 1966
למבירה טלפו! .228241
אופנוע מנת 1963
למכירה
אוברול טלי .245841
ב.מ.וו 6 ,65 .בה סופ ,עפ סי•
רח ,טלי  729742פ־,17
למכירה נהזופנזת הונדה ,350
 4חדשים על הכבימ "אוטו-כו־
אי" המפגר  29ת"א טלפון
.38317
 350ל"י למברטה במצב טצוי!
טסט בנובמבר .721663
אופנוע מריוטף  4.000 ,67י"י.
טלי ) 053-27580כערב(.
למכרטה וסירה  67בהודטנות
טלפון  39982אהרי .15
ב.מ.וו 5 .כ"פ עפ סירה 1954
טלפי! .32823
;
למכרטה  22,500 ,1.5 ,70ק"מ,
 2,300ל" י 34954 ,טי?17,30
דביט  40,000 1970ק" מ למכירה
בחודמנות טלפון .415975
לטניע  ,200 ,1966אחרי אובדן?,
טסט? .פנות ערני תנחל  26נב־
עתיים .חופמו.
הונדה  ,1971 ,50נהודטנות .טלפון

.772359

למכירה טילו!  ,64במצנ מצו"ן.
ט?פו J36448J
בהזדמנות טילי!  Mבמצב טוב.
 771480 ?350ת"א?
אופנוע ב.מ.י 5 .1בייט  1953עפ
סירה ,במצב מצי"!. .912817 .
טילוו במצב מצי"! .לפנית טל'
 766243בשעות הערב.
וספה  1961תטו  1964מצוינת +
טפט ?שנה.872349 .
לטנוע ?מברטה  1968בהודטנות
 938018נוף ים קפ?.9 1
אופנוע מריוטף  1?67מצב טצד
" 1מפיניוה  2אויר פ־.6—4
למכדטה יפה  +טסט ?מנה
כוו? 744132 .יביים חיל .763989
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כהזדמנות ?מבירה מוט? מדגן
-275א  5yקוב במצב םצו"ן.
צמיגים תושים ?התקמו 84284־04
- .
בעוב.
טרלטזר הי ?דו א'  21במצב
טוב ?טניוה נדינפלו כגעת
ערה:
טרלטור ? 65אתר מיפיץ בלי'
טלפי! בעבודה — 053-98139
?053-98251
פדגוסון  165מודל  .1965טלפי!
 .033-98529עימד בערב.
למכירה טרקטור פיאט  415ב-
מצב טוב אתרי "  3400מעית צבי
לב תבצ?ת המרו! טל.053-92274 .
למכירה טרקטור דוד-נראו! —
 3500 ,1200מעות .בתורטנות
יוצאת מהכלל להתקשר טלפו-
נית  776391בשעות הערב.
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למד גיטרה — טעתה גט במ-
עיה הנוקר? .יייי עצמי בוטן
קצר ,ליווי בניטרה עם דנמ
במקצבים אטריקאייט ,גיטרה
חשמלית .אנ' פן דו — שלוט•
ציי! המלכה  .9א'—ח' 10.00
— .17,00—19.00 ,12.00

מורה תיכוו — נותן מעורים
פרטיים במתמטיקה ,פיסיקה —

.761758
מודעות ?מדור !ה י במבועוו ה•
נוער הישרא?י " מעריב ?נוער"
אפמד ?מסור נ" טערינ" ,דת' קר•
?ינר  2ת"א ובכ? משרדי הפרפופ
מחיר המודעה  "? 1י ?מ?ה.
מתמטילה ופיסיקה ובנחת ו?"
טננייו מירח ממסה 267373,מ,3-
מתטטילה ,פיו יקה ונימיה ,מד
רה אקדמאי מוסמר? :המו ,זיד
טו?18טקי  24ת"א,236828 ,
כתיבה במכונה ת?מדו ב־ 12מעות
"רימון" ת" א רה' דיזננוף 85
טלפון  ,226017מיטה עיוורת —
פיקוה ממש?תי.
לימוד נהיגה בפרטית בטוניח מתמטילה נ? ד,מ?גיפ  10י"י
נשעה.226307 ,
גם בקב?נ1ת.722019 ,
רדיי צבע טפט ?מגה טלפו! לימוד נהיגה בטכוגית פו?קס• מסטר ?צרפתית נותן מעורים
 727460משעה ,10.00
וואג! הדשה טלי  776588בערב .פרטיים  726888במנת בבקר.
פוללפוונן  1969מסהרי — אפ? ניתו מעורי נהינה ,בחצלחה טתמטילה פיויקה ע"י מורת
.238446
קירט  " 1971בדק"
?התקמר
תיבוו
ההל מ־ 5נערב
טובטחת כרטו! איל! .448962
.247048
טנדר טי?קסויג!  1966אובדי?,
קביגה אתת !.780363 ,82455
מתימטילה  -פיסיקה — טווח
תיבוו מנוסה וםםוו  448660מ.16-
טריומ «1תר?ד  12מגת ייצור
 66ט?פז? .964748
? !VSSflSתיבונייפ ו?אקסטו?
כרמל  ,66מניע פירד במצב "ליילד ",אפ 4 .הדמה 1650 ,נייס בתנאים ניחים טאו .טווח
?"י .טלפי! .02-87910
אקוטאי מנופה ,טהבר הספר
מצי"! טלפיו .954389
"מתמטיקה
?בנהות"
— בהוצאת
ופטה  400במצב טוב ,טסט
 52025מידעית ?מדיר זה כשמעו! "טסוה",2—33) . ,625166 .
יולי "? 3,300י טלפוגיפ
הניער הישרא?י " מעריב ?נו-
עד" אפשר ?מסוד .ב"מעריב" לורטיט בהנה?ת המכונות פקוה
) 754706פרט ?ש שי(.
כהזדמנות ??א " טתווביפ טובא• דחי קרליבד  2ת"א ובכ? משרדי משוו הענווה ,סוג במקום מבון
אל
עוזי
יע?
נת-יס
25
ט?»ו!
דו  1300סטיישן  + 1972דדיו  ,הפופים מהיר המודעה 1
?"י ,866212
? ;775619למילה.
צמיגיט דדיא?"מ? .ט?פ!
"
בוגר  .אוניברסיטה במפה חענ?
"
פיללפ ווגז  !964 1200במצב מצו -מצלמת פולוואיה בתזהמנות
י• דית גוונו מעורים בערבית —
.
י! טפט ?הצי שגת ,ט?'  .942490רגל גסיעה יפגות  37819עוזי .י י ,780548
אופל קדט  ,69טסט ?שנה 4 .בהזדמנות קגו! אפ־טי הדמה ,היסטוריה — תכנת מרובות »•
דלתות — ,053-23560
דפינה  ,36טו לורויד ,פימ ,טל' בנרות ע" י מורת אקדמאי —
פיאט  1966 850מנוע  " 1971במצב .762324
.265952
מצוי! ?866878
אתרי _.16
להנדלות דורטט אפ— 600מ"טר
'~
' "
משאית ?ייז?7ד^~,ר ו ייסון חשמלי ואניוריג  ,948608נערב.
?התקשר
,1971
טלפוניט— :
.05V4173 ,057-6504
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אסתר לוין השדכנית המומחית
תל-אביב רתוב קרית ספר תשע,
קומת שלישית טלפו! 283897
פתוח משמונה בבקר עד תשע
בערב .הרבה נרשמים טבל ה•
חונים .תעדה לא השובה— .
פציעת:
צברית אקדמאית יפת  23י?
תיריה ביה"ר תריסי פלסטיק
נדוניה '
במםנרות
אליטיניוט.
.!'1? 350,000
בחירה ממגילה דתית ? 22־
הודיה ביה"ו דיקטים ועצים
תרשים .בדוביה  300,000לוין.
בהיר ד"ר מנתה אורטופדי —
עצמאי  ,29עשיר .לוין.
כחידה יפתפיה  21גרפיקאית
בת  ,להודים עשירים? ,וין.
בחיר מהנדס מכונות  28מע•
תכר היטב מכודר בד ירת לוי;.
בהיר  26בעל ביה",־ תמרוקים
ובשמים בעל דידה מפוארת —
?וי!;
אלמן תרבותי קבל! עצמאי —
טיליוכד  55נזכה בתים נדר
לים לוין..
 ,מטרימוניאל" משרד ?מיוד
כים אירופאי ,המקום מיועד
בעיקר לאקדמאים ודתיים— ,
קשרים ברהב' העולם ,טלפון
 263361ירושליט.
כמוצ"ש פתוח "רעים" עד ,21
בדיהידה /58א' ,תל-אביב.
הכרויות והתכתבויית לכל ההוניפ
— "עמית" ת.ד 4019 .תיפת.

רהורים המודאגים! הכרות ל-
ילדיכם ללא ידיעתם בסודיות
מוחלטת ב"רעים".
'למושבניליפ וקיבוצניקים! —
.רעים" ת"א בךיהודה 53אי —
חיפה ,ירושלים /16אי.
"אגיב" — מכו! ענק ?הנרד
יות — ת"ד נ 18035/תל־אביב.
ב קשי פרוספקט ומאית תצעית.
"הצלחה" — שיטה תדשת ד
'עילת ,במשרד בד-בובבא 46
)ככר ויזננזף( טלי .220002
פדופפלט  +מאות טוענו
דיפ/ות תיכפ? ,צוף נול .ת.ד.
ת 315/ומת-גן.
מהשב אללטרוני — ושאלוני

פי.אף .יו .יכידוו לבן/ת !ונד
ד,אידיאלי/ת! !1פריבפקט ושא-
לו! תינט :פי.אף .יו .ת"ד 6230
תל-אביב.
"לדה" משדד שרוכים הנבי'
"איפ  27חיפה ,טלפיו .668971
לאשללוניפ  (1אקדמאית נאה
וטביפפת  (2 .28נאד ,מסירתי
ומבופפ ,בונוס" ח.ד 7226 .אש־
"
קלון.

למושכנילים יקיביצניקיט! ש-

פע הצעות מתאימות נ" רעיט"
ת?-אביב ,היפת.
י
"לה־ומ" ,שץ 02—233838 ,3
תירושלמי ?חברויות!
תמכו;
פ־ .17—20פוריות מובטחת! —
ביקורי בית)
אכו טציעיט תיירים/ות ישו־
אל"ט/יות עשירים ומכובדיפ
לנישיאי! — .622725
אלדמאים בבל הגילים מבוק-
שים בדחיפות למטרת גישואי!
שרבן פרטי ,224580
לנכים/ית עורת ויעוץ נאט!
עבורכם ?הבדויות מכל תלקי
תארץ לפנות מכו! בינלאומי
"עופר" בן-יתודת  9ת"א —
טלפוכים ,51907 — 58840
"ארית" — הורוסקופ ,גרפולו-
גיה ,חובמת־היר• ,ייעוץ ?נישד
.622725 — 1>X
.

הכרויות ללא הנבלה לכל ה־

ניליס בשיטה הדישה וסימפ-
טית ?נרושים/ות אלמנים/ות
הצעות מתאימות .הגינות וסו־
דיות מיתלטת לפנות מבי! בינ־
 .לאומי "עופר" בדיהודת  9תל
א ביב טלפונים .51907 — 58840
,רעים" ת"א ,בן-יהודה /58א'
טלפון  282932מ־ 13—9ומ־—!6
 .20היפה ,ירושלים /16א'— ,
טלפי! .667348

אלמנות/ים נרישות/ים גימד
איט מהירים באושר עושר ד
דיסקרטיות שרבו פרטי ?224580
'נכים מתתתניט נהצלהה רבה,
 ,220868 j ^s v .דיונגוף ,212
" יופי" ,220868 ,ריונניף ,212
"מציעה  :אקדמאית ,תייריט— . ,
דתיים ,פכנאיפ,
.
"אילנית"!!! מכו! להכרויות
המנוהל בבידייח' פיתלטת! +
ביקורי בית פתות כ? יום
רצוף ובמוצאי-שבת! כנדלסו!
 6ת"א מול נ! החיות טלטוניפ
.235677 — 242591
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,בת זוג
אשה נתמרח מעונינת בבעל
מסודר עד  .69תשובת בגרמנית
־כתוב :בכיף מעריב" מד'
רוטשילד  33ת "
"א ?פטפר —
___
ר.8368/10/
סטודנטית ) ,(20מסודרת ויטה
ת"ד פ 18035/תי־אבינ ?מספד
___
)ל—.(20/60081
,יכיר בת־דודתי אקדמאית )(26
'צברית אירופאית כתמדה. ,תטי-
 ,:-,נאה מאד יפםידרת בבל ־־מתפשר ,הבד ?חייט ,בעל תבונית
רומית? ,התקשר בבקר !בערב
;.03—28849

,

הצלחה ?לא תקדיפ ב"ועיפ"

טלפונים  ,03—282932חיפה —
.04—667348
!פרטי(  169/23ריוקה נתפרה,
צברית אשכנויה ,משכילה ,בת
להירים אמידיפ ,מקבלת דירה
פעונ"כת ?הניר למטרה רצי-
נית ער גי?  ,33ינו? ?היות
נפ עילת חדמ בתשיבה נא לב?
תיב לפניף "מעריב" רחזב דזט־
שילד  33י תל־אבינ ,למסטר —
.־.8307/3/
.
דתית ) ,(23משבילה ,נאה ומפר
דרת :תייר פת ,18035/תל-אנינ,
פיכו ,־ לכת-וונ בלבבו רביפ
וטממ"ט ב"רעיפ" המשרד ה־
גוו??
.
אלמנה  ,36עולה מאמריקה,
נאה ומפיוות ת"ו  7516יוד
.
של 'פ.
 2הכרות  22/165 ,23/172נתפ•
דית מעונינות בהברות עפ נהר
ריפ נאיט ורצינ"ט ת"ד 1321
תיפת.
?צעירים ,הילד" ב"רעיפ"! —
טלפיניט :ת"א  ,282932חיפה
?667348
אמרילאית ,אקדמאית יפה ד
עדינה מעונינת למטיח רצינית
באקדטאי  40-45נביה ת"ד
)פרטי(  11134ת"א? ?
אירופאית גרושה  45/ 160טפד
דרת בעבודת ודירת מעונינת
בנכד במטרה רצינית• ינתוב:
סניף "מעריב" שד' רוטשילד
 uון"א יטטפר ו4370/«/

,,

>ערכ>י ,ש3תו >1וחג»,20 — 0ו ל"י

מזכירה נבירה בלונדינית )(28
בעלת מכונית ודירה מתפשת
מתאים ?נישואי! שרנו פרטי
.224580
צעירים!  — ! Iב "רעיפ" שפע אלמנה נאת  31/160ילד— ,
הצעות מקסימות בוא ?שיתר ,מעוניינת באלט! ער ניל .38
אפשרי עם ילד אהד .לפנות
 28רופאה אירופאית ,לתייר  10093ירושלים. .

מילה
מסודרת ת"ד  8392ירוש לים.
פרטי :אקדמאית אירופאית,
נאת וםולידית — ,25^)170
מעונינת באירופא' מתאים עד
 ,32תייר  328רמלה.
דוולה נאה ומשכילה 32/160
ממשפהה טובה מעונינת במת?
איפ עפ הבונות דומות ת"ד
 4094היפה למסי .704
מילה  33אמריקאית ,נאה ומ•
סידרת ,ת"ד 382ל ירושלים.
כ"דעיב" הצעות ?לא הנבלה
עד לנישוא'; בדאי לנסות.
פרטי!  56נאה תרבותית ומ-
בוססת מעוניינת במתאים לפ-
טרה רצינית עד  64ת"ד 7317
דמ ת-יצהק.
משכילה תרבותית נאה י נ?
שית מעונינת באקדמאי נאה
ו כבז ה ממוצא אשנכזי כני?
 35—38למטרת רצינית בפרטים
טלי לתייר פרטית י 3396בידים.
י
איו תתייר ל"ר ע ים"! ה דרו?
המהירה ביותר ?נישואיו טוצ־
?ד^ם_!
ריולה  27אמריקאית ,עולה
חדשת ,מסודרת ת"ד — 8400

יריש^£

י

לנכדים  1מינימום  100כתו-
בית ישירות וטלפונים! פרטים
בת"ד  39294ת"א.
פרטי! מבוקשת תיפיפית תאל־
לד בי!נפמו
מתכת
מונית.
עשיר  26/171ת"ד  36464ת"א.
ירולת-עיו נאת  36/162ערי-
רית מעונינת בגינטלמ! מכל
מוצא .לכתוב סניף "מעריב"
שד' רוטשילד  ,33ת"א .לטס'
ר.8373/6/
אלדמאית נאח  ,25/168מעוני-
נת באקדמאי נבוה ונאח ממו-
צא אירופאי )עד  ,(31תיי ר
 1227רמתינז.
מולה  29מעונינת בתיי נשי י
אין 'עקטיט עפ כנד טתאיפ.
ת"ד  256הדרת.
אלדמאית אישיות ) (52תנשא ?־
ותת בתכונות .ת.ד 1334 .ת"א
ד,20706/
אלדמאית מענינת ונהמדת בת
 32מעונינת במתאים למטרת
רצינית ת"ד  18162תל-אביב.
דתית טורה  ,26/161אירופאית
)נדושה  +דירת( מעונינת ב-
מתאים לכתוב :סניף י מעריב"
שד' רוטשילד  33ת"א" למספד
רנ,8361/6
סטודנטית מקסימת  22/162בע-
לת מכונית ונכות קלה משיתוק
ילדים מעונינת ?הכיר בחור
נחמד )אפילו קצת ביש!( ,ואו-
לי לחקים אתו משפחה מאוש־
דת  728684תיפת.
פרטי ,משכילת  27/165מעונינת
ברווק  +דידה ?נישואיי ת"ד
 339דאשודלציז!;
"דעיפ" מנוהל ע"י איש צעיר
.ודינמי בעל הבנה ,לשיחת ?הכ-
רו-ת נא לצלצל תל-אביב ,282932
תיפח .667348
אדגונוז7 ,48 ,א נביחה ,מעוני

נת בדחי מודרני ,אשכנד ,בעל
אופי נוח עד ני?  53למטרת
נישואין לכתוב לת"ד  2005ת?־
אביב למפפד ל.2906/06/
הברת לבוץ לשעבר נאה ,מסו-
דרת מבתינת פלכלית ,אלמנה
 44/155מעזכיכת במתאים'37 .
תוב :פניף "מעריב" שד' רוט?
שילד  33ת"א למספר ר,8359/7/
"מחשב אללטרוני — ושאלוני
פי.א,ק .יו' .בידוד ?ב! !וגו ה•
אידיאלית! 11פרוספקט ושאלו;

הינם  :םי,אף .יי .ת"ד ? 6230ת"א
דתית  26/170אקדמאית ,נאה
ומסודרת .ת.ד) 4164 ,פ רטית(,
עולה הרשה יפהפיה ומסודרת
) ,(20ת,ד .ע 315/רמת-גו.
אלדמאית  25/163נאה מעונינת
להכיר אקדמאי ,אשכנוי ינאה
?בתיב :פניף "מעריב" שד'
ריטשילד  33ת"א למבפר —
ר.. ,8375/9/
 100כתובות ישירות  +טל-
פונים ,פנינת הד ת"ד 4265
היפה.
לדתיים ולטםורתיים! "רעים"
הדוד הטובת ביותר לנישואיו
ם 1צלוזים!
צברית דייקה  30/172בעלת
השכל־ נכוהה !היפעה נאה —
סבורה שיש לה מה להציע ל־
אקדמאי ככ;ד ,ופעכיי; המטרה
— _ רצינית ת,ד 1264 .תיפח?
דתיה מודרנית  ,25/161נאת,
תושבת ארעית מעונינת ?ה?
ביר מסורתי אשכנו' .לכתוב:
מעריב" מד' רוטשילד
סניף
 33ת"א" למספר ר .8375/8/

סטודנטית יפהפית  22מנית

מכובד יעשיר ת,ד 6453 .ודא,
עביר אחותי נדושה — 40/168
נלונדיכיר ,נעלת דיות  3חו-
וים טלפו!  04—53988בשנת —
.04-82642
להורים המודאגים! הנרות ל־
י?דינם ללא ידיעתפ בסודיות
מוהלטת ב"ועיפ",
רוולה  24עולה הדשה פרוסית
נאה ,מעונינת נמתאיפ עד גיי.
 ,35ת"ד _ 7382עושליט.
פרטי :בתירת נאת — 20/ 172
אשכנוית ומסודרת מעונינת ב-
בחור נאה גבוה ואשבנוי .לב־
חוב :סניף "פעויב" מד' רוט•
שי?ו  33ידא ?מס' ו .8377/7/
אלמנה אימפאית יפה — 51
עשיות ת"ו  6453ת"א?
בלונדינית יפת-תואר  27נרושת
משנילד ,ומביספת ר"ד6453 .
ת"א.
.
שחומה נחמדה והטיבה,27/166 /
מעונינת בננו' יםעני! .ת.ו.
 2020ת"א.
פרטי .אקדמאית רמיזה כת
 30/172יפה כבית טיב ,סטידרת
בדירת ובעבודת ,מעוניגת בנכד
רציני משכי? ,אשבנוי עד ני?
? .40מטרת נשואי!? .כתוב ?־
ת.ד 20050 ,ת?-אביב למספד
?,2944/06/
לאלדמאים ולמשבילים! בעלי
רמה טב? הגילים ב"דעיט" תל־
אביב ,היפה?
אקדמאית נאה מאד
פרטי 1
 165/24דיוקה ,אירופאית  +די-
דה .,מעונינת נאקדמאי נאה ו-
נעים עד ? 34נישואי! .ת.ד.
 12077ירושלים,
גרושה גלי-ילדים יפתפיה 39
מב1ספת _ ת.ד?  6453ת"א?
לגרושים ואלמנים בכל הגילים 1
ב"רעיפ" הצעות ?לא הנבלה ער
י^""יא_! _1תטיצלו^ט•

פרט"י"ו אקדמאית ,נאה ,דתית
יאשכנויה  24/169מעוניינת נ•
מתאים ת"ד » »2רפת-נו.

! חנות  26ממ"ר לגלריה יטפירוז
מול  184/40מביפפ ומשכיל
! מיד בדמ"פ רטת־גו דתי אריוד
מעוג"! בגבוהה ויפה מאד —
ן דוב  58טלפי! TJ0844 720110
,963675
 W»MH —wfl—W— ??M WM— 15אנרי • _ _
לאבי ,אלטו ,בריא ,געיט הלי -הפתעה!! הבדויות בלתי מגד•
?מנירה
המעונ"נ־ב להשקיע כהזדמגות מיוהדת!
מפורר,
,60
,כן
טעוני!
נות
תל•
-r
"אילנית"!
טספרת
בה!דפנות
כדמ"פ
תיות סודיות ת"ד",18035/1
באופן שקט או פעיל! ברשותינו תנור .במרכז ביאלוק בר" ג 749325
להכיר אשר! מתאיטת — .ת"ד גרייצה ) (35גאה ופימפי עית — ציור במרב! ת" א טלפו; 850901
פרטית  11393ת"א .טלי .867777
ל -שפע תצעיר — .בטחונות
אביב" תייר
וריבית )רגזשך הנזרור כעמוד (6
משנשנ
מלאכת
בית
למכירה
בידיד.
מעונינת
)פנצי־ טובה ,צנדלסוז  oת" א טלפי;
"
תיקון ומכירת צמינים
סוריות,
מול מעוני! בבתורת לטטרות " ' 18035,ת"א.
רציניות
tmm^^mmrmmmm
לנתוב ליצחק ,רחוב חוג אקסקלוסיבי הדש מעוניין ריפ* במחיר  60.000להתקשר 4?5?.1־ג
יי L !I
אנילביץ מסי  4קרית-אתא,
ביצכ"ח אויט והדרים ,ב 10!)-ט ר
לצרף חברים 58603 ,בי!  9—7ב -בערב  758418לה"ס.
ה -מותאם לפטידיי לצלוב .קומה ב'
עירד־דין ) (27נבוה ,נאה— ,
קצות
מכל
חובבים
אמניכ
מעתה
יפנשו
תחוג
חברי
ערב.
מהזית ,ב;-יד,וד־/מאפו5—r? ,
ארץ .ו/או מקצועיים העוכקיפ שנים .משרד קיינד ,ת"א ,בז -דרושים משדרים בשכ"ח בבל
מעוניין ננאד ,מאוד )בלבד( ,מדי יום נ' במקום יום ה י.
ומשכילה .ה"ד  ,16054ירומ• לפוצות אניןאונטר ?הכרות האני בקרמיקה• חפצי גוי וקיטוט ,תכי יהויה  .65טלפי!  ,12—10 ,223759נוהל" .לעכ"  ,מקוה־ישרא? t
?ים..
ערב וסוף שבוע ,שיטאות ,עבורית נליף בעץ ובל
תל-אביב -612725
והזולת .קביצית
מלאכת יד אחרת ,ומבקשים שוק .6—i
לאלדמאים ו
בחורות נחמדות ליתידים ולזונות "טיביו!"
' יי־ן כשכ"ח בפרישמ; ביו דיוננוף
מרכז ליצירותיהם ,יתקשרו לטלפון — מפעל מתכר .שבב\
ו עשירות מעונינות ?הכי דנם
— לארפ ומלואו .כפר שמריהו ת .ד
^_ יר,־ ' לדיינס בית בודד ב! קוטותיים
אנ?
בערב
19.30
מתשע־
ההל
774070
י
"
ועולות
תירות
עם
כיכוייד ?בז־וונ כלכבד רביפ קשרים
 808טלפי! 8נ.03'9373
 175מ"ר בבל קומה עם ננ ונו
.625029
וממשייפ ב" רעיפ" המשרד ה־ נלו־טקםיות מנו; בינ?אוטי "עו -מודעות למרוד !ה נשבועו! ה• "למכירה בני! למשרדיס _ וחנויוח
מתאיפ ?שגרירות מסעדה בית
פר" בו־יהודה  9ת"א טלםוניט
כמרכז תליאביב עכק פעיל ל -קפה אולמי תצינה משרדים —
גדול בייתד!
נזער הישראלי "מעריב לנוער"
"
"
.51907
—
58840
.847877
טל־
—
תפירה
מש-
?"י
4.000.000
הטה
כעדר
ר
אפשר למסור ב "מעריב" רה' ק".
.
טלפי; :258452 ,248157
מעוניין להכיר רווקה 18-27
למט -אם את פקתית נאת ומשכילה ליבד  2ת"א ובבל משרדי הפרסום קיעים רציניים בלבד .לפנות :
משרדים להשכרה בבניי! משר•
י
י
טובת
טמשפתה
רצינית
אלכבנדר נ .העליה
) (23—19כתבי אלי מהנדס — מתיר המודעה  1ל"' למלה.
 ,1.(12.00ת"א טל .דים י נו עד במר־ן הו ?•; — ־?פ מפוא־ ברת' קפל!  2פינת
דת נישיא'! .965095
10,00) 612288 ,
 25/171בררו המחפש כבר הד־
לטלפז .223135 --__ 18—20
א: ;:ביר־ ל 7 .קומות משרריפ
^
תולה ,31 ,ת"א ,מבקשת היבנות'
דולה  39מהנדס ,עולה מאירי־
היפה.
1578
ת"ד
!מן,
בה
:ל יימת  640מטר מרובע נית־
חובבי מוכייה ילסית ,40—30
י
י
פה ,נאה ,ת"ד  7516ירושלים.
אנחנו רוצים שתינשאי בהצל• ?התקשר ליציאה ?קונצרטים .קזנפקציה עפ כ? הציוד ,אפשר  2c!0ממ"ר"; ",מי פ" רמ־ונ ית ל־
י
פרטי 26/178 ,מעוני! להכיר
עם עובדים ,טלפו; .285422
ה -לל פנ"־מית ניתנת להתאמה.
הה קבעי ראיה ב" רעים""
אשה או נדושה הניל לא מש־ פרטי  38/165מסודר  +רכב שילד  "33ת''א' למסי' !• .2790/9/ל מכירה וימפי ' ומ"סעדה ב"מרכז חריפים ' ויייוד־ט .לטלפ; — הכני' •! ממוזנ ימתומפ כמיזוג
נה ת.ד 437 .ת"א.
איוי־ מרכזי .להתקשר בין -8
" מעונ י; בירידה ת"ד  22038ת"א .אגודת שלוב מקשרת עולים ו -רמת נ; ע"י קולנוע ימשרדיב .257376 ,733928
ישראלים נאורים בכל הניליס .לפנות במקום במוצא י־שכת ו־ חניות" גדולה ?מכי"ידח־ בידח' הבר•  13טלפ.253660 ,265552 ; ,
גם לעת !קנה קשה הבדידות!
" תל-אביב ,היפה? "פרטי! נאה  31טעוניי!
באינ־ כימים א' ,ני ,ה' אתה"צ .הושע :ערבים ,הרצל  75בפסנ',
פני ל"דעיפ _
כשכ"ה כדיזננוף פרישמו4 ,
מל _  _ 33תמא כ י ב__טל_.57364 .
דיסקרטית
לידידות
טיליננטית
":גדיה  150מ ייד בשב"ת בל ל השכיר" בראשל"צ אמלי; מכו -תדרים טלפו! .258452 ,248157
 11תליאביב ,טלפון .444050
תרבותי ומעניין  30/172מעונ -ת"ד  324נבעתי ים.,
י'! בירידת דיסקרטית מת"א משעמם ? נמאס? תפתרו! מה• מיעדיו ,רו ":קולנוע מקפיב" ־ציוד הדש כולל קר"-ד — כב ולבל מטית אה•־ .,-.רת' משרד או עכק  +טלפי! נמכר
"
והסביבה ת"ד  70נבעתייט.
הוד" ':.בדיזנניף .231508 142
רעים" ת" א? היפה .תל־אביב מולינכם בליל־שבת ד צילנוב  46ת" א"
נורראו  945>x12 90ב י י .s
כה לר נ"
פרטי נדוש כאה ומסודר  ,27אלמו  46מהנדס ,אירופאי  — ,טוצאי-שבד .לערבי דיקזדיט עלי -למכירה במרכז ת"א תנות  +אשה תרוצה עפ רעיי"נ" ות ומקום כצפון תל-אכיכ בשכ"ת דירת
j cn
טלפו! )אפשרי פרחים משדר(
מעוניין בנ את ת"ד  2548ד"נ,
)שנ -לעסק מהפיכת 'צותףוה( עפ אפ•  3הררים  +טלפון.,244051 ,
אלמן  42קבלו ידוע נאת ומ־ מסודר ,ת"ד  8400ירושלים _ .הערב ובמוצ"ש ,ריקודים ל־  20ממ"ר יהודה הלו'
השכר אד ,רירתד כמשרד והר
רווק  36/165אשכנזי
סודר ת"ד  10219ירושלים.
אלדמאי בדיוקה ,נאה ,אקדם־ דיילים ותיבוניכטיפ בריםקיטק קי; ,לייקול! חשמונאים( — ד אש" ,241360
י
נכתר תנדי .אננלי-פכפו! תי•
מעיניו
^46577
כמי ,קררקיימת ,26
י
י
למבוגרות! הצעות מיותרות
אביב טל.242341 .
עבורכם ב"רעים" ב;־יהודה 58א' אית ,ת"ד )פרטית(  9097היפה .חכרה אקסלופיבית לתרבות ו־ כימ"פ בענף ציוד משדדי מכ־
'" חכרה רצינית מעונינת בטמ־
תל-אכיב .חיפה ,ירושלים 16אי .עוכר מדינת  45/165אירופאי כידיר מצרפת הברים בורדים "".ר' כתיבה " •fבוא בת"א
מחפש שור ?,,פעי? עד ניל ,625629 35
רד להניד או השכרת .תשלוט
"'-.".פ בנילים מעוני! במתאימה מירושלים — מ־.251395 — 55
הכרויות חי נס ?•
 ?fהשקעה בדבר פדמ־ס נא ,.תייר פמיאל" מציע עש־ות מיאש,245636 ,
 2370ירושלים.
 17—23ד !40—53פ־טיט בת"ד כחור  28מעוני; בירידת עד מסג'יפצית ומכג' יכט מעולים לפנות ת"ד  7095ר" נ או טלפי;
למכירה משרדי יוקרת ,השקעה
 39294תל-אביב.
לנכרים ונשים עוזיאל  25רמת
הערב,
בשעות
746035
טיבה לככפר .אננלו-פבסו! תי•
?מס'
'
היפה
למעריב
לכתוב
40
'
נ? ,1רקע למטה,13—22 ,
למכירה טכ-גרד ,כמקים מרכזי ימ "פ קניה בת"א ידכביבה — אכיכ טלי !.24234
פרמי! נבר נאה ,דירה .487 4-
למבוגרים ,רווקים ורווקות ,כל כי-תר 180.000 ,לרציניים  261377יעוץ חינם ה"א הרביט-כמיאל
מכונית מעוני! בידידה ,ת"ד
זיר העיריה במב"ח  2—3הד־
?הכרויות
ארצי
מדכ!
"
.רעים
,
,57030
,68
.764230
טלפונים
 ,יום שני והשישי ,ריקודים כ־
 1255ת1לו.1
ריב יטלפו! ^63063
אם את נאה עליזה ומעניינת מכל תשכבות י הנילים וההונים כטודיי כמי ,קרן־קיימת .26
צעיר^,אמביציוני ,בעל רכב ,לונה נכםיט תפושים מטפל ב• כשנ"ר ולמכירה!! דירות פר-
מעוניו באיגטלגנטית נאה ו-
מצפת ?ד פטידנט
)פרטי(  28/168ת"ד מבוססת לאירופאי בגיל  70ב־ לחוג תרבותי מתבקשים נכרים מתפ; .משדד וטלפיז ,מעונייז נבית חובות ת.ד 26369 ,תל-אביב פר  1—2—3— 3%חדרים ליד
צייני
נא
 2677ר"נ
תבונית זהות ת"ד  1617חילי; .נילאי  60—55למטרות טיילים בהצעות רציניות טל'  — 984463למכירה בבת־ים רחוב הרצל  38אבן־נבירו? דוד־המלר. .והבי*
במכוניות פרטיות ומפנשים חב-
טלפיו.
תנות מושכרת )מכפרה( המחיר ?M54S4
פרטי נאח ואלננטי  — 29/178ביולוג אירופאי נאת  27/180רתיים .טלפי! 445902־ ,03ת.ד.
אטליז בסביבה נהדרת ככת -ים "? 55,000י ,אפשרות הצי שות" -ליד פנדל שלים בשב"ה/בדטי'פ
ת"א.
6453
ת"ד
מסודר
ת"א,
22220
עד
ביפה
דק
ואלננטית
מעוני!
פ־נסה טובה לשתי משפתות פות בנכס עם כל ־וכויות טלי משדד ? 4מיפו ז .54063
ני?  24ת"ד  2622ד" נ,
סטודנט  23/184טעוני! בירי -לשחלניפ ולדונמניות הפתעה טל'  57882בעבודת מיום ראשו! 868691 ,אהד' שעה ,3.00
משרדים כנרליב שונים +
בנית מע?  22המעונינות ?ת -דת עד  46סודיות לכתוב למע־ נעימה לקבלת פרטים לכתוב —
למכירה תנות ?מכשירי כתיכה למכירה עכק סיטונאי בענף ה -מלפוניפ בכל הלקי העיר —
כיר בחורים מסודרים יתקשרו ריב תיפת ?מם' ,486
תייר  54רהו בות,
ונלנטריה ?צלצל  750475 4—2מזה ,כולל חנות .דס"פ —" 100,000.אליהו" ,625629
?•.444210
ריול  35כלכל! איריפאי ,מפו־ מיעדיו  61בית ציוני אמריקת
ת.ד 1709 ,ת"א.
עור־ דיי המעונין במשרד —
פרטיי מהנדט  27/178מעוני"; י• דר ,עולת תדש ת"ד  10219ירו־ מצרף חברים/ות מניל  50לפ־
שיתי פעיל ?חרתבת עסק ב־ דחו ,*,דרוש שותף  50,000.— -נא לפנית ;טלפ י; .441480
נות במוצ"ש משעה ,9
הכיר נאה ואינטיליננטי ת — שלים,
למבוגרות! מהלקח מייחדת ע• מכין " אכיגד' החודש נפתתה שטה' פרכוט .השקעה  30,000להשקעה ,אפשר בלתי פעיל .ר"ד .רידד5 ,י 2הדר־פ בקק"? י•
 21—24תייר  36421ת"א.
שמנה  ,755985שישי ושבת.
 29444ת ל-אביב.
מש רד _ יט ל"פ •י ז _?i5'L־i
דייל ,תושב ?וינדו; ,וממוצ־א ספ -בורכו ב"ר-עים" תצעית ללא חנ־ מהלקה לשדות מפנ'יפ נבית ,ל־
דנל הפחיתה הנחות הוננ" דרושים ערביפ מתאימים כשו-
 4חירי פ ע"י שד י המיר ריר
רדי( בע? השכלה והופעה נאה ,בלה.
" ת.ד 1304 .רהובית'.
תפים לקבלת הלוואה בסביבות ניר
מלפי;_ .263612
מסודר בעבורה עם בית יפה .בהיר דתי  28מסודר בעל דירה ציו;  26ת"א טלפו; .288618
? , "? 100,000השקעה בייצור,
רירה מתאימה למשרד3'^ ,
מעוני; ?הניר נהמדה ,רצינית ,מעוני; להכיר  .בהורה
דתית לדתייפ החוג החברתי לבילוי תייר  ' 1334ת"א למסי ) ,9807349המעזך המדור כעמוד (6
הדרים ,ע"ע אב; נבירול ,U
 .26—32ת" ד  1134ת" א
ד 20884/משכילה עד  - 25רצוי תניכת סוף שבוע )ששי שבת( ,המפ-
בצפון
שיניים
מרפאת
י "בית יעקב" לכתוב 8ניף "מע -נש הבא 3ד24.2.־ ,23חברים חד• למכירה
"
 135.000טלפון .235916
פרטי ו נבר  28/173רצו ' טלפו ו ריב" שד' דיטשילד  33ת"א שים מוזמנים להצטרף טלפון ת"א עם או בהי הדירה .לפנות
ל רופא לע"-־ד די; ולטמרדיס
ת"ד  29565ח"א.
לטלפון  733767בי; — 8—12
למספר ר.8367/4/
 221685 ,734830בערב.
 4הדרים ליד הנימה 3 ,כני•
פרטי —  2הנדסאים נחמדים
בחו־  1«0כתובות 'ישירות  +טל -חוג אלדמאי ) (40מצרף חג• ^ti6,
להשכיר תנות ולמכור מכונת פות ק"ק  +טלפי; — 425359
להכיר
מעונינים
25/1.62/1.70
כשותף
קונדיטור
דרוש
1
פונים "פנינת ת!" ת"ד  4265ריפ נוספים ת"ד  911ת"א ?מסי
לעכק פריז ותפירה ?כנדיריה ר""א בשכ"ח דייה בשטח נ 90-טמיר
רות נחמדות .ת.ד 8115 .חיפת.
?"ט.11—13 826440 ,
JW
וטלפי! בסביבת שר' רוטמילר?
גרוש ,48 ,ללא ילדים ,פבופם ה^פה.
ד יוננוף .14,00—7.00 213
תיטב ,בעל אופי נות ,מעוני! ב -אל"מן  52ריפא ,עולה מאירו• הכרויות אישיות ישירות ,ללא יכהזדמנות רק ב 75.000-ל"י כתחנה המרכזית תנות כ־ 90שנקי!  1000ל"י ,735790
פה ,נאת ,ת ייר  8392ידישלים .הנבלה בבל הארץ ,קשרים עם יבלו; ליופי !?תסרוקות .ציוד
לקוהות  +צוות עוב -מיי ד ועם אפשרות הלוקה( -ז• דרושה דירה או משרד 3—4
עדיות וטובת לב  37—43לנשואי!
תיירים תיירות ,מבון בינלאומי  +תיג
י
 4חלונות ראווה להשכרה מיי -הדדים להיככרה במכ"ח או ל•
טלי .613944
כן  38/180בעל אמצעים מעונין "עופר" ב! יהודה  9ת"א _ ייים במרב! גבעתיים מסיבות אי־
?נ־ה עבור משרד עורכי דין
".ייות .ביום  ,727884בערב — דית ,טל'  253703ת"א.
נחמד  25/180מחפש נאח ,אינ־ בהברות דיסקרטית עפ צעירה
.51907
,58840
טלפונים
!
טלפון  225106/7או בשבת .794655
מאזור היפה ת"ד  158קרית־
,754086
ת"א.
2318
ת.ד.
טלקטואלית.
בשבו־
תנות
בדמ"פ
כהזדמנות!
לבחורות ונשים נכרים נאיס
 ,רווק ,34/158 ,רציני ,ה"ם.
ובלתי שיגרתייפ מעונינים ל? יIו מכירה בפתה תקות מכיבת מת -נת התקוה ,רהוב תנוד ,פי ־ם ל השכרה כי^ת אמריקה ,ממרר
י
אלדמאי
מדבזי קרוב לשוק" .35822 ,
מרוהט לכניסה מידית ,כול? תדר
מתפש מתאימה .ת.ד .פרטית  22118מעוניין בהיכרות עי" התכת -הנירבפ להתידדית י־ביליי — לה ,בית חרישת לפדוול בני; )9
בות עפ איטה משכילה ,עדינת
קבלת קהל -מזכירת הנתלה אנג־
ןפועלים( לפנות ת"ד 1334
תל-אב יב.
ת"א
ת"א.
35036
ת.ד.
נפש בניל  ,60לממית רצינית
תל־אבייב להתקשר ' בערב  3940Tל־ת/עכדית .להתקשר' :פרותי
:ד.20902/
מעוניי!
ונאה
משכיל
,178/45
כן
פרטי מעוני; באשת/בתורת ל־
ת"ד  1334ת"א ד.14114/
מזכירות בינ?אומיים 6ד52375נ.03-
! יכלין יתכרזקזר ,עובד בתל-אכיב .&T,
בהכרות .ת.ד 6546 .ת"א .לציי!
ידידות ת.ד 26451 .ת"א.
משכיל בעל אמצעים 37/168
טלפיו.
למכירה נידיצמו ,אד?וזודוב ל,
י
"
"
י
;
מתפשים
,23
בני
נאים
גברים
'
"*
'
'
תימני מעוני! ברויקה דתית,
י.52
נוף .כרמל י ת" אלנכי ב 12טל 80 ,14 .הדר טע?ית ,הסקת 421288
עייר ,37 ,קבוע
רציניות ונאות  .18—22ת.ד337 .
בעבודה .עבוד להתקשר במזצש"ק .751056
;ומכירה בית תפוס בכיכר חמי־ .614613
דהן ארביד  3היפה.
בת-ם.
ד"ר ,28 ,בעל חוש הומור ,ת.ד .נכד כאד 63 ,טעוכיז בידידות לירפ לאפטרולונית יפחת ב -מבזת הכנס־ חזדמית  .03-926776חנות  32פ ייר ?השכרה כבניני
ברמת־נ!" .מדהבי ב ת־יפ" ,מרבו מתפתה
עם אשת עד  55מהיפר ,סודיות קרוב כנצ"א בהדרכתה ש? ה' למסירה תמרוליה
 39148תל-אביב.
 ,מויטהת ?כתוב ?מעריב היפה אפטרי לינית אביבה מט; .פר -פרטים בטלפו;  747287בצתר"ם .445206
צעיר נחמד ) (19>4ממתי? (•? :מכפר .489
! בערב.
בבת־ים בב?פוד ?מכירת חכות
טים.233551 :
והנחמדה
הצעידה
צי?צי? ממד
דייל ביו  45מעוני! באשכנויה
 2הומות משרדים מושכרות ?־ הדשה בהזרמנור 35,000 .או ל-
 .04-531850י
?תת־ )המשד המדור כעמוד (6
שמסבימח ?גור במומנה
השכרה 70ב  874149אתה"צ ב־ "שדייכר" קניה !טגירח וחוט
 10מכים בלב תל-אביב ,השקעת ,
פרטי  1גבר נחמד  33/171יש -קשר  927079אחרי  7בערב.
? משומש ,פריג'ידריט וכל מיני
.261094
מצוייכת!
מח ?הביר נתמדה באמת,
עד
דברים עתיקים ופטיל דחי "8
בע-
ולטשכילות!
לאלדמאיית
י בהרצליה מסעדת קיימת  50בהזדמנות מיוהדת! חנות עפ לוד  21טתת־תקוה טלפון »י«
ני? ? ,27מטרת רצינית ת"ד לות רמח מכל הניליפ ב"רעיט"
 4192היפת.
ממ"ר עפ — בלי ציוד ,מתאים הלו; יאווה כול? אולם למלא.910294 -
ן תל-אביב היפה?
פר-
הלוואות בתנאים נותים!!! ל? -כ? מטרה .דתוף!!
מנ;" — כה ,בערד  130מ"ר ,עב
כחור דתי  25מעוני! להכירו
מכוניות(תצרטלפו! רהיטים דנייט נהודפנות »י'$
"
.774746
טית לחניה )3
יפה בת  19דתי -אירופאית 2 |1רטי צבר  34/167נאה אשבנ־ עוברי ממשל־ •ימביריפ קבו?
הדת במבחר גדול וטהיריפ טו*
 ,ז י מעוני; ביפה אינטלגנטית
ן ועשירת פוריות ת"ד  — 6095עים!!! .236003
ת"ד  33058ת"א.
כהזדמנות למכירת מפעל ,פר• שב יית .להתקשר ! ,930119 ,31188ליפ .וו ההודטנות מיד ?ת*
"אלמור" _ מימי; יהלואות נפת בשפע תייר  1024חולי;.
שינ רהיטים שעמדו גתצונו^
פרטי!  30/180אפילפסיה קלה ודא.
.33095
מאוד  +דירה והבבונוח מה• לגרושות ואלמנות בכ? תניליפ למפעלים ולתברות בתנאים ני־ למסירה קיוסק דיוננוף — 181
העלו אבק או נפגמו חיות
הכית במרבז פתח הקוד — ,כעת המשלוח? .המינ ימר ס*
פש מתאימה ומנינה בניל — ב"רעים" הצעות ללא הגבלה הים נליקפוז  10בכי; סולכוע לפנות בטקומ גמשד היוס.
לכזפירת .מלפו!.912310 :
היבוא; במתפני דנימ פרדס•
תליאביב כניסה בי  .9—13 280692תחנת סיכה ורחיצה למפירה
 27—22למטרת רצינית בלבד ,עד הנישואין המי צלתימ,
הלוואות מיידיות ?עובדי מדי -בת"א טלי  .248057 ,31505 ,32353למכירה חנות כתצר 52 ,מט"ד כץ ,רחוב הפלט"ה  ,23מעות
אפשרי חברת קבוץ ,לכתוב —
מחנדט  41קצת נחמד וסימפטי
חניה  9.30עד  18ובימי מי'עי
ד"נ,
.729201
במרכז בי אליק
ת" ד  4743היפה ?מס' .274
הד נה הסתדרות וצבא — 229523
נ?
עפ
מרפאה
?השכיר
הצייד
דיסקרטית
מעונין בידידה
חנות להשכיר אבו נבירי ל  9.30 171ער ,12.30
,רעים" מנוה? ע"י איש צעיר דיות מיבטחת תיי ר  677חיפח.229377 .
לריפא ?טלפן  ,624037מי.16—11
בנק + -טיפ + !-.מזג! אויר  +כאד ומרלו חנות לרהימים •6
ודינמי בעל הבנה לשיהת הכ -לדתיות ולפסורתיות! .,רעים" הלוואה!  1לשכיר ולעצמאי! !! דרושים ככפים בערבות
הזדמנות ,יפי ,מל'  825681קד
מוסדות ,בתנ -מו ציא עשן.773498 ,
רות נא לצלצ? ת"א  — ,282932הדרד הטובה ביותר ?נישואי; נם לרכישת מכונית!! טלפו; אית או בערבות
נים רהיטיש פשוטשיפ ועתי•
.252307
היפה .667348
אים מצוייניס" .בשמת" תברה דנות מרכזית ביה' אלנבי _
מוצלחים,
ב;ן קיפ יידישית,
"אילנות"! נותנים הלוואות ל -לתשקע-ת ופיננפים בע"מ .תל־
'
אינטליגנטי ,59 ,נעל אופקים עצמאי  40/168מעוני! בידידה תושבי תל-אביב בלבד ווהפב'• אביב ככד מלכי ־ישראל  19טל -נות "י כימז ' בע"מ " פכנ' אלנבי למטבח ,.אדוניטיט" — נת?ת
כאינטלקטואלית
מעוניו
רחבים
אור?וב
יהודה
הניל
־שוב
לא
י
 1בנימי;  122ת"א טלפו ן ^23362
10—1
ת"א,
חי-
פונ-ים
בלבד.
,113
בח י מנרלפוו  6ת"א מול נ!•
246211/2 ~ 230640
ולא שנדתית ,לכתוב פניף "מע 82 -פתה-־קיה.
חחיות.
פה  :רה' הנביאים  24טלפונים :כמרכז רמת השרון הנו?־ .ל־ ן רהיטים באיכות אירופאית —
,529406 ,523-168
ריב" שד' רוטשילד  33ת"א ל• בז  46מעוני; בידידות דיסקרטית
הרד ש־נה ,אוכל וס?נ! תל־
(6
מספד ד.175/
)המ'טך המדור בעמוד
עס אשת ת,ד 2-189 .ירושלים.
אביב ,עבורה  6שיי נר,
כיי ולוכ_ ?J2 niLJ i
אלדמאי ,רווק ,36/176 ,מסורתי.. ,רעים"  :תל־אביב ב!-ירודת 58א'
 j _ _Jאדו"-ליד
הניבה  2,72רותב
סימפטי ,דניש מחפש משודרת ,טלפו;  282932מ ,13—9-ומ־.20—16
 2 -r 2,90שולחנית כתיבה פ•
א,
ת" ד  6467ת"
היפה ,ירושלים 16א' טלפי! 667348
ן ־צדדיס  2כפות נומאיייר ד
בכל ־אייו .סניפים ב־"א ובחי -ת"א .טלפ י ן .419577
פה .הכנסה הדמית נבוהה מאד.
מניר ' ,כי' מיטה ,8668:0
פרטי סטודנט  23/173נתמד — לד מצפה אושר רווק 34/164
מעונין בנאה  +דירת ת"ד  339רציני ,נאה ,אשננוי ,מכוספ ,טש־ דרושה משכנתא בסד  50,000ל"י טלפיו  612546תל-אביב.
מקום ?נ?ריה ,בירמיהו ,בי; "מרכל" — רהיטי מתכת בן•
ראשוךלציוו,
פהה מכובדת ,מעוני! בדיוקה פת? ל־ 5שנים בתשלומים חודשיים  18—20%ריבית תקבל באםצ•
יהודה  198תל-אביב מלפו! —
בטחונות פצוי־ניפ  245648ת"א
י
ב"דעיפ" הצעות ללא הנבלה עד א ימה .ת.ד 18166 .תל-אביב.
עדתנו בערבות בנקאית או בער? -טלפן ' לויליי ' בי ;'"  ,241306 441692 "6—7פינות אוכל מקסימות,
פרטי :אירופאי  48/62מעוני; בער^
בות מוסדות עיבוו"פ מוכרים.
? נישוא'! כדאי לנסות.
בפכלים שולחנות ,כפאות טוב!
גהמד  28/175מבוסם מעוניו ב -בכפדית תרבותית ,אפשר גם חב־ השלעד ,הזדמנותית בנכסי דלא "קרן־להשקעות בע"פ" ?יליככלזם
ברעננה למכירה חנויות הישות
ניידי שערכפ עולה ,תכנםת שנתית  30טלפון .58453
אשת לנישואיו ת"ד  ,28104ת"א .דת קיבוץ .ת.ד 8080 .ירושלים.
 43מ"ר במהיר כביר ,כניסה חדר שינה ופינת אוכל מםור•
להורים המודאנים! חברות ל -למעלה מ־ ,10%השקעת "? 30.000י צעיר עם מכונית פורד פפ"ש; -ד
.262537
סלו;,
יטי
ורה
מאיקה
— .20,000.מעונין בהצעות .ת.ד .ספטמבר  .73אננלו־ככסו! רע־
_
ו מעלה .ת.ד 6464 .ח יפה.
סנטימנטלי  47/180נרוש ,כלי
ילדים .מעיניי! במקטר ,מעניינת ילדיכם ללא יריעתפ בסודיות
ננר ,אהוזה  ,!53מל.921342 .
"יעה כפולה ומורו; רפיצי —
מעונין ?המקיע עד  300,000ל"'  1334תל-אביב ל-ד.20734/
ונתמדה ומסודרת בפרפיפ מל -מוחלטת ב"רעים"!
למכירה חנות : ?fלי-ה וטל• כמצב טיב .7—5 745269
אים לת"ד  14167ת"א עבור —  ,34נאה ,מעוני :באשה למטרת בתעשיה ולהיות פעיל בה' ב• דחי־ למכירה או להשכרה חנות
"" י
י
מכ?ת _עו_:דת^הדד^דכף.773545 .
"
י
י
משה,
ידידות )סודיות מובטחת( .ת.ד 4353 .חיפה עבו ר מם' .364
ב כורבא^ת _ +שולח! _ -פינת
כיה צ ר"ד .בעפל? דל""א  .w'fcי"רושומר"הנזיות"בר^^מב• יה
אלדמאי  37/184אירופאי נדוש _ 36894ת}^ב^ב?
י
( בבא• ־ ..א־;'
־רוקה בלכד"? 1 35000 .־— .
?כתוב לסניף "מעריב" שרית תתפלאי נ "במה פשוט ונעיפ ?ה•
פבמרנק
רירח
M
?
.263063
".24234T
רוטשילד  33ת"א למסי — ביר בתור באמצעות "רעים".
י \ MM
"
"
"יש סוב! מכירות ?הפצת מד
ר,8360/7/
 ,3Sידוש?מי ,מעוני! בנישואים
' Iטולדו פ-דמאידר 6 -f .כפאות
צכר  24/185נאה והונו ,אמכנוי ,לתוניםאית ,מרוקאית .שטעו! — תלמד לרקוד ?בביתר ,שלח  15צר מבוקש .להתקשר
 — 13—11חנויות באזורים מובחרים כולל  jמלנ-ק טדומפלדוד  10ראשון־
ל"י לסמי  ,קרדקיימת  26תל־ "!68764
מפורר בעבודת ,מעוניו במת־ ת.ד' 1211 ,רולים.
אימה ,ת"ד  9787תיפת.
למכירה היי שינה פלודנטי!
בואי ל"דעים" )הוריות מוחלטת( אביב; ,תקבל  3כפרים בריאד .איש עפליפ ^מעוניז ככוכנודזל אביב טל.242311 .
י
"י
פרטי ,אקדפאי נחמד  — ,28/170ו תכירי מיד נן-זונ מתאים.
וילודים ופדיטיקד ,נפ ?טבז־
כרשיתי תנות נדזלה  -נלייה  6הלקים ?התקשר לטלפו! נל
' י "
ליפדי לרקוד בביה"פ ה -טוב! ל השקיע
מ" ככף? .פ נות טל .וטלפון בדהוב שינק'! ת"א ו? י-כ .252224
נרים
בנאה
כישואי!
פעוניז למטרות
(6
כעמוד
המדור
)המ'גיר
—
238749
יעה  11—5בערב.פעולה בארץ לנחירות קורס
 .ואינטלננמית ליתיב ?" מעריב"
" י
,
י
"
חינם .פרקטיקח פעמים בשבוע צעיר ,27 ,בעל רקע טבנ• רב
דיטשילד  ,33ת"א ?מספר —
שמ-ת פשזמשיפ דפת -השרו! —
ב
ן־ידודד,
185
ןיפבודד
נכדת
.
ד.8364/!/
עד »«" ".80בפניות' ר"ציניות" לפ *?
_.775J58
ת"א.
שירות ,פסירית ייהם הגדי —
רחיט; משרד — כוננית ,מול•
:מרכו _ תי^א , 2—5 56532־.
בות ת.ד 16230 .תל-אביכ.
י
י
י
מנטיהים הצלחת מקסימלית ?־ אמבטיית! חירומ אמבטיות ו-
 3־:די" ב אלנב' וככז"יויה
,
י
י
יפ".
"
"
פונים ל"רע
?מכיי־ ..טל• .622909
אמאייל ככל הארי; פלטו! —
גלריה וט ל פוו וכו ה־ארס דרושה כדמ"פ _ו לכל_מטר־ ו 63ח4נ.
אם אינד עונה נדרדילל י־ ,243669
מזנון מ'־י־ ־פה ־כפ־ פלונית
בוכנות מתאימה7_ .ני.248-
?•
אשמת
במדוד
הברקת
מודעות
מרצפות
?מב-
—
המלצ'טיפ
זד"
רה
426טב
טזפ2ז
_
_ _
:
אלמנה נאה פשכ-לה  ,55מה -למכירה במרכז מבתיי גגת־יפ אכ;־:ב'יול  33טלפו; .223102
הכירר .אני אקדמאית  .29/170פוליש ?א מתתל־ים באחריות,
רירה "? 150י טלפי!  .243669פיכת אמיד/ה מתאים לטיול שטת ?חנויות י/אז עכק־פ ט?'
ודד 2389 .ת?-אביב.
' יאדו;  "6דלתו ־ ",.יטה ' זוגית עם'
.18—20
.251996
טל.
,863395
?אירופה.
־
כ^ _ ^:טלפון .229038
מחשב אללטרוני  -ישאלוני תלינימ ואחזקת שעונים עם מו-
נב •מ"." "--:לדי ט-אלט ,כפא
למכירה א;יר חיילת
םי.אף .יו' .בידוד ?בז זונד ה• ללה .פקבליט מיבואנים ופשע•
נאיש ,ביבקדפיס חנויות כפתה־תיוה מרכז למכי -איפור .טל.254404 .
־י רכב רווחים
נו-
כלפי; — רה בנוילים שונים
אידיא?י ! !1פרוספקט ושא?ו 1נים .ת"ד  264ת"א.
ובתנאים ל ,למכירה יהיט כל-ני בהזדמ־
 766166גם בש בת,
-םr--,
־ביה
פדטיס
תינט  -.סי ,אף ,יו .ת"ד  6230ת"א.
'
" " :.נ  , 73883מודיעי;  ;68נבע־
"
ציפוי לירות ותקרות מעיו ומ־
גבר נאה  ,38טעוני! ?הכיו פלסטיק ,דקורצית פניס כולל נגריה בשכיח עפ מכונות נבע -למכירה בפרכו פכהרי בחדצ־ כע"מ יתיב פינסקר  6טלפון ן
לית שטת לחנויות ו/או עסקיפ  908884פתתיתקות ,בשעות 1 .5—7
נהורה גאת ,ת,ד 36328 ,ת"א,
ת-ים,
מיכאל.
922494
חרכבת
נולדפרר.
,10
נגרית,
הורדים
למכירה מטת נועי דרקימתית
טלפיו ,937578
יי
י
" י-ס י י כמצב מצו־ ו —"? 420.י .טל.
מהנדס ,27/175 ,נחמד יטפידד ,כינה קטינים לקשוט ולתפוס
מיס ",גדול פעיל ודיווחי  +שטח לחנו י ת" י'!אי עבק
ת,ד .מ 315/דמת-גו.
טל' ?754312
.732919
ושיש
שמות
מאבן
4
!
דונם — בנתניה "אליהו" .863395
למכירה מימת ברז? זוגית עט
הכד אנד  39/170דייק ,מעיני! דמונטים כלליים מבצע עבו-
.625629
שני מזרוני פרדייז כמתיר 130
?חכיר אינט?קטיאלית דייקת — דות מיטוצים ,טפטים ,צבע ,כנ-
ב-
כשכ"ח
מקוב
ותיק
במוכר
ל"
רות חרסינח ,טיח ,עבודת פ -מבון "אביגד" , ,עמלות בוקר
"
ת"ד  28136ת"א.
"  _ .נכעת^ס .י:™5130
ולגבריפ ־ ־בא-נה פינית יצחק שדד .בתל-אביב לטלפ; 8־,93757
משכיל יפח יטעני!  33/180מפו־ עולת ,גפ נתשלוטיפ .נריס — לנשיפ
ז־ כפאות עתיק יכ נבגנוז הפל-
צ־ו!  26ת"א .32193
ומסנ'יפ חובבי
.799602
רר .ת.ד 6453 .ת"א.
ני אז .טלפי! .449898
I
.283618
טלפו!
"'
נחמד ובידד ,23 ,השכלה תיני• אמבטיית אמא"? "זאב" תי-
כ,,זדמנות לבכייה  2שולחנות
המרכזית .32670 !oo.noo
י
'
'
נית מקצועית מעיני! להכיר רוש וציפוי טלפונים .03-938862
י ניח כד י:ה שטוחות פול אוטו -למכיר ".הנו־ במרכז ת"רור ,.תציגת עפ מניות ,מתאים ?הנו־
בתורת מתאימה .וכד?04-526622 ,02'38040 — 03'625110 28486 .
מטיות ובז מחלקת קונפקציה
' -.ת תכשימיפ ,מתנות וכנו י .טל'
__ ,55061ר",א.
סעדיה הוותיק! מלטשים ומב־ j
.*y,
"
פרטי  35/180מעונין בנאה נתמ־ ריקים מרצפות ,שמשות והמרו־ ,,חיוצר־מבוע" הדיד ני ול? —  _ 17.00—15.0<1ט?פו! _768ו<6ב.
ינוח ,ב קיבא־אי נר  "221675 ,9בהזדמנות ארון קיר פורמיקה
"" י
"
_ _ _
_ _ע_
דה ונבותת רצוי מבוססת ?ממ -תים .37621
עהפ;  866812 ,825678תרומת עפליפ ר י וות ים י — 'השקעות
ניד?  :רותב  60פייט אורד —
ו -למכירה " הנ•־ "
בצפון ,מהאיש 2,63
פעילות
ושקטות
)(23—27
3
:ה
נ
בתעשייה
"א,
וכד.
רה רצינית ניל
" המלרצפיפ" מלטשים ומבריקיס דוודים ,רה' סלמה  16ת
^-!5_i־י422ZLLJפפה—— 1
ת-ו -במסתר .623629
מתקפלת עפ
,
_ 36216ודא.
נם _ ?משדך _.טלי _ .259051
ש^ז\ מטבת
מדצפית ,עפ ויקב שיויצר'  739530הדיר :יזל צלצל 257392
כמיצ"ש טתות "רעים" עד  ,21חשמלאי מבצע עבודות ותיקו• ניס במהירות ואחריות ל־ 8ש -למסירה מכולת כצפו! תל-אביב .להשכיר חנות  40ממ"ד כמקום תוץ __משבת ,785534
לרגל ־
"
סוא;.
.724177
_טלפו!
קלינטורת
אביב.
תל
בדיה ודה /58א'
—
230956
מצוינת.
_
נים ומכשיר ננד התתשטלות — נים נסיו!  15שנים "מי שמש"
נסיעה רהיטי פלו! ופר-
י
־
"
מי10—8
בערב.
נהניתי  168/49משכיל ,יודע .858722
דוודי שמש והשמל ניבירי יש־
חנות תדש ה למכ-רה רוטשילד פטת ענלת תיניק יי? !מידה
רא?  113ת"א.
שפות? ,הופעה נאה ,נרומ ??א )המש ",המדור העמוד (6
טלפו! .415680
כשכ"ח תנות מכלת ,רהוב ־־  8בת י יפ _ ט?פו! _ 691נ'_ .5
י" "
'
ילדיט ,בעל עפק קט! ,וכב פר-
לר"-איר ,הדוד נ ו ז ל ? טלפ; ת ^י _\j t&v 2!151_ii_n
j' ?srל ד .להשכרה הנות עב נלדיה ב -למכירה רהיטי טלו! פטיק18.00 .
"
טי  ,מעוני! באירופאית מבוססת
.8498(14
 32590אי  31929דוודי שמש ו•  'VCדינמי בעל כושר אר -תולו!_ הנקיז 62
_  .20.00;:ט לפו! ,416977
י
י
תיטב ונשית עד  40מסביבת נת•
"
בדמ"ש נלדיי"
השמ? ,ת"א רה' גי?ו5כ .34
ומבהד,
גז!
להשקיע
טעוני!
חנ
טל
•f
י
פו!
2
ית
פומ
4
סלו!
כפית
כיט 2 +
נית מבקש פרטיט מלאים ,לפ-
40.000
:
טלפו!
רכב?
יתודת
בב;
.794311
?ש-
62
J
ת"א
.,אמקור"
_
_+
תוצרת
מושבים
"שדיתי-בר"
_
—
_
אננלית נמעט
 '?6י _?L
*
נות ת .ד)«3_.יב _נתנ^!2
^
מיכזי ,הדש טל.417559 .
"
הוגים מלוה ־לימה ובטחו;  j !.יות -כעיר י:כפ־ 280933 ,ה -סיכי יריע טעוני; ;כוננויות חנית כיהוב ד־צל" ,מ קום
אירופאי משכיל נאה  57עשיר
מל -ניזדנ'  68תל־אביב.
ביכו־תדושת •יבואנים .ת.ד \334 .בדמ"פ _,מלפוו 11).00—11.00 57033
^'
אביב " .י" " " _'
י
רכי _ 6«3_ /תי'א.
)ד-צר המרור כעמוד (6
;
|  "Tvm,הדוד " נז ן?  " Vצלצל  -ת?;אביב _ ד.14220/
_ י _" _ י
אין
ה-
ם''
""
הדר
־
?ארעי
מ7-
תחלי!־
268954
אהה"צ,
5
ע־
בבוקר
חנויות כ י פ —",א ,העל־ה וככד-ן
מהירה ביותר לנישוא'; מוצל־
מ 5-עד י< בערב צלצל — 776W2
המו-יבי'"_ -־'יוד"' התלוציס ,1
דוטמי ילד *רית"א'.
טלפי! ""J8547V
הים!
' נתלת־יצהק  62ת"א.
"

כמיצ"ש פתוח "רעים" עד 21
בדיהו דת /58א' ,תל-אבינ,
רוולה ,30 ,נאת ומפוררת —
מעונינת בריזק או נדוש בלי
ילדים ,צבר ומשכיל ת"ד 911
מפ'_י• Ji
"רעים" מרב! ארצי להברויות
מכ? המנכות הגיליט והחוגים?
כת  ,42מחחברה הנבוהה מתפ־
שת עשיר מאותו מעמד לנישו־
אי; ,שדב! פרטי ,224580
לגישואין :אירופאית ,סימפ-
טית ,בלי 'לריס ,45 ,בעלת
דירת  +רכוש ,ת"ד  4743ת"א,
משעמם ? נמאס ? הפתרון מתנה
לד ב"דעים" ,תל-אביב ,היפה.
תרבותית ,45/160
איריפאית
נאה ,מבוססת מהפשת שותף ל-
חיים ע? בסים הבנה עמוקה
ואתנה הדדית סניף מעריב",
ת"א שד' רוטשי?ד "
? ,33מסי
ר.8375/7/
אל-תהםפ ב" רעיס" תגיר בהורות
נחמדות כבד השבוע.
 ,רעים" ת?-אביב בז־יהודה 58א'
טלפון  282932מ־ 13—9ומ־20—16
ה יפה .ירושלים  16א' מלי .667348
בוא ?"רעים" )סודיות מותלטח(
ותכיר מיד בת-וונ מתאימת.

גפ לעת זלכה ?שה הבדידות!
פנה ?"רעים" תל-אביב ,חיפה.
תתפלאי! כמה פשוט ונעיט ל-
ה כ 'ר בהירה באמצעית "דעיפ"!
אנזזנו רוצים שתינשא! בהעלהה
קבע ראיו; ב"רעים".
רמלה  172/25מעונינת למטרת
נישיאי! בבתיר מניל  30ומעלה
רצוי לצרף המונה שתוהזר —
ת"ד  5174פרטית היפה.
גדוש ? ב"רעיפ" מכיריט את
בעיתד הצעות דנית מתאימות.
אלמנה בת  52יפה משנילה
ממשפחה טובת ,בעלת אמצעים
מעונינת לממרת נישיאין עם נבר
בעל תכונות רומית אציל אקד-
מאי רצוי מסורתי לצלצל בי!
 224508 16—19 10—12תל-אביב.
אלמן צעיר או מבינד ב"ר•
עים" שפע הצעות לבחירת מי•
חת.
.
נהמדה והמונה  36/172צעירת ל־
מדאה מעונינת בננה םימפט' ל־
נישיאי! .ת.ד .פרטי  6574ידישלים
למבוגרים! — הצעות מייתרות
עבורכם ב רעיט" בו־יהודה  58א'
תל-אביב" ,חיפה ,ירושליט  16א',

 20/170מעונינת במשכיל אשכנוי
אפשרי נכות קלח מאוד ,למטרת
רצינית? .כתו ב ?מעריב ־יפה,
למספר .490
למבוגרים! מחלקה מיוהדת עבור-
כם ב"רעיפ" .תצעות ללא הנבלת!

)המשד המרור כעמוד (6
גנן ז ו ג

מנהל השכונות מבוסס 29/174
מעיני! בטיבה ינאת מנוש ד!.
ת.ד 28213 ,תל-אביב.
ב,גלז ,61 ,משבי? ,עמיר מעוני;
באשה יפה ?נישואי!,235348 .
.764538
 27/170מבוסם מעונין בדתיה
ת"ד  598ירושלים )פרטי(.
י
פרטי  24/165בונד ' שיבה תי-
כונית ,נכות יפת ,יוצא צבא,
מעוני! באשכנוית דתית ,יטה
עד  .22מייד  9195מ"א.
אל תהססי ב רעים" תביר' בהו•
דים נהמדים "כבד השבוע.
עורד־דיו  57/181נאה ו ת"ד
פ 18035/תל אביב) ,ל־.(057/49378
פרטי 44/176 ,אשכנזי יליד ה-
ארץ ,נאה ,משביל ,מבוסם ,וםימ?
פטי  ,מעיני; למטרות רציניות
בנאה חטובת ותרבותית ,ללא
מתווכים ,תשובה לכל פניה —
הודיות מובטהת ,יכתוב לת.ד.
 20050ת"א למסי ?.2930/10/
לצעירות הולד" נ"דעים"! טל'
תל-אביב " ,282932היפה .667348

נאה? עליזה? מפוררת? מש-

כילה ? אקדמאי נאת ורציני
) (24מעוני! להכירד ת"ד 39175
דמת-אביב.
נדוש  33/180דידה  +רכב —
מעיני! ברצינית ת.ד 7223 .רמת
יצח£
למושכניליות ',קיבוצניקיות! —
"רעים" תל-אביב נ"יהודח  58א'
תיפת ירושלים  16אי.
דתי טעונ"! כדתית בלבד עד
ני?  24לפכות ?ת.ד 460 .נכי
ברק.
מהנדס )  ,(37מסודר ונאה :
ת"ד פ 18035/תל־אביב ?מספר
י
)ל',(037/48558
.
הצלחה ללא תקדים ב"רעיס"
טלפונים .04—667348 ,03—282932
רווה  31רופא ,עולה מאמרי-
קה ,דחי דינר עברית — ת" ד
 7382ידושליט.
עצמאי  20/178טניפם פעוניי!
נרצינית לנישואיט ת"ד 1298

תיפח )פרטי(.
שני כחוריפ " נאים יטסידריט

פעוניניפ ?הכיר נאות ואינט?
ליגנטיות ת"ד  80תולוו.
עי"ד  27/183כאת ,ת"ד *18035/
תל-אביב )ל.(60027-
רוול נחמד וצנוע ,ננר ,טבופט
ספרדי-אשכנוי ,31/161 ,מעוני!
בשקמה לנימןאי שלווה מאיש־
ריפ .ת"ד פרטי  ,16339חל־
אביב תשיבה מובטחת!
צעיר  ,27טעוני! באשה מש-
כילה וטנטיםנטלית ,עד +40
?ידידות ת"ד  13079ת"א,
רול  32אשבנו' ,צנוע ,מפורר
טעוני! כמתאימה ת"ד 10219
' רושליט.
תרבותי  44מעוניין בפוסיקלית
בעלת אטצעיט ת"ד  5412היפה
פרטי,
צעירות! ו נ"רעיפ" — שפע
הצעות םקפיפות בואי למיתת
«
הכרית,
רוול אקדמאי הופעה נאה —
 38/175לכתוב סניף "מעריב"
שד' רוטשילד  33ת"א למספר
ר.83703/
רווה  33/180משכי? בע? הופעה
ו עשיר טעונ"! מתאימה אשכנ-
זיה? ,בתזנ ?מעריב היפה ?־
מבפר .484
דייל  30בונד ישיבה ,נאה
אירופאי ,משני? ת"ד — 8392
י דישליפ.
כן  ,48מעוניין גבהורה מישר-
אל בני?  35לכתוב בציריף

KARL SAX
Farmstead Lane
Toorin^ton Conn
U. S. A. 06790
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סניף "מעריב" לקנלוג מודעווג גירושלימ:

I

רחוב חלל  .14/16פתוח מ־ 8בנקר עד  6.30בעוג

I

אסיפות והרצאות

האלדמיד ,הלאזטית הימואליח
לטועיפ טוהיעה על הוצאת
הנר האקדמיה מטואל סמנור־
סקי על הנושא קוםרניקוס ב-
אספקלריה מ? דודנו המש מ-
אות מנה ?ה!?דת 1שתתקיים
ניוט שלישי ,י"ח נאדר א'
תשל"נ ) — ,(20.2.1973במעה
 ,18.15בנית האקדמיה ,רחוב
ו'נוטינסקי  ,43טלביה ,ירומ־
?ים;

דירות

למכירה או נרט"ם או שנירות
חודשית לתקופה ארונה ,וילה
טפוארת בת  2חדריפ וחדר
ארינית במוצא .ארונות פור*
פיקה ,שטחי גיגה ,הגית ,גיף
נהדר .כניסת טידית .טלי .69663
דירות ,חנויות ,מנושים והכה־
?ת בתיפ ,השקעות" ,פיטו,"1
רה' הטלר ני רג' — 225896 ,6
) 233097מלד"ו(.
.
דירות לטכירה ,דט"ט ושב"ה
במבחר והזדמנויות נ" פרסופ•
אור" גז־יהודה .3

קבלני בנין
למכירה בני! בתכני! למשר-
דים יאולם לתתונית טל' —

בגבעת מרדכי דירת  sזזו•

דים ,טלפיו בערב ,62256
 2הדרים יהי? ,הומה ,נבית ו•
נן ,ניי יניפ טיניפ,531074 .
כלרית־משה 4 ,חדריפ  +הפקה
ופ"א .ניווניט טצוייניפ .מ?פ! !1
522513
למכירה דירת שלושה חדריפ,
מתוכננת היטב .קרית־יוכל ,ניוא־
ממלה /16ה' ,משפהח בהן.
דירת  2חדרים  ,מרוהטת ,טל-
פון ,נרתניה? ,פרץ—אפריל— ,
? .35510א נשנת,
 3 ,4ו־ 2בבית-הברם ,או ?המ•
כדת .טלפו! ,523338 :
דירת  2תדרים קרית־מנהט —
 13.000משכנתא ט?פ.39392 !1
 2הדרים
מנ?ו?ים בקרית
היונ?? ,מסירת מיידית .ט?פיו
,38373
למכירה 4 ,190.000 ,הדדים נוד
?יט מיפת פרטית הסקת מרכ־
!ית.
 .31250פרטית נינה קטנה .טלט1ו )מידן(.
בגבעת כית-הכרם 3 ,חדרים,
כלרית יוכל ,רהוב הנטקת  ,84הסקה 120,000 ,ט?' .532885
לירד ,13 ,דירת  1חדרים— .
גית־וגו  3חדריפ ,ק"ג +
אתה"צ.70,000.— .
הסקת ? 100,000יר1ת.85923 ,
בכית הכרס ,דירת 3
תדריט במרכז העיר  + 4הפקת אט?
)אתר קטן( הפקה ,מרפסות ,א-
דונית נרח יב מקט .טלפיו — :שרות ?משרד ט?' .85923
בהזדמנות  3הדרים  +הסקה
 17.00-0 528686ו כשבת.
בבקעה 80,000 ,טניוי באוקטובר
ריפ נרי ?יפ ,ק.ב000.— .ד
באכו־טור ,ננית ערני 2 ,חד? טלפי! ?38937
ריט גדו?יט ,ק.נ ,75,000 .טל' ברוממה  3חדריפ בשבי! דד
קימת י ?טלפן מי,65119 .14.00
.60792
"
למכירה נ נ י ת הפרט )מו? ה־ גגית-וגן ! 3vחדר'ט 160,000
סופרמרקט( דירה נת  2הד -הפטנה  ,43קומה נ י זומר?
רים והו? .קומה ג' ?התקמר דירת  2חדריפ בבית ונו? ,מ?
 62914אי ? 226044א נמנת.
נירה בתנאיט נוחיט? .התקשר
 3חדרים ,קרית ממוא? ,ק.א 524556 .מ־ 12.30—14.30או —
תטקת ניתית  .135,000מ?.225635 .36432 .
דירת  2חדריפ יטה ,רח' אבו־  2%נעיר־גניט ,הנורית — 25
ספיר  ,15קצב?
 16,000 + 42,000טשננתא נע־
 2חדרים גדולים מטבח טרווח נידה —  ,87214צמת.
הסקה דידתית .521348
 3ככילנ־דגדפ ,הפקד ,ד'וזכ'ת
כחזדמנות !  2M.תדרים ,טמבג• ימיטוריפ 528565 .אהה"צ \•
תא גדולה ,ענתני ,חגורית  ,23בערנ.
עיר גנים — נערנ. ,
למהיר החלטה 4 ,הדריפ +
 2חדרים מרוות ים 3 ,מרפסות פ"א ,פינתית ,מ?1שה ניייניט,
)אתת מנורה( נתל־אדות .טלפון  114טייר בפנינה נאה ומקטר"
ק"נ ,הסקה .35330 '"? 178,000
 88678פרט לשנת.
 3חדרים והול  +הפקה ביתית למכירה ברה' הט"פיפ ,דירה
אוונות קיו פווטיקח ,בבקעה ,חדשה 4W ,הדרימ ,קומה ב י,
נפתלי  24/25ע1תי  67583 ,526275פ?ום חדר גרו? ) 16מט"ר(
 3חדרים ?יו 'בית אלישנע .בקופת הקרקע כניסה מיידית,
אננ?ו-םבס 11ט?' .221161
טלפון 0 61529י5ו.
ובקרית?
כרמת דניה  3חווים ,הפקה ,כמושבה הנרמנית
מעלית ,שיפורים — .250,000.טי' פשה ונת?-ארוה ! ,3Vנ125,000-
"המפתה" נו־יהידה ,222717 ,3
? 34599א בצחוייפ.

.69663
.
בת ל פיות ,בבניה 4 ,הררים עפ
כל המכלולים ,ברתיב בית"ו
— תלפיות ' .עקבי ,וחוב יפי
 ,70טלפון .228766
דירות  4הדריפ עט כ? המכ-
לולים .נוף ,בית הנדפ ,כניפה
מיידית .לפנות :אילו! ,בו 'הו־
דה .221195 ,34
אהים זלו  :בניי! ש?פ אפשרות
?מפעל מאושר נשיתיף עט מופר
ממוב! ?שכור ל 5שניט מראש.
טל.533869 .
אחים זי" ־ .מציעים מחי דירות,
כניסה טיוית ,בהתל־המשוורת,
 4הררים והו? .וקוטג' — 4
חדרים צפו! תלפיות  +נוף,
עיר העתיקה והכותל .מל.528325 .
דירות מפוארות בבנייה ברהוב
התלוץ  5 Aהדרים .טלפון —
?225779
דירות מפוארות  ,4&—3Viכני-
סה מיידית ,ההלוץ  ,64אפריט
בהז ובניו נע"מ ,בצלאל — ,13
.228820
למכירה דירות פאר  4תדרים
ברחוב הפסגה ,בית ונו ,ודירות
חרריפ
4
בקדית־איטדי .המכירה
?שומרי שבת ,לפנות ?בדידי — דירת לוקסוס  3%חדרים +
דת' בורמ  ,6טלפון  — 225561הפקה .ק.א .אפמוי ?טביוח ב־
.M
 ,מוותטת ,בבקעה ,פינוי מידי.
למכירה דירית פאר  4—5הד• ט?פין  61634צביה.
ריט נוהיב הדצינ ,ורידית ב 3 -חדרים נהוומנות נעיו נגים
נית  4חדריט ברחוב יוו די־הפי־ הניוית  ,23/10נאמו.64087 .
רה .לפנית לכדורי ,רה'
כורמ  4חדרים יפים בבניה ,עט ב?
 ,6טלפיו  225561כשעות .5—7
השנ?ו?יט — "? 160,000.י ,ב-
דירות מהידרות מל  314חו• והוב בית"ה — ת?טיית ,י עקני
ריפ ,והו? 103 ,מייד ,כטהיר ותוב יפו  ,70מלפו! ?228766
קביע מ? "? 140,00י עט משכנ-
דירת  2הדרים קהית-פמה מינון
תא גדולה ?לא הצטדה ,בשכונת ת" ליט בלוק  .4ידעי אהה"צ.
הפאר ההדמת " גיף תיטיית" —
לוי בע"פ ,טלפון בתלפיות ,דירת  3הדריט חדמה
הב' עובדיה
טינת אוכל ,טטבה תאר ,בל ה•
 ,228860רה' ממאי .8
מכיוייט ,נוף ועוד .הווו היפרט
דירות בנות  3תדריפ מפוארית ?02-227222 ,02-333597
בגניה ,גרהוב עוזיאל ? .ודירות
 4תרדים בבניין טרפות עט בני -דירת  4הדרים כמדכו רתביח
טה גפרדת לבל דירה ,טלפוז  +הסקה ,222875 .טרביוט.
גכית-הכדפ בוהוב כוטוו דירת
.225779
מודעות ?טרור קבלגיט ב"טע• חדר גרו?ה ,מטבח ונוחיות ,הטקה
ריב" ימאר העתוגים והמרורים מרכוית ק"א — .80.000.מ?טו!
מהקניות ב"פדסופ־אור" נן-יחו־ .221661
כםו־סימוו  3חררימ בתיבנוו וב-
דה .3
.
נע"ט מצי -ביצוע טעויח" .רסקי" יד1ש?יס
יורם הסיד
ישית'שנלוליפ מיו־ שמאי  ,8טל' .224421
עים ויוות כו??
חריט ננו ליפ שוניפ בוהוב לרית-יובל אורוגייאי  ,19כה!
חמעפייים וניקנור פרטים ב 3 -הררים  +חיטוט  +טהט!
משרד הפ?מ"ח  63ט?'  + 37991מרפסת סגירה.
אי נניה .525999
בית-הברפ,
מהירה,
למכירה
טעאת כ ל יפא נע"מ מציעיה  3wהוריפ ,נהננאי ,נינה —
דירות ,4 AY ! ,3י 5חדריט ,נ? .527955
רתונ
הברט
בבית
תשכ?י?ים,
 4& ,3V, ,2Mננית ונו —
בילד .ט ל פון .523665 ,522936
.228320 4—6 ,10—12
"
־ "
הצ-
ליפשיץ
—
בע"מ
מתתיהו
כית־ הכרפ  2ח ור יפ חושים
עות ?דירות מיו תרות ראה ה־  100,000י שלושת נ־ 120,000תייר
פינה היר ישלמ ית עמיד .7
פיו! .527955
האהים ישראל בע"מ מציעים 6 :הדרים לוקסוס— 10—12 ,
רירית עם שינלולים מיוחדים .228320 4—6 :
 3—4 (1חדרים ברתוב שלים
יתירה ,תלפיות 4>/j (2 .חדרים המלור־חייפ ,דירות  4הרריפ
בקרית־משח ,נבעת שאיל רתיב בשלבי נניה .מתירים ותנאי•
חיים ויטאל .לפנות בנין־םנםור תשלום נותים .תנ .י.ת .נע"ט.
ב 1יהירה  ,2טל'  .221694 ,233588רמנ"ו ,32790 ,23
 2חדרים בטוב! במחנה יהודה
טלפון ,226972

דירות למכירה

למכירה מידית דירת  3חדרים
קימת קרקע בקרית-היובל .עפ
אפשרית נניה- 526161/210 .
אטיאם.
ביפה־נוןז דירת  3v,חדרים ,חד-
שה ,הסקה ,מעלית ,שי ריתיט
בפוליפ ,טלפ י!.522272 :
 5הדרים מיותרת במיקומה ינ־
סידורי הפניפ 533889 ,250.000
נר.16.00
בטשרניהוכסלי דירת  3הדרים,
ק"נ .הסקה .ארי נית קיר .טל-
פי;  04-243066 :02-33120 :פרט
לשבת.
לרית־משה ,דירת  2%חדריפ
נרו ליפ 3 ,בייינימ ,אדינות קיר
והפקת .ק"נ .ט?פין  532856 :ט•
? ,17—20דתיים ב?בר.
 3חורים 36 ,מרדנות בהפורציס.
לטלפן  34990בערב.

שלושה חדרים  +הסקה ,שתי
מרפסות מנורות ברהוב שמעוני
 48כ' דירת  4צוונר ב? יופ

מ,15,00—20.00-
דירת  ?2ותו?  +ארונות קיר,
ק"ד ,כדוהטה ;522494 .יאתת"צ
 ,34829פרט ?מבת.
דירת  3הדריפ  +מרפסת נדו?
?ח במצב מצויי! .בבית 36953
ובעבודח .61160
 3חדרים ?יד רחוב פ?מ"ח בביח
הדש הפקח מדבוית ,ט?פיו .68535
למכירה דירת  2%תדרים ,שטת
 82מטר ,נקטפו! ,י פו? בית א?י•
שנע .ט?פיו ,32544
עצור ן  3%ביוהנדבו־ובאי ,ת•
ספר" ק" נ,60185 ,
דירת  3הדרים  110.000בקטטה
ביםתנאי  32נדינבדנ.65732 .
דירת « 2חדרים ,טרייתת ,ב-
סביבות בית-אלימבע .טלפון :
.35979
דירת  4תדרים מריותת הרב?
עוויא?  67בהו מ,13,00-
דירת תרד יתצי בבית דיי
ממפתתי  +חלקת אדמה ,נ
קרית־יובל ,טלפי! בעבירה -
 — 61141/257יצתק- 224141/69 ,
•בקת...
 3חדרים — הסקה ביתית ,מר?
!פית סנירות .טמרניהובסקי 68
נ,ב .א?י ר•1
 3חדרים  +פ"א וארונות נ?
מענ?י — יבנה  85.000י" י.
 36078מי.14—22
« ,1אפשרות ?בניה .ק.ב— .
נרניקי  ,17קטמו! הי ,מאירי,
פ.19—21-
;
« 2הדרים ,נינה ,אפשרות
נניה .קרית-יובל ,הנטקה .48
טלפי! .521234

למגירה  4חדרימ נרה' רדק
)רחניח( קומת קוקע ) 3טור•
נומ( טופפת גוזלה ,בכיפה —
מיידית"? 225,000 .י .ביו— ,
רח' קר 1קימת  ,8טל' — 39784
) 69621מ?ד.(1
למכירה  4חוויט נוח' חמלו
ג י ווני קומה \' )מעלית( פת־
איפ ?ממדדים "? 165,000י— .
ביד ,דה' קד! קימת  ,8ט?«וו
) 69621 — 39784מ?ד.(1
רמת-אשכול  3תדריפ  2מרפ-
פות 1 ,ארונות כ? הריהוט,
טלפון 55 ,מדרגות ,במזומן —
 134,999ל"י לפגות למורי־גריג־
פילד מקרקעי! ,ההסתדרות ,10
'רי שלים טלפי! .224493
למכירה דירה חדשת בת 4
חדרים )אהד קט!( ברת' צי ר•
ניתובםקי קומת נ' ) 27מדר-
גות( ,גוף מרהיב מל הבנפת
והמוויאו! ,מסירה פיירית —
"? 180,000י .ביר ,רח' קרו שיי•
}!ת  ,8טל' — 69621 — 39784

כהזדנות  2%חווים בוהוב ה־

אודם ,טלפון .532086
דירת  4חורים במ?בי נניח —
נשדדית הרצ?  64ה.נ .י.ח— .
רמנ"; .32790 .23
דירת  2הדרים נמ לני בניה —
במדדית תרצל  .64ה.נ .י .ת— .
ומב"ן .32790 .23
ל מכירה בלב בית הנוט ,ויות
 3הדרים ,קומה אי ,כניסה מידית
 179,000ל"י .אננלדפכטון ,טלפון
.221161
למכירה בהזדמנות :בית מופה
בבית הכרס 4% ,חדרים 2 ,הדרי
אמבטיה ,טלי! נדול ,ניף טרתיב,
בניטה בייני "? 265,000 ,י .אפש-
רות ?ריהוט .אנ נ?י־פכפין ,ט?טו!
.
,221161
 4חדרים ?טכירה ,הדמה ,בניטה
טידית ברהוב בית ונו ,ודירת *
חדריפ חדשה ,כניפד ,טידית נוי
מקסים ,נצפו! ת?פיות .דירת 3
הדדיפ !הי? נדו? ,הסקה ,בקרית
משה? .פנות משרד " ורד" רהוג
ד י רות דאמוכיפ ) %פו? טנסי
אבי ב(•
דירת חדר  + 30,000-3פמבכ־
תא 2—3 ,מ + 40,000-משבנתא
יעוד ...ב"פרפיט-אור" נץיהודה
.3
?הזדמנות !  4והיל ברתוב בית
זנ! הדמה נכיסד ,מיידית 55
מד רגות 86355 .פרט ?שבת.
 IOOJOOOדירות  3חדריפ דחי
תליית ט?פי.36676 1
גרי-נירוו מציע  (1 :דירת 4
תדרים ?וקסיפ ,בבניו פריף",
"
?בני!120 ,
מע?ית ,הניה מתחת
ע ייר ,ני?לת ארונות קיר— ,
"? 190,000י (2 .דירת  3הדרים
נר?1יס ,בסביבה דתית104 ,
מ"ף ,ניף עוצר גמיםה130,000 ,
?"י  (3דיות  4תדרים ,בבית
נ ן) ,ע"י ע!1יא?(  110מ"ר,
י
גוף נחמד ,בניטה מיידית —
"? 165,000י מנד? רסקי ,טל'
.(02)223456
 3%בבניה ע? יד בית הנוער
 125,000סביר ימית' .234005
דירה הדשה  4%הדרים ,הסקה
וגו מרבדים ,ברחוב בית־ונ!.
.nij ti 87265
ב"לרית יובל  314חדרים נ־
רהוב שטר!  85,000.— 47לפ-
נות נמקים ביום א' יפנ1ת
יבדיבב:
י
די רת  3הדרים ,הסקת דירתית.
נטשרניחובסקי טיפין _.37907
4tt
?וקפופ
למכירה דירת
חדדיש כניו רובי נשטיין ברמת
א שכול קומה ו' ) 56מרדנות(
דירה כהדרה — . '"? 195,000
ביר ,דת' קח־קימת  ,8טלפו!
) 69621 — 39784ט?ד.(1

כרהכיה 4

הדרים ,ס"א

הפקה "אדי" .234454

פנטהאוז s

הדריפ

+

בבית-ונן

נוף מדהינ ,חדמ ?225690
שלושה הדרים הפקה נו מרנוי
 66509פרט ?שבת,
שפץ ותק! דירתד נהנרה טונה
אינ? נע"ט ,ערונה ?אינות —
.526512
למכירה  (1ויוה נגית-הנדפ
עפ חוו עבודה ונינה צפוהו"
בניפת ט"דית 3 (2 .חווים מווו?
תיפ  +פינת אוכל ,רהוב הפור•
ציפ .כניפה מיידית (3 .נטהיד
הודפנותי "? 150,000י ,אונעח
חדרים ,אהד קמו ,נשלב בניה.
 (4טנטחאוז  4חווים ?יד חילי־
?נו ,חוו חיבשח 2 ,טחפניס.
?ידלו ,ממאי  12ב' .233778
בהזדמנות ?טפיוח טייוית 3
חווים .חיים חניב  3/35קוית
יוב? .בעבודה  223171/61בנית
.535361
.
דירת  3הדרים  +מחסו ק.ר.
מרווחת אד1נוח קיר ,הסקה מד•
כוית ,נוף ,פ?ט"ח  18בניטה
נ' ספורטה מ.15.00—17.00-
 3חדריט בת?פיית רדד הב?
די! .262768 102/17
7
« 3הדדיט  +הסקה .בת?
פיות ,אפרתה  — ,22רביניאז
ש?מה.
דירת  2חדרים ,פינתית +
פ"א נדו?ה .קייב בקרית יוני.
' ,61141ע??
במרכז  2הדרים  +הפקה —
רהוב מדרבי עליאמ  ,7גיא?ה
)מאהוד' הפמביר(_ .
חייכת ?המבר השבוע!!! ב?
הקודט !ובה 3 ,תדויט סילום־
ביה  7/17פדיד.
' 3חדרים  . +הפקה בית ה•
A
כדם ,החימר  8א' איי528383 ,
 3הדדים ,מיבח הפכי!' תל-
פיות ,טייבד  ,10/43מט טוב
?262512

כנוה גרנות המבינה האקפק•
?יםינית נפדבו 'וושייט'
יי'.
רות וווהה טומיטות ,מיא ה
תיכנו! והביצוע — עט מיוב
ד ,שיכ?ו?יט תטורדנ"פ 4 .ד5
חדויט, .דפקו'' יוומייפ ,מפאי

,8

ם?.

.224421

ג:
כהזדמנות דידה «ג " יוי"
12,500

עיו־נניט 46,000 .ל"י +
מי _ משבנתא נוהה ,מי,39504 .
 3חדרים  +ט"א ,ט?' 35348
אהה"צ.
.
« 3חדרים ,בהוצונ !0 ,4והי•
בה ,טלפונים .37339 ,39891
בבית-יגן  3»4חדרים .הסקה,
ק"א ?מנה או מנתייט .ט?פוו
.223356

3=5

בםנחדריה,

:דמ"פ ויות  1חוויט ק.א.
:וחבית .טלפון  214604מ5.30-ו
.20,00נשב"ח  3 Hחוויפ  +מיפי!
והפקה ,בוחוב הנביאים  34אי.
:ותאים גם יממוו .מיפו! 227546
:ומ"פ  4חווים בטובו .טי'
( 8069אחוי .14,00
כדמ"פ  2חווים נקוית־מטואי
פלפון  31420ממעח .16.00
גדמ"פ 2 ,חדוים וני הנותיות,
ק,נ .ותיב ומ"י? .523272
« + 3הפלה נמנ"ח ,בוחוב
חפטגח ,ביתץגו? .טטיותיים —
טלפון  ,86528במעות העונ.
שתי דירות צטווות גנות 4
תוריפ חרמות ,בהח' הונ עוו יאי
,534749 ,62
כשכ"ח ויות חור במונ! ב•
 ,200ב" פרפיפ-אור" בוייהידה .3
כדמ"פ דירת חדר במרב! ב•
 2—3 ,12,000מ 25,000-ועוד .נ'
" פופופיאוו" בדיה1דח .3
דירת  5חדריפ ?שנת־שנחייפ
 +הפקה ,בנית־הנרפ ,טלפון
 525486במעות .16—19 ,9—13
דירת  2הרריפ במקוו"גרוד
בשכ"ח ,רק ימומרי מבת —
.225739
 3חדרים ופינת אוב? ברמת אמי
בי? טלפי! .87819
כדמ"פ דירת  2קומפלט 27,000
בלבד .בעבודת .221013

בשכ"ח דירת  4חדריפ +
נינה בגבעת חמגתר טל? —
,86776

כרמת-אשכול  3%חדריט +
טלפי!  . +הסקר ,זנו טדנזייב
קימה בי ,טלפי!  334307בעדב.

דירות מרוהטות
ברחביה ,רהיב עזה ? 62הש-
ביר )?דתיימ( דירה מריהטת בת
 2הדדים והו? נדו?? ,פנות ?ת"ד
ד" 237ננעהייט ,או טל' 89100
? ידושליט,
דירת  2הדריט מרוהטת  +הזי,
בשמעוני ג ,זהבי .מיסת מיי•
דית ,מ,20—18-
דירת יוקטוט 4 ,הדרים ,י מרד
הטת בדירות צמרת בנבעה ־הצר•
פתית — »??87395 ,225931 ,
דירת  3Hהדשה ,כקטטון ,ייתם
 ,8וקו .עפ/ב?י ריהיט.63404 ,
דירת  2הדריט מרוהטת ,מת•
אימה ?ויג ,נמקיו"בדוד.69259 .
מיידית דירת  ,3ריהוט ח?קי,
? 470ירית .טן-פרטיו .טל' ,60571
 ,953251דני.
לדתיים 3 ,הוויפ מרוהטת ב־
נית-ינו? ,ט?פו — .64218
דירת ,4י 2הרד'ט מרוהטת קוט•
פלט ,לדת"ט .טלטו! — 88430
אחה"צ.
דרוש/ה מותף/ת ?דירח חרמה
עט נ? חמניוייפ? .יד גגי־
יתירה ,טיידי — ,263399
להשכרה ויוה מרוהטת נמעט
מלא 3 ,חדריט ,נקרית פשה,
סוטה ראשונה ,הסקח ,כניטח
מידית אפשרי ?תקופה ממושכת.
אננ?י-םנםו! חברה ?ננםיפ נע"ט,
הםירג  ,2טל,221161 ,
דירה מרוהטת  2חדרים  +נ?
תגותיות ,הסקה ,בנית-יגו רק
?דתיים 10•? .הדמים,526669 .
דירת  3מרותטת חלקית  +טי•
פיו בסן-מרטין .04-251331
ככית־וגו ונקרית מנחם  3חד-
רים מרוהטים  +טלפון והפקה.
איגטרקונטקט .34219
ככלעה  2הדרים מרוהטים +
טלפו! יהמברה ,איגטרקוגטקט
.34219

כפנהדריה מווהבת  4הדרים
מרוהטימ 'יחמכוח אינטוקוגטקט

.
.34219
דירה מרוהטת  1הרריט ,פיגת
אוכי  650י"י .טיפין .527294
גר 8נערב.
 4הדרים מרוהטת קומפלט +
טיפי! יהסקה ,31894 ,32837
 2חדרים טריהטת  ,בדחינ
שטראיס  224823ניופ ,י נעוב
.85375
מחפשת מותפת ?דירת נקרית
מגחפ בעבורה  ,525948בנית
.32140
שדות אינפווטציה ?ויוות מרו-
הטות וויקות ,פוע? באמצעות
"דתף" ,תפלו נ ייוג' .19
כמרכז בית־הברט !<> 3מריה-
טיט .טלפי! ,טונו־ איויר ,אנטנה
מרכויח לטלוי יוית אספקת מרב•
זית של נז ,הםקה מרכזית— ,
מתפנית  "? 1200) .1.7י להודמ(,
 69476אתרי ) 20.30איי!(? _
דירת חדר ב־ 2—3 290מ356-
יעוד ,ב"פדםים-איר" ב! -יהידה, 3
דירה טדיהטה  4הדדים הפ-
קה נינה בוייה מטריחי ? יין
;70
כאיזור מקט ,בסביבת יפק"א
דירת  4חדריפ םריהטת ח?קיח
 +טיפין ו הסקה .עד ראמית
יייי .323492
 4הדדיט מרוהטת חלקית +
טלפי! !הפקה בבי ת הכום— .
,232508
דירה מרוהטת  2%הדרים +
טי פה 85516 ,פרט ?שכת.
 2חדרים מרוהטת  +חדר ב?
אני־טור ,טתאיט נט יסטידיו/
משרד .טלפי!  37809מ— 8.00-
?20.00—19.00 ,9.00
 4Mבכית הכרם ,דירה חדמח,
ריהוט חדמ ,ק"ק.225690 .

חדרים מרוהטים
חדר נדול מרוחט בדירת בחיי
ארוה .אלקנח .534538 — 23

במטראוט ,חדר מרוהט ייר סדמרטיו —

ריק/פרוהט 100 *28320 4—8 ,10—12 .יהזדמ —  68083כערב,
חדר  +מימומ בכל המדד
חיט ,בפלט"ח 34829 .אחה"צ ,פוט

וילות ובתים

למכירה וי?ת בננעת-הפנחר —

ט?פין  227731 :ונערנ .526567
לכניה ארנע רירית קוטנ' 200
ממ"ר נ? אהת נסנינה טצויינת.
פתטמיט טע!כיניפ משקיעים ל-
שתי דירות .ההשקעה הדרומת
?ב? דירת "? 350.000י בעוד.
?פנ1ת ננתב בציו! פרטיפ ?ת.ד.
? 2150טס' .266
גשכ"ה וי?ת נפרדת ,נבעת•
הפנתר  + 4הצר והפקה ?85913

~ דירות להשכרה

למפירה נדט"פ דירת נ חדריט

ברחוב אגדיפס «,22603s .?a .
?234435

כדמ"פ דירות נעיו־ברם .לפנות

 528943ט 10,00—8,00-בבקר.
לשנה — מנתייפ + 414 ,טי•
פיו !הסקה גט לביה )אפמרי
פרוהטת( ,31325
,
בשכ"ח דירה הדשה נ חדריפ
 +הפקה בנית-וגו ,דהוב עד
!יא? ט?פוו  228709 :פיופ וא•

.w

בהזדמנות ויות  2%ויקה ,טי-
פין ,הסקה ,נינה ,בניטה פו־
טית"? 300 ,י .טיפין .234576
דיות « 2נניפה נפוות ,קימת
קוקע גנוהה? ,פנוויפ?/פמוו.
הה' עוויא? פו? ט?ון מ?ופ —
.03-257475
י
כומ'יפ stt ,הווים יטהטו קד
מה ני ,נוהניה 120,000 .י"י,
מ?פיו .32685
כומ"פ שני הווים נהוייפ ו־
יפים בההביה  +הפקה 1בי
המניוייט— 226073 .55,000.— .
.65398

ימבת.

י
לימי טוף השביע חווים סוד
המים בוחכ יח ,מיפו! .3939T
חדר מרוהט בוהביה .כניסת נט-
וות ,הפקת ,יפטורנטית260 .
לידות' ,מלפזז .63517
ליחיד/ה ,חדר  +בי הנוחיות,
כניסת נפרדת .מיפו! ,532368
חדר יהשכרת כרחוב גציאי ,5
כדיר מייפ.:"» ,
חדר ייחיהה ,בוהוב ההמםונ?
איפ  14טלפון .531343
חדר  +בניטה נטוות •ופינת
נימול בבית-הבופ טיטוו —
.528263
מדר מווהפ גווייה »» +בח
נפרד ימריתים  85269אהה" צ.
בבית הכרם ,אצל גודד ,חדר
מרוהט יפה ,טיט הפיט הפקה
יטיפו! .521014
חדר טויחט ננ! וחניה כני?
סה גפווח  222818בבקו.
ליחיד7ה חוו מווהט ,הפקה •1
טיבו! ,בב יתיהבוט .טיפוז 324043
י
י
 2חדרים  +נניפ ה נפווח,
ויקים/טווהטיט ,מתאיטיט גט
ימשוה/יבית מלאנה קיה .טי'
.r'nim 83708
לפטודנטית ,חור בגבעת חצו•
פתית ,הפקח וטלפון 180 .ל"י.
 233842כעוב.
וזרד מווהט בניטח נטוות בטר
בו ב־ 1!0ועוו .ג"פופופ-אוו'',
כדיהווה .3
חדר יהמכיו המוות טפוי ב'
ייהים ,בתנאים טוביט .טלט\!
.521482

בדירת יהירה הוו מרוהט ?בי
חורה  +טיפי ן !תיפיות —

.162517

ממניות למכירה

חדד נדידת סטודנטיות— ,
טמרניהובטקי  230 ,7יירות,
פנוי מאמצע מרץ ,יציצי במ•
בת מ 36791 ,13—10-אנדריאה; ,ונטפה  1966 1300/4כטצנ פצו•
דירת חדר במטעוני  +טלפון .יי! אוברול וצבע  .10,300בבית
 ,06311בעבודה ,223391
פרסים  .יאו" ,ממאי x
עביר תיירים דרומית דידית נ -כהזדמנות םיטרואן טפהרי 65
חיקי חעיר ,תמ?ום ננוח .טר• במצב טוב ,524500
בל
ם1ם "?אן" ,מפאי  .8טי'  .224624כהזדמנות ?מנירה יייינד ,'66
מדד מרוהט נדידת םט!דנטי!ח  200ב"ס ,טלפי! .231808
חטקח ,ט?פו!' נדהניה 33428 .פיאט  600די  76.000 ,1968 ,.ק"פ,
חדר יפה נוידה שקטה נ• במצב מצוין .טלפון .80245 :
והניה ,יבה1וה 42710 .י« ב־ טאונופ  ,60,000 ,65 ,20יד רא•
מונה במצב מצויין .טי227793 .
מבת.
חור טווהט ,טיפח ,הפקח .י־ אחח"צ?
בחוו .בבית חמעיות  .221962אופל קדט פטיימ! ,1963 ,נעבד
"חדר טווהט יסטווגטיות ב -רת  ,227391צבי בבית .524044
בית הנוס? ,מיפז  — 526977נ.פ.או 1969 ,1200 .נמצב מצויין,
אתה"צ.
יד ראשונח  +תוספות ,טסט
ימנח ,57.000 .טלטו.35248 : 1
רגו  ,1968 4טטט ישנה66.000 .
ק"ט .מט1דה היטנ .טלט1ו :
J63517 3—ZA
מעיניינת ?קנות דיות '
תדריט ,נית־תנרפ — קרית-ממת .אופל רקורד  17טטיימן 1972
אפשרית תשייט פיא מראמ .רק שנה טפט  +דדיו  +חוטפות.
נערניט — .524919
טלפי! .32544
זיג תיירים מהטמים פיירית ל -פיאט  68,500 ,1968 ,600ק"ט.
תקופת  3הודשים ,דירה טרד מצב מצו"! .טלפיו .63450 :
תמת עט הטקה וטלפון ,נפני•
בומ ט?ביה? .טיפ; —  .226722אופל רקורד  ,1964במצב מצו"!.
מרוה -טלפון  34702 :מ,16.00-
דרישה דירת  1—2חדריט
טת  +טלפון .רצוי נרחביח .סימלה  ,1000ניי-אל .מנת .1966
טלפון .60080 :
 232050מי?14,00
מחפשים לקנות ויות  4חווימ פדיגץ  1000מנת  1966טפט ?•
ק"א בופת-אמביי ייא חיוו — שנה טלפ1ן  30149בערב.
.84749
פיניו  1960 403במצב טוב .טל•
מעוניין כוירה חדשת )עו  3פח.524863 :
מניט( בירושייפ וסביבתה — ,פיג'ו  404פט"ש!,528111 .1968 ,
 40.000נטוופז ו ?5הורמ  .600ובבית  ,36502נידפ'.
?כתוב ?נריטר ממת-הימיט ,4/25
פיאט -125א ,יד ראשונה טלפו'
ת?-תנן.
נים — 68879 :ט228880 ,19.00-
הים ריאלטי ואינופטטנט נע"מ — ביופ.
טתטשת דירת בת  2תדויט באי•
וור יפת ק"ק ,ס"א .טל ,234595 .אוטו רוו בע"מ ,דור המלר ,8
ט?פוז  ,221588סובנות "ייליד' ו?
.233758
בירושליט והסביבה.
דרישה ?קנית דירת  5תדריט "סוגרו"
הצעית השנוע :יולוו ,1972 144
טלפיו  30512טרט ?מבת.
וילוו אוטומטי  ,1969פולקםוואנ!
מעונין ?קנית דירת  3—4הד־ ה יפושית  ,1969סוברו סטיישן
ויפ .קופת קוקע ,הוית ,בוהביה  ,1970פונדו פרטית 0ז ,19פונדו
לפנות ת.ר 393 .יוומליפ,
אר ,1972 2-פו?קטיואנו תיפומית
להשכרה דרושה ויוה בת  ,1972 3טריומף  ,1970 1500אפקורט
הדריט מרוהטת או ויקה ,קופת  ,1970ג.פ.או ,1970 1000 .רגו 10
הרקע או עט מעלית ,בניטה מידית  .1965אפשרות לתחלםח וחמלו•
?הצי מנה עט אופציה .אנגלד פיט בתנאיפ נוחיט.
םכסוז ,טל.221161 .
חיפושית  .1969 ,130טפט ?מנה.
שמירה .ט?פיו ,32058 :
למכירה דרט  ,1965במצב פצו-
יי! ,ניו וני? —"? 17,500.י.
 143000ט"?? .פנית ט?פו! 228987
בביקר.
למכירה דת-שגי ,מיד?  ,1961נ•
מצב מצויין ,טלפיו .226557
פיאט דב? קבינה  1971עט בל
תשב?י?.ים 222231 .פרט ?שבת.
פוללפייאגי 18,500 ,1970 !500
?"י?03-930654 1IC?Q ,
למכירה מכונית אי פל םטיי•
מן  1970אוטומטית טלי ,69663
נ.פ.או ,1966 ,110 .טשופצת ו-
נאה בהודטנות !  33534לטנה"צ
— ?שטוא? רמת הגיל! .31
סופיתא סטיישן  + 1970ודיו,
 11,500 80,000טלפיו .67305
להשכרה דרישות מיד דירות פיא& 11,500 ,63,000 1968 850
מרוהטית היטב ,ברהביה ,מלכיה ,נטצב פנטסטי נעבידח 34740
קרית שמואל ,רמת אשכול ,ובית !בבית .62923
תכרט ,עבור ?קיתותינו מתו"? ?• פופארו ר־ 1971 2במצב מעולה
תורשי תקיץ .מאות ירוש?מיים  40,000ק"מ ,טסט ?שנה ,רדיו,
מרוציט יעידו כי אנו םאפשריט  "? 11,00י .טלפיו .261521
תשלום מ?א מראש ובטתונות פיאט  1968 60יד ראשינה —
פרבייט .חן ?גו לעוור לר לממ!  64,000ק"מ 8,500 ,י" י ,מלפוז
הופשתד .אככלו-סכסו;.533997 ,221161 .?0 ,
להשכרה דרומה דירת  4תדרים דנו  ,1965 Aטלטו! •> 523868
ויותר ברחביח או טלביח ,מרו -מיכה כערב.
הטת היטב? ,הצי מנח — מגח
מיוני/יו?י .אנניו-טכטוו ,טלט1ו פדינץ  + 1967 1000רדיו במ-
צב טצזייז טלפזז בנית «9S6B
.221161
עכור תיירים דרומית דירות פרט ישבת .בעבודה — 34599
ככ? חיקי העיר ,תמ?יס נכוה ,אהדו.
פרסום "?או" מטאי  8ט?פון דנו  79.000 69 '4.ק"מ .יד ראשונה
 12.000י"י ,טלפו!  ,39937מטרננרנ
- ?224624
.
מכולשת רירח טרוחטת  1חדו יופ א' .6—3 ,11—8
? פג'ו םטיימ!  404מונית ?שעבר,
ריפ טלפון .521701
מנוע חרמ ,קומפלט  ,1969טסט
דרושמ דירות 3-4
הדדים ,לשנה .טלפיו בעבירה  225924דנמ.
רחביה ,טלביה ,ניח-הברפ —
למכירה פיברי  1300מיד? 1972
"אדי" .234454
דרוש חדר נדי? ?מיםוש נשעית טפט ?מנה .ממירה להפליא .טי.
היום ,במכ"ח  5-5חודשים ,אפ.39504 -
שרי ?א מרוהט .מואר חיטב רכב נאמו )מאחורי אנד היש!(
ח?וו טונה ?צפו! ,וכד 2150 .בירומ?יפ ,ט?פוו  :233422וי?יס
טנדר  ,66נ' יפ פט"ש!  ,66ב.מ.יי.
?מספר .267
 ,71קימר מסחרית  ,63מנרי?ט
פיפר הכותב במכונה
בלילות פתוח  ,62טריוטף  ,69פיאט 124
מהפש דירה קטנה אי הדר מרו-
 ,67פיאט  ,69 600םימקה ,69 1000
הט מקט ,ת.ד.265?? 2150 .
פולקסיינ! היפושית  ,71פו?קסוונ!
דבל קבינה  ,71תיפימית ,60
פיאט .64 600
מעיגייגיפ ?החליף דירת  ,2כרמל פרטי  ,1968במצב טוב
בדירה מאוד ט?פוו .223769
כימידפשה,
טקסיטה,
בת?-אבינ? .משד ש?ימה היד־ גלבוע  1969מנוע טריומף 1300
מיפ?0 .פיו ,234830 :
 4ד?תוח ,טסט ננובטנר —
 ,62.000טל?34468 .
חיפושית  62מצב טוב ,טסט 6
ברשותי חנות במרנו ,מעוני! תו דשיט .טל.30494 .
?קבל טוננות בלעדית .טלפון  :פוללפויגן סטיישן ?מכירת 1969
.85482 ,528494
ודיאכב  80.000ה"מ ט.534558 .5
חנות נע?"ט ותיקה ,נע?ת מוני -נ .פ .או— 52,000 1969 1000 .
טין רב ותונ ?קותות רהב ב 14,000 -ל" י .קמתי .35487
מרב! העיר ,ימפירח.
לפנות
ת,ד 2045 .ידומ?יפ ?פפ'  ,80פורד טרג!יט  ,1967אוהדי א1נ־
רו? ,עפ טסט 67958 .נענודה.
 17-20%ריבית תקבל בערבויות
?השק• פורד טרנויט ,במעט הדש1971 ,
בנקאיות ומוסדות ,אוצר
יד ראשונה 23,000 .ק"מ67958 .
ע ו ת".66355 .
— בעבודה.
להשכרה
חדר נמרכ! רה' יפו
פורד אםקורט או קורטינה ,קנה
נדמ"פ ,מתאיפ ?ביתיטיאנה ,טח• ?ד אבא ?פורר ש?ד ! פנה ל-
ט?פון
פו ובדומה,
.64597
שירותי ציוד ירושלים ,מרות
למכירה  3חנויות מנו?ת נשרית מורשה ,אזור התעמיה תלפיות
עצפי ,מנונתיות ,נוי? ציוו?) — .יד דינמימטד( .טלפי! .67958
אננלדפנסח ,הת' הפוונ ג,
פי .פוללפווגו קבינה נפו?ה פוד?
.221161
 1970ט?' .37991
חנות ?מסירה גדטי מפתה נמרנ!
פדינץ  59,000 1968 ,4ק''ט,
שטראום .ט?'  522691ירומ?יט.
במצב מצוין.533815 .
אפ.ג יי 1100 .יטה  +מנוע
הדמ בחודמנות ט?פיו .36869
ומכירה ?המבוו! ,נדט"פ :מנהו
נהו? מי הנויות ועטקיט .אנניד בהזדמנות נ.ס.אי,1969 ,1000 .
במצב מצוי! טסט ?שנת טלפון
סנטה ,טי.221161 .
?64677 ,68956
למכירה נחזהטנוח ,חגות הומה
נמרנז חפסחוי נטע?ות ופנה ,פיאט  ,850מודע ,1966 ,במצב
נ 3מט''ר ,בכיפה מיידית 80,000 ,טצוי! מ?פוו ,32413
י"י? אננידסבסון .טי " .221161 .אוטו הו" בע"מ ,טלפון —
כלב לינג-ג'ורג' חנות נדולה ,234966 ,222733 ,סוכנות ראשית
?טםירה בשב"ת/בדט"ט — .חוור לטכוניית מרצדפ .טיכניפ למ•
 .ניניות אופי .המפקח מיידית
פרידמן?66943 .
ימכיניית איפי רקירד מטהרי,
למכירה הנות  48מייד
בבני! מכוניות
ממומשות ימבירת:
בקרית-מנחפ
הפופרטרקט
65049
אופל רקורד ! ,197אוטומטי,
נימ יו,
יוקפ — פורר טאונוס ,20
חנות בדט"פ  30ט"ר ,בפדנו  — 1965טולקסיונ! מסחרי '72
" אדי" .234454
— אופי סיטודור — 1970
יויבי  ,1972פרטי.
ב.מ.וו 1800 .אופופטי ,1971
אט הנד פודקק יטמדד עט טפט מנה  +דדיו .521054
'
טלפון נמרנז ירימייט מספר ב.מ .וו 1970 1800 .טסט מנה
פעטיט נהודמ — נמניר ?ד  +דדי!  .225522בשבת .63504
את הטמרד נמנר יוטי .הנר
כהזדמנות מכוניות וונוכיר
המהדכטים ,טיפח .225155
בדמ"פ  2תרריט ?פמרד כפרנו פפיימ!  ,1968פיימוט — 1961
העיד .אפמרית יממומ יטונון ,מצב פציייו ? .521412
קיוסק וכוי .טי' .69663
טנדר פויקסוינ!  ,1971סיפון
למכירה טמרד נטרנו העיר 64205 ,ביים ער  4אחה''צ..
טל פוז .227676
חיפושית  ,1964 ,1200יד מניח,
למרפאה או ממרד 2 ,הדריט י דני נטיעה,30211/732 .
עם כניטח גטרדוכ מיפו! * 8370פניו  1962 404במצב טיב +
אהה'יצ.
רדיו טסט בנובמבר .02-523039
למפירה בטרכו העיר ,דירת  4וולוו  121סטיימו  1964/65ב•
הדרים ,מתאימה לטמרדיט ,כניםה מצב מצוין ,עט חופפות ,טי'
טייהית 160,000 ,י"י .אננלו-סכםוו ,85779
טי.221161 ,
כ.מ.וו ,700 .מידי  ,1963במצג
במרכז חמיר גיווני  9חווים מוב ,טלפון  523558צי ריאל,
ימרפאה ייסמרד טי' ,228939
י
,1966
,
ו
600
פיאט
מטווח
'
למכירת  2חדרים  +הדר המ -היטב טלפיו  68520מ,16-
תנה נדוי  +טיטוז .במרכו,
ואיוורור 87491 .פרט י• כרמל הונפ  1964טצוי! 39487
הסקה
פוט ?מבת,
מ גת.
^
פוללפוונו פטיימו  1600טווי
 1968מיפו! ?33582
"
בדמ"פ טבנח במוכו העיר — ,פ יאט  1966 ,1100במצב מצוי!
יטעיה ט 700-טס''ו ,טחאיפ י? טיפ י!  37400מאהה"צ.
איימות תצוגה ,הנית ההיטיט ,פג־ו  1968 404שמורה חומ ,והיו
וכוי .אננלי־בנפזו ,טי J21161 .טפט ימנה.11569 .

בי?!וש דירות

־דירות להחלפה ־
עס?ים

חנויות

משרדים

אולמות

מכירות

5מ81ד אחגי .ווומ אימ טני?
וות  ,numג0י1ז בחסוי בגיז
פרטים ננתנ ית''ו  295יוד מכונה ?מטיפת נליפ ,טקרר א*
קור ,טנונת נניפת. .חונר'' ומי
.u$v
הנניאים  45מ.15.00—17.00-
דרושה מזנירח עצטאית יגתיי
פמרד )היקית יפגת"צ( יפגות לרגל היפול :ממקל ,ומתי פכר

לרפו בעיט — טלJ26491/3 .
 r\mtחעגועז וינו  ,68 4וגז
 ,69 4נ.ט.אי? אוטומטית ?69
פטיישן אאווי  1700עם/גיי
מסים 32728 .בעוג.
ונו  Aמםהוית  ,70בתוופנות,
ת"ו  2045יוומייס יטפטו ו/
 232012 ,12,000פוט ישבת.
,14091
טורים מיגי  ,1971 ,1000מסט »
ק"מ ,טי'  .66013טבולש סטווגט ?ענוות נטי•
תומיס33,000 ,
ואמ1נח ,וות וטטפי בננה *ח"י חמוד
פובדו סטיימ!  ,1971יו
תק ינטא גיגייפ ,חענווח ב־
 31,000קיט. .30961 ,
טממוות ומנוויפ במקום חב•
פוינ"ן  1969 4מטווח ,וויי .וחי ומיון נחינח ?טיפז 33295
גגון צמיגים.333055 ,
יפנח"צ
טריוטן• הואלו מסהוית מצוינת ירושיפ סדרי מכונח פעולים
טטט מנח .טיפח ?63236
באנגלית ו/אי עברית טיטוז

,84074

ביקוש מכוניות

מעוניו גאסקיוט  .1969—70יט־
נ1ת ובב תלפיות ,טלפון ,6793a
מעונין גפו?קסוונן פט"מו —
? ,'71 ,'70א איטוטם' ?0T262889

?טנועים

דרוש קטנ!ע  +פיות הה? ס?

שנת  1969ט?פו!  «? 84749נ•
מבת.
למברטה  ,1963במצב טוב500 ,
?"י ,אריה  ,35002בעבווה.
לטנוע וביט  .250.— ,1964בגמב
מבני מצו"ו.525364 .
ראלי » 16.000 ,6ק"ט .עטיקט,
 327098א?057—2335 1

גתי-ספר לנהיגה

בית ספר ,קויטח" טוהיע —
ינוהיותנם סניף בקוית־יוב?
איסוף תיפיויט בקוית־ יובל,
בית־ונ! ,נית־תבום יקויתיטנחט
רה' אורוגוואי  3פינת גואט־
מ?ה ,ט?' .34185
"לרימה־ לראשונה בירומ?יפ
?ימוד גחינה ברוסית ע? וויוו?
"לדימו!" חופפגו עוד מלומ
באפשרוחגו ?ק?וט
מנוגיות
חימיוים נוספים חפימטח ייד
קולנוע עח טי' .234996

דרושה טטפית »ט נסיו! ו־
י•

הפיצות יטיפוי בתינוק
 1-tמע1ת סיפון .221813
דהשה טטטית ?תינוקת וייד
)בג!(  6—aמעות ?יום חטי־
צות ט?פוו ,522904
דרוש נבר דתי ?מיפו? בסטודנט
גבה .ימי העבודה א—ה ,מעות
תעבורה  ,8.30—13.30תנאיה מצד
יניפ ?טתאיט 69426 .רק ביום ד«•
.] W

דרוש נבר ?טיטיי בסטיתט-נכה

בימי מישי ט 8.00-עד  .16.00תנ•
איט מצייינים יטתאיפ 69426 .רק
בייט ראמי!.
דרושיפ/ות — טוגירות ,טקי?
דיט/ות ,כתבני!ת ,שרטטת/טוכ•
דת ,מנה"ה ,חניכות ,טיטניות,
ועור"? .פרםוםיאור" בדיהודה .3
דרושים צעיויפ בע?י ובב ?•
סביוות אפמוי כ 0ענווה ח?•
קית 521193 ,בערב.
דרושיפ צעירים גסרציס סע? 20
יעבודח במעות חנוחות ?חט,
רווהים גבוהים ימחאיסיט ,טי'
במעות חעבודה .221188 :
דרישה בחורח ?עבודות בית
וספ)? ,בוסמ-אמבו? ,טלי ,88435
דרושים וקונים נגגיס
וומויס כהזדמנות רדיאטור המטיי —
בעיי נסיו! ?מסע ?איוופח ו -בינוני יהיטוט — 350.טלפיו
ווים אטויקח .מאי—יוני — .38937
.02—39371 ,03—247480

דרושים סווי מבינח ?"נוטייט
בעברית ,משוה מ?מח ונם ח?־
טנופת יפעבות קית בתנאים טוביפ — .ט?פון
דרוש יבוונט
.232006

הצעות עבודה

צייום.531194 .

דרושה עונות בית ניטים מני

הכשרה לעבודה

שיט :טחסנאי בע? נטיוו :עיור
?טהטנאי בע? רמי1ו נהינח
לפמאיוכ נא ?פנית בציו! פו•
טיט אימייפ ?ח.ו' 7281 .וומליפ
עכור "תכות מיויק".
לצית מסחר ה1םוי בני! ורד
מת קופאית ותית גע?ת יוי•
עות בהמבונות? ,עבווה טפו־
צ?ת .יפנות טלפון  133135יוד

ביקוש עבודה

וביעי וממי,35195 .
 .לורפיט מו1רוים פקידות ומ1ני?
דרושה עווות בית יאונע מעות רות הנהייה — בתכנות אי .בי.אס.
ביום .טמעח  ,7.20בביתלהברט .גתמייטים — תעודה ועורה ב-
טלפיו .521661 :
עבודה "מריטל" .טרדני בו ווי?
לחכות ?»י!!ק ניוומייט דור  10ירומ ליפ.

שייט.

כתכנית מעילה ,בסתירים נםד
כים מקכ?ת הדפסות בביתה,
ביטים א'—ו' טיפוז — ,83136
דבורה?
מזבירה מעויה ,פק ידה/כתבנית,
פקיד/י-קביה ,מנה"ה ,פקיד/מכי•
רית ועוד .מעוכיכים בפשרה מת•
אימה, ,פרפיט-אור" בךיהורה .3

פלידה נתנכית נענוית וחמו,
?פנונים הנויטייס נדיהיוה ג.
דרושה אמה מנופה ?טיפי? נ־
ילריפ ונטמק בית ?שמ מעות למכירה מגדמ בתכנון במוצא.
נננעת טרדני יהתקמ ד  ,62914אפשרות ?מנוייט טי' .69663
 221161יא נמבת.
למכירה מגרש ?בנייה במרכו
דרושה מטפית מנופת  +ממק תעיר ,מתאים לבגייח  32חדרים.
.38380
מנחם
נית ,נקרית
טי'
אנגידטנפוו,
ג,
הפורג
וח'
טי.
למשרד עדר וו!'«ה סוניות .221161
_.
נתננית ?יום ענווה מפוצל .הכרה קבינית אוצית ,מעונינת
תנאיפ טונים ?טועמות המת־ בירושיים במנושיפ יבניה ,בכל
אימה? .פנ!ת ט?ט!ו  — ,225018גורי .יקניה ,מותפות או תמורת
 226597נמעות הענווה?
דירות ,מ?פו? 32790 1ניסים.
י
דוושה טזניוה עצפאית ?כיו'וי למכירה ס כומ 'ותו מדוכפ ?דיה
ממרה )היקית ,יפנה"צ( לפנות בומת מוצא .חוט ויאיטי .טי.
נציוו פרטים מיאיט ת.ד,233758 ,234595 568 .
ת"א ,עבור מפי .1914
ברשותנו מבחר נדו? מ? מנו•
דרושה סטטית לילדים עט מנד מים יבני! יטנירח בירומייס
ריפ .י.תכ«ים טובים0 .י ! .521482 .הסגינח גדי־נידח ,חני ?ננ•
שואו« ?הצליח  -טהר בעבודה סיפ טנדי רסקו ,מי' .02-223456
ומכניפה
וציניות  , • .מעניינת
י פ ה »  1וניט ניטו או טעטיט
חצייחז .אצינ! 'מ פיבוי  .טוב
הורס מ -םורה נעית תואר מני באנניית
תועבו
?אדפ
המתאים,תיו בדי עבודת .מבינה בנגרות ,אחריות נסיו!.
קיף יתידרד
,234901
פנה עפ פרטים מלאים ית"ד
מודעות יפדור זח נמבועוז דר
 29147ת"א עבו ו .337
 3מעות נוער הימרא?י "מעריב ?נוער"
דרושה
עינות-בית,טימוו  221704אפשר ?מפיר ב " מעדיב" רהוב
ני1פ ,ביי '. 'e'<ts
הי?  14/16י רומייט ובני ממד-
בערב.
די הפרסוט .טהיר הט1דעה —
יוופא ? 1ירה כ? טי?ה.
דרושה ־ אפיסטנטית
שיניים יחצי יום יפנח"צ — בוגר טתממיקח מנוסח בהוראה
נותו שעורים טדמ"פ ?כ? ה•
טלפון .88191
.
דרוש/ה חניו/ח ?טכנאות מי -רמזת .ת,ד 2439 .ידוש?ים,
ניים .טיט?טו ,מץ  ,5טלפו! מורה למתמטיקה בע? תואר־מני
מכין ?בגרות.225568 .
,225886

מגרשים

שעורים

דרושה חופות פע!יח? .פנית
הטיךנ'וונ'  ,21בוטיק נע"פ,

שמתים

דרושה טטפית ימני י?ויפ ו•
תינוק ,עויף ווברת אנניית —
מ 10.30-עו  .4.30טיפה ,62089
פרט ימבת.
דרושה עוזרת ?פעטייפ נמבוע,
בקרית ממה .טיפוו _ . .526954
דרושה סטטית  +עורה נניוכ
 6מעות .טלפון *1834 :יא נ־
מבת.
,

מור! מ?טמים מרצפית ינקיון
יסודי בדירות.232008 ,223731 .
שימת ?קב?ת הודעות ט?טוניות
?פי מנר חודמי .חבר הפתר?
נמים ,פ?פו.225155 1
בטוח חחווקח אינסטלציה ס־
ניטרית יתשטיית  12י"י יהד
דמ פרטיט בימדננ .62793

,226883

מחסנים

דרושה מטפית יתינוס — טי•

מח8ו  130ט־ר בפקור־ב רוד ?־
פון .524863
דרושה םובדת למעות אהה"* בל סטרה "המפתת" ב דיה ודה
.222717 — 3
נהנות .עדית" ,בדיהודה «.1
ידיעת מפות הנדחים יפנ1ת
נמעות הנ1קר .טיפין ?225836 :

~

דרושה עוזות יעבווות־ביח ד

נית קפח ואהת יאניזיט ומקרים
עם ארגזים ,חרמו^ ג323ג 5וד
.20.09
למכירה !1נ טיטות 'מנויות
טי' JW5M759
נמעט חרמות .י
מכונה ימטיפת ניים "קנווד"
 1000.— 1971י"' ? טי' J3-930654
חדש ,פנמיר ננד תתהממיוח,
באמור פנו ז התקנים ,יורננ
בביתו עיצ? ?62795
למכירה טערנל ביטו! מתנייע
 2קוב בהודטנות טי' .69663
למכירה אקדת פי.בי .ב ינוני —
כמעט הדש.223952 ,88413 .
מכירת היסול מל מוצרי מת•
נות ,תכמיטיפ !נברמןת והדי•
הוט מ? ההנוח .הנחות נדד
?ות .רהוב יטו  ,30חדמ )מוי
הדיאד המרבד(.
לרגל חיסול הדירה בשלבים
האחרונים ,ההיטנו ?הוטיף עוד
מבוע יפים ?מבירת מערבת ם?ו1
בפננו! ?יאי  ,ימי?חו וארון עתי-
קים ,פם?ים ,פמוטים ודברים
עתיקים ,בםהיוים טוויים ביו-
תו .נא בקוו וחיווכחו .והוג
ביתיוג!  ,10כ"ב .וועי.
טייפ פטויאופוני ,סוני'' +
אפפייפ" ו וופקוייט טי.םי630 .
וי .עיו־נניט ,וחוב חנווית
 102/41ט ,17—20-כי יום.
ציוד פעוכת מיפח לייצוו טוב•
דיות וטב?יות מנטח .ניח"ר ?•
סונויות נן-ט?ו ננעת־מאו? יוד
מ?יפ ט?פו!  525520ממעח —8
 14.00כ? יום.
,
למכירה תגוו ?הפקת ביתית
עם מיכל !ארובה .טלפיו «1008
אחה"צ.

מיטת תינוק בהודטנות .רמת
אמכוי ,מבוא ציטונה  aבהן

.86861
טייפ סטריאופונ י " סוגי" ,טי.
טי 200 .ופ ליליש זוג רמקויים,
ריצ י רד אלו,63072 — 1,600 ,
למכירה תגור • השמלי ,בידיים
אטישראג! !פטיפון גייר -,
.02—83737

כלי נגינה

פסנתרים מעולים ,הדמים וטמר
משים להשיג בתשלומים גוהיפ
אצל נודו ,מכוון הפפנתריפ,
רה' שמ אי  ,12טל' .226544
פסנתרים הדמים וממומשיט,
כיוון ,תיקו! וייעוץ " .טינת ה-
מוסיקה" וחי החבצלת  aטי'
.234500
מעונין נפסגתר נטצב טוב —
?טיפ!  526387פאחת"צ פרט י?
מנת.
מודעות ?מדור זח במניעיו ה-
נוער הימרא לי " מעריב ?ניער''
אפמו ?מפז ו נ"פעו י ב" דחי
הלל  14/16ירימ?יט ובכל פמרדי
הפרסום .מהיר המודעה _ 1
?"י כ? מילה?
־
מחפשת פסנתר משוטמ במצג
טוב? .התקמר . .523052
למכירה פסנתר בנט?י טורדני
טל?  235860אהרי ,17.00

רהיטים

למכירה דיהיט סלוני

 38465פי — 15חיץ ממכת.

טיפו!

למכירה בחודטגות סלו! קומפלט

מעץ טיק טלפון .38191
למכירה בהודמגות ספח ומתי
•50
כורסאות .במצב מוג  .מאוד.
,02'528469 71P
 ..י,
למכירה פפה ומתי כורסאות
טמוטמית "? 350י? .טיפ! י62538
בערב,

כהזדמנות ספת פיו!

כפויה

יכירםא טיפין ,35335
מערכת רהיטים עתיקיט םגיל•
פיפ 4 ,כפאות ,מידה ועוד ,טרנ?
מט"!  ,14ברונשטיי!.

דודי שמש וחשמל

הדוד נוזל? ציצי " 231133אס-
קור ירומ?ים" רח' יפי — 145
מפיצי דודי מטמ וחמטי .אט•
קיר" מציפ ימ אמאיי.

צ*לום
פנטלפ ,יייקח ,מיני סינייטח,
טםרטה ואביורים ,רשסקוי  .גרזני
רינג" ידני נסיעה.39354 .

מכונות כביסה
למכירת מנונת נביטה "חוגר•
אנניית ,נהודטנות .טי' .326692
בהזדמנות ?מכירה מכונת נני?
סה וסטיננה אוו טי.*4374 .

חיות בית

אלו• כלבד ויהיה ב! אדט ,קורס
אילוף ינותיותד ונוהיותו .חוות
גדמ"פ מבנה ?תעשייה ו לטלאכה מער הניא ,טל.(02)231709 .
באיוור תעמיה במקור ברוד60 ,
מפייר .'"? 43,000 ,אננידפבפוו,
רת' הפידנ  ,2ט?.221161 .
לוניפ מקרריט וני מיני רחיטי
נית משוממים וחיטוייפ .טיפוו

מבני תעשיה

קניות

פיפול  5—7מעות ניופ ,בבית•
הנרפ .יהתקמר  525557אהה"צ ו־
בערב )פרט ימנת(.
דרושה נתננית יפעמייפ ב-
מבוע ,יפפפר מע1ת גנוקר .טי'
.89141
.527238
אולם שמחות תדימ ונאה נפתח
דרושה •עונדת יםמק בית
 4—5נקרית־יוכ? ,רהוג גיאטטיה ,22
מעות .טיפוו  525844אהה"*? ע"י המעון ע"מ נמי מורתי טנ•
למשרד עו"ד נירומייט דרומה םיקו? ?הומנות ?ט?טו .63258
מכירה ,קניה וההיפה נהד'« —
טרטיסת בעברית נעלת נסיו!,
 1000י"י יימו.53M03 .
לחצי טמרה .תנאים טובים .נ-
דנד פרטים לפנות יטיפו! —
.224161
טבור חברתי ,מווייצרית,34 ,
דרושה עונדת יעבודות בית ,בע?ת פקציע,
טתפמת אקדמאי לכלת מוועות ב" טערינ"־ידומ?
,42
עד
לת"ד
תמובות
—
3500
 3—5מעות  i—6פעטיט במבוע ענוד יהודית .פוריות מובמהת .יים והונ הלי  .14/16פתיח ט-
תנאים מצוינים?  37052אהח"»?
• נביקו עו  6.30געונ.
דרושה פוכרת יחנות וועצועיט
בעיקר יאתח"צ יהתקמר יטכ־
ה"צ .32914
_^

אולמות למסיבות

טלוויזיות

שדופים

דרוש/ה טקיד/ח יניחוי משדד
התמצאות בהמנו נות ז מדפפמ,
טלפון .521526

פרסומים

המשך #לוח ירושלים' בעמוד 7

.

דרושה עווות ?מיומ טעטיט

בשבוע  3מעות טיפו! .5247M
דרושה אמח יטטוי בתינוקת
 +עגווות בית היות *7-
מעות ביום.533813 .
דרושה עונות יפמידגית ז?
טיטוי בייו .תנאים טונים >•
מתאימח סיפון .38905
למלון  4נובניט ביחמייט —
דו1מ/ה פקיד/ה קניה .רצוי/ה
בעי/ת נסיה .יטנות :מיון ?n
מרכז ,רה' פינפ « ,נגר הוויו•
קה ,טי' .223111
דרושה מזכירה כתבנית אפמ•
די יתממ מעות עבודה ייזס,
יפנות תייר  1016מם' .16
דרישה עוזרת בית חיקית .ב•
פביבת רח1ב מטואי־חנניא —
לסלפו  63008מי.1—3
מטפלת ימבי נו ותמה 4—5
מעות י יוט בויל מבת ימיפ!
 33753טייס ואמ י! גבוקו,

למשרד עורכי-דיו ווומה טד
ביוה נתגנית מנופה .ונו נע•
וה חיוועת יחוטיס .לפנות טי'
 30259במעות העגווה,
י
נהניפ מנוסים עם ואו ביי
וגב מעונינים בבי ענווה —

,232222
כתכנית מעולה בענוית ?M10
מת עבוות מתאימה )מקבית
הופםות יביתה( ג,«747
מטפלת  +פעם ענווות בית,
נץ ,הוצינ ?525717 ,45

עבודה
דירות למכירה הצעות
שני חדרים • נדויח  3ביווני דרוש סובו בענף חבנייח.

י•
אויר חוית מקום
מקט בסדבז טתאיט הנכפה נאותה .יפגזת
דום
הטיניט  aטי .בעבודת ?ת.ד•  21121ת"א.
.950583/45

ברחובות ,דירת  2חדרים בקד
מת קרקע סונבחת)פרמו< מבט,
רה' הבנים .5
4י3
ברחובות ימכירה דירת
"952798
הדדים ,פינוי מיידי

משרדים

3שרדים ?טכירח בטרנז דחו•
בןת עד  300טייר ,טרמיס נטמ-
יי אחים דפק? טיפוו .951101

דירות להשכרה

בשכונת
טייצ!  3חדרים +
ט"א מרוהטת ימהצה
T: .953353
י
ברחובות • 4?4תדרים ,ט יפון,
חיטוט ,הניח.052479_ j)4-254007 ,

מכוניות
למכירה
,
שורד אפקורמ

מפחדי — 1969
להשכרה דירות נכי חנדייט טפט ־
ימנה ,מצוינת ,ווויז —
מרוהטות וניתי־טרוחטות ,אגניו
דהובות ,063-26830 ,אהה"צ.
סכטו^ רה; הרצי m
 3הדרים תדמה ו"ןח •?rm־
בסביבה טובה ,נמב"ת 3393טד .03מודעות ?מדור זח ויני חעי•
תוניפ נימראי

פרסומים

_
ב!קוש _מרות
דרושות ענוד

לקוחותיגו ויוות
טווחטות בוחובות יחוומי חפיץ.
אנגידטכסוו ,והי חוצי 208
'
וחונות טי.950134 .

טתקניות נ-
פרסו? אונו! נתוהח הובדט•
סטואי ) 87מוטוו!( ינגתניוו
חוצי _ז טיפוו 7961ג?053-
פרסם ב" חמבוע נתוות" ותח•
פופם :ממוו חטעוכת הובוט•
סטואי  •7חווה טיMtu .

בלרית  sit MUMתווים +
מחסן ק''ב ע"ע חדוות .גצגיסיו
«' </פוקפ.119396 ,
פלרית אליעזר סייוי  aתו•
ויט טוזווט חיקי .יחתקשו —

.03-713740

בשכ"ח  +פקוח ויוות מות
חוו וטטנח נקוית סוצקיו —
?פנית .322808
כניסה מייוית נמנ"ח  3חו•
וים נוומטה טלפיו .532493
יחו 3וזגגיאים 2נ .פתוח מ־ 8בבקר עד  7גערג
\
להשכרה חור טווחט ננוחיוח
נגיפה גטוות קוית חיים —
 3הדויפ  +פינת אוכל ברו -במתנה דוד ויוח זוגות צעי• ?729404
ממה הישנה ,טפירת באפריל
טל'  252638אחרי  16.30או וים  +מיפיויט טיטי!  .520863להשכרה סייוית  214טווח•
גלריה דנית
דירת  4הווים הדמה נחוות טיט נקויות על 'ו פוצקי!
יאימנית מציגה שנת.
בנוה מאגו מלי ?723210
את ציוריו מי יצחק רוטשט"ן
?730938
מד' אבא תומי  126פתוח מ• בפכיניה ויוה חומה  314חד־
חדרים
ארבעה
בנוה
טפואות
ממבחר מהצעות נוו משפחתי
.17—21
ויפ בניפה טייוית .712991
שאנו נוף לים ,טלפיו  .222706אתווה ? — 4יו המונו בני•
כגדריה נחמני מד' הנמיא  ,90כיזרעאליה  + 3ט"א ק!0ה כהזדמנית בוהוב סיני דיות פת נפוות ט?פון ? — 4נקו-
חיפה ,פתיוזת תערוכת אונ' ין טע? הנשר ,טתטנח בעוו מנת ?וקטום  2%הדרים נדוליט טסו• בת המונו  2בקונת מניוו —
טייוטה טביניח בשבת .231981 17.2.73
דרת יטה סננו!" נע"ט ל .ססו•  214מפתחות מטוננו! ה נמיא
במעה .11.30
.83260 ,88808 .130
 ,17,00—21.00פתוח  10.30—12.30כלרית־כיאליל ,סביניה ,וימת שי ,664508 —" 664739
רייתה  4-1 3הוריפ עט פינת בלרית־"יט ,נרתיג א?י כהו ,די? מיידי .ויות פאו הומה 4
כגלרית נןלדמו ?אמנות ,מדדות אוב? בביציע מעו?ת" .רפק "1רוודרוותה  3ד 4חדרים בבני! תווימ נומת הוו .641252
ה נמיא  ,93מציג יהודה סיכוני
?ראשונה את ציוריו המקוריים ,היפה ,הרצל  ,1ט?'  — 668161רב-קוטתי ברמת בנית נביחה .להשכרה מיוית ויות  3הווים
פחוח ננ? יום במעות ,1—10 :או " דירות-עט" ק .טוצקיו ,ה• בביצוע פע!?ה" .דפקו" היפה 100 ,מ"ר ,נוף ,ט?פו! בחממה ה־
שופטיט  ,2טל' .710191
הרצל  ,1טלפי!  :668161אי " די• ה דשה .ט?' .252239
—
 ,10—8 ,7—4במכת1—11 :
רית־עפ"
.9,30—6
 3חדריפ בכרטיאל  + 27,000מים  ,2קרית טוצקיו ,המופ־ בומ"ס בנוטל  2הדרים והי?,
טלפי! .710191
מרפסות ,ק"ק? ,מסירה באפריל.
משכנתא קטנה ,רח'
הרימי!
דירת פאר באח  finנבעת דאי• ,85185
 7/24טל' ,988327
נס
תיפ 150מ"ר 3 ,חדרי מינה ,מרו•  3חדרים ופינת אוכל בנוה מא־
פדרד הים ר ירית בנית  3י־4
מרבי ח?קי חכשיטיפ וחדרבח הרדיט בבניה .משכנתא  20,000כביסהכפילים ,הדר הלבמח ,חדר נ! במב"ת .233775
 ,הסקה מרכוית ,כניסת
בחונכה עצמית "? "DMנלפזו ?"',86522 ,2SU73 ,
נפרדת "? 200,000 ,י ,טלטון — מדוע ? מדוע מאות בעלי רירית
.1
טיסויס וירותיהם ומפתתותיהפ
כהיפה ,ע? הכרטל ,דירות רוו־ .245226
?טיפי? פמוו תיייר ממוננונ?
נננג אוטו ג 600-677 9.2.73-הה  4 ,3%ד 514תדריפ ברמת
דירות
—
אהוזה
הדמות
בנות
— מפני ממטונבונ ונמ אמונם
סופיתא םסהרית ?גנה? .התק־ ביציע אקפקלופינית ,מירב ה•
הדריפ,
436
מרפסות,
תיטופ,
מצו -בממו כ 40-מנות קיומו .פנה
מד אפם?ם מטעיו טל.529158 .
שיב?ו?יפ " .דפקו" חיטה ,הרצל נ וף? ,כניסה באפריל ,קניה
נם אתת ותמצא מבוקמר אצ?
 ,1טלי ! ,66816או " דידית-עב" י נת?
/129א',אנגל! סכס!ו ,מדי הנשיא שטרנברנ ,מדדות ה נמיא ,130
קדית מוצקי! ,השופטיפ — ,2
טלפי! ,04—81296
.83260 ,88808
לב! וימת ישנות וחד• טלי .710191
ליד רחוב התשבי
^ימו
מ!ת?פםיהה נוס"פ א 1נשבו ככרמל דירת  3חדרים  4 +ריפ  +חדר עבודת ,דירת  3הד• דירה  214הדרים  +הו?
מויות וארו -ברה' הרצל טלפון — 934642
חוושי ,נ? פיני עפקיפ ,נא לפ -מרפסות — .טרטיט תייר טדיר נות קיר " ,פנניו"
כע"מ ? .סמי• .19—16
נות ?לינ סרולוניץ' גדעו!  ,2מידית  ,33טלפוו .88840
שי .664508 — 664739
חדר ככרמליה וחוב מלומציו! ה• כשכ"ח  214חדרים טרוהטיט
פינת הרצליה ,ני! השעות  2—4כרמת־הור 3 ,חדריט +
ה?קית ט?' .85434
1טי 8נעדנ טלי  521764פלד"! .ארינית מישלט  +פחם!  +ניף .מלנה בבניה קוטני יפ 5—6—7
בכרמל לטנירה  + 3פ"א ,ננית טלפי! .02-38567
תדרים שרותיפ בפוליפ דירות  4חדרים הדמה בסמטת ר?יה
קט! ,כניפה פרטית .משרד שטרנ -כרמית־רמז  3חדרים  +פ"א  3% +הדרים נוף מרהיכ סטנדרט —? 662795 500.א בשבת.
ברנ ,הדצ?  ,667317 29הנשיא  130ארונית קיר ,ק"ג  .04-86186 73,000כניה גבוה" ,סננו!" בע"מ ? .כמרכז לרית אתא בתודטנית
 03-845740נא לא להתקשר בי! םמימי ?664508 — 664739
דירת הרד  +נינה  786312ת"א.
השעית .17—14
ברוממה הישנח  3חדרים  2 +הורים בקרית ביאליק 220
מכחד נדו? מ? דירוח חדשות פינת אוב? ?נניפה מיידית " סג? -תירש? .טלפן בערב .726422
במרכז ל .אתא  10ק"מ מ -ומיד מניח בבל חגדליט ארוין נו!" נע"ט ? .ממומי
—
664739
 3הדדים ה דשה ברימפת ,350
.664508
חיטה ,דירות פאר  3—4הררים מבחאי לוי .668397 2
? 662795א נמבת.
 3בווני אוויר ,הרםינת צבעו -כרמז  214־ חדריפ קומפלט — ליד רה וב מטש 11בבניה
דירות כמרכז הברט?  4הדדים ריקה,
יוקרה  4—5—6תדריט ,דירות•
נ ית ,ארינות פורמייקה ועוד? 662795 62.000 ,א כשבת.
מלי
.233026
ג! וקוטג'יס הסקה טרכוית מרד הדשה.
לפנות במקום הבניה רה' העצמ־ בהדר  3חדריט מסודריט —
תיט בפוליפ גוף פרהיב טכידה להשכרה דיות  4תדרים מפיארת
אות  ,33או במשרד חברת או? 662795 75,000 -א במבת.
כ? עדית ?לא דמי תיור , ,סננו!" בברמל המרבד .טל' .251226
רי בע"ט חיטח חבנקים  ,11טל'
ספ
?.
בע"מ
כנוה שאנן  3תדרים  +פ.א.
.529349
יש י  .664508 ,664739דירת  3הדרים בברמל .רתי
רמליר מאיד עופר הרמוו חב? ניף ,ק"ד ,רתיג תרב מימ ין כפכיניה  3חדרים הדשה  04-81611 11 +בהן.
א 35/אברמוביץ .235007
דירת  314הדרים בשכ"ה במר-
מהם! ,ק"א ,הגפן  16מואבי.
רה ?בניה נע"מ ט?פ1ו ,715425
בונה דירות פאר נסטכדדט גבוה כלרית מיצלין דירת » תדריט כנהדיה דירת  314הדריט ,ביוט כז הכדמ?  713805מ.17.00-
נקרית חיים במקומות טרכו" פ קיטה נ' .718833
ששי ישבת  04—920239מיים רא•
ונקרית ביא ליק ,ננימ חיפח כלרית מוצלין  2%תדר פניי מי| ? 04—920213א מ־.13—16
ענג
פיידי בהודפנית
.719323
טלפי!
למכירה  3הדריפ בקדית־יס
גמלומ היפה ביותר נסביניח כהזדמנות  2דירות פרייתית א' ,לטלפ!  713378אחה"צ.
דירת  2חדרים מריהמת במרב!
ברחוב חנניפ ע"י סניוו ,דירות ככרטל הצרפתי ,528877
 214חדרים  2 +מרפסות  +קדית-טוצקי! בבית קט! עם גינה
עילית  314חדרים  100מ"ר ודי -בלרית־היים דנניה  3הדרים ,נוף ברת' עבאס )בניסת טמד' ט?פיו  83743ם,18,00-
אום( טל' ,539758
רות פאר  4חדרים ימני חדדי פנייה 642372/276 .רפי בעבודה.
___ מורה מעונינת בשותפה ?די-
מירותיפ ,בדהוב דפנה  46דירת
 3הדרים  80ט יי ר ,בקרית מוצקי! בדמת-התשכי  3חדרים מרססת לדתיים —  + 2תו? טמכנות רת  2מרוהטת  +טלפיו ב•
 11קרית שטיאל  719831נלור .הדר  640402מ,19,30-
רהוב ההננה  37דירת קומה  4סגירת מהסן  .120,000טלי .85791
חדרים  115מ"ר ,בחיפח נרהוב בהשילוח מני חדרים  +הוי ,גפביניה  3הדרים  +פ"א  +דירת תדר מרוהטת ,אכי לביץ 22
ט?פ 533937 11אהה"צ.
חתטר  23רירית  4חדרים .ארו! קיר ,מרפסות 643308 .בערב ארינית קיר ,טלפי! ,714610
י רטיחו עיני גע"ט ,הנביאים ככרמל קרונ ?טרנז  4מפ!אדת בלב הךר טפידרת ?הפליא  314כהדר  3טריהטים כמכ"ח ,מתי
 28טלפונים .81867 ,642513
ומעוצבת ע"י אוניטקט  +רהוט תדרים ,פינת אוכל מרפפות כניסות ,מתאים לרופא או ממרר.
הפקת ,ארונות ,וילונות ,טפטים סנורות ,טפמיפ ארונות קיר — ?התקמר  241319מ?) 16.00-א נ־
ששי(.
,661696 125,000
מנורות  .190,000מל? .88755
בהזדמנות דירח  3חדרים קר• דירה  1%חדר ק"נ בהדר — כהזדמנות דירת  2והו? בטפ• כלרית אליעזר נמנ"ה  2הר•
דים ,נ ,1פרינ' ידד ,מריהטת
דה  643017לא נמבת.
ית־יפ «' ,טלפון  714764ונמבת ?13—18 ,04—663736
?718909
־ה• ה?קית או ס?א  530588מ.15—20-
ככת גלים מידיות ונבניח  4—3פנטהאוז בכרמל עט דוה
אתמול ומבט ?עתיד נדידת  3דירת  2תדרים מרוהטת וסלמון
כמרבז הכרטי ויות  + 4ט"א  +משננתא,527835 ,522854 .
וטרפפות — .185,000.טיפין —
חדריפ וו פ?וו מפואר מ?  22בהדר ?התקמר .525916
 86187מ?) 18,00-א נמנת(.
בכת גלים קוית אליעזר »יי• טטדיט חדרי מינה  20ד 16וע? כשכ"ה דירת  2הדרים מרו-
כרמת-הדר ,חהיה נניית מלב ויות
נינה 114 ,קנ .3—2 :מפתחות הפדטפת מל  50פטריפ ניתן הטים מרפפות 1ז מקרר 668890
,527835 ,522854
?הוסיף הדרים ונניסה נפרדת ,666438
 '1מ? דידוודרווחה אקסקיופי•
ביות  ?4% ,4ו־ 5חוויט .טיונ
בלרית חייפ  2חווים  +אוון ני וה ונוף טרהינ  130,000י"י כדמות רמז  3חדרים מרוהמיפ
המיכיויים? הנהה מ?  •? 2%קיו ,דיו? יגוו? מד' דנכיח « ווו ווו תייר 331-ג.04-25
בבגי! חדמ פנוי  u.73-0מ?טוו
רוכמיס »ו פוף טבוואו  .1973ק" ד., ? • ,
?.
גפדטל  4מונו ית .04—640610 —. 150.000
טלי
,רםקו" ?חישח ,חרצל ,1
•
גטצנ
נ
ק־
»?»'•.
3
•
הדרי*,?*.-
,120.000
י-סובזית
3
"באחוזת
" ;668161דירוודעם" '>רית טוצ• טצוייו .טי? ?718079
— 155.000 — 5 ,150.000 — 4
קין,
חמופמים  ,2ט?'  .710191 .ליד חל?  2הררים נדול יפ -ו -קוטג'יט '
ט"ר בחוו »
 200—175י
דירת  3תדרים ברנ קומות מרפסת סגורה אוורירית ס.נ? .80.000 — .תיוור אפ ל.87387 ,
בנוה מאנז ט?פ.232196 !1
כמרכז גות מאגו  214פפודרת חדר נווי ונעים במרב! ח דר.
)מיידי( .538618
נגיפה נפרדת .ביתו — אחר•
כלרית ביאליל '  3הווים טסו־ גטבעון דירת  314הדרים ק"נ קוטה מגיח — טיפוו .255653
העפ .15
דריפ טי פ־טופ — ארונות קיר
בכרמל
!במום• טלפי! ?17—20 ,&-13 ,932926
פסת גוףצרפתי  3ק"ד הו? פרי חדר מריהט מדיית גמרנו ת-
בחדר מינה בטטבה
— .337733
פרטי טיפי! .81037
פות ריהוט חלקי  70,000או•  3הדריפ משופרת ברנ קומות
דירות ?מנירה נקרית חייט טע•
.224050
ביודעא?יה.
? 75,000ירית ?בניסה ניבטנד
טלפי!
דנית  4חדריט ,מחט! וניגח .מ?' כדירת רווקיט הדר מרוהט קרית
ט?פיו אחרי הצחדייפ .669681
היים רוברט-טילד  29א' וידגדג,
דירת  3חדריפ בבת נ?ים רהוב .730036
ל• אליעזר רוטמי?ד דירת  3דב חן 52.000 7 1ל"י? ,פנית  214חדרים  3 +מרפטות קוטח להשכיר הדר מרוהט  +מרפ•
חדרים  +פינת אוני טלפיו נטק1ט אחה" צ?.טמ?.רוזנפלד.
ג' בקרית א?יע!ר ,נניפת מיידית פת ?אדם מבוגר אפשרות עפ
 527994אחח"צ.
ארוחות נמר' או"ט  50נגיפה
לי .אל.פי .מציעה ?וינוח צעירים טלפיו .532116
בלריתימוצלין ,ברחוב ניורא נוורמאנ! ט־ 70,000עד  100,000כדרר נו"ש ' + 2חול מרפפות נ' ,ריוגנ?ט.
יופפטל ,דירות  3חדרים ב-
—
13,000
טמבנחא
חדרים,
4—3
בכרמל ?המניר הדר מרוהמ
ארונות ;523790 234985
מחיר חבוי? בבימיט,
טרדנית ,מד' הנמיא ? 83824 ,139א בשבת .דירה  214חדרי יט פפודרת גלי" נדרר הים ?יד מגידי.87732 .
ב יוב
וכי' " .דירות־עפ" .קדית• הזדמנות ?ונ? נסיעח 2 ,חדרים
חדר מרוהט נמרנו ליהיד/ה או
ננ1ה־שאנו  ,41,000לפנות משכנתא בשפרינצק .539308
מוצקי! .יי חמוטטיפ  ,2טי' —
ה?1
+
י
דירה הרשת בת  3הד ריט ביר ? ייג תיירים.85246 .
« ,71191ו "רסקו''
היפה ,הרצי  253070אחה"צ.
?
,668161 '?0 ,1
דעא?יה קימה  84 !6טייר בניטה חדד מריהט נהדר נדיהודה ,29
דירת  3הדרים הדשה שפודים דירה  3%הדדים עט טוטו בנוי ט"דית טלפי!  669906ביו ה -שיירצוי רד.
נרו?ים  + 36,000טשכנתא נו־  40טיי ר נוה-שאנ! רה' טיירגרנ  ,4שעית  16—20 8—13בשבת טלפי! הדד נאה ומקט נפנינח מר•
דור מע?ה־תניבוריט  — 48/22דירה  .1ניקודים ממעה .87277 714—4
כזית ?יתיר או זיג טלפיו 522766
אחה"צ.
גוירגברג.
 3הדרים ,נוף ,דירה  2הדריפ והו? םוקולוב  8חדר טריהט יבהורה/טמודנטית
כלרית חיים מערבית  3תד -לי8.ל.פי .מציעה
ברה' הנמקה ,מרבו בית מני תחת דחי הרצל ט? + .כל הנוחיות בכרמל צרפתי
רים  39,000י"י ומשכנתא — בניטה נפרדת,
.252978
טיפ ו ו .533901
אהו!ה ,מד' ה נמיא ? a»824.139א
.731085
בלרית מיצלין דירת  3הדדיפ חדד מרוהט בהדר ייהיד מקט
במבת.
טלפיו  719016משעה 4.00
כבת־גליפ ג הדרים +
עט חטיצית .527208
הוי  3חדריפ  75מטר בקוית-חייט
 +ארונית קיר מל' .529566
דירה  3הדרים פיפי!  41נוה חדר טריחט ימני סטידנסים ברח'
.723483
ט?פיו
מיידית.
בניטח
מאג! ?941589 224247
ברמת-שאול ,דירית-רייהה
 Jנרייחי .טיפי! .222304
 ,3כלדית־חייפ מד' דגניה ק.ב.
 4ד 414הדרים .נוף מרהינ•
ועוד 2ברמות רמז
קומהםרייתת  3הדריפ חדר בדירת סטידנטיות  +טיפי!
עין ,טיקופ פצויי! "דטקו'' חי -חדריט'  +מרטםת סנורח
ב' .232286
 +פ.א.
במרב! נ1ה-מאנו .ט?' ?253977
 — ;668161מיפירים ,מ?פ1ו .722430
פה ,הרצי  ,1טי'
כהדר חדר נדי? — מתאים ??
" דירות-עם" קריח מוצקיו ,הי דירה  2חדריפ  +חי? ,קריח•
סטודנט/יט ,נניפה נפרדת .ט?פו!
טבעיו ,יודעא?  ,18פםטי 'מדאל.
שופטים  ,2ט ל' ,710191
,
.667248
 + 3טינת אוני — נוף מרהינ  2חדרים ברח' בילו  20בהרי
חיריק — ייד חנפן .531300 .טוב לבל מטרה .640234 ,535206 .בית גודד ומנדמ נעיו־הים .יהת• מגולש חדר מרוהט עפ פנס-
יו! בעור אדה נעיט ותרבותי
קשר בש עות הערב .539366
למכירה  2הוויפ נד51יפ  +במוריד + 2 ,הו? ,הפרנו" ,י הרצל כמרכז טבעו! בית )דדטשפתתי( בפנינה שקטה נהדר או נבו־
טטנח ,וח' יל"נ  14היפה ,קלטו  ?38ט?' .668608
 + 3הול ומנרמ יבניה  130,000ט? ?ט?פ,663603 1
ני! חמעות  ,16.00—20.00חוץ
יהשביר הדר מרוהט ליהיד ני
 3ברב קומתי ני!רעא?יה  96,000טל פון .04-934184
טמנח.
ינואר . ?224933 .1974
כשכ"ח בית בורד מרוהט  2הדר ,טיפוו .525669
בהזדמנות ויוח  2חווים  +ברמז  3הדריפ  +פ"א  +מר-
הדריט )חדר אחד סגור( ג• הדר ?המכיר ?בהורה .לפנות —
הוי נווי  +מטנח ומוותיפ פסת פנורה ט?.224027 .
סניניה .713923
 640227במעות  5.00—8.00כערב.
נפוויס 34,000 .י"י .נעיו־נניפ
דירה מיוהדת  4הדרים' פרטיות
מלפ ון .720463
חדר נדי ל מיפה נפרדת ?פטד
בכונ־גליפ  3חווים  +פופםת  +נוף  98.000פיי?קונ בית־?תס
ד נט/ים ת? הי .669841 ,18
י
"
•23
פנווח .אחוי מיפוצים .טלפון
גאהוזה חדר נעים מח 1טפ י•
באהוזה ג הדרים גדו?יפ 3 +
.533510
יחיד/ח טי.253162 -
דירת  3חדרים ,מר11הת ,קומה מדפסות סכודות ,אריכות קיר כשכ"ה  3חדריט ברמת מאוי
מיפווים  128.000מ??  .252315ל1ט! קצר טלי ,522635 ,521278
+
ני ,ננךיח1דח.537435 .
דירת  214הווים במצב מצוי! דידה נ/י 3להמברה מיידית נ•
באלנבי  314חדרים ,מ"י עגגוו טובת ?עפק לפנות; וקפלר ת־ דתי אינשטייז טלפי! .530162
 70 25/33מיד .טל' ?539173
להשכיר דידה  3הדריט ביד מעונינים בקניה מי דירת 2
ה?וץ .5
חדריפ נמצנ טונ נםניניה —
כהזדמנות  3חדרים נניא?יק דירה טס!דדת מאוד  2תוהיפ רעאליה טלפי! .233577
 722822אחח''צ) 720023 .יוסי(
.722447
נ-
והול  2 +מרפפות מנורות
ברוממה התדשת ,איר! '17
בענ ודה.
 314מעונינים עבור לקוחותינו ברי-
מר' אדם ,טלפיו  531506ט 4—7-נדו ליס ריק^מריהט A5 0-0 .טלי
יי
רות מני הנד?יפ רק נברמ? —
דהוןז  2הווים יפיס  +הו?
.82431
אהדדצ:
תווד מדור מוריה  ,33טי.88840 .
נגוו? הוו נשנוגה ותית .
ייו דירה המודה נטרנ! קדית אלי ־ להשכיר דירה  3ה' נגוה־מאגן
—
מלפוז
?פנות
ההומה.
אנה
מהפשיס ?קנות ו ?שנור בדמ''פ
י
טלי
.716314
536016־ .04-245293 .04עור  2חדריפ  +הול נרול  +דת גדליהו?
785697־.03
בברפ? ונהדר ננ? הנדליפ .ט?'
מי פודיט דניט  527715נ נוקד.
י
פברמל  + 3וו? ושפווים .ט?'
כבת־גלים נשנ"ת  214ארונות .667317
לי.אל.פי .מציעה — בכרמ? צר -קיר טלפ י !  521260 .ט־•4—6
 88843הה? מי,16,00
עגור ממק יעיפ ררומיפ מגרשיה
לתחנורה,
פתי  3חווים,
קוינהנשיא  139כנוה שאנו דירת  3תדריפ ידידות בהדר בנוודמאנן וננרמ?
דירת  2חדרים  +הו? פ"א נ־ נוף .105,000 ,מר י
בתודטנית ?מש פתה נלנד.83675 350 ,
טירת הבדפ? פלפו! .941492
 83824לא נמנח,
?"י ,טלי
.04—233255
לתשומת לגף ימ ?ו דידה
דירת  3מפוררת  +נוף נדת1נ
ל"י.
דירה  3הדרים והול  65,000בערב כניה שאנן מניאור  ,71דירת ?מביוו? ,השבוה פנה .87237
חיריק  10ח! ?537910
טלי ביים  640911יםמטינה
 3קומת ני
 ,נשב"ת הדמה ניף הב' לבלנית מהפמת פקיו מב-
 + 2הול נדו?  3פדפפית גוף ?525195
,222085
טלפון
עי!
פרהיב
ני עו ניי  ,35בעי ומיה
וארונות בה?? .525950
חדרים
3
דירה
אליעזר
בלרית
כלרית מוצלין ?השכיר  214נהיגה ,טיפין .03—251782
בדרד נודרמאנ!  3הדרים בהו־ ?התקמר טי 16,00טלפון .522314
מרוהמיט  +פרינ' ידר ובז .מל•
מעונינת נמגי הוויט הפמ•
דמנ1ת "? 59000י ?223811
כהרצל  2%ומרפסות ,בהזדמנות ,פיו .720918
ו -קיטיט ע? הטפוץ נפהיו פניו
חייכת ?הטנר המנוע בעידהיפ בניסה מידית ,ט?פוו .660075
נליפ
ננת
ונדמ"פ
כשכ"ח
נחצעיח ?חייו  1115חיפה.
 3טדייחת נ־ 100טייר נבני!  6גנזה שאנן בקומת קרקע דירת נאדר תיפת דירית ננ? הגד?יפ
דרושה דירה מויהטת נח 5—4
רירית .533425
יפת  3תדרים ,ט?פי.04-231834 1
מרוהט יריק.527835 ,522854 ,
חדרים ענוד פרופסור אירה
גלדית ביאליל  214חדריט —
טםיודת .מבטי ימרא?  24/4מהר כלדית אתא  3הדרים  80פ"ו כדמ"פ דירת  2הדריט קימה א' נטבניוז ?תקיפה מ?  4חוד
נאר? יו יריב  47בניאס,
ק"א .ט?פ.724068 11
מים ההל ס־ 28נמרץ  1973י•
,718925
 .ככרמל הצרפתי  3הדרים  +ט"א כשכ"ח דירת  214מר1תטת ,רה' התקמר סיטונית עם ננ' דית
'
 3חדרים 54,000 ,מימי! ? — 40טםירה מיד .70,000 .סשפתת ננוו ארלחירוב ט?' .521263
יפה ) 254211פנימי  (38נמעות
,223039
אטיה
מאנוניה
.13
?הפ
בית
רחוב
נ•
 314חדר  +הי? נדו? ,נוף,
העבירי
בלרית שמואל ?מניות נית כפמטת ד?יה  5כתור הורמה אתהה.244577 ,
מעונין יקנות דירת ג הדריפ
מעונינים ?שכיד מבנה נ!  10נמרנז הדר מלפוו  664651נמ•
וטנומ טלי  88013משני כערב 145,000 .מתיכנכת היטב.83675 .
גלדית מיצלין  3הדויפ כניסה ככרמל  5פנורמי אקטק ליםיבית הדרים ,רצוי פנסיו! ?מעבר ב -עות העמדה,
"
מ ידית מ לי .533842
 +הסקה  +הניה.83675 .
צפת או מרבו הארץ .בהצעית דרושה וידה ?ממרד  4הדרים
ניה שאנן  3הדדים  97מ"ד משרד יזרעאלי  87237פציע ב -רציניות לפנות ת,ד 1080 ,חיפה .נמנ"ת ט?טוו  664651נמעות
בניה בבדפ?  3 — 4 — 314כדמ"פ דירת חרר קופפ?ט ב -הענווה.
 98,000ל"י .223394
מצב מצו"! ,הדפי!  33הדא?
 3ל"ב  +הוי !מטבת נדו? הדדיט.
הדר נביטה למכירה דירת  3הדריט בקרית דח? פ?16,00—18,00-
 2 +סדטטות
תייט .פנוי בעוד מנת .ט?פוו כשב"ה' בטובו חוו הבומל די•
אהרינ' הס  40היפה.
יאנ־
נין?יט
הוויט
3
יפה
וה
,723946
ג חדרים מםיוים נקדית־איי• ,731941
להחלפה ויות  4הוויט נ•
היפה,
ת,ו?
258
הגוניט
חוו מיט
עזו טי'  523009פשעה .16.00
וטות־ומו ,בקהנת המבניוו ,ב'
מרכזי בכומ? ק"ק + 3
ברוממה הישנה  3¥הדדים ,א1נ? !מיפווים  118ט"ו נט־ ! מחזדמנות בדמ"פ דיוה  3הווים ויהת  4הווים גפתח־תקזח אז
הםנינת44141443 .
ו נמקים מרבד נהוו*;9283 .
צב מצו יי ו .81006
גוויה ,ארונות טי' .243223

סגי" «1מעריג" לקבלת מודעות גחי0ה :

\

ן

תערוכות

הודעות

דירות

קבלני בנץ

דירות מרוהטות

דירות למכירה

ן חדרים מרוהטים

וילות ובתים

־דירות להשכרה

ביסוש דירות

דירות להחלפה

מכוניות למכירה

בהזדמנות רגו  16ט.פ0 .ז ,טי.

לרייזלר  1971 180וויו טפט
ימנה במצב טצויין  ,31,500פנ־
מיוי תנ1עח נע"ס חיטה ,מ?'
?332894
היפושית  + 691300טסט 19,250
בעוב  711559בענווה.527221 ,
סימלה  1000נ.?.ס 1970 .עפ
וויו נטצב טונ טלטוז 04-530051
)? (&-16בקש את אפוים.
פופיתא ססהוית  + 63וויו
במצב טוב  730976נעוב?
פאאכ ספתוי  1969יו מכי ח
טפט פפטטבו 16,000 — 81,000
?"י? ,ט?פן בעונ .88631
פימלה  1966/7 ,1000יד ראמונח
טפט  +רדיו נטצנ מצוין טי'
?730019
אופל קדט * '6בטצב פצו יי ז
?פנות ט?פח ,«—922909
כהזדמנות סופיתא טפחריח62
מנוע  + 68דדיו .245847
פוללפווגן  ,1200פודל  65יד
ר אשונה ,טפט ?מנה ,ט?פ!ו
.244741
פרינין  1969 ,1000מצב פציייו
טפט ?שנה ,רדיו ,ט?' .660420
טנדר פוםיתא ,מנוע טורד 66
 80594במצב ?פי צויי!..
פוללפווגן  !967 1300בבית —
 80894בעבודה  660915א?י.
פיגיו  404מודל ? 66טהיי הת?•
טה — .720346
כ.מ.וו 700 .דה-לוקם  i960טפט
?ש נה ט?פו.729184 1
פוללפווגן  1963 !200טצייינת,
 722601שימי אחה"צ ושבת,
פוללפווגו ?ימתין  64מנוע גו
מצב מצי יי .531978 — 1
פיאט  1956 850בסצב מצייי! —
ט?' .89924
אופל קדט םטיימ! ,18,500 ,70
 66,000בהזדמנזת.524530 ,
פיאט  850שנת  65הזית  ,3קרית
אתא ,סייסה?
פיגיו  403סטיימז  62בתזדמנית
מיד ראשונה  8,500ל"י .טלפיו

הצעות עבודה

אשה לחניא ילו טחנו  +ענווות
בית ונימול  uuaa—3Mגאחיוח

נענודה .720579
סימלה  1000ייצור 0 1970צב פוללפוואנן חיםימיח 1969 ,1300
יד האמונה ,טי 663942 .משעה .17
פצויי! ?8*420 ,76.000
 $3.000 1970 1000 W.8Jיו וא־ סימלה  aעפ וויו נ.500-ד י"י.
.85720
מונ ח טיפוו .60974
וילטור  ,1962יפני מיפוץ מנוע חיפושית  1300טורי  ,1968טסט
ימנה .טי? .719552
המאו פנטסטי ?521751
חיפושית  + !969 !300ודיו אופטיו אי  6.600 !962 40יירות
אתרי  ,16מ?פו,04-923029 1
במצב מצוייו ,מי? ?245992
וולכו  ,1969 ,144נמצנ מצוין .סימלה  1000טורי  .1963טיפוו
 + 70,000וויז ואניזויפ נוס?730371 -
פים —17.00 ,13.00—9.00 85030 .למגירה אופטי! פפתריתגגאי
 ,61מניע  .70טלפי! .523900
^9.00
פוללםיואגן מנת  ,64אתו' אוב -מרצדפ  1961220ממורח ופטיפ?ת
די? ,ממווח חיטב .טפ ט +וי• הימנ .רדיי.922374 .
פיו חומ  +וויו .טל .531443 .טנדר סוסיתא  68מנוע טורד
וולגו סטיימו איטוםטי  — ,70סנור ,תריסים ,נמצנ טונ ,טסט
 56.000ק"מ .מצב סצו"ו .טיפו! ?שנה ,ריפיד חדמ ,מי,923734 ,
11312י.
וולוו מסחרית  1969אחרי חאינח
י
שגרו לט איטפיח פצו"נח  40.000 1964ק"מ0)4-922477 ,
טיפח  710647בעוג.
כ.מ.יו .אי.אס .פצו" נת  ,65טפט
פוללפיואנן  1500מסחרית קט?  +תיםפות .טיפין .718202
נח?  .1965טסט ל מנח.714198 ,
בהזדמנות ונו  !970 16נטצנ
אופל רקורד מנת  57במצב טוב מצוין ט לפיו  85259פשעה .18.00
מאד .יפנות במעות העבודה — סוגרו סטייש!  70דדיו טסט
טלפי! .82352
נונמנר נפצנ טצויו טלפון
פו ללפווא"נו  — 60מצב מצי ין .710673
— טםמ ,איבריי — צפיניט — לארל  65אחדי א1נר!י אונד ־
תיםפ ית אחרית.221397 3,700 .
דרייב וכופטד ,דלק 8,250 1:10
פאאב מסחרי  66מסט ישנח — ל"י משפ' נמר מושב מנדיפ
)מביו! חיפה לפני עתלית(.
 8,700טי.85505 ,
לונטפה  72000 66 900טסט ימ• פוללפואנן  1962יםח וממורה
נח רדיו מצב פצויו 06T30085 .במצב מצוין מלפוו .535729
פרינץ  4א?  40,000 ,70ק"פ נ•
כערב.
פיאט  128/70טפט יולי ק"פ מצב טצויין .ט?' ?251668
 + 19.500 63,000רדיו  04-718346פוללפווגו מסתרית נטוכח 1969
 90,000ק"מ ,טסט  10הורשיט .ט?'
נערב?
סורר אננ ליח  63במצב פצויי! ב ב י ת  ,80948בעבודה  662939נר
*.u
 9,000טלי .725694
כ.מ.וו 600/60 .מנוע  ,70טחו־ פופיתא מסהרית  ,65יד ראשונה,
במצב טוב אהרי טטט? .מנירה.
דמ ,חםבונית .88450
ט?פו! ,89363
למכירה 'מיוייח פו?קפיונ! —
) + 1971 (1300רדיו )מבירה פיאט  1969 850במצב פצו"ו.
ישירה או פספורט ?פספורט( ט?פו!  85402היפה.
ט?פו!  :יפי אי—ה'  8—17.30כהזדמנות נ.ס.או!969 — 1200 .
 ,04—528019יום• ו'  8.00—12.00טפט  +רדיו .טלטו! יופ שמי
.224784
•JjO^J-lB
• מזכירה גרמנית עפ כסיוו נ־
י
 ,04—245994ערכים 64066! 20.00—22.00
 ! .254056פיופ ואמון !הלאה — פרינץ  1969 Aמטירה כהדשה ,דדוש""עו בד ?מעות הבוקר הטוק
פיצו"ט פנדמניה מהפמת ענו-
,04—245994
בטצכ י ד ראשינה 235873 .9,500 ,51,000 .דמות ,עדיף עפ דמיי! נהינה ,דה ?הצי יוט ינתונ יטערינ
סאאכ מנת  1965במצב טוב כהזדמנות גינופובי?
הילמן מיגלפ איטימטי  + 70אפשרי נפ פנסיונר ט?פ
ו 222998Jהיפה למספר .485
מ?'
1,550
טסט
 +רד יו ט?פוו ,243006
"
"
;664787
טוב +
וויי רדיו מנוע  63.000 1700ק"מ דרושה פקידה ?משרד ע ירכי• כלרוכ "מתפנית דקירטירית עצ•
פיאט  ,64 ,1100במצג פצויי! סימלה  1965מנה טסט +
.528097
דיו ליום עבודה טפוצ? ט?פו 1מאית ?בוטיקיט? ,הלבמה ,פפ•
 81993 ,80994פווט!.
 8.500טל' .537724
פוכארו מיו?  ,1970ודיו  667595 +ת.ד 4833 .היפה•
ריפ? ,ספורט ו?קייט> בדבר פר•
פוללפוונו רב? קבינה  69ד 64טייפ טטט ל חצי מ נה טל 04-88242 .תייר !והר הרצי  23פציע  •1טיט לפנות טלטון  232231טמעה
עט מנוע הדש ותוספות כתודט־ פרינין  71.000 1968 4מטווה פהפמ פוכרות ,תופרות ,טל• .19—16
נית .טלפי! .720103 ,729185
מעונינת נענודה הלקית דונרת
היטב טסט  14מגה  81375נם צריות "!666068
דרושה פוברת הפתפצאת במק -ענרית גרמנית והונגרית ט?'
פיאט  1965/1300במצב פצי"! בשנת.
 85684משעה .17.00
פריניו  1969 4יו האיפונה במצב צוע הצייזפ פוט! טרדני הרצי .668756
43
 .מכונאי ?ציוד בנד ותעשיה
פ.מ.וו  2000טידל  69לטכירה מציין  +ווי י .82522
ט??04—222686 .
נ.פ.או 1969 1000 .כמצב מצוייז דרישה  .לחברת ביטות בהיטח ותק  25מנה ,מעוניין בהצעה
מפעי?ת מכונת נשיונ? טשרח טי' .668814
למכירה ?"?נד .ט? 065-23209 .טםמ  10היושים ?710572
ק ביעה ?־ 4מעית ?פנית ?ת"ד
כשעית ,19—18
 1300פרטי ' 1971ד וליאנט פליטוט  + 1971טי ו ונ  4496היפה עביר  18214בציין
^^^^np|||fl^^^^B9fi^0
טוכאדו עפו?ה בלנדר  ,065-22456אייו  +והיו במצב טצוייו ני? ,נטיין יקירית ח יים.
ר אשונה
 710211ביום 719593 ,בערב.
דרישה טטפלת ?תיניק ?כ?
1965
900
בריםקה
בהזדמנות
;:ורטינה סופר  1964מנוע חדמ השביע בברטל .טלפיו  .83434למכירה טנ'ו טנדר  +סנוע
 anaייני .מל.719187 .
במצב מצדי! .04-84203
מטפלת מנופה דרישה ?טירה הדש  +טסט לשנה דמיין יה־
סימלה  1968 1000אהרי טסט
פעת נוסעים עפ סקופ עבודה
למכירה וי לוו כטייש!  1969יו בדה' עבאפ פלי .531245
.538376
ט?.
טטו,
וצנע.
ראשונה טלפוו .80484
 +נט עבודה הלקית .ת.ד 4496.
דרישה פקידה עפ ידע בהנהלת חיסר? ימס' .18188
טריומי  1970 1300טצנ טצייו
השנונות והדפפה נטנינת כתי־
טסט ,מ?פיו .224582
נפתח ביטיק  ,קאפלי" חאוטנח
טנדר פינ'י  1972 404בהודט־
בה ?כתיב ?ת"ד  225חיפה,
היפושית  1500פוף 70.000 1970
האהדונח מי כובעי נמים ד
נזת מ?פי.065-22883 1
ק"מ .ט?.951596 .
מחפשים ?קנוח !ודיאק טס י  3מעונינים בעונד במכולת ?התקמר ארנקי עור מתקבלות הוטנות
למכירה פוטיתא םפתרית 70
מנוע חזץ נטצב טוב .טלפון ט? 242508 .יבקש פרייריי.
יתיקיניפ דה' הרצל  4כפפכ' ,
במצב טיב אבניאיו  .04-931020פאאכ  1966נטצנ טצי"ו  +עם
רדינ .יפרטיפ נא ?בנות ניוט .04-520759
דרושה פטפ?ת מנופה עפ ר,ט?צות  ,עפל פביפפ בפקיט מרטי פעינ־
מעיניו בסוסיתא סט"מ!  —1970ברטי ודדמ! ,ט?.233512 ,
.3מ.וו1800 .ל 9-ניר רניל מיד?  ,523339נערב .524048
יין בהצעית ת"ד .7128
 72טסט
תידשיפ במצב
פוללפייגו  68יריאנטה מטה 1971 -בטצב טיב .729364
כמפעל אמישראנז בחיפה — דרושיפ כםפים בערנות בנק•
מציית טל' .04—88384
דרושיפ פועליפ ,נא ?התקמר טל .אית או בערבות מוסדות ,בתני
רי במצנ מצי"! טלפון —
למכירה
דקירד
פל
אי
מסהר'
איפ טצדיכיפ" .במפת" חברה
.065—55365
.04-721433
להשקעית ופינסים כע"ט ,הי-
 1968שנה טפמ במצב מצו"! חיפושית  ,'66 ,1300במצב טב•
טלפי! .04—932043
לפמא  18.000ק"פ דרוש טכנאי ?הרכנת דדיו י־ פה :דה' הנביאיפ  ,24טלפונים:
ני נדיר פפהנדפ .538515
קטנוע
תלת
?523556
ט?פוו
טבזניות.
מלכי־ ימראי » ,1טלפון ,230640
טאינופ  12טפהדי  90.000 1966פוללפייגן  !972 ,1300טפט י• טלפיו ?234555
דרוש טככאי דדי! טכזפה .מ?פזו .246211/2
ק" מ יד ראשונח מצב
 .224653מצי"! מנה .252456
 .טילון כמצב תדמ ייצור סוף ?523556
טלפונים ,668630
למפירה חנ1ת עפ ס1כנ1ת דד
.718993
פניו  1964 404במצב פצויי!  70טלפון
ללולפו כע"מ היפה — דתמה אד כשעות העכודח ,242414
פ!כירוכ פח?קה ,ידע בהדפסה ב?
פינטיאל אוטומטי הנה כח צבע  +רדיו ,טלפונים 04-664438/279
—
1958
מיד?
ירי פיד הדמים
 .520071מעונינים ?מנוד מנכי10 13 ,
אי  065-23811/279נט במבת.
עברית 1אננ?ית .ט?פת
תדריט ,רצ1י פנסיון למעבר נ-
נטצכ טיב פאזד אפמר עפ
הלקים
רודבייפ — ?ט?פו פיטרואן דה מגו * 6במצב מצוי! האוטומטית מל " ,עוגן" עבשיו למוסד י?דיפ דר1מות סטפ?ות צפו! או פרנ! הארץ .בהצעות
.255814
ט?'
בסופר
נפיח
בעלות
04-80214
נ־
 04—721056געב1דח
?נניס! קצר זפז חלי־ ?ני? חדד
רציניות יפנות ת.ד 1080 .חיפה.
י
?א רק
jrva
דנו  4א? 68 .אחוי אובמי .ט?טי! מיד והסיר ננטף! טתאיפח ?נ? או קבוץ ,טלפון  664259טי 10—13למכירה נית מרקהת בגהריה מ-
 2900ל"י הילמו םפ1רט יפה•  065-22752ממעה ?19,00
נכות ,כי?ל חנה כת .ינ?פ כת .עיבדה ?עבודיח בית  2ילדים פינת פטירה .יקוחות רניפ .ר"ד
פיה בכביש  .1961מנוע  +צמי• למכירה פינמיאק למנפ פטיוט ניפ ,עונו" ,יפו  ,154טלפ 914 514 !1ט — .7.15—14-טלפון פרירמ! ,נעתוו  14נחריה .921731
מרופא,
 531354מ?14.00-
.233604
רדיו,
+
נימ
מיד?  1970במצב מצי יי ן .להתקמר .537323
למכירה ציוד מטאפית עט תנור
'
חיפושית  1300טור?  1969יד ?מ?פי 04-520011 1טייפ א י.
דרושה מטפלת  5ימיט  6מעות ברוסיה טמאפית מעומדת יהי־
לילד בגיל  114מנח בריטטה .סנר .טלפון .723504
שניה  113,00ק"מ במצב מצוין .לונטפה  900פרטים בייט ט?פו!
.717488 . '"? 18,000
מל.243125 .
 ,242857בערב .726465
למפירה  "6דית משדר לתיור וי*
מהפשיפ פנרש נדניה מלם או "
כהזדמנות תיפושית  64מצב פןללפיןגן  60שפורה היטב ,תו• חצי — ' מ ל נ א' או נ' עם מטפלת דרישת ?ממרת מלאה דית ,חנייית) 661705 .אהה" צ(.
מצוין 30,000 .ק"מ .אהד י אוב-
.526294
מ?פו1
אלנכ'
בדתוב
—
חיטה
4505
ת"ד
לפנות
נוף.
?231927
ק"ט,
140,000
ספות.
למפירה עסק ?הפצת בינריות
דן?  +רדיו  +תופטות .ט?' מוריפ אוקספורד  1961טצב ענוד "טנרמ".
 ,חנות תמרוקים וסדקית בסיטו -בסיטונות .ה .ד 4852 .חיפה.
.988185 ,988680
טיב — "? 6,000י ,ביטיה מנה מעוניין ?קכות טנרמיפ ?בניה נות פהפשת מיכדת מניסה בענף
רח' כת! חנות עובדת ה?נמה ונ?נטריח
אופל סטייש! רקורד ,מוד?  69טסט ייני  04—711565במעות ?תעשיה או ?השקעת או תמו -פ־ ,16—8לפנית אימית
?השברת במנ יית טלפון .713208
מצב חדש 539173 .בשבח666052 .
רת דירות בהיפה בדניה וה• ק"1רפו  6היפה.
.21,30—17
ביום חו?.
טביבה בטתיריפ טוניט הורד דרושה ממפ?ת ברמות־רסו .טל' מחפשת שותפת ?דקורציה ופלי
םפחרית  ,65יד רא־ אופל רקורד פוף  '64טידי
טיטת ט?'  83985יטי אי—ה'
סוסיתא
ביץ ) 662644מלד" ו(.
.532566
בעי טיטד אהרי טפט ,צבע ד
משעה .9—19
שונה .טלפ1ו .710028 ,716956
רפוד חדמ  +רדיו ?תתקמ ר דרושים מנרמיפ מבל הםוניט דרוש תניד עייר ?דפם אופפט
בתיפה והפנינה  ,04-85232ח.ד .תתקדמות מובטחת .ט?פוו  664645מופרים עסק עט ?מוד מקצוע
,700
שיפוץ
61
אהד'
ב.מ.וו.
בעבירה.
721340 89727
בענף טל'  83985ימי אי—ה'
בלל'? טלי .910670 ,717832
המבט י י.
פיללפייגן טסחרי שנת ;6113 1964
משעת .9—19
 15דלית נפיעה מדניה טנרמיפ תופרת ימתלטדת ?תפירת הויית
לונטפה  95,000,1966 1300/4ק"מ בפצב פצויי! פלפון .80634
בנאות הכרמל אמר בפרי לקייט פריט ע?ית  35בתינ?יט ,524478 .למפירה עסק תבו לל סוכנויות
נפצנ טנני טצו"ו .צנע  +ודי!
לונטפה  ,900פודל  64טסט
טפט ?שנה .טלי ?534124
מוי! בעלות מינימי! ההשקעה
למנה יד ראשונח טלפי! — ונופש ,משקיף ?יפ "? 7,500 ,י .דרישות תיפרות לוילונות
?עבי 50,000 -ל" י ת" ד .44575
פיאט  ,1972 ,128נפצנ פצו'!.
מפע? עפפ'  ,נורדאו  ,29ט?' רה קביעת .לפנית תיפר ,תיפת.
.712787
,663583
 244166 .20,800במנת נ? חיום
למשפטנים וופאיפ טהנדפיב
רה' הנניט  ,4טלפו! .523162
כהזדמנות סוסיתא  '64פצב מנדשיפ ?תעשיה ו?מופביט ב-
!בעוג.
חשבונאים ?טפפוות יהשכוה 70
פוללפואנן  1500פסחוית נפד פצויי! טלפון ?721466
מפרץ חיפת בטתירים סבירים הזדמנות טענינת ?אדפ הטעמי! ממ" ד ?יד כיפור? ,טכירח 100
בה  ,1966מניע בטעם הומ .פסט אנגליה פורר  61במצב טוב בכ? ה נד?יפ אר?יד את וינד י היכי ל לנהל משא יפת! עט אנ• מט"ר ?יד הרצל .הצעות נוס-
פנינית
נעל
עסקי,
נטישוה
שיט
מטרנגרנ,
פות
מכירה
טנדמיפ
צבע  +אוברול ?253065
משדד ?תיור
?מנה ,ט?פי.04-993226 1
הנמיא — 130
וקנית מבתאי ?וי  2ט?פ — !1וידע במכירות.80433 .
.83260
.
פרינץ  61 4בטצנ טונ ,בהו־ פיללפוונן  1500טפתרי נמוד
?668397
'ו ואשונה .931156 — 1965
ופנית.718492 .
דרושה מטפלת ?• 8מעות — למכירה מבוית עפ דמיו! כוי?
 1966 1000מפט למכירה מנרמ בדניה מ?ב ב' ט?פ1ו .242249
ירקות פירות ומשקאות עי! חיט
זלולפ  ,64יו ואשינח ,טצנ נ.פ.או .פויכץ
מעל לדונט אדליד את וינר דרושה מטפ?ת ?תינוק ?פמפ־ דתי תתנת  3טי פין .525896
.225498
J25600
ט יב מאד.
טלפ
לשנה
ה__
_
?668397
שב תאי ?יי  ,2טי.
תת איידיס קר! קיימת  — 24כניה שאנן ?מבירה הנות"זי"נ•
למכירה טיטקה  ,63 1000יד חיפושית  79.000 !968 !300ק"מ אתה עופד ?מביו פנוש !בד־ קדית ביא ליק.
טריה וצעצועים מסיבת טחיח
יד ואמינה במצב מצוי! טסט
מ ניה ,ט?פ1ו .223633
?שנה  "? 19000י מלפ1ו _ _ .253197צונד מהיד נכוה נש ?אר?יו דרוש טכנאי אלקטרוניקה דד -טיפי ן בש עות הערב .235397
את וינר ,המשרד ?תיור פנר•
פיג'ו  404במצב פצויי!? ,פני
טריומןז  1300סוף'  1970במצב שיט קניה ומכירת .יעוץ תינה יו פ?ווי!ית ?פנות רדיו זופפ! די  400במצב פצו"!  +ארגז
טסט  +דדיו ,ט?' .537544
שרית אדיב מבהאי ?ו'  — 2אר?ווורוב  9תיפה פ?'  .662345סנור טסט ?שנה  +קו תייקה
וילטור סטייש!  62מצנ טוב טוב .224514 727625
דרוישה פקידת ?אתר צבא  3במטח הטוו!  727694בערב.
י
דלגו 0«> 1969ג? 2פכזת פונדק טלפון .668397
מאד? .התקמר .525600
פעמים פפוצ? והיתד רצוף ~
סוכארו מטראום יבנו נע"ס הנמ?_ רתוב _הנמ?_ט?_ .
 _;538633בדניה למבירה חצי מנרמ לכ -ת"ד  4496היפה ?מס .17528
"
י
סוכנות ראשית ?תיפח והצפון פ ורד טדנויט  64מנוע  70ב טצכ ניה דו משפחתית מיידית — לחדט עצמאי בעל נסיו! תנ-
?טכוניית וח?קי הי?וף מציעים פצויי; טפט לשנה  +צבע .טל .טלפו; .254977
אים טובים .טל 662867 !1£ב•
•
חנות נדולת במב"ת במרב! ח•
דגמי הובאדו  1973העצמאית 717816כ
מעונין לקנות מנרש נשבונת גוד! ערב .82927
ברמי משדד ת יור פרידמ! .88177
 ,130מו? בית רגוז ,ט?פו! חניון ורכב ענבל בע"ט דהוב שאנן בתיפה .בהצעות נא לפנות :
?יום
מטפלת
דרושה
ככוה־שאנז
 522729פסובארו ?הנות רק «צ? הורי ) 12פו? סו?? בונה( הניה קרו ,רה' הביכה דייק  ,38היפה.
כרח' הנביאים  10ק"א i!4
מורתי.
222384
מ?פז!
שלם,
שמ ראוס ?פנות.
נטרבו הדר בוטיק ?אביורי דבב טלפון  224142כשעות .18.00—22.00
חדר יהוית בדט"ט יבי מטרה
פורר טאונום  1970 17יד רא -ונ! מנידה ,קניה ותיווד רננ מעונינים לקנות מנרש בדניה מפולשים לעבירה במשרד עודד טלפי! .641141
דיו בחיפה  :עורד־די! צעיר מת•
שונה בפצב סוב ט?פוו — מכ? הטונים.
?בניה או ?המקעה ;מהיר גבוה הי? ,מתטתה ,פקידה ?ייס ש?ם חנית למסירת מתאימה יבי פטרה
.04-244925
ד.ל.זו .א.ט 1964 12 .טפט ?שנה יותר מכ? תצעת אהדת "פננו!" )מפוצל! .נא ?פנית בנתב עמ פזנו+טלפון יאצטבאית.723159 .
3? g"M .04-922604 4900.ממ.664508 — 664739 '8
פרטים ?ת.ד 4061 .היפת )טידיית למפירה בדמ"פ הנית במרב! העיר
למנוניתד רדיו טייט קםטות י־ במצב מצוין —
ו מדינת  +טלפי!  523900בעבירת.
נ? האביוריט כפתר דככ אלנבי פג'ו  401סטיישן  65טסט ?שנה מעונינים ?קנות מטת גדו ל ל־ מובטחת! ,
נע"ט
,פננון"
,666360
טלפו!
,7
תעשיה נהיפה
מחפשים פקידה עם נסיו; ש? כדט"פ בברטל תנות ריקת— .
מכונית וולפהול קרספה פוד? מצב פצויי!  16.000ל"י טל .ל ,סמי>!|' .664503 ,664739
שנה ?פהות בהנ־ה"ש ?? 6מ -ט לפזז .88840
?252654
השעות
ביו
667543
?פגות
1965
בקרית
בלבד
תתרשמת
החלה
—
בקריות
ביום
עבודת
עות
פורד אפלורט  1970טסט לשנה,
כרחוב מיכאל תנות  20מ־ר -
.19—16 ,8—13
רדיו יד ראשונה  45.000ק"ט ביא?יק טנדשים פובהדים את ? -פנ ו ת טל פון ?642733
מתס! למכירה או להשכרה הרשי ־.
רי פרצלציה נובלים בבניה — דרוש פקיר מומחה למשרד ?פנית ת.־יד דויטש .שדרות רות
ימכוניתד ציפויים וביטיייס ו• 40089־?067
י
 1970נהו דמנית "? 15,000י מפע? עממי גורראו נסיעות בהדר ?פנות  — 666951הבה!  222802 .2מ?רן,
א?נבי
רב:
בסהר
ב? האבי ודיט
פו פיתא טנדר
 29טלי .663582
בי ורי .245293
 ,7טלפיו .666360
 2חנויות ברמות רמי רה'
טלפו! _.520615 _ 520487
™רד רואה השבוז דר־ש בו־ דובנוב ? 26בנימת מיידית ח-
פרינץ  ,'68 ,4מצב פצויי! יד טנדר בריפקה אובר"ול  +רדיו
נוי ות בקרית חיים מערבית וה-
דאשינד,53400! ,
ה; נא לפנות ?וד ד .;263
 1966טלפו! 0ו _ 9341בערב.
עם המלצות ?• שדה ביקר פרטים מבון עובדיפ
פיכארו מפיץ רשמי להיפה יה־ דה-שכו  65נהדרת ,שיפוץ כללי ממשיד הונ ע"י פסינולוג
ה־ דרושה מטפלת
ותצי  7.15עד  13.30בע"ט התלי ץ  43ט?' ,660915
עובק ב " פנכיטיביטי
צפו( רה' אלנבי  ,3טלי 641910
נרופ'" ילד כן שנת
?66224
6
ריפוד,
צבע,
סובארו דק במכוניות אלנכי נ•
למכירה תנות בהתתלת ארלודריכ
הטע וניניפ יתקשרו לשפ קב־ מלפו! ,85479
כהזדמנות סוסיתא טנדר  ? 63תאיכפודמציד? ,טלפון 242471
בונד  !2שנות למוד ל 50 -מטר פתאיט ?או?ם תצונת ויי
ע"מ .ההדממה בעיצומה.
 19—21התיג טתקייפ דרוש
'"? 8,000 ,י יד מניה טסט — 669955 2.500.טעות
פקדיט ,העמדד ,ב -כ? מטרת ,טלפו! .662345
טיפיתא טריומף 68
עבודת רב!1
חניון חיטה.
האכגיית.
בשפה
משמרות ,לפנית ככתב בצרוף
?פכוה טלפן! .067—30204
לניה !מכירת טכוכיות כמהי• דופיו  1959במצב טוב ידני
ת?1דית תייפ ?ת.ד 4611 .היפה
כעדג.
731447
טלפון
נסיעה
עקב(.
י
)עביר
דיס הטובים ביותר
כ־סכ"ח  +פקדו! ממרר  3חד
י
בסהר רכב "למכירה טורד טרנזיט  69במצב מידעית ?מדור זה בשבועה ה-
א?נבי  ?7טלפון .666360
?נוער" דרושה מטפלת לי לדה בת  10ריט בסבי בות הנמ? ?טנות • -
נוער הישרא?' " מעריב
סצ ייו טיפין ) 537384יצהק(
הדשיפ ?יופ שלם בלי או עפ ^^22808
למכוניתד דדיו או טייפ הה?
^ .אפשר למסור ב" מעריב" רהוב
,
255570
ר
?התקש
בית,
ד
פיד1
דדיו
משרדים בהדר במכר חודמ•
ט־? 229ירית! טבהר ממים חיפושית  1964נטצנ טוב +
"
הנביאיפ  32היפה ובבל משרדי
" בוא ומקומי ,פעבדה פמוב??ת טלפו! _5728וכ
הפרפופ ,מתיר המודעה "? 1י דרושה סטודנטית פעטיי ם ב -הנאמ! ? 662795א במכת.
.
י
"
שב-ע לטיו?ים עפ ילדה בת  3דרושה דידה ?ממרד  4הדריפ
אפשרית ?הרכבה הניה במקים פופיתא ט סהרית  !964טסט מנה כל מילה.
אננ'
אם
שפת
לבעלת
עדיפות
נשכ"ח
אריב מדכ 1מטהרי ק .א?יעוד .טלפון .726685
מלפי!  664651נמעית
אלקטריכיקד,
פיפיקה,
מתמטילה,
חיפה?
44563
לת.ד.
כתוב
ל
?ית
הענידה.
פיללסווגן מטהרי כמור  — 1600פוינין  66 4נהזדפכזת  5.450השמל ,כיל? תבנה ?בנדית .641815
דרוש מנה"ת עצמאי ואהר אי —
טור?  1971בפצנ הדמ? .התקשר .931089 221119
שעות עבודת מפוצלות 5 ,ימי
.931639
וולפהול ויקטור  65 101נפצנ
הבר'
צור
?פנית
בשבוע.
ענודה
טדיימף  1968 1500במצב חדש  +מצוי; טטט ?שנה טלפו! 533678
מעוניו ?המקיע עד  300.000לירות
קלת,
לתעשיה
מבנים
להשכיר
.86632
—
בע"מ
מ?
רדיו ,טסט מאי.233922 ,242857 .
נתעמיה ו?היות פעי? בה .בהצ-
.521456
במפרץ? .פנית  522489סי?יס.
לכיח"ר ?תעשית מווו מטע ,דרוש עות נא לפנות בבתנ לת.ד4353 .
פאאכ  1964פרטי במצב טוב .סימלה  1971 1000אוטומטי 18.000
ק"» עד ) 16.00-B 521369 16.0למסירה מידית טבנת  165ס יר מת?ק ?אחר הצסו! בעל דמיו! היפה עבור טפ.364 .
 245767במעיה העבידה.
המשמש נגדית במפרץ עפ ציוד נהינה מעל  3מוז .תנאים מוכים
למכירה מיני מייניר פטיישן .251973 ,63
או ב?' טלפון .720103 ,729185 .לשפ קניעת ראיו! נא לפנות טלי
במצב טיב.531790 ,
חיפושית  1971 1200מנה טפט במפרץ תיפת טב"נת תעשייתי פונית .521783
־ונים
נטחירים
ננוהים טלור
פיבארו מצב מצייז גתודטנות .מצנ טצויו ט? פו?711625 1
דו־קומתי  200מ"ר  +מרותים
מיידית דרושה עונדת ?פוני!  8מעות קליטה !גטהוו. .ניחן' אחד-
רדיו !אביוריט ,טי,716830 ,
נפצנ
12
66
פסחרית
?כניפה
במב"ה
וטלפון
טאונופ
העט .15
ט לפון  539988במנת .82642
פרינץ  4מודל  ,70מצב טצוי! .מציין ,ט?פין .532382
" פננו!" נע"מ ? .פמומי מ?פו1
היפושית  66מצוינת טפמ וויו .664508 ,664739
ס? ,535526
דה־שבו  64טפט ?מנה  "? 3.800י .253763
טי.719310 .
למכירה פולקפוו נו מפתוי נמוו
8ויומ!«  !970 ,1300טפט נונטבד!.מנת "ציו  1966טפט ?מנה ט?' מחפשים ישכור ויקנות בני ה-
גדיים .מי' .667317
.04-M2690
 66.000קי'ם.9239M .
למונפאל נע"ם תיפח וו1מ אז•  350י"י .טי' ?252135
־
וו? .התקמה טלפונית  660974למורה ווושת טטטית יתינוקת
?מחיקת נח אום.
במרץ אפרי? ג טעמים נמנוע,
דרושה מטפלת ימני ים עפ עוות מאי יוני  5טעמים נענוע —
 251940טרט ?שבת.
נבית .טיפין ?224480
דרוש עווו ?מחסנאי טכני .לפ -שרטטת ורומה ?חפירות ארכי-
נות טלפון  521369נין המעות אוליניית? .ט?ט!  254604במעות
העבודה.
.8,00—16.00
למונפאל בע"מ תיטה ווומ כלריודחיים דרומה אמה ?טפו?
מ?יח עפ קטנוע? .התקשו טל• במשק בית אצ? !ונ טבונדים,
פינית ? 660974טחלקת גת אדפ .רצוי עט יינה .ט?' 524723,231122
אפ• בערב,
עבודה בשעות הנוחות ?ו
שרייית ?הכנסה נביחה בטיד דרושה טטפית סניטה ימשדח
הו פטויכנ העצמאות  23קד חלקית .ט?פיו  254977גמעית ה•
.T1V
פת ב' היפה.
מוכר מקצועי וכעי נסיו! ד• במפרץ דרומח פקידח נע?ת
?טח?קת חמטיתיפ מ? וי• נסיין ?ניהו? ממרד ידיעה ב-
ריש
?ינות קו?טאי בע"ס גורדאו  31הנהלת חשבינית הכדהיח .ני?
מ 35-ומע?ת שעות עבירה וצי-
היפה מלטי! .665218
פות טלפון  533428מ־— 19.00
?מסעדת
טבה/ית
טיר
דרוש/ה
 18.00תוץ טמבת.
נו דימיו .81392
אשה לעבירה במשק
דרושה
בית וטפיל בילדים )אפשרי עם
?ינה{ תנאי מכר טובים ?טל־
מוכנה לשפיר ע? •לד אי תי*
פו .252069
נוק בביתי מיי .הפרהימ ,9/30
דרושה מטפלת מנוסה ?ילד
ב!  114רצוי פפביבות גו לוטכ מנה"ח סונ נ' ,פנופה ,מעונינת
במשות תלקית .ה.ו• 4496 .חיפה
.80686
?ח? למס,18096 .
:
עתידד בירר אל חתו ?י
מוש פכי! ידיר! חברתנו תכ -כעל מכונית מפתרית מתפמ ע-
שיר אותר כאיש מבירות חור נווה קנועת נאיזור תיפח —
וטו קצר ,תנכהו ,נטזחה ,כא כהויה טלפון .5>237!7
לפנות פטריננ העצמאות  ,25מנהל השנינות מופמד מעוני!
קימה כ' היפה.
לקנל ננית עבידית מי.641647 .
דרושה עורה לאמת חלמה עפ מעונינת יקבל הדפסות נענ•
נקיה ,בתדר ,תנאים מצו"ניפ .דית בבית ,טלפון .8—4 88361
לפנות ט־ 2.00-9.00בצתרים ,טלי
מהפש
אםקודט
סטודנט +
.640197
ענודה נערביפ ? 712359יורם
דרושה טטפית יי?דת כת  !14אתת"צ.
פ7.30—14-
ההגירה ניהת מל .ארכיטלט געי נסיין רנ בתנ•
 244171פ.16.00-
ניות ענודה פרטים ,ה נמית
בליאוו נלוה  40פטפלת ?תינד נכיר" פרפפקטינות ,רהיטים,
קת  4פעמי פ במנוע .84008
מקב? הומנות נםהיריפ טהיט,
לע8ל חדש דרושיפ מכונאי דנב ,טלפון ,527848
פהת רבב ,השטלאי דככ ,נסיו! צעיר נעל פולקפוונו טםתרי ג•
וםיםתיות ,טלפי!  241293בערב דןל מהפמ הצעות ענודה .245222

ביקוש עבודוד

עסקים
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הזדמנות ודייט דגי מנוטרת
 hiענה  +מעיוות יעקב בי"פ
כהזדמנות ? לטנירוו מ עונת תו? »» .מהרעיות  jהגו על בל -מכוו לניקוי ותיקו! שטיתיט ינכה מלהמה ,נתמד משרד
י ?
בדורי תביו.
פיט,
1X
לינך
וחוב
ג«מ8.ןויב
ך,ף«>י1
יני־ חבטחיד ,ב!  ,46בידר ,ייטד
,780646
לפנות
neon
נוע1ו
לטי'
?י
W
בד!
חי־
ט!!1
פיוונ
יטנרואר
"פיות את נוטל" .טופחיט
j KB ^W^^nHmmmi
אקפפוטיט גרםיקח ,יכי? ?עזור בבית ,מחפ-
נורי טורי '«חור בינוני
»wn
>1x"n
>«
מניף
»יי;«ז
>ן>לת
VK
מלא!
בפנסיו!
משפעת
עט
נטו
jmfflMUfflMfBiMlI^MlB
קוי ותיקון
פטנתר ימביוח isoo ,י"י —
העירות יטגית מי«8»»1™™?™ + .718986 .ו?™™
ג»»-1נ!קיעי8
יטטיהיטנזקים שוות שים משפהה אטוטריפםיט בניי
Aiivir.
"
כ*ע
?983668
 748468אחה"צ.
מוסמבים יהעובת
)• — t!>1M ninwwyג.ול~
I
* vnoלוז :בייט ח י ל — "VI.
למכירה גורת דוברמן
 .40—50רצוי טלפון .לפנות י־
«" "?—"1למכירזז ניניו עתיק עכוות יו מודעות יטווה וה בשביעי! מהיר מבית הלקוה יהירה
הוטה«1-^m™««1«»««11«»ow«1amn t1>»»no11.
«rt
והי ט .שיטט! דואר עין חדור
שופ תקליטיפ גטבהר ענק ההי מיפו! ,710155
הניער הישראלי
טלפיו .853670
,,מעויב־לנועו" ' 54מט' : 6יטי מלפי!  .824120טאיחד.
«» JW»rt«1ורי 8גהזואיה  -נר— u.לירווו .אבייאח ,הנגי• ומכירה נירי ריעח גרמני יטיט
אפשר
ימטיר נ" פעוינ" דת'  3שטימיפ יטיפ
מחפ'ציפ אקווויאוו איטלקי so
 '1w JtV Vגיאייק 1» 7ל מנן איפ .6
נהזדטגות! מכונות כתיכה והישוב ,מבירה
 +תעודות מיטוו .723072
קרלינר  2ת"א ובני משדרי
.7
דירה
,37
אריחיריב
,03-770006
^8ח?
מלטה
לייוי
בס
השאלה ותיקיניפ ,דיי! שדרות
^ _ דרושיפ טפנתויט ואקיווייגיט
הפרסוט מתיר• המודעה 1
י"י כהזדמנות שטית תוצרת הוץ ריטשייד  10טלפי! .59046
מורטות למוזר וח ב'טבועוז ח•
עו  80בטיט — טשוטיפיט גב?
למילה.
 .3,50X2,30טלפיו .4 178S9
נ!ער היעואיי .מעריב לנ!עו"
.535823
טל'
מצב.
כהזדמנות
אוסף
יטנידת
נל יו!: -ייפ-הפטות " ,פיי יפפ" חדש — אפשר לטסוו נ.טעויב" רחוב למכירה נירי דני גדיל עט
מעוניין יקנה! ימעדנית טרי?
? 11 imXkvAטנירה טלווי -טטגתר נומני במצב טוג עט ו'ידר משקי ,ויטילהו יהטוט נית )טיסטרימ( ,מל'  34: — ?180646במקום .844614 — 520
קרייגר  2ת"א ובני משווי תעיהת )מטשטהת אליטיט( —
B•:
גדעון.
0ל' .053-96532
) IVו«'1ט*וי •טימוז מרנויט• צייייט עוביפ ו'57ג».
נדעיניט .724696
צחדטה נמצנ מצוין ומבינת הש -חפדפום ,מחיר חטורעח  1י"י
»יטת  +אוון יייו צוד•
־
טלוויזיה,
מעדני,
פזו,
קולי
נודי
מטיחים
)יאטי(
ובערב
חות,02-521*87 .
— למילה?
+
תעודית הפתעה בטקיט  3.40רק  2.25להשכרה נתי דטנות בטשרהיד'*
»« *Is
מהפז יפםנתדים חדשיט ימשיט• ייחםין בניי הירשייט ?741516
•פוטייט ,מבינת תפירה הרמה !.02-53479
ימיט בלבד! שמלות נלה אקם־
אטיח
מנור
,אימוםרפ"
ינדיי
?!'בית מעדנת נליט "רוזנטל" מחרטה יפשיר מכני ,טלפי!  :שיט? ,הרצי  ,55רמ תינו1 ,ג .7457גורי קולי טקסיטיט בהודפנוח מלטוניין צבע אננלי
לנעלים קלופיביות רק ב 100-י"י .פרי'«•
זטיטח « !שצב מצוי; .טל'
הכלת מודעות ב"טעדיב" היפה :ל־ !2איש אקורדיו! ,פדיות
נרץ  2586aמשש' אהה"צ ישבת __ .אצלנו הטפנתריט טיביט יותר ,נדירה ,עט העידית יוחפיז מצ־ ?השינ נבל הצבעים• לנקיי ו -ט;  21ת"א ,טלפי; ,223694
MSKt
כפח ככפר הנופש בראש הנק -רחוב הנביאים  32משיה  8ב! -ביי .ל פנית לנב' קיסייר טלי!
ט"ניה.־ בני  uשביעות .926757 .צביעת !טש עויעיט עזו ומש
היכול המלאי! למכירה "כהנחה ווליט יותר ,רורנה"
יפלפטיק באחריות הוי! יאנינת מעט — 'עמלת חופת
תנור גז ה»טלי  +מבינת נבי -רה .־ומנת מקופות ,03-243306 -.בקר עד  7בערב — ללא הפ? סלע רחיב הנמיאים  61בת יט,
ריוננוף
לאק
,234513
טה אוטומטית .רובי! אדלוו.053—22947 ,04--66964Q ".
פקד .ביום
אביבית םקשיפח תוצרת ריטא ל־
שמיכות חורף חומר יפאני משי 180 -תל-אביב,
נרואגג־ ריטשילד  88תל־אביב.
שי'*י  .12.30—eraמכונת פוננסורו לט!
מבירה.03-33401 ,
אהה"צ,
אמריקאי בה .רביד? ,הומה־ומנדי  8הי• גיטרה דדבטל'ת פיצו';ת ,הזיעו ,גוריפ לוועיפ בלנ"פ
,108
דוב
כמצב מצויין טלפז; .744173
אביב כניסה טהמסנר  — 30לגמד' ,פעילה ההש 03-947309 ,דא? — מנצהי תחרויות ,תעי־
»נו« מפרטה הדשה בוליה"
דור ,אפ,םיא ,י .טיפין .055-96794
 16מ"מ  233042אחרי "
ענדת ודינו־ איטלקית "פנ" — .31850
.17,00
לב!,
כהזדמנות סט תיפים ,הלילית.
נחיל
נבעט חדשה טלפי!
דני ענק" י-
למכירה בלב
.776133
אפ ההלטת לרכוש מערכת סט-
למכירה מיקכר  20ליטר תוצרת מצב מצי"ו.622702 .850 .
"
כהזדמנות זונ רטקייימ ה"־פי "הונרט" במצב טצויי!" ,הוטי־ קונה פסנתר משומש ,מביו! י -יפה בניי  *:חודשים? .פנוה מכונת "קטל" בפצב הדש ל -אליאט מבירה ותיקונים פנל
ריאו פיליפפ ,א? הכתובת קיא
ננעיזר" תוצרת "ראני"  100לי•
.874744
הפוניט ,עליה .821870 ,19
מכירה טל? ?916138
אהרז ברננר חדלי"!  ,13טיפ".
מתק! .הלקים אורנינל"ט .מי-
הדשים.
—
למערבה
דממקול
שר לשעה.907347 ,
יפהפה
פטר־אירי
נור
למכירה
ניט  669822/44אחריות נפוהה,
ט
; רינדינ  245 . .פטיפי! ממרי•
תריה — בסים לפי
 .827047מידה ,ופפ1חה להפליא ,טלפון SSBBB KBSfpma BSSBB KWBHaaa BMSMW fgSSS[ .269544
איפיני חדיי )רעש טננטי( טל .צל־ד אפקוד  11הפשרה
0תירי היולה.
איטז־ נסיין  44שניט.
י
בלונים
ללא
נ!
כירייש
+
מטית
למכירה נירי י־ני ענק הומ יב
א ובנייפ לקרמיקה למכירה במ•
פרמי
תוף
כהזדמנות
הכל במצב פצויי! עוזר,קפלנפקי
"פנר" עט תעודות יוחסין ,ההורים
היפה,
81750
טלפז!
צב טוב
*רוזיפ"
תוצאת חוץ מניקל .מצילה על
— .כרית לבל הקו־  41נוח-עוז פתח-תקוה.
"
מצטיינים? .פנית אישית ציר
פית המנה! יהמינ נהנייית ־נגר בהזדמנות פרס )מכבש( רגל .להתקשר .053-23256
מכצט פכדואד נכטריאו אפריפ
אבדהט קיבוץ תל-ייפף.
ספירט יבל' בית.
מערבות פטריאי ט"פיט טטטיניט
סניפי
לקבלת
"
בנתניה:
מודעות
;
"מעריב
כנן* נרפני הדש ופכנתריס חד־
שפערליב
_טלפו^914נמ•
ירדיו למכוניות עד פוף החודש ן
(
שיט ופשופשים ,גיטרות ואורג־ גורי קולי יפים עם תעידות.
'
פנונ הטפר" ,סמיל»זקי « י מזכירה אוטומטית להחלטת אי
|  ..תרבות" ,שדי בנימי! ; 7
במחירי הוזלה מייחדים שדי
מ -צכ"ה לאיזו! צמיגים מתוצרת ניט ,עבד,ר ;דזל ,תנאיפ נוהיט .טלפון  063-26823אהה"צ.
"
למסירת הידעית' טלפיניית
הבדמל  .43מל.523556 .
הופט!" ברעב מצויי; * ,74933פ לגיק ,דיו:ניף  ,125טל 220303 .נירי כיגל ,כלב ציד אנגלי עפ
כירה י המבדה "טיסטאד" בע"מ "
.24043c
מעונין לקניה פסנתר הדש א! תעודות .17—19 942773
 269196דרד פיית ,128
אמפליפייר פטדיאופיני משוכלל
"מכירה מכונת
אוליכטי
הנח"ח
חדש ירמקיייס .241527
גורי כולי )לסי( טריקולור אבא
2
למכירה
במעט חדש פפרטי.03-775458 ,
האי צביעה תעיב"־
?מעידה מכינה שכפול איפפט  Hמיכאל אנדט דידיר .הני-ית"  - -ההלפ־ בל מכונית בפיאט חדש תיש הרשים )באריות ביה"ד( ' ,1502ענת "צור  ,1972טלפי;
"
מנצח  72גבעתיים הורדים 7
 418893תיי ר  29191ת"א.
למכירה פסנתר משומש .טלפו! ליד רה' ל"ה דבקה םייזיב";,
גליו! פולטינדל .הפבפיל ,טלפי; עבקיפ פנדשיב ,הרצי  ,9טלי לאנשי ההת"טבות משירה נם מתוצרת
בינקס־בלו אננייה — למכירה מכינת כתיב־ אנגליה  765792אה־"צ נט בשבת.
,053—24941
.664MS
עם פקודת מפירה של פ־"ט — באירד  3—2,5מ י .יפנית לפי־
למכירה גורי קילי טרי-קיליר.
"
 ,פיאט נתניה ,הרצל  — ,44רוסית אזיו התעש י ה אשקלון ומנרש _הר,י.אי_נר,דר_ .76»08
פכנתריט עונביט יניטרות הד־ האב טהי"ל  +תעידוה .דב
למכירה ציוד חקלאי וחשטלז' .טמעוו "כד יוחאי תי!ד ב־לי
ט?.051-2488 ,
לרגל נם ^ עה תמונות  4עתי"קות שיט ומשופעים "דו־רה־טי" — פילר ,בפד-כלום.
דירות ,הגויות ,עשקיפ ,מגר23453 -־.053
טלפי!  722193בביקר יב ערב.
דברי נחישת יכשף דניאל טוריפ פ דישפ! .236458 ,37
תנוד עתיד טדנט הדמו ני• ש י ב ,השקעות .הרצל — 19
כל ציוד לטלפונים  1מזכירה
אל^ או! כלבד ויהיה בז-ארם,
אקורדיוו "הוגר"
הקלטות סודיות _54 ,דטחדאכיב פינש.
.05S—2 5006
אלקטרינית
!7ול אפיה נריל ?223575
 96בם — קודש אילוף לניהייתד זנוחייתי
מחייניט אוטומטיים טלפיניט מיכדז־ :לסביר־ הלק' ד ,ילי >1להתקשר .053—23256
הוות שעד ,הניא ,טל.02-231709 .
למכירה כוננית — ארו! כפ־
,72
למכירה
מודל
ראלי
יספה
"בדדוקפ"
חילוף
חלקי
סונ
מכל
לל"לנרים ואוטוקרם ט לפי!  87512למכירה כנף קט!
יצבע,
שנאורצר שחור ענק ,ב! 3
ריט .טלפי! .641610
הדש,
מצב
מהיר
האביזרים.
בל
י
שחורי נע"מ ב! יהודה  — ,158למכירה בהזדמנות גדילה דלה טלפי! .769411
הדש ים .550,— .מל.260513 .
מזכירה אוטומטית )רדיו רק -כולל כונה נתניה ,בינה לפגי־ —,4,600 .
אליעזר ,רטת-ח! .24164* ,23
אמריקאית הדשה לקמי! ביתי כהזדמנות למכירה
טור( משומשת מציינת 529436 .רה ,דירית נהדרות עפ בל ה-
אקורדיי! גורי זאב ריעה נרטני ,העידית
ט
ק
פר
.737651
בטיט
80
םקנדלי
ליידי
מעץ
.
אלין
ליחות
שיירי
.911924
טלפו;
אביודיט
עם
שבלולים,
בנתניה והוד-השרו!.
ו.53165
'והטי! ,להתקשר .03—926791
מוכניט במידות  2.40x0.20מטר למכירה בידים לנו ,לפניות אל פפנתריפ טשומשיט ם1800-.
יא? פדטיפ במשרד :רה' הרצל 51
ל"י למכירה כלבת דנית ,שהורה.
למכירה משדר/מקלט חובביט
הרבבה קלה ומהירה 300 ,מטר נייברג ד רחו ב בד-בובבא __ 18נדת ,נ"ד!־רדו-מי"
נתניה ,טלפונים — ,053-23958
 560 10יואט,04-932447 .
חל־אביב פדישט!  4הרשים ,תעידיח ,טלי .52595
בהזדמנות מכינת הרויה "1יב -ימבירה בהודטנות לפנות —
,053-28934
.236458 37
מקרר קדוכ"
למכירה
itt
לי
טלפו! — .03-280725
סופ -עקכ נפיעה למכירה היעה נו־
פמריאו ארו! מופיקאלי תוצרת
רטיר" בטצנ טיב.
וענית שביבה איטלקית טל .למכירה אקורדיון פאולו
גרינדיג ,ביל? בטיפין ,רדיי ,רט־
םני למטפל מעילה .913028
!.053-9917
מדיה כליט "?ולבטי;" במצב
ר;'  80בס ?"די כמעט חדש —
• .415538 — 17.00
קייים ,טלפי! !.8386
 900י" י .טלפי!  ,37298חוץ ט־ למכירה נירי לברדיר דטדיבד
טוב  600ל"''753591 ,
כמרכז
דירות
לפנירה
נתניה
?20,00
מצי"נים מבית נידיי המכבים
עגלת תינוק חדישה בהזדמנית
(6
)המיט,
כעמוד
המדור
JW
!חנו•
תדריפ
3
בנות
מטואדות
טלפי; .03—910071
.245425
?0ט— 531059 |1
_ ברח' פינסמר,—5 .־ 4—V/מרורח דואר.
נהודטנות
להבות
3
גז
כירייט
מעוניו בהציצרת לפתהיליט נ־
כהזדמנות ריהיט מיוחד כולל יות .לפנות לקבל! רייכלסיו — ,מקכליפ הומנית לפכה
בטלו־ במצב מצו"! ,852 140
מצב טיב .להתקשר —  .840684כהזדמנות למכירה נורה אפנ־
שפו א? הנציב ,13
נות "אביב" י" שקט" ,כשר ל•
ני בת  5חודשים עם תעודות
בל חאבייויפ ?בוטיק
ילחנות
איץ'-אב.
207
סקופ
—550.
.053-22380
22345־,053
מהדרי!
פינת
+
הדריפ
3
יפה
דירה
מעוניו לקנות פטנתר משומש 925058 ,טרטר ,פרט לשבת.
ח?בשח .724696
— 120.וי .ה'.וי.אש .טי.אי65 .
!בודה ,טעלית .הפינוי תור שנה.
רצוי קט! ,614069 ,ת"א.
"
למכירה ;ודי קוקד-פפני? הי-
— 120.כירייט נ! 160.— .ענלת אפפקד ,מידיונ '.ט? מקוריפ
למכירה מכונת בביפה הצי  .112.00cשטיין ,שד .בנימי! 35
ו
איטיטטית טל'  89244בשעות .053-25917
תניק .נ ט-ציזנה — גאולה  .21חדשים ומשוטשיט בתשלומים למכירה אקורדיי! אירפאו  120מים עם תעידות
אהת"צ 223714 .בשעות _ • ברח' *וםישמיו 1— VA—1 .לומרזולז
מצוי!
כמצב
דנם
נסים
ניער
5.30—7.30
הערב.
כהזדמנות מערכת טטראו מ־ החלפות ,השכרת מ .פרידמ!,
הזדמנות יוצאת מ! הבלל 2 ,איהוד
סוכנויות ביטוח בעיים שוכללה ניב?'!;? ,זק בזני ; ,127ורדון  n:s 39ויזננזף )ט! ל היפה_ ,
1241409
י
למכירה נירי פיינטר גרמני —
כירייפ ? 3הנות במצב מצו"! .הדרים  +הזל במרב! נתניה שעד הגיא  ,8טל' .053—23889
תקליטים וקבטות מוקלטות — איוניר( .233414
רחוב רויאי  14טלפו! U53-28222
דרוש אורג! חשמלי משונזפ  4.היםונים ,תעודות914« .־— 055
בתודמנות .מלי .87586
,984607
,
טל.
אוקטבות
שואכ אכק הובר טווידות למטר לפ יצחק.
 35443אשד )לא כשבת(.
 1יתקין.
מסדר אפקוד פאר במצב מצוי!
לרגל נטיעה דחופה אמפלי -טלפי! ?03-965541
אה־אורנו פרפ"יפה +
ו
פיט ארין תינוקית עניה : 253748נתניה — למבידה  3חדריפ
אפפלי־ לדני נפיעה מיכרהיט ?המכר
טוויהת ונהוות טל .053-91788 .כל טוני המודעות ?נל העתי• פייר  +אף.אם .כטדיאי  .480ביטוה שנתי למקרר — + 15.פייר 60
?א בשנת.
?854793יאט  +טאואר בוקס נירי קילי מקסימים  +תעידיה.
טל.
.824667 — 775746
ניט "טרפום ארנון" הרצל ד ,םשרטה קני!  8ט"ט מצייינת פש וביקור" .שריתי בל" צ'ינוב
ל"הזדמנות מעדנת פטדיאי —
,230066 ,380
נתניה טלי .27961
 47טלפי! .826148
(6
בעמוד
המדור
)המשך
אקורד ואי  9טלפון .534470
"
"
)המשד המדור כעמוד (6
ללקוחותינו טהו"ל דרושות מיד מודעות לפדיד !ה יל טעריב" אמכליפייר — ?אהטה ,ללהקה ,מרכז ממק דריפ! קניה ,מבי-
"
זנוד נז נישול ואפיה נםצנ
דירות פזררניית באזור '»קט ,מתקבלות ב"תרגית" שד' בני -למפעל .ייתר טוב ,יותר ויל רה ,השכרה 20—25 .לחודש —
טצ1יי! מיפו! .80513
יד שניה  2—4חדרים בטוב! מי; ) 7בני! אנד( טלפיו — בהרכבה עצמית .בקש פרטיס היקי! וצביעה בבית הלקיה —
צילנוב  ,13טנת לוינכקי 74
נתניה ,בהצעות נא לפנות עוד  22949נתניה ,פתיח ט־ 6עד  ,13ה.ד 1193 .רחובות;95J281 ,
היום אננלי־סגסו! — פוכנית ?;16-g
י
ריהוט אמריקאי ,מכונת" כבי -טלי
.19
עד
,821864
תילןוני אלןפפרפ למכשירי טל -עקיכא הקונה ,טלפי!  926736ת"א
אמ"וד פאר מצוי! מבית טוב .לנכסים בע"מ ,ככד העצמאות  ,7רצונר להחפדסם ן ב "השבוע בי סה ,אופנייט .וילונות ,כפויי מ"דדיפ פפתדיים שתתי קריר וויזיה
 .825133יאנטנית בביתר צלצל קינה רהיטיט פשיעשים יעתיקים?
קאיפט! ניוט  .667284נערב — נתניה טלפי!  053—28290שעות נתניה" פרסם  1הרצל  7נתניה ,מיטה ,כלי בטף ומנורות חשמל .יהנדטה נע"מ תל-אביב ,רהוב
שטיחים ,פרינ'ידריט ,כלי פטכח,
המשרד 8—19 :כ? יום בזל? מודעות לפרוד !ת ול"מעריב" 759402־ 12—10 03יפנה"צ  6—3הרבבה  4טל פי! ,611777
.532S45
"מיסדו" — טלייי!יית באחר -ובלי בית ובנדיט .עקיבא קונה
מתקבלות ב פינת הספר" רחוב אתה"צ.
מהוד המזרריפ  1מ !50-בולל יות? — אצל המומחה נאילה ב? מה ש נרצו נבט ?מביר926736 .
כאד ,מייד ,הודמנות פצו"נת.
סטילנטקי ) "8מול בית זאב( — פטדיאו —
?נקר ,אטדים  ,34קדית ניאליק,
פטיט ,!,,טנדברנ קומפלט ,ביטוח מוכר קונה ימהליף י 44 -ח"א  55558יעיין הינט — ,מ 22.00—7.00-נט נשנת.
רדיו,
טלפי!  24102נתניה.
טייט וארו! — מתק! הודמנות אמסור  10נ־ שרית י תקין טליייויית.
החלטת טקדריט השטל"מ
לנוחיותר קונה ני מיני .היטיליפ
.735660
 390ל"י "קירור ?וינפקי"
'ש• החוו* הירוק ,פיעדי! יילה ,ה-
גיט נהושיט נשיפת הטויד-אין
— »חי»אן! פיליטם — - 1,755.בטהיריט ננוהיט .אנרהט ,טי'
השכרה דיש ברמה איריטית — ה?
כהזדמנות עגלת תינוק .מיפו" לוינסקי  102ת"א ע"י
מהיד נבוה ?מקרו יש!.
תהנה שאיבלורנץ! — — 1,890.תדי• .52330
ומנירה? ההי1ץ .13
ערב :הטיב הרע והנערה ,ביו־ לפני מנירה יקנית טנרש תפנו הדשה.) ,לרנל נסיעה( — — 110.מרכזית סוף רהוב גוה שאנ! ואו!
—. 1,575.אפטיר" עליה מנה חיםוליט ,טוינ'יוויפ ,והי•
. .829554
.238681
א& חתיטת יוכ1ש מקוו פי־ ז' נץ ,י.ני אפדידפקי ,ישראל
 ,25תליאביב.
: .
טיט ,מטיטייט!' .ויינו ,מי' ,50591
יהקת ?מימחה לטנדטימ נפשרד ניניק
?יטם «ז הנתונת היא אהוו ;זויון,
ריקידיפ
יצלייי
?ביטוח
היטכרה
צביעה
—
—
אוטומטית
מרכויה
.1.
למכירה
נרינברנ ,איסישקי! .053-28735 ,2
הינט!
,
הקצב
.הצעידיפ
למבטה הטליייויח תי? ?!וגה כל תפצי בית משיטשיט.
"
הלקוח(
)בבית
—
תיקונים
—
משומשת,
200
 20קוי חיץ,
גוננד ,ההי1ץ  ,13טיםוניט —
י
קו' ?ניד! ,מבירת חרשים יפשוט־ קו! ראשו! ביי תשליט ב"אינ? טויג'ידד*ט",והיטי 0וטלזיויות?
פניפ )פאבקס(  ?2עעובת •טי'
 .669822/44אהריות גפולה» ,הי•
דיםטדיניקט" .03—243008
 874267בערב ,862856
פינים םנימ"פ .פרטים נוספיט :שים "קדור טיינר'' טשרניהוב•
רי הוזלה.
עד  1,000ל"י תקני עבור הטב? מעוניניפ .:לקנות ־ציוד תאורה
כרכית  ,נתניה" — נויכת ספ 7 -דינאש פרדס שנת הנטיעה שגרירות ארצית הברית טלפי! סקי  ,9תל -אביב .52751
פהזדשנות מקרר
עוליפ הדשיפ! מקררים ,מבו• שיר היש! בהחלפה ?טלוויזיה להצנה משוט'ש במצב טוב או
אטקור  +מנוע רים ,קדטינו' ,עבודית טיזהדוה  .1955במקום גביה 'הפיר ,למ 03-56171 -קי פנימי .306
הוי!! ?18—19 640293
ביצוע פעולה .הרצל « ,טלפי פירה פידיח .טלפוניפ 22188י3מ כפא עישוי יפני טרענ! מהיר נות בכיסה ,תנורי בישול וכוי פלורה דנפ  73היהדה במעין? חדש מ?פ1ן  58891תי-אבינ.
טיט נוהים.
".257080תאב" אבדנבי? מעונין נפבונת בתיבה עברית,
.053-24683
פריג'ידר אטקוו » קוב למניות 23775־.053
וטיטחרר מכאבים לבית ולמקיפ פטור ממכס ,התיעצות ללא רול ,12
טיפח ,88346
טרננה ארובה השטיית במצב
צ יבידי לטלפן  ,444050שליט .תשלום 'וליום פרידמ! ,רה' הה
הינפ ביטיה הטליויויה אחרי טינ  267184נשעיה העמדה.
אמקור טאו מציין  +בימית
לרגל נפיעה תכולת דירה כולל  6א' ת"א ,טל' .50243
מיוי ,ווטשייו  ,11קוישו.
רהיטים מבשיריה כלי-נית יכו' מקדדיפ" ,הדשיפ !משומשים התיקי! ,הברת "מטון"  ,775335דרושה מכונה ימייוי '!!פוט-
למכירה ,החלפה יתיקונים — למכירה' טליויויה תדירא! טי' רות ,נמצנ תקין! ?פגות:
אפקוד ?וי אוטומטי במצב
.743565
מצג" ז במעט הוש ,223575
מעיל פרווה מינק עיע פפטי? יילייס פרידט! רה' ד.ט  6א' לריס  1400 72י"י נדנד נר  723977בשעות .15.00—17.00
ני ננא  44ט"ת.
מפת שולח! מקישט ביד ,מפת ה"א טל' .50243
גהזדמנות מקוו אטקוו פאו
למכירה טלוויזיה נרונדינג ב' קולגוע "טירה" בירוחפ טהטש
במצב מציין מלפין .532863
שילח! ל ,12-מנלנל שער חשמ -מ!5רדיפ "אמקור" הדשיט ו -טצב חדיש "? 1250י .טל'  2681*5גהוומנוח בסאות ?קייגיע ורי־
משומשים בתשלימים ההלפית,
לי ,מצלמת "פילרויד "315
נ"בוו יסוטיט ,בהצעות וצי-
למכירה פוינ' יוו  9קוב ?פנ1ת
~ השכרה טהיריט ניחיט לטשו' אי .452729
.263379
ניות יטנות בנתב או טיטונית
טי?  825333נוה-שאנז
ההליפו את תנור האפיה היש! משים סיבנות "אפקיר" הללה  27ל"י בטוח טלייזיה בוי? .057—*1319 ,057—95030
^
בחדש בל זאת בתשלומים ניהים את ירד' תל-אניב נךיהידה מפד " ,י'6ראטלוויז" ,טשרניחוב
 100טלי .223766
מאד טלפיו ,240292
סקי  ,12חויו! טיפין .243224
כ-
־מכירה (1 :מבינת הידלבר :מל!,ידיפ פשומשים
&רוו  3ולתות  253123בי! 2—1
למכירה של )דימשף המדור כעמוד «(
:כתח מועדי! פפורט ,ההעמ־ קונטפח  1300שנת  + •i 95.000 .1966בדדיה  (2מבינות מיל' אחריות ,הדלפה והשכרה
ובערבית.
לות ,םאינה והדזייה — דחי
טיליט  '4ו־ >,4לפנות דפוס מקררים ב"קירור שרף" דיונ־
 .דהיטיט פשוטשים ,עתי־ הפלפ"ח  .127פרטיפ בטקוט — ק"פ ,טלפו; .057—71852
ל,ונד
א.ש .טלפו!  258633רה' :הלח נוף  84תל־אכיב.
טי•
במחירים
בית
וחיפילי
קיפ
.2000
טלפון
מהיריפ טיניט נסי!הו עמו
פ ולקפווגן וריאנט מבהרית — 'צ־יו  20ת"א.
שכטר! מקדד-ם ־שטל"ם ל-
ביט?669919 .
 1969טלי ?72112
נילי ישואל ,ביוויט ובמייית,
תנוד בישול הדש בתשלזמיב העברה  20—25ל"י לחורש!
קונה רהיטים טשוטשים מקר?
•ענת
מצב
1968
!600
קורטינח
מקררי "אמקוד"" ,פרידמ;" !י מכונות ככיפה בטחיריפ ני־ ממור" נ; יחידה  ,26תי־אניב.
נוהים .טלפון  240292ת"א.
דיט וחיטולי בית 521002 ,בערב? כח' לדוגמא ,משעול נירית  ,22מציין הלי .05r3547
ל ,אפיה יי "קור עוז" וטלוויזיית מבירה חיט ההלפת עד  500לירית
הג -מודעות יסדיר זה בשביעי! ה־
תנור חשמלי לב ישי
חיטאי ו הטתעת השנה בסלו!
בלנ -והחלפה ,מישנים ל־דשיס  — 1הה מ .פרידמן נורדו! ?39
טלונית הכוללת :פטיו  3חדרים  +שיפוריס.
גריל :דוד השמלי  40ליטר;
טינת נוער הישראיי .מעריב ?ניער"
 ,20מעדנת
דחנניף
יניד(
אי
)מי?
.23J4M
.324627
23נ,
דיונגזף
בודפאות ושול -טלפיו .05T4672
דר — נרבע טחיד— 238530 .
אפשר ?ימטיר ב"טערינ" דהיב
טפח כפויה '!8תי
ו? ,14.00—15,00
כהזרמנ',ת פרינ'ידד ויטרינה מכונות ככיפה במחירים נו -קרייבד ג ת"א יבבי משרדי
ח! ב־ 1,150י"י נלנד טלו!  ,20דירה  72מ"ר בה' לדוגמא קוטח
בית
לעבודות
בהורה
דרושה
א' ע? עמודים למכירה או י• לטיפיל בשני ילדים בולל לינה כהזדמנות ליל אמריקאי כמעט זוית 2.80 .פטר עם קידוד מל -הים ינט בתשליטים החלטית הפרסומ ,מהיר הטידעח  1י"י
HH
H
HBBHH
.20
הנביאיט
חדש — 90,ל"י בלבד ,955301 ,מעלה לפלטיס ,כפעט הדש — .של הישנות הללה את ודדי? ,מילה.
קונה רהיטים ישניט ,עתיקיט י־ השבדה  229/37מל' ! ?057—73601מגידים .טלפי! .057—71745
טיפ טופ לוקפופ ,ענלה ,מיסד " ,מעדני בשר" אידלסי!  11ת"א .תל-אביב כדיהודה 100
חיפייי בית .טיפח  3 532861 ,662066חדריפ  72פט"ר שב' ה'
 .223766מיל אופן! בויי מנדט ?מבירה .ת.ר.
לטרקטור
פפעיל
דרוש
פרטים
י ליל !דברים שונים ,־כל תי מי,רר ויכטינגהאו! טשופש נ־ מהי! דבורה טל'
יהאד• ט לפון ,72539
 155ה1ד־השדו.1
אדון ספח כשולח שלח!
בי בארליזיריב ,5
מצב טוב  300ל"י טל' .921461
שני! ני ,באר צדה הוץ.03-938988 .
נח  +בטא1ת מבתבח  3 .251950חדריפ  84מ"ר בשכונה  .שבע
כהזדמנות מכונת בניטה אמקור מהליף — קונה — מ1נד יש-
!
טלפון .71855
בהזדמנות גדיל -למכירה ארי :כהזדמנות מקרר
"אמקור" ב' חצי אוטומטית  • .913165 ,175ראל יאידוטה גט בכמויות קט־
חדיש יפייהד לשמלית כלה ,ה' מצב טוב .טלפוו .244409
דירות  4הדדים בחכנוז ובנייה
' תקוני פשררים בי• כיטוח שנתי למכונת כביסה — נית ,והוב ליוד ניידי! » ,מיי
בדמה נניהה החל מ־ 65.000י" י.
מתאים נם לבוטיק ,עקב היםול הדור פלטה
 + 3:פפ יביקור "שירותי כל" פלו! וגווה.
מב רמטיק במצב מציין ?מנירה לפנות" :נווה באד שבע" ,פסנ' מקפלת הדפסות בעברית בבית שלין לבגדי כליה .לפנית דהה־ הייט ו"פהויים ,קנית" ,בידה.
פפ־ 'ירינו ב  47טלפי! .826148
בשבת,
נם
914001
טל.
"הוד" ,3162
מעונין  .בבולים ומטבעות יש־
טי•19.00—13.00 tnyv 87953 .
צביעה .פבהר נדו? של
ע,
057-3714
שב
באר
טל'
"
"
למכירה רדיו םטד יופוני דיא? הר"פ טשופצים .טל'  ?826282כהזדמנות מכונת בבימה "ום? ראל"ם ת.ד 173 .קדיח גיאליק
אפ ההלטת ירנוש מכונת נבי -פטיו טינ תי 2 ,הדריט ,היל
טיגגהזז" בעצב מצוין — מקי טלפו?! .727734
טת טיליפמ או הנתינת היא :מטבח ,מחש! ומרפסת ,ארונות מזכירה בבירה פעונינת בהצי אר נ י י  2 ?f 40רמקיליפ — שלמה .76
אהרן נרננר החלוץ  ,13טיפ!• קיר יפטבח םודמיקה ,פיוונ ט-עזה ט?' 14ז3־ז 05נאד־":ב?.915008 .
כהזדמנות םריו'ידד "ני בדל א? .846518
גיט  ,669822/44אהריות נפולה ,אייר .משעול טפפו!  Atח' י•
אופניי !:כמצב מבני מציי! עב
לקטריק" במצב מצו"! — טלי לרגל יציאה ?חדי מגינת בגי•
די גמא.
בל הצייד.762727 .
מהירי הוויה.
.846518
פה
3
ביש,
פוית ,יבו? 1מלא,
עוויים
ט
הזדמנות!
עי!י
פשומש
יפטיננהאו!
פריגיי"ד
נלה ניר ,גיד ,נמעט הדשה  3¥4חדדיפ 96 ,פייר שכינח כטרפ תהדש ביטוה הרכב —
ח  16תבניית כביסה 2,250 .ל"י ,הדפקת טפטיט פיםטיק — ,16
במצב מצייי! .223575
ה' ידונמא .ימפירת מידית — פנה להבדלה ,סוכנות ביטוח ,מוכרים :מערכת צלהית "י2-ו נפצב מצי י! למבירה בה! דמני
0לפ.053—22304 !1
קטיפח —י  .20צביעה וביוד.
מכונת נביטה הובר אוטומטית טל' .91705
הפלט''ח  .66ביטוח הרכב הרשי איש ,תוצרת אנגלית —  2900טלי .248813
כהזדמנות! "אמקוה קוטפקט?" .984908
ל"י; טעדנת-קפח ל־ 6איש —
במצב מצוין .בירייט גו .722482 .למכירה דיות  3הדדים ט"א וויי ייתר.
י :המינות :אוטני-ייד :מ?רד נ'נרל אלקטריק  10קוב
 630י"
מכונונ כביפה אפקוד הצי או -שכינה ב'.72945 ,
איטיטטית טצייינת! טל^ .723502 .עדיו־פלםט" טנצע"עבודות ט7
' .יטב ידה נהודמנות .924146
שקי-שינה :חנורית-הצלה
יבי
"
'
אחריות
עפ
ולינולאום
.פי.
יכ!
בחזדמנות!!  2Hבווו מצדה
ל;י רוד-אביכ" הט לד ניוד;'  29למכירה מבינת בכיפה ייני" יי
טומטי במצב מציין .534866
טל229327 .־ 03אהד י j
 .758552מבצע עבירות טפטים .כל העבו-
"ת"א קנית פרי;י ידר שאלה של איטימטית במצב מצוין "
מכונת ככיפה פרידפ! הצי איטי• ) .(39040עפ שיפוריפ טיביט.
" פרידמן  "13יעילה טייל —
דות מבוצעות ע"י מומהים המיד
פוימן גניה מיויו מחיו .טל .ל,כלת מידעיח באילת אצל מצוייניט! 735527־ 03אהה"צ יי אפו! ,בקנותד פרינ'ידר
מטית .טלי .244879
פנה מכונת ככיפה אמקיד קומפקט נ'ורנ'  31טלפו! .229860
?03-907388
טשי
402
/
9
בית
מאירי
ברוד
אלינו ההנות הוותיקה למכירת  4מצב פצי"! .730696
טלפי!  2689בכל שעות היום.
הערב:
פרינ'ידדיט,
__.
"
כהזדמנות למכירה —
מולטי? ' !1 !827001קונה מקרדיט ,משומ־ )המשך המדור כעמוד 16
פני,
פודעוה
"מעריגר^קבלת
י
*
ליט במצב מצייז ו טל446350 .
חברת נורלית פנקיננ מציעה קוטני' למכירה ,פשעי? פספו! כבאר שבע :רחוב הפלמ"ה
"
".ש משלם מהיד גב-.־ _ 061ן;82
 81ת"א.
"
פתיח פ־ 7כבקר עד  13.00ומ-
התקנת תיטוט מרכוי בדירית  27טלפיו .5567
קינה מוכר הבל מ?דר אפקוד ' 9למכירה ' 500
"פיכ"ת ברית מילת הטוצלחיח
מיוהדת
הצעה
" אוניכרפל"
ובבנינימ בבניה.
שעה  16.00עד  18.00בערב.
כיול ,עתיקות ל"' טל.730527 .
ביותר אצל נווט לילית ובבית
לקבלנית .נוריית ,העצמאות ,51
תיטול דברי הירי־
"
הרופא ,רה' פזא"ה  42ת"א,
א'טל הלילי — מרב! לפרשים אלקטוזניק־ טלוויזיות פפנתדיפ אמל,יר־ 9בפע ב מזב '':קד 810808
מל' .5212M
כמחיריפ ללא הקדים — תריס-י טלפו! .722314 ,612772
)לא בשבתות(.
— ללא הנדלה הקונה נ־ פערד במרב! דידה יפה 2 ,מודעות בבל העתונים יבמהירי שטיחים אלנכי  27מ רתף,
חינפ
הזזה מציפה  90ל"י פפ"ו
המערבת .מלטי! .2306
התקנה מלאה תדריט טר!הטיפ .03-770122
"ו LUIIIUIlll llllIlllllIIIIIIIIIillil ilHIIItllllllllllllllllini lllllllllllllllllll lllillllllllllillllllll J
פבריאר תניד +
כהזדמנות מקרר ויטרינה  3מטר למכירה מקרר אמקור  !0טל .הלוגית !כיבית  120ל"י פט
אודו ימכונת אפפרםי  2ידיית
יקבי טייי  500ייטר נפט הינט
;729946
 .מוצרי השלושה ,מפעל ותצוגה
י י
 952939דהיבות,
טרטיט :מקריח .81408
!_ מ לןרר פרידס!  13במצב מצוי! מתמדת ,הגדוד העברי  11תל
אביב טלפון !««.62
למכירה אי להחלפה מבונה י־ noע__ "5י_»8«0י;
ליאו אדפ אלנני  521498 ,23תגר
חיתיד נ"ר )נלייטינה( נמצנ פריג'ידר גרמני  12קיב  2דל-
רי הימים מכי הדנטיט ,מכירת
תריפ א.א" םנירת מרפפות ב-
"
היסול .הנהות נתלות .מהיר מחל
טוב מאיד .ריחב פ;י;  82פ"מ תות הדיש בהזדמנות
שט 1000ל"י תריסים פבל הדנטיט ,חלונות
ע"י ארגון נכימ ומקבלי גימלאות ־־
טלפון .827824
בינדשיב  30ודא
טיב
באינסמלציה?
דלתיה ,קונשטדיקצסת ננות י?
י
"
"
מלא,
י
גישראל
מפולין
לפבידה
—
אישו•
פרטי
כרמת גז מקרדי ט מםהרי יש ל־ כו  .טלפון .615124
"~
בל מטבעות הוכרו! הישראליות עשקיט וחנויות בהזמנה " נל•
ר,ריפ
ת?וני
י? תריפי פלסטיק
במהיד — .10,000.ת.ד 1364 .ת"א קור" !' ביטינפקי .725075 78
"
והחלפת תדיסיפ העין לפלסטיק
י
" " "" י " י
פיפיק » 8היכר ,מציע מבירת
למכירה מקודד/מקלט הינניט
מ לרר א פקי ר "פאד" במצב מצו.763675 -
חיפוי כל המלאי נשארי 15
יאסי  560וואט.04—932447 .
י'!  500ל"י — .759049
יפים? .וני שיפוצים ,הנחות
י
"
רני־
גדולות ,חו ופנויות לא
תנוד אפיה השכלי ניד"ם נ! למכירה פקרד בי תי ";'נראל
יות ,מבנםי גברדין במקום 75
אלקטויק" טלפיו  727965נש•
ונברשזת השמל.746434 .
—  .55שפיות פיני — 100
רגילה!! ציוד עיה ? .5—7
כהזדמנות נלתי
 .50חליטות נמקופ .100— 180
הכרת כלו אינקול מציעה
;מעט חדש; ברי? ?•>«
חו לצות בודדות —  .20טבנ־
עוט!מי• .כהזדמנות פוינ'ידו אפקיד נ -תנוד' נירלי סנקינג ?דירות,
טהמט עופות ,מהמם דיבות
מצב טוב .טלפי! .840956
טייט נידחת  ,3sנזטיק פופ
יילית ובנינים בבניה .מכירה,
מי?ק—ני
143
דיונגוף
מרקים.
קוראים
אנו
29.12.72
מיום
שלנו
המודעות
בהמשך
חדצליח .2
הרכבה ישרית .הצעת מייתרת
טל ,243200 .לפנות יאיציק.
לאלה ,אשר שמ־משפוזתם מתחיל כאותיות :פ,
)המ-יד המדור  .כעמוד  (6לקבלנים .כלן שרדית דיד המלד
פופיק פניור פיט מציע פנירח
 268065 ,1סוכנים בבל הארץ.
חיסול גי מלאי הי דף  ,'73הנ־
טייפ אוהד במצב פצי"; השפל7
ו ,להרשמה' בימים 22 ,20 ,19 ,18 :בפברואר
־־
פופ
סניור
בוטיק
לא
615142
"
לידית.
700
שוללות
"
נדויות,
חות
תגור היפופ אק ליפט •7?>7500
הרצי  ,20בית חקרנות ק"נ ?יד
 ,1973בשעות :מ־ 4עד  6.30בערב ,במשרדנו
בשבת.
דיות כפעט הדש  1300י"י טלי
מנבי?
.753884
בחולון ,שדרות ירושלים  .23עליהם להביא אתם את
כיסא תינוק חדש חיצרח חיץ
טלפי; .759380
כל המסמכים האישיים ואת האישורים על הש-
אסורדיוו איטלקי ליידי  80בס
תייכותם לאחד הקואופרטיבים היהודיים בפולין.
א 2החלטת ירניש טלןיויה פי
יסלילים לרשמקיל טל444693 .
"פט אז הכתובת היא :אהדו
מערכת טטריאוטוניחך" פטיטוו מודעות :כל העהינים מתקבלות  200ד"י פרפ לטוצא וייייס
>— ד-זייץ  — ,13טיפינינ
גררד אס.פי ,25.רמקולים טי• בחנית ספרים .מעריב" מרכ! משחרית תכלת מט' 117—158
:.ב**! .אהריית נפולה ,מחיי
"
יטלפן .03-918218
ליפט .750343
א" ,אנד.
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דירות

מכוניות ?1מכירה
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הגדול גמסומות היפימ בעיר

מכירות

דירות למכירה

נופש
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ביטוח
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ביקוש דירות
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מקררים
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בימות ובידור -

רהיטים

~ מגרשים

שונות

חקלאות

הודעות

מכוניות למכירה

)ימשו ממדור כעמוד (6
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"דירות למכירה

־ הצעות עבודה
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־ מכונות כביסה -
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ביקוש עבודה
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ביטוח

פרסומים
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תנורי חמום

וילות ובתים
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דירות מרוהטות
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הלבשה

פיצויים לט!31ת אלה,
שה"! מקרי קואופרטיבים
י הודיים בומולץ.
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 jקנה דירה ישר מ ה ק ב לן
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דירות פאר גנות  4 ,ly % ,3רודריפ
לוקסוס מלא ,חרסינה צגעוניוז ,תריסי
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פרסומים

הועד
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פרטים :ביו הטעות  7.00-4.00אחה"צ.

! | w¤s¤¤mאברהם אבדהמוב בנעים rii/1
ראשון לציון ,רחוב רוטשילד  '39טלפון ^947007
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? וזמרמ לשיתיו יזקלאי גינלאומי

ננרנז רפוא> עירוני
ממשלתי
בית החולים א**3לוב
תל־^ביב־־יפו
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"

* mmu.m *m
W*?1 —?1^—B— armmmmmmma mmuamnmmmmwm

4K»a1mmwusum

ו

| ירוש" 0־ מועמדים ן
_

_

ובצוע מעשי של דל >* >1hvדול וזיו־מות « rtvmוו-יל .ץיכיל

...

»*". .

§1

ן

ן

מעשי של  10שנים בחקלאות כולל המשק המשפחתי או הקבוצי.
 Sבעל ידיעות מעשיות ותאורטיות בגדולי שדה,
כושר חבעח בכתב ובע"פH .
H
 Iידיעת השפה הצרפתית .בעל רשיוו נהיגה.
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היחידה אחראית לתצנון
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בעל השכלה אקדמאית כחקכאות עם נסיון שכ  aשנים בנהו? מעשי

ו?

mmmm

* .

«*יי .n : nmvmn־' .v>1אר"-ץ «הול >שובים חקלאים יזואומרטיריימ

....

^

,
, ,""'- ,"?",,- ,. "- .,-,.," . "..,, ;.,,-" "-,"" ""."? ,,,",
י?- -"«----
" "־
־־־*
־ ־־־־־ ־־־

_....

. "...".""«. .

'

צוות עובדים גדול.
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™" יייי v,sMr,sי־"יייליו"ייויי"ייויזמכות על המועמדים למשימות.
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החלטות ועדת המלצה ,תוצאות ההשתלמויות וחהכשרח unuj'"3nw

עצ מאי

ו

עובדי ביקורת
בכירים

ו

דרושים

מכונות
* הנדסאי
בעל  3שגות גסיוו
-moraס תטכני
*
מנו
* מבקר איבות

ו

נא לפנות בכתב לת.ד 110.1 .ת"א

דרושה
נשיונליסטית/
פקידה

טל' 94562

תבוואן
דרוש
־
למשרד רואה־חשבון 'דרושה

מזניוה־נתמית

אפשרי גת מתחילת

לעגודה חצי-יות .13.60—*.00

תחבורת עד המפעל.
קוים.75 ,?0 ,20 :

תעש"זת illftD
ירושלים בע"בו

 Kהכישורים הדרושים :נסיון במפעל
IH
 H MWHWMHWHIMIIWIIH^WIII Mil ?IIIתעשייתי וידיעת השפות גרמנית
ו/או אנגליוג
H
המועצה הציבורית לפיתוח נתיבות

נא לפנות לפי הכתובת הנ"ל מדי יום בין
השעות  8.30—12.30לםנה"צ.

»מפע' 5חדיש
ברמת החייל

 Iלמפעל תעשייתי בדרום

BH
|I
I

H
H

I

¥' I־ Q"OIM n 'lWf l

1
ן
1

^ a'tto is
^ n'!nn

.

לכתוב :סניף "מעריב" שד' רוטשילד  33ת"א
למספר ר.5287/3/

I

1

בוגרי בי"ס מקצועי תלת־־שנתי
 9מכנית או עיבוד שבבי .רצוי נסיון מקצועי קודם של 1
I
 Iשנתיים לפחות.

 1המועמדיפ שייבחרו יקבלו:
השכר יקבע בהתאם לכשורים  * | iשכר בהתאם לכישוריהם האישיים
I
* עזרה בדיור
I
אפשרויות נרחבות לקידום מקצו'עי
לקביעת ראיון נא לפנות ־.

*
*

טלפון .02-65125/6

1

I
ן
לפחות במגמת מסגרות 1

*

| • המעונינים יפנו תון פירוט הכשרתם ונסיוגם
המקצועי לת.ד 7084 .ת"א ,ויוזמנו לראיון אישי.
ן

1

— סודיות מובטחת —

 Iדרוש מפיץ ארצי

למוצרים חדישים בענף התיירות
הכרחי נסיון קודמ בשיווק

דק געלות מזיון קוד 0גמשיי יואת חשבון

תנאינז טוגיט.
וגד 86 .תל־אביב

BS
CBSBBj

הכישורים הדרושים :השכלה בכלכלה
או מנהל עסקים ונסיון גגקורוג.
אנשי חיפה והסביבה יפנו אל:
|
ת.ד 658 .תל-אביב.

ת.ד 14 .נתיבות

wm mm m warnmmam mm
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למפעלי ה גצפע חארץ
ו

I
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דרוש »ם:

י nouvici moan
תנאים מיוחדים לאדם המתאים.
למפעל מתכת גדול בשדיו

@
@

@®מנהו השם נש®

"" """"י ™יי!™ ""!"".חמי .מיל יסיוו!טזכשרת מדריכים וחקלאים בגידול

"™ .יי»«• .nHiiiinS •uiim ™.־»• -ייויוו ויו'.

I

? באם יש לד השכלה מיכונית; באם את ?
!  Uמוכנה לתקופת הכשרה של שנה בזמנך M

ו 1א .בעל כושר ארגון וניהול צוות עובדים
המונה כ־ 30עובדים העוסקים בהוצאה
1
לאור ודפוס.
Eg
| ב נעל ידע ונסיון בהפעלת מכונות דפוס,
imnf
המכונווג
ואחזקת
אור
העתקות
,
שכפול
ו H
#
| ג .בעל ידע תסיון בניהול תקציבי.
#
 1ד .בעל כושר מו"מ עם ספקים.
 1ח .בעל ידע באנגלית טכנית ומינוח טכני.
 Sו .ידיעת השפה העברית — רצוי מינוח
ו1
תעופתי.
 Iמקום העבודה באזור הצפון.
@ ^ גסיון בתעשיה
 Sן תנאי השכר ייקבעו בהתאם לכישורים.
™
 ifידיעת השפה האנגלית
^
 1בהצעווג יש לפנות לד«.נ.2229 .
 Aנא לפנות בכתב לוגד 2789 .ת"א ®
*י בצרוף קורות חיים ונסיון בעבודהA .
i
לחגרה תעשייתית גדולה
סודיות מובטחת.
@

..... _ .
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ח3שירויית חדרושזמ :בעל נסיון של מספר שנים
בעיבוד חומרים פלסטיים
מכרז מספר J0/73
מועמדים מתאימים מתבקשים לפנות בכתב,
פירוט
חיים,
בצרוף קורות
ההשכלה והנסיון
המעשי ליחידת המממן ,מוסד חטמיון למחקר
יי"-ייי
יייי
יייי"
"יייי•
ומייייי' "י"יי
"'"י

ל3»3על תעשיתי
^
• גמרבז האי?
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ן ליצוה^ל דרוש

,
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הטשוריט מדרשיט:
משכלה של  18שמת לימוד לפחות.
נטטת לעבוד במשמרות.

כמעבדה יטכטלוגיח
של חומריש פלפטייב

-

בעל השמח אקדמאית:חקבאית''נס נסיון שדיון שנים בתכנון התיישבות

ההדרכה לרכישת המקצוע על זזשבון המפעל.
מובטחת לך משכורת בתקועת ההדרכה.
לאחר תקופת ההדרכה תנאי שכר פוכיפ
ואפשרויות קידומ.

I
1
1
1

 mהמעוגינוס יפנו בכתב אל :ת.ד 10056 .היפה.

הכשירויות הדדישומ :בוגר)ת( קורס שרטוט
ותכנון חלקי מכונות במדור ללימודי חוץ או
בעל)ת( רקע דומה.
ו
דרוש נסיון מקצועי של  3שנים לפחות.
 Iמכרז מספר .25/73

 Mן
דרגה ב'—א' אקדמאים
m
ו
I
 nvmi tn>mהמשטחתי בהיסו* ארצי .תאום «ם רשויומ ?מסומיות
חמועמדי 0י»ו  a«saל.>1ד' 7181 .יישליט
I
I
I
I.
ו

יי"ייייי* *יי' *'יי — 28
"«

מידיע על מגשרות הפנויות הבאות— :
»3ע3דה לתהליכי עיכוד

S

'" n1v3n .ו"" j iij iju

« 1u

מפעיל מתקני ייצור

 1מוסד צבודי מחפש 3ירושליI 0

ו/או האנגלית .בעכ רשיון נהיגה.

 "-""",־־

2מד גו!3צ!ע •wmn

בפדטיפ נא לפנות אל משרד האחות הראשית .
\ בבית הזזולים איכלוב רח' וייצמן  6ת"א
I
| 9 gpS ^M WB& ESSES® Effii WBiSi Kבשעות לסני הצהרים.

י"ל רזשו-לדז תיכונית חקלאית עם נסיוו של נ 1שנים רהדרי־ה מטשיוז

־־

א .אחיות מוסמכות ליחידת טיפול
נמרץ בחולי לב,
 Aאחיות מוסמכות לקורס ביחידה
הנ"ל.
ג .אחיות חדרי ניתוח.
ד .אחיות מוסמכות ומעשיות לעבודה
במחלקות השתות בבית החולים.
לכל המשרות שצויינו לעיל תתקבלנה
אחיות גם למשרות חלקיווג

§

מאור המשימה :אחראי על ההדרכה החקלאית בפרויקטים השונים.

if
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ו

ןגידוגי ירקות וגידוכי שדח .1געכ .כושר הדרכת בירקות וגידולי שדה

if

ן

דרושות

לתקופת שרות בחו"ל לפחות שנתיים עם אפשרות הארכה

T"?"".

בנהעיףד

בהצעות רציניות נא לפנות לת.ד 2278 .ירושלים
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למושג
למ&על תעש»»ת»
1
כ&ד יהושע I
1
באזור חדרה
I
דרושים
| |(Mנציגות שרות המדינה
 ,1 Bמכונאי
8
1
דרוש
I
עצמאי
למוסך
? ,עובד
I
! כישוריו:
מדינה
מודיעה וגל מכד!  'snapמק/נ/7נ
 ,3שרקטוריסש  41התמצאות ברישומת טכנית ואפ* I
למגתחי שיטות למחשבים אלקטרוניים
I
| סנאימ.
I
על המעוניניס לפנות  if Iנסיון בעבודת מחסן.
במדמ למ"'מן משרדי »? במשרד 1mm
בכתב
יהושע .למזכירות כפר  *1ידיעת השפה העברית .ידיעת שפות I
18
גרמנית ו/או אנגלית — יתרון.

מהשאי טכני ן

ן
|* -לבוגרי קורס מפייט בצה"ל — I
 8למפעל חדיש גת"א I
י
*
דרוש

! המועמדים מתבקשים לפנות בכתב
!
 .מסגר כליט I . ,לת.ד 1049 .ת"א ,עמר " מחסנאי"I ,
 mבציון קורות חיים ,נסיון והכשרהI .
 jכרסומן משחזן|

בוגר במקצועות:
מדעי החברה ,מדעי השבע ,מממשמןה או הנדסת
המרכז למיכון משרדי מציע לך עבודה מעניינת בשטח של

 ,תנאיס
|

טלפון .778121

ניונון! שינוות
למחשבים אלקטרוניים

?»»ידד ינו יד

בירושלים

m

" לל.שכה המרכזית? ?לסמטיםטיקה P

בעלת נסיון
לחצי משרה
בדבר גרטים נא לפנות
העברית )דיבור ,קריאה,
| בילה .ידיעת השפה
לטל-» 224161 .ם
|
|
ן

המועמדים שיבחרו יעברו קורסים מרוכזים למנהחי־שיטות.

m

^mm mm g^i

?ומאן

למסיימי הקורס בהצלחה מובטחת עבודה מעניינת במערכים ממשלתיים
זצבוריים רבי היקן<,

M

ן

דרושה

דרגומ המשרות; ג—ג או ד—ג של דירוג האקדמאים,

8

טובים .

מקונו העבודה :ירושלים או תליאביב.
 #הגשת בקשות בנציבות שירות המדינה :בירושלים )בקריה — דרך
רופין( ,בתל-אביב )בקריה — רח' ה'  ,(5בחיפה )בבית הממשלה(,
או בבאר שבע )מינהל המחוז ,דרך הנשיאים(.
 #מידע מסף וטפסי התחייבות ניתן לקבל גם במרכז למיכון משרדי
בקריה רוממה ירושלים )ת.ד 13016 .־~ טלפון  (02/525111ובתל־
אביב רחוב יהודה הימית ) 33טלפון .(03/828181
 #המועד האחרון להגשת הבקשות — *"ט באדר א' משל"ג).(2S.2J3

M
בתיבה( הכרחית.
זמני העגויה :בכל ימי השבוע בשעות H
לפנה"צ ,אחה"צ או הער3
התשלוס :לפי שעות העבודה,
H
חמעונייניפ יפנו ללשכה המרכזית לסטטיסימ
פיניגא
טיקה בתל אביב ,שדרות שאול המלך |
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לעבודות פתוח ומיה של מעגלים ומערכות.
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 Iמשרד ראשי :שדרות יוששילד נ 4תל־אגיג 1I H
 Aמקום העבודה גראשל"צ  .31 Lץונוחיד!
 1מועמדים מתבקשים לפנות בכתב ל•™ 1310 .41
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)רצוי מחסנאי פקיד טכני לשעבח
בעלי ידע בסיסי בעבודת אפסנאות.
 #המעוגיגים מתבקשיפ לפנות בכתב יד לד.צ25034 .
ולצרף פרוט תולדות חיים ,כתובת ומסמר טלפון.

ס ו דיו ת מ ו ב ט ח ת

?

?"??

%

_

&־מ /קן In!II
SUOB ffff B9mB8E0# GBBBB3BB

MSB

דרושיט
||

שרומי מיו־ע ישדאלייטגע"מ i
0
e
0
©
©

I

© I
9 m
© m
@ m
© J|j
® ffl

 1 iiiiTmw-iTMmiTrmnffiiווו ו י jri
Miiiiiiiiiir iiiTinr
!!!? miii ii iiii aii BiiiniiiniiimMiiin MIII IIIIIII 1I> '1IW1 IMI IIMIIIIMHH

wiain arvxan

I
אנו מחפשיש:
מנהל שיווה לחברו! גדולה — I
להדל )אככלימ(.
I
מנהל שיוו? לחברה מסחרית — >
לחדל )אנגלית  +נרגמית(.
חשב ןןוגצרן פרטי — גפיון דג.
מנהל מ»תדי  -למפעל גדול.
מנהל טכני -־ למ6על ,איזור ו

תדעיע

מערס ראשי — ל?5וצת מפעליפ.
מנהל ייצור ~ חפרה בד«ן8ה.
»!52ר פניב — להכרת השמעות| .
מנהל אחמןה — הברה .nsprra
ra
פ?יד ראשי — לחברה גדולה.
II
מזכירת חגרנו זרח — עברית ff lk
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 11מועמדים מתבקשים לגונות בכתב II
|
§ בצרוף קורות היים ונשיון מקצועיים§1
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 mלת.ד 39011 .מל-אבי^
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המהלקון לנוער וההלוץ
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לעבודת הדרכה במסגרת מפעלי הקיץ ן
1
של מהלקתנו
9
מאור t vpotin
— עבודח חינוכית רצופח למשך ז?— 6שבועות ן
גתקופח שכין יוני—ספטמבר  1973הכוללת §
סיורים ,שיולים ,וסמינרים חינוכיים ברחבי |
«ארץ•
ן
— על חמדרין לחיות צמוד לקבוצתו במשך בל ן
I
0יעות חיממת — לינח וכלכלת במקום.
8
9»9ו>וי 8דרישי&ו
— ידיעת אחת השפות :אנגלית ,צרפתית ,גרמי ן
»ית ,תורנית,
)חדשה(.
יוונית
|
1
— לאחר שירות בצה"ל.
I
— וסיון בעבודת חינוכית עם נוער.
?(מעונינים מתבקשים לפנות גגתב למחלקח לנוער|
זחחלוץ ,אגף מפעלים קצרים ,ת.ד 92 .ירושליםI .
»טינר וומת בתנאי פנימית יתקיים בירושלים9 .
 Iממוממיפ חמעוניגים בעמדת יפנו לשרית התו;• I
1
»וקת לסטודנטים.
| עדיפות תיגתו למדריכים אשר יצטיינו בעבודתם I
ויוגיגו »ועמדותם להדרכת במחנות קיץ לנוער 8
יחויי שיתקיימו גארצות חברית ובאירופת I
».197* x»p
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מועמדים מתאימים יפנו אישית למשרדי
החברה בת"א הקריה ,רח' ט' )מול קול
ישראל( בימים א' ב' ד' ה' מצויירים I
בפנקס מלואים ' ותעודת שחרור מצה"לI .
גוועמרימ שיבחרו ידרשו להוזיישנ 5אילוג I

לפרטים :המועמדים יפנו אישית למזכירות משרו־י החברח בת"א — הקריח רח' טי
מס' ) 2מול .קול ישראל( טל 255451 .בכל יום ד' ביו השעות  9—11בבוקר.
 16.00—18.60אחה"צ ,או למח' כח־אדם בתמנע וכן ליועצי התעסוקה ברחבי הארץ.
יש להביא פנקס מלואים ,תעודת שחרור ותעודת זהות.

;

ןן
ןן  4רקע הנדסי בתעשייה הכרחי'2
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להברת י.ב.מ.
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 11נמחלקה למיזוג אויר

דדושי נו
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מרום קוד בע"מ
J
הברה להנדסת קירור ומזוג אויר m
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לחברה ציבורית בתל־אב*ב
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רצוי נסית מכירות בענף המכוניות ,ידיעת
שפות עברית ואנגלית לפחות ,רצוי רקע טכני.
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אינם? מכירות

 11עףיפיפ בעלי גפיון של  3שנים 11
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לפחות בעבודת ?כלנית כארץ ןן
 IIי ממעלניניפ מתבקשיפ לפנות
if
בציון פרטים מלאים לת.ד1969 .
תל־אביב ,עבור מיזוג אויר.
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 ifלעמדו! באפסנאות ,בית מלאכת מפני 1
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 Bלפנות טלפונית ,787131 ,782141

I
אל מח' I

 9נח־אדם ,רח' מבצע קדש  ,48בני־ברק ? 51203

לחברת ארצית להפצת
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רק!" אוור"ם
צעירים ובעלי רכב ,בעלי יוזמה
וכשרון מכירה; בכל אזורי הארץ.

חשקעח — 3,000.ל"י .ערבויות — 3,000.ל"י.
אפשרות לרווחים טובים לאנשים המתאימים.
לפנות לת.ד 729 .תל־אביב ,עבור מספר .35

לצעירים ובעלי רכב ,בעלי יוזמה
וכשרון מכירה —

חגרה ארצית להפצה
מח8שת סוכנים גבל הארץ
מ»קעוו — 750.ל"ז וערבייות — 1,500ל"י.
אפשרות לרווחים טובים לאנשים המתאימים.
לפנות ת.ד 729 .תל-אביב ,עמר מספר ».3

;** 4z/^'w£מפעלי צביעה .הדפסה
ואשפרת בדים עדיניש
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 1לחברת  nm2גדולה I
בי רושלים
I

מועמדות כעלות נסיון וידיעה בשפה האנגלית
בנוסף לעברית מתבקשות לפנות בכתב לת.ד.
 23048ת"א למס' .65
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העונים על הדרישות י יפנו אל:
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§| " אלבן" ,הברת רכוש והשקעות בע"מ
I
טלפון ) 56264/5בין (8—3
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תנאי שכר טובים
עפ אפשרות להתקדמות
אהרי *בא עד גיל 40

דרושים
* עובדים לא מקצועיים
)הכשרה במפעל(
עובדים מנוסים למח' הדפסה
*

[ 11

בעלת שליטה בשתי השפות,
לשעות אחה''צ.

לנגב קרמיקה בירוחם

I
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 1jלפנות בכתב־יד בצרון* קורות חיים ?
?Iלת.ד 2045 .ירושלים ,למספר 1.636

לפנות :ירקון פל8טי5ן כע"מ
 .על 779171 .תל-אביב

דרו ש"ע. ;:

 .! .מנהל" ועוזו!

בעלי נסיון בניה ול בייצור %—3
שנים ,עדיף טמאי ייצור.
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בעל רשיון ,,מוסמך' ,נסיון של 5
שנים ונסיון באחזקת מערכות כח
ופקוד בתעשיה.
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עובדים מנוסים למח' צביעה
* עובדי ממתחה
*
* מסגרים

לעבודה במשמרות
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לחברת מזון ידועה
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נא לפנות בכתב
לת.ד 288 .חיפה 31000
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לפנות בכתב לת.ד 7 .ירוהס.
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ל^הו"'ל דדווו^ת W

סטודנטים דת»בו
|
זז1יכי תמעת מעד דתית
המתכוננים ללמוד בהו'יל והמעונינים
בעבודה הלקית בנוער בקהילות'
יפנו בצרוף תולדות חיים אל .ת.ד• 591
בני-ברק

 if jבעל רשיון נהיגה ונסיון של שלש
I
שנים.
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לעבודה .קבועה בתנאים טובים

עם רכב בעל נפח
לאזורים :תל-אביב ,נתניה,
באר-שבע ,גדרה ורהובות.
נא לפנות לת.ד 33157 .תל־אביב,
עבור מס.663 .

 * Iבעל נסיון וידע בהשוב כמויות
I
והגשת השמנית

ו

*

ו
I

לביצוע ,פיקוח ותאום
עבודות גניה
בתל־אביב ובירושלים

הפועוניניפ מת בקשיע לפנות אישית לםניפנו
בחיפה למודיעין ברה' יפו  ,145בשעות
העבודה•

העבודה בי 2משמרות
« )משמרת שניה עד שעה (18.30
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לחברת

^

בדבר פרסים• נא לפנות ל.ד.צH 2129 .

I

דרושים

|

מכונאי דבב
א! מכונאי דיזל 1
ו

תנאי שכר ותנאי עבודה מאוימים.

I

לפנות ביו השעות  13.00—08.00ל"כדק" מוסך
 Iלתיקוו מכוניות בע"מ רח' גיסיו קרית־אריח ן
I
פ"ת .טל.910621 ,910528 :
ן

למהלקה לעיבוד שבבי בתל־אביב

דדוש"בו וורדים

מקצועיים
בוגרי בתי<'ס י
לאחר שרות צבאי
טלפון  820171 :בשעות העבודה

?
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כשנוסי "מעריב'; לפנ* עשרים יחמש שנח ,נפתח פרק חדש
בתולדות חעתונות העברית בארץ ישראל .לא היה כדבר הזרז בכל ימי
הופעתם של עתונים בארץ ,שתקום מערכת שלמה עול עתרו ,ו)ביע
אי־אמון לבעל העתוו ותצא ליילד לח*טאוו משלת :עת וו של
עתונאיס, ,ולא של
מוי'ל ,של בעל הון ,או של מפלגה.
אל אותה קבוצה של
י עתונ^יסי נילוותה חבורה -של אנשי דפוס
ואנשי מינהלה והפצה* צוות 'ץלם :של עובדי עתון,
שהביא עמו את" כל
היידע ,כל הכשרונות; בל המסירות .הדרושים כדי לייסד ;ולקיים עתון
חדש ,ורק דבר אחי חסר־־־־ אי* האמצעים :וזכסף» הנייר ,בית
הדפוס.

י

 .י?  . .?. ' ',;- ,־ ": .:י.,':

י
י
ו והארץ היתה תוהו וגוח* &\לטון המנדט הגיע לפשיטת .רגל
גמורה ,ובהתמוטטו ביקש לק»ד תחת עייו כל סיכוי לכינון עצמאות
יהודית .הארץ חיתה במצב של :רעידת אדמה מתמדת .םדרי השלטוו
— הפוכים חיו על פיהם ן משרדי ממשלח הלכו ונתחסלו; ומת• שנותר
מן הממשלה> השרידים האחרונים של הביורוקראטיה ואוקופצירז'יירק
מטרת אחת היתה לנגד עיניהם :־להצר את צעדי ,היהודים ,י -לפגוע
ביכלתס להתארגן ולהתגונן ,לנקוסיאת נקמת:הפגיעות שנפגעו מומדות
המנדט וחייליו נ*ידי תנועותחמרי היהודיות^:
; , . :־? . .?.-
כל הארץ ־— חזית היתה: ,וכל הדרכים  --זירות קרבות־ ,ובכל
י
עיר גדולה מערי הארץ התפתלו קווי החזית בסמצואות נבממיים ,וכל
בית גבוה היה עמדת צלפים ,וכל רחוב יחשוף היה לכדורי מווו־נ ,וכל
מכונית שבדרך היתה מטרה ליריות.
בתוך ההווי הזה של מוה לתאומי ושיבוש ארחות החיים עשת
"מעריב" את צעדיו הראשונים  •,ובאורח מופלא הרגיש הישוב הלוחם,
השותת דם ,שזה עתונו שלו ,מקור .עידודו ,מאמץ שריריו! מנחם אבליו,
טפיה תקוותו :הגדולה .היה כאן' עניו של אהבהלממבט"ראעווו :מגליון

מ?ופר אחד גמר חיה שזה עתון העוגה על צורך ,והוא מדבר בלשון
חמובןו* לקוראיווהנכנסת אל לבותיחם.
"מעריב" היה אז — #ליבד .חעתון קם מפני שהעתונאי חראשון
בצןעלח בארץ הלוחמת זקוק חיח^לבימה מעולו ,ובל מי שזכה לעבוד
במחיצתו מולו וזיח לעזוב למענו בל משרה בטוחה וללכת אחריו לכל
העתון .נהקיים ממני שהארץ המתבוססת בדמיח רצתה לשמוע
מקום.
את קולר של ^רליבך .,,כי רק הוא .ידע להסביר לה .את טעם סבלותיה
ואת משמעות 1קרבנותי־ה ולהצביע על האור הגדול המאיר בקצת דרך
יסוריה . ' ' ';?:.־' ' ? ?:
"  .באותם .ימים ישל דם ואש לא נתן איש את הדעת על הצורך
לרשןם את קור\ת*ו של מעריב"; עכשיו ;,שמלאו לו כ"ה ,מתברר מה
קשה לכתוב את סיפור "
העוץון בראשיתו .איש לא רשם אז פרוטוקולים,
איש לא כתב יומן פרטי ,איש לא שמר על בל אותם פתקים קטנים
שבהכז נעשית היסשוריח.
אבל נותרו — חזכרונווגוגליון -חגיגי זח של "מעריב" מנסה
ממץיה .הוא.מדובב את המייסדים ,על .מנת
להציל אוג חזכרונות האלה
לצרף .מסיפוריהם תמונה של ימיים שחלפו ושל הרפתקה עתונאית
נועזת; ש 1>6היה לה תקדים ולא נשנה עוד כמוה.
וניד כדיי העלאת זכר הימים החם של ראשית  1948נתבלטח
מחדש דמותו המזהירה של ד"ר עזריאל קרליבך במלוא אונה וקסמה.
הוא היה-חוגה הרעיון ומעצב הצורה ,קובע הכללים ומתווה הדרך.
סמוך ליום הולדתו השמיני של מעריב" נפטר לעולמו ,ועל שולחנו י-
"
עבודות שלא .הביא לידי סיום ,אידיאות
שפע -של רעיונות ,טיוטות,
שלא ניסח >!ד גמירא.
בדפים אלה תובא מקצת מן המקצת מן העזבון הזה — דפים
שלא ראו אור מעולם ,והם מעידים על תעוזת מחשבתו ועל עצמת
כשרונו. .־ ..
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בתב :דב גולדשטיין
לאכת העתון מטבעת קיקיונית היא ,ועצם ברייתה — לשעה
 ^.ולשיבהה ,אבל לפחות אהת בשנה ,חובה להעצר ולהשקיף
 w^%אהודה וקדימה .אנשים ,שהביאו בשנת אהת זו כשמונה
I M
§  • ^ fמיליונות גליונות פרי רוחם ועמלם לבתיהם של ישראל ,קבו־
»נת עתונאיס שזכתה ואמרה את דברת יוס־יום באוזני כל אדם רביעי
ביישוב ,למין חללה של השעה הגדולה ביותר בתולדות העם _ מן הדין
שאתת בשנה יתמ את דעתם על כל שבעים הפנים של מעשה־ידיהם".
בלבבות היתה ,איפוא ,המועקה .שמחת
כלל היה נקוט בידי מייסדו ועורכו
הראשון של מעריב' /ד"ר עזריאל היצירה ,שאי־אפשר לתאר בלעדיה מלא-
קרליבך ז"ל" ,
שאין ההווה בידיו אלא כה עתונאית מוצלחת ,נמהלה בצער ובי
עמדת־הסתכלות ,שמשקיפים ממנה ל־ חששות .תביעות שהוגשו על־ידי חבורת
אחור ולפנים ,לומדים את לקהיו של ה־ העתונאים למוזס ,לא זכו לעתים כלל ל-
עבד וטווים את התוכניות של העתיד .השיבה :עיתון חדש בצורתו ביקשו ה־
עמדה זו של ההווה — חשיבות עצומה עתונאים ליצור .לא די להם בשני עמו-
יש בת .לעתים נשרפים על מזבחה ,ל -דים ,דף אחד ,שלא תואר לו ולא הדר.
עתים ,כבמקרהו של ד"ר קרליבך ,גק־ אפילו מידותיו לא היו שוות ויד המקרה
ראים בגללה לישיבה־של־מעלה באמצע שולטת בו :פעם ארוך וצר ,פעם קצר
מעשה־היצירה .אבל מן העמדה הזאת ורחב — הכל לפי הנייר המצוי בשוק.
אל הרצון הבסיסי לשפר צורה ותוכן
הובר ,היא להסתכל לפנים ולאהוד —
נתווסף באותם ימים של סוף  1947גם
וללמוד.
הקטע המצוטט בפתח־הדברים הופיע גורם נוסף ,חיצוני :השמועה סיפרה ,כי
הארץ" מתכוון להוציא לאור עתון ערב
בספר ,שכתב ד"ר קרליבך על שנתו ה-
ראשונה של מעריב" .מדי שנה ,מן ה־ "חדש ,מהודר במתכונתו לפי מושגי ה-
"
הראשונות ,נהג לכתוב ספר ימים ההם ,בהיר־דפוס ,מעומד כהלכה ו-
שנים
כזד — .לעובדי המפעל בלכד .מגה שם אנשיו טורחים לשכור עתונאים ועורכים
הישגים .הוכיח את חבריו ואת עצמו על מוכשרים ,שהמלאכה נהירה להם .נתגנב
מחדלים ומשגים .הסתכל לפנים ולאחור• חשש ללב :אם אמנם תצלה המלאכה
בהרכנת־ראש נטלתי על עצמי לכתוב בידי הארץ" תוכה ידיעות אחרונות"
שוק־על־ידך .מוזס "
"
המנוח ,שמחייתו אי*
את סיפור ייסודו של מעריב'' ,עם מלאות
לו  25שנה .מתמעט "מפגי דמות־הענקים נד .על העתון בלבד ,לא יהסס לסגור את
של המייסד להעלרך הראשון — אני מבקש עיתונו ,לחבורת העיתונאים מה יהיה
להסתכל  25שנים לאחור .כדי לאכלס עליה ן
העתונאים הגישו תוכניות .מוזס פטרן
את החוליות שוחחתי עם ששה חברים,
ממייסדי העתון ,שידם היתד .שלובה ב -בלא־כלום .אצל העתונאים נצטברה מרי־
ידיו .של ד"ד קרליבך :אריה דיסנצ'יק ,רות בלבבות — מוזס חי לו בעולמו,
עורכו .הנוכחי של מעריב"  .,שלום שרוי בטוב.
ביטוי חביב היה שגור על לשונו של
רוזנפלד ,שמואל שניצר" לדת־ גלעדי ,מד
עורכי העתון היום ,ד"ר דוד לאזר ואורי מוזס המנלמ; "קונקשנם" ,קשרים ב-
קיסרי ,שפרשו לגימלאוח .י
שפתנו .מן הסתם לא נתכוון לעשות בו
השנים נגסו בזכרון: ? ,טשטשו פרטים .שימוש לרעה ,אלא כך האמין :מתון
אותם מאורעות מלכתחילה נצטיירו ב־ סולל לו אח דרכו לא רק •אל לבבות
צורמ שונה כעיני מסתכלים שונים; כל הקוראים ובאמצעותם .עליו לפרסם ,או
שכן משעבר עליהם חצי יובל שנים .יש למנוע פירםום ,מתוך התחשבות ברשת
כאן איפוא ,לגבי פרטים מסויימים ,גרס־ מסועפת של שיקולי טובתו המסחרית
אות גוגדות שאין אני בא להכריע ביניהן .ועניינו של ה בוס" .עתונאים שכירים,
אפשר שהסודיות שאפסה את מעשיהם ראוי להם "
לעסוק במלאכתם השוטפת.
של אגשים רבים באותם ימים של ,תחילת את המדיניות — קובע בעל־הבית ,וכך
 ,1948הטביעה את חותמה גם על מייסדי היה מוזס ז"ל נקלע אל שולחן החדשות
העתון העברי הראשון השייך לעובדיו .בעיצומה של העשייה ,ועפרוגו נטוי :כאן
רוזנפלד ,שניצר ,גלעדי ,לאזר וקיסרי מוסיף ,כאן גורע ,שם משנה את הכו*
היו חברי מערכת ..ידיעות אחרונות" .תרת ,עושה כבתוך שלו .ונפש העתונאיפ
יחד עם ד"ר קרליבך ,שהיה עורך — מסורפדת .חלק ונחלה ברווחי העתון
העתון .כאשר החלה להתרקם תוכני־ לא ביקשו להם .שותפות בבעלות—שרוי
תם להקים עתון חדש ,עתון של בשורה לו למוזס ,ששומר על נכסיו .אבל כאן,
חדשה ,שעובדיו הם בעליו ,ששיקוליו ליד עמודיו של העתון ,ליד מעשה־
אינם כפופים לשום שיקול זולת זה ה־ היצירה ,המתחדש בוקר־בוקר ,יום אחרי
עתונאי ,שאין עליו מרות אלא המשמעת יום ,שנה אחרי שנה ,ואף־על־פי־כן כרוך
העצמית של מחולליו — גורו על עצמם עמו תמיד מתח של חווייה ושל התרג--
גזיוד .קפדנית :סודיות מוחלטת .בכל שות — כאן אין ההתערבות נסבלת.
מקום שנפגשו — בביתו של ד"ד קרליבך ,כאן — מקדש ־מעט ,שרק אנשי מקצוע
או בחדריהם האחוריים של בתי קפה ו -מותרים בכניסה ורק עפרונותיהם דשאיה
בתי מלון ,היתד ' .הסודיות הזאת מלווה להוסיף ולגרוע.
והמרירות — נאספת ,מצטברת ב-
אותם .ספק אם אפשר לקיים היום דיון
סודי כזה ,שאף רמז קל שבקלים ממנו לבבות ,מוצאת לה פורקן בשיחות שבין
איננו דולף החוצה ,במסגרות ,שחובת העתונאים .עתה ,אינה צריכת אלא דחיפה
הסודיות ,החלה עליהן ,אינה פחותה מזו ,אחרונה ,עוד מניע אחד ,שהכוס תשתפך
המוטלת על מייסדיו של עתון חדש.
על גדותיה .שמואל שניצר סבור — ועוד
טעמים אחדים היו לסודיות הזאת ב־ אחדים מן המייסדים תמימי־דעיפ עמו —
"פגישות המחתרתיות" .ראש וראשון כי דיוני האו"ם בלייק־סכםס על חלוקת
להם :חשוב היה ,שלא יגונב דבר ל -ארץ־ישדאל והקמת מדינה יהודית ,סיפקו
אוזני בעליו של "ידיעות אחרונות" ,את המניע הזה.
יהודה מחם ז"ל.
קרליבך נסע אל הדיונים האלה ,לתאר
אף־על־פי שפרשו מעתונו ורקמו נגדו את המתרחש ליד ערישתה של מדינת
צעדים ,שמן הסתם לא ערבו לו — שמו --היהודים .בלהט ,בכשרון הנדיר שלו,
רד .לו ליהודה מוזם ז"ל ,פינה אוהדת תיאר את הדברים .אף חידוש חידש :היה
בלבותיהם של הפורשים :איש שורשי משגר את כתבותיו במברקים דחופים,
היה ,שפעליו רבים .אחד מראשי העתון שהיו מתפרסמים בו ביום .כל העתוניפ
דהיום סיפר לי ,כי בצד היסוסים אחרים האתרים בארץ־ישראל היו מלקטים רק
שהיו אז בלבו ,אם טוב ודאוי מעשה־ כעבור יומיים־שלושה מן השיריים .אולפ
הפרישה וייסוד העתון החדש ,לא נעדר כך העלה עליו קרליבר את זעמו של
גם החשש ,שמא אין יהודה מחס ז"ל מוזס" :זה יקר ,זעק בעל דיעתון ,מי
ראוי ,שכד ינהגו בו.
יכול לשאת בהוצאות של מאה לירות
אולם מעלותיו של האיש לא עמדו לו ליום  — "!1ושלח הוראה לקרליבך לח־
ליצור שותפות של עשייה עם "חבורת דול מה" ביזבח" המשווע הזד" קרליבך
המורדים" .מה רוחם שלהם ביקשה לפרוש התעלם .השעה היתד .גדולה מדי .אייפ,
כגפיים ,להמריא ,לחדש חידושים ,לצקת שאם לא ינהגו כרצונו ,יחדל לכתוב
תכנים חדשים בקנקן מחודש ,לשנות בכלל .סופי של מוזס שנתרצה8V1R ,
מהות וצורה — הוא ,בעל העתון ,די קרליבך שחזר לארץ לאחר שנתקבלה
היה לו במצוי .ממילא לא היו כל ביציו חהחלטה על החלוקה ,לא היה כבר
מונחות בסל אחד .היו לו גם עיסוקים קרליבך שנסע לשם! בעצמותיו בערה
אחרים ומקורות לרווחים .ואם בשביל האש להעמיד את העתונאים ברשות מ*
קדליבד זהבזרתז ד,יז זמתוז והמלאכה מם ,אדונים לגודלם.
העתונאית חזות הכל ,ששרויים עמה ו־
אדונים לגורלם — זה היה חוט השני.
שוריפ אתה ומתכשמים מנינוחה — שנשתזר בכל "שיחות־המחתדת" של מ־
בשביל מחם המנוח לא היה העתון אלא
כאשר
מורדים".
שיחות הארעי גתמסדו
"
עיסוק אחד מתור רבים.
ולבשו אופי של תיכנון רציני בדבר פרי־
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שה מ ידיעות אחרונות" והקמת העחון
החדש",נפלו דבריו של קרליבך על קרקע
בשלה :הכל הרגישו במחנק ,הכפוי להם.
הכל יקדו באש הזאת ,של חופש ,של
עצמאות ,של נהיה אדונים לגורלנו".
אפשר שהאש "
הזאת נתפרנסה גם מאופייה
של "תקופה :גפ היהודים נלחמו אז על
הרותם ומדינת ישראל כבר התייצבה
בפתח ,זבת־דם ,אבל קרובה לעצמאותה.
היה להט גדול בנפשם של ה"מורדים".
היתד .אמונה ביכולת האישית .אבל גם
ספקות לא חסרו :קל לומר :געמוד ב-
רשות עצמנו ,אבל איך ? בלי פרוטה ב-
כים ז! בלי נייר י כלי רשיון משל־
טונות המנדאט ? ואס המעשר .לא יצלח ?
ואם לא יווצרו מקורות מימון עצמאיים,
מתפוצתו של העתון ז שם ,ב ידיעות
אחרונות" ,על אף המצוקות" ,
המשכורת
משתלמת בזמן ואפשר לפרנס את המש־
סחה ,ומה אם הענף החדש הזה יכרע
תחת העומס ,מניין תבוא ישועתם של
חעתונאים ז
הנה ,כלשונו של קרליבך בסיכום שנת
חייו הראשונה של מעריב" :אילו ידענו
מראש את הקשיים "האורבים "לנו — אפ-
שר והיינו נרתעים .ולעתים ,כאשר נמ-
צאנו באמצע הדרך ,במעלה ההר ,לכוחו־
תינו כלים ,נדמה היה לנו ,שרק מתור
קלות־דעת יתרה התחלנו להעפיל .עתה,
שהגענו לרמה ,אנו מביטים אחורה ו-
מברכים את קלות־הדעת שהדיחה או-
תנו''...
זעוד :מחזך כך אפשר להעריך 1בז־
נה את כל" הצלחות השנה הראשונה ה-
זאת ,רק מתוך השוואה לכשלוגות ,שלפי
כל חוקי ההגיון ,היינו צ ר יכ י ם )ההד-
גשה במקור — ד.ג (.להכשל; ואת הרמה,
אשר אליה הגענו ,אפשר למדוד רק לפי
התהום ,שהיתר' פעורה מתחתינו...
העתון נוצר בנסיבות העוינות ביותר.
הוא" נולד בשעת תוהו־ובוהו ומצור ו־
שיבוש־דרכים והתפוררות כל ארגון ו־
ניתוק טלפונים וחשמל והרעשות ובלו־
קאדה וגיוס והחרמת ואנדרלמוסיה .הוא
נתקבל במטר שיקלצים ככל העתלנות,
בהסתה מודרכת בציבור ובמוסדות ,ב-
חרם של המו"לים ,באיבה של עתונאים,
בצריחות מדהימות ברחובות ,בשעת ריבוי
עתוני הערב כפיטריות ,בהשמצות בכית־
המשפט ,בחבלות יומיומיות במנגנון ,ב-
מסע של שוחד ובגידות ,בקנוניות ובהב־
שלות .הוא עשה את צעדיו הראשונים
במעין לול ,ד' על די ,ספק־מקלט־םפק־
חדר ,בין חומות פרוצות ,במחסור בנייר,
במכונית ,בדלק ,במכונת ־כתיבה ,בשלי־
חים ,בסוכנים ,במפיצים — במחסור ב־
כל".
קרליבך היה עמוד האש ,שהלך לפני
המהנה .בלי קרליבך ' — לא היו הולכים.
בו — תלו ההולכים את תקוותיהם .גם
דיסנצ'יק הלך עם קרליבך .בלי די־
פנצ'יד — ,היו הולכים ,אבל לא היו
מופיעים .מחיקו של קרליבך נשרו ה-
רעיונות הגדולים .דיסנצ'יק המציא להם
כיסוי :רשיון להוצאת עתון וגייר להד-
פיס אותו .קרליבך התהלך עם רעיונות
נשגבים .דיסנצ'יק מיצה את כל כושר
התושייה העצלמ שלל ,את פיכחותו ,את
השובבנות המקרבת אותו אל הבריות
ואת הבריות אליו — לספק לרעיונות
זירה ובימה.
קרליבך כינה את דיסנצ'יק צ'יק",
לפני שהכינוי הזה נתרווח ונעשה"נחלת-
הכלל .פרשת היחסים בין שני האנשים
האלה ,שקדמה לשותפות בייסוד מעריב",
סללה את הדרך למעשה־היצירה" המשל־
חף .טובה כאן עדותו של הנחתום על
עיסתו .מספר אריה דיסנצ'יק :היד .לי
רומן אישי עמ קרליבך .זד" .
היד ,בסוף
אוגוסט או בראשית ספטמבר  .1940חזרתי
מעבודת לילה בעתון ,הבוקר' ,בסביבות
שתיים בבוקר .לא הספקתי להרדם ,שמע־
תי נקישה בדלת .קפצתי מהמיטה .פתחתי.
קרליבך .מה קרה ו ,שמע ,צ'יק ,הגיע
הזמן שאנחנו שנינו נעשה עתוף.
היד ,זד 10 .ימים ,או שבועיים ,לאהד
שגרשום קומרוב הוציא בבת אחת שני
עתונים :ידיעות אחרלנות )בעברית( ש־
הופיע פעמיים ביום בערב ,ועתון אנגלי
כשם פלסטיין אכספרס" שהופיע כבוקר.
"
והיה זה אופייני לכושר עבודתו של
קרליבך ,אך גם לאי־התחשבזתו במאמץ

שהיה נוטל על עצמו ,שהוא נרחם ל'
עריכת שלושת העתונים גם יחד• .
ג .קומרוכ הביא לעיםקה דבד יקר־
המציאות באותם הימים :רשיונות להו-
צאת עתון ,ששלטונות המנדט סירבו אז
לתתם ,גם מטעמים פוליטיים וגם מטע־
מיס כלכליים ,כדי לחסוך צריכת נייר.
מחוסר כסף נשבר קומרוכ וחחליט
להסתלק מהעסק .קומרוב הודיע לקרליבך,
שלא יוציא יותר את העתונים .הוא הציע
לו לקנות את העתונים על רשיונותיהם
ו,איים' עליו ,שאם לא יקנה ,הוא ,קומ־
רוב ,ימכור אותם למשפחת מהם? באותו
לילה הציע לי קרליבך שנקנה את
,ידיעות אחרלנלת' של קלמרוב .וכד אמר:
,שלוש מאות לירות צריך לשלם לקומרוב.
 150אתה 150 ,אני .לך אין הכסף .גס לי
אין .שנינו ניקח הלוואות .מחר בבוקר
נוציא את העתון הראשון' .שאלתי, :כמה
זמן יש לי להחליט ז' אמר, :עד שש
בבוקר' .הערתי את רעייתי המנוחה ,של-
לה .סיפרתי לה• השתכרתי אז ב,הבוקר'
עשרים לירות לחודש ועוד שש לירות
כסגנו של קיסרי ב־ 9,בערב' אשתי הש-
תכרה  15לירות לחודש בחברת ביטוח.
קיימנו לא רק את עצמנו אלא גפ חלק
אחר של המשפחה .כסף לא היה מצוי
בחסכון .שולה אמרה, :צ'יק — קח! מה
יקרה ? קרליבך ואתר ,תצליחו ן אל תד־
אג! לא תיכשלו!'
לדאבון־לבי לא שמעתי בקולה .נר-
"
תעתי .חששתי .קרליבך שמע על החלטתי
בצער, .דע לך ,אמר ,אבדה השנםה של
חיינו!' למחרת הופיע ,ידיעות אחרונות',
בבעלותה של משפחת מוזם• עזריאל קר־
ליבך היה עורכו .קרליבך מילא את העתון
מהשורה הראשונה עד האחרונה .הוא
עשה זאת בישיבה בדפוס ,כשהוא מכתיב
ישר למכונה.
העתון הצליח .קרליבך השקיע בזה את
נשמתו .שגיאות הדפוס היו פנטאסטיות.
קרליבך היה מתלוצץ ,שהוא מצפה יום־
יום למכתב מהאקדמיה ללשון עמ הערה
על העברית החדשה ,שהוא ממציא .ב-
הדפסת העתון עסקו כמה בתי דפוס
וצורת העתון הותאמה לתבניותיהן של
מכונות הדפום .פעם צר וארור פעם רחב
וקצר.
ב־ 20בינואר  1941עזבתי את ,הבוקר'.
עברתי לחברת פלס ,שעסקה בהפצת
עתונים .סיפרתי לקרליבך ,שהיחסים אתו
נשמדו כל העת ונהגנו להפגש יום־יום
לשיחות ,שעייפתי מן העבודה בלילה.
ביום שעזבתי טילפן לי למקומי החדש.
החלטנו להפגש לשיחה, .השתגעת ,אמר
לי ,בפלס ? לי היה ברור ,שברגע שתע-
זוב את ,הבוקר' תבוא אלי .בוא אלי!
תהיה משנה לעורך' .הנה עוד הזדמנות
שהוחמצה .לא יכולתי .חודשיים ניהלתי
מו"מ עם ,פלס' ועכשיו ,שהעניין הסתדר
םלף־סלף ,אעזוב ואלך למקלט אחר ?
קרליבך ניסה שוב ושלב .לאז הצעתי לו
את שלום רוזנפלד במקומי ,שעבד אז
ב המשקיף' .כך גרמתי ליצירת הקשר בין
"
קרליבך ושלום .שלום לא מיטיב להכיר
את קרליבך .חקר ודרש אצלי מי האיש
ומה טיבו .בכלל היה בררן גדול ומפרכת
השיקולים שלו רגישה מאוד .כאשר עזבתי
את ,הבוקר' ,באתי אל שלום והצעתי לו
לעזוב את ,המשקיף' — שפ הוא השתכר
שש לירות לחודש ,שלפע»י 0שילמו
ולפעמים לא — ולעבור לעריכת לילה
ב,חבוקר' בשכר של  20לירות לחודש.
רעייתו המגוחה ,עדית ,עבדח אז בבית־
חרושת לטכסטיל .היא השתכרה המש
לירות לחודש .אמרתי לשלום ,שעדית
תחדל מעבודתה ופרנסתו — מוב&חת.
הוא סירב לשמוע :הנאמנות לתנועה,
כך הוא ,מתייבת אותו להשאר בעתון
,המשקיף' .אבל עכשיו הסכים .הצטרף
אל קדליבך ב,ידיעות אחרונות' ונשאר
גם ב המשקיף'.
"
בסלף  1947ואני בינתיים חזרתי לערי־
כת" החדשות ב,הבלקר' בא קרליבך ואמר
לי,' :בסופו של דבר לא יעזור לך ,תצטרך
לעבור אתי!' רציגו להוציא לכסיקון של
,ידיעות אחרונות' ,מין ידען כזה .קרליבך
חלה .דחינו .קרא לי שוב, .עשה לי טובה,
נהל בשבילנו מו"מ עם ,הבוקר' שנוכל
להדפיס אצלם את,ידיעות' ולהוציא ארב־
עד .עמודים' .היינו נפגשים כמעט כל יום,
גם עמ מוום .קרליבך אמר לי ,שברגע
שנגמור עם ,הבוקר' הוא מתכוון להוציא
עתון שני ,בערב .הציע לי לחיות עורך
העתון השני .ניהלנו מו"מ .העניין הת־

*גי'ית "המורדים" גק9ת "»0לץ" ,על »8מ ימח 'יל ונ"א! »»ימאל לימין יו»*י 10י"ר ? וריאל קרליבך ,ד''ר יוד לאזר ,ארית דיסמייק ,מלוס ווז«לו ,עמואל »מ*ר,
דוד »לעי» )מנב<.
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אז ונ־ ...194 $מאז משרת הבגק את התפתחותה
עוד נקראנו ־נמו אנגלו־«לשתי3ה־ .הכלכלית של המדינה ומתאיס
הממשלה הזמנית העילה עלינו עצמו לתנאים ולצרכינו המשתנימ
משימה נ3בדוו  -הנפקת המטגע של המשק; במתו שדותינו
הראשון של המדינה .בנקאיים מקיפים כיאה למק
מעל " *atמעדיג־ .גגעתוגי 0הגדול גמדעה.
בנק
אחרינו .הומנו את הצימילההליי .כ"ומ לקנזצת
לאומי
נ«2המפים
את שסר" ה3קף של חשלעון ברחבי האדץ .הברות בנות
המנדסוריy 2vm ,
מדאשמ ץל המתמחות במ"מוו לטווח בינוגיזאדוו?.
מדינמ "איאל .ו«-ו חברות במת ונצבעת מעבר לימ.
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קדמ .קרליבך נסע לעצרת האו"ם ב־
לייק סאקםס .הוספתי להפגש עם יהודה
מוזם .קרליבך לא היה .הוא אמר לו
שיכול להתייעץ אתי .הציע לי לעשות
עתון בוקר בירושלים ,שאגי אהיה העורך
ודב יודקובסקי יהיה סגני .סירבתי .הר־
גשתי לא נוח כלפי קרליבך ,שכאילו
עניין זה נעשה מאחורי גבו ובלי ידיעתו.
עמדתי על כך שנשוחח כאשר ישוב.
ניסה לדחוק בי .לא חסכמתי.
"קרליבך חזר .בסוף  1947או ראשית
 .1948סיפרתי לו, .טוב עשית ,אמר,
אנחנו נעשה את העתון השני' .כעבור
ימים אחדים קבל מוזס באוזני, :קרליבך
מחרים אותי .אינני יודע מד .קרה .הוא
לא עורך .הוא מחזיר לי את החומר לא
ערוך .הוא חדל לכתוב .מד .קרה לו ז!'
דיברתי עם קרליבך .אמר לי, :אל
תתערב ,צ'יק .הוא יודע בדיוק מה מגיע
לו בגלל התגהגותו'.
כך נודע לי ,כי חל משבר :היחסים
בין" קרליבך לבין מוזם נתחדדו אז בגלל
סירובו של מהם לממן את הוצאות מבר־
קיו של קרליבך מלייק־סאכסס .קרליבך
טען ,כי סכום עצום באותם ימים ,אלפי
לירות ,סירב מוזם לשלם לו וקרליבך
נשא בהוצאות המברקים מכיסו ,אבל לא
וויתר על שיגורם בדחיפות .כשחזר קרלי־
בך לארץ שלח לו מהם ...בונבוניירה
שכר עבודתו המצויינת והכיסוי המצויין
שעשה לעתון.
באמצע  .ינואר  ,1948בקפה ,תמר/
"
קוראים לי לטלפון .עזריאל קרליבך:
,עלה אלי לרגע ,אני שוכב ,אני מרגיש
לא טובי .היה לי קונצרט באותו ערב.
הבטחתי לשולה לקחת אותה, .גער' בי:
,אתה מתחיל שוב ? קונצרט ? לעתונאי
אסור להיות נשוי ואסור לו להבטיח הבט-
חות ,אלא בשאלות העבודה ן' עליתי
לשעה .הוא שכב על הספה .אמר, :קבו-
צת חברים ואני הולכים ליצור עתון עצ-
מאי .אנו עובדיי ב,ידיעות' בפרך .מוזס
גורף כסף .הוא מסרב להחזיר חלק מה-
רווחים לפיתוח העתון .איננו יכולים
להמשיך .אנחנו הולכים .החלטנו לצרף
אותך לקבוצה .אני מבקשך שתסכים'.
הוא סיפר על רוזנפלד ,על שניצר ,על
גלעדי .על לאזר .שיבח את תכונותיהם.
הוסיף ,כי יצטרפו גם חברים אחדים
מהדפוס ומן המינהלד" אמרתי, :עזריאל,
הפעם אני חושש להגיד לא .זו כבר הפעם
השלישית .אבל עלי להוועץ בשולה'.
הלכתי לקונצרט .למרות ששטרן ניגן את
הקונצרט של מנדלסון ,לא שמעתי חרבה.
הראש היה נתון בתוכניתו של קרליבך.
לא נשארנו בחלק השני .הלכנו כאשר
שטרן סיים את חלקו .עלינו אל קרליבך,
לקומה השלישית .גם שולה ,וגם הנשים
האחדות ,היו נושאות דגל הרבולוציה.
קרליבך טיחח שוב את הנחותיו ואת
תוכניותיו .הוא ידע לעבות לבבות .אמר-
תי, :עקרונית ,אלך אתך!' ביקשתי פר-
טים ,מה ,מתי ,איך .קרליבך אמר, :צ'יק,
ביחסים שלנוז! הכל יסתדר! אל
תדאג!'
זו היתה הפגישה המכרעת .אחר־כך
"
התחילה סידרת פגישות .גפגשתי עם
קבוצת המורדים .הכרתי את כולם .עם
רובם הייתי בידידות .נתגלל בקיעים .הגו־
סח היה :אולי בכל זאת לא ז היו כאלה
שרחמיהם נכמרו על יהודה מוזם .היו
שנתפשו לחששות :לעזוב משרה ,שעם
כל תלאותיה היא מפרנסת את בעליה
בכבוד ,לעזוב עתון מבוסם ,וללכת לאיזו
חרסתקאה ,שאת סופד .אי־אפשר לנחש ?
הנשים היו הכוה המניע .לא פעם השתתפו
בשיחות .חן דחפו קדימה .הן תבעו להיות
החלטיים .לא לסגת!
"סידרת פגישות שגייה :מו"מ על
הדפוס ,היכן נדפיס את העתון .לאחר
גישושים שונים ופעולות הטעייה שונות
— הרי את התוכנית האמיתית לא רצינו
לגלות וסיפרנו סיפורים על איזה עתון
ערב ,שיהיה קשור בעתון ,הבוקר' —
גמרנו עם ,על המשמר' ,שחט ידפיסו את
העתון במכונה הקטנה שלהם.
"עניין אחר היה עם בעלי הון .אף־על־
סי שהתכנית המקורית היתד .לייסד עתון,
שיהיה שייך אך ורק לעובדיו — וזה
היה בלי ספק מרכיב מכריע בנכונותם
של החברים לפרוש מ,ידיעות' ,כדי לעמוד
ברשות עצמם — נתלוו לעניין חששות
כבדים .התקציב של ,מעריב' הוא היום
כחמישים מיליון לירות לשנה .התקציב
אז היה חמשת אלפים לירות לחודש,
שבזר .נכללו כבר  500לירות כרזרבה.

החלטנו להוציא מייד שני עתונים ליום,
אחד בצהריים ואחד בערב .חששנו ,שמא
לא נוכל לממן את הסכום הזה ממקורות
עצמיים שלנו ? מניין יימצא לנו ? חי־
פשנו בעל הון .הכנסנו את עורך־דין
ברמן בסוד העניין .עורך־הדין טיפל גם
בענייניו של אפרים אילין .טילגרף לו
לאיטליה והציע לו להכנס כשותף בעתון.
אילין השיב, :לא מעניין ,לא רצעיז'
האפשרות נפלה .הלכתי למירנבורג ,הוא
מירון ,מנהל ,אגרובנק' ,שהיה מבעלי
המניות ב,הבוקר' .הצעתי לו שייצא מ־
,הבוקר' ,יקח את השקעתו ויצטרף לקבו־
צת החברים שלנו .לאחר  24שעות קרא
לי ואמר שיוכל לתת לי תשובה רק אם
אתיר אותו מנדר הסודיות שלו ,כי הוא
רוצה להוועץ עם מר רובינוביץ ,מנהל
,הבוקר' .הרשיתי לו .והלה הזהיר אותו,
שלא יניח את כספו על קרן הצבי.
הלכתי למר זלמן סוזייב .אמרתי לו:
"
,תיכנס ב־ 50אחוז לעתון החדש ,תמורת
עשרת אלפים לירות .אין צורך להשקיע
בבת־אחת' .הוא כבר היח אז סוחר גייר
אבל חקרטל של סוחרי הנייר סירב לקבל
אותו .אמרתי לו, :כעיסקה שנייה ,אני
חותם אתך חוזה על הספקת נייר ונשבור
את חקרטל!' אמר, :אתן לך תשובת
במקלם .אני נלתן לך  11אלף לירלת ,ולא
 10אלפים .אבל אני רוצה  51אחוז .היה
לי נסיון שלילי עם שותפות של  50אחוז'.
אמרתי לו, :תשמע ,אם אתה מפחד
מאתנו ואינך מאמין לנו — אל תלך
גם עם  51אחוז ,כי אנחנו נעשה את
העתון ואנחנו נעבוד בו ואם נרצה נסדר
אותך גם עם  51אחוז .קח לך  49אחוז
תמורת תשעת אלפים לירות .לך אתנו
רק אם אתה מאמין' .והוא סירב.
כאוד אל קרליבך .אמרתי, :בעוד
 "15יום צריד לצאת ואין לנו בעל־חון
ולא כסף .אולי נפנה אל עובד בן עמי ן'
קרליבך הסכים .בן עמי ,שהיה אז נשיא
התאחדות היהלומנים ,הזמין אותי למלון
,תלפיות' לשיחה של עשר דקות ,כי
האנשים שהמתין להם טרם באו .רק עשר
דקות .סיפרתי לו מה אני מציע לו50 :
אחוז בעתון החדש תמורת עשרת אלפים
לירות־ עוד לפני שגמרתי הפסיק אותי:
,אני מסכים ,אבל יש לי כמה תנאים.
קודם־כל אין לי כל הכסף .אבל אני אג-
ייס .תנאי שני :אם חעניין דחוף לכם,
עליכם לחתום על חחוזח מחרתיים ,ביום
ג' .אני חותם חוזים חדשים רק ביום ג'
בשבועי .אמרתי, :העסק — עסק!י אמר:
,לא ,עוד לא .רק ביום ג' '.הרמתי שפופרת
אל קרליבך ואמרתי, :עשינו עסק ,אבל
נחתום אותו ביום גי .בן־עמי חותם על
חוזים חדשים רק ביום ג'.
הפגישה גקבעה ליום ג' ,בשעה חמש,
"
בביתו של בן עמי בנתניה .נסענו .בן־עמי
סיפר לנו על נסיונו בעתונאות ,עוד מימי
,בני בנימין' ו,דואר היום' .סוכם ,כי בן־
עמי מכניס לנו שלושת אלפים לירות
עם החתימה וישלים עד עשרת אלפים
תוך ששה חודשים .אם יהיה צורך בכסף
גוסף ,מלבד שלושת האלפים ,בטרם יעברו
ששה חודשים ,ידאג לכך בן־עמי לאחר
שיקבל הודעה מוקדמת בת שבוע .באותו
הסכם ראשון נקבע מפורשות — וכך
אמנם היה במשך  25שנות ,מעריב' —
כי ענייני המערכת חם בתחום ־חאחריות
הבלעדי שלנו ,של העתונאים .הוחלט לה-
קים ועדת מערכת ,שבה יכהן קרליבך
ועוד אחד ,שהוא ימנה מהעתונאים ,וכן
בן־עמי .הוועדה מעולם לא קמה .המערכת
היתד .ונשארה עניינם של העתונאים .עוד
תנאי היתנה בן־עמי ,שהוא רשאי להביא
עמו עוד שותף אחד ,עוד משקיע ,אולמ
לנו תישמר הזכות להתנגד לאיש ,אס
לא ייראה בעינינו ראוי לשותפות .והו-
סיף, :אחד שעולה בדעתי ברגע זה,
שמואל חפץ ,אתם תתאחבו בו' .ואמגם,
בן־עמי קשר את חפץ ז"ל לשותפות ב־
,מעריב' ואנחנו למדגו לאחוב אותו.
"גם השותפות עם בן־עמי חוטלח בספק
גדול ,עוד לפגי שהוגשמה .כאשר חזרנו,
קרליבך ואני ,שמחים וטובי־לב ,עם החו-
זה ,שערכנו עם בן־עמי — והיינו סבורים
לתומנו ,כי החברים יברכו אותנו — קם
חברנו דוד גלעדי ואמר בערך כר, :מה
הועלנו בחוכמתנו?! השתחררנו מעולו
של ,בוס' אחד כדי להדתם בעולו של
שני ? למה זד .נחוץ לנו ז לעבור ממוזם,
שאנחנו כבד מכירים אותו ,לבן־עמי
שאיננו מכירים ?{' התחיל וויכוח וחחב־
רים קיבלו את עמדתו של גלעדי .אומר
לי קרליבך, :מה עושים עכשיו ?'־החלט־
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1וז ,האמת נגיד ,רק האמת' .הזמנו את
בן־עמי לארוחת־צהריים .סיפרנו לו מה
קרח ,איך הפסדנו בהצבעה והחברים לא
קיבלו את עמדתנו.
"בן־עמי אמר, :אתם חופשים מן החת־
חייבות .רק אני קשור עוד שבועיים .תוך
שבועיים אתם יכולים לומר לי ,שאתם
מפעילים את החוזה .אם לא אמרתם —
אני חופשי' .שאלתי, :מה החכמה בזה ?'
אמר! ,אני מבין ,כי אם תוך שבועיים
יתברר ,שאתם מפסידים כסף — תשאירו
אותי בתור שותף .אותי מעניינת ההרפת־
קאת אני מוכן להפסיד .אם יתברר
שאתם מרוויחים ואינכם זקוקים לי —
גם זו לטובה .יהיו לי קשרים עמ חבורה,
שמאוד מוצאת חן בעיני — ואתם תחזירו
לי את הכפף שהשקעתי'.
אני מדלג על פני תקופח קצרה .עוד
"
נחזור אליה .עבר שבוע מה־ 15בפברואר
, ,1948מעריב' היה בן שבוע אחד ,והוא
היה הצלחה גדולח .אחד עשר עתונים
יצאו בשבוע הזה .עשרה של ימי חול ואחד
של יוט ששי .נסענו לבית קפה .אכלנו
ארוחת צהריים .עשינו ,פוסט־מורטם' של
השבוע הזח והתברר ,שהרווחנו הרבה
בסף .בשבוע האחד הזה מכרנו את ,מע-
ריב' השחור ,של הצהריים ,ב־ 25אלף
עותקים ליום ,ואת האדום ,זה של לפנות
ערב ,בתשעת אלפים ,והשמחה שרתה
בלבבות .לכל היה ברור ,כי לא נפסיד
כסף ולא נזדקק לכספים ולמשקיעים וכי
אנחנו יכולים להמחיש את שאיפתנו t
עתון של עובדיו!
אבל ,קם מי שקם ואמר :בן־עמי
היה" הוגן אתנו .הסכים לסידור הזה ,שהוא
ישקיע את הכסף רק אם העתון יפסיד.
עלינו לגמלל לו מידה כנגד מידה :נשתף
אותו בעתון למרות הרווחים וההצלחה.
נראה לו ,שאנתנו ג'נטלמנים ו'
למחרת ,בשבת ,טילפנתי לבן־עמי
"
ורציתי לספר לו על ההחלטה ,אבל הוא
הפסיק אותי והזכיר לי :רק ביום ג' ן
חיכינו ,איפוא ,עד יום ג' וכאשר סיפרתי
לו על ההחלטה ,לא נותר לו אלא לחייך
ולהגיד, :אתה רואה ,חנחתי את כספי
על האנשים הגכוגים' ".

...

גניח עתה לסיפורו של אריה דיסנצ'יק
ונחזור אל חבורת המורדים" .היא מת-
"
יום־יום בימים הראשונים של
כנסת
פברואר  .1948לאחר שעות מייגעות ומור־
טות־עצבים ,בעבודתם ב ידיעות אחרו-
נות" — שהרי בינתיים "
הם טורחים מס-
יום ,במלוא־הנאמנות במלאכתם זו וכ־
עתונאים מקצועיים אין להעלות כלל על
הדעת5 ,י יעשו מלאכתם רמייה — מת־
וועדים המורדים לגלגל בענייני העתון
שלהם .הופכים וחוזרים והופכים במאות
הפרטים הקטנים; צורח ותוכן ומדורים
וחלוקת תפקידים .מי יכתוב ומי יערוך
ומי יספק חדשות .כיצד יתקיים הקשר
בין המערכת והערים האחרות ,במצב ה־
קשה ,חהולך ומשחרר בגלל שיבוש הדר־
פיס .ומגיין ישאב העתון ידיעות חוץ.
ולא הכל תמימי דעיט בכל עניין .אנשים
שוגים .מחשבות שוגות .גישות שונות.
מה ,בעצם ,התחולל בלבותיהם באותם
ימים של ערב־הכרעה ? מתי ובשל מה
הגיעו למסקנה שאי אפשר עוד להמשיך
ב ידיעות אהרוגות" ? מה ביקשו לעשות
"
בעצמאות ההדשה שאמרו ליטול לעצמם ז
כדי לקבל את התשובות על השאלות
הללו ,צריך לפנות אל כל אחד ואחד מן
המורדים ולהזמינו להעלות מחדש במח-
שבתו את הימים החם של תחילת פברו*
אר  ,1948ימי הסער והדמים והתעוזה,
שהולידו עתון חדש הדשים מספר לפני
שבאה לעולם מדינה חדשה.
מספר שמואל שניצר מעורכיו הנוכחיים
של העתון :ההרגשה הכללית שלנו
תיתה ,שמח "
שיוצא מתחת לידיגו ב,ידיעות
אחרונות' — איננו עתון אלא מין מלון־
חדשות יומי .רצינו לעשות עתון של אר־
בעה עמודים ,במקום שני העמודים היו-
מיים ,ששינו את תבניתם מפעם לפעם.
הגיע,הזמן ,טענו באזני המו"ל ,מר יהו־
דה מוזם ,שהעתון ילבש צורה הדשה ,ש-
יהיו בו תכנים הדשים ,שמסגרתו המצומ-
צמת תשתנה .יהודה מוזס המנוח לא הת-
ייחס לעניין ברצינות.
ההתקשרות שלי ל,ידיעות אחרונות' ול-
חבורת האנשים ,שיחד אתם פרשתי מעתון
זה כדי לייסד את מעריב" ,היתת בנסיבות
מוזרות :חייתי "
עורך חדשות ב,המשקיף'
כאשר פנה אלי נה מוזס בהצעה :הואיל
ודיר קרליבך מאחר לפעמים בכתיבת מא-
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מר המערכת ,אכתוב אני מאמר יומי ש-
ישמש למהדורה המלקדמת של העתון ,ו־
שיוחלף אחר כך כאשר יגיע מאמרו של
קרליבך .זה התחיל ב־ .1943כתבתי מא-
מרים רבים ,על המלחמה ועל היחסים עם
ממשלת המנדט ,על השואה ועל הספד
הלבן" .לימים הסכין קרליבך עם "
הסידור
הזה ,ופעמים רבות הניה למאמרי להתסד־
סם ולא כתב אחר תחתיו .המאמרים ה•
אלה לא היו החומים ,ואני זוכר את הזעזוע
שנגרם לי כאשר אחדים מהם צוטטו במ־
קומות אחרים ויוחםו לד"ר קרליבך.
ב־ 1946נכנסתי ל ידיעות אחרונות" כ-
עובד מן המניין" ,
בעריכת חדשות ובכתי-
בת מאמרים.
ב־ 1948חידש ד"ר קרליבך חידוש מהפ-
כני :הוא הבריק מברקים מלייק־סאכסם,
ותיאר בכשרון גדול את הדיונים על חלו•
קת ארץ־ישראל והקמת המדינה.
זאת היתד" .קפיצת דרך" לגבי העתוגות
הארצישראלית של הימים ההם .הכל היו
מקבלים ידיעות קצרות במברקים .מאמרים
מטולגרפים — זה היד .דבר ללא תקדים.
גם רישומם על קהל הקוראים היד .ללא
תקדים .שעות אחדות אחר תום הדיוגים
על עתיד הארץ במרכז האו"ם של אז ,אפ-
שר היה לקרוא ב ידיעות אחרונות" תי•
"
אור חי ,טרי,
רוטט ,של המעמד ,של מל־
חמת־המלים ,של גיוס התמיכה ,של ד.ת־
גכלות האויבים ,בסגנוגו הייחודי של קר•
ליבך ,שמצא נתיבים אל לב הקורא יותר
מכל עתונאי יהודי אהד בכל הזמנים .ה•
מברקים היו גכתבים באנגלית ,ותפקידי
היד .לתרגמם ולשחזר ככל האפשר את ה•
סגנון המקורי .אני משער שהצלחתי בכך
— כל מי שקרא את הדברים היה משוכנע
שנכתבו במקורם עברית ,ועברית "קרלי•
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היו ימים שבהם איחרה המברקה להביא
את הכתבות האלה למערכת ,וזה היה גורם
מפח־נפש לכל ,ויותר מכל — למי שעשה
לילות כימים כדי לספק את השרות הזה
לעתונו ,כדי למנוע את התקלה הזאת ,החל
ד"ר קרליבך לשלוח את מברקיו בדחיפות,
בתעריף שהיד ,כפול מן הרגיל .לפי חישו-
בים שעשינו אז ,עלה מאמר מטולגרף רגיל
 40—30לירות ארצישראליות ,ומברק דחוף
עלה ,אם כן  80—60לא"י — סכום עצום
אף לעתון מצליח.
חתישוב הכספי הזה הניע את המו"ל,
ר' יהודה מוזס ,להריץ מברק לד"ר קר־
ליבך בזו חלשון" :חדל לטלגרף בדחי־
פות" ,לאדם שמסר את נפשו על עבו-
דתו וסיפק לעתונו כיסוי" עתונאי שעוד
לא היה כמותו ,זה "
היד .יותר מעלבון .זה
היה ספר כריתות.
אני משוכנע עד היום שאותו מברק בן
שלש המלים הוא שהוליד ,בסופו של דבר,
את "מעריב" .הוא הבהיר לקרליבך ,בצו,־
רה דראסטית ,ש ידיעות אחרונות" בהנ•
הלתו של הימים "ההם ,איננו גזור לסי מיי
דותיו ואיננו יכול להיות הכלי שבאמצעותו
הוא יכול למלא את שליחותו העתונאית.
למברקו של מוזס השיב שיימנע מטיל*
גרוף כל עיקר ,והיה צורך במאמצי סיום
רבים כדי לשכנעו להמשיך במשימתו .ה-
היסטורית• ואילו הקרע — לא נתאחה
עוד .כשחזר לבסוף לארץ ,היה זה מתוך
החלטה נחושה להעמיד את יהודה טווס
לפני הברירה :או שיהפוך את ידיעות
אחרונות'* לעתון של ממש ,או "שיהפש
לו עורך אחר.
כדי לתת מושג מנחשלותו של חעתון
בכל השייך לצד הטכני ,די אם אציץ
שבימים ההם כבר פעלו בארץ כמה וכמה
מכונות הדפסה רוטציוגיות; אבל ידי־
עות אחרוגות" ,שהיה הגפוץ בעתוגי"ארץ
ישראל ,לא הודפס ברוטציה ,הוא הודפס
בכמה וכמה מכונות הדפסה שטוחות; ו־
כדי שאפשר יהיה לספק לשוק אתהכמות
המבוקשת )בימים טובים היתה התפוצה
מגיעה ל־ ,(50,000היו מסדריט כל שורה
שבעתון כמה וכמה פעמים ,והיו מעמדימ
את העמוד הראשון חמש או שש סעמיפ
להדפסה נפרדת ; ותקופה ממושכת vn
שולחים לירושלים עתוגים שעמודפ השני
ומאמר המערכת שבעמוד הראשון ,חיו
מודפסים ,ואת שאר החומר של העמוד
הראשון היו מטלפנים לירושלים ,לבית
דפוס שבו הוקם סניף של המערכת ,ושם
היו מסדרים אותו ,ומשלימים את הדפסת
העתון .במשך חדשים רצופים הייתי נוסע
בוקר־בוקר לירושלים כדי להשגיה על ה-
תהליך הזה.
הדפסה רוטציוגית היתח רק אחת הד-
רישות שהציגה המערכת ,וקרליבך ברא־
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התחלנו בוינה בשנוג 935ו.
התחלנו שובבתל-אביב בשנת ?.193
וב־,1948עתוזגננובר מצוה  -נולדמעריב.
מאז.ובמשך  25שנה אנו עדים
להתפתווותו"להישגיו ולפעילותו הענפה
שלהעיתון שהיה לנפוץ ביותר במדינה.
גה לחי.
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שה .למו"ל .השאר היו — תבנית קבועה,
ארבעה עמודים יומיים ,שרותי חדשות
משוכללים ,בקיצור :מעבר מעלון של שעת
חירום לעתון של ממש ,כדי להגשים את
המעבר הזה ,צריך היד .לחשקיע חלק ני-
כר מרווחי העתון בפיתוחו ,ואת התביעה
הזאת דחה יהודה מלזס מכל לכל .כד הת-
רחבה איפוא המחלוקת ,ונוצרה ההרגשה
בלבבות העובדים שעתידם ב ידיעות אח-
רונות" אינו מובטח כלל "
וכלל ,שכן בדור
כי אם העתון ייקלע למצוקה ,או יהיה
עליו לעמוד בחתחרות קשה — יהודה מו־
זס לא יספק את הכלים כדי לעמוד במל־
חמה על קיומו.
זוכר אני כיצד הגיעה אלי בשורת המרד
בפעם הראשונה .ד"ר קרליבך עוד היה
בחו"ל ,כשפנה אלי חיים קוכמן ז"ל ,ש-
היה מנהל הדפוס של ידיעות אחרונות",
ושאל אם אהיה מוכן" ,יחד עם כל המע־
רכת ,לעזוב את ידיעות אחרונות" ולהש-
תתף ביסוד "
עתון חדש .תשובתי היתה:
אם קרליבך ילך ,גם אני אלך" .זאת
"היתה ,למעשה ,תשובת כל הנשאלים .ו-
היא שיקפה לא רק את האמונח בכוחו
ובכשרוגו של קרליבך ,אלא גם את הרג-
שת התיסכול שהיתר .בעת ההיא לכל עוב־
די ידיעות אחרונות" בגלל מעמדו הנחות
של"העתון בקרב עתוני הארץ.
הצוות שעשה את "ידיעות אחרונות"
היה מוכשר לא פחות מכל חבורת עתונ־
אים אחרת ,ואולי קצת יותר ,כפי שהו-
כיח לימים כאשר נוסד מעריב" .ואולם
בגלל צורתו של העתון" ,
שביטאה מין אר-
עיות ,מין חוסר ביסוס ,נפגע מעמדו ה-
מקצועי של כל מי שעבד בו .לא שהשכר
לא היה טוב; הוא היה טוב מבכל עתוני
הבוקר .אבל היה משהו "לא מכובד" ב־
עתון הזה ,ולא באשמת עובדיו ,אלא ב־
אשמת חזותו.
עובדי עתוני הבוקר ,אף כי תפוצת עתו־
גיהם היתה קטנה מ ידיעות אחרונות" ב-
הרבה ,היתה להם "הרגשה ,שהם עובדים
ב ע ת ו ן .לגו ,לעומת זאת ,על אף תפוצת
 ,ידיעות" ותרומתגו להישגיו ,היתה הרג-
שה קשה ,כי אנו עובדים בנייר־אריזה של
דגים מלוחים .היתד .בנו השאיפה לעבוד
בעתון־של־ממש.
כאשר קרליבך חזר מארה"ב — היינו
כולנו מוכנים ללכת אחריו .היינו עתונאים
צעירים ,וזו היתד .הרפתקה נועזת .יחסי
העבודה היו אז כאלה ,שאילו הלכנו וייסד-
נו עתון — והדבר היה נכשל ,זה היה
מסיים לכולנו את הקאריירה .כבוגדים' ב־
מו"ל ,שום מו"ל אחר לא היה מקבל אותנו
לעבודה .כך ,מכל מקום ,הנחנו .זו היתד,
איפוא החלטה קשה ביותר .אף־על־סי ש-
שמנו את כל עתידנו על כפות המאזניים,
הלכנו בלי הרבה היסוסים .לא כל רוקמי
התוכנית והמשתתפים בישיבות המדד —
הלכו בסופו של דבר לעתון החדש .ש.
גוטליב־ידידיה ,למשל ,כותב הרומן ב-
המשכים בעתון ,השתתף אתנו בתיכנון.
לא ידענו ,כי באותה תקופה כבר היד.
מנוי וגמור עמו להצטרף לעתון הערב
החדש של "הארץ"" ,יום־יום" .ב־15
בפברואר אמנם פרש
ידידיה מ ידיעות",
אך לא כדי להצטרף אלינו" ,אלא כדי
ללכת ל הארץ".
"
גחגנו לחפגש בשני מקומות :בתחילה
בביתו של ד"ר קרליבך ביהודה הלוי ,ומ-
אוחר יותר — בבית־הקפה עילץ" על
"
שפת הים.
בעצה אחת אתנו היו כל הזמן גם אנשי
הדפום .התוכנית היתה להעביר בעת וב-
עונה אחת את כל המערכת ,הדפוס וה־
מינהלה .אלא שבמינהלה היה קרוב של
יהודה מוזם וגם בדפוס היו כמה אנשים,
שהרגישו יותר לויאליות כלפי מוזם ולא
הלכו.
אני נזכר במעשה שעשה יהודה מוזם
בעצם הימים ההם ,ושהוסיף שמן על ה-
מדורה• יופ אחד כינס את כל חברי ה-
מערכת לישיבה ,וקרליבר לא היה בין ה-
מוזמנים .אינני זוכר במה דנו באותה
ישיבה; אבל זוכר אני שקרליבך ראה
גה פגיעה חמורה במעמדו כעורך.
חיה בדעתו של קרליבד לא להודיע כלום
למוזם ולהעמידו בפני עובדה מוגמרת:
ביום ראשון 15 ,בפברואר ,בבוקר ,במקום
ללכת לעבודה ברחוב פיו ,ל ידיעות אח-
רונות" ,יבואו כולם לקומת" חקרקע ב-
רחוב צ'לנוב ,מעל לדפוס טברסקי ,ושם
יעשו את העתון החדש .אולם חברים אח-
רים בצוות סברו ,כי יש בכך הפרזה וכי
ראוי להודיע למוזם על ההחלטה ועל

משמעותה קודם שייכנס ביום ראשון ל»"
ערכת ויתברר לו ,כי אין לו מערכת ולא
אנשי דפוס .אחרי לחץ ממושך של הסבו•
ריס כך נעתר קרליבך ושלח מכתב ליהודה
מוזם במוצאי שבת ,שעות אחדות לפני
הפרישה המעשית) .על שניצר אין מקוב•
לת הגירסה ,כי את המכתב הזד ,שלח קי־
ליבך עוד ביום ששי בצהריים ,כדי להע-
מיד בפני עובדה גמורה לא רק את יהודה
מוזס ,אלא גם את הבורת המודדים עצמת
 ד.ג.(."זה היה מכתב של הכרזת־העצמאות.
הנימוק העיקרי היה, :ניסינו ככל יכולתנו
להניע אותך לעשות את ,ידיעות אחרו־
גות' לעתון של ממש .אתה התנגדת .טענת,
שאין לך כסף .ובכן ,נעשה זאת בעצמנו.
בשבת חאחרונה שלפני גליונו הראשון
של "מעריב" ,התכנסנו כולנו ב דפוס ה*
חדש" של על המשמר" ,ששם "
היתד .רו•
טאציה ושם" הדפסנו את חעתון בשלבים
הראשונים .עשינו שם גליון לדוגמה .זה
היה מפגן־של־כוחות .כל אחד מאתנו תרמ
את המיטב שבו .הלק מן המאמרים של
:ליון נסיוני זה נתפרסם למחרת בגליון
עזנועד למכירה .ארבעה עמודים עשינו,
כמתכונת חדשה .הסתכלנו בהם — והלב
:תרחב .לא היה לנו חוש היסטורי :איש
לא שמר על הגליון הנסיוני הזח ,שחודפס
נכמר .עותקים.
"למחרת הוצאנו את ,מעריב' הראשון.
היה ברור לנו ,כי אי־אפשר לעשות עתון
אחד וללכת הביתה .בארץ היתה מלחמת
כל היום הוסיפו לזרום חדשות מרעישות.
ההלטנו מראש ,כי העתון הראשון ייצא
יום־יום בשעה  12והשני ייסגר בשעה A
כותרתו של הראשון היתד .שחורה —
קראנו לו ,מעריב השהור' .בשנייה הוד*
פס השם מעריב" בצבע אדום .רצינו ש•
השם "
ידיעות ,שהוא שם עצם כללי ,יופיע
בשמו של העתון .ישנם בעולם מאות עתו־
נים שנקראים " ידיעות" בתוספת עוד
שם.
מוזס הצליח לגייס באותו לילה צוות
ולהוציא ביום ראשון את ידיעות אחרו•
"
אפסית" .מעריב" ,ב-
נות" .תפוצתו היתה
שתי מהדורותיו ,נמכר באותו יום ראשון
בלמעלה משלושים אלף טופס.
אני הייתי עורך המהדורה השנייה .המ-
הדורה הראשונה כללה את חחדשות ש-
הגיעו עד שעת הצהריים .בעמוד הראשון
היה "יומן המערכה" של קרליבך .הידי-
עות היו מורכבות בעיקר מהודעות דובר
ה הגנה" ,הודעות רשמיות של ממשלת ה-
"
מנדט המתפרקת ,ידיעות כלליות ומברקים
של "כתבי חת" — לא תמיד אמיתיים.
ההסתמכות על כתבים זרים היתד .אחת ה-
דרכים המקובלות להערמה על הצנזורה ה-
אנגלית ,שעוד פעלה.
אהרי השעה  12הפכתי את העמוד ה-
ראשון של ?העתון חשחור לעמודו חאחרון
של העתון האדום .השארנו מן המאמרים
יק את הדברים החשובים ביותר .הוספתי
מאמרים .כתבתי בעצמי רומן בהמשכים
בשביל המהדורה האדומה ,וכשהוא נסתיים,
פירסמתי יום־יום סיפור קצר מתורגם.
באותם ימים הופיעו בארץ ארבעה
עתוגי ערב :יום־יום" של הארץ" ,מב-
לח"י ,ידיעות "
רק" של "
אחרונות !",/מע-
ריב" ,הואיל וכל" אחד מן השלושה הלך
בעקבותינו והופיע בשתי מהדורות — צע-
קוהנערים שמונה פעמים חדשות בראש•
חוצות .מטעם זה ,וכן בגלל המחסור במט-
בע זר לקגיית גייר ,גזרה הממשלה על
שתי מהדורות ליום ואילצה את העתוגים
לחוציא רק עתון אחד .אנחנו בהרגו אז
במועד המאוחר יותר ,כי תפוצת המה-
דורה השנייה עלתה אז על זו של הרא-
שונה .אולם במרוצת הזמן ,בגלל התחרות
עם "ידיעות אחרונות" ,הלכנו להקדמנו
את מועד ההופעה.
בתחום העשייה העתונאית — כולנו
היינו תלמידי קרליבך .כל אחד מאתנו
היה בקי בתחום אחד מתחומי העתונאות.
רק הוא ידע — הכל .כולנו למדנו ממנו
יוםייום ,ממגמתו האישית .אינני חושב ש-
הוא למד את הטכניקה של ניסוח ידיעה
וכותרות ,אבל הוא הרגיש בחושו המופלא
איך זד .צריך להיות .כתוב ,כדי להגיע אל
מוחו ואל לבו שלהציבור .הוא הדריך כל
אחי מתיבת הוא הסביר ולימד ושיגן.
היתר .לנו תמיד הרגשה ,שנקלענו לבית
הספר לעתונאוח ,הטוב ביותר שישנו.
הוא לא היה תמיד קל ונעים .היו לו
דרישות כבירות .לפעמים התבטא מנורה
בוטה והדיפה ,באשד היה סבור ,כי»שי־
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גו טעות .אבל הוא היה עתונאי כל־כך
גדול ,שקשה היה לכעוס עליו .וגרוע מכל
היה ,שבדרך כלל גם צדק.
עלי לומר ששגתי לא גדדה באותו מו-
צאי שבת ,לפני שיצא העתון החדש .אני
ידעתי ,כי הפורמולה להצלחת העתון היא
שיהיו צפויים קשיים .ידעתי ,כי אולי לא
יהיה ממד .לשלם את המשכורת הרא-
שונה .אבל בהצלחת העתון לא היה לי
ספק .היינו מעטים ,אבל גם למעטים לא
היו שולחנות וכסאות בתוך המערכת ה-
ארעית שברהוב צ'לנוב .היו שם שני חד-
רונים קטנטנים .הרבה שיחות ודיונים
גערכו בעמידה על המדרגות שבפינת רחוב
צ'לגוב ,ששם ,מפעם לפעם ,היו יהודים
נפגעים מצליפות של ערבים מיפן.
העבודה התחילה בבוקר .היינו במצב
טוב .חלק גדול מעמודי הפנים היה ברשו-
תנו מן העתון לדוגמח ,שעשינו בלילה ה-
קודם .החדשות זרמו .היתה הרגשה של
התרוממות־רוח .עושים את העתון שלגו.
דוד גלעדי היה הרפורטר היחיד .ידו
היתד .בכל :בתי המשפט ,השווקים ,הרחו־
בות ,המלחמה וכל מה שהתרחש אז .ל-
ימים ,כאשר העתון גדל ורווח לו ,היה
צורך באנשים נוספים .איש אחד לא היה
מסוגל לכסות את כל השטחים .כך נעשתה
התקישרות ראשונה עם משד .ז"ק )מעורכי
העתון היום( ,שהיה בעל אינפורמאציה
בלתי רגילה ,הטובה ביותר בארץ ,בכל
ענייני המימשל ומדיניות  .החוץ• כאשר
התברר ,שהוא בעל כושר בלתי רגיל ל-
חדשות ,צורף ז"ק לעתון ,במעמד שווה
למייסדים.
באותו יום רצנו לרחובות לאחר שהעתון
יצא .היינו מאושרים :רוב האנשים החזיקו
",מעריב" בידיהם .מנינו כמה אנשים מה־
זיקימ מעריב" לכמה — •עתזנימ אהרים.
ידענו "
די מוקדם שהצלחנו.
עבדנו עבודת־פרך .ימים רצופים .איש
לא הזכיר את המלה :שכר שעות נום־
פות .רבצנו במערכת.
הציבור רצה בנו .אחרים — .מוסדות
ועתוניס ,התייחסו אלינו כאילו עשינו
מעשה בלתי הגון.
אם תשאל אותי אילו חידושים חידשגו
ב מעריב" ,יהיה עלי למנות דברים ש־
"
היום הם נחלת כלל העתונים ,ואולי לא
יישמעו חדשים ביותר ,אבל אז היו מהפ־
כניים :קודם כל היתד .לנו נעימה של
כתיבת חדשות שהיתה שונה מזו של כל
העתונים .שעה שכולם עוד נזקקו ללשון
פורמלית ,נוקשה במקצת ,כתבנו אנחנו
בסגנון ישיר ,בלתי־אמצעי ,חד־משמעי,
מדבר אל הלב .זה היה סגנונו של קרלי־
בך ,שעיקרו היה — לא להקדים הקדמות,
ולא לחבר משפטים סבוכים ,אלא לספר
דברים כפשוטם ,בלשון פשוטה.
הנהגנו תצלומי־חדשות יום־יום ,בתקו־
פח שבה העתוגים עוד הסתפקו בפרסום
דיוקנאות אנשים מן הארכיון .לא קימצנו
בהוצאות תקשורת — המשכנו בשיטה של
טילגרוף כתבות ומאמרים שקרליבך הנהיג
עוד ב ידיעות אחרונות" ,הנהגנו מדורים
"
שימושיים ,מדורים קלים ,מדורים מגזי־
יום־יום ההטנות
כבעיות יומ־יומ
אי1ררזוו ירעיות
הקטנות
יייי!
:יים ,התרכזנו
טהיו מוזנחות למדי בעתונים :בעיות הס-
פקה ,מחירים ,קיצוב ,שרלתים לכו' .טי־
!חנו את הרפורטז'ה ,יותר מכל העתוניט
תקיימימ .והיתד .לגו הפובליציסטיקה הטו־
בה שבכל העתונים.
אבל אני חושב שחידושו העיקרי של
מעריב" היה בכך ,שהוא היד .עתון ציוני
"מובהק ,לא בית מסחר של חדשות .בימים
הקשים ההם של תוהו־ובוהו ,של קרבות
לרוב ,של מפלות וכשלונות ואיומים ,הוא
השגיר את מושגי העצמאות בידיעות ובמ-
אמרים ,זמן ניכר לפני שהוכרזה המדינה
הוא דן בשאלות של הרכבת ממשלה יהו־
דית ,ומי יכיר בה ומי לא .הוא ההדיר את
תודעת המדינה כשעוד היתה בגדר היסום,
ואת תודעת צה"ל בימים שבהם סתם
חייל" היה הייל בריטי ,ולוהם יהודי היה
"איש מגן" .הוא עודד את הכוחות בימי
"מפלה ,והפך את יהודי הישוב" ,על ידי
הטפה יומיומית וחינוך "באמצעות המלה
המודפסת ,ליהודי המדינה.
ובכך ,יותר מאשר בהצלחותיו החמריוח,
קנה את עולמו .עד כאן דברי שניצר.
איך הצטייר העתון החדש בעיני עורכו
הראשון ? מה היה טיב החזון שהוליד
את המעשה ?
בפגישות המורדיפ" לא נרשמו פרטי־
בליט .אבל "יש דוקומנט של הימים ההם

השופך אור על עגין זה :חוזר שד"ר
קרליבך שיגר אל החברים המורדים,
שלושה ימים לפני שיצא לאוד גליון
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החוזר שוגר אל החברים :אקשטין,
חיימ אפלויג ,מרדכי פסקר ,אסתר לוי,
יוסף גדר ,שלום טביב ,ב .קורלניק,
אביעזר גולן ,גרשון הנדל ,א .קיסרי,
מנחם רבי ,דב רוזנברג ,נתן גולדברג,
אריה דיסנצ'יק ,דוד טופל ובניו ,חיים
קוכמן ,שלום רוזנפלד ,דוד גלעדי ,ד"ר
דוד לזר וש .שניצר.
אנו נותנים בזה את תוכן החוזר ,ב־
השמטות קלות:
חברים,
" ב ידיעות אחרונות" חגעגו לידי מש-
בר " ,המחייב עיון יסודי והכרעות גו-
רליות לכל איש ואיש מאתנו ,המשבר
בא עלינו מבחוץ .הארץ" עומד להוציא
בימים הקרובים "
ביותר עתון ערב גדול,
מצוייר ,מודרני ,גקי• זה יהיה מתחרה
רציני — אם "ידיעות אחרונות" יישאר
כצורתו הנוכחית ובהנהלה הנוכחית .זאת
הסכנה .אולם יש סיכויים לעמוד בפני
המתחרה הזה ולקיים את מקור־פרנסתנו
כ ידיעות אחרונות" — אם ישתנו ה־
"
צורה והניהול• זהו הסיכוי .ובין הסכנה
והסיכוי על כל איש ואיש מאתנו לבחור
היום.
ההנהלה הנוכחית של ידיעות אחרו-
"
נות" אינה מוכנה ואינה מסוגלת לנהל
את המערכה .ייתכן שבנסיבות הקיימות
אף אינה מעוניינת .מר מוזס ידע היטב
על המתרגש לבוא .בידינו הוכחות ב־
כתב ,שעוד לפני ארבע שנים הזהרתיו
על כך ,ניסיתי להסביר לו ,כי במקרה
ובנס נפלה לידו הזדמנות ,שכמותה לא
היתד .עוד לאיש בעתונות הארצישרא־
לית .בשעת מלחמה ,בשעת שיא התעגיי־
גות בחדשות והמתיהות ברהוב היה בעל
מונופולין לרשיון ,יחיד בשוק חערב.
ואם ירצה ,שהעסק הזה לא ייצא מידו
לפתע ,בין לילה ,כשם שנפל לידו —
עליו לנצל את ההזדמנות ,שניתנה לו
ולבצר את העסק .אך הוא ראה בעתון .
רק עסק זמני ,שמוטב להוציא ממנו כל
פרוטה מיד מאשר להשקיעה לימים ה־
באים בעסק .חוא ניצל את רווחי השעה
הקלים בכל צורה שניתנה לו ,אף לרעת
העסק עצמו• הוא חסר בדפוס ,במערכת,
במקום עבודה למדפיסים ,בחדר לעור־
כים ,בצבע ,בנייר ,בהגהה ,בטלפון —
הוא הוציא ,במתכוון ,עתון מלוכלך ,קשה
לקריאה ,מעורר רוגזה בצורתו חחיצו־
נית ,ובלבד לחטוף מיד עוד כמה
נדושים.
מתוך כך סירב בכל השנים להשקיע'
עשהו במפעל עצמו .הוא צבר הון מ-
הכנסות העתון .הוא קנה מכונות —
אבל לבית חרושת לקורגפלאור• הוא
השקיע השקעות שונות ,אבל לא בהש-
קעות להבטחת עתיד העתון .כי ממנו
הוא רצה ורוצה רק להוציא ולא להכניס.
וכך קרה' שבשעה שכל שאר העתוניפ
בעיר הביאו לעצמם ,מיד אחרי המלחמה,
מכונות רוטציה וסידור — הוא לא חביא
כל ציוד• ובשעה שכל השאר עסוקים ב-
תוכניות פיתוח — הוא מסרב אפילו לדון
בהן .פעמים אין ספור חבטיח לי ,שלפני
הופעת עתון הערב של הארץ" ,יעשה
מאמץ להרחיב את העתון"ולחזקו לקראת
ההתמודדות .מדובר היה ,שמיד עם שובי
מאמריקה ניגש להגשמת התוכניות ה-
אלו ,ובבואי עסקתי בכך בישיבות ה־
מערכת ובנסיונות־עימוד בדפוס לעיני
כל .אבל לבסוף הכריז לפני שבועיים,
שכל התוכניות הללו מתבטלות ,כי הוא
אינו יכול להניע את עצמו להוציא מ-
כיסו כספים — אפילו לא לטובתו ול־
טובת העסק שלו.
זכותו המלאה — כבעל־הון פרטי —
היא לעשות כך בעתון .אולם כאן מת-
נגשים האינטרסים שלו ושלנו ,העובדים.
אם הוא ינוצח במערכת ההתחרות —
וזאת אומרת /שהתפוצה תרד כך ,שאמנב
עוד תוכל לפרנס את העובדים ,אבל
שוב לא תתן לו תוהים — הוא יכול
להסתלק .הוא הוציא מן העסק והשקיע
בקרקעות ,בבתים ובפקדונות ומניות ד'
כספים ,שיספיקו' לו עד סוף ימיו .הוא
לא ייחרב על־ידי ירידת העסק .ואיל)
אנחנו ,שלא צברנו לנו הון ואנחנו ומש-
פחותינו תלויים ב ע ת י ד המפעל ,ניש-
אר בלי מקור פרנסתנו וניחרב.
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זה כללו של דבר :הוא מעונין ,מטבע אהד של המנהלה ,המנהל הכללי ובעל
הדברים ,ב ה ו ו ה ובכל מד ,שיוכל עוד או בעלי הכספים .שואפים לכך ,שבמידת
האפשר ,יהיו בידי נציג )או נציגי( ה־
להוציא ממנו .אנחנו ,מעונינים ב ע ת י ־
מערכת  51מתוך מאה המניות ,ובידי
מסקנות
־מנהל הכלל , -איד הדפוס ואיש,האד־
מתוך גםיון מעשיו בכל השנים ש־ מיניםטרציה  5מניות כל אהד .היינו
? ברו ,לאחד כשלו? פאמצי־ה־צידול ה־
?חד  .66־תר  33המניות נשארות ,לפי
אחרונים ומתוך הערכת גישתו היסודית
דעה ,לרדות החברה לשם חלוקה בין
אל הענין ,הגעתי לכלל המסקנה ,־;•היא
בעלי־ההון או אישים וגופים אחרים .ש־
איגו מוכן ואינו מסוגל ואינו מעוני:
ל -תרצה לעניז אותם במפעל — גציגי
לעשות עתה את המאמצים הדרושים
הסקטורים גבחרים ע"י חבריהם — .בע-
קיום המפעל .ובשביל עצמי הסקתי מכך
ה -לי מאה מניות־היסוד מנהלים את המפ־
את המסקנה :החלטתי לעזוב את
על — כבלי לקבל תמורה על כך ב־
מפעל.
משכורת או ברווחים .הם הקובעים את
אינני יכול לנצח במערכה בניהולו של כל עניני ההברה ומוסרים דו"ח פיננסי
מחס .אינני רוצה להיות מגוצ־ בעטיו לבעלי מניות*הרווחים אחת בשנה ,וב־
של מוזס .ואינני רוצה אפילו ל נ צ ה
שנתיים הראשונות דו'-ה־ביניים אחת
בה למען כיסו של מוזס.
לשלושה חדשים.
אילם אני ,שיצרתי את העתון ומזוהה
הענ־נים השוטפים זהקו הפוליטי של
עמו בעיני רבים ,מרגיש באחריות כבדה
אגב צעד כזה .אני רואה את עצמי העתון נקבעים על־ידי רוב פשוט של
חפשי מכל אחריות כלפי מוזם — אשר  51מבין מאה מגיוח־היסוד .בעיות יסו־
שרתי אותו די והותר .אבל מכיר אני דיות — כגון קביעת התקציב וההשקעות
בכך ,שאני נושא באחריות מסויימת כל — -ובעיות אישיות גורליות ~ בגון
פי החברים התלויים במפעל ובייחוד קבלה לעבודה או פיטורים מעבודה גם
כלפי הוותיקים ,שהשקיעו בו ממיטב של כעלי מניות וחברים בחכרת־המניות
מרצם ואונם .ונדמה לי ,שאין אני בן־ — וכן שאלות עקרוניות של קו ניהול
חורין להפרד מהם בלי דיון ולהשאירם העסק ויחסו אל חברי חברת־המניות,
בידי מוזס בלבד .ולא עוד ,כשאני מ -וכן בחירת המנהל הכללי מצריכים רוב
שוכנע ,שאני עוזב אותם מאחורי במע -של  — .66מבצע כל ההחלטות הוא
המנהל הכללי.
רכה ,שהיא אבודה.
כאופן כזד .ייחרצו ההחלטות השוטפות
על־כן החלטתי להציע לחבר העובדים
את שרותי .אם הם רוצים בכך ,אם הם — שבעתון הן צריכות להיות לפי טבע
סבורים שהמצב צופן בקרבו סכנה ל -הדברים מהירות — על דעת יחיד ,ולא
קיומם האישי ,ואם מתוך כד הם מוכנים יהיו על כל ענין ויכוהים ממושכים3 ,־
לעשות מאמץ קשה כדי להציל את אשר נהוג לפעמים בקואופרטיבים .מאידך ,אין
ניתן להנצל ,אהיה מוכן להשתתף עמהם דעת יחיד יכולה לחרוץ דברים יסודיים
במפעל הדש .אסכים להקדיש מזמני ומ -וענינים הקרובים לדיני נפשות.
מרצי לבנינו ולניהולו של עתון ,שבראש
אלף מניות־הרווחים ש א י ן עמהפ
וראשונה ייהנו מפריו העובדים בו.
דעה על ניהול העסק ,יחולקו בין כל
מאידר — אין זאת אלא הצעת שרות המצטרפים למפעל עכשיו ובין כל ה־
מצדי ,ותו לא .אני מציע אותה מתוך עתידים להצטרף שהעסק יהיה מעוגין
רגש אחריות כלפי הברים לעבודה .ולא להעניק להם מניות כאלו .בין בעלי אלף
יהיה אדם יותר מאושר ממני — אפ תי -מניות־הרווחים יחולק כל ריווח החברה,
דחה ואהיה פטור מכל עול הטרדות ה -אחרי ניכוי ההוצאות וההשקעות וההע-
כרוך במאמץ מחודש.
ברות לקרן־שמורד« כל עשר מניות נות־
ואף כי אני יוצא מ"ידיעות אחרונות" 1ות לבעליהן — אחוז אחד של הרווחים
אין אני מבקש ,איפוא ,מאיש לבוא אתי .האלה ,חמתחלקים אחת לשלושה חדשים
אשמח ,אם חחברים לעבודה יגיעו לידי במפרעות ואחת בשנה באופן סופי.
המסקנה ,שהם יכולים להשאר אצל מוזס
בל איש ואיש מבין המצטרפים מקבל
ככטחה .ואם רוב החברים ירגיעו ויח -עדר מניות כקנין לו וליורשיו ,רכוש
ליטו כך ו"ידיעות אחרונות" יוסיף ל -לו גם כשיחדל להשתייך אל המפעל ,ב-
התקיים עמחב יחד ,אני ,כמובן ,לא התאם לוותק ולזכויות יכולים העובדים
אצא ואשתתף בעתון־ערב אחר ,ולא לקבל את הכנסותיהן של מסםר בלתי־
אתחרד .בחברים־לעבודה־לשעבר .אלא מוגבל של מניות נוספות.
אז אצא בכלל מעתונות־הערב ואמצא לי
אין לקבוע עדיין באופן סופי יותר
את דרכי בשטחי־פעולה עתונאיים את-
מעקרון זה ,כי טרם ידוע כמה ופי ומי
רים.
המצטרפים ומה יהיו צרכי המפעל ושאי־
בין כה ובין כה — איני מקבל על
פותיו למשוך אליו עובדים נוספים או
עצמי כל אחריות לעתיד ,לא אחריות
מפעלים אחרים ובעלי־הון ואשראי .חלו-
מוסרית ולא כספית .מי שיצטרף אל
קה סופית תהיה אפשרית רק כעבור
המפעל החדש באפ ימסד — עושה כך זמן ,לאחר שיצא המפעל מחיתוליו ו-
על דעה עצמו ,מרצונו החפשי ,לפי שי-
יראה את דרכי ברורות.
קולי וחישובי עתידו האישי הוא .מי
פעזלות המבדה
שילך — מקריב בזד .הווה בטוח ומוותר
מדעתו על סכומי פיצויים שהיו מגיעים
ההברה תוציא את העתון — ככל
לו ממוזם .מי שילך מקבל על עצמו קו־
בעל הון פרטי .מבחינה זו יתרונה היחי־
דם־לכל להתאזר למאמצים יוצאים־מן־ די על בעל־עתון פרטי הוא ,שהיא בנוייה
הכלל לתקופה בלתי־ידועה ,עד לביסוס באופן המבטיח מקסימום של הבנה ל־
העסק החדש .מי שילד — אי־אפשר צרכי הער"לן תלד :יהלל העסק.
שיהיו לו בזמן מן הזמנים טענות אילו
־הברה מקבלת על עצמה להעסיק
שהן כלפי מישהו בגלל הצעד שעשה.
בראש וראשונה את המצטרפים אליה
מי שילך — יהיה נחשון גועז שיוכל
באותן העבודות ובאותם התנאים שהיו
לבטלה רק בכוחות עצמו כלבד .ולעומת
להם ב"ידיעות אחרונות" .אולם צריך
זאת מי שיישאר — יש לו כלפי מי
על -להיות ברור למעלה מכל צל של פקפוק,
לטעון ,יש לו על מי להשען ,יש לו
שזכויותיה של החברה כנותנת־'יבודה
מי להשליך את יהבו.
לגבי מקבל העבודה אינן נופלות בשום
מתוך גישר .זו אני מב?!ש אתכם לבחון
את ההצעה הבאה לפי יתרונוהיה ולי־ פניכ וצורה מזכויותיו של כל מעביד
פרטי .החברה יכולה ומתוייבת לדרוש
קוייה — ולהחליט.
את עבודת העובד באותם התנאים של
חבדת־מניות
מעביד פרטי .ההברה יכולה — כאמור
כל אלה המחליטים לצאת מ ידיעוי .לעיל ,ברוב של  66ממאה בעלי מניות־
"
אחרונות" מתוך וויתור על כל זכויות־־ היסוד — לפטר כל עובד ,אף מבין ה־
הם שפ ,מתארגנים בחברת־מנ־ות ,ש -מצעיפים הראשונים ,מתוך אותם ד.טע־
שמה יהיה — נניח ,דרך משל — "קול -מים והסיבות שכל מעביד פרטי היה
מוס"• החברה הזאת מקבלת על עצמה עושה !את .החברה יכולה לחלק עבודה
להוציא לאור מיד עתון־ערב גדול ,בן ולהתנות שהעובד לא יעסוק בעבודות־
ארבעה עמודים' מודרני ,מצוייר ועשיר חוץ .החברה תופיע כבעל־הון פרטי»פע
בתוכגו ,בשתי מהדורות.
בפני האגודה המקצועית הנוגעת בדבר
החברה מוציאה ,כדוגמת חברת המניות בכל מקרה של סכסוך עבודה .החברה
האגגליות ,שני סוגי מגיות :מאה מניות אינה מכירה בשום זכות וותק שבידי
יסוד ואלף מניות־רווחים.
איש מבין המצטרפים) ,הדבר היחידי
מאה מניות־היסוד ,ש א י ן עמחם רוו -שכאמור לעיל ,אין החברה יכולה לשלול
חים ,יחולקו בין האנשים ,אשר בידיהם כאהד המצטרפים הראשונים הוא :תבע־
הנהלת המפעל .אלה יהיו :נציג אהד מת על עשי מניות־רווחים(.
של המערכת ,נציג אחד של הדפוס ,נציג
החברח תבסס את חישוביה ואת תק־
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«יבה על תפוקת־העבודת ועל סדרי־
העבודה ועל השכר הקיימים היום ב־
"ידיעות אחרונות" .אולם היא משאירה
לעצמה את הזכות  .תטיל על העובדים
מעמסות נוספות — הן בעבודה יתרה
הן בתנאים טכניים גרועים יותר — ב-
תקופת ההתחלה ,שאת ארכה תקבע היא.
החברה ,מאידך ,משאירה לעצמה את
הזכות לתת הענקות — מחוץ לגבולות
השכר והמשכורת ומחוץ לרווחי המניות
— לכל עובד בעד עבודות נוספות או
יוצאות מן הכלל ,המהנות את העסק
בכללו.
החברה תעבד את תקנונה ,ובו סעיפים
מיוחדים על פיטורים כתוצאה מפעולה
נגד האינטרסים של המפעל וסעיפים
אחרים הקובעים עקרונות לשיפוט על
תפוקת עבודה.
זה הכלל :אין בעל־הבית"' במפעל,
"
ולא־כל־שכן שלא כל אחד הוא בעל־
הבית" .אלא כל איש הוא אדון "
במפעל
רק במידה שהוא מקבל על עצמו את
חובות הבעל כלפי מפעלו.
ןימיים ומטרות

החברה שואפת קודם־כל לרשת את
מקומו של ידיעות אחרונות" בשוק,
ואחר־כך —"להחזיק בידם את המקום
הזה לנוכח קשיי השער .והחתחרות .ואם
יצאו מ ידיעות אחרונות" כל אנשי ה-
מערכת ",סידור־המכונה והעימוד ,המנה-
לה ,האקספדיציד .וההפצה על כל קש-
ריהם ונסיונם ומעמדם בציבור ומרצם
האישי ,ואם יעשו מאמצים מיוהדים ב-
מעט — ניתן להניח ,שישיגו לפהות את
המטרה הראשונה ,ויירשו את מקום "ידי־
עות אחרונות" הקיים.
ידיעות אחרונות" היד .במשד ארבע־
"
חמש השנים האחרונות העתון הנפוץ
ביותר בארץ .במספרים עגולים עלה מ-
אז הווםדו בסוף  1939מ־ 3000טפסים
מודפסים ביום לכדי  11עד  12אלף
בשנת  .1941הממוצע ב־ 1942היה ז
 ,15.000ב־ ; 18.000 — 1943ב־- 1944
 20.000ומעלה;  30.000 — 1945ומעלה;
 30.000 — 1946ומעלה ? — 1947
 40.000ומעלה .מן המספרים האלה יש
להחסיר את התזרות ,שמספרן היה קטן
בימי המלחמה ,מפאת מחסור בגייר ,וגדל
עד כדי  20אחוזים אהרי המלחמה.
רווחי מר מוזס בכל אותן השגים היו,
שוב במספרים מעוגלים 41 :ו־— 42
 6.000לירה לשנח; ; 12.000 — 43
— 46 ;24.000 — 45 ; 18.000 — 44
 30.000 — 47 ;30.000לירות לשנה.
בסך הכל יש יסוד מוסמך לאמוד את
הכנסותיו הכלליות בסכום של 124.000
לירה.
בתקופה האחרונה ,בייחוד כשנזדמנו
יחד מאורעות דמים מזה ותלושי־הגרלה
מזה ,עלתה ,לעתים ,התפוצה עד כדי
 52אלף טפסים מודפסים ,שמהם גמכרו
לעתים עד כדי  45אלף.
את תקציב ההוצאות יש לקבוע בין
 5000לבין  6000לירות לחודש .הוא
עולה ויורד עם מחירי וכמות הנייר .הוא
משתנה לפי צרכים מיוחדים של המערכת
במברקים ,סופרי־חוץ וכר .הוא היה
מסובך ומעורפל ביותר בקשר לחםכמים
בין ידיעות אחרונות" ואלכסנדר מוזס
"
בשטח מחיר ההדפסה .ריכוז חלק של
ההדפסה בדפוס מוזס ,והעברת חלק אחר
של ההדפסה לרוטציה של הבוקר" הש-
פיע אף הוא .מתוך כל" ההסתייגויות
הללו אפשר להגיד ,כי תקציב ההוצאות
של מוזם היד .מורכב מיסודות אלה:
מערכת )משכורות והוצאות(  1500עד
 ;2000סידור —  ;1000הדפסה )רו־
מציה ושטוחה(  ;1000נייר — • 1300
מינהלה —  ;200הדפסה בחיפה וירוש־
ליפ — .500
בתנאים אלה היו חדשים בודדים ,ש־
בהן הגיעה ההכנסה כדי  2500לירות,
ואפ שהיו אף הדשי שיא ,שבהן ד"ת־
קרבה ל־ ,4000היו לעומתם חדשי שפל,
שבהם ירדה עד  2000לא"י.
אם החברה החדשה תיגש להוצאת
עתוךערב מתוך צמצום חבר העובדים
מםוייפ ומתוך התמסרות־יתר של העוב־
דים ,תוכל לעשות אי־סה אי־שם צעדים
המפחיתים את ההוצאות בשטחים ידו-
עים .אולם אם תרצה להוציא עתון גדול
יותר ומשוכלל יותר ,ספק ,אם בסופו ש?
החשבון ,יהיה תקציבה קטן מזה שהיה.
אי לזאת תיגש החברה לפעולתה ב־
ימיפ ,שבהם תנאי הבטחלן להתהבורה

יכולים להיות קטלנייפ בייחוד לעתון־
ערג הפסקת ההובלה )או קשרי הטל־
פון( לירושלים ולהיפה עשוייד .למרת־
את התפוצה אל מלמטה לגבול הכדאיות.
גוסף לכך גורס המשבר הכלכלי כבר
עכשיו לירידה קשה בשוק המודעות ,ולא
מן הנמנע שהוא יפגע בקרוב גם במחי־
רים ובכוח הקנייה של קהל הקוראים.
אם גם בשטח העתוגות מועטים המק־
רים ,שבהם יכול מפעל חדש להסתמך
על קהל קוראים כה גדול ועל מוניטין
כזד ,שרכש לו הכר עובדי ידיעות אח*
"
מעטים המפעלים
תנות" — הרי מאידך
העתונאיימ הנתונים לזעזועים רבים כל־
כך .אין לך דבר קל מלבגוד בעתון־ערב
שאין לו מנויים קבועים ,ואין לך תנ־
אים פחות יציבים מאלה של יצירת
עתון־ערב וחלוקתו,
אמנם נכון הוא ,שבאופן ממוצע היו
לעתון בשנים האחרונות כמעט 30.000
קוראים .ובאין הכנסות ממודעות דרושים
לו כמעט  25אלף קוראיט מתמידיס כדי
לאזן את התקציב — והעודף של 5000
קוראים אלה ,יכול ,באופן תיאורטי לתת
ריווח הגון .אכל הסכנה כולה? שהביאה
לידי המשבר הנוכחי הרי היא .שאגי
סבור ,שעם הופעת הארץ'* עלולימ
אנחנו להפסיד את  "5000מקוראיפ האלה,
הרי ,שלעומת הסיטי המעורפל של רוו"
חים צנועים ביותר ?ומדת לפנינו הסכנה
של גדעון ,באם נפסיד את  5006הקור-
אים התיוגיים לתקציב.
בסיכלם אני כשלעצמי סבור ,שבמידה
שהסכנה הזאת היא ממשית ,היא המורה
עוד יותר ,אם העסק יתנהל הלאה על־
ידי מוזס .אם אנחנו ננהל אלתו בעצ-
מנו ,אנל יכלליפ להקטין את הסכנה ה-
זאת על־ידי מאמצים על־אנלשיים .אף־
על־פי־כן כמובן ,הסכגה קיימת גם אז.
ב ט ח ו נ ו ת בעסק העתוגות — אין.
המהדורה השנייה
מתוך שאיפה זו להקטין את הסכנה
ולרכוש לגו מחדש את מספר הקוראים
החיוני ,שאנו עלולים ,אולי להפסידו —
אגי מציע להוציא מעתה באופן קבוע
"מהדורה אחרונה'' של העתון ,שתהיה
נבדלת ל&חות במחצית תכנה מן המה־
דורה הראשונה) .היא תופיע בשעה שש,
בערך ,ותכיל מלבד עמוד ראשון חדש
לגמרי של ידיעות — שלוש שיחות"
חדשות ,רומן אחר ,מעשה "
שהיה" ,פי־
"
גת חאשה,
קריקטורה ,בדיחה ,תשב"ץ,
קוריוזים וחומר מאגאזיגי אחר(.
נלכל להוציא אותה בלי תוספת גדולה
של התקציב הקיים ,ואם נוכל להחדירה
באופן שהיא תתן לנו  5000קוראים
בגוש דן* )אולי מקוראי הארץ" ש-
יופיע "לפגי כן( נוכל לאזן "את תקציבגו
ביתר בטחמ•
המגנה הכספי
כל הדברים דלעיל על מגנה החברה
אמורים אך ורק — אם איננו מכניסים
את הכספים ה ג ד ו ל יפ של בעלי־הון
חיצוניים ,העומדים לרשותנו ,לתוך ה-
מעגל והמבנה כבר עכשיו .ברגע ש-
אנו מזדקקים עכשיו לסכומים הגדו־
לים האלה ,משתנה המבנה מיסודו .אז
מוכרחים אנחנו לתת לבעלי־קאפיטלים
אלה מייד את המחצית השנייה של
הרווחיפ העתידיפ ושל ההשפעה זעו"
כחית.
את ההכרעה בענין הזה ובשלב הזח
צריכיפ כל המצטרפיפ להשאיר בידי
חברי המערכת בלבד .כל מי שאינו שייר
למערכת הפגימית עריך עם הצטרפותו
לקבל עליו בעניו זה את שיקול דעת
חברי המערכת .כל מי שאינומשתייך
למערכת ,מטילימ עליו את כל הסיכון
הכרוך בכל החלטת המערכת' מבלי לתת
לו את הזכות להביע דעת.
קחו עמכם ,הברים ,את הדבריפ ה־
אלה .קראו אותם בעיון ,תבהירו אותם
בשיחה עם בגי משפחותיכם ,ושקלו הי־
טב .אם אתם מהליטים לא להצטרף,
לא יהיה איש ,שיבין החלטה זו יותר
היטב ממני .אם תורשה לי בדיחה :עם
מי שאינו מצטרף ,ודאי לא תהיה
לי לעולם הזדמנות לריב ,והוא יהיה
תמיד ידיד טוב...
מי שמחליט להצטרף ,אבקשו להודיע
לי על כך בכתב עד מוצאי שבת14 ,
בפברואר  .1948אם הוא מודיע על כר
— דבר זה יתקבל.כהסכמה לעקרונות

עיטודו »ל "מעריג" ,גימינז  anawזזעתוו >ןו> onmjm a»>vnan »>fc3s 'vmta «»n *fc 1ח«מו »8 .wnי»  'n nxti mmnnקוגמו מממוז .לגמרי משמאל עוטי
מ9 .ס?ר ,מקגוצוג יזמייסיימ.

. . ? ?.

.

• . .? .

..

' ..

? '
"

Ik

בשחת חצים!

80 mmםבבוםתימלד&נלחה גם mm

חר1שת שמנים ישרא^תבע'־מ

 40שמתיצירה בשחת הציבור

?י

ן

ו

 3תנאים להצלחה
ח0דח
1311

שובחיד
שולונו רו?33ולוד
ש131לה ה ימ ה  m a i mל קמ יו ג ח
ה1חשו1יח urn ,היה חאוווד שןחח£7ש!ח
לחחלי M

המפורטים במכתב זה .אם יש לו הסתיי־
גות בנקודה מסויימת — יביע אותה
בכתב ,וישאיר לשיפוטי ,אם הסתיי-
גות זו חשובה למדי להוציאו מן הכלל,
או אם החסתייגות אינח מעכבת ופרטיח
ניתנים להסדר לכאשר יהיה לנו יותר
פנאי לדיון.
כין־כה־ובין־כה — מי שמצטרף אל
יעשה זאת מתוך אשליות .זמנים קשים
צפויים לנו .ויהיה בהם רק יתרון אחד:
יהיו קשים כאשר יהיו — תחת שלטונו
של מוזס ודאי היו נעשים לנו קשים
עוד יותר.
רק מי שמשוכנע בכך ומשווה זאת
לנגד עיניו תמיד ומתוך כך מוכן להת-
אמץ בכל כוחותיו — הוא ..רשאי ללכת
עמנו .ורק בכוח הכרתם של אנשים
כאלה — נצליח.
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וכך זוכר ש ל ו ם ר ו ז נ פ ל ד את
מהפכת־ מעריב":
"
מהפכה כדי שתצליח דרושים לה
שלושה דברים :ראשית — אידיאולוגיה,
הצדקה רעיונית .שנית — סודיות .שלי-
שית — וגורם שלישי זה היד .במיוחד
השוב במקרה זה — אחדות מוחלטת.
וכיוון שהדגשתי דווקא את הגורם ה־
שלישי — אתחיל מן הסוף.
לכולנו היה ברור :אם אחד מאתנו
יאמר לאו" ,לא יוכל הדבר לצאת ל-
פועל" .כנראה כיוון שכל ה הפיכה" היתד.
"
והחישוב שעתוננו,
בנוייה על ההנהה
החדש ,יחא יחיד בשוק בשעות־הופעתו
והעתון שעזבנו — יחדל לחתקיים ,ל-
פחות לתקופה הראשונה .היה לנו ברור,
שאם אחד מאתנו־ ישאר.. .ידיעות" יוכל
לחמשיר ,כיוון שבמקרה — או לא במק-
רה — הקבוצה שלנו ,ארבעה או חמישה
אנשים שהיינו אז עם קרליבך ב ידיעות
אחרונות" ,כל הקבוצה הזו שלנו" היתה
מורכבת מעתונאים שלמעשח כל אחד
מהם יכול היה לנצח על המשכת חופעתו
של העתון .היינו כמו קבוצת כדורגל
מאומנת היטב שכל אחד ממנה יכול
היה לשתק בכל תפקיד שהוא ,חחל מ-
שוער ועד להלוץ מרכזי .אילו היה לאזר,
גלעדי ,שניצר או אני — ,כל אחד מאתנו
נשאר ב ידיעות" — צ'יק בא ל"מהפכח"
מבהוץ "— היינו יכולים להמשיך להוציא
את חעתון — בסיוע כוחות שהיינו,
כמובן ,מגייסים מבחוץ .בזד .אין שום
ספק• ולכן כל הענין ,ביחוד בענף ה-
מערכת ,היה בנוי על כך ,שתייבת להיות
אחדות־דעים .חתחלתי דווקא בכך ,משום
שזה העיקר בפרק־הזכרונות שאני רוצה
לספר.
בינתיים אחזור לשני התנאים הראשו-
נים .ובכן ,תהילה — הענין של ה"אי־
דיאולוגיה".
את זה לא היד .קשה למצוא ,כי
החחלטה הסופית לפרוש מ ידיעות" גמ-
לה אחר שנצברו כמה "
וכמה גורמים.
מאחר ואנו מדברים עתה במאורע שהת-
רחש לפני  25שנה ,והוא כבר נחלת
ההיסטוריה — ,מעבר לטינות ישנות —
לא אומר היום כי ההתערבות של יהודה
מוזפ בעגיגים של המערכת היתד .הגורם
היהיד .נכון ,התערבות זו הרגיזה את
כולנו3 .י היתה זו התערבות ,לפעמים
גם בענינים קטנטנים ,לעתים ,על פי
חשבונות שלא יכולגו להבין ,למה את
זה מותר להזכיר וזה אסור .כל חפרינ־
ציס הרגיז אותנו :נכנס בבוקר יהודי,
— ואני מוכן להתוודות היום שאגי אי-
שית די חיבבתי אותו ,כי היתד .בו עמ-
מיות וחכמה וגם כזו אידישקייט" ש-
"
יהודי זה עם חעפרון
קסמה לי — גכגס
האדום בידו ומעשה־בום בודק כתבי־יד
או הגהות ופוסק :זה להכניס ,זה להו-
ציא ,זה לקצר ,זה להאריך.
לא נעם $נו כל הענין .כי לא היתד.
זו התערבות מקצועית" צרופה — כ-
כלות הכל לא" היה האיש עתונאי— ,
אלא על רקע של כל מיני השכונות
ואינטרסים ,פעמים כלכליים ופעמים ,אי-
שיים ,או כפי שהוא היה מכנה זאת:
"קוגקשגס" .אז בוודאי שזה היה גורם
רציני וראשון במעלה בשיקולינו .אבל
היו גם כל מיני דברים אחרים שהרגיזו
או) קרליבך ,כי היתה לקרליבך אמביציה
להיות לא רק סתם עורך של עוד עתון.
הוא רצה לחדש משהו בעתונות .הוא

באמת הלט על עתון חדיש ,מודרני .מש•
הו שיביא מהפכה בכל הנושא
ששמו עתונות .ובנסיבות ,כפי שהיו קיי-
מות אז ב ידיעות אחרונות" ,הדבר היה
"
בלתי־אפשרי לחלוטין .בקיצור ,האידי*
אולוגיה לא הסרה .ואני מתאר לעצמי,
שלכל אחד מאתנו היתד .גם איזו אי*
"
לאידיאולוגיה
דיאולוגיה" פרטית ,בנוסף
הכללית המשותפת לכולם.
האלמנט השני — הסודיות .כמי שהיה
שנים מספר איש ־מחתרת יכול אני ל־
חעיד שמחתרת זו שהקימונו אד הוק"
היתד .מושלמת .אמנם ,יש "
אומרים שסוד
ששותפים לו יותר משני אנשים אינו
עוד סוד ,אבל יכול אני לומר כי אף בי
לסוד הזה של ה"מהפכה" היו קשורים,
יחד עם אנשי הדפוס והמינהלה והמפי־
צים —  10או  12איש ,ואולי אפילו
קצת יותר — ,המחתרת היתה מושלמת.
היינו מתכנסים לדיונים בכל מיני הרכ־
בים ,קבוצות יותר גדולות וקבוצות יותר
קטנות ,שיחות בארבע עיגיים ,או ב־
שמונה עיניים ,או ב־ 16עיניים ,בכל
מיני קומבינציות ,ואני חושב שכמעט
עד הרגע האחרון — אולי מעבר לרגע
האחרון — כלומר ,עד לזמן ששלחנו
את המכתב חאחרון ,הדבר נשמר בסוד
מוחלט.
יתכן שגרמה לכך גם העובדה ,שכל
העת — בה נמשכו הדיונים — ,המשכנו
בעבודה שלנו במערכת ,בלי כל סטיות
ובלי כל פניות ,ומבהינה מקצועית ,מ־
בחינת לויאליות לעבודה ,לא לבוס ,אלא
לעבודה המקצועית ,עשינו עבודתנו ג"
מיטב וכמירב יכולתנו .אני מדגיש :לא
כתכסיס וכהסוואה ,אלא באמת מהוד
נאמנות מלאה ליעודנו המקצועי .ואני
זוכר שישבנו טעם בישיבת בביתו &i
קרליבך ,כשלפתע הגיעה ידיעה שנרמז
גאגדי• מובן מאליו שמיד התעורר ג־
כולנו העתונאי :ואנחגו לא נודיע על
כך מיד לקהל ו ואמגם הפסקגו הדיוגיפ
ואצנו לחדפיס מטפחת".
"
אם כן ,היתח ממש מחתרת מושלמת.
שום שיחה ,שום רמז של התכנית הזו
לא הסתנן החוצה' לא למשפחת מתס,
לא לאגודת העתונאים דאז ולא לשופ
גורם חיצוני .הצלחנו לשמור על סודיות
המבצע עד הסוף.
ועכשיו בא חדבר שבו חתחלתי ,וכ-
אמור לא במקדח חתחלתי בו .כפי שכבר
הדגשתי ,הרי הצלחתו השלמח של חמב־
צע היתה תלויה בכך שכל אגשי המפתח
במערכת יתנו לו ידם .כולם _ ללא
יוצא מן הכלל .ואילו רק אחד מאתנו,
היד .מסרב להצטרף ,ספק אם יכול היה
להתבצע .ומכאן ,מוכרח אני להתוודות
כי בכל הקבוצה שלנו ,אני הייתי ה־
יחידי שהססתי והכברתי בכך לא מעט
על החברים .הססתי קשות .היו לכך כמה
סיבות.
אל"ף ,ואני יכול לומר זאת גם היום,
בפרספקטיווה של  25שנה ,לא נראתה
לי חדרך שבחרנו לביצוע הפרישה.
אילו היו באים ואומרים לי :אנתגו
ניכנס למוזס ונאמר לו :מר "
מוזס ,קח
לך שבועיים ואחרי השבועיים אנחנו לא
רוצים יותר שום עסקים אתך ונוציא
עתון משלנו" ,חייתי אולי מחסס פחות.
אבל מ ש ה ו הפריע לי בצורה שבה
געשה הדבר.
אולי גבע הדבר מכך שהייתי מוותיקי
העובדים ב ידיעות אתרוגות" .מכל ה-
"
שלנו ,רק גלעדי היד .ותיק ממני.
קבוצה
בי"ת ,היה לי יחס אישי חיובי למש־
פחת מוזס .ההפיכה שתיכננו היתד .אחרי
שני מאסרים שלי ע"י הבריטים .גאסרתי
פעם ב־ 1944ואחר כך פעם גוספת ב־
שגת  1947ובמשך שבתי בלאטרון מיה
חיחס של משפחת מוזס ,גפ למשפחתי
וגם אלי מאד קורקטי ולמעלה מזה .ב־
גראה שגם עובדה זו השפיעה איכשהו
על עמדתי.
לשלישית ,יכול להיות שאני מטבעי
ככלות
.
אינני "מהמר"
הכל ,אחרי• שנות
שפל רבות מבחינה כלכלית שגבענ »־
עבודתי בעתון מפלגתי ,הייתי עתה
"מסודר" ,עם שכר מגיח את הדעת ואף
אופשר לי לעבוד בו־זמגית בעחון השני,
שממנו באתי ל"ידיעות" .מכל השיבות
האלה ,אני הייתי ההססן שבחבורה ואני
חושב שגרמתי אז לא מעט עגמת vn
לחברי .אבל בסוסו של דבר ,אחרי במה
וכמח שיחות עם קרליבד ועפ צ'יק ,ואח־
רי דיונים איגסופיים במשפחה ,העניז
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איכשהו הסתדר .וכשנתתי את האגקיי.
הסופי .היתד" .החזית המהפכנית" —
שלמה.
היו לי אז נ"תקופת ההמתנה" שתי
שיחות חשובות עם קרליבך .אחת מהן
אני זוכר היטב ,השגיח כבר מטושטשת
בזכרוני .ויש סיבה מיוהדת ,מדוע אני
זוכר במיוחד את האחת.
באותה תקופה עבדתי כעורך חדשות
בתחנת השידור החשאית של אצ"ל .אני
לא ידעתי ,אם קרליבך יודע על כך או
לא .קרוב לודאי שידע .אבל לא ממני.
אני ,אף פעם לא סיפרתי לו על כך ,אך
כאשר נקראנו להכריע סופית בענין הק-
מת העתון חחדש חשתי איזה קונפליקט
פנימי .למוזסים  -לא הרגשתי כל צורך
לגלות את הסוד .הם ידעו ,שאני עובד
ב"המשקיף"• בוודאי ידעו גם שאגי קשור
איכשהו למתתרת .ככלות הכל ,גאסרתי
פעמיים ובתקופה ארוכה הייתי גם גתון
במאםר־בית .אכל אחרי מעט היסוסים,
החלטתי ,שראשית כל עלי לגשת לקר־
ליבך ולספר לו את האמת ,שיידע
"עמ מי יש לו עסק" .אולי הוא בכלל
לא ירצה בקשר הזה אתי ,אחר שיידע
את הסוד .אמנם לא היתד .זו הנהה סבי-
רה ,כי ידעתי שעל אף היותו קשור ב־
"הגנה" ,אהד קרליבך את הפעולות של
המחתרת .אין לי בכלל שום ספק אבל
חשבתי .אולי בכל זאת יפריע לו איכשהו
הדבר הזה שאגי קשור בתחגת־השידור
של אצ"ל .על כל פנים החלטתי ,שרא-
שית כל ,לפגי שאנחנו מחליטים סופית,
עריך שיהיה "שולחן נקי" בינינו.
ואז ,אגב גילוי הסוד הזה ,התפתחה
בינינו שיחה מאד מענינו! על כל ה־
עגיניפ של המחתרת ,של המאבק בברי־
טיט ושל ה"פורשים" בכלל ושל אצ"ל
בפרט .כימים ההם היה קרליבך שקלע
מאד במשא והוא היה גתון בדאגה רבה
מסגי הסכנה של מלחמת־אחיפ .ובאותה
שיחה דיבר רבות על כך .אם כן ,באתי
אליו ואמרתי ז לפני שאנחנו עושים את
הצעד• הסופי ,אני רוצה שיהיה שולחן
נקי ביגינו ואני רוצה שתדע שמלבד
הדברים הגלויים שאגי עושה ,אני גפ
עוסק בענין הזה ,המחתרתי .ולפני ש-
הולכים למין מפעל כזה ,שאין אנו יוד-
עים מה תהיה אחריתו ,ובכלל ,נכנסים
לשותפות כה הדוקה בינינו ~ ,לכן ב-
ארבע עיניים אני מוצא לגכון לגלות
לך את חסוד שלי .אולי תשקול מחדש
,ענין השתתפותי ,אולי זד .לא נוח ,אולי
יכול משהו לקרות מחר ,אינני יודע.
כל הענין קרה ,כידוע ,כמה חדשים
לפגי צאת הבריטים. .אמנפ השלטון ה-
מנדאטורי כבר היה במצב של התפרקות,
אבל דבריפ שוגים עוד יכלו לקרות .אי־
גגי זוכר כבד את המלים המדוייקות ש־
אמר לי אז קרליבך ,אבל הוא קיבל את
הודעתי בלא כל אפתעה זאגב כך ג3
סיפר שגם חוא מחבר מפעם לפעם שי-
דורים ל הגנה" .ואחר כך גסבה השיחה,
כפי "
שכבר הזכרתי ,על פרשת היחסים
כין המחתרות ובעיקר על הרדתו הרבה
8פגי  ,אפשרות של מלחמת אחים .חדשים
מספר לאחר מכן ,בעת שהתרחשה ה־
עראגדיה של אלטלגה" ,ראיתי את או־
"
חחיצוגייפ של חדדה זו .זו היתה
וזותיה
תפעם היחידה שראיתי את קרליבך בו־
כה ,ממש קרוב להיסטריה .אגי זוכר כי
נכנסתי אז למערכת ברהוב צ'לגוב ו־
ראיתיו מהזיק את הראש בידיו ,לכלכת.
כיוון שידע כבר על קשרי לאצ"ל פנה
אלי :שלום' תיגש לבגין ,תשאל אותו
מה "
גיתן לעשות ,אולי יש טעם שאגי
אבריק לםילבר ,באמריקה ,אולי ,אולי
צריך שאסע ,שאעשה משהו ".הרי זה
חורבן ,חלילה!" אחר התאושש ומחה
דמעותיו .כל אדם יש לו רגעי־חולשה,
אמר .ועוד באותו לילד .כתב את מאמרו
המזעזע :שברי גדול כים והאסון מח־
ריד" ...
כולנו נוצחנו עתה ,כולגו הפםדגו.
ולא ניטהר אלא במעיינות אהבת ישר־
אל"• ואגב ,גם באחד התדריכים שלו ב־
כתב — אני לא זוכר עכשיו בדיוק את
התאריך — זה היה לפני אתת מנסיעותיו
לחוץ לארץ כשהיה משאיר לנו איזשהו
תדריך ,כי באחד התדריכים הללו ,זו
היתה אחת הנקודות המרכזיות :עשו הכל
ובלבד שלא תהיה מלחמת אחים.
גולדשטיין :מתי הוא כתב את ה-
מאמר החריף הידוע על בגין ז
שלום :לא ,זה לא היה בפרשת אל־
"
טלנה" .זה היה זמן רב אחרי זה .בכל

אופן לא בפרשת אלטלנה" .אדרבה,
בענין אלטלנה" "
הוא היה איש שבור.
והוא "
כתב אז על התותח הקדוש" .ה-
מאמר שאתה מזכיר" היד .אחרי השילו-
מים' ואמנם אחרי פרסומו של אותו מא-
מר ,היה המשבר הפנימי הרציני הראשון
בתוך חמערכת .אבל זו כבר פרשה אחרת.
קיצורו של דבר ,אם לחזור לנושא
הקודם ,היתד .לנו שיחה רצינית שבה
פרש קרליבך לפני מחדש את חזונו על
העתון ההדש ,המודרני ,שאפיו יהיה
לאומי־ליברלי ושהוא ידריך את העט
בתקופה המכרעת לקראת הקמת המדיגה
הוא ,לפחות ,לא פקפק אף
לרגע שאנו מתקרבים לשעת־ההכרעה
בשאלת הקמת המדינה — וטרח גם
לציין שכל אחד מאתנו יוכל להתבטא
בעתון החדש בהופשיות גמורה.
וכך קם ובא ה־" 15בפברואר" —
הוא יום הופעתנו הראשון.
אגב ,תאריך זה קשור גם באיזה קור-
יוז פוליטי מענין.
גם בעניו זה ,אינני זוכר עוד את
פרטי־הפרטים שלי הדבר ,אך באופן כל-
לי אני גזכר כי לקראת מועד זד .היתה
מתיחות בטחונית רבת ביישוב• מסתבר,
כי הצבת תאריכים אולטימאטיוויים"'
איננה" פאטנט שחידש הנשיא סאדאת.
זו כנראה תחבולה פסיכולוגית ישנה של
הערבים ובאותם הימים איימו הערבים
— ומסייעיהם ,האנגלים — ,שב־ 15ב-
פברואר תתחיל איזו אופנםיווה כבדה
נגד היהודים ,משהו שכמותו עוד לא
דאתה ארץ .אמנם גם לפני מועד זח
ככר היל קרבות קשיפ ו מעריב" יצא
שעה שהיישוב היה נתון "
כבר בתוך הו־
כד .של מלחמה ,אבל הערבים לא הס־
תפקל כפעלללת הכנופיות וביקשו להטיל
אימה על כולנו ש משחו מיוחד" יתרחש
ב־ 15בפברואר" .
היו דומני אפילו חש־
שות ,שאולי הם יפעילו צבאות סדיריפ
הרבה לפני שתקום מדינת ישראל .כנו-
פיות כבר הסתננו אז מהמדינות השכנות
אבל דיברו שב" 15בפברואר" יתרחש
משהו גדול .וכך נתוספת למתיחות ה-
פרטית שלגו' בקשר לקשיי הוצאת ה-
גליה הראשון ,גפ המתיחות הכללית
ומריטת־עצבים רציגית מאד.
אבל הנה הגיע ד,־ 15בפברואר ,מע-
"
ריב" יצא וה משהו" שהערבים איימל
בו — לא "
התרהש .בסופו של דבר ,כ-
שבוע לערך אחרי זה ,פירסמתי איזה
פליטון אקטואלי בנושא זה ומתוך שמץ־
מד .של לגלוג עצמי כתבתי בי המאורע
הגדול" שעליו התגבאו ביחס "
ל־ 15ב-
פברואר ,הוא בסך־הכלו המלחמה ח־
קשה ברהובות תל־אביב בין עהוגי־הערפ
המתחרים...
על אירועי  48השעות האחרונות ,פיופ
ששי ד.־ 13בפברואר  ,1948עד שיצא
הגליון הראשון של מעריב" לאוויר ה־
עולם ,ביום ראשון" ,
ה־ 15בפברואר ,1948
יש לאריה דיסנצ'יק הגירסה שלוז ביופ
ששי התלבטנו קשה בשאלה ,שאז "
נראתה
לנו משמעותית מאוד :מה יהיה עפ
הרומן בהמשכים ז בי זאת לזכור :עמון
בלי רומן בחמשביפ — אי־אפשר חיח
להעלות על הדעת .מוכרח להיות רומן!
— היו הכל תמימי־דעים .את הרומן
ב"ידיעות אחרונות" כתב ש .גוטליב־
ידידיה ,שחתם עליו בשמ־העט ש .ורשאי.
הוא נמנה עפ הבורתנו ולא מיה ,p m
כי יילך אתנו לעתון החדש .אולם באותם
ימים ,זמם' ,הארץ' להוציא את ,יום־
יום' עתון הערב שלו ,ולידידיה ,שעבד
ב,הארץ' כעורך לילה הוצע להיות עור*
כו .הוא התלבט ,שקל ,היסט —
ולבסוף קיבל את ההצעה .בצער קבל־
גו את הודעתו ,בי לא יוכל להצטרף
אלינו וממילא ,לא יכתוב עוד את הרומן.
כמעט התמוטט עלינו עולמנו .אץ רומן!
בנדיבות רוחו מסר לנו ידידיה עוד שלו־
שה המשכים ,שהיו עמו והבטיח לכתוב
עוד שלושה ,אבל בזה נגמרה תרומתו
לעתון החדש ואנחנו היינו בלי רוטן.
במוצאי שבת נפגשנו לשיהה אחרו־
נה ",לפגי היום הגורלי .אפשר היה ל-
חתוך את המתח באוויר .בשיהה זו עריך
היה קרליבך לקרוא באוזנינו ,את מכתבו
אל יהודה מוזס ,על הפרישה ועל מני-
עיה .והיה עלינו לאשר את התוכן• לא
מן הגמגע ,כי קרליבך חשש שברגע ה-
אחרון ייתפש מישהו לרפיון־ידיים ובי-
קש לקבוע עובדה מוגמרת .לגו מכל

:

,

^

י"י מיליגד »1ומ3 1נויגו וזתטוגת( nvnyv nnran nwpa .את מטחוק »ז3לל» »יא ת»י« גוליה 0א>ר.

..

__.

, .,
—

, , r ,^ .. .,

"..

,

?"

,

....
— ...

—,.

^

n

,-.,,.., .,. *,. , .......
^=^- <^-.™..-.. ^-^^..

"" ""י^^"^ ^^" 1י"^—

ז !'!' י ygagTr^sra jMrjiasaro

V.

אר י ול בע" מ
"""־־־"־ ם־ושס ב עיינו
י

?

י

?'
?

?

.

" י

י

י

"

/

?

י
ן

!

"

לב»ת מעריב,

שאו בדנית
ב>ום זוג3נ!?1
י
?

י

י

:

יי י

י

י
ו

ח .פטשניק בע"מ

ןן

נ7עשה בסבלה קטנה

,במ1צאי שבח 14 ,בובברואר  , 1948כמעט
נוז בטלה ח91ח99ה כולה  -בגלל קבלה
שגשבחה  maמבגט•  tiauה.

חבר העובדים של "מעריב" הלך ותתרחב .כאן )משמאל לימיו( עומדימ :א .ייוזגצייק» ,י בו ,א .קלאולו ,מ .מייזלס ,ר• גן צבי ,י .גלעדי ,ו«* .ניגר• .ושביט :מ• ז"ע,
 Jצימימן ,ע .קדליגך ,ש .יוזנ9לד.

מקום סיפר ,כי שיגר את המכתב עוד
בצהרי יום ששי ,על פי טעות .במכתב
זד .הטיח קרליבך גמתם -דברים כדורב־
נות ולא חסך עמו את שבט־לשונו.
במוצאי־שבת עשינו אח עתון הדוג-
מה .כבר היה בדעתנו להפרד ללילה
המתוח ביותר בחיינו ,לילה שבו לא
השב איש ל־שון ,והנה פונה קדליבך
אל האחים טופל ושואלפ, :היכן ה־
קבלה מהבנק ,המאשרת שאכן הכנסתם
את הפיקדון ,שעליו סיכמנו ';•תכניסו
תשלום ע"ח התפוצה  1משיב אחד האחים:
,הכנסנו וחקבלח שם באיזד .מקום ,לא
יודע היכן' .היתה דממה .פנים חיוורות.
וקרליבך אומר, :אין עתון ,אין פרישה,
אין כלום .צ'יק ,אתר .חוזר מחר ל,הבוקר',
בשקט .ואתם כולכם חוזרים ל,ידיעות
אחרונות' .אני אשא בחרפת־חכשלון ,לא
אחזור ל ,ידיעות אחרונות' .לא אלד ל־
איבודי.
מי שהתאושש מן התדהמה כי הפקדון
הזה והלואה של  4000ל"י שהביא קרלי־
בך — היד ,כל ההון שלנו .וההלם
התחיל לדבר על לבו של קרליבך ש־
נוכל להסתדר אפילו אם הכסף לא הוכנס
וכי יש להאמין לטופלים ,שאכן הכניסו
את הכסף• והוא דחה בעקשנות, :עניין
שכך מתחיל — אינו יכול לחצליח .לכו
הביתה' .בקושי הצלחנו לחחזיק בו .חיים
קוכמן ז"ל ,משה טופל ואני נסענו ל־
רחוב לילינבלום ,שם היה המשרד של
הטופלים .היו תלויים שם זוגות מכנסי
עבודת התהלגו להפוך את הכיסים ,זוג
אחרי זוג .מצאנו• במכנסיים מס'  .7היתד.
קבלה .זל היתד .תחושה גדולה של רלוהה.
הקבלה נמצאה .עם הקבלה הזאת חזרנו
אל קרליבך .נופפנו בה באושר .כך הצי־
לה הקבלה הקטנה הזאת את מעריב",
"
שאלמלא נמצאה בכיס הגואל ,אפשר
שהייגו חוזרים למחרת בבוקר איש איש
לשולחן עבודתו הישן ומוזם ,שהיה פוגש
את המורדיפ רעוגיט על עבודתם ,היה
הושב .אולי ,שקרליבך המד לו לצון.
הכל היה מוכן• גם הרשיון היד ,סוף־
"
סוף בידיגו .הרשיון הזה — טרדות גדו־
לות גרם לגו .אי־אפשר היה להשיג
רשיון מידי השלטוגות הבריטיים .באתי
אל קצין המחוז גוברגיק ז"ל .ביקשתי
רשיון .אמר לי, :אין שום סיכוי כזה!'
לקרליבך היה רשיון .עוד בימי ידיעות
"
אחרונות" הצליח לקבל רשיון להוצאת
שבועון בכל יום ששי ,בשם ...מעריב".
"
אולם הבעייה היתה ,שאצ"ל גרם לפיצוץ
במשרדים של הממשלה הבריטית וה-
רשיון הזה ,יחד עם תיקים ומסמכים
אחרים ,עלה באש .כדי לקיים בידו את
הרשיון היד .קרליבך אוסף כל שבוע
כמה ידיעות ורשימות ומפרסם אותן ב-
שבועון מעריב" .העתון הזה הודפס
"
בעשרה עותקים ונשלח לקצין המחוז,
כדי להוכיח ,שמשתמשים ברשיון .בי-
קשתי ממר גוברניק לחפש ,אולי ניצל
תיק זח ,של רשיונו של קרליבך• טילפן
לי למחרת :רק התיק הזה ניצל בנס.
תוכלו לקבל את הרשיון.
לפני־כן ניהלנו מו"מ עם יהודי ,שהיה
בידיו רשיון .התהלכה אז שמועח ,ש-
אנחנו מוציאים עתון בוקר .שאלתי את
היהודי בכמה אפשר לרכוש את הרשיון
שלו .שאל מה אני מציע .אמרתי לו:
 ,אחת מחשתיים :או סכום חד־פעמי או
שתכנס כשותף ,באחוזים מחרווח או מ-
המחזור .אמר ,שבזה אינו מעוניין ,אלא
רק בעבודה .טילפנתי לקרליבך .לא רצה
שנקבל אותו לעבודה בחתחייבות מצי-
תו .היהודי סרב למכור .ובכן ,גוברניק
מצא לנו את הרשיון .ביקשנו להפוך
את השבועון ליומון ואת השם מעריב"
"
ל"ידיעות מעריב" .היהודי שסירב למכור
לנו את הרשיון קיבל כמעט שבץ־לב.
הוא יכול היה להיות מליונר והיום הוא
פקיד־עתוגאי במשרד ממשלתי•
רשיון היה דבר חשוב מאוד .אבל כדי
להדפיס עתון צריך גם נייר .היו שני
סוחרי נייר בארץ .קנינו מעט נייר.
הלכתי לחברה מירח טריידינג" .זו היתה
"
הראשית של נייר לעתונים .הז-
הספקת
מנתי אצלם נייר .הגשנו את הרשיון.
הכנו לנו נייד לשבוע .ב־ 15בפברואר
 1948הוצאנו את מעריב" הראשון וב־
"
 22בפברואר נזרקה פלשתינה — א"י
מגוש הסטרליגג ,לקראת יציאת הבריטים.
מייד עם גירושנו מגוש הסטרליגג הוח-
זרו לכל העתונים הבקשות לקנות נייר.
שוב לא היה לשלטון הבריטי כל רצון

לממן במטבעותיו את הרכישות של ה־
עתונים בארץ ככל ייבוא אחר.
ב־5ג בפברואר ,בשעה  11.30טילפן
"
אלי מר יהודה מוזם .פה אנחנו דקות
" אחדות לפני ל הדפסת העתון הראשון
שלנו ,קרובים " לאובדן־חושים בגלל ה־
מתה הרב ופרצופים סמוקים מחמת ה־
התרגשות ,ואדון מוזס ,שלא ברור מניין
השיג את הטלפון שלנו במערכת החד־
שה ,ברהוב צ'לנוב ) .טלפון לא יכולנו
לקבל בעוד מועד ונאלצנו להעביר ל־
משרד הקטן את הטלפון של קרליבך
מהבית( ,אומר לי, :מר דיסגצ'יק ,זד.
הכל רציני ,העניין שלכם ן" אמרתי:
זה נראה רציני' .אמר, :יש על מה ל־
דבר ו" אמרתי, :יש ,בהזדמנות' .הוא
התכוון אפ אפשר להחזיר את הגלגל
אחורנית ולהכנם למו"מ על איחוד מ-
חדש .לא יכולתי או לשער כמח קרוב
חיום שניפגש עם מהם לשוחח בדיוק
על מה שהוא רצח :על איחוד מחדש.
מצוקת הנייר הלכה והחמירה .היינו
"
מן היד אל הפה .יום שגמרנו להוציא
את שני העתונים ,בצהריים ובערב ,לא
ידענו כלל אם גם למחרתו נצליח להופיע
ברחובות .זו היתד .מריטת עצבים קשח.
מבהן עליון לכושר העמידה .דרושח הי־
תה מידה גדולה של אופטימיות ומידה
גדולה מזו של סבלנות ושל שימוש ב־
,טריקים' שונים ,כדי להמשיך בזה.
לא היתד .ברירה• השתמשתי גם ב־
"
,מעשי־סחיטה' .את העתון הדפסנו ב־
דפוס ,על המשמר'• הם היו מעוניינים
בעבודה .הייתי בא אליהם ,מושך על
עצמי ארשת של קדרות־רוח ,נכנס ב־
ראש מורכן המבשר' :גמרנו .אין עתון
מחר .אין לנו אף פיסת־נייר להדפיס
עליה .תודה לכם על שיתוף־הפעולה'.
מייד היו גזעקים, :השתגעתז! בנלל
זה תסגרו את ,מעריב' ו יש לגו עוד
קצת גייר .קחו כמה גלילים .תחזירו כש-
יהיה לכם' .לקחתי .הדפסנו .מהיד אל
הפה• מהיום למחר.
הרצתי את כל העולם עם הנייר שלנו.
ליקטתי מפה ומשם• הסוחרים היו מבש־
דים לי ,כי במחםגיהם גמצאו עוד גליל
או שגייס — רצתי לקחת .גליל עקום
יש לחם ,קרוע ,שלא ברור אם אפשר
יהיה לחדפיס ממנו עתונים — תנו ,שיל-
חו ,אני לוקח ?הכל .קניתי מכל הבא
ליד .זה נעשה בלתי נסבל• אי-אפשר
היה לעמוד בזה .מכאן — שמחת היצי־
רה והרגשת הסיפוק העמוקה ,והתקוות
הגואות .ומכאן — המחסור בנייר".
מצוקת הנייר ,ששוב לא יכולנו' ל-
"
עמוד בה ,היא שסללה את הדרך ליזמתו
של יחודי אחד ,ד"ד פדרבוש ,שכתב גם
כ"מעריב" וגם ב ידיעות אחרונות" .חוא
בא במיוחד מארה"ב והציע את שרותי ה־
תיווך שלו בנסיון לחזור ולאחד את שני
העתונים .הלכנו לפגישח עם המוזסים.
שוב במלון תלפיות• הפגישה נקבעה
ב־ 9.30בבוקר .קרליבך ואני עזבנו את
הדפוס בהרגשה עכורה• גליל אחד של
נייר שרד בידינו .גליל עקום .חמומחים
אמרו ,שמחגליל הזה לא ייצאו עתונים.
לאנשי הדפוס סיפרתי את האמת, :יכול
להיות שכאשר נחזור מהפגישה הזאת
— שוב לא יהיה מעריב" .אלא אם כן
"
אתם מורידים את הגליל העקום ומעלים
למכונה גליל טוב משלכם ומדפיסים את
הגליון הזה .אחר־כך גדאג הלאה' .הב־
טיחו שיעשו כמ־טב־יכולתם .שברנו הדר
ב,תלפיות' וקרליבך לוחש לי, :צ'יק,
תוותר ,תוותר .א־ן לנו יותר על מה
להדפיס' .ויתרנו — ויתרבו .התחלנו
לשוחח בנועם .עוד קפה .עוד .תה• עוד
כריך .הרגשתי היתה ,שאנחנו חורצים
שם אד .גורלו של מעריב" הצעיר —
"
לשבט .לפתע פתאום שמענו צעקת ה־
מיכריב ברחוב :מעריב ,מעריב ,מעריב".
"
האוזניים נזקפו .הלבבות נת-
העתון יצא.
רחבו .וירייבך לוחש לי באוזן, :צ'יק,
בתקיפות ,צ'יק בנוקשות ,אל תוותר!"
כי העתון יצא .שוב יצא .למרות כל ה־
מצוקות• ולנו היה ברור ,כי שום מנגינה
־א ה־תה יכולה להיות עריבה לאוזנינו
־ותר מצעקתו של הילד ההוא, :מעריב,
מעריב ,מעריב'.
בתקופה הראשונה של "מעריב" לא
היתד .דעתו של אריה דיסנצ'יק נתונה
בעיקר לעניין הנייר .מאמרים מבריקים,
חדשות מסעירות ,פרשנויות ידעניות —
אלה מוסיפים הילת־זוהר לעתונאי ומע־
ניקיפ לו סיפוק• צריך אדפ מידה נתלה
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של קנאות לעניין ,כדי לחפק Tכל אלה
כידי חבריו ולעסוק במסירות כזאת רק
בעניין אחד :לספק להם נייר כדי להד-
פיס עליו את פרי עטם ורוחם.
"ניסיתי כל דרך ,מספר דיסנצ'יק.
לעתים ,קרוב מאוד לסף היאוש ,היתח
ה" גאולה' באה ממקור בלתי צפוי .ה־
כמויות היו קטנות ולפני שהספקתי
לנשום לרווחה ,שוב היה המחסן ריק
והלב מלא חששות .מאבק קשר .היח
מאבק הנייר .גתגלה לנו מחסן של
" הבוקר" עט הרבה נייר" .הבוקר" היה
זקוק לכסף יותר מאשר לנייר .ניהלנו
מו"מ עם איזקסון .לא היתד .ברירה אלא
לרכוש הלק מהנייר הזה ,לאו דווקא
במחירי השוק הלבן .אחרי מו"מ קשה
מכר לנו איזקסון מהנהלת "הבוקר" עשרה
טון גייר .זה היה אוצר גדול .צרכנו אז
כארבעה עשר טון גייר להודש .היום
אנחנו ,אוכלים' שלושים שון גייר ליום.
אבל גם עשרה טון גייר גגמרו .ה-
"
מחסן התרוקן .פה ושם שוב מצאתי
גליל או שניים .הלכתי לנהל מו"מ
עם מנהל ב"דבר" .גם להם היה גייר.
הצעתי לו עיםקה :לי יש גייר התוך.
)סוזאייב הבטיח שיתן לי( .לך נחוץ
גייר בשביל "עם עובד" .אתה חותך
את הגלילים .זח עולה לך כסף .אני
אתן לך נייר התוך ,הן לי תמורתו
גלילים שלמים ,טונה כנגד טוגה• אתה
תחסוך את הטירחה והכסף לחתוך .הס־
כיפ .את העיםקה הזאת ביצעתי כאשר
חייתי כבר בייאוש מוחלט .קניתי לפני-
כן נייר ,שהיה בדרך לארץ .המזמין רצת
להיפטר מהנייר הזה .טילפנו לי שיש
גייר בדרך להיפה ,על אנייה .קניתי.
הודיעו לי שהאגייה תגיע ביופ המישי
להיפה .הנייר היה מוגה בתחתית ה־
אנייה — ועליו מטילי-ברזל .יצאתי מייד
להיסח להמתין לאנייה .באתי לנמל.
הלכתי אל הסועליפ .האנייה נכנסה כשי
הגעתי .פניתי אל הפועליט שיעסיקו ב-
פריקת הברזל והנייר אנשים רבים ככל
האפשר .הבטחתי להם פיצוי כספי הגון.
הסכימו .הייתי מוכרח לקבל את הנייר
הזה ולהעבירו ללא דיהוי לתל־אביב.
העובדים אמרו, :אדוני ,תסמוך עלינו.
בצהריימ ,שיהיו כאן מכוניות משא ,תוכל
להוציא את הנייד מהנמל'.
"רצתי למלון לב הכרמל" .טילסנתי
לקרליבך ,שיש "נייר ,אנחנו על הסוס.
אלון בחיפח .ארד לנמל בחמש בבוקר
ואדאג לנייר ,עד עד שיפרקו .הייתי
הרוג .הלכתי לישון .בחמש קמתי• אכלתי
ארוחת־בוקר יוצאת מן הכלל .ירדתי
לגמל .אגי רואה ראש הקבוצה מטייל
לו באפס־מעשה .מה קרה ? הוא אומר:
לפגי חצי שעה האגייה הפליגה .והגייר
שלי ז — אגי מתחגן .הפליג עם ה־
אנייה — הוא מספר לי .זו היתד ,אנייה
שוודית שקיבלה פקודה להפליג בגלל
הסכנה בנמל .חשבתי שאגי מקבל שבץ
במקום .עוד ראיתי את האנייה שטר"
עם הנייר שלי .עוד טילפנתי לרבינוביץ,
גציג הקונפרנם השוודי ,שיציל• ?אמר,
שלא יוכל לעשות שום דבר .זו פקודה
מחחברד-
חזרתי לתל"אביב .בחברת "מידה
טריידיגג" גילו כלפי יחם מצויין .אחר
המגהלים אמר לי, :תשמע ,אגי רוצה
לעזור לך .יש לי ארבעים טון גייר שוודי
חתוך ,קבלתי לפני שבוע .קה את הנייר
הזה לתחליף עם דבר" .דבר" היה מוכן
"
לקנות  18טון" .
את האנייה שברחה לי מהנמל ניסינו
"
עוד לעצור בקפריסין .ללא הצלחה .ב־
טרייסט פרקו את הנייר .שכרנו אנייה
ישראלית קטנה ,של אלף ומאה טון ,היא
לקחה את כל הנייר שלנו ,כמד ,עשרות
טונות ,והפליגה לחופי הארץ .שוב קראו
לי מ מירה טריידיגג" ואמרו ,שיש להם
"
אפשרות להשיג עוד  26טון נייר .קניתי.
הוא טילגרף לטרייםט לז^סיף את הכמות
הזאת לאנייה הקטנה•
באה ההפוגה הראשונה .שכרתי מו־
גית" וגמעתי בדרך בורמה לירושלים.
הגעתי למלון עדן" .היה ריק .התרחצתי
במים מכדים ".אכלגו קוגסרבים .בדרך
כמעט גהרגגו .המכוגית איבדה את ה*
מעצורים .הדרדרנו בירידה בדרך בורמה.
הלכתי לאגרלן מה,ג'רלזלם טוסט'' ,יש לך
גייר ,אמרתי לו ,שאיגך זקוק לו ז מכור
לי' .אמר, :אני רלצה למכור ,נהוץ לי כסף,
אבל " המחסנים עם הנייר הם בטווח ה־
תותהים של הלגיון הירדני' .רצתי לדב
יוםף .לא הירשה לחוציא סחורה מירו-

שלים .אמרתי לו, :למה שהירדגימ יצי-
תו את הנייר הזה ואנחנו לא נוכל להד־
טיס עתון ז" השתכנע .קבלתי רשיון.
הזרתי ל,ג'רוזלפ פוסט' .שילמתי בעד
הנייר .קניתי  100טון• החלטתי להוציא
את הנייר בהזדמגות הראשוגה .בהפוגה
הראשונה לא הצלחתי .אבל הנייר היד.
שלנו .היכינו לשעת־כושד.
" חלכתי לשוקן מ" הארץ" .אמרתי לו:
,יש לך נייר קנאדי רחב ,שממנו מד־
פיסים שמונה עמודים .מי מדפיס חיום
שמוגה עמודים ? את הגלילים צריך ל־
חתוך .אין מכוגות .שגי בחורים חותכים
גליל .זה עולה חמש לירות .תן לי את
הנייר הזה .אני אחתוך אותו על השבו־
גי ,שאפשר יהיה להדפיס ארבעה עמו־
דים• ואת הנייר הטרי ,לארבעה עמו־
דים ,שיש  ,לי באנייה ,שיצאה מטרייסט,
אני מעביר ישר אליך !" שוקן עשה לו
את חחשבון שירוויח  100לירות בחיתוך.
אמר, :רק בתנאי שתיקח את כל הנייר
שיש לי !" אמרתי :בבקשה! לקחתי!
"התקשרנו עם אצ"ל .בכיבוש יפו חם
פרצו את המחסנים של העתונים הערביים
ביפו .על הנייר הזה היו קופצים .קי-
בלנו את חלקנו ממנו.
" בינתיים קראו לי שוב מ,מירה־טדיי־
דינג' .הם מחכים לאניית יש שם כמות
גדולה של גייר לשגי העתוגים הערביים
,א־דיפע' ו,פלשתיןי, .אולי אתה יכול
להעביר את הרשיון על שמכם ולקחת
את הנייר הזה ?' — הם שואלים .רצתי
לקריה .אזעקה .ישיבת ממשלה דהופה
— במקלט .גם אגי במקלט• ניגשתי אל
אליעזר קפלן ז"ל ,גיגטלמן למופת .בי־
קשתי ממגו רשות לקבל את הגייר ה•
מיועד לעתוגיפ הערביים ,במקום להוז־
זיר את הגייר לאירופה .קרא לדוד הוד־
ביץ ,מנכ"ל האוצר אז .דוד הורביץ
שאל, :מה יהיה לממשלה מזה ז' אמר-
תי, :אשלפ גפ התמורה לנייר וגפ מם
מיוחד למר וולפסון ,הממונה על רכוש
הנפקדים .עשינו עיסקה במרתף .קניתי.
שילמתי.
"בינתיים באד .האנייה שלי מטרייסט.
פרקו את הנייר .ואני הייתי מלא נייר.
וכל העתונים אצלי בתור ,שאעשה להט
טובה ואשאיל להם נייר .ישבתי על הר
של נייר• החזרתי את כל חחובות לכל
העתונים .הבאתי את הנייר מהמחסנים
בירושלים .מעולם לא היה לנו כל־כך
הרבה נייד .רק לאחר הנצחון במאבק
על הנייר ,שהיה גורלי ל מעריב* באותם
ימים ראשונים ,יכולתי "לחזור לחיי ה-
מערכת התקינים".
יש פרשה אחת שכבר הוזכרה ברמז,
וצריך להזור אליה ביתר פירוט .חיופ
היא נשמעת אולי חסרת השיבות ,אבל
אז גראתה ג ו ר ל י ו ג זאת היתה פרשת
הרומן בהמשכים.
במשך שנים היה "ידיעות אחרוגות"
מפרסם רומניפ בהמשכימ ,ומשומ מה
השתכנעו הכל שבלעדיהם — אי אפשר
להוציא עתון ערב .לרוב היה מחברם,
ש .ידידיה ,משלב בהם מאורעות אקטו־
אליים; ואם כי ערכם הספרותי לא היה
רב ,הם ריתקו קוראים רביפ• בשעת
"המהפכה" עמד ידידיה באמצע רומן ב־
שפ יולה יוצאת מהמחנה" .כיוון ש־
"
מעריב" רצה להיות ממשיכו ויורשו של
"ידיעות אחרונות" ,היה מעונין באופן
"חיוני לקבל את המשכו של התטן .ואולם
ידידיה ,שפרש מן החבורה והלך לערוד
את יום־יום" של הארץ" ,לא הסכים
"
"
שלו ל מעדיב".
למסור את
הרומןנשאר "
איפוא ללא רומן
העתון החדש
בהמשכים ,וזאת היתה אבידה שאי אפשר
היה להשלים אתה• מה עשו ז
מספר אריה דיסנצ'יק :ההלטנו שצריך
רומן ויהי מה .הזמנו את אלכסנדר
הרים לכתוב לנו את הרומן .החדש.
הוא קיבל הוראה לכתוב רומן ,שייגמר
בחודש אחד — עשרים המשכים .ביום
ששי — לא היה רומן .כמו כל כותבי
הרומגיפ ,הוא לא מסר את הרומן כולו,
אלא גסגש כל בוקר בשבע עפ ד"ר לאזר
בבית־קפה ,ומסר לו פרק אחד ברומן.
האיש כתב פולגית וד"ר לאזר ,גוסף
לכל עיסוקיו האחריפ ,היה מתרגפ את
הפרק לעברית והוא היה מתפרספ כל
יומ בצהרים.
שפ התמן היה ,המחלקה האבודה'.
"
כבר עמדנו בהמשך ה־ ,17ובמהלקה
הזאת ,שהתחילה פעולתה עפ עשריפ
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איש ,נותרו עוד בחיים שמונה אנשים.
קרליבך קרא ללאזר ואמר לו ,שהיהודי
הזה לעולם לא יגמור בעשרים המשכים.
קרליבך קרא לסופר וציווה עליו לגמור
את הרומן תוך ארבעה ימים ושאף אחד
לא יישאר בחיים .האיש הביא עוד שלו־
שה המשכים — לא היתד ,התקדמות.
קרליבך קרא לל שוב ודרש ,שיספר לו
אח כל הסיפור עד הסוף .סירב .אז קר־
ליבך אמר לו, :אדוני ,מהר תהיה
הלווייה המונית!' וקרליבך בעצמו גמר
את הרומן בהמשך אחד ואחרון .הוא
,הרג' את שרידי המחלקה — ואנחנו
גגטלנו מצרת הרומן ועם הגסיון שהיה
לגו עם הרומנים שוב לא חידשגו את
העניין הזה .ואז התברר ,שהקהל בכלל
לא היה להוט אחרי רומן בהמשכים.
אחת הבעיות החמורות היתר ,.שתת־
"
הלנו להוציא עתון — והיינו מנותקים:
אי־אפשר היה לדבר בטלפון עם ירו-
שלים ואי־אפשר היה לדבר עם חיפה.
קרליבך וויתר על הטלפון הפרטי שלו
ועפ הרבה תחנונים בדואר הצלחנו ל-
העביר את הטלפון של קרליבך,4920 ,
למערכת .נעזרנו בטלפון של הדפוס ,ש-
שם נתקבלו ידיעות .שבועיים־שלושת
היתה גם בעייה תמורה ,איך להעביר
את העתון לירושלים .בעניין הזה עשה
מרדכי טופל גדולות .הוא נהרג בהפצצה
הראשונה של המצרים ,ב־ 15במאי ,ב־
שדה־החעופה של תל־אבים הוא כבר
היה מגויים אז• הוא הצליח עם המון
תעוזה ותושייה להוביל את העתון ב-
משך שבועיים לירושלים ,בדרכים לא
דרכים .זו היתד .קומביגאציד ,מורכבת.
המכוגית מתל־אביב היתד .מגיעה ,תוך
הסתכנות גדולה ,לגקודה מסויימת .שט
היתה מצפה לה מכונית ,שיצאה מירו-
שלים היו מעכירים את העתלגים ממכו-
נית למכונית והעתון היה מגיע לירד
שלים אנחנו בעצמנו לא ידענו בדיוק
כיצד הדבר הזה נעשה .כשהיינו נפרדים
ממנו בצהרים ,לפגי שיצא עם העתונים,
לא ידענו א 1פעם אס נשוב ונראה
אותו.
"קשר טלפוני עם היפה כלל לא היה.
שגייט־שלושה סקופים גדולים ,כמו כני-
עת הערבים נהיפד" קבלנל כעזרתל של
נחום זיו־אב ,שהיד .קשור אז עט חברת
החשמל בעבודתו .לחברה זו היה טלפ-
רינטר .אחרי מאמצים רבים הוא הירשה
לנו להשתמש בפרינטרים של החברה
בחיפה ובתל־אביב .הסופרת של העתון
בחיפה ,לאד .גיגזבורג־סריד ,היתד .מע-
בירה 'אח החומר ממשרדי חברת החשמל
בחיפה למשרדי החברה בתל־אביב .ה-
מערכת שלגו היתד .מול חב' החשמל
בתל־אביב ואגחגו הייגו מקבלים את
החומר משם .אשר לירושלים בגיגו ב-
עזרת עובדי המברקה משדר־ראדיו והיי־
גו מתקשרים בדרך זו עם הסניף בירו-
שלים.
"קשיים גדולים מאוד  vnגפ בקשר
עם בירות בעולם• בדרכי תושייה שונות,
בלחץ עצום ,הצלחנו לקבל ידיעות .זה
היד .הקו המנחה — מאז ועד היום:
העיקר הוא ידיעות ,בדוקות ,מהימנות,
מאוזנות".
מספר דייר דלד לזר ,סלפר לעתונאי,
מעורכי מעריב" מיום הווםדו ,שפרש
לפגי זמן"קצר לגימלאות:
אם לומר את הדברים מבחינה אי-
שית ,חרי חיו שלושח גורמים ,שרחפו
אותי להרפתקה הזאת ששמה מעריב".
"
א( האמנתי בקרליבך,
בכשרונו .הייתי
קשור עימו .היכרתי אותו בהיותו פליט
בלתי ליגלי בפולין ,כאשר גמלט מגרמניה
הגאצית .הוא ישב חבוי במחתרת ואני
באתי אליו מקרקוב .ראיינתי אותו בשם:
אדון ק .כמו אצל קאסקא .הכנסתי אותו
לעבודה בעתונות הציונית הסולנית•
כאשר הביא לפנינו קרליבך את ה-
רעיון להקים את מעריב" בפעם הרא-
שונה והדהים את" כולנו בתעוזה שלו
ובחידוש שבו ,במהפכנות שבו — הלכתי
אחריו מתוך דחף פנימי ,כמו שאומרים
על עיוור"• האמנתי אפילו מבחינה מיס-
"טית בכוכבו המזהיר .קסם לי הדבר ו-
האמנתי איזו אמונה לא רציונלית שיש
לזה בסיס ,והבסיס הוא ידו וכשרונו הרב.
לשט הסברת הגורט השני שהניע אותי
ללכת לעגין הזה ,להרפתקה הזאת ,אזכיר
את יוליוס קיסר .בזכרונותיו על מלחמת

הגאלים ,כשהוא רוצה לתאר מישהו באור
שלילי — מישהו ממתנגדיו — הוא או־
מד :האיש הזח לחוט אחרי דברים חד*
שים" ".זה אצלו לגנאי נאמר .זה מעין
מהפכן ,אנטי־מימסדי .ובכן ,אגי מודד.
ומתוודה :אגי בדיוק מתאים להגדרה ה־
שלילית הזאת של יוליום קיסר .אני
אוהב דברים חדשים .אינני אוהב לקפוא
על שמרי ,עד היום .כשהשבתי שאני
קשור באיזה ענין — עתון ,מוסד ,רפיון
־ זמן ממושך ואני הולך בתלם ונכנסלשערה ,היה הכל מתקומם בקרבי•
כאשר קדליבך בא עם הרעיון הזד .של
משהו חדש — נדלק אור ירוק ,ונדמה
לי שירוק זה צבע התקווה .נדלקתי אז:
משהו חדש ,לצאת מן השיגרה .אני ידע-
תי מראש שנעבוד בתנאים קשים ,עבודת
פרך ואולי גם בתנאים חומריים קשים,
אבל דבר אחד ידעתי :שפ חדש ,עתון
חדש ,רעיוגות חדשים ,אוירה חדשה.
הגורם השלישי — כפי שקרליבך הס-
ביר :דבותי ,הגיעה השעה לעשות ל-
ביתנו ,למעננו ,למען ילדינו .עבדגו עד
עכשיו למען אהרים .קסם לי הדבר ,ש"
נעשה בשבילנו ,אחרי שגיפ של עמדה,
אמנם הרמונית וטובה ,בעתון ,שהית ג־
בעלות פרטית.
קיימגו המון פגישות במחתרת ללא 3ל
דליפה .את תפקידנו בידיעות אחרונות
המשכנו בצורה הלויאלית ביותר עד ה־
רגע האחרון .עד כדי כך ,שאט העתון
צריך היה לצאת ביום ראשון  15לפברו־
אר ,אז ביום ששי קיימגו פגישה אחרו-
נה אחרי שגמרנו את העבודה .עתאזפ,
באמצע היום ,הגיעה הידיעה ,שגגת
נרצח ,לחשבנו לעצמנו ,שיש חובה להו-
דיע על כך לצבור .הדבקנו פתקים קטגיפ:
גנרי נרצח.
לפני שהחלטנו על הפרישה ישבגו ע0
מוזם וקיימגו כמה וכמה ישיבות וגיטיגו
לשכגע אותו ולהביא בפגיו את הפ8ב.
אמרגו :מוזם ,אגחנו מזחיריפ אותך,
המונופולין נשבר ,יופיע עתון חדש —
הכוונה היתה לעתון הערב של "הארץ"
— וצריך לעשות משהו ולהשקיע בעתון
שלנו כרי למכלל" .זה ל« הלך בשוט
פנים .קיר ' אטום לא רצת הוא אפר
בפרוש :לא! אז נוסף על כל המוטיבצ־
יות האהרות בא אלינו קרליבך ואמר כך 1
"רמתי ,אני רואה את הנולד .אחרי ש־
מוזס ?יראה את העתון החדש ויבהל ,ו־
יפסיד קוראים ,הוא יסגור אותו .העתון
לא דרוש לו .הוא הרויח לפי החשבון
שלגו חצי מליון שטרליגג על ידיעות",
"
עצמגו מחוץ
ומספיק .אגחגו גמצא את
לעתון .הסכנה הזאת היתת רציגית• ןו
היתד .אהת הסיבות.
לי בכלל יש תאוריה שקרליבך התהיל
את הכל בכותרת .כמו שלהפטמן המנוה
נצנצה פעם המחשבה :השם של בית
םוקולוב ,אשר לא היה כלום ,אכל קטם
לו שיהיה בית סוקולוב .כך זה היה עט
מעריב" .אני חושב שבראשית היתה ה-
"כותרת .דרך אגב ,מעריב זד .אחד מה־
כנויימ דל הקדוש־ברוך־הוא .כאשר אתה
מתפלל ,אתה אומר :המעריב ערביט.
זאת אומרת ,זד .כיגוי קודש ,וקרליבך
הלך אל ידידו הרב יהודה לייב טישמן
הכהן ,שהיה עם קוט המדיגד ,שר הדתות
הראשון ,וקיבל ממגו היתר להשתמש ב-
שם הזה לצורך־חולין.
זרקנו את עצמנו לתוך העבודה בלהט
גדול ,בהתרגשות .באמונה• ללא שעות,
ללא מסגרת .היתה גם מלחמה ואנחגו
היינו ממש בחזית• ברחוב צ'לנוב.
יום אחד ,בדיוק על המפתן של הדירה
הזאת ,בצ'לנוב ספק מקלט ספק מרתף,
נרצח בדעה ארבע אחרי הצהרים אדם
מהיריות מאבו־כביר .שם היתד .לנו מע-
רכת• היו שם שני חדרים קטנטנים כדו-
רים התעופפו .המצב היה כזה בראשית
הימים :לעתים קרובות הייתי יושב עם
קרליבך לבדנו .אני הכינותי אמ פנים
הגליון למחר ,הוא עסק בדברים שלו.
הגיעה שעה תשע או עשר בערב ,או הוא
שאל אותי :מה דעתך ,אפשר כבר לצאת
לרחוב ו אמרתי לו ,שבריצה אפשר לצאת.
החזית חיתח בקצח רחוב צ'לנוב ושם
היה המהסום .באבו כביר היו הערבים
וירו לכוון שלט.
היום הראשון של העתון היה יופ א'.
אנחנו יצאנו ביום ו' ונדרנו נדר ,שלא
מוציאים שופ טיסת גיר מ ידיעות אח-
"
רונות"• אני בעצמי חשארתי שפ ספריש
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שלי .אבל עוד במחתרת הכינונו את החו-
מר לגליון יום א' .במוצאי שבת נקראנו
לפתע באופן דחוף לישיבה ,להתיעצות
מדפוס על חמשמר ,בשכונת פלורנטין.
סידור העתון נעשח בדפוס טברםקי,
ברחוב צ'לנוב ,ומשם היו מעבירים את
העמודים לדפוס ..על המשמר" לשם הד-
פסה.
אחר כך עברנו בכלל לשכונת פלורנ־
סין ,וזה היה כבר שלב השוב .מן המרתף
עברנו לרחוב רענן .חרחוב הזה היה
בזמן גשם מוצף בולו ,נפתלי היד .מעביר
אותנו על הכתפיים מצד לצד• המערכת
היתד .מצד אחד של חרחוב והדפום היה
ממול .גם בדפוס דלפו המים ,ונדמה לי
שאפילו נשתמר צלום ,שמראה את אחד
הסדרים ,רוזנברג המנוח ,מהזיק מטריד.
מעל ה ליגוטייפ" שלו מפגי שדלפו ה-
מיס" .
ובכן ,במוצאי שבת נאספנו .קודם הלכ-
נו לצ'לנוב .זה היה ליל  .יריות שלא היה
עוד כמוהו כתל־אביב .אני זוכר שגלעדי
ואני קבלנו ידיעה טלפונית ,שצריך לבוא
לרחוב רענן ,ואז היה צריך לעבור מ-
רחוב צ'לנוב לככר המושבות ולהמשיך
שט בדרך יפו .כשעוברים את ככר המו־
שבות ,ברחוב לוינסקי ,היתד .אש תופת.
נפש חיה לא ראית ,היתה הפצצח חזקה
במרגמות .גלעדי ואני רצנו וכשעברנו
את הרחוב — ממש זחלנו .ברחוב לוינסקי
הקימו הומח נמוכה ,שהיתה טובה נגד
כדורי רובה ,אבל זאת היתה אחת ההפ-
צצות הקשות ביותר.
נאספנו כולנו ליד מכונת הרוטציה ב" על
המשמר" .קרליבד היה שהור כולו ובהת-
רגשות אמר :רמתי ,אנחנו חוזרים ל־
מוזס .מד .קרה; למד.ז אמר :אני לא
יכול .את כל העלבלן והחרפה אני לוקח
על עצמי .ומחר אתם חוזרים לעבודת
על הגלילים כבר היה מודפס :ידיעות
"
היסטריקת מה
מעריב'' .אני ממש קבלתי
הרח ז התברר שזה ענין של  500ל"י,
שטופל היה 8ריך להכניס ולא הכניס.
אז היימ קוכמן ז"ל התנדב למצוא את
טופל• הלך לחפש אלתל ומצא אותו ב־
אתה נשף רקודים הוא תפש אותו:
משה ,מה עם הכסף ז הוא עונד :.אוי ו־
אבוי ,שכחתי ,יש לי הכסף במכנסים
בבית .קוכמן לא האמין לו וביקש שיבוא
איתל לבית .לקחל טכסי ונסעו לרחוב
מזא"ה ומצאו במכנסים את ה 500-ל"י.
בגליון הראשון שלנו סיפרתי על ה-
מלחמה .שבוע לפני כן מייק ארנון לקח
אותי לחזית .מסלמה ירו וצריך היה
להיזהר .הביאו אותי למשלט בשכונת
התקוה .היו כמח בחורים ושתי בחורות.
כל הזמן יריות מצד הערבים ופה היתד.
פקודה :לחסוך בתחמושת! ומאחר וה-
המיה רצו לירות ,אז עשו אן־דן־דינו"
ולפי זה ירו .על זד .כתבתי" אז פיליטון
בשם :אן־דן־דינו• עשיתי השוואה בין
העופרת של העתון לעופרת של מלהמד.
אחרת — כדורי עופרת .בעתון הראשון
כותרת הפתיחה היתה :מה בין עופרת
לעתון ובין עופרת לכדורים .תיארתי איך
שרצנו בחזית.
הגיע יום ששי• צריך חיח לחוציא עתון
יותר גדול .טברםקי כבר לא הספיק .אז
הלכנו לדפוס מל"ן בכרם התימנים קר־
ליבך ואנוכי יצאנו בערב לליל השמורים,
לשם כתיבת שני המאמרים הראשונים
ליום ששי .כשעזבנו את ידיעות" היינו
בטוחים ,שהלא ייסגר" .
למעשה ,לא חשבנו
שאנחנו מקימים עתון חדש ,אלא ממשי-
כים זח היה ידיעות מעריב" וקרליבך
כתב מאמר על" הצורה החדשה• זאת או-
מרת ,זח אותו עתון אבל בצורח חדשה.
ואז עוזס תבע אלתנל למשפט על השם
ידיעות" .הוא שילם ? באותם ימי התחלה
"הון תועפות עבור כתיבת מאמר ,והוציא
את העתון .את זח לא לקחנו בחשבון.
ישבתי וכתבתי את המאמר שלי ליום
ששי .ואילו קרליבך יושב ולא כותב כלום.
אני שואל אותו :שמא אינך מרגיש טוב י
הוא אומר לי :מה לכתוב ? אמרתי לו:
קודם כל יש לך כבר כותרת .תכתוב:
למה יצאנו .והכותרת היתה :למה יצאנו.
בעתון יום ששי צריך לכתוב מי ומי
הכותבים זה היה קרליבך ואני והיה פי-
ליטון של אורי קיסרי• הכל עבר אלינו
מ ידיעות" ,מהשליח עד קרליבך ,אבל
"
היה סנצ'ר עם הרומן .זה היה הדבר
היחיד שלא עבר .כותב הרומנים נשאר
ב ידיעות" והמשיך את הרומן• זה לא
"
בגלל חשיבותו של הרומן ,שהיה סמרטוט,
tmmar
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אבל היד ,חשוב שתהיה רציפות ברומן.
היד .חשוב לגו שיהיה רומן ואגי יצאתי
העירה לחפש רומן .מצאתי מישהו ,ש-
כתב פעם רומן מלחמתי בשפ :המחלקה
 24איגח עונה ,או משהו כזה .הייתי
מקבל את הרומן בערב ,בלילה הייתי
מתרגם אותו .בקטע החמישי של הרומז
הבחור הפסיק לבוא .הלכתי לחפש אותו
והוא איננו .הבינותי שיש פה משהו לא
בסדר .לבסוף מצאתי אותו והוא אמר,
שאינו יכול להמשיך• הסדר רוזנברג כתב
עוד שני פרקים וסיימגו את הרומן.
לקרליבך היו המצאות גאוניות .ה־
עמוד השני היד .של פובליציסטיקה .ב-
עמוד השלישי הוא המציא מדור בשם:
קרי וראי .זה גם התאים להוש הכותרת
שלו ,וגם היה דומה קצת לשני עתונים
שיצאו לפגי חמלחמח בצרפת .אחד היה
שמו :וי ,והשגי :לי .כלומר ,מד .שראיגו
ומה שקראנו .וי" חיה עמ הרבה תמוגות
השבוע ,ו"לי" "היה לקט של מאמרים .הוא
עשה מזה "קרי וראי" ,ולשם היו מכני-
סים את הדברים הפיקנטיים
כל שבוע פרסמנו תמצית של ספר.
במרוצת הזמן התחלנו גם בפרסומ זכרו־
גות צ'דצ'יל• או שהיתה סדרת רפורטז'ות.
אתן לך דוגמא :כשיצאתי בפעם הראשו־
גה לאירופה ,הזמין  .אותי יצחק ורסל
)רפאל( שהיה ראש מהלקת קליטת ה*
עליה ,למרכז גדול של העליה מצפון
אפריקה בדרום־צרפת ,ליד מרסיי .אז
אני זוכר יום אחד ,שישבתי בניצה ו-
כתבתי בזח אחר זח חמישד .מאמרים,
סדרה שלימח לשבוע שלם.
מי שלא ראה איך קרליבך היה משתע-
שע עם כותרת לא ראה דבר מרתק מ-
ימיו .שאלנל את עצמנו :האם לא יהיה
מדלד ספרלתי  1אמרל ,שאי אפשר לשהק
בעניגי ספרות ,בזמן מלחמה .וקרליבך
המציא את הכותרת! "סייפא וספרא".
היה עמוד אחד ספרא ועמוד אחד סייפא.
אני סידרתי את הדבר בצורה כזאת,
שלספרא היה טור ,מעין תגובות ומאמר
ראשי ,ובסייפא היתה סקירה צבאית על
המצב בתזית .את הסקירה הצבאית כתב
ישראל בר .הוא היה בא ,ואני זוכר
אותו בבגדים אזרחיים עט האקדה בצידו,
ישר מן ההזית .הוא התפאר שחוא כבש
את גצרת ,והתישב לכתוב את הסקירה
השבועית .הוא נתן לנו בעל־פה הערכה
פסימית ביותר על המצב ,והיה מעכיר
עלינו את רוהנו• בתנאים קשים ,תוך
עבודה שתבעה ממך את כל כללה ללא
שיור ,הצלחנו להקים עתון ,שכבש את
הלבבות בחידושיו.
מספד דוד גלעדי ,מעורכי העתון היום:
חשנו מחנק בידיעות אחרונות• ל־
בעלי העיתון היה רצון להתערב בעניגי
המערכת .הם לא היו רק בעלי עיתון
אלא גט בעלי עסקים אחרים היו להם
כל מיני קשרים אני חושב שההתערבות
לא היתה רק באשמתם אלא באשמת ה-
עסקנים ,שהיו שותפים בכל מיני עס-
קים איתם ,והם לחצו עליהם לסרסם או
לא לסרסם משהו.
יהודה מוזס ז"ל ,שאני מכבד את זכרו
ודמותו ,אדם טוב היה אבל קצת עצבני,
ושלח ידו בכל מיני מסחר .הוא היה
בעל בתים ומגרשים הוא היה מעורב ב-
עולם העסקים ,והיתה לו חולשה אחת,
שהעיתון ייצור לעצמו קשרים הכרתיים
הוא קרא לזה קשריט בחלונות הגבוהים,
ולמען הקשרים צריך או לא צדד לפר־
סם• זו היתד .מין פילוסופיה ,וזה הכביד
מאד על חמערכת ,והכביד ביחוד על
איה ,שעשו את החדשות היומיומיות והיו
קשורים עם מקורות האינפורמציה•
התסיסה החלה בהעדרו של ד"ר קר־
ליבך מהארץ ואהד מיוזמיה היה תיים
קוכמן ז"ל ,הממונה על הדפוס .הוא היה
גורם חשוב מאד כתהליך התפוצצות ה-
יחסים בין העובדים ובין המעביד .ד"ר קר־
ליבך חזר ומצא את התסיסה .גם לו
היח לא מעט על ליבו נגד בעלי
העיתון .הוא לקח את הכסייה הזאת ל-
ידיו וחתחיל לכגס את חברי המערכת.
התכניות נרקמו בישיבות ,שערכנו אצלו
בבית ,ברחוב יהודה הלוי .תיכון הקשר
נמשך כשלושה שבועות ,עד שהגענו
לרגע שיכולנו לצאת ולבנות לנו את
עתוננו החדש.
•ידיעות אהרוגות" הגיש גגדנו משפט
על" השימוש בשט ידיעות מעריב" .ד.ט
"
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בית האופנה

המשק חנם־

בלב מרכז האופנה של תל־אביב ,ברחוב
דיזננוף  ,128ישנו מקום ,שנראה כאילו
נלקח חישר ממרכזי חאופנה הנפלאים של
אירופה והועבר לתל־אביב .זהו בית האופנה
י .שנידמן ובניו ואכן י כשמו  pהוא :בית
לאופנה ו
ביו! אופנה זה הינו גולת הכותרת של רשת
בתי האופנה י .טנידמן ובניו אשר הפיחה
רוח חיים רעננה ונועזת בעולם האופנה
הישראלי.
במקדש זח של האופנה אפשר סוף סוף
להתבשם בניחוחה של אופנה אמיתית ,מקו-
רית .שוב אין האופנה הישראלית מפגרת
אחר אופנת העולם הגדול ,גי אס מתקדמת
עמת כשווה בין שווים.
בבית האופנה י .שנידמו ובניו בדיזנגוף ,128
ניתן סוף סוף לחוש את הדופק האמיתי של
האופנה העילית ולהזין את העיניים במבחר
הנפלא של מוצרי יבוא שבמחלקות האופנה
השונות :אופנת עילית לגברות ,אופנת גבריס!
אופנה לצעירות ואופנה לצעירים ומבחר
מקסים של נעלי יבוא לגברים שנבחרו
ויובאו במיוחד מן הטובים שביצרני הנעלים
באיטליה.
אבל אופנה צריך לראות ולא לקרוא אודותיה.
בואו לי .שנידמו ומיי דיזנגוף  ,128תל־אביב.

אם אתת נמנה עם הגברים המעדיפים
לתכתיב את האופנה והרגלי תביגוי
ולא לתיות מוכתב על ידי אחרים,
אתה נמנה בוודאי עם הגברים המת-
לבשים בבוטיק הגברים של שנידמו•
בבוטיק חדרקומתי ,מבחר עשיר של
חליפות אלגנטיות וספורטיביות ,מק־
טורנים ,מכנסיים ,חולצות ,סוודרים,
עניבות ועוד ,חלקם מיובאים וחלקם
ממיטב הייצור הישראלי — באיכות
יצוא.
המבחר העשיר ב"בוטיק לגבר" של
י .שנידמו ובניו מתחדש תדיר וכולל
את הדגמים והצעקות האחרונות של
האופנה הגברית האמיתית.
כל שעליך לעשות ,אס כן ,כיי לחיות
לבוש כפי שגבר אמיתי חייב לחיות
לבוש ,הוא לרכוש בגדיך ב"מטיק
לגבר" של י .שמימן ובניו בדיזנגוף
 12sת"א ,ולהשלים מלתחתן• בנעלי
יוקרה נהדרות ממת האופנה בדיזנ־
גוף  128ובז'קט או• מעיל מזמש או
מעור מהמקור' לבגדי זמש ועור
בזמנתוף  ,25ת"א.
בוא לשנידמן ־ — .הבוטיק לגבר,
דיזנגוף  ,125ת"א.

רשת •tiaiNiT'ria

זמנהיף * ,2ת"א

דיזנמף  ,120מ"א

 *uponלזבגז־י זמש ןעוד הבוטיק לאתקיים
עד שפתתו י .שנידמן ובניו את "המקור לבגדי
זמש ועור" ברח' זמנהוף  ,25בתל־אביב ,לא
היתה כמעט תודעת בנדי זמש ועור בארץ .כיום
צועדת 'ישראל במקום מכובד כיותר בעולם
בענף זה .ב"מקור לבגדי זמש ועור" תצוגה מרתי•
בה של חליפות ופריטי לבוש מזמש ומעור.
המוצרים הם באיכות יצוא עילית ותעיד על
כך חעובדח שחלקם הגזול של המוצרים מיוצא
למרכזי האופנה העולמיים .עם זאת המחירים
אינם נוראים בלל והיינו אומרים בי הם אפילו
שוים לכל כיס .גס תיירים המניעים לישראל
חוטפים את בגדי הזמש והעור של י .שנידמן
ובניו ותעיד על כך העובדה בי הפירמה זכתה
בתואר "תיירן מוכר".
כיום ,קשה למצוא מלתחה אופנתית אמיתית
שלא תכלול מספר נכבד של פריטי לבוש אלננ־
טיים וספורטיבייס מזמש ומעור ולא עוד אלא
שניתן אף לרכוש חליפות שלמות לאשה ולגבר
מזמש ועור.
מעתה ,כאשר תחשבו על מלתחה אופנתית
מזמש ועור ,כדאי לזכור כי י .שנידמן ובניו,
זמנתוף  ,25ת"א ,זה המקור לבגדי זמש ועור.
כתיבת נושפת בצפון חאיץ :סביץ אילת-משחי.

ארנקים ארנקים ארנקים,
ארנקי יד ,ארנקי צד ותיקים.
ארנקים לגברות וארנקים
לגברים
בשלל גוונים ובדגמים נהדרים
וכן פריטי־עור וצעיפים
אלגנטיים ,שובבים ויפים.
אצל שנידמן בבוטיק המיוחד
לארנקים
שנפתח ברחוב דיזנגוף .120
וזאת הס»בח שכולם נוחרים,
לרכוש ארנקים לגברות
ונברים,
בבוטיק המיוחד של שנידמן.
— בדיזנגוף .120
כי עכשיו זת ודאי זמן
לרכוש ארנק מקסים,
ב־הבוטיק לארנקיס
של שגידמן
בדיזנגוף "U0

דרשו צו־מניעה .טענתו המשפטית הי-
תד :,התערבות הבעלים בעניני המערכת.
זו היתד .העילה המשפטית הפורמלית.
במשפט הזה נאמר על ידי עדים —
וגם אני הייתי ביניהם — שהעיתון צריך
היה להיות עיתון בלתי תלוי ולא קשור
בשום מפלגח ,ואנחנו היינו קפדנים ב־
ענין אי התלות הזאת .נמנו כמה מקרים,
אשר מתוך נימוקים עסקיים ,ובעיקר מ-
תוך נימוקים של קשרים הברתיים של
בעלי העיתון ,הם התערבו בעניגי המ-
ערכת.
מעניין לבחון את השאלה :האם מע-
ריב שמד על אי תלותו י על זה אפשר
לענות ברברי קרליבך כעבור שנתיים
שלוש שנים .הוא אמר :אין אי תלות
אבסולוטית של עיתון ,כי בסופו של דבר
או שמשפיעים עליך גורמים מן החוץ ,או
שאתה בעצמך כותב לפי השקפותיך ,לפי
הלך רוח ,לפי שכנוע רגעי של צד אחד
גגד הצד השני.
לקרליבך היה הלום• הוא הדביק או־
תנו בחלומו :אנהנו נהייה עיתונאים,
שנקים עיתון שיהיה רק של עיתונאים,
רק שלנו ,עם מכסימום של אי תלות.
אבל קרליבך בעצמו נבהל קצת ,כא-
שר באה השעה להגשים את החלום:
מה יהיה אם לא תהיה לגו די תמיכה
בתוך הציבור ,ואז לא נוכל להחזיק
מעמד בכוחות עצמנו י לא היה לנו בכלל
כסף .המשכורות אז לא היו גבוהות .אי־
אפשר חיה לצפות ,שאנו נוכל להשיג
הלוואות מבנקים .הזמנים היו קשים מאד.
היד .זה קרליכך שאמר ,שצריך ,אולי,
להתקשר עם בעל הון• אותי הלהיב מאד
הרעיון שיהיו עיתונאים ,שיהיה להם עי־
תלן משלהם ,בלי שותפים ובלי בעלי עס-
קים אנחנו ידענו ,שגם עובד בן עמי
חוא איש עסקים אני התנגדתי לשותפות
אתו ובגלל התנגדותי הענין הוסר מן
חפרק .כעבור שבוע או  10ימים התכנסנו
שוב .דווח לנו ,שמר בן עמי מסכים
שההוזד .מחייב רק מצידו ואנחנו נחליט
אם להכניס אותו לשותפות או לא .בכל
אופן — הוא עומד לרשותנו.
בדיון נוסף ,לאחד שכבר התברר ,שב-
שבוע הראשון הצליח מעריב יפח —
התכנסנו שוב והשאלה שעמדה על הפרק
היתה אם לקיים את ההסכם עם בן עמי
או לא לקיים בדיון זה הסרתי את הת-
נגדותי הקודמת ביהס לשיתופו של בן
עמי .בכל אופן ,האידיאל הזה ששאפנו
להשיג עתון השייך לעתונאים ,עובדי
דפוס ומינהלה בלבד לא הוגשם
י אבל אז ,בימים הראשונים ,בתוך המו־
לת־המעשה וההתלהבות הגדולה ,לא הי-
תד .השעה פנויה להרהורים כאלה .עבדנו
בתנאים קשים
את כל הריצות נאלצנו לעשות ברגל,
כמעט ללא היו מכוניות .המערכת ישבה
ברחוב צ'לגוב ,במין גלריה למעלה ,בגודל
של חצי חדד ,והעבודה נעשתה בעיקר
כתוך הדפלס עצמו ,שאף הוא לא היה
גדול .כואשר רצית לכתוב היית צריך
לעלות לתא הזה למעלה ,ולזכות בשעה
של שקט יחסי.
לא אשכח לעולם את חחווייה הקשח של
הפצצת המצרים ביום הקמת המדינה.
כאשר שמעתי את האזעקה הייתי בביתי,
ברחוב מאפו .יצאתי לרחוב וראיתי את
המטוסים מטילים את הפצצות .התחלתי
לרוץ .רצתי כל הדרך מן הבית לכוון
חפצצות .חגעתי לתחנת האוטובוסים ו-
ראיתי את ההפצצה• הפצצה הקרובה
ביותר נפלה  10מטר מעבר לכביש של
המערכת .כל הבניין הרעוע הזה חישב

להתמוטט.

י

עבדנו אז כמעט  24שעות ביממה ,כיוון
שכל יום הופיעו שתי מהדורות של ה-
עיתון .העיתון לא היה גדול הוא הכיל
ארבעה עמודים .הדחיפות של המאורעות
גרמה לכך ,שתוך שעה אחת הפכו את
העמוד הראשון לעמוד שני ,והעמוד ה-
ראשון שוב הופיע ,וצריך היה להיות
מעודכן בעיקר מידיעות מקומיות ,מפני
שכאן חתחוללד ,המדינה .היינו באים ל-
מערכת גם בערבים וגם בבוקר השכם,
וגם במשך כל שעות היום ההתלהבות
היתה כל־כך גדולה ,שכל הדברים האח־
ריס לא נחשבו כלל.
למחרת הוצאת העיתון היתר ,ההתקפה
על טירת צבי? .אחת ־הכתבות הראשונות
שלי ב־ 17בפברואר  ,1948היתה על טי־

רת־צבי .נזכרתי אז בביקורי במקום אח-
רי ההתנפלות ב ־ ,38תיארתי את טירת
צבי עתה ,בהשוואה למה שהיח לאתר
ההתקפה הראשונה .באותו גליון מסרתי
תיאורים על גבעת הרצל ועל אבו כביר.
ובגליון הראשון או ־שני יש שלושה
עד ארבעה טוריב של ידיעות כלכליות.
זה מלמד על הגיוון הרהב של התעסקותי
אז.
העבודה במחיצתו של קרליבך היתה
הווייה גדולה .הוא היה עתונאי גאון.
אדם מעניין — ולפעמים בלתי גסבל.
היחסים שלנו התחילו עוד בהצופה ,שם
עסקתי בעריכה .כאשר קדליבך הגיע אר-
צה ,כתב מאמרים ב"הצופד ",ובהתחלה
תיקנתי מעט את העברית שלו .כאשר
הופיע ידיעות אחרונות ב־ ,1940הוא הז-
מין אותי לעבוד בידיעות אחרונות.
לפי תפישתי היה ההדוש ,החשוב מכו-
לם ,ב מעריב" ,שגם כאשר מדובר היה
"
שבן עמי וקבוצתו יהיו שותפים ,אנחנו,
רצינו להקפיד מאד על זה שהשותפים לא
יתערבו בעניני המערכת ,והיא תהייה
עצמאית לחלוטין בענינים שלה .הדיו-
נים בהתחלה סבבו על חנקודח חזאת
כמה ובמה פעמים ,איך למנוע שלא־עי־
תונאים יתערבו בעניני המערכת .כאשר
דובר ,שאיו אפשרות שאנחנו נוציא את
העיתון לבדנו ,בלי עזרת הון של שו-
תפים ,במשך שעות דובר רק על הנקודה
הזאת ,איך לחבטיח את עצמאותו ואת
אי־תלותו של העתון.
זו היתד .תקופה של קנאויות פוליטיות,
יותר הדיפות מאשר היום• אזנ"ל היד.
קיים ולח"י היה קיים ,וההגנה היתד .קיי-
מת ,קרליבך היה מקורב להגנה ,והוא
היד .משתתף בבל מיני עניינים חשאיים
של ההגנה .אני הייתי קצין ההגנה ה־
איזורי של מחוז תל אביב .שלום היה
איש אצ"ל — וזח לא בא אצלו אף פעם
לידי ביטוי .השתייכותו המחתרתית היתה
נפרדת אצלו לחלוטין מענייני העתון ו-
הוא הקפיד על ההפרדה.
מבחינה פוליטית היתה כאן קבוצה
מפולגת ,אבל מעולם הדבר חזח לא חביא
לידי מריבה בינינו .זו היתד .שותפות חז-
קח ,שעמדח במבחנים לכן יכולנו להקים
זןיתון .לעיתונאים ממחנות שונים ומנוג-
דים זה היה האידיאל .אני חושב ,שלא
היתד .עוד חבורה הגונה כזאת ,שהוכיחה
את עצמה בהגינותה במשך כל הזמן.
דיםנצ'יק מילא תפקיד חשוב מאד ב-
איזון חמערכת ,מצד אחד חיח קרליבך,
האיש הגאוני הזה ,עם מצבי רוח קיצו־
גייס ,לפעמים ,בגלל משהו ,שלא מצא
הן בעיניו ,הוא היה מתפטר• מצד שני —
התנאים של הזמן חקשח .וזה — יחד עם
איש כחיים קוכמן ז"ל ,מנהל הדפוס,
שהיה מצויין במקצועו ,בתור מנהל ה-
דפום ,אבל היה אדם מהיר־חימה" ,צ'יק"
היה המפשר והמאזן.
בתקופת אלטלנה מילאו קרליבך זה־
עתון תפקיד היסטורי גדול .לדעתי היתד.
אז מלחמת אחים נוראה בשער .אילו זה
קרה ,היה כל המהלך ההיסטורי של העם
חיחודי משתנה .בחורי אצ"ל יצאו ועשו
פוגרום ממש .נכנסו לכסית ושברו שם
את חכל .חיפשו את אגשי ההגנה כדי
להכות אותם .בפעם הראשונה ,שהם הו-
פיעי עם נשק ועם ציוד קרבי ברחוב
דיזנגוף .לעיתון באותה תקופה היתה
כבר השפעה עצומה ,כל היישוב ציפה אז
למאמריו של קרליבך .והוא ,בעטו ה-
גאוני ,כתב בצורה חריפה גם גגד בגין
וגם נגד ה"תותה הקדוש" של בן גוריון.
זו היתה תרומה גדולה לאיזון המצב.
הוא היה חכם מאד וידע לכתוב את •
הדברים הקשים ביותר בצורה כל כך
חכמה.
החיים עם איש בשעור קומתו לא היו
קליפ .אבל קיבלנו בד צלז את החייפ יח־
דיו _ איתו  ,כיוון שהוא היה אדם כל
החולשות שלו היו מענינות ,גם כאשר
הוא לא היה צודק .גס אי הצדק שלו
היה מעניין.
קרליבך יצק את צורתו של העיתון,
בתחילח ב"ידיעות אחרונות" ואח"כ ב־
" מעריב" .חוא חשב על הקורא ,שיהיח
לו יותר קל לההזיק את העיתון ביד ו־
יותר קל לדפדף בו ,ולהציץ בו בדרכו
הביתח עוד ברחוב .אתה רק מעיף מבט
'
על העמוד הראשון — וכבר ידעת מה
קורה .זה היה חידוש בעיתונות העבריה
הישראלית.

חמיחוס של קדליבר
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יוזמה נוספת שלו :המודעות הקטנות,
הוא אמר ,שהמודעות הקטנות — וזה בא
למעשה מהעיתונות המרכז־אירופאית ו-
היד .מקובל שם מאד -־ הן לחם חוקו
של הקורא• אס נחוץ לו משהו והוא רוצה
לקנלח אל למכור .זד .מפרנס את הציבור
וגם את העיתון .הוא טען שהשוב ,שה-
מודעות לא ישרתו רק את הפירמות אלא
גם את הקהל הרהב .בהנהגתו של קר־
ליבך תכננו איך לשרת את הציבור ,לא
רק בידיעות אלא גם בשירותים שהעיתון
צריך לתת
אורי קיסרי ,אחת הדמויות הססגוגיות
בעולם העתונות שלנו ,שכתיבתו נתייחדה
מן היתר בסימנים של זהות והותם אי-
שיים ,בלתי שגרתיים ,פרש לפני שנים
אחדות לגימלאות .הוא נמנה בשעתו עם
המורדים ,שפרשו וחקימו את מעריב".
"
בביתו ,סיפר לי קיסרי:
אתה רוצה זכרוגות .אפילו לא גקרא
להם זכרונות ,הרי עובדות שהיו לפגי
 25—20שנה ,ממילא הופכות לזכרונות.
אני חושב שהזכרון המאלף ביותר שאני
יכול לספר נוגע לערב אחד ,אולי 48
שעות לפני המהפיכה :ירדתי ברחוב שינ־
קין ולקראתי בא קרליבך .נעצרנו זה ליד
זה ,והוא אמר לי :ובכן ,קיסרי ,אתה בא
איתנו ,או אתה נשאר ז נשאר — אפשר
היד .להבין — .בסטרוקטורה הקודמת של
ידיעות" .עניתי לו על המקום ,ומעניין
"שאני זוכר זאת כמו עכשיו :קרליבך,
אני בא איתך .הוא שאל אותי :אתה
בא איתנוז ואני אמרתי לו :איתך .היתה
לזה משמעות.
באשר אנחנו בוחשים מעט בקדירה
של ההסטוריה ,יש לחסביר מה חיתה
התמונה אז :אני הייתי אז סופר הארץ",
ואני חושב שאולי הייתי היחיד" ,או אחד
ממתי־מספר עתונאים ,שיכלו לעבוד ב-
אופן תקין בשני עתונים• הייתי סופר
הארץ" .כשיהודה מוזס הזמין אותי ,כמו
"אחרים ,לעבוד ב ידיעות אחרונות",
קבלתי את הסכמת "שוקן לגבי עבודתי
כ ידיעות אחרונות" .כשהחלו הישיבות
"
המסתוריות או המחתרתיות השתתפתי ב־
ישיבות של המוךדים
הנקודה העיקרית בדיונים היתה ,ה־
קובלנח שאין לחברים עצמאות של מח-
שבה ושל גישה .האפוטרופסות של בעל
העתון כפתה על האיש מה לכתוב ואיך
לכתוב .בראש החבורה עמדו קרליבך
ודיםנצ'יק .הייתי משולב בתוך הענין
הזה ,אבל מאחר ואף פעם לא הייתי איש
ישיבות ,לא הייתי להוט אחריהן.
לא צורפתי אף פעם למועצת המערכת,
הקרוייה :הצמרת .בדל כצנלסון היה עו-
רך הראשון שלי .היו לי איתו יחסים
טובים מאד והוא העריך מאד את עבוד־
תי ואותי .אחר כך רבנו ,ופעפ הוא
אמר לי :היית בהרצאות ,באסיפות ,ב-
ועידות  tאמרתי לו :לא• אז חוא נבהל ו-
שאל אותי :מה ,אתה לא מתעניין בכל
הדברים האלו ,.של' התנועה ? אמרתי לו:
אני מתעניין בכל הבעיות ,אבל אל תשלח
אותי למקום ,שגוף בגוף גןגע ,וההמון
פורץ לתור הגפש.
תמיד אגי רחקתי מישיבות .היו ישי־
בות ב מעריב" ,שלא באתי אליחן .אגי
זוכר" ,שפעם אמרתי לצ'יק או לשלום,
שאני רוצח חדר .אז הענין התגלגל וחת־
גלגל ,וסוף סוף נתנו לי חדר .אחר כך
הוכחתי לעצמי ,שיותר מפעם או שתיים
לא באתי לחדר .אבל המעגיין הוא ש־
שאלתי את צ'יק לפני שנח ,באחת השי־
חות שלנו :בעצם ,אני לא מבקש את
זה ,הייתי בלי זה וגם כעת טוב לי בלי
זה ,אבל למה לא הייתי אף פעמ בצמרת 1
הרי הייתי בין המייסדיפ ויש לי מגיות.
בהלצה אני יכול לזמר ,שזה קדה מאחר
שמעולם לא דיברתי אידיש ,מכיוון שה־
צמרת דיברה אידיש .אני בן הארץ ואי־
דיש לא דיברתי .רוסית היא לשון האפ
שלי .הפרדוכס הוא ,שאידיש למדתי מעט
בפריז•
נ'יק אמר לי :אני אומר לך למה,
אתה תמיד היית כאילו מגבוה ,מן הצד.
לא רצית להתערב .היית כמו גוף לבדד
 .העובדה היא ,שלא "
ביקשחי מ־
ישכון"
עולם ולא להצתי להמגות עמ הצמרת.
לפגי שהחליט עובד בן עמי להצטרף
ל מעריב" ,נועץ בי .המערכת שלי ,של
"
העולם הזה'' בגלגולו הראשון  9ב-
"
"

ערב" היתח ברחוב לילנבלום ,בבית
סוסקין ,וכשהיית חוצה את רחוב טינם
היית יוצא לרחוב אהוזת בית .שם היה
משרדו של עובד בן־עמי .עובד ואני
היינו קשורים מאד בעתונות עוד לפני-
כן .הזא היה כתב בפתה תקזד-
אני מקבל טלפון — אוריו הוא שו-
אל אותי ,אתה יכול לגשת .אלי ז חציתי
את הרחוב ,עליתי בסמטו^הוא שאל
אותי :מד .דעתך ,מציעים לי ?היות שו-
תף במעריב• האם אתה הושג ,שאגי אוכל
להסתדר עם האגשיפ האלה ,עמ קרלי־
בך ז אמרתי לו :תראה ,עובד ,אט יהיה
עליך להסתדר עם קרליבך ,אז אתה תם־
תדר .אבל אם יהיה עלז להסתדר עם
איפכא מסתברא" )כיגוי עתוגאי של
"קרליבך( איגגי יודע...
גם קרליבך ז"ל וגם צ'יק ,ייבדל לתיים
ארוכים ,חששו שלא יהיו להם מקורות
מימון ולכן לקחו להם את בן־עמי .ה-
עובדה היא שמעריב לא הפסיד אף יום
אחד מיום שהתחיל .זה היה הימור מעגין.
אני אומר זאת מפגי שלפרק שלי על מע-
ריב בספר על העתונים בא"י אני קורא!
ספורו של הימור .ואגי מתאר את קרליבך
ואת צ'יק הולכים לרולטה.
בן עמי עשה בעצם את העסק הטוב
ביותר .ובסופו של דבר הוא הסתדר גם
עפ קרליבך וגס עם איפכא מםתברא.
באותה תקופה היה קרליבך לא רק עו-
רך עתון ,לא רק עתוגאי ,אפילו לא רק
דמות .זד .היה ,אפ מותר להסתכן ב•
הגזמה ,איזה מיתוס וכך זה היה ברחוב,
כך יזה.היה צאת :קרליבך אומר את ה-
דעה שלו .הארץ היתה מחכה לדברי קר•
ליבך ,ואני בטוח שהעתון הצליה ,למרות
כל הסמן ולא היה זקוק לעזרה של בן
עמי או• של מישהו ,לא בגלל זה שזה
גקרא :ידיעות מעריב או ידיעות אהרו•
נות .אלא בגלל זה ,שזה היה קדליבך.
ואם תשאל אותי :ובכן ,איך זה ידיעות
אחרונות" לא שקע ז הוא כמעט" שקע.
מוזס לא היה מיתוס ,אבל מוזס היה יהו-
די חכם ,זריז ,והוא ידע לצאת מזה .היום
אפשר לכתוב את ההסטוריה של מעריב,
גם בלי קרליבך .המיתוס הזה ילד משהו.
היוט יש כבר ילד ,ולא המיז־ זקוק ילד
לאבא שיחזיק אותו .אכל אז  wהיה
קרליבד•
בשערותיהם של היים א פ ל ו י ג,
מנהל המיסדרה כיום ,ומרדכי פסקר,
המעמד הוותיק של מעריב" ,כבר זרקה
שיבר 25 -שנה הם "עומדים י כפופים על
עמודיו של מעריב" ,טורחים בהתקנתם
"
מסייעים לעורכיפ בעצתפ עמוסת־
לדפוס,
הנסיון.
גם' הם מרדו" — בשעתו .כאשר קר•
"
וחבורת העתונאים רקמו תוכניות,
ליבך
תכננו מחלכים מחושבים ,חלמו על עתונם
העצמאי ,שאין איש כופם לעשות או ל-
חדול מכוח בעלותו — קיימו גם אנשי
הדפום פגישות משלהם ,גם פגישותיהם
היל חתלמות בחותם הסודיות .גם הם הלמו
על עתון ,שישביח את מעמדם גם הם היו
שבויים בקסמיו של האיש קרליבך.
הם לא דיברו גבוהת בפגישותיהם .ש-
לא ממנהגם הוא .הם נתבקשו להשיב על
השאלה האפורה :היכן ידפיסו את העתון
החדש .מניין יימצאו מכונות הדפום
נאמנים ,מסורים ,שוקדים על מלאכתם
— פרשו עם חבורת העתונאים כמותם
— נתנסו בתלאות הימים הראשונים
כמותם — עבדו ללא השבון של זמן ו-
שעות.
הס — האנשים ,ששמם אינו מתנוסס
על פני דפיו של העתון .אבל כל עתונאי
יודע ,שבלעדיהם היה המאמר שלו מש-
תייר ' במגירה.
קרליבך הבין אותם הם לעולם לא
ישנהו .קדליבך יצר אתם שותפות .אתה
"
מספר לי
יודע מה הוא היח אומר ז
חיים אפלויג ,הוא היה אומר לנו בדפוס,
ליד חמכונות ושולחנות העימוד ,שמעמד
טוב ,הוא גם עורך קטן ,ושעודד טוב הוא
גם פועל דפוס .כד העגיק לגו את הרגשת
השותפות".
מוסיף מרדכי פסקר" :קרליבך בילה
הדבר .בדפוס .הלא בדק ובחן כל דבר.
לפעמים הייתי אומר לו, :ד"ר ,אני לא
מבין את חכותרת הזאת'• היד .לוקח אותה,
קורע את הגייר ,משליך לסל ואומר:
,אם אתה לא מבין ,גם הקורא לא יבין',
ומייד היה כותב כותרת הדשה".

וזיפסת "מעייב" בתקיפת היאמונמ ,לפני י»3שת חמגיממ יזמידמיות maa .יזמטיגה' ,יי »ל  — !u»0nאשי אילי3מן ,מנמל חייסעימ.
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פיזז ז איננו מכירים מונח
מסביר למושג זה .זו התוספת.
המשהו הבלתי מוגדר,
ההבדל הקטן שהוא כל ההבדל
שבעולם ...הקסם של מבצע פרסום
שעושה את כל הענין.

עבודת השדה הרבה ,שהניחה
תשתית יעילה למבצע בפי שהוא
נראה לבסוף .עם נתונים אלה
אנו רק מתחילימ לגנות פרסום
מוצלח .כי זח המקום בו נכנס
חפיזז .כשאנשי מקצוע כשרוניים
נוטלים את האינפורמציה
שנאספה בעמל כה רב: ,
ועם השראה ובח יצירה נותנים
לעוגה את הקצפת המגרה '
ומביאים לעולם מבצע פרסום
מוצלח .מבצע מחסונשיש בו...
כן פיזז" .מבצע החייב
להביא תוצאווב

במשולב בתחום הכולל
של פרסום ושווק.
אביוזה לבינסון פרסומאי מבטן,
שנשם אוירת פרסום בבר בבית
אביו ,בנימין לבינסון,
מחלוצי המפרסמים בארץ .עם תום
לימודיו בפרסום ובאמנות
הגרפיקה בארה"ב החל
אברהם לביצסון לקצור הצלחות
בפעילותו היעילה ,הסולידית
;וע מוסתוזפיזז .הפרסומת
הקלסית של חברתאל על,
היא דוגמא אחת בלבד.

זו ,ובת בלבד ,עוסק שלמה
סמוכה מזה  16שנה ...שבמהלכן
למד לתאם את המיקום הנכון,
התואם בדיוק
את הלקוח המסויים.

לשרותם של לקוחותינו
זהו הרחש ,הבלתי ניתן לתפישה,
המעונינים ביצוא מוצריהם
של היענות הצבור ,הנשמע לפני
ושרותיהם ,הרינו חברים ברשת
שהמכירה הגדולה מתחילה.
בינלאומית של משרד מעודדי
מכירות הנקרא —
בפרסום.
 18שנח עוסקים אנחנו
Intenational Markets Advertising.
בשנים אלה תכננו ,יצרנו
הקשרים והנסיון המקומי של
וביצענו מאות מבצעי פרסום.
עמיתינו בחו"ל ,סייעו
שרתנו לקוחות בכל ענף מענפי ,
ללקוחות חגי לבינסון אילון
המשק .גלגלנו מבצעי ענק
אוד* אילו^ מאידך ,הוא
בהגי ,לבינסיו ,איליו למדנו,
בעשרים ארצות ויותר.
ומבצעי זוטא .עזרנו ללקוחותינו
מומחה בשווק .משך שנים רבות
באמצעות נסיוננו הרב ,בי
ויש במשרדנו יותר מכך.
למכור סחורות ושמתים.
עבד אורי אילון בשרותם של
עבודת נמלים עצומה חייבת
עוד יותר מכך .כל
מפעלים ישראליים בכירים.
להקדים כל פרסום יוצר.
אחד מעובדינו ,תקציבאים
"
למפעלים אלת סייע להגיע
מערכות פרסום שלנו הפכו
זו אחת חסיבוונ לכד צי אנו
הישראלי וגרפיקאים ,כותבים ,חשבונאים,
נמנעים מהגשת תכניות ראוותניות למעמד של בכורה בשוק
לקלסיות ,בארץ ובחו"ל .כך
מזכירות מרכזניות ושליחים,
והתוסס,
הכלתפונח
המציג
שבוע האופנה הישראלי,
ללקוחות
חדשים
המבקשים הצעת.
כולנו רואים את תפקידנו־
בארץ ומחוצה לה.
תעשיה שלמה בתריסר ארצות .וכך
יעודנו בהשגת המטרה המרכזית.
גם מבצע נילי־צחצחי־לי,
המטרה של בנין המכירות של כל
כל כותב זריז עשוי ליצור
תגי בר־בובבא רקעו שלו
שערכנו עבור המספרה של מלון
אחד מ־ 50לקוחותינו.
תמליל מתקבל על הדעוג
הוא בעידוד מכירות
יעיל.
שרתון — מבצע זעיר אך
גרפיקאי השווה את שברו יכול
ובאדמיניסטרציה.
כל אחד מאתנו יודע
מסגרת
זה
לתמליל
לתת
בהחלט
אוניברסיטת
תואר
בעל
הנו
חגי
בענף
משך  18שנות פעילותנו
כי עבודתנו אינה מתחילה
התופשת את העין ,אבל...
הרוארד .את השכלתו וכשרונו
הפרסום הגענו למסקנת נחרצת:
ומסתיימת בייצור מודעה .אנו
מודעת זו ,המודעת הקוראת  .י' י ? הוכיח חגי בפעילותו למען
עוסקים במטרות .מטרות שהגש-
וזכרות מרכזיות בארץ ובחו"ל.
טרסום בלבד אינו מספיק.
מתן עזרו לנו להשיג עבור .
הזו ,מת תיא ממיינת ו
בהצלחה
בין המשימות שמילא
—
לקוחותינו את ההצלחת היוןןןיוו
פרסום במובן המקובל הריהו
גדןל.
בל־בו
ניהול
בית
הגבוחח
ביותר ,בהשואה לכל
מודעות עתונות ,תשדירי רדיו,
האס היא מוכרת
כן שימש מנצ''ל של חברת
סוכנות פרסום ישראלית אהרת*.
סרטונים ,לוחות מכירה.
כאשר אמנה חלק מתהליך מקיף ן ייצור ,מן החשובות בארץ,
אךי
מטרות העשויות לעזור
עיסוקנו דורש משהו נוסף.
ובעלת מוניטין עולמי.
למפעל שלך לגדול.
כאשר איננה מתובלת ב"-פיזז.
בסבלנות ,בעיקביות,
פרסום נכון ,פרסום שתוצאותיו
 14מבין  40עובדי חגי
במקצועיות ועם ...פיזז.
מכירה ,חייב להיות סיכום של
בחגי לבינסון אילון אנו
לבינסוןאילון הס
תהליך ארוך ויסודי .זה תהליך
יודעים כי עיסוקנו דורש הרבה
מומחים ליחסי לקוחות .אחרים
• יותר לקוחות של חגי לגינסון אילון
שיקול
של מחקר ,של איסוף ושל
סביר.
בנוסח
מודעה
מיצירת
יותר
הם אמני גרפיקה מחוננים ,אנשי
זכו בתואר "המוצר הנבחר"
נתוני שווק .כל מבצע מוצלח
הרבה יותר מעיטור שובת עין.
יחסי צבור ,ומומחים לכלי
לשנת
,1972/73
בהשואת
לכל
משרי
חייב להיות פריה של למידה
לכן עמלנו קשה ליצור צוות .
התקשורת .אחד מאנשי המפתח
פרסום אחר בישראל.
שקדנית ,של התבוננות מעמיקה,
מאומן .צוות ובו מומחים לכל
שלנו הוא שלמה סמוכה ,הנחשב
של אנאליזה דקדקנית.
מבצע
מומחים
השווק.
ענפי
היודעים
כיום לטוב שברוכשי המיקום
פרסום נכון צריך שישקף את
כיצד למכור .מומחים העובדים
בעתונים הישראליים .במלאכת
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בבה יסבירו לי
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בוקר יהיה ,והשמש תזרח ,והרדיו ישדר הוראות
להתעמלות ,ברכיים למעלה ,ידיים למטה ,עור הפעם
ולנשום עמוק .יהיה בוקר והשמש תזרח ,ויהיה חם למדי,
והוא יחשוב ,כי אין צורך במעיל ,וירד במדרגות בפיז'אמה.
יהיה בוקר והשמש תזרח ,והחתולים על המדרגות מנכד
נמים עוד ,ומסתלקים ברוגזה ובעצלתיים ,כאשר הוא ירד
אל תיבת־הדואר בפיז'אמה.
השכנה תצא למרפסת המטבח ותקים רעש איום בין
הסירים והדליים ,המטאטא שבפינה יפול ,והיא תתכופף
להרימו ,ותתקל בחבל שעליו תלויים הגרביים של כל
המשפחה ,והם יתנודדו בנחת ובהנאה מרובה ברוח הרע־
מה הבאה מן הים ,חנות המכולת תהיה עוד סגורה ,והש־
מים יהיו כחולים מאד ,בלי עננים .היא תחזור מן המרפסת
למטבח ,ותעמיד כוס תה בפני הילדה ,ותאמר לה שכבר
מאוחר מאד ,ואם לא תזדרז ללכת לבית־הספר ,כי אז —
והילדה תבלע את הלחם בחפזון ,וצמותיה מתנודדות על
גבה והסרט הכחול מתנודד עמהן בעליצות ,אחר־כך
תקפוץ מן המדרגות ותשרוק ,ואת התה שתתה רק ל-
מחצה.
עגלת־הנפט תצלצל אי־שם בפעמון ,ושתי נשים תעמוד-
נה על שתי הגזוזטראות ממול ותצעקנה בקול ובפולנית
מנוגנת ,האם כדאי או לא כדאי ללכת אל שפת־הים היום.
התימניה תבוא לכביסה הגדולה ותפשיל את שמלתה
ותעמיד את הפרימוס באמצע הגג ,ותתיישב בהרחבה,
וכאילו שכחה משהו תחליט לבסוף להפשיל גם את שרוח
ליה .יחיא יבוא מבית־הכנסת ואי־שם תיפול חתיכת טיח
מאחד הקירות ,וחנות המכולת תיפתח סוף־כל־סוף.
אז יעלה הוא במדרגות ,ובידו האחת ילחץ את הפי־
זיאמה לגופו ,ובשנייה יפתח את העתון .הבחור ה־
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גימי .המדמה הראשונים קראו לילדי האיץ "ילדי מנוגה" בי הס גדלו על חלג ודגש
של תנובה ,ועל ירקות ופירוז! של תנוגה.
היום ילדי© אלה הם גגר גגריס של ממש ,ולרגלה מהם  ?>-ילדים קסמם ,גריאיס
וורודי לחייט ,הגדלים אף הם ען! הלג ודגש של "תנוגה".
וגם אלה ילדי תנוגה" ...דור שני t
"

חברה'מאן מן הקומה השניה יעבור על פניו בריצה ,והוא
עצמו יפהק .לא תהיינה חדשות בעתון ,ועולם כמנהגו
נוהג .במועצת הבטחון של או"ם היתה איזו הצבעה לא
להצביע ,ובדרום איטליה היה שטפון .הממשלה עומדת
להתכנס ביום ב' הבא ,על ידיעה על התפטרות המנהל
הכללי של המשרד לתעשיה אין יסוד .העצים בחוץ ירוקים
מאד ,ומשהו בנעלי־הבית האלה איננו בסדר.
הוא יעלה במדרגות לאט־לאט ,משועמם ורעב ,ובין
מדרגה למדרגה ,קרוב לקומה השנייה ,יפול מבטו על
המודעה במסגרת השחורה .הזוג בקומה הראשונה התחיל
כבר.להתקוטט ,והיא יוצאת פרועת שער מן הדירה ודו-
פקת את הדלת בקול .רק זה עתה הגיע האוטובוס לתקנה
ממול ,ומודיעים בצער רב שאני מתי אתמול ,וכל החברים
מתבקשים לחלוק לי את הכבוד האחרון בשעה אחת וחצי,
ועל החתום וועד אגודת העתונאים .השמש תזרח,
והראדיו יביא לכס עתה כמה נעימותיבוקר קלות ,והשם
הזה ,כמדומה לי ,מוכר לו מאד .הוא אמנם לא הכיר אותי
באופן אישי ,אבל הוא קרא אותי מפעם לפעם .והוא יפהק,
ויעבור עוד הפעם על המודעה ,לדעת באיזה גיל מתי ,והאס
זה קרה באופן פתאומי.
 ,ואעמוד שם ,בתוך המסגרת ,באמצע ,ומסביב ריק
מאד ,וקר לי .ומבטו שלו דלג עלי כבר מזמן ,ואעמוד אני
בפינה כמבוייש — ,והכל תם ולא נשלם.

י־ י0טי°

עד בלוח

בנפשו היה אמן.
פעם ,בשיחה לאחר קונצרט ,גילה כי
שאיפתו הגדולה .היתד .להיות מנצח .ואני
זוכר ,כי לא הופתעתי מכך ; לא דאיתי
בגילוי זד ,משהו מוזר ,יוצא דופן.
לא ידעתי עד היכן הגיעו כשרונותיו
בתחום המוסיקה ,אבל בנקל יכולתי ל-
דמותו עומד על דוכן חמנצחים ,כשבידו
השרביט במקומו של העט — סוער ומס-
עיר ,צולל לעומקו של כל צליל ,עולה
בסולמות ,נישא על גלי הסימפוניה ,הופך
בסרטיטורד .והופך בח ,מעלה טמירותיה
וניהלה ברמזיה לחדש בה חידושים
ידעתי ,כי היתד .זו אמירה אשר שיקפה
לא חלום ,אלא עולם-של־ממש ,קיים,
שחי בו :מיתר ממיתרי הכוחות שהתנגנו
בו בשאיפה בלתי-סוסקת לביטוי-עד־
גלות.

לוקחד .מהמוכז ומהמזומן ,בקצב וכגון
ובעצמה אשר כולם שלו היו ,מתוכו נבעו
ובאו...
בנופים שהעלה ביד אמן — נוף האדס
והטבע — בדקות הראייה ,בתנופת חחב-
עד ,.בעושר הלשון ובעושר הצבעים ,ש־
את סודם ידע...
ביריעה שגולל — בגישה לכל נושא,
שמעולם לא עמד בפני עצמו ,שגם אם
ענינו ענין-דיומא ,תמיד מחובר היה ל-
רוחב ולעומק אל שרשי הבלתי-חולף,
שבהם היד .כרוך.
את כולם רתם לנתיב האחד.
ומתוך כך מעולם לא הסתפק — לא
יבול י היה להסתפק — ב יש".
מתוך כך ראה בעתון "את אשר ראה•
מתוך כך — כרשום ביומנו — היה
נוטל מפעם לפעם את העתון ביד ומטיל
כו מבט עצוב ,מלא ספקות ותהיית

ביסודו היה סופר.
בעולם הספרות צעד את צעדיו הרא-
שונים — בעודו עלם זכה בפרט הסיפור
הקצר חמעולח בגרמניה — וקיסמו לא
חירפה ממנו; רחק-ולא־רחק ,תמיד חוזר
היה אליו ,לא עזבו.

*

קיליגן• גיוישיז ,עט וזסו0י מ .קיפניש

ביומגיו ,בין רישום לרישום על פגישות
משיבות ,בין ראשי פרקים למאמר או
לנאום ,אתה מוצא רשום פד .ושם" :קרא-
תי ספרו של
ספר נפלא!" ,ובין ה-
כתבים שבעזבונו אתר .מוצא קטעי פרוזה
שאולי נועדו ואולי לא נועדו להצטרף
לספר ,וחם כולם אומרים דחף ,והם החו-
טים שבהם כרוך חיד .בעולם זה ,עולם
הספרות — אשר אילו היה נשאר בו כל
כולו ,לא קשר ,לשער את הספרייה העשי-
רה שהיה מותיר אחריו :סיפורים ורומא•
נים ומסות ומחזות ומתרוזות פנינים ל-
רום-
במרכז הווייתו עמד נצח ישראל.
הוא מילא את כל יישותו ובו הגה בכל
עת ,כל ימיו.
בגליון זה מובא פתח-דבר לספר תול-
דות ישראל שאמר לכתוב — ושפרקים
ממנו העלה על הנייר ; ויותר משהוא בא
לחבוק את זרועות האומה ,הוא בא לגלות
את סודה :את רז החוליות• הנתונות אלו
באלו; לחשוף את ענפי השרשים שנס-
תעפו על פני עולם ומלואו ,שכמו נותקו
מהמקור ומחוברים נשארו — בלתי-נית-
נים לניתוק ,יונקים ביודעים ובלא־יודעים
מאותו המעיין הזורם מאז ניצב אברהם
אבינו מעבר מזה של הנהר".
כל חושיו מחודדים היו ברטט הסוד
הזה — סוד נצה ישראל ,המוהשי ,ה-
ממשי ,הקרוב ,והמתחדש בכל יום

כאשר הגיע לארץ באמצע שנות השלו-
שים ,כמו לא מצא כאן את מקומו.
כשנתיים קודם לכן בא לווארשח מגר־
מניה של היטלר ,ושם ,מיד עם מאמריו
הראשונים ,קנה את עולמו; כבמטה־קםם
רכש את לבו של הקורא ובטבעיות הת-
מזג בעתונות היהודית התוססת במסורתה
ובקיצבה המיוהד ,וניצב בה ב כותל מ-
"
מזרח".
אף כאן הלך שמו לפניו; ובאן — ב-
צירי הדרכים התהלך .קרב אל העתונות,
ולא קרב.
תהינו על כך לא מעט.
לכאורה ,היה הסבר .הקורא היהודי
בפולין הוא קורא מגובש ,ניצב לפניך
על כל גימי תחושתו ותגובתו והוא גיתן
על כן יותר לגישה ישירה ,קל ופשוט
יותר למצוא את דרך־הלשון אליו; וכ־
בואו מגרמניה ,שנאחזה בין-לילה אש
נאצית ,נשתלבה אש האזעקה שנשא עמו
בקול נאקתה של יהדות פולין ובהרדה
שמילאה אותה ...וזקפגו זאת גם על הש-
כונה של העתונות כאן אשר ,אף שהכירה
ביכלתו הרבה הבלתי-מצוייה ,כמו גברה
על כך הרתיעה מפגי החידוש שבל ,פן
יפגע ב"מםגרת".
וההסבר לא בכד היה.
האמת היא ,כי השאלה שהעמיד לעצמו
אז לא היתה איך "ייקלט" ,איר ימצא אה
מקומו במסגרת הקיימת .השאלה שהטרי-
דה אותו היתד .זו של המסגרת ע8מה.
הירבה לדבר על כך — ולגגד עיניו
אפקים רחבים ובפיו י דברים שנדמה היה
לך כי אף חוא איגו רואה אותם אלא כ־
דברים שבלעתיד לבוא; כי אף הוא רואה
ומבין כי למעשה אין לפניו אלא מה ש-
לפניו.

ובכל רמ"ה אבריו היה עתונאי.
כעתון שיקע את כל עצמו ללא שיור.
בו ראה את השער אל העיקר :אל
הקורא" :אל היהודי־שבבל-יום ,המק-
"פל בתוכו את המון בית ישראל ,את אלפי
שנות דרכו של העם — גדולתו וסבלו-
גמלחמיג וועולס וזשניח
תיו ,חלומותיו וייחוליו ,תפילתו וגורלו.
גייד לחזימ V>1fty*K
והוא — הקורא" — היה מקור חיותו.
הראשית "
והתכלית• אליו היה מופגה כל-
ורק נדמה כך.
חבורני ,ישבנו ערב אהד בידושליט,
כולו.
עמו ביקש להיות בל העת; צמודאליו .ועמדתי לראשונה על מהות הלהט שהיה
להיות לו לפה ,להביע את רחשי לבבו אחוז בו — להט אי-ההשלמה עם הקיים,
ולדבר אל לבו; ליגוק ממגו ולשאוב שאין טעם ללכת בתלמו ולבצרו.
כולו שלוב היה בחזון התמורה שאת
ממנו כוח ולהעניק לו מאונו וממאות ן
לדלות מהניצוצות המתנוצצים בו ,ולח -טעמיה הש :בראיית מקומו של העתון
שוף את אורם הגדול ,את האש הלוהשת בתמורה זו לא כבן-לוויה לה ,אלא ככלי
מתחת לפגי היום־יום — לצעוד עמו וב־ יוצר מכליה — כמפלס דרך וכסות דרך
תוכו" אל עבר האופקים חחדשים שנק -אל הלבבות ומעלה מתוכם את הביטוי
"רעו לרווחח :לאחוז בציציות הימים ה -שיהא הולם את גודל השער .הקרבה והול־
כת.
גדולים שבאו.
והוא — מעולם לא היה בעל־חלומות.
ולעתון — שהוביל אליו — שיעבד את
תכל.
בעל מקצוע היה שמעטים כמוהו .לא הי-
בו שיקע במלוא הלהט את כל הבוהות תד .טיגה בבגין המערכת המורכב של
שפעמו בו — שלא פסקו מלהתרוצץ בו עתון שלא ידעה לפני ולפנים וכל רעיון
ולמשכו לכאן ולכאן ,ולתבעו לעצמם ,־ שהעלה מלווה היה ראייה הדה של ה-
קשיים והמכשולים הזרועים על דרד מי-
שאליחם גמשך.
מושו .גהירה גם נהירה היתד .לו הדרך
וחם בכל שורד .שכתב —
בריתמוס שבו מתנגן כל מאמר ,כל שבה נקנית חהגשמה.
והוא ראה לפניו עתונות עברית גדולה.
משפט ,כל מלה ומלה השזורות זו כזו
בהרמוניה מיוחדת משלו ,שמעולם לא באמונה ובעקשנות.
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בעל מעוף חיח ב כ ל מה שנגע לעתון;
וכל מד .שנגע לעתון עמד ברום עולמו.
חוא לא ידע "קטנות" מד .הן ,חוא לא
היד .רק עורך נדיר ,שידע לחבחין בכש־
רון באיבו ולתחות על קנקן כשרונו של
כל אחד ,ולהדריכו ולהלהיבו; חוא לא
וק חי את החדשות ,נחון בחוש מחודד
לראות את המאורעות בהתהוותם ,ואינו
מסתפק בישיבח לאחורי השולחן ,אלא
אץ לחושם בחתרחשותם! הוא לא רק
רגיש היה לסגנון ,ללשון ,לכל מלה ש-
הופיעה בעתון .הוא חיי' גט את מכונת
הדפוס ,וכל חידוש "
שנתחדש בעולם לא
נעלם ממנו ,ובמסעיו בעולם מבקר היה
בבתי חרושת כשם שמבקר היה במער-
כות ובמשרדי-חוץ ,ורכון היה על גבי
כתבי־עת מקצועיים שעסקו בברגים וב-
גלגלים ,כשם שרכון היה על גבי ספר ו•
כתב-יד.
3ל מה שעשוי חיח לתרום לשיטות של
העתון — הלהיבו וריתקו .ולא ידע לי־
אות ,ולא ידע מנוהה מהי בתורו אתר
החדש וההידוש.

" ''!

והנה ,גטתחח חדלת .קרליבך צנח" לתוך
"
אמר — אילו
כורסה :שער בנפשך —
אפשר היה ל ר א ו ת מד .עגר במוחו של
היהודי הזקן העבדקן חזה ,שעמד הבוקר
בין הרבבות ,צופח בתהלוכה זו של ראש
ממשלה יהודית בחוצות ניו־יורק! ...איך
— חייך במהורהר — איך אפשר למסור
זאת ז איך אפשר למסור זאת במלים ז
אבל חוא חיפש את המלים .שעות ארו-
כות ישב על גבי מכונת הכתיבה :ישב
זלא הירפה ולא ויתר ולא נכנע ותר
אחרי המלה שתעלה את חמיתר החבוי
בלבו של אותו יהודי עבדקן ברחוב הניו•
יורקי ותרונן את חחוט הנמשך ממנו —
הנמשך ממנו על פני דורות — אל לבו
של חקורא.
הוא לא ידע לכתוב אחרת.
אבל נשם שידע את כוחה של המלה.
כך גם ידע לחיזהר מפניה ,שלא להילכד
בקלות שבה היא באה לידו :שלא להש-
תעבד לח ,שלא תחא יוצאת מתחת לעט
אלא לאחר שירצח בח ,לאחר שתיצרף
תהילה בכור הבחינד .על גונח וצלילח —
שלא תבוא מבהוץ ,מוכנה ומזומנה,
אלא כברייה הדשה שלא נוצרה אלא ל-
שעה זו ולשליתות זו בלבד.
יעקב קלצקין מתאר באחד מפרקיו־ את
הכותבים־ח מעתיקים" אשר ,אף כשחם
מעלים "
דברים משובחים ,מעולם לא טעמו
טעם היסוס ותהייח ולבטים ,שאינם חוש־
בים את המחשבה אלא יודעים אותה ,ש־
מיגם מרגישים את ההרגשה אלא יודעים
אותה; היודעים גס את הפאתוס וכשם
שהם מעתיקים ומצלמים את האור ה-
חיוור ,כך הם מעתיקים ומצלמים את ה-
מש מאדומת..
קרליבך מעולם לא "צילם"! מעולם
לא גטל מן המוכן .הוא לא ידע" .הוא
חש .והאש שיצאה מתחת לעטו" היתד .אי־
שו .לא מסוגל היה להעלות על גבי הגייר
זעקת כאב אלא אם כן כאב ,ולא מסוגל
היה להעלות פאתוס אלא אם כן אמרו
ואת כל עצמותיו.
ובזאת הגיע אל לבו של הקורא.

» &'avarm 0וזשגי,יג-אלין•»• wttיי!
אבל — לא בכל אלה עיקר גדולתו ,זו
שהעלתה אותו «ל מעלה הםיםגה ,בייחוד
שבת
והיא — בדחילו ורחימו שבה נוטל
היה את העט; באגלי הזיעה ובתמצית
הנפש שנבעו מתוכו באותיוה קטנות,
חדות וברורות? בהבלי י8יאתן לעולם
ספק אם שיער מי מקוראיו שכה נהגו
ממאמרו מה ה ש ק י ע בו; והוא גקרא
בקלות כזו ,והמשפטים כה אצו ומשפט
נקלע במשפט בשטף כזה.
ולא רק העמל שהשקיע עד לכתיבה,
שכאן הקר ובדק ,קיים פגישות ,טלטל
עצמו בדרכים ,שיקע עצמו בטבלאות ,ב-
כרכים עבי-כרס של דו"תות או בספרי
הגות.
שרק א ז גטל את 'איזמל העט בידו —
להאבק בכל אשר נדבק לעובדות ,בקלי-
פות סביבן — לגתחן ולסגגן ולהגיע ל־
גרעין" וליטלו ולשקלו באיפת כליות
"ולב —• שרק אז הר אחר המלים ,ל•
חביאו בהן לפני הקורא במלוא היות ה-
תמצית שבו.
ובכך היה ייחודו — בחתירה הבלתי־
פוסקת אל המיצוי.
זר ,ד,יד< כל האיש.
כבר עמדו על המזיגה המופלאה של
שני העולמות שנתקפלו בו :העולם ה-
יהודי שבמערב עם זה של פולין וליטה:
הגרמנית חמצוחצחת והאידיש העסיסית ;
האמבורג וסלובזדקה ,ששתיהן דרו כו
בכפיפח אחת ,ללא התרוצצות כלשהי.
ואכן ,לא היו אלה שגי עולמות שצריך
היוו לגשר ביניהם .כי בשגיהם קבע לגביו
ה חוך"•
"זר ,היה היסוד שבמזיגה זו ,תה היה
היסוד שבכל דרכו :הדרך אל ה"תור".
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ואכן ,לא היה בעיגיו דבר שעלה ב-
חשיבותו על הקורא ,שאליו דיבר.
למען הגיע אליו שיעבד את כל כולו.
הוא ראה בו גם את המטרה וגם אח
המקור; ותמיד ראה את עצמו עומד עמו
בשורה אחת נ הוא ראה אותו לא מ-
"גבוה" ולא מן ה"צד'' ,אלא מתוך הת-
תוך מאמץ בלתי פוסק
חברות עמו —
לבוא בו פגימת ,לדלות מתוכו ,להזדהות
עמו.

בפתיחמ הפאקולטוז לעתונאות גתל־אבי*

שאז יכול היה גם לעמוד ולהוכיחו .ש-
רק אז יש בדברי חתוכחד .והמוסר ממש
— בבואם לא מן ה"חוץ'' אלא חושפים
את הטמון בו ,בקורא ,ומעלים לפניו את
אשר בו ,ואשר נעלם ממנו.
ובכך סוד הקשר הנדיר הזד .שקם בינו
לבין הקורא — על הקרקע המשותפת ש-
עמל לחשםח ולחעלותח ,ב"תוך' המשותף
לעתים כאילו מתגלים היו בו דברים שחתר אליו כל חימים ברטט של עבודת־
והיפוכם ,צדדים" ,אשר כאילו סתרו אחד' קודש — שבד .עמד ובה הי עד יומו ה-
"
אחרון.
משגהו.
את
ולא היו אלה אלא גילויי-לואי בלבד,
רפלקסים של חבלי לידה" ,של מאמץ
אמר לנו מי שאמר כי יפה גוהג מע-
בלתי-פוסק "
למציאת לוז הביטוי המתח -ריב"; כי בעוד כה רבים אצלנו "
הנשכ-
מק ,המוצנע.
חים ,ששמם ופעלם אינו מועלה על־ידי
כל כשרונו ,כל מטענו האינטלקטואלי הבאים אחריהם ,מקיים חוא כך חובה זו
וכל חושיו היו אצלו ב"מצב חרום" ש -של חעלאת זכר עורכו חראשון.
אינו חדל ,במתח שאינו רפח ,מחודדים
ואין כאן אך מילוי חובה.
תמיד לתכלית זו :לחגיע לתמצית ול־
ובהעלאת זכרו — השמור ,וחחי ב-
הביעה.
לבות חבריו — אנו מעלים מעל לבל
ביקורו
זכורני ,לפני כעשרים שנח בעת
המורשה
את
שחותיר לנו — ולעתונות
חראשון של בן-גוריון בניו־יורק לאחר בישראל כולה :מורשת העתונאי אשר
קום המדיגח ,כשרחובוח הכרד הוצפו ב -נתן במלה הכתובה את נפשו ,אשר מסר
גלי חחתלחבות חיהודית :השעה היתד .עליה את נפשו באהבה ובהתלהבות —
שעת לילח מאוחרת .מחחדר חסמוך ב -עד כלום
מלון עלה תקתוקה של מכונת כתיבת-.
ו 4יופמופ
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עתונאי טוב הוא ,בעצם ,סופר
ששעתו דוחקת .עיסוקי יום־יום
שלו גוזלים את כל זמנו )אם
לא למעלה מזה( ,אבל יום
אחד ,כשייבנה ,הוא יישב ויכ-
תוב ספר ,הספר.
זה  -החלום .במציאות גדתית
כתיבת הספר עד קץ הימים,
ופרט לכמה פרקים ,כמה רשי-
מות ,כמה רעיונות שנרשמו בי-
עף ,שום דבר מן החלום הזה
אינו נהפך למציאות.
קרליבך חלם שיום יבוא ויכ-
תוב ספר למען בתו תקומה.
ספר מסוג חדש :היסטוריה של
עם ישראל ,כפי שהיא נראית
מעמדת תצפית שבה לא עמדו
יהודים זה שבעים דורות  -ב-
סופה של גלות.
הרבה רישומים רשם לספר
זה • הרבה תכניות תיכנן .וראשי
פרקים כתב .וקטעים .ומונוגר-
פיות .ותיאוריות חדשות של
היסטוריוגרפית.
לבסוף נשארו בתיקיו ,גמורים
פחות או יותר ,רק שגי קטעים אחת  -את כולן ,את כולה.
 שגי מבואות לספר שלא אפשר שמשום כך אנו מטיבים להביןאת תולדות ישראל מכל דור שקדמנו.
נכתב.
מפגי שכמעט כל פרק ופרק במגילת
והרי הם לפניכם! ועמם -־ הימים — ,ממגילת ימיט־ גתלש .י
קטע אחד מן הקטעים הלא -אפשר שהבנה זו שרועה על פני
השטח ,־ לרוחב יותר מאשר לעומק.
גמורים!

ואת פרי אוננו בלבנים של היכלות לא
לגו שיקענו ,ואט  .יציאת מצרים גדולה
יצאנו אל עבד הארץ אשר גשבע ,אגו
דור מדבר היינו ,דור צפיה ויאוש ו-
סטית; אבל אנו לא במדבר גווענו ,כי
אם כשבטנו חלקח אחר הלקה את הארץ
מידי עממיו רכשנו ,כבשנו( אנו אחרי
החורבן נולדנו ומשדי אמותינו את כי-
סופי הגולים ינקנו; אנו את קריאת
כורש לשיבת ציון במו אזנינו שמעגו.
ואנו את חומות העיר ביצתו ובידנו
חאחת חשלח ובשניה הקשת הדרוכה;
אגו את פליטת פלטת יוון הבאה מני ים
חזינו ואת התבצרות הקיסרות הזרה ב־
נסיוגינו נתנסינו; אנו במרדו של בד־
כוכבא נעשנו ,ואנו בעצת יוספוס סלוויום
רגעגו; מבתינו הרוגי מלכות גלקחו
ומחילנו אל עמדות מסדה יצאנו; על
שולחנותינו חויכוח בין נצח הפזורה ו־
נצח התקומה התגלע; בפינו שירת יהו־
דה־הלוי הכמהה ושירת דבורה המנצחת
התמזגה; אנו בין המעטים של יהודה
המכבי שניצחו את הרבים היינו; ואגו
נשים עלינו מלך ונכוגן מדיגה ככל ה-
גויים אמרנו ואף קיימנו! לגגד עינינו
שואת כל התוכחות וששון כל נבואות
התנחומים נתקימו; אנו במרה מכל
תהלוכות הגולה הלכנו ,ואנו עם הנפלאה
שבכל דרכי קיבוץ גלויות צעדנו; אגו
את נבוכדגצד וטיטוס ואת המשיה יחד
ראינו! במו עיגיגו הגופניות ,הכהות.
אנחנו היינו היסטוריה ,ולא היסטוריה

miipn 'ma
אני היום בן מ"א שנה ,והרי אני
כבן שלושת אלפים
כי שלא בזכותי אירע לי ,שבשתים שלוש
עשרות שנים עמדי על דעתי ,אחזה
מבשרי ואחיה כבנשימד ,אחת את אשר
היה פזור זעיר־םה זעיר־שם על פני
מאה דור .גתקסלה לנו היסטוריה לימים
זלשעות ,גתכוזץ לגו עבר והיה להווה,
ירד עלינו חזון והיד .למציאות .מחזות
וחוויות שמיצו את לשד אבותינו מערי־
סתם עד יום מותם — ,לנו הופיעו בשחר
ימינו וחלפו .זכרונות שניזונו מהם שר־
שראות־שרשראות של בנים ובני בנים,
— חמולנו היו ,וחלומות שהאירו ליל
שבעים גלויות — ,אנו הזינו ונעור ו־
הגה" .אנו פתום ורעמסס לגוגשים בגיגו

אבל אם נכון הוא ,שכל דבר אמנות
משקף את יוצרו ,וכל ציור הוא ביסודו
אוטופודטרט ובחובו של כל ספר כנה
אוטוביוגרפיה — ,כי אז עוד לא היה
דור ,המוכשר כל כך לספר את סיפורת
של הארץ הזאת כחוויה איגטימית, ,כ־
אילו הוא היה שם".
זאת השעה לכתיבת היסטוריה מקיפה.
ומפני שנדמה לי ,כי אגי מבין היסטוריה
הבנה יותר עמוקה זו- ,־ חובה עלי
לספרה לך ,בתי .כי לך שוב לא יתמזל
— זה קורה רק פעם אחת .ולא יוכל
לקרות עוד .את ,מאושרת ,שוב לא
תחזי מבשרך יציאת מצרים מהי והמ*
לכת מלך בישראל מה ,המהפכה מהי
וכבוש הארץ כיצד ,את לא תעמדי ב-
מעמדי מתן.
יודע אני :אין את מצטערת הרבה על
כך .ידיעת העבר איננה ידיעה חשובה

M
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בעיניך אבל את בת לאימה ,אשר תו-
דעתה ההיסטורית עמוקה מבבל עם .אפ-
שר וכוח העבר הוא הכוח החזק ביותר
הפועל באומה זו .אף — ,וביחוד —
כשאינה יודעת.
הרי גם בג'ונגל חיו אלפי שנים — ודבר
לא גרשם והרי אף עמי תרבות רשמו
— ודבר לא נשמר .ואי אומה )פרט
בסין והודו( אשר הכרוניקה פעלה בה ?
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" מא*ר 1ובי לה^ןעות בע ינו
מפעל* מא־»ר גע"בו
וולפסוו קלור מא*ר בע'־מ
נל־־בו שלום בוע"מ
בנק >רושיל*פ
לפתוח ולמשבנמאות בע"נ!

וכן תמצאי םפרי־היסטוריה רבים ב־
ארוגי ,שאם שאיגם באים להפוך את כל
חדורות קרדום לחפור והומר לשמש את
האיגטרס העכשוי שלהם — ,הסוציא"
ליםטי ,הקומוניסטי האימפריאליסטי ,ה־
"
תיאוקראטי ,הכגסייתי או הלאומי הגזעי
הגרמגי ,האגגלו־םאקסי ובו' וכוי— ,
ואין משל ודוגמה לכך ,שאומה תשוב הרי הם ,לפחות ,מכניסים ס ד ר משלהם
אל ארצה אחרי  2000שנה — בכיח
לתור דברי־הימים לדידם ,אמנם מטרות
הדוחף של ההיסטוריה }
רבות וגוונים ולקחים רבים להיסטוריה,
אבל כפופד .היא ל מ ס י ל ה קבועה ,כ־
כוכבי־לכת בשמים .ומסילה זו ,היא תג-
ליתו האישית של חחוקר חכותב ,שוטר־
כל הדברים הכתובים בספר
הזה — תנוער ,המתיצב בפרשת דרכי עולם ,וב־
ואם אזכח ואחיה :בספרים
הבאים קריצת עיגיו מכוון עמים ותרבויות על
המספרים את תולדות הארץ עד לימיך פני תקופות ויבשות לפי סעיפי תקנות
אלה — ,הם אמת; אבל זכרי
היטב תידועים רק לו בלבד.
ואל תשכחי ,שאף אחד מהם איננה ה-
אמת המלאה .כל הסברה היא נכונה — ,מהם המגיחים ,כי המסילה היא  ,ישרה,
אבל גם בהיפוכד .יש תמיד הרבה מן כאילו מתחוה בסרגל .והיא מתקדמת
והולכת .מעלה מעלה תמיד .אדם רטב
הגכון.
כי ה ש ק ר רובץ רק לפתחי התורה על כתפי אביו ,וגבוה הימנו; ודור בו־
הקפואה ,השיטה הכל־מקיפה ,הכל־ גר .על מיטב מורשת קודמו .סיבה ו־
יודעת ,הכל־מסבירה לסי כ ל ל גדול מסובב• לחץ ולחץ מדי .בדומה לחוקים
אחד .כי א י ן שיטה ,המסבירה את כ ל הלקוהים מן הגיאומטריה ומן הפיזיקה
תופעות ההיים יש המסבירה ח ל ק ומן ההגדפה ,ושם מקומם אבל לעולם
מהן ,אבל כל שיטה ושיטה כמידה ש -לא שלטו ולא ישלטו על שפעת חיים
היא משיבה תשובות — כן היא מציגה בעלי שבעים פנים ,שלל זיגזאגים וסטיות
שאלות חדשות .והזהרי ,בתי ,בפני האג־ והפתעות וקפיצות וגיחות וגםיגות ומק־
שים ,המעלימים עיניהם מכל סימני־ בילות ומתגוששות אלה ,אשר שמם ה־
השאלה הגדלים כפטריות משני צדי ה־ כולל — היסטוריה.
שביל הצר של ה"תיאוריה" שלהם; ויש מהס שמצאו ,כי המסילה איגגה
והזהרי זהירות משנה בפני  1האנשים ה־ ישרה תמיד ,אלא ע ק ו מ ה תמיד .והיא
י
מאנסים אף את התופעות המנוגדות ל־ עקומה מ ם ו י י מ ם כ ל עם ועם ,כל
"תיאוריה" שלהם ,כדי להאמן לטעמם ,חרבות ותרבות ,תקופת שחרות וגישו־
והגוזזים ראשים ורגלים בהיסטוריה ,כדי שים להם ,ואחר — תקופת בגרות וטור־
שלא ייצר לה המקום במיטת־הסדום של הזהב ושיא ,עד שכגבר המוציא את אונו
רעיון־שעשועם הצר.
בגיל עמידתו ,כותותיו פוהתים והולכים,
אם תגשי אל ארון הספרים שלי ,ומצאת שוקעים ושובקים היים שםגגלר ...טוינ־
בו מאות  ,אופגי הסתכלות בהיסטוריה ,בי ...וכר~
אילו צדקו כל אלה יותר מאשר במקצת,
ומצאת שורה גדולה של היסטוריונים
מאטריאליסטיים הרואים חיי אגוש מדור -־ לא היה כדאי לי לכתוב ,בתי ,ולא
ודור כמאבק גדול אחד על קבין ורכוש .היה כדאי לך לקרוא .לחקור היסטוריה
ואת עדח ויודעת ,מח רב חלקו של ה -לא היה כדאי — ואף :ל ע ש ו ת הים־
מאבק הסוציאלי בעיצוב כל תנאי חיינו ,טוריה .אילו היה הכל קבוע ללא מפלט,
ומה חזק בך בעצמך הכורח והיצר לאכול מוכן מראש ,דבר מובן מתוך דבר ,גתיב
את לחמך לשבעך ,ועד היכן רוב יומיך שאין לסטות הימגו ,ואין בו מלכודות
ושנותיך יגיע כפיים על מאכל ומלבוש וגשרים ,מכהנים ומורדות ,סיסגות ומים־
ורכוש .ואף־על־פי־כן תעזבי אותי ו -גים פתאומיים — ,חתיים היו משעממים
תינשא ,לאיש — ובחירתך אותו מכל מאד ,בעבר ,בחווח ,ובכל עתיד .לא
הבנים ,ותשוקתך אליו והמית לבך ואש -היה מענין להיות ,לא היה כדאי ,ואף —
דר ועצבד לידו ומידו ,כל צו חומרני לא אפשרי .כי אילו היה הכל קבוע מראש
לא ישלוט עליהם וכל תיאוריה מאט־ — מי ומה היה מתעורר לפעולה ? אם
ריאליסטית לא יםבירם .ויהיו היצרים ה מ ח ר קבוע מראש — ,אין גם היום:
והחוויות המפכים בך חורצים את גורלך תקווה ופחד ,דאגה ויצירה ,התכוגגות
ומטביעים חותמם על גורל בגיר אחריך ,וזיגוק .המאמין בחוקיות כל־מקיפה ב-
— אף שאינ? נובעים מן ההגיון זאין היסטוריה — ,מאמין בפאטאליזם ,והוא
איש יודע מהיכן ולמה באו ,ואף את משליט שממון בית־קברות בעולם הזם
לא תדעי .ועד סוף יומך לא תדעי ,אילו ואמגם :הדת היחידה ,שקיבלה השקפת
תחנות מתחנות דרכך באילו מן הכוחות עולם כזאת ,ה א י ש לם — ההריבה
המפעמים בך ומסביבך הוצבה ,בכוחות
בזה את העמים ואת התרבויות שכבשה,
הרפתה ידים יוצרות ,הפכה גגי־ עדן שו־
הגלויים או הסמויים ,ומד .חלקם של
אלה ושל אלה ,והיכן הסיבה מתחילה קקימ למדבריות ,שוקעים בשממונם ומת־
דשנים בפיגורס.
ואיה מקום סוף התולדה.
וכדוגמת חיי הפרט — חיי חכלל ,וחיי אנחנו ,יהודים ,מעולם לא האמנו בכך.
כלל ישראל• הנה תתקלי שם ,דדך משל ,ועתר — .פחות מבכל הימים• אנחנו
בספר המגלה ומוכיח ,כי מרד יהודה חיינו וחננו תמיד — דרוכים לנסים,
המכבי ואחיו לא התמרד אלא מסיבות לביטול כל החוקים ולשינוי כל מעשי
סוציאליות ,מעניים של חושבי הכפרים בראשית כל רגע ,כל יום ,כל שעה —
בעת ההיא ומן העושק אשר עשקומ ה " -אף־על־פי שיתמהמה"".
אמידים — ,וההוכחות משכנעות ,והמס-
קנה אמת ויציב .אולם — כלום משום
כד ,מלכות ישראל השנייה לא היתד,
יהודים יודעים להתבולל ומתבוללים
אלא מהפכה סוציאלית ,בלבות הדור ה-
אין זה נכון ,שהם מתבדלים בכוונה
הוא ובלבותנו אנו ז — וכענין הזד .תמ-
תהילה ונאחזים בעקשנות בכל ייחודיהם,
צאי . .שהתנועה הציונית של ימינו לא
ניזונה אלא מן המצוקה החומרית ,והא תכונותיהם ,מנהגיהם ה לאומיים" .למע-
"
נסגרים על מסגר מ-
ראיה :רק בני דלת העם הגשימו בגו־ שה — עד שחם
2ט ועלו ,והקימו תנועות חלוציות ,ואמי -אחורי בריחי הגיטו ,הם מקבלים את כל
הניתן להתקבל בעולם החיצוגי — שסח,
רי ישראל שקטו ושוקטים על סירי ה-
בשר של מצרים ומי כמונו יודע ,כי לבוש  .,מנהגים ,מאכלים ,שירה ,תכונות
זאת היא אמת — ,ה"אמת האוביקטי־ כלכליות ותרבותיות ,השקפות ויצרים .רק
"
היישוב ואת המדינה כשמצוםסים אותם אחרי־כן בגיטו בעולם
בית שהרכיבה את
הרכב אוכלוסיתם הקיים וצרתה את צו -שלהם — חם יוצרים בתוכו מעין תרבות
רת מוסדותיהם ואף־על־פי־כן ויחד עם טריטוריאלית לאומית מכל הסממגים
זה — מי כמונו יודע ,שהמצוקה החומ -שהיו בידיהם בשעת הקמת הגיטו .ושומ-
רית הזאת בגולה אינה מסבירה ואינה רים על כל הנכסים הללו שמירה קפד־
מחייבת אף מקצת מן המקצת ממה ש־ גית ,קנאית לאומית.
געשה בארץ; שאילו היא לבדה היתה
יהודים מתבוללים עתידים הם לקרוע
המגיע- ,־ היו יהודים צריכים לנהור אשנבים לכל דוח מגשבת בםביבותם
לאוגנדה או למפעל ההתישבות בארגנ־ עתידים הם לוותר בקלות על שסה ,מל-
טינה; והיו צריכים להתבולל בכל ה -בוש ; גוהג כלכלי — ,על הכל .עתידים
מקטרים שגאלום ממצוקתם החומרית .הס להיות אבירים ספרדיים ובגקאים
ומי  .כמונו הש ,כי מלבד כל הגורמים אמריקניים ,בדוימ מדבריים ופילוסופים
המוחשיים והמוסברים האלה ,פעלו ופוע -גרמנים לכל דבר .םותהים הם לרווחה
לים בנו גס אחרים ,לאומיים ,נפשיים ,את דלות בתיהם לתרבות סביבתם ,כימי
טמירים ,לא־הגיוגיים ,מ נ ו ג ד י ם  ,בן :דור ודורותיים ושלושה ,עד שהם נע•
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שר לאחוז בחוט־שני א ח ד ולרדת
עמו לגן־התועיט של החיסטורית
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טפים כליל גלי הסביבה .האב עוד לא
יזע לדבר יוונית ,אנגלית או רוסית,
הבן יודע כבר והנכד כותב כבר שירים
בשפה הזרה .עתידים הם לתת את עצמם
להכבש .עתידים הם לנטוש את כל
האופייני לחם .שוקלים הם את כל הבא
לקראתם מן חחוץ ,מוצאים ש לא זה
העיקר" — ומקבלים .אבל "
כשחתתבו־
ללות מגיעה לדברים שנתקדשו בקדושת
חדת — הם נרתעים .הם נסוגים .הם
סוגרים את הדלת .זאת לא יחליפו זלא
יהירו) .קופמן :לא שמרח חאומה ה-
עברית בגולה "
מתרבותה הרוחנית אלא
מח שנתקדש בקדושת הדת" מבחר מסה
•(636
תהליך ההתבוללות נמשך בימי הסלו־

קים והתלמיים כמאה שנה .באין מפריע.
יהודים למדו את לשון היוונים ,מנהגיהם
וכוי .כאשר ילמדו במאת השנים ה-
ראשונות לשבתם בפולין ובאמריקה ו-
בתימן את לשון המדינה ואת מנחגיח.
וטבעי היה ,שמכיוון שנדמו בכל — ,גם
בהשקפות — ליוונים ,יקבלו לבסוף גם
את דתם .כי הם חתחילו להבין את הדת
הזאת .הם מילאו את כרסם שירי היוו-
נים ,סיפוריחמ ,תרבותם ,רעיונותיהם על
עולם ומלואו.
אולם כאן — כשחדבר מגיע לענינים
שבדת ,מורגשת רתיעח .כאן קמים תמיד
קנאים חאומרים :עצור .עד כאן — ולא
יותר .עד כאז מתבוללים — ותו לא.
כאן קם מתתיהו החשמונאי.
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וו הפעם הראשוגח — באלפיים וכמה
שנים — שהעחוגאים מעגיקיס פרם
לעצמם כרגל חם מעניקים פרסים ו-
תשבחות לאהריס .והירופים זה לזה.
כנראה חיכו כל השנים לכך ,שבכל־
זאת יתעורר מישהו בקהל ,וימן להם
8ר 8אך חיכו לשוא .איש אינו רוצה
להודות לנו ולתחוב לידינו ,בסתר וב־
אדיבות ,אפילו מאת לירות ,כמקובל
כארצות נאורות .איש אינו רוצה למ־
תוא־כף למוהאי־הכף המקצועיים .מכייז
שכך — ,והדבר נמשך ,כאמור ,אלפיים
שנה ומעלה — ,התיאשנו .וקמנו והח-
לטנו — ,אחרי ככלות חכל אנחנו
ראויים פעם ללטיפה — ,לקום ולהוי
שיט יד לעצמנו וללהוץ יד עצמנו,
ולסנן לתוכה ,דרך כך ,צ'יק קטן...
והחלטנו לעשות את הדבר בפני קהל
ועדה ולהזמין ראשי מדינה וציבור ו-
מוסדות לכך ,מתוך חישוב שקוף .אנו
כותבים כל־כך הרבה ,וזה משפיע עליכם
כל־כך מעט .שמא אם תראו אותנו עו-
שים ,בידים ממש ,זה ישפיע ,ובשיטת
חחיגוך הויזואלית — ,הנהוגה בדרך
כלל רק בגן־ילדים — ,תראו כיצד לע-
שות יקר לעתונאי .מי יודע ,אולי
השיעור הזה ייקלט...
כאשר החלטנו באופן עקרוני ללטף
את עצמנו ,נתעוררה השאלה :מי מבי-
נינו ללטף ו העורכים ,שהם אחראיים
)אוו בלתי אתראיים( לעתונות כולה
ולעתון כולו ז אין צורך לומר ,שזה
רעיון אבסורדי"•
עורכים ,אני משער לי ,לא יקבלו
פרם בעולם הזה .אין להם תקנה ,לדעתי.
אלא לקחת אתם אל עולם האמת את
כל כתבי־היד אשר לא הדפיסו ואת כל
המכתבים .אשר קיבלו ולא פירםמו ,ול־
הראותם לבית־דין של מעלח ולחוכיח,
אחה עתון הרבה יותר גרוע יכלו לעשות
ולא עשו — ,ולקבל על כך שם הערכה
ושכר על הפרישה...
הכרנו ,איםוא ,שהפרס צריך להנתז
י
לסוג השני של עתונאים ,לריםורטרים
ילא שהוא הסוג השני במעלה .להיפך.
כל עתון )וכל עורך( הוא טוב רק
במידה ,שיש לו ריסורטרים טובים .ו־
בלעדם העורך הגאוני ביותר הוא כיוצר
בלי חומר ,או כ) ".שר האוצר בלי
תקציב ,מגבית(...
הריפורטז'ון היא אמנות גדולה .אך
יחד עט זה קשה ביותר .ועל־כן
אני רוגז קצת על אהינו הסופי
ריפ ,חמביטים עליה מלמעלה למטת

להט טוב .חט התאהבו בנערה אחת,
בתו של השכן ,לפני שלושים ,ארבעים
או ליתר דיוק :חמישים שנה ,והם כות-
בים עליה היום בנחת ,בשלווה ,באידי־
אליזציה )של עצמם( ובאידוליזציה
)שלה (.ואם היו לה שערות בלוגדיניות,
וזה אינו מתאים היום להרוז — ,כי אז
בלי היסוסים ) !scruplesומעצורים
חם צובעים אותר .לשחרחורת עד שתת־
חרז .והיא לא תבוא למערכת לבקש
הכחשה ותיקון טעות — ,בין כה זכה
שערותיה כבר הלבינו .ואם סופר ישאנו
לבו לבצע פשע ,נגיד :איזה רצח מתו'
עב ,קרמזובי — ,אבל היום אין לו פנאי
לכך ,מפני שיש לו כרטיסים לקונצרט,
הוא דוחה את השתוללותו למהר בבוקר,
והדם יישפך ויזעק לשמים באותה היעי'
לות ממש .והקהל לא יבוא אל הסופר
ויתבע ממנו :היכן הרצח שלך — ,אצל
הקונקורנציה הוא היה כבר בשעה תשע!
ועל רציחות כאלו הסופרים עוד מקבלים
פרסים!...
גורלו המר של הריפורטר ,לעומת זח,
הוא ,שהוא כבול לנערות — ,או ,סלי-
חה :לנסיבות — ,חיות .הצעירה שהוא
כותב עליה אין לה היתרון ,שלא היתד.
ולא נבראה אלא משל היתד ;.הצרה
אתה היא ,שהיא מתהלכת בתוכגו ,יש
לה כתובת מדוייקת והורים עוד יותר
מדוייקים ,היא יושבת על ספסל גאשמים
או עומדת על במה או שוכבת אחרי
תאונה בבית־חולים שלנו ,מאד מוהשית,
מאד מאד ממשית• אי־אסשר לשנות
בד .כמלוא הנימה — ,אינה דומה כלל
לדמות החלומות של הכותב )הריפורטר(
ואף־על־פי־כן צריך לכתוב עליה ,לתא-
רה ,לשרטטה ,להחיותם צריך ליצור
עליה מקצת — ספרות.
זהו .צריך לכתוב ספרות ועל —
המציאות .על צורתה החיצונית ,המוח־
שית ,המגושמת ,המעשית של המציאות.
לא על משמעותה הסמוייה ,המקסת,
הבלתי־אישית ,הכללית — כפובליציס־
טים לא על הטיפוס אלא — על האיש;
לא על המצב אלא על — האירוע:
לא על סבלות החיים אלא על — אדם
מי .זה הקושי.
תומם מאן אמר פעם ,שסופר הוא
איש אשר הכתיבה קשה לו יותר משאר
בגי־אדם .ואם זה כך ,הרי ריםורטר הוא
סופר ,שכתיבתו קשה עוד יותר מזו של
הסופרים והקשה ביותר הוא שאסור
לו להיות קשה; הוא חייב להיות קל.

מהווה ?חיגרת גג של צל  !manהביטוח הישראליות
שמטרתן בי^וס בלבלי ומתו מירב הבטחון לבספי
ציבור המבוטחים.
בשפי ציבור המבוטחים מושקעים בהכוונת הממשלה
,וע?י בן גם מורמים יגוון . .למשק המדינה.
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בשוק המשוח בישראל פועלות כיו ,0בכל ענפי הביטוח* למעלת
מתשעים חברות ביטוח שכשליש מהן הן חברות ישראליות ,כ־50%
חברות זרות והשאר מורשי לוידס.
הלוקה זו הנה לפי מספר החברות בלבד ולא לפי משקלן היחסי
בשוק הביטוח בישראל .מבחינת היקף העסקים מחזיקות החברות
הישראליות בבכורה תוך התרחבות מתמדת.
ב־ ,1957עם הפעלת ביטוח החיים הצמוד הגיעו החברות למסקנה
כי למען פעילותן התקינה של החברות העוסקות בביטוח חיים ,רצוי
להקים "מסגרת גג" מיוחדת אשר תייצג אותן בנושאים משותפים
שונים ועל סמך צורך זה הוקמה החברה המייצגת של חברות ביטוח
החיים.
ב־ ,1967על יסוד הנסיון שהצטבר במשך עשר השנים שחלפו ומפאת
צרכים שהתעוררו תוך מהלך העבודה הגיעו החברות למסקנה כי
לשם ביצוע יעיל ותקין של התחומים המשותפים לכל החברות רצוי
להקים חברה בע"מ ,אעיר תיטול על עצמה את תפקידי החברה
המייצגת ואת התחומים הנוספים שנוצרו עם התפתחות משק ( ביטוח
החיים בישראל .חברה חדשה זו הוקמה תחת השם "התאחדות
חברות לביטוח חיים בע"מ" כשבעלי מניותיה הן כל החברות הישרא-
ליות העוסקות בביטוח חיים.
אחד הכללים החשובים אשר הנהו את החברות בהקמת חברת הגג
המשותפת היה 'צי מסגרת זו תכלול אך ורק חברות ישראליות .ראשי
 .משק הביטוח ראו ורואים את ענף ביטוח החיים לא רק כענף מסהרי,
אלא גם כתהום הקשור קשר הדוק לכלכלה הלאומית של ישראל
וזרוע העוזרת לתקציב הלאומי ע"י ההשקעות הפרודוקטיביות וע"י
תכניות ביטוח שונות שהן בעלות גוון סוציאלי־כלכלי וזאת תוך
מתן ביסוס >לכלי איתן ומירב הבטחון לכספי ציבור המבוטחים.
בראש התאחדות־ חברות לביטוח חיים בע"מ הפועלת כפי שנאמר
לעיל ,כחברת מניות אשר מניותיה הן בידי החברות המאוגדות בה
)כל עשרים החברות הישראליות העוסקות בביטוח חיים( — .עומדת
הנהלה נבחרת ע"י בעלי המניוןנ וכיום נכללים בה :־-
מר א .ר .שיבר — מיץ
מר י .חכמי
מר מ ,נוסבוימ
מר ד .הירשמלו — ש/יו"ר
מר י .גולדששיין
מר אי מחרוב
ד"ר י .גריגגח*  vי י
מר ש .מלומב — מנהל כללי
ההתאחדות מייצגת את חברות הביטוח בכל עניני ביטוח החיים
כלפי הממשלה ,המוסדות הכלכליים והציבוריים וכלפי הציבור הרחב.
בין השאר עוסקת ההתאחדות בביצוע ההשקעות של ההברות אשר
היקפן הולך וגדל מדי שנה בד בבד עם גידול הענף• פיקוח על התערי-
פים ,הכנת תכניות ביטוח שונות ,יחסי ציבור ,מחקה ההדרת תודעת
ביטוח על מנת להרחיב את הוג המבוטחים ,תכנון ,הדרכה ,אתיקה
מקצועית ובכל האינטרסים משותפים של החברות בכל התחומים
והעיסוקים;
במסגרת ההתאחדות פועלות שתי ועדות— :
 .1ועדת מסים — המשמשת כועדה מייעצת ביחס לכל בעיות
המיסוי הקשורות עם ביטוח החיים ומשמשת כועדת ביצוע
במגעים עם שלטונות המס.
? .2עדה מקצועית — המהווה כלי עזר חשוב בטיפול בכל הצדדים
המקצועיים של תכניות ביטוח החיים למיניהן ושל וזתעריפיס
היא אחראית להכנת תכניות מטוח החיים המשותפות ולבדיקת
התכניות הספציפיות כך שבמידה רבה אפשר להתיחס אליה ג0
כאל ועדת ביקורת לגבי תכניות הביטוח ותעריפיהן.
קיימת גם מערכת ענפה של תפקידים בתחומים ספציפיים המוטלים
על ההתאחדות וג£עוילותיה הן בהתרהכות .מתמדת המקיפה יותר
ויותר תחומים כשחברות הביטוח מאפשרות ואף תובעות ממנה
ייצוג בתחומי פעולה משותפים נוספים.
סקירה ת!מציתית מהסוג הניתו אימה יכולה להקיף את כל הפעילו-
יות ובודאי לא לתת להן פירוט נרחב* ,ולס אגו מקוים כי הקורא
.יקבל מסקירח תמציתית זד־תמונח כללית על תפקידי ההתאחדות
וזאת מבלי להמס למהלך הפעולות והתכניות לעתיד.
)מ(,
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היה גושא אחד שהעסיק את
קרליבך בלי הרף .ובעצם -
נושא משולש היה ,מעשה ב-
שלשה יהודים ,שלשה ענקי
רוח ,שחוללו מהפכה במושגי ה-
נפש ,החברה והמדע בעולם,
והטביעו חותם עמוק על המאה
העשרים :קארל מארכס ,זיג-
מונד פרות* ואלברט אימשטיין.
היה בדעתו ,כנראה ,לחבר ספר
עליהם ועל המהפכות שחוללו:
בע־ובונו נמצאו פתקים לרוב ו-
בהם רעיונות ,קטעי דברים ,ו-
טיוטות של מונוגרפיות  -ניצו-
צות של מחשבה ,רסיסי מוחו
החריף ,וגם התחלות של ניסוחי
דברים ,קרובים לגמר.
תמיר חזר אל הנושא חזה,
התעמק גפלאיו ,עמד משתאה
הנדיר שהית בייי שלשה אלה•
פעם התחיל לפענח את סודם,
מחצית הדרך ,ועמד שם מלכת.

חפי גו,
מול הכוח
יפעס אחר
והגיע עד

אבל דמויותיהס של השלשה לא היפו
ממט ,יחוא חזר והמביע בצד השיוה ס-
בהם ,בניגודים שביניהם ,בגורלות השונים
שחיו לחט ,גבל מת שהרסו וקעקעו ,ובכל
מוז שביקשו לבנות ולא זגו.

ביום גו מגיעה הקבוצה ה-
י
שניה .עפ השלמת היזמית
יחיה כירוחפ 8גל עוגייפ
שרגש ידע רב במפעל הנהנח
5ד 200שנווז גפיון ויהיה לאל
ידו להזניק מת "ממפו" ל־
תחום ייצור הדש ,לחילו&זין.

זדשפ" :טמפו" כע"מ .האדיר לידה.1954 :
הכתובת :חולון ,ירוהט ,אשרור .הנושא :משקאומ
?לים זכוכית ,פלפםי5ןה ,במי ?.ירוו /טקקי כתר וםגרי
אלקוא .רככ :צי בן  170משאיום שווקים :ישראל,
אירופה ,אפריקה ? .עובדים» 1200 :יש.
זהו כרטיס הביקור -של בעתיד — הורחב ייצור הל
אתד המפעלים הגדולים ב -זכוכית .בהשקעה• של ב־7
ישראל ,שהתפתח במרוצת מיליון ל"י נוסף קו ייצור
פדוות מעשרים שנח לתשלד חדש בביהה"ד וחידות ל-
בת־ענק תעשייתית החולשת ייעול השורר במפעל אין בל
הנהלת טמפו" גאה כמ-
על תחומי ייצור רבים ומ -צויר בתוספת' כה־אדס .כתו־
בתי הקירור של "טמפו"
"
גוונים ,מספקת את מרבית צאת מכך ישנן כגר נעת יוחד גבית הספר התעשייתי באשדוד וחולון הם ,כאמור
צרכי השוק המקומי ומייצאת
במיליוני ל"י לארצות מער-
ביות מפותחות ומתועשות
ולארצות »ת8תחות גיבשו!
השחורה.

בית הספר בירוחם

התרחבות במפעלי
הזכוכית
התפתחותם של המפעלים
בירוחם לא נפסקה מיום
ייסודם עד היום .עד שנת
 ,1968כאשר הוקם גיהח"ר
לזכוכית בירוחם ,ייצרו ב־
ישראל כמות כוללת של
 16,000טון זכוכית חלולה
בשנה וייבאו במיליוני לירות
אלפי טונות נוספים .בשנת
 1971ייצרו מפעלי ירוחם
 23,000הון ,כ־ 60%מתצרוכת
השוק המקומי במיצים ומש-
קאות קלים וכל התצרוכת
ביינות וברנדי ,ובשנת 1972
מייצרים  40,000טון .מפעלי
טמפו מייצאים לעולם הרחב
עשרות מיליוני בקבוקים מכל
הסוגים כגון בקבוקי בירה,
בקבוקי יינות וליקרים ,צנ-
צנות למיצים טבעיים ובק-
בוקים למשקאות קלים .בין
הלקוחות הגדולים נמניפ מפ-
עלי גירה קרלסברג ,מפעלי
ברקודי וסולינר ,מפעלי ה-
משקאות הגדולים ביוו! אימי,
פאנאגופוליס קוקה קולה ו-
אחרים.
בענף היינות והברנדי מבי
ייצוא
סמוי.
צעים בירוחם גם
לפני הפעלת מפעל הזכוכית
בירוחם הביאו לארץ מחו''ל
בקבוקים ירוקים המיועדים
לייצוא ,היות ובארץ לא יצרו
בקבוקים באלו והייצוא של
יינות וליקרים וברנדי היד.
בעיקר בבקבוקים ירוקים עם
הפעלת מפעל הזכוכית ג"
ירוחם ,התאפשר ייצור בק-
בוקים ירוקים ובכך חוסל
יבוא שעלה לאוצר המדינה
הון רב במטבע זר .כיום
מייצא ענף המשקאות החדי"
פיס והיינות כ־ 10טיליו!
בקבוקים לחז"ל ,בולם מתו-
צרת טמפו"; .וםף לגף מנו־
"
כאן יי8וא ישיר :בין
*ע
מיהר רגשו מפעלי "קוקה
קולה'' מיליוני גקגוקימ ל•
ייצוא לאפריקה ואירופה ו•
יוון רגשה  10מיליון כקבו"
קים לםיגים .למען האמת —
היקף ההזמנות  .עד בה עלה
על כושר הייצור ולא מכבר
נאלצו מפעלי ירוחם לוותר
על הזמנות בהיקף של מיל-
יונים.
»ל מנת למנוע מצג דומה

השנה מלאו עשרים שנה
לעלייתו  .ארצה של מר
משה בורנשטיין ,מייסד
תשלובת טמפו" ומנהלה
"
הכללי .כאשר עלה מש־
ווייץ בשנת  1952היו ב-
אמתחתו תבניות צנועות
למדי ,שכן באותה תקופה
שרר שפל בענף המשקאות
הקליפ ויותד מ־'(!) 100מ־
פעלי משקאות התחרו על
השזק הקטן והדווי .מד
מרגשטיין ,שהיד .עד פרוץ
מלהה"ע השניה בעליה של
טחנת קמח בפולניה ,אותה
נאלץ להפקיר עם הכיבוש
הנאצי — הגיא עמו לארץ
נוסחה למשקל קל חדש
שכבש את השוק בסערה.
רבים זוכרים את הסיסמא
הראשונה המשקה הזר ב-
"
בקבוק הצח" ,אותו משקה
עדין זתזסס בבקבוק המקו-
רי בעל הגזרה הנשית וה-
מחוצפת .למרות קשיי ת-
קופת הצנע והשפל בענף
המשקאות — גלגם ה טמ־
"
פו" בכל רהבי הארץ ,והחל
קו רצוף.של התפתחות ש-
עשה את מר בורנשטיין
למנכ"ל אחת? התשלובות
התעשייתיות הגדולות ב-
ישראל.
הזמנות חתומות ליצוא ישיר
של בקבוקים וצנצנות לשנת
 1973בסכום של  2מיליון
דולר? .

הםכם־ידע עם
,בורמיולי'
הסכם השוב במיוחד נחתם
לאחרונה עם המפעל האיסל'
קי גורמיולי" ,הנמנה עם
"
מפעלי הזכוכית הגדולים ג־
עולם .ל כורממלי"' מפעלים
"
רבים ברחבי  .איסליה והוא
מייצר ,בין היתר ,כלי־בית
מזכוכית וזכוכית חסינה מ-
אש .מפעלי ירוחם יחלו ג־
קרוב לייצר מוצרים אלו,
ולמטרה זו נשלחים מהנדסים
ועוביים טכניים להשתלמות
במפעל בורמיולי" בפדמה.
"
מוטסים לאיטליה במטוס
הס
הפרטי של טמפו" ,שוהים
"
במקום שלושה שבועות —
משתלמים במפעל האיטלקי
המשוכלל — ומוחזרים לארז

כיצד עושים זאת ז איד
מגיעים ממשקה קל ש-
מחירו עממי לתשלובת ה-
מייצרת שורה ארוכה של
משקאות ,זכוכית ,פלסטיק
ומפעילה את כתי־הקירור
הגדולים גישראל ז מספר
מר גורגשטיין" :המשקה
החדש נקלט מיד ,ותור זמן
קצר גילינו כי הבעייה ה-
עיקרית היא כיצד לעמוד
בהזמנות .המשק הישראלי
היד .אז בחיתוליו ועשר.
צעדים הססניים ראשוגים.
לא יבולנו למצוא בקבוקים,
פקקים ,רכב להובלה ,עוב-
דים מקצועיים .כאשר הת־
קנו את יחידת הבקרה ה-
אלקטרונית על קו־המילוי
הראשון בחולון — היתד.
זו סנםציה־ווטא ...בשנות
החמישים נזקקנו לקירור
מים לייצור ולאחסנת .ה-
משקה והאפשרויות הקיי-
מות לא התאימו לנו .הק-
מנו איפוא חדרי קירור
בחצר המפעל בחולון ותור
זמן קצר התברר גי הם
נושאים את עצמם ומהווים
עסק בפני עצמו .כד הונח
היסוד למפעלי הקירור של
"טמפו" .סיפור זד .חזר על
עצמו בזכוכית .הכמות ש-
בירוחם ,שהינו תופעה יוצאת
דופן במשק הפרטי בישראל.
עפ ייפודו היה זה כימ פפר
מקצועי דו־'מתי ,ואילו חחל
משנה הלימודים חקרוגה יח-
יה תלת־שנתי ויכלול גפ
לימוףיפ עיוניים .נבנה בנין
חדש עם חדרי לימוד נוהים
ומעבדות ,והוקמה במקום
יהירה לייצור זכוכית שד,־'
חגיביפ לומדים להפעילה הל-
נה למעשה בכל תחליבי ה-
ייצור.
מרבית החניכים כבית ה-
ספר הם בני עובדים במפעל
ונוצרת כאן מסורת משפחתית
שאינה מקובלת עדיין' ביש-
ראל .חניכים אלו ישתלבו,
עם תום לימודיהם ,באחד
המפעלים במקום ועתידם מו-
בטח .במשד תקופת הלימוד
הם מועסקים בעבודה חלקית,
ומעמיקים אגב כד
משתכרים י
*ת הכשרתם המקצזעית .אם
יצטיינו — יתקדמו לתפקי־
דים אחראיים ,יישלחו להש-
תלמות כוזו"ל ויוכלו  .לקיים

את משפחותיהם בכבוד .גט
בית הספד ממשיד בהתקד-
מותו ,ובשנה הבאה יפתחו
בו ־מגמות לחשמל ואלקט-
רוניקה.

חפן במארזיפ )קוגטייגריפ(
שתוגננו לצורר זה .פצורה
זו מושג הפכון .טכפימלי כ?
העכרת המזון וכפחון כעופי־
|.דמ על טיבו.

בתי הקירור של
י ,טמפו*

שיווק בארגזי
פלסטיק

גיוס ?ולה ,אותז'דה ,ביטר
לישון ,פיטר אורנג' טמפו
למ ופודה .המשקאות משזו•
קיט פכקכוקיפ רגילים ופק-
פוק ,לימד פלוס .גן משווק
»»פר' מיצי תפוזים ואש*
"
בוליות.
מערבות המילוי של " טמ־
פו" בחולון ובירוחם משוכ-
ללות ביותר .כושר הייצור
שלהן מגיע ל־ 2מיליון כ5כו־
קים ביום ,וזהו הישג שמפעלי
המשקאות הגדולים ביותר ב־
עזל 0יבזליט להתגאזד .בז.
תהליר הייצור אוטומטי ל-
חלוטין ,ומבוקר ע"י עין אל-
קטרונית המפקחת על מילויו
של כל בקבוק ומםלקת ממ־
המילוי בקבוקים שאינם עו-
נים לתקן הגבוה של טמפו".
"
בחולון מס-
מערכת המילוי
פקת את השוק במרבד וצפון
הארץ ,ומערכת המילוי ב-
ירוחם מספקת משקאית ל-
דרום ולסיני.
מערכת השיווק של טמ ־
"
פו" ממווה את עורקי התש-
לובת ,דרכם זורמת התוצרת
לכל מקום ולכל פינה .צי
הרכב של טמפו" כולל 200
משאיות "
בבדות וכלי רכב
קלים מסוגים שונים .מערכת
פי
והתרחבה
זו גדלה
כמה
בשנים האחרונות וכל הנוהג
בכבישי הארץ חזקה עליו
שייתקל באחת ממכוניות
טמפו" המובילה את המשקה
"הפופולרי לקיוסק ,למסעדה,
לשק"ם או לחנות המכולת.

מפעל הפלסטיקה בירוחם
מספק כיום את כל צרכי
"טמפו" וכמות ניכרת נשלחת
למפעלים אחרים וליצוא.
טמפו" היתד? הראשונה ב-
"
ארץ שעברה מארגזי העץ
הכבדים והבלתי־היגייניים ל-
אריזה הפלסטית החדישה.
ייצרו אז כארץ לא הספיקה כיום ניתן למצוא את ארמי
והיו עיכובים באספקה .גי -הפלפטיק של "טמפו'' כאמות
לינו שישנם מרבצי הול רפות ,שכן "טמ6ו" פיתח שיל
טת  .ייצוא מיוהדת בטינה:
זבוכית בירוחם היחידים ב-
ארץ והדבר איפשר לנו מפעל זר דמזטין בקבוקי
זגוגית מקבל אזתפ כשהפ
להגדיל את היקף הייצור
ולעמוד בלחץ ההזמנות .גם ארוזים בארגזי פלפפיק וגל
מה שנותר לו לןןעץת הוא
באן החלו המפעלים גוש־
למלא את המשקה ולשווק.
אים את עצמם לאחר זמן
קצר ועברנו לייצור זכוכית שיט!> זו של טמפו" זכתה
"
להצלחה והיקף ההזמנות גדל
חלולה למפעלים אחרים ו"
בהתמדה.
לייצוא .בעשר שנים לפני
בירוחם אין מסתפקים ב-
בקבוק ה" ליטר פלוס" הת-
חלנו לייצר את בקבוק ה-
ייצור זכוכית ופלסטיקה .באן
מייצרים גם את כל תצרוכת
ליטר .לולא הקמנו  .את
המפעליפ בירוחם לא היינו
המפעלים בפקקי כתר ופקקי
מגיעים לכד .הוא הדין ב-
סגר מאלומיניום ,לפי הסכם
פקקים ובפלסטיק .גילינו ידע עם הברת אלקוא —
כי מה שלא נייצר בעצמנו
שהיא החברה הגדולה ביותר
בעולם לייצור סגרי אלומי-
— לא יהיה לנו .הסקנו את
המסקנות וכיום אגו כמעט ניום .כן קיים במלום מפעל
בלתי־תלוייס ומסוגלים ל-
להדפסה על זכוכית ומפעל
במקביל להתפתחותה של
לייצור דו־תחמוצת הפחמן ה-
ווסת בעצמנו את התפתחות
מערכת השיווק הארצית :דלה
התשלובת" .התוצאות מר-
המשקה.
להתססת
משמש
גם מערכת היצוא ונוספו
שימות ,ללא ספק :מפעלי
נציגויות חדשות בחו"ל• כיום
טמפו" מספקים ביום יותר
אין עוד הכרח להתקשר עפ
"
מ־ 60%מתצרוכת השוק ב-
מפעל האם בחולון .סוכני
משקאות תוססים 75% .מן
החברה ברחבי העולם יוצרים
הזכוכית החלולה הנצרכת
קשר ישיר עם לקוחות ומב-
בישראל וכל הבשר המיובא
את משקאות טמפו" אין צעים הזמנות במיליוני דולר.
"
לישראל עובר ירד מחסני
צויד להציג .זהו המשקה רשת זו עתידה לגדול עוד
הקירור של טמפו" באש-
הלאומי של ישראל ,וניחן בעתיד הקרוב ולא מן הנמנע
"
דוד ובחולון.
למצוא אותו בכל עיר ,מסע -כי במרוצת שנים אחדות
דה ,או קיוסק ובכל בית ייעשה טמפו" למפעל היי-
"
ביותו
החדישים
לעיל -
ברחבי הארץ .פומפו" מייצר צוג של ישראל בעולם הגדול.
בישראל ובמזרח התיכון כו-
"
לו .דרגת הקור באשדוד,
ובחולו! היא  30מעלות מתחת
לאפס .זוהי הדרגה היעילה
ביותר המבטיחה שימור תכו-
נות המזון מבלי לפגוע ב־
?1
בשנת  1971ייצרו מפעלי הזכוכית בירוחם 25,000
טיגו ושמירה על דרגת קור
טון זכוכית חלולה .בשית  1972עלתה הכמות
מתאימה בהדרי הקירור גפ
• ל־ 40,000טון .התחזית לסוף העשור  120,000 :טון.
באשר פותחים וסוגרים אותם
לעתים קרובות כדי לאחסן * כתי הקירור באשדוד וגחולון מאיזסנים 90%
מהבשר המיובא לישראל וכן הלק ניכר מנ'צרכי
או להוציא מצרכי מזון .מע-
המזון המאוחסנים בקירור בארץ.
רכת הקירור באשדוד וב־
חולון תוכננה ונבנתה בשי + -בירוחם מייצרים את כל בקבוקי היינות והבינוי
של ישראל ,לשוק המקומי ולייצוא.
תוף עם פויגוסקנדיה" ה-
שבדית" ,
שהיא הברחיהקירור * הייצוא של טמפו בזכוכית:
הגמלה בעולם ובעלת הידע
בשנת  156,465 1970.דולר נטו.
בשנת  197aשגי מיליון דולר נסו בייצוא ישיר
המתקדם ביותר בתהום זה.
ועקיף.
יתרונם המיוחד של
גתי * מכירות של משקאות:
הקירור גאשווד הוא מיקומם
 35.5 :1970מיליון ליטר שהם  177.500.000בקבוקים
ליד .המפוף געוחי מנמל.
של .200 CC
אניות הקירור מגיעות םכל
 44 :1971מיליון ליטר שהם  220.000.000בקבוקים
דחפי העולם ,פורקות את
ש ל ב.200 0
מטענן לקרוניות מיוחדות של
 55 :1912מיליון ליטר שהם  275.000.000בקבוקים
"טמפו'' המובילות אותו אל
ש ל.200 0 €
חדדי הקירוי ,ש& היא 8או•

המשקה הלאומי של
ישראל

עובדות ומספרים

ופן הוא יושם שם באחר מפתקים שלו:
ספר זה נכת 2בידי מי אשר —
הסבא של ו היה שכנו של מרקס ;
אבא שלו היה בן גורלו והוג תרבותו
ש ל עמיד ־,
הוא *צמו ישכ למרגלותיו של איינ־
שטיין".
ובמקום אחר!
בהשפעת הסוציאליזם גבר וחלו כוחה
של המדינה )והחברה( על חשבון הפרט.
עד שהגיע לשיאו ברוסיה ,במדינה יי"
יכולה.
הרי אהד האסונות שהביאה תפיסת
מרקם על העולם .ועדית אנחנו כולנו,
כשאנו מדברים על דמוקרטיה ,נלחמים
יום־יום במרקס.
וגס זאת :
אין זאת אומרת ,שהשלושה יצרו משיח
העולה בקנה אחד ,אידיאולוגיה אחידה או
אפילו קטעי תפיסות עולם המשלימים זה
את זה .נחפוך חוא .חם סותרים זח את
זה ברוב הנחותיהם .אילו היו יושבים כאן,
ודאי חיו מתווכחים זה עם זה כדרכם ו -
מכריזים זה על זה כעל אידיוטים.
מעניינת  ,מבחינה זו — ,הק ורספונדנ-
ציה בין פרויד ואיינשטיין ,שאפשר ,ש-
חם הסכימו לא לחסכים ונדברו שאי־אפ־
שד להדבר.
גדו לח מזו :חל ק ניכר של הנזפ ר ב ד
הש וררת ב עולם  ,הסתירה ,הציניזם ,חעדר
כל אמונה  ,הניגוד המעורפל בין דימו־
קרטיה מערבית משובשת לבין סוציאליזם
מזרחי מסולף — יש לזקוף אותו על חש-
בה השלושה ולהובה.
איני אומר ,איפוא ,שהעולם יותר מוש-
לם ,יותר מאושר על־ידי השלושה .אפשר
וחיה ,להיפר ,יותר מאושר אילולא הו-
פיעו.
אך הס חוסיעו .ואי־אפשר חיה למנוע
הופעתם .העולם ,אשר הם הרסוחו ,הוליד
אותם ,ואמר להם :בשלתי כדי חורבן.
גדולה מזו :אחד חור,.־ תחת השני.
פרויד עורר את הפקפקנים ,לגבי הדי־
מוקרטיר -, .את חספק באפשרות )ובהכרה(
לשלוט על בני ־אדם.
אך גדולתו של מרקס היא בכד :
התקופה שחשבה ,שהיא בשלב העליון
והאחרון של התפתחות העולם ,התקופה
שראתה עצמה שלב סוסי ומושלם — ,הוא
ניבא :זח לא השלב העליון בסולם ,אלא
שלב נמוך מאד ; ותבוא מאה שתחסוך כל
זד .על פיו ; ולפנינו התחלה; ומה שאנו
יודעים ,אינו נכוו ויופרד למחרת.
איש אינו יודע ,כמה אינשטיינים נש-
רפו במיידנק ,וכמד .סרוידים נטחנו לסבר
מלשד מוחותיהם של ילדי ישראל באוש־
וויץ.
אבל — הכדוגו! היחד :.לשרוף אח
כולם ,לסתום את המעיין ,שממנו עלו
יעיונות אלה לרוות תלמי תבל .הכוונה

היתד .למנוע ,שעוד פעם יבואו מרקםים
וסרוידים ואינשטיינים ,כשם שבאו ישו
ותלמידיו ,וכשם שבאו לפניהם אברהם
אבינו ,וירעידו ויפילו את אלילי השקר ,
אשר להם עשיו חנצחי רוצה לסגוד.
לפני בואם היה חעולם שלם.
ידעו ,בדיוק ,מה הוא .שמש ממעל ו-
ארץ מסת ו בבת סביבה ,כשעון ,וצמהיח
צומחת לפי זה ,במטרות מוגדרות ובדרכי
תכונה ,ואדם  ,שצמה גם הוא  ,לפי דאו־־
ווין ...וכו' וכוי.
הם שמ ו את סימני השאלה בסוסו של
כל פסוק שהיה הלכה למשה או לדאר־
"יז אז ?:יזעלז אי ל קזפרניליס או ל•
אריסטו.
בשנות  1874עד  1883היו כל השלושה
יחד בחיים.
בשנת  1880היח אינשטיין תינוק 3ן
שנה ; פרויד צעיר בן  ,24ומרקם בן 62
)שלוש שנים לפני מותו(.
סבא שלי היה דורו של מרקס ,חי את
ההיסטוריה )הגרמנית והאירופית והימי־
דית( שלו ,ד יבר _ את שפתו וק רא מאמריו
לעגיני יומו שלו.
א בא של י היה דורו של פד ויד  — ,ודור
שיי ישב באולם ההרצאות של אינשטיין.

איזהו יהודי גדול ז
סמי ממנו את יהדותו — וישאר גחל
בדיוק כפי שהיה.
הרי השלושה.
סמי מהרצל את יהדותו ומה נשאר ז
האדם .אדם בלבד .אד בשום אינציקלופ־
דיה לא היה תוסס אוי שודד .אחמ.
ביולוגיה:
עכ" פ שמו שניהם ) פרויד ואינשטיי ן(
?ץ לחנחה ,שגוף האדם אינו מלא או»«
של ברגים וצנורות ומשאבות ,שחיד .מקו*
בל במאה הקודמת.
ועכ"ס שיגו בזה את יסודות בל ה־
מדעים שהסתעפו מן הביולוגיה — ,גיז
היתר :הרפואה.
מה שאיגו אומר כלל ,שגתגו יסודות
חדשים למדע זה ולבניו.
מרקס ,פר ו יד ואי נשטיין ח זרו ונטלו מן
העולם את הנצרות ,שאנח נו נתנו 7ו
פעם!!!
כל כולד ,.איש איש בשטחו שלו ,הרס
שרידיה האחרונים.
ס ,.למעשה ,הוריד מכסאו את המלוכה
אמת".
"
אין עוד אמת אובייק טיבית ,וההגיון
אינו מוביל אליו.
לסי פרויד :התחושה היא דרד קפנד־
רי ח אל האמת  ,וחאימסולס מורד .דרך ל־
התנהגות )שולחןיערוך(.
יש שטחים רבים ,שבהם פ .ומ .מסייעים
זד .לזח.
למשל :פ .החדיר לכל אדם ,שמטרת
החיים — ,או לפחות זבות האדםיעלי אד-
מות היא :להביע את עצמו ,לחיות חייו

שלו.
בשטח הסוציאלי — באה כך ההכרה
שכל בני־אדם שווים ,ואין לכוף עליו וכו'
במקום ההכרה שהיחה יסוד העבדות .אדם
:ולד לשרת ,הובתו למלא ה ו בתו ,וכוי.
בשטח הפוליטי :במאה הקיימת כבשו
קולוניות ואמרו :צריך לחביא ציביליזציה.
לנחשלים .צריך להעבירם לנצרות ,דיברו
על "המעכס שעל כתפי האדם הלבן".
היום — זכות ההגדרה העצמית של עמים
נחשלים הנחה מוסכמת.
הקורא היום את מרקס לאור הנסיון,
הקורא ,לכשל ,שמכיוון שהתעשיה מאכס'
נ ת ת חת גג אח ד אלפי פועלים  ,היא מא-
הד ת או תם ומבטלת את ההבדלים ביניהם ,
הקורא ,שלא עלה על דעתו שגם בביח"ר
יהיה דירוג ויהיה מומחה וטכנאי ופועל
פשוט — ,רק יחייך .אבל כל זה איגו מש-
נה:
א( כשעמו זו היתד .גישה הדשה ל-
בעיה הזמן;
ב( הרעיון הכולל ,היסודי ,המשאלה ש־
הולידה את כל הפסבדו־מדע ב"ק פיטל" —
הם ענו לצרכי הזמן והחד כבשו וגיםאו
אותו.
מרקם ביסס את כל הורתו *ל ההנחה
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ה וודאית" ,שככל אשר ירבו מכונות ,ו-
"
ממילא פרולטרים כבולים אליהן ,ירבו
עבדים ,רעב ,מחסור ,שואה וכוי .הוא לא
מעלה על דעתו כלל ,שהמעמד הרכושני
והתעשייה יהיו מעוגינים להעלות את רמת
הייו של הפועל ,כדי להרבות צריכה".
ודוקא המיכון והיצור־ההמוגי דוהפים ל-
העשיר את הפרולטריון ,וההתחרות דוח־
פת לייצור זול של מצרכי שימוש...
כל השלושה באו מבתים ,שכבר פרשו,
ביורעי 8מההווי היהודי.
הסב — ,של כל השלושה — ,היה יהודי
מסורתי ,אדוק ,נתון כולו בעולם היהדות,
כיתיהכנסת — ,והאמנציפציה שקפצה על
דורו לא גגעה בו אלא במעמדו החוקי־
המופשט ,באפשרויות פרנסה ,אך לא ב־
פנימיותו.
האב — ,אצל בל השלושה — ,היה
פורש מדעת ,יותר נכון :מנסה הגשמה
עצמית של האמנציפציה ,כניסח מדעת ל-
עולם הגדול )לאו דוקא הלאומי( שקיבלו
)ברטים( רשות כגיסח אליו.
אביו של מרקס — ידוע.
8רויד היה ה אפיקורס" בעיירה במור-
ביה .לא הלך" ,כהפגנה ,לביה"כ .האמין,
ב שהל הישר" ,שהיהדות )או האוסטריות(
"
כבר מתה ,אלא שטרם גמםרה לה תעודת־
מוות וטרם נודע לה.
אייגשטיין — בכוונה מכניסו במינכן
לבי"מ קתולי אף כי יש יהודי והכל מבק-
רים גו .קורא שילר ,האם מנגנת מוצרט.
מר ההשכלה.
אכל — כל האבות מוכרהים להיות,
8ע$־־כרהט ,בהוג יהודי .ההברה הגויית
אומפ כאנשים לא קיבלה .ה אגטן טריבל"
של העיירה ,פרויד הזקן —" מוכרה להוד
גורר גליאוםולדשטט של ויגה ולהתפרנס
כרוכל .הדור השלישי גולד בהכרה צורבת
בבהירותה של הפער בין התורה והמצי-
או* זה מקור שלהם.
האס זח היה כדאי ז
ההסטוריח אינה מנהלת פגקסים מסוד-
רים ואין העסק שלה מתנהל לשם מאזן
ייוח והפסד.
היא לא שאלה ,האם נאפוליון חי אחד
היה שווה עשרה מיליון מתים; או האם
עיסקת המהפכה הצרפתית נסתיימה בגר־
עון; או מה הבלאי וחפחת והאמורטיזציה
של שושלת ההבסבורגים.
ומה שהשבו הקדמוגים ,שיש לה להיס-
טוריה רואה־השבון מוסמך ,ורבוגו־של"
עולם שמו ,והוא משגיח שלא יוציאו יותר
מדי ומכריז על פשיטת רגל — ,זה כנראה
לא כ"ב נכון.
מה שעשה סרויד לעולם המושגים ה־
קיים ,דומה לסרוטסטנטיזם בשעתו.
היה זה מרד מד המהגך האפוסטולי ה־
קאתולי ביותר.
מה היה כאן יהודי ז
שהוא ,שלא גדל בעולם הקפוא וההנוט
הזה ,הוא שבא אליו ,להיפר ,בדגל האש-
ליות היהודיות הטיפוסיות כאל מרחב
בלתי מוגבל ,כאל האוויר החפשי — ,הוא
היה רגיש יותר) ,אפו היה דרוך יותר ל-
הדיה( מן התושב למגבלות ,לריה הרקבון.
אורה לרגע רואה בל פגע ,קשים גרים
יהודים כספחת גם — לגויים.
םרויד — גישואיו עם משפחה יהודית
שביהלדית — :נכדה של הרב בהמבורג,
אשר השפיע ב"כ על הייגה .אצילה של
אשליית האמנציפציה.
אינשטיין — בנישואים הראשונים ,עם
הסרבית של האורטודוכסיה היוונית ,לא
הצליחו .התגרש ממנח ,סבל )בייחוד ב־
מלחמה הראשונה( את התמיכות הכספיות
הקשות לה בהיותה היא )ובנו ובתו( ב־
שווייץ ,אבל אף פעם לא רצה לראותה
שוב .ונלכד בקלות ,ללא התנגדות ניכרת,
ברשתה של הדודנית )הנשואה( היכה עד
שנתאלמנה וסבלה עד סוף ימיה .בכל
זאת — בבית!
לעומת זאת מרקס — הגרייה ,בת ה"
אצילים הנאצלת ,שנשאה עמו בעול ה-
קשה ,קרן אורה יהידה )פרט לאנגלס(
בהיי מ .הגבורה העילאית ,המסירות ,ה־
רוה הטובה ,בה נשאה את עול האיש ,נש-
אה את הסצי הירושה היקרים ,כלי כסף

של בית האצילים ,למשכנם בלונדון ב-
פרוטות ,לקנות טיפת הלב לילדים הגטו־
הים מרעב.
מרקס — שנאה לאדם .שנאה ללא מצ-
רים .לכל מי שיוכל לעמוד בדרכו .לכל
צל של אדם הי .ואמונה בלי מצרים בהמון
האדם האלמוני .בפרולטריון שלא ראה
אותו מימיו.
פרויד — הבנה עמוקה לאדם .ללא אה-
בה וללא שנאה .איזטל המנתח בכשר ה-
גשמה .כמנתה קריר .וםהד מפגי ההברה,
ההמון.
אינשטיין — הוסר כל ענין באדם ה-
בודד .יהס סלהני ,אבהי ,כשהוא נתקל בו.
רואה את הפדט־הנמלה — ,כאילו ממרומי
כוכבים .אך אהבה לקבוצת האדם .אומץ
לב להגן עליו .הערכה של נבט שאין לו
תמורה.
היום קשה כ"ב להשוב עליהם — ,מפני
שא"א ב"כ לחשוב בלעדיהם.
אנו צריכים להחיות מתים ,להעלות מ-
קברה ציביליזציה נטולת רוח חיימ ,להש־
עיגה אל הקיר בגוויה חנוטה ,ולהפעיל את
דמיוננו ,כדי להפיח נשמה בה — ,אם
נרצה לדעת ,מה היה העולם לפני השלי־
שיה ,ומה עשו בו במוצא פיהם.
לא אלאה אתכם בכך .לא אעלה בפני-
כם את ברלין או פאריס או לוגדון שמ-
לפני  100שגה או  50שנה.

בעיצומה של עשית ,גיו מאמר למאמי1» ,ן »י« עיון  ,Jiwnraניאזז מזריאל קילי3ן» ,קוע »זלו גטל»»י«.
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משטר שהיה חסר רעיון ,הוא היה דומה
לאדוק ,שאינו מאמין עוד גאלהים .הוא
שומר כל המצוות ולוחם עליהם ,אבל~
המהפכה הצרפתית )שלא היתד .אמצאה
יהודית ,ובבל־זאת לא הצליהה" (.ערע־
רה את האמונה ,שהמשטר המלוכני הזה
מן השמים הוא .הוא התקיים כבראשונה,
הוא היה ,אולי ,עוד יותר אכזרי מבראשו•
גה ,אבל — בעברית אומרים ן השכינה
הסתלקה ממנו; משחו חלול היה כאן.
לא נבהון מה זאת "יהמר
אך בנידון שלנו יש ,כמו בהומרים כי-
מיים רבים ,מיבחן פוזיטיבי וגם נגטיבי.
הפוזיטיבי :הצטרפו למרקס — רק יהו-
דים; לטרוצקי — יהודים; לפרויד —
רק יהודים; לאיגשטיין — מן ההתחלה
ועד הסוף רק יהודים.
הייתכן ,שזה מקרה ז
תרומה שאיננה ברוחה יהודית י -פרו-
פסור יהודי ממציאה ,וגויים מכל המינים
מצטרפים אליה ,מנצלים ,מרחיבים אותה.
אלו של השלישימ נשארו יהודיים ,על
מהרת "מנין" יהודי.
והמבהן הנגטיבי! הריאקציה הווסרמ־
נית של הגויים .שנאו את השלישיה ,וניסו
להשגיאה ,באמצאות יהודיו*
תהושתם — ,אף אפ איננה נכונה— ,
קובעת .כי מה  mיהודיו זה שהגויים
שונאים אותו.
פוף
שלושה יהודים שלא מדעת; מרקס
םרויד ואיגשטיין חרמו לעולם שלא מ-
דעת; מרדו בגטאות שלא מדעת ן
לעומתם :הרצל ,יהודי מדעת ,למען
יהודים מדעת ,מרד בגיטאות מדעת ,ל-
הצלה מדע*
והנה — הטרגדיה!
אילו היו רעיונות השלישיה מתגשמים,
שוב לא היתד .בעיה יהודית ,לא של ה-
רוח ,לא של הפרט ולא של האומה.
אך לא זו בלבד שלא התגשמו ,אלא
השלישית ואשר היא סימלה ,והמרי אשד
מתוכו באה — ,הוציאה אל המערכה את
השואה .ומתוכה הושמדו  6מיליוגים.
ואיגי יודע במה איגשסינים ופ .ומ .נש־
רפו במיידגק.
שלא נותר עוד להרצל מי
עד
להציל .עד שאמנם קמה המדיגה ,אך הגדי
בושל בחלב לב אמו".
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ועוד כחנת זנחנוז ,גלי סוף.
אגל וזבח ניאת אין עלו חנסיונוונ היא•
שוגים להתחיל גגתיבח ממשית על גושא
מיונק ות.
וזנח ,למשל ,נסיין ראשון 3זח — ישימח
ושמח "ניאשית"!
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בדאשיוו ,או ־ בימי
ש ל ט ו ן ה יה ו דים

ל בראשית -־ הדעה האפיקורסית ש-
תקופה זו שאגי בא לדון עליה היא
תקופת־זהב לתולדות עמנו .תקופה ,אשר
זהרה כזוהר ימי דוד ושלמה ,ובזוהר ימי
ישעיהו וירמיהו ,ובזוהר ימי יבנה ו-
חכמיה . ,והרמב"ם ויהודה הלוי ואבן
גבירול .אפס תקופה זו אינה מדברת
עברית ואיגה כותבת באותיות אשוריות,
אפס היא איגד .מפרטת פסוקי תג"ך
ואיגה מחוקקת חוקי קהילות ישראל
ואינה כמהה כמיהת ציון ,אפס תקופה
זו נביאיה ־משומדים וראשיה מפירי
הברית והמוגיה מקטירים לאלוהים אח-
רים.
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מאת השגים חללו שמאחוריגו — לא
היו כמותן בתולדות ישראל מעולם• בהן
הגיע הקטן והחלש כעמים לגבהי שלטון
אשר כמותם לא ידעה כל אומה ולשון.
בהן התרומם מאשפות האביון כעמים
ועלה והשתלט על רוח תבל ומלואה.
בהן מלכו מלכי ישראל ככל ממלכות
הארץ .בהן גתגו תורתם מאות מיליוגי
בני דור ודורותיים ושלושח .בהן עוררו
מהפכות וזיעזעו אימפריות וטחנו מעמ-
דות זה בזה וגזרו תוהו ומהו על יב-
שות "־ והקימו סדר חדש תהתם .בהן
לשו את פני האדם כפי שנוצר מזה
אלף ותשע מאות שנח ,וחפיחו באפיו
רוח חדשח ונטעו לב חדש בקרבו .בחן
שינו פני שמים ושמש וירח וכוכבים.
ומדדו מידות חדשות לארץ וימים ,ל'
תחומות ולחרים .ושקלו משקל חדש
לכל עשב הצומח על האדמה ולכל סלע
שמתהת לפני האדמה .והישפו מיכמני
איתנים הטמונים בכל הדומם .שיהררו
מכבלי עולמים את חכויח הנסתר בכל
היקום .ומסרו לידי חאדם מפתחות קץ
לכל בשר .וחרסו מחיצות מרחקים וגשרו
גשרים אל הבלתי־גראח• ערערו סדרי־
כראשי*
בחן יצרו עולם חדש .תקוות חדשות
ופחדים חדשים .חלומות אשר לא גודעו.
לשון ומושגים ומאוויים ,יחם אדם אל
עצמו ואל יצריו ואל חברו וסביבתו.
יחסי עמים זה לזה ומערבותיהם זה מול
זה .אפשרויות המין האנושי ומיגבלותיו,
אמונותיו ואכזבותיו .הכרתו את עצמו
וחיפושיו אחרי אלוהיו .יחס כל יוצר
אל החומר שבמעבדתו ,כל צייר אל
מכחולו ,כל סופר אל ספרו .במגע רוחם
העלו ממיתרי עולם מנגינח חדשה.
יהודים .שלושה מהם בראש ,עשרות
גושאי־כליהם עמהם ,והרבבות ומאות
האלפים חבלתי־ספורים מאחוריהם— ,
בית ישראל.
במאבק בן מאה שנה .במערכה של
גטולי כל זיון ,גגד כל ציודו של עודם,
האפס מד הכל .בהתמודדות גדושת
המתח הגבוה של הרת עולמות .בדרא'
משיות הובקת תבל .בעליות ובמורדות,
בהדברת מכשולים ובאזלת־כוה ,בדרך
זיגזגית של ייסורים וכיבושים עד לקרב
הגדול ,עד לסף הנצחון־הכשלון מ
נפלו ששת מיליון החללים".
.יהודים .במערכה יהודית .מערכה
אדירה .אשר גבולותיה האינסוף ונוש-
איה כל האדם .אשר מקורה עם וסופה
גורל חעמים .חצובה מייהודה של יש־
ראל וחוצבת ייעוד שבעים אומות.
אלפיים ושלושת אלפי השנים של
היסטוריה יחודית ידועח מחווירים בפני
עוצמתה וצבעוניותה של המערכה של
המאה האחרונה ,בפני היקף אפקיד,.
בפני כל־עולמיות השיבותה ,בפני דר"
מטיותה ,בפגי רום פסגותיה ותהום מע-
מקיה ואין בהערכה זו משום זלזול
בקדמונים ,אלא קביעת הנסיבות בלבד.
ייתכן ,ואילו היה לדוד המלך צבאו של
אלכסגדר הגדול ,היה משנה עולם כמו-
הו ,או אילו היתד ,האמנציפציה באד,
בימי שפיגוזה והוא היה מתקבל בקתיד'
רה אוגיברסיטאית כאהד הפרופסורים
היהודיים הרבים של זמגו ,היה תפקידו
דומה לזה של אינשטיין• אבל הקדמונים
לא זכו .הם ' נשארו סגורים ומסוגרים,
מרצון או מאונס ,תחילה בתוך מדינתם
העצמאית ,ואחרי־כן בגיטאות .החומות
נהרסו והמרחב גסתה רק עם האמנצי-
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פציה" שוויוךזכויות להלכה ולמעשמ,
שוויון שהיה לו סיפק להשתרש ולתש*
חלב גיתן רק לקבוצה היהודית היחידה
הזאת — באירופה התיכונה .לא מיה
עד או — ,ולא היה מגי אז — ,קיבוץ
יהודי אהר ,שיכול היה להשתפר בל-
בולו לתוך זרם סביבתו ,וזאת בשעת
שינוי ערכין .מאד ,השגים הללו תיו
ההזדמנות הראשונה ככל תולדות עמנו
למגע ישיר עם העולם ,להתמודדות
רוחגית עמו בתוך ביתו שלו .ועל כן
היו הממדים גדולים כליכך ,המאבק
ענקי כל־כך ,התוצאות אוגיברסליווז
כל־כך — גם להם וגם לנו.
ואף־על־פי־כן...
אף־על־פי־כן אין הפרק הזה — ,ה־
כביר ,הגסלא ,הטרגי מכולם — ,מופיע
כלל בספר דברי־ימינו ,בתחושתנו וג־
הכרתנו הלאומית .והמכריע ביותר ,ה*
משפיע ביותר והנוגע ביותר — ,כי
הוא הקרוב ביותר — ליהודי של היום,
לישראלי של השעה הזאת ,היה כלא
היה.
רק העז סופר לאומי יהודי לומר' כי
התקופה הזאת היא חלק של תולדות
ישראל וכי המאבק ההוא היה מאבק
עמנו עם סביבתו .ועד אשר יראו אור
השורות הללו ,עוד לא כתב ציוני ,כי
קארל מארקס שייך אלינו ,ושירי היינה
הם ספרות יהודית ,והמוסיקה הישראלית
המודרנית מתחילה במנדלסון ,והמדע
הפסיכואנליטי הוא ביטוי לתרבות יש-
ראל.
היה היו אויבים שאמרו זאת .ומקום
שידם הטמאה הגיעה ,הורידו ספריהם
של מארקם ופרויד והיינה מן האצטב-
אות והעלום אל המוקד .על היות הפפריפ
יהודיים — בעיניהם.
והיו גם ידידים — ,אי־פה איישם,
— שאמרו זאת על גאון בודד שנתהבב
עליהם במיוחד ,ושביקשו לייהסו  :לגו,
כמחמאה.
אך לא היה עוד מי שירצה לצרור
את גשמות כולם — ,האדישים והמת־
בוללים ,בני בלי דת ומומרים לתיאמן,
משומדים להכעיס ומרשיעי ברי* —
בצרור שבטי ישראל .לא היה עוד מי
שיראה גם בפטיותיהם ובגידותיהט ,גפ
בעריקותיהם ונפתוליהם חלק בלתי־גפ•
רד מהתגוששות צבאות ישראל עם צרי-
הם ,ובכל לבטיחם יחד — תהליך טבעי
אחד מתהליכי ההיסטוריה היהודי*
אך אין אני מחזיק טובח לעצמי ,ש־
אני הראשון .כי עד הנה לא יכלו להק־
דימני.
מתבוללים לא יכלו להצביע על ית־
דותם של אלה ,כי בכך היו מגדעיפ
את הענף עליו הם יושבים; אם גם
המשתמד דינו כיהודי ,הרי שאין שחר
וסיכוי להתבוללות ,אף הקיצונית שב־
קיצונית .וציונים לא יכלו להכיר שגפ
מעשי הפורשים הם מעשים יהודיים ,בי
בכך היו מגדעיפ את הענף עליו הציונות
יושבת  -,אם אפשר להיות יהודי גפ
בשדה זרים ,הרי אין כורח בציונו*
היסטוריונים של המסורת לא יבלו
להכיר בנדהי ישראל שהם יהודים ,בי
הרי אלה מרדו בדת ,והוציאו עצמם מן
הכלל ,ואף אתה הקהה את שיניו .ו•
היסטוריונים של ההשכלה וה הגדרה מ"
עצמית" לא יכלו להשקיף "אל נמנה
על התהליך ,שהרי הם עצמם עוד גמצאו
בעיצומו ,עוד חיו בבשרם את האמנצי-
פציה ואת סופה לא ראו.
וכך בעיגי כל העמים היו — יהודים.
פרט לעיני עם אחד — העם היהודי...
וכל כמה שהוא מפולג בתוך עצמו' וכל
כמה שאין לך גושא שבו מתבוללים
ולאומיים יכולים לחדבר :בחזית מפלי־
אה באחידותה התכחשו לאהיהם תגעי
חים.
עד היום הזה .ואתה יכול לפתוח בל
אנציקלופדיה יהודית ,גלותית או ישרא-
לית ,אנגלית או עברית ,וללמוד מתוכה,
כי א' אשתורי בר' משה הפרתי תית
ממעצבי תרבותנו ,בעל מהבר "כפתור
ופרח" ,ראשון למחקרי ארץ"ישראל,
ומקום מכובד גועד לר' אליעזר גר'
שמואל מוירוגה על שהפנה שאלוה ,מ-
שובות אל ה' אלעזר מגרמייזא ה"יוקת",
— ובתשיבותם של שכאלת אין p m
ובשייטתגו אליהם ושייכותם אלמו ,אין
מערער ואין מהרהר .אבל אפ תתמש את
שמו של גילס גוהר ,הפיסיקאי אוי
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ייעדו" הא»ופ' באנציקלופדיה יהודית לא
תמצאנו כלל ,ובאנציקלופדיה ישראלית־
כללית תמצאנו בין הגויים ,גי הוא נולד
מנשואי' תערוב*

ראלית את טבור כדור הארץ ,אלא אף
זו ,שהיא מתנכרת לאותה אומה ,שהיא
מתיימרת לשרתה .היא מתנכרת למצבו
המיוחד של העם היהודי ,לאופי פיזורו,
למגעו ומשאו עם סביבתו ,לסימנים
ולפתיוגות שבו ,לטמיעה ולבדידות ,ל־
הםתעפותו אל ביו שכניו• מי שאינו מבין
כי גם הימר .היה יהודי וכיצד הגיע
לפרישתו' — מד ,הוא יכול להכיז בענ־
ינים יהודיים בכלל ז

ואם תכנם לאחד מבתי-הספר בישראל
אז תדפדף בספר לימודים ,ויוודע לך,
בי מלמדים את בנינו ובנותינו ,שחהוגים
הגדולים שלנו בדורות האחרונים היו!
נפתלי הירץ וויזל ונחמן קרוכמל ,שמו"
אל יוסף פין וראובן אשר ברוידס  -,וה-
אך גרועה מן הבורות והקרתנות שב־
פילוסופים המודרניים היו :שמואל דוד גישד .הזאת היא — הצביעות שבה .כי
לוצאטו ואחד"העם .וגדולי המחשבה ב־ רוב המורים והתלמידים אין להם כל
תורת החברה היו :אהרון דוד גורדון יחס אל גדולי היהדות אשר עיצבו ,בימי
המגייס ,רק את פני היהדות בגולה
ושלמה שילר ויוסף חיים ברנד ; ואבירי
בלבד .אין כל קשר נפשי ושכלי ביניהם
המספרים הם :אברהם מאפו למנדלי .לבין חסדאי אבן שפרוט ,אין בדעתם
כובד ספדיס ועגנה ובורלא וברש ; ו -לקרוא אי־פעם שורה אחת של האברב־
התנועות המהפכניות דהוללנל ד .-?.צעי־ גל ,אין להם כל עגין בבעיות שפתרו
רי־ציון והחלוץ והתאחדות ו כומכוביזם ...ד נ"ק או מל"ל .כל העמדת"הפנים כאילו
אנחנו חוליה בשרשרת יהדות ,דתית
אך אל ההוגים חרמן כהן ואנרי ברגםון
למחצח ,לאומית למחצה ,כאילו אנחנו
ובירקגהיים ולוי־בריהל וקאסירד אין לנו המשך לחיי מסורה ויראה שבגולה ,כ־
קשר .ואל מעצבי דמות החברה מארקם אילו מאמץ זה לקיים ערבי גפש ומוסר
ולאסאל וכאואר ומי&ש ואדלר אין לנו ורגשות יהודיים שהתאמצו אבותיגו ,הוא
גשר  ,-ומה לנו ולאנטול טראנס ומאדסל בסיס מדינתנו ,כל ההשתחוויה הזאת
לנכסים שבלבנו איננו מחשיבים אותם
ערוסס או אלכסנדר דימא ואנדריי מו־
עוד — ,היא שקר מביש .רבנו זרחיה
תא וכל האסכולות הספרותיות שהקימו ב"ר יצחק האי גירונדי אינו מעניין עוד
יהודים ויהודים־למחצה אלד ,בצרפת ו־ איש ,ואין לו עוד מקום אלא בסמינריון
מיוחד מוקדש ל פפר המאור" ,ולחכמי־
ערשו רשתם על כל שאר הארצות...
"
פרובאנס ,בני דורו של הראב"ד .בבתי־
בשאני כותב דברים איה מונה לפני
ספר שלנו ,בספרי לימוד שלנו ,בתפיסת
על השולחן כרך עבד .וכחול ,ועליו עולם שלנו אין לי עוד שום מקום.
כתוב ספר הטלפון" .בעברית• תודה
"
כמובן — היה היה לו) .בל עוד תיתח
לאל ,וסוף־כליסוף כעברי* הישג רב
אומד ,יהודית ,שהוא היה אחד מעמודי־
להתפאר בו הוא — שהגענו לאבזר התווך של בית מגוריה המסוגר כין
ציבילזציה זה בכוהות עצמנו .ובצדק הגליים (.וכל עוד — לא היתת מדינת
איש לא יכחיש ,שזהו ספר עברי .אבל ישראל .דבקות זו בגדולים שגדולתם
כשאני מרים את מבטי הוא נתקל ,ממו -היתד ,מוגבלת בתחומנו ,שוביניזם זה
באיצטבא בשיריו של היינח ,וברו־ שעצם עין בפגי כל המתרחש בחוץ —
לי,
היה מוצדק עד הנה .חייניס היינו להת-
מנים של וואסדמן ,ובביוגרפיות משל רכז ,עד כדי גירוש כל אבק מחשבה
צוויג ולודבע ולגדואר .וכל זה — אגי זרח ,זכאים הייגו להיות הד־צדדיים —
תמה — ,מוטל בספק י אך ספר הטלפון כדי להגיע לכאן .שאילולא היינו משו־
הוא — ודאי ז מפני שהוא באותיות געים לדבר גאולתנו זו ,לא חייגו
נגאלים .ואם ארכה דרך יציאת מצריים
אשוריות ז
בחמישים שנה ,אין פלא ,שהתרכזות
זאת היא — ,מעל לבל - ,קרתנות ייחודית זו היתד .מהרגל של הכרח לטבע
צרת־אופק .זאת היא התבדלות כפרית .של אינרציח ,שאינו בטל מאליו גס
משל למורה שלא יצא מעודו מתחומי כשבטל טעמו.
העיירה ,ומספר לתלמידיו שחנחל החו-
אבל — בטל בטל• לא רק לגבינו .גם
צה את רחובס הוא הגדול בנהרות ,והי
יגבי הגולה .כי אין עוד גולח חמושתתת
שוק המושלם בכבדות ,ובעל בית המר-
על
קחת שלהם ענק אנשי המדע בעולם.
כאן — נפסקים ח דבריפ .ואולם א 0סוף
זד ,איננו הינוך להכרה .זה טימטו*
אץ ,חתוולות אחרות >ש .המוז וכמה התח-
זה שוביניזם קטנוני — ואפילו לא
לות יש ,למשל ,וזמאמר דלקמו ,תניגש
יהודי .כי גישת זו איגה מסתגרת רק
נישה ישירה יותר לנושא .שמו חוא" :מרקס,
בפגי העולם הגויי הגדול ,אלא גם בפני
פרויד ,איינשטיין" .חוא מגלח מניס חדשות
העולם היהודי הקטן .לא זו כלבד שהיא
גנושא ,אבל גס — מנותב.
חאה כפינתד ,שלה שבפרובינציה היש-

 ,אנו עוסקים בתקשודת־הםוגים :יוןסי־ציבוד .פרסוס .קיחמ־םכירות .מחומת-וממכה
זםעריב  .הח1ג 1היום םוזצית •ובלו י הי»ה חלק  rcnuooענפה זאת .כלולים בה גם רריו ושלפי
חוצות .פלבוויוז  .TUFWHדבר• דפוס !תצוגות .מסים amp־ כל אלה!עזו' רבים
נוספים» .ו «0ראשיתיםעשה !אחדיחו :הקשר האישי ההדוק  iinioHraהנצח" :הלקוח.
עובדי אםצמלהתקוטורממשוימ.
'
אוו 0אםי .0'1על יס1ד 3 .wvrau mini !roi־ הפיטל האיטי .מיטה הפיוהרת לכר לקוח
ונושא התיפעול הברת• של אמצע• 'התקשורת השונים הס היסוד לפיתוח סערכות טצלימות
טל 'ווסי־ג"בך .פרסום !קידוםיםכירוח.
נישה מ ומכיתה את עצםה  -וו השנה השתים־עשרה *.בסיגוזן הסומדו* האתוגיט והתברות
אשר 'ש לוו הכמר1ר.ש1נ לשרתם :החל משרדי הםםשלה .הפוסחת הלאומיים והרשויות .
הסקוטיות .דדך אתזוים צבוי"ם .מקצועיים ואםמתייט וכלה בחברות םסחרי1ת נחלות כקט»ת.
סספרם  -כסה עשרות .אך בשםותיהם לא עקוב .בי במצותיהם לא !חהדר :תהילת המננשים
וההישגים היא כולה שלהם :אוו דק םצעים אותם בפגי הצימר.
אמ מפעילים .לפיכך .פערבוח ת10$רת־המו1ים לםע! הקידפה.
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הסתכל בשלושה דברים אלה ,והבנת
את העולם שאנחנו חיים בו.
והבנת את התסיסה התוססת בו ,שאינה
נושאת בחובה לחשי לידה של עולם חדש
וטוב יותר ,אלא דהשה כרחש מי־התהום
המכרסמים במוסדות הכית.
והבנת ,על שום מה הסתלקה ממנו
שכינת האמונה ,ואין הוא יכול עוד להניף
דגל אידיאלים ולחאחז בתורנם ,ולהשען
במטה ייעודו.
והבנת את הפחד העמוק האוכל אותו,
הפחד מפני מלאכי־החבלה ,אשד במו
ידיו ידע ליצור אותם ,אבל קצרה ידו
יציית להם .והם אורבים לבוראם להש-
מידו .־ -ולסתום את הגולל על הציבי-
ליזציה הזאת באמצעות ,דוקא באמצעות
כתר הישגית.

'

והבגת את הלשון שבה מדברים בגי
הגוער של הדור הזה בכל העמים ,לשון
הציגיזם ,ההודאה הגלוייה בשלטון היצ־
ריס ,והכגיעה ללא תגאי בפגי שלטונם,
־ פ ר וי ד .והבגת למה אין כותביםעוד ואין קוראים עוד ספרי רומנטיקה,
ולמה אין מציגים עוד מילודראמה ,ואין
מהברים עוד מוסיקה בנוסה מוצארט.
וידעת ,כיצד הבקיעו וקרעו כידוני שתי
מלחמות עולם את מסווה האידיאלים,
ומתההו נתגלה פרצופו של דור ספקני,
לגלגני ,סארקאםטי .וידעת ,מה רבד .אכ־
זריותו של דור ,ששוב אינו יכול להא-
מין ,שהוא נברא למען החבר ,החברה,
־אנושות .אך ידעת גם ידעת ,מה רבה,
כשום כך ,בדידותו• וידעת ,מי הפנה את
מבטו משמים ממעל ,וכיזון אותו אל
מעמקי עצמו ,אל התהום שבתוך עצמו,
— ויחרד.
והבנת את חמערכה הנטושה בין ח־
אדם הזה לבין סביבתו — מארקס.
המערכה המאמינה ,שאין קיום לאדם אלא
בשעבודו של רעהו ,והשכם ושעבד ,שמא
יבואו לשעבדך .והבנת את מאמצי ה-
התקפה וההתגוננות התדירים כמאבק ה-
זה ,את מולך המדינה המתנפח ומשתלט
על חיי הפרט ,והפרט המתחבר ומתארגן
כנגדו ,האינטרסים הכבירים חמתחפריפ,
והאינטרסים הקטנים המסתערים על עמ-
דותיהם ,גירוי התאבונות ודיכוי התאבון,
ריבוי צרכים ומיעוט מצרכים ,פתיון
ופחת ,חנופה ואיום ,שוט וסוכר .והבנת
אף .הקרע העובר בבשרו החי של כל עם,
ונחר איתו לגזרי מעמדית ושכבות והו-
ג-ש וכתות — החושדים זה בזה ,המע-
לילים זה על זה ,הצדים מכשפות זה אצל
זה .והבנת כיצד גתבתר עולם אחיד יהיה
ישני גושים דרוכים להתגוששות...
והבנת את מורא ־עולם מפני ההתנפ-
צות ,מפני החזרתו לתוהו ומהו ,בנשקו
של — א י ג ש ס י י ן  .והבנת ,כי לא
ההכפלה ,ותהא אפילו פי אלפי אלפים,
של־כוח־הנפץ היא שהולידה את הפחד
הזה ,ולא הידיעה ,כי מעתד .אפשר לה-
רוס בבת־אהת מה שדרש לפני בן עכל
טייסות לזוועת לילות רבים .והבנת ,כי
זה הפחד מפני ה ס ו ד ,מפגי הבלת"
נודע והבלתי־מובן והנעלה מתפיסת
אנוש ,מפני הגולם שהיה גלום כטבע
ושוחרר ואין יודע ומבין מה יעשה ,מפני
מסתורין השבע הקם נגד עצמו ,מפני
הכוה הסמוי בחומר ,בכל חומר ,ומתפרץ
להחריבו .והבנת ,כי לא את מותו שלו
ירא בן הדור הזה ,אלא את מות ה-
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י ק ו ם ,שחשבו לבן אלמוות,
כולה שוקעת תחתיו...

תבל

הסתכל בשלושה לפידים שזרקו אלת
לתוך הקמה וראית עולם בתבערה.
אחד שהשמיט מתחת לרגלי היחיד
את קרקע בטחונו בעצמו•
אחד שניתק את זרועו שהיתה שלוגה
במעגל חברתו.
ואחד שמוטט את כיפת השמים שמעל
לראשו.
מי שהרס דמותה האידילית של החברה,
מי שהרס דמותה האידילית של נפש ד*.
סרס ,מי שהרס דמותה האידילית של
הבריאה ,מי שהכחיש אדם בצלמו ,עזר
כנגדו ,ובראשית ברא.
שלושה שהאכילו דור מעץ הדעת ,ו*
גירשוהו מכל גני־העדן מקדם.
שלושה שגילו לבגי־אדם את מעדו*
מיהם — ,את האמת .והס עשו את
העולם יותר נהיר .אבל הס לא עשו
אותו יותר מאושר .האמת מביאה אורח,
— אבל לא תמיד מחממת.
ודאי ,השקר דהה מזמן .האמת היתה
מתגלה ,בין כה וכה ,גם בלעדי השלושה.
במוקדם או במאוחר .חם לא יצרוה ,הם
רק מצאוה.
והם — ,וזד .העיקר — ,רק אותה
מצאו ,ולא את כי הכזבים שניהלו בה
לאהד מכן ,עד שבמעט כיסוח וקברוה
תהתה .הם על האמת הצביעו ולא על
הסילופים שגםתלפה בידי האחרים ,בידי
ההופכים את הגאולה הסוציאלית לעבדות
טוטאלית ,ואת התרת כבלי הנפש לחפ־
קרתה ,ואת חישוף הכוח שבכל חי —
לפצצת אבדון לכל חי.
השלושה אינם אחראים לנעשה גזכיו־
תם — ,על־כל־פנים לא יותר משקו־
לומבוס אחראי להוליבוד...
ואף־עליפי־כן — הם התחילו .הם
נתנו את הדחיפה הראשונה לכדור־השלג
שגדל באשר גדל והתגלגל למקום שתת־
גלגל...
והם — ,ולא כמקרה — ,יהודים היו,
והיהיפד .יהודית היתד ,.והכיוון שאליו
דחפו יהודי היה ...התקוממות יהודית,
מרי יהודי ,רוגזה ונקמה וכמיתת גאולה
יהודית ..והזדקפות גב יהודי ,גם שכופ־
פוהו? הגויים.
ועכשיו ,לאחר המעשה ,לאחר שכבר
חרעידו השלושה את מוסדות העולם שבו
יישבו הגויים ,לאחר ששמעו קרקע מתחה
לרגליהם וגג מעל לראשיהם ,וקברו את
אלפיהם מתחת למפולות,
התמונה ,לא ה ר המעשה ,נראית כזו
של שמשון העיוור ,המעונה ,הנלעג ,ה־
פצוע עד עומקי נפשו ,המצטווה לשעשע
את מעניו ביגונו ,והוא אוחז באחרית
כוחותיו בעמודי בית צריו ,ומעילו עליהם
— ומתה נפשו עם פלישתים...
לא .השלושה ודאי לא התכווגו מימיחם
להחריב כד עולם .שנו לא נמצא מקום
להם .ולהוריד שאולה שבים ושבויים גם
יתד .הם לא פעלו בכל מעשיהם כיהודים
ביודעין.
אבל דדז ישראל סבא ,רוח דורות ש-
דיברה מתוך גרונם בלאייודעים ובעל־
כרהם
נם את המאמר חזוז זנח באמצע .גס »אן
נשארו רוב תדברים לא אמורים .אבל יש
נסיוו שלישי — חמקיר * גבול* ח0עמ
השם הוא, :שלעיח אבות עולמגו/,

שישה  maxשלמנו

•*י רשוני להוציאכם מכאן ,הערב ,מן
מה היה השקר הגדול הזה ז
 ! Iהמעגל אשר עגנו לעצמנו כאן ,ו־
הוא לא היה רק ,שבגי־אדם זבחו
הצמחנו ממנו חומה מסביב לגו ,ומסתו־ קרבנות־שפתיים לאידיאלים שלא הא־
כבים בתוכה הלוך וסובב ,כבעיר נצורה .מינו בהם — ,מעשה"שבכל דור ודור ,-
הרשוני לקרוע אשנב ולהציץ החוצה ,אל זה יוצר שיר םארקאסטי של משורר 5
זה מוליד פעם טולסטוי אחד ,אבל זד.
עולם גדול ורחב ,אשר רק האינסוף איננו מדע.
חומת מסביבו ורק הכוכבים צרים עליו.
והשקר לא היה בכך ,שהם חטאו ב־
עולם זה שלגו הוא ,אף הוא .שלנו מסתרים ובפרהסיא העמידו פני צדיקים.
כבני אדם ,קודם בל• אבל שלגו ,או זה לבושה של הצביעות מאז ומתמיד,
משלנו ,גם במובן מיוהד נוסף .עולם זה ,־ -אבל כאן כיסה גופו של מדווה אחר.
הם האמינו באל עליון ששמו —
תבל ומלואה ,י ה ו ד י הלא.
ת ב וגה .הם זכו ועלו אל פיסגותיו.
לא
שנה
אלפיים
אין זאת רק ,שזה
ימי־הביגיים וחשכתס מאחוריהם ומלמ-
היתד ,לנו פינה משלנו כפינתנו זו המו' טה להם ,תהום רבה .הם אינם גתפסים
קפת מכל עבריה ,ראשח של מחט תקועה עוד לאמונות טפלות ,מעורפלות .בימיהם
במפת פסיפס המדינות .אבל זח אלפיים הכל נהיר ובהיר ומוחשי .ויודעים את
שנה ,כמדומני ,עוד לא היה העולם כולו ,הכל .זח עתה גתגלה ונבדק תתאשר.
ויום ליום יביע אישור גוסף ,גמכוגות
על בל מדינותיו ושני מיליארדי תושביהן ,הפלא ההדישות .רק אתמול עוד לא היה
יהודי כל־כך כפי שהוא היום .עוד לא לגו גאז והיום כבר מדברים על השמל,
היה יהודי בל־כך בשופ דור — כבאותו רק שלשום עברה כאן הרכבת הראשוגה
הדוד ,שבו נמחה רובו של ה ע פ היהודי ,ועתה כבר מוסרים על אניותיקיטור ענ־
ואין איש שם על לב .עוד לא היה אף קיות באוקינוס• זו הקידמה — ,מצעד
שאיו לעצור בעדו עוד ,העולם מתפתח
פעם ליהודים שלטון כזה על העולש ,כמו בעל^כרהו .ואף האדם עצמו כך .הוא
בשער .שלא יכלו להגן אף על נפש אחת איגגו ,דרך אגב ,אדם אלא — "אורג־
מבין ששד .מיליונים מפגי אחרון הקלג־ ניזם"; כדורי־דם ,תאים ,שרירים ,עצ־
מות ,אוסף של צינורות ומשאבות ובר־
סים.
גים ובלמים ,הכל נחקר ו נ ס פ ר ו־
ויש ,אולי ,שייכות קרובה בין השלי* נמצא פועל בתבונה וביעילות ,מ כ ו נ ה
שיה הזאת לבין אפם־האונים הזה ...ו־ ממש .וכל יום ויום משפרים אותה ,תרו'
אולי קיימת ביניהם סיבתיות עמוקה ,שבה פות הדשות ,שמנים חדשים ,תיקונים
זו גוררת זה וזה גורר זו ,ומאבק אית* קלים וגדולים .מחקרו גם נהקרו הםונקצ־
יות של האורגניזם הזה ונמצאו — נבו-
נים זח נמשך והולך ,ואנהנו מיטלטלים נות ,מניחות את הדעת .מבונה זו פועלת
בכף־הקלע שלו-.
לפי שכל
אני יודע ,שאני אומר גזה דברים נו•
עזים מאד .עוד לא שמעתי מפי איש,
ולא קראתי בשום ספר ,שהמאה העשרים
היא יהודית יותר ,טשהיתה איזו מאת
שקדמה לה .ומי שכבר שמע את הדברים
־־ ולא מפי עס־הארץ אנטישמי — ,באן
ממקום אתו לקום ולצאת מן האולם ,גי
יותר מזח לא אחדש לו.
אף חםיבח ,שהדברים נראים כחידוש
רב כל־כך היא :שהם אמת כל־כך.
הם אמת עד כדי כך ,שהם מובנים מ-
אליהם ,ולכן לא מדברים עליהם .הם
אמת הממלאת את כל הארץ עד כדי בך,
ששוב אין השים ואין מרגישים בהם.
בשם שאין מדברים ואין מתווכחים על
זריחת השמש בכל יום ,ושום עתון לא
יקדיש עוד לפלא זד ,אף שורה אחת— ,
כן נעשו טבעיים .,כן נכנסו לדם כל כשר
המושגים והמונחים".
™ושום איש איגו זוכר שהם של
 3יהודים .עוד פחות משזכדו שישו
הוא נוצרי־ זה שלטון אבסולוטי.
הקטע חזח שבמאמו נשאר כך ,לא גמור.
אבל בינתיים יש רעיון אחר הרודף את
קרליבך בחקשר זח ואינו מתו מנוח — וחרי
חוא למינם:

מי צדק ז השלושה או הרצל ז
אילו היו שואליס^את העם היהודי —
ברובו המכריע היה בעד השלושה .הוא
לא רצה לעזוב את הגולה .הוא לא היה
רואת כל סיבה לבד ,אילו גיצהו רעיו'
גות השלושה והתגשמו.
הרצל השב ,שהיהודים ירצו בפתרונו
שלו — וטעה ,השלושח חשבו ,שהגויים
יקבלו את פתרונם שלהם — וטעו.
היהודים לא קיבלו את הרצל והגויים
לא קיבלו את השלישיה — ,והעם ה־
יהודי לא הליך אחרי גואלו ונטחן בין
חריחיים".
אלה וגם אלה לא הצילוהו.
?4

צדקו!
אלה וגם אלה צדקו .גם השלושה וגם
חרצל חשו' מה צ ר י ך היה להיות .הם
ניתחו מצב אל גכון ,ואף קבעו ,מה ה־
תרופה .הם ציירו ללא דופי ,את הרצוי.
אבל אין כל גשר בין התיאוריה ה-
נבונה לבין המעשה הנכון .אין בני־
אדם מסיקים מסקנה מעשית אף מן ה־
אמת ,שהם מכירים בה) .להיפך; הם מסי־
קיפ אמת" מתאימה להם מן המציאות
שבת "הם חיים ורוצים להתמיד בה(.

נם כאן — חרעיון נשאר לא מפותח ,לא
מבוטא .והדף הבא שבנתב חיד עוסק בתולי
יותיי «ל פרו־יי.
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בי הוא מתקרב ובא אל היכל המדע
באותה אופטימיות ,שהיא אופיינית כל־
כך גם בימיגו ,לדור השגי של מהגרים
יהודיים .אלה מאמינים באמונת אומן,
שאמריקה )או ספרד או איטליה או אוסט־
דיה או גרמניה( היא ארץ
תםשית"1 ,
אלה יודעים געל־פת את" הכרזת זכויות
האדם או את אמנת שוויוןיבל־האזרהים
|
או את המרםילייז — והיא להם ה"קרי־
את ־שמע" היומי .אילה אין להם — או
נדמה להם ,שאין להם — כל תסביך נהי־
תות ,כמו שהיה לאמתם ,הם שווי־זמ־
יות.
גו ,כן — ,כמובן — לא עד כדי כר...
לא עד כדי כך ,שיקבל הזמנה לבאל
בארמון הקיר"ה בשיגברון — ,ככל דיגי־
נירט מבני האצולה; ולא עד כדי כך,
שיוכל לחתקבל כחבר באחד המועדונים
של החברה הגבוהה ממש ...זה ,כמובן,
עולם בפגי עצמו ,שיהודי איגו יכול
לקנות כרטיס כניסה אליו ,אלא־אם־כן
הוא מיליונר-
אבל הרי לא לשם הותר הרופא הצעיר
בצאתו מקצה הליאופולדשטאדט .תהושתם §j
של יהודי הדור הזה מובילה אותם אל
|
אותם תהומי החיים ,שבהם הם יכולים
להיות שווים לגוי בכל .אל האוניברסי-
טה .אל המקצוע שאינו גא גירושה• אל
המעמד המתחיל באדם עצמו .והוא יכול
להתחיל גם נכן־בלי־אכ .אל המקצועות
הנקראים הופשיים — ,חופשיים גם לנו.
)אם בארץ הנהירה למשלהי־יד אלה
איננה ב"כ גדולה כמו בגולה ,הדי זה
גם מפני שכאן אין זאת עוד קפגדריח
קוסמת לשוויון אזרחי{•
אבל בוויגה היא חיתה זאת — ובאמת.
רופאים יהודיים קיבלו אותה תעודה עצ*
מה כהבריהם הגויים .ויבלו לפתוה להם
פרקטיקה כמוהם ,בכל הלק מהלקי העיר
או האימפריה האוסטרית .ולקבל חולים
בלי הבדלי דת ומין וגזע ושכבה .ואף
קיבלו .יצא להם שם טוב לרופאים ה־
יהודיים ,וההמונים גשאו את גשמותיחם
לריפוי אל הכומר ואת גופיהם אל הקוסם
היהודי• ורבים מהם הגיעו אל עמדה
מכובדת מאד — ,געלה משם קולגים
נוצריים ,וגם עשירה יותר .ואילו היה
פרויד שואף רק לכך — ,לפרקטיקה
ענפה ,לקלייגטלה עשירה -־ אפשר ש-
לעולם לא היה מגלה את אשד גילה ,ני
לא היה נתקל במה שנתקל.
אולם הוא התאים לכך ,כמדומני בראש
וראשונה מפני שאיש גאה מאד ואיש
אמת היד ;.לא למענו נבראו בל כרכורי

הנימופין וחחנופח ^,bedside munnerk

שהם היו התרופה הבדוקה להעמיד
על רגליו אם לא את חחולה ,הרי על
כל פגים את הבריא ...אם גם מלבד זאת,
האמביציה שלו מלכתהילה לא חיתה
להיות רופא פראקטי טוב ,אולי באמת,

במה הוזתןחגו מלם לפני ?1964
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:יפני שלא היה מוכשר לכך ,כפי שהוא
טען עד סוף ימיו .האמביציה שלו היחה
להיות ח ו ק ר טוב.
וכאן שוב — חלל ריק .ומענין דעני!
באותו מנין.
שהרי במובן האיום ביותר צדקו גם
צדקו השלושה.

הקייא ,אשי למענו עויחימ ,ולמעני מקיימימ ישת של ידיעות וצוות של התגים וחבויה של עויכי .0גתמיגת נראה קייא ש 5יאשית  ,J948מעיין באחי הגלימות הראשונים
»יל חעתון.
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כאשר אתה קורא את דבריהם ואת
דברי תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם ,דב-
רים שנאמרו לפני חמישים ולפני קרוב
למאה שנה — ,המחריד ,חמדהים הוא,
שלעומקו של ענין הם אמרו אד .יאמר.
על המאה הזאת.
מעבר לכל טעות בפרט זה או אחר,
בכללותה ,בעומקה של ההלכה שלהם,
הם התנבאו על פרצופה של המאה ה־
עשרים בטרם נולדה .הם ניבאו את היט־
לר בטרם ידעה אמו שתביאו לאור עולם,
הם ניבאו את סטאלין בטרם היה עובר,
הם ניבאו את המהפכה הרוסית ,את מל־
חמת העולם ,את קוריאה ,את או"מ ו-
כשאנו ,את הנשק האטומי ,את הויכוחים
בסינט האמריקני ואת השביתות ברחוב
הצרפתי ,את אבות בל התופעות שעיצבו
את פנינו עד היום הזה ואת עתידנו
למחרת — ,הכל ,בכל ,מבל ,כל טבוע
ביסוד החזון אשר חזו•
אך לסי חחיקף חממשי של חזונם ולפי
אימות משאם — ,הם הם הגדולים ב-
נביאי ישראל.

/

ספרי מרקם ופרויד ואינשטיין אינם
פיוטיים ונלבבים כספרי ישעיה ירמיהו
ויחזקאל — ,אבל הדורות הבאים ,שיוכלו
להרכיב את משקפי המרחק ההיסטורי
הנכון ,יעמדו משתאים בפני גאוניותפ
של שלושת הוזי עתידות הדור הזה.
מדלדלת הבאים יבינו ,כי באן התרוממו
שלושה מעל לכל מגבלות אנוש ,והרימו
את צעיף מיסתרי האלים ,אשר לא יראה
אדם פניהם וחי.
נבואתם נבואת החורבן היתה .נבואת
החורבן הזה• נבואת החורבן המיוחד
למאה העשרים .שלא היד .כמותו מימות
עולם.

\

הם לא התנבאו על התנגשות זו או
אחרת ,שבמוחה חייבת להתרגש בכל
דור ודור .וחם לא שמו את אצבעותיהם
על בלוטה זו או אחרת בגוף הציבילי-
זציה ־מערבית ,וחישבו כמה מוגלה הצ-
טברה בד .ומתי חיא עתידה לתבוע ניתוח.
כדברים האלה נעשים והולכים תמיד,
בידי רופאים הקובעים דיאגגוזות ולפע-
מים גם ממליצים על תירפיה .זה איננו
בגדר גמאה.
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הם לא חזו חזון יש מיש .הם לא
גאתזו במציאות קיימת ,ושיערו מה וכיצד
יתפתח מתוכה .הם — ,וזו גדולתם ,וזה
סימן חהיכר של הנביא והארת רוחו
מתחומי האל־מוות — ,חם הזו את חזונם
יש מאין.
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הם נולדו לתוך עולם מסודר למופת.
כל דבר היה גו במקומו הנכון ,ויותר
מכולם — האדם• והוא היה שלם עם
הטבע ,שאף הוא שלם עם עצמו.

.

לנו ,שעבר עלינו מה שעבר ,קשר.
לצייר לעצמנו את הדגשת העולם הזאת.
טוינבי ,ההיסטוריון המבריק ,עושה פעם
באחת ממסותיו את המאמץ הזה :להח-
זיר עצמו לעולם האתמול ההוא .והוא
רואה את עצמו עומד ליד חלון בית
אמו בלונדון ,בשנת  ,1897ומסתכל ב-
תהלוכת הפאר העוברת ברחובות לחוג
את יובל ח ".למלכות ויקטוריה המלכה.
ובתוך התיאור הזה של שלל צבעי ה-
מדים של תילות האימפריה העוברים
בסך ,הוא מוצא ביטוי שהוא לדעתי ממצה
מאד .הוא אומר שם :הרגשנו ,שהחיש־
טוריה נגמרה .כלומר :חיח חיו מלחמות
ומהפכות ותגודות ורעידות ,שלושת ,אר־
נעת אלפים שנה הבקיע האדם ־את דרכי
בג'ונגל ,ונפצע וקם ותעה והתאושש
והמשיך ' בדרכו — ,עתר .הגיע אל־אורה,
אל מחוז חפצו .עתה יצא מן הערפליה -,
היה חיו לבטים גם באיים האנגליים

סליחה ,רצ*גו להראות לכם אחד ,אבל הצלם קגה אותו.
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עצמם ,מריבות והתקוממויות וכיבושים
ותבוסות — ,עתה התבשל הכל ,עתה
הגיע ליציבות וקבע .ומכאן ואילך הכל
מושתת על בסים איתן ושלוו .ושוב".
לא יתרחש דבר .לא יוכל — אין עוד
דבר שיוכל להזדעזע• הכל מוצק.
כל היבשות גלויות וכל הימים פתוחים.
בדור הארץ על כף היד ,והממלמת חילקו
ביניהן כדור זה ,ומקיימות שיווי משקל
ביניהן וסותרות זו עם זו .מלחמות ז
:
שבני אדם יטפסו על אוכפי סוסים ,ו
יקיפו עצמם שריון ויאחזו חניתות לדקור
פרש הבא כנגדם ,־-־ כבימי־הביניימ ה־
אוויליים ? מגוחך .אדם מודרגי ,אדם
נאור לא יעשה עוד כזאת .מלבד מה ש־
אין עוד בלל מ ה לכבוש ,כי הכל כבר
תפוס בידים נאמנות — ,אף אין טעם
ותועלת בכך .האדם הנאור מבין ,שאין
מקריבים אנשים למען תקוע דגל על
גבעת השכן ...האדם הנאור מבין ,ש־
הסגת גבול אינה מתורבתת ,אינה מגו־
מסת ,אינה משתלמת"• האדם הנאור,
בכלל ,מ ב י ן הרבה ,מבין הכל ".שכלו
מדריך את מעשיו ...ו ה י ו ם ,םוף־כל־
סוף ,הוא יודע ,שכל מהו•
האדם — מ ת ק ד ם  .אף שלא מ-
רצונו• חוק הטבע הוא .אם ישאף לכך
ואם ימאן — הוא מתפתח והולך .שכלו
מתעשר ,ידיעותיו מתרבות ,כושר ידיו
מתחזק .ויום יום יביע אומר על כך .הנה
אניות־קיטור ,הנה כבר טלגרף ,הנה,
אומרים ,כוח ששמו השמל ואפשר להשב
מראש ,בעוד כמה שנים יגדל ייצור ה-
מכונות חחדישות הללו ,ומה יתנו ...ה-
עולם מתפתח לפי התכנית.
תכנית זו אי אתת יכול לשנותה ,אף
אס תרצה• בימים ההם אמרו והאמינו
אין אתה יכול להחזיר את גלגלי הי־
"
היסטוריה אחורנית") .לא הזו את מיי"
דאנק" (.כי בימים ההם חשבו ,שיש
ח ו ק י ו ת בהיסטוריה ,המגלגלת גלגליה
קדימה.
הוקיות שבטבע• ?זו החוקיות שזה עתה
סיכמו את כל פירוריה שנתגלו בזמן שן
הזמנים — מאפלטון עד גיוטון — וסיד־
רוח יפה־יפה בקודקס סוסי.
חוקיות זו המחייבת ,כמובן ,גט אה
האדם .לא עלה כלל על הדעת ,שייתכן
אחרת .הרי האדם הלק הבריאה .ומה
בבריאה הזאת שחר וצחרים וערב ,כן
י
גם בגיליו ואונו של אדם .ומה בבריאה
הזאת מים יכבו אש ,כן כל גיגוד ההזק
יבטל את החלש ממנו .וכשם שבבריאה
הזאת יום ולילה וגוף ורוח ,וטוב ורע
מנוגדים זה לזה — ,כן ג 5בלב האדם.
זה דורש פירוט...
סיבה ומסובב:

.Dualisms

ובתוך העולם חזה קמו שלושת נביאי
ישראל והתנבאו על ה נ י ה י ל י ז ם .
הם — ,וזה הצד השווה שביניהם— ,
אמרו :אין בל קשר בין' המצוי לבין
חרצוי .חוקי הטבע )המדומים או הנבו-
נים( אינם מחייבים את תאדם .על ש-
תכונתו של אדם אינה משפיעה עליו
כלל .על שהוא נתון בידי יצריו ,ויקום
מהר וירוץ ריצת אמוק .על שאין תועל-
תיות כלל .אלא הוא יקום וידרוש את
אשר יצר ,ויהרוס את אשר בנה ,ויעלה
עצמו על מזבחות־המולך תהת כל עץ
רענן ועל כל גבעה גבוהה ,ויושיט מא-
כלת אל צוארו שלו...
לא האדם משעבד לעצמו את כליו
החדישים .הם משעבדים אותו• לא הוא
מחשב ויוצר כרצונו ,אלא הוא ימציא
וייצר מכונות ,אשד לא יבין אותן כלל,
לא יוכל עוד לכוון אותן ...לא המשק
משתעבד לו ,אלא הוא נעשה עבד נרצע
למשק הזה ,לתנאי הייצור...
והעיקר :מה שנדמה לו ,שהוא אור,
אינו אור ,ומרחק אינו מרחק ,וחומר
אינו הומר ...ותנועות שהוא ,בעיניו שלו,
חושב אותן למציאות ועובדת ,נעות ב-
כיוון שונד .לחלוטין ממה שהוא רואה...
:יחיליזם.
התפרצות זו -־ היטלר.
האטום.
ניתוק גמור בין כושר תפיסתו של
האדם לבין הטבע .שמים ממעל לו אינפ
בטוחים עוד וארץ מתחת.
החלל חגדול.
הדור שאין לו במה לחאחז .חדור שצלו
רודף אחריו.

»^  , Aיחצימ־היובל של "מע־
י>ב' /חמקי»מח וק
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 Jי  Iבשלושת חדש> 0את
מחאית־היובל של ה-
מדינה /היא " הזדמנות" להר-
הורים על העונונווג כחברה
הישראלית .הרהורים נאלה
יפיס אמנם לכל שעה ,אולם
התארין העגול מספק פרס-
פקטיבה יותר טובה להתבונ-
נות ולהשוואות.
לרגע מתעוררים גם רגשות
נוסטאלגיים משותפים :לימי ערב־
המדינה או ראשית־המדינד .ולבבואתם
מחונאית .ראה :מאבק ומתת ו-
מלחמה והמון בעיות — והכל מצא
איך שהוא מקומו בארבעה עמודים.
במדור הספורט של מעריב" מיום
ראשון האחרון אפשר" היה בזמנו
למלא את כל העתון במשך יומיימ.
פי העלה על דעתו לפני  25שנים
את הצורך בדפים מיוחדים לסטודנטים
יקמפוםים ? וכיצד התרבו ונתגדשו
הטורים המוקדשים לבידור מסוגים
שונים! אולם נוסטאלגיה אייה משני,
עובדות :העתון היומי הקטן הוא נחלת
העבר ,כמו תל-אביב הקטנה ,כמו
הישוב האינטימי — וכמו אורחות־
חיים וערכים ישנים.
הבר־לעבודה ,בעל ותק עתונאי
מימי הבריטים בארץ ,ביטא בפני
נוסטאלגיה" נוטפת אשר בה ודאי
"מקופלות התחבטויות מצפוניות ו-
מקצועיות מן ההווה :מה טוב היה -
אמר ספקיבלצון ספק־ברצינות ~
להיות עתונאי בתקופת השלטון הזר ז
ידעת בבירור שצריך להצליף על בווין
ולתקוף את הנציב העליון ...גם בחזית
הפנימית היו הקווים ברורים למדי...
היית ממש מצוייר ב"עמדד•".
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פער גזרמי
האינפורמציה

במבט חטוף בשני גליונות של
עתון כלשהו — מהימים האחרונים ו-
מלפני כעשרים וחמש שנים — מתב־
לט קודם־כל הפער האדיר בכמות ה־
אינפורמציה המצויה באחד ובמשנהו.
אני מדבר על כל סוגי האינפורמציה,
בלי לקבוע בה סולם־דרגות מבחינת
חשיבות .לאינפורמציה משתייכת גם
שורד ,שלמה של מדורים הצי־רפור־
טאז'יים וחצי־שימושיים ,העופקים ב־
עניני אופנה ,מטבח ,ריחוט ,בידור
וכדומה.
הפער הכמותי הזד ,הוא לא רק
סימפטום פרופסיונאלי .טבוע בו חו־
תט סוציולוגי .הזרימה הגדולה של
אינפורמציה — כמו השתכללות ו-
התעצמות הצינורות והאמצעיס לאס־
פקתד — ,מעידה על עלייה במידת
סקרנותו של האדם בישראל ,כבעולם
כולו .ודאי כרוכה התרחבות העתו־
נים בהתרבות המודעות? יחד עם דר
צויד המסחרי־הטכני משפיעה תאווה
לידיעות מכל המינים .יתירה מזו:
פועלת פתיחות )ו' שרוקה( של ה-
אדם אל כל אשר מחוץ לד' אמותיו.
בין בסביבה הקרובה ובין בסביבה
הרחוקה.
דימה ,נמעט כל אדם בארץ הוא
אזרת־העולט .העאראיוקס הוא שאפ-
שר בימינו להיות אזרח־עולם" בלי
הרבח השכלה ,בלי "התעמקות יתירה.
בעזרתם של כלי־התקשורת ומתוך
גהילות־חיים מפוזר האדם על פני
תחומים ומקומות מרובים .יכולה ידי-
עתו גכל נושא להיות שטוהה ,הבנתו
טצומצמת ,ובכל־זאת אופקיו כביכול
חובקים עולם .אם הוא בעצמו אינו
מרבד ,לנסוע ולנדוד ,יש הנוסעים
בשבילו" .בל אדם יודע להדיה מפד.
"וללקק משם — ולהיות מעודכן".
"
הזולה ג אזר־
ודאי יש מן החקיינית
חות־עולם" כזאת ,אבל אין בכך" כדי
לגדוע מיצר־הסקרנות המאה בעק-
בותיה.
העתון הוא גם אחד המוצרים של
תדבות־ההמונים .זו מציפה את ה-
שוק .יש? המדברים על התפוצצות
"
כתבי־עת ,ספ-
תרבותית" :גודש של
רים ,תקליטים ,מופעי־בידור ,העתקי־
תמונות .הכמות וההסתעפות ודאי
באות על חשבון איכות .אבל -גם
אינטלקטואלים אמיתיים ,מדענים ו-
אלת הקרויים אנשי־רוח אינם בוה־
לים באפשרות ובסירות שתרכות־ה־
המונים מזמנת .אף יש ביניהם אשר
עם בל גדלותם בעיסוקם הספציאלי —
לטי המקובל בדור־ההתמחות — הם
מוצאים לעצמם את העולם הגדול"
"
תרבות־ההמונים ,שהעתון
בעזרת
משובץ בתוכה.
אין טעם לקונן על התפתחות זאת.
את מחוגי־הזמן לא תחזיר.
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ידיעות ודעות

אולם האם העתון הוא רק צינור
להעברת אינפורמציה ? האס נטזלח
מתונות כל תפקיד מוסרי ,כל פונ-
קציה מדריכה ?
אמנס יש הגורסים בי הקורא אינו
זקוק לשום חינוך .אתה ,העתונאי,
העורך ,תן לו את הידיעות ,החדשות,
והוא יסתדר* בעצמו .הקורא — אומ-
רים "לד — אינו זקוק להכוונה .על
סמך הידיעות המוגשות לו יעצב כ-
עצמו את דעותיו .־
ידיעות ודעות — צמד־מלים ידוע,
מקור ויכוהים והתנגשויות מרובים
בממלכת העתונות .אולם לכל ה־
מוותרים מראש על דעות )וממילא
מלחמת־דעות( ראוי להזכיר ,ני ל-
ידיעות עצמן ,על־פי דרך־הגשתן,
יש לא מעט מאופיין ומכלחן הסו-
גסטיבי של דעות — בייהוד בטכני*
קות העתונאיות המפותחות של ימי־
נו .אותה ידיעה אפשר להבליט ואפ-
שר להצניע .הכותרת המעטרת אותה
משפיעה לא פהות מן הטקסט .ה-
תמונה המלווה אותה עשויה לפעול
כמו הבעת־דעד .מפורשת .מאותם ה־
פרטים האינפורמטיביים יכולים עתו־
נאים ועורכים לבשל" מטעמים שו-
נים מבחינה "
פוליטית וחברתית .זאת
ועוד :ספק אם קיים קריטריון אזב־
ייקטיבי קבוע שלפיו אפשר לקבוע
חדשת" מהי .אני משחזר מהזכרון
הגדרה של מייסד מעריב" ,עזריאל
 :בעצם "
אנו בעצמנו המח־
קרליבך
ליטים זמכדיעיס בכך ,שכן ה הד־
"
שד ".תלויה לא מעט בהתיחסות סוב-
ייקטיבית אליה.
דומה ,אפילו מבחינה פיזית אין
מעתון מסוגל לשמש משקיף פאסיבי
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על החיים ,או להיות צלם אדיש ל-
תמונה שמעלת עדשתו .חבר־עתינא'
אחד ,הנוהג להתהדר ב מקצוענות" ,
טען בפני שאין הוא "
רואח לעצמי
תפקיד מחוץ להבאת האמת וסיפור
העובדות .כלום צריך אני להזכיר
את המחזה ראשומוך ,שבו מגלים
"
אנשים אמת עובדתית" אהת
שלושה
ובפי כל אחד "מהם היא שוגד .תכ־
לית־שינוי ז באמונה ,מחזות" כאלו
"
במותיהחיים.
מצויים לרוב על
אולם נניח ,לצורך הטיעון ,כי אפ-
שרית פאסיביות" כזאת של צילום
ודיווח" .האם גם רצויה אותה הגבלה
של תפקיד מתונות ז אני נוטר .לדעה
כי עליה לא רק להראות את העולם
כמות־שהוא אלא גם להראותו כפי
שהוא צריך להיות.
זו המשמעות של שירות משולב
— בידיעות ובדעות .ובנקודה זאת
כדאי להסתמך על אחד מגדולי ה־
עתונאים בעולם ,ג'ייטם רסטון ,מ־
צורני ניו־יורק טיימס" .הוא ,אשר
מותר "לומר כי התחושה ל"תדשווד
טבועה בדמו ,מצא לנכון להטעים כי
ה חדשה" אינה מהות אובייקטיבית
"
טבעית :בעלי־השלטון מסוגלים להא-
פיל ,באורה מלאגותי ,על אירועים
השובים ובפעולה מחושבת מסויימת
לייצר כותרות ראשיות לפי הצרכים
והשיקולים שלהם .מעניינת במיוהד
המסקנה של רפטון :גט רעיונות
והשקפות חם בבחינת " חדשות" —
ועד העתוגות לתת להם כיסוי" גאות.
"
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ח3רת־הש!2ע
הראוותנית

בכל אלה אין העתון מאבד ממהו-
תו כאספקלריה של ההברה .כמובן,
החברה הישראלית אינה מעור אחד.
אבל גס במירב התפצלותה וגוניח
משתקפות נעתונות מגמות דומינאנ־
טיות נתונה .למשל ,אתה מבחין בת
שקיעה הדרגתית של העידן האידי-
"
ברורות סימני אדי*
אולוגי" .ניכרים
שות פוליטית ,אם ני הדיונים וה-
פולמוסים של השנים האחרונות ב־
בעיות גבולות ושטחים מהממים קצת
את האווירה .מותם של עתונים 0פ־
לגתיים ,שבו ידובר להלן ,ודאי מעיד
על הירידה של אידיאולוגיה ופולי-
טיקה ,אולם לא פחות מוכיחים את
הירידה הזאת מתונים הקיימים.
העתון מתפתח ומשתנת לפי קווים
מקבילים לקווי התמורות בהברה ש־
בתוכה הוא פועל ואותר .הוא משמש.
לא רק העתונות ה"אזרחית' או חי
פרטית ,אלא גפ העתונות המפלג•
תית או הפועלית ,זו המקובלת או
המצהירה על עצמה כעתונות אידיאית
ונושאת־שליחוח ,היא אספקלדיה של
חברת־השפע ,על בולמוס הצריבה
המאפיין אותה .ברור שיש הבדלי"
דגישה ושוני בהפניית הזרקורים בין
עתון לעתון ,אולם כמעט מלם מג-
דילים בלי הרף את השטחים הנועדים
לספורט ,לבידוד ולשעשועים ,לנוחלת
גיתית ,לנופש וביוצא גאלה.
הילת שהנרת־השפע ,עם צרינתה
הבזבזנית ,היא גם חברה ראוותנית
— תופסים בעתון מקום נרחב יותר
ויותר אורחות־חייהס ועיסוקיהם של
אנשי החבוה הגנוהד .",הרנילות,
"
בהבדלי־מינון של גסות או עדינות,
נובשת טורים .ודאי פועלת כאן ערי*
"
צות" של האדם ב רחוב" .הוא רוצת
לראות מנהיגים "
וכל מיני אח"ט נ־
נעלי־בית .הוא אוהב לשמוע־לקרוא
על הייהם האינטימיים והליכותיהם.
זהאחדונים יודעים חולשה זו של
הציבור ואינם מהססים רבות לספק
לו את המבוקש .לעתים מתקבל רו-
שם כי התחרות הגדולה בין מנהיגים
אינה בביסוס הדעות השנויות במחלו־
לת ,אלא בזריזות להגיע ע"י אמירה
צבעונית כלשהי — לא אחת חסרת*
עניין — אל ה תיבד ,",אל טורי ה־
"
הקטנים.
..סיפורים"
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נ־ת  ,על גדילים" האוכלים ובולעים
.,יז ט ג"ס"" .אי־ גם התמונה הישראלית
־ ,סגירה" האחרונה היתה של ל־
"
"
 .1971הוא
נתמזג"
מרחב"
כמחצית כל פנים" ,
מהנוף ה־
עם דבר" .על
"
ציגורי־תרבותי נעלם גוף בעל נפש"
משלו .לפניו הלנו לעולמם נמה"עתו־
נים אחרים .כולם היו בהייהט נבע-
לות מפלגתית )או רשמית :ציבורית(.
איני רואה כאן לדאוב מחדש בפר-
הסיה על תופעה זאת ,אף ראוי לציין
בי ההלוויה היפה" שבד .זכה למר-
חב"" עם סגירתו )זו הגדרה של" עור־
כו־לשעבר ,ידידי דוד פדהצור( היתד,.
נדרך־כלל ,כנה .ודאי שימשה זאת
ביטוי לסימפאטיה מיוחדת אל הקר־
בן האחרון .אולם ללא ספק נתדובבה
בצער הזה גם איזו הרדד .להידלדלות
כללית שעדיין לא נאמרה בה המלה
האחרונה.
אלא שדאבה לחוד וראיית מציאות
להוד .אינך יכול ואינך רשאי להת-
עלם מההתפתחות המביאה לחיסול
עתונים מפלגתיים .אחת הסיבות נעו-
צה בתנאים הדרושים להוצאת עתון
בימינו .אלד .לא הזמנים של רובספייר
ודומים לו :כדי לקנות לבבות ל-
דעותיו ,חסד ממשכורתו הפארלמנטא־
רית והוציא עתון ; הוא כתב אותו,
הדפיס אותו ומכר אותו ...ביום,
נדמה ,לא יספיק להוצאת עתון ה-
חסכון של כל חברי הכנסת ,ואם
הולם יכתבו — זה ודאי לא יהיה
עתון.
סיבת־המוות השניה נעוצה באקלים
ההברתי שלנז :הזדלזלזת המפלגה
בעיני הציבור ,אי־אמון נלפיה מ־
לכתהילה .ננגד אי־אמון זד .לא תעזור
מקצוענות" .נאן צריך להעיר ני
"גם העתונות המפלגתית אינה מתנ-
זרת מהידושיס .היא משתדלת לעלות
על הגל" ,עושה מאמצים "
מרובים —
ולדעתי גפ מצליחת לא מעט — לש־
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וות לעצמה תדמית ,למושבת" )בכות-
רות ,בתמונות ,ב"סיפורים" 'וכדומה(.
אולם המאמצים והשינויים האלה אי-
נם עוקרים את הדעה המושרשת ב-
יחס לעתונות המפלגתית י — דעה ש-
היא פונקציה מהיחס למפלגות עצמן.
כדאי להוסיף כי התואר " פועלי"
גם־נן אינו מעלה כיום קרנו של
עתון .ושוב :לאו־דווקא בעתון עצמו
יש לתלות את הקולר .סטאטוס ירוד
זה ,למדגה הצער ,נריד גפ־בן ב-
אקלים החברתי.

®

האם הצורן
הוא — צורן!

עתו! ארצישראלי מראשית 1948
ועתון ישראלי מראשית  .1973לפע-
מים נדמה שהשוני .מועט ניזתד:
הצרות נל־נך דומות ,הב?יות )געי־
קד הנטחוניות( כל־נך חוזרות .ומצד
אחר — נמו קפיצה מיבשת ליבשת,
כמו דילוג על מאת־שגיפ מלאה ולא
על מחצית־יובל כלבד.
הישוב של  1948נתרחק הרנה מימי
הדיליז'אנס .על אחת נמה וכמה הת-
רחקנו אנחנו ,במובנים רבים ,מיצ!י
תש"ח .די להעמיד כשלושה מיליון
יהודים כארץ לעומת כמחצית המיל",
יון בטרם־מדינה .וגשתניגו יחד עם
העולם המצוי בתנועה ובתמורה בל-
תי־פוסקות.
אולם עם נל ההבנה לדינאמיות
של התקופה שחלפה ולגודש המאו-
רעות שלה ,קשה גכל־זאת לראות
נטבעי והכרחי את המקום המרווח
שמלצאיפ גילם כעתלגזת שלנו מעשי־
סשע־ורטייה ,רמאויות ימעילות ,חת־
נפחויות סנוכיסטיות ,גובורישים ,סי־
פוריי" נונביפ" ,חדרי טיסות ודני"
לויות שוטת.
האומנם הצורך לדעת כל אותם
הדברים הזא צידד אמיתי וברור ,ז־
העתונות רק נענית לביקוש ז ואולי
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מייצרת העתונות גם את הצורך הזד.
עצמו ? דומה •,לפנינו כאן תנועת
להבי־מספרייס .כמו בחברה הצרכ-
נית בכלל ,בד .פעילים הרבה "משכנ-
עים נסתרים") .לפי שם ספרר של
ואנס פאקארד( ,נגררת העתונות אח-
רי הביקוש;?הזה והיא גם המדרבנת
אותו.
מתונות משביעה אתי יצר־הסקר־
נות — ומגדילה רעבתנותו .כך,
למשל ,מטופחת אווירה שנד ,ה סטא־
"
להתחכך"
טוס" מחייב — אם לא
אישית במישהו מן החברה" הגבוהה
— לפחות להיות .מעודכן בחתרחשו*
יות האחרונות גבוהמה .זחו צורך
נהרגה צרניס אחרים ,שאינם אלא
פרי חיקוי ופסיכוזה-

®

הצילום
־— והמצולם

בתחומים שוגים תסצא אותה תנועה
של להבי־מספריים .הנה ,גנון :ה-
ישראלי הממוצע מבלה יותר מאשר
בעבר בדיסקוטקים ,במיזללות ? ,ב־
סטייקיזת' ,בבארים — ומתונות• הו-
לכת לשם אחריו .השיקוף של ה-
הוויה הזאת הוא גם גירוי .העתונות,
נגיד ,רק מצלמת גילויי־פנובה שו־
נים — ואין ספק " ,כי כתבות ' על
נושאים כאלה,
שברובן• ד.ן כתבות־
צבע" ,מהוות חומדי־קדיאד ".מעניין
בדרך־נלל ..אך נותרת פתוחה ה-
שאלה :האם התיאורים הללו מפחי-
תים את הסנוביזם ? אני נוטר .לחשש
שהם מגבירים אותו.
מגסה נוספת .איוולת היא להא-
שים את :מתזנזת בנולטוס־המין.
האינטנסיפיקציה של הטיפול העתו־
נאי בחיי"מין היא ודאי פועל־יוצא
של הלכי־הרוח שנתרווחו בחברה .ו-
אין העתוגאי חייב להטיף .לפי הגד-
רה ותיקה וננונח־ביסודה ,על ת־
עתלנאי "לדאות ניישר ולספר בנש־
רון*.
רוצח לומר  aתפקידו הראשוני
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הוא להמחיש קטע־מציאות .אולם ה-
המחשה עצמה נהפכת למעורבות אק־
'סיבית ?,מה עוד שמתבקשת •תמונה
? חיה" ,מרתקת )"לספר בכשרון''.( .
" אכן . ,לא אחת ניכרת השתחקוח
הגבול? בין ה"צילום" או ההיענות ל־
משאלות־הקהל. ,לבין טיפוחה של ה-
הוויה ' ה"מצולמת" .יקל להצביע על
השתחקות' זאת ב"מסויי' אינפורמא־
טיבי ירפורטאז'י בתחומי אופנה ו-
מדור : ,בעניינים  ,שבינו ? לבינה' וב-
שורה של אורחות־חייס םנוביסטיים.
אבל אפשר להבחין נהשתחקות דומה
גם .בתחומים :חמורים יותר.
הנה קצת דוגמאות ושאלות בצדן.
ידיעות על; עולים ? מתפנקיס" ,ד*.
"
שורתיט מחמת?
סירוב .לקבל אותן
הדירות המוצעות להם — למרי הן
מסייעות :לבלימת התופעה הזאת ,או
דווקא  ,להתפשטותה ז תיאורי התפר-
עויות של ,נני־גוער ברחוגות ,בבתי־
קולנוע ,במגרשים )ברור ,תיאורים
חיים" ,מרתקים( האם יש לחם הש-
"פעה מרסנת על הנגע ' הזה,
ושםא
הם דווקא מעודדים אותו ז . ,י י ? .
,ענייננו
אפשר אמנם לומר:
רק
בצד ה"מקצועי" .יצייר 'הצייר •ויידום.
שאך תהא המראת בלא פגמים .אך
אני חושש יותר' ויותר מפני אותה
הסתפקות־במועט גייטדאלית־כבימל.
כי גם .למציאות המצולמת יש דינא-
מיקה משל־.

©

אל הי9ה —
גלי נחיתות

הבעייה שהועלתה היא קשת ומסו-
בבת משום שידזע זמושדש כביכול,
כי הנורמאלי  .והטוב' אינם סחורה"
עחונאית ראויה לשמה .רק" רכבת
יורדת מהפסים היא חדשה .אגד"
נמעט לא יופיע בחדשות אלא" לעת
שביתה"השבתד) .ואיום בה( ,או ב־
התהפך אוטובוס .ובאמת ,איזה עניין
יש לקורא ברבבות אוטובוסים ה-

מובילים מיליונים ברחבי הארץ ,אם
התנועה מתנהלת נסדרהז-וטד .היינו
יודעים על גן־שםואל ,אלמלא המק־
רה בבן הקיבוץ .הזה שנאסר ז ,
אני זוהר ,ני דווקא יו"ר הכנסת,
ישראל ישעיהו ,אשר בזמן .מסוייט
כמעט והוכרו ל אוייב המתונות" ,ידע
פעם להצדיק "
את העיסוק של העתי־
נות בשלילה־שבחיינו ,נהמשילו .משל
טוב על אדם שבבואו לרופא־שיגיים
לא י יספר לו על כל השיניים הברי-
אות אלא יתרכז ? רק בשן החולה־
־ כואבת .וכלום עוד צריך להוסיף
את האמירה השחוקה מרוב שימוש,
כי בלב נושך אדם אינו בגדר חדשה
)אצלנו ,לפי המתרחש? גזירות צי־
בוריות שונות' ,אולי אפשר  ,להוסיף:
גם לא אדם הנושר אדם( אלא רק
אדם הנושך כלב .ולא חסרות -אילוס-
טרציות ואמירות להמחשת היית של
מתונות? על אסונות ,שערוריות ,טרא־
גדיות — על היוצא־דופן? מעיקרו.
אלא שמותר להרהר ולערער :כלום
כל־כך מקודשים הכללים? האלה ז ה-
אומנם היפה והטוב הוא סל־נך נחות
מבתינד ,עתונאית ,שיש לבדוק ב-
שבע עיגייט את  ,כשרותו לבוא  .אל
העמודים המתרבים ומתגדשיס י האם
'העיסוק בצללים הוא הלגיטימציה ה-
מוכרת והחשובה הבלעדית •של ה־,עתון ,ואילו האורות צריכים כאילו
'להסתנן אליו ,להידחק מברישים ' בין
הגניבות ?והמעילות ,הפיקאנטריה ה-
מינית וסופורי־ה"כוכבים" ז .
אין לומר כי י
העתונות כולה עומדת
עצומת־עינים .מול תופעות ?חיוביות
שונות בחיינו .מעשי־מופת בחזית ה־
בטחונית ודאי מוצאים ביטוי נרחב.
אולם ,דומה ,כדאי המאמץ לחשוף
ייתר את האוד .אני בטוח גי מאמץ
דה אינו נופל בהש־ביתי המקצועית
מהמאמץ המושקע בגילוי שערוריות
ו" סרשיות".
אפילו למען האמת עצמה ? ,מתוך
שלנז
המזדבנת
נאמניה למציאות
—
דין לקרוע יותר חלונות אל הטוב
בחיינו wft .הטוב ,אפילו רגיל ונור-
מאלי ,עשוי להיות מעניין .ואפ
צילופ־המציאות גם מעצב את ה-
מציאות ,בפי שצויין במאמר זח —
אולי גט ירבה הטוב בחיים בעקבות
ריבוי שיקופו וביטויו בעתון.
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בובגים ומזלות

ניתוח מדוקדק ודאי יוניה ני ד*.
בוהמיה" כולה היא פירור באוכלוס-
"יית הארץ ,אולם קומץ אמגים ובדר-
גים כאילו נמצא בכותל־המזרח של
ההתענינות הציבורית .המדובר לאו־
דווקא בהישניהם האמנותיים של ני־
נבים ומזלות למיניהם .האופייני ל*
חברה ולעתוגות גם יחד ,שהאזרח
מקבל גם מנות גדולות של מידע על
עניינים גלתי־רלבאנמיים לחלוטין ל"
פעילותם? האמנותית .כולנו — עכו"ם.
מוליק ולוליק ,שושיק ומושיק ,או־
שיק זיושיק ,אריק ושמוליק ,ביקי
וסרוקי )השמות מקריים( ואחרים ,ה-
מובאים לרוב בעתונים בשמותיהם
הפרטיים ,דרך קירבת ואינטימיות —
מתוארים לא יק נהופעות־במה .אגו
מעודכנים גם בעישון שלהם ,במל•
תהותיהם ,במד .שהם אוכלים וכמת
שד,ס קונים .ונל חנמת בית-קפה
שלהם ,נל פליטת־פח — נקלעות
אל הקורא האנונימי .אגו חייבים
לדעת לא רק איד מצליח טופול ב־
סרט ,אלא גם על הרמת והורדת
גבות שלו ברחזב־סתפ .זלא יק איד
שרד .נחמה )הלנה( הנדל מעניין או־
תנו ,אלא אנו צרינים לדעת על כל
הקמטים הלני־רוחח ולשמוע דעות
שלה בעניני־דיומא...
אמת ,זו לא תופעה ספציפית שלנו.
אדרבא ,נכד משתקף בעתונות הווי
שהועתק לחברתנו מהחוץ .לפנינו אחי
מסימני האמריקניזציה ,אשר — כנל
חיקוי — מפגינה עצמח תחילת גשט־
חי ובזול .לפני שנים הצביע סופר
אמריקני על העובדה שהאדם בחברה
המודרנית אולי מניר יותר את חייהם
הפרטיים של אנשים חשובים" ,מ*
"
הפוליטיקה ומעולם הבוהמה,
עולם
מאשר את חייהם של בני משפחתו...
עם נל ההגזמה בתלונה הזאת ,ועם
כל הריחוק שישראל עדיין רהוקה
מהוויה דומה — יש שאגו הולכים
באותו כיוון.

 9מותם של עתונים
עתה נתן את הדעת למגמה שנר־

אתה בשנים האחרונות בזירת העתו־
נות הישראלית ,בדומה לזו הפועלת
מכבר בעולם המערבי :מותם" של
עתונים .בהשוואה עם "
רחבי־תבל אולי
אין המצב בישראל כה אכזרי .בעולם
מדברים על מיו "קאניבאליזם" בעתו־
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דפים מי הלוח
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כך עברו השנים שעברו

0

מופיע בו־זמנית

ראש הממשלה* .יי־י"י" מאיי ־~ השנה הכ"ה

בעברית ,באנגלית
בצרפתית ,ברוסית
בהולנדית ,בשבדית

בנימין אליאב — פניה של חברה
' דייר
י.
פוקס  ~-מערכת החינוך
שלמה
פרופ'
י
רב-אלוף )מיל (.חיים בר-לב — חיים של בטחון
ד"ר דוד הורוביץ — ממצוקה לרווחה
פרופ' א .ד .ברגמן — חיים של מדע
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ברכה נאמנה ל*ום חגיכם ?
מת ת"ם ל*בוב»ץ
_«__ "__«_______ .
עשרח ילודי  15בפברואר  ,1948יום ייסוד "מעריב" ,ילידי הארץ ומחנות מעצר .בקפריסין ,ילידי ברית המועצות
השער
!• 8תכוrut
"*«* "'י י•
ו
ומארוקו ,מצרימ ועיראק ,דיילת־אויר וקצין צח''ל ,חקלאי ממושב שתולח — ואברן ישיבת מסר>ןג מלאכי;
ן חברת קיבוץ "חמעפיל" ופועל טכסטיל מן חעיירח .אופקים ,חשמלאי מחיפה ולבורנטית מרמת־גן ,סטודגט לרפואת שימים בירושלים
 Iוסטודנטית למדעי-חרוח בתל-אביב  --משקפים בקורותיהם וקורות סביבתם.חתן של חצי יובל בארץ ובדרן אליח )כתבות בעמי .(21—3

אחד חטחממ בק פריסין»ימ הלאו הבריטים אמ
וומע6ילי* 8גיסו לחגי> למולדת.
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«את חנוך ברטוב
יוג*ד«י בקפריסין ,בפאמא•

גוסטח ,אני חושבת — שם
|g^j
חיו המחנות ו — ב־ 15ג•
train
 ~~lVi*iפברואר  .1948כפי שבגו*
*  j g £jאמרתי לך! א*נני בקיאוז •a
!*'r
 8? , - ?? .פרטים משום שהורי הט*
»יטו לספר על תקופת-השואח ועל כל
מת שקדם לעלייתם לארץ .אני יודעת,
שעשרת ימים אחרי שנולדתי התירו חאנג"
לים את עלייתנו .כן ,שמעתי שהם יצאי מן
המחנות בגרמניה ,הפליגו באניית־מעפיליס,
נתפסו על־ידי הבריטים ונשלחו לקפריסין.
שט תיו כלואים שישה חדשים ,אני חושבת.
לא ,את שם האנייה אינני יודעת .הורי לא
סיפרו ואני לא שאלתי..

"
«"

1

י יי־ י

פן ,אפשר לומר שאני צברית .זד ,רק עניין
של עשרה ימים .אני זוכרת שהייתי רבה עם אבא,
אני הייתי אומרת :אני כן צברית! והוא היה
רוצה להקניט אותי ואומר :אבל עשרה ימים זה
משהו -.כן ,זה היה  .לי חשוב• אתה יודע איר זה
עם החברה .שואלים/:איפה נולדת את ,ואיפה
את ,אז רציתי גם אני להיות צברית.
דבר אחד זכור לי מן השיחות שבין הורי
לידידיהם :הימים הכי־טובים שלהם ,היו אומרים,
.מיו ימי קפריסין .בלי דאגות ,פרנסה ,עניינים.
עשו חיים ' ,ארגנו שידוכים .הידידים הקרובים של
הורי הם שגי זוגות שנוצרו במחנה בפאמאגוםטה•
גם הורי נפגשו אחרי המלחמה ,במינכן ,אם
איני טועה .אמי ,שמוצאה מפולין ,הסתתרה מש-
גת  1942ב;יתו של איכר ,חיא ושתי אחיותיה
ואחיה .אחת הדודות שלי כבד היתד .אז נשואה
ואם לשלושה ילדים קטנים .אחת מבנותיה ,ש־

)זזמשף  pהעמוד זזקודפ(
מיתה אז בת שנתיים ,אבדה ,יחד עם מבא.
אמי ,שתי האחיות והאח הצליחו לחמוק שעה
שכל יהודי העיירה רוכזו זגשלהו להשמדה,
וכל אחד מהם ,בנפרד ,הגיע לביתו של אותו
איכר ,שהסתיר אותם יותר משנתיים ,עד ש-
הגיעו הרוסים .מדוע גוזן להט האיכר מהסה ז
אמא מסבירה ,שהוא חשב שזח עגיק זמני ,וכן
שילמו לו בכל מה שהיה להט ,בכל רכושם.
אבל גם מתוך קשרים שהיו למשפחה עם אותו
איכר לפני זזמלחמה ,קשרים שנמשכו גם אחרי
עליית המשפחה לאד? .כן ,זה מקרה גדיד .כל
ארבעת האתיט עלו ,וגם בעלת של אותה דודה,
שהסתתר אצל איכרים אחריט ,הצליח לצאת
נשלוט• כולם חיים בישראל.
אבי היד .במחנות .גם הוא מפולין ,אבל
גשם המקום שבא ממנו איני מצליחת להזכר.
הרי
שמות אלה זרים לי .אני יודעת ,שמוצאו
ממשפחת י עובדי־אדמה ,ואכן8 ,חיו הגדול של
אבא
עלה לישראל הדבר .לפגי המלחמה ,הקים
משק ברמת־השרון ושט הוא חי עד היום הזה,
הוא ובניו .אבי היה מבוגר הרבה מאמא ,ואלה
היו נישואיו השניים .לאמיתו של דבר ,שמעתי
על כד בפעם הראשונה רק לפני שנים אחדות,
כשהייתי בת תשע־עשרה ,ואז גם נודע לי
שאשתו וילדיו גיספו בשואה .כפי שכבר צייגתי,
המעיטו מאוד לדבר אצלנו על העבר ,מכל־מקום
בנוכחותי .אבי »ת לפגי כחמש שניה.
)נעמי היא צברית ,הנראית *עירה חרבה
מעשריםיוחמש שנותיה ,קטנוז ,דקה .מהירת*
תגובה ,ואף שהיא בסוף לימודית לתואר
הראשוו באוניברסיטת תל-אביב ,היא דומה
יותר לשמימסטית.
להוציא את עשרת הימים הראשונים
בקפריסין ,עשתח את כל שמתיה ברמת־
השרע .שלא כרוב גני העלייה ההמונית,
נמנע ממשפחתה נסיון ה"טעברות" .וגע קצר
התנודדו אצל הדוד ואחר־כן הקימו משק
משלהם ,ובית משלהם .גרמת־חשרזן .שם
סיימה נעמי את לימודיה היסודיים והתי-
כוניים ,שם ה"חברה" שלה ,משפחתה ,ושם
היא מוסיפה למר ,עם אמא ,אחותה ה*
צעירה ,קרוביה מצד האב והא*
שיחתנו ארכת שעות אהדות ,וגכל־יאת
לא תיתח אלא מין נגיעה קלה בעניינים
ובים ,כשאני ,בו הדור הקודם .שואל ,מעמי,
בת "דור המדינה' /משיבה .לא התערבת•
בתשובותיה במהלכה של השיחה ,וגם עכ-
שיו אניח לח לדבר בלי התערבותי .אעיר
כאו רק ואת שמצאתי עניין רב בדבריה
(ויל נעמי על עצמה ,על ה"צגריות" שלח
ושל חבריה ,גניהם של אברים* ,דעותיה,
בהסתכלותח על דורה ,על הדור הקודם,
*השקפותיה .הריני חוזר אל הצל ,מניח
לה לדבר(:

ההבדל בין אדם כמוני ,בן "דור המדיגה"
^בין בגי הדוד הקודם — וזח אני אומרת
»ף שאינני אוהבת " להתפלסף" על דברים כאלה
— הוא שההתיהסות שלי אל המדינה היא גאל
דגר ברור מאליו .הרגה פעמים העמדתי את
ממי לפני שאלה :מח היה קורה אילו הוספתי
*ויזת בפולין עם אמי ועפ גל השבט ,האם
 »raאדם גמוני עול» ל«וץז שאלת דומה,

| > [ 4מי&»יל»;0)3עד*j (3

דמיונית פחות ,התעוררה אצלי כשהייתי צריכה
להחליט — עם חברי בתנועת־הנוער — אט
ללכת לקיבוץ .תשובתי היתד ,לעצמי ן אפ לקי־
3וץ לא הלכתי ,בנראה שלא הייתי עולה ,אילו
גרתי בפולין ולא היתד ,חשואח .פח אני גלשתי
קצת ,אני חושבת...
במלימ אחדות :אני חושבת ,שאגי נוטה
לקבל את הדברים כמות שהם ,ואני חושבת שזח
נכון אולי לא רק לגבי ולגבי דורי .היו לי
ויכוחים רבים עם אמי .היא טוענת תמיד שה־
מדינה היא הדבר היקר לד .ביותר ,והיא מוכנה
לתת למענה הכל .זה שהבת שלה אינה צריכה
ללכת לקיבוץ ,תשובתי היתד ,לעצמי :אם לקי־
בל עץ יקר לה ,וכל דבר כאן יפה יותר מאשר
בחוץ־לארץ ,ואין כמו שווייצריה הקטנה" ,ו-
"
בתוץ־לארץ אין לד-
אפילו רצון לבקר
אבל כאן ,דומני ,ההשפעה המכרעת היא זו
של השואה .אני שואלת אותה :את רוצה להגיד
לי שלולא היטלר את היית עוזבת הכל ועולה t
ף,יא אומרת ,שכן ,אבל — בינינו — למה
לא עשתה את זה .בחייד ,באמת ,כמח עלו
לפני המלחמה ן אני שאלתי את אבא :למת
לא עלית יחד עם אחיד ז אז הוא ענה :הייתי
קטן .באמת!" .האח -־ זד ,דבר אחר .אמרתי
זאת פעם לו ,להדי זה ,ושאלתי מה חניע אותו
לעזוב את משפחתו ולעלות• הוא ענד .לי :אני
באמת לא יודע למה .נשבר לי" — ועליתי.
אבי ואמי אהבו "
מאוד אתהמדינה .אבל רק
כתוצאה מן השואה .לולא זח ,היו נשארים
בפולין .כשהייתי נערה צעירה היו לי ויכוחים
רבים אתם והייתי מטיחה בפניהם את העובדה
שלא עלו לפני המלחמה ,איך הם טוענים שהם
אוהבים את המדינה ,ולי אינם מרשים ללכת

לקיגוץ ...תשובתם היתה ,כמובן ,שאני לא מכינה
כלום• היום אני יודעת שזוהיתד .עמדתט הכנה,
אלא שעל בתם — הבת האהובה עליהט —
לא יכלו לוותר ,זהם רצו אוחד .לידמ ,לסוכר
עליה".
אשר להשוואה בין דור הצברים הזח לבין
דור הצברים הקודם ,זה שקמ למדינה" אינני
חושבת עיש הבדל 'של ממש במידת הנכונות
להקרבח .התנאים השתנו ,הדרישות שונזת ,אבל
מה שעומד לפגי נער ההולד היזמ לצבא אינו
קל יותר ממה שהיה מוטל על בני הדור הקודם,
ממלמי יותר .ה38תב של השמיניסטים לגולדה,
למשל& ,יננו דבר שציד היה לכעוס.עליו.
הוא מצביע על קושי אמיתי ,מד ציד היה
להתייתם אלת ,ברציגות .מתון הבגד" '
מה המשימות הראשיות של הדור הזה ז
הראשונה — לשמור על קיומנו .אני הייתי רוצה
לראות מדיגה יותר רזזבוז• לא מוכנה לחזור
אל השטחים הקודמים ,אם כי הייתי מסכימה
לכמה ויתוריו אמני מאמינה בשום דיבורי-
שלוש מצד מערבים .לא מאמינה.
הצבעתי בבחירות הקודמות ,ואני מתכוונת

לממש את זכותי בכל
מערכת גתירות .אגי
י
תומכת במפלגה מםויימת ,אבל אינני חברת
מפלגה .אינני מתעניינת בפוליטיקה .במאי ל-
הצביע יכריע האיש ודעותיו .הגושא — שטחיפ
ובטחון .ענייני פנים תופסים .אצלי מקום שגי,
לא — שלישי .קודמים — בטחון והוץ ".אני
שייכת לחבורה שמרבים להתווכח בה בעניעיפ
האלה ,צעקות עד לב השמיים — גולדה ,דיין
וכל זה ".בסופם של הוויכוחים .למה מגיעים ז
לשום מקופ .גט עכשיו היתה לי תחושת שבסופן
של בל השאלות בעניעי מפלגות אני מגיעח
לשום-מקום.
אני חושבת שאגי יודעת במי אגי תומכת
לראשות הממשלה ,א3ל אגי.גטיי$ן לא לקרוא
בשמו) .בשלב מאוחר יוחד « ,השיזזה מוסיפה
געמי :כבר ניחשת ,משה דיין סד
בין חברי הקרובים אין יוצאי עדזת־המזרח,
אף שחברה קרובה שלי נשואה לבחור מיוצא•
עדוה-המזרח .אני חושבת שזה לא מקרה• לידנו
ישגו ישוב שלם של עדות־המזרח — מורשד,
בית־הספר התיכון משותף לרמת־השדון ,נווה*
מגן ומורשה .ילדי מורשה כמעט ואיגם מגיעי0
לתימן .אני זוכרת ,כשלמדתי אני באותו תיכון
היו כמד .ילדיפ ממורשה .היחס אליהם היה
בסדר ,אבל לא יותר מזה :שלוט-שלוס ,וזהו.
קשר חברתי עמוק יותר ,מחת למסגרות הביתד,
לא נוצר .אתה מבין מה קורה ו אפילו שכחתי
במה היו ומי היו .זה עולט אתר•
נושא־הפניט החשוב ביותר -־ בתיאוריו!
— הוא עניין הפער .תשאל אותי אד מתגבריט

על כד ? רשת־חיגד עניפה ומצב בלבלי משופר
יותר .קשה לדעת מה קודם למד" אני מאמינה
שיבוא מיזוג־עדות ,אבל לא במהלכו של דור
אחד — כי אם תוך כמה דורות .הנה ,באוני"
ברפיטה יש לי כמה מכרימ מבין עדות־המזרח.
הם לא החברים הכי־טוביפ שלי ,אכל אני בהחלט
מסתדרת אתט .מתוך כך אני מביעה למסקנה,
שיש סיכוי למיזוג הזה .אני רואח את הנעשה
אצלנו• משפחות לא מעטות ממורשה ,עם הת-
בססותן ,יוצאות את השכונה וקונות בתים אצלנו,
בדמת־השרון ,ואתה מרגיש איד חלים שינויים
בהתנהגות ,במנטאליות .לא רק אני ,אפילו אמי
מבחיגה בשינוי זה• אד כל השוואה לדעתי ביז
המצב אצלנו לגין בעיית הכושים באמריקה•
אצלנו אץ מניעה מצד המדינה והחברה להשגיז
מיזוג כזה.

*

עלייה יהודית בעתד ?
אגי חושבת שימאדיהודים .אם יקבלו ו!ט•
בות כלכליות — יבואו .מתוך ציונות ? _ מע•
טים מאוד .ההמחת — כשקמה המדינה ,נמ"

 wמתון־ מדיאליזט בלבד ז יהודי רוסיה גאיט
משוט שכנראה רע לד.פ שט.
מח המטרה בהקמת מדינת ישראל ז פת,
מגי חושש! /אענה לד ממש כמו צברית! ש?
תהימ לגו מדינה• למד ,לנו מדינה ז למת לא ז ו
י^היות גע ונד זח יותר טוב ז
צורך בקיומו של העט היהודי אין ,אבל
העובדה שהוא מתקייט כל־כך הרבה שנים
אומרת שיש לו זכות קיוט .אינני חושבת ,שעתד
להיווצר מרחק כזה בין הישראלים לבין היהודית
מולח עד כדי .ניתוק גמור5? .צמ קיומה של
ממדיגח גותן הרבה ליהודים .ישנו קשר הדוק
— והדדי —• בעינו לביגפ .רבים באיט לישראל
לגיקורים ,רבים מאתנו נוסעים לחו"ל .לא נגדל
3אן טיפוה של צבר מנוטרל מכל העולם .ישנה
הפדייה הדדית מתמדת ,ואין השש שייווצר גי.
תוק .אדרבה ,הקשר מתהדק•
אני עצמי ביקרתי פעם אחת בחו"ל ,בסיור
של תלמידי שביעיות .בתו"ל הרגשתי עצמי גם
גישראלית וגס כיהודיה ,אבל החברח חטובת
שלי ,זו שגם הוריה הם ילדי־הארץ ,איגי בטוחה
 BKהרגישה עצמה כיהודיד — .או פשוט כיש־
ראלית .במשפחתי שומרים הרבח יותר על המסורת
היהודית ,אי־אפשר לומר שאני דתית .אני יודעת
אפ אני מאמינה ו אבל הרקע שלי יהודי־מסורתי.
נר דודי ,כר היה אבי המנוח .אני עצמי אוהבת
את התג"ך .בביתי שלי אקייט מסורות יהודיות.
אני אוהבת את חג הפסח .את חג הסוכות .אני
וושח בקדושת יוט ־הכיפורים ,בהזדהות קיבוצית.
האט יש ערבים יהודיים ז ערכיט ? אינני
שוללת את קיוט הדת היהודית במדינה הזאת.
יותר מזח ז תמד חשבתי את עצמי ליהודית,
ומעולט לא שאלתי את עצמי למה -אני יהודיה.
איני רואה את עצמי — גם לא כתוצאה מנישואין
—? ניתקה מתיד העט היהודי .אני כנראה יותר
יחודיה מכפי שנדמה לי ,או מכפי שאני מרגישה.
רעיונות מעניים ז שמעתי משהו ,שיטחי,
שקיימת איזו תנועה כזאת .קראתי את שיריו
של יונתן רטוש ,אבל לא אהבתי אותם — בלי
בהם
שידעתי על השקפותיו — משום שחשתי
איזו התגברות .אני זוכרת שאמרתי להברה שלי ין
אילו היח משורר אנגלי -־ ייתכן שהייתי אוהבת
את שיריו ,אבל כך נראה הוא לי ,איך לומר,
מתנכר .את עצמי לא מצאתי בשירים אלה.
נבון שחיים בארץ גם מיעוטים לא יהודיים
— ערבים ,דרוזים ואחרים — אבל את ישראל,
גט בעתיד הרחוק ,אני רואה כמדינה יהודית.
אני פוחדת מהערבים ,ולאחרונה גם מהדרוזים.
אחד ממנהיגיהם טען ,אם איני טועה ,בזכות
הקמת מדינה דרוזית .אז התחלתי לחשוש מפני־
חם :אוי ,מדינה כל-כך קטנה ובתוכה עוד גורם
הרוצה מדינה משלו!
לא ,עט סטודנטים ערביים באוניברסיטה לא
נפגשתי .היה לי פעם מגע עם סטודנט ערבי
אחד ,ולא אהבתי אותו .לא רציתי את קרבתו,
אולי זו היתד .פשוט תוצאח מאישיותו של חאיש
המשויים ההוא ,ולא משום שהיד .ערבי.
סטודנטיט יהודיים מחו"ל ז לא ,אין לי כל
קשר אתם .הט לא נפגשים אתנו ,ואנחנו איננו
גפגשיט אתם .בחוג שלי — גיאוגרפיח -־ יש
רק סטודנטית אחת כזאת ,ובאמת אינני יודעת
איך היא מרגישה .היא אינה מנסה לחתקרב
אלינו ,וגם מציתו קיימת זרות .אף שאין כל
מישקע ,לא לאומי ,לא מנטאלי — פשוט ,לא נוצר
קשר.
התחביב שלי הוא — קריאה• ,.לצערי ,לא
תמיד אנ; פנוייד .לקריאה לחנאתי ,בגלל לחץ
הלימודים והבחינות .הספד האחרון שקראתי,
ואשר השאיר עלי רושם רב — מאה שניט
של בדידות" .התחלתי בקריאת "
"הלוך ושוב",
ספרו האחרון של נתן שחם" .חירות או מוות"
של קאזאנצאקיס הוא ספר מקסים ,שאהבתי
מאוד.
תיאטרון אצלי הוא פולחן .אני נורא אוהבת.
המחזה האחרון שראיתי והדשים אותי — פר
 ,אבל-ימז-לא "
רציני.
גינט" .דאיתי "הכל יחסי"
ישבתי באולם בחום גבוה — ארבעים
כן ,חפץ".
"
מעלות — נהניתי ,אבל איגגי זוכרת בדיוק
מה היה שם .אל תשאל אותי.
אני אוהבת מוסיקה פופ" ,קלאסית קלה,
דיקודימ .למדתי באלט ,ואגי" אוהבת מאוד לרקוד.

דיםקוטקיט איגט חביביט עלי& .עפ תיו מסיגות"
ריקודיט ,אבל עכשיו אנשים הזדקנו...
אני אוהבת לכתוב מכתבים• התכתבתי ג־
משך שנים עם צעיר המתגורר בשוודית ,בן
למשפחת שחיתח בעבר בארץ ועקרה לשוודיה.
זו היתת התכתבות ממושכת ומעניינת — על
ספרים ,חברים ,חוויות חברתיות וביוצא באלה.

^.נ
אני חייבת לשים איזה סייג :אינני מרגישח
את עצמי כל־כך כצברית .אני רואה עצמי
שייכת לדור של הורים יוצאי־השואה .אני ב-
חחלט חושבת שקייט דבר כזה .ישנה המנטאליות
של הבית .הורי חרדו לי מאוד .פינקו אותי.
רצו לסוכך עלי ,ואחד הביטויים לכך היה ב-
נראה זה שלא דיברו אחי על העבר ,כאילו
אינו קיים• אבל ביניהם לבין ידידיהט דיברו,

אני צריכה להוסיף :אילו שמעה אותי אמא
אומרת את הדברים האלה ,היתד .צוחקת .בעינית
אני צברית ביותר ממאה אחוזים.

ואני שמעתי .בכלל היו מעטים מאוד אצלנו
אנשים בני-דוים של הורי ,שהם צברים ,ובדרך־
הטבע נמשכו בעיקר לאנשים בעלי רקע דומה,
שעברו את השואה ,שהיו אתם בקפריסין ,וכל
זה היה באווירת הבית .ואני הושפעתי.
באיזה מובן ז אני חשד '.את מה שעברו.
אני יותר מבינה אותם• .אבי היה אדם מסוגר
מאוד ,ובנערותי השתוקקתי לקצת יותר קירבה
מצידו ,אבל היום אני מבינה מדוע היה כזה.
ההשפעה היא עמוקח יותר .מנהגי הבית
ניכרים גם בי ,וכאן ההבדל ביני לבין חברה
טובה שלי ,למשל ,שהיא בת לצברים .אצלם
הכל מחוספס ופשוט יותר .אצלנו היו מקפידים
על נימוסי־שולחן ,על שימוש בסכין ומזלג ,על
לשון נקייה וכיוצא באלה .כך נבנית אישיות
שונה ,פחות משוחררת ,פחות חברתית ,שלא כמו
הצבר שאינו שם על אחרים" .אולי "עשרת
"
הראשונים של חיי קבעו.
הימים"
אני עצמי לא מרגישה שאני שוגה ,אבל
אחרים מבחינים בי שאני שונה ,מין יקית".
גם קל לי יותר למצוא לשון משותפת" ,חברות
קרובה יותר ,עם בעלי רקע דומח לי .עם זאת.

האם יש יעוד מיוחד למדינת ישראל ן בווי-
כוח עם הברים נשמעה תביעה שנהיר .עם
סגולה" .אינני מקבלת זאת .עלינו להיות "עם.
ככל העמים .שלא יגידו לי שאנו מדינה שצריכת
לבנות את העולם ולתת דוגמה לעולם .אני רוצה
שיתנו לנו לחיות כמו כל מדינח ,באסיה ,באפ-
ריקה ,או בכל מקום אחר .להיות עם של יחודים.
ודאי שישנו אידיאל אוטופי — שאנשים לא
.יהיו כל ־כך תכליתיים ,אנוכיים ,שלא יחשבו
במונחים כאלה :אם זה טוב לי — אז טוב,
אם לא — לא מעניין בכלל .עכשיו ,אצלנו,
אני חשה חמדנות נוראה .כל מקום שאתה נקלע
כסף .אדם נמדד לפי מעמדו
לתוכו ,מדברים על
י
החמרי .אם אתח  .נוסע ב מוסטאנג" — אתת
"
שווה• אם אין לך מכונית — אתה בכלל מסכן.
כן ,זו המציאות .בוחנים כל אדם לפי הישגיו.
על פועל בכלל לא מדברים' מורה לא  ,משחק.
פקיד "קטן זד .שום דבר .מעריכים בחורות לפי
מה שהצליחו לתפוס" ,רופא או משהו דומה —
"
דוקטוראנט .כסף כשהוא לבדו אינו
מהנדס,
מספיק ,צריך שיהיה צמוד לו גם סטאטוס חברתי.
זה קיים גם בין החברים שלי ,שהם בראשית
המרוץ.
אינני מקבלת שמבחינה זו יש הבדל בין
דורנו לבין המר הקודם .הקריטריונים היו אולי
שונים ,י אבל הרדיפה אחרי סטאטוס היתה זהה.
פעם ־ היה האידיאל נהג אוטובוס ,ואילו היוט
מחפשים דוקטור .העיקרון הוא אותו עיקרון .לכן
אני מפקפקת בהבדלים בין דורנו לדור הקודט.
אופיו של חאדם לא השתנה .לדעתי ,לא טיבט
המיוחד ,האדיאליסטי של האנשיט היה הגורם
)סוף נעמוד _. (69
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מאת אחרן דולב

ששת־ד"ימיפ העפיל לרמת־הגולן ,בתפ־
.קירו כקשר־טען על זחל"ט הפיקוד.
עמירם סלל את דרכו כמתיישב עצ-
מאי בספר ,צעד אחר צעד .דרכה של
המשפחח הענפה ,מעיירת המחוז קויסאג־
ג'אק בכורדיסטאן העיראקית ,אל כפר
העבודה הגלילי של ראשית החיישבות
העולים בישראל ,שנת  — 1951לא הי-
תד .הלקה וסלולה• היא מקופלת בתולדות
יהדות עיראק ,על פרקיה הטראגיים ומ-
סכת עלייתה.
כחמישים משפחות יהודיות ישבו ב־
קויםאנג'אק ,שתושביה כורדים מוסלמים
ונוצרים — רובן ככולן נתמקמו בשכונת
מרוכזת אחת ,וזאת מטעמי בטחון ונו-
חות כאחד :הצורר לקיים סדרי קהילת
קבועים.
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בגבול לבמן' נולר
"
געיראק בימי התרוממות־דוח
גדולת* מתולה בחששות מפני
פרעות מתרגשות וגאות .ילד
עשירי לסוחר אריגי© עשיר מ-
קויסאנג'אק ,עיירת מחוז נייחת
גתדי גורדיששאן* נולד עמידמ
גבית דויקומתי ובו שבעת חדיימ
>דזלי /0וחצר רחבת-ידייפ לממ-
די חמשרתיט.
בביתה הגדול של משפחת חתן ,ששכן
סמור לאחד המסגדים ,יצא ונכנס השליח
מארץ־ישדאל ,ואניא הטילת על אתיו
של עמירם שליחויות־םתר יומיומיות ,ל-
צאת ולשחק בקירבת פתח חמיםגד על-
מנת להאזין לנאומי ד,ד.סתח של המוא-
זין נגד הציונים והיהודים.
בחוצות קויסאנג'אק החלו להופיע פ-
ליטי חזית פלשתין ,חיילי הצבא העירא-
קי ,שחזרו מן הג'יהאד ,מלקקיפ פצ•
עיוע ,וסיפרו בנפלאות מעללי הגבורה
של הצבא הציוני ,שבו נלחמות בחורות
גבורות ,שכס אחד עם הבחוריפ.
ההסתה במסגדים גברה ,והבית שאב
עידוד משליחי הישוב .ביום שנולד עמי•
רמ ,כבר היה הבית ,גדוש כלי נשק ו-
תחמושת ,לכל צרה שלא תבוא• מרבית
תושביה המוסלמים של קויםאנג'אק לא
הפרו מםורת ארוכה של דו־קיום בשלוש
ובידידות .מתי־מספר הפורעים־בכוח רוכ-
זו סביב המסגדים.
למזלה של קהילת קויסאנג'אק עמדו
אז בראש העיירה שני בניידוד ,שזכרו
ליהודים חסד שיחודם בממון רב בימי
שלטונו הפרו־גאצי של ראשיד עלי ב-
מלחמת העולם השנייה .שליטי העיירת
נשאו עיניהם לכופר־נפש נוסף ,וניופ
ששולשל לידיהס יצאו בהכרזה לאמור ן
"מי שיפגע לרעד .ביהודים שלנו —
דמו בראשו".
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כך זכתה משפחת חתן ,שלוש שנים
לאחר־מכן ,להתייצב בזנב התור ,ולהי-
מנות עט אחרוני היהודים ,מפוני עי-
ראק ,בדכבת־ד'אווירית הגדולה שנרש-
מת בתולדות המדינה כ מיבצע עזרא
"
ונחמיה".
ההטסה מבגדאד ללוד נתקיימה ביום
ששי .הפעוטות לבית חתו מיררו בבכי,
ועמירם המתייפח לא נרגע — עד ש-
הבטיחה אמא  :עוד מעט נגיע לארץ־
ישראל וכולכם תקבלו "כופתות" של
שבת.
"כשהגענו לשער־העלייה" ,גזכר עמי־
רם ,העמידו אותנו בתור ענקי לאוכל ,ו-
קיבלנו לחם שחור וריבה" .עמירם בן
השלוש ,שוב פרץ בבכי ,ותבע את ח*
" מפתות" שאמא  .הבטיחה .כיום עולח
המעדן הכורדי ,תכופות ,על שולחנותיה
של משפחת חתן ,המאכלסת ,לבדה ,ב-
מחצית מבתי מושג הספר שתולה ,בג-
בול הצפון.
עידן המעברות והצנע היה בעיצומו,
כאשר הוסעה משפתת חתן למעברת כב*
רי .ועמירס החל את דרכו החינוכית
בפעוטון ששכן בבדון .לבית־הספד ב-
מעלות ,יצא כבר עמירם ,כבנם של
מתיישבים במושב הגלילי אלקוש .בן
 16החל ללמוד טכנאות־אלחוט בהכשרת
קדם־צבאית; התגייס לחיל הקשר וב-

עמידס חתן ,נולד is :בפברואר 3 ,1948חי» »וודיסטאו ,שיומ ג" גומי" יהמייש*
 ayמשפחתו בספר הלבנוני .בתצלוטן עטירט שופד "זגערוגת" גסוללז! וומטילו*

חיי הקהילה נתארגנו סביב בתי־הכנ-
םת .ילדי היהודים קיבלו את חינוכם
מגיל שלוש ב"חדר" ,ששם גתקרא "גית*
מדרש" .הם למדו קרוא וכתוב ,התפללו,
למדו חומש ומאוחר יותר גפ נביאים,
כתובים ודיגימ• הילדיפ המבוגרים למדו
משניות וגמרא.
מגיל שמונח יאילד הורחב חינוכם של
הילדיפ והלק מהם החל לבקד בבית־
הסער הכללי־ממלכתי .אולם ,באין חינוך
חובת נעדרו מלימודים ילדים רבים ,ב-
עיקר מבני עניי הקהילה ,לפי שעורתס
חיתת דרושה לפרגםת הבית .בני שמונה
ותשע ,כנהוג בכורדיסטאן ,יצאו רבים
מילדי היהודים לעבודה עם הוריהם.
ילדי משפחת התן נמנו עם ברי־המזל,
בהיות משפהתפ אחת משלוש המשפחות
היהודיות העשירות בעיר• אלה מימנו
בכספם את מוסדות הקהילה ואת שירו-
תיה ,וילדיהם יכלו לחמשיר לימודיהנ*
גם בבית־ספר יסודי ממלכתי בן ארבע
ביתות.
חכם גסים ,הרב המקומי ,שימש הן
ברב הקהילה והן כמורה ,כשוחט וחזן,
ומילא את כל התפקידים הדתיים בקהי-
לה, .הוא הדריך גם את הנערים בני
ה־—12ג 1והללו עזרו לידו בהוראת ה-
דרדקים .ב בית המדרש" נתמשכו הלי-
"
מודים יום שלם — היתד ,הפסקת צה־
דיים בת שעתיים — והסתיימו בהתכנס
קהל המתפללים לתפילת מינחה וער־
בית.
אחר הצהריים קיבל כל ילד מאמו
צלחת גדושה מצרכי מזון — שי לרב
לשבת — והוא נשאה לבית הרב ומסרח
לידי הרבנית.
3כל יהודי כורדיסטאן הייתה — והוות
— גם שפתם המדוברת של בגי קהילת
קויסאנג'אק ,שפת התרגום — הארמית —
שהיא גם שפתה של כת האשורים ה-
נוצרים השוכנת בכורדיםטאו .לימודי•
הקודש תורגמו  .ובוארו לשפת התרגום.
וככל בתי האב היהודים בקויסאנג'אק,
היה גם בית התז בית דתי ,שומר מצ-
וות ,מקפיד על מטבח כשר ,שומר שב-
תות וחגים .הגברים לבית חתן שבתו
מעבודתם גם בחול־חמועד פסח וסוכות.
בשנת  ,1946כאשר הגיעו ראשוגי ה־
שליהים מהארץ ,התכנסו הכל סביבם
ושתו בצוותא את סיפוריהם על ארץ־
ישראל החדשה ועל מאבקו של היישוב
היהודי בשלטון מכריעי ובפורעיפ הער-
בים .הילדים והנערים התרשמו עוות
מעלילות המחתרות הלוחמות ,ובני מש־
פחת חתן זוכרים במיוחד את רגשי
הקינאה שהתעוררו בדש למישמע הסי-
פורים על מיבצעי הילדים ובני־הנועד
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)המשך מו העמוד הקודם(
גארץ־ישראל ,בשירות תנועות המחת־
דת .בקרב קהילת קויםאנגיאק דובר אז
רבות על הזכות הגדולה שנפלה לידי
יהודי ארץ־מקודש — ונמנעה מיהודי
גלות בבל — להיאבק על הגנתה ועל
שיחדורד ,של אד'ךישדאל מעול המגש
הזר.
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מסכת ההעפלה מעיראק לארץ־ישראל
מחלה בפסח  1947בתאונה טראגית ,כא-
שר משאית מלאה מעפילים .יהודים גיס-
תה לגגוב את הגבול והתהפכה בדרך
טידברית ,בין עיראק לעבר־הירדן .שני
יהודים ניספו .ונקברו במידבר? שאר מע-
פילי המשאית חזרו ,פצועים .לבגדאד,
והעפילו לארץ באותה דרד ,כחצי־שנה
אחר נד"
באוקטובר  1949גיםתד' קבוצת  .יהודיס
צעירים לגנוב אח גבול עיראק  .בעזרה
מבריח שכיר .בדרך לגבול הפרסי גר־
עחו שלושה מהבחורים .חודשים אחריב
8חר־כר שוב גיפפו שגי יהודים בחת־
חפך משאית באחד מנתיבי הבריחה .ב-
אותה עת גיסתה משפחה יהודית לחצות
את מידבר עיראק ברגל• בנד ,גן 'ד,עשר
גיפפה במסע ונקבר במידבר ,אד המש־
פחה המשיכה דרכה והגיעה לארץ־יש־
ומל .אותה שגה ,באותח דרד ,נתגלתה
גופתו של שמש גית־הכגסת שיח' יצ-
"
חק" בבגדאד .ליד הגופה נמצאו ספר
תהליפ ותפילין .עשרה ילדים יהודיפ
הוציאו נשמתם בטילטולי הדרך ונקברו
גמידבר במרוצת שגת .1950
כאשר התירו שלטונות עיראק ,בשנת
היהודים,
 ,1931את יציאת
חועלו 12s
«לף ,ביניהם בל יהודי כורדיסטאן ג*
"מבצ 8עזרא ונחמיה"•  15אלף מיהודי
עיראק הגיעו לישראל בדרכי הבריחה.
בקויסאנג'אק השו היהודים ,לראשו־
גמ ,בסכנה הממשמשת ערב פרוץ מל-
חמת הקוממיות ,כאשר החלה פרשת ה-
רדיפות הרשמיות .צעדם הראשון של
חשלטוגות היה הגבלת פעילותם הכלכ-
לית של היהודים .הגויות היהודים נסגרו,
רכושם ,גבסיהם ופקדזנות הבגקים הוח־
רמו .הקיום היהודי געשה דחוק ותלוי
בעיקרו ברכוש .שהצליחו למכור בהםתד
ובחצי המחיר לאוכלוסיה הכורדית ,ש-
שטה קיימו היהודים יחסי שכנות טובים.
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כל הקהילה
החליסה לעלות
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אמ1פ ,על פי צווי השלטון הוחרם
מרכוש רק מידי המשפחות היהודיות,
שהצהירו כי רצונן לעזוב את עיראק
ולעלות לארץ .אולם לגבי קהילת קוי-
סאנג'»ק חיה פירוש הדבר התרמה ו-
התרוששות כללית ,שכן מבין  50מש-
מות הקהילה לא נותר איש אחד שלא
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מצהיר כי ברצונו לעלות .למימון הטם־
זה של קהילת קויסאנג'אק לארץ־ישראל
נערכה מגבית פנימית ונאספו רבבות
דינרים .דודו של :עמירם יצא בראש
שיירת פרנסי הקהילה להעביר את ה־
כסף לבגדאד .בדרך הותקפה השיירה
על־ידי כנופיית ליסטים .בעת שהשי־
ודים המזויינים חיפשו בכליהם של רא-
שי הקהילה ,נטל הדוד את המזוודה ש-
הכילה את כםפי הפדות .הוא נמלט עפ
הכסף והגיע בשלום לבגדאד.
בעיר המחוז קויםאנג'אק לא נותר
יהודי לפליטה .ועדה מטעם הקהילה
נאה בדברים עם ראשי הקהילה המרכ-
זית בבגדאד ,ותיאמד ,את הסידורים ה־
אירגוגיים הקשורים בעליה• במשך שנ־
תיים בקירוב .המתינה משפחת התן,
יחד עם קהילת קויסאנג'אק כולה' ,עד
אשר בשנת  1950החלה היציאה ההמו-
נית של יהודי עיראק .היחפים עם ה־
אוכלוםיה י הכורדית נשארו טובים ,ועד
לרגע האחרון  -ממש הפגינו הכורדים
אהבה לשכניהם ,ובצאת המשפחות היהו-
דיות ליוו אותם ידידיהם הכורדים עד
לשיירת כלי הרכב .שיצאה בדרכה .ל־
בגדאד.
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ביוני  ,1951בניגוד לגל חעליה העי-
ראקית בכללותו ,שהוטס לארץ דרד
קפריסין ,הגיעה משפחת חתן ,מבין אח-
רוג' העולים שיצאו את עיראק ,בטיסה
ישירה מבגדאד ללוד .עלייתם של ? יהודי
כורדיסטאן העיראקית ושל משפחת חתן
לא היתה כלל וכלל עליה "לה־לוקס".
מלוד הועברו .לשער־העליה ,ובעבור
שבועיים גשלחו למעבדת כברי ,בדרום
הגליל המערבי .שמונה עשרה חודשי
ישיבה בפחונים .הגיעו לקיצם ברא-
שית .1953
סקר פרטי" של התפלגות עולי עי-
"
ראק ,שערכו בני המשפהה ,העלה כי
חלק מעולי קויםאנג'אק ,בראשותו של
הרב חכם נסים ,התיישבו באלקוש ,מושב
נידח וזנוח בגליל העליון התיכון ,ש-

נעזב קידם לבן על־יךי קבוצת מת"ש _
בים מעולי תימן .חכם נסים הציע ל־
משפחת חתן להצטרף אל אירגון ההת־
יישבוה באלקוש ,שדנים מבהיל נעזבו
וציפו ליישובם מחדש.
אלקוש שכן בעיבורה של אוכליס"ה
ערב־ת ,וכפרי המיעוטים השכנים הזכי-
רו למתיישביו ,לא מעט .את ריקעס
ההיסטורי כמיעוט יהודי שחי בקרב איכ־
לוס"ח דוב ערבי .באותה עת רווחו
הסיסמאות ברבר ייהוד הגליל .משפחית
העולים דוגמת משפחת חתן הועדה ל־
מילוי סיסמאות אלו תוכן — בטרם
נמוגו בעוני ,בפיגור ובהעדר אמצעי
ייצור.
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תלאזת הקיום של מתיישבי אלקוש
ה 0פרשה ארוכה ,המקפלת בתוכה את
תולדותיהן של התיישבויות העולים ה-
מיוסרות בטרשי ההר.
לאלקוש אתה מגיח ,בתום מסע ארוך
בדרכי הד התלזיזת על פ" תהומות מו-
ריקים בתקופה זו של השנה .זהו מסע
משובג־עין .רצוף מראות־סבע מרהי-
בים .פרחי בר ציבעים את צלעות הה-
רים בכתמים ססגוניפ .צמחייה פראיח
מעשירה מרפדת את מאיית .עצי אורן
מפיצים ניחוח חריף ורענן.
בתי הבטון והבלוקים של המושב אל•
קוש — מדגם הבנייה העלוב של כפרי
העילים בשנות החמישים — פזורים ב־
מכתשו של גיא מוקף מדרונות הרים.
אולם הטייל המצוי מדלג על פגי אלקוע
מבלי להבחין בו .ואכן קשה להבהין
באלקוש ,מושב גלמוד .חבוי ומכוננ
בקליפתו הסלעית של מכתש הדדי.
מסר הבדידות ירד על אלקוש לפני
עשרים שנה ויותר .וכאשר התרומם,
אי־פפס .לא היה זה לרגל אירוע משמח
אלא עקב פיגועים בטחוגיים .מיקומו ש?
הכפר ,על ציר החדירה הרץ אל גבזז
הצפון ,קרץ לא אחת למחבלים ומרצ-
חים .בפברואר  1970דרך משל .יצ!5
שמע אלקוש עלום־השם בכל הארץ,

אבי המשפהת הקשיש ,קילמ *,חתן ,מסיב לצאת ל" גימלאומ" .היא מוסיף
לעבד געמ ירק ליי »2ול ה>!»מ ,י»»מש *  paח»וקזמ ' »* שתי נמותיו משות בניו.

:אשר כותרות העתונים והמסך "י"!
זיארו והראו את היתומים ,שניהרו ללא
זירת גג ,נשרכים מוכי־הלם .א־ר א-
רוגה של אימס הנרצחת ,יבר-ע _
גבב החורבות שהיה ביתם.
אסון וטראגדיה מעורריפ גר"־:־!-ד,
לשעה ,אד אין בכוחם לכיחיל עדייפ
שנות בדידות וניכור.
אלקוש הוקם בשנת  1949עי •—:ד'
הכפר הערבי דיר אלקסי • מומה' ־דיעז
הארץ סברו ,כי שמו הערכי לצל הכפר
הנטוש נגזר מן השם הקדום אלייש,
ואינו אלא שיבוש שמו של הכפר  .שבו
נולד הנביא נחום• המציאות לא הי-
תירה מקום לספק .כי צירוף סבדר' כיה-
ראית וקבוצת בתי אב? נטושים ואז־ג־ת
טרשים אינו יבול לשמש בסיס לקייט
אנושי .הניסוי שגעשה בעולי תינ־ן היי
נסיון־נפל .התימנים לא החזיקו מעי•־,
אלא תקיפה קצרה בלבד ,ואהר כד  ?';:־
לטי מן הכפור ,מו המהפור והבד•־• •־,
אל אזורי השפלה.
לגילגול השני הועידה הסוכנות א"ב'
הר קשיחים ,את עולי כורדיסטאן העי־
ראקית• היא תיכננד ,מושב למאה :־'צפ-
חות ,עם כמאה .בתים משפחתיים .ענ
בחי שימוש בחצרות שלא מעטים •:־נ
עומדים בבדידותם עד עצם הייס?
באלקוש גדלו בניו ובנותיו של סלד
חתן ,מכאן יצאו ללימודים ולשירות ?-
צבאי ,ולכאן חזרו על מנת להיתקל ב•
מבוי סתום :מושב חר חםר־אדמה ונס"
סיכוי ועתיד לדור־ההמשך.
כאשר הועלו לאלקוש שבעים ה:־ש'
פחות מייצאי כורדיסטאן העיראקית -
נראתה הבחירה כמוצלחת .הם הגיע
מאיזור הררי ,היו אנשי עמל חרוצים
מורגלים בעבודה גופנית בתנאי אל.י־!
קשיש .סכיר היה להניד .בי ־יל,לי!י יי:
שירשים באדמת־ההר.
אך אדמה לא היתה להכות בה שילש.
וההזית הקודרת של כפר-עבידה נידה
והסר ביסוס ,ששדכניו מתפרנסים מע־
בודות חוץ כשכירי יום ,החלה לקיטם
את בניהם של .המשפחית המתרבות נ־
בתים־הצרימ מהביל את ממדי הריבוי
הטבעי :באלקוש בורכו ארבעים משפ־
חית בכשלוש מאות ילדים ובני :ועי!
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תחילה גיסו כוחם בגידול .טבק בשיתיף
 asשכניהם הערביים .מגדלי הטבל ,די־
!:פורתיים באיזור? הטבק ,הנחשב לענף
זובעני ,מצריך עמל מפרך וידיים עוב-
רות רבות" הכורדים חרוצי־הכפייס יצאו
על חלקות הטבק על טפס ונשיהם ,ו־
הפיקו מהם את המירב — כאלפיים ל"י
"נקי" ליחידה משפחתית ,שהיוו עם
שלישה דונמי המטע ליחידה — הכנפה
ועומה למחיית משפחה ממוצעת בכפר.
 .עמירפ ,אחיו ואחיזתיו ,שהיטו שכ0
•יצאו אל הלקות הטבק עם האב ושתי
נשותיו ,נואשו עד מהרה .ההתנגשית
כין דור האבות המורגל בהסתפקות פ־
שאליסטית במועט ,לבין הדור הצעיר לא
איחרה לבוא .-
מספר עמיקם  :לא ראינו עין בעין
"
עם ההורים משום שלא יכולנו להסכים
להווה של מצוקה ללא עתיד ,שבו נאל-
צות משפחות בנות שמונה־עשרה נפ-
שות ,החיות בקירבת קיני החבלה והרצח
שמעבר לגבול לבנון .להתקיים על 30
לירות לחידש לנפש ,בתוספת סעד ו-
ביטוח לאומי ,וללא םיכייים לעתיד עצ-
מאי" .לבגי דזר ההמשך צפן העתיד
בכפר העבודה ,רק קיפאון וניוון•
הבנים מרדו .לא בהוריהם ,אלא בי
מנטאליות שבטית ,שהועתקה משם".
"
המשפהה .ה-
המרי לא פרק את מסגרת
כנים שידלו ,שיכנעו והתגברו על עי־
ציריו של האב עד שהסכים ל'

" בניך גשתיעי זיתים" ,הפסוק מניגקייה
כשמילח י «פי«' אמחמג3 ,גיפ ,ג»די»
וניגיט — לגייז חמן ,גמוש& שמולח.

מאווייו של הדור החדש .המוסדות ה־
מיישבים לא יכלו להתעלם לאורך זמן
מן ההתרסה הבוטה — והמוצדקת של
דור ההמשך•
במעלה רכס־הגבול ,מעל גיא אלקוש,
הוחל באמצע שנות השישים בהכשרת
חבל התיישבות חדש לשלושה מושבי
ספר צמודים לגבול הלבנון .למבצע
התיישבותי קראו ,לא בלי עוקצנות,
"תונגיונ סל"ש" — משמע ,סוף טוף.
סוף סוף — אמרו — מיגאל רמת
אדמית ,ייעקר ג'ונגל שיחי הפרא ,אד־
מת־הסלע תסוקל ושלוש נקודות חד-
שות — זרעית ,נטועה ושתולח — יספגו
את דיר־ההמשך של מושבי ההר הבעיי־
תיים.
לאחר שיושבו זרעית ונטועה ,הישבו,
מדדו ומצאו כי שטהי האדמה הראויים
לעיבוד חקלאי לא יספיקו אפילו לחלו-
קה במשורה לשני מושבימ .בתי שתולה
הוקמו ,אך עמדו בעזובתס שנתיים המי-
מית.
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סיפר עמירם ,שעמד או להשתחרר
משירותו הצבאי בחיל הקשר :אמרנו
"
לסוכנות ,שהלב כואב ,שמעלינו עומדים
בתים עזובים ומםתכליט על הגבול ב-
עיניים ריקות ,ומצד שני באלקוש יוש-
בות עשרות משפהוח על הקן קרקעי
המספיק  -בקושי למחציתן .בנים היזרים
מהצבא כדי להצטרף בבתי הוריהם ,ללא
סיכוי ותקווה לעתיד , .הישבנו ומצאנו.
שאם רק יבואו לקראתנו ,נובל לשלב
שגי צרכים חיוניים :להיחלץ מהמהנק
ולסתום פירצד' בטחונית בגבול".
בסוכנות נתקלו בהסתייגות .משגבר
לחצם ,גילו להם ,כי אכן קיימת תוכנית

ליישב את שתולה ולבסס את פרנסת
מתיישביה על תעשייה זעירה ומשקי
עזר• אלא מה ז את שתולה הועידו לעו-
לים חדשים מדרום־אמריקה .לצעירי אל־
קוש נראתה החלטה כזאת כגזירת קיפוח
ואפלייה .אם תינתן פרנסה מתעשייה
זעירח ומשקי עזר ,מדוע יועדפו עולים
חדשיפ על פגי בני דור שני של מתייש-
בי ספר ,המחפשים את עתידם בגבול
הצפין ?
הם מיהו במרירות ,אך המוסדות ח־
מיישבים לא נשתכנעו על גקלה .שיב־
נעה ,לבסוף ,המציאות הבטחוגית .היה
זה בעיצומה של ההסלמה בפעילות ה-
מחבלים בדרום־הלבנון• גורמי הבטהון
תבעי איוש מזורז של בתי שתילה ,ה-
עומדים בקו הראשון .עולים חדשים
מדרופ־אמףקה לא נמצאו למוסדות מן
המוכן .המציאות הבטהונית הכריעה אח
הכף לטובת אנשי אלקוש.
בהתקרב יום העלייה לקרקע ניתן לו
פירסום גם בעתוניפ• יום לפני שגירשו
האלקושים את רוחות־הרפאים מן המו-
שב העזוב ,ערכה בו הולייח מחבלים
ביקור־גימוסין ,והניחה מטען נפץ כאהד
הבתים הריקים .תמרור אזמרה.
זו היתה פעולת־הרתעה נוסח פתח",
"
"
סיפר עמירפ התן .למתרת שקק המושב
חיים ,ו"פירצה הבטחוגית נסתמה .שתולה
התעורר להיים כמושב־ספד  .השוכן בקוו
הראשון• אלקוש גהפך — מספר לעורף :
יש לנו סיפוק מזה שאנחנו חיים כאן
"ולא בעורף .כל אחד מרגיש שהוא תו-
רם לבטהון".
לענף הכורדי של יהדות עיראק היס-
טוריה בת שלישת אלפי שנות גלות,
שתחילתה עם הגליית עשרת השבטים
לבבל.
עמירם ,אביו ואחיו מאמינים  -ז־
אמונתס זו מקופלת במסורת המשפחה -
כי אבית אבותיהם הקדומים נדדו עד
צפונה של עיראק באחת התקיפית ה-

מוקדמות של גלות בבל! התיישבו באותו
חבל ארץ הדרי שממנו לא גדדו עוד
עד שיבתם לציון בימינו.
אבי המשפחה ,סלמן חתן ,כיוס גן
שבעים ושתיים ,פידנם משפהתו בכבוד
מסהר אריגים ,ואף התעשר•
למשפחת חתן הענפה אלפי שארי־
כשר ,הפזורים כיופ ברחבי הארץ ,בעוד
שסלמן הקשיש חי בשתילה ,על גבול
הלבנון ,במחיצת שתי גשותיו ,שלושת־
עשר ילדיו ועשרות נכדיו ונכדותיו .סל־
מן חתן ,מישבניק ב גימלאות" ,מוקף
"
צאצאים ,אינו מסתפק בנהת אבות .מאז
עברה ה חמולה" לשתולד .ואיכלפה לב־
"
דה כמחצית הבתים במושב הספר ,החל
הזקן לעבד גינת־ירק ליד ביתו ,והוא
מספק מאז את צריכת נשותיו וכלותיו
באספקה שוטפת של ירקות העוגה•
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מיסגדחה של משפחת חתן הועתקד
מכירדיסטאן בשלמותה .למעט שתיים מ־
בנותיו; שנישאו לבני אלקיש יגשארי
בו ,ובנו השני שהתיישב בנהריה -
התרחבה המסגרת ושמרה על שלמותה,
חרף עשרים שנות מצוקה אופיינית ל-
התיישבות העולים בהר.
שלמות המסגרת המשפחתית היא הע-
רובה הממשית' ביותר לשימור ערכי ה־
עדה ומסורתה .בין יסודות התרבות
המובהקים של יהודי כורדיסטאן העירא־
קית בילטת במיוחד מיצוית הכנסת ה-
אורחים ,שאיתה רוכש בן כורדיסטאן
עם הלב אמו•
למרית התאקלמותו המתמדת וחשיפ־
תו להשפעותיה המנכרות של החברה
"
המערבית" ,מוסיף הכורדי הישראלי לת-
פוס את מקומו בראש טבלת מכנ'יסי־
חאורחים בישראל .הכנסת האורחים היא

מצווה נעלה ,פולתן־דורות במורשת ה־
עדה .גן העדה הכורדית גיחן במזג טוב.
הוא 'מתון באופיו ,פשרגי ,ולעולם אינו
נזטד איבה .דרכיו דרכי נועט זהליכד
תיו פמוטות וטבעיות-

! »?מהס הגוע»ו 1של !/
1
אנשי שמזלה |1
הסוכנות נתנה להם  127דוגאפ מטע
— ליותר מזאת לא הספיקה האדמה.
ממחסור .באדמה דרד' שורש .הרע 'בשני
ממושבים ?השכנים .מתחילה ידענו" ,מס?
"
1ר עמירם ,שללא מפעל תעשייתי לא ת־
"
צלה ההיאחזות במקום!" כיום עומד כ-
שחולה 'מפעל ,שתולפלן /הקשור ב-
תעשייה חבטתונית ,ומעסיק  25עובדים
מבגי המושב .מתיישבי שתולה ,וברא-
שם בני משפהת התן ,בפרו בקביעת
המוסדות כאילו כלו כל אדמות האיזוד
עד הדוגאם האחרון .ביוזמתם העצמית
ערכו סקר קרקעי ,עקרו סלעימ ,וחשפו
שבעים דונאס ראויים לעיבוד ,שלא
יסולאו בפו.
י
אנשי מחלקת ההתיישבות המופתעים
סייעו בהכשרת הקרקע החדשה ,ו־40
מתיר שבעים הדונאם כבר ניטעו .עד
מהרה שינתה יוזמתם התעשייתית־הקל־
אית של השתולאים את דסיסי ההתייש-
בות המקובלים .שתולה נהפד ליצור*
כלאיים ,יהיד בסוגו ככל ההתיישבות!
לא מושב־עובדים ולא מושב־שיתופי,
אלא גם זה וגם זה.
העתיד יובטח אם יצליחו להפיק תו-
עלת מן הטוב שבשתי צורות ההתייש-
בות .נוצרה מזיגה חדשה :מושב־עוב•
דים־שיתופי• המטע — משותף! המפעל
)סוף בעמוד (65
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מעליב  Iדואר  ,1948באל-
—־־־"^ Lבםנדרית של מצ-י
דים,
1־"־
התכוננת
ממשלת אותח מדינת ל"הת-
ערבות פעילת" בארץ ישראל.
הרגשות הערביים הלאומיים עמ-
דו — לפחות מבחינתם של ח-
עתונות והראדיו — בסימן הת-
להטות .אבל משה הפעוט לא
חש כלל ,שארץ־הנילוס מתעתדת
להושיט "יד אחים" למהומות
המתחוללות מעבר לגבול הצפוני
ולגזור כרת על הציונים ,המבק-
שים להגשים את החלטת האו"ם
ולהקים מדינה *הודית בארץ-
ישראל.
אביו של משד .שאול היה סוחר.

אמו — עקרת בית .המשפחה התגו-
ררה ברחוב הקרוי אדוניס ,בשכונד .ש-
בד .חיו אוכלוסין ממוצא שונה — ער-
בים ,יוונים ,ארמנים ויהודים — ובדרך
בלל היו היחסים הבינעדתיים תקינים
בהחלט- .אביו של משה נולד בארץ־
ישראל ,אך יצא ממנה בגיל צעיר .אמו
— ילידת יוון .שניהם הגיעו למצרים
בשנות הארבעים הראשונות .אח ואחות
קשישים ממשה עלו ארצה ,בעליית־
הנועד ,לאחר מלחמת השיחרור ועשו
תקופת־מר ,בקיבוצים .הוא היה צעיר־
המשפחה ,ונשאר בבית עם אחות בו-
גרת ממנו.
כשהוא יושב מולי ,לבוש מדים ,דר-
גות סגן על כתפיו וכנפי צנחן על חז-
הו ,דובר עברית עשירה ,צחה ועיניו
השחורות מפיקות תבונה ,קשה להאמין,
כי בעלותו אדצה־ישראל והוא בן תשע
לא ידע אפילו מלה אחת עברית .אך

זו עובדה ,בשם שעובדה היא ,כי הק-
צין בן ד.־ 25משמש דוגמא חותכת של
כוח־רצון ,המתגבר על כל המיכשו־
לים ,של נקיון־דעת והומור טוב— ,
כקיצור ,דוגמא של אדם צעיר ,שהשי-
חה אתו היא מקור הנאה וגאווה גס למי
שמסב מעברו השני של השולחן.
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האפלה
למצרים,
האפלה
ליהודים

הייתי ילד רגיל ככל הילדים" ,מחייך
"
משד .שאול במבוכה קלה ,כשהוא מת-
אמץ להיזכר ב פרק המצרי" שבחייו,
"
חברים רבים לא היו לי :אמא לא
"ראתה בעין יפה התרועעות עם ילדים
ערבים .היא התחברה עם שכנינו חיוו־
נים ,ודאי בגלל המוצא והשפה .בבית

דיברנו ערבית ויוונית .בבית הספר
למדתי גם צרפתית".
אותו בית־ספר קרוי היה "אגיון"!
בית־ספר יהודי יסודי ,שרוב מוריו יהו-
דים ,ושם עשה משד .שלוש או ארכע
שנים .בבית־ספר זה חילקו את התל־
מידים על פי סדר הצלחתם בלימודיהם,
ומתוך שלושים בני כיתתו תפס מע־ה
את המקום ה־ד.2
זד .מפני שהיו מלמדים שם בכוח
"
הפחד :איזהו מורה טוב ? המפליא את
מכותיו בחניכיו .הייתי תלמיד גרוע
מפני שהייתי שרוי באימת־תמיד ש"
המורה ילקני במקלו על כפות־ידי.
זאת היתד .המנטאליות השלטת שם .היו
מורים שלא חדלו להצליף על כפות־
הידיים עד שגעה התלמיד כבכי .וכך,
כשהיה מורד .עובר לידי ,הייתי מתגו-
נן על־ידי הרמת הידיים .זוכרני ,בש־
באנו ארצה ,ונכנסתי ללמוד בכיתה

מאת משה דור
משה "יא יל * "'!יורשי נמזעיט גאו\ הזאת"...

דל"ת ,חומינר .תמורתי את אחותי בדי
לברר את פשר התופעה המשונה ,שאני
מרים את ידי בהתגוננות כל אימת ש־
היא מתקרבת אלי .כן ,היחס החם ש*
גיליתי כאן ,מצד המודיס ,הפך את דר
קערה על פיה :זה היה ממש ,שוק'
הפוך ,שנתן לי דחיפה כבירה ללימו־
דים".
משה אינו זוכר את אלכסנדריה ב-
גירוד — פעם אחת " עבר שפ המלך
פארוק בראש תהלוכת מפוארת ו נדמח
"
לי שהיא נראתה כמו
תל־אביב" —
אבל יודע הוא ,כי לאביו היו יחסים
מצויינים עם כל תושבי הרחוב ,שבו
עמדה חנותו .מלחמת השיחרור לא
עכרד .את היחסים הללו ,אך במיבצע
סיני — זכור לו — נפל בנד־ של שכ־
גתפ הערביר .במלחמה והיא קיללה את
היהודים קללות נמרצות .אמי עלתה
להרגיע אותה ואני זוכר "
את הפחד ב-
עיניה ,ואת בקשתה להסתגר בבית,ול־
נתק מגע' עם כל החברים הערביים ,מ־
חשודים' ...אני זוכר את ההאפלה ואת
אבי מאזין לראדיו בששמיכה מכסת
אותו לבל ייראה הבהוב אוד כלשהו
בחוץ .אני גפ זוכר את הערבים הצוע-
קים לשמור על ההאפלה ,וכי מצרי שלא
שמר כראוי על חוקיה ,הוזהר ,אך יהודי
שנבשל — הוכה" .ואני זוכר געגועים
לארץ־ישראל עם כל מכתב מהאח ודד
אחות ,שהתקבל דרך .צרפת .אותו זמן
הוחלט לעלות .לאבא קשה היה הדבר,
אך בלחצים משותפים של אמא — ש-
כל משפחתה עלתה לישראל — ושלי
ושל אחותי .נפלה ההכרעה".
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 lyBלדחי דניאל
משה זוכר היטב ,כי אביו העלים
את גילו האמיתי -־ למבוגרים־יותר
לא הניחו השלטונות ,משום מה ,לצאת
את מצרים — ועד היום הוא רשום
בתעודת־הזהות "שלו בגיל נמוך מגי-

לו'' .פעמים אחדות חקרו אותו כדי
לוודא שאיננו משקר ,אבל הוא עמד
יפה כחקירה ,וביולי  1957הפליגה מש*
פחת שאול באניה יוונית מאלכסנדריה
ליוון.
תשעה ימים עשתה המשפחה בבית־
מלון יווני ,ואחר כך הפליגו באניח
אנגלית לישראל .אני זוכר את היום
שבו הגענו לנמל "
היפה .נתנו לנו חלב
לשתות .משם העבירו אותנו ישר לע־
פולה .ואני זוכר כיצד פרצה אמי בבכי
באשר נכנסנו אל הצריף שהוקצה לנו,
שהיה מלא זבובים ,וכדי שנובל אחותי
ואני לישון צריכה היתה אמא לגפנף
כמניפה כדי לסלק את הזבובים .אמא
בכתה כל הזמן ,ומצב־הרוח היה ירוד
ביותר .סוף כל סוף ,היינו בעלי מעמד
כלכלי שונה בתכלית במצרים .וחנה,
אחי ,שעלה ארצה כעשר שניט לפנינו,
סידר לנו דירה ברחוב דניאל בתל־
אביב ,ליד שוק הכרמל .גפ זו היתת
דירת־דלים ,אבל הימים הספורים שע-
שינו בעפולה נראו לנו כסיוט".
כשעקרו לתל־אביב ,נכנס משה .ל־
בית־הספר היסודי השחר" — "היופ
"
מועדון־נוער ,כי 'המיבנה
הוא משמש
שלו כבד אינו מתאים לביתיספר —
ועדיין אני זוכר את ההפגנות נגד ה־
"עיריה ,עוד בהיותי תלמיד ,בגלל המיב•
נד .המט־לנפול והגשמים שמימיהם היו
דולפים פנימה בחורף".
משה הצטיין בלימודיו — כל הציו-
נים שלו היו טוב מאוד" — והוא
עמד בראש "
כיתתו .אבל התנאים הכל-
כליים בבית היו חמורים ביותר ,והי־
שגיו המרשימים בלימודים הושגו על־
אף הקשיים המרובים .אבא היה כבן
ששים כשבאנו ארצה "
— וקיבל עבו־
דת־דחק ,שהכנסתה מועטת ,על־אף גי-
לו .מצבנו החומרי היה בבי־רע .הא-
חים והאחיות לא יכלו לעזור לנו ,ש־
הדי היו מטופלים בבעיותיהם שלהם :ל־
כל אחד מהם יש כיום ארבעה ילדים.
כשגמרתי את חוק־הלימודיפ ב,שחר'
רציתי להמשיך ללמוד בבית־הספר

| "כשהייתי מלמיי ,רציתי לחיווג מורח ,והייתי חייל ,ווגיתי לחיות קצין"...

I

,שבח' -־ הצטיינתי ביחוד במקצועות
הריאליים — ובבית התנהלו ויכוחים
ממושכים .ההורים רצו שאלד לעבוד
כדי לעזור בכלכלת ד&שפחה ,אך אני
התעקשתי וידי היתה ,לבסוף ,על ה-
עליונה".
גם בבית הספר שבח" היה משח
"
שאול תלמיד מצטיין ,אך כל שעה
פנוייה מלימודים הוקדשה לעזרת ה-
בית .במוצאי־שבתותהיד ,עובד בשוק
הסיטוני ,בהרמת ארגזי ירקות ופירות:
עבדתי גם בבניין ,בימי החופש —
"בין השאר בבית ,הרר־דפנה' ־ -וכן
לימדתי עשרות תלמידים פרטיים .לא
בחלתי בשום עבודה שחורה .אולי מ־
שום כך למדתי ערכו של כסף מחו ,ו-
חשיבותה של עבודה מהי .לא היה לי
זמן לתנועות־נועד ,ואף־על־םי-כן ערד
הספקתי להיות מדריך־קליעה בגדנ"ע
אוויר ,וחבר בקלוב־התעופה ,ובמוע־
דון־השייטים ,ומאוחר יותר במועדוך
גוער ביפו.
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הימים —־
אות חל£
ולגמה

"בתחילת הכיתה הששית גהרס הבית
ברחוב דניאל בחלקו .שיכנו אותנו זמ-
נית במלון ברחוב הירקון ,ולאחר מכן
העבירו אותגו ליפו ,שפ אגי מתגורר
עד היום בבית הורי ,ברחוב הגיחון,
בסוף שדרות ירושלים".
כל השנים למד משה בלי שכר לימוד,
הן בגלל מצבם הכלכלי של ההורים
והן משום הצטיינותו בלימודים .כאשר
סיים את שבח" עבר לבית הספר ל-
הנדסאים "ועשה בו שנתיים ,ותשבתי
שזה סוף המסלול שלי מבחינת" הלימו-
דים ,כי המצב הכלכלי לא השתפר כל
הזמן .אני זוכר את האופניים שלי ,שלא
יכלו להעפיל בעלייה אל בית הספד
להנדסאים ,והייתי הולד כיבדת דרך לא
מבוטלת ברגל ,אך חסכתי את דמי־
הנסיעה באוטובוס.

ואילו ע»ייו 8ני מתעתד ללמוד גטמימ"".

"לקראת מלחמת ששת הימים לא רצו
לגייס אותי לצה"ל—זה היה בתום שנת
הלימודים הראשונה" — ועבדתי איפוא
ב,מחלבות חמאוחדות' כאות לבניות ו-
חלב ,וכשהיו אזעקות ,היינו צריכים
לרדת למרתף .בכל אופן ,העבודה שיפ-
רה את המצב החומרי .אבל היתה זו
תקופה קשה בשבילי ,כי המשכנו לל-
מוד אף־על־פי שמחצית הכיתה היתת
במילואים .צריך הייתי ללמוד עד 4
אחה"צ ,להתחיל לעבוד ב־ 9בלילה
עד עלות השחר ,ושוב ללמוד .כר זה
נמשך שבוע ,עד שהופסקו הלימודים
כליל.
אחר־כך היה צורך להכין עבודת*
"
גמר כדי לקבל תעודת הסמכה כהנד-
סאי .זו עבודה הנמשכת שלושה או אר־
בעד .חודשים .ביקשתי דחייה נופפת
מהצבא ,למשך שנה ,ובמרוצתה — עם
שאני מכין את העבודה — שימשתי
מורה למקצועות טכניים בבית־ספרי-
.לשעבר ,כ,שבתי — לשירטוט ולטכנולו-
גיה — שהרי בינתיים גם קיבלתי תעו"
דת מורה מוסמך .באותה תקופה הוריתי
גם ב,עירוני ט' כמדריך בחוג לשירטוט,
ובשעות חערב ,אחרי שלימדתי גפ
תלמיד פרטי ,הייתי משתקע עד הש--
עות הקטנות של הלילה בעבודת־הגמר
שלי .כך,ביליתי' עד לגיוסי לצה"ל".
אני מתבונן בו ,בעלם בעל חיתוד־
הפנים הנקי ,הנחרץ ,שתםסורתו קצרה
ועיניו הכהות מתנוצצות בחיוך .מעלה
אני בדמיוני את תנאי־חייו בימים התש,
ומשער איזה רצון נחוש נדרש כדי לד-
בוק במשימתו למרות כל המיכשולים,
למרות כל הפיתויים לחשליך מאחורי
גוו את עבודת הפרך הזאת ,ששכרה
אינו בצידה לאלתר — ואני מתמלא
רגש של כבוד עמוק כלפיו.
בבית הספר היה קונפליקט רציני.
"
הייתי אז בן  ,20נראיתי כבן  ,18והתל"
מידים כנראה הטילו ספק ביכולת־
ההוראה שלי בגלל מראי הצעיר .אבל
השתלטתי עליהם ,בהחלט ,ועלי לומר,
)הסוף בעמוד (63

יוחנן מירטקי;  o*>»1m wwגעי!

היא דיילת /חזא סטזממ לו10אמ שינייט ז זויא לא גחיח  ,waהוא — 9ו•

מיומו חצ«3י ,חיה  w0tnaוונ9נ&י0
לקמיישרת ,געת מלחמת ששית הימים.

מימים אלה זכורה ליוחנן המלה
פידאין.
במבצע סיגי ,ששט קץ לפעולות
התגמול בהתקפה חזיתית נגד מצריפ
בדרום ,חירגלו הכיתות של יוחנן
ואריאלה ,ירידת מהירה למקלטים.
כאשר הגיעה האוניה המצרית שגת־
פסה ,איברהיפ 8ל אוול" לחופי חי-
פה" ,
היה יוחנן עטוף בשמיכות יושג
על גרם המדרגות בביתו הדו־קומתי
בין הדר המגודיפ לבית השימוש .כאן
חיה" המקום הבטוה ביותר מפגי כדו־
ריפ ופצצות,

בת חמש .משרד החינוך סירב .הוריה
איימו כי יכניסוה למנזר .במקום ?זאת
רשמו אותה לבית ספר דתי אוולינח
דה רוטשילד" בירושלים" .
בבית ד.הפר
לבנות שרד משטר המור ,לדידה על
אריאלה שגודלה בבית חילוני ,וההת*
נגשות בין־אורמוה החיים אילצה את
הוריה להעבירה לבית ספר הילוגי
ארלוזורוב".
"
התנגשות זו בבית פקלי כגר פרנגמ
קודפ־לכן כמדינה כולח .היה זה ברא-
שית  ,1951על רקע משבר החיגוד
הדתי ,מגיש הן־גוריוו את התפפרותו.
זהו המשכר הממשלתי הראשון ביש•
ראל ,הגנפת מפוזרת ומגריזיפ &י
*חירות ראשוגות .עורכו הראשון »י
"מעריב" ר"ד עזריאל קרליבף ,מות8
מאמר ראשי רק לא בחירות ' 1וקובע
"
הוזופעד! שזזפבה מאז לתופעמ•
בו «r.
קכע :שאיו גייר בבחירות ב»רפ
זמן ,שכן כין 3ה וכד88 .א"י והרתייפ
ירגיכי את הקואליציה והממשלה וו•
באה.
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בביתו של יוחנן שוחחו על הנסיגה
מסיני ובדרך־כלל הצטערו על שבן־
"
לאמריקנים" .אך הצער
גודיון ויתר
העמוק בבית מירפקי הוא על מותו
הפתאומי ,אותת שנה ,של האב של-
ימים יגדירו יוחנן כארוע שהשאיר
עליו חותם עמוק ביותר במסלול הייו.
גם היום ,בשיוחגן נשוי ואב לבת וגד
רחוק מאמו בחיפה; ובשאריאלה גו*
מאת בטיסות תבל ומלואה ורחוקה
מאימה שבירושלים ,גס היום קשורים
צברים אלה להוריהם ולמשפחתם ,תו
)המשפחתיות( המאפיין את תרבות
ישראל כולה.
המאורע המשפחתי המתקרב ובא
הוא הבת־מצווה של אריאלה בפברואר
 .1960משפחת סקלי ערבה הגיגת בת*
מצווה לילדים ,חבריה של אריאלה.
לא עשו אז קבלות פנים למבוגרים",
"אומרת אריאלה בנימת ביקורת מוב-
לעת" ,אלא רק חגיגות לילדים" .בגיל
זה מתחילות לפרות האהבות בין יל*
דים לילדות ואריאלה כבר טרודה ב*
בחיר ליבה ,בן כיתתה .עסקים אלח
יטלו חלק גדול מזמגה בתיכון ויסיטוח
מן הלימודים.
בינתייפ ,חפ פטעפ מי  11ואפוויפ
להחשב »ילויפ גדולימ" נשגפ »טש־
ריבי')אוקנוובר  ('58מגדיל אונ תבנית
עמודיו למידותיו היופ.
במלאות בר־מצווה ליוחנן שוגוו
הוא משאר חבריו .שמו מופיע בגליון
הבר־מצווה בין אלה שנולדו ביום שבו
נולד מעריב" .התגאיתי מאד" ,נזכר
"
יוחנן".

לימים תהיה זו גם החווייה הפולי*
טית של אריאלה ויוחנן לכשיגיעו לגיל
זכות הבחירה .בינתיים נזכרים הם
בשנות החמישים שקדמו למבצע סיבי.
הם עדיין ילדים בכיתות הראשונות
של בית הספר היסודי .בדירתה של
אריאלה ,לא רחוק מן החומה כירוש־
לים ,ניקבו כדורים חורים בקיר .כפי
שנעטפה בשמיכות והונחה באמבטיה
בהיותה פעוטה ,כך עתה הוכנסה לאר-
גז המתכת של כלי המיטה מחשש
לפגיעת הכדורים .אביו של יוחנן,
שנסע לעתים קרובות לבאר־שבע ול־
אילת ,גהג לחגור אקדח לפני נסיעתו.
וילדות של ...צנע ג מאו»י«גי ביצת־
לוי :גשלח יוחגן ליונית להביא 3יציפ.
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חלמת" ™שה!
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באשר יוחנן חגג אוז הבר־טווווז
שלו התקרב מעריב" לתפתנוז המאח
וכאשר "
יגיע לגיל  25בבר הכפיל
אלף
"מעריב* את תפוצתו.
הבר־מצוומ מזכירה ליוחנן את זיק־
תו ליהדות .את ההפטרה )פרשת
?

יוחנן מירסקי ,שטודנס

?

זכור"( לומד הוא אצל שוחט שהוסמך
"על־ידי הרב ,סבו של יוחנן שניםפה
בשואה בפולין .הזיקה ליהדות והשואה
ברוכים בחוויותיו של יוחנן .בערך
באותו זמן שנהוגה הבר־מצווה שלו,
נתפס אייכמן ונשפט בירושלים .באותו
זמן שבו ההל להקשיב ,כמבין בטעמי
המקרא ,לפרקי הזנות ברדיו ,היה מש־
מט אייכמן לדידו ענין אישי .רוב
בגי משפחתי ניםפו בשואה .פעפ "
הלמ־
תי שמישהו התנקש באייכמן .אולי
מפני שרציתי בכך".
גם לאריאלה היתד .זו פגישה ראשו-
נה עט השואה ,אף שמשפחתה הגיעה
מהוגגריה )אך הוריה לא היו במחנה
ריכוז( .הברה של אמה אף העידה
במשפט ורק אז התחלתי לתפוס מה
קרה "
בשואח ,וחמתי שאני חלק מזה".
בפעם הראשונה בחייהם נתקלים הפ
בהבחנה — עדיין בלי לנסח זאת כך
— של יהודי" ו ישראלי" .ההתעור-
היהודית "
רות "
במלחמת ששת הימיפ
תהיה לימים הוכחה בשבילם כי האב־
הגה אינה רלוואנטית .אבל משפט
אייכמן עורר את הלבטים הרדומיט
שהיו פעפ בנוער בין יהדות לישרא-
ליות ושיכנע אותו כי יש תחושת
גורל משותפת .שטות היא להבתין
"
לישראליות" ,קובע עתה
בין יהדות
יוהנן מירסקי,, .אני הוא מה שאני".
אריאלה ,הדיילת־היוצאת־תכופות־
לחו"ל ,מנסחת־כך את הרגשתה :ב•
שאני בארץ אני יהודיה .כשאני "
בחוץ־
לארץ אני ישראלית".

 mהגיבור " !mrp

בשנה שבין הבת־מצווה של אריא־
לה לבר־מצווה של יוחנן סוערת ה־
מדינה בשל הפרשה" .אבל עובדה
מאלפת היא "
שהתרחשויות אלה בפו־
ליטיקה הישראלית ,שחותמה של ה־
פרשה" מוטבע עליה עד היום" ,ורה
לרוחם ואינה נתפסת בראשם .בעת
הראיון הממושך עט יוחנן ואריאלה
נתבקשתי — בעת הפסקת הקפה —
להסביר להם מה זאת בעצם הפר־
"
ובן־גוריון זכו־
שה" .מלבד השם לבון
רה ליוחגן הקריקטורה של דוש המר־
אה את בן־גוריון מנתץ את הפסל של
עצמו.
מעריב" התייצב אי נגד כן־גוריון
"
במסע העתונאי־ציכורי הונקיף ביותר
בתולדות העתון .הענין העקרוני —
שטירת הדמוקרטיה — הביאו לעימות
העתוו עפ ראש ממשלה שמבחינה
)פוף כעמוד (61
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שבח לאל /הערפל
ז לא שיבש את לוח
"
שעיקרו ל ח ז ו ר ליש-
זמניה
ראל .בתנועה זריזה מחדירת
אצבעותיה בשיער האסוף תחת
כובע הדיילת הכתום בצבע הת-
פוז ופרעה אותו לאחור" .בן
אני טבעית יותר' אמיתית יו-
תר" /הכשירה עצמה לשיחה כ-
שידיה משוכלות בחיקה ועמית)
הגדולות בוחנות את עמיתה ה-
מיועד לשיחה יוחנן מירסקי.
ליוחנן קל חיה להיפנות מעיסוקיו
כסטודנט לרפואת שיניים .המורים
בפקולטה שובתים — מאותות התקו-
פה — ועתותיו בידיו.
כאשר נולדו ,ב־ 15בפברואר 1948
— אריאלה סקלי בבית־חחולימ בתר"
בחיפד .ויוחנן מירסקי בבית "
החולים
מולדה" בחיפה — היה זד .זמן קצר
"לפני שנולדה חמדינה.
ב מעדיב" ,שנולד גפ הוא כאור !,יום
"
כרהוכ צ'לנוכ כתל־אכיכ ,לא הודיעו על
הולדתם במודעות של שני אינטש על
שני טורים• מה נדהמו השניים בהתברר
להם כי זכרונפ האישי ,הפרטי ,שכינפ•
לבין־עצמס — ,גפ זה המרועגן למענם
היופ — אינו אלא חלק מחוויות הכלל,
המשפחה ,המכרים ,השכנים ,החכרה,
המדינה.

אך ,בעצם ,קורותיהם של אריאלה
םקלי — ,צעירח תמירה עם פנים ארו-
כות — ושל יוחנן מירסקי — צעיר
רם־קומה שבלורית צונחת על מצחו,
צולע מעט בשל פציעתו בשרות ב־
צה"ל ־— אינם מתחילים בהולדתם,
שכן יודעים הם ,בספרם על הוריהם,
שדור קדם לדור .הנוער ,כתב מרטין
בובר ,אוהב לצייר בנפשו כאילו העו-
לם מתחיל היום ,באילו העולם פותח
בו .אמנם מצא בובר במשפט קדום
זח של הנוער גם דבר יפה ופורה:
כדי שיוכל הנוער לפעול דבד־מח
דרושה לו העזה .אבל גם להיטות
ההתחלה צריכת לינוק מן הדורות ה-
קודמים .קורותיהם של שני הצעירים
משלבים שתי תכונות אלה.

 $נבו היוזח מלחמה
ביום שנולדו אריאלה ויוחנן ככר
ז/יתח מלחמה .ביוב הראשון לצאתו
יאור חיו רוב בותרות עמודו הראשון
של "מעריב" עפוקות *חודעות מלחמ־
מיומ :בגבול לגנון •וצצו עשרות
»תיפ ושני גשריפ בשורה של פעולות
#ושין ן חיילי וולגיון מתקיפו תחבו־
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רח י יהודית בהיפה ; אש נכדה על
קמת שמואל ורחכיה; נהדף נפיון
התפרצות של פורעי אכו־כביר..

אריאלה שקלי ,דיילת על רקע מגדל
דוד  " :בארץ אני יהודיה ,ואילו באשר
אני יוצאת לחו"ל ,אגי ישראלית"...

כל מה שזכור ליוחנן הוא כי בשל
היריות של הערבים בוואדי רושמיה
נאלצה המשפחה לעקור 'לזמן מה מן
העיר חיפה לאיזור המפרץ ,כדי שאביו
לא יהיה יום־יום בסכנת רצח .כעבור
זמן קצר חזרה חמשפחה לגור ברחוב
צפרירים על הכרמל .משפחתה של
אריאלה סקלי עוקרת לירושלים.
זכרון עמום ראשון ,המדשדש בחו-
סר בטחון בראשה של אריאלה סקלי,
הם לילות השינה שבילתה באמבטיה.
כאשר שרקו היריות בקרית בנימין
ליד חיפה ,עטפו את אריאלה בשמי־
כות וחניחוה באמבטיה שדמתה לערי-
סה משוריינת .אלה היו ימי מלחמת
השחרור שקיבלו את פניהם של התי-
נוקות שנולדו אז ,ומאז גדלו בין
המלחמות.

w

עוד מאז ,אולי מאוחר .יותר ,בדוניב
דולפים במעברות .ואמנם כעבור שנ-
תיים ,המעברות עדיין על תילן ,וב־
בית־הספר הריאלי בחיפה נאספו אפו־
דות ובגדים חמים למען העולים במב־
?צע כסות לחורף" .אריאלה ,בלי דעת
למח ",חילקה את ? הכריכים שהביאה
לגן ,עם ילדים אחרים .הגננת אינה
זכורה אצלה לטוב ,משום שלקחה את
שקית האוכל שלה כדי להלק את
תוכנה לילדים אחרים.
מעריב" התלבט אז כין תיאור הצל
"
לתיאור האור .חייבים אנו למהוה
ביקורת ,כתב קדליכד על התלגטור.
העתון באותם ימים ,אך אין חייניפ
אנו להמאיס את ההייס .הצנע פוגע
 .גם בקיצוב הנייר ,ו" מעריב" מקצין
משפר עמודיו כימי הול מארבעה ל*
שניים וביום שיעי לשישה .תפוצתו
שהחלה ב־ 28אלף בממוצע בימי הול
) 82אלף בימי שישי( ועלתה ל־(3
אלף בימי הול כ־ 55) 1951אלף ביצי
שישי( ירדה כ־ 1952ל־ 39אלף כימי
חול )ו־ 50אלף בימי שישי( .אכל
מכאן ואילך תעלה התפוצה בהדרגה
שנה־שנה .בבית מידפקי קוראים «ז
מעריב" כל ימות השבוע .בכית מקלי
"
קוראים עתץ בהונגרית כימי הול
ו מעריב" כימי שישי .כמלאות המש
"
שנים לעתון מחטט "מעריב" בטפ•:
מירשם התושבים ומוצא את ילודי
 15בפברואר .1948

הילד שבר ביצה

לעתים משתאות הבריות ליופיו
ולחוםנו של חנוער בארץ וההסבר
המוצע הוא ,בין היתר ,תזונה משובחת
יותר מזו שניתנה לדור הקודם .אך
אפילו יוחנן מירסקי ואריאלה סקלי
זוכרים מח היה ערכה של ביצה ושל
חבילת חמאה בימי הצנע .צער ניבט
מעיניה של אמו של יוחנן ,כאשד
הילד בן השלוש שבר ביצה .מאותו
יום כבר לא נשלח להביא את הביצים
הקצובות מן הצרכניה .התלושים ל-
מנות עומדים חיים לנגד עיניחם.
אריאלה ,בהיותה פעוטה ,סברה כי
מקום חאיחסון לבשר ולחמאה הוא
מתחת למיטה ,שכן כך עשתה סבתה,
שמצאה מקום זה ראוי למחבוא סמוי
מעיניים זרות .אביו של יוחנן ,שהיה
אותו זמן בבריסל בענייני עסקים,
קיבל מכתב דחוף מאשתו הקובלת
כי קשה לחסתדר עם דג מלוח ולכן
אל נא ישכח את הנקניק שטרם הגיע.
"לא הרגשתי רעב" ,נזכרת עתה
אריאלה ,אבל אני זוכרת היטב כי
סוכר" ,
שמן ,ביצים ובשר חולקו ב-
מנות".
בבית מירסקי על הכרמל כבר ניצבו
באותם ימים כיריים של גאז ,חידוש
מהפכני במטבח הישראלי ,שרק .כע-
בור שנים רבות יתאזרח במטבחה של
עקרת הבית הישראלית הממוצעת.
מטבח אופייני יותר לאותם ימים היה
בבית סקלי :שם בישלו על פרימוס
ויצאו כל יומיים לגרור גוש קרח
לארגז הקרה מן העגלה שעברה ברחוב
מלווה בצלצול פעמון ובקריאות "קרח,
קרה!"
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אלא שיוחנן ואריאלה רק מתחילימ
קרוא וכתוב .את אריאלה ביקשו הו־
ריה לרשום לבית ספר עוד בהיותה
ילדות של ...יריות :מחשש 8ן תיגגע
מיריות ,הושכבת אריאלה באמבטיה•

צנע ,צנע

אלה ימים קשים למדינה .גלי העלית
מראשוגיפ שוטפים את הארץ ויוחנן
»ירסקי הקטן מאמין היום כי הוא זוכר

במס 01למנזר -
,
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אריאלה סקלי /דיילת

»ית ל חדר" ולגית־הכגםת ומשם
מביתה" .ילדיפ בני גילי שיחקו גפ
גמשחקיפ שוגיפ ?— ילדיפ לחוד ו-
ילדות לחוד .שיחקנו כגולות ,בחמש
אבנים ,בתופסת ,במחבואים ,וגפ ב-
הפגנות .זה היה בהשפעת ההפגנות
נגד גיוס בנות ותילול־שבת והקמת
הבריכה .שכוגת בתי־ואדשח גובלת
פ כיכר השבת" ,שם נערכו ההפגנות
"
הגדולות של החרדים .במשחקים אלה
צעקגו עליהם
חלכגו גגד השוטרים.
י
נאצים" והם חיכו אותנו כביכול.
" בילדותי היתה לי סימפאטיה ל-
שוטרים .השוטר היה בעיני ממש גי-
בור; אדם בעל כוח שצריך לפחד
מפניו .גם חסיד גור ,עם ה םפודיק"
"
מכנסיו המופ-
על ראשו ועט שולי
שלים לתוך הגרביים ,נראה בעיני
מעין קוזאק הזק וגיבור המטיל פחד.
אולי היתד ,לי .סימפאטיה למשטרה
בגלל מעשה שהיה :יום אחד מצאתי
כמד ,כדורים ליד פח האשפה .הלכתי
מיד למשטרה ומסרתי אותם .בתור
סרס ערכו בשבילי טיול מיוחד ב-
עיר בתוך מכונית משטרה .זה ך.יה
דבר גדול בשבילי.
בגיל שבע עברתי לתלמוד תורה
עץ־חיים" וסיימתי בגיל שבע־עשדה.
"שם עוצבתי כיהודי חרר .שם הש-
רישו בי חרדה מפני הטא ועוון.
בכיתה היינו כשלושים ילדים .כולם
עם פיאות ,בלי בלורית ,עם ארבע
כנפות בחוץ .כולם לבשו אז מכ-
נסיים קצרים וגרביים ארוכות חומות
— לא שחורות; רק "נטורי קרתא"
שחורות .אנחנו לא
לבשו גרביים
היינו נטורי קרתא".
רק "בגיל  16—15לבשנו מכנםייפ
ארוכים .למדנו בתלמוד־תורח מבוקר
ועד ־ ערב .בחורף הוסיפו שעת־לימד
דים .החופשה היתה קצרה ־־־ פעמיים
בשנח :שבועיים בחודש גיסן ,בתוך
זה שבוע־של־פסח ,ושבועיים בחודש
תשרי ,בתוך זח שבוע־של־סובות.
בכל ראש־חודש ובימי חנוכה למדו
חצי יום .למדתי גמרא ,שולחן־ערוך
וכתיבה .כל יום — שעח אחת כתי-
בת .זר .כלל דקדוק ,סגנון ,ניקוד
וחשבון .ב עץ חיים" קניתי ידיעות
בסיסיות "
בתלמוד .למדנו גם תנ"ך
כמה פעמים בשבוע ,בשעה האחרונה
של יוס־הלימודים חארוך .למדנו תנ"ך
עם ניגון מיוחד ,שערב לי מאוד.

גמדיגמ מחוץ למדינה
אחרי שעות הלימוד בתלמוד־תורח
המשכתי שעה — כרשות ולא כהובח
— בישיבמ־המתמידיפ כבתי אונגרן.
שם ערכו בחינות ונתנו פרסים .ערכ-
נו גם טיוליפ .ביקרנו בבתייחרושת
שונים .פעם נסענו גם בסירה -.היינו
בעכו :לא ביקרנו בקיבוצים? ובמו-
שבים.
בעצם ,גם אז ,כאשר גדלתי ,לא
חייתי במדינה ,אלא במסגרת הסגורה
שלנו .ידעתי מת זח יוט־עצמאוח,
ובשנת העשור ראיתי את המיצעד
הצבאי שהיה מעניין מאוד ,אבל לא
הטביעו בי רגש שזו המדינה שלי
ווה הצבא של המדיגה שלי.
ב עץ־חיים" לא אומרים תפילת־
חלל" ביום־העצמאות ולא מגיפים דגל.
בין חילדים היו גם כאלד .שקרעו
דגלים .אני לא הייתי בין החוגגים,
לא הייתי בין המניפיס דגלים ולא
הייתי בין הקורעים את הדגלים .זה
לא היה יום חג אצלי .אבל להזיק
ולקרוע — זד ,לא .ועד היום זה
לא חג בשבילי.

גפ *בפר חג"ד לא חוגגים ולא
חוגגיפ .מתביישים להניף דגל ביום־
העצמאות .מי שעושה זאת — יכול
לצפות שיקבל "מנה" .בוודאי שלא
אומריפ הלל .בתסילת־שחרית אומ־
ריפ גפ תחנון ,כרגיל .שלא תהיה
טעות :אני לא "נטורי קרתא" .גם
"עץ־היים" זה לא מוסד של "נטורי
קרתא" .זה מוסד לא־ציוני ,אבל לא
אנטי־ציוני.
בתקופת לימודי ב עץ חיים" לא
חיו לי חברים ומכרים" בני גילי שלא
היו דחייט .החברה שלי כולה היתח
הדדית .כשגדלתי השתתפתי בהפגנות
חרדיות ובאחת מהן זכיתי ל" טבילת־
מים" ראשונה מידי המשטרה.

 '?Sp*?. ,לעומוו ז^גנוונ
• הוויכוחים י הראשונים עט :הילוגייס
היץ לי געת שבאתי לבדיקות רפו־
8יות בלשכת הגיוס .גס בחורי־ישיבת
חייביט בבדיקות אלה .או ,בתור,
שמעתי בראשונח על אורח־החיים
שלום דב בהן )ראשון משמאל( עט נ אחיו יחועאל וגחוט,
*חיותט געייט ג"חוו" של הצעירים החילוניים בגי גילי.
אצלם העיקר זה קולנוע ועולם-
החומר .הסברתי להפ אורה־החייש
שלי .שאלתי אותם :מי חי יותר טוב
ולמי יש יותר סיפוק ? הם הסבירו
לי ,שחפ מתענגים מתר .אמדתי
לחפ :אתפ מתענגים ייתר — ללי
יש יותר סיפוק.
עברתי את הבדיקות הרפואיות,
אבל לא חלכתי לצבא .אחד שלומד
לא צריך ללכת לצבא .בזח הוא
שומר על עם ישראל .וצריך לשמור
על עם ישראל .אין לי שום רגש נחיתות
כלפי מי שמשרת בצר ".ל .כשאנחנו
נוסעים למחנות צה"ל ועורכים שט
ערבי־חב"ד — אנחנו מרגישים עצ-
כיצד מרקדין :ש5וט דב בהן עם אביי )מימין( ד' אברהפ־צכי ,בעת חתמת! מנו אפילו קצת עליונים ,מכבדים
אותנו ולנו יש מה לתת להם.
מי שאינו תלמיד־ישיבה ומשרת
עזר כנגדו :ש.ד .בהן עמ רעייתו חמורה ,נחמה לבית 'זסובר ז'לדט חון
בעה''ל בזמן מלחמה — עושה דבר
טוב .רק בזמן מלחמה .אלה שנפלו
במלחמה הפ קדושים .המ ־נפלו על
קידוש השם .בוודאי הם נכנםים לגן־
עדן .בכל המשפחה שלנו יש אחד
ששירת בצבא — דודי .כל השאר
— לומדי־תורה.
אני חב"דניק ובנו של חב"דניק.
אבי ,ר' אברהם צבי שליט"א ,ראש
מתיבתא ב כולל"־ אברכים בכפר
— "
הוא עצמו גר בירושלים
חב"ד
־ למד בצעירותו בישיבת תורתאז הצטרף "
לחב"ד.
אמת" חחב"דית.
אני כבר נולדתי חסיד חב"ד .ביל-
דותי ידעתי ,שלקראת הימים־המראיפ
ולקראת יום־ההולדת שלי צריכים
לכתוב מכתב אל הרבי שליט"א ו-
לבקש את ברכתו .בלשון החסידית
נקרא מכתב זח־ פ"ך )-פדיון נפש(.
מגיל תשע "אני כותב ־ מדי שנח
לרבי פעמיים בקביעות .ביום שבו
כותבים לרבי הולכים לטבול במקווה.
אני מכין עצמי באותו יום הכנה
רוחנית לקראת כתיבת המכתב .אני
כותב בשעה מוקדמת בבוקר ,כפי
שהורגלתי בילדות .וכאשר יושבים
וכותבים מכתב לרבי — אין מפסי-
קים באמצע .בהיותי ילד ביקשתי ב-
מכתבי מהרבי :שאהיה בריא ,ש-
אהיה ירא־שמיים ושאצליח בלימודי.
בכל מכתב צייגתי ,שאהיה חיל —
)סוף בעמוד (59

»>1י^צ»לות )|'16|WWti

[ןן&\ i6 M M

slilfC

w»i' > Lr'i v-A

[ I
ksa Us

\t~J L-J
H

r

\\1 ^ ' r41
 fL34י י
eJi—J \—iLJ
 ^ t—1 LaiLJן

 nתcipfSneiinra
 NN 1rוV Iי 1־r

U Li U£]k_y

מאת לוי יצחק
הירושלמי
•ן ! ,
?? ?» באתי לעולם /ב־
עזרת חשם ,באור
Dl'il
ליום ו' אדי א'
*fSU 0
 <«*?«rmyתש"ח בבית חחו־
*
 £* !&'£.לים " היסה" שעל
י י ' ?'"? ?* הי חצופים .באו-
תם הימים היו יולדות נשא-
רות בבית חולים עד חברית,
אבל בגלל המצב המיוחד ששדי
אז תחזירו את אמי חביתת
גיוס השלישי או היגיעי אחי
תליית .אמי חיתה מן האחיו-
צות /אולי האחיונח' שיליח
ג"תישח" שעל חר־תצופים .כך
שאגי אולי חילי האחרון ש-
גולי שם.
הורי גרו אז בשכונת שערי־חסד
יחד עפ הסבתא ,שהיא בתו של ה-
צדיק ר' דוד בהר"ן )בן ר' נחום(
וייספיש .אבי עלח לחר־הצופים כדי
להביא אותנו הביתה .קשה היח למ-
צוא רכב בשבילנו .לבסוף מצאו רכב
.משוריין והעבירו אותנו .אמי מס־
פרת ,שבמשוריין עמדו סביבנו אנשי
הגנה" עפ סטנים במצב הכן .ב"
"משורית לא היה מספיק מקום בשביל
כולם .לכן ביקשו מאבי שיעבור ל־
אוטו אחר .זה היד .אוטו שהוביל
 .מתים והרוגימ .אבי אמר" :הדבר
אפוד עלי כיוון שאגי כהן".
לא עבדו דקות אחדות ואותו מ-
שורית עפ ההרוגים נפגע קשה בפג-
ויפ .בסוף גדחקגו כולגו וגםעני יהד
העירה .בעזרת משט מגעגו בשלום.
הברית שלי גערכח בשבוגת שצרי-
הסד .גדמה לי ,שהסנדק שלי היח
הרג יעקב משה חרל''מ .נקראתי
שלוט דג )כהן( ,אך קוראים לי »
דובה.

_,

שלוט דב »הו ,המזוקן יחממוש•
»ןף ,היושב בייט בנחלת חר חב"ד
גקויית מלאכי ולומד שט תורה
ב"כולל" ,הוא גו משפחה ירושלמית
הדדית מאוד• אבותיי — מראשוני
היישוב• מצד אמו שייך הוא למש-
פחת פרושים )מתנגדים( ומצד אביו
— חמש&חת חיא חסידית .הוא,
באביו ,דבק בחסידות חב"ד .גס
אשתו ,גחמה לבית כחו־ססובר ,ילי•
דת ירושלים ובוגרת סמינר " בית
יעקב" ,הצטרפה מאי גשואיה ל-
תנועת חסידי לובאגיץ' ,ומלמדת
חסידות בבית־הספר המקומי של
רשת חב"ד.
בל עולמט של גגי משטחת כהו
 ושלום־דג בכללט — בתוך שעריחשבונות ,תחילח שכונת שערייחסד
)הסמוכה לרחכיה( ,ולאחר־מכן שכו-
נת בתי-וארשה )חסמובה למאה־
שעריט( .חעולט התיצוו — וחוק
ובמו זו לחט .אפילו פשהט מקיי־
טיט מצוות הכ"ד ופרצת" — ח-
"
יציאח חיא לשם חזרה אל תק-
ז' חאמימ9 .ל  rmשייד'נ שלזט־דב
*ל הנעשה געולט החיצון ־־־ מתוך
סיפורים ששמע הוא יודע .גט על
מקום לידתו — חויהצופימ ־־
שמע סיפוריט הרבה ,בעיקר מפי
הוריו.

כשגדלתי קצת שמעתי הרבה סי-
פורים על הר־הצופימ .עקבתי אחר
השיירות שעלו להר־חצופים בפיקוח
משקיפי או"מ• היה לי קשר נפשי
מיוחד למקופ הזה .כמד .פעמים ,ב-
שנות ילדותי ,הלכתי למעבר־מנדל•
גאופ וראיתי איך יוצאווז משם ה־
שיירות להר־הצי'פיס .לא פעפ נת-
עוררה בלבי איזו־ קנאה ,שהם עולים
^ור־הצופיפ ואני לא זכיתי לעלות
»מנןפ .השבתי חרבה על הר־הצופים.
נשהלכתי עפ אבי בשלוש־רגליפ ל־
מיין הטאלירי — ואהר-כך להצר
גרצלאב שליד מאה-שעריפ — בדי
לראות משם ןזת חריהבית — ול-
גערנו .דאינו דק את כיפת מסגד

עומאד וכיפת מסגד אל־אקצה -־
אמר לי אבא :בין שגי המסגדיפ
מצוי הר־הכית .הוא גה הצביע על
הר־הצופים.

היו גם נשים
ההיסטוריה של חר־חצופיט "3
מדכי תרבות ומדע מאי  ,19ZJכאשר
חהלו שם הלימודים באוניברסיטת
העברית ,אמה ידועה לו• לעומת
זאת שמע מפי אביו ואמו על ני-
תוקו של חר־הצופים מירושלים ח*
נצורה בתקופת מלחמת־חשחווי.
אלמלא הניתוק — עשוי חיח ההר
להכריע גורל ירושלים העתיקה ל-
טובת ישראל במלחמת־תש"ה .חדרן
מהו־חצופיט לירושלים עוברת שכד
גית ערביות ,ושכינת שיח' *יראה
במיוחד שימשח מדכי לפעילותן של
הכמפיזת חעיביית o»0»> .לאחו
לידתו של שלים־דב כחן חזפעלי
שני מוקשיט חשמלייט בזיד להו-
חצופיט .בייט שהוכנס שלוט־דב ל-
בריתו של אברהם אבינו ניטש ערב
על חו־חצופיט ,שנמשד שממה ש-
עות ,אבל היוט שלפני הברית חיח
אחד הימיט חשחיייט שידעת יוד
שליט .שתי מגוגיות־תופת התפוצצו
ברחוב בףיהודח וגרמו הרג וחוס
וגי ממדים.

התקופה שנולדתי היחח קשה מאוד
לאנשי ירושלים .בדירת סבתי ב-
שמנת שערייחסד — דירה בת שני
חדרים קטנים -־ הצטופפו שתי מש-
פחות ,בםך־הכל עשר נפשות .אבי
למד .אז בישיבת מאה־שערים .שכרו
היה מועט .הסבתא  . ,בעלת חנות
מכולת ,עמדה  .בחמת ,אבל כמעט
לא היה מד .למכור .כל הייה הת-
קיימה רק מיגיע כפיה .בירושלים
הנצורה הטרו אפילו מיצדכימ חיו-

י
ניים .היה קשה .העיר הופגזה ללא
הרף ,בימים ובלילות .גפ בשכונת
שערי־חסד נפלו פגזים ונהרגו אנשיפ.
היו גם נסים .יש נסים בעולמנו.
אחי הבכור ,ר' אשר ,הלומד בישיבות
מאה־שעריפ ו תורת אמת" ,ניצל
בגס ממש• ד.זא "היה אז בן המש זהעי.
יצא לחצר ופגז עבר מעל לראשו.
כמה סנטימטרים.
כמח חברים ,בני גילי ,נתייתמו
"
בגיל רך ולא הכירו את אבותיחפ
או אמותיהם .אחד מחברי סיפר לי,
כיצד נהרג אביו .בבוקר אמר לבני
המשפחה ,כי לבו מנבא לו שיפיל
קורבן .לכן פחד לצאת מפתח הבית.
אבל כשפסקה חחפגזה יצא את »*
בית כדי להשיג חלב -־ ופגז פגע
בו בדרכו .זו היתר .תקופה איומה
מבחינת הקרבנות .אבל זו היתח גם
תקופה של גסים גדולים.
סיפרו לי ,שכל ירושלים עמדה על
המשמר בימים ההם — עם פחים.
נשק לא היה .אנשי ירושלים הקישו
על הפחים כדי לחפחיד בכך את
הערבים .אני מניח ,שהפיפודיפ האלה
מוגזמים ,אבל אין ספקי שלא היה
מספיק נשק ,וגם הפהיפ מילאו ת»־
קיד...
שמעתי הרבה על ח הגגה" ,אצ"ל
ולח"י .היה לי דוד "
שלחם בשורות
אחד הארגוניפ האלח ,אבל רוב גגי
המשפחה לא היו בארגונים אלה .מט
ישבו ולמדו תורה.

משחק "שוטרים
וגאצים''
בהיותי בן שנתיים עברה משמחתמ
לבתי־ וארשה .שט התחלתי ללמוי
ב חדר" של ד' מרדכי בריליאנט.
"
חייתי רק במסגרת השכונה -־ »ח*

הימים ואז אני לקחתי אותו לכותל.
אני זוכר שהוא? אמר לי אז שכאן,
על יד חכותל ,הוא מרגיש שאלוחים
יותר קרוב משהיה בבית־הכנסת 2־
מארוקו"".
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שלום בוסקילתז "הקו הירוק" ביו ישואל חיאשמה לישראל השניה עוד לא נמחק

 m%בעולה כהן
*י•—־——־ שום שלט "עצור,
גבול לפניך!" לא
Cl'il
»0ה גדרבנו מתל
j gjj n
! •™"mrאגי 3לעיירת ת־
 ^J^^dעזלזם אופקים"
—־־ 1שבג^ב" ,אבל כש-
י
ישבתי למולו של שלום גוסקילח
יאיתי את חקו חייוק" החוצה
גין ישיאל" חיאשונת לשניה,
מתפתל מתעקל ומותיר את
שלום בושקילה מחוץ לתחום.
שלום בוסקילד ,שנולד ב־ 15בפב-
רואר  1948עלה לישראל מקזא־
בלנקה עוד ב־ ,1963אבל הוא עוד
לא כל כד הגיע אליה.
שלום מסקילה נולד בשנה שבד.
נולדה המדינה ,אבל — איפה אני
ואיפה המדינה" — אומר "לי עכשיו
שלום מסקילה ,בנעימה שיש בה יותר
יאוש מאשר מרירות — אני סח
"
והמדינה שם".
לא ,לא כך תתחילה השיחה ביני
לבין שלום בוסקילח ,בן ח־ 25בביתו
שבאופקים .השיחה התחילה דווקא ב־
אווירה ' אידילית מאד.
לאחר שחופתע מבואנו :זאת בטח
"
חאתות הצעירה שלי ,סידרה' אותי
זשלחה לעתיז מתי נולדתי ...אחזתי
היא ה מלומדת' של המשפחה והיא
"
קוראת עתונים .אני לא ...אז איד
גפ
יכולתי לדעת שהעתון הוא בגיל שלי
והמדינה היא בגיל שלי ונולדו מתי
שאני נולדתי ז"
ואחרי האפתעה והכנסת האורחים
מיפה והשאלות הראשונות שלגו ,באו
התשובות .זו אחד זו ,בלי שום מאמץ
גלל ,כמעט אוטומטית:
בטח טוב ,בטח שטוב לי פה באופ-
"
 .ayהכל גפדד .געיות ז אין לי
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מה להתלונן ...העבודה ז בסדר גמור.
בטח שהמדינה' מתייחמת אלי בסדר,
לא מרגיש שום חבדל בין בן־אדפ
לבן־אדמ ".עובדים ,חולבים לסרט
בערב ,מבלים טוב עם חחבד'ה והח-
רים לישון ...לא ,אין מה להתלוגן".

*ומל!! לא wum
'! 0הולדת"

שלום מסקילה יושב מולנו במבט
בולש וחשתי משהו כמו־ לא תופפ
מה זה כל כך חשוב לאנשים זריפ
שהוא ,שלום מסקילה ,הוא בן ,15
עד שטרחו לבוא לחגוג אתו את ה-
מאורע; כל שנה הוא יודע שהוא
גדול בשנה ,אבל מי זוכר בדיוק מתי
הוא נולד —
אצלנו בכלל לא חוגגים יום חול-
"
דת" — הוא.אומר לנו ומציג לפגיגו
את אמו הנכנסת עכשיו לחדר ושוא-
לת :מה קורה פה?
כששלום מסביר לח למה באנו —
קשה לא לשמוע בקולו את געימת
הגיחוך לרעיון שהמדינה עושה לעצ-
מה יום הולדת .אבל אם יש כאלת
שאין לחם בעיות אחרות והס באו
הנה לשמוע מחמאות על מדיגח יש-
ראל ,אז שלום מסקילה משתף פעולח
ומוכן גם חוא — זח לא עולה כלום
— לתת למדינת מתגר ".ליום חולד"
"
תה:
"מדיגת ישראל חיא בסדר גמור"
— הוא חוזר ואומר בהדגשה — וגפ
אמא שלי אומרת לי להגיד לכם" ש-
מדינת ישראל זד .טוב מאד ושכל
החיים שלה בקזאבלנקה רצתה לבוא
למדינת ישראל ...גם אבא שלי —
תיכף הוא יחזור מבית־הכנסת — כל
הזמן מתפלל שיחיה טוב לעם ישראל.
כל חחיים שלו הוא רק מתפלל .קודפ
בבית־הכנסת במארוקו ,עכשיו פח,
כשבאנו לפני  10שנים רצה להתפלא
ליד הכותל ,אבל הכותל עוד לא j m
אז חוא חיכה עד שחיתה מלחמת ששת

כך זה חיח רק בחתחלח .בחתחלת
השיחה לא חיו אלא מחמאות ובר-
בות בלבד ,רק שכמו אצל שלום־
עליכם ,ה עיקר שכחתי" ,ובו פירוט
"
המדווים והאנחות ,כל החליים
כל
והצרות ,כנר היה מחכח לנו מעבר
לפינה".
שום מעבר לא היה אצל שלופ
*וסקילה בין ה בטח שטוב לי פה"
לגין ה בטה "
שרע לי" ן גם לא בקולו ן
וק "
הבעת עיניו מיתה עכשיו משתו
חופשית יותר ומתגרה ,באומרת :מת ו
אתט מתענייגיט ברצינות לשאול"אותי
 mשלומי ז — אז גבקשהו השט־
&ו" ז
חייתי בן  15כשעליתי לארץ ,ובטמ
"
ששמחתי .הלא מיופ שנפתחו לי העי-
«ייפ ידעתי שיש לנוארץ ישראל זש•
?זבלאנקה זה לא המולדת שלנו ,אבל
 mו שם אף אחד לא העליב אותנו.
שפ חיו לי הרבה חברים ,גפ ערבים,
והיה לנו טוב ,שפ אף פעפ החבריפ
שלי לא היו נגדי .עד שבאה המדיני
ובל מיני יהודים ממארוקו עלו ליש-
ראל .אז הערבים היו גגדגו ,כי חפ
אמרו שרק בגוף שלנו אנחנו פה אבל
גלב שלגו אנחנו בישראל ...ואז הת־
היל להיות לנו וע .תשאלי את אמא
שלי איוה צרות היו לגו בגלל שרצינו

לעלות למדיגה ...גט אמא שלי אומרת
?
לי שאגיד לך שהיה לגו טוב במאמקו
כל השניפ .העדביפ היו מאד טובים
אלינו ואנחנו היהודים היינו ה,מלכים'
שם .בי אנחנו עם השכל שלנו סידרנו
את הערבים .לא כמו פה שאמא שלי
צריכה לעבוד קשה ואני ,מהמשכורת
שלי ,אני צריך לעזור להורים שלי.
וגם בכלל לא הרגשנו אפליית מהער-
בים ,לא כמו פח ,שאנחנו מרגיעים
אפלייה מהיחודיט.

«T30 a N9llMN
"אגי מארוקגי ,אבל תאמיני ל' ,אם
תשאלי איתי מה זה יהודי מארוקני
אני לא יזדע ,דק יודע שזד .אחד
שנולד במארוקו .אבל בשביל שאני
אתבייש שאני מארוקני או בשביל
שאגי אתגאה שאני מארוקני — בש-
ביל זה אני צריך לדעת כל מיני דב-
רים על ההיסטוריה של המארוקניפ
ואני לא יודע .יק מאחדים אני שומע
שאפשר להתגאות3 ,י במארוקו היו
הרבה רבנימ גדולים ואפשר להתבייש
גי פח קוראיפ למארוקניפ ,מארוקאי
םכין' ".בטח ששמעתי את הביטוי
,מארוקאי סביד ,גטה שבמארוקו היינו
מוכרהיפ להתגונן מפני הערבים שהיו
שולפים סכין על 3ל דבר .אני זוכר
עוד כשהייתי קטן ,וילד ערבי חיח
ניגש אלי ודורש שאני אתן לו כסף,
ואט לא היה לי היה שולף סכין ,אז
גם אני חייתי ,עוד כילד ,הולך עם
סכין תחת המעיל שלי להתגונן ,אבל
אןן פעם לא יצא לי להשתמש בזה...
אבל הנה אבא שלי חזר עכשיו מבית־
הבנפת אני אשאל אותו :אבא ,אתה
שמעת את" הביטוי ,מארוקאי סכין' ו...

אבא שלי אומר שהוא לא מבין מה
אני שואל ,הוא אומר שמלבד הסכין
שהשתמש.בה לחתוך את עור הסוליות
כשביל .להכין סנדלים — אבא .שלי
היה סנדלר במארוקו — לא מכיר סכין
אחרת .הוא אומר לי שאגיד לך שהוא
כל יום בבית־הכנםת מתפלל בשביל
מדיגת ישראל ושחוא שמח שהוא יזכה
למות בארץ ישראל...

* 7mלא ,7m'mm
 nw B3מיישן" "...
תביטי ,בטח שאבא שלי לא מר-
"
גיש את האפלייה כי כל החיים שלו
פה הם בבית־הכגםת ואלוהים בטח
שלא מפלה .זד' דק אנשים מפליט.
הנה תראי ,הזכרתי לד את אחותי.
היא בת  '1aחיום והיא היתה בת 9
בערך כשעלינו לישראל ,אז לה היה
מזל ללכת לבית־ספר וללמוד ,והיא
גמרה תיכון.והיתד ,התלמידה הכי טו-
בה; יש לה.ראש כזה שהיתה עוזרת
לתלמידות אחרות ,אבל עכשיו כש-
ר^תה ללכת .להירשם כסמינר לגננות,
את כל האחרות  .קיבלו ואותה לא,
ואמרו לה, :את ,לא מתאימה כי את
רגישה '...את יכולה להסביר לי מה
זאת אומרת, .רגישה' ? שיגידו לה ב-
פירוש שהיא מארוקנית ...בטח שה-
אשכנזים יותר מלומדים ,כי יש לחם

נה ,שאהד שבא רק היום מגרוזיה יש
לו הכל ואנחנו כשבאנו לא קיבלגו
מה שהוא מקבל .למה שלא ייצאו לי
העיניים מקנאה ? מה זה — לא אפ־
לייהז את אומרת שכשאנחנו הגענו
לארץ אז למדינה לא היה לתת ועכשיו
יש לה יותר — אז אם עכשיו יש לה
יותר אן למה שלא תתן לנו ? קודם
כל לנו ז אם יש תור — שיהיה תור.
העולים מרוסיה יכולים גם כן קצת
לסבול פה כמה שנים כמונו .עד שיהיה
למדינה לתת להם.
אני לא חבר בפנתרים השחורים,
אני" לא טיפוס שמחפש צרות ,אבל אם
מדברים על חצדק אן בטח שיש אפ-
ליה ...את יודעת מתי לא הרגשתי
אפליה במדינה? במלחמה .אני שמה
מאד שהיתה מלחמת ששת הימים ,כי
היא הביאה יותר אחדות ביגיגו .כשיש
מלחמה כל אחד אוהב אותך ,אתה
מארוקני או אשכנוי — חכל אותו
דבר ,כל אחד מחבק אותך ,כל אחד
רואה אותך שאתה רק יהודי — אבל
ימהו רק המלחמה גגמרת ־ -אני
עוד פעם .מארוקני והוא אשכגזי ,כאי-
לו .עכשיו אנחנו כבר לא יהודים .אז.
תגידי ,לי  jזה 'צדק שתהיה אחדות
רק במלחמה ? כשהייתי שלוש שנים'
בצבא ,המפקדים התיחםו אלי אותו
דבר כמו  .לכל האחדים ־ -אם היו.
עושים אפליה גם בצבא ,מדינת ישראל

לא היתד .מתקיימת אפילו יום אחד —
אבל רק פשטתי את המדים עוד פעפ
אני מארוקני .י ־
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להט, :מגיע לו לפני ,הוא גל החייט
שלו הלם על ישראל ,נכון ,הוא לא
רואה טוב ,אבל הוא לא צריך לראות
את ישראל בעיניים שלו כי הוא ראמ
אותה כל חחיים שלו בלב' .אז בסוף
תסכימו ונתנו לנו ניירות ובלילח אחד
לקחו אותנו מחשכונח שלנו לדירה
בשכונה קרובח לנמל ואת כל חכסף
לאוניה שילמו בשבילנו — כל הכבוד
— ופה נתנו לגו דירה של שני חדרים
באופקים וגם נותגים לגו כל חודש
םעד ^מהמדינה ...רק מה ,רק לא נותנים
לגו את ההרגשה' שאנחנו אותו דבר
כמו כולם.

STn!FI n'!BEWlSTOw
'  .שול&גוו? " T31איה"
"את המדיגה ,אפשר להגיד ,אני
פוגש כשאנו מקבלים את קיצבת ה-
סעד ,כשאני מקבל צו מילואים ופעם
בשנה בחגיגות יום העצמאות .אבל
ככה ,כל יום — איפה אני ואיפה ה־
מדינה! אני יפה והיא שם ...אני מבין
שיש לה בעיות משלה והיא לא יכולה
לחשוב עלי ,אבל גם לי יש בעיות
משלי" .רגע אחד ,לפני שתלכי ,אבא
שלי אומר שהוא רוצה להגיד לך
משהו .אבא שלי רוצה להגיד לך ש-

שלום עמ אביו  Jהוא אומר שהוא מתפלל למען מדיגת ישראל ושמח שייבה למות בה.

אמא בוסקילה ; שיחדה עוגיט ,בשביל גייוות לעליח

רק ילד אחד או שניים ; אם גם לנו
היה רק ילד אחד — גם הוא יכול
חיח לחיות פרופסור .תגידי לי ,אט יש
אשכנזי םגן־אלוף ,י — הוא גולד עם
הדרגות שלו מהרחם של האמא שלו ז
לא ,הלא למד .אז שיתנו גם ' לגו
ללמוד.
"לי לא היה מזל כמו לאחותי כי
הייתי יותר גדול ממגד .כשעליגו ויצא־
תי ישר לעבודה ...נכון ,נכון ,הכל
את צודקת כשאת אומרת שאני לא
צריך לשכות את כל מה שהמדינה
כן עשתה בשבילנו ,ואפילו את צודקת
כשאת אומרת שאפילו אם אני לא
הספקתי ללמוד אז הנה בגלל המדינה
אחותי כבר כן גמרה פה תיכון ובגלל
המדינה אולי גם הבן שלי מחר יבול
לחיות סגן־אלוף .הכל את צודקת,
הלא בשביל זה אנחנו שמתים תמיד
ביום חעצמאות ,וגם עכשיו ,בעצמאות
ד.־ 25של המדינה ,בטח שאני ארקוד
בחגיגות ,אבל אם המדינה באמת קשח
לח ,כמו שכל אחד אומר ,והיא טובלת
— למד .שכולם לא יסבלו אותו ה-
דבר ז אגי לא מכחיש שיש לי מזל
שזכיתי לעלות לארץ .אבל את לא
תכחישי שאין ־לי מזל שהורי נולדו
במארוקו .אם היו נולדים ברוסיה אז
היתד .לנו היוט מכונית וטלוויזיה...
אז תגידי לי אפ זה בסדר מצד המדי-

בבוקר ואותו דבר .אין ומן להשו8
אט אגי נמצא בישראל או גמארוקו.
לפעמיפ אני חושב שאגי עוד י גמא•
רוקו...
אם אני יודע מה היה בארץ לפני
"
קום המדינה? נדמה לי שהערבים,
והיהודים והתורכים נלחמו ביחד באנ-
גלים ,אבל אני לא בטוח .מנין שאדע ?
אני רק יודע שבמארוקו המדינה חיתח
בשבילי כמו חלום שמאוד רציתי לע-
לות לישראל ...אני זוכר איך אנחנו
הילדים חייגו מזכירים את מדינת יש-
ראל בלחש־בלחש; בקול רם אסור
היה לדבר על  .עלייה לישראל .את
בטח יודעת שהמלך של מאדוקו לא
חירשת ליהודים לעלות ,אבל אנחנו
הילדימ ידעגז שבלילות ,בדיוק בחצות
הלילה ,מדינת ישראל חיתח מתגנבת
לבתים של יהודים בקזאבלנקה ,מש־
פיעד ,עליהם לעלות לישראל ,מבריחה
אותם את חגבול או ,אחר־כך ,כש-
המלך היה יותר  .טוב אלינו ,עוזרת
להם בגניבה .לסדר את הניירות ולע*
לות .אני זוכר ,כילד; שהיו מגיעות
לאוזני שמועות שבחור "ובחורה" מישי
ראל היו ?דופקים גלילות .יעל:
בתים-של".
יהוךימ וכשהיו שואלים ,מי ,שם' י? י היו
עונים, :ציונים' ,ואז :היו פותחים להם
את הדלת ואת הלב ומקבלים אותם
יפה ,ואז הבחור והבחורה היו כל
הלילה משפיעים על חמשפחה שתשלח

.
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,,רק מה ? האמת היא שאני כמעט
לא נתקל בבעיה הזו של האפליה ,כי
אני "נמצא כל הזמן ' יפה באופקים עם
החבריה שלי .אין לי חברים צברים,
פה בכלל אין צברים ,אז פה כולם
אותו דבר .אבל רק כשאני יוצא מ-
אופקים ,אפילו רק לבאד־שבע ,רק
כשאני צריך  .לעמוד באיזשהו תור עם
אשכנזים אני רואה איך להם יש פרו-
טקציה .בתל־אביב יש מקומות שאני
בכלל מרגיש כמו שני עמים ,אבל מי
מגיע בכלל לתל־אביב ? אני עובד
קשה ,בבית הרושת לאריגה ,פעם ב-
משמרת בוקר ,פעם במשמרת ערב,
הוזר מת מעייפות הביתה ,הולך לי-
שון ,קם ,לא יודע מה לעשות אבל
עושה בדיוק מד .שעשיתי אתמול. ,זאת
אומרת הולך לחבר'ה .אם יש סרט
טוב הולכים לסרט אם לא — הורגים
את הזמן בדיסקוטק אם בכלל נשאר
כסף — כי ממשכורת של  500לירות
אני מצלית בקושי לגמור את החודש;
וזהו .משעמפ .הוזריפ לישון וקמים

את הילדים שלה לישראל .את הזקנים
לא רצו ,דק את הצעירים,.ולמחרת —
אני זוכר —איך פתאום בכל מיני
משפחות היו הילדים  .נעלמים וכולנו
ידענו שחם עלו לישראל .־
כשאני שאלתי את ?אמי ? למה • לא
"
באים גם לבית שלנו. ,היא אמרה• לי
שפעם באו ושהיו מוכנים לקחת את
חאחיות המבוגרות שלי לישראל אבל
היא לא הסכימה ואמרה, :בנות זה
לא בנים ,בנות אני לא שולחת לבד
מן הבית ,והבן היחיד שלי הוא עוד
ילד קטן .אני מסכימת שתקחו את
כולנו' .אבל הם לא הסכימו .לפעמים
חיו באים אנשים ציוניים ומבטיחיט
שיבואו לקחת למחרת את כולנו ,ואמא
היתד .מכינה את הכל ,אבל אף פעם
לא באו .אז אמא ניסתה הרבה פעמים
לשחד ערבים כדי שיסדרו לנו ניירות,
אבל חערבים תמיד לקחו את חכסף
וניירות לא נתנו ,ואסור היה אפילו
לעשות לחט משפט שיחזירו את ה-
כסף .אני זוכר שאמא היתד ,תמיד
יושבת ובובה .עד שיום אחד כבד לא
יכולתי לסבול את הבכיות שלה ואת
התפילות של אבי שרוצה למות רק
בישראל ושמעתי שיש איזה ,וילה'
מחוץ לעיר ,ששם יושבים הציונים
ומחליטים מי יעלח .לקחתי את אבי
אתי וחלבתי לשם .חציוניט אמרו לי

תגידי • תודה רבד ,למדינת ישראל ש-
הביאה .אותו לארץ ושהוא יכול למות
פח ...אבא שלי כבר זקן ,את רואה,
וכמעט שלא רואה ,ולא איכפת לו
מהחיים רק מהמוות .אבל אני רק בן
 25ורק מתחיל לחיות ואני העיניים
שלי רואות מה הולך ...אבא שלי אומר
שלא אגיד לד משהו רע על המדינה
— אבל  .האם אני אמרתי לך משהו
רע על המדינה ? להיפר ,אני שמה
שהיא בת  ,25רק שתהיה שלמה ו־

בריאה".
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שום שלט עצוך ,גבול לפניך ן"
לא עמד בדרכנו" מעיירת העולים אופ-
קים שבנגב לתל־אביב .אבל כששבתי
בדמיוני והשבתי על שלום מסקילה
הרגשתי ש הקו הירוק" החוצה בין
"
השניה לראשונה ,מתפתל ו-
ישראל
מתעקל ומותיר אותי מחת לתחום.
דק.שעכשיו עבר הקו הזה לא מחוצה
לי אלא בתוכי ,וחתך ופצע וכאב והיה
בעיני מסוכן לא פחות מזה ד.קז ה-
"
ישראל הישנה
ירוק" שחצה בין אדמת
.לחדשה .לא ידעתי עכשיו תפילה
טובה יותר להוליה זה של המדינה
מזו שאיחל לה שלוט מסקילה :שרק
תהיה שלמה ,שרק תהיה בריאה.
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במחנה המגורשים גקטרישין :צגי

צולד במהגת  wחודשיים עלה ארצח

צגי ליד סטי"ל בשרבורג :אחר כן פילסו הספינות דון בחשאי לחופי ישיא*

עברית .לא הבנתי מילה .זד .הרגיז
אותי .הסתכלתי על השפתיים וניסיתי
לתהות על פירוש ההברות הגרוניות
האלה .הפגישה עם העברית היתד.
נמו.עם ההמסין .אבל לעברית ,ד.ת־
דגלתי.
מד .שהפליא אותי היה לבושם של
"
האנשים .זה היה קלץ .בארץ כולפ
הלכו חשופים .לי כילדה ,נראה הדבר
מוזר .חתרגלתי לראות תמיד את
האנשים רכוסים עד סנטרם .החופש,
לא רק בלבוש ,אלא בדיבורם של
האנשים ,ביהטם הבלתי־אמצעי זד.
לזה ,שיכר אותי .אני חושבת שצריך
אדם לחיות במקום ' אחר כדי להעריך
אוחח חופשיות ספונטאנית של ה־
ישראלים".

השיעןר הראשון
מעולם לא עדה עיי דעתו של צבי
ודי כי הוא עולה יהדש .צבי תמיד
ראה את עצמו יליד הארץ ,בן חי-
פה .קפריסין היתה מקדה מוזר .כאשר
החל הוא ללמוד אנגלית' ,נתקלה בו
גילו ,מנוחה רייכ־ .1בקשיי לימוד
העברית.
"הייתי התלמידה הכי טובה במת־
מטיקה .בפולין רדתה הרמה גבוהה
יותר .שמחתי שאני יכולתי לעזור
לתלמידים .ראיתי בזה כרטיס־כגיםח
לחברת בני כיתתי ,כיתה " הי .אבל,
כמובן ,התקשיתי בעברית .ביקשתי
מחברה.אחת ליתעזור לי .היא אמרה
לי, :את יודעה ,שבארץ מקובל שאם
ניתנים עזרה ,מקבלים בעד זה כסף?'

לא .לא ידעתי .רק נעלבתי .הרגשתי
:פעם הראשונה איך כל הנםיונות
שלי להתקבל ,להיות אחת מהחבר'ה,
נהדפים .והייתי אז רק בת אחת-עש־
רה.
" בפגישותי עם עולים חדשים ,צעי־
רים ,נוכחתי לא פעם שהם התביישו
להודות שאינם ילידי הארץ .הם
ביקשו להיטמע בין .הצברים על־ידי
שאיבדו את הייחוד שלהם ,בעצם ,את
זכרונותיהם .רוב אלח שהגיעו לארץ
בני עשר ומטח פשוט הסתירו את
ארץ מוצאם".
אני לא יודעת מדוע ,אולי פחדו
"
שלא יהיו שייכים לחבריה *
ככל שאגי זוכרת את עצמי ,אף
"
פעם לא הציק לי הדבר .לחיפך .חיי-
תי גאה במוצאי .באותה תקופה לא
חיה מקובל לנסוע לחוץ־לארץ ,ואני
הייתי היחידה בכתה שראתה כמעט
את כל אירופה .אף .פעם לא סבלתי
מזה שלא הייתי ילידת הארץ .נכון,
רוב החברים שלי היו  .מקרב העולים
החדשים ,אבל זה נוצר בעיקר בגלל
סיבות אובייקטיביות של .שפד.".

מת> חדל אדם
להיות זר
כמד ,זמן נדרש לעולה חדש להפ-
סיק להוש את עצמו זד ? צבי מעולם
לא .התלבט בזה .מנוחה מעריכה זאת
בשלוש שנים .שלוש שנים עברי
עד שהפסקתי "
להרגיש עצמי' זרה .עד
שחשה־ את עצמי הלק של הארץ ,של
צעירים בגי גילי ,של העברית.

צבי פדי" :תגיד לי ,אין אופל להגיע פעט לדירה ו"

"וזה לא בא פתאום .אדמ לא
*ומר ברגע .מםויים, :די ,מעכשיו אני
לא עולה חדש ,מעכשיו אני אזרח
:מו כולם .זה תהליך איטי ,ייום־יומי.
אבל בא רגע מםויים שבו אתה
זופס את עצמך מגיב לא כזר הבא
?:רחוק ,אלא כבגי גילך המקומיים.
אתה חושב כמותם וצוחק כמותם.
אתה אחד מחם .באותו רגע חדלת
;1היות זר.
אני חושבת ,ששלוש שנים עברו
עד" שנתגבשה בי תחושח זו .אם כי
נם היום ,כאשר צברים ,מדברים על
צולים חדשים בזלזול ,אינני חושבת
כמותם .אני יודעת היטב ,שתפישת'
על העולים החדשים ,על יסוריהם,
כאה מאותם ימים  .שנאבקתי על
התאקלמות בארץ .שום צבר יליד
הארץ לא יוכל להבין זאת ,אפילו
תפעל מערכת ההסברה הטובה ביותו
לשכנעו.

פג»שה בפאריס
שניחם מסיימים אי .בית־חספר ה-
מיכון .צבי בחיפח ומנוחח ברמת־גן.
צניהם בוחרים בלימודים טכניים .צבי
חשמלאות ,מנוחה טכנאית־מעבדה.
הם מתגייסים לצבא באותו פרק
ומן .פנישותיה של 'מנוחה עם הצבא
היו ראשית כלי' עם המדים )"נראיתי
במו פיל במדי הטירונות"( .אחר-כד
כאד ,הפגישה עם היחידה הצבאית
עזבח שירתח :חצבא זח הזדמנות
נהדרת לחכיד "אנשים .ואני רציתי
להכיר".

צבי עלר .על סיפון אה"י  .יפו"
כטכנאי חשמל" .בהפלגה" הראשונה
מול חופי תל־אביב תפסה אותנו סע-
רה .יצאתי לסיפון וראיתי גלים
ענקיים .הקאתי את הנשמה .חצרות
מתחילות כאשר אין לך כבר מת
'להקיא .כמעט עפתי מן הסיפון .אבל
אם אתה לא? מכיר את הים בסערת
אתה לא לומד לאהוב אותו .אני אהב-
תי את הים ,ולמדתי לאהוב את ה-
סערות .אחר־כך עברתי לשרת על
ספינות טורפדו ומשם נשלחתי לנמל
שרבור בצרפת להביא את הספינות
שנתפרסמו בספינות שרבור.
לפני יציאתי נתבקשתי לעברת
את"שמי .אבא .כעס נורא .אני בן.יחיד
והוא דאה בזה פגיעה במסורת ה-
משפחה .בדרך לשרבור קיבלתי שי-
עור קצר בציוגות .זה היה ביום
הראשון לשהותנו בפאריס .הסתובבנו
שישה חבר'ח ישראלים .לקחנו מונית
למגדל אייפל .הנהג אמר  15פראנק.
הפטרתי בעברית, :השתגענו ? בש-
ביל חצי־מחיר נלך ברגל' .אז הנהג
תסתובב ואמר בעברית צחה, :בוא
הנה ,בחור ,מד .אתה חושב ,שכאן
חיפה' ?
' כן .הוא היח ישראלי שירד ב־
"
 .1949ראה את עצמו כפריסאי מוש־
למ ,צרפתי לכל דבר .ואף על פי כן
סיפר לנו בגאווה ,שבנו בישראל,
ומשרת בצנחנים .הוא לא יכול להם•
תיר את הגאווה בקולו .שוחחנו אתו
)טוף בעמוד.(55.

"
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ממחת גת ארגמ? אולמה גביתת
8ווילגה ,לא הרחק מבית חגגסת מעתיע.

מטח ח יייכל נ "שליש שגימ עברי »מ? שחדלתי להרגיש >ג»מי זרה באחי"".
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» .בי פרי גזלי ב*15
בפברואר ,לפני 2$
שנח ,גקפייסין.

 "-"IgLSחוריו' ילידי מיל-

 ^J •*"•*.נח טולשלו משערי
^ L-,.....,.?-הארץ על ידי הב-ריטים אל אי האתבת ,שנחפף
3אות& ימים של שים המדינה
למחנח־חסגר ענקי למעפילים.
לישראל עלה והוא בן חודשיים

גלגי.

מנוחה רייכל ,נולדה ב־ 15בפברו-
אר ,לפני  25שנה ,בווילנה ,ליד בית
הכנסת הגדול .לפני  14שנה עלתה
לישראל ,התאקלמה ,ועתה היא רואה
עצמה צברית לכל דבר,

רחוב ?וריגו 5
מנוהה היא טכנאית־מעכדה בכית
התשת לתרופות .כאשר הסבתי עמה
— בת יחידה — בדירת הוריה הקט־
 mברמת־גן ,ערכה עמי מסע אל
זנרוגות הילדות שלה .אל בית ה•
ננסת הגדול של וילנה .למרות ש-
כמו חבוי בין "
בתים ,תמיד
הוא חיה
ראיתי אותו מתנשא גמל ואדיר .מ-
עזרת הנשים ,מלמעלה ,יכולת להש-
קין* על המתפלליפ עטופי הטליתות.
אגי זוכרת איך פעפ ,הייתי אז בת
"
שש ,צעקה לי ילדח אחת ,ז'ידובם־
קהי m .היה כיגוי גגאי ליהודים.

* !»»»» f j[slלילות)^ע<3»7

לרגע החוורתי ואחר כך סיננתי לאט
? לאט, :את יודעת שבלי היהודים לא
היה לכס שוט דבר ,אפילו לא המשיח
שלמי?.
עכשיו קשה ?ליי להבין מניין רכש-
תי את הגאווה היהודית שלי .אני
למדתי בבית־םפר של גויים ,בשפה
הרוסית .הכל מסביב דחה את היה-
דות ,התנגד לח .ואף על פי כן חשתי,
אולי בתת-ההכרה ,משהו בגאווה.
אגי זוכרת את הפסה בווילנה.
אני" זוכרת את ראש השנח ואת חצי־
פיה האין־סופית לקבל ,שנות טובות'
מקרובי  .משפחה .אתה צריך להבין.
נולדתי בווילנה .ככל ילדה ראיתי ב-
עיר מגורי את מולדתי .ואף על פי
בן ,גראה שכבר בילדותי חשתי מין
שניות ,שאמנם לא תמיד יכולתי
לחביו אותה ,ודאי לא בילדה קטנה.
חייתי רוסיח ויהודיה .לא ,בסדר
"
הפוך :יהודיה ואחר־כך רוסיה ,בע-
צם ,הייתי יהודיה בין רוסים .זד.
מדוייק יותר .אולי כאן זה נשמע טב-
עי ,אבל כל ילד גאה בעיר מולדתו
ורואה את עצמו חלק שלח ,אני
חושבת ,שכבד מיום שעמדתי על דע-
תי ראיתי עצמי חלי .של ישראל.
זאת מהפכה עצומה בנפשה של יל-
דה ,שנולדה ברחוב טריבי  .5ב-
וילנה".

א» האהבה
צבי פרי חיה פעמיים בקפריסין.
•עם ראשונה כאשר נולד במחנה
המעפילימ המגורשיט .מאותה תקופה
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אין לו זכרונות .אמו מספרת .כי היא
היה הבן־זכר היחיד שנולד בבית־
חתולים של מחנה הפליטים .כל שאר
הנשים ששכבו שם ,ילדו בנות .ה-
מוהל התאונן .על כך מרוח.
פעם שניה ביקר בקפריסין על ס-
פון אונייתו אח"י היפה".
בבית חוריו" בחיפה ,הנשקף אל ה-
נמל ,הוא נזכר :הגענו לקפריסין
לתדלוק .לא עלינו "על החוף .הסתכל-
תי בסקרנות באי שבו נולדתי .חשב-
תי :פעם צריך לבוא במיוחד .לעלות
ולראות את המקום הזה .זאת תהיה
פגישה מעניינת עם מקום הולדתי".
? דומה כי צבי פרי )פרידמן :הוא
עיברת את שמו בצאתו עם קבוצת
אנשי חיל-היט לנמל שרבור ,להביא
את ספינות הטילים( .נולד על הים.
כרת ברית עם היט .זכרונותיו הרא-
שונים קשורים אל החוף ,אל הצדפים,
אל אוניות הצופרות בנמל .מפליגית
למרחקים ,מסעירות את הדמיון,
מעניין יהיה לבדוק מדוע רוב בני
"
תיפק הולכים לחיל־הים בעוד שבני
תל-אביב ,שהים קרוב להם באותה
מידת לא חשים עצמם כימאים .אולי
הסיבה היא באוניות הגדולות המפ-
ליגות לרחבי תבל מחיפה .א*יית
המשלהבות דמיונו של ילד" .אימר
צבי.
"אני זוכר ,שבבית־הספר שאיו
אותי איפה נולדתי .אמרתי שבקפרי-
סין• ,צחקו ממני .איש לא ידע איפה
זה .אבל אחד־כך .כשהגענו לטולוז
בצרפת ,בדרד לשרבור .שאל אותנו
פקיד הקבלה כמלון מניין אנחנו.

אמדנו שמישראל .הוא תמה . :איפה
זה ,ליד קפריסין" ז

העיר מרחוק
כאשר שיחק צבי בתול בחוף חי-
פה ,נפגשה מנוחה בראשונה עם עיי
זו.
,.עזבנו את רוסיה בשנת ר? 195
להורי היתה אז הזדמנות לצאת
לפול? במסגרת איחוד משפחות .זאת
החזה הדרך לישראל .ידענו זאת
שנתיים אחר־כך .בעשר בבוקר .ערב
שבועות ,ראיתי מנגד את חוף חיפה.
כל הלילה לא ישנתי .מה אגיד ייד.
היתד .לי מחלת ים .אני זוכרת את
הרגע שראיתי את היפה ,את הבתים
הלבנים ,את המפרץ ,את ההר הגוייש.
הייתי אז בת אחת־עשרה,
תבין ,ארץ־ישראל תמיד היתד•
"
בשבילי מציאות ודמיון .כילדה שמע-
תי עליה ,חלמתי עליה .אבל הלוט
חוא דבר אחד והמציאות אחרת .ב-
פעם הראשונה ראיתי את היפה י-
תשבתי :.איזו עיר יפה .הדבר השני
שאני זוכרת ,היה חמסין .הוא קידם
את פנינו בפתה הנמל .אני ויכריז
שהסבירו לגו את? פירוש חמלה .אבל
עם החמסין עצמו לא השלמתי עד
היזם".
ואז באה הפגישה עם הנוף
האנושי .ההרגשה הראשונה היתד-
תמהון .אני" זוכרת ששאלתי את אמא:
.מה ,כולם ,כל אלה שהולכים לפנינו
ואחרינו הם יהודים' ? החרגשח חש־
ניה היתה מבוכה .מלם חלבו ודיניו
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את חדשי צמיחתה הראשונים ,לא
ערב לאזניה של רחל הקטנה ,ולאזגי
חבריה לחדר התינוקות — ילדיו ה-
בכורים של קיבוץ המעפיל .ורחל היתח
מתייפחת ,כאמור ,ומגיבה בצריחות,
כל אימת שטילטלוה בבהלה ממיטתה
והניחוה על הריצפה.

מהמשק השתרע פרדס ערבי .הערבים
החלו צולפים מתוך הפרדס .לאור ה-
יום לא העז איש מאנשי המשק להו-
ציא את ראשו מהתעלות ,אך בערב
יצא שומר השדות; ,אליעזר שומרון,
אל .הפרדס הסמוך ,ונפגש בו בההבא
עם ידידו הערבי ,ששימש מקור לא־
אכזב של מידע על חנעשח במחנה
י
האויב .ערב אחד יעץ הערבי לאליעזר
עצת־ידיד :למלט את  :נפשו מהמקום
במהירות האפשרית" .קאוקג'י" — כך
סיפר המודיע — חביא תותחים ו-
"
משוריינים ,ובעוד ימים ספורים יגאה
כאן הדם עד לברכיים של הגמל"".
אכן ,הערביים התחילו יוצאים ל-
התקפות של ממש ,טומנים מוקשים
בשדות ובדרכים ,ויום אחד הפתיעו
את המגינים יבאש מכונות־יריה מתוך
מטע הבננות של המשק .אותה שעה
חחלה הסתערות על חנקודד ,מתוך
הפרדס.
היינו מוקפים" — סיפר המא"ז •
"
— אך .היד .לנו קשר אלחוט עם
"
מפקד ה,הגנה' במחנה  ,21והוא החיש
לנו תגבורת .לאחר שנהדפה ההתק-
פה הערבית ,הופיע מטוס פייפר והצ־
נידו לנו פתק ובו מילות ־עידוד .פתק
זעיר זח נתן לנו באמת הרבה"...

תוך חיי־תופת אלה בעמדה המרוח-
קת והמנותקת ,לא־ איבדו אנשי המע-
פיל את חוש ההומור שלהם .הם ההלו
נוקטים נסיונות עצמיים ' של לוחמה
פסיכולוגית .הציבו אל מול הכפר קא־
קון הסוואה של משוריין אדיר עשוי
עץ וניצב על כלונסאות; בפינח אח-
רת הציבו דחלילי־חיילים רובצים על"
מכונות־יריה ,כביכול .אך המצור הת-
הדק והלך .במדהק של מאה מטר

שלושה
"נפוליונצ'יקים" י

מ*13נ« וווו דוול
לחדרו?
אך כשהחמיר המצב ,והםבגה גברה
והלכה ,שוב גויים -המשוריין מתוצרת־
בית להעכיר באישון־לילה את רחל
ואת חבריח לחדר התינוקות בחררה,
שם מצאו חפעוטות מקלט ,עד לשח-
י תרו של המשק מטבעה־החנק.
מעמדת־התצפיח שעל המגדל ,יכלו
מגיני המעפיל לראות את התגבורות
הזורמות לקאקון מטול־כרם ומכפרי
השומרון השכנים .הללו היו באים
מוויינים ומשתפים עצמם ב"מלןזמת־
הקודש"  :יורים על הנקודה היהודית
המבודדת .מקיבוץ המעפיל .ניתן היח
לראות את ערביי קאקון שודדים את
הרכבות ,שהובילו מטעני מזון מנמל
חיפה ליפו .ליד "קאקון היתה תחנת
רכבת.

המצב בגיזרה נעשה מסוכן פי כמד.
כאשר את מקומם של הבלתי־סדירים
תפס בקאקון הצבא העיראקי .העירא־
קים בנו עמדות על הגגות ,הציבו
בהן סוללות של מכונות יריה ,וריססו
כל סנטימטר משטח הנקודה .ביריות

"*"

אלה נפצע פצעי־מוות יעקב ליינדהיימ,
עולה מאנגליה .עתה פונתה מהמשק
כל האוכלוםיד .חבלתי־לוחמת ' ,נותרו
במקום דק הברות שקיימו את הקשר
בין העמדות .העמדה הקדמית ביותר
של העירקים — שהיתה ידועה בשם
בית־העיראקים" — לא היתד .מרוח-
"
קת מן המשק הנצור אלא כ־600—500
מטר בלבד.
ביום  6ביוני  ,1948ימים מעטים
לפגי ההפוגה הראשונה ,שוחרר קיבוץ
חמעסיל מטבעת־חחנק .בצפון התחי-
י
לה חחסתערות על ג'גין ,ואילו בחזית
ו!מרכז עלו אנשי חטיבת אלכםגדרוני
על .הכפר קאקון ,כשלב ראשון.במסע
על טול־כרם .אנשי המעפיל נדרשו
להצית מבעוד יום את הקוצים לצידי י
הדרך ,כדי • שהעשן יסתיר מעיני ה-
אויב את שלושת ה גאפוליונצ'יקים",
"
שבאו ליטול חלק בהתקפה.
כבר למחרת חגג קיבוץ המעפיל את •
חג שיחרורו ,ורחל נוי הוחזרה הביתה
ממקום גלותה- ,בעוד עשן הירי מכסח.
את שמי המקום.
אכן ,טוב להיזכר ככל •אלד .עתה,
במחיצתה של רהל נוי ,בת העשרים־
וחמש ,כשאנו יושבים בחדר המשפהה,
ומבעד לחלון נראית  .הפיטמה המת־
נשאת במישור ,ובפסגחה 'חורבות מע-
טות ששרת מהכפר .קאקון.
רהל שוב  -אינה -זוכרת את מטחי
היריות .אני זוכרת" ,סיפרה . ,שהיינו
"
"
הולכים לטייל לחורבות 'של קאקון,
ליקטנו שם פרחים יפים"...
בפתחי הדירות ,בקיבוץ המעפיל,
פורחות עתה הםיגליות ומפיצות את
ניתוחן .סמוך למבני־המשק ,מוקף
צמחיה וקוצים ,אחה מגלה את ה־
"
משוריין הנוראי" ,שהרים באותם ימים

קשים את המוראל .י עתה הוא מוטל
כגרוטד • ,,ואורחים הולכים לראותו,
כמו היה הטאנק של דגניה.

גם רחל משחקו!
כדורונף
רחל עברה את שלבי התפתחותה
וגידולה ככל ילדי המשק .למדח בבית
הספר היסודי ,ולאחר מכן במוסד ה-
חינוכי המשותף להמעסיל ולקיבוץ
עין־החורש .מלחמת ששת הימים
תפסה" אותה ,כשהיא משרתת בצבא.
"
היתד ,מדריכה .בבסיס של 'הגדנ"ע,
הגדג"עים הוחזרו הביתה ואילו היא
והמדריכים האחרים עסקו בהכנת
רשתות הסוואה.
כתום שמתה הצבאי ,עשתה שלוש
י
שנים כמטפלת בתינוקות ובילדים )לא,
היא לא צריכה היתד .להורידם בבה-
לה ממיטותיהם אל הדיצפהז .(...ב-
משק שהוליד את "מעופפי המעפיל",
אך ' טבעי הוא שהתחביב הקולקטיבי
הוא — כדורעף .וכמובן ,גם רחל
שיחקה זמן רב כדורעף בנבחרת ה-
בנות ,ואף יצאה עם הקבוצה .בשנת
 , 1968למישחק בחוץ־לארץ.
עתה לומדת רחל בסמינר שבקיבוץ
אורנים ,יוצאת .לשם פעמיים בשבוע,
ובדרך שובה הביתה .בשדרת הברו-
שים הארוכה ,היא רואה משמאלה
שטיח ירקרק פרוש עד הרי אפרים,
ובמרכז המישור ? ' -אותה פיטמה ,ש-
בימי ינקותה הטילה אימה על כל
האזור.

| ימים ולילות )מע7י[21 j (3

יח« 5י בהורה שבקיבוץ יעל "המשווייז
ווגויאי" )גתעלים ממזל( מעומד לין ממי
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ייס חיום הוייה ,אן תיה בגיאת
שעם סביר לבבייגותח» .י קיבוץ
המעפיל חיח — בחזית.
המטפלות ,בחדר התינוקות ,לא נתנו
לה לרחל מנוח ,בחודשי הייה הרא-
שונים .כל אימת ששטפו היריות את
חצר המשק — והיריות שטפוה לעתים
קרובות מאוד — טלטלו את הפעוטה
בבהלה ממיטתה והטילוה על הריצפה,
לבל תיפגע .היא הגיבה בבכייה וב־
צריחות־מחאה.

המשוריין ''10131Xי

מקריח וטוב־םבר ,מראשוני קיבוץ
המעפיל ,אביה של רהל ,זוכר כי
ב־ 15בפברואר  1948הוא הזר לעת־
ערב מעמדתו בפרדם ,כשעל שכמו
שמוט רובד .איטלקי ישן — ואז נת-
בשר על הזלדת בתו הבכירה ,בבית־
היולדות בחדרה .מחמת סכנת הנסיעה
בדרך הגלויה לעין הפורעימ ,הובאו
התינוקת ואמה מחדרה למשק במשור*
יין שתותקן בחיפזון במסגריה המקו-
מית — הוא־הוא המשוריין הנוראי
של קיבוץ המעפיל ,שסיפור עלילותיו
שזור בפרשיות התגוננותו של המחנה
הקטן ועמידתו על נפשו.
סבינה ,אמה של רחל ,מיאנה להמ-
תין בבית־ההולימ .היא תבעה מבעלה
לחחזירה עפ התינוקת למשק — ויהא
אפילו — במשוריין .כך ראתה רחל
הפעוטה את נקודת־מולדתה הנצורה
מבעד לאשנבי־הירי שנקרעו בלוחות
הפלדה של הרכב.
את ליבלוביה הראשונים לא עשתה
דהל גוי בעגלת־טיול ,ואת השמש
ראתה בחדר התינוקות כשהיא מסתנ-
נת מבין שקי החול שבהם בוצרו ה-
חלונות .בחודשים הבאים' התנהלו היי
הקיבוץ הצעיר בתעלות־ההגנה .חדר
התיגוקות מצר .מהקרקע ועדי לגובה
ההלונות נכנה קיר־ביטון — מגן
מפני הכדורימ.

בפברואר  1948התחיל מצב חבט־
חון מתערער והולך בסביבה .ב משו־
לש המסוכן" החלו רוקמים "
מזימות
ומצחצהיפ הרבות .קיבוץ המעפיל,
שהוא היום ישוב משגשג ,טובל בירק
מטעיו ושדותיו ,ומוקף שרשרת של
ישובים עבריים 'בצפון־מזרה עמק־
חפר. ,לא היה אז אלא מתנה קטן
של צריפים חשופים על רמה של
המרה" .דרך עפר קישרה את נקודת־
umammmmamammaamamBBmama
"הספר הקדומנית והמבודדת אל ה עו־
"
האחריפ Huron ,יו©ן
רף" — י אל ישובי העמק
עין־החורש ,גבעת־חייפ .ממול המע־
פיל ,במרחק של פחות מקילומטר אהד,
היוט ,כשקיבוץ המעפיל זוכה במו-
התנשא כמין גוליית אימתני ,הכפר-
ניטין לא רק בזכות ה"מעופפיפ" ה־
המשלט הגדול קאקון.
מהולליפ שלו ,אלא גם בזכות השתיי-
מדרגי גוי )גוישטטל( ,קיבוצניק
כותו ל"מועדון המיליוגריפ" רב•
היוקרה — זוכריפ הוותיקיפ את הדא-
 g 20Jימים )לילות)|(3*?.wa
גות הקטנות של הימים ההם — דא-

גות של משק ועיר ,בן שנתיים ,הניצב
בודד בקו החזית.
הנה כמה רישומי יומן:
הבקשה שלנו לקשור את הנקודה
"
לרשת הטלפונים נדחתה מחמת מח־
סור בחזמדים .אבךזזהד 'מהוועד ה-
פועל של ההסתדרות הבטיח לטפל
בירושלים .אין תקוה לסידור מהיר
של הטלפון".
בהמלצת המרכז החקלאי יש לנו
"
סיכוי להשיג טנדר מהצבא )הבריטי(
במחיר  300לא"י".
"קיבלנו רשיון מקצין מחוז נתניה
לקניית  20שקי מלט".
"הזמנו עוד זוג פרדות במחיר —45
 50לא"י ,שצריכות להגיע ארצה מ־
דרום־אפריקה בעוד חודשיים־שלו*
שה".
אושרה תחנת נוטרים בנקודה .ד*.
"
תהנה תהיה מורכבת מקורפורל אחד
ושני נוטרים".
כאלה היו הדאגות במשק הצעיר,
בערב קום המדינה.

קןווקגיי נוחדבדב
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בראשית חודש אפריל  ,1948עמד
מפקד חיל־השחרור הערבי ,פאוזי אל־
קאוקג'י ,צל עליית־הגג של בית אבו־
הגטאש ,בפיסגת הגבעה של חכפד
קאקון ,והשקיף מערבה על הים .מ-
מולו השתרעו ,במרחק קילומטרים מע•
טים ,חופי כפר־ויתקין ונתניה.
"בעוד שבועיים ימים אנו נהיה
שם ו" — התרברב המפקד הגדול ל-
פני פמלייתו ,והצביע על רצועת החוף
שהכחילה באופק.
הכפר קאקון ,שמנה כ־ 3500נפש,
היה הטריז העמוק ביותר של המערך

הערבי ב משולש המסוכן" ,לעבר
"
שפלת־חחוף .הוא עמד על פיט־
אוור
מה בולטת במישור ,ומבנהו זה היקנח
לו שליטה על כל סביבותיו .כך נועד
כפר המרצחים להיות קרש־קפיצה
קדומני ,בתבניות הפיקוד הערבי ,לה־
את המדינה היהודית" ,
העתידה
תוך"
לקום ,ברצועה הצדה ביותר .שלה ,ו־
להגיע במסע־בזק לנתניה ולת"א.
בררך לכיוון הים עמד מול קאקון
מכשול זעיר — גבעת חמרה'•' ועליה
פזורים כמה צריפים "
ומבגי־משק של
קיבוץ המעפיל .כאשר יפרוץ הגל מן
ההרים וישטוף את השפלה — כד
חשב אז המפקד הגדול — יושמד גם
קךהצרעות הקטן הזח.
ב־ 21במארס נערכה התקפה מרוכ־
זת על המעפיל ,ומאז הופיפו הערביימ
להטריד את הנקודה השכנה בצליפות
מעל הגגות .המגינים לא נותרו חיי־
בים .אף הם השיבו באש־רובימ .ה־
שטח שהפריד בין המעפיל לבין קא־
קון היה לשדה של אש .חברי המשק
תתחילו מעבדים את גן־חירק שלחם
במעטה חחשכח ,מחוסר אפשרות לנוע
בו לאוד היום ,מול קני־רוביהם של
הערבים .כך נמשך המצב כמה הוד־
שים .הצליפות גברו והלכו ,מבוקר
עד ערב .לימים הציבו הערביים מכו־
גת־יריה על אחד מגגות הכפר ו שט־
הגבעה "
החשופה
פו" ללא הפוגה את
שממולם .הקיבוץ התחפר ,הקימו קי־
רות־ביטון מסביב לצריפי המגוריפ•
לאחר שכדורים חחלו גוקבים את ה־
מזרנים שעל המיטות ,התחילו ישנים
על הריצפה.
מרדכי גוי חוזר היה מן השמירה.
'
מן התעלות ,והולך הישר עם הרובה
האיטלקי ,לבקר אצל פעוטתו .הטיר־
טור הרעשני של כלי־היריה .שליווה
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 ,וסייו הוא ידיד אמיתי .בבל פעם
יי ץ־ ־ י:י אנו שומעים ממנו הצהרות '>די-

!:

 J :דותיות יותר .חמות יותרmn .

' ~'  [ iאוהב את ירושלים" ולפני הנלח-
מת תפסו אותו פעמיים כשהוא מנשק ?את
הכותל .לכותל שלום.
כשהוא נוסע לארה"ב ,עם עאליח או לבדו,
הוא תמיד אומר משחו חם מהלב על,י מדינת
ישראל ,ואחרי כל נםיעד .שלו מוכיחים פרשננו
שחוא מתקרב אלינו כל הזמן ,המלך חנמוך.
אני לא אתפלא אם יתפסו ' אותו פעם ב*
בופאלו או 3מיאמי ביץ' ,יושב בשולחן הכבוד
ביחד עם ברנשטיין ומיץ אשכוליות ונותן הרצ-

| '' /
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iOJlh
ל יום מתפרסמים ספרים חדשים
! ך־־־" בקשר ללידה? .ח לא ענייני ,אבל
 _ J jאני קורא את כולם כדי לראות
~"־^' £מה הרווחתי שאני לא אשת.
יש לידה בסגנון חזה ,ולידה בסגנון
"גב' לידה ללא כאבים וכאבים ללא לידה.
בל דוקטור כותב ספר ,מבלי שאף אהד מה-
דוקטורים ינסה לעבור פעם את ההודיה,
ולכתוב מהלב.

את מטעם המגבית ,עם ירושלים של והב ולהקת
עיגבל .ועאליה יכולה תמיד לספר *שהיא מילדי
טהרן או לעבוד ב משכית".
"
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 pv,)TV7nראתי בעיתון הנוער העובד והלו־
 \f ~f 1מד )מתי הוא .אוכל וישן ז( את
 a £/הצהרתו של גיבור מעמד הפועלים,
]§ יהושע פרץ! הציעו לי 1להיות
חבר כנסת; אן סרבתי .
בעינים כמהות אני מביט קדימה ,אל היום
הגדול בו אשמע נקישות בדלתי .היי ,מה זה כל
המצלמות ,ולמה אתם הולכים עם" עניבות .אתם
מהטלוויזיה ז
מר גפן ?"
"
"תמיד".
"יפה מאוד .באנו להציע לך להיות הבר
מסת!"
אני ? אבל אין לי בגדים לזה ,אני לא...
"
דרך אגב ,כמח מקבלים שם לחודש ?"
וחם לא עומדים איתי על המקח ובאים לק-
? ראתי ,העיקר שאני אבוא לירושלים ואשתתף
בחפלח חגדולח במדינה .אני מנסה להתחמק אבל
חם רודפים אחרי ומתחננים בפני שאבוא איתם,
אפילו רק לשבועיים ,רק לנסיון.
אבל ההצעות שאני מקבל הן אחרות לגמרי.
ן יש אחד ,אני חושב שהוא גם כן מהממשלה ,ש-
! מצלצל אלי באמצע הלילה ואומר" :לך תם ־ ־ ־"
| בדרך כלל אני מסרב ,בערר מאותם טעמים ש-
! פרץ מסרב .לפעמים מציעים לי גם להתנצר או
! להתגייר או להסתפר.
אבל אף אחד לא מציע לי לשרת בכנסת .אף
j
 jאחד.
ואני יושב ומחכה ,יש לי כל כך הרבח דב-
רים מח לשגות שם ,וגם אני רוצח כםא־נוח.
אתם יכולים לצלצל אפילו באמצע הלילח .רק
תגידו :גפן ,זה בסדר ,אתה בפגים" .ותראו ש-
י .אני "
אביא -אילי אני אביא גם -כמד ,הברים ,שלא
 Iיהיה לי משעמם שם ,בירושלים .נסו אותי.
I

בספר החדש שקיבלתי מידיד שוחר־לידית
ו"חלידת" מאת ד"ר לנצט ,הוצאת צ'ויקובו( ,קרא-
תי רק את המשפט האחרון שבספר:
" אמ אץ די אויר בדי לסיים את כל הציר
בלחיצה — להחליןי אייר במר\רות> ושוב ריאות מל-
אות :ללחוץ כאשר הראש עומד לצאת והאחות
מבקשת לגשוס ולא ללחוץ — משמי שוב נשימות
גלב .מזל טיב".
עכשיו תראה ,דייר לנצט ,עם כל הכבוד שיש
לי אליך ,אתת לא תכריח את אשתי לנשום נשימות
כלב• אני מפנק ,מלטף ,כותב לה שירים ,עד שיוט
אחד אתה מופיע עט הלחיצות שלד והורס לנו את
כל הרומנטיקה .אשתי גם אינה טייר והיא לא
תחליף אויר ולא באטיח•
אי תיזהר ,דוקטור ,כי אט אתה מראה לי עוד
ספר כזה ,אני בא אליד לקליניקה ולוחץ עליך עד
שתושוט נשימות כלב כל החיים .מזל טוב.

בעיתונים ,אנחנו יוצאיט חביתה לעתים רחוקות ,וגט
אז חיחט "החטים" של חאובלוסיח ממש " מחמט"
את הלב .אנחנו ,,נקרעים" במלוא מובן המלח ויש
לנו בעיית רצינית של מוראל .תרד על יגאל אלון
ועל גולדה ,אבל תעזוב אותנו במנוחת ,כי באמת קשה
לנו ".תעקיץ את אלה שטוב להט ואם תזדמן פעם
לסביבה תקפוץ לקפה
"

על כך אני מתכונן לשלוח לו את המכתב
הבא ז
שוקי יקר,
כאינדיאני לשעבר ,אני מבין את מ צבך וסיורי
בוקר ראיתי כבר לפנין• לא היתד! לי בל כוונה
לפגוע בך ובמוראל ,וכמה מידידי הטובים ביותר
משרתים בגולני .שאלו אותי כבר במה פעמים אט
הייתי מוכן שאחותי תתחתן עם איש גילני ,יתמיד
חייתי שואל איזו ,כי יש לי שלוש.
אין לי שום דבר נגד " גולני" ואם הייתי צריך
לחיות את חיי שוב אני חושב שהייתי הילד ללהקת
הנח"ל ,אבל אני זח לא דוגמא .ב" גולני" עברו עלי
במה מהרגעים היפים בייתר בחיי ,יהמורל היה תמיד j
על הגובה .בקיצור ,כשכתבתי "אינדיאנים" לא הת-
כוונתי לשים השמצה , ,אלא ההיפן .באחד שחיה גם
בצנחנים וגם בגולני ,אני סביד שגולני טוב יותר,
מחר יותר וגבוה יותר.

יבמערבינים הבי אמריקניים ,אני תמיד בצד
של אדומי העור .אני עושה את זה כדי למשוך
תשומת לב.
אני מצטער אם פגעתי במשהי בך אי ברוח
יחידתן שהיא גם יחידתי היחידה ,ומאחל לד כל
טיב יסייד בוקר.
' שלן באהבה,

הקשר
|
j
 (11Qשערוריה | |
האינדיאני )(00
"™ "-,.,מכתבים שאני מקבל מקוראי ,ח־
 1^^mטובים והרעים' הס השימהה ח־

ןן ]§ יחידה הניגרמת לי עקב כתיבה ב-

** ™ עיתון .ההשמצות והמחמאות נות-
נות לי תמונה מדוייקת של קוראי .וגרף
לא .מסולף של הציבור בארץ.
לעתים רחוקות אני ניפגע מן ההתקפות ל-
מיניהן ,אבל בשבוע שעבר גיפגעתי ,והרבה קור-
אים לא הבינו כראוי את הכתבה בה כיניתי את
אנשי גדלני בשם אינדיאנים" .כדוגמא ,אביא
"
שוקי ,אחד מראשי השבט ,ש־
קטעים של מ"פ
פשוט לא הבין אותי ,כמו הרבה אחרים שכתבו,
צילצלו או הפסיקו לכתוב ולצלצל.
שלום יהונתן" ,כותב מ"פ שוקי ,אני מ"»
"
"
אינדיאנים .והפעם איכזבת אותי .אנחנו הרבה יותר
מפותהים ממת שאתה חושב ,יש לנו כבר קשת
אוטומטית ולפני ציד הסקרלפים אנחנו מצטבעים
בצבעים נושמים ומודרניים .גונבה לאוזני שגם אתה
היית פעם בשדות הציד שלנו"• כדאי שתקפוץ «0ט
ונעשן <(ת מקטרת השלום ונחשוב ביחד אין אפשר
לשכלל את ההשמצות ,ניתן לן קפה ,נוציא אותך
לסיור ביקר ולמוצבים ...בתאני הנמר כבר השתחרר,
ובכלל יש לנו ה רבה בעיות גם בלי שיורדים עלינו

—־
—
—
—
—
*משהי
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

שמעת על השערוריה ז
איזו שערוריה ז
אדיני לא קורא עיתונים:
בריפריף .מידעית.
אם כן ,אין פלא .זח דבר נירא ,מי חשב
כזה יקרה ...אצלני"• באן ...פה...
מה קרה ז
לא ראית בטלוויזיה ז
לא.
אני מתפלא עליך אדוני .איפה אתה חי ז
ז'ביטינסקי .110
ילא שמעת על השעריריה!
אילי תתן לי איזה רמז ,משהו-
לא.
משהו קטן ...זה חי או דימם ו
אתת ב א מ ת ב א מ ת לא יידע ז

— מה אתה ריצה ממני אדיני ,רק עכשיי קמתי,
לא ישנתי כל הלילה ,הבריחו איתי לקחת את הילדה
לגן ,וזח לא מענייו אותי ,אתה והשערוריית שלד,
חתיכת רגלו קטן ,תסתלק מפה .טמבל~. .
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^2ב£לצול ארוך ושני צלצולים קטנים נשמעו ב-
תוך הסליק ,שבו עסקו אוואנס וזק במיון רימוני ,T
פצצות ופתילי נפץ .זד .היה האמריקני .אוואנם פתח
את הפשפש הקטן בשער והכניסו.
אתה חבר אתה! — רטן לוגאן — כמעט הלכתי
"
לחד־גדיא בגללך .והמשטרה הסודית לקחה את המצלמת
שלי "1
לא!" אוואנס סגר את הפשפש אחריו.
"
לוגאן  ,גיחך והוציא חבילח קטנה מכים המקטורן.
ברגע שאני גומר לצלם אני תמיד מחליף אח הסרט.
"
החלפתי אותו במסוק ,בדיד חזרה .כשייפתחו את הסרט
שבמצלמה לא ימצאו כלום".

A

D

;

-_ 4ג"1ג  ,.. ^.־" "'. .־־

גוש בית החולים .מהמת־ הורת לעבר אחד משני בנייני
האבן הכחולים ,הבניין מימיו הפונה אל הכביש .האחר
היה גוש המינהל ומגורי הקצינימ.
גם ליד גוש בית החוליפ לא שאלו שאלות .חובש
ערבי קיבל את האספקה ומחמוד עור לו להכניסה
למהסן .החובש נראה שמח על האספקה — אולי ידע
שהיא לא הוזמנה כליי לבית תולים זה•
בצאתו מצא מחמוד — הוא היטיב  .לשחק אישמופתע — שבאחד הצמיגים האחוריים אין אוויר .מדור
התובלח היד .מאחורי בניין המינהל ,והוא לא הוצרך
להרחיק לכת כדי לשאול מגבה .הוא דאג מראש ,שה-
מגבת שלו לא יימצא באמבולנס .יותר מחצי שעה עסק
בהחלפת הצמיג ,ובינתיים ערך תצפיות נוספות.
לארבעת הבניינים הקטנים מאחורי מדור התובלה
היו חלונות מסורגים .איש לא נכנם ויצא .החלונות
היו קטנים וגבוהים ,והוא שיער שיש שם תאי מעצר.

ו 3 - 20.2אוויר

"3- 20.25הת

 ff| 1:1סן שמרי רכן על המקלט ,מאזין בדריכות.

יום אי בערב  -דמשק
_D'L,
-י 'גג!

1/

>& וגאן פיתח את סרטיו והדפיס תצלומים בשחור
לבן ושקופיות צבעוניות ממד? .שצילם מן המסוק.
בתמונות נראתה קבוצה של עשרה בניינים מכונסים
כתוך גדר תיל — שני בנייני אבן גדולים ,צבועים
בכחול ,פונים אל הכביש ,ומאחוריהם שמונה בניינים
קטנים ,מםויידימ בלבו ושתי שורות של ארבעה־ארבעה.
המכלאה נמצאה בשטח מישורי ,בלב מדבר טרשי
המתמשך סביב למרחקים.
סיורו של מחמוד לא היד ,עקר .הוא סיפר לאוואנס
כיצד נסע בכביש שבו עקמ אמש אהרי המשאית של
זייתיאן ,והגיע עד לזקיף בכניסה למכלאה .היא מוקפת
"
גור רשת גבוהה על שלושה מטרים ,ועל ראש הגדר
שלושה סלילי תיל .יש פנס גדול בל  20מטר .שני
זקיפים מסיירים לאודר הגדר".
את האמבולנס הכניסו בלי שאלות ושלחוהו לאחורי

י1

הבריטי מייקל אוואצס תוצנח בסורית על-ידי !1
"המוסד" הישראלי ,גדי לברר מדוע גרצח שט
|
חעתונאי הבריטי בונט .בר־אל ,ראש סניף "המו־ ( 1
|
סד" בדמשק ,נלכד על ידי שירות חבטחון הסורי.
1
אוואנס ממלא את מקומו בהעמידו פגי איש ן
עסקימ אלז'יוי ,עלמוד שבאה ,הוא עלי גחזוט ,י
איש *יון תימני שגא לרכוש את ואשי "תחזית ' '
י
העממית לשחרור פלשתין" ,הדי שאראמאד ,סוכ\ -
גת "המוסד" ,מתלבשת" »ל בחזוט אך כעבור •
"
?מן מת נמצאת הרוגת .אוואנס ,שהוציא מכספת ;
הבנק הדמשקאי את כספו של שבאח והניח תחתיו
שטרות מזוייפימ ,מקריב אלהוטן ישראלי הנופל !.
בידי שרות הבטחון הסורי במטרת לגלות היכן ו
כלוא בר־אל — והמבצע עולה יפה.
,j

"עזה  "1טס אל יעד  40ק"מ צפונית־מערבית
לרבת־עמון ,אל שדה־תעופד .במדבר המישורי הנרחב,
ששימש בשעתו את חיל האוויר הבריטי.
פתאום ראה הקברניט .זוהו־ מדוחק לפניו .בהנמיכו
ראה שאלה הן מדודות דולקות בחביות"דלק ,העת־
כות לאורך המינחת .הוא פגה הצידה לחוג עוד פעם,
ובזהירות כיוון את חרטום המטוס אל המינחת•

בינתיימ השמיע התדר רק קרקורים .ךב־סדן גמאל
ישב מולו ,עיניו צמודות אל פני המנהיג• והנד .נשמע
הקול," :עזה  '1נחת בשלום במינחת המחפכד•".
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הורדו מן הטיסה של אל על ,עלו במטוס האמריקני.
פיקוח הקרקע התקשר עם הקברניט האמריקני .המטוס
נעצר• .
הקברניט וטייס המשנה מצאו את שני האנשים
בתא הנוסעים ,חקרו אותם וערכו חיפוש אצלם• לא נמצא
נשק.בדגע שהתיישר המטוס אחדי הנפיקה ,בגובה 7000
מטר' פרץ אחד הסנגאלימ לתוך תא הטייס וכונן אקדח
אל הקברניט .הוא הורה לו לטוס לביירות.

 - 21.30 jדמשק
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3 11aתרי ששמעו את שידור החדשות מתל־אביג,
כיבה זק את הרדיו והם אכלו בדומיה .שלושת הגברים
ניראו שלווים ,אולם פניה של אלישבע היו אפורים
ועיניה פעורות ובוהות .אוואנס עוד לא גילה להם,
כי זה יהיה הלילה האחרון שלהם בדמשק — בחיים או
במוות .הנותרים יחזרו לתל־אביב וצוות המילואים
של אלוף לב־ארי ייכנס במקומם.
משנסתיימה ארוחת הערב נכנסו למעבדת הצילום,
'ואוואנס פתח בתדריד.
יחיו שני מבצעים .אחד — הסחה כדי לבלבל את
זייתיאן ,לגרום לו אבדות מרובות ככל האפשר ולחולל
מהומה בארגונו .האחר — חילוץ בר־אל וסמי .בפעולה
הראשונה ישתמשו באמבולנס ובג'יפ האחד ,ובשניה —
באמבולנס ובג'יפ האחר .פעולת הלילה תיערך בשישה
שלבים.
מייד אחרי הפעולות יחזרו שתי הקבוצות הנה,
"
לפגישה .מכאן נצא כולנו באמבולנס לגבול עם בר־אל
וסמי.
עתה התהיל בתדרוך מפורט ,וסיים בתיאור  .הדרך
אל מוצא  "13דרך כפר־הגבול אלמחג'אר.
"

*-21.40ודן
גם חלונות גוש־בית־החולים היו מםורגיט .אבל לא היו
סורגים על חלונות ארבעת הבניינים מאחור .מחמוד
שיער ששם מתגוררים החיילים ,השומרים ,החובשים ו-
הפקידים.
גנדאטוד של חמישה קילווואט שנמצא במחסן-פח
מאחורי בית החולים סיפק חשמל למכלאה .מהמוד לקה
קערה והעמיד פנים כי הוא מחפש ברז כדי לבדוק את
האבוב  -וכך הלך אל מאחורי המחסן .את פצצת
השעון ,שכוונה להתפוצץ בשעה  1אחרי חצות הטמין
תחת ריצפת המחסן ,ליד הגנראטור.
כמה דקות לפני  8הזמינה אותם אלישבע לארוחת
ערב ,בחדר האלחוט.

 - 20.31אמסטדדאם

 M Hג'אמבו של פאן אמריקן" ,טיסה  ,83נסע
אל מסלול ההמראה .אנשי "בטחון של אל על" שילפנו
"
לפיקוח הקרקע והזהירו אותו ,כי שני הםנגאליים ,ש־

מטוס הסילון של סוויסאייר" התחיל להנמיך גחשי־
"
כה .ברגע שנגעו האופנים בקרקע הידק הקברניט את
הבלמים והפך את הכיוון של ארבעת המנועים :.ענן
של אבק וחול עלה מקרקע המדבר .המטוס נעצר במרחק
מטרימ בלבד מ"עזה  ."1טייס המשנה הודיע ,ש"חיפה
 "1נחת בשלום.

! ¤ Hאמבולנס יצא מסימטת ראמאדי ,עבר בזהי-
רות דרד העיר ויצא בדרך־טרשים צרה שהוליכה בתור
ואדיות מתפתלים לצד צפון מערב .מחמוד ישב ליד
ההגה ואוואנם לצידו .הם הגיעו לגבעה מעוגלת רחבה,
ומחמוד סר מן הדרד וכיבה את הפנסים .המנוע העתיק
נהם בשאגה ,כאשר טיפס האמבולנס בדרד המשובשת
אל הגוש השחור בראש הגבעה .לאור .הכוכבים נתגלה
הגוש כאותו מצד־מדבר עתיק ומתפורר ,שאלישבע ו-

)המשף בעמוד הבא(
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mmm
)חמשף מן .העמוד וזקודפ(
מחמוד מצאו אוחו אתמול ,כעמדת-הסחה אלטרגאטיווית.
מחמוד הדמים את המנוע ,והם ירדו מן המכונית.
אוואנס נכנם לתוך חצר קטנה ,מוקפת שברי 8וה-
ריסות .לאור פנס כיס דקיק נראה גרפ מדרגות שלט.
הוא עלה והגיע אל שביל צר שפעם הקיף את המצד
םמיד לראש הגג .מן השביל ד,יו חדריפ בנויים בחוד
ההומה העבד .ומדרגות צרות עלו לצד השימות שבראש
החומה.
הזא האיר את החדר השלישי ,ירד והזר אל ד.אמ-
בלונם .הוציא מאחור מזוודה ירוקה גדולה ובה משדר
ומקלט• מחמוד הביא מצבר של מכונית .הם הציבו את
הכל על הריצפח בחדר השלישי ,וחזרו אל האמבולנס.
אוואנס לקח רשמקול קטן וחזר אל החדר ,בעוד מחמוד
משתופף בתוך האמבולנס וממיין צרורות של אצבעות־
דינאמיט ופצצות הבער .,וערך אותם על האלונקה.
אוואנס התקין את המשדר ,שישדר בלתי־מאוייש בעזרת
הרשמקול .מחמוד ערד את גופי הנפץ ,הטיל סליל
גדול של תיל חשמל מראש המצד ,ויצא למתוח אוחו
על פני החול אל ואדי קטן במרחק כ־ 200מטר.
בשביל נראו שתי דמויות מתקרבות .אלישבע וזק.
אוואנס קיבל אותם ב שלוט" חרישי .הם ניצבו בצל
"
החומה וחיכו למחמוד .אחר כד הוליד אוואגם אה
אלישבע אל המשדר .הוא וידא ,שיש עמד .פנס והראה
לה איד להפעיל את המערכת .אחר־כך ירד עמה אל
מחמוד ,שהראה לה מהיכן מוליך תיל החשמל מן ?ה-
חומה החיצונית אל מערכת ההפעלה.
שלושת הגברים נכנסו יחדיו למושב הקדמי של
האמבולנס .מחמוד התניע והוריד את המכונית בזהי-
רות במדרון לצד הדרך .אלישבע ראתה את הפנס
מאחורי של האמבולנס' נעלם בכיוון העיר.

הזהרתי אותך אתמול בעגין הגהורה הזאת.
"
שאראמאר ו"
מה יש ז" '
"היא מרגלת ישראלית _ גלופ לא האמנת לי ז''
"
עלי כמעט נחנק" .מה ?"
נרתיקיסיגריות של הסף מכיסו .הראית
עזיז שלף
גבר את זד"?.
כן .היה אצלת אחד כות"•
"עלי בלע רוקו ,כשעזיז הניו את הנרתיק על המכ־
הבד .ולחץ על פינה אחת של השפד .המחורצת .מתוך
רמקול זעיר נשמע קול דק :מדוע בחרת מוז מדוע
"
לא באל־פתח של יאסר עראפאת ז"
קול אחר ,מוכר למדי ,אמר .משום שלהבדיל מאל־
"
פוליטיים .אתכם אין מחייבות
פתח אין לכם שיקולים
החלטות הנעשות כקאהיר או ברבת עמון".
עלי חש שפניו מתרוקנות מדם .הוא נעץ עיניו ב"
עזיז שהשתיק את הרשמקול .זד,7 ,יד ,קולו! וקולו של
שמרי! הדי שאראמאד היתה מרגלת!
עזיו החזיר את נרתיק הסיגריות לכיסו .אמרתי לך
"
שיטפלו בה ושאתה תתרחק ממנה".
עלי לא הבין• הוא היד .מבולבל .מדוע אומר האיש
הזה שהזהיר אוחי ז מתי הזהיר אותי ז עזיז הוסיף:
אבל אתה מוכרח היית ללכת אליה שוב! ועכשיו
אתה" בצרה גדולה .התיאור שלד נמצא בידי המשטרה".
אינני מבין — אמר  .עלי חרישית ,מתאמץ לשלוט
"
בלשונו  -לפני הערב לא דיברתי איתד מעולם על

לשידורי החדשות של הערב• לא היד .םפק :חבורת־
הקיצוגייפ הקטנה של חסן שמרי ביצעה אחת • הפעולות
זמועזות ביותר של סחטנות פוליטית• כבר אותו ערב
התרברב שמרי בפעולות אנשי הקומנדו שלו ,בעודדו
ביקורת  .אפילו מצד דוב המדינות הערביות הנתמכות
בידי הדוסים .עלי לא פיקפק ,שהדבר יהיה לרצון ל-
פקינג.
מחשבתו של עלי בחזוט היתה נתונה להדי שארא־
מאד .העובדה שלא התקשרה איתו הטרידתו כל כד,
שלא התרגש כלל כאשר הודיע לו הטלפונאי של המלון,
שנתקבלה בשבילו שיחת חוץ _מתימן.
קישרו אותו ,וקול גבר אמר" :מר שבאח ,יש
בשבילך הודעה של מלה אחת , :חידקל'".
עלי התהלר בחדר כאריה בסוגר.
פתאום היתד .נקישת בדלת .הוא מיהר ופתח ,אבל
מולו ניצב סגן המנהל של באנק אלשאם".
"
"מר עזיז! נעים מאוד לראותך'•
עזיז התעלם ממגו וערר סיור מהיר בטרקלין ,בהדר
השיגה ובחדר הרחצה .אחר כד חזר אל עלי שנעץ
נו מבט של זעם.
"טח זה ז — שאל עלי מתרתח — מה קורה פה ז"
הסורי אמר בקול חריף" :שוב גואלת ,אחי• עשית
מעשיר באיוולת ובחוסר זהירות".
עלי התרגז על גימת הנזיפה של איש הבאגק" .על
טח ' אתח מדבר ז"
"הזהרתי אותר• הסברתי לך? אילו סכנות אתה מביא
על עצמד ז ואתה פר מטומטם ,ולא חיו אריכיפ לשלוח
«»ד לשליחות מזאת ו .ובכלל לא חיח *ודד שתבוא.
אגי עולמי לקבל את הכסף וניידות הערד מציריד! אני
יכולתי למפל בשמריו"
י
"עי מה אחזו מדבר ז"

שום דבר חוץ מענייני הבאנק .מהי הזהרת אותי ז"
עזיז הסתכל בו במבט של רחמים .אינד זוכר את
"
שיחתנו הקצרה במדור הכספת אתמול — לפני שהגיע
שמרי לבאנק ז"
עלי כיווץ את עיניו .האיש הזד .רצה לטפול עליו
האשמת שווא• הוא נתן בעזיז מבט חריף" .אתה אומר
שטיפלת בהדי שאראמאר .מד .עשית בה ז"
"חיסלו אותה .אבל אתה ראית אותם! את שלושת
הערביים"...
"אילו שלושה ערביים ? מתי ראיתי ? על מה אתה
מדבר ?" התיז עלי .עכשיו היה משוכנע שמבקשים
להכניסו למלכודת.
"השוער ראה אותך!  -אמר עזיז  -הוא מסר את
תיאורך למשטרה"...
בזעם עיוור הושיט עלי ידו ותפס את הסודי בשערו.
הוא משך את ראשו קדימה ולמטה ,והנחית בכוח רב את
שפת ידו הימנית על עורפו .אחד-כך הרים אותו בזרועו
והלס באגרופו מהלומד .מלמטה בגרונו .כאשר הירפה
מעזיז נפל האיש מת על השטיח•
עלי עמד תחתיו בלא ניע' נושם בכבדות.
הטלפון צילצל .בחרדת הרים את השפופרת ואמר

" כו י'

קול גבר נענה לו" :מר שבאח ?"
כו" .י
"
"מדבר רב־םרי ג»אל• יש יד הודעה למר שמדי ז"
"כן• הממוגים עלי מרוצים".
"ובכן ,אתה משלם בבוקר ?"

" כו".

"בשעה  ,11בבאנק ז"
"כו ,ב־ ."11מעבר לקו הונחה השפופרת .עלי מזג
לעצמו כוסית הוא רעד כולו.

"אמרתי לד!"
"לא אמרת לי גלום! בבאנק דיברנו רק על
מייני עםקיפ!''

 |288ימיס ולילות)33ע?י(3
|

עשר דקות אחדי חצות יצא זק בג'יפ מן המיץ
ופנה דרומה• כעבור דקות אחדות יצא גם האמבולנס ו
מחמוד נהג בו ואוואנם ישב לידו•
האמבולנס עבר את הדרך המוליכח אל מכלאת•
כית־החולים והמשיך עוד קילומטר וחצי ,עד השביל
תפונה שמאלה .אוואנס ראה אותו באחד התצלומים ש-
צילם .מן המסוק .מחמוד כיבה את הפנסים ופנה אל דרך
משובשת המוליכה מזרחה .הג'יפ כיבד .אף הוא את
הפנסים ונסע אחרי האמבולגס במרחק קטן ייתר.
אחרי כקילומטר וחצי נכנסו לוואדי ארוך.
"אנחנו בערך מול המכלאה .זק ,צריכים יהגיע ב־
נ'יפ שלך עד לטווח אש".
זק ניענע בראשו .הוא העביר .את המקלע הכבד מן
האמבולנס אל הספסל האחורי של הג'יפ וחזר להביא את
החצובה .מחמוד הביא את הבאזוקה מן האמבולנס וקשו
אותה אל אחורי הג'יפ . .זק הביא שלוש פצצות לבאזוקח
!ארבעה רימוני יד והניח אותם בזהירות על הריצפז!
במושב הקדמי ,עטופים בשמיכה .אחר כך תלה תת־
מקלע על כתפו.
אוואנפ אמר" :הצב את המקלע כ־ !00מעד מ!
הבאזוקה" .זק גיעגע בראשו וישב בג'יפ.
אוזאנס הסתכל בשעינז ואמר :עכשיו אפס אפ5
"
עשרים ושלוש .יש לך  37דקות להגיע לעמדה .להתראיה
בסימטת ראמאדי"•
..שלום"•

אור ליומ  - 'aדמשק

? ®iמיליונים בעולם כולו האזינו בנשימה עצורה

הכניסו גס שלושה תת־מקלעימ ,ארבע רצועות תחמושת,
תריסר רימוני יד ,מססרי־תיל כבדים ושתי יריעות
אברזין .זק ,שעסק בינתייט בשריפת מסמכיש
ובהשמדת רוב ציוד האלחוט והצילום ,הצטרף אליהם.
אוואנם ומחמוד הצטיידו בפגיתות כבדים .תחת אחת
האלונקות באמבולנס הוטמן תיק ובו ניירות הערך האמ-
ריקנים האמיתיים ,בשווי יותר משני מיליוני דולר.

^ HMלב מספר ג .אוואנם ומחמוד חזרו לסימטת
ראמאדי והטעינו באמבולנס באזוקח ומקלע עם חצובה.

 fflsrfFלב מספר  •3האמבולנס קרב כדי שני קילו-
מטרים וחצי מהסתעפות הדרד אל המכלאה לצד העיר.
מחמוד כיבה את הפנסים והעמיד את האמבולנס על כתף
הכביש .אוואנם לקח את מספרי התיל ,גיגש אל הגדר,
ניתק שתי שורות של התיל ומשד אותם הצידה נוי
לפנות מעבר בין שני עמודים של הגדר .האמבולנס עבר.
אוואנם חזר ועלה ,ומחמוד הסיע את המכונית מזרחו.
נתיד הואדי המתפתל• למרגלות מדרון עצר אוואנס
את מהמוד .זד ,הפד את פני המכונית לצד מערב זהדמיפ
את המנוע .ושניהם ירדו .בלי אומר נעשו לאחורי
האמבולנס ומחמוד פתח את הדלת .כל אחד חגר חגורת
תחמושת ,תלה ארבעה רימוגים בחגורה מאחורי מותי
ניו ,וכל אחד הצטייד בתת־מקלע .מחמוד החזיק ג8
במספרי התיל .הם צעדו דרומה במעלה.
הם ראו את אורות המכלאה במרחק ,את הפגסיפ
הבהירים המאירים את הגדר וסביבותיה .בזהירות הת-
קדמו בתור ואדי מתפתל ואחד כר יצאו ממנו כדי להת'
קרב אל המכלאה מן הפינה הצפונית־המזרהית .לבסוף
הגיעו אל השקע האחרון לפני השטח המישורי שבו
ניצבה המכלאה.

 HHHFלב מספד  .4מדדום למכלאה קירב זק את
הג'יפ אל עמדת הזקיף כדי  800מטר .הוא הטיל את
הבאזוקה על כתפו והעלה אותו במדרון• פעמייס נז>לץ
לעמוד ולנוח לפגי שהגיע למרחק כ־ 200מטר מחזית
המכלאה• הוא הניח את הבאזוקה בזהירות ,בצל םלע
קטן ,וחזר אל הג'יט ליטול את המקלע הכבד ואחר־נד
את החצובה .שוב חזר אל מג'יפ ,,חלה את ארבעת
הרימונים בחגורו ,גטל את התת־מקלע ואת שלוש פצ־
צות הבאזוקה.
אוואנס ומחמוד התקדמו מחילה .זזם הגיעו לפםגח
המסולעת של הרכס הקמור .מחנה־הכלא היה פרום
למרגלותיהם .אוואנם מע בכתפו של מחמוד והורה מע־
רבה ,למקום שזזרכם מתקרב ביותר אל המכלאה ,מדחס
נ־ 20מטר .הם גלשו אחותית במדרון .התקדמו בזרי־
רות ,ואחר־כד זחלו בחזרה אל פסגת הרכם .אוואנס
הסתכל בשעונו :אפס אפס ארבעים ושלוש•

)חמשך בעמוד (49
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גם ב9בד1אד 1938
היה פברואר של  ,1938כשישוב
פורח ומבוסס זה חיח עדיין חומח
ומגדל" — נקודה עברית "זעירה,
עירומה ובודדת בעמק הערבי הגדול
וחפךוע ,ששרץ בדואים חומדי שלל
וכנופיות מזויינות שלא ידעו אימת
שלטון .פברואר של מהתקפה חגדולח
הראשונה.
אותה עת היתה עדיין טירת צבי"
"
מחנה ארעי ,אשד שמונה חודשים
לפני. .כן נעץ יתד באדמות זרעה"
י שליד מעברות הירדן ,מקום "
שקראו לו
לוע האריה" ,על שום חסכנות הרבות
"שארבו בו .כדי להקים את מחנם ניצלו
המתנחלים ,חברי "הפועל המזרחי"',
את מין החוות העזוב ,המוקף חומת
טיט ,שעל קירותיו עוד התנוסםו תצ־
לומיהם של המופתי וקאוקג'י.
הכגופיות הערביות לא יכלו להת-
בונן בשלוות נפש על נקודה יהודית
חצופח ,התוקעת יתד בתחום ערבי
טחור ,אשד בו שלטו ללא מצריט
!ח דורות נוודים ושודדים.
טירתיצבי ,שהיה באותה עת הישוב
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מאת מנחם תלמי
בדואר שקט בטירת•
 Jfe;aצבי .אויר צלול הבדולח. % Mהד»-הגלעד שבמזיח ג•
 g^iחירימ וברורים כמו
מפת תבליט משובחת .חמימות
נעימת מרחפת גחלל .גוף של
רוגע ,של חלקות חקלאיות מטו-
פחות בקפידה .ארץ של שלומ
בשולי בקעת בית־שאן ,אל מול
ערוצו חפתלתל של הירדן.
פברואר בטירת־צבי .לא יורים.
לא מפגיזים .המקלטימ מפהקים.
חברי המשק עובדים בגחת .מתפללים
בכוונה רבח .חיו כאן פברוארים
אחרים .נשרו בבר אל תהום הזכרונות.
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העברי המבודד ביותר באוור עמק
בית־שאן ,שימש יעד ראשון לכנופיות
הערביות .בתחילת חודש פברואר 1948
הפ תקפו את תחנת המשטרה הנזיר",
הסמוכה לטירת־צבי ,ופירקו "
את נשקם
של שבעד .שוטרים ערבים ,שלא גילו
התגגדות מיותרת .בפופו של החודש
עלו על טירת־צבי ,תוך תקווה ל-
כבשה ולהשמידה.

התוקפים ה1ב10

ימיט לכבדה ביותר והדיפחח עשתח
רושם רב ,חן על
הערבים והן על
,
אנשי השלטון הגריטי .תכניתם של
הערבים ,פיקודו של איש הכנופיות
הנודע שייח' עטייח ,חיתה לפרוץ ב-
חשאי את גדר-התיל של הנקודה ,ל-
הגיע בזחילה אל חומת החצר ה-
מבוצרת ,לנפץ את הזרקור ,לעורר
בהלה על ידי הטלת דימוגיט ותוך
כדי כך לתפוש חפירח היצונית ואת
העמדה הסמוכה לח! ומשם לפרוץ
לתוך הנקודה בסיוע עתודה ,שאמורה
היתד .להמתין בסבך סוף .בשלבה ה-

ההתקפה שנערכה על טירת־צבי
בפברואר  ,1938נחשבה במושגי אותם
איש טירתיצבי *חגות שיטר ממשמר חגגיל ,גמדית חמשין חגוגליט בירדן.

ראשון התנהלה ההתקפה לפי התכנית
שהותוותה מראש• הערבים הצליחו
לנתק את הגדר ולהגיע אל החפירה
בלי שיורגש בהם .רק משהגיעו אל
העמדה ,אותה התעתדו לכבוש כדי
לפרח משם אל החצר המבוצרת ,חשו
בהם השומרים .הערבים מיהרו להטיל
לעברם שתי פצצות תורכיות ישנות,
אך הללו לא התפוצצו .אז פתחו ה-
תוקפים באש רובים מרוכזת .הזרקור
נפגע מיד ולא ניתן חיח להזעיק עזרח
באיתות־אור — הקשר חיחיד שהית
באותה ימים עמ המרכז בתל־עמל.
בינתיים פרצו הערבים אל תחוס
הנקודה מצד מזרח ,אולם כאן נתקלו
בכוח ההגנה שהתארגן במהירות ו־
פעל ביעילות רבה .רבים מבין ח?
פורצים נפגעו מאש המגינים ויללותי•
הם גברו על קולות הירי .בשלב זח
פרצו ערבים מעברים שוגים בקריאות
עליהום!" ,אולט לאחר כחצי שעה,
"משלא עלה בידם לכבוש את הנקודה,
החלו נסוגים ,כשהם נוטלים עמהם
את פצועים והרוגיהם .רק גופח אחת,
שלא הצליחו לקחתה ,נשארה בשדה"
הקרב.
לקראת סופו של השרב .הצליחו
אנשי טירת־צבי להתקשר באמצעות
פנס  tisבית־יוסף ,מכונית המשמר
הנע ,שהוזעקה מעיךחרוד ,שקעה ב-
דרכה בבוץ הטובעגי וחגיעה לישוג
רק לפנות בוקר ,כשהיא נגררת לאי־
טה בעי טרקטור.
עמידתה של טירת ־צבי עשתה רושס
דב באותם ימים .הנציב העליון שיגר
מברק ברכה לסוכנות היהודית .מפקד
הצבא הבריטי בארץ ,הגנרל וויוול ,בי־
רך את משה שרתוק מהנהלת הסוכנות
על עמידתם האמיצה של היהודים.
מפקדי משטרה בריטיים בכירים העלו
על גם את גוטרי טירת־צבי כ שוטריט
מעולים" ,שביצעו את תפקידם" למופת
וקפטן ויגגייט ,שהחל קושר אז את
קשריו הראשונים עם חישוב העברי,
ערב הקמת יחידותיו הנודעות ,טרח
ובא לטירת-צבי לראות במו עיניו
את חמקום ולשוחח עם מפקדיו.
גם הערבים נתרשמו מכושר עמיד־
תה של הנקודה העברית המבודדת ו־
ומאז ועד לסוף המאורעות לא העזו
לתקוף ישירות ישוב עברי אחר ב־
עמק בית"שאן.
עשר שנים לאחר מכן בא לה ל־
טירת־צבי הפברואר השני" שלה.
"מצאנו "— כתבו לנו לאחרונה

מגשי טירת־צבי — גי יום ההתקפה
$ל קבוצתנו ,ו' אדר תש"ה ,הל ביוש
נו יצא הגליון הראשון של מעריב".
ואכן ,באותו יום עצמו" ,בו פלטה
מכונת הדפוס את הגליון הראשון של
עתוננו ,ערכו הערבים ,את נסיונם ה-
שני להשמיד את הקיבוץ ,ששוב לא
היח ישוב חומה ומגדל"'.
"
הפעמ לא היו התוקפים סתם אגשי
כנופיות ,כי אם אגשי גדוד הירמוך
צבא "
ההצלה"• ההתק•
הראשון" של
ההלה "
בהטרדת ישובים סמוכים,
קפד,
ככל הנראה במטרה להטעות את מגי־
גי טירח־צבי' בדבר מגמתו האמיתית
של הכוח התוקף.
עוד קודם לחתקפח ,שחחלה בליל
ה־ 16בפברואר ) ,(1948אפשר היה
לראות מטירת־צבי ,הצופה על פגי
עמק הירדן המזרחי ,שיירות של לוח־
מים ערבים ,הנעות דרומה לעבר גשר
דאמייה ו ומישהו סיפר על כוחות
ערביים גדולים ,הגולשים מעבר טו־
באס בכיוון לעמק בית שאן.
בליל ד.־ 15בפברואר קולט בחור
יהודי ,העובד במרכזת הטלפונים ב-
עפולה ,שיחה המתנהלת כין ג'נין ל-
בין בית־שאן ,המסתיימת בבשורה!
הג'מעה יצאו בדרך לבית־שאך.
"

עבר• ששים מול אלף .ולא קייס
גל סיגוי לבואה המיידי של תגבורת.
האש עזה .פגזים מתפוצצים מכל
עבר .המקלע שעל גג המצודה ,לבו
ומבצרו של המשק ,משתתק .מאיר
בן אור רושם" :קטע  1מודיע כי
נפתלי פרידלגדד יצא מכלל פעולה".
שאלה" :האם נפצע ז" תשובה!
" נהרג" .ר' דוד" :ברוך דיין אמת".
מתחת לאותה עמדה מרוכזים ה-
ילדים עם אמותיהם .אחד מילדים
אלה הוא בנו של המקלען שנהרג
על הגג .לימים תעזוב האם האלמנה
את המשק ומקץ עשרים שנה בקירוב
ישוב התינוק ,שהיה לגבר ,אל טירת
צבי ,במסגרת גרעין־השלמה .החוט
שניתק ,חובר.

" Tninrnosנסוג
שעתיים וחצי חולפות והחתקסח
אינה שוככת .מלאי התחמושת הולך
ואוזל .ב־ 6.30בבוקר מקבלים אנשי
המשק חיזוק לאמונתם העזה שיש
אלוהים בשמיים :שבר עגן גדול
מתפרק" מעל טירת צבי .גשם זל-
"עפות ניתך ארצה והופך תוך דקות
ספורות את כל האזור לעיסת בוץ
טובעני .המיתקפד ,הערבית נחלשת.

פורר .אש המגינים מזגבת בתוקפים,
הגסוגימ ללא סדר .עתה מעיזים במת
מהמגינים לצאת אל מחוץ לגדר .הם
נוטלים בשבי שלושה מבין התוקפים
וסופרים עשרות הרוגים המוטלים ב-
תוך הבוץ ומאות זוגות נעליים ש-
השאירו אחריהם הגסים ,כדי להקל
על בריחתם .הם אוםפיס מהבוץ
שפע בלתי משוער של כלי נשק.
כיתת הסיור נתקלת בערבי פצוע,
שעל סף גסיסתו משלח לעברה צרור
יריות אחרון .מאשו גפגע אחד מ־
אנשי הכתה•
בינתיים מגיעים למקום כוחות
צבא בריטי וחם תובעים מתערבים
המצויים עדיין בסביבה ,לאתר ש־
התקפתם נשברה — להסתלק מה־
אווה הללו ממלאים בשמחה את ח•
ביעת הבריטים ונעלמים מהשטח ,ל-
אחר שאיבדו בקרב ששים לותמים.

הם'ובםים DnNENfD
ארבע שעות לפני התחלת ההת-
קפה ותשע שעות לפני התבוסה ה•
משפילה ,מזדרזים דוברי צבא הה-
"
סוכנויות הידי-
צלה" להודיע לכל
עות החשובות ,כי המושבה .טירת
צבי הושמדה"" .

תותחים והשתיקו את העמדות הקד"
מיות ,התקדמו וחדת לנקודה .אבי•
דות היהודים הגיעו — לפי ידיעות
ראשונות — ל־8ד הרוגים ו־150
פצועים• בידי לוחמינו נפלו עשרים
שבויים ,אחרי שהשליכו את נשקם
מידיהם ונכנעו .מצידגו גחרגו  13לו•
חמים ונפצעו  ,30רובם קל .ידיעות
אחרות ,הטעונות עדיין אישור ,אומ-
רות שמספר ההרוגים היהודים עולת
על  200ומספר הפצועים ב־"...300
הודעת דובר ההגנה" מיצתה ,כ-
מובן ,את האמת 57 ":הרוגים ערביים
שחושארו בשטח ואשר גופותיחס
גמסרו לידי חצבא הבריטי 3 :פצו•
עיט ערביים שנאספו ומתו לאחר
מכן בבית חתולים בטבריה .הרוג
אחד מבין מגיני המשק.

שולחו! sסטור ליוו
חודשים מספר לאחר מכן טוהר
עמק בית שאן .העיר בית־שאן נב־
בשר .ומקם .המא"ז של טירת־צבי,
שפיקד על הגנתה ,נתמנה למפקד
האזור.
מטירת צבי של אותם ימים נותרת
רק המצודה ,אשר שימשה עמדת
בלתי מעורערת בפברואר  1938וב־

וותיקי קיבוץ טירת־צגי על רקע ח"חאן" ,אשר שימש א« המתנחליפ גימי חג3יוח הראשונים ,באשר נאלצו להדוף התק0ות ערביות.

בישובי העמק מוכרות כוננות .י ל-
שווא מנסים להשיג את טירת־צבי
באיתות־אור ולהזהירה .רק ב־330
לפנות בוקר ,ב־ 16בפברואר ,מצ-
ליחים להעביר את ההתראה באמצעות
מכשיר אלחוט פרימיטיבי''"' .

ששים מול אלף

מקם ,המא"ז של טירת־צבי ,נותן
פקודה להעיר את כל החברים ולתגבר
את העמדות .ב־ 3.57לפנות בוקר רו-
שם חבר המשק מאיר בן-אור ,ה-
מנהל את יומן מיםקדת המקום:
"מפקד קטע  1מדווח על יריות מנשק
אוטומטי מצד מערב".
חהתקפה הגדולה על טירת צבי
מתחילה .כאלף אנשי צבא ההצלה",
בפיקודו של הקולונל"הטורי מותמד
אל־צפא ,מול  60הברי המשק ,ה־
חמושים בנשק קל ,ולרשותם שלושה
מקלעים ,שתי מרגמות זעירות ומר־
גמה של שלושה אינטש ,שאיש אינו
יודע להפעילה.
עוד לפגי שהתחילה ההתקפה ,מ-
פוצצים הערבים גשרונים שעליהם
עוברת דרך העפר אל המשק .הם
פותחים תעלות מים בדי להציף את
הדרך והורסים את קו הטלפון .טירת
צבי מנותקת לתלוטין .מותקפת מכל

חלק גיבר מנשק המגינים יוצא מכ-
לל שימוש .רצים חשים .לעמדות,
נוטלים את הנשק הרטוב י והסתום
בבוץ ומביאים  .אותו אל מקום הרי-
כוז .נשות הקיבוץ מנקות ומנגבות
את הנשק והוא מוחזר לעמדות.
ב־ 6.45בבוקר יוצאת יחידת ה-
תגבורת הראשונה של ההגנה" ל־
"
והמותקף .מחמת
עבר המשק הנצור
הבוץ הכבד והחמימות הערביות ,היא
רק
ב־ 2^0אחר
תגיע לטירת־צבי
הצהרים ,זמן ניכר לאחר שאנשי
המשק הצליחו להדוף את תוקפיהם.
ב־ 7.25בבוקר נרשם ביומן המפ־
קדה" :קטע  3מודיע כי ערבי גונח
ליד הגדר".
צריחותיו נשמעות היטב באותה
גזרה• ניתנת הוראה להכניס את ה-
פצוע הערבי פנימה ולשגר אל המ-
קום חובשת .זו מגיעה בריצה ,בתוך
ברד הכדורים .היא גיצבת מעל ה־
ערבי בעיניים בוהות ואיגה מסוגלת
לכרוע ולטפל בו .שעה לפני כן רא•
תה את החבר שנהרג על גג המצודה.
היא שונאת את אלה שהרגוהו .בקו-
שי מתגברת על -רגשותיה וכורעת
לחבוש את האויב הפצוע.
המיתקפה הערבית מתחילה להת־

פברואר  .1948את המצודה הזו ,ה־
עשזייד .לבני בוץ עבות בנד .בזמנו
מוסה אל עלאמי הנודע ,אשר ניסת
להקים במקום חווה חקלאית ,כדוגמת
החוות הגרמניות שהיו בסביבה .מה־
חוות הגרמניות — שאתת מהן שימ־
.שד .מרכז ריגול של גרמניה הנאצית
ואשר ממגד .פעל משדר רב עוצמה
^ לא נותר זכר ,פרט לשדרת דקילים מפוארת ' המרשימה עד היום.
היה כאן גם פרדסו של חלבוני ,ראש
'העירית הערבי של בית שאן .היום
ניצבים עליו בתיי שימן הוותיקים
של טירת צבי.
ה פברוארים" של טירת־צבי הת-
קפלו" אל בין דפי ההיסטוריה ,היו
לזכרונות של ותיקים ,לאפופיאות ש-
הוטבעו בספר דברי הימים לתקומת
ישראל•
עידן של שלווה ותפילה בלתי־
מופרעת ירד על חקיבוץ ,הניצב בלב.
ארץ־פוריות וחבוק בירוק עז .תקו-
פת האש ,מעברו השני של הירדן,
חלפה אף היא .נותרו דק הזכרונות,
הלקחים ומקלטי הבטון העמוקים —
לכל צרה שלא תבוא.

מישהו בלונדון ,שביקש כאותה
עת להתקשר טלפונית  arrטירת־
צבי ,נענה על ידי המרכזת ,לאחר
שזו ניסתה להשיג את הקשר עבורו,
כי טירת־צבי אינה קיימת יותר".
"
ויומיים אחר מפלתם הנהרצת עד־
יין מתפארת העתונות הערבית ב־
נצחונות מזהירים .םופר העתון פ־
מדווח לקוראיו ,כי "
בעת
לשתיין"
שעםקו החבלנים הערביים בפיצוץ
בתים בישוב ,נראו תמרות העשן של
טירת צבי המוחרבת למרחק של
עשרים קילומטר".
והעתון אדיפע" מודיע ,בי ב-
"
פלישה "
לטירת צבי השתתפו כאלף
ומאתיים לוחמים ותגבורת של אלף
וחמש מאות נוספים יצאה לקראתם
משכם .המושבה טירת צבי נהרסה
כליל וכל אנשי ההגנה שבה נהרגו".
אל־אהרם" המצרי מדתה ,כי ל-
"
יהודים בטירת צבי  88הרוגים ויותר
ממאה פצועים .לעומת  12התגים
ו־ 17פצועים שהיו לבות הערבי ה-
תוקף.
כו בזמן מפרסם אגף ההדרכה של
הועד הערבי העליון הודעה רשמית,
בה גאמר בי" :אהרי שהלוזומים ה | -ימימ ולילות )[39 | Wixna
גיבורים פתחו את ההתקפה באש

מאת עפרה ?וליגה
שמגיעים מים עד נפש
־^ וכבר אי אפשר למצוא
ןך^
יותי תירוצים ל"למה זח
ן^
^^^בפח" )מבולבל /לא טוב,
ביורוקרטיה ,שביתות ,בזיונות
כלכליים וחברתיים ובו' וכוי( ו-
מצב הרוח הפרטי גם הוא יורד
אל מתהת לאפש — צריך למהר
ולארוז מזוודת קטנה ולטוט בל
עוד נפשך בן — לאיזה מקום
רחוק מן העיר» ,ן המרכז /שם
יושבים הגדולים ומושבים בחו-
טים המרקידים את כולנו לפי
הקצב שלהם /לאיזה ישוב במדי
גר ,רחוק רחוק לגולן ,לבל מקום
שם יושבים ועובדים וחושבים ו-
יוצרים עמן-ישראל הצנועים לפי
הקצב שלהם!
משט חוזרים כעולים מן הרח-
צה ,עם הרבה מטעו ?ך של כו-
חות נפש ואמונה זעם מרבה יופי-
נגדי.
ברגש כזח של חג חזרתי מביקור
בביתה של רחל אדוניילו — לא במד-
בר ,לא בחרים אלא בשכונת בפאתי
תל־אביב .בית ,שכבר חחזית המתת-
8לת" בחוץ מודיעד .על חנעשה" בפנים:
שנים וחצי שלושה חדרים שנסחטו מ-
ששים־שבעים מטרים מרובעים על ידי .
קבלן שניצל כל םנטימטר עד מחנק,
בעלי־בית שסוחטים את עצמם למען
דור הממשיכים! )ודור ממשיכים ש-
חולם על טיול לחו"ל.(...
והנח נפתחת חדלת וכל חכמתיחייך"
על־קצה־חמזלג ,מתפוררת לרגליך ,ו-
אתה אפילו נהנה .בתוך דירת שיכון
צרה זו ,הקירות אינם סוגרים עליך. .חג
?לעיגים וחג לאזניימ וחג ללב .רחל
אדוניילו ,הפסנתרנית וזמרת חסופראן
הדרמטי המפורסמת שלנו היא גם ציי-
רת מחוננת ,ויצירותיה מקשטות את כל
קירות הבית היפה ,המםודר בטוב טעם
של תרבות וצניעות .בית טוב של מש-
פחה גדולה )שני בנים גדולים ובת ו-
בעל רופא( ,הוא ביתה של חאמנית.
המטבח המטופח שמתחבר אל הדר־
חמגורים ,הוא גם ה אטליה"' .וחדר ה-
מגורים — גם חדר "המוסיקה שבו עוב-
דים וחוזרים לקראת קונצרט...

שעור לפשנתר :נותנת רחל אדוניילו לבמת אגה נת השמוניז .בנעוריה נסעה רחל
פדי להשתתף בתחרות 0סנתר בג'נבה ,אן במקום זה למדה לשיר.

#

"המבורכים
#
כותח»ל>ם ב>תשל»בו"
רחל אדוניילו הגיעה לישראל במאי
 .1963הגיעה עם בעלה הרופא הפסי-
כיאטור ד"ר ז'אקו פניאזק ,עם תינוקת
בת ארבעה חדשים בזרועותיו! ושני
ילדים קטנים בני שלוש ושמונה .לא
היה לח פנאי ללכת לאולפן ועד היום
היא מיצרה על כך .מובן ,העברית ש-
בפיה לעולם כבר לא תהיה טובה כפי
שיכלה להיות לוא אך מצאה את 'הדרך
ללמוד באולפן באופן מסורר.
הגיעו והלכו לקרית יובל .היו בין
" הפותחים" את מעון העולים בית
גיורא" ,שעמד בקצה השכונה "
הירוש-
למית חמרוחקת ,שהרים סביב לה.
"וההרים האלה נורא חשובים .חוויה
נורא מיוחדת .חמבורכים מתחילים את
חייהם בישראל — בירושלים. "...
למה כה חשוב להתחיל בירושלים ז
 .ורחל אדוניילו מסבירח ,בערך כךז
"אף פעם לא חיינו ציונים ואף פעם
לא חשבנו על עליה .אפילו לא חשבנו
על עצמנו שאנחנו יחודים .הייתי או"
דוגוואית .אהבתי את אורוגוואי .ואני
אוהבת אותה .אני הייתי זמרת ופםנ•
תרגית עם קריירה ובית ספר גדול ו•
רםיטליט באורוגוואי ובאמריקה וב•

| \30ימים ולילות )I ia *wh

אירופה .ועסוקה מאוד .אמנית אוי־.,
גוואית .וזהו.
החיים באורוגוואי חיו טובים ולא
היתד .בה אנטישמיות .אבל ארצות אמ•
ריקח הלאטינית מושפעות זו מזו .זח
קונטיננט אחד .בארגנטינה חיים נא-
צים רבים וראשם מורם .יום בהיר אהל
הופיעה כנופיה באורוגוואי הקטנה.
התחילה תנועה אנטי־יהודית וטרור
נגד יהודים .חטרידו בטלפון ,איימו ב-
חטיפות ורצח ,העליבו .חטפו רופא
יהודי והתעללו בו כאות אזהרה .בעיי
ועוד יהודים אחדים התחילו בהתארג-
נות של חגנח .נזקקו לאקדחים .אחרי
חודש עבר הכל .אבל בשבילי זה לא
היה צחוק.
חיו לנו חברים טובים ,שקודם אף
פעפ לא חשבתי על בך אם יהודים
הם ואם לא .הם היו לא יהודים .למן
הרגע שאי־השקט ירד על אורוגוואי ו-
רדיפות היהודים חתחילו — פתאום
באו כל ידידינו להגן עלינו ,על היהו-
דים שבחבורה שלחם ...חיו מצלצלים
ואומרים ,עם• כל הלב חיו אומרים:
"אל תצאו מן הבית .םגרתם את החלו-
נות ואת התריסים ? אל תשלחו את
הילדים לבית הספר ; יש לכם מצרכים
בבית — אל תצאו ,אני אלך לקנות
בשבילכם "...וכו'.
היחד .לנו שכנה ,אלמנה ושתי בנות
לה ,תמיד היינו מגינים עליהן — ו-
פתאום הן באו להגן עלינו...
משום מה ,הדאגה הזו כמו מתחה קו
הדגשה ,קו מבדיל בינינו לבינם .ה-
דאגה הזו הדגישה שאיננו כמותם .ש-
הם אורגוואים ואנחנו זרים .זרים ,מ-
שום שכדי להיות שווים זקוקים לעזרה
ותמיכה.
זה היה לפני עשר •שנים .הפסנת-
רנית הפרימדונה האורגוואית עמדה
לצאת לםידרת רסיטלים באולמות ה-
גדולים העולמיים לפי חזמנת ג'דסון
נשיא "קולומביה" .לפניה נפרסה קריי-
רה בין־לאומית .ארזו את המזוודות,
לא רק שלה ,גם של הבעל הרופא וה-
מרצה לפילוסופיה ואת ארגזי הספרים
ונסעו ל...ישראל .הקריירה שלנו
היתד .עכשיו להיות "
יהודי .לראות מה
זה יהודי .מי אני .אחר כך לראות מה
אני עושה עם עצמי — "...מסבירה
רחל אדוניילו.

חבן קפץ חביתה0 :אכלו ,הבן הבכור חוא בשרות חיבה .בל בני רמש0חה מימים:
תאב ישני הבנים — ביניר ,הבת — פסנתר יאילי רחל עצמת היא גט צייית.

שנ> בעורות
וקולות לש>רה

חשבתי שנגור כמו בדווים .היינו
"
מוכנים לכל .אבל לא גרנו בבדווים-
'ובשביל זה נראה לנו הבית שלנו ,חדר
אחד ומרפסת קטנה ,שלושים ואהד
מטר בשביל חמשתנו והפסנתר — נר־
אה לנו הבית הקטן שלנו גדול מאוד.
אחרי איזה זמן חתחלנו גם לעבוד -אי
אפשר אחרת .הרבה זמן עוד לא מצא-
תי את עצמי .ככה ,כשהלכנו בירוש-
לים ,בין ההרים ,ביופי הזה־ — באיזה
מקום הרגשתי את 'השורש .הרגשתי
שאגי שייכת הנה .מין רגש של חופש
בפנים .של אדון .מצחיק .עכשיו שאני
יודעת מי אני ,עכשיו שמצאתי את
עצמי — אני יכולה לחיות בכל מקום
בעולם".
רחל אדוניילו התחילה את הקריירה
המוסיקלית שלח כפםנתרנית ונחשבה
לאחת המעולות שבין הפסנתרנים ה־
צעירים בארץ מוצאה .מגיל  9—8הי־
תה מופיעה בקונצרטים ,במוסיקה קא־
מרית וכמלווה לזמרים .אחרי כן למדה
גם ללוות את עצמה ועושר ,כך כיום•
הוריה היגרו לאורוגוואי מפולין ו־
ילדותה היתה מלווה באותו טעם מר־
מתוק של משפחת מהגרים מלוכדת ה־
זקוקים זה לזה ,הנשענים זה על זה•
ועד היום עולה ברק זכרונות מתרפק
בעיניה אל אותם לילות ,כשהאב העייף

ווזר הביתה מ מלחמת הקיום" ,בארץ
!גבריה ,גוחן "בידי אחיה כיגור קטן,
,וטל בידיו את כינורו והשנים מנג*
,ים רחוק לתוך הלילה .והיו לילות
!זבת ,שבל ' המשפחה שרה סביב ה־
מלתן ניגוני שבת וכל השירים האי־
•ייס הנפלאים בעצבוגם-המתגעגע ו־
!בתא יושבת ביניהם ומספרת םיפו־
"ים...
כנראח היינו עניים מאוד .לא הרג*
"
שתי בזה .כי היה לנו חכל .המשפחה,
שני כינורות וקולות לשיר בהם".
בשנת  1951נסעה רהל לאירופה כדי
להשתתף בקונקורם פסנתרנים הנערך
בז'גבה ,עם מורה — לזאר לוין .ותוך
שחיא מתכוננת לתחרות הפסנתרנים
—טילפנהלמורה ,שנחשבה באותם ה־
ימיטכאחת הגדולות להוראת הזימרמ,
היא ניגון ולאן ,בתקווה שהאחרונה תי*
אות אולי לתת לה שעורים אחדים ב־
זימרה ,לצרכים פרטיים" .המורה־
הזמרת "
הזמינה אותה לבוא ,שמעה או-
תו" והשאירה.אותה בטירתה .לקונקור9
הפסנתרנים כבר לא הלכה .אהרי שמו־
נד ,הדשים יצאה משם זמרת .בפארק
פגשה בבעלה לעתיד ,נישאה לו אחרי
שבועיים ,וחזרה לאורוגוואי .אחרי שנו
באה אחריה מורתה ,ורחל חיתד .לאסי-
סטנטית שלה-

- .

® ל>*י$ונרד בדנש?ו»ן:
מת> תבואי ?
תוך שנים מועטות ? ערבה רחל אדו־
ילד הודעות רבות .בךסיטלים ,קונ־
־טים ,אופרות ,מוסיקה קאמרית ואו־
דוריות ברחבי צפון ודרום אמריקה.
2נת 1961 .הוומנה  .לחופיע בביצוע
:ורד ,של אלברט גינאסטרה "קנטטה
^א אמריקה מאגיקה" לםו3ראן דרא־
טי וחמישים ושלושח כלי הקשה ,ב־
:טיבל חכל-אמריקגי בוואשיגגטון.
מאז חיא עמנו ,חיא לוקחת חלק
עיל בחיי המוסיקה חרצינית של ישר־
ל .מופיעה עם תזמורת רשות השי־
ור ,עם התזמורת הפילהרמונית ,ב־
ונצרטים של מוסיקה קאמרית ,ברסי־
:לים ובפסטיבלים ,וכמה מלחיניב
תבו יצירות במיוחד בשביל
,ולה .אבל הפעילות המוסיקלית וה-
מה המוסיקלית הישראלית מצומצמינ
'גבי אדם בעל שיעור קומה כשלה
רחל אדוניילו היתד ,צריכה לא פענ
יעשוה חשבון נפש ולסכם אותו ב־
יתור על קריירה בינלאומית ,כדי ל־
!צליח בקריירה האמיתית של אשה
',יא מוכנה לוותר על הרבה למע
ןדיירד ,מוסיקלית ,אבל אין היאמוכנו
1.עשות וויתורים על חשבון ילדיה ו
:עלח ,על חשבון משפחתח ואשרה ש 1
בשפחתה מצוי בארץ.
לא פעם אומר לה ליאונרד ברנש
טיין ,מתי תבואי .מה את עושה פו
יש "
בשבילך עבודה •בניו־יורק .בואי'
והיא אינה נוסעת .אבל מפעם לפע
היא יוצאת .וכך גם נסעה בשנת 6
להשתתף בפסטיבל המוסיקה של מאר
לבורו ,לפי הזמנת רודולף סרקין .וקר
לח ,בשנת  ,67במלחמה ,שלפתע פח
אום נדמה היה ק!לא חשוב עוד לשי
לעולם .שנתיים שתקה.

$

חלום המרב
המוס>קל

הפסנתרנית ,הזמרת ,הציירת מנהלת
*ת משק ביתה ללא עזרה .בבית מור-
גשת ידה של עקרת בית ואם ואשה
אוהבת .כאילו לא עשתה דבר לבד מ-
טיפוח אותו בית .כשהיא נוסעת) ,וזאת
לעתים רחוקות( נוטל הבעל הרופא את
"רסן השלטון" לידיו.
בעת מתבוננת רחל לקראת הקונצרט
שיתקיים ביום רביעי הקרוב .קונצרג

כל הכנסותיו קודש לקונםרבטוריוז
ל תל־אביב ,לקרן חמלגות שלו»a .
כנית חרםיטל יצירות מאת בטחובן,
־נטוורדי ,שוברט ,דביוסי ,גרנדום ו*
וד•
"נשארו עוד כרטיסים ?"
"יש עוד מספר הזמנות מוגבל" ־"•
ודיע מנהל הקונסרבטוריון ,בקול ש*
צמע אך בקושי
וכאן הגענו למנחם מאיר הצ'לן,
*נהל הקונסרבטוריון ,בוגר מגהטן
קול אוף מיוזיק ,י תלמידו של דיראן
לבטניאן ,מסטר במדעי המוסיקה של
וגיברםיטת קוגטיקט ,בצעירותו גיגן
תזמורת הישראלית ,תלמידו של פא•
לו קאזאלם שחוזמן על ידי חאחרון
פורטו ריקו וישב שם עמ המאפטרו
קשיש כמעט שנה" (.ואל חלומו על
רחבת הקונסרבטוריון ,על הבית ש-
בר חוחל בתכנונו ויחיח מרכז קהי־
תי של י שוחרי אמנות צעירים ומבוג•
ים .בבית ספר זה ,מגן ילדים ועד
בלל ,תינתן אפשרות של לימוד בלי
חתחשב באפשרויות חכספיות של ח-
ורים .יחנכו ילדים למוםיקח ומחול.
במכון ,תחת גג אחד — יחי
:תות ,ותהיה ספריה ,וכלים ל•
,ימוד עליהם ,ואודיטוריום ,ומקומות ל'
!גוחה ועבודה למורים .וגברת אדוניילו
!ותהיה מנהלת חמחלקה הווקלית -
זהיה לה פינה משלה ,לרכז בה או
;הדרכה ואת העבודה העצמית ,ולז
ניד תדאג למה• יאמרו השכנים...
מה
באמת אומרים יהשכנים ז" אג
"
*זואלים את י מארחחנו.
זמרת שקולר ,מרקיע שחקים .ביקי
:זנו אותה שתאות לשיר ,והיא ישבה אי
הפסנתר ,ובלי גינוני טקס זכינו לקונ
צרט פרטי נפלא ,שהדיו עברו את ה
קידות יצאו אל הרחוב ונדדו רחוק .א
חשדה...
כל כך ריחמנו על המזמרים המודר-
כים שלנו ,שכל כוחם באחיזת אזנייס
ציקרופונית .פח שירח של תרבות
צסורת ,ידיעה .שם חיקוי .כמו הבדק
בין עץ מלא לפורמאיקד .דמויית עץ,
כמו ההבדל בין קפח ל ציקוריה".
"
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ציורי השמן האבשטראקטיים — צויירו בידיה בריכית־הגשרון של רה
...ובמטבח  -בלי עוזרת-בית.
באופרה  -בתפקיד אלקטרה.

| גם לחלונו צר>ך בסן*

למימוש תכניותיו זקוק מר מאיר
:סף רב .המכון שיהיה אותו מרכז
־סיקלי ,יקום בשכנות למוזיאון תל*
ניב והספריה העירונית ההולכת ונב־
ת שם .לא יעבור זמן רב ותל־אביב
וכל להתפאר במרכז תרבות גדול כ־
עט כמי ה"לינקולן־סנטר" בניו־יורק,
פחות בממדים ישראליים .ואילו ה־
ונסרבטודיון ובית־חםפר למחול —
־,יו כמו הג'וליאדד  .שליד ה לינקולן
נטר" .יהודי טוב מאנגליה "
בשם ג'ורג'
'יט ,תורם מחצית ממחיר המבנים.
קוקים לעוד מחצית וגם לסכום נכבד
1קרןלציטיפגדיות לתלמידים מוכשרים
ציעוטי יכולת; וצריכים כספים ל־
:לים לחוראח ולכלים לתלמידים נזק־
ןים ; וצריכים תרומות לספריה ,וצרי־
:ים אנשים לעזרח מתנדבת ,וצריכים
צריכים...
התפלאתי על מר מאיר .עם אמא
:שלו זקוק אדם לעזרת אחרים ז לוא
־,יתד ,גולדה מאיר אמי — הייתי דוא־
:ת לכך שתתן פקודה פה ופקודה שם
:לומר ,רמז פה ורמז שם .אתרי ככלוו
הבל לא למען בנה היתד ,עושה זאת
ו.רי למען מפעל חשוב וחיוני מאוד.
"הלילה ,חלילה — נחרד מנחם ־
לא עולה בדעתי כלל להטריד אותו
יש לה דאגות למכביר ,אני משער .נו
טף לזה לא היה עולה בדעתי אפילו ל
גצל את קרבת המשפחה*...
 $ימים ולילות)3גע7י31 1( 3

מחייכות חיוך קורן של שמחת חיים• גולמאמאד ,פעורי
פה ,בחן בעין חדה של צייד את הגופות המטופחים של
הגבירות הללו  ,שהיו מכוסים כלשהו בצעיפי משי שקו־
פים .הוא מעולם לא ראה נשים כאלה ולא  .יכול להעלות
בלעתו שהן קיימות.
נו ,מה אתה קורע שם את העינים שלך ז" ל«
"
התאפקה ,לבסוף ,אשתו של הצייד ,אשד ,לבושה שמלח
ארוכה מזוהמת ,גרומה וכחושה כדג מיובש" .מה אתה
מוצא בחן ז טפו! רק שומן".
שתקי ,אשה !" פקד גולמאמאד בקול תקיף" .מת
"
את מבינה בעניינים האלה ו מוטב שתביטי על  .עצמך
במראה במקום לקשקש בלשונך "1
כמובן — אמרה האשד .בהכנעה בקול עגום ונמוך
"
— הן ,שם ,בוודאי לא חיות כמונו .לחנות הן נוסעות
באופנוע .ומן החנות הן חוזרות באופנוע .לכן הן שמנות.
אדמדמות"...
אחר שסיים לעיין בגלויות עטף אותן גולמאמאד לא
בלי־עצב בנייר עתון ,־הידקן בגומיה ותהבן  .בכיסו .אחר
כך גמע תה בדומיה ,שקוע בשרעפיו- .הוא השתוקק
מאד לראות נשים גדולות ושמנות אלה ,הנוסעות לחנות
באופנוע ,זלו רק במבט חולף ,מזווית העין•
גרמגיר .רחוקה ז" שאל לבסוף את בנו .נשיו של
"
ר ומס.השופעות ' חיוניות ,לא נתנו לו מנוח•
שם ':אמר ?הבן ־בהושיטו ידו מערבה• .
"
והנשים שם — כאלה ?" שאל 'האב בקיל שפל.
"
בדיוק"  ,השיב? החייל .לשעבר בחופשיות ובבטחון.
"
וצריך לשלם ־,בעדן הרבה מוהר ?'' שאל ג ולמאמאד
"
י י
בגישוש ובזהירות. " .
מה פתאום מוהר ז" הפטיר הבן מגבוה .אתה הולך
"
"
אתו למסעדה ,וזה כל המוהר"..
י
 .אחרי הכרזה זאת ישב  .גולמאמאד במקומו ,נע בחוסר
מנוחה ושתק שתיקה ארוכה.

»את דוד הארקיש
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»^ן גיא שבו רכבנו ,משובץ בתמי אוד
ל שיצרו קרני השמש שהבקיעו בין
1
 I Iהעגגיס היה ,עצום ויפהפה .אי-
אפשר חיח לא לחוש חוויה עמוקה
של מתיקות על הפרי האשור של החופש
שהוענק לן בעשותן בו את דרבן ,בצל הה-
רים .כאן שכהת הבל — צווחות מנהיגי
מפלגה הנואמים מעל בימות אדומות ,פר־
צופי מפגינים שתויים הצועדים בתהלוכות
אחד במאי ו 7-בנובמבר ,גדרותיתיל דוקר-
ניים של מחנות ריכוז...
הצמדתי אל מצחיית כובעי מגן־דוד עשוי כסף ,וכך
דילגתי עם ס וסי במדרון הפאמירי.
פאמיר  1צחור קרחונים ,פז שמש ושמי תכול,
תשלובת של צוקים וגאיות !
• אילמלא נולדתי במדבר,
מולדת אהובה יכולת לי להיות ו
ההרים מימין ומשמאל טיפסו ועלו זח על זה כפרים
על פרות .רוח זכה ,צוננת ,שנישבה מן הקרחונים ,ירדה
עלינו מן הרכסים• אני עצמי חקתי עכשיו חופשי כמוה,
רוכב על סוסי ,רובה תחוב בארכובתי ,קנהו שמוט מטה.
את הרובה נתן לי חברי קורמאגאלי  ,שדהר מאחורי.
מאד ,את הצוק הזה ד' שאלני קורמאנאלי בהדביקו
"
אותי.
צוק אדיר ,גובהו כבית בן שלוש ק ומות .ניצב בצד
השביל המתפתל במדרון ,על סף תהום שמזתתיה ,בעו-
מק  300מטר ,שצף וסאן נהר שוקק בין אבנים וסלעים.
קשה היד? למצוא מקום טיב .יותר להגנה על הגיא מפני
י
אנשים לא ־קרואים.
" אה ,כמה חיילים אדומים הושכבו על־יד הצוק הזה!
 המשיד קורמאנאלי " .באסמאץ'" אחד הרג את כולם.איש גדול• אביו .של קאדאם !"
"ומיהו "קאדאם ?'• הגבתי בסקרנות טבעית.
_ " צייד פנתרים  -הסביר קיימאנאלי — היא גר
בכפר "קבר הזהב" .כשנגיע לשם .ניגש אליו לשתות
יחד'.
המדרון היה מכוסה שלג והסוסים פילסו בו דרכם.
פרסותיהם פיצפצו בקול מהכת' אח שכבתי העליונה,
הנוקשה ,של השלג הקפיא .הריח נעשתה סרה יעזה ייתר
והתיזה בפנינו אבק שלג הד.
" עוד .מעט נגיע!'־ נצטעק קוימאנאי' כשמחה בנפ־
נפו בכובעו.
כעבור חצי שעה שככה הרות יד'•:־־ •• עמד גירדת.
כעבור  .שעה נוספת נפער לרגלי הוסע' ::יד עצים יבין
צוקיו נראה המשעול מתפתל ויורד.
 " .אנחנו גרד עכשיו  800מטר• /אי-ר קירמאנאלי.
"קבר הזהב" עמד בתחתית המדרון התלול .ונראה
»כתפ ירוק על רקע הסלעים הצהבהבים? בעבר השני של
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הגיא  ?' .התנשאו? שלוש פסגות?  .שגובהן ששת אלפים מטר.
הצוקים שבראשם היו •חבושים מצנפות קרח י וקרני השמש
השתברו בד,ן\בשלל צבעי תכלת י ירוק ואדום.
י
נו ,נמשיך — זרזני קו רמאנאלי — הירידה תימשך
"
י
י
' -
שעד ,שלמה"".

#
? Wת קאדאם לא מצאנו בביתו• כהל הנראה' ,טרוד היה
" בציד פנתרים .החלטנו איפיא להיכנס לביקתה שכנה.
שם בעליה היה גולמאמאד.
גולמאמאד — גבר לא־מענייך ,הזהירני קירמא־
"
גאלי .הוא צד מדמיטזת זאזכל אותן .הוא לא גיבזר...
"
והה מזה .אם יתחשק לך להצטלם אתו הוא ידרוש ממד
רובל .אחד".
בשביל מד"? .
"
 ,,כד הוא מרויח כסף" ,הסביר ק ורמאנאלי שתמה
על חוסר הבנתי .לפעמים מגיעים הנה תייךים ורוצים
"
להצטלם אתו למזכרת .ואז הוא לוקח מכל אחד רובל".
ומדוע חם רוצים להצטלם אחו ו הם יכולים להצ-
"
טלם אתך .אתה בוודאי לא תדרוש מהם כסף ז"
אני עצמי — אמר קורמאנאלי ? — איני מבין משוס•
"
מה הס רוצים להצטלם דווקא עם ג ולמאמאד".
י
או,לם מרגע שהגיע גולמאמאד לביתל ואנו '"נכנסנו
אצלו הבינותי מדוע מעדיפים ' התיירים אותו .על פני כל
אחר .פרצוף בלתי־רגיל שכזה ,י מבהיל ,מעורר פלצות,
לא ראיתי ־מעודי בשום מקום .פניו היו חרישות חריציט
עמוקים וצרים וכל אבר בהן כמו לא היה במקומו.
ובנוסף ' לכל זאת ,צבע את זקנו האדמוני בצבע אדום  .עז.
מי מבין התיירים יכול שלא לרצות להתפאר במוםקווה
ובלנינגרד בפגישה עם בעל פרצוץ בלתי־רגיל שכזה ז
י מעיניו של י ? גולמאמאד נשקף מבט מהורהר בעת
שבירך אותנו לשלום בהיכנסנו לביקתתו .אצבעות ידו
האחת חזרו והחליקו בעד " שערות זקנו האדמוני .בידי
 .האחרת אחז בחוזקה חפיסת גלויות.
הבן שלו חזר היום מן הצבא ,מגרמניה — הסביר
"
קורמאנאלי היודע  .כל — והוא הביא מתנות "...קור־
מאנאלי הצביע בידו על הגלויות .שבידי בעליהבית.
? אחד שהפטיר ברכת שלום חזר גולמאמאד לעיסוקו
— בהינד .מדוקדקת ' של הגלויות .אנחנו הצטרפנו א,ליו.
דממת מוות שררה בביקתה .רק בני של גולמאמאד .אשר
חזר מגרמניה ,לעס בקול גומי־לעיסד .ופעם בפעם ירק
על הריצפה . .גבר צעיר זה י היה לבוש חליפה עירונית
ומכנסיו ' .היד  .תחובים במגפי עור סינטטי .על ראשו
התניסס כובע לבד ורדרד.
י
י
?
??

' • ?

.ך* גלויות ; שבידי־ גולמאניאד היו העתקי תמונות-מן
 M .המוזיאון' לאמנות שיץ דרזדן .היו אלה .תמונות נשיט
עירומות ? ,דשנות ,שופעות בריאות ואדומות אברים.

י

ף־ואדאם חזר עם שחר . .הוא באמת יצא לציד ,אולם
 \rלא .אחר הפנתרים אלא אחר עיזי־בר הרריות .עז
בר הרוגה ,שעורה כבד נפשט מעליה היתד ,קשורה
לאוכף סוסו חגזעי ,וכלב גדול רץ מאחוריו.
קאדאם נתגלה כהיפוכו המוחלט של גולמאמאד.
י
ממוצע־קומה ,יפה־תואר ,בעל פרצוף גברי ומקרין נזעם,
היו לו גינוני נימוס מלידה ופקחות ייחודית .אפשר,
שג ורל אביו וגורלו שלו תרמו לכך.
אביו של קאדאם ,קידאיינאזאר ,היה איש פשוט.
צייד .הוא נ ולד ב"קבר־הזהב" כשם שנולדו בו לפניו
אביו וסבו .הוא צד עזי בר בהרים .אשתו רעתה את
עשרת הכבשים שלו ,וליותר מזה לא נזקקו .הם חיו
חיי חופש ללא מחסור ,מנותקים מן העולם על־ידי ה-
הרים חגדולים ,ולא היה דבר שהפריע את שלוות כפר
מולדתם•
ק ודאיינאזאר לא ראה מעולם רוסים .כמובן ,חוא
שמע עליהם שמץ דבר אך לא חש עניין כלשהו בהם.
המעטים הם בני אדם חחייס עלי אדמות ז יחיו להם
כולם בשלום ! לו ,לקודאיינאזאר לא איכפת...
אולם כאשר בשנות העשריט הגיעה לכסי חלוף
"
ומהד על פניו" יחידה מזויינת של ד וסים ,נגע הדבר
לקודאיינאזאר — .הוא לא רצה ,שאנשיס אלה יבואו
לכפרי' שלו .אנשים הבאים להתארח אינם עושים זאת
בהיותם מזוייניס ברובים ובמכונות יריד — ,זאת הבין
היטב היטב.
אולם לרוסים היתד ,זעה אחרת .הם &יגדו יחידת
פרשים לא־גדולה לכבוש את "קבר הזהב" ולהשליט
בו את המשטר הסובייטי.

ף ודאיינאזאר פגש את היחידה בהמתינו לה מאחורי
 \rהצוק הגדול ,המתנשא במדרון המושלג .השביל הצר
והמתפתל הוליך הישר אל מרגלותיו ,זרק בו אפשר
היה להגיע אל הכפר.
היי! מה אתט רוצים ? ! צעק ?קודאיינאזאר בדית־
"
קרב הרוסים אל הצוק.
משנשמעה הצעקה התכנסו ' הפרשים ונועצו ביניהם.
לבסוף יצא מביניהם וצעד קדימה תורגמן קירגיזי מן
הכפר "חלוף מהר על פניו".
" הרוסים באים אליכם להתארח ! — צעק — הס
רוצים שאצלכם .ב'קבר הזהב' .יהיו כולם שווים .מאו ־
שרים וחופשיים !"
"אצלנו גם עכשיי כולם חופשיים — השיב קודאיי־
נאזאר — ואם אני צייד טוב יותר משכני ,זאת אימרת
שאני מאושר יותר ממנו ואינני יבול לחלק את אישרי
אפילו ארצה בכך ...אבל אם הרוסים רוצים לבוא אלי
להתארח ,ישאירו נא ' את נשקם פד ..זאת אמור להם !"
הסיף בעמוד 67
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אלה ממהרים למכור את האגרות
שלהם ולחפש "מחסה" אחר לדולריט
שלהם ,מיד כשנדמה להם שניתן ל-
צפות לרווח טוב יותר במקום אחר.
אילי חנפט של מדינות ערב ד,ם
גורם הדש בשוק הדולרים התועים".
"
הזעזועים בשוקי המטבע
השפעתם על
גדלה והולכת ,הן בשל המצבר העצום
של דולרים אלה ,שילך ויגדל בצעדי
ענק בשנים הקרובות בשל עליית מ-
חירי הנפט .והן בשל העובדה כי ל־
נסיכויות הנפט של ממפרץ הפרסי אין
כמעט אפשרות להשקיע םכומי עתק
אלה במדינותיהם ,אפילו אילו רצו
בכד ,שכן המדובר במשקים קטנים ו-
בלתי מפותחים .נוח להם יותר להח-
זיק את כספם בבירות ,כז'נבד .או ב-
לונדון כשבידי הבנקאי פקודת קבע•
לתור אחרי השקעות נזילות שיש בהז
כדי לחבטיח תמורח גבוחח יותר עבור
הכסף.
כאשר מיליארדים של דולרים תו־
"
במדינה .מסויימח
עים" אלה נוחתים"
מתוך צפיה" שיבוא תיסוף בשער .ה•
מטבע שלה ,הצפיות לרוב מצדיקות

את עצמן ואותה מדינה ,שכלל לא
עלה בדעתה לבצע תיסוף ,נאלצת ל-
שנות את שער המטבע וזאת כדי ש-
אותם מיליארדים יבואו על סיפוקם
ויחפשו לחם מרעד ".חדש .נשאלת
השאלה :מדוע" נוחתים הדולרים ח־
תועים" דווקא ' במדינות "כמו גרמנית.
יפאן
ושווייץ ואינם בוחרים בישראל.
למשל ?י ומדוע זה אין הם חתו־ים ל-
אדצות־הברית-ז

שייך פוו"תי
נותן הוראה
אם גשתדל למצוא הגיון בטרוף
זה נגיע למסקנה כי הדולרים התו-
עים" מחפשים  .לעצמם" את המדינות
בעלות היתרות במאזן המסחרי מתוף
מהשבח שהמטבע י של אותן מדינות
שווה למעשה יותר מערכו ולבן צפד
שם תיסוף .ואכן ,ה"קרבנות" של
נחילי הדולרים הן לרוב מדינות מצ-
ליחות .יפאן ,למשל ,תגיע השנה ל-
עודפים של כ־ 5500מיליון דולר ב-
חשבון השוטף שלה.

אולם גרמנית ,גד מתברר ,כבר אי-
ננה קרבן נאות לםפסרי המטבע.
אילו הכינו הללו את שעורי הבית"
"
שהתחילו בהסתערות
שלהם לפני
רבתי על בורסת המטבע של פרנק-
פורט )הסתערות שהסתכמה ברכישת
מרקים בסד הכל של  6מיליארד דולר(
כי אז היה מתברר להם שבשנת 1972
אמנם נותר עדיין עודף של  100מיל-
יון דולר בחשבון השוטף של גרמניה,
אד ב־ 1973צפוי היד .גדעון של 1.1
מיליארד דולר .זהו אמנם גדעון צנוע
אך מסמל בכל זאת שינוי במגמה,
כאמור ,הספסרים התעלמו מן המפנה.
מבחינה טכנית נעשית תנועת ה-
דולרים התועים" כך :שייך "
כווייתי
המחזיק את כספו בבירות ,או אחד
מאילי המאפיה שכספו מוחזק בבנק
בלוקסמבורג נותן פקודה להעביר 5
מיליון דולר לבנק בפרנקפורט .הבנק
בפרנקפורט מזכה את החשבון במר-
קים והיות ואיגו רוצח להחזיק בדו־
לריס מציע אותפ למכירה לבנק ה־
מרכזי הגרמני .היות והבנק המרכזי
הגרמני חייב לתמוך בשער קבוע של
המרק — הול מרווח של כ־ 33אחו-
זים בין הגבול חעליון לבין חגבול ח־
תחתון של ההיצע והביקוש — הוא
ממשיך לקנות את הדולרים ולהעמיד
לרשות הבנק מרקים.
מדוע אין גרמניה או שוייי'ן מעונ-
ינות לקלוט את כל עודפי הדולרים,
הרי כל מה שהם נותנים תמורת ית-
רות אלה הם מרקים או פרנקים ,בלו־
מר .מטבע מקומי שהם יכולים להנ־
פיקו בכמויות בלתי מוגבלות ז הסי-
בה היא במובן שזרימה זו של דולרים
מביאד .אינפלאציה .שכן תמורת פק־
דזנותיהם במרקים או בפרגקים קונים
בעלי הדולרים התועים" ' ניירות־ערך
או "
אפילו בתים ורכוש אחר במדינות
בהן היו נוחתים".. .
"
שווייצריה גיסתה להגן על עצמה
בחודש יוני אשתקד כאשר החליטה
כי מפקידים זריפ לא יהיו דשאים
לרכוש ניירות־ערך שווייצרייפ וכן
יהיה אסור להם לרכוש בתים ורכוש
אחר בשווייץ ,כן הוטל על בעלי שק־

דמות זרים לשלם רבית בשיעור של
שמונה אחוזים לשנה עבור פקדונו*
תיהם בבנקיפ שווייצריים .הגבלות
חמורות אלה הועילו לזמן מה ,אד
לפני כחודש ,כשהחלח שוב " פלישת"
לשווייץ ,המ-
הדולרים הספקולטיביים
ליטה המדינה להגן על עצמה על־ידי
קביעת שער נייד" לפרנק.
"
שער נייד פירושו שמחיר הדולרים
שהבנקים .השווייצריים משלמים עבור
הדולרים המוזרמים אליהם משתנח
בדי יום ביומו תקבע לפי ההיצע
והביקוש באותו יום .שיטה זו מונעת
מן הספסרים לצבור רווחים כתוצאת
מן ההפרש בין השער הנוכחי של ה-
פרנק או חמרק וחשער שיקבע לאחר
התיסוף .קביעת ניידות לפרנק חוכיחת
עצמה כאמצעי יעיל ואכן ,זרם הדו-
לרים לשווייץ פסק בשבועוח חאח־
רוגים.

לא סון< פסוק
גרמניה ניסתה להגן על עצמת
החילה על־ידי הגבלות חמומת שקב-
עה לשימוש כפקדומת של תושבי חוץ
בבנקים גרמניים '.אך לקראת 0וף
השבוע שעבר התברר כי הגבלותאלד,
אינן מחסום די גבוה לעצירת זרפ ה־
דולרים .הדולרים "גורשו" ממדינות
רבות ולא היחה להם ברירה במעט
אלא לגחות בגרמניה .ייסוף המרק או
פיחות הדולר גראו איפוא כאמצעי ה-
יחיד שניתן לפצות בו את בעלי ה-
"
דולריפ־ התועים".
עידוד המערבות בשערי המטבע ש-
עליו הוסכם השבוע אינו סוף פסוק.
בסי שהכריו הנשיא ניכהון ,עומדת
ארה"ב לנקוט צעדים כלכליים נוספים.
ברור בי שיגשוג של המשק האמריקני
היה מושך רבים מן הדולרים הגייתם
חזרה מעבר לאוקיגוס לארצות־הברית
ופוטר' את אירופה מעונשם של אלה.
אך אין כל בטחון כי אמצעים אלד .לא
יפתחו פתח להידרדרות הדשה ביח-
סים הכלכליים בעולמ
י
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 nmיובל וליצור
דולדיט התועיט" וו־
געי© »»*>» ?ח "v
ניט רבות »ל w
מדינות העולט» ,ש־
הט מהפשיט לעצמט "מרעת"
עשיר יותר ,יצרו שוג משבר ג•
מערכות המטבע של המדינות
תעשירות .פיחות תדולר תשגוע
ו"שידוד מערגות" המטבע ש-
באו בעקבותיו ,תשיגו לבאויח
את הסדר על בנו ולקר!את סוף
השבזע נראה תית »» עולט ח־
בספיט נרגע בהדרגה .אן תגורמ
שעורר את הסערת ,תדולדיט
חסרי ה בית ,ממשיבימ להוות
בעית עולמית ,ואט לא יהול
תיקון יסודי במצב נהיה אפוייט
בעוד שנתייט שלוש ,או אולי
אף בתאריך קרוב יותר ,למשבר
דומה.
הדולרים התועים" הם סכום ה-
"
נאמד בכ־ 50מיליארד דולר לפחות,
המוחזק מחוץ לארצות־חברית ,בחלקו
הגדול &ין סכום זה מושקע בנכסים
קבועים והוא נע ממדינה למדינה ב־
תקווה להשיג שבריר אחוז של רי-
בית גבוהה יותר או שניתן להמירו
למטבע אתר ששערו עשוי להשתנות.כפי שקורה לעתים קרובות בעיסקי
הימורים ,הצפיות מצדיקות את עצמן
ואם " נוחת" נחיל כזה של "דולרים
תועים" במדינה שבה -מצפים לשינוי
שער המטבע ,כי אז בגלל עצם ה-
נחיתה של הדולרים נוצרים לחצים
• לשינויים המצופים..

:ניידות יתרות
הדולארים
הניידות של דולרים אלה היא עצו־
 :miבשבועיים שקדמו לסגירת ה-
בורנוות לפיחותהדולרים נאלצו בנ־
קיט מרכזיים בכמה מדינות לרכוש
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5־ 8מיליארד דולרים כאלה ולשלם
.עבורם במטבע של המדינה .יוצא
איפוא כי ההימור השתלם ובעליהם
של הדולרים התועים" הרוויחו כ-
"
תוצאה מן המשבר האחרון כ־800
מיליון דולר לפחות.
כיצד נוצרו"' דולרים תועים"
אלה ? הם" הצטברו" במרוצת השנים
כתוצאה מגדעון הסחר 'של ארצות־
הברית .ארצות־הברית הרעיפה סיוע
כלכלי על מדינות שוגות ,הוציאה
למעלה ממאה מיליארד דולר על
מלחמת וייטנאם ,חגדילח את יבואר.
מיפאן ,מגרמניה וממדינות אחרות ו־
שילמה לכולם בשטרות ירוקים שהיו
במשך שנים רבות מטבע עובר לסוחר
שאין טוב ממנו .מקבלי הדולרים
השתמשו בהם לרכישת סחורות באר-
צות ־חברית ,קדילאקים ותחנות כח.
אך השזרס הדולרים שהוציאה ארצות־
הברית עלה על הסחורות והשרותים
שמדינות העולם רצו לקנות ממנה —
הצטברו יתרות.

מי הם ה"ספסרימ
הבינלאומיים"
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תחילה הוחזקו הדולרים על־ידי
מדינות שקיבלו סיוע ואצל יצואנים
שמכרו סחורות לאמריקנים ,אך לאט
לאט הם נקנו על־ידי גורמים שונים
שחשבו לנצל אותם לצרכיהם וגם,
בין השאר ,למטרות הימורים בממדי
ענק כפי שהיה הדבר בשבועות חאח־
רונים .חסכנח העיקרית הטמונה ב־
"דולרים התועים" היא בכושר הניי-
דות העצום שלהם :בעזרת פקודות
טלפוניות אפשר להעביר מאות מל־
יוגים ברגע .אין צורך לקנות ולמכור
נכסים .די ברישום שמעלה המחשב
על כרטיסו של הלקות של הבנק ב-
אמצעותו פועל הספסר הבינלאומי.
בניגוד לתמונה שהצטיירה לעתים
בכתבותיהם של כמה עתונים התברר
לאחרונה כי ה"םפסר הבינלאומי" כפי
שכונח לעיל חוא לרוב איש עסקים
מהוגן הנמנה על המימסד של עולם
הכספים העולמי .המדובר בשלושה
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גורמים עיקריים ז גורם אחד הוא חב-
רות הענק הדב־לאומיוח הפועלות ב-
מדינות רבות .בקופותיהן של חברות
אלה ,שרבות מהן חן אמריקניות או
לפחות נוסדו על־ידי אמריקנים ומנ-
הליהן בחלקם עדיין אמריקנים ,מצ־ .
גזברים סכומי ענק ,ההולמים את ממדי
החברה ,וכשאין צורך מידי בסכומים
אלה ,לשם השקעות בהקמת מפעלים
חדשים ,נודדים הם לאותם מרכזי מט־
בע שבהם . .הסיכוי שלהם לגדול  ,ו-
לתפוח הוא הטוב ביותר.
גורם אחר המחזיק ב דולרים תו-
"
עים" הוא הבנקים
הגדולים שיש להן
יתרות גדולות במטבע חוץ לשם
מימון עסקיהם השוטפים ,אך חם תריס

תמיד אחר מקלט" בטוח יותר עמו
דולרים אלה"כדי להתגונן בפני פיחות,
למעשה ,אפילו בנק ישראל המחזיק
גיוס ביתרות בסך  1.1מיליארד דולו
מהווה ביום גורם כלשהו ,אף כי זעיר
למדי ,ב משחק" עולמי זה בכך שהוא
דואג "
להחזיק יתרות אלה ב מטבעוןן
"
יציבים".

תחדש י —
הגורםה^ו
הער^£
אילי
גורם נוסף הם המשקיעים הקטניפ
כבל מדינות העולם ,אלה שרכשו אג-
רות חוב נקובות הדולרים שהוציאו
חברות אירופיות שונות .משקיעי]!

הדולר ה*טנו" :כך רואים יזגרמגמז א» משגר המטבע )"ש0יגל"'0Z.2.M ,
"
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הטיול המסורתי בגן ,האילזמ המסורתי עט הרעיות ,והשיחה המסורתית ביחידות :אמון ההתלהבות.
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ן88ןידש זה מוקדש למזרח
 |1התיבון .היוט אתה באן.
§ §געוד שבועות אחדיט -pi
8 mwwבל באן את פני מרת
מאיר .המזרח התיכון עודנו ב-
גיר בעיה אאלמ ,וטוב לשמוע
השקפות טונות" — בדגריפ אלה
ספק גי אינות ,ספק דון הלצה,
שבחן .קיבל חגשיא גיגסיו את
פני •חוטייו» ,לד ירדן בבית הלבן,
אפשר למאוא את בל התבונות
של מדיניותה חנובחימ של או•
ה"ב כלפי האיזוד שהאמריקניט
זזולתט מהניט אותו "המזרח ה־

:קיוג"» .

מיליוני מילים בכל לשונות־תבל
גכתבו בחודשים האחרונים על םיומ
מלחמת הודו סין -־ ביתר דיוק :על
היום המעורבות האמריקנית במלחמה
זו ,וכי מעכשיו לא תהיה למיגהל ב־
וואשיגגטון בעיה חשובה יותר מהסדר
מדיני של הסכסוך הישראלי־הערבי.
הסדר כזה תכליתו למנוע הישגות מאו-
רעות יזני  1967בעוד שנה או שנ-
תיים או חמש שנים ; בי במאורעות
אלה חיו לאמריקנים במה שעות־םכנה
שבהן נראה אפשרי עימות אמריקני־
םובייטי כעין אותו *ימות ,שכמו עמד:
*ל מפף בימי משבר־השיליה הקזבאני!
גאוקשובר • • ' ' ? • .- - .1962
אגל נגר *כשיוגדוי. .שתיאווייזו־

זו לא עמדה בעימות עם המציאות ,ו-
כמה סיבות לבך.
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קודם בל ,יציאת האמריקנים מוייט־
ואם וקץ י מעורבותם הצבאית עדיין אי-
נם פותרים את מכלול הבעיה הוייט-
נאמית ,ועוד מהות מזה -י -את בע-
יות כלל־הודו־סין .להיפד ,בלא חשש
גדול להתבדות אפשר להינבא שגם
בלעדי הפצצות ?בלעדי הרוגימ ,פצו-
עים ושבויי־מלחמד' .יישארו האמרי־
קגים קשורים עוד זמן רב י — אולי
זמן רב מאוד — בקשר ישיר פחות
או יותר בכל במתרחש בוייטנאם ה-
דרומית ,בוייטנאם הצפונית ,בקמבו-
דיה ,בלאום ,ומן הסתם גם בכמה אר-
צות אחרות בדרום־מזרח־אסיה.
כבר בעית הסיוע הכלכלי של אד־
עומדת
ה"ב לשיקום צפון וייטנאם
לי*
הפך לאחד מנושאי חמחלוקות החמו־
רות ,ותוכניותיו של מינהל גיכםון נת-
קלות בהתגגדות .חריפה 'בקונגרס;
שנית ,מי איננו רוצח בדו־שיח עם
תאשינגטון  tחיםאנים רוצים — וטו-
ענים שזה יותר משגה ואשיגגטון-מת־
*למת מהם .גציגי פורמוזה מוענימ
באוזני כל מי שרוצה לשמוע ,שהגיעה
העת להסדיר את היהסים בין ארה"ב
מין משפת של *'אז קאי שקran ,־
רדי -בגל^מ"»לידט" י--גין יאשינג&יזל־
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פקיגג .אירופה — בון ופאריס ,לונדון
ורומא —  .רוצה בדו־שיח עם ,ואשיג־
גטון .בגושאים מדובים: :כלכליים ,יאם־
טראטגיים ,מדיניים '.י
אמנם המשבר .המוניטארי הנוכחי
חחיש מגעים עד־הוק ,אך נראה ששום
בעית־מזוד לא יושבח ,וכל מדיגוח
אירופה המערבית — גדולות כבינו-
ניות ,כקטנות — מעוניעות בהזדמנות
של פגישה עם האיש ,שיישאר עוד
.ארבע שנים בבית הלבן.
ועל אלה יש ,להוסיף ,כי סיום ה-
מעורבות האמריקנית :האומללה בוויי-
טנאם והשנים של מחלוקת' פנימית
המודה ,שעוררה .מעורבות .זו ,הולידו
את הדיעה הרווחת שארה"ב צריכה ל-
התעניין פחות בכל הקיפוחים והמצו-
קות המרובים באסיה ,באפריקה וב-
אמריקה הלאטינית זלהתעניז יותר ב־
קיפוהים ובמצוקות בארצה שלה .כי
בשנים האחרונות נתגלה שגם אלה
מרובים ומעמיקים ,ולא קל לתקנם.

 ?B.־.. /המורח התיכו!
מנ 1־  11Wו־וונ-
בנסיבות אלה לא היה משום הפתעה
בהכרזה שהכריז לא מכבר ד"ר .הנךי
קיםמג'ר ,שליחו של הנשיא יעםון  -ל-
עניינים י חשובים של מדינות חוץ ,באו-
זני אחד ממקורביו" :המזרה התיכון
הוא ביום אחד האזורים השלווים וה-
יציבים• ביותה לבו אין -צורר בשום
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יוזמה הדשה מצידמ ואין צורד בתיכ־ ן
נית חדשה".
ן
חוסיין מלך ירדן' נתקבל בואשינגטון 1
בהתאם לעקרון זה .עשו לו כבוד גדול ,ן
איכסנו אותו ב בלייר האוז" ,בית ה־ I
הארחה הרשמי"לאורתיס רשמיים ,אף §
שמבחינת הטכס זזיה זהביקור רשמי ן
למחצה ולא הונפו דגלי ירדן בואשינ־ ן
גטין; הובטחה לו הגדלת הסיוע ה־ ן
אמריקני ,הספקת ציוד צבאי ,מטוסי 1
קרב סילוניים וכו' .לכל אלד ,זכאי ה־ ן
מלך ,בהיותו בעל־הברית הנאמן ביותר .1
של ארה"ב בעולם הערבי ,ומשום כד|1.
הוא ,משטרו ומדינתו ,חשופים תמיד >$
לסכנת חיסול מכיוונים שונים של מת־ 11/
נגדים לקיום השפעתה של ארח"ב•
ft
אולם ממשלת ניכםון לא רצתח ש־ ן
המלד הקטן ייתפס ל סחרוזורת של I
"
הצלחה" .הוא חיסל את סכנת המחב־ ן
בלח־
עמד
סורית,
ליס ,הדף תוקפנות
ן
צים :צזבגדאד ,מקאהיר ,מטריפולי .כל ן
זה טוב ויפה .אבל .ואשיגגטון איננה ן
רוצה שהמלך הקטן ידמה בנפשו ,ש־ ן
לאור הצלחותיו ,המחזקים את יסודית ן
משטרו ומחלישות את משטרי קא־ ן
היד ,דמשק ובגדאד ,יוכל לנסות עכ־ I
שיו לעשות עצמו מנהיג העולם הערבי I
בולו ,המסוגל לשאת ולתת בשם כל ן
העולם העייבי ע 8־ האמריקנים ,ואתרי I
בז עם ,ישראל . .י
1
על
מתבססים
האמריקנים
חששות
|
דעתם בי בתפקיד כזה ,שהוא שאפני 1
יותר מדי ,עלול המלך הקטן לא רק ן
להפסיד אתי היתרונות ־שצבר מ־I 1970
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עת התחיל בחיסול המחבלים ,וכוחותיו
הסבו תבוסה מוחצת לטור־שריון סורי
שפניו היו לרבת עמון ,אלא שיסתכן
בעצם קיומו של משטרו ואולי גם יסכן
את נפשו שלו .כל זה עלול להסתיים
בשואה גדולה למדיניות האמריקנית,
שואשיגגטון מנהלת אותה זה שנים? ו-
כבר השקיעה :בה ממון רב כל כך.
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בפגישות קוקיים חוםיין בוואשיגגטון
עם הנשיא ניכסון ,עם מיגיםטר החוץ
וויליאם רוג'רס )שבשבילו המזרח ה-
תיכון הוא תחום שמניחים לו לפעול
בו בתנאי שלא יעשה דבר העלול ל-
ערער את מאזן הכוחות בין ארה"ב
ובין המעצמות הגדולות האחרות( ועם
מיניסטר ההגנה אליוט ריצ'ארדסוו
פיתח המלך תיזה זו:
אני המנהיג הערבי היחיד המעז ל־
הכריז בפומבי — וכבד הכרזתי — על
נכונות למשא ומת? ?של פשרה עם
ישראל .אני גם היחיד המוכן לבצע
הסכם כזה ,והיהיד שיש לו האמצעים
לכך .אבל יש צורך לעזור לי .אתם
צריכים לדרוש ,שישראל תישא ותיתן
אתי .עד עכ#יז לא יכולתי לעשות
מאומה כיוון שהישראלים קשוחים יותר
מדי; אינם רוצים לוותר מאומה .הם
רוצים בהמשד המצב הנוכחי ודורשים
שאסכים לכך .אבל כל מנהיג ערבי
שיסכים לריבונות זרה על המקומות

הטיול המסורתי בגן> האילוט הרשמי המסורתי והשיחה המסורתית ביחידות :חיחודש תסבט 11971
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הקדושים למזםלמיפ בירושלים העתי-
קה ובמקומות אהריט ,ימוגר ובלי ספק
יירצח תוך  '24שעות.
כל הסימנים מרמזים ,שהנשיא ניכ־
סוין ויועציו רשמו לפניהם השקפות
אלה — שגם י לא היו חדשות בעיניהם.
לאפחות ,ולא יותר.
ביחוד עשה רושם הניגוד החריף
בין המאמצים הגדולים שעשה־ המלך
הקטן כדי להתייצב לפני דעת הציבור
האמריקנית כאיש המציאות ,כאיש ה-
שלום ,כאיש הפשרה הסבירה' ,ובין ה-
זהירות הגדולה של אנשי הרשות ב־
ואשיגגטון שבכל מגעיהם עם הגורמים,
המגבשים את דעת הציבור ,הזהירו
אותם :את כל אלה אין לקבל ברצי־
נות יותר מדי .חוסיין איבנו טיפש —
ובלי ספק איש ,מציאות ,אך למרבה
הצער איננו ' מוסמך לדבר בשם כל ה-
ערביים.
למרבה הפאראדוכם נמצאו ראשי
המפקפקים דווקא בקרב הדיפלומאטים
הערביים בואשינגטון ובמרכז האו"ם
)שם הם מרובים הרבה יותר ,כיוון ש-
בירות ערביות רבות כל כד ניתקו את
היחסים עם ארה"ב ב־ 1967בגלל
סיועה לתוקפנים היהודים" וכיום הן
"מיוצגות  .בואשינגטון .באמצעות השג-
רירויות של מדינות י אחדות( .בעיניהם
כל התוכניות ,שחביא חוםיין .שאובות
מהשראה אמריקנית ,והן לא פחות ו-
לא יותר מ בגיח־ ".בלבוש הסכם
נפרד בין רבת" עמון :לירושלים .ההס-
תייגות הגלויה של אנשי הרשות האמ*

ריקנים בלפי -המלך הקטן במאשינגטון
היא' בעיניהם של אלד ,רק אחיזת־עי-
י ? י
ניים• .
ביקורו של חוםיין לא היה מאורע
חשוב בוואשיננטון; אבל הוא היה
חשוב בעיני* קאהיר ,דמשק ובגדאד ו-
גט בעיני 'מוסקווה ,שעודנה נוטה ל-
ראות  .בכל מקום "קש 3אימפריא-
ליסטי" .אפשר להתנבא שפרשה זו ,יש-
בואשינגטון בבר שבהוד ,.עדיין תידון
זמן רב? בבירות ערביות מםויימות• .
י כיוון שלמינהל ניכסון יש דאגות
אחרות מרובות • בל בד ,אין הוא יכול
להעסיק עצמו יותר .מדי בענייני המז-
רח התיכון ,וכיוון שבואשיגגטון רווחת
הריעה כי העניינים באמור אינם
רעים כל כך"" ,לא ישלוף הנשיא ניב־
סרן:מכיסו שום תוכנית חדשה ,כאשר
יקביל פגי מרת גולדה מאיר ב־ 1ב-
מארס\ .אש הממשלה כבר הבהירה
מצידה ,שגם היא איננה מתכוננת ל-
שלוף מארנקה שום תוכניתי

§§| ' האתת 03011
»^*  1971ונד 1977
בדצמבר  ,1971כאשר נפגשו "שני
הגדולים" בפעם האחרונה ,ורוב שיהתם
נערכה ביחידות ,הגיעו לכלל הםבם ש־
במשד כמה הודשים נתנלה במניח את
הדעת ביותר לשני הצדדים .יש דגלייט
לן^ כי הפגישה .הקתבה נועדת y־
האד^הסכמ זה rir־ 'שיפרחו ייצ'ארד

ניכסון מן הבית הלבן בינואר .1977
ההסכם .מ־ 1971לא היה הסכם של
אפס־מעשה ,גולדה מאיר תוכל לספר
לנשיא את כל פרטי תיוומות חסודיות
שנטלו היא וממשלתה במשד השנה
שהלפה ,כדי לשכנע את הממשלות ה-
ערביות שהגיעה שעת פשרה ,ואין שום
אמצעי אחר לבוא •אנלל הסכם על
עקרונות אלא מתון־ ישיבה יחדיו ליד
שולחן דיונים .ובאמת לא תוכניות־
פשרה חסרים אנו .המחסור הוא באומץ
לב לחתור לתוכניות באלה ,וברצון ל-
יישמן ; והמנהיגים הערביים הם החס־
דים אומץ לב ורצון.
אנשי הרשות בואשינגטון כבר רגי-
לים ברעיון ,שמרת מאיר באה לאד-
ה"ב ובידיה רשימת קניות" ארוכה
ומייגעת .נראה" שהפעם הביאה רשימה
קצרה הרבה יותר ויקרה הרבה פחות.
מטוסי ';פאנטום' ו,םקייהוק' בעצם כבר
מיושנים לפי •תנאי ארה"ב ־־־ אבל לא
לפי תנאי המזרח התיכון .ישראל אי-
ננה רוצה במטוסים חדישים הרבה
יותר שהם גם יקרים יותר לאין שיעור.
לא תהיה מכך תועלת מרובה ,ולא
יביא אלא .לאםקאלאציה הדשה של
טכגולוגיה צבאית במזרח התיכון .אנח-
נו מעונייגים רק בהבטחת הרציפות
של החלפת ציוד שנשתחק .ב העדר
מעשי איבה"הנוכהי במזרח "התיכוז
החשתחקות איננה מהירה במיוחד ,ו-
כאמור םבזדים המומחים הצבאייט ה-
אמריקניים שיש :סיכוי שב ?
הרגיעה
,כי י; ' '':
הזאמ^ תתמיד!;מןיד3רי • יי ? ?
-:

ן:

?

 :־ .־

_ הטנגםטן השלי  /י ?SraMSflfflfrCSli
^ \ בבלאי המנועובצריכת
י
ר,ןו םרכיב מינחד
י
השם! .אכן לא לחי01
T^lOH |V/־^' :
?
שתפקידו העיקר-1העי' ^ • ? '• |IB«SBM
קסטחל*.ז©.הוא השמן
" >
'* ־ ?^, * .י־ ^'
מירבית על חלקי
ה עגנה על דרישותיהם
המנוע.באף mUtttr
^^^JRH־^ י־־־"" '*,
זהו םרכיב שאינו קיים?
הנוקשות של מהנדסי פורר.
שמן אחד הטנגסטן* הי1ז רק אחד
אלו הסיבות העושות את ק סטר ו ל
מ 8-תוספות מיוחדות העושות את קסטרול
 G .T .Xלשמן הבינלאומי המבוקש ביותר .קסטרול
 0.1,%לשמן בעל תכונות מיוחדות החוסכות נם
 G.T.Xניתן להשיג בכל תחנותפז ועמברחב'הארץ.
שנו! בינלאומי חייב להיות נווב.טוב כמו 5p >.*1vma11
^<
I

Oil •olubla long cheln tartlsry •Iky l primary •mln• (ungitatt.
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לימי האביב * tמלת כותוגת 3משגצת לגגו! על רקע
)דיור(
ירוק־ישא ,מקטורן קצרצר ואגיריפ לגנ>.0

מאת

9הודית חנוך
תחילת כל עונח מ־
בשרות כותרות מדו-
רי חאופנח :פאריס
מצווח על קו" נשי";
"רומא אוהבת את-־תןןו הרך"
—• ואז כופים עליגו בגדים משו־
 onומוזרים ,נגדים בסגנון ש-
נות :העשרים ,השלושים ,הארי
בעיט והחמישים ,שאותם את
דואה בתצלומים מצהיבימ -3
אלבוט המשפחתי ובתוכניות
"השבוע לפגי עשרים וחמש ש-
נה";.
עוז)ה הן שוב השאגה האחרונה".
"
ואנו ,כנות־חוד .תמימות ,מעיפות
מבט בדברים הנוראים חללו ,מחלי-
טות שלא נלבש אותם לעולם — אד
גמה קצר ה לעולם לא" הזה1
"
כעבור חודש ,מול הראי בחנות
הבגדים ,אנו מודדות מעיל עם שרוו-
לי קימוגו ומרגישות כל כד מיושנות
בחליפה בת השלוש' ולפני .שאנו •יוד-
עות מה קורה לנו — השאגה האח-
י רונה כבר שלנו.

כמה פעמים בעשור חאחרון חאדכ־
נו וקיצרנו מכפלות ?
מתי חשלכנו בפעם חאחרונח בגד ל־
פח האשפה מפני שנקרע? מחליפים
בגדים מפני שכך מצווים; עלינו מ־ י
" למעלה" .משגים ,כדי לא לחראות,
חלילה ,יוצאות־ דופן.
וכל זה מפני ?שאגו גוחות ' להתפ-

שמלת אביב שכולה משטות וחן .חגורת חעור
מדגישה את המתנימ ומבליטה את וזגיזרת.

לא לדוגמניות בלבד :ווצאיוג מצמר מויפס גצגעי
גייז'־לגרשיוור9 ay ,י0ע ק3ליס מגוהציט) .לאגוזיו(

תות לסיסמת ה"רכוח והנשיות" ומו•
כגות לשלם ממכורת של חודש ע*
כור אשליית התרעננות וחתחדשות
בגד חדש — ועל האשליד .חזו מבו--
ססת תעשיה של מליונים ,חמייצרת
בגדים ונעליים ובשמים ותמרוקים.

עתה ,משהתבכירנו על אופנת ה-
אביב שהיא רכה ונשית ומיועדת
"
טובים" )אי־
לנשים האוהבות בגדים
זו בדיחה :וכי מי אינה אוהבת בג-
"
דים טובים" ? הבעיה היחידה היא
בארנק( ,הבה נתבונן באופנה החד-
שה בעין בקורתית .לא נסכים לבלוע
את כל צפרדעי האופנה לפני שניווכח
אם אמנם יש בה משהו העשוי להי*
ראות יפה לא רק על דוגמניות ש־
משקלן  40קילוגרם ,אלא עלינו ה־
מתחילות בדיאטה עוד ממהר ,הי*
ממחרות ־ בבוקר לעבודה ומאחרות
.את האוטובוס ,־ הרוצות להיראות
יפות גם בעיני•המורד .של בננו ,ה־ .ברנו לעבודה למשרד ,והידידים שאגו
?נפגשים אתם־ בכל יום שישי— ,
ולזכות במחמאה מפי בעל עייף ו־

מוטרד.

כפי שמוכיחים חתצלומים בעמוד
זה אפשר למצוא בין בגדי האביב
החדשים בגדיס נאים למדי ,שלא
נועדו לדוגמניות צמרת אלא לנשים
הרוצות  :להיראות ...כן .נחשתם —
רכות וגשיות .כמובן.
הבגדים הטובים ז שמלות מצמר

דקיק עמ קפליט חייט ועגי3ת חתוליט
»!ל הצוואר ,ע 0צמי מקטורגיט ,קצר
יאריד — מצמר לבן.
)דייר(
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| — אני מניח גי תפקידה להחויק את הטייט I W aK0a
| עירמת".
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אין מנוס...
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— ?והי חדרן חיחידח ,מגה אני יגולה לעמוד בדיאטה שלי| ...
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נדרן לאתר הסקי...
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— צר לי ,יקירתי ,לראותו עובדת
|
3ל גך קשח .אנא ,סגרי את חדלת!...
> nאונד אר(|

ן לא נעים...

1

— סלחי לי עדתי ,לא התגוזגתי לשווק...

— יש מקום לעוד אתי ז
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)לי אירופיאי
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־ התקופה הקרובה תעמוד בסיםן "גיוון .הרחבה והתעצמות
נוסף למכשיר• הגז.השמים םחוצרת סופתו לבית .לםוסדוח
ולתעשיה .יזצמ ברשת חנויות סופרמ .מכשירי בית שווים
םחזצרת העלית.של םובי היצרנים בארץ ובעולם.

תוך זמן קצר יפתח סנפר ־קלאב .מועדון קויות בלעדי
ללקוחות סופרמ .במועדון זה •היה אפשר לרכוש את כל
םבשירי סופרמ במחירים מוזלים .נטו * pיערבו במסגרת

הםועדון מבצעים שתים ומשנים לתועלתם של החברים.

עקרת הבית .לקראת שות  .1973עקבי אחרי פרסומי
סופתז ומבצעיו ורמי את כל קניזוויך בהנחת םופתז.

ס>נ«ור* בד>3ו

ווד» אלן והמ*ן
גחוג לחשוב שכל "רב-מכר''
הוא חומר מצוין לםרט .ד
אפילו אם זח התנ"ד )"עשו
הדברות"( או " הברית החד-
שה" )" ישו טופו־טטאר"(.
עתה ,להבדיל ,הגיע תורו של
כל מה שרצית לדעת על ח-
"
מין ולא העזת לשאול" )קול-
נוע מ וגרבי" ,תל־אביב(.
"
איד הופכים טפר ביו! ל-
טרט ו תשובו! על בד משיב
וודי אלן בחוש ההומור ה-
מטורף שלו.
וודי

אלו,

לשעבר

אלן

דבר אחר לגמרי ,לעמוד על
במת ,לפני קהל ולהצחיק.
שנת  1961זכורה לאמן •s
טיוט ,אן הוא יצא ממנה
וידו על העליונה• חוא נהפן
לקומיקאי מבוקש במועדוני"
חלילה של נידיורק סאן־
פמציטקו ולאט־וגאט.
מפיק טרטים חשב שההו-
מור של אלן מתאים לבד.
הוא שכר אותו כדי לכתוב
את התטריט של " מת חדש,
חתולי ז"
הטרט שעלה  4מיליון המיט
 .14ועתה נחשב לתטריטאי ש-

" ifאשמח להופיע בסרט
ישראלי ,על אף השכר ח־
נמוד המשולם כאן לשחקנים"
— אמר לי השחקן מישראלי
אהרון אימלה ,החי והעובד
)סרטים ,טלוויזיה( בלונדון,
שבה סיים את לימודיו גבית־
ספר למשחק.
הבעיה היא — מוסיף ה-
"
שחקן — שלא הציעו לי תפ-
קיד מעניך .וכך ,לאחר חופ-
שה קצרה בארץ ,לכבוד נשואי
אחיו הצעיר — חזר השחקן
הישראלי ללונדון•
 ifשחקו הקולנוע הידוע
דונלד פלזנפ )"מנהל הבית",
" תיק ירושלים"( הגיע ארצח
לביקור פרטי עט רעייתו ה-
ישראלית השחקנית מאירח
שור ובתם הפעוטה.
 ifלאחר 'טיו&י שילוח הח-
ליט לוותר על התפקיד ה-
ראשי שהוצע לו בסרטו ה-
חדש של ג'ורג' עוכדיה )" נו-
רית"( "קוראים לי מישקה" ן
נעשו שינויים רבים בליהוק.

 jjjjjjpי
$1

זהר  .תפקיד מרכזי
כך הוצעו לשני התפקידים
המרכזיים ,כזוג חברים הנק-
לעים להרפתקאות רבות ברח-
בי הארץ שני שחקנים —

בך»וסף שב ללוד

במאים :אווי זוהר )"מצי-
צים"( ו8אזל פ8יה )"זאקו ז-
היצאניות"(.

מרגרט
ה א*דאל>ת
וודי אלו  :דרו ארוכה של ילד יהודי מבדוקלין
סטיוארט קניגסברג ,גיחן מ-
ילדות בחוש ההומור המפותח
שלו .כבית־הספר היו ציוניו
אימרותיחינף"
נמוכים,
אן "
אז מבריקות .ב-
שלו היו כבר
גיל  16השתכר לדמי-כיט מ-
כתיבת טקטט הומוריטטי ל-
טורי הרכילות בעתונות .בגיל
 17עבר לשרת אדונים חד-
שים — קומיקאים מפורס־
מים .משכורתו נעה בין 25
דולר ל־ 75דולר לשבוע ו-
אחרי כמה תחנות־בינים הגי-
עה ל־ 1.500לשבוע .אז חיח
ברור שרק קומיקאים בעלי
חוש תיזמון מצוין יוכלו
ל זרוק" את הבדיחות המוז-
"
רות של וודי אלן כדי ש-
יתקבלו כפי שנכתבו ומי טוב
ממנו עצמו ו
זה לא היה קל• דבר אחד
הוא לכתיב בחדרי חדרים ;

כדאי להמר עליו.
בגיל  36כבר נרשמו לזכו־
תו שני מחזות בברודוויי ,נ
אלבומי תקליטים ו־ 6סוטים.
המומחיות שלו היא בכתי•
בת שורות־מחץ'' (Punch
"
תשובות קולעות
)Lines
למראיינים ברדיו או בטל-
וויזיה ; תגובות בלתי צפויות
למצבים של יום־יום; מחש-
בות יוצאות־דופן ! רעיונות
סוריאליסטיים .את כל מת
"
שרצית לדעת" — כתב כסיד־
רה של מערכונים שאין בי-
ניהם קשר ,לבד מן העובדה
 .י שנבנו כאסוציאציה חפשית
'לפרקים מתוד הטפר הנודע.
הוא עצמו משחק בכמה מן
המערכונים וגם ביים את ה-
סרט .חלקו בהכנסה ~־ 10
אחוזים .אכן ,דרן ארוכת
עבר הילד היהודי מברוקלין.

אם את בת  ,21כהת־שיער,
בעלת נטיון במשחק ודוברת
אנגלית שוטפת ,כי אז יש
לד סיכוי לזכות בתפקיד ח־
ראשי בטרטו הבא של 3רנקו
הגברת עס הקמל-
זפירלי "
יות" שיצולם בקיץ בפאריס.
למכתב המבשר שהגיע ל-
ידי סוכנת השחקנים לביאת
חון צורפה תמונה המתארת
את הדמות האידיאלית ש-
מבקש הבמאי .נראה כי אנ-
שי ההפקה החליטו לתור את
העולם כולו בחיפושיהם אח-
רי מרגריט גוטייח האידיא-
לית ואולי הם אף סבורים
שישראל היא חממה נאה ב-
מיוחד ליפהפיות שחורות*
שיער.

סרט בב*ת הסופר
ברשימת מועדוני הסרט ה-
טוב הפועלים בארץ\ ,אוי
לציץ את בית הטופר ,שבין
חומות ירושלים העתיקה,
אשר אחת מפעולותיו הקבו-
עות ,בכל יום א' בשבוע כו-
רכת סרט והרצאה,
הנושא המרכזי הוא ה-
"
רומן בקולנוע" ,תון שימת
דגש בשינויים שחלו ביצירה
הטפיותית )רומן ,או מחזה(
עם חפיכתו לתטריט קולנועי.
שלושת הסרטים שיטיימו

את הסידרה יהיו ב— 18.2-
ג'וםטין" מאת לורנס זארל;
"ב־ " 25.2ההסדר" מאת אולוח
קאזסון ! וב-ג — 4.נועד ל-
"
גדולות" לצ'רלס דיקנס.
הסידרה כולח נערכה בידי
יעקב מלכין ,ורשימת המר-
צים כוללת את ד"ר ישעיהו
ניר ,מר אבי עוז ,מר אשר
לוי וז"ר וגינה דוייאר —
ספרד.
דמי כניסה בסך  2ל"י ל-
אדם ,כוללים גם משקה חם.

..

בח»דת הצלם

ג י י ל ל ר ר האמריקנית ,ביקרה בארץ ,רא-
תה כי ס1ב ,והחליטה להשתקע כאן .היא חזרה
לארה"ב לחסל את ענייניה וקיבלה — לפתע -
תפקיד ראשי במחזה "קדושים" המוצג בלוס-
אנגילס .היא מגלמת דמות של שחקנית צעירה
הגרה בניו־יורק ומסתבכת בהרפתקאות אהבים
ורצח .עט תום ההצגה ,באביב' מקווה גייל לרר
לממש תכניותיה ולהשתקע בישראל.

גוטייח בדמיון זפיריהי

לחזור אל אותו תפקיד
אחרי  15שניט ,זה כמעט
נמו לשוב ולהיפגש עם אהבת
נעורים .הערב ,במסגרת תי-
אטרון שידורי ישראל של
הטלוויזיה ,יחזור אברהה בן
יוסף לגלם דמותו של גהג
תקטר האחרון ,במחזה לה-
"
יות במקום אחר" בבימויו
של בועז דוידזון .מחזה ה-
טלוויזיה מבוסס על מחזהו
>1ל משה שמיר " אגדות לוד"
שהועלה בשעתו בתיאטרון
הקאמרי" בבימויו של שמו-
"
אל בונים .מכל השחקנים,
נשאר בתפקידו רק אברהם
נן־יוטף.
" זו אותת דמות — אומו
—
אך לא אותו תפ-
נן יוסף
קיד .דברים רבים נשתנו ב-
ורן אל המטד הקטן• על ה-
במה שקענו באווירה ! ב-
טלוויזיה — חיזקו את ה-
עלילה .שמו דגש חזק יותו
בבעית הצעירים בעיר הקטנה
השוקעת בחדלון ,במקביל ל-
טרגדיה של הזקן הנפרד מה־
קטר האחרון•
"למען האמת — מוטין
—
ח,רומאן
בן־יוסף לספר
שלי עם התפקיד הזה לא
הסתיים עם תום ההצגה .כי
כמה שנים אחריה השתעשענו
ברעיון להפון אותת לסרט
עלילתי )עמ משה שמיר ו-
אריק לביא( .הרעיון לא יצא
לפועל ,אן התטדיט שנכתג
שימש בסיס לתסריט הטל-
וויזיה ,יותר מהמחזה ה-
בימתי".
לבן יוסף כבר חיו כמח
הופעות על המסן הקטן ב•
" מנציח שתוקי'; ב"פוידוז
מצידון" ובסידרת "חדיזה י־
אני",; .בתחילה — מודח חי
שחקן הותיק ־ -התרגשתי
עד למאה זהו מדיום חדש
ויש ללמוד אותו .הצרה חי<
שאין סבלנות ,וכבר השמיצו
המשמיצים ,ויצאו הכורתיב
— לקצץ בנטיעות .וחבל .אני
לא אומר זאת רק כשחקן ש?

בףיוסף כאגדות לוד
אותה דמות אן לא
"
אותו תפקיד"
יש לו אינטרס בעשיה ,אלא
כשוחד תרבות ואמנות .כדי
שלא נשקע במוצרי יבוא זו-
לים ,אנו חייבים לפתח את
היצירה המקורית".
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אולי  mמקלחת ?".

ניו־יודל!
בשביל נוסעים נחפזים
הותקנו עכשיו ג־ 25מוניות
בניו־יורק מכשירי גילוח
חשמליים .מי שלא הספיק
בבוקר לגלח את זקנו בבית,
יבול לעשות זאת במונית.
המכשירים מחוברים לזרמ
החשמל שבמונית ופועלים
לשביעות רצונם של ה-
לקוחות .במקרר .שהנוסעים
ירבו להשתמש בחידוש זה,
עומדים להתקין מכשירי בא-
לה בכל  18אלף המוניות
של ניו־יורק ,לשמחתם של
המאחרים קום. .

M

הטנא הצעיד

גרמני צעיר בן ,29
הורסט שנק ,מהאמבורג,
הוא הסבא הצעיר ביותר
ןבמערב־גרמניה.
בגיל  14היד .הורםט
ואב לילדה .כעבור חמש־

§g

i
י

"קייקט" של 3ית-ט8ר

נרמניה
מתי מי האדפ הניאנדר־
"
טאלי ז" ריינר ,ילד בן ,13
נאנח ומחפש תשובה .ב־
8רחק ספסל אחד פותרת

סקארלש תרגילי חשבון ,ו-
סמוך אליה עושים שנל יל-
דים נסיונות נואשים בכתי-
בה :יום רגיל של בית־םפד
גקידקס גזש־דזלאנד.
מנהל הקירקס הוא הרא-
שון שהקים בית־ספר על
"

M

I
I

עשרה שנים הביאה היל-
דה הזאת ,שהקדימה «ף
היא להינשא ,בדומה ל-
אביה ,ילד לעולם .ל־
הורסט שנק ישנם שבעד.
ילדים.

גלגלים" בשביל ילדי האמ־
נים ועובדי הקירקם ,ועכ-
שיו מבלים בו ילדי משפחת
הקירקם הגדולה חמש שעות
יום־יומ.
"בית־הספר של הקירקם"
הוא מפעל מיוחד במינו,
אשר הצליח גם לפתור בעיח
שנאבקים בה רוב הקירק־
סיס הנודדים כעולם .זהו גם
בית־הספר הקטן ביותר ב־
ריסובליקד .המערב־גרמגית,
שזכה בהכרה מצד משרד רד
חינוד ואינו יודע מחסור ב-
מורים .יש גו מנהלת ,מורח
משווייץ הדוברת שלוש
שפות ,כריםטין הולצר.
מנהל הקירקם ,שגנו ,עכ--
שיו נער בן  ,16הלומד כבר
בבית־םפר תיכון ,נתקל ב-
עבר בקשיים לאין ספור,
הקדיש את בל מאמציו ל-
הגשמת התוכנית .הוא מספר
בי בנו נאלץ להחליף ב-
משך שנה אחת  60פעמים
את בתי־הספר .עכשיו המצב
שונה ,בקרון המשמש בית־
ספר מצלצל הפעמון בשעה
 9בדיוק .בשעה  12מנת־
דים — הפסקה .ואחרי ה-
צהרים — עוד שלוש שעוח
לימודים.

הם הקדימו את &ורים...

נרטניח
אין השניים מעוררים תשומת־לב מיוחדת ברחובות,
שהרי אינם מיחידים בעלי הגולגלות הגדולות.
כל שנח ,בעונת הקדנאוואל ,אפשר לפגוש דגים
כמותם בעלי ראשי עץ ,מצויירים בכלים מקימי רעש
מחריש־אזניים.
.י
עונת חקרנאוואל תימשך עד  Vnבמארס ,ואז
יצטרכו תושבי אירופה המערבית ללבוש שוב ארשת
רצינית.

M

עור-כנגדו אז בנגדה?

עוזרות־בית ר'מעוניינות ל־
ר.שתכר קצת דמי בים וב-
הזדמנות זאת גס ללמוד
שפה זרה — תופעה זו
ידועה זה שנים במערב־
אירופה.
עכשיו החלו עוזרות־הבית
הורות באנגליה להיתקל ב-
התחרות וזאת מצד —
צעירים .עוזרי־בית" במס-
פרים? "
גדלים וחולכים מסתנ-
נים לבתי אנגליה וגובר ו-
הולך הרושם ,כי הם מצלי-
חים במשימתם.
באחרונה הופיעה ב־
טיימם" מודעה של צעיר
"המעוניין בעבודה כזאת .הוא
מדגיש שהוא אוהב ילדים
וגם יודע לבשל יפה.
אחד מעוזרי־הגית הרא-
שונים באנגליה הוא לארס

II

ינסן הדני גן ח־ .18הוא
מועסק במשפחת רופאים ב־
קירבת לונדון והצליח להו-
כיח לא רק את בקיאותו ה-
בלתי רגילה כעבודות ה-
משק ,אלא היה גם חיש
מהר לאהוב נפשם של שלו־
שת הילדים הקטנים.
בעלת־הבית שלו זוכה
לקינאה מצד חברותיה על
ה"פנינה" שנפלה בחלקה,
משום שאמליות רבות מש-
תדלות להשיג את אהד ה־
עוזרים האלה .המאושרות
אינן צריכות לחשוש שמא
תתגלה עמרת־הבית בשוו-
דיה בלונדית ,אשר תגרום
מבוכה בחיי הנישואין של-
הן .או^ם במקרה דידן עלו-
לה להתעורר קינאה ,ודוו-
קא מצד בעל־הבית...

השעון עמד 3מנחן.

וורמונט )ארה"כ(
שעה קלה אחרי שפועל־
המוסך פטיפן ווייט החליף
צמיג במשאית שהשתמשו
בה י להובלת פלדה לצורכי
בניין ,נוכח לדעת שחסר לו
שעונו.
כאשר המשאית הופיעח
שנית במוסך בעבור v
ימים ,בדק ווייט את ה-

צמיג ומצא את שעינו בין
הצמיג לבין הגלגל .המכו-
נית הספיקה לעבור במשך
פרק הזמן הזה מרחק של
 2,560ק"ימ במידות חום ש-
נעו בין  10מעלזת מתחת
לאפס עד  30מעלות מעל
לאפס .השעון היה במצב
תקין.
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ראש הש3ט מצלם נלונדוו...

ראש השבט וואמפ וואן עושה בלונדון כתייר.
הוא עסוק ,בין השאר ,בהנצחת מראות שונים במצלמתו,
על מנת להראותם לידידיו גגיו גיגיאה.
וואמפ וואן  .הגיע• לאנגליה בפעם הראשונה בחייו
במטוס סילון ,למרות 'שנתקל בכמה קשיים .ראשית
כל ,חייב היה למצוא שפ משפחה כדי לקבל דרכון .הוא
בחר בשם וואן" .אחר־כר היה צריד לשחרר את לבושו,
"
עשוי
הנוצות. ,מסוג הסחורות האסורות ביבוא.
ראש השבט רואן בא לאנגליה בדי לחזות בסרט
טלוויזיה על קרבות השבט שלו.

 Hהשלד המווהב  -חוקי בהחלט
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נעליים צרות  -צווה צרורות

חולנד
שלושה מביו כל ארבעח
חושבים גמערב־אירופה נו-
עלים נעליים צרות מדי .ל•
עתים קרובות יש למצוא ב-
יר את הסיבה למיחושי גב.
החמור ביותר הוא המצב
אצל ילדים ,משום שנעלי'
חם נעשות צרות לפגי שת־
הורים מספיקים להבחין ב-

כד•

קבוצת רופאים ,מדענים
ומומחים מתעשיית הנעליים,
החלו לעסוק בבעיה זאת.
תזכיר בנושא זד .הוגש ב-
ימים אלד .למיניסטריון ת־
גריאזת ההזלאנדי.
הנזק הנגרם לילדימ על־
ידי נעליים צרות מדי ,במ-
עט שאינו ניתן לתיקון.
שניים מתיר שלושה אנשים
בהולאנד מתלוננים נוסף ל-
כך גם על באבי רגליים .ה-
סיבה לעובדה ,שהבריות
נועלים נעליים בגודל בלתי
נכון ,טמונה לדעת מומחים
באופנה ,וכן בשימוש הגו-
בר והולך בדגמי נעליים מ-

m

ארצות ,שמבנה הגוף של
תושביהן שונה בהרבה מ-
מבנה גופם של ד'הולאנדיס.
נעליים לרגל רומנית אינן
טובות להולאנדי ,סבורים
המומחים בתחום זה .בראש
וראשונה יש לדחות נעליים
בעלי עקב גבוה וצר וקצוות
חדים וכן בל מיני נעליים
שהשתמשו בהן בחומר כל--
שהו ,מלבד עור מעולה.

 Mהמתרגם לטפדדית חמד לצון.
טיינמאות )אנגליה(
לשכת התיירות בטיינ־
מאות ,אתר רהצה אנגלי ב-
דרומה של הארץ ,ביקש
להבין חוברת בכמה שפות,
כדי להזמין תושבי חוץ ל-
חגיגות השנתיות של ה-
אזור .התרגום לשפה הספר-
דית נמסר לסטודנט ,אשר
החליט משום מה לסדר"
את טיינמאות ואת "
תושביה.
לאחר שחולקן בבר אלפי

6ארים
"יצירת אמנות" שהמזמין
אותה לא יראנה לעולם ,אפ-
שר להשיג בפאריס :שלד
מוזהב — של עצמו .מי
שרוצה לזכות ביצירה כזאת,
חייג לעשות שני דברים בל-
בד :לשלם  18,000פראנקים
ו־למות.
האיש המוכן לצפות בזהב
את .השלדים ולהציבם למש-
מרת בבית השאירים ,הוא
מישל ז'ורניאק בן ד.־,29
סטודנט לתיאולוגיה בעבר.
עומד לרשותו עורד־דין ה-
עורר את החוזים בינו ,בין
משדד קבזרזת ובין המועמד
לציפוי בזהב.
ז'ורניאק מקוה להשיג
לקזחות גט בשה"ץ וגרמנ-
יה .לדעת מומחים לא ייתקל
בשום קשיים חוקיים .כן,
למשל ,אמר מומחה שוויי־
צרי ,כי בהתאם לחוק "רשאי

טפסים של החוברת ,גילה
מישהו בי התרגום אינו מת-
אים למקור .אפשר היה לק-
רוא בו :ברוכים הבאים
לטיינמאזת" ,היישוב המזעים
פנים לאורחים .מתגוררת
כאן חבורת ברנשים הסרי
מצפון החומרים את ארנקי־
כמ .אנו מאחלים לכם איפנא,
כי בשנה הבאה תיוהרו מ-
להופיע בתוכנו".

בל אז 0לעשזת בשלזז כ-
אוות נפשו ,אם כי ישנה
אפשרות לקרובי משפחה
להביע התנגדות להסכם
כזה".

הנהגים לא עשויים מעץ
השוטרים p -

לונדון
מר ג'ים הלי .עוסק ב-
ייצור שוטרים :מעץ .באח־
רונה הציב ,בהסבמתן של

רשויות התחבורה בלונדון,
כמה מן 'הדמויות האלה כ-
נקודות רגישות של בירת
אנגליה ,שהתנועה בהן
מסובנת.
הספק ,מרחוק ,שמא אלת
ודם,
די כו
שוטרים בשר
כדי למנוע מן הנהגים ה-
בלתי זהירים 'עבירה כלשהי
על חוקי התנועה.

?  64מעונינים

תושב ניו־יורקי שרצה
לנתון את מידת האינ-
טליגנציה והתמימות של
בני עירו ,פירםם באחד
העתונים מודעה ,שבה
הציע לבל המרבד ,ב"
ממיר את מכשיר הרדיו
מאנייתו של כריםטוף
קולומבוס.
 .לא פחות מ־ 64קור-
אים השיבו על המודעה
והודיעו שהם מעוניינים
בקניה.

אלהיהיופניהעולם בעוד28שנים בלבהבן כמה תהיה אז?
בו  tS9 t$Tו*? או אולי »$4

יהיו לפניך עזו שנים רמת וטובות להיות בנחת...
מובנית ביטוח החיים'החדשה •סהר ) •200היא מוכנית ביטוח
חיים מהפכנית' ,חידון מסוגה .תכנית וו מבטיחת לו שהשנים
האלה תחיינה ווסתה דאגה .ג־סהד ז •200הדגש הוא על
החיים  -על עתיד טוב יותר .אינו •חייב למומי כדי לזכות
ברווחים .עם תום תקופת הביטוח חובל לצגשזד את כספד
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לראשונה בחולדות ביטוח החיים מעניקה לד תכנית

•סהר 2001־ שזדה של יתרזטת בלעדיים כמו לדוגמא:
* תזנל לקבל הלוואה ללא ריבית גגזבה סכום הפדיון שלן
בעת בקשת ההלואה.
* אתה מקבל  *0%מהרווחים.
* עם החתימו! על ההצעה אתה ממטח מידית בסמם עד
•' 150,000.ליי.
* ו 200מכסח את כל סיכוני המלחמה ללא ?ל חשלום נוסף.
* השקעתו •עובדת• עבודה חובל לראות ביצד הוגו גדל

משגה לשנה.

הביטוח

ההשקעה

והמענקים

תקבל את הון
עם חזם תקופת
*אותם מזבל למשוו בגת אחת או בזוך של תשלום• חודשי
לפי בחירתו.

 2001היא תוכנית ביטוח חיים למשפחה של שנות הי?70
עוד היזם אל סוכן
הביטוח שלוz0ובקש פרטים מלאים על
פנהשלח
התוכנית המהפכנית של סהר
'' °
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לוחמות השתמר וועמותו
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"הוא אמד  mtנדרך 8ילית"..
עם

" מאז גיל  10אני עובדת
החיות הגדולות האלה ,המתייח-
סות אלי ופה כאילו הייתי אמא
שלהו" ,אומרת מוירה ,מאלפת
הפילים הידועה.
מוירה אורפיי ,בעלת קירקס,

הנושא את שמה ,היא אחת ח־
גשיט הידועות כיותר בתחום ה-
אילוף .היא בת  J3ועוסקת זת
שניט רבות באילוף פילים ,לאחר
שהחלה את הקריירה הקירקסית
שלה בגיל  ,2בתרגילי אקרובטי-
קה על טראפציח.
רק לפני שבועות אחדים חיה
למרות זאת כפסע בינה לביו ח־
מוות ,כאשר אחד הפילים הנחית
עליה מהלומה והיא נשארה שרד
עה על רצפת הזירה ,כששאר ה־
פילים ניצבים סביבה ולכאורה
מאיימים עליה.
מוירה אורפיי שיצאה ית עתה
מבית־החולים אחרי שנשברו כמה
מצלעותיה מספרת בחיוך " :לא
היתה יו אלא תקרית קלת־ערך,
שאני בעצמי כפי הנראה אשמה
בה .שלא בכוונה דיגדג כובע הנו-
צות הגבוה שלי ,שאני הובשת
גזמו ההצגות את עינו של אחד
הפילים .הוא לא התכוון לבעוט
בי ,כי אם להזיז אותי קצת ה-
צידה וכאילו לומר לי, :מוירח,
זוזי קצת ,הנוצות של כובעך פוג-
עות בעיניי• אד ברור שהוא אמר
את זה בדרך פילית ,ואין זו אש־
מתו שבעיטתו הקלה שברה את
אלעותי .שאר הפילים הקיפוני
אך לא בהבעה מאיימת ,כי אם
בדי להגן עלי משום שהבינו גי
התרחש באן משהו בלתי רגיל".

מאות נשים ,חברות הליגח לשיחרור האשת בבריטניה ערכו בשבוע
שעבר הפמת־לפידים נזעמת ליד גגייני הממשלה בלונדון• הפגנתן באה להביע
מחאתו על כך שהפרלמנט דחה אישור הצעת חוק למניעת אפליית מטעמי
מין בתחומי החינוך והתעסוקה.
" בזכרוני" ,אומרת ג'וי וורוויי
בת ה־ 18מפרטוריה " ,שמורות
יפה התמונות של
המלך ,של
חצרו ,של הפירמידות שבהן נמ-

3ת מאה ושש ?־־ לנית הט3ד«.

האשה הזקנה ביותר בהולנד,
יוהאנה לויוונבורג מרוטרדאם,
הגגה בימים אלה את יום הולד-
תה ה־ .106היא מתגוררת אצל
בתת ,בת ה־ .68בין מכתבי ה-
ברכת הרבים שהגיעו אליה היה
גם מכתב מעיריית רוטרדם ,אך
לא היה זה מכתב ברכה .היתה
זו הודעת רישום לבית־הספר ה-
עממי...
הודעות כאלה שולחת מחלקת
החינוך לכל ההורים שילדיהם
מגיעים לגיל  .6הגב' לויוונבורג

הייבת היתה איפוא להתחיל לב-
קר בכתה א' של בית־הספר
בגיל  406על הטעות המצערת
של הפקיד החרוץ יכלה הסבתא
וק לצהוק" .אני מוכנה ללכת
שוב לבית־חספר" ,אמרה הישי-
שה" .עלי ללמוד משהו ,כי אץ
ספק שאני מפגרת".
האשה בת ה 106-עודנה מלאת
חיים ומגלה התעניינויות בשט-
חים רבים .כל יוט א' היא מוכ-
רחה לקבל את התוצאות של "
משהקי הכדורגל.

צאתי אחרי מותו .מאז גיל ה-
ילדות התחלתי לגלות לבני מש-
פחתי את הסודות של גילנולי ח־
קודמים".
נ'וי וורוויי ,בת להורים רגי־־
אן מרי לינץ' ,בת  ,36פדי
שה מהתאבקות מקצוענית לפני
שבע שנים .בימים ההם היתח
ידועה בתור אן מארי אגטונלי.
אך לפני ימים אהדים הפסיקה
את פרישתה כאשר לימדה לקח
פורץ אחד בטיטוסוויל ,אשר ב-
פלורידה ,לקח שלא ישכח ל-
עולם"" .
הגב' לינץ' ובעלה פטריק הפ-
תיעו את הגנב בטרקלין ביתם.
הפורץ הנחית מהלומה *פטריק
לינץ' ואי תפסה אותו האשה.
"פאטריק קיבל מכה בבטן .יש
בגופו קוצב לב והוא יכול חיה
למות במקום .דבר זה הטריף
את דעתי" ,מספרת האשה• למ-
רות שהפורץ הצליח אהרי ככלות
הכל לברוח ,נתנה הגברת לינץ'
למשטרה תיאור שבעזרתו תוכל

פסק"דיןן מגולה דשאית להינשא
מנולה פלגרינוטי ,נערה בת
 ,17ביקשה את התערבותן של
הרשויות המשפטיות לגבי הו-

ריה ,אשר התנגדו לאירוסיה עם
אוגו דאמיאני ,בן  ,25סטודנט
באוניברסיטת בולוניה.
בני הזוג פלגרינוטי לא הסכי-
מו לבחירתה של הבת ,וזאת
משום שדאמיאני הוא בן הדרום
ואף חסיד של מאו .מנולה פנתה
אז לבית־המשפט והשיגח פסק־
דין ,לפיו היא רשאית להיפגש
עם ארוסה " שעת אחת ביומ,
כל יום א' אהד הצהרים ,ושני
ערבים בשבוע עד הצות".
בני הזוג פלגרינוטי לא נכנעו
והגישו ערעור ואף השיגו את בי-
טול הצו של בית־הדין .כאן הח־
ליטה מנולת לפעול ואכן פנתה
אל בית-הדיו העליוו וביקשה
רשות להינשא לאוגו דאמיאני.
בית־הדין הגיע למסקנת כי מנד
לה מבונרת למדי ורשאית להי-
נשא.
להוריה לא נותר אלא ל־
הצהיר" :הצעיר הזה הוא מהפ-
כן .אם אמנם מגולה תינשא לו,
תחדל להיות קיימת בשבילנו כ-
בת" .ואילו ממלה אמרה" :היי־
בת הייתי לעשות את אשר עשי-
תי .אני רשאית להיות אשתו של
אוגו ואנשא לו בעתיד הקרוב,
אס כי צר לי שיצרתי מהלוקת
במשפחה".

&I

נעליים שמאליות
משטרת נובי סאד )יוגד
סלאוויה( אסרה אשה ,ש-
גנבה נעלים שמאליות רבות
ככל האפשר בהנות "כליבו"
המקומית.
כאשר שאלה אותה המשט-
רה בחקירה מדוע לקחה נע-
ליים שמאליות בלבד ,חשי-
בה האשה" :איימול לקחתי
את כל הנעליים הימניות".

גלגוליה של ג'וי

לימ ואחות לאחים שאיו בל
בלתי-רגיל בהתנהגותם ,בטוחה
שעברו עליה לפחות עשרה גל-
גולים שונים מאז תקופת האבן
עד המאה ח־ .19כאשר היתה
בת  Jהחלה להדהים את הוריה
וידידיה בסיפורים משונים ,ובגיל
 3אף התחילה להתבטא בבהי-
רות ו"לחיזכר" במאורעות רהו-
קימ בזמן.
באהד הימים ,כאשר היתה בת
 ,7סיפרה גי באחת החנויות ב-
פרטוריה הבירה אשה זקנה אשר
היתה "בתה" בסוף המאה הי,19
חייגו בגלגולה האחרון.
לפני שנים אחדות החלו בוד-
קים אותה רופאים והללו נאלצו
להודות כי זוהי ילדה "בלתי-
התקשו
רגילה" .יחד עם זאת
למצוא הסבר לסיפוריה על העבר
הרחוק ,על פרעונים ומאורעות
היסטוריים ,התואמים את המצי-
אות" .ברור הדבר כי יש לג'וי
כוח טלפאטי בלתי רגיל" ,אמר
ד"ר ארתור בלקלי ,מדען דרום־
אפריקני.
רופא אחר אמר עליה :זוהי
ילדת בריאה בנפש ובנה" ,שאין
לה בל כוונה להזלין שולל את
הזולת .תופעה זו ראויה למחקר
מעמיק".

עוד במלוא הבושו
לזהותו0 :ניו מרוסקים עד ל-
גלי הכר"".
היא אינה זוכרת את רשימת
גל קרגותיח במשך עשר שנות
פעילותה המקצוענית בשיקאגו
ובניריורק ,אבל נצהתי יותר מ?
שהפסדתי .ועודני" במלוא כושרי".
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3וקר יום  - '3דמשק

' "™SPלב מספר  .5הכובביט נסתתרו חלקם אחרי
עננים בבדים רצים .אור קלוש הסתנז לתוך האפלה ש-
במדבר- .
אלישבע הסתכלה בשעונה :אפם ? אפם ארבעים
ושמונה .היא יצאה מצל החומה ונכנסה לחצר האפלה
והדמומד .של המצד .בקרן הדקיקה של פנסה האידד.
את המדרגות ,ועלתה ,נכנסה לחדר השלישי ,והפעילה
את המשדר ואת הרשמקול .היא חזרה ,ירדה במדרגות,
כיבתה את הפנס ויצאה החוצה.
בצל •החומד .התקדמה עד שהגיעה אל תיל התשמל
הדק שהית תלד מראש השיניות.־ לאורך התיל ירדה
במדרון ,עד שהגיעה לנחל זרוע סלעים גדולים .את
קצה התיל מצאה על גבי חלוקי הנחל ,מחובר לגנרא•
עור .היא ניצבה דומם ,עיניה צמודות אל הצללית דר
מרובעת של המצד בראש הגבעה.

ולפי הקולות היתה זו שיירה של מכוניות עם אנשים
במרחק לא רב•
לפתע התרוממה אלומה אדירה שלי פנסי מכונית אל
השמים ,ירדה וחזרה ונעלמה• מכונית שגיד .עלתה
בגבעה ,פנסיה מאירים את השמים ,נרכנה וירדה .אח-
ריה באו עוד.
המכונית הראשונה ירדד .מן הכביש .פנסיה האירו
את המצד .אלישבע ראתה אותה — היתד ,זו מכונית
אלחוט .היא עצרה ליד השער ושני אנשים ירדו ממנה
ואותתו בפנסים אל המכוניות המתקרבות .הראשונה
היתה משאית מכוסה ,ואחריה משאית פתוחה .מלאה חיי-
לים• דמויות אפלות התרוצצו לפני שלושת זוגות הפנ-
סים .היו קולות ,פקודות ,נקישות פלדה ורעש שתי
משאיות נוספות העולות במדרון .החיילים פרצו לתוד
המצד• אלישבע חיכתה חמש שניות ,אחזה בקת ה-
בוכנה ולחצה בכוח.
היה קול נפץ אדיר מהמם .כל המצד כמו התרומם
והתפוצץ בנהימת נפץ אדירה אחת.
אלישבע ־השתופפה ליד שן סלע ,דחוקה אל האבן.
לכנים וציבורי הריסות ירדו כמסד מן השמים והתפוצ-
צויות משניות החרידו את הקרקע .חלל הלילה נתמלא
שקשוק להבות וצעקות וזעקות של בני אדם.
אלישבע פנתה לאחור .שפופה הלבה לאורד הנחל
ואחר 3ד יצאה ופנתה על פני המדבר אל עיבורה של
העיר ,שם החביאו היא וזק את הג'יפ שלהט•

 IttasiFלב מספר  .6הזקיף פסע לאורך הגדר בפסי-
עות איטיות מדודות .התת־מקלע היה נתון בידיו .הו*
הגיע לםינת הגדר וחיכה• עתר .הגיע הזקיף מן הצלע
המזדהית של הריבוע .השניים ,אחד גבוה ואחד נמוך,
שוחחו רגע.בקול חרישי וחזרו לםיוריהם•
מאחורי שיני הסלעים משך אוואנם את מחמוד ב-
חזרה ,עד שחלף לפניהם הזקיף במרחק של פחות מ־
 20פסיעות . .אוואנס מסתכל בשעון :אפם אפם ארבעים
ושמונה .בעוד שתי דקות תפעיל אלישבע את המשדר,
והמורס המוקלט ישודר לתל־אביב — ולמצותתים של
זייתיאן•
הזקיף חזר ,מפסיע בצד ההיצזן של החצר הגביהה.
אוואנם הקיש בקצר ,אצבעו על ניצב הפגיון של מחמוד
והורד .באצבע אל הזקיף .ומחמוד ניענע בראשו בחיוד
רחב .הם ראו את הזקיף נפגש עם חברו בפינה ,סונה
וחוזר .חיכו עד שיעבור על פניהם ,ואז הירפה אוואנם
מזרועו של מחמוד .הערבי גלש מעל ראש הרכס ,וב-
רגליים קלות רץ שפוף לאורד המדרון ,מתקרב בלי קול
אל הזקיף; אוואנם עקב בנשימה עצורה אחרי הגבר
בעל־הגוף ,המתקרב והילד אל הסודי שאיננו חושד
מאומה .השניות מקרובות היו עלולות להרוס את בל
המבצע ולחתום את גורלם של בר־אל ושל סמי .אוואנם
עצר נשימתו.
ברגע שקרב מחמוד אל הזקיף נבשל ועקר אבן
שהתגלגלה במדרון .הזקיף םובב במהירות« .ד לפני
שהספיק לעשות משהו או להשמיע קול ,זרק מחמוד
את הפגיון הכבד ,שנתקע בין צלעותיו של הסורי מתחת
ללב .עיניו שקעו וברכיו קרסו .מחמוד אחז גזקיף ו-
השכיבו על הארץ• במהירות הסיר את הבפיה של ה-
זקיף והתעטף בד .ופרש יריעת אברזין אפורה וכיסה
בה את המת• אחר־כך המשיך לפסוע בפסיעות מדודות
של זקיף.
בהגיעו לפינה פנד .פתאום לאחוריו והרים יד ,כמב-
קש להזהיר את חברו.
"מד .העניין ,סאפי ז"
מחמוד הורד .אל הרכס והזקיף אימץ עיניו לראות
בתוך הלילה .מעל כתפו של מהמוד• זה הניף פתאום
את מרפקו לאחור והלם בקיבתו של הזקיף .האיש הת-
קפל ,ומחמוד הנחית על עורפו מכד .בשפת כף־ידו .ה-
איש נפל בלי קול ומחמוד גררו אל מעבר לפינה וכיסה
גם אותו באברזין.
בינתיים ירד אוואנם והתחיל לחתוך את הרשת ה־
כגדר .בתחתית הגדר.

»יי ™ וואנם עבר ראשון בפירצה ,ומחמוד אחריו,
זוחלים על נתוניהם .אחר כד קמו וניגשו חרישית אל
שורת־הבניינים הראשונה ,שמחמוד שיער ני אלה הם
מגורי החיילים .בחפזון עברו את המבוא הצר אל
שורת־הגניינים הבאה ,בניינים מוצקים שחלונותיהם
הגבוהים מסורגים• בולם היו אפלים .בלי ספק היו אלד.

בנייני מאסר .ואוואנס קיווה שבר־אל וסמי אינם מוחז-
קים באחד מהם.
מחמוד משד בזרועו של אוואנם והורה באצבע אל
בניין מרובע קטן ,נפרד .קול עמום של מנוע נשמע
משם .גנראטוד החשמל• אוואנם ניענע בראשו.
אור קלוש נראה »ב9ד לחלון אטום מאובק ,ליד
הדלת האחורית של בניו בית החולים .דש ניגשו לדלת
וניסו אותה — לא היתה נעולה .אוואנס פתח חרישית
והם נכנסו למסדרון צר ואפל ,מואר קלושות במנורות
הלילה בחדרים .בחדר סמור נשמעו החדשות בערבית
מדאדיו דמשק.
אוואנם נעצר ,ומחמוד אחריו .הוא פתח את הדלת
בדחיפה ונכנס במהירות .שני תורנים צעירים ישבו ליד
השולחן ,אוכלים ארוחת ערב .הם נדהמו .אך לפגי
שהספיקו לזוז ,הנחית אוואנם את קת תת־המקלע על
מצחו של היושב מרוחק .מחמוד המם את השני במכת
קאראטה• השעה היתה אפס אפס חמישים ושמונה.
חרישית יצאו למסדרון וסגרו את הדלת .לאחר פסי-
עות אחדות הגיעו אל המסדרון הראשי ,שהוליד שמאלה
אל חדרי החולים המוארים אור קלוש .פנו שמאלה ל-
קצה הבניין וירדו במדרגות אל מסדרון ארור•
רצועה דקה של אור נראה מתחת לדלת .הם ניצבו
באפלה למחצה ,מאזינים .קול תקיף ש^ גבר נשמע
מדבר בערבית .אוואנם ניענע למחמוד• נרכז מעט לאחור
החזיק את התת־מקלע בידו הימנית ,פתח את הדלת
בבעיטה ונכנס .איש עירום היד .מוטל על דרגש עץ.
אדם שפניו השחומים צנומים ניצב לידו ודיבר אליו .איש
אחר מוטל על הריצפד .בשלולית של דם .שלושה חיילים
ערביים ,מופתעים ,ניצבו וגביהם אל הקיר.
באותו רגע נשמעה המפוצצות אדירה שהחרידה את
המרתף ,ואחריה באו בדק כחול אדיר ,קולות נפץ של
זכוכית מתרסקת ,וחשיבה.
)תפרק חאחרוו של הרומאן "הרפתקח כרמש?"
בגלית ז!ג« של "ימים ולילות''
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'
"קפרפ" '
לומי צבע^נדירימ ביופיים ,המחשה מסוג-
בברלין
ננת למופת של אווירת הקברט
השלושים ,ו1
המתבהמת ,בראשית שנות
כשרונו של צמד בדרני־צמרת מבריקים,
ליזוז מיגלי )בתפקיד סאלי בולס( וג'ואל
גדיי)בתפקיד הקונפדנסייה( .נירסד .קול-
נועית למחזמר של הבוריאוגרף־במאי רו־
כדמ  ',nowשהעלה בברודוויי ,ו&שר עובד
לפי מחזה )"אני מצלמה"( מאת '1.והן
ואדדרוטן ,המבוסם על סיפורי ברלין*
"
כריםטופר איישדווד.
מאת הסופר הבריטי
בידור איבותי ,ניוון חברתי ועליית הנאציזם
נכרגים ומשמשים בעירבוביה שאינד .נע־
כלת על נקלה ,אך הסרט יפהפה למראה
ומשופע כשרון.
•" 4¥כל מת שממיר ר8ימ לחזיז עי
ולא העזת לשאול" )"מוגרבי" ,תל-
המין
אביב( :העיסוק במין הוא טירוף לאומי,
נושא הולפ לפארסה מטורפת —י אומר
וודי אלן ,קומיקאי' יהודי־נמ־יורקי קטן
וממושקף ,שפרצופו המרצין מנוגד בתכלית
לדיפיונו הפרוע ולתעלוליו האבםורדיים.
אלן כתב ,ביים:וגם .משחק בארבעה מתור
שבעה סקצ'ים ,נפרדים  ?*-פרוש חופשי
ומטורף בהחלט ' ,למרקים אחדים מתון* ה-
רב־מכר האמריקני הנושא את השם הארון•
)ראה לעיל( מאת ד''ר דייויד רובן ,הומור
גם ,בדיחות .שנונות ,עיתוי קומי• טוב ,אש
גם מיכני יבש וחסר קורטוב של אנושיות.
"
"מוומ בוונציה" )"סמדר" ,ירוי'
*
* בקפדנות אמנומית של משחזר
שלים(:
פסיפס דקורטיבי ענקי ,משקם ליקינו
וי?0ונפי )"הארורים"( הריסותיה של צי-
וויליזציה אירופית שחלפה מן .העולם,
ומעניק לתקופה בשלבי־שקיעה ,מיצוי נפ-
שי מעמיק ומדוייק של יופייה החולני
ברגעי גםיסתה .בנובלה מראשית המאה,
מאת מומאפ מאן — שבה יוצא סופר חולה
ועייף )בסרט — מלחין ,דמות דיוקנו של
נוםפפ מאהלר( לפגרת־התחדשות בוונציה
ימי־יא בד .מוות פיזי יוסימבולי — מצא
ויסקוגטי את ביטויו הבשלוהמגובש ביותר
במזיגה נהדרת של התיאטרלי והקולנועי
במיטבם .בהיותו משולל פעולה חילונית,

משרת קיצבו האיטי של הסרט את טיבה
המופנם של דראמה נפשית ,מלווה בפרה
האדג'טו מתור הסימפוניה החמישית של
מאהלר .משחקו של דירק פונאו־ד מתעלה
למומנטים של טראגיזם מזעזע בדמות
גוםטב פון אשנבאד.
?" •*?•¥הצגת הקולנוע האחרונה'')"פריז"
תל־אביג( :סגירתו .של בית הקולנוע ה-
מרופט היחיד בעיירה שבוחת־אל בטכםם
של ראשית שנות ד.־ ,50מסמלת תקופד,
ושקיעתה ,בסרטו של פיטר כוגתוכיץ
)"מד ,נשמע יוק ?"( ,מבקר קולנוע צעיר,
שהיד .לבמאי .נוסטאלגיה היא זיוף —
אומר השיחזוד המדוקדק של התקופה,
בשחור־לבן אפרורי ,לפי מסבת סיפורים
על חיים חסרי־תוחלת בעיירה האפורה
והנידחת" .הימים הטובים ההם" — באור
־ מלנכולי.
 if ifפליני — רומא'')"שטודיו" ,תל־
אביב(" :אלבום אישי של אילוםטראציות
מזהירות ,מתעורר לחיים. ,גמטד .כשפיו
של פדויקו פליני ,המגלה אהבתו לעיר
הנצח וחושף את פניה הרבות — בקדושת
שמימית וזונה בלה .נוסטאלגיה ,פיוט ו--
דמיון מרקיע .שלוש תקופות בחיי פליגי,
המשחזר ,מביים ומתעד ־ בכשרון גאוני.
חסר עלילה ורצף סיפורי .אד מלהיב
ומרתק מכל סרט עלילתי .יצירתו של ענק.
" fi ifההנדק" )"אלנ3י" ,תל־אגיב(:
האפוס הקולנועי של המאפיה .טדט גנג-
סטרים מבריק ,אחד )שלוש שעות( ,עקוב
מדם ומרתק .הבמאי פראנפיפ פורר קופולה
ביים בליטוש רב ,הצגת בידור מחרידה
באלימותה .דרד קורותיה של מעופחת
מהגרים איטלקית פאטריארבלית אחת ,נגול
לעיני הצופה עולם שבטי ,אפל וחסלני
של פשע מאורגן ,שזרועותיו משתלחות מן
המוקד הממאיר — "סיציליה יהקטנה" —
שבלב ניו־יורק ,אל בל תאי החיים של
אמריקה .מרלון נדנדו ,אל פאקינו.
 .fi ifהתפוז המיפגי" )"שדרות ,ה''א 1
חף" ,
רחובות( :החברה העתידנית ,שתיאר
"המחבר הבריטי אגתוני פרג'פ ,נהפכה ל-
מציאות מזוויעה של התבהמות האדם ושל
התפרקות יסודות התרבות-האנושית —
באלימות ,תוקפנות שטנית ורשע לשמו.
הבמאי היהודי־אמריקני פפנלי קיופריק,
עיבד את הספד לתסריט כביר ,ויצר קולנוע
מסוגנן מקפיא־דס בעוצמתו המהממת:י
פנטסיה־םאטידית ,מבין המחרידות--וה-
חשובות — שנראו אי־פעם על־גבי אקח.
ואהד מםרטי־המופת של התקופה .מאלקולפ
מהדואל ,פטמה מק'ניל ,טריפ קרלין.

mmwrnx
mwmm
אופיר" ,תל־
 ifממפתח הוא
הפחד'')"
אביב( ":עעולה ותעלומה הן לחם חוקו של
אליפמר.ממלין ,הרוקח ,את מירשמי עלילו-
גד,
תיו בזריזות קונפקציונית ,שאין נתינת־
דעת יתירה לזוטות ' שוליות בהגיון פשוט
או אמינות .מציאותית .ויליאפ פאצ'נר
הבריטי ביים ,בקצב מסחרר ,מירדף מכו־

ליליטז "/אנגליה )םוזאן ג'ורג'( — פא•
"ציפיםט מתון ,הנגרר לנקיטת עמדה פעילה
נגד אלימות ,ונהפך בעצמו לדב־טבחים.
סרט מחליא.
•*• "פיפור אחד של פשע'' )" נוה־זית",
לוד( :מהתלה בלשית ,על יורשי דוכס
אנגלי ,המתקבצים בטירה כפרית לשמיעת
הצוואה ,וארבעה מביניהם יעבדו לעולם
שכולו טוב ,בטרם תיפרם פקעת המסתורין.
היקוי איטלקי ,השאול ממגירת מתכוני
הדודה אגאתה )כריםטי( שההומור בו
איטלקי ,הסינכרוניזציה אוכספורדית רהו-
טה ,אבל החוליות החסרות בסיפור צולע,
מלמדות ,בי אין חיקוי מושלם ,ומקור
עדיף תמיד.
•" ?¥שפע חדיןות" )"שביט" ,חיפה(:
דיון משפטי צבוע ומגוחך על הפורנו־
גראפיה ,החוק והמיםמך החברתי והפוליטי
בקליפורניה ,מתנהל בעצמו על גבול דר
תועבה בסרט רכילאי של * ראם מאייר,
המפיק ומביים סרטי סנסציה ומין בשד"
שרת .זול ,מטופש וחסר־טעם .משחק חו־
בבני של צוות בלתי־ידוע.

ניומ בדרבי מדינת .לואיזיאנה ,ארח"פ,
וישלח את גיבור הסרט )בארי ניומן(
בחברת נבליו למצולות האוקינום ,בחיפוש
אחר אוצר גנוז בין שברי מטוס.
" ifאיזה מיז גימנסימ" )"הוד" ,ת"א ן
"שרוף ,נתניה( :דוז'ה ואדיפ הצרפתי
האיש שברא את ברמ'יט באררו ,חצה את
האוקיגוס על מגת לביים םרט אמריקני
ביו כתלי גימנסיה אמריקנית טיפוסית.
עלילתו הקלושה מתרצת מצעד בלתי־פוסק
של חתיכות קטינות ומספרת על קשיי
ההתבגרות המינית של גימנזיסט צעיר ועל
גגר־הלומות אמריקני טיפוסי )רוק האד־
סון( המתגלה כפסיכופאט מנוון .מתוף
הבינוניות ההבלותית ,מבצבץ ,אי־פה אי-
שם נםיון סרק מאולץ ללגלג על המתירנות
־ המינית החדשה של אמריקה הקרתנית.
^? פרפריפ הפ חופשיים" )"גילת ,באר־
שבע( ":קומדיה סנטימנטלית מאת ליאונרד
גרש /שהיתה "שלאגר" בברודוויי ולהיט
בימתי בתל־אביב ,עובדה ממחזה לת15ריט
בידי מחבר!־ ,.מבלי לרכוש כל תכונות
קולנועיות שהן .למתכון הבדוק של נער־
פוגש־נערה" ,נתווסף להטוט מיבני":הנער
שבכאן — .עיוור ,והנערה המבולבלת היא
הסטיריאוטיגז האמריקני המוכר ,חתיכה
בלונדית פתייה־חבמה .גדוש אמיתות־חייט
*"" ¥הקשר דצר&תי'' )"ערד" ,ערד(:
משומשות מתוצרת בית ,זרוע צחוקים ו-
פרשה אמיתית של משלוח הרואין בשווי
דמעות וברק מילולי ?נבוב —
ומפוטפט
 32מיליון דולאר ,שהוברח ממארסיי ל־
נון־םטופ .גולדי הון ,אדוארד אלברט.
ניו־יורק ,נעשתה לסרט מתח מחשמל בידי•
הבמאי ויליאם פרידקיו והשחקן ג'יו הקמו.
?" ?¥שטי מוא שאפפ" ) ,,גן־עדן" ,עכו!
חך ,כפר־םבא( :השני בסידרת הרפתקאו־
סבא( :אלן ארקין שביים לראשונה ,לפי
"תיו האלימות של "ג'יימם בונד השחור'' —
•" *?¥רציחות קטנות" )" עמל" ,כפר־
הבלש הפרטי ג'והןשאפט .ריצ'אדד ראונד•
סידרה מומחזת של קאריקאטורות מפלצ-
פרי ,כוכבו הכושי של הבמאי־המלחין
תיות של ז'ול פייפר ,על ג'ונגל אנושי ש-
הכושי גוררוו פארקט ,מגלם 8ת סיסמת
שמו ניריורק .מצחיק ומאיים ,עם אליו»
הגיטו השחור — "שווור הוא יפה" —
!ולד.
.'-,
קשוה ויד,יר ,הבז לאדם
כסופרמן צבעוני,
?"f #דקאמרון" )""מרכז" ,באר־שבע(:
הלבן" ,מרים" את כל ה חתיכות" השחו-
"
הבוטה ניצחת לכנו־  .גירסתו המפולפלת .של הבמאי האיטלקי
רות ,ומנחית ,לבדו,
פיירפאולו פאוזזליני לסיפורי־החשק הקלא־
פיות ההימורים ,הסמים והרצח של תבע
פ"ם מאת פוקאצ'יו? .ןובב ,חושני ושנון.
'הארלם .גניו יורק .מוסיקה קצבית גועשת,
גירוי יצרים יהקזת־דמים בשפזג הילולה
*" מרטל מג")"נוף" חיפה( :מלאכת
מסחרית זריזה ,אלימה וסינטטית.
מחשבת של מישטוש המקור הספרותי ן
בלי שלוט עליכם ומוי טוביה;י עם מחולות,
" *vכלבי הקשי' )' דוד' ,היפה( :גם
פזמונים ,שמאלץ וקיטש ..נידמו נ'ואיסון
פרטו הראשון 'של •פ"0פקיגפד") ,חבורת
ביים את הגלות" כםפקטאקל רועש וארוך.
הפראים"( ,שאיננו מערבון ,עוסק באנטומ-
מייפ "
מופול.
יה של אלימות קיצונית ,ובו נקטלים אנשים
**? צ'ייקופפקי" )" אור־אוך ,קרית־
באכזריות ,וקוטג' כפרי שלו בעיירת חוף
אונו(" :
גירסתו האישית בהחלט של הבמאי
בקורנוול ,אנגליה ,נהפד לבית־מטבחייט
המבריק קן ראםל )"גשיט אוהבות"( ל-
מזוויע .את "הבשורה החברתית" ,האמורה
של
פיומר איליץ' ^ייקופפקי,,,
סיפור וזייו
להצדיק .חזיונות בארבריים של הקזת-
דמים ,מביא ,מן הסתם ,דאפפיו הופמן,
פנטסיה ביאוגרפית ,עפ ריצ'ארד *'מבר
לייו ,גלנדה ג'מפוו .י.
בדמות מתימטיקאי אמריקני ,נשוי ל־
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הצגות בכורה

» איפה ארץ־ישראל )עידו — לילד( — קומדיה
מקורית שבמרכזה זקן בן דור העליה השניה שמבקשים
על־ידי
לנשלו מרכושו .המחזה נכתב
עדה בן־נחומ ומאיר
משחק בו
מדגלים נשזה האחרון
את התפקיד ד^אשי.
הבמאי ן דוד שריר ,הצייר :דן קדר .עם מאיר ינאי,
שורה פורקוב ,שמואל קלדרון ,אברהם דוד.

*

תיאטרון

& טפמביפ מוונציה )הבימה(  -מחזהו של השחקן
הבריטי סר מייקל רדגרייב ,על־פי היהור של הנרי
ג'יימם .מכתביו של משורר לאומי בידיה של אשה
זקנה .מה עושים כדי להשיגם ובאיזו דרה תרגמה:
דליה הרץ .הבמאי :טוני ג'ונס .בתפקיד ראשי :חנה
וובינא .עפ יצחק שילה ,בתיה לנצט ,אביבה מדקס.
© פלילה פורחיפ הפוכביפ )התיאטרון הצעיר( —
סיפורים מצתיקימ לחתיכות וחתיכים מגיל חמש ועד
מאה ועשרים• מדבר ומזמר עברית .הטקסטים נכתבו
ובוימו על־ידי דני ליטאי.
© שלופ ןןליכפ ,שלופ עליפפ! )מיגוון־הםדנא
למחזה מקורי( — סיפורים משונים של אנשים קטנים
בצחוק ,דמע וניגונים ,עפ"י סיפוריו של שלוט עליכם.
© השפעת ?רני הגאמח על צפמי החתול )הקאמרי(
— אם שתלטנית ומתוסכלת ושתי בנותיה בדראמה של
האמריקני פול זיגדל — זוכה פרם פוליצר .בייט ־ .הלל
נאמן .בתפקיד הראשי :חנה מרון.
© חפץ )התיאטרון העירוני חיפה( — מחזהו של
חנוך לוין ,על אנשים מושפלים המשפילים עצמם ואחרים,
ועל איש שאין חפץ בו .ביים :עודד קוטלר.
©  ownאה הנגב )הבימה(  -מחזהו החדש של
העתונאי יוסף לפיד הוא קומדיה סאטירית־פוליטית,
ככיומו של ניקו בימאי .בתפקידים מרכזיים :נהיפ
עזיקרי ,ליאה קניג ,שמואל סגל ,תמי סמיבק.
© החמא ועונשו )התיאטרון הקאמרי .תיאטרון
חיפה( — יצירתו של דוסטוייבסקי ,שבמרכזה
רסקילניקוב המצה אשד .זקנה מתוד מניעים אידיאולו-
גיים ,בעיבודו
של אנדרי בארסאק הצרפתי־
« גל מה שחניה לרעי* על אופן ולא העזתלשאול
את פאר — קומדיה מוסיקאלית בסגנון הקומדיה דל־אדטה.
» חגנפמ פלה )הבימד - (.יצירתו של ש"י עגנו!
בעיבוד הבמאי יוסי יזרעאלי.
• יעקופי• ולידנטל) ,צוותא והתיאטרון הקאמרי( -
מחזה עפ טזמוניפ משל הניר לוין ,המשמש גפ בבמאי,
מוסיקה :אלכם מן .הצגה רגישה וכואבת.
 9מזל בתולה )הבימה(  -זוג יודדיט שהתעשר
חוזר ארצה אחר זמן רב ,וכאן פוגש הגבר את אהובתי
לשעבר .מחזה מאת אדיה חן ,בביומו של שמואל עצמון.
עם מרימ זוהר .נחום בוכמן ויעל דרויאנוב.
& צוואתו של פלפ )הפימה(  -קומדיה ברזילית
מאת איסואסינה שבה מתחלפים תפקידי היורשים והי
מורישים .מחזה על ידידות ועל מוות שאינו מוות.
© אלופי העונה ) הקאמרי(  -קבוצת כדורסל
לשעבר שחבריה נפגשים לאחד שנים רבות בביתו של
ראש עיר )אחד החברים( .לפני הבחירות .מחזהו של
ג'ייסון מילר בתרגומי של אהוד מנור .ביים :היי קילוס,
 6שירי נעמי שמר )תיאטרון פימות( — חצגח
המורכבת משירים ולחנים של נעמי שמר,
 eהשוד תמיד חשוד ) צוותא ת"א( — הצגה שניה
של סדנת התיאטרון של שכונת התקווה .יחסם של צעירים
למשטרה — ולהיפד .ביים בצלאל אלוני .עבודת צוות.
 9שוקולד מנטה מפטיק זתיאטרוו עממי( — הצגה
נוסטאלגית על החיים בתל־אביב הקטנה.
 oאמי הגנרלית )התיאטרון הצעיר( הצגה קלח
ימשעשעת.
• אוונגלינה )בימת הקיבוץ( — קומדיה מאת
דלמירו סאגז על נערה תמימה ופליי־בוי עשיר,
* אהפח יפ מיפינית )סולן( -־ תוכנית יחיד חדשה
של יהורם גאון .בימוי :יואל זילברג.
« פופיק השקריפ  -קומדיה של מתת )בעיבוד
ישראלי( המתרחשת בליל הכלולות של זוג צעיר.
• הפתופה — מחזהו של אפרים קישון ,באידיש.
בתפקיד השרברב אלימלך כרזוכסקי  -שטעון דז'יגאן.
• מטטופקוו-יאדיט )צוותא ת"א( — הצגת במח
 1של תיאטרון:היפה .רוויו תיעודי מאת יהושע סובול.
על דת ומדינה־ בישראל .ביימה :עדנה שביט.
• השמן ואשיו האפי »ד.סקה בדנזזן( — מופע של
בלדות ושירי־עם מוגשים בערב של תיאטרון ושירה.
» *פריט פדאש )תיאטרון יובל(  -שמעון ישראלי
בהצגת יחיד:בקטעים ושירים חדשיט.
• נשיאין גופה 'גידישיו)התיאטרון העממי( — יופי
בנאי ורבקד.מיכאל ' ,במופע משותף.
• אל תקרא לי  iirtffזהתיאטיון הצעיד( — הצגה
עליזה וצבעוניתעל בעיות שבין שחור ולבן.
• מטו^ על ה3נ >סולן(  -קומדיה מאה קטאייב
ובעיבוד עדה בדגחום עמ יעקב בודו .ליה דוליצקיה.

מישה נתן  .arvwהבמאי  :תיאודור תומא.

• מפמז כפי יפילתד  -ראק כהן ולילית נגר
בהצגה משעשעת פרי עפו של אלי שגיא.

'' —בגויות הד" וו

r־Mff

טמיהומ HTHQ
דיגמאומ יורשות ל^ראה •למינוי
ושטלוה ערג
ווליפוה ,מהנפיים ,טרפניפ
P7
A
S
^
 H Dש H A & H
K: ^M

^
תל־אבינ^ חמלן נ'ורג? 4אי ,קומה y. n
פינת מרכז בעלי מלאכת )ע"י
_ פתות כל חיוס ללא חפסקח טלSff ( 282515 .
^ f
א*בי{/.י  t־
BW

 eהמרק של קיופניק )הסדנא למחזה מקורי( —
מחזהו של יצחק גורמזאנו )גורן( .מחזה אלגורי־היסטורי
על דורם ,ליצן ומבשפה .ביים עודד בארי.
» *פרימ 3ראש )הסדנא למחזה המקורי( — מחזהו
של מוטי אגרביד על שני יחפניפ בתל־אביב.
 9פשו ועין ) בימת הקיבוץ הלהקה המרכזית( —
קומדיה של תורנטון וויילדר על מבחני האדם הקדמון.
נוסח עברי :עדה בן־נחום ; ביים :יוסף נצר; מוסיקה
ופזמונים :חיים ברקני; תנועה :רנה שרת.
« מועדון פיטות )גן־יהודה  77ת"א(  -קאברמ
סאטירי בבימוייד .של עדנה שביט .ותובנית שבועית
"פתחון־פה" בהנחייתו של אורי .זוהר .ראיונות ,פרודיות.
& חתוט גגשיקד) ,תיאטרון יובל( — מופע תיאט•
רוני־זימרתי עם טמירה ודודו ירדני ,על אהבה וארוטיקה.

&?

לילדים ולהורימ

© עוץ לי *זץ לי )הקאמרי(  -מחזהו המחזר?
והיפה של אברד'פ שלוגפקי על־פי גרים .הצגה מלאת
הפתעות .ביים יוסי יזרעאלי ,תפאורה :אריה נבון.
© חוה אלפרשטיין ועודד תאומי )יובל( — שריפ
לילדים ועושים להם הצגות בתוכנית הנקראת "באוץ
הקסמים" ,מופע שהוא מעין מסיבה משעשעת.
 eתעלומת המליפ הפודדות )תיאטרון לילדיפ
ולנוער( — מחזה עפ פזמונים מאת משד .בן־שאול.
ירושלים בזמן המנדט .העברת נשק לגליל באמצעים
מפתיעים .מוסיקה :שלמה גרוניך.
© מלד חמלמוגיפ )תיאטרון לילדים ולנוער( —
אגדה לגיל הרך ,על צמד עצלנים ומלד קסום וגם תמנו?
וחתזלד .כחולה .בייט' .ראדו מירון .תנזעה :רנד .שדת־
© אנה פראנק )תיאטרון לילדים ולגוער(  -סיפורה
של הנערה היהודיה מהולנד ,שכתבה יומן במחבוא,
עד שנספתה .ביימה :אורנה פורת- .
« פצל הפלא )תיאטרון לילדים ולנוער( — אגדת•
הרפתקאות על 0ב« טוב ו"גלש" ר ,8זזיות־בית ושני
גבדים .על־טי קלארה
מחאדו ,גתב והוסיף שיריפ משת
בז־שאול .ביימה :אורגה פורת.
» ילממ פצהוק ודמע )מיגוון( — קטעים חינובייפ
ומבדרים .עמ יופי סגל ,ראובן דיין ,ורדה פדהצור.

~¥

" מתולומוסיקה)

 eהתזמורת הפילהרמונית הישראלית — בירושליפ
)פדרה  (1מיצירות באך ,בטהובז וברליח .בסדרה ,t
קונצרט למנויים מס'  :3מוסורגסקי ,צ'ייקובסקי ,סטרא־
ווינסקי ,ואותת תוכנית בת"א בקונצרט לממיימ  .6המגצה
הוא סטניסלבד פקרובצ'בסקי והפולנית :מרחה אדגריד,
פסנתר.
» לחשת מחול פת־דור — מעלה בהצגות מורה
יצירות חדשות של הכוריאוגרפים מנואל אלום )"פלומם"
ועוד( ,אינסה אלכסנדרוביץ )"אופקים בכחול *וסגול"(
& תיאטרון־מחול ענפל )ת"א ,באר־שבע ,ירושלים(
— ביצירות מאת שרה לוי־חנאי .אושרה אלקיים־דונן,
רינה שרת ומשה חזיז.
« קונצדטיפ פטוזיאזן תל־אפיפ — במוצ"ש ,רסיטל
לפסנתר של דינה אברך המנגנת מיצירות אלבן בדג,
בטהובן ,שומאן ,שופן ,ליסט ועוד .ביום ג' — הרביעייה
הישראלית החדשה )איטל ,ר .מרקום ,ז .שטיינברג ,י.
מנזה( עם טליה מנזה )קונטרבס( ,ר .לסר )קלרנית(,
מ .רבטמן )בסון( ,מ .רימון )קרן( יגישו ערב בטהובן.
הקונצרטים באולם רקגטי .ביום א' ־ .התזמורת הקאמרית
של חולון בניצוח מנדי רודן עם ט .קרנר )פסנתר( וי.
לזרוביץ )סופראן( יגישו מיצירות שנברג ,היידן ,בריטן
ומוצארט.
• תזמורת סימפונית חיפה — בקוגצרט למגויים
מס'  6ינצח יורי אהרוגוביץ על יצירות משל ד"יידן ,מג-
דלפון ובטהובן .עפ הסולנים גדעון לחן )אבוב( ויוסי
בךגון )פסנתר(.
® התזמורת הקאמרית של פתח־תקווז )אולם שרת(
— הנדל ,ויוואלדי ,באד .מנצחים ומסבירים איתן אביצור
ורם נםימוב .הסולנית :עדית משולם )פסנתר(.
• להקת מחול פת־שפע )נחמני ,ת"א( — מגישת
מיצירותיהם של גלן טטלי ,ג'ון באטלר )"לאחד חגירוש"(
וביל לותר )"זודיאק''(  -הסולגית :רינה שנפלד.
» מיקיפ תיאווורהיפ )עין־גב(  -גדול מלחיגי
יוון ,מגיע לישראל עם להקתו בת  14אמנים ושלושה
סולנים ,ביניהם מדיה פאדנטורי.
« ערפ שידה ומפיקת רופית )צוותא ת"א( — רפאל
קלצ'קין מארח את שלישיית ווקסלד ,מיכאל רודה ,מישה
ליםבאנוב ואיגוד קונדקוב.
• האנפטפל ד5,ןאמרי הישראלי )טבריה ,יפעת( —
גועס שריף מנצח על יצירות משל היידן ,ויוואלדי )קוג־
צ'רטו לצ'לו( ,נזעם שריף והינדמית .הסולן הוא פיטר
וורל )צ'לי(•
 t־־־ מגישה את «. .
ב*
לילה "
* האופרה הישראלית —
וונציה" מאת יוהן שטראום ,אותלו" לורדי"" ,לה בוהפ"
"
הנערות" עפ מוסיקה של שובדפ.
לפוצ'יגי ו בית שלוש
מגצחים JD" :צ'וסט ,ג .קרוג ,אריה לבנון .עפ נתניה
דברת ,גארדלי ,למן ,בן־שחר ואחרים.

j:

בידור!

הגשש ?ומזווג — השלישיה בת העשר שלא גט
• גברי .פולי• שייקה ב"קסיוס קליי נגד הלפוך.
ליחה:
 9אריק איינשםיין  -מופיע עם תזמורת הצ'ד*
וגם
חיש"
ישן
בתבנית
•
,
"",,.
צ'ילים אחד "
השמש(  -ליאור
ואוזפה ) 13תיאטרון
ייני •בשירים ןקעעי אהבה משל עמים וזמנים שונים.
» פקצפ הפאמנזאס )תיאטרון אולי(  -ערב
פולקלור והווי משובץ ב־ 15שירים דרום אמדיקאניים,
בעברית .כתב וביים :נייד ברקיז•

מת&יאביבשנת
תל־

תכנית סטירית —
מ' גימות

»נג
הכנסת —גלח _
האולפ הקט!
*?ופי העונה — הקאמרי
*ירי :עמי עטר —
בית ארלוזורוב
הפילהרמונית ?מנויים טסי
 6פרדה ד — תיבל החרבות
לילה בונציה — אופרת
רשיט? ?פסנתר — דינה
אברר — פויואון ודא
גלילה פורחיפ הכוגבים
— אלהמברמ
*יפה ארץ ישראל —
בית הטווח
אל תקיא יי '»חיד —
בית מהיי?
!ופרים גיאש — גת דור
יעקוב  ,ולידנטל — צוותא
חוח ועודד ג־ — 11צוות*
הפופ גפי יגולתד —
וחטני

8תח תקוח — קונצרט
חזטורת עירונית
*תריפ — קונצרט
תזטורת חישה
ו»6וו —
?ווקוןר טנטה מפטיק
5י 1גג — תיאודורקיט
נית ח» — קונצרט
האנסמבל הקאמרי

תל־אביב

ירושליפ

חניטה

ירושלים

גימיק השקרים —
בניני האומח
אחנח י 0תיכונית —
בניני האומה
ו*ואין נופח נידושין —
 'onחננרלית — יטק"א

חיפה

8פמי חתו? — ת' עירוני
חנ*ש החיוור — שביט

מקומות אחרים

m np
חגיטח
1נג —
9בחביפ גוינציח —
חאו? 0ווקטז
תחטא ועונעי — הקאמרי
תיאודודקיפ —
חינ? התרבית
קונצרט תזמורת חו?ו— 1
מוזיאון ת"«
פטורף »? חנ— 5
בית החיי?
יעקוני ולידנט? — »11ת«
& 'a — no nnnגימוה

יומ ני

תל־אביב

חגיטה
ונג —
8נתביט גונצית —
ד«,ז? 0הקטן
התטא ועונשו — הקאפיי
»'1ואי 1נופח גירושיו —
בית ארלוזותג
הפילחרסוגית ?נועד *00
 — aחיג? התרבות
זייוו גונציח — אופרה
אחגוו יפ־תיגוניה —
אלחטגרמ
 vvmהחיוור —
נ»ת חח"ן
יחסת בת־דור — בוו ויי
תננית פאטייית —
י»«ז ונפ unna — ttnn
הנגית פאטירית —
ט' 8י#»8

יום ג'

חפילחרטונית ?מנויים טס'
 6סדרת — בניני האזטח

חיפה

»פרני חתול — ת' עירוני
 twinהחיוור — אירח

מקומות אחרים

»ית קשת — קונצרט
חאנפמבל הקאמרי
גרטיאל — אמי הגנרלית
?רית שמונה —
'«!קו?ד טנטד ,טפטיק
8םדיח — חוה אלברשטייז

חיפה
»םוני מתול — ת' עירוני
פפטופ  \\9ואדיפ —
בית ד1טשי?ד

מקומות אחרים

!מודוד —
אל תקרא לי עח1ר
8ירמ הניט? —
בוטיק השקרים
 nmמולנה —
*וקולר פנטה מפמיק
פעיות — אפי הגנרלית
?ריוו י — 8קונצרט
וואנפטב? הקאמרי
87ו1ח —
הפופ נפי ינו?תד
טגייז! — מטורןז על הננ
ז»לה »* -ידי נ?טי יעטר

ירושלימ

תל־אביב
הגיטח

נננ —
פנתניפ בונציה —
ד,אז? 0חקטז
חחטא יעיכשו — חקאטוי
להקת ענב? —
בית א רלוזורוב
הפילהרמונית ?טנוייפטפ'
• — פדרה עמטית —
היכל החרבות
חרביעיה הישראלית —
טח יאו! ת"א
אהנח יפ תיכונית —
אלחטגרח
וי*ואין נוטה גירושיז ,
— בית חח"?
בת דיי
אופנבאך —
ערג מזפיקח דוטית —
ציותא
?הקת בח־שבבע — נחמני
תכנית פאטיריח —
ט' גיסות

יוס ד'

תל־אביב

חניטת
חכנסת כלה —
החטא ועונשו — הקאטדי
*וקולד טנטה פטםי? —
בית ארלוזויו*
תיאודורקיס —
ד,ינ? חתרבוה
גוטיק העקרים —
אלחטבדמ
אל תקרא לי שתור — _
בית חח«»
אופנבאד —
במ דיי
העוד תמיד תשוד —
»וומ«
תכנית סאטירית — . .
 '0בימית

יתשליפ

חפילחדמונית לטנוייט

יום הי

תל־אביב

חגיטמ
הננפת כ?ה —
טזל בתולה ~
ד«,ו? 0חקטז
חחטא ועונשו — הקאמרי
חפייהרטונית מוסיקת
זיזח קו נעיט — 2 ,oa
־ היכל חתרנות
תפוש נפי ינו?תד —
אלהמברוז
בלי?ח פורתים הכוכבים ?-
בית חח"?
להקת נת-דור — בת דיר
יעקובי ולימטל — צוותא
?חקת נודשנע — נחמני
תכנית סטירית —

»<1 'aיו

«ל תקרא לי עחוד —
טיטשק
יעמזגי זלידנט? — ויי!

חיפה
»פרני תחול — ת' עיר!ני
מקומות אחרים

*דרות — גוטיק השקרים
תננח —
'8וקו?ד מנטה טסטיק
הרצליה —
ילחמ בצוחזק ודטע
־ ילדות בצחוק ודמע
»נרח —
ג?י?ה פורחיפ הבופביט
»יה *אז —
* .ידי נעטי עמי
וחובות —
איפה ארי! •שיא?
ז1ז טונד —
טטור!ו ע? הננ
וא*וז ?ציו! —
תפופ נפי יכולתו

מיני האימה
החאן
»חקת ענבל —

חיפה

צפדני חתו? — ת' עיריני
פטטופ קוו־ואדיט —
"
רוטשילד
בית
'שביט
?מ לי ב— <-

מקומותאחרים

עבו — טטורוו ע? הגג
אמדוד — .חנ'«ש החיוור
?ח? — וימואי! נופח
נידוני(
>וית *ת — קונצרט
מאנסטגל הקאמרי
ק .אחא — תפיס בפי
יבי ?תו

 — omvאהבה יט

תיכונית

חיפה
קונצרט תזמורת סיפפזגית
תיפח ?מנויים טס' 6
— ת' עירוני
ארמון
מיאודורקיט —

מקומות אחרים
*''מ —־ אחנה > sתיכונית
:איקלוז — תגשש תחייוד
נתניח — נישואיו נוסת
נידימיו
יחוד — אטי הגנרלית
!חריח — אל תקרא לי
*חוו
**מונח — *ירי
נעמי *טי
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"נמס־ב-ביס־  -רישג חדש בשמיר .נורעננת

מזזלעמ ט«ח ב8יד ..ימןה-ב-כו0־ -מרג!

ומשובת הנמס מ־ד במ־ 2רי".ח^.דדלדימ *אחבי
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וילנה ' קפו"סין
! riirao"...שדבורו".
)סוף מעמוד (19
ארוכות ונוכחנו בכפילות שבחייו.
הוא חי לא כאן ולא שם ,וזח היה
שיעור מצויין לישראלי הנוםע לחו"ל
ועומד לפני חפיתויים של חעולם
הגדול".

עפ>נ1ת שדבור
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שרבורג היא עיר קטנה ונחמדה.
"
אנחנו עבדנו חמישה ,ימיט זנל ספי-
נות השלים ,ולסוף־שבוע בן יומיים
חיינו ,קופצים' לאנגליה בספינת מע-
בורת .מה אני אגיד לד ,זאת חיתה
חוויה .אתח עובר מארץ לארץ כמו
כלום .לגבי צבר.שגדל בישראל m
נשמע כמו חלום.
"היתד .לי שם רק בעיר .אחת.
חייתי הטוראי היחיד בקרב קבוצה
גדולה של פמלימ .בחדר האוכל חיה
חרס"ר מטיל על אחד חסמלים לערוך
תיקון קטן .הסמל היד .מיד שואג:
,פרי ,רד לתקן' .כעבור שעתיים חיח
חרס"ר פוגש "סמל אחר ומטיל עליו
עמדה אחרת .הסמל ,בלי להספ ,חיח.
שואג, :פרי ,רד לתקן את' ...וחיו שם
חרבח ממלים .אל תשאל".

היתרון של העולה
יש קווים משותפים לצבי פרי ול־
מנוחד .רייכל :יום חולדת משותף.
בנים יחידים .מגורים בבית החורים,
מקצועות טכניים .חחבדל היסודי בין
שניהם מצאתי ביחס לעולה החדש.
"אם תשווה אותי — אומר צבי
— לעולה חדש בן  25שבא לארץ,
הרי יש לו יתרון עצום על פני ב-
התבססות בארץ .אני שירתי בצבא.
הייתי נתון בסכנות ,מעולם לא ידעתי
מה יהיה אתי מחר .חשתחררתי מח־
צבא אחרי שלוש שנים קיבלתי 900
לירות עבור חצי־השנה שהוסיפו ל-
שירות שלי .מכאן התחלתי את חיי.
אבל איך אני יכול לקנות דירה ז
אני מרויח כ־ 700לירות בחודש .מזה
צריך גם לחיות וגם ללמוד .אני
לא רוצה לדרוך במקום .אני כמעט
לא מקדיש זמ.ז לבידור .תגיד לי ,איך
אוכל אי־פעם להגיע לדירה ו דירה
שעולה היום  100אלף לירות תעלה
בעוד חמש שנים ' 150אלף ,והמרחק
ביני לבינה ישאר תמיד בלתי מושג...
,,לעומת זאת ,העולה חחדש מגיע
עם זכויות לא רק לדירה ,אלא גפ
למכונית פאר .אז איפה הוא' ואיפה
אני? מתי אוכל לגשר על התהום
בינינו ? העולה החדש ,לדעתי צריו
סבלנות .אני לא אומד שחוא צריך
להתחיל ממח שתתחילו ההורים שלי
— מכלום .אבל למה? הוא צריך לקבל
יותר 'מהממוצע .יותר ממני" ?

אנ» מנסה לעזור
ברמתיגן ,שמעתי מפי .מנוחה ,דעה
אחרת" .לגבי העליה החדשה מרוסיה
אני חשד .עצמי ייזיקה ,היכולה לכוון
!־לעזור .אני נמצאת מהצד חשני של
המתרס .אם כי לא תמיד אני מזדהר.
עם איתו צד0 .־1מים רבות פגשתי

זגוליפ חדשים ושמעתי גם את הטרו-
ניות נגדם .אני מזהה עולים מרוסיה
מרחוק .יש לי ,ראדר' רגיש כלפיהם.
חיו מקרים ,בפגישות סטודנטים ,ש-
נקלעתי לוויכוחים סוערים .היו ש-
צעקו, :למה יש לעולים החדשים
מכוניות ,למד .חם מקבלים דירה ?'
אני נפגשת עם הרבה צעירים ,בני
גילי ,מקרב חעולים החדשים .הבחו--
רים 'האלד .מתהלכים עם חרגשת
אשמח בגלל טעגותיחם של ילידי
הארץ .אבל בסך חכל חם לא באו
לישראל בגלל ה וולוו" או בגלל ח-
דירה .עם 3ל ה",גליקים' שהם מקב-
לים ,אני לא מקנאח בהם.
כשאני משוחחת איחם חם אומ-
"
רים לי, :תגידי לצברימ ,שיתנו לנו
לחיות את החיים שלנו כאן ולא
יבואו אלינו בטענות ,לפחות בשלב
חראשון .אנחנו באנו לישראל לתת
ולא לקבל .אבל השלב הראשון הוא
תמיד שלב של קבלח .אחר בד ניתן,
ויש ממי לצפוחעלנתינה זאת".
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מבתגים
מארץ רחוקה

לגבי מנוחה ,חעולים חחדשים הם
וזברתה חנה ,בת גילח ,כת כיתתח
ובת עירה ולנה ,אשר נשארח שם,
כרוםיח .השתיים נולדו באותו יום,
»ך מאז עלתה מנוחה לישראל לא
חדלו להתכתב.
כל חמכתבים של חנה פותחים
במילים :אני מצטערת נורא שאני
נאלצת "
לכתוב לך ,ואינני ? יכולה
למסור אח חדבדים שרציתי לספר
באופן אישי".
מכתביח של חנד .נעשו עצובים
משנד .לשנה .חיא סיימה את בית-
הספד התיכון ,למדח ספרות אנגלית
באוניברסיטה .אחותה המבוגרת ממנה
גומרת רפואה.
באחד המכתבים למנוחה כתבה:
אין לי סיכוי לעלות לארץ ,בגלל
"
המצב הכלכלי .יקודם לא יכולנו לע-
לות משום שלא חיח לנו כסף לקנות
כרטיסים .עכשיו ,בגלל חכופר .אמנם
אי אפשר לאבד תקווה ,אסור לאבד
תקווה ,אבל הסיכויים די קלושים".
מכתביה האתרוגים הגיעו מכפר
נידח בירכתי ליטא :אנחנו חיות ב-
כפר ,ארבע מורות" .נשלחנו של ידי
שלטונות בריח"מ לשירות בן שנתיים
לחזראה בכפרים .כפר עלוב .רחיק
מכל מקום יישוב .ארבעתנו גרות ב'
חדר קטן בפונדק .כל שלוש חברותי
גויות .ההבדל בינינו־גדול ,במנטל-
יות ,ובאורח חחיימ.
כל ערב חן יוצאת לבית המרזח
של" הכפר ,משתכרות ,חוזרות שתויות
והופכות את הדירה הקטנה שלנו ל־
גיהנום .אני לא יכולה אפילו להבין
אותן .כך נגזר עלי לחיות בכפר
שומם ,בין גויים .אפילו עם חברותי
לחדר אין לי שפד ,משותפת ,גורלה
של אחותי הרופאה ,דומה .גם היא
נשלחה לשירות בכפר נידח".
במכתבח חאחרון כתבה חנה עיי
ביקורה בווילנה :גס בוי־יי נה משעי
מם .אין כמעט עם"מ־ להיפגש .כמעט
כולם כבר אצלך ...בארץ".
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נמםניתו,
תוח הםתמםת
על מוח
 ,אלהטרוני

יוסטון )ארח''ג(
בפגי  40אלף צופים בי־ ,
צע צ'יק גאליאנו להטוטיט
מסמרי שיער במכוניתו.
ההכןסות מן האירוע הוקד־
שו למטרות צדקה.
אחד הלהטוטים היה ,בש־
המכונית מתרוממת מעל ה־
מסלול ,מתהפכת באוויר ו־
נוחתת אחריכך .ההצלחה
של פעלול מסוכן זד ,נתאפ־
שדה הודות לחישובים מדו־
ייקים שבוצעו על ידי מחשב.
שחזה מראש ו התווד ",את
השלבים השונים" של הטיסה.
גאליאנו ביצע את התרגיל
זו הפעם הראשונה ללא כל
פחד :אילו געשו החישו־
בים על" ידי אדמ ,לא היי"
תי נותן אמון ; אד אנייו־
המוחות.האלקטרוניים
דע כי
אינט יבולים לטעות לעי־

לם".
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משהו מעניין"3 .

גרמניה
שבועון גרמני קיבל מ־
אחד הקוראים את המכתב
הבא :לפני שנים אחדות
קראתי "
משהו מעניין בעתונ־
גם .אינני נזכר כבר עכ־
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יי; פ<י
שיו ,מד ,היה הנושא ,ואיני|
יכול גם לומר לכם באיזה|
תאריך הופיעה הרשימה ה־ ן
זאת .אך אני בטוח שדייה 1
זד .משהו מעניין .אודה לכפ ן
מאוד אם תשלחו לי את 1
זזגליון הזח"...
I
I

"לפתע נרםה לד
העולם וורוד'
.

ארה''ב

סמים ,שאינם אסורים )ע־
דיין( על ידי החוק ,משמשים
עכשיו .נושא לניסויים ב־
ארה"ב: .
על המוח ממטיריפ גלי
אלפא 'כעזרת חיבורי חשמל
ועל ידי כר גיתן לעורר אצל
האיש הנדון ,תנומת של
ל.ס,ד .האיש רואה אז תמו-
נות אוד דמיוניות ושומע
מוסיקה שאינה בנמצא .המכ-
שיר מסוגל לגרום גפ להור־
דת לחץ הדם והטמפרטורח
של הגוף ולהגביר את כושר
הלימוד והזכרון.
לדברי בעלי ההמצאה מ־
סוגל המכשיר להשרות של־
" הסובלים מ־
ווה על מנהלים
מתיחות .לאחר שמחברים
אותם למבשיר ,נראה העולם
בעיניהמ וורוד".
אולם בראש וראשוגה יש-
מש המכשיר לריפוי מחלות.
בבר עד כה נעשו ניסויים
מוצלחים אצל אנשים הפוב־
לים מכאבי ראש .גם על אנ•
שים הנוטים להיסטריה ,מש־
פיע הסט האלקטרוני לטובה,
ואילו אצל מכורים לסמים,
יכול הוא לתפוס את מקומם
של סמים אמיתיים מסוכנים.
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לשיפור הטעם
של תבשילים רבים

פנה לבנקאי שלךובקש:

בנק ישראל
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"אולי אני? הילד האחר ון שנולד על הר־הצופים"
)סוף מעמוד (15
ראשי־תיבות :חסיד ,ירא־שמים ,למ-
דן .כשגדלתי הרביתי לכתוב לרבי.
ידעתי ,שצריד לכתוב גם בעיות .כל
דבר שמעיק על לבי — אני כותב
לרבי שליט"א .צריד לכתוב משום
שמשם מקבלים את הפתרון.

כאשר הביאו אלפי ילדים ,ואולי
רבבות ,מבתי־ספר חילוניים לכפר
חב"ד שיראו אפיית מצות .בחורי־
הישיבה הלכו להסביר להם .זה עשה
עלי רושם ,שלמרות הכל יש קשר
בינינו .חם יחודימ במידה לא פחותה
מאתנו .אבל חם עדיין לא מצאו את
הדרך.
בגיל תשע־עשרח נסעתי להסתופף
בצלו של האדמו"ד שליט"א בברוק־
לין .עשיתי י שם שנח ־תמימה .פעמיים
זכיתי להיכנס לחיכל קדשו של ה־
אדמו"ר שליט"א ביחידות .שם שופ-
כים כל מח שיש על הלב .חיו אלה
חרגעים חכי גדולים בחיי .חרגשתי
אז מצדו יחס של אב כלפי בן ,אב
חמובן לעזור לי בכל נימי נפשו.
חהכנות לקראת ח יחידות" חן רבות
וגדולות .בדחילו "ורחימו .כל חיום,
לפני ה יחידות' /צמים ומתפללים
ולומדים "יותר.
לפני הצלת לילה נכנסתי להיכל
קדשו של האדמו"ר .מייד נוצר הקשר
האישי .כאן מרגישים מלב אל לב,
מפד .אל פח .רק אני אתו ~ ואין
זר אתנו .חוא כולו אוזן לדברים
חיוצאיס מלבי .חדברימ שאמר לי
האירו לפני את חדרך מאז ועד עתח.
לאחר ח יחידות" חעליתי מייד ,כ־
נהוג ,על "הכתב את הדברים שאמר
האדמו"ר שליט"א והחזרתי אותם ל-
רבי שיעבור עליהם ויבדוק אם נךשמו
בדיוק .הרבי חחזיר לי את הדברים

?זדגע הגדול גחיי
לפני סיום לימודי בתלמוד־תורד.
עץ־חיים" שאלתי את הרבי שליט"א
"מח לעשות לאחר־מכן — להמשיך
בישיבת עץ־חיימ" ,או לפנות לישי-
"
תומכי חמימים" בכפר חב"ד.
בת
" ל תומכי חמימים" .הודעתי על
הלכתי
"
3ך לרבי וביקשתי ברכתו •— והוא
שלח ברכה ,שאלמד בשקידה ובהוד
»דח ,ובאם אתייגע כלימוד — הרי
בכר חובטחגו :ויגעת ומצאת.
למדתי שם שלוש שנים .כשבאתי
לכפר חב"ד 'ידעתי ,שפח נמצאים
אנשים שאצלם כל יהודי — אפילו
הוא דחו?! מיהדות — יקר וקרוב.
במשך הזמן הצטרפתי לחבורת ו-
"
פרצת" .כאן יצאתי לראשונח מד'
האמות של החברד .החרדית .כאן
עשיתי בראשונה חכרח מעטר .עם
העולם החיצון .המגע הראשון היה

עם תיקון אחד .אמר לי ,שאתן צדקח
כל יום — ובדברים־שבכתב הוסיף!
,.בלי נדר" .זח מח שאני יכול לגלות.
כל חשאר חם דברים שביני לבין
חאדמו"ר שליט"א.

פשוטו היא גדולתו
ב"תומכי תמימים"' ספגתי את חו-
רת החסידות ואת דרכי חחטידות של
חבה אצל האדמו"ר שליט"א הכר-
תי את גדולתו ולמדתי שההתקשרות
אל הרבי חיא חלק גדול -מהחסידות.
בשנת לימודי בתיכל חרבי ראיתי
אותו שלוש פעמים  .ביום .בשבתות
ראיתי אותו בזמן התפילח .כל הזמן
הסתכלתי עליו .תענוג להסתכל עליו.
בפעם הראשונה דאיתי את הרבי
כאשר באנו ישר מנמל־התעופח .כל
הקבוצה נכנסח להיכל הישיבה .חי-
כינו לרבי שיבוא מאהלו )קברו( של
האדמו"ר הקודם .כשבא והתחיל ל-
התפלל מנחח י — חשתוממתי :האם
זה האיש המרעיש את העולם ? הרי
הרבי מתנהג בפשטות מופלאה כל.
כד ומתפלל כיהודי ־ פשוט ,ללא תנו-
עות מיוחדות ,כמי שעומד .לפני מלך
מלכי חמלכים .כולו אומר פשטות.
לא ראיתי עוד פשטות כזאת .בירו-

שלים הורגלתי לראות רבי שמת"
נחג אחרת .הרבי מגור לא מתנהג
כמו כולם .והנה ,כאן — חרבי הוא
ככל חאדם .פשטות זו היא גדולתו.
בשובי מחיכל הרבי בברוקלין ח•
לכתי לישיבת תורת אמת" בירו-
שלים .למדתי "שם שנח ואחר־כד
חזרתי ל תומכי תמימים" .חתארסתי
עם נחמד ".כחן־ססובר באמצעות שדכן
ירושלמי ,חב"דניק שהכיר את שנינו,
וכשנישאנו עברנו לנחלת חר־חב"ד.
אשתי מורח ואני לומד ב" כולל" ו"
משתתף בפעולות
ופרצת" .אנחנו
"
יוצאים לצבא,
לקיבוצים ולבתי־ספר.
אתח שואל ,אם אני קורא עתון־
בל יום אני מציץ בעתון אחד .כאשר
יש חדשות מיוחדות — אני קורא
את "מעריב" .יש לי קצת קשר עפ
מעריב" . .בבר־מצווה שלי באו אלי
"מ"מעריב" ורצו לראיין אותי .לא
הצליחו .לא רציתי .אבל שלחו לי
שי — ספר המצוות של חרמב"ט.
השיבותי במכתב־תודה .אז נודע לי
בפעם הראשונה שאני ו מעריב" באנו
"
ארשה לעצמי רק
לעולם ביום אחד.
לחעיו־ :מדוע חוגג " מעריב" את
יום־חחולדת שלו לפי התאריך ה-
נוצרי ולא לפי התאריך חיהודי ז
והדי מעריב"־ בא לעולם בשבוע
גדול "— השבוע בו חל ז' אדר,
הוא יום תולדתו ופטירתו של משח
רבנו.
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/טוף  1,5 MUJJ Wז
והתגייס להשתתף בגופו במלחמה
מדמית וגגוהוניוג לא וזיו בעמדה עק־
)ששת חימים(.
רוניוז מנוגדת.
יוחנן מירסקי התנדב לסיירת גול־
ני" .פירוש הדבר אימונים "
שמו של בן־גוריון הוא השם הידוע
מפרכים
ביותר — כמעט יחיד — מטל כל
וחיים קשים בשדה .בעת תרגיל נפצע
מנהיגי ישראל בילדותם ובגערותם של
יוחנן בפעם הראשונה ונתמנה סמל
אריאלה ויוחנן.
מיבצעים בבית ־שאן .שוב נפצע —
הערצתי אותו" ,נזכרת אריאלה.
הפעם קשה יותר — ואף קיבל דרגת
"
הוא בשבילי האיש היחיד שבנה את
נכות ממשרד הבטחון .במלחמת ששת
"המדינה .כמו אב גדול .כל הפוליטיקה
הימים חיה ברמה בין הפורצים לקו־
היתה בשבילי בן־גוריון .לא רציתי
נייטרח ללא ירייה.
שיילך .אבל במבט לאהוד עלי לומר
התנדבותו של יוחנן לסיירת גולני
שאפשר גם בלעדיו".
היא תו מוכר בבני דורו ,המבקשים
גם יוחנן ,אז נער בן שש־עשרה,
להתגייס ליחידות מובחרות בנות יוק-
ביקש אז בנפשו שיעזוב בכבוד ולא
רה .אך זהו סוג חדש של פטריוטיזם.
ינתץ את הפסל "
של עצמו".
תמיד רציתי לתת את המכסימום
זוהי תקופת הנעורים בתיכון וב-
"למדינה" ,אומר יוחנן .גם חיום אני
תנועת הנועד .אריאלה הצטרפה לצו-
רשום ב חדסח' כמתנדב" לתרומת דם
פים ,אבל פרשה מחם כעבור זמן
ויש לי "םגנ דם נדיר .אני אוהב את
קצר .היא לא יכלה לשאת את הקנ-
הארץ".
אות .חבריה בצופים ערכו משפטים
חותמה של המלחמה נחרת עמוק
לגערות שנראו כשגרבי ניילון על
בזכיח אריאלה .בגלל חבר" ,היא
מםבירח .חחבר "
רגליהן או ש"נתפסו" רוקדות ב"מסי־
שלה שירת כקצין נ־
בד .סאלונית" .בגימנסיה רחביה" חיח
.גיזרה הצפונית .בתהילה נסעה אליו
לה משעמם ,כעדותה "
היום .הלימודים
לצפון ,עוד לפני המלחמה ,וכאשר
טובים,
היו
לא עניינו ואף שציונייד.
החלו הקרבות נותק הקשר אתו .אחרי
ליוחנן
קרח
סבלד .בגימנסיה .כך גם
כיבוש חרמה החלד ,אריאלה להתקשר
שחשתעמס ופחד .תמיד רצתי בשמ-
לכל בתי ?החולים בצפון .מאחד מהם
חה חביתת בסוף "
יום הלימודים .שנא-
נמסר לח שם החבר בצורר .משובשת.
והלימודים
והמשמעת
תי את חמשטר
הוריו טרם ידעו דבר .אמר .קיבלה
הבלתי מעניינים כשעלינו לשגן על־ ? את ההודעה בדבר פציעתו הקשה ומיד
פה כנוסח בשנת שלוש־שלוש־שלוש
חשו הוריו של הקצין הפצוע ואריאלה
— קיבל "פורש עלי־ הראש" .לאחיה
לבית החולים .שם מצאת את חברה
הצעיר ,מאמינה אריאלה ,כבר יחיד .מוטל גוסס .אריאלה נשארה ליד מיט־
בית הספר מעניין יותר.
תו להשגיח ונוכחה כי מי שרוצה
לחיות —  .כעבור "
זמן פקח עין
חי"
ולאט־לאט החל למלמל ולדבר .ה-
רופאים אמרו כי מצבו אבוד "
וחיוט
הוא לומד כימיה באוניברסיטה ואף
מכל מקום ,היא נהנתה מלימודיה
הקים משפחה" .אבל אריאלה נוכחה
באוניברסיטה )צרפתית ואמנות( וכך
מד ,שמלחמה יכולה לעולל ,כשכדור
גם יוחנן .נחנה מלימודיו חאקדמיים
",מחורבן' אחד נכנס לגופו של בן אדם
היום )שנד .ד' רפואת שיניים( .אף
צעיר ויפר .ומלא־חיים".
אחד מהם אינו מביט אחורה בגעגועים
אחרי שירותה הצבאי — בתום לי־
לבית הספד ,ואין בהם כלפיו לא
מוריה באוניברסיטה — גתקבלה
טינה ולא חיבה.
אריאלה כדיילת ,מקצוע שעליו חלמד.
לגבי יוחנן מירםקי ואריאלה םקלי,
מילדות .אחרי מקרח אוקמוטו )חטבח
מלחמת ששת הימים היא המאורע
בלוד( "
קצת פחדנו" ,היא מודה ,אבל
ההיסטורי החי ביותר בתולדותיהם.
פוחדת .אמנם הכל "
בטחון,
היום אינני
דורם הוא דור שנולד במלחמד) ,השח-
בטחון ,בטחון ,ומישהו חציע ש^א גלר
רור( ,עמד על דעתו במלחמה )סיני(
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במדים בהיותנו בחו"ל ,אך חאמן לי
שאינני פוחדת .במטוס חכי בטוח".
מה שחשוב לאריאלה היום זה ה-
שלום ,קץ המלחמה .לא מטעמי מוסד
או אידיאולוגיח .חיא רוצה שלום למען
החיים הטובים ,הרגילים.
היום אריאלח אינה משוכנעת כי
ישראל עושר .חכל למען השלום .היא
גם לא משוכנעת כי ישראל אינה
עושר .הכל למען השלום .אם הברירה
של שלום להחזיר משהו "מן השטחים
או אני בעד החזרה של חלק מהשט-
חים" .זכותנו על הארץ ,לפי יוחנן
מירסקי ,שכבר נשא אשדי )חברד .מ-
ספסל הלימודים( והוליד בת ,רונית,
בת חצי שנה ,היא פשוטה מאד :אגו
פה כי זו הארץ שלנו .הערבים "אינם
צודקים ואין לשנות את מה שנוצר.
אפשר לחחזיד שטחים לא מיושבים.
אבל אם נחזיר ,יש סכנח שהערבים
ישתמשו בכך כבסיס להתקפה".

© לא היה במ 1לבחוד

אך עם חיותם אזרחים בעלי השק־
פות בעניינים פוליטיים וחברתיים
חשים אריאלה סקלי ויוחנן מירסקי
את תחושתו של דור שלם :חוסר
אונים לשנות.
בעת הבחירות האחרונות )נובמבר
 (1969עבדה אריאלח כפקידה בקלפי,
אבל לא הצביעה .כך היתד .מוכנת
לחחמיץ את זכותח לבחור בפעם הרא-
שונה בחייה "היות ולא היד .לי במי
לבחור" .גם בבחירות חקרובות עדיין
אינה מאמינח 'אריאלח כי קמה מפלגד.
או אישיות שתוכל לתת קולה בעדה.
לא כן יוחנן .הוא ניצל את זכות
הבחירה שלו — חראשונה בחייו —
ובחר במערך בגלל גולדה" .אבל עם
כל החערכה "שרוחש חוא לח אינו
מוכן לחזור על הצבעתו" .אני מחפש
אופוויציח מתונת" ,אומר עתח יוחנן
מירסקי שחונך בבית חספר חריאלי
ובתנועת הצופים? לא בעיית שטחים
דברי יוחנן ואריאלה מייצגים את
ומדיניות חוץ תקבע" את חצבעתי אלא
הזרם המרכזי בדור חצעיר :המלחמה
בעיות פנימיות וכלכליות".
היא מועקה אך חיים עימד ;.ארץ־
כך מתנחג דור שלם ,אם לנקוט
ישראל חשלמח אינה אידיאולוגיה ודי־
בהכללה חמםתמכת על מהקרים רבים.
שטחים היא בעיה בטחונית; הציונות
לא שהדור הצעיר ,בדפוסי הצבעתו,
והזכות על הארץ היא עובדת טבע.
נוטה ברובו לשוליים ,אך גם אינו
האמת חיא שהדור חצעיר של חיום  .מוכן להשתלב אוטומטית בקונצנזוס
— בגי העשרים וחמש פלוס־מינוס —
הכללי .עובדה היא — מגלים סקרים
איגו נטרד כל־כך על ידי בעיות אי־
בעקבות תוצאות בחירות  '69י -כי
דיאולוגיות.
דפוסי הבחירה של צעירים שונים
מחקר תרבות ישראל שבדק את
מאלה של המבוגרים ,אך לא במידה
התפלגות התשובות בענין זכותנו על
כזו שיכולים להביא לשינוי רדיקלי
הארץ מצא תופעה מעניינת ,כמעט
המחקר על תרבות ישראל שהזכרנו
בל תאומן :בעוד
הנימוק "המקלט י מצא בנוער הישראלי תכונות שכולן
וההגנה שנותנת מדינת ? ישראל  .לכל
מצויות ביוחנן מירםקי ובאריאלה
יהודי" ,הוא הנימוק החשוב לצעירים
סקלי :עקשנות ,אינם סומכים על
ומבוגרים חנח הסתבר כי הצעירים
אחרים ,מחשבה הברתית מתקדמת,
בחרו בנימוק הציוני )ההתישבות ח־
אוהבים כל אופנה הדשה ,משתדליש'
המסורתי
ציונית( במקום שגי ,ובנימוק
ליהנות בחווה ולא לחשוב הרבח על
)זכות אבות והגעגועים לחזור למול-
העתיד.
דת( במקום שלישי .המבוגרים הקדימו
טוב לי ונחמד לי" ,אומדת בקול
"
את הנימוק המסורתי ומםקגת המחקר
עליז אריאלח םקלי ,דיילת נאה ותמי-
היא ברורה :הצעירים רואים בציונות
רה ב אל על" שהתראיינה בין טיסה
"
גודם חשוב מאשר המבוגרים באשר
מניו־יורק לבין טיסה לקופנהגן .אני
קוראת עתונים ,יודעת שיש "
לזכותנו על הארץ.
בעיות".
ו"מעריב" בן־גילה מוכר ' בערבי שבתות
יוחנן מירסקי .אומר :זכותנו על
כ־ 210אלף עתון.
חארץ מפני שאנו יושבים" בה" ; ו־
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אריאלה סקלי ,קובעת ו נולדתי כאן
ואני חייד .כאן ,ובדוד "
שהיא ארץ שלי.
לא מפני שכתוב בתנ"ר ,אלא מפני
שאנחנו פה".
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דירה שהיא חוויה יום־יומית — זו גם המשאלה שלך בוודאי ,והנח עכשיו
תוכל להגשימה באמצעות דיון.
כי בייזץ — דהיטיט ,מטבהימ ,וילונות ,ש9שי ,0אהילים ,גדי ריפוד ,א ביזרי
אמבטיה ועוד -־ הפל בעיצוב מתקדפ ובאיכות מעולה.

דיה תעניק לדירתן אופי וצביון אישי מרתק ומיוחד .צוות מעולח של
אדריכלי פניבז עומד לשירותך ויעזור לן בייעוץ אישי לצורך בחירת ריהוט
חולםועיצוב מתקדם.
כל זאת גתקציב המתאיפ לכל גיס ,החל בממוצע ועד האכסקלוסיבי ביותר.

בוא וגלה מולם חדש בתרבות הדיור

•וזררזויז «ר»ו 1בעימ.

)המשך מעמוד (11
כי מבחינה מםויימת זד .היה פרק ־זמן
מעניין ביותר — העבודה עם תלמי-
דים .טבע הוא בי :בכל פעם שאני
מצוי מצד אחד של המיתרס ,רצוני לב-
דוק את הנעשה מצידו השני .כשהייתי
תלמיד — רציתי להיות מורה; כש-
הייתי חייל — רציתי להיות קצין; ו-
אילו עכשיו אני מתעתד להתחיל לל-
מוד מחדש — בשנה הבאה — בטכניון,
במחלקה להגדםת־מבונות .אלא שהפעם
יהיה לי קל יותר לפחות מבחינה אחת:
הצבא הוא ששולח אותי לטכגיון ו-
אהיה פטור מדאגות חומריות,
"בטירונות הייתי המבוגר ביותר .בין
חברי ,והיה משונה הדבר ,שהתרגלתי
ליחס של תלמידים אל מורה בבית-
ספר ,אך האמת היא שמתרגלים מהר.
בטירונות גם נתקלתי באנשים שוגים
ממה שהורגלתי אליהם בימי לימודי,
במנטאליות שוגה ,אלא שזכותו של
החלום »—
צה"ל היא ,שאין מתביישים בו
בעשיית w^ 'W1
כל מה שצריך להעשות ,אפילו כשמנ־
הש3גי1ן
הלכתי '^BP
קים את השירותים .אחר־כך
לקורס קצינים ...ובכלל ,אס תפקידי ב-
"כשצעירים משוחחים ,מיד צצה
צבא יכול לתרום כהוא־זה לחיזוק עם בעיית העלייה .אבל אני סבור שמתן
ישראל ,להאדרת בוהה של המדינה ול -דירה לעולים הוא חמינימום שהמדינה
קירוב השלום — ,הרי עשיתי את שלי" .חייבת בו .מכונית — לאו־דווקא .אני
הוא אומד זאת בפשטות ,בלא שמץ זוכר היטב את הצריף ההוא בעפולה ,ו־
ואף־על־פי־כן אינני חוזר בי מעניין
של " ציונות" ,כדבר המובן מאליו.
הדיור לעולים ,ככל שהדבר מעיק על
בגי־גילי ובני־השכלתי .בדר בעת טזב
היתד .הממשלה עושה אילו התגייסת
לפתרון בעיית השיכון לזוגות צעירים,
ביצר **פשר שאין חמורה ממנה.
w^?y
 Iבמדרגות לקומה ב' קיצרה את נשימתי .החלטתי לנסות אימוני בולוורקר .למעשה H
להינשא
^Jx
ודאי ,צמצום הפער בין השכבות  1הרגשתי בשינוי בשרידי בין לילה ' ,מקץ שכועיים נוכחתי ביצירת שרירים חדשים I
"
החברתיות הוא צורך ראשון במעלה 1 .שלא ידעתי אפילו על קיומם בגופי .אך העיקר הוא ההבדל בהרגשתי ־ .הצלחתי לוכוה II
עד חיום
,
נוסף,
עבור
.20
בגיל
אפילו
אותם
שהסרתי
ובגמישות
בזריזות
במרץ
|
להתרועע
שאול
משה
מוסיף
התמורה
ששילמתי
m
1נם אותם חברים שלו מ שבח" ומבית אותו ילד קטן" — בדברו על כך ניכר  Iאין עוד מכשיר כבולוורקר שמסוגל להעניק לי גיזרד ,צעירה במהירות כה רבה• אין"1 .
זונה
שאביו
ובעיניו
בקולו
הכאב
—
"
הספר
| זוהי עובדה בדוקה .י  5דקות יומיות של תירגזל יומי קליל ופשוט שאינו מעייף כלל i
להנדסאים — ,היו בחם ששירתו את משפחתו ,אינו חייב "לאכול פחות
עמו בצה"ל — ו"אנו ממשיכים להוות מילדי שלי .אבל מי שנושא את גם  5 — mזקזת אלה יכולות לעצב־מהדש את גופך ,ולהשיב לך את גיזרח עלימיך .את H
 1תוצאות הצלחתך תובל לקרוא בבר במם הראשון על לוה הספרות של מד העוצמה 1
,חברה' אחת .כמובן ,בינתיים נוםפו גם
הדרישה לתיקונים אינו חאדם חמת־  mהצמוד לבולוורקר ,המודד אוטומטית את התקדמותך .בתום שבועיים עם הבולוורקר1 ,
חברות .אני רוצה
ללמוד ,לחתמקם טוב אים :אלד .שמפגינים ברחובות בשביל  1תוכל לחוש ולראות אתההבדל העצום — מול המראה ובעזרת סרט־מדיזה .אגו עיבים 1
כטכנמן ,ורק אחר־כך להקים
I
 IIלתוצאות מהירות אלה ,ולא — לא תשלט אמרה.
משפחה .לחם' ושעשועים ,יכולים ללכת לעבוד
יש לי חברה קביעה — לא־מזמן הש -ולחגיע לאן שחגעתי אני .רמת החייט I
I
תרגיליפ הגזוריט יפי מידתך"
" ממשיות ,לאחר שבועיים של "השגת 1
תחררה מהצבא — שלומדת לבגרות עלתה ויש יותר אפשרויות .צריך להקים  Mנקלות ובנוהות מפתיעות ,יעניקו לד תוצאות
ועובדת .אבי עכשיו בפגסיח ,וחכגסתו
יותר מועדונים ,להנהיג ארוחזת במוע־  §£הגיזרד .החטובה לקדמותה" תוכל לחמשיר בפיתוח נוסף וספציפי :חישול כרס רפויה H
 pהפנסיה גדולה מזו שהיתר .לו בימי דוני־הילדיט־והנלער ,להקטי? את ה -מ-לבטן שרירית ושטוחה ; זרועות דלות למטילי־שרירים גועשים ; כתפיים שמוטות §§
גב,
;
וגברי
לשרירי
מנוון
הזד.
וחסונות!
לרחבות
m
עלובים
ורגליים
לאברים
ירכיים
עבודת־הדחק .עבודתי —־ אני בצבא
H
המש -מיסוי החל על בעלי ההכנסות הנמוכות n ,מטופחים ושריריים .אתה נלחר במקומות שרצונך לטפח ,ובולוורקר עושה את המלאכהm ...
הקבע — היטיבה את מצבה של
ולהגדיל את הפטור מכל מס עד סכום a M־ 5דקות מהנות בכל יום!
H
פחה ללא־השוואה .הבעייד .היא ,כמו -הכנסה מסויים .ולא פחות מור ,".הוא  Mשלח את התלוש המצורף עוד היום ,וקבל מאיתנו בהשאלה את הבולוורקר לשבועיים M
m
בן ,בעייתם של כל האנשים הצעירים  5אומר בהתלהבות ,צריך להשיג מו m -של ניסויים — חינם .ללא בל התחייבות .היה גבר בבד מהיום t
מה יהיה כשאצטרך לרכוש דירה?"
»<g> M&itex (IstMli Ltrf
רים פרטיים" ,על־חשבון המדינה§ ,
משה תופס לאשורה את משמעות שיסייעו לתלמידים מן השכבות הנחש-
הבעייה הזאת ,שהיא אחת השאלות לות ,אני יודע מד ,פירוש ,כשהמורה
החברתיות הקשות ביותר במדינה.
יש בא ,וכל המשפחה מסתגרת בחדר אחר ן ?!ח"עזד "יזזיומ  rrSf tככיתך את הכולוורקד 3מ'8ך  14יופ תי־נפ
לי מקצוע טוב ,משכורתי אינה מן "הנ-
לימודים
של
שעה
לילד
להניח
בדי
§ אל•in Il 'UlOHWi) tiff in :
מוכות,
המלאכה  wm 3המעשימ ,מז'I 5* *51 1!5
שיעמודאך כדי להגיע לדירה — כ -מרוכזים ,ללא הפרעה ן"
>זל843185 .
_ 9מ 1גיזור-ה«0י« א ",ייגעמ""יי ג־עייי. :
הדבר על הפרק -־ אצטרך,
a
כיום מקדיש משה שאול כל רגע ?  Qגן? ,אגק« ימיז1ז איי *ונ !עיימרקר יהקו»0» 1יון עי « e* .&!?« m» 1לאזור B
?
על־פי חשבוגי ,למשכן את משכורתי פנוי — ואין לי הרבה זמן בגלל ה m -שנמייפ".עי «י»ון גוזז turns ,וחניי irvraד».יוור>ןי ל* אהימ שמימון מופמ  1sז!ממ«ת,
".A", n» _... __,־• •.י"• «» *. *•". ."™" «,.ו-יי .י"ממיי «1זמי1ז
לעשר השנים הבאות .ואם כבר יהיה
"_""
בידי סכום כלשהו ,מה יקדה אם שוב צבא" —" ללימודים לקראת הטכניון,
שאצליח
ספק
שום
ייוותר
|
שלא
יעלו המחירים או עדך־הכסף יירד ,כדי
 a mמש7ו0י"",«, .» ,", *»".— "". ,«, ..,. ," -, "v- ?*, B'BB1J a"w1n 0
ייווצר הפער הרגיל בין הרצוי וה" -לעמוד בבחינות חכגיסה .גם הנדסאים
חייבים לעמוד בבחינות כאלו ,אף כי
מצוי ?
והלא לי ברור ,שבכל מקרה אשאר הם משוחררים ממקצועות מספר .מאז
• !UKעוייירקר  HI• M ninaוזוקנ? *" ™! 'ocaירח•
_
"
בארץ ולא ארדוף אחר סיר־הבשר ב -ומעולם היה הטכניון חלום־חיי .וכ-
אשר אסיים את חוק לימזדי שם — אח» «1waa t attmn § -ייל>ן* 8ו »ני»ו  .jwל»פי ליוזמי1 .
I
חייל ,לחפש שם את מזלי,
ש"
כדרך
זור לעבוד בצבא .אבל אז אוכל ,כמו-
'l wrpn Howi l
עושים צעירים לא ־מעטים.
ממוצע בךגילי בן ,לתריס הרבה יותרממד ,שיש לאל־ ן »־־»UUULlLiUUIJI JUJULI "«.
שאיפתו של צעיר
1
היא" להגיע לדירה מרוהטת יפה ולרכב .ידי לתריס עכשיו ,שהרי אחיה מועדם
1, ,..,.jfflvt
1
 . ?.מס' .
^»_ ,w ,
0 0» 5ר•0
אבל לי בדוד :אם אקנה היום מכונית ,מושלם".
,6•2 •5,0
_
מימיי ?J
 '"«Jמעיית זיהויה
יודע אני בו ,במשד .שאול ,שיקיים
גיל י
ft( ,
לא אגיע לדידה כל חיי .אינני בונד.
על עזרת הודים .זה בדור .יש לי  ,ס את דבריו .פניו הצעירות ,הנבונות,
פדי' שאתה אני גוםע לכל מקום ,רכב התקיפות ,מעידות בו .דרך־חייו עד
איננו מותרות בימינו .זה צורך־השעה הנה מעידה בו .דרך זו מוליכה קדי־
בנסיכות התהבורה של ימינו .כדי לה -מה ,והוא לא יסטה ממנה — ,בצני-
גיע מביתי לדיזנגוף באוטובוס נדרשת עותו ובגאמנותו־לעצמו — כשם שלא
גטה ממנה עד עצם היום חזה.
לי שעה וחצי.
"שורשי עמוקים מכדי שאעזוב .אי־
גגי רואה מקום אחר בשבילי זולת
מדיגת ישראל .מדאיגה אותי מאוד ה-
חומרנות שחשתלטח על חייגו — כמובן,
ביקוש הדירה לאשתי־לעתיד ולי אי־'
גנו גכנם בכלל וח — וחהיתחרות ה-
מתמדת עם השכן .הרי זדי חיקוי מחוך
תחרות ,כשם שכתב אחד־העם.
"אבל אסור לערבב חומרנות עם מה
שמטריד היום הרבה אנשים צעירים,
כל אותם בחורים שהגיעו לפירקם ו-
איגם יכולים להינשא בגלל מחירי ה-
דירות• לפעמים ,כשאני חישב על כך,
תוקפת אותי דפרסיה ,אך אני מתעודד
דווקא בהרהורי שאין לי ברירח ואיני
יכול לסמוך אלא על עצמי .הכל מס-
תובב סביב נושא זה ,הדירה .כל הפר-
טים האחרים חם מישניים בחשיבותם.
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אט את סובלת מפצעי בג־
דות או משצעוניש אחרים
אינך רוצה שיסתכלו בך
מקרוב וללא טיפול מתאיט
יהיה• המצב גדוע יזהר.
חומד החשוי העדין בתכשירי
עדורה חודר עמוק לתוך
מעוד והורג את החיידקים
גורמי הפצעוניפ במהידווג
שמוש יום יומי גתבשידי
?דורה ימנע את התמתחות
הנגע ,תרגישי שוב בטוחה
ומאושרת ופנייך יוכלו
להיראות אפילו מקדו— 3
דווקא מקרוב.
זןרם • גוזל • סבון •
אריזת סימול •
שמ3ו 'לגוף
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יציאה סדירה אינה נושא
לשיחה בחברה ,לפרות זאת
העצירות היא מקוט לדאגה.
המדע המודרני מצא «n
המרכיבים החדשים שיעזרו •ft
להסדיר את &'5ולמ הטעייפ.
פינציד — .התכשיר - vmn
הוכיח את עצמו כיעיל ברוב
מקרי העצירות.
אתה מתחיל  1 05מבליזזו
מינציד ,וממשיך אחיכ » W
עד  2טבליות בבוקר או בערב
עד אשד י0תדד הענ"ן.
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תיו א;ילה ב«עפ גלתי מוגגית
;.שוזיתיפ החג* ק"נ טהטשהל
ליופ.
תיננולת ובשר 8שוגניפ ,רטבים
 Iפיקכפייפ ,מיוני ו2?5יקיויז,
 Bכיגיפ מבינומ ננלליפ כתפריטן.
? שלחי  5לירות להוצאת " דפיפ
 8ללל" ,ת.ד 617 .דבת-גן ושיטת
!־הרזיה תשלח לביתר בואר חוזר S
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 1000קבטות מוהלטות I
המבחר הגדול בארז
פזטו פספורט

בןייהודר 8 .ח"א
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המכיל חומרי בניה הדרו*
שים לגידול הציפורן ושט*
ניט המזינים את" העור ונר
גיניט מפני השפעת םבון
ואבקות כביסה .טפלי בצי־
פזדנייך פעמיט אחדות בש־
בוע ודין יהיו בריאות ,של־
מות וגמישות :ידייך תהיי־
גה יפוח ומטופחות.

מחזק צפוניים שגימונ
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 30%הנחה
סודרי© )נשיב!  /גברינו ,וילדיה(
 30%הנחה
מערבו! בלי מיטה >ריקמה<
 25%הנחה
מצעי מיטה טדלנקה ללא גיהוץ
שמיכות צמר ,אקרילן DACRON ,DIOLEN
 20%— 10%הנחה
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)סוף מעמוד (9
 משותף ; הלולים הצמודים לחצרות־.בתים — פרטייפ .ואילו בהקצבות ה-
ספות ללול ,שיאפשרו הרחבת המיכ-טית .מוקש ,עתה לול גדול משותף ,ש-
ינוהל ויופעל באיטומציה מלאה ,כדוגמת
הקיבוצים.
ההעזה  .והמקוריות של השתזלאים ד0.־
תיעד ,את המוסדות המיישבים ,מה גם
שההצלחה החלה להאיר להם פנים .מ-
עודדים ,צעדו צעד מסן* בדרכם המקו-
רית ,הואיל ובינתיים כבר יכלו להציג
בערובות נעםים של ממש ,ביקשו וקיבלו
אשראי נכבד ,בסך  700אלף לירות,
נימיםדות מימון שונים•
בכסף זד ,רכשו  200דונאם מטע נושא
פרי ליד עכו מידי החברה לפירות
"
בעכו בע"נד ,וכפו על המחלקה להת-
יישבות את ההברה  -בעובדה מוגמרת,
"תרגיל" חסר־תקדיט זה בהתיישבות,
טעון הסבר  :לפי תקן התכנון החקלאי
ג־גיעים לכל מתיישב  30דונם קרקע,
אך המוסדות טענו כי האדמה אזלה,
זבמשך שנים רבות גזרו על מושבים
חקלאיים להלכה קיוס מנוון בכפרי־
עבודה בפועל.
יוזמת הכורדים" של שתולה הוכיחה,
"
כי ניתן לאתר אדמה חקלאית עבור
ניישבי ההר ,ואף ליישם את התקן ה־
קרקעי כניגוד  .לכל הסקרים המייאשים?
עתה מתדיינים השתולאיס עם מינהל
מקרקעי ישראל על זכיתם להחזרת ההש-
קעה :
"בשזרו • )אלוף זורע ,מנכי'ל מקרקעי
ישראל( יתבסס במינהל" ,זוממים עמי־
יפ וחיבב ,נתבע ממנו את החוב ,שהוא
"
גס חוב מוסרי" .בפיהם טיעון סביר :
"האם זד ,צודק ,שאנחנו ,מושב סטר
חדש ודל־אמצעים ,שהצליח להוציא מ-
בעלות פרטית אדמה ? חקלאית — ולא
סתם אדמה ,אלא קרקע עידית — נצט-
רך לממן מפעל כזה נכספנו ועול לשלט
על ההלוואות ריבית גבוהה ו" עמירם
וחב־ב משוכנעים ,כי המינהל יחזיר ל-
שתילה אח השקעותיה ועוד יכיר לד,
טיבה על יוזמתה הברוכה?

ץ

בעיומ הנשואינ

הכיר בתקופת עבודתה כגננת באלקוש.
עתה היא גננת לילדי שתולה.
בבית עדיין משוההיס עם אבא־אמא
בלשון יהודי כורדיסטאן חעיראקית.
ז'ארגון ארמי ,ניב עממי של שפת־
התרגום' הארמית המדוברת עדיין מקו-
בלת בקרב העדה.
שליטת גני הדור הקשיש בשפה העב-
רית נשארה רופפת " .הרגלי גלות" ,מוש-
כים הצעירים בכתפיהם:! .הרי צפון עי-
ראק שימשה הארמית גפ כשפת־צופן,
בהיותה בלתיימובנת לשכנים המוסלמים:
"למשל ,כמו אידיש בגלות אירופה".
בעיראק של ראשית שנות ה־ ,40בימי
שלטוני הפרו־גאצי של ראשיד עלי,
מילטו יהודים רבים נפשם תודות ל־
"שפת־התרגום" ,ובימי פרעות ורדיפות
היא שימשה שפת־יקשר חשאית,
אופיה ,תרבותה .ושורשיותה של יה-
דות כורדיסטאן נשמרו במשך 3,000
שנות גלות .קהילה שנסתגרה בהרי כור־
דיסטאן משד  3,000שנה ,רחוקה מהש-
פעות וסערות שפקדו עמיה מחרים ,שמ־
רה על צביונה הדתי ,החברתי והתרבו-
תי ,
גם מטעמי המטבח הכורדי ,תאווה
לחך ,עדיין מופיעים על שולחנות ערו-
כים לסעודה חגיגית• ולפעמים ,כאשר
נחה הרוח על אם הבית הקשישה —
גם בארוחות חולין .ה"יפדאה" ,שמתכוני

,ן\
השנגות עמ
/
מוצב הצ3א הלבנוני 1

JJ

מוצב הצבא הלבנוני מארחאווין מצוי
מעבר לכביש ,ימגעד לחלון ביתו של
?מידם חתז ניתז לצפות בבירור אחר
כל תנלעד ,מתניעות אנשי הצבא הלב-
נוני• לרגלי המוצג עובר כביש הגבול
הלבנוני ובשעות היום חולפים בו בלי
רכב צבאי ואזרחי.
יהסס של אנשי שתולה אל החיילים
הלבנונים הוא חיובי" :אחרי הכל ,יש
לגו מטרה משותפת :לבלום את התקר-
בות המחבלים אל ישובי הספר שלנו.
9ר לפני שתי הפשיטות האחרונות של
צה"ל — בין השאר אל הכפר השכן יעי-
ש«־אל־שעאב — לסריקות וטיהורים .הת-
ערערו מדי פעם מערכות־הבלימה הלב-
נוניות .מחבלים מיקשו את שטחי המטע
ודיססו את הכביש ביריות.

" yאינשאללה ,שרק ((
ML
 hיבוא השמם"

ואז פשטו המחבלים בכפרי דרום־לכ־
נון ,וכפי נוכחותם גם בע"טא־אל־שעאב.
־־ ל0גי כשנה ויותר ,הוזעק אידב התן,
אחיו של עמירם ,להגיש עורה לאחד
מעובדי המטע ,שעלה על מוקש־נעל ו-
איבד את בף רגלו .איוב נכנס עם רכבו
לשטח המטע וקפץ בהול לחלץ את ה-
פצוע• הרכב ,שלא נבלם ,החל גויעז
במידרון .אחד העובדים ,פועל ערבי,
ישב בתא הנהג .המכונית עלתה על
מוקש רבב .והפועל נהרג.
במיבצעי ביעור קיני הפת'־ח בדרום
לבנון לא יבול 2ד".ל לפסיח על שכנז
המתין של שתזלה• לאחד הפשיטה ה-
ענייה על עישו ,הוסג העיקט שאייר
נכספים עובדי אדמת הגבול .משני עברי
הגדר .אחרי הפשיטה האחרונה שאלתי
"
אותם — מספר עמירם  -איך זה היה.
הם השיבו לי ,שצה"ל כסדר ,כי הו(5
לא פוגע בהם לרעד .ועזר להם י להיפטר
מהפת"וד.
בחזיון מרנין ניתן לצפות בשתילה ב-
שבתות ,כאשר ילדי הכפר והמושב נפג-
שים מעבר למחיצת הגדר ,ימחליפיס
ביניהם מיני מתיקה וכיבודים אחרים.
יחםי שכנות טבעיים ביו חקל8ימ ,נר-
קמים זה בשנה בין שתילה לעיטא.
אומר עמירם התז :אצלנו קיימת מ-
"
סורת ארובד .של זי־קיים בשלום וב-
ידידות ,עוד מימי קויפאנג־אק .חוץ מזה,
יש גם שפח משותפת ,שתמיד תורמת
להבנה הדדית" .עמירם מספר .כי לאחר
שטעמו .תושבי עיסא את האפרסקים
 .5תתקדם בבל מקום ומל סורים ברחבי העולם המ-
שעד .נוחה לד ,לפי הקצב ליצו על השיטה• כדאי לך
הגדולים והעסיסיים של שתולה ,סירבו
לפגות אל השיטה הטב-
שתקבע לממד.
תחילה להאמין ,שצמחו והבשילו במטע
"
 .6הדרכה מורים מומחים עית",
המושב• הם שיבהד אח -טעמם של ה-
מלווה אותך משד גלי"
הצעד הראשון
אפרסקים ושאלו בפליאה ,כיצד מצלי־
הקורס.
פשוט מאד!
הים השתולאיס להוציא מן הסלעים
a־»1>9WMM
יותר
י
את
היום
עוד
לשלה
גזזד
אפרסקים בל כך טעימים.
אגמיפ  14*sארצות
התליש אל השיטה הטב-
"
למדו בבר שפות בעזרת עית" ה.ד«  4351תל־אביב.
הסברתי להם ,שחקלאות מודרנית מ-
"
השיטה הטבעית  -בולם הוברח ההסברה — תשלח
חוללת פלאיט ,אבל הם עדיי! חורשים
אנשים נמוד!  72פרופי־ אליר מיד.
במהרשת־עץ רתומה לסוס .פעם סיפרו
לנו ,כי טרקטור יחיד עוכר בתור .מכפר
לכפר,
._,
בבל האזור• אמדתי להם ,שבבוא
.
 .אנא שלחו לי מיד חינ 0וללא כל התחיבות אח  .השלום והגדר תוסר; יובלו לזזיעזר ב־
 Iחוברת ההסברה השיטה הטבעית" — חדרן י טרקטורים שלנו".
המהירה לידיעת "
.
אנגלית.
" 'אינשאללה' — אמר אחד מהם —
 jשגי
 I Sשרק יבוא כבר השלום".
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הדבק המשפחתי עובד אצל הכורדים
ב תורשה" ,כפי שמעיד עמירס — ו-
"
הבעיות האישיות שבהן הוא נתקל ,כ-
ישראלי בן־זמגנו ,הן בהחלט ממין ה-
עדות האישית הזאת ־.
בחיפה מצא עמירס חברה ,שלא מבנות
עדתו .נערה משכילה ,העתידה ,השנה,
לסיים את חוק לימודיה בטכניון כמהנ-
דסת בניין .עמירם האמין ,כי נמצאה
לי בת־ זוג ,חברה לחיים .אך ,חברתו
החלה להקשות :וכי מהו העתיד הצפוי
לה במישב־םפר מרוחק ממרכז הארץ ז
התשובה י ללבטיה מובנת מאליה• יהא
עתיד שתולה ורוד כאשר יהיה ,אין בו
עמיד ליי־ידםת־בניין צעירה .עמירם
ניצב לפני מבחן אישי קשה :הבהרתי
"
לחברתי ,לאהר התחבטות ממושכת ,כי
תיכל לעבוד בחוץ ,אבל תצטרד לגור
במושב .כי אני לא אעזוב את שתולה.
כי כל משפחתי נמצאת בו".
קשרי־נשואין ב חוג המשפחה" הוא
"
מוסד עתיק־יומין ועדייו מקובל על מדה
זו.
חובב ,המשמש עתה בתקופת שליחות
משעם תנועת המושבים ,כחבר נבחר ל-
מזכירות המרכז ההקלאי ,הוא בן .34
אב לשלושה ,שנשא לאשה גננת בת
ניזריה ,צברית ממוצא פולני שאותה

עלי־גפן ,אי עלי־סלק מתובלים בעגב-
ניות .בפטרוזיליד .ובצל קצוץ ; ה"זלד
נייד — ",העשויים עיסת־שמריפ מטו-
גנת• ומעל כל אלה  -ה" כופתות":
בופתות עגלגלות ,ממולאות גרעיני חי-
טה קלויים .בורגול ובשר טחון ,מרופדות
ברובדי סולת.

עכשיו שקטה הגיזרה ,לרווחת השכ-
נים משני צדי גדר הגבול .הכפר עיטא
מתפרש בשובל בשיפולי גבעה סלעית.
זה כפר־פלחים המונה  1,500נפש ,ש-
קיומם על עיבודי בעל ושדותיהם גוב-
לים בכביש מדרום ,ובחלקות המטע של
מתיישבי שתולה במזרח.
מדינת ישראל נגמרת עס השעל האח-
רון של שתולה ' ,גגדר־בטחון בגבול ה-
מטע המגיב פירות על הגבול .מן הצר
האחד — גבב בתי־לבניס וחומר .פזו-
רים באי־פדר ציורי על צלעות גבעה.
השכן הלבנוני הגדול ,עיטא־אל־שעב,
קידם את מתיישבי שתולה בסבר טוב.
נפנופי שלומ מעבר לגדר ,היוכימ ,תחי-
לה מבייישים ומסוייגיס ,נהפכו תוך
שבועית ל"מגעים" יומיומיים מבעד ל-
מחיצה דוקרנית :משלוחימנות הדדי,
כשמתיישבי שתולה מושיטים סלסלת
פירות מעבר לגדר ותושבי עימא גומלים
להם בקעריות לאבאנה  -גבינת עזים
חמצמצה ורכה  -מהוצרת־בימ.

י!כדאי י לד לדעת אנגלית!
כן ,כדאי לך לדעת אנגלית
כי אתה זקוק לה לשם
התקדמות בעבודה .בלימו-
דים ואף בהברה .ב שיטה
הטבעית" אתה לומד" אנג-
לית באמצעות אנגלית מה-
רגע הראשון ,בלי דגירה
על מלים ובלי כללי דקדוק.

יתרונות השיטד!:
 .1תתחיל לחשוב באנגלית
מהרגע הראשון.
 .2פירוש רוב המלים -
מתברר מתוך הקריאה עצ-
מה ובך תתרחב ידיעתך
במהירות.
 .3מבני לשון" באים ב־
• "
מקום כללי דקדוק יכך
תרכוש שפה פשוטה וטב-
עית.
 .4תדבר אנגלית נכונה כי
הכתב הפונטי הפשוט מר*
אה את ההיגוי )מבטאו.
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במבחר גדול
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מבירת סוף העונה
הנחות גדולות
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ן רצופה המחאה/המחאת־דואר ע"ס — 14.ל"> כתשלום ראשון .את חיתרח בסן — 60.ל"י הגט מתחייב לשלם
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יחול לאלתר מועד פרעוגח של כל יתרת חובי במשרדכם בתל־אביב .אנא ראו בחתחייבותי זו שטר־התתייבות
על כל הנובע ממט.
שם ומשפחת
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טרמוסטט אוטומטי  +ביקורת חום
 2נורות ביקורת אוטומטית להפעלה ולטרמוסטט
 4נדלים ־־ *'  1V4.2 ,VAקילוואט
ודקורטיבי 3 .דרגות חום
עיצוב נאח
חוט מבטימלי עם צריכת חשמל מינימלית

;

לבבוד עמוד בעי'מ ,מיסודה של הוצאת ד3יר ,רח' מוא"ה .« ,S8ד ,149 .ת"א טל622991 .
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לתינוק

ירדנו ל"קבר הזהב"
המש" מע8וד מ
חתורגמז תירגם ,ועד מהר החלו .קליעי חרוסיט,
אשר ביקשו להביא חופש ושוויון לכל בני האדפ' ,לרצד
סביב הצוק שמאחוריו הסתתר קודאייגאזאר .ואו החל
ג 0הוא לירות ממסתורו והסוס של דיסרש הראשון קרס
וחסם את השביל .רוכבו התעופף מעקה »ז האוכף
והידרדר תהומה.
אחר הראשון בא תורו של הפרש השני .קליעו של
קודאיינאזאר פגע בראשו .ואז היפנו הדוםיפ את סוסיהם
חזרה אל חלוף מהד על פניו" .את הכדור האחרון כיוון
"
קודאייגאזאר אל ראש התורגמן הקירגיזי.
אחר פרשה מסעירה זאת יצא לקודאיינאזאר בקרב
אנשי ה"צ'יק'' שם של באסמאץ'" ו סוכן האימפריאליזם
"
"
האנגלי" .ק ודאייגאואר ,כמובו' מעולם לא שמע על
קיומה של ארץ ששמה אנגליה ושירית הבייז הבריטי
מעולם לא ידע שיש לו סוכן פעיל הקרוי קודאייגאזאר
אי שם בהרי פאמיר.

«&ןנד .וחצי לא הניח
קודאיינאזאר לרוסים להגיע ל"קבר
י
^י הזחב" .בעשרות מהם פגע מעמדתו ליד הצוק והם
צנחו מטה ,אל הנהר בתחתית הגיא .אולם הוא ידע,
כי הרוסים הצליחו לעלות בגיא הסמור ,וכי מדי יום
הפ עלולים להופיע בעורפו .והוא ידע מה צפוי למשפחתו
— לאשתו ולבנו הקטן קאדאס — אם אכן יעלה בידי
^
הרוסים לחדור ל"קבר הזהב" .לכן ,כאשר עברה שמועה
ה
המורדים
בהדי פאמיר כי
אשד
באסמטאצ'ים"
יניחו
"
נשקם ויםגירו עצמם לידי הרוסים לא יוצאו להורג ,ורק
יישלחו לגלות לסיביר ,החליט קודאיינאזאר לרכב אל
חחגת חיל־המשמר של הצבא האדום ב חלוף מהר על
"
פניו" .על האוכף לפניו הושיב את גנו הקטז קאדאם,
לרעה
שהרי הרוסים הבטיחו לא לגעח
במשפחות
המורדים הנכנעים•
את קודאיינאזאד הרגו ביריות ברגע שקרב סוסו
אל חצר חיל־המשמר הרוסי .הוא אפילו לא הספיק לרדת
מסוסו .קאדאס ,אשר נשאר יושב על האוכף ,הפד מיד
את פני הסום והצליח להימלט בדהרה מידי רודפיו .הוא
חזר אל כפר מולדתו וסיפר לאמו על מות ראש המשפחה.
מאימת נקמתם של הרוסים נטשו האלמנה ובנה את הכפר
והסתתרו בהרים .לא עבר זמן רב והרוסים באו פתאום
לכפר ,נטלו עמם כמה גברים ,הרסו אח ביקחתו של
קודאיינאזאר ושבו לבסיסם.
זמן לא רב אחר כד מתה אלמנה קודאיינאזאד ד
קאדאם ,יתום מאב ומאם ,גדל בין זרים .אולם שמו של
קודאיינאזאר המשיד להחריד עוד זמן רב אהר־כד אח
הרוסים ואת הקירגיזים הכנועים :הוא היה לאגדה .הצייד
היה לנסיד ,שלרשותו עמדה יחידת מורדים שלמה אשר
השמידה אלפי רוסים.
אח קאדאם לא קיבלו לבית־םפר ואף לא נתנו ל!
עבודה ,שכן הוא נחשב כנו של אויב העם" .ובינתיים
"
חיבר העם עוד ועוד שירים על קודאיינאזאר ,אביר השו-
דדים הנועז ,מגן חקירגיזיט האומללים.
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,י ככל .שיכולתי ,סיפרתי לקאדאם על היהודים .כמובן: ,
ידיעותיו עליהם היו קלושות ומעורפלות .סיפרתי לו :
על הריגתו של אבי בידי הרוסים והוא ניענע בראשו Z
בדממה ועיניו הביעו הבנה וידידות.
ולכתוב .להיות אדם משכיל"jj ,
רציתי ללמוד לקרוא

מעץ אליה
אשת ואשיר,
לבי גודל דירתך.
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«מר לי קאדאם .אבל נעשיתי צייד כמו אבי .מחרתיים
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אל קרחון פדצ'נקו ואתה תעפיל לכל גובה
שתרצה .ומחר נצא לצוד פנתר ופרוותו תהיה שלד.
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"יש לנו מנהג כזד — .הסביר קאדאם — לפני
עיוצאיט לציד חשוב צריר להרוג צורב ליבני אחד .זו
ציפור חריט שאין במוח ערמומית ווהירה .אתה הורג
אהת — ואז מובטח לד ציד מוצלח".
• aיל האדריכל
«
5
"ומה נעשה היום ד' שאלתי.
? » .ס«יי•
B
?j
"חיופ צריכים הסוסים לגוח" אמר קאדאם" .הדרד
«
פתוח כל מם משעה . 10.00עז 1.00
לפדצ'גקו קשה מאוד .וגס אנחנו צריכיט לנוח .בואו 2
ואמ^''צ מ־ 4.00עד 7.00
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שעון ד משוך ן

נולדתי בםחנה המעצר בקפריסין
)סוף מעמוד (5
המכריע; הכוח המניע העיקרי להקמת המדינה
היוזה השואה... .
J^L.
איו אני דואה את דמותה של מדינת ישראל
בעתיד ז איננו היימ בבידוד מן העולם• מכאן עד
לאמריקה ,שתימ־עשרה שעות טיסה בלבד .אמרי־
קה משפיעה עלינו .אירופה משפיעה .היו בוודאי
בדור הקודט אידיאליםטיפ תמימים שלא מחשיבו
ערכים חמריים ,אד אנשימ אלה הושארו הרחק
מאחור ,ועכשיו הם מביטים סביבפ בחמהון ,אולי
בצער .אני מכירה משפחה אחת כזאת .חקלאי
ותיק ,מםדב עד היופ להסתגל ,ורק אשתו מביטה
אחורה בכאב.
לא ,אינני מאמינה שתיתבן חברה סוציאליס־
»יו 4זה עומד כניגוד לאופיו של האדפ .כל החב-
רות בעולפ ,כולל אלו המכנות עצמן סוציאליס־
עיות ,הן מעמדיות .האדט הוא בעיקרו אנוכי ,אף
שעליו לוותר כמובן לטובת הכלל ולא להיות נתון
רק בתוך עצמו.
! זח אסון לאומי .אולי איחשד
השביתות
מה שאינני דימוקראטית ,אבל דעתי היא שצריך

להיות חוק נגד שביתות• אלה הן מחשבות מתוף
תדרי־ליבי ,שלא ישמעו הדימוקראטים .אין לנו
חינוך פוליטי במדינה ,וזה אולי מקור השביתות.
מד .דעתי על הממשלה ז אין לי מספיק איג־
פורמציה ,ואין משקל להערכותי ,ולכן אני ממעטה
לשפוט.
מן הסבסוד שבין בגין לווייצמן נהגיתי מאוד.
באמת ,נהניתי. .את בגין אני לא כל־כך אוהבת,
ואת וייצמן איננ מעריכה .וייצמן אישיות מאוד
מלבבת ,אבל ל הייט שכאלה" ,לא לפוליטיקה.
בן־אהרון ז לא "עקבתי כל־כד אחריו ,אבל אני
מעריכה אותו כמי שאינו חושש להביע את דעו־
תיו ,מצד שני אני שוללת את דעותיו .יחסי
אליו דו־ערכי .בין אלון לדיין ו טוב ,זה שאני
בעד דיין ודאי כבר ניחשת .אני מאוד מעריכה
את דיין ,ואילו מצידו של אלון לא ראיתי כל
מעשה שיקנה בו את לבי' הוא מציע הרבה
דבריפ — כגון בחינוך — אבל אינני רואה מה
מתבצע» ,מ מתחדש .הייתי מעדיפה שיתרכז ב־
חינוך .דיין 1רביפ טוענים שהוא הפכפך ,שתחילח
הוא עושה ואחר־כך חושב .לי לא נראה כך.
גדולתו אינה דווקא במלחמות ,כי אם פעילותו
בשטחים .לדעתי מגיע לו פרם נובל לשלום על
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איזו היא בעיני דמות־מופת ו אין לי דמות
שתעלה מייד על לשוני .הדמות ההיסטורית שמש-
כה אותי ביותר ,דמות של ,תעלולן פוליטי' ,היא
זו של ביסמארק .אך הדמויות הנערצות עלי
אינן מן הפוליטיקה .הדמות הנערצת ביותר עלי
היא הרקדנית מארגוט פונטיין .המשוררת הנערצת
עלי היא לאה גולדברג .המספר האהוב עלי ביותר
הוא םינקביץ' ,ספריו באש ובחרב" ו המבול",
אני אוהבת דמויות "
"
הירואיות.
ה"היפיס"ז אני אוהבת אותם נורא .הייתי
רוצה להצטרף אליהט ,אגל אני חוששת שלא
היה לי האומץ לעשות זאת .אני טיפוס קשור
לבית .לאמא ,לאחותי .אינני אוהבת מהפכות,
וחיי מתנהלים על מי־מגוחות .ראיתי פעם "ד.יפי"
אחד ,ביום־גשם ,ברמת השרון .הזמנתי אותו
לביתנו והגשתי לו מרק חם .באה אמא וראתה,
שהוא אוכל את המרק שלי ,והיא רגזה מאוד.
רציתי להציע לו לינה אצלנו ,אך אמא לא היתה
מוכנה לשמוע• למזלי ,הגיע בן־דודי והציל את
המצב .הוא ארח את ה היפי" האמריקני המתוק
בביתו .השניים היו "
לחברים טובים ,ומחליפה־
המכתבים ביניהם מתברר ,שגם האמריקני הסתפר
בינתיים והתיישב.
המשפחה ו כן ,אני מחשיבה את מוסד המש־
פחה .פה־ושם עולים בי הרהורים שבעתיד היא
עלולה להתפרק ,אך בשלב זה היא נראית לי
חשובח משום שכך חיה החברה .אילו נקלעתי
לחברה שבה אין עוד המשפחה מוסד מקודש כל-
בך ,הייתי מסוגלת לחיות בה .המשפחה מקודשת
בעיגי משום שאגי חיה בחברה הרואה בה ערך
מקודש .אינני רואה חטא בקיום יחסים בין אנשים
האוהבים זה את זה גם מהוץ למסגרת הנישו-
אין ...זד .תלוי באיש .אני אדם שאינו מסוגל
להיות יוצא־דופן .אני מכירה בסתירה הפנימית
שבדברי :בשביל לשנות את ערכי החברד .צריך
שיהיו אנשים שיחיו בניגוד לנורמות החברתיות
המקובלות .אני מבינה ,אבל זה תלוי בטיפוס.
באופיי איני מסוגלת לצעדים קיצוניים כאלה.
מלחמת ווייטנאם ל אתה גולש לשטח פוליטי,
ואני לא חזקה בזה .אתה רוצה שאומר לד כי
העניין הזה שמפציצים והורגים אזרחים חפימ־
מפשע ,כמו בשעתו בביאפדה ,הוא דבר של מה
בכך ז אני רוצה לפעמים לבכות משום שאיני
מבין ואין לאל־ידי לעשות דבר .אלד .דברים
הנקבעים למעלה ,וזה המרגיז .אלה דברים שאני
בורחת מפניהם .מצידי הייתי קמה ואומרת:
שיהיה שלום ,לכו אתם לכאן ואתם לכאן ,וה-
עיקר שלא נראה עוד את התמונות האלה־ אבל
האם יש ערך לדיבורים כאלה ז
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חקוו שהנהיג בשטחיט .אני מאמינה שהשלום
חשוב לו ,והוא יוכל לגרופ לכך ,שנוכל לחיות
יחד עט הערבים.
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)שאלתי שאלת אחרונת :וזאס »ש לד
איזו משאלת כמוסת לגבי עצמן /משהו השייד
אולי יותר לתחום תחלום מאשר למת שאנחנו
בטוחים שיתגשם במציאות ו אם יש לד חלום
כזת ,מתו!
נעמי תשעת לי• תשובת יפה ,רומאנסית
מאוד ,תתולמת ימת את חדמות שלמדתי
לחפיר נמחלבח של תשיחת ,ואיגת תואמת
• ? את חדגרים החשובים לת בל־מ, :לחיית
קשור ,לא לחיות יתנא־דופן' .אבל אני מקיים
מת שחבשחתי ואיני מגלת כיצד רואת נעמי
את עצמת ניגעיפ חאלח שבהם נסיגה ת־
מציאות ומתנת תייות לדמיונת של צברית
אחת ,שבשן־חבל תאירו לח פנים עשרים
וחמש חשגים שחלפו מאז אותו  isבפברואר,
המחנח המעצר בפאמאמסטת ,כשיצאה לאוויר
חעולם ,ביתם .של שני אנשים על אי ,בין
עולם חיב שגותו מאחריהם לבי) אחי שאלית
ביקשו לתגיע0 ,דמת שטרם מלדת וגבר היא
אחוזת־לתגית־מלחמח .חדבדים שאנחנו שומ•
ריס בלבנו משווים ערד לדברים שאנחנו מעלים
על שפתינו(.
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יום

1*.2.73

) 8.30א( קולגיום מוסיקום :זאנ*
םי 3 :מחולות :פארנבי:
'סוימה; באלופי :קונצ'רסו
מם ; 4 .ויואלדי :קונצ'רשו
לחליל .במן ,בלי־קשת וצ'פ־
בלו; מוצארפ :חמישיד .ל-
קר! ולכלי-קשת H? ,ז.40
) 9*5א( בהקשבה נינוחה :מד
צארט :זוטות מוסיקליות" ;
"
ווראצ'יני :קונצ'רשו לקלר-
נית ולתזמורת )סולו :יונה
אטלינגר ,בניצוח מנדי רו-
דן( ־ ,רחנברג :אינטרמצו
ופוגת פסי־הרכבת מחור טיול
"
לאמריקה".

7.06
7.16
8.00
8.05
8.10

8.55
9.00
9.05

י ) 10.05א( נגעה ושירה בצוותא:
א( ענת ברייטר )סופראן( ו-
אביגדור רייס )פסנתר( :שי־
ריס מאת שוברט ,שומאן ,ב־
ראהמם וטורינה (3 .אביגדור
י
רייס ומאיר הרניק ) 2פסנת-
רים( ,חבור תל־אורן ) הליל(,
בריטו:
זח־ זז! )בנור( :
וריאציות התאומות''.
; ) 1145צ( פסגת "המצעד הלועזי

9.35
10.00
10.05
10.05
11.00
11.05
11.05

יום א  Iן יום בי f
ו

II

17.2.73

) (3הדשות
) (3זמר ז»־ לן•
)א (3 ,הדשות
) (3תנו לשמש ח־
)א( שחרית לשבת :אל3י־
גוני :קונצ'רםו לחפשה ,אופ.
 8פס'  ;3פרוקופייב :קר־
נצ'רסו פס 1 .לפסנתר ולתז-
מורת )סולן :םביטוסלב רי־
כטר( ; היידן •.סימפוניה םם.
75
;ב( עזריה אלון על נוף הארץ
)א ,ב( חדשות
)א( עולם המדע :לקראת ה-
כינוס הבינלאומי הראשון של
ההסתדרות הרפואית האמרי-
קנית הנערד זו הפעם הרא-
שונה מחוץ לארה''ב
)א( שעשועון מוסיקאלי
)א (3 ,הדשות
)א( יומן השבוע
) (3קלאסי וקל
)א ,3 ,צ( חדשות
)ב( מועדון הזמר
)צ( סנדוויץ'

•
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18.2.73
8.10

10.05
11.15
11.30
12.05
3.05
3^05
3.10

)א( קונצרט בוקר :סלפן:
קונצ'רטו 3רה־מג'ור ילקה ו-
לתזמורת )סולן :פטר דאס(;
שוברט :פ3וא ווריאציות על
.פרהים י3שיט• )אלון שנא-
— מליל( ,־ באר :קונצ'רםו
3רנדנ3ורגי מם ; 6 .המיל-
טון הארטי :סויטה של ג'והן
פילד ; נ'והן פילד :קונ-
צ-רטי מם 1 .לפסגתר ולתו־
מורת
)א( האזנה שניה  :מזכרונו־
תיו של גרגורי פיאטיגורסקי
)צ *.פסגת המצעד האיטלקי
)צ( פיגת החיילת
)צ( רדיוספורט )עד שעה (2
)ב( כאן אהוד מנור
)צ( נא לצלצל :טלפונים עם
יו"ר התאחדות הכדורגל זאב
בר־סכר
)א( לשיר :דיטריך פישר-
דיםקאו )3ריטון( ,לאונרד
ברנשטיין )פסנתר( :לקט מ-
תור מחזור השירים הראשון
של פאהלר :שירים" ומזמו-
"
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20.2.73
8.10
9*5

10.05

11.15
11.30
1230
IJB

130
3.05

 mפיגוזז אפנים
)א( פעדנים פוסיקלייפ :בט־
שלישיה בסי־במול
זעמ:
שלוות
פניזר; דמז'אק:
יער" ,אדאנ'י לצילו " ילתז־
טורה )זיקלין דייפרד^ 3ני*
צזזז דניאל 3ארנ3וים( ; פיי-
סת :ר3יעיית כלי־קשת על
נושאים כושיים
)א( פרקי נגינה :ברכה עדן
ואלכסנדר תמיר ) דואו פסנ-
תרים(  :באך :לארגו; רח־
מנינוב 6 (1 :קטעים לפם־
נתר־ארבע־ידים (2 ,פנטסיה
לשני פסנתרים ,אופ5 .
)צ( פסגת המצעד הבריטי
)צ( אורח לצהרים
)צ(  ?pזה התחיל :עפ פרו-
פסור יגאל ידין על תהילת
אג''מ
)צ( ד'"ש עם שיד
)צ( פינתו של שלמד .שבא:
מספורי המאה ה־19
>צ< נא לצלצל

8.10

9.05
10.05
11.15
H.30
12.30

1.05
1.30
3*5
3*5
3.10
4.06
4*7
4.10
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21.2.73

)א( מוסיקה בדגש קל :פאת
צ'ייקובסקי ,הייה ,ווד ,פו נ-
טי ,ריינר .קונצ'ריין ,ווטרס,
וארניי
)א( פרקי אופרה :פזסורג־
סקי :לקט מתיר בוריפ גו־
דוניב• )עם בורים" כריסטוב(
)א( שקספיר ותקופתו
)צ( פסגת המצעד הבריטי
)צ( זה קרה ,זה קרה
)צ( המפקד שלי :משד .נצר
מי שהיד .מפקד פיקוד הנח"ל,
מספר על ראש ה"זענד.".
אליהו גולומב
)צ( שלושים פלוס — פזמונים
)צ( המבקר שלנו :מיכאל
הנדלזלץ
) (3פיגג פוגג :עם רבקה
מיכאלי ואהוד מגור
)צ( גא לצלצל
)א( תזמורות כלי נשיפה
)א( ספד חדש
)ב( מצלילי המזרח כבקשתר
)א( שעור בתלמוד לתלמידי
תיכמ

22.2.73

) 8.10א( קונצרט בוקר :הנדל:
פוגטה ברה־פג'ור לכנור וקר
נטיניאוי :בוקריני :המי-
שיר .בסול־פג'ור לחליל ובלי-
קשת )אורל ניקולד .והר3י-
עיה הישראלית החדשה(;
קלרה ויק־שופאן :שלישיה
לפסנתר ,בנור וצ'לו ; 3תה:
הנערה מארל" .םויטח ; שו־
"
םטקוביץ'  :סימפוניה מס1 .
) 10.05א( הפסנתרן רודולף םרקין
מנגן :מוצארם  :קונצ'רטו
מס 25 .לפסנתר ולתזמורת ,ק.
) 503בניצוח נאורנ סל(; בפ-
הובן :סונטה לצ'לו ופסנתר.
) 11.15צ( פסגת המצעד האמריקני
) 11.30צא( ישראל המוזרה
) 12.10צ( מה חדש :מגיש אברהם
פלג
) 12.30צ( כוכ 3המצעד
) 1.05צ( ד''ש עם שיר
) 1.30צ( מי יגצח ומי יפסיד
) 3.05ב( הכל על :עפ אהוד מגור
) 3*5צ( גא לצלצל
) 3.10א( שירת המקהלה :פי-3

8.10

9.05
10*5

11.15
11.30
12.30
1.05
1.30
3*5
3.05
3.18
4*5
4*6
4*7

)א( מסע בצליל לארה"ב י-
פני  100שנה :םיצירות פק־
דואט ,גוטשאלק 1st ,מימוו*
נים ושירי-עם
)א( לוה מוסיקלי
)א( מאולמי הקונצרםים - V
לנו :הפילהרמונית הישרא-
לית :דוניצסי0, :יטה" ,או-
פרה זעירה )סולנים :אפי־
ליה ראבאליה ,פאנליו רוקי,
פרדריקו ראביה ,בגיצוח אל־
ברטו צדד(.
)צ( פסגת מצעד המרגנית
)צ( איפה הס היום :עם משו.
ואליו
)צ( פינת המתיחה הקטנה
)צ( שירים עבריים למלכם
)צ( צבאות עולם
ב( כאן רבקה מיכאלי
)צ( מגזין אחר הצהרים
)א( חדש בתקלימיה
)צ( ביקןר שבועי בבית מש-
פחת פלד
)א( מפד חדש
) (3שירו שיר
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) 11.30.צ( אורח לצהרים
) 12.30צ( הנקודה .היהודית:
חנה זמר
) 1*5צ( ד''ש עם שיר
) 1.30צ( שאלד ,לרגע
? ) 2.10ב( סוף שבוע עם יוסי בנאי
' ? ) 3.05צ( הפטרת השבוע
) 3.10א(  .קבלת שבת  :פרשת
תצווה"
)" 3.10צ( ישנים וטובים
) 4.06צ( מצעד המרגנית
) 4.06א( המזרח התיכון
ח*) 4ב( רדיו־עשרה
) 430א( מוסיקה קלאסית כ3קש־
פתיחה
תד :צ'ייקובםקי:
 .; 1812שומאן :אטיודים סי"
מפונייט אופ) 13 .פסנתר:
 Tm'iבראונינג(; .דכוז'אק :
סימפוניה מס9 .
) 4.30ב( מי מפחד ממוסיקה קלא-
י
סית .
) .5*5ב( שעה שכולה שלד עס
 .יילום קיז'ה יאסי :שירים
־ מארגנטינה
) 5*8צ( קולקטיביות ראיונית:
יעקב אגמון וגדעון לב ארי
מראיינים זד ,את זד.

עס
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) 11.06א( המסד עולה :גבור זפ־
נגד'־ ,מאת דז'ורד "
ז'ביץ
) 12.00א .ב ,צ( הדשות
) 12.05א( המשימה הבלתי גמורה:
(
צמיחת הכוח הגטחוני —1940
1948
 (3) 12.05מכל ה3א לגל
) 12*5צ( כדוראש  :מכבי פ"ת מול
בית"ר י" :8מגהה גדי יגיל
) 1.00א ,ב ,צ( חדשות
) 1*5א( קוגצרס צהרי־שבת :פנ*
דלםוו :מוסיקה ל"חלום ליל
קיץ" )פולניות האנקה פאן
בורק ואלפרדה הודגסון(
> 1.05ב( בימות ובדים
) 1.05צ( שאלות אישיות :יעקב
אגמון עם איתן צוקר
) 1.40ב( פרקי חזנות
) 2*0א ,3 ,צ( חדשות
 (3) 2.35שירים ושערים
) .3.00ב ,צ( חדשות
 3.05־ )צ( קול בז חלום
) 4.00ב ,צ( הדשות
) 4.40צ< ספור השבוע
) 5.00א ,3 ,צ( חדשות
> 5.05ב( זכרונות א"י
) 5.05צ( בימת דדיו :גליד_ ,
שלשח יגיע וילדי" ,ע"פ סי-

]
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3.55
4.06
4.07
4.10
4.30
4.30
5.05
5.55
6.05
'6.25
7.05
7.30
7.50

חדשות  'unעד וי f

מולוויזיה מללימ

מנולוויזיה הגלליה

דים מימי הנעורים*
)א^ מוסיקה ויוה :הסונטה
במוסיקה הישראלית :א .ו.
שטרנברג  :סונטה לכנור ול-
פסנתר )אלכסנדר טל ורחל
אנטמן(
)א( המדור לחיפוש קרובים
)א( ספר הדש
) (3מצעד הפזמונים הלועזיים
)א( ספרות לתלמידי תיכון:
הסוגים השונים של שירת ה-
חול העברית בספרד
)א( מוסיקה ליום ראשון:
לולי " :טה דאופ" ,םן־סגס:
רקויאם אופ54 .
) (3חידון טןמשגים
)צ( ד"ש עם 8זיר
)ב( תמרור י
)צ( על יזמי עבודה 3"0רץ:
משתתפים חייט לסקוב ?• .יהק
ליבוב
)א( בשבילי הספרות
)צ( מצעד הפזמונים העבריים
)א( שירים עבריים
)א( בתנ"ד :יחזקאל ,י"ם כ'

""" " • ?*— ? 1"1י"™"" י?

3.10
4*6
4.07
4.15
4.30

4.30
4.50
5.05
6.05
6.05
7.05
7.30
7.50
8*5
8*6
9.06
1005

)א( צלילי ג'ז
)א( ספר חדש
)ב( מצעד הפזמונים
)א( סדרת שעורים בערבית
)א( ההקלטות תזמורת רשות
השידור :מוצארט :קונצ'רסו
מס 4 .לכגור ולתזמורת ,ק.
) 218לורנד פני3ש .בניצוח
יואב תלמי(; ברזקנר :סי-
מפוניה מס, 2 .
) (3חידמ בהמשכים
)צ( לעולם לא אשבח :עם
ח"ב משה ברעם
)צ( ד"ש עמ שיר
)א( מבשרי הציונות
)צ( אולפן מספר2.
)צ( אנשים חשובים מאד:
משחק רדיו על ש''י עננון
)א( שירים עבריים
)א( היום בתג"ד :יחזקאל.
פרקים כ"א ,כ"ב
)צ( מצעד הפזמונים
)א( החטיפה פן ההרמין .אז־
פרה מאת מוצארס
)ב( לפי צלצלו — הידדן
)ב( על הרדיו האמריקני :
קסעים מתכניות רדיו 8טרי־
קגיומ פפורסטומ

" ?r

)עד שעה ?  : (10דמיצםי :
,ריטד , ".אופרה זעירה )סול-
נים  :אמיליה רבאליה — סו-
פראן ,מאנליו רוקי — טנור,
פרדריקו ראביר — .בריטון,
עם הפילהרמונית הישראלית
בניצוח אלברטו צדה(; מו־
ה0נר"
~ צארט :סימפוניית
"
) 8.50צ( פזמונים לשיפוטכם
) 9.05צ( עולפם של הולי נפש
 (3) 9.06לא על הנפש לבדה :על
יצירות ילדוו^ שנדפסו במדו־
די ילדים כות3יפ" ש3עתוני
"
ילדים של שנות ד.־40
 (3) vomפנישה מחודשת :עס ה־
זפרת־הפלחינה ומשוררת ג'ה־
ני מיטשל .שרה 3ע3דית:
חוה אלברשסיין
5נ) 104צ( הלילה :עם רפ עכחץ
) 10*6א( המסד עולה" :ז'אן ראש
כעננים'' ,פאת מארפל אשאר
) UJBא( צלילים פלוא הפניים:
עפ המלחין אשר בז־יוחנן
 (3) 11*5הנושא 3טיפול
 (3) 11.30אדזם עתיק
) 00.05צ( שיחת חצות עם ד"י־ יי0ף
 pשלמה

 smftBiהמללימ
 5^0טי־  ^sf srt 7שעשועים ותח3י־
ביס
9 5J5־קם
 6*0אות־אות־»מת
 630קיצור החדשות )שרביה(
 632שופרי הישר
 7*0סרס תעודה :םפרד הפאו־
דית" )ערבית( ".הסרט מספר
על שלסמ ההוםלמיס בספרד,
על פריחת התרמת בדרום
ספרד 3שעה שאירופה היתה
נתונה כחשבת יפי הביניים
 7.30חדשזת ויופן הש3וע )ערבית(
 8.00יופו של ואלנסייד
" 830מ3ט לחדשות
 8^0אל פרבר התועים"  :חציית
"»ד3ר סיגי פמפרץ סוזדו ל־
מ»־ץ איל^ 3ח3לי ארז ש-
אינם מוכרים למטייל ולתייר
המצוי
 9.45אנחנו נאף -־ מופע פומבי
"של מחול ,זמר ושירי מקהלה
בהשתתפות ממה־עשריפ אפ-
נים עולים 'מברית־המועצזת
 10.30הדשות ופסוקו של יום

srwta !mntan
 08.13אנגלית ה'  09.00 0אנגלית ס'
 09.25 0טבע מ' — ספות של
ממציא  09.55 0גיאומטריה »' —
המקבילית ©  10.20טבע ד — השי-
ניים  10.45 0שעור 3צדפתית 0
 11.25הנדסה ה' — המעגל והאליפסה
 12.00 0אגנלית י'  12.21 0חשבון ו'
— פעולות בשברים עשרוניים 0
 12.55סרטוט ט' — רישום מידות
בגופים  13.15 0מתמטיקה ח' —
תרגום בעיות לתבנית פסוק 16.00 9
טיול בספרי אגדות  :כדורגל עם
השמש"  0מאת אידה "ואהרון מגד
 16.15 0הנדסה ו' — השטח 16.37 0
דברים שכדאי לשמרם )סרט( 0
 16.04שחמט — שעור מספר J9

430

4.30
5.05
5.05
5.30
6.05
6.05
6.05
6.20
6.25
7.05
7.30
7.50
8.05
8*6
8.15
&30

־o

^
t
\

 !mftttמנללימ
530
5.40
5.30
632
6.47
7.17
730
8*0
830
8.50

9.(6
9.50
10.40

סרט מצוימ"
ההגדה לבית פודסייט — פרק
עשרים ואחד :הוצאת די3ה"
קיצוד הןזדשות ")ערבית(
סרםימ מצויירים
הפורס
זדי^ר )ש־ביה(
חדשות ומיני היום )ערבית(
עלם ועל־מה
מבט לחדשות
השבוע לפגי עשרים וחהש
שנד ^ — .שיות פפלחפת מ־
עצפאזת :השבזע ־־ פיצוץ
מכונית תופת 3דזד בדיהודד־
בירושלים ,סיפוד הפיצו? מפי
אנשים ,שהיו עדים לו ו3הלקם
&ף נפגעו מפנו
בופרנג — נושא התכנית:
הרמאויות הקטנות בחיינו"
" הגומליגו•
"הדשות ופסוי^ של ייט

6.10.
7.00

730
8*0
8.30
8.50

;

9.40

10.10

4.06
4.07
4.10
4.30

" ,־'־

4.10
4.30

4.30
5.05
5.05
6.05
נטאל ,אסתר אדמון ומנשה 6*5
הדג'אז ,בהשתתפות המקהלה 6.26
הפילהרמונית בהדרכת םטגלי 7*5
ספרבר(
)ב( הידון בהמשכים
7.30
730
)צ( פינת המחמאה הקטנה
)ב( לי ולד )עד שעה 8*5 (6.40
)צ< חץ וקשת
)א( עזריה אלין על נוף הארץ 8*6
)צ( מה אבקש
8.45
)א( על עבודה ועובדים
)א( המשנה היומית
?)צ( קוקטייל לשניים
)א( שירים עבריים
)א( בתנ"ד :יחזקאל ,כ''ד,
) <xשי« 3חופשית עם נ5ייס

)א( ספרות לתלמידי תיכון:
הסוגים השונים של שירת מ-
חול העברית בספרד
)א( מיגחה מוסיקלית :מיי-
דן  :סימפוניה מם* ;67 .ל-
בניז :קונצ'רטו מס .י -לפס-
נתר ולתזמורת )סולנית :מ-
ליציה בלומנטל(
) (3חידון בהמשכיזט
)ב( לי ילד )עד שעד«&40 .
)צ( ד''ש עם שיר
)א( על אנשים ומספרים
)צ( אולפן מם2 .
)א( מגזין לעניני מוסיקה
)צ( לקפ מתת־ תבניות לפי
"
בקשתר"
)א( שירים עבריים
)א( בתנ''ד :יחזקאל ,כ"ו
)צ( מה נשמע אצל נדי ליבנה
והלל אברמוב
)א( השבוע בכנסת
)א( צלילים חדשים; בפס-
טיבל הולנד  ,1972עם תזםורמ
הקוגצרטחבאו:
גי .־ליגמי.
"פלודיאן" ,לתזמורת; ל .נר־
בר" :שירי החיים והאהבה",
לסופדאן ,טנור ותזמורת; כ-
דיי; . Uמללוימ" A .ל8ה־5

[siaii S^i^i^*??.
'. .ל.,'•'.'.

ספורט
השביע לפני ששרים וחמש
שנה )שידור חוזר(
עולמו של וולפ דיסני
למשפחה )ערבית(  ifבישול :
עוף באבוקדו •¥• -,תינוד :ה-
פחד אצל ילדים; *• המצלמה
המפיידת :משפחה מוסיקלית
מכפר רמה; • ?¥כלי מטבח
עתיקים בבית־לחפ
חדשות ועניני היום )שרבית(
%וליזד
פבש לחדשות
תעודה :בנייתה של הפצצה"
"
קורותיה של הפצצה ה-
—
אטומית מראשית פיתוחה ה-
מעבדתי ועד לתוצאותיה ה-
הרסניות
צלילי לילד — .התזמורת הק?ן־
מרית של האקדמיה למוסיקה
מנצח :שלוס רונלי-ריקלים.
בתכנית .1 :מוצרט — דיי*
רטיפנטד' ),ק" .2 ; (136 .ברי־
פז — הסימפוניה הפשוטה" ; ,
" יעקובי — הורה" י
 3הניד
"
הדשות ופסוקו של יום

imrtii !wjiton jmrta !wrtnn

.50מ< מתמטיקה ה' —  wmמהו ז
©  08.15אנגלית ה'  09*5 0אנגלית
ד  09.55 0ביולוגיה ס' — האנזים
כקטליזטור  11.25 0חשבון ד )סי-
דרה ב' — חלק־היחידה )א'( »
 12.00ביולוגיה י' — בעיד .כפוטו־
סינתזה  12.22 9ט3ע ז' — חקר הים
 12.55 0ביולוגיה ט' האנזים כקט-
ליזטור  13.15 0טבע ו' — מסע
השגויים של המזון  16.00 0אנגלית
ט'  16.25 0ביולוגיה י' — מערבות
תאום :עצבים )בי(  16.40ניצנים
;סרט(  17.01 $שיעור בצרפתית.

3
a

ליום  :קטעי מקהלה מתור
סימפוניה מם1 .
)א( מאוצר הספרים
)ב( שירים לועזיים מתורגמים
)א( טיבו של המשפט  .העברי
)א( תזמורת רשות־השידור:
מנצח :לוקאס פוס .הסולן:
קלוד אלפר )פסנתרן אורח מ-
צרפת(  :שנברג :קוגצ'רטו
לפסנתר אופ ;42 .מנדלסון :
"שיר תהילה" ,סימפוניה מם.
) 2סולנים  :ביביאנה נולד-

הרציג

) 8*5צ( פרקי מוסיקה קלאסית:
יהודה ווהל  :סימפוניה מס1 .
) 8*6א( סיפורדיו :משיח בקב-
"
רים" ,מאת יצחק  .שנהר.
) 8.40צ( אינטרמצו
) 8.45א( פרקי חזנות בבקשתר
) 9.05צ( מגזין לעניגי פופ
 (3) 9.06מהווי המזרח
) 9.30א( עולם המדע
3 (3) 10*5מד3ר בשבי הלגיון:
ספור מחנה השמיים 3אום
אל־ג'מאל 3שנת 1948
) 10.05צ( הלילה :עפ ש .בךפורת
) 10.06א( נגינה בצוותא :יצחק
פרלמו )בגור(3 ,רוגו קאמינו
)פסנתר( ,הקלטה מפסטיבל
שוויצינגז : 1972 .טרטיני:
סונטת סלסולי השטר ; סט*
"
ראווינסקי :דואו קונצרטי ל־
כנור ופסנתר ; פגניני3 :
קפריסים לכנור־יחיד :סר־
סאטה :רומנםה אנדלוזית
) 11*5א( עשה לד דס :פוצארט,
הספודגס הנצחי
) 11*5ב( דלת פתוחה
) 11.10צ( אירועים עולמיים
) 00*5צ( שיחת חצות עפ ד"ר
ירמיהו יובל
 (3) 00.10אדום עתיק
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tmm nMftfti
530
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«i
4.0s
«'5
6.40
6JS
7.80
7*3
7.1S

J

$

שלים( :בניצוח לדקאס פיס.
»() 10.צ( מםיבת ידם חילדת לסמן
סולן  :קלוד אלפר ופסנתרן,
ופרו
אורה מצרפת(  :ארנולד שנ־
) 10-30א( בימות ובדים
ברג  :קונצ'רסו לפסנתר אופ.
) 11.05צ( הדיח של יום ב' בלי*
שיר ההי-
;42
לד :.אגדה ומציאות :האמנם
מנדלפון" :
מם 2 .ובדש־
לה" ,סימפוניה
שרף נירון את רומא *
תתפות. :ביביאנה גולדנטל,
) 11.05א( על עמדה ועובדים
אסתר אדמון ,מנשה הדג'אז,
) 00.05צ( שיחת חצות עם פרופ־
עם המקהלה הפילהרמונית ב-
גרשון שקד
הדרכת םסנלי פפרבר(
) 00*5ב( התרגעות .
) 830צ( מדוד הנ'ז
) 9*5צ( סביב העולם ב־ 60דקה
) 9.06ב( העברת המחצית השניה
8 ms w 6.00ו3ו «וייד ?»y
של משחק הכדורגל בין נבח-
 (3) 6.10חתעפלוח 3וקד
 <3) 6.20ש»1ז 010יסיי
רת ישראל ונבחרת ארגנטינה
 (3) 6.59יג! שי nn3r
מאיצטדיון בלומפילד ביפו,
 (3), 7.00ה3וקד nut
בדיווחו של נחמיה בן־אברהם
* (3) 7.55וי יריה
0 .נ13 13) «.סי הו3
 (3) 10*5פועדון עשרה פלופ
 m 8.55ז1יוס לפגי !tsc 35
» (3> 9.49יmvn nrnan «1
) 10.05צ( אוהב לא אוהב
 (3> 10.05מקרת מבית
?
) 10.45א( מאוצר הפרסית :סרקי
3» (*) :1.00ריח מם
 (s> 11.05זופיט י»»י6
ספרות
& (») 11.0שיי־ 61ז3יז
) 11*5א( מך .זזתאזט
 (8) 11.15מיייר למלפיז"ם
 12.07נ (3הנ«« 3ימר
) 11*6צ( 3וא נדבר 09 :טמ דו־
 vita (3) 12.30ז7יוס
גבי?' ,
 m noל8ם ו'וייי
) 3.10ב( e*1 Vr aware
) 00.10ב( ההרגעית
2.50
זייז
>ב<
)»( ד,יופ י36י ? 2sא3
)* (3 ,ר» *ל »גיי»
) (8ייטז «ו^ל
) (3היוש גם«י0
)«< י!וק'ו8י
)* (3גרי)! ל»0
)*< «יוma 0
>31rnvp» <3גיי»י^» •

'H33

go

)א( פרקי עינה :יצחק שו־
לדמן )כנור( ; באר :סונטה
מם 2 .לכגור סולו ; פגניני :
קפריפ מם .11 .אלן שטרפילד
)פסנתר(  :פרוקופייב :סונ-
טה מס 6 .אופ.82 .
>כ( חידון בהמשכים
) (3התקליטיד .לרשמזד
)צ( די'ש עמ שיר
)א( אילתור וקצ3
)א( על אנשים ומספרים
) (3שלי של דני"
"
)צ( מסיבת כתבים צבאיים
עם תא"ל חיים דומי  ,קצין
חימוש ראשי
)ב( זמרים ולהקות בהרכבים
שונים
4.40
)א( דו־שבועון ללשון העב4.50 -
רית
5.05
5.05
)צ( ממנו אליד
)א(
עבריים
שירים
6*5
)א( היום בתנ"ד  :פרקים 6.05
כ"ג ,כ''ד
6.10
)צ( תומם ורענן
6^0
)א( זכרונות א"י
7*5
)א( לקראת קונצרט
7.30
)א( תזמורת רשות השידור 7.50
)ישיג־ פבגיגי ד»,ומ3 3ירו־ 7.50
ו
,
?
" *־
'
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) 8.06א( מבד אל בד
) 8.30צ( הפיסגר ,שלי
 \y. > 8*15טאולפי הקוגצרמיפ יגליו

י" " " -??-

®ירו של א.ב .יד'רפמ
שידים תסיים
) 645ב( רבקה מיכאלי ויוסי מאי ) . 5.06א( צליליה מלואדחפנייפ:
 .עם המלחין אשר  ,בךיוחנן :
לנישואין נוסח גירושין"
. .מוסיקה ל רומאו מוליה''
) 6*5צ( מגזין לעניגי צבא
" של מעם
 (3) 5.15שאלה
) 630א( שבועת לספרית
) 6.00א ,ב ,צ( הדשות
) 6^5צ( מסורת ,מסורת
) 6*5א( פוסיקה 3יו דפי ספרות
) 7*5צ(.ךגש עפ נתז rain
7ז*) 7א( המור השבועי
_^  (3) 6.05אני הדש »3ר?
) 8*5צ( האבות המייסדים :בדיל  (3) 630ממגרש הםפודה
מהיום
כצגלסון — מבט
) 6.40א( שירים ביידיש
) 8.06א( 'ניגוגיפ" :דפים ושירים
ליל-שבתז .זע" ) 6.45צ( על כל פנימ :עמ סרופ'
) 9.05א( "קונצרס
עדי צפה
ד ל ג קונצ'רשו־גרוסו מס• מ
ברוקנד :פתיחה בסול־מי־ ) 7.00א ,צ( חדשות
מוצאדט :קוגצ'רטי ) 7.03א( יומן השבוע
נוד;
בםי־בפול מניוד לפסנתר ול־ ) 7*5צ( ממני אליר
תזמורת ,ק) 595 .סולו :אל־ ) 7.50א( היזם בתנ'יץ־  :יחזקאל,
פרד ברנדל(! קודאי, :ה-
פרקים י"ס ,כ'
ארי יאנוש" סויסה
) 8.00א .צ< חז־שוה
) 9.05צ( סוכריות מפולפלות
) 8^5צ( עם זמר אתר :ויקי לנ-
שירים.
:
) 9.06ב( שבת שלוה"
־ דארום
) 10x5ב( "מוסיקול
) 8mא( מלווה מלכה .?:תכנית על
) 10*5צ( מצעד הפזמונים שלי:
שירת הבקשות
עפ ד"ר אברהס רונן
)«) 9א ,3 ,צ( חדשות
מנהיג ה-
י י
םטייגכקa .־ ) 9.05א( רסיטל :מד זמ )מור(,
) 11*5א( םיפורדיו" :
עם" ,מאת ג'ת
חניד גרינפלד )פסנתר( :שו־
גיש :גדעיז שמר
ברש :רעמ ברילאנסי3 :ט־
11.06־) (3לפעמי :עפ יאיר דודי,
הובן  rסונטה מם6 .
הצנחן שחזר מן השבי
מבחרדיו :לקט פתכ־ ) 9.05צ( איפות בעימות :הרב
) 11.08צ(
לואי ברנשטיין ,נשיא הסת-
ניזח לפי בקשתו־"
דרות הר3ניפ 3ארה'' 3עם
) 11.35א( "
צלילים שאהבנו
תת־אלון• פירת ,הרב הראשי
) 00.05א( רנע של שיר
לצה"ל
) 00.10ב( לאור הזכרונות
« (3) ».שירים משלנו
 (3) 9.30פינת הג'ז
) 935צ( מוסיקה פתיד סרסיפ
. ;(3 .*> 8.00 ;(3> 7.06 :(3) 6.9b
) 9.40א( זוטות מוסיקליות
 (1.00 :W .X) 10.00 :(3י
.*> 5.00
) 10.00א j ,צ( הדשות
>M
)* : (% .3 .
)12.00 ;(J ,3
)»100 J <S .3 .
)2.0C ! (S ,3
 (3) 10.05מפגי פני :עס פני פאר
)$.00 ;(J .3 .m A O L 1(1 .3 .I
) 10.05צ( חיוג ושיר
:(* ,81 7.0Q »<» A .«1 6.0C !<* ,81
מאניד ,אופרה פאת
te.ao :(s .3) 9.00 :<3 .x). 8.00
W 10.06
"
)«12.00 t(X ,3.«> 1140 :(J .3 ,
פאסגה ) .פשתתפים :בוורלי
)«.<3I 01.00 :(» .3 .
םילס ,גיקולאי גדה ואחרים(
) 11.00א ,3 ,צ( חדשות
 (3) 11.05פוהיקד ,לריקודיס
) 1^00א ,ב ,צ( חדשות
) 00.05צ( שיהת חצות עפ 8רו'6
 3.00רחוב ההפתעות
שרפשטייז
 3.45לקראת שבת
) 01.00א .ב( חדשות
 6.00קיצור החדשות )ערבית(
) 014)5א( רגע של שיר
 6.02הרס עלילתי )ערבית(
.45ד הרשית )ערבית(
 8.00יום השישי — מוסף שבועי
 8.30השביע — יימז אירועים
 9.15להיות במקיפ אהד" * :ל-
"
סי מחזה מאת משה שמיר  6*0המוסקטרים" — המשד הר־
אגדות לוד'' .משתתפים :אב־
"פתקאותיהפ על־פי ספרו של
"רהט בן־יופף ,רפאל-קלצקין,
אלכסנדר דיומא )פרק שביעי:
דודו אלהרר .אריאל ווייס ו־
הפלך הילד''(
אחרים
" 63aקיצור החדשות)ערביח<
 10.05הדשות ו&סוקיס לשבת
 . 632חידושים והמצאות )ערבית( :
בתבנית :כוכב נווט"
"
והצב — תכנית בידוד
 6.45תנועה
חו"ל
 08.15השבת ד )סידרה גי( —  7.15חדשות וויכוח פתוח )ערבית(
הישר במערכת הצירים « .05מ טמ  8.00המבדיל בין קודש לחול -
מעדני מלד" — מפיוטיו של
ז' — הקר הים «  09.55ביולוגיה י'
"אשר שמעון מזרחי ,פייטן יליד
— מערכות תאום :עצבים )ב'( •
ירושלים ,שנדד לתוניס וישב
 10.20אזרחות ז' — הממשלה • 11.25
שט כארבעים שנד ,עד ששב
השבוע לפני  ?5שנה  12.00 0ה־
למולדת
שבוע לפני  25שנד 12.15 • .השבוע
לפגי . 25שנה  14.00 0אזרחות ז' —  8.30מבט לחדשות
החקיקה  14.19 0חמדו לשת ־ 9.00 -אירונםייד
יחי ההבד? 5יזסטן  1434 0השבוע  9.50מבצ ספורט
 10.30 Jהדשות ופסוקו של יום
לפני  25שנד-
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 0730גני ילד'יפ — p־ גם אני יכול
 08.15 0אזרחות ד — הממשלה 0
 09.00אנגלית ט' ©  09.25טבע ח'
— סיפורו של ממציא ©  10.20אנג-
לית ד  10.45 0גני ילדים — רק
עכשיו נולדו »  11.25אנגלית ז' 0
 12.20אנגלית י'  12.55 0סכנולוניח
ט' — זוויות השיבוב  13.15 0חשבון
ז' )סידרה נ'( — ציר המספרים
השלם  14.10 0הצייר העוור )סרט(.

 5^1סרטים מצו'יידיפ
 6.00פו 3לדעת
 6.05חבורת בריייי
 630קיצור החדשות
 632ד"ש עפ שיר
 638הבר את ישראל )ערבית( :
מישוט בתעשיה''
" 733לחישה  :פרקי שירד .מפרי
עטו של המשוחד נסיב עמ-י-
דה ,נפשי"
"
חדשות ועניני היום )ערבית(
130
 8*0צפונה מעיר האריה'' ).(3
"הטבע והאדם" — תיאטרון
"סיני ,וטקסים מוזרים
 8.30מבט לחדשות
 8.50קלעים
פגישה מק-
קולנוע:
 9.20סרט
"
רית" .סרטו של דיויד לין על
פרשת אהבה בתחנת רכבתי
בין רופא לבין אשה כפרית
 11*0חדשות ופסוקו של יום

wrta nwftm

 07.50מתמטיקה ח' — היחס מה ז
 08.15 0חשבון ה' — מספדים מעו-
רבים @  08.40ייעוץ והכוון ז' —
הצעד הבא — לפנוש את הורינו"
"
©  09.05חשבון ח' — סדר הפעולות
 09.55 0סרטוט ס' — חתד מודרג
וחצי חתד  10.20 0אנגלית ז' 0
 11.05ביולוגיה ט' — האנזים כ-
קטליזטור  11.25 0אנגלית ח' 0
 12.20חשבון ו' — פעולות בשברים
עשרונייפ  1^55 0ביולוגיה י' —
הומיוסטזיס  13.20 0טבע ז' — חקר
הים  14.10 0השבוע לפני  25שנה
@  16.00גני ילדים — בד גם אני
יכול «  16.12מסיפורי שפת הנחל :
איזה דג דג אוגי הדייג" 16.33 0
"טיול בספרי אגדות  :שלושה ידידיפ
"
קטנים" מאת רינה שני @ 16.49
שחמט — שעור מספד J9

להקוה " © ,דיפראנם"if f K t i,
קלרנית ,רימת ,צ'לו ,נ3ל
מגנטי
) 9.05צ( ד.צ1005 .
) 9.06ב( הרכבים גדולים 3מ
) 10.05ב( רבותי ההיסטוריה s*nnn
חידון אירועי החודש
) 10.05צ( הלילה :עט עדנה שב"ט
) 10.06א( מגזיו למשפחה3 :תבה
על מעוגות־יופ לתינוקות-,
כת3ה על נועד לנוער ופעו-
לותיו בירושלים; על »2rra
בלוקים" הפעלת תוש3י שמ-
"נות בעמדה קהילתית 3ביזד־
שאן ; הרים פכנפ  tp -naד־
הוריה בירושלים
) 11*5א( מוסיקה קאמרית :ש*8ן:
סונטה קאגונית בסול־ממד
לשני בנורות )ליאוניד isaa
ואלתאבת גיללס( ; דבוי'אק:
חפישית כלי-קשת «3ל־»־
גיור; םטראוויגםקי :שמיני»
לבלי־נשיפד.
) 11.05ב( אני שלד ואת שלי :מ^ש
אהוד מנזר

BTBI

וןנוןימיזיו? ה3ללימ

 5.40דקפרי" ~ סיפורה של שמורת
"טבע באפריקה 3ה »צוח־ים
הד"ר מארש טרייסי3 ,מ? »ד
צעירה וצוות עוזרים
 630קיצור החדשות )ערביה(
 632ילדי השכונה שלנו. :עזטי'י
היערות" )ערבית(
 &«7זו בעייתד )ערבית( :ש"דיג
"
ומשוררים" )חלק בי( בהמשד
לתכנית שעסקה בשירה הער-
בית בכללה ,תעסוק תבנית w
3ניתוח השירה הער3ית ב-
ישראל על גוניד .השונים
משתתפים :ד"ר ג'ורג' קנא־
זע ,חנא אבויחנא ,ד"ר שמואל
פורה וד''ר ששון סופד
30ד חדשות ומיני היוט )ערמיזז(
 8.00מורשה — הקראיפ" :זיקע
"
להופעתפ ,זדכמ ב-
ההיסטורי
פרשנות הפקדז^ טנזעימפ ו-
ספרותם ,תפוצתם בעולם ויחסם
ל יהודיס הרבניים" ,התיישבו-
"
תם במדינת ישראל
 830מבט לחדשות
 8.50הוואי חמש אפס
 9.40משחק השבוע
 10.30חדשות ופסוקו של יזם

WBtei mnftffi

 07.50גגי ילדים — p־ גס אני יביל
© 08.15חשבון ד )סידרה א'( —
חלקיהיחידה )ב'(  09.05 0ייע־ז
והכוון ז' — הצעד הבא — לפגוש
"
את הורינד?  0930 0אנגלית ט'
)לבתי"ם חקלאיים( — 9 0935בנו־
לוגיד .ט' — זוויות השיבוב « ^10
גני ילדים — רק עכשיו נולדו 0
 11.05ביולוגיה ט' ~ האגזים 3קט־
ליזטור  11.25 0הנדסה ה' — המעגל
והאליפסה  12.00 0גיאומטריה מ' —
המקבילית  12,20 0טבע ח — השי-
ניים  13.15 0שיעור בצרפתית 0
 16.00אלנברד .ט' — קבוצות אמת
ושקד  16.21 0אנגלית י' 16.42 0
טכנולוגיה ט' —• עבוד פלסטי 0
 17*1 ,סרטוט ט' -־ מיראות.
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