
חזית ההצלה ברומניה הקימה בתי דין צבאיים לגזור מוות על אנשי הסקוריטטה

חזית ההצלה למפגינים אתמול בבוקרשט: דמוקרטיה אבל לא אנרכיה ? המנהיגים הבולטים של המהפיכה קראו בטלוויזיה להפסיק את ההפגנות
**11 ,ו**? ? מועצת חזית ההצלה שבה קומוניסטים עסקה בייצוב השלטון ¤ יון אילייאסקו נבחר לנשיא ? אמש שוב חילופי אש

אתמול עסקה מועצת חזית ההצלה
הלאומית הרומנית בעיצוב המשטר החדש.
בהודעה, שפורסמה בטלוויזיה וברדיו, נמסר
על בחירתו של יון אילייסקו לנשיא החדת.
בעבר שימש שר בממשלתו של צ'אושסקו
� ופרש על רקע חילוקי דעות עימו. הוא נח
המשך בעמוד 2 4

אולטימטום לתומכי צ'אושסקו:
� או מוות כניעה עד מחר 

ערד דרוקר שנעצר
בחשד שניסה לתת להם

טובות הנאה, טוען
שהתכוון בעצם ללוכדם

מאת איתן לוין ויואב יצחק
היחידה הארצית לחקירת פש-
עים במשטרה עצרה אתמול לחקי-
� רה, בהסכמתו, את עו"ד משה דרו
קר, בחשד שהציע טובת הנאה
לבכירים במס הכנסה. בהסכמת
� דרוקר ופרקליטו, עו"ד יעקב וינ
רוט, הוא נעצר לשלושה ימים,
במהלכם מבקשת המשטרה לאשר
או להפריך את הנירסה שמסר,
לפיה פעל לחשוף שחיתות של

שני חוקרי מס הכנסה.
פרשה זו היא ספיח לפרשת
ס.י.ט. עו"ד דרוקר, מומחה
המשך בעמוד 2 4

חשד: חוקרי
מס הכנסה

ניסו להפליל
מקור מהימן מעריר כי זה מה שמשתמע מתיק החקירה שהכנתו הסתימה ? התיק הועבר לפרקליטאת הפניקס

מיסוי וכלכלה מחוז ת"א ? החקירה נפתהה בתחילת 1989 בעקבות כתבות במעריב

מאת יואב יצחק
מחלקת החקירות של הרשות לניירות

ערך העכירה ביום ב' לפרקליט למיסוי
�א, ערד יעקב אור, את ולכלכלה במחוז ת'
תיק החקירה בעניו קונצרן כלל, מנכ�ל

� הקונצרן אהרן דוברת, המשנה למנכ"ל יצ
חק שרם ובכירים נוספים. החקירה נפתחה
המשך בעמוד 2 *

רשות ני"ע: להעמיד לדין
מנהלים וחברות של כלל

סיפרו הצנחנים שפשטו בלבנון 1 האלוף פלד
אמר: "הצבתם רף גבוה שיהיה קשה לעבור אותו" '

מאת עמנואל דוזן
'התקרבנו בזחילה עד למרחק מטרים ספורים מהיעד. ההפתעה
של המחבלים היתה מושלמת. זיהינו את השומרים, שהיו בחוץ,
ופתחנו לעברם באש רצופה, מהירה ומדוייקת. הם לא הספיקו
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"התקרבנו בזחילה
I "מטרים מהיעד

החוליה אליה משתייכים המציתים עוסקת
באיומים על ערבים ובהצתת מטרות ישראליות

מאת מאיד הדאובני
� על סמך מימצאי החקירה בפרשת הצתת האוטובוס אתמול במ
גידו טוענים גורמי בטחון באיזור, כי מדובר כחולייה שעיקר פעי-
לותה היה איומים על תושבים והצתות מטרות ישראליות. מטרת
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"הצתת האוטובוס
נועדה להפחדה"

אמר וצ'אושסקו
נרגז לחוקריו: "העם

ירון אתכם"
"הייתי לכם כמו אם",
אושסקו אמרה אלנה צ'
לחיילים דקות ספורות
לפני שהוציאו אותה ואת
בעלה להורג. אחד החיי-
לים ענה לה: 'איזו מן אם
היית? אחת שהרגה את
אמהותינו." כך סיפר את-
מול סגן מיכאי לופוי, חבר
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"הייתי לכם
/
כמו אם,

אלנה אמרה
לחיילים

, מספד המזל שלר
ועוד מספר מזל בעמי 1גי

פת''ת זמם רוצוח
את בנו של ווו רו'

אתמול הוגש כתב אישום על כך
בבית המשפט הצבאי בג'נין נגד
� יוסף חסן דבק, בן 40 מכפר תיי

סיר בשומרון.
עמוד •

� מנהל ניסים משעל 
זמני לטלווזיה

איש מאנשי הוועד המנהל לא ן
I � תמך בהצעת מנכ"ל רשות השי

דור להאריך כהונת חיים יבין.
עמוד 16

שוו גווזילם טסט
הפתיע נהחנטווחו

ארווין פרנקל התפטר על רקע
חילוקי דעות חריפים בינו לבין

מו"ל העתון ונשיאו, יהודה לוי. ;
עמוד 2 |ן

םמואל בקט הובא
למנוחות במונפונס

I הסופר והמחזאי האירי מת ביום
שישי בפריס בגיל 83. זכה בפ-
רס נובל לספרות בשנת 1969.
50� התפרסם בראשית שנות ה

במחזהו מחכימ לגרדו.
עמוד 6, חלק ד' עמוד ז

"הצוות באשווו ניסה
להצניע וליפת הבוונד

טוען מנכ"ל המשרד לאיכות
� הסביבה ד"ר אורי מרינוב. הד

ליפה הפיצה באוויר ברום רב.
עמוד 16 5

נכה צה"ל: הצבא מסוב
לקבל אוחי לעבודה

1 � משרד הבטחון: היתה כוונה לק
לוט את אברהם מגוס, בן 33
מבאר שבע, אולם בהעדר תקני

כוח אדם הדבר אינו אפשרי.
עמוד 16

כן, מותו לסתום
את הנה לגוענים

פסק בית משפט בינלאומי, בדי-
ון ציבורי שנערך בירושלים.

חלק ד' עמוד ז
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מעל 100 ש"ח
 לחברי "מועדון שקם" מעל 75 ש"ח

ארנס ושמיר מברכים
פלישת ארה"ב לפנמח

מאת אילן בכר ודוני סופד
ראש הממשלה, יצחק שמיר, התקשר
אתמול אחר הצהריים מביתו לנשיא ארה"ב,
ג'ורג' בוש, וברכו על הצלחותיה האחרונות

של ארה"ב בהשבת הדמוקרטיה בפנמה.
לפני זמן קצר שיגר הנשיא בוש אגרת
לראשי הממשלות בעולם, בהם שמיר, ובה
הסביר את מטרות ארה"ב נפלישתה לפנ-
מה. הנשיא בוש, השוהה עם בני משפחתו
�דיויד, אמר לשמיר, כי הוא מקווה, בקמפ

שהשינויים במזרח אירופה ישפיעו לטובה
� גם על האינטרסים של ישראל ושתוצאותי
הם יתבטאו בסופו של דבר בהרחבת קשריה

הבינלאומיים של ישראל.
שני האישים סקרו את המצב במזרח
התיכון והניעו תקוותם להתקדמות בתה-
ליך המדיני. שמיר ברך את הנשיא בוש

לשנה טובה.
שר החוץ משה ארנס, הצדיק אמש את
פלישת ארה"ב לפנמה. ארנס אמר, שאין
לכנות את המדיניות האמריקנית בפנמה

כצביעות, למרות ניקורת, שנמתחה בממ-
של על ישראל בעת מבצע של"ג, משום
שגם אז היו לא מעט גורמים בממשל האמ-

ריקאי שתמכו בצעדי ישראל.
ארצות הברית פנתה בבקשה רשמית
לישראל, כי תכיר במנחיג החדש בפנמה,

ג'יזרמו אנדרה.
מנכ"ל משרד החוץ, ראובן מרחב, הס-
ביר, כי הודעת ישראל מתעכבת, שכן טרם
נערך דיץ בנושא וכן משום החשש לשלד

מם של יהודים וישראלים השוהים בפנמה.

ארווין פרנקל: יהודה לוי
טען שרק בשלב זה הוא

נמנע מלמנות עצמו
כעודר אחראי

מאת אילן בכר
הודעת ההתפטרות המפתיעה,
שמסר אתמול עורך הגדוז'לם פו-
סט, ארווין פרנקל, על רקע חילוקי
דעות חריפים בינו לבין מו"ל הע�
� תון ונשיאו, יהודה לוי, גורמת לת
סיסה בקרב עתונאי היומון באנג-
לית. הללו הכריזו אתמול על
'מרד' נגד יהודה לוי כטענה, כי
הוא מתערב בשיקולי המערכת
ותבעו מבעלי העתון, חברת
הולינג'ד הקנדית, לפטר את לוי
לאלתר. במקביל הכריזו העתונאים
על סכסוד עבודה ואיימו להשבית
את העתון אם לא תמולא דרישתם.
ארווין פרנקל אמר אתמול
למעריב: 'נודע לי, שיהודה לוי
כתב מכתב בקשה להתקבל לווע-
דת העורכים ובו נאמר, כי בשלב
זה הוא נמנע מלמנות עצמו כעודר
האחראי של הג'ףוזלמ סוסט.
הסיסקה הזאת ובמיוחד המילים
'בשלב זה' הם הקש ששבר את גב
הגמל". בתגובה אמר יהודה לוי:
'אין בכוונתי להכריז על עצמי
כעורך ראשי. יחד עם זאת, כשיש
סיבה לדבר עם העורך, אני מוצא

לנכון לעשות כן".

"הג'רוזלםפוסט":
מרד עיתונאים עקב
התפטרות העורך

אולטימטום המשך מעמוד ז

שב לידידו האישי של מנהיג ברית המוע-
צות - גורבצ'וב, עובדה שעזרה לו, כנראה,

נמינוי.
כסגנו מונה דומיסריו מאזיליו, לשעבר
שגריר רומניה באו"ס. מאזיליו סטה מן
השורה ולחם למען זכויות הארס בארצו.
כתוצאת מפעילותו זו נענשה משפחתו
שנותרה ברומניה, הוא הוחזר, נחקר ועונה.
המינוי השלישי הוא של ראש הממשלה.
פטרה רומן, דמות לא מוכרת, צעיר נשנות
השלושים לחייו, שמינויו נא ככל הנראה
לרצות את הנוער, שהנהיג את המהפיכה
ונאבק עתה נגד שימור הקומוניזם ברומניה.
עור נמסר אתמול על מינויו של ניקולאי

מיליטרו, לשר ההגנה.
בהודעה רשמית שפורסמה אתמול, הד
כפפו כל שירותי הבסחון החשאיים והגלוי-
ים של רומניה, למשרד ההגנה, כדי למנוע
יצירת מוקדי כוח נוספים, כפי שהיו בתקו-

פת שלטונו של הרודן.
ארבעת המנהיגים החדשים הופיעו את-
מול במשר היום בטלוויזיה וקראו לפיזור
� ההפגנות הגדולות. הם האשימו גורמים שו
� נים בפרובוקציונרים, המנסים לעודד אי
סדר במדינה ולנצל את החופש, במטרה
לחזק את תומכיו של צ'אושסקו. ההופעות
� האלה יוצרות תחושה, שהשלטון החדש אי
� נו מרגיש עדיין בטוח וכי הוא חושש מאנר

כיה ומסיטן מעמדו.
� בינתיים נודע על פרסים נוספים ממשפ
טם של בני הזוג צ'אושסקו. התובע הצבאי
של בית הדין שבפניו הועמדו שלשום אלנה
וניקולי צ'אושסקי לךין, האשים אותם בכך
שהם הפעילו שכירי�חרב זרים, כדי להגן
על עצמם מפני העם הרומני, וכי טרוריס-
טים אלה ממשיכים לנהל קרבות על מנת

למוטט את המרינה ולפגוע בתושביה.
מן הקטעים שודרו הלילה בטלוויזיה
�הדין התייחס לשני מהמשפט, עולה כי בית
הדודנים בלעג ובשנאה, וטען, כי הם אנאלי
פאביתים שהשתלטו על המדינה. בין השאר
נאמר שאלנה לא יודעת קרוא וכתוב, לקחה
�מדע והכתירה עצמה לעצמה כתר של איש
כראש האקדמיה למדעים. נגד בעלה נטען,
� �עם בטי שהוא נתן את הפקודח לבצע רצח
�כן הואשם שהד מישוארה ובבוקרשט. כמו
�ההגנה שלו, לאחר שזה ציא להורג את שר
סירב לירות באזרחים חפים מפשע ואחר כך

פירסם כי האיש איבד עצמו לדעת.
לדברי הסניגוריה, ניסה הפרקליט לט-
עון, שהשניים לא שפויים, ושאל אותם אם

הם היו בטיפול פסיכיאטרי.
כשנשאל צ'אושסקו, אם הוא מבין את
מעמדו הנוכחי, צעק: 'אני נשיא רומניה וה-
מפקד העליון של הכוהות המזויינים. אני
לא מוכן לעמוד לדין לפניכם, אלא בפני
האסיפה הלאומית'. בשידור בלט כי הסרט
עבר עריכה בקטעים מסויימים, משום שב-

אמצע הסרטו, שודרו צילומים אחרים. סביר
� להניח כי בקטעים שהושמטו, התפרץ הש

ליט המודח כלפי בית הרין.
חזית ההצלה הכריזה על הקמת בתי דין
צבאיים נכל רחבי המדינח שיוציאו לפועל
גזרי רץ מיידיים, כפי שהיה במשפטם של
בני הזוג צ'אושסקו. כל הטרוריסטים - שם
כולל לתומכי צ'אושסקו - נדרשו להסגיר
עצמם וכלי נשקם עד מחר, בשעה 17.00.
מי שלא יעשה כן יועמד בפני בתי דין
אלה. הההלטה נתקבלח לאחר, שלמרות הד
צאתם להורג של בני הזוג הנשיאותי, לא

שככה ההתנגדות צד תומכיהם.
קבוצות של עשרות מפגינים מתארגנות
בבוקרשט במשך כל היום, בלא אירגון גג.
עיקר ההפגנות מבקשות להבטיח שהמשטר
חחדש לא יילך בדרך המשטר הקודם הקר
מוניסטי. "לא חשארנו את מתינו ברחוב
למען הקומוניזם", "הקץ לקומוניזם, הלאה
המפלגה הקומוניסטית!", שאגו ההמונים,
ודרשו שחברי הממשלה החדשה יתייצבו
על המרפסת. "כשפנו אלינו ובקשו שנגן
על תחנות הרדיו והטלוויזיה נענינו מיד,
ועכשיו איש אינו מוכן לומר לנו דבר",

התבטא אחד מן הצעירים בכיכר.
אחת הקבוצות המפגינות הגיעה שלשום
בלילה לבניין הטלוויזיה. נציגיהם נתקבלו
על ידי מנהלי המערכת, שהבטיחו להם כי
מאמרים נגד הקומוניזם ימצאו מקום, בדיוק
כפי שימשיכו להופיע גם מאמרים בזכותו.

� גם היחסים שבץ חעם לבין יחידות הצ
בא, שאך לפני שבוע רמסו למוות עשרות
אלפי מפגינים, עדיין לא ברורים. "העם
מודאג כרגע ממהלכיו האפשריים של הצ-
� בא. קודם לכן רצו כולם רק להיפטר מה
שלטון הישן, ולוודא שלעולם לא ישוב",
� �נשק, שהסביר, כי המילי אמר אזרח נושא
ציה תעשה כל שביכולתה להגן על המפל-

גות החרשות.
אתמול יצרה קבוצה, המזדהה כמקימת
המפלגה הדמוקרטית, בהלה של ממש
בעיר. הם יצאו לתהנת הרכבת התחתית,
התקינו רמקולים, הסתובבו בעיר במכוניות
והכריזו, כי הצבא נטש את המהפכה ויש
להלחם בו. הם קראו להמונים, בשם חזית
ההצלה וללא תיאום איתה, להתאסף במרכ-

זי הערים הגדולות.
ראשי המשטר ההדש הזהירו, כי זו עלד
לה להיות פרובוקציח של אחרוני הלוהמים
של הסקוריטטה. הם הביעו דאגה, כי בעת
שיתכנסו ההמונים, אלמונים יפתחו לעברם
בירי מהגגות ולכן קראו לצעירים בכל

לשון של בקשה, להישאר בבית.
נציג המפלגה הדמוקרטית, ארריאן
שספנסקו, דרש לבטל בהוקה את תפקיר
יו"ר המפלגה הקומוניסטית, להתיר פעי-
לות פוליטית פלורליסטית, להבטיח את
זכויות האדם ולשהרר את כל האסירים

התקרבנו בזחילה המשך מעמוד 1

�כך להגיב ולא ירו אפילו כדור אחד. אחר
פוצצנו את הכית, והגג נפל למטה ומחץ את
האנשים", כך סיפר אתמול מפקד כח הצנח-
נים, שפשט על יעד מחבלים של חמפלגח
�17 קילר הקומוניסטית בכפר נבי צפיא, כ
מסרים מצפון לרצועת הבטחון. (כתבה בעמי

.(8
הפעולה, שבוצעה שלשום בלילה בידי
� כח של סיירת הצנחנים, הוגדרה כאחת הק
שות שביצע צה"ל בשנים האחרונות בלבנון.
אלוף פיקוד הצפון, האלוף יוסי פלד, אמר
לחיילי הכח: 'היצבתם רף גבוה, שיהיה מע�
תה אתגר קשה מאוד לעכור אותו לכל יחי-

דה נצה"ל'.
יחודה של הפעולה היה נמדחק הרנ,
שהלכו החיילים ברגל, עד ליעד ונחזרה
ממנו, ובעובדה שהיו צריכים להתגנב אליו
מבלי להתגלות, בשטח מלא בתצפיות. הח-
יילים צעדו כמעט 30 ק"מ נרגל. היעד עצי
� מו היה מוגן בשומרים, שעמדו מחוץ למיב
נים; המחבלים שבו שמרו על עירנות גבוהה,
מה שהיקשה עוד יותר על חיילי הכה. בשנה
שעברה נהרג כאותו מקום מפקד סיירת הצ-

נחנים רסין אירי מעוז זיל.

סיפר אתמול מפקד הכח: "הקרקע היתה
קשה מאוד לתנועה, ונדרשה מאיתנו רמת
ניווט גבוהה ביותר, מקצועיות ותנועה שק-
טה ליעד. הגענו ליעד בשעה 2 בלילה וב-
�20 דקות ביצענו את הכל. המיבנים תוך כ
קרסו על האנשים. בגלל המורכבות הרבה
שבפעולה, היינו צריכים להשתמש נכל מה
שלמדנו וככל מה שאנחנו יודעים. מדובר

בחיילים ותיקים, שכבר נלחמו תחת אש".
לעבר הכה נורתה מרחוק אש מפוזרת
ובלתי יעילה, שהושתקה בתור זמן קצר

על�ידי קני הארטילריה של צה"ל.
הרמטכ"ל, רב אלוף דן שומרון, תיחקר
את הכח פעמיים לפני שיצא לדרכו. אלוף
פיקוד הצפון פגש בחיילים <ם שובם מהמ-

שימה.

רשות ני"ע המשך מעמוד 1

בעקבות כתבות במעריב. (ידיעה נרחבת
.(! ראה כחלק ב' עמוד

מקור מהימן מסר אתמול, שתיק החקירה
מצביע כנראה, כי יש מקום להעמיד לדין
מנהלים וחברות בחלק מן חנושאים שנחקרו:
� ניצול מידע סנימ ביצוע פעולות רטרואקס
�ערך תוך ניצול מידע יוויות בניירות
סניס;עיסקה עם בעלי עניןו רכישת דירות
וחנויות בתנאים מיוחדים המהווים הסבה לא
�ידי מדווחת כנדרש: מתן הלוואה זולה על
כלל לחברת עושפ טכנולוגיות, הנשלטת

בין השאר על ירי דוברת ובנו. בנוסף לאלה
נבדקו גם עניינים אחרים.

החקירה המסועפת, שהתנהלה כמעט
� שנה, חיתח אחת הגדולות והמקיפות שהת
בצעו על ידי רשות ניירות הערל, בראשה
עומד אדיה מינטקביץ'. ממצאי החקירה
� מטופלים עתה על�ידי הפרקליטות, שתח
ליט אם ואת מי להעמיד לדין ואם ומה
להעביר לחקירה נוספת במשטרת ישראל או

אצל שלטונות המס.

המשך מעמוד 1חשד: חוקרי מס הכנסה

במיסוי, מייצג את יוסף ודוד חכמי, בעלי הפניקס הישראלי ומנהליה,
בפני שלטונות המס.

החשדות נגד דרוקר יאומתו או יופדכו תוך כמה ימים, לאחר שתיגבה
עדות ממנהל מחלקת החקירות במס הכנסה, אברהם צרפתי, שניסה,
בסיוע דרוקר, ללכוד הוקרי מס שסרחו. בימים הקרובים צפרים מעצרים

נוספים.
על פי גירסת עויד דרוקר, שהובאה אתמול במשטרה - נפל הוא
עצמו קורבן לנסיון הוצאת כספים כמירמה מצד שני הוקרים במס הכנ-
סה, הקשורים לתיק המס של יוסי ודוד חכמי. שלטונות המס תובעים
ממשפחת חכמי תשלומי מס של כ"12 מיליון דולר, בגץ כספים שקיבלו

נאמצעות חנרת הברוקרים פ.י.ט. לפני שקרסה.
לטענת דרוקר, אחד מחוקרי מס הכנסה (חוקר אי, שמו שמור במער-
כת) ערך במשרדו הקלטה לא חוקית, שבאמצעותה ביקש להפליל את
יוסף ודוד חכמי. חוקר אחר (חוקר ב' אף שמו שמור במערכת) פנה
לדרוקר וגילה לו כי המניע של חוקר א' בפרשה הוא בצע כסף. לסי
הטענה, חוקר א' מתחלק בהכנסות הצפויות למס הכנסה מפרשת ם.י.ט.
(אם יצליחו להפליל את חכמי), עם אחד מעורכי הדין הידועים בפרשת
ם.י.ט. ועם מודיע. שני החוקרים, ככל הנראה, ביקשו להוציא לעצמם
1.2 מיליון תלד, שהם העמלה המשולמת למודיעים, 10% מהחוב ששל-

טונות המס טוענים כי משפחת חכמי חבה להם.
דרוקר הכניס בסוד הענינים את מנחל מחלקת ההקירות במס הכנסד,

אברהם צרפתי. את תגובתו של צרפתי לא ניתן היה להשיג.
לטענת ררוקר, צרפתי הציע לו לנסות לתפוס את החוקרים שםרחו
באמצעות הקלטה: לבקש מחוקר ב' להקליט את הצעתו של חוקר א'.
ההקלטה, נימק צרפתי, תהווה הוכחה חותכת למשטרה למעילה באמון
מצד חוקר א', שהינו עונד צינור, וכד ניתן יהיה ללכוד במהירות את
הועקרים שסרחו. כדי לשכנע את חוV נ' להקליט את חוקר א', ולספק
את הראיות, נרמז לחוקר ב' כי מס הכנסה יסגור תיק חקירה נגד רואה
חשבון ממקורביו. ערד דרוקר הקליט את השיחה הטלפונית עם חוקר בי.
ואולם במקרה צותתה היחידה לחקירות פשעים חמורים לשיחות
הטלפון של חוקר ב', בעקבות חשדות בפרשה אחרת. וכד עלתה על
עו"ד דרוקר. על בסיס אותה הקלטד" עצרה אתמול המשטרה את עדר

דרוקר.

הצתת האוטובוס המשך מעמוד 1

פעולת ההצתה הראוותנית היתה להזהיר
ולהתריע את הפועלים הערבים בפני הצפר

להם אם ימשיכו לצאת לעבודה בישראל.
הגרזן בו איים המחבל על הנהג, לא נמ-
צא וכנראה שהוסתר בזמן הבריווד" חמחבל
לקח איתו גם את תיק הכרטיסים והכסף של

הגחג.

ייחקרו הנסיבות, שאיפשרו למחבלים
להיכנס לאוטובוס עם הגרזן ועם לפחות
שני מיכלים של 4 גלוני דלק. אנשי האיזור
הסבירו, כי נשעת נוקד מוקדמת, כשכאמור
שורר ערפל וקר מאד, רוב מוסעים עולים
מכוסים במעילים ופניהם עטופים בכפיות

להגנה מפני הקור וקשה לבדוק כל אחד.

המשך מעמוד

בחזית להצלה לאומית.
אמש, בשעה מאוחרת, שירדה הטלוויזיה
הרומנית קטעים ממשפט הזוג צ'אושסקו,
בהם נראה המנהיג המודח מתווכח בכעס,
תור צעקות, עם השופטים הצבאיים שהורו
על הוצאתו להורג. "איני מכיר בבית רץ זה.
קיראו את החוקה", הכריז צ'אושסקו בקול
רם. "קראנו את החוקה, אנו מכירים אותה
� סוב מפד, ענה לו אחד הנוכחי* שלא נר

אה כתמונה•
ימי הודח לירות באנשים?", שאל החוקר.
צ'אושסקו השינ: "לא אענה אפילו על שא-
לה אחת. אל תתיהסו לשתיקה שלי כתשד

בד-"
מידי פעם נגע צ'אושסקו בידי אשתו,
שישבה שלובת זרועות. פניה לא הביעו שוס

רגשות.
צ'אושסקו המשיר: "אענה רק למעמד
הפועלים. אענה לעם." ואז צרח "העם צריר
להילחם כדי להרוס את הכנופיה הזאת, שי-
חד עם מעצמות זרות רוצים להרוס את
המדינה על ידי הפיכה." חוקר: 'מה הניע
אותר להוביל את העם למצבו הירוד כיום?
אפילו לאיכרים אץ מספיק חיטה והס צרי-
כים לבוא לבוקרשט לקנות לחם. למה היה

על העם לרעוב ללחם?"
צ'אושסקו: "זח שקר". "תחשוב סוב. זה
שקר המוכיח את חוסר חפסדיוטיות כקרב

העם."
� חוקר: •הרסתה את העם הרומני וכלכל

תו. אץ לזה אח ורע בעולם התרבותי."
אין ככוונתנו להתווכה איי צ'אושסקו: "
תר. לאוכלוסיה היה כל מה שהיתה זקוקה
לו. אענה רק לפרלמנט של העם ביחס לבי

גידה וההפיכה...העם ידון אתכם".
�איך אתה יכול לתת כאן התערבה אלנה: 

להם לדבר אליך ככהז�

הייתי

ממשלת ירדן: עיון מחודש
בהינתקות מהגדה

שר הפנים של ירדן סאלם מסאעדה אישר אתמול את הידיעות כי הממשלה
החדשה מעיינת עתה מהדש בההלסת ההינתקות מהגדה המערבית ולאחר בדיקת
כל ההשלכות היא תקבע את עמדתה הסופית בנושא. בינתיים נענתה הממשלה
לבקשת אש"ף למתן את ההגבלות שהוטלו על כניסת תושבי השטחים לירדן ועל

הכנסת סחורות.
הפרלמנט הירדני החדש מפעיל מצדו מכבש לחצים על הממשלה לביטול
חחלטת החינתקות שנתקנלח בפזיזות לפני 18 חדשים בלחציו של ראש הממשלה
�עמון המודח זיר אל�ריפאעי. "שר השטחים" באש"ף היושב באורח קנע נרנת
מוחמר חסן מילחים הודיע כי ירדן הביעה מלוא נכונותה לביטול החלטת ההינת-
קות. שסי גבאי

דיון במשטרת ישראל על תהליכים
ומגמות במגזר הערבי

סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, דן ביומיים האחרונים עם אנשי
קהילית המודיעין וגורמים בכירים בשירות הבטחון הכללי לרבות ראש השב"כ
ויועץ ראש הממשלה למלחמה בטרור על תהליכים ומגמות במגזר הערבי. כן
נדונו אפשרויות הטיפול בהתמודדות עם הבעיות. הדיונים התקיימו במסגרת שני
ימי עיון שאורגנו למפקדי משטרה ביחידות שונות ברחבי הארץ וחניכי הקורס
לפיקוד ומטה של המשטרה על ידי מפקד המכללה לקצינים תת ניצב ישראל סדן.
� כאשר בראש סדר היום עמדה השפעת האינתיפאדה על ערביי ישראל. המשתת
פיס סיפרו כי ההרצאות שניתנו והדיונים שנערכו היו מאלפים ומעניינים ועשויים
לסייע בחשיבת המשםרה ובפתרון הלק מבעיותיה בעתיד. יוסי לוי

בריה"מ: נכונות לביטול אמברגו
הנשק על אירן

ברית המועצות הביעה לאחרונה נכונות להסיר את אמברגו הנשק שהטילהעל
אירן. בינתיים, מספר עיסקאות כבר נדונו, באישור בריה"מ, עם כמה מדינות
במזרח אירופה, אך עתה אין יודעים אם יצאו לפועל בשל האירועים הסוערים
במדינות אלה. מומחים אומרים, כי אם אכן תחדש בריה"מ, בעצמה או באמצעות
מדינות אחרות, את אספקת הנשק לאירן יהיה בכר משום פריצה משמעותית של
המצור בו היתה נתונה אירן מאז החלה במלהמתה עם עיראק. ההסכמה הרוסית
למכירת הנשק לאירן באה לידי ביטוי ראשוני באישור שנתנה בריה"מ לכמה
מדינות במזרה אירופה. המומחים אומרים, כי נראה עתה שגם בריה"מ עצמה
מוכנה למכור גשק ואמצעי לחימה לאירן וכי החלו כבר מגעים מעשיים בכיוון זה.
עמנואל רוזן



אחד החיילים אמר לה: "איזו מין אם היית? אם שהרגה את אמהותינו" ? בני הזוג סירבו לשתף פעולה עם
בית הדין הצבאי; "אתם יכולים לירות בנו אם זח רצונכם, אר אין אנו מכירים בכם", אמר צ'אושסקו

נציאם הגדיל:
ניקולאי

צ'אישסקו ננדק
�ידי וופא זמן על

קצר לפני
הזצאתו להורג.
נציאס הקטן

נראית אלט:
צ'אושסקו נפי
שצולמה דקות

ספורזתלפני
ומצאתה לומוג

בפני כיתת יזוים.
תצלומים: א.פ.

מאת סוכנויות הידיעות
ניקולאי צ'אושסקו ורעייתו אלנה הוצאו
� להורג יחדיו בירי כיתת יורים, לאחר שאל
נה הביעה משאלח למות יחד. הם לא ביקשו

רחמיש.
הטלוויזיה הרומנית הקרינה אתמול
תמוגות המראות את גופותיהמ של בני
הזוג צ'אושסקו - כיממה לאחר ההודעה
הרישמית על ההוצאה להורג. על המרקע
גראו שתי גוויות, כשהן מוטלות ליד קיר

לבגים זרוע פגיעות כדורים.
המצלמה התמקדה בפגיו של הרודן
המת, והראתה דם קולח מפצע בגולגלתו.
לא שודרו תמונות המראות את פניה של
אלנה לאהד מותה, אך הקריין מסר שגם

היא הוצאה להורג.
סגן מיכאי לופוי, הבר בחזית להצלה
לאומית, סיפר אתמול, שהזוג הוצא להורג
�פי שעון רומ- שלשום בשעה 4 אחה"צ על
ניה, על ידי כיתת יורים בת שלושה אנ-
שים, בתום משפט שנמשך שעתיים בפני

�דין צבאי. בית
לופוי סיפר, שכאשר צעדו בני הזוג
בדרכם אל המוות אמרה אלנה: "הייתי לכם
כמו אם", ואחד מן החיילים ענה לה: "איזו
מין אם היית? אם שהרגה את אמהותינו".
אלנה הוסיפה עוד: "אנו רוצים למות ביחד,

ואיננו מבקשים רחמים".
המשפט וההוצאה להורג נערכו במיתקן
צבאי סודי, שמקומו המדוייק לא נמסר,
מחשש מעשי חבלה מצידם של אהרוני אנ-

שי הסקוריססה - נאמניו של צ'אושסקו.
שידור ההוצאה להורג סתם את הגולל
� �הבהי על משטרו של הרודן, ופיזר את אי
רות ששררה מאז ההודעה שלשום בערב על

ההוצאה להורג.
� בני הזוג סירבו לשתף פעולה עם בית
הדין הצבאי, וטענו שאין בסמכותו לשפוט
�ידי הפרלמנט, אותם. הם דרשו להישפט על
�הדין הצבאי הם אזרחים וטענו שחברי בית
מן השורה. 'אתם יכולים לירות בנו, אם זה
רצונכם, אך אין אנו מכירים בכם כביתי
משפט", אמר ניקולאי צ'אושסקו בשעותיו
האחרונות. לבני הזוג הוצעה הגנה משפ-

טית, אך הם סירבו לקבלה.
צ'אושסקו דחה על הסף את ההאשמות
בדבר אחריותו למות 60,000 אזרחים רומ-
נים, ואף כפר באשמת מעילה במיליארד

דולרים מקופת המדינה.
זהותם של השופטים ושל כל שאר האנ-
שים שהיו מעורבים במשפט ובהוצאה להו-
רג תישמר בסוד כדי להגן עליהם מנקמת

אנשי הסקוריטטה.
לופוי סיפר שכאשר התבקשו החיילים
התנדבו כולם", להתנדב לכיתת היורים, "

ובמש של דבר גבחת השלושה בהגרלה.
בזמן השידור ההיסטורי עמדו החיים
� מלכת ברהבי רומניה. בגקורת המעבר סטא
� �יוגוסל �מוראביטה, על גבול רומניה מורה
וויה, עזבו כל שומרי הגבול את משמרתם

ומיהרו לצפות בשידור ההוצאה להורג.
הם הגגו כילדים סכיב המכשיר, לאחר
שבילו את כל הלילה בציפיה להוכחה בד-

בר קיצו של הרודן.
כשנראה צ'אושסקו מחייך לעצמו לאחר
�הרין, צעק אחד השומרים: השמעת גזר

"דרקולה!"
בתום השידור הושמע ההמנון הרומני,
והשומרים קמו על רגליהם ודמעות בעיני-

הם.

"איננו מבקשים רחמים"
אמרח אלנח בדרכח למוות

שידות מעריב
פיטר דומאז, דאש ממשלתה הזמני
של רומניה, הוא בגו של הגנרל היהודי
ולסר רומאן, שנלחם בבריגרה הבינל-
אומית בספרד, כך נמסר אמש מחוגי

עולי רומניה בישראל.
ולסר רומאן לחם במלחמת ספרר
�30 ככריגדה הבינלאומית, בשנות ה
יחד עם קבוצה גדולה של רומנים,

בכללם אנשים שהיו באחרונה בממש-
� ו לת צ'אושסקו. ולטר רומאן הועלה לא
חד מס לדרגת גנרל בצבא הרומני, ובי ן
אחרית ימיו היה מרצה באקדמיה ו

הצבאית של רומגיה.
בגו פיטר לא התבלט בחייט הפולי-
� טיים ברומניה עד אשר המהפכה העל
תה אותו. בין 39 אנשי הוועד המהפכני
אשר מתוכו הוקמה הממשלה, ישנם

שלושה יהודים.

בנו של גנרל יהודי
הוא רה"מ החדש

החיים בבוקרשט עדיין לא שבו
למסלולם, ואולם בחנויות המכולת וב-
חנויות הירקות ניכר כבר שיפור. בח-
נות לגבינות, שנכנסתי אליה בפיאצה
אוגירי, שבמרכז בוקרשט, מכרו גביגת
מרדוף, עשויה מחלב עזים, במשקל,
במחיר של 44 ליי לק"ג, מחיר סביר
בחחלט. גם בחנות הגקגיקים הסמוכה
�40 ליי מכרו נקניק חזיר במחיר של כ
לק"ג. הוא היה בשפע, כמו הסרדינים

והבשר הקפוא, שהיה מיועד עד כה
לייצוא.

� בבולבארדו גיקולאי בלצ'סקו גכגס
תי לחנות ירקות. מצאתי שם בצל יבש
ובצל ירוק בשפע, שורשים למרק, פט-
ריות יער טריות וירק מסוגים שונים.
גם פירות היו. הקוגים היו מרוצים ולא
השתרכו תורים. מזמן לא היו רגילים

"לשפע שכזה" של מוצרים.
�יוסןז, בוקרשט אבינועם בד

בבוקרשט: מוצרי
המזון חזרו למדפים

^% המדכז של המדי1ה=̂.

ההצגה הטובה ביותר בעיר בוקרשט היום היא,
ללא ספק, הטלוויזיה הרומנית. העם הרומני עושה

עכשיו דינמיקה קבוצתית בטלוויזיה.
הטלוויזיה החופשית, החדשה. במשך הבוקר
נקראו תושבי בוקרשט ברמקולים, שהותקנו בתח-
נות הרכבת התחתית, וברמקולים ניידים שהותקנו
במכוגיות, לצאת להפגנות המוניות בכיכר המרכ-

זית של העיר.
קריאות דומות, כמו מתואמות, היו גם בערי
שדה. התופעה הזו עוררה השש של ממש בקרב
ההגהגה, חשש מפרובוקציות של גורמים המזוהים
כתומכי צ'אושסקו. הם הזהירו מדי כמה דקות בט-
לוויזיה, שהם אינם עומרים מאחורי הכינוסים הא-
לה ושהצבא ממשיך לתמוך במהפכה, בניגוד
להודעות המתגגדים. בסופו של דבר, הוזמנו מא-
�שיח רגני ההפגנות לאולפן הטלוויזיה וניהלו דו
חופשי, שכמותו איננו רואים גם ערב הבחירות

אצלנו בארץ. רק אז נרגעו הרוהות והוסכם להמנע
מהפגגות המוגיות בתקופה רגישה זו.

בתקופתו של צ'אושסקו שידרה הטלוויזיה רק
שעתיים ביום, ומרבית הזמן הוקדש לתמונותיהם
של בגי הזוג, בביקורים שונים ברהבי הארץ. עתה,
מן השעות המוקדמות של הבוקר, מתקיים על המ-
סך הקטן מרתון של שיהות, דיוגים, קריאות עי-

דור והופעות של גורמים שוגים ומשוגים.
המש מפלגות הודיעו אתמול בטלוויזיה על
�לאומית של כוונתן להתארגן: המפלגה הגוצרית
� האיכרים, המפלגה הדמוקרטית, המפלגה הסוצי
� �דמוקרטית והמפלגה הלאומית ליברלית. הח אל
מישית היא המשוגה שביגיהן. זוהי מפלגת הצוע-
נים, שהודיעה כי תיאבק על זכויותיהם האתניות

בארץ זו.
ברחובות בוקרשט משתוללת אנרכיה של חו-
פש. בין הטגקים שבפיאצה רגאלה, מול ארמון
�שיח המלוכה, מקיימים גציגי המשטר החדש דו
מתמיד עם קבוצות מפגינים, שמתחלפות בכל
כמה שעות. הויכוחים הם קשים ואולם כל הצדדים

משתדלים לקיים אותם ללא אלימות.
סופה של כל הפגנה כזו, בדרך כלל, הוא בבנ-
יין הטלוויזיה, שם נענות דרישות המארגנים

להשמיע את דבריהם למדינה כולה.

אותו חופש מאפיין את העתונות הרומנית. כל
יום נולדים פרסומים חדשים, הנוספים לארבעת
היומונים שהופיעו ער לפרוץ המהפכה. גם אלה

שינו אלת שמותיהם.
מלבד סקנטיאה סוםורולוי, רומניה ליברה,
דינדטו ליבר ואדוורול, קיבלתי אתמול ברחוב
עתונים שאיש לא שמע עד כה עליהם, כמו דנ?
שטריה(התחיה). זהו בטאון של המפלגה הנוצרית
לאומית של האיכרים. יש בו מאמרים רבים, המע-
לים על נס את האמונה, ויש תפילות לרגל חג
� המולד. גם רשות השידור הרומנית פירסמה את
מול עתון משלה ואילו אחרים מופיעים בכל מחוז

ובכל עיר.

� אתמול הופיעה בטלוויזיה דוינה קורניה, די
� סידנדסית מן העיר קלוז', שהיתה במעקב בתקופ
תו של צ'אושסקו. בהופעה היתה השתפכות של
התרגשות, של פניה לאומה, קריאה ללמוד את
החופש, את הדמוקרטיה ולהחזיר את הכבוד עצמי.
ראש הממשלה דומיטיריו מאזיליו, שעברו
עליו ימים קשים בתקופתו של צ'אושסקו, אמר:
בל נשפיל את עצמנו בהשפלתם של הפושעים "
האלה. לא לשנוא ולא להחזיר לנבלות באותה

מטבע", אמר.

הטלוויזיה הרומניה העלובה הפכה
לפתע ל"הצגה הכי טובה בעיר"



חיילים מנסים למנוע מעשי
לינץ' באנשי הסקוריטטה

(רומניה חופ- "רומניה אשסה ליברה"
שית) הכריזה בהתלהבות מגדה יאנקו, סטר
דנטית מבוקרשט, ועטפה עתונאי זר בדגל
�ד החור ממנו נק- רומני כשראשו מבצבץ ה

רע סמלו של ניקולאי ציאושסקו.
"אני רוצה שתשמור את זה כמזכרת של
חחופש החדש שלנו", אמרר" כשהיא מניפה
את זרועותיה לאות נצחץ. מגדה היתה את-
מול אחת מאלפי חאזרחים שהפכו לשומרים

בנקודות ביקורת ברחבי בוקרשט.
נקודות חשמירח מיועדות להבטיח שאנ-
שי הסקוריטטה, קלגסיו של ניקולאי

צ'אושסקו, לא יפגעו בתושבים.
"אנו המיליציה של העם, האופוזיציה
לסקוריטסה של צ'אושסקו", אמר חינה בן

�12, אחד מעשרות צעירימ העורכיס עתה ה
חיפושים על אנשים ומכוניות בכיכר האר

ניברסיטה של בוקרשט.
� נרחבי העיר נשמעות צעקות כגון "נצ
חון' ר"דראקולה מת". תושנים רמסו אחד
את השני בנטימ להגיע למשאיות הנוסעות
נרחונות ומחלקות חינם עתונים חדשים

שחחלו להופיע עם מרוץ חמחסכוז.
ברחבי העיר מצביעים חסימנים על חד
דת חחיים למסלולם. חייל אחד הניח את
נישקו ואחז במטאטא כדי לנקות את תרמי-

לי הכדורים ושברי חזכוכית מחרחוב.
המיליציות העממיות מנסות גם לשמור
על מידה של סדר ציבורי עם קריסת מנגנד
ני המשטרה הישנים. צעירים, אפילו ילדים,

מסתוננים ברחובבות ועוצרים חשודים
נניזה.

חיילי הצנא מנסים לעתים גם להגן על
אנשי סקוריטסה נכנעים, כדי למנוע מעשי -

לינץ'.
תושביט, שאהםתם לצבא אינה יודעת
גבולות לאחר שהיפנה את תותחי הסגקים
שלו נגד צ'אושסקו ברגע הקריטי של המ-

הפכה, קישטו טנקים בזרי פרחים.
יזה אביב רומני אמיתי', אמר ניקו מיגה
בשמהה גלויה כשהוא עומד בנקודת הביקו-
רת בכיכר הרפובליקה, אחד מזירות הקרב
העקריות שהיו בימים האחרוגים. את תוצ-
אות הקרבות אפשר לראות בבירור. רוב
הבניגים מסביב לכיכר גיזקו קשות, והספ

ריה של האוניברסיטה נשרפה כליל.
'זה היה פעם ארמון מלכותי, אמר מינה
בהצביעו על הבנץ הנקוב כדורים ששימש
את מרכז המפלגה הקומוניסטית. "זה היה
פעם, אולם הוא לא יחזור לשימושו הקודם.

לעולם."

בטימישוארה חוששים
מנקמת הסקוריטטה

מוסקווה בון ואפילו אלבניה הכירו אתמול בשלטון החרש

בעיר טימישוארה בה החלה המהפכה
גגד גיקולאי צ'אושסקו, הוששים עתה
שאנשי הסקוריטטה ינקמו את הוצאתו
לחורג של חמדן. כר דיווחו אתמול
כתבים מערביים שביקרו בעיר. למרות
שבעיר שרר אתמול שקט יחסי, עדיין
סבורים שלטונות המהפיכה, כי לא כל

אנשי שחתי הבסחון ברחו או נתפסו.
יעד שלא ראינו במו עינינו את הצי-
לומים של צ'אושסקו המת לא יכולנו
להאמין לכל הסיפורים על הוצאתו
להורגי, אמרו אתמול תושבים בעיר זו

הסמוכה לגבול ההונגרי.

משהוקרגו הצילומים, פרץ גל של
אהבה כלפי הצבא הרומגי, שתפס את
הצורר ושם קץ לחייו. אזרחים, שבמשך
� כל ימי הקרבות דאגו להאכיל את הח
יילים, באו אתמול עם זרי פרהים. הם

קישטו בהם את קגי תותהי הטגקים.
במקביל גדלה גם השנאה כלפי
מרצחי הסקוריטטה. גם אתמול גתגלו
� שוב קברים בלתי מסומנים, ובאחד ממ
רמי העינויים גתגלתד. גופתו של גבר.
� החוקרים דאגו להשחית את פניו בכי
מיקלים עד כי לא ניתן לזהותו. עד
היום ישנם תושבים בטימישווארה המ-
חפשים מזה ימים את יקיריהם שנעלמו

בעת הקרבות.

£ קבר אחים
החשש הכבד הוא כי גם הם נרצחו
על ידי צבאו הפרסי של צ'אושסקו ונ-
קברו אחר כך בקבר אחים בלתי מסומן

כדי להעלים את הרצח.
מוסקווה, בון ואפילו אלבניה הכירו
אתמול ככר בשלטון החדש בבוקרשט.
ממשלת טיראנה הודיעה, כי "העם
הרומני רשאי להחליט בעצמו על גור-
לו". בון הביעה "הבנה" ואילו מוסקווה
הצהירה, כי "צורת השלטון ברומניה

הוא ענין פנימי של הרומנים".

הורים שכולים מפזרים
לחם ויין על הגופות

הלוויה המונית התקיימה אתמול
בבית קברות במרכז בוקרשט. בשעות
הבוקר המוקדמות נראו בעיר משאיות
עם ארונות קבורה ריקים שהועברו לב-

תי חחולים בעיר.
� 300 קברים ניכרו מבעוד יום. למ
קום הביאו ההורים חשכולים לחם ויין
� ופיזרו על הגופות ההשופות רגבי אד
מה. אחת האמהות הבשה כובע צמר
� , שנדרס למוות במ לראש בנה, בן 14

הפכה.
, ממנהיגי הס- צעירח אחרת, בת 19
טודנטים, הובאה לקבורח באותו סקס
:ים ליוו אותה, בשלטים והבריה הר
שמותה לא היה לשווא. בוקרשט שרויה
עדיין באבל כבד. ההריסות הם מעבר
לכל מה שאיש היה יכול לתאר. אזורים

שונים בעיר הרוסים לגמרי ורק האיזור
� החדש, אותו הקים צ'אושסקו, ובו אד
מץ ענק, רחב ידיים, שרק הדירה הפר-
טית שאליה התכוון לעבור, התופסת

המש קומות, לא גפגע.
למרות שחילופי הירי וקרבות הרחוב
כמעט שככו, גמשכות היריות ואתמול
נורה למוות אחד מאגשי המשטרה
ההשאית, שנלכד בדיאצה רומנה, במע-
� לה בולבארדו מאגרו. האיש נורה ברק

תו, וגפל.
גם במקומות אהרים בעיר, גמשך
המצוד אחרי אחרוגים המתגגדים, אך
נראה שלמרות חוסר הבטהון העצמי
של השלטון, הוא הולך ומתגבר אחרי
קיני הנאמגים של משפחת צ'אושסקו,
�קר שיצרח שלסץ מזן חהש - מלוכני

�פאודלי. מוניסטי
ברחובות בוקרשט ממשיכים הורים
שכולים להדליק נרות במקומות שבהם
נפלו יקיריהם, וכעת, כשהחל לרדת
שלג, הם עומדים שם בקור ומסרבים
להאמין כי הם הם ששילמו את מחיר

החופש.

אזורי מנדרין

חברת אזורים מצטערת להודיע
על ביטול אירוע החנוכה

ב"אזורי מנדרין"
שתוכנן למחר, יום ה/ 28.12.89,

עקב מותו הטראגי
� של חברנו לעבודה, סמנכ''ל כלל 

עו"ד יעקב שריג ז"ל.

אזורים

מהפכנים היכו
שגריר אש"ף

ברומניה
מאת שמעיה קידר

ושפי גבאי
מקורות צבאיים בטימישווארה
מסרו, כי במצוד אהר נאמני הנשיא
לשעבר צ'אושסקו נלכד גם "איש
קומנדו" לובי. המקורות מסרו, כי
ברשות הלובי היתה מכונת ידיה
מתוחכמת וכי הוא נמצא עתח בוד
קירה. בימים חאחרונים דווח על
� מחבלים לוביים ופלשתינים בשו
רות המשטרח החשאית, וכי הם
נימנים עם אחרוני הצלפים שעודם
יורים ממקומות מסתור. דובר צבאי
בטימישווארה אמר, כי יש לצפות,
בעקבות הוצאתו להורג של
צ'אושסקו, שאהרוגי הצלפים יסגי-
רו עצמם לידי השלטון החדש
� בעיר. החבר הוסיף, כי רבים מאנ
� שי המשטרה החשאית הסגירו עצ

מם בימים האחרונים.
שגריר אש"ף בבוקרשט, פואד
ביטאר, אושפז בבית חולים לאהר
שהוכה, כנראה בידי תומכי המהפ'
כה ברומגיה. אש"ף הגיש אמש מח-
אה חריפה לשגריר רומניה בתוניס,
והגדיר את המעשים חמבוצעים
נגד הפלשתינים ברומניה כבלתי
אהראים. ראש אש"ף יאסר ערפאת
הזעיק אתמול ללשכתו בבגדר את
כל שגרירי מזרח אירופה בבירה
העיראקית ומהה בפניהם על הפגי'
עות המונדחת בפיו כ"קשות" בפי
� לשתינים ברחבי רומניה ובעלבו
נות שסופנים באחרונח פלשתינים
בשאר המדינות. ערפאת גילה כי
ברומניה מתנהל מסע •עליהום•
נגד הפלשתינים. הם גם ספגו
מכות, לא רק בבוקרשט אלא בע�
ריס אחרות ברומניה. הוא טען כי
� מדובר במזימה לערב את הפלשתי

נים באירועים של רומניה.

שכירי חרב ערבים
מקורות רומניים שונים מדגישים כי עריץ קיים חשד ששכיח
ההרב שהגנו על צ'אושסקו חם ממוצא ערבי ובבית חחולים
אורג'נצה, שבו ביקרתי אתמול, טעגו כמה מן הרופאים, כי חלק
מהם הגיעו תחת השפעה של סמים להדר מיון. במהלר השיחות
עמם, טעגו הרופאים, הם מלמלו בערבית, ואולם אחרי שטופלו ואגי
ניסיתי לשוחח עמם, טענו אותם אנשים בתוקף, כי חם רומנים. אחר
מהם, שהציג את עצמו בשם גיאורגי ג'ורג'סקו, נראח אמנם בעל
חזות לא רומנית, ואולם הוא התעקש שזה שמו האמיתי. הוא הוחזק
במיטה כשהוא כבול בידיו וברגליו כפיסות בר וסיפר כי אינו זוכר
כיצר הגיע לשם. אירגון הסטורגטים הערביים בבוקרשט פירסם
אתמול הודעה שאנשיו מתנדבים לסייע בבתי הולים לנפגעים והם

תומכים בדמוקראטיזציה של רומניה.
אבינועם בר יוסף, בוקרשט

הודח שגריר אירן ברומניה
� משח החוץ האיראגי הודיע אתמול על הדהת שגריר אירן כבו
קרשט מוחמר ג'אוהרי משום שנתן תמוגה חיובית מאוד על מעמדו

של הנשיא צ'אושסקו ערב הזמנתו הרשמית לטהרן.
גם בעת ביקורו של צ'אושסקו באירן בעיצומה של ההתקוממות
העממית בחמגיה המשיר השגחר להרגיע את סהח כי הגשיא הוא

די חזק ואהוב.
משרד החוץ טען כי התוצאה היתה שאירן נמצאת עתה במצב
�ידי מבד ביותר עם ההנהגה הרומגית החדשה• איח גם מואשמת על
הנהגה זו שצ'אושסקו הפקיד בבנקים איראגים כמויות גדולות של

זהב ומטבע זר.
עתוניה הרשמיים של טהרן ממשיכים לתקוף את ממשלת אירן
ונשיאה על האירוה החם שהעניקו לצ'אושסקו בעוד שאלפים רבים
נטבחו על�ידי הסקוריטסה כרחובות רומניה. שפי גבאי
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טיסת חיל חאוויר תצא מחר
להביא סיוע ישראלי לרומניה
במטוס יהיו 8 טונות תרופות ושני רופאים § שר החוץ ארנס: הסיוע נשלח לשם לבקשת הממשלה הזמנית

מאת שרה פרידמן, ראובן בןיצבי
ורוני סופר

מחר בבוקר תצא ככל הנראה טיסת חיל
האוויר הראשונה להושטת הסיוע הישראלי
לעם הרומני. במטוס יהיו כשמונה טונות
תחפות ושני רופאים ישראלים. שר החוץ
משה ארגס גילה אמש שהסיוע נשלח לבק-
שת הממשלה הזמנית ברומניה, שמשרד
החוץ שלה מקיים מגע שוסף עם שגחרות

ישראל בבוקרשט.
בפגישה עם עתונאים, לפני הרצץה
�גוריון בבאר שבע, דחה באוניברסיטת בן
שר ההוץ את הטענה כי ישראל היססה בוד
צהרת עמדתה כלפי המצב החדש בחמניד"
ארנס אמר, שישראל היתה הראשונה שהכי'
עה דאגה ממהומות הדמים ברומניה, וביש

ראשון הביעה את תמיכתה החחמשמעית
במהפכה העממית להקמת משטר דמוקרטי.
עם זאת הסביר שר החוץ, שישראל גדח
שה שלא לההפז בתגובותיה, מחמת חששה
לגורל הקהילה היהודית ולנתיב תעבורת
העולים מברית המועצות. הוא הביע תקור
� תו, שהשינוי ברומניה יביא לשיפור אפש

רות עליית היהודים משם.
הוועדה לסיוע לנפגעי הקרבות ברומניה
קראה אתמול לתושבי ישראל לתחם כסף

לקניית תרופות עיור רפואי. יו"ר הוועדה
יצחק ארצי אמר אתמול במסיבת עתונאים
�אביב, כי רק בעזרת כסף שהוועד יגי- בתל

יס אפשר יהיה לסייע בקניית כל הדרוש.
הוא קרא לציבור לא לתרום תרופות או
בגחם אלא כסף. 'תחפות לא יתאימו, ובג-
דים אץ לנו בשלב זה דרר כיצד לשלוח.
הכסף יועבר על פי הנחיות שנקבעו על ידי
הוועדה הממלכתית לסיוע, ומרכז אותה

משח הבריאותי, אמר.
ארצי הוסיף, כי את הכסף יש להפקיד
בשני חשבונות, שנפתחו לצורר זה ויש
עליהם ביקורת ציבורית. מספח החשבונות
� הם 4196035 בבנק לאומי סניף 809, וחש

בון 103388 בבנק הפועלים סניף 750.
יו"ר התאחדות עולי רומניה, אוח אלי-
אב, אמר כי מיד עם נירמול המצב יסרקו

ראשי הקהילה ברומניה את כל הכפרים
והערים המרוחקים כדי לוודא את מצב הי-

הודים בהם.
הברת הספנות צים החליטה אתמול
להוביל ללא תשלום את ציוד הסיוע לרומ-
ניה. אניית המכולות טיליה תצא מחר לנ-
מל קונסטנצה שברומניה, בהפלגות הקבו-
עות שהחברה מקיימת מישראל לרומניה.
האניה תגיע לנמל הרומני כעבור ארבעה

ימים, ותוביל בעיקר ציוד כבר.
מקורות במשרד ההוץ אמרו אמש, שלא
מן הנמנע שכבר מחר יחודשו טיסות אל על
הסדירות לבוקרשט. עם זאת סייגו המקו-
רות את חידוש הטיסות, התלוי לדבריהם
במגעים המתקיימים בין משרד החוץ של
רומגיה לשגחרות ישראל בבוקרשט. אם
לא יחודשו טיסות אל על לרומגיה בתור
יומיים, תוביל צים מיטענים גוספים, ובהם

סיוע רפואי דחוף.
הסיוע הרפואי יתואם עם משרד הברי-
אות הישראלי ומגן דוד אחם. המועצה
הציבורית חמרכזית, שבאחריות התאחדות
עולי רומניה, תעסוק באריזתם הרישמית
של חבילות, שמיכות ובגדים. חברת אגד
והתאהדות עולי רומניה ידאגו להובלת הח-
בילות ללא תשלום בתור ישראל, וחברת

טאחם תטיס אותן לשם ללא תשלום.

רופאה מהיפה
מוכנה להעיד

על זוועות
המשטר
ברומניה
מאת אמיר גילת

"אני מוכנה לצאת מיד לרומניה
כדי 7 סייע לגפגעים וכדי להעיר
� אגשיו של במשפטים שייערכו גגו
� צ'אושסקו, אם השלטון החדש יח
ליט להעמידם לדין. יש לי חומר
� מפליל על מעשיהם הבלתי אגושי
ים מן התקופה שעבדתי בבית החד

לים בטימישוארה*.
דברים אלה אמרה אתמול דיר
מיכאלה יעקובוביץ, בת 32, שבאה
לארץ לפני שמונה חודשים. בעלה
וכתה, שאותמ ביקרה לאחרונה

בספטמבר, נותרו בטימישוארה.
היא סיפרה כי בשמונה שנות
עבודתה בבית החולים האזורי של
טימישוארה אספה, יחד עם רופאים
� אחרים, תמוגות של גופות המעי
רות כי חוכו למוות בידי אנשי
המשטר. הרופאים הצליחו לצלם
את הזוועות בתיחץ שאלה 'צילר
מים רפואיים', והסתירום בבתיהם.

'חחלטתי שצייד לשמור על
הדברים האלה, ואני מקווה שכאשר
אגיע לרומניה אוכל להוציא משם
את התמוגות האלה, כי אסור לע-
בוד בשתיקה על מה שקרה שם וצ-
ייר לחקור את הדברים האלה',
סיפרה דיר יעקוכוביץ. היא היתה
עדה, בין השאר, למראות זוועה של
אנשים שניסו לחצות את הגבול
� והוכו למוות בידי אנשי הסקוריט

טד-
מיכאלה הגיעה לישראל בחורש
אפריל, כדי לעמוד בבחינה של
משרד הבריאות ונקלטה בעבודה
כמכון הרגטגן של בית ההולים בני
ציוץ בהיפה. היא שכרה דירה וקנ-
תה כרטיס טיסה לרומניה לחודש
ינואר, המועד שבו היו אמורים בע-

לה ובתה הפעוטה להצטרף אליה.

השגריר בכה
לשמע שיר חופש
רומני בקול ישראל

מאת דורון מאירי
'פנססטיקו, פנטסטיקו', קרא
אתמול בקול ופרץ בבכי של הת-
רגשות שגריר רומגיה בישראל,
ד"ר יוליאן בטוליאנו, כאשר שודר
� שיר חופש בשפה הרומגית, במיב
צע קו פתוח בקול ישראל על המ-

הפכה ברומניה.
עשרות ישראלים, שביקשו לי-
צור קשר עם בני משפחותיהם
ברומניה, הציפו אתמול את אולפני
� קול ישראל בירושלים. אולם מסי
בות טכניות, ובגלל המצב הקשה
ברומניה, לא נוצר קשר של ממש

עם בוקרשט.
� פעם אחת הצליחו אנשי המחל
קה הרומנית ליצור קשר עם אשה
בעיר בראשוב, וזו סיפרה שהיא
ומשפחתה רעבות ללחם. בשידור
גוצר קשר גם עם שליח מעריב

�יוסף. בבוקרשט, אביגועם בר
אורחים אחחם בשידור היו ירד
התאחדות עולי רומניה אורי אלי-
�אביב אב, וחבר מועצת עיריית תל
יצחק ארצי, הפעיל בארגון למען

יהודי רומניה.

בקרבות השליטה על האזורים הסמוכים לאזור הבטהון בדרום לבנון בין שתי
התנועות השיעיות, אמל הפררסורית והיזבאללה הפרראיראנית, נהרגו 38 לוחמים
�150. היזבאללה גורשה לפני שנה מדרום לבנון משני הצדדים ונפצעו יותר מ
בקרבות דמים עם אמל, אולם הםתנגה חזרה לביצוע פיגועים חבלניים נגד ישראל.
תושבי העיירות והכפרים השיעים חזעיקו את אמל לפעול נגד חיזבאללה נוכח
התגובות הצבאיות הישראליות העזות. שסי גבאי

אמל נגד חיזבאללה: 38 הרוגים בלבנון

גורבאצ'וב ייצא לליטא למנוע הקמת
מפלגה קומוניסטית לאומית

�חיים מאת שאול בן
ונחום טרדאי

מיכאיל גורבאצ'וב ייצא בראש
משלחת של הוועד המרכזי של המפלגה
� הקומוניסטית לוילנה בירת ליטא, בנ
סיון אחרון לדבר על לב אותם חברי
צמרת המפלגה שהחליטו לחתנתק
�ארצית ולייסד מפלגה מהמפלגה הכל

קומוניסטית לאומית משלהם.

החשש הוא, כי לא רק שתי הרפוב-
� לאטביה ליקות הבלטיות האחרות 
ואסטוניה - אלא גם רפובליקות אחרות
ילכו כעקבות הליטאים. במקרה כזה
תתפרק למעשה ברית הרפובליקות
הסובייטיות, ועמן השלטון במרינה כו-

לה.
עשרת אלפים חברי מפלגח הפגינו
� אתמול ברחובות וילנה בתמיכו? בחחל

טת הניתוק.

6 סוהרי סמים שלקהו בני ערובה
נהרגו בהסתערות משטרת קולומביה

יחידות ממשטרת קולומביה הסתערו
על אגף בכלא לה םיקוטה שבדרום
� המדינה והרגו שישה סוחרי סמים, שי
חד עם חבריהם לאגף לקחו 18 בני ערו-

בה, בנסיון להמלס מהמאסר.
חמישה מבני הערובה נפצעו בפעו-
לת החילוץ שבוצעה שלשום. כל בני
הערובה - בהם גם שני ילדים - שוחר-

רו, והשקט הושב על כנו.
בשעת הביקור בכלא ביום ראשון,
הסתערו האסירים על הסוהרים והכניעו
אותם. אך בעודם מחליפים את בגדיהם
בבגדי הסוהרים, גילתה הנהלת הכלא
את המתרחש, וחסמה את כל היציאות.

האסירים לקחו בני הערובה מקרב
האורחים שהגיעו לביקור.

במשך יומיים, שבהם התנהל משא
ומתן בין הנהלת הכלא לבין האסירים,
הושמעו מספר תביעות. האסירים תבעו,
יליו בארקו, שגשיא קולומביה, וירג'
ישים קץ להסגרת סוחרי סמים לארה"ב.
עד כה הסגירה קולומביה לארה"ב 11
סוחרי סמים, כרי שיועמדו למשפט הר-
� חק מאימת קרטלי הסמים הקולומביי
נים. האסירים דרשו לפגוש את שר
המפטים, רוברטו סאלאזר ופקידים בכי-
רים אחרים. הם ביקשו להעבירם לכלא
אחר. א.ם.

כנס היסטוריונים יהודים בבריה"מ:
המנעות מפרקים אפלים

מאת אריה בנדר
שליח מעריב למוסקווה

� במוסקווה נפתח אתמול כנס רא
שון מסוגו של היסטוריונים יהוחם
העוסק בתולדות יהדות ברית
המועצות. הכנס מאורגן על ירי
� החברה ההיסטורית היהודית במוס
קווה, שזכתה באחרונה להכרה רש-
מית מהחברה הסוציולוגית ההיס-
טורית הרוסית, שליד האקדמיה

הרוסית למדעים.
בכנס המתקיים באולם תיאטרון
שלום במרכז מוסקווה, משתתפים
�120 היסטוריונים מברית המוע- כ
צות ומספר אורחים מהו"ל, ביניהם
פרופ' זאב כץ, מהאוניברסיטה
העברית בירושלים, מומחה לתול-

דות יהדות כרית המועצות.
ביום הדיונים הראשון הוצגו בפ-
� ני המשתתפים מספר מחקרים שנ

ערכו על ידי היסטוריונים יהודים
בבריהימ. ההיסטוריון המוסקוואי
איגוד קרופניק, ציין שער לפני
כשגתים אסרו השלטוגות על חוקרי
היסטוריה לחשתמש במוגח עם יהו-
�פי הגירסה הרשמית די, משום שעל
אז, היהודים היו אוסף של קבוצות
אתגיות. שלטוגות ליטא הסכימו

'� להשיב את האוצרות היהודים שבי
דיהם לידי הקהילה היהודית לצורך
הקמת מוזיאון. קנציטיקס מנהל
מאבק להחזיר את כל אוצרות הרוח
והתרבות שאיתר לידי בעליהם

היהודיים.
משתתפים מישראל ציינו כי כי-
נוס ההיסטוריונים היהודי נמנע
מלהתיהס לפרקים השחורים בתול-
�המועצות, כמו דות יהדות ברית
רדיפות סטאלין, משפט הרופאים,
ורצח הסופרים היהודיים. הכינוס

יינעל מחר.

פגישה מוגשת הזתה אמש בהפסקה בקונצרט של הפילהרמונית בהיכל התרמת נתליאנינ, נץ הפטנחוץ יליד דזמניה דאדו ליפו לרחל
אקומן. הם נפגשו לואשתה לפני נ4 שנה, כשהיא היתה שכנת המשפחה בעיו גאלא'ן. וחל אקומן נכחה בלידתו של ואדו, והחזיקה
אותו נזהעזחיה מיד לאחו צאתו לאוויו העולם. הקשו ניניהם התחדש השמע, כשמן הפילהומזנית התקשוו להתאחדזת עזלי

ממניה, שנה היא עונדת, והודיעו על הוסיטל שהאמן יעוור לעזות העם הוומני, מחותייס אחה''צ נהינל התומת. צילם נאור רהב

̂ן ̂י ^
£ *�/. .ל�*- י

נפטר המחזאי והסופר םמואל בקט
מאת חיים נגיד

הסופר והמהזאי האירי, סמואל בקט, מת ביום
שישי בפריס בגיל 83 ונקבר ביום שלישי בבוקר,

כך מסר המו"ל שלו ז'רום ליגדום.
בקט, יליד אירלנד, זכה בפרס גובל לספרות
בשנת 1969. הוא התפרסם בראשית שנות החמי-
שים, בםהזהו מחכים לגודו, שנכתב בצרפתית.
, אך �938ז הוא קבע את מקום מגוריו בצרפת ב
�אמחקגית חיח חלק מן הגולה הספרותית האנגלו
של פריס כבר בשגות העשרים. אותה תקופה שי-
� מש כמזכירו של הסופר הגורע ג'יימס ג'ויים. במ

לחמת העולם השניה היה זמן מה חבר במחתרת
שלחמה בנאצים - ה"רזיסטאנס'.

בקט נקבר בבית הקברות מונפרנס בטקס
� מצומצם ביותר. הוא נפס3 ביום שישי אחר הצה
ריים בבית חולים פריסאי לאחר החמרת בעיות
בדרכי הנשימה. אכל סיבת המוות העיקרית היא
גילו המבוגר, כפי שמסר המו"ל שלו. •החשאיות
שסבבה את מהלתו, קבורתו ומותו של בקט היא
בדיוק הדבר שהיה רוצה,' אמרה אירן לינדון,
הנושאת בתפקיד בכיר בהוצאת הספרים שפרסמה
את ספריו של בקט. (ראה כתבה בפנאי, הלק ד

(.1 עמ'

� בעוד כוחות צבא ארצות הברית מכת
רים את שגרירות הוותיקן בפנמה סיטי,
דרשה אתמול ושיגגסון מהוותיקן להסגיר
� לידה את גנרל מנואל גורייגה שמצא מיק
� לט בבית השגרירות. חבר הבית הלבן, מר
לץ פיצווטר, מסר כי מימשל בוש אמר לוו-
תיקן "במילים תקיפות' כי הוא רוצה לקבל
לידיו את שליטה המודח של פגמה ולהביאו

לארצות הבחת למשפט על סחר בסמים.
� מפקד הפיקוד הדרומי של הצבא האמ
ריקגי, גגרל מקסוול סורמן, בא אתמול

לשגרירות לפגישה עם גציגו של האפיפי-
ור, סכסטיאן לאבואה. השגריר יצא אל
הגנרל שלוש פעמים כמשך שלוש שעות,
כשבין פגישה לפגישה ממתין לו מפקד

הכח האמריקגי במכוגיתו.
מקורות ברומא מסרו כי הוותיקן יהיה
מוכן להעביר את נורייגה לארץ שלישית,
אולם שללו אפשרות של הסגרתו לארצות
הברית. ספרד, אהת מהמדיגות שהוזכרו
כמקומות מיקלס אפשריים לגורייגה, כבר
הודיעה כי לא תרשה לגגרל להיכגס לתחר

מה. אולם קובה אמרה כי תעניק לו מחסה.
בעוד חיילי כח הפלישה ממשיכים בחי-
סול כיסי ההתנגדות האחרונים של תומכי
גורייגה, החלו החיים לחזור אט אט למסלו-
לם לאחר שהלהימה זרעה הרס רב בעיר
הבירה. השלטוגות החלו בפיגוי ערמות
אשפה, ומהסומים שהוקמו כדי למגוע מע-
שי ביזה החלו להעלם. מרבית החגויות
� בעיר, רבות מהן בבעלות יהודית, נבזזו לא
הר שהפלישה פיזרה למעשה את כח המש-
טרה. א.פ

הבית הלבן לוותיקן:
רוצים את נורייגה
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המחבל איים על הנהג בגרזן
וחברו הצית את האוטובוס

האירוע היה בכפר זלפה סמור לצומת מגידו § הנוסעים והמחבלים נחלצו בלי פגע

מאת מאיר הראובני
מספר מחבלים בפנים גלויות השתלטו אתמול כבוקר על
אוטובוס אגד בקו 16, שהסיע פועלים מג'נין וכפרי האיזור
לעבודה בחיפה. סמור לצומת מגידו הורו לנהג לסטות לכביש
המוליד לכפר זלפה שליד קבוץ גבעת עוז. שם לעיני כי50

הגוסעים, שפכו חומר דליק על המושבים והציתו אותם.
הנוסעים וחמחבלים הצליחו לברוח בלא פגע ולתפוש מחי
סה, נעור האוטובוס נשרף כליל. הנהג, תושב הכפר יפיע
שליד נצרת, בן 47, אב לחמישה ילדים, נשאר אחרון באוטר

בוס ונטשו רק כאשר חש שהאש אוחזת בשערותיו.
חנהג סיפר, כי לאחר שאסף נוסעים בג'נץ ונכנס לתחום
הקו הירוק, התנפל עליו צעיר שהחזיק בידו גרזן. המחבל דרש
ממנו באיומים, לפנות שמאלה, אל הכפר זלפה, לא רחוק

מצומת מגידו.
לדברי הנהג, השתררה באוטובוס בהלה וכאשר עצר לצד
הדוד, בתור הכפר, התחילו הנוסעים כולם לרדת מהאוטובוס.
המחבל בעל הגרזן ביקש ממחבל אחר שהיה איתו בתור האר
טובוס, לשפוד דלק על מושבי האוטובוס וזה אכן ביצע את

הבקשה. בתום ההצתה געלמו המחבלים מן המקום.
בהיוודע הפרסים הראשוגים על הארוע הגיעו למקום כר
חות גדולים של משטרה ומגיב, בפיקודו של מפקד מרחב

העמקים, נצ"מ דני טביב.
�20 צעירים, תושבי נערכו סחקות מקיפות בשטח. יותר מ
הכפרים הסמוכים, שהיו באיזור בשעת הארוע, עוכבו לחקירה
ליד מקום הארוע. כולם, בלא יוצא מן הכלל, טענו, כי לא

נימנו על נוסעי האוטובוס ואץ להם שום קשר לארוע.
קציו הבטחון של אגד בצפון סיפר על ארוע

זהה לחלוטין, שארע באותו אזור ביש ר לפני 10 ימים. •אוטר
�חארתייה ועלו עליו 12 בום של אגד, נעצר ליד הכפר סילת א
� �פנים והו נוסעים. בעת הגסיעה לכיוון ג'נץ קמו מספר רעולי
ח לנהג לסטות לכיוון הכפר אל ימון, לרגלי הגלבוע. באיום
גחן הורו לנהג לפתוח את הדלתות ולצאת עם הנוסעים החו-

צה. הם שפכו דלק על המושבים והציתו את האוסובוס'.

? 5 אוטובוסים המתו בשנה האחרונה
לדברי קצץ הבטחון, הוצתו כשנה האחרונה חמישה אוטו-

בוסים של אגד באמור מץ.
מפקד משטרת מרחב העמקים, נצימ דני סביכ, מסר כי
למקום התקרית הוחשו חבלני משטרה, גששים 70' המשטרח
� ומגיב, טכנאי דהוי ומעבדה גישת, שהחלו מיד בפעולות בדי

קה וחקירה וכן סריקות נרחבות נקרבת מקום הארוע.
לדבחו, עריץ מוקדם להער'ד מי הם מבצעי הפיגוע. עוד
� לא כרוז4 כרגע מנין ציץ שזוהו עקבות, המובילים מזרחה' אן
באו המחבלים. 'לא אח מחגושא ואםשיד לחקור, עד שיחשפו
האחראים למעשים אלוז. לא נרפה עד שנגיע לאשמים וגביא

אותם לדין', אמר טביב.
אחד הקצינים שהיה במקש הביע דעתו, שמטרת הפיגוע
היתה להפחיד את הפועלים תושבי ג'נין שהיו באוטובוס,
במטרה לצאת לעבודה בישראל. לדבחו, בעיני המהבלים, או-
טובוס אגד הוא סמל ישראלי מובהק ושריפתו בלב העמק,

מהווה עבורם הישג.

כוח צה"ל פשט על בסיס של המפלגה
הקומוניסטית בבקעת הלבנון

כשי8ח חצשנים

לפחות 4 מחבלים נחרגו ? יחידת הצנחנים צעדה ברגל עד ליעד התקיפה - 17 ק"מ מצפון להצביה
מאת מאיר הראובני ושפי גבאי

כוח משולב של צהיל פעל אתמול גגד יעד מחבלש בבקעת
הלבנון, מצפון לרצועת הבסחץ. בפעולה נהרגו לפחות 4 מחב-
�יציאח למחב- לים. אנשי חכוח פוצצו שני בתים ששימשו בסיס

לים. חכוח חזר בבוקר לשסחגו בלא שחיו גפגעים.
מדובר באחת הפעולות הנועזות של יחידת חצנחנים לעומק
�17 קימ, באיזור קשה לתנועה, השסח, שחייבה צעידה לאוו! כ

מחורץ בערוצים ומכוסה צמחייה עבותה.
היעד הוא בסיס של ארגון המחבלים הקשור למפלגה הקומר
�17 קימ מצ- ניסטית הלבנונית הנמצא מחוץ לכפר נכי צפא, כ
פון לחצבייה. כשהגיע חכוח ליעדו פתח באש על הבית ששימש
בסיס של המחבלים אשר הופתעו והגיבו באש לא יעילח. בחילר

פי האש נהרגו לפחות 4 מחבלים ואחרים נפצעו.
*חכוח הסתער והשתלט על הבית ואז פוצץ המיבנה וכן
מיבנה סמור• נשמע פיצוץ עז ונראה הבזק אש ואז נראה הבית

קורס כולו על יסודותיו', סיפרו הלוהמים בשובם לבסיסם.
אלוף פיקוד הצפון, יוסי פלד, פגש את הצנחנים עם שחר,
בשובם לבסיסם ושיבח אותם על העבודה שביצעו. הוא אמר
להם, כי הוכיחו מיומגות מקצועית גבוהה, כושר גופגי גבוח
ונחישות בביצוע פעולה זו. 'צהיל יכול להתגאות בלוחמים

כמותכם", אמר להם אלוף פיקוד חצפון.
תחנות השידור בביירות מסרו אמש, כי פשיטת צנחני צהיל
היתה בבסיס המרוחק 12 ק"מ מגבול אזור הבטחון בקרבת חכפר

משקי בבקעת הלבנון.
בחילופי האש שהתחוללו בבסיס נהרגו שני מחבלים וארבעה
� נפצעו קשה. המפלגה הקומוניסטית הודיעה, כי שלושה מלוח
מש חוכרזו נעדחם, לאחר שכל החיפושש אחחהם עלו בתוהו.

התועות םעגו, כי כמה שעות לאהד שהזרה שידת הצגחנים
�קרב ישראלים מעל בניין מטה המ- לבסיסה טסו ארבעה מסוסי
פלגה הקומוניסטית הלבנונית בעיירה רמילה, ושילחו 10 טילי

אוויחקרקע.
הבגיץ, בן 5 הקומות, התמוסס בחלקו הגדול והתאבכו מתוכו

ענני עשן כבדים. בהפצצה נהרגו ארבעה מהבלש ונפצעו 15.
המפלגה הקומוניססית הלבנוגית, בראשות הסורי, ג'ורג'
חאווי, מחזיקה במליציה חמושה שיא הצטרפה לארגון הגג של

מליציות השמאל המכונה •החזית לשחרור דרום לבנוך.
במסגרת זו ערכה המליציה הקומוגיסטית פיגועי התאבדות
� במכוניות תופת נגד צה"ל באזור הבסחץ ובאחרוגה היא ממק
שת באותו אזור דרכי עפר ויורה על סיורים צבאיים מתור

מארבים.

3 מראשי "הנשר האדום"
נלכדו בג'נין

זרועות הבטחון לכדו בשבוע שעבר שלו-
שה מבכירי חוליית 'הנשר האדום' בג'נין
שהיו מבוקשים זמן רב בחשד לרצח משתפי

פעולה באיזור.
המדובר כחולייה שפעלה בשיתוף פעולה
עם חברי חוליית 'הנשר הארוס' בשכם אשר

נלכדה לפני חודשיים.
מבצע הלכידה היה בלילה של יום ד'
שעבר. לוחמים מאחת היחידות המובחרות
של צה"ל, יהד עם אנשי שב"כ, הפתיעו את
המבוקשים בבית בגינין, בו נהגו להסתתר.
הם גתגלו בתור מחילת מיםתור. העצורים,
מן המסוכנים שבחברי וערות ההלם באיזור
� ג�נין, היו מבוקשים יותר משנח שצי. מיש
סים להם רצח של 'משתפי פעולה' וביצוע
פיגועים רבים. אהוד רנתוניץ

חייל נפגע בפניו מאבן
בסיור בקסבה של שכם

אסף הריס, חייל בצנחנים, נפגע שלשום
מאבן בפניו במהלר סיור בקסבה של שכם.
סמוך לשעה חמש אחה"צ ירד הסיור במדר-
גות אחת הסימסטאות, שם המתין לו מארב

שיירה עליו אבנים מהגגות.
אחת האבנים פגעה בחייל ושברה לו את

עצם הלסת.
� החייל פונה לבית המימשל ומשם באמ

בולנס לתל השומר, שם נותח אתמול.
�4 שעות. אהרי הניתוח נמשר למעלה מ
שהייה כמחלקה לטיפול נמרץ הועבר למ-

חלקת פה ולסת.
במחלקה החדירו לפניו בלון, שמתפקידו
להרים את חלק הפנים ששקע ולהרחיב את
הצינורות ולהחזיר לפנים את צורתם המקר

רית.

תושב ג'ניה נהרג מירי חיילים;
בחברון נורה "משתף פעולה"

מאת סופרי מעוינ
תושב הכפר ג'ניה בנפת רמאללה נורה
אתמול למוות. שגי פלשתיגים הותקפו על
רקע חשד של סיוע לכוחות חבםחון. במרכז
חברון גורה בראשו וגפצע באורח קשה תר
שב הכפר עידנא, שוטר לשעבר, והועבר
לביהיח הדסה. היום מתקיימת בשטהים
�פי הוראת כרוז החמאס. שביתה :ללית על

• אתמול ערר צה"ל פעולה יזומה בכפר
ג'יניה שבגפת רמאללה. ההיילים הותקפו
באבנים ומפקד שהעריר, כי להיילים נשק-
פת סכנת חייים הורה לפתוח באש. בירי
נפגע מקליע בחזהו פארג' אבו פחנה, כן
29, שגלקח לבית החולים ברמאללה, שם

מת מאוחר יותר מפצעיו.
� • במרכז הברון ירו אתמול לפני הצהרי
י ים אלמוגים מטווח קרוב בגיוואד תמיזי, בן

38 מהכפר עידנא, ופצעו אותו אנושות.
התקחת ארעח ברחוב הומה אדם. צה"ל הכ-

ריז על עוצר וערכו סריקות.
ג'וואד תמיזי היח בעבר שוסר וידוע יחד
עם בני משפהתו - כמשתף פעולה. כבר
לפני חודשים אחרים תקפו מאות מבני כפי

רו את בתי משפחתו והעלו אותם באש.
• גם בעיירה ביתוניה ממערב לרמאל-
לה, תקפו אלמוגים את מוחמר עייש, בן
� 36, ההשוד כמשתף פעולה. הוא הותקף בס

כיגים וגרזנש ואושפז בישראל.
, ברפיח, �קיק בן 19 • ביתו של נאגיי אל
גהרס בלילה הקודם בידי כוחות חבטחון.
הוא מואשם במעשה רצח ותקיפת 'משתפי
פעולה". ביתו של ואכיל סאקאלה בן 24,
גאטם בחלקו בעזה. הצעיר עצור באשמת
השלכת בקבוקי תבערה לעבר סיורי צה"ל

ולעבר תושבים מקומיים.

הפתח' זמם
לרצוח את בנו
של דוד לוי

זרועות הבטחון סיכלו תכנון של
ארגון פתח' לרצוח את ג'קי לוי,
בנו של ממלא מקום ראש הממשלה

השר דוד לוי.
�האישום אתמול הוגש כתב
בפרשה, בבית המשפט הצבאי
גין גגד יוסף חסן דבק, בן 40 בג'
מהכפר תייסיר בשומרון, שהיה

אמור לבצע את הרצח.
את ההוראה לביצוע הרצח, נט-
ען, קיבל הנאשם במחצית השניה
של 1988 מעדגאן ג'אכר, היושב
�מה אחר כך החל הפתח' בירדן. זמן
להערף להתנקשות וסיפק לנאשם

.16� �סער אם רובה
בשלב מאוחר יותר מסר הנאשם
לארגון שמות של לאומנים ערבים,
שעבדו במועצה המקומית בית
שאן, שהביעו נכונות להתגייס
לארגון. הנאשם נעצר קודם שהצ-

ליח להוציא את התוכנית לפועל.
מכתב האישום מתברר עוד, כי
האיש, תושב ג'נין, התגייס לפתח'
�1980. לצורר פעילותו קיבל ב
הוראה לזרוע חלקת אבטיחים,
� שנועדה להיות מקום מיסתור לא
�לחימה ומפגש לחוליה של מצעי
1981� הארגון. עוד הואשם, כי ב
�יר למפעילו, שזמם מסר רימון
לבצע פיגוע חבלני באחד הישובים

בקירבת ירושלים.
כתב האישום איננו מפרט מדוע
נבחר דווקא גיקי לוי כיער לפיגוע,
כן לא צויינו המקום המיועד לפי-

גוע ודרך הפעולה.
� ג'קי לוי הפסיד בבחירות האח
רוגות על ראשות מועצת בית שאן,
�לולו. אהוד רבינוביץ לשלמה בן

מאת מאיר הראובני
� בשעה 6.10 בבוקר יצא האוסובוס מתח
בת אגד בג'נין, כשהוא מסיע פועלים ואוסף
עובדים נוספים מכפרי הסביבה הגוסעים
לעבודה באיזור חיפה. נחג האשובוס, מחי
מור אבו רביע, מהכפר יפיע, העובד בקו
�21 שנה, ששור אתמול את הארוע: יותר ם

� "כמה מאות מטחם לפני הפניש לבפר זל
פה חתנפל עלי מאחור אחד הנוסעים כשבי-
דו גרזן. הוא הגיח את להב הגרזן על עורפי
ובעצבנות אמר לי לפנות לכביש הפוגה
לזלפה ושם לעצור. הוא לא הש רעול פנים
וראיתי אותו חיטב, דווקא בחור יפה. אם

אראה אותו םש אזהה אותו.
"כשעצרתי פנה המחבל לאחור וסימן
לאחד מחבריו, שלקה מיכל דלק של ארבע
גלונים והתחיל מרסס את המושבים. כאוסר

בוס פרצה מהומה והגוסעים החלו להימלט
דרך חרלתות ואפילו מבער לחלוגות. תור
שניות לא נשאר איש באוטובוס,. שהחל לה-
תלקח כמחירות. חנוםעים נפוצו לכל עכר.

'נתקפתי כהלם, כי חוד חגרזן עש חיה
מונח קרוב לערפי. כשהרגשתי שגם חמחבל
עזב והשערות שלי חתחילו לתפוס אש,
ברחתי גם אגי החוצה. כבר לא היח שם
�כר ראיתי אוטובוס אחר של איש. אחר
אגד, שיצא"מהכפר זלפה וגסע לכיוון חיפה.
ביקשתי מהגהג שידווח על המקרה. אהד כר
עבר שם גם איש של רשות המרעה מעפולה

שדיווח באלחוס שלו למשטרת עפולה".
יזה הדבר חחמור ביותר שקרח לי. כבר
זרקו אבנים וניפצו שמשות", אמר הנהג,
שאינו מחזיק בנשק להגנה. "אמשיר לעבוד
כנהג אגד. אם רוצים לפרנס משפחח של 7

גסשות, מוכרהים לעבש".

"המחבל היה בחור יפה-אם
אראה אותו אזהה אותו מיד'



� אורח סיעת ריצ - ביקר אתמול בכנסת ? אחרי סערה פרצה כשאייבי נתן 
האשמות, כמעט ועברו לחילופי מהלומות אבל הנגבי הורהק מבעוד מועד

מאת יוסף צוריאל
בקומה חחמישית של מיש-
בן הכנסת פרצה אתמול סע-
רה, שבמרכזה אייבי נתן,
אסיר בחופשה, שהיה אורח
�10 דקות, סיעת רצ. במשר כ
הטיח ח"כ צחי הגגבי באייבי
נתן: "פושע• איו לד מקום
כאן. אתה עבריין". ואייבי
השיב לו: "צוציק. אתה הפו-
שע. תסיר את החסינות שלד.

זו בריונות".
אייבי נתן הגיע בהיתר
יו"ר הכנסת רב שילנסקי.
� �שי ולזכותו עמד "תקדים בן
מול", אסיר בחופשה שהורשה
לשהות במשכן. וכמו במקרה
ההוא צלמים ועתונאים ידעו
מראש על בואו, והמתינו לו.
כמותם נחג ח"כ צחי הנגבי
מהליכוד. מבעוד יום חכין לו
עותק של פסק חרץ שחתייחס
להרשעת אייבי נתן במגע עם
מגהיג 'אש"ף יאסר ערפאת.
וכשאייבי הגיע, נכנס הגגבי
בלא רשות לחדר סיעת רצ,

במטרחלקרוא קטעים מאותו
�דין, ואז התלקחה המהר פסק
מה, וחוסחו חילופי הדברים
ביגשם. צחי הגגבי: 'העבריץ
הזה לא יהיה בכגסת. אתה גם
לא מוכן להביע חרטה. מקומר
מאחורי סורג ובריחי. אייבי
נתן לא גשאר חייב: 'אתה
הפושע. ואתה לא תגיד ליו"ר
הכגסת שהתיר את הביקור מה

לעשות".
פעמיים חזרו השגיים לה-
תעמת, בשלב שהיתה סכנה
להתגגשות פיזית ביניהם,

הורחק ח"כ הגגבי מהמקום.
ח"כ גאולה כהן, אמו של
ח"כ צחי חגגבי, שחיתח בווע-
דת החוץ שבטחון של הכגסת,
שמעח באיחור של כמה דקות
מה הספיק בגח לעשות. "צחי
עשה מה שאגי הייתי צריכה

לעשות".
כחצי שעה לאחר מכן לווה

אייבי גתן באגשי רצ למזגון
הכגסת. מטעמי בטחון לא
גשרו לבד. התלוו אלשם מפ-
קד יחידת הסדרגים טוביה

� וקםמןוקצץ בטחון. איש הבט
חון בותר עם מכשיר קשר
ביד, בשולחן סמור, לוודא

שלא תתרחש עוד התפרצות.
אחר כר פרחה הפרשגות
סביב השאלה אם היה צריר
להתיר ביקור כזה. ח'כ יוסי
שריר מדצ אמר: 'אין להשוות
�שימול לאייבי. בן שי- בין בן
מול עבר עבירה שיש עימה
קלון. הוא רצח. ואייבי עבר
עבירה שיש עימה כבודי. יו"ר
הכגסת רב שילגסקי גתבקש
בבוקר לא להתיר את הביקור,
פעם ראשוגה מטעם סגגו
עובדיה עלי. פעם שגיה בשמו
של ח"כ צחי הגגבי. אבל גם
הוא חסתמר על "תקדים בן

שימול" והתיר את הביקור.

ועגבי: מקומך בכלא
אייבי: צוציק אתה פושע

מאת יוסף צוריאל
� �מצ 'בהתקרבות הסורית
� רש יש משום ניטרול הפעי
לות המזיקה לתהליר השלום
במזרח התיכון", סבור שר
� הבטחון. באשר לאיזור הבט
הון בדרום לבנון, אמר השר
רבין, כי כוחות צד"ל נוטלים
על עצמם יותר 'תחומי אחח
ישי. על השבויים הישראלים
העיר רק זאת: 'הכתובת היא
אירן. לא הצלחנו ליצור מגע
ישיר עימה. הקו שלנו: אין
עסקת נשק עם אירן, גם לא

בקשר לשבויים".
� שר חבטחון, שדיבר את
מול בוועדת החוץ והבטחון,
התייחס בתום הישיבה גם
לגושא חתקציב ואמר: •אין
כיסוי אפילו לעלות הישירה
של הטיפול באיגתיפאדה.
תהייגה לכר משמעויות קשות
לגבי ב^יית סדר הכוחות
הצבאיים. כגראה גצטרר להק-
� טין את סררי הכוהות הלוח
מים. חפעילות במחקר ופיתוה
תקטן. ההזמגות מהתעשייה

הבטחוניו* יוקטגו".
� חשר סקר את חחתפתחוי
� ות במזרח אירופח, ששלכותי
הן על הסזרח חתיכון. לדעתו
•חחתרחשויות האלה משפי-
� עות על הנעשח באיזורנו, פי
דוש הדבר קיומו של רצון
מצד המעצמות לא להיגרר
לחתלקחויות, להגיע להבגה'.
בהתייחסו לסוריה ולמסכת

יחסיהעם בריה"מ, הדגיש שר
� הבטחון, שאין לו ספק שבדמ
שק מעכלים את המפגה שהל

במריגיות מוסקבה.
לגבי איזור הכטחון בדרום
� לבנון, נמסר, כי שליש מכו
הות צד'ל הם היום שיעים,
� ומעורבות הכשות האלה בענ
ייני המקום הולכת ומעמיקה.
לעניץ זה הודיע השר, כי אם
בשנת 1988 נפלו 20 חיילים
ישראלים בלבנון, הרי בשנה
זו מספר הקרבנות אינו עולה

על 2.
על האינתיפאדה, במלאת
לח שנתיים, אמר שר חבטחון,
� כי הגם שהיעד העיקרי, דגי
עח מוחלטת בשטחים, טרם
� הושג, חרי שכמח חישגי בי
� גייס הושגו: •אין כמעט יכו
לת לגרעין הקשה לארגן הפ-
גות והפרות סדר. המרי
חאזרחי גכשל. יש שחיקה
במוטיבציה להוסיף לפעול
גגד כוחות הבטהון. מה שנו-
תר בעיקר, אלו עוטי חמסכות

וזורקי חאבגים".

§ פטורים של בחורי
ישיבות

הצעה בגושא • הגבלות
חמתייחסות לתלמידי ישי-
בות, החייבים בשירות הובה
בצח"ל, מציע ח"כ אלי דיין
� מהמערך. בחצעת חוק שה
גיש, גאמר, כי לשר הבסחון
תישמר הזכות לדחות את
השירות הצבאי של תלמיד
ישיבה, לתקופה שלא תעלה
י על חמש שנים. סייג אחר,
במקרים שמספר הפטורים ער
לה על המכסה הקבועה, תיד
רש ועדת חחוץ והבטחון לענ-
יין. לטענת ח"כ ריין, הצעות
אלה באות לבלום •סחף� בפ-

טורים לתלמידי ישיבות.

? טלרזיה בכבלים
• פעילות חברות הטלווי-
זיה בכבלים נדון אתמול
בוועדת ההינור והתרבות של
הכנסת. דוד הרניק, יויר
המועצה לסלוויזיה בכבלים
ציין את התחייבות היזמים
"לעודד הפקות מקוריות אף
מעבר למחוייבותם בחוק". יר
� סף לפיד, יו"ו עמותת הכב
לים וגציג הברת מת"ב, מנה
את יתרונות הטלוויזיה בכב-

לים במקומון.
יו'ר רשות השידור אהרן
הראל אמר, כי הוא מעודד
תחרות באמצעות הטלוויזיה

בכבלים.

רבץ על תקציב הבטחון: זה לא מכסה
אפילו את הטיפול באינתיפאדה

"אני שומע זאת לראשונה מפיר. ממשרדו של פרס לא אמרו לי
דבר על כך סיפר בוריס מקרנקו סגן ראש המחלקה לקשרים

עם מדינות אסיה ואפריקה בוועד השלום הסובייטי

מאת אהה בנדר
קולית םעחנ במוסקווה

•אני שומע זאת לראשונה מפיר.
אתמול התקשרתי למשרדו של פרס
ולא קיבלתי מהם כל השעה על דהיית
הניקור. אני צחר לקבל הודעה רשמית
על הדחיה בטרם אוכל להגיב עליה•
אמר אתמול בוריס מקרנקו, סגן ראש
חמחלקה לקשרים עם מדינות אסיה
ואפריקה בוועד השלום הסובייטי, על
חחלטת ממלא מקום ראש הממשלה
� ושר האוצר שמעון פרס לדחות את בי

קורו במוסקוש למועד בלתי שוע.
מקרנקו אמר שביקורו של פרס הוא
ביקור פרטי ולא רשמי. "הביקור מאור
גן על ידי ועד השלום הסובייטי שהוא
גוף פרטי, ומטרותיו העקריות הן בתחו-
מי המסחר ושיתוף הפעולה הכלכלי בץ
שתי המדיגות. לצורר זה אמור היה

פרס להיפגש עם אישים כלכליים בר-
� מה המתאימה. במסיבת עתונאים בניו
� יורק אמר שר ההוץ הסובייטי שוורדנא
צה שאין הוא מוציא מכלל אפשרות
פגישה עם פרס, אד הרגיש שמד :ר לא
בהזמגה רשמית אלא בהזמגה של ועד
� השלום. לוח הפגישות של פרס הוא נו
שא להתייעצויות הדדיות. בביקורו של
נמרוד נוביק, יועצו של פרס, החלפנו
דעות לגבי סדר היום חצפוי. חששה
התנהלה בידידות מרובה. השה לנו
הבנה על מסרת הביקור אר לא סוכם

סדר יום.
מקרנקו הדגיש שוב שהוא לא יכול
להגיב על הדחיה כיוון שלא קיבל הוד-
עה רשמית. "אנחנו זקוקים ליותר זמן
כרי לקבוע לוח זמנים לפגישות הכלכ-
ליות. זו לא סיבה לא לקיים את הביקור
אבל אנחנו מודים לאל כל יום נוסף

שיש לנו להכץ את הביקור.

בריה"מ: לא קיבלנו הודעה
על ביטול ביקור פרם

5000 ש"ח דמי חנוכה עם מכוניות ב.מ.וו
מ
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בחנוכה, מדי שנה, מארח
יו"ר הכנסת יתומות, נמת
לקצינים וחיילים שנפלו
כמערכות ישראל, שהגיעו
� " לגיל כת מצוה. אתמול קי
בל יו"ר הכנסת אח הנע-
מת, כיח� אותן והגיש להן
ספר - "שירי רחל". יו"ר
ועדת החינוך והתרבות של
�זו• המטח, ח"נ מיכאל נר
הר, סקר בפניהן את עבו'
חת הכנסת. לאחר מכן נע•
רן להן טיזר כמשכן. משה
נצר בירן אותן בשם ארגון

"יד למיס".
כתב: יוסף צוריאל,

צילם: יוסי זמיר, סקופ 60

מאות יהודים מבריה"מ, אשר הגיעו אר-
צה כתיירים, בדקו בחודשים האתרוגים
אפשרות להישאר בישראל ולקבל מעמד
של עולים הרשים. שר הקליטה, הרב יצחק
פרץ, אמר, כי רבים מהם כבר גקלטו כאן

כעולים.
לרבדיו, ישנם המחליטים לשגות מיד

את אזרחותם ולא לחזור כלל לבריה"מ,
וישנם השולחים את אהד מבגי המשפהה

בחזרה לבריה"מ כדי לאסוף את הפציהם.
בשנת 1989 הגיעו לישראל כ-20 אלף
תיירים יהודים מבריהימ. מאות מהם פנו
לסניפי משרד חקליטח בכל רחבי הארץ.

עתי''מ

"מאות שהגיעו מבריה"מ
כתיירים רוצים להשאר"

ן שלטונות מוסקווה חזרו בהם מכוונתם
מאת אריה בנדר
שליח מעריב לםוסקוחז

שלטונות מוםקווה הזח בהם לעת עתה מהכוונה לסלק
את הישיבד, שהקים הרב עדץ שטיינזלץ באחד מפרברי

העיר.
הישיבה פועלת מש מספר חששש במעון הקיץ המפר
אר של ראש עירית מוסקוש לשעבר. לפני כהודש והצי
הופיע לפתע בחצר הישיבה סגן ראש עירית מוסקווה
ודרש מחגוכחים לפגות את המקום כתוך מספר שעות.
הוא הבטיה לשכן את סגל המורים בישיבה במלונות

מפוארים אד לא הציע מקום חילופי.
רב הישיבה פגחס גולדשטיין דחה את התביעה על
הסף. הוא הודיע, כי יהיה מוכן למלא אחר צו פינוי רק אם
יקבל הוראה כזו מסגן נשיא האקדמיה הרוסית לתרבויות

העולם, שהישיבה פועלת באופן רשמי תחת הסותה.
במקביל לצו הפיגוי גיתקה עירית מוסקווה את זרם
המים וההשמל לישיבה, והתלמידים סבלו מקור של מיגוס
10 מעלות. בעקבות פנית כתבש זרש לשלסונות, הורשה

הספקת חמים שחשמל.
ביקר בישיבה ראש ממשלת קנדה, בריאן מלרוני, שע-
שה בברית המועצות בביקור רשמי. מלרוני נמנה עם
אגודת הידידים הבינלאומית של הישיבה. מאז ביקורו

הפסיקה עירית מוסקוש את התנכלויותיה.

]לא תסולק הישיבה של
| שטיינזלץממוסקווה

מאת מאיר הראובני
בעקבות הארועים הדרססיים ברומניה צפוייה בקרוב
�הצלה של יהודים דבש מארץ זו ויש להעיד לקרא- עלית
תה, כר מעריד מזכיל ההסתדרות, ישראל קיסר. הוא
הסל על גזבר ההסתדרות, ארתור ישראלוביץ, לרכז את
כל הפעילויש מסעם ההסתדרש ומועצות הפועלים, הק-
שורות באיסוף תרומות וגיוס אמצעים לסיוע לגפגעי

המהפיכה ברומניה ולקהילה היהודית שם.
קיסר אמר את הדבחם בפתח ישיבה מישדת של הווע-
דה המרכזת של ההסתדרות שהתקיימה באהלו שלהוף

הכנרת.
לציון מלאת 45 שנים למותו של כדל כצנלסץ, עלו
חברי הוועדה המרכזת, יחד עם ראשי התנועות הקיבוציות
שברים מוותיקי הקיבוצים והמושבים באיזור, לקברי

מייסדי ההסתדרות בבית העלמין של קבוצת כנרת.

ההסתדרות תסייע
לקהילה ברומניה

מאת נפתלי קראוס
משלחת של ארבעה רבנים יצאה ברא-
שית השבוע לבריה"מ, כדי להסדיר שם
בעיות של עגוגות, גיסין, גיור ועוד. במי
שלחת היה דיין בכיר מבית הדין הרבגי

בירושלים.

הברי המשלהת הם: הרב ארש ל. קפלן,
�הגג של חבר עירית צפת ומראשי ארגון
מוסדות חב"ד בארץ; הרב יהודה רבינוביץ,
דיץ בבית הרץ הרבגי ביחשלים, הרב רב
� חלף שרב דנ רבינוביץ, חבר עיחית יחש

לים.
הרבנים יפגשו עם שרים ומנכ'לים, בי-

ניהם עם שר הדתות הרוסי ההרש.

� הם אמורים לדץ עם הפקידים הסובייטי
ים במיסוד החיים היהודיים הדתיים במשסר
ההדש ולהנש תשתית לבית דין רבני מוס-
(ומאוחר יותר בערים אחרות.) מר במוסקוש
כן תנסה המשלחת להסדיר הכשרת מוהלים
שפעל לביטול החוק, הקיים ער כה, לפיו
אסורה המילה כאקס דתי ומי שמל את בנו,
שלא בבית הולים על ידי רופא - עלול

להיתבע לדץ.

רבנים יצאו לבריה"מ
להסדיר בעיות עגינות

כמהאה על מצבן הקשה ¤ ההשבתה תקיף את בתי הספר העל
ן יסודיים ואת כל שירותי העיריה 1 בת"א יושבתו גם הרמזורים

מאת שרה פרידמן
מאיר הראובני ועזרא ינוב

הנהלת השלטון המקומי בישראל
ן החליטה אתמול להשבית את כל הרשר
יות המקומיש בארץ לשבוע ימים בשל
אי התייהסות האוצר שממשלה לשלטון
המקומי ולרשויות הנמצאות במצב כס-
פי קשה. הרשויות משות גם על הנסיץ
להפסיק העברת כספים, המיועדים להן
ממשרדי הרווחה וההינור, דבר המביא

לההמרת מצבן ולגידול הגרעון.
במשור הפנים הביעו אתמול תרער

מת על הההלסה, בפרט על הצטרפות
�אביב, הרצליה ועוד עיריות כמו תל
רשויות מבוססות יחסית, היתופסות
טרמפ' על המצב בעוד שהן יכולות

להשלץ ממנו בכשות עצמן.
� הההלטה כוללת את השבתת כל בתי
�יסודיים, השרתים בבתי הס- הספר העל
פר היסודיים, איסוף הזבל ויתר שחתי
�אביב יושבתו גם הרמזר העיריה. בתל
דים ותאורת הלילה, וצפוי בעקבות
זאת תוהו ובוהו תחבורתי בעיקר בש-

עות הבוקר.
*אני מבץ את מצוקת הרשויות המ-
קומיות, אם כי קורא להן לחמנע מלפ-
תוח בשביתההכללית ביום א' הקרוב.
� שהמשחש יש רק שתי אלסרנטיוות 
הממשלתיים שקצבו את הרשויות המ-
קומיות, כדי שיוכלו לספק את השירר

תים לתושביהן, או שחממשלח תקח
תפקיד זה על עצמה שיא אשר תגיש
ותממן את השרותים המקומיים", אמר
� אתמול בעכו שר הפנש הרב ארש דר

עי.
שר הפנים, שבא לעכו לחגור את
חלישכח החדשה למששם התושבים של
חמשרד, אמר עוד כי במשד סוף חשבוע
ינסה לתיש בין משרדי הממשלה חשר
נים לבין הרשויות המקומיות, כדי לש
שיג הסדר שימנע את השביתה הכל-

לית.
�הכבסת, החברש בשחלה למ חברי

� ען ערי הפיתש של הבית, התכנסו את
מול לישיבת הרום, כדי לדון בעמדתם
ובדרכי המאבק בקשר לתקציב שאושר

�ידי הממשלה. על
יו"ר השדולה, ראש עירית מיגדל
העמק ח"כ שאול עמוד, אמר אתמול
למעריב כי יצביע בוועדת הכספש גגד
חתקציב רציע גם לחבחו לנהוג כמר
תו. הוא סבור שהתקציב יגרום לפגיעה
קשה בתשתית החברתית במחנה ובערי
הפיתש בפרט. במישד יצא גגד ביסול
ההנחות והפטורים לתושבי ערי הפי-

תוח.
*הזדעזעתי לשמוע שעירית אשדוד
נמצאת כץ 10 הערים, שיקצצו להןאת
סל החיגור ויעבירו את כספן לערים
אחרות כמו הרצליה', אמר אתמול ראש

עירית אשדש צבי צילקר.

I הרשויות המקומיות
I יושבתו למשך שבוע

יצהק מרדכי הגיע שלשום לישראל מטשקנט

מאת דניאל םטוקלין
� *חיחסים בין היהודים והמוסלמים בס
שקגס, בירת אוזביקםםן, חזרו למסלולם
התקין. ההתפרצויות האימתניות וחאיומים
שקיבלו בני הקהילה היהודית, פסקו לעת
עתה", אמר שלשום יצחק מרדכי, בעבר
מאמן ג'ודו בדינמוטשקנט ומשלשום עולה

חדש בישראל.
בטיסה מבריהימ, דרר בודפשט, חגיעו
שלשום 1/8 עולים, ביגיהם 40 יהודים .
מאוזביקססן והשאר מאוקראיגה ומרוסיה.
בנתביג הדליקו גר שלישי של הגוכה,
בנוכחות ח"כים ויויר ועדת הקליטה, ה"כ
מאיר קליינר. מסביב חוללו ושרו בני תנר
עת הנוער בני עקיבא, עזרא וצעירי ר''צ.

מרדכי ציין עוד, כי 'למרות הרגיעה
חיחסית בגל הגילויים האנטישמיים, עריץ
גמגעים יהודי הקהילה ובגי לאומים אחרים
בטשקגט לצאת את ביתם לאחר 8 בערב.
� רבים מחכים לויזח, אגי למשל חיכיתי במ
שר חמישה חודשים. אני בטוח שכל השר
דים יעזבו את אוזביקסטן במשף השנתיים

הבאות'.

עולה חדש: "פסקו האיומים
על היהודים באוזבקיסטן"
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�מאםר על �4 שנות אריה אלפרון ל
שוד, תקיפה וסהיטה באיומים

צעיר האחים אלפרון, אריה אלפרון בן 22, נדון אתמול בבית המשפט המחוזי
�3 שנות מאסר על�תנאי, לאהר שהורשע �4 שנות מאסר בפועל ול �אביב ל בתל

בעבירות סהיטה באיומים, שור ותקיפה.
התובעת, ערד נאוה שילר, ביקשה להטיל על אלפרון עונש חמור יותר, בהתח-
שב בהומרת העבירות, אולם השופטת, שרה סירוטה, החליטה שלא למצות עימו
� את הדין. השופטת קיבלה את עמדת הםגיגור, עו"ד מרדכי כץ, שיש לתת לאלפ

רון סיכוי לשקם את עצמו לאחר שיחרורו מהכלא.
מדובר בעבירות חמורות שאלפרון ביצע במועדון סווינסי. הוא השליט במקום
טרור, שדד את אחד העובדים וו,קף את בעל המועדון, שמואל חלי, שאושפז בבית
חולים. התובעת סיפרה בבית המשפט, כי חלי פהר ועזב את הארץ לאחר שיצא

מבית החולים.
לאריה אלפרון לא היה עבר פלילי עד כה. איה אורן

ביהמ"ש העליון חשף 18 שמות
בפרשת ויסות מניות הבנקים

במסגרת הדיון בעתירות נגד החלטת היועץ המשפטי לממשלה שלא להעמידם לדין על הלקם בפרשה

מאת ברוך מאירי
אתמול חשף בית משפט העליון שמות
�22 בנקים, בנקאים וחאיששבון, של 18 מ
� �אי גגדם הכינה פרקליטת המדינה כתבי
שום. חשיפת השמות באה במהלר הדיון
�4 עתירות שהוגשו חטרומי אתמול, ב
לבג"ץ גגד החלטת היועץ המשפטי לממש-
לה, יוסף חריש, שלא להעמיד אישים אלה

לדיו•
מנהלת מחלקת חבג"צים, בפרקליסות
המדינה, עויד נילי ארד, המציאה לשלושת
� השופטש, הגשיא מאיר שמגר, המישנשלנ
שיא מגחם אלון ואהרן ברק, שמותיהם של
18 'הגאשמים". היום היא אמורה למסור
את שמות הארבעה האחרים. לפגי פרסום
השמות יצאו השופטים לההליס לא רק אם
� לפרסם את שמותיהם, אלא גם בשאלה חח

יוגית יותרו באם להפכם משיבים.
השופטים החליטו לפרסם את השמות
ולראותם כמשיבים לעתירות. פרושו של
דבר הוא שיוכלו למסור תצהירים, אם ירצו,

לביהמ"ש העליון, בתוף 14 יום.
חשופסים חשפו את שמות 18 הכגקים,
הבנקאים ומנחלי חחשכונות, שגגו ז הוכגו

�אישום וגגנזו: בנק לאומי, מנהלו כתבי
� מרדכי איינהורן, היים בוקסבאום, מגהלי
החשבונות של הבנק, דן בבלי וחיים ברמן;
בנק דיסקונט, אי.די.בי, יו"ר מועצת
� המנהלים רפאל רקנטי, אלי כחן, אודי רקנ
�החשבון יונ- �ברוד, רואי טי, החשב רפאל בן
תן הפט ושאול בלבול; בנק הפועלים, יו"ר
מועצת המגחלים, גיורא גזית, חבר ההנהלה
אמנון שדח, חשב חבנק יצחק בחר, רואה?

החשבון שרגא שטרנליבר.
�הבגקים כמשיבים, הועלה צירוף מגהלי
בידי עויד מישאל השין, פרקליטם של
הבגקים, שביקש לדחות את העתירה על
הסף, בטענה שהם לא צורפו כמשיבים לע-
תירות. כן טען ערד חשין, כי אין לאחדים

מהעותרים מעמד בעתירה.
הדיון בעתירות עצמן יתקיים במועד

מאוחר יותר.

הורים תובעים את להט: ראש
עיריית ת"א אחראי לטביעת בננו

�אביב, הוריו של גבר שטבע בים מול חוף גורדון בתל
ביום שתחגת ההצלה לא היתה מאויישת, הגישו לבית
�אביב תביעת נזיקין נגד ראש עי- המשפט המחוזי בתל
�אביב שלמה להט ונגד העיריה. התובעים טוע- רית תל
, נגרם בשל הפרת נים כי מותו של בנם, אורי, בן 32

חובה שכתוק.
בתביעה טוענים אבי וג'ולייט מועלם, באמצעות עו"ר
, לא היתה מאויישת �7 ביולי 1984 �עם, כי ב אהוד בר
תהנת ההצלה כחוף גורדון. לדברי ההורים, נכנס בנם
למים כדי להציל אנשים שהחלו לטבוע. הוא הצליח לה-
ציל אהד מהם אך שב וחזר למים, לאחר ששמע צעקות

והבין, כי אדם נוסף נמצא בסכנת מוות. הפעם קיפח את חייו. לטענת ההורים,
התרשלו העיריה והעומד בראשה בכר שלא הפעילו את סמכותם, בכר שנמנעו
מלספק שירותי הצלה. איה אודן

אמריקני שהשליה בקבוק תבערה
ונמלט לישראל - יוסגר לארה"ב

�הסגרה. שר המשפטים, דן מרידוד, הכריז על תומס טרוי, בן 34 מניריורק, בר
שלשום ביקשה פרקליטות המדינה, מבית המשפט המחוזי בירושלים, לעצור את

טרוי עד תום הליכי ההסגרה.
העציר הואשם בארה"ב, כי בהודש יולי אשתקד זרק בקבוק תבערה לעבר בית
�כר ניסה להדיהה לחזור בה מעדותה במשטרה. באוקטובר ורי וייס, ואחר הברתו, גי
אשתקד הצליח לברוח לישראל ולפני מספר שבועות אותר בידי המשטרה ונעצר,
לבקשת האמריקנים. היועץ המשפטי לממשלה פנה לבית המשפט המחוזי בירוש-
�הסגרה ולהשאירו במעצר עד לתום ההליכים. מתר לים וביקש להכריז עליו בר
יהליט בית המשפט אם להענות לבקשה. ברוך מאירי

גנב המחאה מתיק של אשה
�כד גם פרץ לביתה ואחר

תושב רימונה, בן 26, החליט שלא רי לו רק בגניבת המחאה מתיקה של תושבת
העיר, אלה ימים אחרים אחר כך, החליט גם לפרוץ לביתה. מאמץ של שוטרי

משטרת דימונה הביא ללכידת החשוד, שגם הורה במעשים המיוחסים לו.
ביום ה' שעבר, נגנבה המהאה מתיקה של האישה, על סר 125 ש"ח, שנפרתה
זמן קצר אחר כף. כיום א' כבוקר פרץ הגנב לביתה בעת העדרה. מששבה, גילתה
אלמוני מחטט במגירותיה. הגנב נלכד על פי תיאורה. רוני סופר

�מאסר על �3 שנות �מין נדון ל םוטה
ביצוע מעשה מגונה בפעוטה

�מין, �שבע גזר ביום כ� שלוש שנות מאסר על סוטה בית המשפט המחוזי כבאר
, שתקף מיגית ילדה בת 3 והצי. כן גזר עליו בית תושב קרית מלאכי בן 33

המשפט שגתיים ניאסר על תנאי, אם ישוב לסורו.
הנאשם הודה במעשה מגונה בפעוטה. פרקליטו, עו"ד שלמה קרביס, טען שמר-
שו בלת"שפוי, אף השופט, יצחק שבתאי, פסק שעצם המצאותו של הנאשם מחוץ

לכותלי הכלא, מהווה סכנה לציבור.

�שבע 10 נערים נעצרו בבאר
�ספר בחשד שפרצו למכוניות ובתי

�שבע, הצליחה לעצור השבוע 10 נערים, בני חוליית הנוער של משטרת באר
14 עד 16, כחשודים בעשרות פריצות למכוניות ולבתי�ספר בעיר.

�33 התפרצויות למכוניות ושבעה מקרים של הנערים הודו במהלך חקירתם כ
התפרצויות לבתי הספר, בהם גנבו בין היתר ממתקים. מהמכוניות נהגו הנערים
�טייפים, תיקים וציוד אחר. רוני סופר לגנוב רדיו

העציר הפולני סימן באצבעותיו צלב
כדי שעמיתיו לתא יניהו לו לישון

מאת בן כספית
מריאן צ'ייקובסקי, פולגי
בן 34, בילה את הלילה בתא
המעצר של משטרת רמלה

יהד עם 4 עברייגים.
צ'ייקובסקי, שאיגו מדבר
אף מילה עברית או אגגלית,
השש מהתגכלויותיהם של
העצירים הישראליים. הוא
סימן להם באצבעותיו סימן
של צלב גדול על קיר תא
� המעצר, והם הביגו שהוא אי

נו יהודי, אלא גוצרי.
ייקובסקי היה כלוא 6 צ'
שנים בפולין, בגין פעילות
גגד המשטר והצליה לבסוף
להמלס לאוסטרש. שם פגש
באנשי חברת כוח האדם
או.אר.אס., שגייסו אותו לע-

בודה בישראל.
שלשום כבוקר התעלף
בביתה של משפחת סגל
�לציון, שם הוא מת- בראשון

גורר. הוא הוחש להדר המיון
של אסף הרופא. אולם, כא-
שר עמד להשתחרר מבית
ההולים, התברר לרופאים
שתוקף אשרת השהיה שלו
בארץ פקע. הם הזעיקו את

המשטרה, שעצרה אותו.
התייחסו אלי יפה מאוד '
במעצרי, אומר צ'ייקובסקי.
הבעיה שלו שעליו להתייצב
בעוד פחות מחודש במשטרת

�שהיה תק- רמלה עם אשרת
�טיסה לחו"ל, פה, או כרטיס

אחרת יגורש מיד.
'אין לי פרוסה ואגי ממ-
תין לוויזה לאוסטרליה, שם
נמצאת משפתתי", הוא אומר.
אם לא תגיע הוויזה בחודש
הקרוב, יגורש מהארץ ואף
יאבד את הסיכוי לקבל ויזה

לאוסטרליה.
צ'ייקובסקי הכיר את אווה
אגי יודעת סגל במכולת. '
פולנית וגוצר קשר. עזרתי לו
להסתדר", מספרת אווה.
'כשפינו אותו מהדירה של
או.אר.אס, איפשרתי לו
לגור אצלי. הוא בתור מקסים,
שקט ועדין. יש לו אישורים
מהשגרירות האוסטרלית
שהוויזה שלו בדרך, אבל אם

יגרשו אותו הוא אבוד".
עכשיו הוא מקווה שיותר
לו להשאר בארץ עד שיקבל

את הוויזה לאוסטרליה.
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(03) איסורים: 26-11-22(03) הורשת אנדן/גנינה: 542-9-666
(03) \ נוחי מכיתת: 542-9-555(03) טלקס: 35-80-6

(03) (איסור ממוחסנ): 547-9-797 \ ויזה קול

מספרים טכדאי לזכור נא רסום אות0 לעיך! 1#54^££~. 0מב

משדד החמוד והחרבות

אזכרה לאלישע שפי דל
, �ו אלישע עורי במלאת שלושים למותו של ד
המפקח המרכז על הוראת התנ"ך, תתקיים
,(31.12.89 ) אזכרה, ביום ראשון, ג' בטבת תש"ן
�הספר בשעה 18.00, באולם הכינוסים בבית
�יהודה 227 , רח' בן התיכון העירוני הי

�אביב. בתל
ת: י נ בתכ

- פרקי נגינה.
- דברים לזכרו - בנימין אמיר ושדונה ברץ.

- הרצאה על נושא בהודאת התנ''ך -
ד"ד יאירה אמית.

_ ההסתדרות הכללית של העובדים בא''י ס̂ץ
^8?! הוועד הפועל האגף לאיגוד מקצועי

83 המחלקה לעופדת שכירה
© - מטה התעסרקה

לשמעון פרס - שד הא"ני
ל<1ס< ב"לץ - סגן שר האוזנר

ישר כח ת ' כ ר ב
לעמידתכם הנחושה

ליישום יום חינוך ארוך

דיזנגוף: כיכר
גם סמים וגם

ניסיונות לאונס
מסתעפת החקירה של מכירת
סמים לבגי גוער בכיכר דיזגגוף.
עתה מתברר, כי היו שפיתו את
הקטינות שהסתובבו בכיכר לישון
בבתי עבריינים ובמקרים אחדים

אף היו נסיונות לאנוס אותן.
כר התברר בדיון בהארכת מעצ-
�גן. רו של שרון זינגר, בן 18 מרמת
חוקר המשטרה, רס"ר אלברט
�משפט חשלום טויטו, אמר בבית
�אביב, כי החשוד חביא לביתו בתל
קסינה שברחה מביתה ושם ניסה
� לשכב איתה בכוח. בגלל התגגדו

תה ביצע בגופה מעשים מגובים.
� עוד סיפר רסיר סרסו, כי חח
שוד גהג להציע לנערות חשיש וב-
מקרה אחר הצמיד סכין לצווארו
של בחור אחר, כדי להגיאו מלצאת
עם קטיבח מ"חבורת דיזגגוף". כמו

כן החשידו בגגיבת אופגועים.
זיגגר הכחיש את כל חמיוחס לו.
נודע, כי המשטרה חוקרת מיק-
רים נוספים של פיתוי קטינות
� שברחו מבתיהן והגיעו לכיכר די

זגגוף.
השופט דן ארבל האריר את

�6 ימש. מעצרו של זיגגר ב
גדעון מדון

מפקד גלי צה"ל, אפרים לפיד, וראש מתלקת הסברה כסוכנות היהודית, עוזי נרקיס, יזמו תכנית
מיוהדת, שאיפשרה להיילים בזרדים, לשותת עם משפתותיהם בתו"ל. התכנית, בהגשת ארז טל

ובעריכת אחק הניג. בתמונה: התיילת שרון זיידנברג משותתת עם אביה שבקליפורניה. צילום: דו"צ

פחחים בדרום נאלצו לתת
טובות�הנאה לסוכני ביטוח

�שבע והדרום, יהואש עצמון, אישר למעריב, יו"ר איגוד המוסכים בבאר
שעד כה גאלצו פחחים מסויימים באיזור, לתת טובות הנאה לסוכני ביטוה,
�שבע כדי שאלה יוסיפו לספק להם לקוחות. כל פחחי המכוגיות באיזור באר

והנגב מוהתמים בימים אלה על התהייבות להמנע מהטבות לסוכני הביטוח.
�שבע והנגב התארגנו 45 בעלי המוסכים בענף, המתקוממים נגר בבאר
הסדר המוסכים של חברות חביטוח. לטענת עצמון, יצר ההסדר תלות של
�שבע הפההיס בסוכני ביטוה אהדים באיזור. איש לישכת סוכני הביטוח בבאר
והדרום, ינקו נותם, אמר שאם אכן קיימת התופעה, הרי שהינה תמורה ביותר

ויתכן שיש לטפל בה בוועדת המשמעת של סוכני הביטוה, או אף המשטרה.
רוני סופד

שוטר נאשם בירי בלתי מוצדק
שגרם למות גדעון מכבי דל

מאת גדעון מרון
השוטר עמוס זנזורי, ראש מישמרת סיור בתהנת מסובים, מואשם בירי
בלתי מוצדק לעבר מכוגיתו של גדעון מכבי. מן הירי גהרג מכבי דל, הייל בן

21 מראשון לציון.
�אישום שחגיש סגן בכיר לפרקליט מחוז המר- בכתב
2� כז, משה שילו, גגד השוטר, פורטו גסיבות האירוע. ב
�3.30 לפנות בוקר, נסע הגאשם במאי השנה, נטען, ב
בניידת בחברת השוטר רוני עזרא. סמור לאוניברסיטת
בריאילן הבהינו בסובאדו פרטית, בה ישבו מכבי ובני
חיימוביץ, שפנתה צפונה. הנאשם ועזרא רדפו אהרי
הסובארו. בקריית אריה דרד הנאשם את אקדחו וירה 3
יריות לעבר המכונית הנמלטת. לאהר שאירעה תקלה
�מקלע עוזי. כשהגיעו לרהוב אברהם באקרה, ירה מתת

� גדעון מכבי ז ל עה זרקו הנמל גיסין ידה צרורות נוספים. במהלר הנסי
� טיס את הרכוש הגגוב מן המכוגית. הגאשם המשיר לירות, גם לאחר שהמכו
נית נעצרה. שלושה קליעים פגעו בחלקה האחורי ואחד מהם פגע כגדעון
מכבי והרגו במקום. במכונית נמצאו מכשיר רדיוטייפ וארבעה רמקולים,

�אביב. שגגנבו מתניון חד המלד בתל
זגזורי מואשם בירי בלא הצדקה. כן הוא מואשם, כי לאתר עצירת המכונית
ירה לעברה ממצב אוטומטי וכי ירח ופגע במנוח בלי שנשקפה סכנה לנאשם.
כתב האישום מציין, כי הנאשם לא נהג כפי ששוטר היה נוהג במצב סביר

ובגרימת מוות ברשלנות.
על הנאשם מגן ערד ששי גז.

נודע, כי זנזורי עדין לא הושעה מהמשטרה, ובימים אלו נערכים דיונים
על עתידו במשטרה.



יואל זינגר
יואל זיגגר, סמגכיל ביקורת פגים בתע�
שייה האוירית וגשיא לשכת המבקרים הפ-
נימיים, בה חברים 700 איש, גפטר אתמול.

גולד בהוגגרש ב-1932, עלה ארצה ב-
1949 והתגייס לצהיל ב-1950. ב-1954
חחל לעבוד בתעשייה האוירית במהלקת

תמחיר. מ-1960 גיהל את המחלקה.
ב-1967 הוסמר לראיית חשבון ומשנת
1970 מונה למבקר הפנימי של החברה. ב-
1976 הועגקה לו דרגת סמנכ"ל לשירותים
מרכזיים. משנת 1985 שימש סמנכ"ל לבי-
קורת פנים בתעשייה האוירית. עש"ת

לתמי ולילדים
אתכם באבלכם הכבד על אובדן יקירכם-חברנו

יעקב שריג יל
כלל החזקות עסקי ביטוח

כלל ביטוח, אררט
אריה, איתן

אבטחה כבדה להפגנת "שלום
עכשיו" במזרח ירושלים

מאת יוסי לוי
�1500 שוטרים יאבטחו ביום שבת את כ
הפגנת שלום עכשיו, שתיערר במזרח
ירושלים. מבצע האבטחה יערר תחת שם
� חקור 'משיכת חבלי. במשסרח צופים לכ

, 10 אלפים משתתפים.
לצודד מבצע האבטחח תתוגבר משטרת
ירושלים במאות שוטרים מיחידות ומחוזות
המשטרח מכל רחבי חארץ. חמשטרח וכו-
חות הבטהון החליטו לסגור את ירושלים

בפני תושבי השטהים.
ראשי שלום עכשיו אמרו אתמול בתגר
בה, כי הם שוקלים לעתור כבר היום, או
מהר לבג"ץ בניסיון לשנות את ההחלטה
אותה הגדירו 'אומללה". במסגרת המבצע
אמורים אלפי פעילי שלוט עכשיו להקיף
את חומת העיר העתיקה בחגורה אגושית,

תחת הסיסמה - 'עת לשלום 1990'.

אתמול כוגסה במלון נשיונל םאלאס
במזרח ירושלים מסיבת עתוגאים, בהשתת-
פות אגשי שלום עכשיו, צלי רשף, פרופ'
גלש גולן שיר עמירם גולדבלום וגציגים
פלשתיבים, בהם, פייצל אל חוסייגי ודיר

רסן אלשסיב.
1 ,200� במבצע אמורים ליסול חלק גם כ
� �800 יגיעו מאים פעילי שלום מאירופח. כ

לש ובראשם תום בגיטולו.
•השנה הראשוגה של האיגתיפאדה יוח-
דה למאבק על דעת הקהל הפלשתינית וה-
סתיימה עם תכנית השלום הפלשתינית,
של שתי מחנות לשני עמים. השנה השניה
הוקדשה למאבק על דעת הקהל הבינלאו-
מית והסתיימה גם היא בחצלחה. השנה הש-
לישית תיוחד למאבק על דעת הקהל היש-

ראלית".
� דברים אלו אמר אתמול פייצל אל חוס

ייגי במהלר מסיבת העתוגאים המשותפת.

חמונדטוטו
ב"ידושם":

מתפלל שתבינו
הפלשתינים

'אגי מתפלל לכר, שאתם השר
דים שהייתם תמיד אור לכל אומות
העולם תביגו גם את סיכלו של
העם הפלשתיגי', אמר אתמול הבי-
שוף הדרום אפריקגי, דזמוגד טוטו,

בסיור במוסד ש ושם.
המום ובפגים משתאות, הביט
אתמול הבישוף טוטו ארוכות
במוצגים שבמוזיאון. הוא השבה
לשאול על תקופת השואה וקיבל
הסברים מפורטים, מפיו של ראובן

דפגי, סגן ירד ש ושם.
בספר חאורחים כתב 'אגו מת-
פללים לכר, שאלוחים יברר את
העם היהודי, העם שיחוש אור כדי
למגוע שחוסר אגושיות מחריד

מסוג זה, לעולם לא שזורי.
משלחת חפועלת בחסות השגרי-
רות הנוצרית בירושלים, קראה
שלשום בכנסת הודעת התנצלות:
'לאחר כל הסבל והיסורים, של
העם היהודי אנו נכלמים על שבק-
רב הנוצרים קיימת עדיין אנטיש-
מיות רבה כל כרי. בהמשר נאמר:
יאנו במישד מתנצלים על ההערות
שנשמעו מפי הארכיבישוף דסמונד
סוסו, שניצל לרעה את ביקורו
וקבלת הפנים החמה לה זכה, כדי
לתקוף את ישראלי. חחן מאירי

I שני חיילי מילואים נדונו למאסר
בגלל סירוב לשרת בשטחים

�24 ימי סמיר (מיל') אלון מלמד, הבר קיבוץ בן 30, נשוי ואב לשניים, נדון ל
מאסר בגלל סירובו לשרת בשכם. רב"ט (מיל') שאול פלדמן, בן 37 מחיפה, עובר
� 21 ימי מחבוש על סירובו לשרת בעזה. דובר יש קהילתי ואב לשלושח, גרון ל
גבול אמר בי לםמ"ר מלמד זו תקופת מאסר שגייה. מנתם רהט

נשות קצינים בכירים הקימו
ועד�פעולה למען אל"מ מאיר

מאת הדס מנור
�פעולה של גשש קציגים בכירים ועד
בצה'ל ואזרהים, הוקם למען אלימ יהודה
מאיר. הוועד דורש להקים ועדת חקירה

ממלכתית, לבדיקת אירועי האיגתיפאדה.
כמרכן יקיימו הפגנות ומשמרות מחאה

� �הבס מול משרד הבטחון ומול ביתו של שר
� חון, שלסעגת חברי הוועד, הוא הגורם הי

�חוקיות. שיר לפקודות הלא
ועד חפעולח קורא לשר חבטחון לתת
� גיבוי להוראות חפעולח בשטחים או להתפ
טר. אורגה מאיר, אשתו של אל"מ מאיר,
אמרה אתמול, כי הוועד בשלבי התארגגות.

זחירות: לחרתיח מי שתיה שזוהמו
מהגרם מהוז המרכז במשרד הבריאות הורה לתושבי הישובים בית דגן, קיבוץ
גזר והישובים בית השמוגאי ובית עוזיאל להרתיה את מי השתיה שלהם לפגי
שתייתם. הודעת המהגדס באה בעקבות ממצאים כי מי השתיה במאגרי הישובים
הללו מזוהמים. הסיבה לזיהום עדיין איגה ידועה, וכעת עורכים מומחי משרד
הבריאות בדיקות לקביעת מקור הזיהום וניטרולו. בן כספית

חבר מושב נחרג בחתחפר טרקטור
אברהם איליה, בן 37 ממושב תרום שבפרוזדור ירושלים, נמחץ אתמול למוות
כקהטרקטור שבו גהג התהפך התאונה קרתה בשעה 8 כבוקר במושב השכן תעוז.
או-רהם איליה גיסה להעלות את הטרקטור על פלטפורמה גגררת שהיתה רתומה
למשאית. אולם חסרקטור חחליק, התהפר ומחץ אותו למוות. יוסי לוי

הנהג שהיה מעורב בתאונח
חקטלנית ביום א' שוחרר בערבות

שמעון גריגברגר, הגהג שהיה מעורב בתאוגה הקטלגית ביום א', בה גהרגו 2
אנשים ונפצעו 49, שוחרר אתמול בערבות בבימיש השלום ברחובות. גריגברגר,
בן 43, מורה בביצוע פניית הפרסה בדרר המהירה כין תל אביב לאשדוד, פניה
האסורה על פי ההוק והביאה לססייתו מהגתיב של גהג הסמיסריילר, יוסף סלים

זיל. אולם, גרינברגר טוען, כי וידא טרם ביצוע הפגיה, כי הכביש פגוי לחלוטין.
� • 10 אגשים גפצעו, אחר מהם קשה, בהתגגשות בין סרגספורסר מסחרי למכו
גית פרסית, בכגיסה לישוב מצפה מודיעים. הרכב המסחרי היה מלא בגוסעים,

שרובם גפצעו ואושפזו בביח'ח אסף החסא.
בן כספית

ז"ל יצחקויימן
בבית העלמין בקרית שאול חובא את-
מול לקבורות יצחק רימן, בן 67, מנכ"ל
חברת אמריקה ישראל בליידס, מבכירי

התעשיינים בארץ.
יצחק וימן נולד בפולין ועלה ארצה בש-
נת 1924. היה פעיל בהגנה ובפלמיח, וכץ
�1948. מאז שחרר מקימי עתשת חמסכיל ב
�1954 בדרגת רסין, היה בתפ- רו מצהיל ב
קידי גשול בכירים במפעלי תעשש: קרגל,

מטרית כותנה, הבורג.
�1965 מונה מגכ"ל חברת אמריקה ב
ישראל בליידס. ב-20 שנות פעילותו בהב-
רה הצליח רימן להגדיל את היקף המכירות
בהברה ליותר משישה מיליון דולר, מתוכם
� 50% יועדו ליצוא. הצלחתה של החברה הי
תה בייצור סכיני גילוח העומדים בקריטח
יונים בינלאומיים. בשנת 1986 בפרס הת-

עשיינים עיש ישראל ליטנשטיין.
נפסד אחרי מחלה קשה. השיר אשה,
שני ילדש, ונכדים. מזל מועלם

במלאת עשר שנים לפטירת
אבינו וסבנו היקר

אליעזר לוין
דל

נעלה לקברו ונתייחד עם זכרו,
ביום שישי, א' בטבת תשין, 29.12.89, בבית

�שאול, בשעה 9.30 בבוקר. העלמין בקרית
�ברק, כשעה 9.15. יוצאים מרח' יחזקאל 4, בני

המשפחה

במלאת שלושים לפטירתו של בעלי,
אבינו וסבנו היקר

יעקב פולק י"ל
אזכרה וגילוי מצבה

תתקיים ביום שישי, א' בטבת תש''ן
(29.12.89), בשעה 11.00, בבית העלמין

בכפר סמיר, חיפה.
נפגשים ליד שער בית העלמין.

 המשפחה

במלאת שנתיים לפטירתה של

יפה ענבי דל
נעלה לקברה ונתייחד עם זכרה
(29.12.89) בשעה ביום שישי, א' בטבת תש"ן

1 בצהרים בכית העלמין בכפר סמש. 2.00
נפגשים על יד השער הראשי.

אמנון ענבי
 הילדים והמשפחה

למשפחת שמש
משתתפים באבלכם הכבד בהילקח

יקירכם - גימלאנו - חברנו

ג'אקומו שמש יל
התעשיה האוירית לישראל
ההנהלה - ארגון העובדים

לאניה, זיוה ואלכס הרשקוביץ
משתתפים באבלכם הכבד

על מות יקירכם

סלו הרשקוביץ
�קו בע"מ רשת

ליהודית בר�חן
אתר באבלר הכבד

מות על

אמר
בית מכתשים

�אור בעם מהדרין בעם - פרי
אבלים על מותו של עובדנו

אלחנן טלרנט דל
ומביעים תנחומים לבני המשפחה

מורשת
משפחתיות

םתקבחת
יוםמם

124.00) עד חצות

כבת מעריב.
קרליבך 2, חדאביב
וכטל 5632111*03

� �צוות  
�ל̂^  אגודת גימיא' שרות הקבע בצוז
^̂ 9

אבלים על מותו של

(מיל.) �ם אל

יאיר גב יל
�גן דמח

ומשתתפים בצער המשפחה

לעובדת חברתנו
דינה נחום

אתר באבלר הכבד במות

אחיר זיל
הפניקס הישראלי
חברה לבטוח בע"מ
ההנהלה והעובדים

?̂£505533331
1001111 ן

81 03/363838

לחברנו בעבודה

עקיבא פאר
השתתפותנו הכנה

באבלר הכבד על מות

,יל אמך
 משפחת "אלביט"

במלאת שלוש שנש לפטירת שירתנו

אורה אלוני דל
נתייחד עם זכרה ונעלה לקברה,
31.12.89), בשעה ) כיום ראשון, ג' בטבת תשין
�ים. �העלמץ 'הדרום' בגבול הולון-כת 15.30, בבית

גפגשים לש השער הישן.

| משפהות: י
אלוני, שתני, מיקא

למשפחח חן
משתתפים באבלכם הכבד בהילקח

יקירכם - עובדנו - חברנו

יוסף חן דל
התעשיה האוירית לישראל
ההנהלה - ארגון העובדים

?011 ^̂ 1111 ^̂̂ 00 11 0

רשוח הדואר ועובד• 'ח"דת מרחב תדאביב-יפו
אבלה על מותו של

חברנו

יוסף קרליקר
ז"ל

ומשתתפים כצער חמשפחה

מינהל המחקר החקלאי
�דגן מרכז וולקני. בית

�ו שרינה ןלצםן משתתפים כאבלה של ו
על פטירת

הבעל
ההנהלה והעובדים
 במכון לקרקע ומים

למשפחת זינגר
אתכם באבלכם על פטירתו ללא עת

של יקירכם - יקירנו

יואל דל
םמנכ''ל ומבקר םנימי בתע"א

נשיא לשכת המבקרים הםנימיים בישראל

עוברי הביקורת הפנימית בתע"א

�עשרה שנה לפטירת במלאת שש
בעלי, אבי וסבנו היקר

בנימין מלמד דל
אנו מקיימים אזכרה, מחר, יום חמישי,
ל' בכסלו תשין, 28.12.89, בשעה 15.30,

�שאול. בבית העלמץ בקרית
נפגשים לש השער.

 המשפחה

_

בצער רכ אנו מודיעים על פסירתו של
בעלי, אבעו וסבנו היקר

אוסקר קרפן
הלוויה תתקיים היום, יום רביעי, ביט בכסלו תש"ו
27.12.89), בשעה 13.00, בכית העלמץ 'הדרום' ובגבול )

�יםו. נפגשים ליד השער החדש. חולון-כת

המתאכלימרעיתו: אהובה
י בתו : צפורה יפרנסועז)

חתנו : נרקיס
ופיליפ : אסתר נכדיו

 מוקיריו וידידיו

למר עזריקם מילצ'ן
ומשפחתו

השתתפותנו הכנה באבלכם
על אובדן האח

מרדכי מילצץ
י דל

מרכז מכבי ישראל

לחמי, דפנח וער!

אבלים וכואבים
את פטירתו של חברנו

עיר יעקב שריג
ז"ל

דן ליאור וכל עובדי
כלל שיווק ומסחר



לשולה, אפרת ונעם
* משתתפים בצערכם על מותו של חברנו היקר

(איציק) וימן יצחק
שתרמ מיטב זמנו. מרצו ונםיונו לפעילות ציבורית

\ החברים
בהתאחדות התעשיינים, אגף המתכת והחשמל,

ההנהלה וצוות העובדים

פיוניר אינטרנשיונל לימימד
(אוסטרליה)

אבלה על פטירתו של
הבר מועצת המנהלים בישראל

יצחק וימן
דל

ומביעה את תנחומיה למשפחה .

חברי מועצת המנהלים
וההנהלה באירופה
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אישתי ואמנו היקרה

יהודית לנצט
הלכה לעולמה

ההלויה בבית העלמין בהרצליה היום, 27.12.89 בשעה 2.00 אחה"צ

יוסף לנצט
אביבה מילר - לנצט

פרופ' משה לנצט
ומשפחותיהם

 השבעה גרירת טרופי לגצט רח' ויצטן 15 רחובות

למשפחת דמן

באבלכם אתכם
מות על

יצחק דל
חנן צפלוביץ וב"ב

�עילית |¥| עירית נצרת
11X1 תבחריה

אבלים על מותו של

יצחק וימן יל
�ישראל �ל מנד אםדיקה םנכ

בע"ם בליידס
�עילית םראשתי התעשיינים םצרת

 מנחם אריאב, ראש-העיר

בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו
של בעלי, אבינו, אחינו וסבנו היקר

יהודה בארי
דל

ההלוויה תתקיים היום, יום רביעי, כ"ט בכסלו
תש"ן 27.12.89 בשעה 11.30 לפנה"צ, בבית
העלמין החדש נוה דוד (ליד כפר סמיר, חיפה).

�יד השער נפגשים על

האבלים: תג'י בארי ומשפ'
ישראלה פלד ומשפ'

מנחם ברלינםקי ומשפ'
ערה בלומרוזן ומשפ'

השבעת בבית המנוח, שד' הציונות 116, חיפה

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של
אשתי ואמנו היקרה

רינה עמיקם
דל

ההלוויה תתקיים היום, יום רביעי,
כ"ט בכסלו תש"ן 27.12.89, בשעה 12.00
�דוד, בצהריים, בבית העלמין החדש בנוה

חיפה.

המשפחה המתאבלת

במלאת שלושים לפטירתו של יקירנו

אהרן שגיא
(אהרונצ'יק טייבר)

דל
נעלה לקברו לאזכרה וגילוי מצבה
ביום שישי, א' בטבת תש"ן 29.12.89

בשעה 12.00 בבית העלמין בסביון

משפחות: שגיא, טייבר ופריזינסקי

לד"ר מינה וערד יצחק וסטםן
השתתפותנו באבלכם על מות האב היקר

חיים יעקב וסטמן יל
, תליאביב  דיירי הבית, הזוהר 16

בצער וביגון אנו כואבים על פטירתו
ללא עת של מנהל סניפנו בחיפה

,-י חנוך לוין
ואבלים יחד עם

טוניה לוין. בנה, בנותיה וםשפחתה

ההנהלה והעובדים
תיל-און אלקטריק בע"מ

לאלדה בוקשפן ובני המשפחה
משתתפים בצערכם הכבד על מותה של

ניבה דל
חברי איגוד האקדמאים העצמאיים
במקצועות ההנדסה, האדריכלות

והטכנולוגיה בישראל
 ועוברי מזכירות האיגוד

בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על מותו של
בעלי ואבי היקר

וילהלם!יאט קולב
ההלוויה תיערר היום, יום רביעי, כ"ט בכסלו
�דוד, היפה, בשעה 27), בבית העלמץ בנוה .12.89 )
11.00. הסעה תצא מבית המנוח, רדו' הארזים 95,

�חיים, בשעה 10.00. קרית

אשתו: מרים קולב
בנו וכלתו: רוני ודליה קולב

לעוx שפרה גב
לאורנה תםר והמשפחה

תנתומינו הכנים על מות הבעל והאב

יאיר דל
אתכם באבלכם הכבד

חב' יער להנדסה ובניין בע"מ
גדעון ואביבה פריזר

אבלים על מותו של יקירנו

זלמן כספי נ-י מיכאל יל
הלוויה תתקיים היום, יום רביעי, כ''ט בכסלו תש"ן, 27.12.89,

�שבע. (החרש) באר בשעה 2.30 אחה"צ, בבית העלמין
נפגשים ליד שער בית העלמין.

המשפחה

למשפחת בוקשפן
אתכם באבלכם הכבד על

ניבה *
ל.ה.ב. - לשכת ארגוני העצמאים

בישראל

�הוד כפר האמנים עץ
אבל על מות

הדרג מוקדי דל
מוותיקי הכפר

משתתפים בצער המשפחה

 חברי כפר האמנים

�אביב-יפו ^̂� עיריית תל
אבלה על פטירתו של

יאיר גב
חפנהל האדמיניסטרטיבי של פינהל ההנדסה

איש טקצמ מולד" חכ0 משד, שנקטף נשיאו.
הלוויתו תצא היום, כ''ט בכסלו תש"ן
27.12.89), בשעה 14.00, מבית הלוויות החרש, )

שד' רוקח-אבךגבירול.
אוטובוסים יועמדו לרשות קהל המלווים מבית

�שאול. הלוויות לבית העלמין בקרית

שלמה להט
ראש העירייה

על מותו ללא עת של

יאיר גב
אבלים:

: שפרה אשתו
"ותיו: ארנה ותמר

אחותו: תחיה ליפשיץ וב"ב
אחיו : דוד גולדנברג וב"ב

ברניק חמותו: חםיה
: יהודית סלע ובניה גיסתו

הלוויה תצא היום, יום רביעי, כ"ט בכסלו
27.12.89), בשעה 14.00, מבית הלוויות ) תש"ן

ההרש, שד' רוקח-אבדגבירול.

פיוניר קונקריט (ישראל) בע"מ

אבלה על פטירתו של
חבר מועצת המנהלים

יצחק וימן
דל

ומשתתפת בצער המשפחה

חברי מועצת המנהלים
 ההנהלה ועובדי החברה

המומים ודואבים אנו מודיעים על פטירתו בטרם עת של
היקר לנו מכל

מנחם פררו
הלוויה תתקיים היום, יום רביעי, כ"ט בכסלו תש"ן,

�שאול. 27.12.89, בשעה 13.30, בבית העלמין בקרית

נפגשים ליד השער.

המתאבלים:

רעיתו : מרים
בניו : אביאור, עמית וניצן

אחיו וגיסתו: מרדכי וכרמלה וב"ב
חמותו : אתי קאופמן

וכל בני המשפחה בארץ ובחו"ל

אמנו, סבתנו ואתותנו היקרה והאהובה

"זבה""וו שושנה גינזבורג
,(27.12.89 הלוויה תצא היום, יום רביעי, כ''ט בכסלו תש"ן (
�סבא. �סבא, לבית העלמין בכפר בשעה 14.30, מביתה ברח' בלינסון 6, כפר

השבעה כבית המנוחה.

כואבים: בתה : ארנה ושלמה תמיר
מה : אלי ואביבה גינזבורג

אהותה: טובה גלד
אחיה: צבי ומרלן גילצר

הנכרים וכל בני המשפחה

ברוך דיין האמת
בצעד רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו ללא עת של אבינו וסבנו היקר כאדם

ההלוויה תצא מבית הכנסת עטרת צבי, רה' גולדברג 2 רחובות, היום, יוםד'שמאי יברבוים
27.12.89) בשעה 13.00 לבית העלמין ברחובות. ) רביעי, כ"ט בכסלו תש�ן
המשפחות האבלות: בן�יעקב מתיש וחנה - רחובות
יברבוים דוד ושושנה - רחובות

אריאל שי ומלכה - שעלבים
יושבים שבעה נניח משפחת יבדנויט, גר שאול 9, רחובות.



המאהר הכרוני
אפרים סידון

נכון שבסוף הוא מגיע, .
ואז הכל מתבהר.

אר כל כר הרבה זמן זה לוקח -
והוא-גם לרוב מאחר.

נכון שבסוף הוא מגיע,
�90 כמעט. בדקה ה

אני מתכוון לצדק,
שהכל הוא עושה לאט.
וצייר שנים לחכות לו

ברומניה, פנמה, סין.
צועקים, בוכים וקוראים לו,

והוא יושב וממתין.
עד שהוא זז סוף סוף,
ונע בכבדות למקום.

שבו אנשים נזקקים לו -
הם זוכים לגורל איום.

והוא הפלגמאט הכרוני,
מזדחל איטי ועצלן.

נכון שבסוף הוא מגיע -
אר אחרי כל כד הרבה זמן.
ובינתיים חוגג הריקטאטור

ועמו זועק וסובל.
והצדק, אפילו קצת ציני
בדרכים אט אט מתנהל.

נכון, בסוף הרשע, מת הוא -
אר לרוב עשיר וקשיש.

כיון שאותו הצדק,
את פעמיו לא מחיש.

גם לכאן הוא יגיע הצדק.
גם לפה לאזור, אל פחד.
אד כדי לחסור דם ואש,

מי ישים לו קצת פלפל בתחת?
ואל "צדק צדק תרדוף''

נוסיף, "צדק צדק תדחוף''.
כי כמה יוכלו להמתין,

תושבי ישראל, פלשתין?
שהרי גם עכשיו, זה ברור,

הוא כבר נמצא באיחור.

מותו של רודן
ניקולאי צ'אושסקו ואשתו אלנה, זוג שליטים עריצים,
�פי כל חוק. את מה I היו בוודאי ראוים לעונש קשה על
שעוללו לעם הרומני ניתן להגדיר בפשעים בדרגה ההמורה
ביותר. אפשר בהחלט להבין את שמחת הרומנים על מותם

של הרודן ואשתו.
�כן, מרדד שפיטתם והוצאתם להורג של השנ- �פי �על ואף
יים עולה ריח לא טוב. משפט חשאי ומהיר כזה, שאיש אינו
יודע כיצד ובאילו נסיבות נעיד, לא מתקיימים בו התנאים
�צדק במרינה מתוקנת. הוא המינימאליים הנדרשים למשפט
אינו מתיישב עם חרות, דמוקראטיה, שלטון ההוק ושאיפת
הצדק - ערכים שהמהפכנים ברומניה מבקשים לאמץ לעצ-
מם. להיפר, משפט חשאי כזה הוא מסימניו המובהקים של

מישטר מאן ס כמו זה של צ'אושסקו ודומיו.
ועליכן, אם כוונת המורדים היא לעקור מן היסוד את
המישטר הישן ולבסס את רומניה החדשה על אדני חוק,
�זהירות מכל צדק ודמוקראטיה, היה עליהם להיזהר משנה
צעד שעלול להכתים את מאבקם, גם אם יש בזהירות זו
משום סיכון מסויים. איש אינו יודע עדיין כיצד יתייצב
השלטון החדש בבוקרשט ומה יהיה אופיו. צעדים מסוג

�צ'אושסקו רק יגבירו את החשד כלפי יורשיו. משפס
ואפילו התירוץ שהיה צורר למהר כדי להביא לכניעת
תומכי הרודן, ובראשם הסקוריטאטה, אינו יכול לעמוד
למהפכנים במקרה זה, מה עוד שמידת ההשפעה של ההוצ-

אה להורג על לחימתם של התומכים לא הוכהה כלל.

תקציב פוליטי
יוסף חריף

הדיון הסוער בממשלה על תקציב המדינה שהוכ-
רע, כצפוי, ברוב גדול לטובת הצעת האוצר, הוא
�המידה להערכ- אולי ההוכחה הטובה ביותר שאמת

תו אינה כלכלית, אלא פוליטית.
לרגעים נראה היה שקרובה ההתפוצצות - לוי
� �ה ומורעי מזה ונבון מזה ייסרו את האוצר ואת שר
אוצר אישית בשבט לשונם. אבל רק תמימים יכלו להתיירא, או
�19 שרים הצביעו לעלוו, מקיצה הקרב של הממשלה. העובדה, ש
בעד הצעת האוצר, אחר נמנע ורק ארבעה הצביעו נגדה מעידה

כמאה עדים, שההצבעה לא נגזרה משיקולים כלכליים בלבד.
�התקציב של יתר על כן, בין מבקריה החריפים של הצעת
האוצר היה, למשל, גד יעקבי, מן המיומנים ביותר בממשלה
בתחום הכלכלי. הוא הביע דאגה מקצב גידול האינפלציה, מהיע-
דר סיכוי ממשי לצמיחה ומגודל הגרעון הצפוי, שעלול להיות
�לב ודן גדול בהרבה מתחזיתו של האוצר. והוא, וכמוהו חיים בר
מרידוד ואחרים שביקרו את הצעת האוצר, הצביעו בעד. וכל כר
למה? אולי משום שלא הוצגה בסופו של דבר אלטרנטיווה ריא-
לית להצעת האוצר. ואולי מפני שההכרעה היתה, כאמור, פולי-

טית יותר משהיתה כלכלית.
•

� �החי כאן פעלה, כנראה, הנוסחה הידועה, שהיא בדרר כלל סם
�כל להבנה עם ים של ממשלת האחדות: שמעון פרס מגיע קודם
יצחק רבין לגבי תקציב הבסחון. בכר מובטחת למעשה "אחדותה"
של מפלגת העבודה. אפשר שבסתר לבו, כר אומרים, מאמין פרס
�הצגת מועמדותו של רבין מולו במאבק כי רק כר יבטיח את אי
על ראשות המפלגה. אי�הבנה עמו על רקע תקציב הבטחון עלו-
לה לדחוף את רבין על כרהו לעימות, כשהוא עצמו אינו רוצה בו

עתה.
מן הצד השני, יש לאותה נוסחה השפעה מרגיעה ומשככת
כאבים כלפי יצחק שמיה משמע, התנגדות להצעת האוצר עלולה
לדחוף את פרס לעבר היציאה מממשלת האחדות. ומכיוון ששמיר
אינו רוצה בשום פנים בפירוקה לא היה כמעט ספק, שהשיחה
האישית בין פרס לשמיר, כמו זו שהיתה ביניהם ימים אהדים
לפני הריון על התקציב בממשלה - תשיג את שלה. שמיר נועץ
בשר משה נסים וביועצו הכלכלי, עמוס רובין, ומהם הבין שהצעת
האוצר, על כל מגרעותיה, אינה נוראה כל כר וזה בוודאי הספיק

לו להשגת ההבנה עם פרס. למן אותו רגע היה ברור שלהצעת
פרס יהיה רוב בממשלה, ובוודאי אין זה מקרה שעל אף הקולות
והברקים שנשמעו בחדר ישיבות הממשלה ומחוצה לו ביום הרא-
שון של הדיונים - יכול היה פרס לצאת בהצהרה בוטחת, שאין

מה לדאוג: "מחר, בסוף הדיון, תאושר הצעת האוצר".
�רוח ולא גם בישיבת הממשלה, שלשום, שמר פרס על קור
התרשם יתר על המידה מן ההתקפות של "שרי החישוקים" שהע-
�מה את קו החזית מן הגיזרה המדינית אל הגיזרה תיקו לזמן
(בהצביעו על הכלכלית. פרס חייד לעצמו: הם מתכוונים אליו

יצחק שמיר)...
וכשלקראת סוף הישיבה פנה אליו השר יצחק מודעי וביקש
ממנו "לעשות עמו חסד', כלשונו, ולאשר לו עוד שלושה תקנים
ללשכתו, השיב לו פרס בשמינית של סרקאזם: אני יכול לתת לר

שלושה חיילי חובה כמו שנתתי למשטרה...
"ידעתי שתלעג לי" - אמר מודעי.

(ברוחב לב): אני לא לועג... טוב, נדבר על זוז... פרס
מודעי העיר עוד, כי הוא פונה בבקשה זאת אל האוצר, משום

שחש כי הוא לבדו - "אני פה יתום"".
שרון נחלץ כדי לעודד אותו: למה אותה אומר שאתה יתום?

יש לר שותפים!."
� �ה אבל דווקא "שותפות" זו היא שהכריעה את הכף לטובת שר
אוצר, שמעון פרס, על אף חולשותיה הבולטות של הצעת תקציב
האוצר. שלשום, בהפסקה שהכריז עליה ראש הממשלה בדיון
�העבודה, "שרינו", וקיב- הארור על התקציב, נתכנסו שרי מפלגת
לו החלטה, שיהיו דעותיהם על הצעת האוצר אשר יהיו - איש
לא יצביע נגד. ולא עוד, אלא שיו"ר סיעת המערר בכנסת, חיים
רמון, יצא באזהרה חמורה, ש"אט יטרפד הליכוד את הצעת האוצר

הוא יטרפד בכר את ממשלת האחדות".
•

אזהרה זו היתה מיותרת. לא היה כל חשש לטירפוד כזה. יש
שלושה "שרי חישוקים", אמיתיים: שמיר, פרס ורבין, שבכוחם
לחזק או לערער את חישוקיה של הממשלה השבירה הזאת. למן
הרגע שהושגה הבנה ביניהם - הרוב בעד הצעת האוצר היה
מובטח והחיטוט בסעיפי התקציב היה מיותר. אילו היו השרים
מצביעים על פי מה שדיברו בממשלה לא היה כל סיכוי לפרס

להעביר את התקציב שלו.

מאבדים
פרופורציות

יעקב העליון

כבכל תופעה קשה שנפגעיה בורדים - אף כי כל
אחד מהם הוא מאה אחוז קורבן וטרגדיה - ממהרת
החברה הישראלית להסחף בגלים של פניקה שהיא
יוצרת. פניקה זו מגבירה את הכאב והפחד, במקום
שתתתייחס לממדיו הקשים הנכונים, ונוצרת תמו-
נה מעוותת: מה שפוקד מקרים בודדים, נדמה כאי-

לו פקד או עומר לפקוד את הכלל.
הפניקה שהתרחשה סביב מגפת שיתוק הילדים, לכאורה -
מהווה המחשה לכר. הארץ כולה נכנסה לאימה. אנשים חדלו
לשתות מים מן הברו, כאילו אנו חיים בארץ שתנאי התברואה בה
נוראים. היתה עליה עצומה בהזדקקות למים מינרליים יקרים.
רבים הדירו רגליהם ממחוזות הארץ שבה חלו אחדים בפוליו.
�עולם והטיחו האשמות זה עסקנים פוליטיים הכריזו הכרזות הרות

בזה.
ההר הוליד עכבר. לא מגיפה ולא בטיח. מספר החולים ב"שנת
המגיפה" כמעט שלא היה שונה ממספרם בשנים אחרות. נכון
שסיבלו של כל קרבן אשר נפגע במחלה הוא איום. וצריר היה

לחקור בחומרה מדוע אירעו רוב המקרים בחבל ארץ אחד.
אנו נוטים מאד להסחפויות כאלו. לא מכבר כמעט התרחשה
היסטריה רומה כשנתגלו מקרים אחדים של דלקת קרום המוח

בגליל.
•

לרגישותנו לשלום בנינו המשרתים בצה"ל נראה שאין דומה
בשום מקום בעולם. כל אחר מתייחס לחייל שנפגע - במשימתו,
בתאונת אימונים או שהתאבד - כאילו היה בנו; למשפחה שנעש-
תה שכולה - כאילו היתה משפחתו. היחס לחיי חייל שנהרג הוא
ערר חשוב בתודעתנו. וככל הנראה גם מנגנון הגנה: אחווה שנוע�
רה לחזק אותנו בתחושת האחריות הקולקטיווית ושותפות הגורל.
מקרי ההתאבדות האחרונים בצה"ל שבאו מיד אחרי פרסומים
על נפגעי תאונות אימונים ונשק - יצרה זעזוע עצום, מפני
הטעמים שהוזכרו למעלה ומפני שמקרי המוות משני הסוגים
ניתנים למניעה. אם אפשר לומר שנפילת חייל בקרב, יש בה
טעם - גם עם כר קשה להשלים - אנו נחרדים במיוחד כשחייל
נהרג בגלל תאונה. או מפני שלא אותרו סערות אפלות בנפשו
שעלולות להוליכו לשבירה והתאבדות. כל מיתת שווא כזו היא
לא רק מוות לחייל. כמידה ידועה גם מוות של הוריו. קצת מוות

של כולנו.
מתיר נטייתנו להסחף אנו מאבדים פרופורציות. מוצדק לת-
בוע מצה"ל, בכל החריפות האפשרית, ליתן את הדין המוסרי או
הפלילי על כל מקרה. לתבוע כי ייעשה כל מה שניתן להעשות
כדי לצמצם מצבים העלולים לגרום לתאונות או לשבירת נפשם
� של חיילים המתקשים להתמודד בלחצים. אכל אין הצדקה ליצי
רת אווירה כאילו כמעט בפני כל חייל המתגייס לצה"ל, ביחוד
ליחידות שכהן מוטלים עליו עומסים כבדים - נסללת הררר

להתאבדות או תאונת אימונים.
מיד אחרי פרסום מקרי ההתאבדויות האחרונים - אגב, נטען
שלא בטוח שכל המקרים היו באמת התאבדויות - החלה לצבור
גובה ההיסטריה המוכרת מפרשות אחרות. כבר הביאו נערים לפ-
ני גיוס שידברו על כד שהם פוחדים להתגייס. כבר ראיינו וחקרו
אותם כאילו הם מועדים לאסון וההסתברות הסטטיסטית ממש
מאיימת עליהם אישית. כתקופה כה מבלבלת שבה יש די והותר
התחבטויות המסכסכות לבו של צעיר ערב גיוס - נטיעת חרדה

כזו היא ממש חבלה.
זה מחליש אותנו. יוצר פחדים מיותרים ומזיקים מאד. גם עלול
� לגרום התאבדויות שלא היו נגרמות לולא הניפוח. מספר התאו
נות וההתאבדויות זעום. הסיכון להפגע אינו עולה בהרבה .או
� בכלל על הסיכוי לזכות בפרס הגדול בטוטו. צריר לצעוק לשמי
ים ולבכות דם ולדרוש חקירה ככשחייל נופל בתאונה או שולח
יד בנפשו. אבל לא לנפח לכלל מגיפה, שאינה קיימת כמו שלא

היתה מגפת שיתוק.

מיליון יהודים בדרר
הרב שלמה אבינר

הנה הם עולים! זמן רב חיכינו להם, אחים מגלות
רוסיה. יש אפילו בתוכנו שכמעט התייאשו מהם
וחשכו שבגלל התבוללותם שכחו את ציון. טעו.
אולי אינם יודעים מהי יהדות ומהו יום כיפור, מיהו
�מילה, ואפילו לא איפה אברהם אבינו ומהי ברית
�ישראל על המפה• אר דבר נמצאת, בדיוק, ארץ
�ישראל היא ארצנו, ואנו חוז- אחד הם יודעים: "אנו יהודים, ארץ

רים הביתה". די לנו בכר.
אמר מי שאמר: ''איננו זקוקים ליהודי רוסיה. יש לנו די בעיות
�ישראל אינה רכוש פרנסה משלנו". סילחו לו. הוא שכה שארץ
�בית על הארץ. היא של כולנו. פרטי שלו. הוא שכח שאיננו בעל
אין כאן ותיקים בעלי זכויות, ומסכנים העומדים בפתה. אין כאן
בעלי�בית ואורחים. הארץ הזאת היא של יהודי רוסיה בדיוק כפי
שהיא שלנו. אנו רק שמרנו להם על חלקם. שיקחו. זה שלהם. אנו

שמחים על הזכות לעזור להם.
כל יום עולים יהודים רבים. אלפים בחודש. עשרות אלפים
בשנה. ברוסיה יש שלושה עד ארבעה מיליוני יהודים. 40% מהם
� �הת הגישו בקשה לעלות. כל המקומות בטיסות לישראל בחברת
עופה הרוסית תפוסים להרשים רבים. מיליון יהודים בדרף אם
�העולמים מסבב �פי פקודת ריבון אין זה נס של ליבוץ גלויות על

הסיבות - איני יורע נס מהו.
•

ואלו "שיעורי הבית" הלאומיים שלנו לעשר השנים הבאות:
לקלוט מיליון יהודים, ואל לנו להחמיץ; לבנות 2500 דירות
�אפשר לשכן היום עולים באהלים ובפחונים. ימים לחודש, כי אי
אלה חלפו. הנשב בבתים נוחים ואחינו באהלים? אם יקרה כדבר
הזה, הם יבינו שלא אחים הם לנו, יחפשו בית באמריקה והיהודים
שם ייאלצו ללחוץ על הקונגרס להגדיל את המכסה השנתית של

מהגרים מרוסיה העומדת על 50.000. היש חלול השם גדול מזה?
ויש גם למצוא להם עבודה. 40% מהם בעלי השכלה גבוהה
מאוד. אי�אפשר שפרופםורים יסללו שבילים. חלפו ימים אלה.
�ירי שטף העליה. משימה לאומית יש מהר מאוד נהיה מוצפים על
כאן. זאת הזדמנות לעשות תשובה לאומית גדולה על החטא
שחטאנו בשנאת הינם. עתה נקום עם שלם כאיש אחר. נתאחר
כולנו יחד, ימין שמאל ואמצע, ונושיב בתוכנו שליש מיליון

בגליל, שליש מיליון ביהודה ובשומרון, ושליש מיליון בנגב.
כולנו נירתם. כולנו. כל משפחה תאמץ משפחה, תדאג לה

לדירה, לעבודה, ולפילוס דרכים במבוכי הביורוקרטיה. רווק יא-
מץ רווק ורווקה תאמץ רווקה. הבודדים זרוקים עוד יותר מכולם.

גם ילד יאמץ ילד, וילדה תאמץ ילדה.
אמר פרופסור אחר לכירורגיה, המחכה לעלייתו כבר חמש
שנים בלי עבודה: איני יודע אם אמצא עבודה בארץ, אבל אני
מוכן לחיות חיים קשים כל חיי למען המשר הדורות. אר מה שאני
שואל הוא האם לילדה שלי יהיה טוב, האם ילדים לא ילעגו לה

ולמבטאה?
•

פקהנו עינינו ורבדים נפלאים ראינו שם בגלות רוסיה. ארם
נסע מהדרום 4500 ק"מ עד מוסקווה כדי לברר איר עולים לארץ.
ועור אדם שנסע למסרה זו מסיביר במשר שבועים וחצי ברכבות,
בנסיעה יקרה, כאשר כל כפרו השתתף בהוצאה, שהרי כולם
עולים. ארם אחד הפסיק עבודתו כבר שנתיים, כדי שיוכל להק-
� דיש כל זמנו ללמד עברית לאחרים. אשה פתחה בתי ספר מחתר

תיים ברירות פרסיות, ללימוד עברית ויהדות לילדים קטנים.
בחורה צעירה החיה בחדר פיצפון, הפכה אותו לספריה של
מאות ספרי יהדות מצולמים עם הגדלה, דף אחר דף במצלמה
רגילה, וכן מרכז למידע על עליה לארץ. בכל מקום מאות ואלפי
יהודים אומרים: לפני כמה חורשים הרגשנו שאנו יהודים והחלט-
נו לעלות לארצנו. אנו עומדים לפני כולכם דום, בהערכה עמו-

קה, ומהכים לכם בכליון עיניים.
אמר מי שאמר, שקורם כל יש לפטור את בעיות המצוקה של
היושבים בציון. סילחו לו. הוא שכח שאינו בעל הבית על הכסף
של כלל ישראל. כסף זה שייר לכולם וגם לכם. רק שמרנו לכם.
קהו. תיזכר לשבח תקופת הצנע, אשר מטרתה היתה לקחת ממי

שיש לו ולתת למי שאין לו.
הגיעה שעת ההליכה הלאומית והאישית בדרכי אבינו אברהם:
"וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים... וירץ לקראתם... וישתחו
ארצה. ויאמר:... אם נא מצאתי חן בעיניה אל נא תעבור... השענו

תחת העץ. ואקחה פת לחם וסעדו לבכם".
הגיעה השעה לדבר מעט ולעשות הרבה. ומי שבאמת אין לו
מה לתת, יתן חיוה זה עולה מעט לנותן ושווה הרבה מאוד
למקבל. יאמר: אני שמח שבאתם, חיכיתי לכם. בריר שהחיינו

וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
�אל (הכותב הדא רב הישוב בית
�כהנים בירושלים העתיקה) וראש ישיבת עטרת

מי נהנה מהגנה?
בהתנצחות הציבורית שהחריפה השבוע בין התעשיינים
לבץ היבואנים הדורשים לצמצם את ההגנה על היצור המ-
קומי - התגובה הראשונה היא להצדיק את התעשיינים.
שהרי הם מייצרים, מספקים תעסוקה ולא נהנים רק מעמלם
של אחרים• אר מחשבה שניה מוליכה אותנו למסקנה, שב-

נושא זה טועים התעשיינים, ובגדול.
אין להצסרף לריטוריקה של דן גילרמן, נשיא איגוד ן
לשכות המסחר ואין לקבל את האומדן המספרי שלו ברבר :

הנזק שגורמת לנו ההגנה המופרזת של תוצרת הארץ כדי
לקבוע, כי מי שבאמת דואג לטובתם של הפועלים חייב \
� ן להבטיח להם מוצרי צריכה במחירים בינלאומיים ולא להי

� ן יב אותם לסבסד מפעלים בלתי יעילים ורווחים לא מוצר
קים של יצרנים מקומיים.

חומות ההגנה הגבוהות מדי על הייצור המקומי היו זה
| � מכבר נושא שנוי במהלוקת. השוק המקומי הזעיר אינו מצ

ו

י

ולנונח ההנרח להשתלב באיחור אירופה נ�2י*ו1.

I ,כמקום לנסות לנצל את תקופת המעבר לתהליר כואב
אר בלתי נמנע, שנועד להתאים את התעשיה הישראלית

לייצור בתנאי התחרות עם השוק העולמי מהלכת לאהרונה |
I רוח רעה הן בקרב התאהדות התעשיינים והן בקרב משרד

התעשייה והמסחר.
I אנו עדים לנסיון נואש לעצור את ההתקדמות ולהחזיר

.50� את התעשייה הישראלית אל החממה של שנות ה
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I פיגוע בעמק יזרעאל
ושוב פיגוע באוטובוס אגד בתוככי "הקו הירוק". הפעם
- בעמק יזרעאל, לא הרחק מצומת מגידו, שבעבר הלא

� ן � באוטו רחוק ירע פיגועים חבלניים קטלניים. במקרה זה 
בוס שהסיע פועלים ערביים מהעיר ג'נין וסביבתה לעבודח

בישראל - לא היו אבירות בנפש.
כמו בפיגוע בקו 405, כר גם הפעם המחבלים עלו לאד
סובוס כ"נוסעים" ופעלו תוך כדי נסיעתו. עפ"י הסימנים,
�שלושה אנשים, שפעלה עד כה, מדובר בחוליה בת שניים
בתעוזה רבה, בתיכנון מדוקדק, הכולל גם מילוט מהיר

� ממקום הפיגוע. וקצו
הפיגוע הוא חדשני, אולי בשל העובדה שנוסעי האוטר
בוס היו ערבים מתושבי השטחים: עצירת האוטובוס ע"י
� איום בגרזן על הנהג - ערבי ישראלי מאזור נצרת - ושרי

פת האוטובוס בחומדם שהוכנו מראש, בלא לבצע הרג.
ככל הנראה, מדובר לא ב"חוליה ספונטאנית", אלא בחו-

ליה השייכת לאחד מארגוני החבלה הממוסדים. עקבותיה ;
� הובילו מזרחה, דהיינו לכיוון השטחים. מסרת הפיגוע, כנר
אד, כפולה: הפגנת כוח בתוככי *הקו הירוק", בציר ראשי,
בעמק יזרעאל, והפחדת הפועלים מג'נין בפרט והשטחים
בכלל, מפני יציאה לעבודה בישראל. צריר לזכור שאד
לפני זמן קצר, הופעל מטען צד נגד כלי רכב ליד הישוב

קציר שבואדי ערה, לא הרחק מצומת מגידו.
הפיגוע אתמול מעלה את נושא ההבטחה באוטובוסים
של אגד המסיעים פועלים מהשטחים, וידוע שנתיב התנועה
מג'נץ מהווה *בסן רכה", שקל מאוד, יהסית, להתנכל לה.

יש לקוות, שיימצאו הפתרונות המתבקשים.



מנתחי לב מרחבי תבל
מצדיעים לביה"ח הדסה

כינוסים

מאת דורון מאירי ואהרן פריאל
� תוצאות מחקרים על תחליפים זמניים ללב ארם, פת
רונות למומי לב מסובכים ותוצאות ראשונות של שתי-
לת ריאות בלבד, וכן תוצאות מחקרים שנערכו בהדסה
להארכת משר שימור שריר הלב, יוצגו בכינוס מדעי
בינלאומי, שבו ישתתפו 50 מנתחי לב ושותלי לב מן
הנודעים בעולם. הכינוס, שייפתח מחר בירושלים, נערד
גם כהצדעה במלאות 25 שנה לניתוחי לב פתוח בבית

החולים הדסה בירושלים.
את האירוע יזם פרופ' יוסף בורמן, ראש המחלקה
לניתוחי לב וחזה בהדםה. פרופ' בורמן אמר כי לפגישה

זו נודעת חשיבות רפואית ויוקרתית כאחת.
הכינוס יימשר שלושה ימים במלון לתם בירושלים.
אורחיו יהיו שר הבריאות יעקב צור וראש עיריית ירוש-
לים טדי קולק. ישתתפו בו פרופ' וולסון ליליהיי מאוני-
ברסיטת מינסוטה, ארח"ב, חלוץ ניתוחי לב פתוח, פרופ'
גיורו וואדה, מהנודעים במנתחי הלב ביפן, פרופ' דונלד
דוס, חלוץ פיתוח מסתמי לב ריקמתיים בבריסניה, פרופ'
� נורמן שאמוויי, המומחה העולמי לשתילות לב מאוניבר
סיטת סטנפורד, ופרופ' הלל לקס, שקנה לו שם בינלאר

מי בתיקון מומי לב מלידה בילדים.

ם י ב ת נ ג 

לההזיר שיעורי הגדנ"ע
מצוקתם של המתגייסים לצה"ל הפכה לנר
שא כאוב, החוזר ועולה חדשות לבקרים עם כל

ההשלכות הנובעות מכך בהמשר השירות.
השירות הצבאי טומן היום בחובו לחצים וקר
נפליקטים בין המטלות לבין הערכים עליהם
חונכו המתגייסים, ואם ניתן להקטץ מהנטל את
�הוודאות והלם החיול, הרי שיתמודדו עם אי

השאר טוב יותר.
צריר להחזיר את שיעורי הגדניע - החימר
הסרום צבאי - שהיו בעלי עיר עצום כהכנת
�הנוער לפני התגייסותם, כר שחיולם יהיה בני
חלק וקל יותר. לצה"ל יהא בכר משום חסכון
עצום לאחר הגיוס במשאבים כספיים, ולא כל

שכן בחוסן ובמשאבים נפשיים.
ורדה גיל יסור, רמת"גן

תשובה שהוהמצה
� כשרואיין בסלוויזיה נשיא המדינה היים הר
�ל, נשאל עיי יעקב צוג, בשובו ממסעו להו'
אחימאיר הכיצד לא הועמד לרשותו מסוס צמוד

למסעו זה.
בכר העניק המראיין לנשיאנו הזדמנות פז
לקנות את עולמו בתשובה אחת, אילו השיב,
למשל, שמדינת ישראל איננה עשירה ושהיא
�שנה למענק של שלושה מיליארדי נזקקת מדי
דולר מארה"ב, ולמאות מיליוני דולרים מיהדות
התפוצות; כן יש לה חוב לאומי לנפש הגבוה
ביותר בעולם, שכבות עוני ומצוקה ועוד עלינו
לקלוט מאות אלפי עולים בשנים הקרובות -
�כן שומה עלינו לנהוג בצנע ואף להפגין על

זאת.
� אבל תחת זאת, במקום להוביל כראש המרי
(המדומה, נה - בחר הנשיא להתלונן על הכבוד
לעניות דעתי), שנמנע ממנו ע""י הממשלה.
בטוחני שרבים כמוני, בארץ וכחו"ל, היו מכב-
דים אותו הרבה יותר על התשובה שדווקא הח-

מיץ. וחבל!
םודבי תנורי, נתזמון

מול שוקת שבורה
עסקנים, שאצה להם דרכם, מבקשים, בלהטם
התם, להמליר אסר זמין תהת שמעון פרס. לאם

לכם, חברים.
מנהיג אינו ממונה מטעם. מנהיג צומח, מנ-

היג אינו צונח.
אל תלכו אש בגהל העמום ששמו מפלגת

העבודה.
ממילא, הוא יוסיף לבעור או יכבה מעצמו.
בריצתכם לקירוב עצמכם אל הצלחת אתם עלו-

לים, חלילה, לנפץ אותה.
�כלום מול שוקת שבורה. ואז תישארו כלא

אברהם שחן, רשפים

הרבי פסק
"הרבי מגור פסק: אסור למסור שסחי אר7

(מעריב, 22.12.89). ישראל לשלטון זר"
עכשיו הוא בוודאי ישלח את אברכיו לההזיק

באותם השטהים.
�השרון ישואל אבירם, רמת

לא רק אשכנזים
, ברצוני להגיב על הכתבה של נטע שדמי
, העוסקת שנתפרסמה במעריב שבת, 15.12.89
- בפעם המי יורע כמה - בנושא אשכנזים וס-

פרדים.
מזלם של אותם צעקנים בדמותה של הגב'
כהן, שאינם מקבלים אף פעם תשובה הולמת
על המציאות הידועה לכל מי שנולד כאן ועבר
�יום ישנם והיו גם את שנות החמישים. בין קשי
הרבה אשכנזים. מה שלא ידוע לגברת הנכבדה,
�אביבים, שהצליחה כבר בעבר לגור בנווה
� שפועלות אשכנזיות עבדו במוסדות שונים, בנ
קיון וספונג'ה, אף כי אלה לא היו בעמותות

צעקנים למיניהם ומכאן שלא עלו לכותרות.
יתרה מזו, המקרה של "האשכנזיה הסהורה"
כמו אותה רוסיה מהנדסת, שעובדת כעוזרת
(עליה מסופר באו- בית אצל משפחה מארוקאית
תו גיליון) - סותר את ההנחה המקובלת. ואכן,
יש הרבח קבלנים גדולים וידועים, סוחרים, בע-
לי בוטיקים, מסערות וכוי, שאינפ אשכנזים

דווקא, ושיהיה להם לבריאות.
בשיכונים רבים ניתן לראות 'לא אשכנזים"
� שרירתם לא נופלת ברמתה מזו של דירה בנו

�אביבים. וה
המנחם עתידי, ירושלים

רק יזמת הפרט
שוב עולה הוויכוה אצלנו בשאלה המסור-
תית: למי המדינה צריכה לתת? לעולים? לתוש-
בי עיירות הפיתוח? לבני השכונות? למתנחלים?
כמעט לכל הדוברים מובן מאליו, שאם זה
נהנה, אזי מן ההכרח שזה חסר: עלייתו של מיג-

ור אחר הוא תמיד על חשבון מגזר אחר. הקרב
ניטש על העוגה, משל היח מדובר בשבטים פר-

איים הנאבקים על שטחי מרעה.
איש אינו שואל את השאלה הבלתי נמנעת:

מנין בא הכסף? *
שמא, בניגוד לסיסמאות העסקנים, לא נולד
האדם להיות מקרה לסיפול מצד הרשויות, אלא
הוא מהווה מקור כלתי מנוצל של הפצת עושר.
על העולים, תושבי עיירות הפיתוח וכל השאר
לדעת שקצרה ידו של השלטון להושיע. רק על
ירי יזמתו החופשית של הפרט, המשכיל להמ-
ציא מוצרים ושרותים שאנשים זקוקים להם,
באיכות מעולה ובזול, יוכלו לשפר את מעמדם

האישי.
אהרן מרדכי לנדס, קרית אתא

המיפגש בקהיר
� בתקופה האחרונה דנו הרבה במיפגש היש
�פלשתיני המתוכנן בקהיר. ואני שואל: ראלי
לשם מה? הרי הערבים כולם מכריזים השכם
והערב, כי בפחות ממדינה פלשתינית, שבירתה
ירושלים, לא יסתפקו. ובארץ - גם השמאלנים
הקיצונים, המסכימים להקמת מדינה פלשתינית
ביש"ע אינם מוכנים לוותר על ירושלים שלמה

ומאוחדת בריבונות ישראלית.
חבל על הזמן. יש להמשיר בבניין הארץ כר
לה, ולקבוע עובדות במזרח ירושלים. לבנות
במקום יישוב יהודי גדול שיחפור את איחוד

העיר לעובדה בלתי-הפיכה.
יזסי נימון, ירוחם

אלנבי שיקומו של רהוב
קראתי בעיון ובאהדה כתבה בעתונכם, על
שקיעתו של רחוב אלנבי כמרכז מסחרי ועל
הכוונה לשקמו. יש להזדהות עם התביעה של
הסוהרים הפעילים בו לשקם את הרחוב שנפגע
קשה עם פריהת הקניונים בתל אביב ומחוצה

לה.

אבל כדי ששיקום זה יתבצע - על הסוהרים
לנקוט יוזמה: להתארגן, לדאוג להזות נאה של
חנויותיהם, לערוך מיבצעים ומופעים שיהוירו
את העניין של הציבור כרחוב. מצר שני, גם
העיריה צריכה לדאוג לתאורה, להניה, להחלפת
המדרכות ולכפות חוקי העזר העירוניים בדבר
תצוגה נאה בחנויות ושיפוץ בתים מסים לנפול.

אורנה הלו, תל אביב

בהינות לרופאים
� קראנו בעיון את מכתבה של גב' הסיד מש
�הפר שפורסם במדור המכתבים של מעריב ער
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עלי לציין, כי במדינת ישראל מתקיימות
בהינות לרופאים בשפה הרוסית בנוסף לשפות
אהרות. המימסד הרפואי בארץ מודע לבעיות
של רופאים עולים, ולא רק מרוסיה, וזו הסיבה
� שמתקיימים קורסים לרופאים בבית החולים בב
�שבע ובצפת, להכרת הרפואה הישראלית אר
ולהבנתם לבהינה שמתבצעת בהתאם להוק שה-
תקבל בכנסת. בעלה של גב' סייבה זובניצקי
נבחן החודש בשפה הרוסית, אך גב' זובניצקי,
אליה מתייחסת גב' הסיד, עדיין נחשבת לתל-
מידה לפי חוקי מדינת ישראל, ובמסגרת זו

עליה לעבור שנת ססאג' בבי"ח מוכר.
בהתאם לחוק עליה לעמוד בבחינה לקראת
�00ו הסטאג', אולם היות שהיא היהירה מבין כ
נבחנים שביקשה להיבהן בשפה הרוסית, תוכל
, וזאת לעמוד בבהינה זו רק במועד קיץ 1990
בהתאם לההלסת ועדת הבחינות. בינתיים היא

זכאית להכנה לבחינה במסגרות שצויינו.
אין מדובר בכך שהממסד הרפואי בארץ אינו
מודע לבעיה ודואג לקליטת עולים, אך היות
שמדינת ישראל קולטת עולים ממספר רב של
ארצות, אין אפשרות לתרגם בכל מועד את הב-

חינה לשפתו של כל עולה.
פרופ' י. שנקר, יו"ר ועדת הבחינה

כתובת לתלונות
� האומבודסמן של מעריב הוא הכתובת לתלו
נות הציבור על פירסומים הנוגדים את תקנות
האתיקה המקצועית, או שיש בהם פגיעה כלש-

הי בזולת או שגיאות עובדתיות.
כל תלונה מבוססת נבדקת וכל פונה זוכה

למענה.
את התלונות יש להפנות ככתב ובמידת
התמציתיות האפשרית, תיר ציון הפרסים שא-

ליהם מתייחסת התלונה.

I מסכת פרה אדו0ה / *ודי בר"און
אליבא דרבנים וחכמים ומקובלים, אין יהודי יכול לעלות בהר הבית, אלא
אם כן טיהר עצמו קודם לעלייתו, על ידי שגילגל גופו באפרה של פרה
אדומה, בתוספת ענפים מענפים שונים (המתכון המלא במקורות). מכאן
�שמיים להיות להוטים אחר פרה אדומה. זאת הסי- שחייבים יהודים יראי
בה להתקרבות המפלגות הדתיות אל מפלגת העבודה, שאדומה היא מי�

�ימימה - ובשנים חאחרונות גם גתנה ומעלה גרה ורובצת כפרה זו. מים
�עלייה להר הקודש, כדי לשאת תפילה או 'סתם אלה, אך לשם קיום מצות
לא די לעשות עפר ואפר מפרה שעל דרך ההשאלה - ולכן נחלצו רבנינו
הצדיקים להביא לעולמו של הקב"ה פרה אדומה. ממש, על מנת לשרפה

בבוא הזמן וגוי.
�ישראל, למען יבואו ביום �קורא אל כל פרות דארץ הלכו והוציאו קול
שנקבע אל היכל הרבנות, שם יערכו להם הרבנים מה שקוראין הגויים
"אודיציה" - אך כל מה שהעלו בהכתם, היתה פרה אדומה רק למחצה.
ישבו שבעה ימים ושבעה לילות, עד שבאו לכלל עצה: ימצאו פר אדום אשר
�למחצה - ובעזרת המדענים ואיי'ה, תוציא זו מתוך דוד יבעל את האדומה

�הולים. מה עגלה שגון גופה כגון פנקס קופת
הלכו, אם כן, לחפש פרים בארץ. היפשו פרים - ומצאו מלוכה, שכן אותו
�ובוהו בפארלמענט - ולמען יצטרפו לקואליציות, קיב- הזמן היה זמן תוהו
לו פרנסי הרבנים תקציב נדיב גם לעניין הפרה האדומה. וגם הוקם מכון
מיוחד לנושא. כל אלה, הממון והשררה, לא הסיטו את רבנינו מלפלס
דרכם אל מיצוותם. תרו בהעליקופטער את כרי המרעה ואף שלחו קולם
בפאקסימיליע אל קצוות תבל, מחפשים אחרי פר אדום. ולא התעצלו וט-
לטלו עצמם באווירונים על פני כל עולמו של הקב"ה ועד אוסטראליע

�הרחוקה נסעו, שמא שם נמצא חפצם. אלא שפר אדום אין. הרחוקה

אך לא אלמן ישראל, באו אנשים של מדע מן היהודים - ואמרו אם נזווג
כך וכך מוסיפה הורמונים כך וכך מקרין מקרנות שונות ומשונות ואת
העובר נשתיל ברחם מלאכותית, שסביבה ייבנה כור גרעיני שכזה, שכולו
מתכוון אל הרחם הזו - אך נעשה כל זאת ונתפלל, אז אי"ה, גם זרעו של פר

חום יוליד בסופו עגלה אדומה כדם.
מיד אצו הפרנסים אצל שר האוצר של הארץ והוא קיצץ באשר קיצץ ונתן
� �חכ מעות שדרושות לבניית הכל וגם לישיבה שתוקם ושם יישבו תלמידי
�שר מונה לעניין מים ויתפללו במיוחד לעניין הזה של גוני פרות. וגם סגן
והבאבא ברוך שלח שורשים של חמצוצים, סגולה למזל בענייני צבע. ועשו
כל הזיווגים להקרינו כל ההקרנות והורמנו הורמונים רבים, בהרמונו של
המלך שלמה - ומה שיצא להם, זה עגל חצי�אדום. ועוד לא נואשו. באו
� מקובלים מצפת והוכיחו, בגימטריה ובאותות, שאם יישלחו את הפרה הח
�אדום בחללית, שתגיע בדיוק בעונתה של הפרה צי�אדומה עם הפר החצי
אל הכוכב מאדים ושם יעשה בה הפר את מעשהו - הרי שתיוולד פרה
אדומה ובא לציון גואל וגוי. ואפילו הפר הוא צאצא של הפרה, הרי אין
�רוב עכו"ם, או �פי �עריות נחשב לחטא אצל בעלי החיים, שהם על גילוי

חלילה דארוויניסטים.
הלך שר האוצר וביטל קיצבאות והטיל "מילווה פרה אדומה'' על דלק
וסיגאריות וכדורי "אקמול" רמס הר הביתי' רמס לציון גואלי' ומס וגוי.
ולבלרים מן הממשלה הלכו ושדדו זקנות וילדים באופן אישי וכייסו עובי
רי�אורח מתחנות מרכזיות - וכך נאסף הכסף לבנות את החללית וגם

�שירות. לעשות סרט על זה וכמה תשדירי
ושלחו החללית שטסה וטסה שבועות וימים (חוץ משבת, שמנגנון היה לה
לעצור בשבת) ובחללית, הפרה והפר וכמה אנשים של תחזוקה, כלומר
משפחה של אתיופים שינקו את הקאקי של הבהמות, פן יטנף את המנגנו-

נים העדינים של רכב החלל.
ובאה החללית אצל המאדים והנה בעיה: הפרה אדומה היא מלפנים -
ולבנה מאחור. רואה אותה הפר מלפנים ונמלא חימה ועוד רגע והוא מחתך
אותה בקרניו. הופכים אותה - והוא אדיש לגמרי לאחוריה החיוורים.
הלכו והתייעצו ואמרו: "נצבע את האחוריים בהינה" - אלא שלא לקחו
חינה בחללית. בנו חללית שנייה, בכסף רב שגבו"כהיטל על כל מי שרוצה
(ורבים מאוד רצו אז). בחללית השנייה שמו חינה ושלחו אל להגר מן הארץ
החללית הראשונה - אלא שעד שהגיעה ההינה, מתה הפרה ולא היה מנוס
מלשלוח חללית שלישית עם פרה אתרת, אלא שבינתיים כבר גלה שוב כל
ישראל מארצו, וממילא לא יכולים או רוצים היו לבוא מהר הביתה ומס-
פיק שתאמר ''פרה אדומה'' לידם וכבר הם מתפתלים ביסורים גדולים על

הריצפה וקצף עולה על שפתיהם.
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היה כדאי
לחכות

היה כדאי לחכות עד סוף
המיסה של רוסיני כדי לשמוע איר מירה זכאי שרה את
האגנוס דאי ולאיזה גבהים היא הרימה את היצירה ואת
הביצוע. לרגע המרגש הזה ציפיתי, והוא שחולל את
התפנית הגורלית, ממש כמו ההבדל בין חול לקודש. זו
גם הנקודה שבה התרומם רוםיני עצמו לשיא יצירתי

בחיבור המיסה.
יחד עם מירה זכאי המריאה גם מקהלת האופרה הישרא-
לית החדשה למרומים בשירה רוטטת, רגישה, זכה ומרג-
שת. אין ספק שלמנצחת המקהלה, מלכה סברדלוב, מגיע
זר ברכות, שכן המקהלה הצטיינה אמש בשירתה לאודר
כל המיסה, וניכרו בה היטב עקבות העבודה המוסיקלית
והמקצועית מאוד של מנצחת מוכשרת זו. נראה שמקה-
לת האופרה עשויה לתפוס מקום משמעותי בשירת מקה-

לות בארץ.
החלק השני של המיסה, מהקרדו והלאה, הוא ללא ספק
היותר מוצלח מבחינת חסיני, ועל כן היה גם יותר מענ-
יין ואף יפה יותר להאזנה. כאן גם שמענו את זמרת
�סופרן לינדה פבלקה, בעלת קול חם ושופע, בשתי המצו
אריות יפהפיות, וכן את הפרלוד הדתי לאורגן, שאליזבט
חלוף ניגנה בהרבה יופי ורגישות. המיסה כולה עומדת
בזכות שני הפסנתרנים, המשמשים כתחליף לתזמורת,
וכף כתב רוסיני כמקור. אנדריאה כץ ואשר פיש מלאו
את התפקיד התובעני הזה בצורה מרתקת ומרשימה
מאוד, שכן לשניהם חוש מפותח מאוד ונסיון רב במוסי-
קה קולית, נוסף על כשרונם הפסנתרני. לשמוע ביצוע

של יצירה נדירה של רוסיני, היה מעניין כשלעצמו.
�שמיט אורה בינור

הסוף הוא
ההתחלה

תוכנית נעימה כגלי מנוהה ונחלה, ככרית חימום לעת
נמנום. לשווא ניסו מגישי המישדר קרפין וויצטום לשהק
� בחג החנוכה את משחק עולמון סופסופסופ. ד"ר שייב
אלדד ופרופ' זאב שטרנהל, אף שמשני צירי המתרס
הפוליטיים הם, גיחכו משהו על חשבון ההזון הסופני של
פוקיאמה. שייב טען, שהתיאוריה על סוף העולם והש-

� י תלמות הדמוקרטיה הליברלית עליו היא במתכונת הה
�אנד האמריקני, וכי מה שאנו ערים לו כיום הוא פי
תהליך בעצירה. אפילו הקומוניזם עוד עשוי ללבוש

פנים נוספות.
�העליצות של הטלוויזיה בסיכום העשור, על תמר זריקת
נות נפילת החומה, על חלומות ביטול הגבולות, על
ההתלהבות מן הפיוס בין הכנסיה למוסקווה, וכל זה תור
ברכת נפילתו של הקומוניזם, עלולה היתה לטשטש את
הזכרון העגמומי על המזרח התיכון. עד שאמר ההיסמר
ריון זאב שטרנהל, כדרכו, דברי טעם תבוניים: שאין
להריע למה שנראה כרעיכת הקומוניזם בלי לזכור מה
� רבה היתה תרומתו להקמת מדינות הרווהה במערב ולה
� חדרת תפיסת אי הצדק השוויוני של הקפיסליזם. שטת
הל הכיר, שהקומוניזם הוא שמיתן את סכנת גרמניה
המתאחדת לנגד עינינו, ואף התריע בעדינות על הצפוי
לנו ממנה. שכן גרמניה, לדבריו, מעולם לא עברה מהפ-
כה ליברלית כחלק משכנותיה האירופיות, אלא רק מה-
פיכה לאומית. עוד תקף שטרנהל את שאננות הדמוקר-
טיה הליברלית באיזכור סכנת הפונדמנטליזם הדתי,

הלאומנות השיבסית.
יהודית הנדל, היושבת באולפן כמו מדונה רוחנית בעלת
חושים אינטואיטיוויים, מדווחת על תחושת נצחון הסבע
האנושי. ועניין החומה, היא אומרת, מאור מרגש אר לא

יכולתי להתגבר על פחד סתום שיש בי.
הסופר נתן שחם מקרין חיוך חם וחברי, כמנסה לחמם את
ליבנו באופטימיזם שלו. ובאותה רוה אופטימית ייאמר
לשיבהו, הוא מדבר גם על זכות הרגש הלאומי של הער-
בים. גם זאב שטרנהל רואה במלחמת חשחרור הפלשתי-
� נית חלק מאביב העמים המתרחש שנית. הבעיה הישרא
�פלשתינית חודרת לבסוף לשירת החירות העולמית. לית
בהלקו האהרון של המישדר הובאו כתבות המראות את
(זיהום אקולוגי), מזהם האדם כיצור המכתים את סביבתו
(סמים) וממשיך להשמיד את עצמו, כמו בפקין את עצמו
למשל. שאלת הסיום של קרפין, אם העולם יהיה מאושר
יותר, היתה איפוא שאלה אומללה, אלא אם היתה חבויה
בה אירוניה. ובאותה עת ממש, ברשת א' ברדיו, נשמעה
שיחה בין צעיר שהחלים להתאבד בגלל אהבה נכזבת
לפסיכולוג שניסה להניאו מכך. הסכנה שבשכרון אהבת
אנושות פתאומית זו המציפה אותנו, היא שהאדם עלול
להישכח בה• שדית פוקס



נכה צה"ל: הצבא מסרב לקבל
אותי לעבודה בגלל נמתי

משרד הבטחון: היתה כוונה לקלוט אותו אולם בהעדר תקני כח
אדם הדבר לא ניתן ליישום

מאת רוני סופר
"אחת מעיני איבדתי במהלר שירותי
הסדיר ומאז אני מוכר כנכה צה''ל.
לאחרונה ביקשתי להתקבל לעבוד כאז-
רח נכה צה"ל, אר הצבא בו איבדתי את
� עיני, מסרב לקלוט אותי לשורותיו בג
לל נכותי. אני טוב בשבילם לעשות
שרות מילואים ברהובות עזה, אבל כט-
כנאי מיזוג אוויר ביחידת עורף אני לא

יכול לשמש".
� כר טוען אברהם מגוס, בן 33 מב
�שבע, נכה צז;"ל בעל פרופיל 31, אר
המתוסכל מאד מיחסו של צה"ל אליו
לאחר שאיבד 50 אחוז מראייתו בשרר

תו הצבאי.
יו"ר ארגון נכי צה"ל בדרום, שמואל
בר, בחר להציג מקרה זה של מגוס,
כמקרה המייצג את מצבם של לפחות
עשרות מנכי צה"ל בדרום, שנדחו לדב-
ריו, כשביקשו להתקבל לעבודה
בצה"ל, או במפעלים ממשלתיים. מישל
דלויה, נכה צה"ל והבר מזכירות ארגון
הנכים בדרום, טוען שמשרד הביטהון
ומפעלים ממשלתיים מתחמקים מלציין
את סיבת הדהייה. אר לנכים ברור

שהרקע מצוי בנרותם.

נדחה בטענת חוסר סמכות �
בראשית השנה הזו, נודע למגוס על
מישרה פנויה של סכנאי מיזוג וקרור
כאהד מבסיסי צה"ל בדרום. הוא פנה
למפקד אותה יהירה ולאחר שזה התר-
שם מכישוריו, נתן בידיו מכתב, לפיו
הוא מוכן לקבל את מגוס לעבודה, למ-
רות נכותו. עותק מכתב זה מצוי בידי
מעריב. למגוס הובטחה בינואר שעבר
תשובה תוף הורש ימים. עד היום לא
קיבל תשובה רישמית מאותה יחידה, או
מכל גורם צבאי אהר. בתכתובת עניפה

שניהל מאז עם משרד הביטחון ונציב
תלונות הציבור, נדחה בסענת חוסר

סמכות של אותם גורמים.
לאחר פניית מעריב, ובדיקת משרד
הבטחון, נמצאה התשובה שנמנעה עד
כה ממגוס: "פנייתו של נכה צה"ל נבד-
�ידי שלטונות הצבא. לדברי מפ- קה על
קד חיחידה שחתם על ההמלצה לקבלו,
היתה כוונה חיובית לקלוט את הנכה.
אולם, בהעדר תקני כח אדם לא ניתן
ליישם כוונה זו", כותב הממונה במשרד

הביסחון על העסקת עובדים.
בנוגע לבעיית העסקתם של כלל
הנכים, נמסר ממשרד הביטהון, שמדי-
ניות אגף השיקום היא לסייע בשילובם
של נכי צה"ל, בכל מקום עבודה אפש-
רי בכלל, ובמערכת הבטחון ומשרדי
הממשלה בפרט. "המדיניות יכולה אמ-
נם לסייע בהעסקת נכי צה"ל. אר אין
בה כרי לפתור את בעיית חוסר התעסו-

קה".

"צוות החירום באשדוד ניסה להצניע
את דליפת הברום ולא הזעיק תגבורת"

אומר ד"ר אורי מרינוב, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה 1 ברום דלף אתמול ממכלית ברום בשל הור
בתוכה והדליפה הפיצה להלל האוויר כמויות גדולות של ברום ונוזלים שהתפשטו על הרציף

מאת עזרא ינוב
ד"ר אורי מרינוב, מנכ"ל המשרד לאי-
כות הסביבה, הודיע אתמול, כי יפנה לשר
לאיכות הסביבה בדרישה לכנס בשבוע הק-
רוב את ועדת השרים המטפלים בחומרים
מסוכנים, לדון במיפגע ההמור שארע את-
מול בנמל אשדוד. לדעתו, הנהלת הנמל
הייתה חייבת להזעיק מיד את המשסרה
�פי הוראות חרום, והמשטרה היא שצרי- על
כה לעמוד בראש החפ"ק לטיפול במיפגע
אקולוגי חמור כפי שהחל להסתמן אתמול
� בבוקר בנמל אשדוד. צוות חתם שפעל בנ
מל ניסה להצניע את הארוע המסוכן ולא
הזעיק תגבורות וגורמים ההייבים להימצא

בשסח בהיוודע על מיפגע שכזה.
כבר בשעה שמונה בבוקר גילו עובדי

הציוד המכני במסוף המכולות בנמל, כי
מיכלית ברום דולפת בשל חור בתוכה והז-
ליפה הפיצה לחלל האוויר כמויות גדולות
של ברום בגז צבעוני ונוזלים שהתפשטו
על הרציף. שלושה מעובדי הנמל, נפגעו
משאיפת אדי הברום ושניים מהם הועברו
לביה"ח קפלן לטיפול רפואי ושוחררו לאחר
מכן. צוות החרום של נמל אשרוד ניסה לפ-
עול בכוחות עצמו ולהצניע את המיפגע
מבלי להזעיק את המשסדה ואת אנשי אי-
כות הסביבה. דובר נמל אשדוד, חיים שושן
מסר, כי למזלו, צוות החתם בנמל תורגל
לפני מספר חודשים כיצד לנהוג במקרה

של דליפת מיכלית ברום.
סגן מנהל הנמל, יוסי בסן, טען בעקש-
נות, כי צוות החרום פעל באופן יוצא מהכ-
לל ונקס בכל אמצעי הזהירות. המכולה

נמצאה כנדרש בתחום חשטח של הומרים
מסוכנים ובמקום שהוא קל לגישה. מיד
כאשר נתגלתה הדליפה הוזעקו הכבאים

וביחד השתלטו על המיפגע.
אנשי איכות הסביבה והמשטרה הוזעקו
רק בשעה 11 לפני הצהריים ועל כר ביקור-
תו ההדיפה של מנכ"ל משרד איכות הסבי-
בה דיר אורי מרינוב: "המזל שלהם היה
�ירי אנ- שהברום צבעוני ולכן זוהה מהר על
שי הצוות. אחרת, גז ללא צבע עלול היה

להתפשט ולסכן חיי אדם רבים בנמל".
ראש עיריית אשדוד צבי צילקר שחש
למקום עם עוזריו דרש, כי יקבל דו"ח על
המיפגע ובהקדם. מפקד משטרת מרחב
לכיש, ניצב מישנה טוביה גולן, מפקד
משטרת אשדוד, סנ"צ גלעד ברטוב, הזעיקו

כוחות משטרה ומשמר הגבול.

� מנהל זמני לטלווזיה ניסים משעל 
איש מאנשי הוועד המנהל לא תמר בהצעתו של מנכ"ל רשות השידור להאריד את כהונתו של היים יבין

מאת דורון מאירי ואדר אבישר
הוועד המנהל של רשות השידור, החליט
אתמול למנות את נסים משעל כמנהל זמני
לטלוויזיה. משעל יכהן בתפקיד זה ההל
מיום שישי הקרוב, עד לבהירת מנהל הט-
לוויזיה, באמצעות מכרז. עדיין לא הוהלט
סופית אם המכרז יהיה היצוני או פנימי,
� ועל כף יחליט הוועד המנהל באחת מישי

בותיו הקרובות.
איש מחברי הוועד המנהל לא קיבל את-
מול את הצעתו של מנכ"ל רשות השידור
אריה מקל להאדיר את כהונתו של מנהל

הטלוויזיה חיים יבין. ברוב של ארבעה מול
שלושה את הצעת מקל למנות בינתיים את

משעל.
אריה מקל דרש אתמול בתחילת הדיון
להאדיר את כהונת יבין, כיוון שהצליה
בתפקידו בתקופה הלא קלה של האינתיפא-
דה לתת סיקור מאוזן והוגן. חבר הוועד
אורי פיינשסיין אמר, כי מקל הוא מנכ"ל
חסר חוש, שהחליט לעשות לינץ ציבורי

ליבין.
המשנה ליו"ר הוועד המנהל שלמה קור,
אמר, כי "יבין רומם את אמנות הסלוויזיה
בישראל, והוא מופת לחיקוי, בעל קסם,

אהוב על הקהל בארץ ומקומו באנציקלופ-
דיה העברית הבאה" אבל לטענתו, העדיף

יבין את השמאל.
"שביעות רצון והמון אופטימיות לקראת
העתיד", כר התבטאו גורמים שונים בבניין
הסלוויזיה עם הוודע דבר מינוי של ניסים

משעל למנהל הטלוויזיה בפועל.
חיים יבין המנהל היוצא שיוחלף על ידי
מישעל בעוד כשבוע הגיב למעריב: "אני
רק מצסער שלא ניתן לי להמשיר בתפקיד
ואני מברר את ניסים ומאהל לו הצלהה".
� לדבריו, הוא עדין לא תיכנן את המשך מע

שיו לאהד שיפנה את כסא המנהל.

� המקצוע עורכת דין
הנשי היוקרתי בישראל
ד"ר ורד קראוס: פעם היתה ההשכלה השובה, היום ההכנסה"

�הדין היא בעלת המקצוע עורכת
היוקרתי ביותר בישראל - כר עולה
מסקר מיוחד, שבדק את סולם היוקרה
של המקצועות הנשיים בישראל, ואשר

�ידי הירחון את. נערר על
הסקר, המתפרסם בגליון החדש של
הירחון, המופיע היום, נועד לבדוק את
הדימוי של המקצועות השונים, בעיני
�ירי מכון הציבור בארץ. הסקר נערר על
� טלסקר, והקיף מדגם מייצג של האוכ

לוסיה היהודית הבוגרת במדינה.
המקצוע היוקרתי ביותר לנשים - הן
בעיני נשים והן בעיני גברים - הוא
�דין. בעוד שהנשים בחרו ברופ- עריכת
�הבית. ... עקרת אה, ביכרו הגברים את

� �הבית במ הנשים מיקמו את עקרת
קום השלישי בסולם היוקרה של המק-
צועות הנשיים, הרבה לפני שופטות,
אקדמאיות, מהנדסות או מנהלות בנ-

קים.
פרופ' דפנה יזרעאל,, ראש המהלקה
�אילן לסוציולוגיה באוניברסיטה בר
אמרה, בראיון לאת , כי הסקר מזהה
את העמדות והתפיסות הסטריאוטיפיות

של המשיבים.
הסוציולוגית ד"ר ורד קראוס מאוני-
ברסיטת חיפה, אמרה על מימצאי הסקר
של את: "פעם היתה ההשכלה השובה.
היום מסתכלים יותר ויותר על ההכנ-

סה".

אשה כרותת חצוצרות
ילדה תאומים בשיבא

מאת דליה מזורי
אשה שעברה כריתת הצוצרות ילדה
אתמול בביה"ה שיבא כתל השומר תאומים

- בן ובת - מעוברים שהוקפאו.
האשה סבלה מעקרות ממושכת, ועקב
הריונות מחוץ לרחם נאלצו לכרות לה את
שתי ההצוצרות. בטיפול שעברה ביהידה
להפריית מבחנה, בראשות פרופ' שלמה
משיה בביה"ח אסותא, הוצאו ממנה 18 בי-

�2 ז הופרו. ציות,ו
בנסיון הראשון הוחזרו 5 עוברים, אך הם
לא נקלטו. האהרים הוקפאו והופשרו, כדי
לההזירם לרהם בנסיון שני. הפעם הם נקל-

טו, האשה הרתה - ואתמול ילדה.
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םשנן חלקית.

בארץ מעלות החום החזויות
אילת 11 - 22
�שבע 7 - 18 באו
חיפה 11 - 18
טבריה 8 - 18
'חשלים 8 - 14
•ר�ח1 8 - 20
!חב�נ 8 - 18
עזה 11 - 18
עפולה 6 - 19
צפת 8 - 15
�הנולן 7 - 14 רםת
ש1מחן 7 - 15
תדאביב 11 - 19

�לארץ בחוץ
נערים הגדולות

אוסלו 6 - 7 משנן
אמסטרדם 5 - 8 מש1ן
איסטנבול 9 - 6 משנן
את1נה 4 - 10 משנן
�א"רס 19 - 32 מעונן בואנוס
בריסל 1 - 9 משנן
�וה 6 - 9 םשנן ו
דעוה 4- - ברייי
•וה1סב1רנ 12 - 27 םעתן
לעדון 8 - וו בהיר
אעילס 13 - 27 בהיר חס
ליסבון 10 - 13 משנן
מדריד 2 - 12 נשס
_ של[ _ _ 1ז םונטר-אןל 25

נין יורק 10- - 3- נועען
סט1קהולס 0 - 2 משנן
פריס 8 - 9 משנן
פרנקפורט 3- - 8 בהיר
קהיר 8 - 19 בהיר
רומא 0 - 13 בהיר

זכו בלוטו
להלן המספרים שהועלו בגורל:

39 30 28 19 16 8
המספר הנוסף: 27.



ההקירה המסועפת, שנמשכה כשנה, נפתחה בעקבות פירםומים במעריב ¤ פרקליט מחוז למיסוי
וכלכלה בת"א, יעקב אור., "נלמד את התיק ואם יש ראיות נגיש כתבי אישום" 1 יו"ר הרשות פנה ליועץ

המשפטי לממשלה בבקשה להתיר פירסום פומבי של דו"ח החקירה

מאת יואב יצחק
מחלקת החקירות של רשות
ניירות ערף חעבירה לפרקליט
�אביב (מיסוי וכלכלה) מחוז תל
את תיק החקירה בעניו קונצרן
כלל, מנכ"ל הקונצרן, אהרן
דוברת, המישנה למנכ"ל, יצחק
שרם ובכירים נוספים. מקור
מהימן מסר אתמול שתיק הח-
קירה מצביע כי יש מקום להעי
מיד לדין אנשים וחברות בחלק

מן הנושאים שנחקרו.
החקירה חחלה בעקבות שו-
רה של כתבות במעריב, בהן
הועלו חשדות כאילו מנהלים
בכלל עברו על חוק ניירות
ערר, על פקודת החברות ועל

חוקי המס.
ההקירה המסועפת, שהתנה-
� לה כמעט שנה, היתה אחת הג
דולות והמקיפות שהתבצעה
על ידי רשות ניירות ערר,
בראשה עומד אריה מינטקביץ'.
על מחלד החקירה והמימצאים
, הוטל איפול. הרשות מסרבת
להגיב בענין זה. עם זאת נודע
כי בצער חסר תקדים פנה יו"ר
רשות ניירות ערר, אריה מינ-
ן טקביץ', ליועץ המשפטי למ-
ן משלה, יוסף חריש, בבקשה לה-
תיר את פירסום הדו''ח. הנימוק
י שהעלה מינטקביץ' הוא לאפשר
לציבור בעלי המניות לקבל
דיווח על מימצאי החקירה. פני-
ית מינטקביץ' נעשתה בידיעת
! ראשי כלל. חריש יכריע כנראה

I בענין זה בשבוע חבא.
מימצאי החקירה, שהושלמה
ן השבוע, חועברו ביום ב' לפרק-
[ ליט המחוז למיסוי וכלכלה
1 בת"א, עו"ד יעקב אור, שיצטרר

להכריע אם להגיש כתבי אי-
שום ונגד מי ואם יש מקום
להעביר חלק מהמימצאים לח-
קירה של המשטרה - בחשדות
הנוגעים לעבירות על פקודת
החברות; או לשלטונות המס -

בחשד לביצוע עבירות מס.
ערד יעקב אור אישר כי קי-
� בל לידיו את תיק החקירה וה
מימצאים מהרשות ביום בי.
לדבריו, "נלמד את התיק, ואם
יש ראיות - נגיש כתבי אי-
שום." עו"ד אור אמר עוד כי
אם ימצאו בתיק החקירה חש-
דות המצביעים על עבירות על
חוק העונשין, על פקודת החב-
רות ועל חוקי המס "יועבר
הטיפול בתיק למשטרת ישראל

או לשלטונות המס."
מחלקת החקירות של הר-
שות בדקה שורה של פרשיות

שפורסמו במעריב ופרשיות
� נוספות שהתגלו לחוקרים במ
� הלר החקירה בעקבות הפירסו

מים במעריב. אלה מקצתם:
• ניצול מידע פנים - מקור
המקורב לחקירה אמר כי נמצאו
תימוכין לחשדות לפיהם בוצעו
עבירות מן הסוג הזה. אולם נר-
אה כי חלה עליהם התיישנות,

�6 שנים. שכן עברו יותר מ
• ולורס (חברה בת של
כלל) - בחקירת הרשות התברר
כי קונצרן כלל ביצע מאות
� פעולות בניירות עיר באמצ
עות חברת ולורס. נראה כי ער
לה חשד שחלק מהעסקות בוצ-
עו באופן רטרואקטיווי, תור

ניצול מידע פנים.
• דומינו - חקירת הרשות
מצביעה על כר כי רכישת חב-
(שעסקה בהוצאה לאור) רה זו

על ידי כתר מקבוצת בלל היא
עסקה עם בעל ענין שלא דווחה
כנדרש ונעשתה שלא בנוהל
תקין. חלק מהיבטיו של ענין זה
אינם בסמכות הרשות והם קשו-
רים בחוק העונשין ובפקודת
החברות (הנמצאים בתחום סמ-

כותה של המשטרה).
• דירות וחנויות - הרשות
בדקה דיווחים לפיהם רכש דוב-
רת דירות וחנויות מקונצרן
בלל במחירים נמוכים ממחירי
השוק, או בהלוואות נשחקות,
שייצרו הטבה מיוחדת לרוכש.
התברר כי היו עסקות כאלה אר
הרשות קובעת כי אין בסמכו-
תה לבדוק את ההיבטים הקשו-
רים בחוק העונשין ובפקודת

החברות וזה עניין למשטרה.
• עוש6 טכנולוגיות - בב-
דיקה התברר כי קונצרן כלל
העניק הלוואות זולות לחברת
עושם טכנולוגיות, הנמצאת
בשליטה פרטית של דוברת,
בנו שלמה ואנשי עסקים פר-
טיים. מדו"ח הרשות עולה כי
כנראה לא נמסר דיווח כנדרש
על מתן ההלוואות לעושם. גם

ואלה גריכים להינרק על ירי

המשטרה, אם פרקליט המחוז
יחליט שיש מקום להמשיר לב-

דוק אותם.
• קדגל - הדו"ח חושף
מערכת קשרים בין כלל לאיש
העסקים אבי טיומקין ואת
� העסקות שבוצעו בין בלל לט
יומקין או בשיתופו. לא ברור
בשלב זה אילו המלצות, אם
בכלל, המליצה הרשות בענין

זה.

רשות ני"ע העבירה לפרקליטות מימצאי
ההקירה בענין קונצרן כלל ובכיריו

, תמורת 20% מהמניות ¤ בל"ל והפועלים מכינים טיוטת תשקיף ¤
�גנגר בהצעה לרכישת כי"ל פריצקר התחברו עם סמי עופר וריקליס

מאת יואב יצחק ועודד שורר
קונצרן כימיקלים לישראל נערר לגיוס
� �אביב בסכום כולל של כ הון בבורסה בתל
340 מיליון ש"ח תמורת 20% מהון המניות

של הקונצרן.
נודע כי בנק דםועליפ ובנק לאומי, בא-
מצעות חברות בנות שבבעלותם העוסקות
בליווי חברות המבקשות לגייס הון, כבר הח-
לו להכין טיוטות תשקיף לגיוס הון בבורסה.
ההכנות החלו בעקבות ההחלטה שהתקבלה
בשבוע שחלף בוועדת הכספים של הכנסת,
לפיה לא תתיר הוועדה לממשלה למכור את
קונצרן כימיקלים לישראל למשקיעים זרים.
בשלב זה לא ברור אם בנק לאומי ובנק
הפועלים יקבלו באופן בלעדי את החיתום
להנפקה זו, שכן חתמים רבים נוספים דור-
ן שים לא&שר להם להשתתף בהנפקה הענ-

קית המתוכננת.
בבנק הפועלים ובבנק לאומי מגבשים
עתה במקביל הצעה, שתובא לאישור הבור-
סה והרשויות האחרות, לפיה ניתן יהיה למ-
כור מניות - במכירה מוקדמת - לקופות

גמל, למשקיעים פרטיים, להברות ולגורמים
עיסקיים. ניסיון זה נעשה עתה כדי להבטיח
את הצלחת ההנפקה, שהינה ההנפקה המתו-
כננת הגדולה ביותר בהון מניות. מכירה מו-
קדמת הינה מהלר מקובל בבורסות בחו"ל,
מהלר שהוכח כקטליזטור עיקרי לשיווק ניי-

רות ערר לציבור הרחב.
ב אילי ההון משפחת פריצקר מארה"
ואיש הספנות סמי עופר מאנגליה חברו יחד
�גנגר בהצעה לרכוש את עם קבוצת ריקליס
השליטה בכימיקלים לישראל. שלוש הקבו-
� צות החליטו להתאחד נוכח התהרות הצפוי
יה על חברה זו. הקשר בין משפחת פריצקר
�גנגר נוצר באמצעות סמי וקבוצת ריקליס

עופר.
ג'יי פריצקר, אחד משני האחים השולטים
על אימפריה תעשייתית פיננסית בשווי
�4.7 מיליארד דולר, אמור להגיע לישראל כ
� בשבוע הבא לדון עם האוצר בנושא כימיק

לימ לישראל.
ארבע קבוצות משקיעים זרות מגיעות
בשבוע הבא לישראל כדי לרון עם האוצר

על תנאי הרכישה של כימיקלים לישראל.

כימיקלים לישראל מכין תשקיף
לגיוס 340 מיליון ש"ח בבורסה

(יחד ההערכה המוקדמת היתה שרוב הסיכויים לזכיה ליבמ ישראל
עם בתי התוכנה י.ב.ס. ומלם מערכות)

מאת טל שחף
� �מערכות (יהד עם בית התוכנה קו כלל
נתהל) זכתה במיכרז למיחשוב בתי המשפט
בישראל. ההערכה היתה שרוב הסיכויים א-
(יחד עם ביה למתחרה במיכרז, יבמ ישראל
בתי התוכנה י.ב.ס. ומלם מערכות). זח
המיכרז הממשלתי השני ברציפות בסדר גו-
דל כזה בו מפסידה יבמ בשלב הסיום, לאחר

המיכרז למיחשוב מערכת הבריאות.
אתמול החליטה ועדת ענ"א העליונה
במשדר האוצר על המשר הקמת הפרוייקט
עם מחשבי יוניפיט, אותם מייצגת בלל•
� מערכות ותוכנה של קונתהל. שווי חפרויי

�3 מיליון דולר ולזה קט בשנה הראשונה כ
� מצטרפת עלות הקמת מרכז מחשבים בתל

אביב בתקציב של כמיליון דולר.
בסיום המיכרז עמד הפער בין הצעת המ-
� �מעדכות על כ חיר של יבמ להצעת כלל
400 אלף דולה 3.6 מיליון דולר הצעת יבמ
�מערבות. לעומת 3.2 מיליון דולר של כלל
גורם בכיר בהנהלת בתי המשפט מסר אמש
�מער- כי ההחלטה מותנית בתיקונים שכלל
כות תכניס בהצעתה, בעקבות חוות דעת
� של שני מומחים חיצוניים. הוא אמר כי פר
שת החשד לריגול התעשייתי של יבמ נגד
יוניסיס באנגליה לא השפיעה על החלטת

ועדת הרכישות של הנהלת בתי המשפט.

כלל מערכות זכתח במיחשוב בתי
חמשפט; עם בית התוכנה קונתהל
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מחלקת עסקים

ישראל קיסר ממשיר להפתיע בדרר טיפולו במשבר
כור. אתמול בבוקר הוא זכה לביקורת קשה מצד ועדי
העובדים של כור. שעה קלה אחר כר יצאה מלשכתו הודעה
מפתיעה על מינוי שני צוותים מיוחדים לטיפול מיידי בה-
סדרים להבראתו ושיקומו של הקונצרן. הצוות הראשון,
בראשות יו"ר חברת העובדים, איתן ששינסקי, יחד עם
� מנכ"ל כור, בני גאון, יטפל, כר ההודעח, בנושאים הפיננ
סיים והצוות שני, בראשות יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהס-
תדרות חיים הברפלד, יטפל בנושא אבטחת זכויות העוב-
דים. דובר ההסתדרות לא ידע לומר אם צוות הברפלד
�גאון או ישמור על זכויות העובדים מפני צוות ששינםקי
שיעמוד על המשמר מפני פירוק. יצויין כי בפגישות שנער-
כו אתמול בין ראשי בור לראשי האוצר לא נכח "ראש

הצוות" ששינםקי. לבני גאון נודע על הצוותים מהרדיו.

�עמנואל גיל מחלק בונוסים  1
אלביט העניקה אתמול בונוס
1 ש"ח ברוטו לכל 1500 של 000,
עובדיזז, לרגל חג החנוכה. נשיא
החברה, עמנואל גיל, מסר שהוח-
לט לשתף את העובדים ברווחים
וזאת בטרם תיכנס החברה לה-

שקעות חדשות.
להמחאת השי צירפה ההנהלה
מכתב בו הובהר לעובדים כי אין
מרובד בהבטחח לדמי חנוכה
קבועים גם בשנים הבאות, אלא

אם כן תמשיר החכרה לצמוח ולהרוויח.

1 נס החנוכה של שחל
• זה חודשים ששר האנרגיה, משח שחל, רוטן נגד שר
האוצר, שמעון פרס, על שהוא מעכב מינויים לדירקטוריו-
(של משרד נים של חברות ממשלתיות החוסות תחת כנפיו
האנרגיה). בשבוע שעבר עשח לו םרם נס חנוכה וחתם על
מינויים. על חלק מן המינויים לפחות• איר יודעים? פשוט
מאוד. שחל חתם לפתע על מינויים של נציגי האוצר לדי-

רקטוריונים שונים כמו חברת חחשמל למשל.

? שימו ברז..
איגוד המפרסמים "שם ברז לםידסופ אדיאלי, המציג כל
שנה, בדבקות ראוייה להערכה, את סרטי הפירסומת שזכו
בפסטיוול קאן. מוזמנים רבים לא הופיעו אתמול להקרנה
משום שחשבו כי צפו כבר בהקרנה זו במסגרת אירועים
קודמים של איגוד המפרסמים. ולא היא. שם דווקא הוקרן
� מבחר ארכיאולוגי. אריאלי הקרינו אתמול בסינמטק התל

אביבי את הדבר האמיתי בפני קהל מובחר. אבל קטן.

§ פעם שלישית גלידה
במסעדת רוטשילד נראו סועדים, בסוף השבוע שעבר,
ערב היציאה להנפקה המוצלחת של טבע, מרדכי איינהורן,
יו"ר חברת ההשקעות צמיחה, ומנכ"ל לאומי ושות', אריה
נסימ. זו פעם שניה שהם משתפים פעולה בנושא טבע.
פעם קודמת הם שידכו את מקסוול לטבע. מה עשו הפעם?

אולי מכרו את בנק איגוד או שמא את תדיראף

למה מתכוון קיסר?

מאת אורי גינוסר
מנכ"ל קונצרן כלל, אהרן דוברת, סירב אמש להגיב

וציין כי גזר על עצמו שתיקה מאז תחילת הפרשה.
יושב ראש קונצרן כלל, אה-
רון מאיר, אמר: "אנחנו שמחים
שחדו"ח חועבר סוף סוף. אני
מקווה שבהתאם לדרישת מר
דוברת יפורסם תוכנו ברבים.
אם יהיה פירסום - נוכל לה'
גיב." מאיר הוסיף כי למיטב
ידיעתו פנה דוברת ליו"ר
� רשות ניירות ערר, אריה מינ
טקביץ', וביקש ממנו בשיחה

בעל פה את פירסום הדו"ה.

אהרן דוברת: גזרתי על עצמי
שתיקה מאז תחילת הפרשה

ביטולי פטורים ממס הכנסה

תקציב במיבחן
מאת יצחק דויטש

מסגרת התקציב עברה פחות או יותר בשלום את תהליכי
I האישור בממשלה. אר צפוי עדיין המיבהן העיקרי - בבנ-
ך1 סת. על פי הניסיון נעשית "מריטת הנוצות" בעיקר בוועדת
,.,̂ ^̂ ^̂ —^—,̂ ^̂ , I הכספים של הכנסת•

110£8006 6̂ §̂1 I י ו נ השי
;? שהוכנס במ-
י משלה הוא
דחיית הפעל-
. תה של הר-
פורמה במס
:; הכנסה ער
�1 ביולי. :: ה
� ' דחייה זו פוג
� עת בעיקר
? בשכבות הבי-

?: נוניות.
מה שיצא
� 5! מהדיון במ
' משלה הוא: >
\ בעלי הכנסה
5 של 120%
י ויותר מהשכר
� [� הממוצע במ
! שק לא יקבלו
� | עוד את קיצ
| בת הילד הש-
ן ני. בעלי
I הכנסה של
,3 ש"ח 500 1
1 לחודש ברוטו
| (לשני בני
ן הזוג) יחוייבו
I בתשלום שכר

�100 ש"ח לחודש לילד 1 לימוד בסר 50 ש"ח לחודש לילד ו
| בהכנסות גבוהות יותר. לעומת זה הם לא יקבלו - בינתיים
ן - אף את ההטבה במס הכנסה. מוצר הביניים של התקציב -
I אחרי הממשלה ולפני הכנסת - הוא הרעה ברורה במצבה

ן של שיכבת ביניים זו.
התקציב כפי שאושר מבטיח האצה באינפלציה בראשית
ן 1990. ככר התבשרנו על יקור התחבורה הציבורית ומה
�16% ויי- �15% ל I שממתין בשער: העאלת מם ערר מוסף מ
ן קור הדלק והסיגריות. זאת בנוסף להתייקרויות השוטפות

I וההשפעה של הגרעון בתקציב.

I ? לא ימתינו עד אפריל
מתי יועלה מס ערר מוסף? נקבע רק שלא ימתינו עם
I מהלר זה ליולי, עם הפעלת הרפורמה במס הכנסה (בלי
ן נדר). לא נקבע מועד מדוייק להעלאה, אף ניתן לשער שלא
ן ימתינו עד אפריל. יש כבר ציפיות למס זה ומערכת המתי-
ן דים מתאימה את עצמה למס המוגדל. החל מינואר אין
I האוצר עוד חושש מפני כל אחוז או חלק מאחוז בעליית
| המדד, כיוון שהמירוץ לקיום ההבטחות בעניין זה יהיה מא-
ן חורינו. אף אפשר לייחס יתרון לכך שגורמים עם העלאת
8 המס וההתייקרות שהוא גורמת בתחילת השנה ולאחר מכן

ן תבוא התייצבות.

מדובר ב...



"בתי הזיקוק יהפכו למונופול מוחלט
בעקבות הרפורמה במשק הדלק"

מעריכים מומהי הברת הייעוץ הבינ"ל פטרוליום אקונומיקם ? "תהיה הלאמה זוחלת
של משק הדלק" 1 משרד האנרגיה: "עוד גימיק פירסומי של חברות הדלק"

מאת עודד שורר
•הרפורמה במשק הדלק שמשרד האנרגיה
דוחף אותה במרץ - נדונה לכישלון. היא
תביא להשתלטות בתי הזיקוק על משק הד-
לק, תגביר את מעורבות הממשלה ותהפור

את חברות חדלק לגופים חסרי חשיבות."
כך מעריכים מומחי חברת הייעוץ הבינל-
אומית פטרוליום אקונומיקפ לימיטד, גוף
יוקרתי, שמרכזו בלונדון, אשר יסד ה"גורר
של כלכלני הנפט, ד"ר פול פרנקל. החברה
הבריטית הכינה דו"ח מיוחד שבדק, על פי
בקשתן של שלוש חברות הדלק פז, דלק וסו�
נול, את הרפורמה במשק חדלק בישראל ואת

י ההשלכות הצפויות ממנה.
נציג החברה, רונרט אולי, מעריך כי בתי
הזיקוק יהפכו להיות חברת הדלק המשולבת
היחידה בארץ בעקבות הרפורמה והם יהיו
למונופול מוחלט ביבוא דלק, זיקוקו ושיווקו
בישראל. לא יהיה ניתן למנוע בעתיד מבתי
הזיקוק למכור דלק לתחנות במחיר תחרותי

- אמר. "ביצוע הרפורמה במתכונתה הנוכ-
חית יביא להלאמה זוחלת של משק הדלק."

�צרי הדו"ח שולל את החנחה לפיה יבוא מ
דלק יהיה לטובת הצרכן וקובע כי יבוא מוצ-
רים אינו אפשרי בגלל סיבות תיפעוליות
וכלכליות. לדעת מחברי חדו"ח קיימת סכנה
שכספים אשר יושקעו בהמקת מיתקנים
למטרה זו יהיו בבחינת ביזבוז כספי ציבור.
זאת ועוד. הדו"ח קובע כי ההפרדה אותה
מנסים הוגי הרפורמה במשרד האנרגיה ליי-
שם בין רכש נפט גולמי על פי חוזים עבור
הממשלה לבין רכש חופשי של נפט גולמי
לצורכי התחרות היא מוזרה ואינה מסייעת
מבחינה תיפעולית. לדעת הבריטים יש לא-
מץ מודל של פתיהה כוללת של השוק ללא
התערבות ממשלתית, כפי שנעשה בהצלחה

באירופה.
סמנכ"ל דלק, ר"ד אלי זהבי, אמר כי
מחברי הדו"ה לא נפגשו עם משרד האנרגיה
או עם בתי הזיקוק אלא שהו בארץ כיומיים
בלבד ואת מחקרם על הרפורמה כתבו בה-

תבסס על כל הפירסומים של משרד האנרג-
יה בנוגע לרפורמה.

� לדעתו יש למכור את בתי הזיקוק למש
קיעים פרטיים כדי למנוע יצירת מונופול
ממשלתי. עדיף, אמר, להפריד בין בתי הזי-
קוק בחיפח ובאשדוד ולמכור אותם לחוד
כדי ליצור תחרות. "אין אפשרות ליצור תח-
רות ברכישת נפט גולמי. התימרון שם הוא
מצומצם ביותר. אפשר ליצור תחרות בתחום
הזיקוק ובתחום השיווק." לדעתו לא ניתן
יהיה לבצע את ההפרדה והמכירה לפני
1992, שכן עד אז לא יהיו שני בתי הזיקוק

שווים בכושרם.
משרד האנרגיה ביטל את המסקנות של
חברת הייעוץ הבריטית ואמר בתגובה כי אין
בכך מאומה מעבר ל"גימיק פירסומי נוסף
במסגרת הבילבול והמבוכה שחברות הדלק
יוצרות." דוברי המשרד אמרו כי פתיחת
משק הדלק היא עובדה קיימת, שכל מי שרו-
צה להתעלם ממנה אינו אלא בבחינת אדם

המנסה לעצור את הקידמה.

עיכוב בהשגת ההסכם לגבי מכירת בנק איגוד
מאת דוד ליפקין

ברגע האחרון שוב חל עיכוב בהשגת
ההסכם בין בנק ל^ומי לבין חברת נכסיס

מ.י. לגבי מכירת בנק איגוד.
אתמול אישר דירקטוריון בל"ל את ההס-
כם שהושג לפני כמה ימים, אולם מועצת
המנהלים של נכסים מ.י. סירבה לאשר את
ההסכם, בשל מחלוקת שנתגלעה ביחס לשני
סעיפים בהסכם. לאחר מו"מ ממושך נין
היועצים המשפטיים של נכסים מ.י. ודירק-

טוריון בל''ל, הושג הסכם הקובע שבנק לאו-
�14% מזכויות ההצבעה בבנק מי ישאיל כ
איגוד לנכטיפ מ.י. וכך יהיו בידי הממשלה
�50.6% מזכויות ההצבעה בבנק. דבר יותר מ
זה היה צריר לאפשר את מכירת השליטה
בבנק. הבנק יקבל על כך פיצוי של 3% מידי
הממשלה. כמו כן היתה הסכמה שבעוד כשנ-
תיים, עם פיריון המניות הבנקאיות האחרו-
נות בהסדר, יקבל בל"ל בחזרה את הזכויות
שהשאיל לממשלה. עם זאת נלקח בחשבון
שבמידה שלא ימכרו לממשלה את כל כמות

המניות הדרושה תפצה הממשלה את בל"ל
במחיר המניה שישולם בעת מכירת השליטה
בבנק. דירקטוריון נכסים מ.י. לא היה מוכן
להתחייב לגבי דרישה זו של בל''ל. כמו כן
לא היה מוכן לחייב את הקונה של הבנק
לרכוש את יתר המניות של בנק איגוד באו-
תו מחיר שהוא ישלם תמורת מניות הממש-

לה.
בימים הקרובים ינסו היועצים המשפטיים
של שני הגורמים ליישב את חילוקי הדעות

האלה.

הערכות כלכלנים: התקציב שהכין האוצר
מבשר אינפלציה של 24% בשנת 1990

גורם באוצר: אינפלציה של 10% בלבד, בתנאי שישמר הריסון התקציבי

מאת דוד ליפקין ויוסי גרינשטיין
תקציב המדינה החדש מבשר האצה

מחודשת של האינפלציה.
לפי חישובים ראשוניים שערכו כלכל-
נים בכירים תגיע האינפלציה בשנת 1990
21� �24 אחוז בהשוואה לכ לשיעור של כ

אחוז השנה.
אחר הנעלמים בהערכות האינפלציה
בשנה הבאה הוא עיתוי הפיחות של השקל.
הלחץ המוגבר של תעשיינים יאלץ את
האוצר ככל הנראה לבצע פיחות כבר ברב-

עון הראשון של 1990, שיהיה כנראה בס-
ביבות של 5 או 7 אחוזים.

כבר בחודשים חראשונים של 1990
תהיה האצה בקצב האינפלציח. צפויות
� העלאות מחירים, חלקן יזומות מצר הממ
שלה, כבר בחודש ינואר. העלאת שיעורי
מעימ באחוז אחד בפברואר תביא לקפיצה
במחירים, כי חלק מענפי המשק ינצל זאת
כרי להתיישר עם המחירים כלפי מעלה.
לפי נסיון העבר, העלאת מע"מ גוררת
עמה התייקרות כללית הנמשכת בשני

גלים במשר כחודשיים.

האוצר נמנע מלמסור את שיעור האינ-
פלציה שלפיו מבוסס התקציב החדש. זאת
בניגוד לשנים קודמות, בהן נמסרו הער-

כות כאלה.
לעומת זאת מסר גורם באוצר שתקציב
1990 בנוי על שיעור האינפלציה בשנה
הבאה של 10% בלבד. ההנחה האופטימית
של ראשי האוצר מבוססת על ריסון תקצי-
� בי קפדני ועל קליטת 40 אלף עולים בל
� בד ויציבות במחירי הדירות. עם זאת, מד
גישים, מקדמי חתקציב לא נקבעו עדיין

באופן סופי.

נבלמה במהצית השניה של השנה,,"הנסיגה בפעילות הכלכלית
קובע סקר ההתפתהויות הכלכליות בהודשים האהרונים

שנעדר ע"י מחלקת המתקר בבנק ישראל

מאת יצתק דיש
הנסיגה המתמשכת שאיפיינח את
הפעילות הכלכלית במהלר שנת 1988
ובמצית הראשונה של 1989 נבלמה
חחל מהמחצית השניה של השנה. עם
� זאת, רמת הפעילות נותרה עדיין נמו
� (למעט הב כה, נמשר השפל בהשקעות
נייה למגורים), שיעור האינפלציה הב-
סיסי לא הואט ונמשך הרפיון בשוק
העבודה. אלה הם הממצאים העיקריים
כסקר החתפתחויות חכלכליות בחור-
שים חאחרונים שנערד ע"י מחלקת

חמחקר בבנק ישראל.
הסקר קובע כי בחלק מחמיגזרים אף
מסתמן שיפור: כרביע השלישי עלתה
כמידה מסויימת פעילותם של ענפי
התעשיה והבנייה והתרחב יצוא הסחו-
רות. נתוני סחר החוץ לחודשים אוקטו-
בר ונובמבר מצביעים על המשר גידולו
של היצוא ועל עליה ביבוא התשומות
לייצור. ההערכה בדבר שיפור בפעילות

הכלכלית נתמכת גם באינדיקטורים
עקיפים: סקר החברות של בנק ישראל,
גידול הנפקת המניות והבקשות להנ-
פיק מניות וירידת שיעור השיקיס

החוזרים.
בנק ישראל מצביע על המשך הרפי-
ון בשוק העבודה. שיעור האבטלה אמ-
�9.4% ברביע השני נם ירד משיא של כ
�9.1% ברביע השלישי, של השנה לכ
אולם ירידה זו נובעת מעליית מספר
23� המועסקים בסקטור הציבורי בכ
אלף, בעוד אשר מספר המועסקים בסק-

�16 אלף. טור העיסקי ירד בכ
בניתוח העליה במדד המחירים לצר-
כן מציין בנק ישראל כי היתה החשה
ניכרת בקצב עליית מחירי הדיור וה-
מוצרים המבוקרים. לעומת זאת נמשכה
האסח בקצב עלייתם של מחירי השירו-
תים הפרטיים - למעט הארחה. עם זאת
נבלמה השחיקה המתמשכת שאיפיינה
את כושר התחרות של היצוא בשנתיים

הקודמות.

דרישה מן הממשלה לביטול מס הכנ-
סה על הכנסה משכר דירה.

זאת במטרה לעודד השכרת אלפי די�
רות ריקות במקומות מבוקשים בארץ לק-
ליטת משפחות עולים חדשים הועלתה
אתמול בוועידת מלח, עמותת המתווכים

לנכסי דלא ניידי בישראל.
מנכ"ל חכרת אפריקה ישראל להשק-
עות ויו"ר סקציית הבנייה בישראל, של-
מה גרופמן, דרש מן הממשלה לבטל
כליל את מס ההכנסה על ההכנסה משכר
דירה. מרדכי אלקן

ועידת מלדן תובעת
ביטול מס הכנסה על
הכנסה משכר דירה

אלפים מעוברי כור יפגינו ביום שני
הבא מול בניין הכנסת ומשרד ראש הממ-
שלה. כך החליטה מועצת העובדים של
� הקונצרן. מועצת המנהלים של כור אמו
רה להתכנס היום לדון בעתיד הקונצרן.
חברים בדירקסריון רמזו כי במידה ויתב-
� רר שאין בינתיים החלטות על סיוע לקו
� נצרן, אפשר ויוחלט על התפסרות קולק
םיווית. אורי גינוסי

'אלפים מעובדי כור
יפגינו ביום שני הבא
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העליה מברית המועצות
קרובה אלין?

בנק מס. 1 מבטיח התחלה טזנה לעוליפ
אנחנו בטותיס שגם לך, כמו לנו, ? זכות להלוואה בריבית מועדפת. תכנית ההדרכה תתקיים בשעות

ועוד. אחה"צ והערב ב-6ו מקומות ישוב חשובה הקליטה המהירה והטובה של ?
̂| מרכזיים: תל-אביב, ירושלים, >0¤|( ""ד1?<*"ד מ.לכן אנו מעמידים ף* עולי בריה"

, באר-שבע, ̂? כפר-סבא, רעננה, נתניה ^̂ ^̂ ?1^41^1̂  ̂ לרשות העולים הטבות ושמתים
מיוחדים, כדי שקבלת הפנים לה יזכו ב�80 סניפי בנק הפועלים בכל רחבי אשקלון, קרית-ים, כרמיאל,

תהיה טובה וכדאית יותר: הארץ(ראה רשימת הישובים נצרת עילית, מגדל העמק, רמלה,
ך*_*ז_-_**ף_—_ בתחתית המודעה) עובדים דוברי לוד, קרית אונו, חולון, ראשל"צ.

3ש£] רוסית שהוכשרו במיותד לסייע , י :נק הפועלים במקומות ישוב אלה.ל ול שיפתח חשבון במק לעולה החדש בקליטתו בסניף ?הרשמה לתכנית ההדרכה בסניפיע£̂1££231£££
̂אזש, - על,םזקבל פנקס 

ע
תפו

̂|I 8 1 ן ^%!̂ בשפה הרוסית, הנותן: ך^ךך
קו פתוח ברוסית בנושא הטבות�ז

"
?3 פנקסי שיקים חינם !!!ו'איווווו�ווח?"*?"** ו

? הנחה של 50% מדמי ניהול חשבון לרשות העולה תועמד תכנית הדרכה י לעולים התדשים 1
 בנושאי ! ביום שני 90 81 בין השעות !

'
העו'יש. מיוחדת בשפה הרוסית

00�8ו�5-00ו טלפון ו24331�03 ו ריבית מוגדלת בפקדונות בשקלים, הזכויות לעולה, ניהול חשבון בעל 1 ?
_! ו _ '__ , מטייח ומשכנתאות. ! פקדונות במט"ח לעולים ולתושבי פטור, עו"ש

חוץ ובתכניות חסכון.

נועלים טוב <ות1 ן
^̂ ^̂ !̂ !̂

ת"א�יפו ? ירושלים ? חיפה ו אור יהודה ? אור עקיבא ? אזור ? אשדוד ? אשקלון ? באר�שבע ? בני-ברק ? בת-ים ? גבעתיים ? דימונה ?
סבא ? כרמיאל ? לוד ? מגדל�העמק ? נהריה ? הוד-השרון-מנדיאל ? הרצליה ? זכרון-יעקב ? חדרה ? חולון ? יהוד ? כפר�יונה ? כפר-
נס-ציונה ? נצרת ? נתניה ? עכו ?עפולה ?פרדם�חנה ? פתח�תקוה ?קרית-אונו ?קרית�גת ?קרית-טבעון ?ראשל"צ ? רחובות ?רמלה ?

רמת-גן ? רמת-השרון ? רעננה ? תל-מונד ?

מאות חברי ועדים במפעלי כור מאוכזים ממזכ"ל ההסתדרות, שבשבילו עבדו בבחירות ועכשיו
קולו לא נשמע. חוץ מזה - בפניציה כבר חילקו את הםנדוויץ בארוחת הבוקר לשניים והעובדים
חוששים מפירוק. בכנס החירום אתמול לא היתה תחושת רעב, אף שדובר על מאבק על הלחם

מאת אורי גינוסר
גם אתמול, כמו בכל כינוס טוב של
ועדי עובדים, דיברו על המאבק על הל-
חם. "הורדנו בשר ונשארנו רק עם הע-
צם" - אמרו הדוברים על הבמה. אבל
הציבור שישב באולם, כמה מאות חברי
וערים ממפעלי כור השונים, נראה די

שבע.
גם ההתלחכות ותחושת המצוקה המ-
אפיינים כינוסי חירום נפקדו מן האירוע
ה1ה, גם עוצמת מחיאות הכפיים לדוב-
רים לא הרעידה את הקירות, אפילו כא-
� שר הודיעו המארגנים על הפגנה מתו

כנגת בשבוע הבא.
כינוס של ועדים אפשר לזהות לפי
ים החולצות המשובצות ומעילי הרוח.
רק בלייזר אחד היה באולם וישר אפשר
היה לזהות שזה מישהו מהעסקנים -
החבר ארז, מזכיר מועצת פועלי קרית

גת. ארז עשה רושם טוב על הנאספים,
הציע לקיים את חהפגנה ביום ראשון
ולא ביום שגי וכמעט שבר מנהיגות
ליוסי צמח, יו"ר מועצת העובדים של

כור.
המשפט 'לא יהיה פירוק דה לוכס",
חזר על עצמו הרבה. ואחרי כמה דקות
של הצהרות מחאה מגומסות, עלה רחש
הולד וגובר מן המאזינים שבאולם, רחש
שכוון כלפי מזכ"ל ההסתדרות, ישראל
קיסר. "עבדנו למען קיסר בבחירות, אי-
פה הוא היום, מדוע הוא לא באולם

הזה?" - שאלו החברים.
החבר קיסוס, מוועד עובדי פניציה,
סיפר על הקיצוצים במפעל, ער כדי כר
שאת הסנדוויז שנותנים בבוקר חילקו
לשניים. לפני הבחירות אמרנו לאנשים
בירוחם לעזור להסתדרות שלנו - סיפר
קיסוס. לפני שבוע באנו לקיסר ואמרנו
לו: 'בחרנו כר, עכשיו המפעל בצרות,

תעזור לנו, תולים בך תקוות." קיסר חי-
בק אותי ואמר: "תולים בי תקוות, תתלו
אותי." פעם היתה לנו תחושה שהוועד
הפועל זה שלנו, היום יש שם שומרים
ומשטרה שחושדים בכל איש ועד שבא
לבניין. קיסר זרק אותי לבני גאון, אכל-
תי את הגלולה ובאתי לבית כור, לא
פתרו לי את הבעיה, אבל התקבלתי יו-

תר יפה.
מי שלא האשים את קיסר האשים את
הקיבוצים והיה גם מי שיצא נגד העו-
לים שתופסים מקומות עבודה ותקצי-
בים. זה כבר היה יותר מדי עבור עולה
חדש אחד מרוסיה, שנגרר לוויכוח קול-
� ני מאוד עם עולה קצת יותר ותיק מעי
רק. לא רעבים ללחם, אבל בהחלט

עצבנים ומודאגים.
"חברי כנסת הציעו לנו לבוא להפגין •

שם, כי זה יותר אפקטיווי" - גילה יוסי
צמח. ביום שני הפמליה אמורה להגיע.

למה קיסר לא בא לפה



ירד הבורסה: אני מקווה שהתיקון בשוק אגרות
החוב יהיה הדרגתי ולא יגרום אעזועים מיותרים

(מנכ"ל): הגיע הזמן לשבור את מעגל הקסמים של הביצה והתרנגולת: על כי"ל ובזק להימכר בבורסה של יוסף ניצני
(מישנה): חברות משפחתיות גדולות אינן מגייסות הון בבורסה כיוון שאינן זקוקות לה ת"א ? שאול ברונפלד

מאת יואב יצחק
גם אם תצליח הממשלה לשמור על תקציב
מאוזן, היא תצטרך לגייס הון בבורסה בשנה
הבאח באמצעות אגרות חוב בהיקף גדול יותר
מהיקף גיוס ההון שבוצע במהלך 1989.
כתוצאה מכך עלולות התשואות באגרות
החוב לעלות (השערים ירדו). דברים ברוח
אלה אמר אתמול יו"ר דירקטוריון הבורסה,
חיים שטסל, במסיבת עיתונאים שנתית
שזימנה הבורסה. מצד הבורסה חשתתפו גם
מנכ"ל הבורסה, יוסף ניצני, המישנה למנכ"ל,
סם ברונפלד, ודוברת הבורסה, איטה אלחנני.

שטסל סירב להתייחס לרמת השערים
הנוכחית בשוק אגרות חחוב, אולם חיווה את
דעתו כי גיוס הון בכמות גדולה יותר יביא

במישרין לירידות בשוק אגרות החוב.

8 ליצור קשר באמצעות הטרסה בץ
לווים ומלווים מקומיים

שטסל סקר את ההתפתחויות בשוק אגרות
החוב, שהפר בשנה חאחרונה - עם כניסת
קופות הגמל הבנקאיות וחברות ביטוח -
� לשוק המרכזי בבורסה. מחזורי העסקות נ
�5 מיליארד דולר, 1989 הסתכמו לדבריו בכ
אולם יחד עם זאת האיר הביקוש הרב, לדב-
ריו, שני תחומים של חוסר שיכלול מיבני
הפוגמים בתיפקוד שוק זה. אחד מהם -
התביעה של משקיעים מוסדיים להתיר להם
לרכוש אג"ח בבורסות זרות, בגלל היעדר
סחורה מקומית, היא מוצדקת אולי מבחינתם,
אד יש לבדוק היטב האם לא ניתן למצוא לה

תיקון מקומי.

לדעת שססל עדיף ליצור קשר באמצעות
הבורסה בין לווים ומלווים מקומיים, ללא
תייור מיותר של המערכת הבנקאית הבינל-
אומית. שטסל הוסיף בהקשר לשוק אגרות
החוב כי שוק זה הפר לנשוא הערכות מנוג-
דות לגבי מגמותיו הצפויות. הוא מערד כי
התשואות הנמוכות לא יימשכו לאורר זמן
וכי בעקבות היציאה מהמיתון תותאם המדי-
�כלכליים ניות המוניטרית לנתונים המקרו
חחדשים. *אני מקווה כי תהליך התיקון יהיה
הדרגתי ולא יגרום לזעזועים מיותרים* -

אמר.
בענץ שוק המניות ציץ שססל את ההתפ-
60%� תחויות בשוק זה. שערי המניות עלו נ
בערכים ראליים ומחזור העסקות עלה ראלית
�130%, שיעור שכמותו לא נרשם לדבריו בכ
�1983. גם בשוק הראשוני חלה מאז המשבר ב
התעוררות מחותית ואחד הסימנים לכר הוא
�36 מיליון דולר בהצ- גיוס הון בהיקף של כ
עת מכר ובהנפקה שבוצעה על ידי חברת

ממי תעעיה בשיתוף עם הממשלה-

? "הממשלה אינה פועלת די הצורר
לביצוע ההפרטה במשקי

שססל קבל על מדיניות הממשלה, שאינה
� לביצוע הפרסה במשק. יש פועלת די הצורן
לדעתו להחיש את תהליד מכירת חברות ממ-
שלתיות בבורסה הישראלית, במקום למכור
חברות ממשלתיות למשקיעים זרים. הבורסה
מטפלת עתר" לדבריו, בכמה ענינים מהותיים
הקשורים בשוק המניות ובשוק אגרות החוב,

הטעונים שינוי:
• רייטינג - הבורסה פועלת עם גורמים

נוספים הקשורים בדבר לצורר הקמת חברת
רייטינג, שתקבע דירוג של חברות שהנפיקו
אגרות חוב או אגרות חוב הניתנות להמרה

במניות.
• רכישת מניות על ידי חברות בנות -
תופעה זו מגדילה את הריכוזיות בבורסח.
במקביל לזאת היא מאפשרת לבעלי שליטה
לחגדיל את אחוזי שליטתם בחברות כדרר

של רכישת מניות באמצעות חברות בת.
• מכירה מוקדמת של ניירות ערד בול�
טקה - יש לאפשר לחברות למכור במכירה
מוקדמת נימת ערד שהן מציעות לציבור בה-

נפקה.

מנכיל הבורסה, יוסף ניצני, סקר את ההת-
פתחות הטכנית של הבורסה בשנה החולפת.
� גם הוא קרא לממשלה למכור חברות ממשל
�אביב: *הגיע הזמן לשבור וזיות בבורסה בתל
את מעגל הקסמים של הביצה והתרנגולת:
� על כי''ל ובזק להימכר בבורסה של ת*א וב
מקביל יש להקטין עוד ועוד את כמות אגרות
� החוב המיוערות לקרנות הגמל והפנסיה ול
� הפנות את נכסיהן אל שוק ניירות הערר הם
חיר בבורסה.* ניצני אמר כי הבורסה החלה
לפני כחודשיים בהקמת מערכת המטפלת
� מערכת בבעלי ענין בחברות ציבוריות 
� � עבור ציבור המש שהיא בץ החשובות ביותו
קיעים - והקמתה תסתיים על פי התוכנית
בשנה הבאה. ניצני ציין כתשובה לשאלה כי
הבורסה עושה רבות להגברת האפון בה מצד
המשקיע הקטן, אולם לדעתו כלל לא ברור
אם רצוי לה לבורסה שהמשקיע הקטן ישקיע
בבורסה באמצעות קרנות נאמנות, כפי שקו-

רה היום, או באופן ישיר.

המישנה למנכ'ל הבורסה, שאול ברונפלד,
אמר בתגובה לשאלה כי חברות משפחתיות
רבות אינן מצטרפות לבורסה כיוון שאינן
זקוקות לה. לדבריו פנח לאחת החברות המש
פחתיות הגדולות והתשובה שקיבל היא כי
החברה מממנת תוכנית השקעות בהימ' של
�50 מילית דולר מאמצעים כספיים עצמיים כ

ומהלוואות זולות יחסית מהבנקים.

שערי איגרות הוב

קבלת מודעןת ל£553 היום עד שעה 19.00
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מציעה:^15 ?^מז נח שדאל
̂¤ הנפקה במכוז: ?%

נוע)את חבית נומינאלית בשנה הראשונה וצמודה
למדד המתירים לצרכן התל מתום השנה הראשונה

הסדרה תוצא ביום שישי, 29 בדצמבר 1989 בסכום של 31 מיליוני שקלים חדשים,
מתוך סכום זר. יוצעו לציבור 30 מיליוני שקלים חדשים.

הסדרה תוצע לציבור ביום חמישי, 28 בדצמבר 1989 באמצעות מכרז.
החל מתום השנה הראשונה הסדרה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שיפורסם

עבור חודש דצמבר 1990 (כולל מדד החודש האחרון, בעיקור 5) ותפרה בתום 6 שנים
, ביום העסקים האחרון שלפני ה�26 בחודש דצמבר 1995.

בשנה הראשונה •שאו איגרות החוב ריבית בלת• צמודה ופטורה ממם
בשיעור כולל של 15.5% אשר תזקף החל מיום 25.11.89 ותחשב

מאותו מועד כחלק מן הקרן.
החל מיום 2.90 ו.26 'שאו אגרות החוב ריבית צמודה למרד המחירים לצרכן בשיעור

4.75% לשנה.
�26 בדצמבר הריבית הצמודה תשולם בשיעורים שנתיים ביום העסקים האחרון שלפני ה

של כל שנה, החל בדצמבר 991ו.
(בעיקור 5) על הריבית ועל הקרן ישא הצמדה בלבד וישולם כאמור בדרכי תשלום המדד הנוסף

(� �גבע (םורות מסוג  הריבית ובדרכי פדיון הקרן בתקנות מילווה המדינה

ההזמנות יוגשו לבנק ישראל במחירים שלא יפחתו מ�100% מהשווי
הנקוב.

(מכרזים). מחיר המכירה שייקבע במכרז 'היה אחיד כאמור בתקנות מילווה מדינה
הסדרה תרשם למסחר בבורסה תוך שבוע מיום ההוצאה.

פרםים מלאים ורכישה בכל םניפי הבנקים ואצל חברי הבורסה
לניירות ערן.

(� �נבע (סדרות מסוג  הערה: התנאים המח"בים של הנפקה זו נקבעו בתקנות מילווה מדינה
.(� בתקנות מילוור. מדינר?(�מכרזים

הנפקה במכרז /

,
 סדרה 4810 ח

5̂3^
צמודה למדד המחירים לצדכן

(בעיקור 5) כולל מדד החודש האחרון
הסדרה תוצא ביום שישי, 29 בדצמבר 1989, בסכום של 50

מיליוני שקלים חדשים.

�28 בדצמבר 1989, הסדרה תוצע לציבור ביום חמישי, ה
באמצעות מכרז.

הסדרה צמודה למדד המחירים לצרכן, שיפורסם עבור חודש
דצמבר 1989 ותיפדה בתום 12 שנים, ביש העסקים חאחרון

של חודש דצמבר 2001.
אגרות ההוב ישאו ריבית בשיעור 4.75% לשנה.

הריבית תשולם בשיעורים שנתיים ביש העסקים האחרון
בדצמבר של כל שנה, החל בדצמבר 1990.

(בעיקור 5) על הריבית ועל הקרן יצטבר בתנאי המדד הנוסף
הקרן וישולם כאמור בדרכי תשלום הריבית ובדרכי פדיון

(סדרות מסוג "גליל"). הקרן ובתקנות מילוות המדינה

1

הזמוווז יודמזו לירוה ישראלי רמחיריח מייא יהחחו *�.8*11
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̂** במחירי םבצעז - התקשר לטלפונים 5632249 03-5611715/3

ה1הג
עשה לך

מנהג קבוע —
קח עמך

ח"ל לדיר



תעשיינים אורחים ממצרים: "נמצא לכם
שווקים שלא חלמתם עליהם"

"לנו כוח אדם זול ולכם - מוצרים מתוהכמים; למה לא להקים מפעלים משותפים?"

מאת שפי גבאי
משלחת של אגשי עסקים גדולים
ממצרים, אורחת התאחדות התעשיינים
בישראל, חבטיחה לחקים בקרוב בקהיר
תצוגה קבועה של מוצרים תעשייתיים
וחקלאיים מישראל. ראש המשלחת, ד"ר
עיצאם ע'יית, אמר למעריב: 'אגי מתכו-
ון לשכן את התצוגה הזאת בבית חתע�
שיה והחקלאות. אין כל סיבה שלא נש-
תף פעולה בתחומים שוגים. אין גם כל
סיבה שלא גשווק מוצרים מסויימים תחת

שמות ערביים.*
אולם הוא הבהיר כי המוצרים הישרא-

� ליים די יקרים לשווקים של מצרים ומ
דיגות ערב האחרות. הוא הציע להקים
מפעלים משותפים במצרים לאותם מוצ*
דים ששגי הצדדים, הישראלי והמצרי,
יהגו מתפוצתם. •אגי מבסיה שגמצא
שווקים שעליהם לא חלמה ישראל. אגי
זרקתי הצעה זו כדי שגוכל לקצר את
הדרר מהר ככל האפשר . לגו יש כוח
ארם זול ויש לגו אמצעים זולים אחרים
כדי שגציע לשווקים הערביים מוצרים

מתוחכמים ובסיב מעולה ובזול.*
מגהל אחת החברות התעשייתיות הג-
דולות במצרים, גאצף גדא, אמר כי מאז
1979 ועד היום הוא ביקר בישראל 26

פעמים ולדבריו תמיד קרא לגצל את
� הטכגולוגיה הישראלית המתקדמת בת
� חומי התעשיה והחקלאות באמצעות הק
מת מפעלים משותפים במצרים. *ידוע
� לגו כי סחורות ישראליות גכנסות בתווי
ות שוגות למדיגות ערב המשוועות
למוצרים מסויימים שבהם התמחתה ישר-
� אל. מדוע שלא נייצר אצלגו וגהיה דוג
מה לשיתוף פעולה בתעשיה ובחקל-

אות?"
בין חברי המשלחת המצרית גמצא גם
מגכ"ל הרשות החקלאית במצרים, מוגיר
� מחאסן, האחראי על התשומות החקלאי

ות בתחומי היצוא והיבוא.

נמשכו העליות במניות; התחדשו
� בחלקן עד 2% העליות באגרות החוב 

מחזור העסקות נותר ללא שינוי 8 קרנות הנאמנות ממשיכות לצבור כספים באפיקי המניות
ולפדות באפיקי האג"ה 3 בנק ישראל ינפיק היום אג"ח גלבוע בהיקף של 15 מיליון שקל ומחר

יונפקו אג"ח צמודות מדד בהיקף של 80 מיליון שקל

מאת סופר מעויב
בשוק המציות החופשיות נמשכה את•
מול מגמת העליות תור מחזור של 22.6
מיליון שקל, ברומה ליום המסחר הקודם.
היחס בין המניות שעלו לבין המניות
שירדו היה 4:1 לסובת המניות שנסחת
בעליה. מניות המשתנים נסחרו בעליה
ממוצעת של 2% ומדד המשתנים הקובע
�2.1% והוא עומר קרוב לרמות עלה ב

השיא - 194 נקודות.
המגמה החיובית בשוק המניות היא
פועל יוצא של כמה גורמים: אישור
התקציב על ידי הממשלד, פעילות חיר
בית של קרגות הגאמגות לקראת סוף
השגה, התייצבות שוק האג"ח ועליות
� שערים לאחר תקופה של ירידות ופעי
לות סלקטיווית של סוחרי הבורסה לאור
הנזילות הטובה השוררת במערכת זו
להבדיל מגרעונות הנזילות בבנקים )

המסהריים).
בשוק איגרות החוב השתנתה המגמה
ואיגרות החוב המדדיות החלו לעלות,
בחלק מהמקרים עד 2%. בנק הפועלים
המשיר למכור אג"ח, אולם הפעם נמצאו
קוגים והשערים, כאמור, עלו. צמודי
הדולר גסחרו בעליות קלות ואילו
המק"מ גסחר במגמה מעורבת במהזורי

עסקות קסגים יחסית.
בגק ישראל יגפיק היום סדרה של 15
מיליון שקל מסוג גלבוע וביום חמישי
(לקראת סוף החודש והשנה) שתי סדרות
של אג''ח: גבע בהיקף של 30 מיליון
�12 שנה בהיקף של 50 שקל וגליל ל

מיליון שקל.
במידה ותימשר עליית השערים בשוק
האג"ח צפויה עליה במחירי ההנפקות

בשוק הראשוני.

במגיות ממן ופולגת ובכתבי האופציה
שלהן גרשמה בימים הקודמים פעילות
חיובית שקטה, שהפכה אתמול לעליות
שערים משמעותיות. ממן וכתבי האופ-
ציה של החברה עלו עד 7.4% במחזורי
עסקות קטגים יחסית. בפולגת 1 גרשמה
עליה של 10% בעוד שכתב האופציה
�14%. פעילות חיובית זו מסדרה 1 עלה ב
מוסברת בין היתר בתגובה סכגית לשחי-
קה במחירי ניירות הערר של חחברות

ולאור הצדקה כלכלית לרכישות אלה.
� 1 עקב הוד 0%� מניית עסיס עלתה ב
עת החברה על הלוקת דיווידנד במזומן.
�5 עלו פעם נוספת בהוז ןה רוגובין 1 ו
וזאת בעקבות הדו"חות החיוביים של
החברה וכוונתה לגייס הון בבורסה. כמה
מניות נוספות עלו בהוזקה לאהר תרדי-
מה ושחיקת שערים קודמת - קליל, יש-
רם 0.05, קרגל ועוד. מניות קרדן המשי-
כו לחישחק וירידה של 10% גרשמה
, בן במספר מגיות לא סחירות כמו מן 1

יקר גת ואחרות.

? ירידות תלולות
באופציות פוקעות

במספר כתבי אופציה חעומדים לפ-
קוע בקרוב גרשמו ירידות שערים תלד
�81% ושע- את. גני הדר אופציה ירדה ב
רה גקבע 1 אגורה. לכתב האופציה של
ליפשיץ גקבע שער •מוכרים בלבד".
היום יהיה בשני כתבי האופציה האלה
יום המסחר האחרון. בניירות הערר של
חברת מרלז נמשכה הפעילות החיובית

בלווי מחזורי עסקות גדולים.
� בין מניות המשתגים בלטה פעם גום
פת מניית מבני תעשיה במהזור עסקות

של 0.98 מיליון שקל. אלביט נסחרה
במחזור של 0.77 מיליון שקל ואילו כלל
�3.5% במחזור עסקות ישראל 10 עלתה ב
גדול של 0.75 מיליון שקל, בעוד כלל
�2.5% במהזור גדול. תעשיות עלתה ב
�2.5% ואילו השקעות דיסקוגט עלתה ב
מגיית פרוטארום היתה היחידה שירדה

בשיעור של מחצית האחוז.

1 הודעות הבורסה
לחלן רשימת חחברות שחמסחר בהן
יועבר למסגרת הד שבועית במידה
ודו"חותיהן לא יפורסמו ער סוף החודש:
אי.די.בי. פיתוח, ביטוח מישגה, הסגה,
הראל המשמר, דטה מיכון, יענ"א, מלר
� נות ים סוף, קונסורטיום, ברנוביץ, דר
עד, חברה כלכלית, סהף, דובק, יצהר,
מורגן, עמק, ערד, ישרס, קדמני,
אי.די.בי. אחזקות, אמישר, כור, האחים

בולוס, עייט, פולק.
• איילון חברה לביטוח - סיימה את
תשעת החודשים הראשונים של 1989
ברווח נקי של 337 אלף שקל לעומת
הפסד של 210 אלף שקל בכל שנת
1988. ברבעון השלישי של השנה הרווי-

חה ההברה 77 אלף שקל.
• אדאקום טכנולוגיות - סיימה את
תשעת החודשים הראשונים של 1989
ברווח נקי של 0.57 מיליון שקל לעומת
רווח של 0.68 מיליון שקל בכל שנת
� 1988. ברבעון השלישי של השנה הפסי

דה חחברה 0.46 מיליון שקל.
• האסיפה כללית השגתית הרגילה
של חברת ה.ג.פולק לא התקיימה בגין צו
של בית המשפט המחוזי האוסר את קיר
�1.2 יתקיים דיון בנוכחות שני מה. ב

הצדדים.

ליום סל: דולר שחור: נוסעים: יציג:
(-) 1.9485 2.16 2.15 2.0697 26.12.89

שערי קרנות נאמנות

| המניות הישראליות בבורסת ניריורק

בנק דיסקונט מפעיל מתכונת
� לניהול קווי אשראי במטבע ישרא
לי. הלקוחות העיסקיים והפרטיים
שיבחרו לנהל חשבונותיהם ללא קו
אשראי יהגו מריבית בתגאים רגי-
לים עד לסכום של 500 ש"ה מבלי
� שתיגבה מהם ריבית גלישה. המת
כוגת תאפשר למעוגייגים בכר,
לקוהות העיסקיים ופרטיים, גיהול
מספר קווי אשראי בחשבון אחד.
כל קו יוגדר בגפרר ובתגאים המ-
יוחדים לו - גובה קו האשראי, תא-

ריך תחולה, שיעור ריבית וכר.

מערכת ריבוי קווי
אשראי בדיסקונט

נ60093
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האתיבוזזיזזה,ת11�אביב �0 מלכו? בתח�.קדת 1 ע

כניסה לחניה זדך מנד רסניגיאו(4)

� � הציבור מחמן 

כי המחיר המיתי נקבע ע"י הממשלה.
כי עמלת התחנות נקבעת בידי הממשלה והיא חייבת להיות אחידה

בכל הארץ.
כי תעריפי ההובלה נקבעים עיי הממשלה והס אחידים.

כי עמלת הסוכנים האזוריים נקבעת ע"י הממשלה וגם היאאחידה.

מסקנה: רק אס יבוטל הפיקוח הממשלתי, תימנע המעורבות
הממשלתית המוחלטת ויינתן לכוחות השוק לשחק במשק חופשי, אז-

ורק אז - תהיה תחרות אמיתית בין תחנות הדלק שממנה ייהנה

^
הצרכן. 4

 כן... 1̂?
 על

חטוב

ק בשואל קח77 ש ח̂ב בעד ונווו3חאו!יחי



מסחר משתנים ומ.ו.צ.

שערי המניותו ;

תשואות שנתיות במניות הבנקאיות
(•) שבהסדר

התנודות הבולטות במניות



גלובוס גרופ ישקיעו
10 מיליון דולר

באולפנים
החדשים

� מחזור העסקים של גלובוס גרום הגיע ב-1989 ל-35 נדליון דיל
ולפי התכנית יגדל חמחזור בעוד 15 מיליון תלד. זאת נמסד ביה:
במסיבת עתונאים בבית סוקולוב על ידי יויר מועצת המנהלים של
הקבוצה ומנכ"ל חאולפנים יצחק קול. היצוא התעשייתי ב-מזזיז
�א �צ הגיע ל-4 מיליון דולר ואילו בשנים 1985-89 הגיע ד
התעשייתי ל-30 מיליון דולר. גלובוס גרום מתכננת להפיק ב-8:

החורשים הבאים 6 סרטים ומתן שרותים לוע
גלובוס גרוס מתכננת להשקיע ב-1990 בהפקות של סדסיב
�מש ישראליים, במגמה לעודד יוצרים צעירים בענף הקולנוע. האי
של החברה ישמשו סדנאות לתלמידי בית הספר לקולנוע בידישדיג.

קול אמר, כי גלובוס גרוס פותחת קרית תקשורת עם פתיחת שדד
א' של אולפניה החדשים, המוקמים בנווה אילן שבקרבת אבו-גוש. כל
� 5-3 שנים. עד היש הושקעו בקריה זו 15 מיליון המבנה יוקם תוך
דולר ובתכנית להשקיע בקריה עוד 10 מיליון חלד. האולפן מהם
קולגוע יהיה בשטח 2,280 מיד בגובה 18 מסר וקירותיו 'דדו בומי'

רעש.
לגלובוס גרוס יש כ-60 מסכי קולגוע ברחבי הארץ ולפי לתכניי?.
�30 מסכים נוספים. (עזזי"סו יוסיפו עוד כ-20

סרטים פרופ, ברגלס: הצעת ההוק להשוואת הזכויות
בבנקים תצא מהכנסת גרועה עוד יותר

� למזער את הנזק שנעשה לציבור סגן שר האוצר, יוסי ביילין: מטרת הצעת החוק 

מאת עודד שורר
'מרבית אלה, המטפלים בהקיקת החוק
להשוואת זכויות ההצבעה של מגיות הנגקים,
אינם מבינים את משמעותו" אמר אתמול
פרופ" איתן ברגלס, יו"ר מועצת המנהלים של
בגק הפועלים. פרופ' ברגלס דיבר בערב עיון
בגושא הפרטת הבגקים, שערר מרכז סםיר
באוגיברסיטת ת"א. ברגלס אמר כי הוא הושש
שהתופעה שקרתה באוקטובר 1983 של הקיקה
חפוזה, תחזור גם עתה והזהיר מפני גזק גדול

למערכת הבגקאית.
'גם בנק ישראל, גם ממשלת ישראל וגם
� כנסת ישראל, אחראים לוויסות המניות הבגק
� איות. גם כנסת ישראל שחוקקה את ההוק להק
לה במיסוי על הוויסות. חברי הכגסת יכולים
להתחמק מאהריות זו בטענה אחת ויחידה, שלא
הבינו את החוק. כלומר - הברים בכנסת העדי-
� פו להיראות תמימים, או יותר גרוע מזה, והעי
קר - שלא יואשמו באחריות לויסות המגיות

הבגקאיות.
גראה שהתופעה הזו תהזור גם בדיון על
הצעת הוק השוואת הזכויות. אווירה של עגישה

של חופזה עולה מן הדיוגים בהצעת הוק זהי.
פרופ' ברגלס הזהיר מפגי סעיפים בהצעת
ההוק הגראים תמימים, אר העלולים לגרום גזק
לבגקים, שיצטרכו להודיע לאותם מוסדות עמם

הם גמצאים בקשר על שיגוי הבעלות.

3 ההלאמה תפגע בקשרים עם חו"ל
� לדעתו, הלאמת הבגקים יכולה לגרום לקפ
און בקשרים עם בגקים בחוץ לארץ ולפגיעה
בזכויות הבגקים הישראליים במדיגות זרות,

כמו ארצות הברית.
פרופ' ברגלס אמר, כי לשון החוק המבטיחה
את כפיפות הדירקטוריוגים של הבגקים לאוצר,
איגה מהווה סכגה המורה לבגקיס עצמם, אלא
גם לגבי המשק כולו. 'אין מסגרת לתקציב
המדיגה, כאשר האוצר שולט בבגקים ואומר
להם: תמחקו הובות, תפרסו הובות' - הזהיר

פרופ' ברגלס.
לפי דעתו, הצעת החוק תצא מן הכנסת יר
תר גרועה ממה שגכגסה אליה. הוא הביא כדוג-
מא את מה שקורה בוועדת השרים לעגייגי
חקיקה, שהוסיפה סעיף בהצעת ההוק, המאפשר

למבקר המדינה לבקר את הבגקים.

סגן שר האוצר יוסי ביילין הודה, כי החוק
איגו חוק קלאסי שעוגה על כל הדרישות. 'הוא

הוק בעייתי ומגסה למעשה לרבע את העיגול.
לדעתו, החוק איגו מציב את העגישה כמט-
רה, אלא את מזעור הנזק שגגרם לציבור ולי-

ברליזציה של המערכת הבנקאית".

§ זנבו על הדרו לגיהנום
יו"ר מועצת המנהלים של בנק לאומי, משה
זנבר, אמר כי מי שמקשיב לטיעונים של הממ-
שלה על הכוונות הטובות, המנחות אותה, צריר
לזכור שהדרר לגיהגום ספוגה בכוונות טובות.
'באוקטובר 1983 ההליטה ממשלת ישראל ברם
קר לתת לציבור מתגה או סיוע של שלושה

והצי מיליארד דולר.
•היום טוענים שזה הרבה יותר. אגי הושב
שהציבור לא גפגע בכלל, אלא הרוויח. מי
ששילם את המהיר, היו הגופים הגדולים שקיב-
� לו את האשראי. הקיבוצים, המושבים, מר, וא

לה שגסלו משכגתאות.
מרבית הציבור הרוויה פעמיים. פעם כשקי-
בל את ערבות המדיגה ופעם - כשגהגה מן

הרבית הגבוהה." אמר זגבר.

ידידה קלה במניות
בוולסטריט
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1700 שבתו בתנובה
אקספורט

1 עובדי תנובה-אקספורט השביתו אתמול את 14 בד ,700
�ש שש � האריזה שלהחברה במהאה על כי 85 עובדים שפוטרו רעש
. ששי �אקפסדש קיבלו את פיצויי הפיטורין. יו"ר ועד עובדי תנובד
�ד.. �' זזובר גוה, מסרה אתמול כי בעקבות השביתה הכללית של עש
�ד � זד מהם 300 קבועים, לא גארזו אתמול 150 אלף תיבות פד
.� המיועדים ליצוא. "קיבלגו הבטחות בכתב ממשרדי האוצר הזחקלאו
�מ• כי לא יפגעו בעובדים שיפוטרו. עד היום הפיצויים לא שד
לעובדים שפוטח, חרף ההבםתות שגיתגו* - אםרד- אוזדון 9דמ3
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בנק הפועלים יהלק
הטבות לעולים

מבריה"מ

.� בגק הפועלים מסתער על עולי ברית המועצות המק יחמ זבשד
לעולים שיפתחו חשבונות אצלו. ירד הנהלת הבנק, עסידם סית, ?33
�1990 רגש מיוחד על קליטת עולי בריןדמ. תהטבוד. כי חבגק ישים ב
שהבנק יחלק לעולים יכללו, בץ היתר, שלושה פנקסי שישב בחשב
�כד. הנחה של 50% מדמי ניהול בהשבת העו"ש, ריבית םדעדפי. בסש
בשקלים, הנחה של *50 בעמלות בפעולות ניירות עלד. תהזפי.
ריבית בתכניות חיסכון חכות להלוואה בריבית מועדפת. שב?:תבר
להפעיל קורס מיוחד לעולים המבקשים לפתוח עסק עצמד, תדפזד
7� � תכגית הדרכה מישרת לגבי שימוש בשירותי בנקאות, מיק- ר

סלפוגי ברוסית בגושאי הבגקאות ועוד.

עליה

משכן - בנק הנועלים למשכנתאות בע"מ
(להלן: "החברה" או "הבנק")

דעה הו
�1968 ניתנת בזר. הודעה כ• היום 'פזרסם �ת בהתאם לסעיף 23 לחוק ו"וות ערך תשכ

דנע1לו�ד וטל•
שם. מתוך סדרה של 30.024.000 אגרות חוב (סדרה 44). כל אחת בת ו סדרה של 14.900.000 אגרות חוב (סדרה 44) רשומות ע̂ו
�0ו בינואר של כל אחת מהשנים 2005 1996 (כולל). כל תשלום �נ. עומדות לפרעון בעשרה תשלומים שנח"ם רצופים ב �ח ע ש
�). צמודוח �הריבית המקסימלית (להלן:  בשעור 10% מסכום הקרן. נושאות ריבית בשיעור שיקבע במכרז ושלא •עלה על..77 2 לשנה
�ח �ש בנוח 1 ש (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן שפורסם בנין חורש נובמבר 1989 וניתנות להמרה למדות רגילות "ב� רשומות ע
� �התאמות שער ההמרה וחלוקת מני1ת ההטבה כל אחת לפי שער המרה של 30.000% (כפ1ף להתאמות כמפורט בפסקה 
�אגדית (להלן —  1.1 וכלה בתום יום העסקים הבנקאים של 1995 1 10 (כולל) . בתשקיף). בכל יום עסקים בנקאיים החל ביום 1990

(� �אגרות חוב (סדרה 44) � או  החוב
ב<חד עם

151 כתבי אופציה (סדרה 1) רשומים על שם הויחוים למימ1ש לאגר1ת חוב (סדרה 44) בתקופות המימוש שהן כל יום עסקים .240
.17 ולא אחר• 1990 5.6 (כ1לל). בא1פן 1 1990� בנקאיים החל בין התאריכים 17 לכל ח1דש ועד 5 לחודש שלאחרי! (כולל). החל מ
�נ אגרות הזב (סדרה 44) כנגד תשלום במז1מן של מחיר מימוש בסך 100 �ת ע 100 ש שכל כתב אופציה (סדרה 1) ניתן למימוש ̂כ
�תנאי כתבי האופציה (סדרה 1)� בתשקיף שיח. צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בנין חודש וובמבר 1989 כמפירט בסעיף 
�בחב' אופציה (סדרה ודו כתב אופציה (סדרה 1) אשר לא •מומש עד לחום יום העסקים הבנקאיים � או  �כחב' האופציה ולהלן — 

של 1990 6 5 (כ1לל) יהא בטל !לא יקנה למחזיק ב! שום זכוח שהיא כלפי החברה.
� אגרות חוב (סדרה 44) יכחב' אופציה (סדרה 1) יוצעו כדלקמן 

�ציום החחמים) לצורך הבטחח מסחר מ (תברח האם 1מ1הל בקווסוו ע ב (א1 2.240 כתבי אופציה (סדרה 1) •וקצו לבנק הפועלים 
�ל. (ראה סעיף 3.1 להלן). סדיר בכתבי האופציה אשר התחייב לר1כשן כאמור למטרה הנ

� ). יוצעו לציבור ב �49.000י כחב• אופציה (סדרה 1 (ב1 •תרת נ"ר1ח הערך האלה. דה"נ1 — 000 900 14 אגרוח חוב (סדרה 44) 1
� 149.000 'חירות. כשהרכב כל יחידה ומחירה הם כדלקמן

�ח �נ אגרות חוב ("/'100) 00 100 ש �ח ע �ת לכר 1 ש 100 אנרות חוב (סדרה 44) במחיר 1 ש
1 כתב א1פציה. ללא תמורה ~ ש"ח
דר, _ 100.00 ש�ת סך הכל הגזח,ר ר.ח.

היתירות מוצעות בדרך של מכרז על ששר הריבית שיערך ביום 1989 12 28
שעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על הריבית המקסימלית

היחידות המוצעות לציבור אשר לא חמכרנה במכרז. אם תהיינה כאלה תוצענה לציבור ההל מיום 1990 1 2 וכלה ביום 1990 9.1
31 עד ליום הגשת הבקשה. �ח ליחידה בחיספח ריביח !הפרשי הצמדה על הקרן והריביח שיצטבר! מינם 1989 12 במחיר 100 ש
� בחשקיף ן כמפורט בסעיף הצעה בדרך רגילה

!למימון בניר, ושיםן. �ל חשמש לחברה במהלך עסקיה הרגיל. לשם מתן הלוואות למימון רכישח מקרקעין תמורת ההנפקנח הנ
הבטוחה היחידה להבטחת פרעון אנרוח החוב הדל. (קרן. ריבית והפרשי הצמדה למדד) לרבות אלה שינבעו ממימוש כתבי
האופציה הינד, שעבוד של כל הרכוש של החברה לנאמן בשעבוד שוטף בדרוה ראשונה כאשר שעבוד זה הינו בדרגה
� בתשקיף) כל אגרות החוב תעמודנה �שטר הנאמנות ראשונה שווה עם השעבודים השוטפים הקיימים על רכושה (ראה פרק 

בדרנת בטחון שווה יפר' — פס0 בינן לבין עצמן
החברה רשאית להנפיק אנרוח חוב ניספנת שתהיינה מ1בטחות בשעב1ד בדרגה ש11ה לשעבוד שבנין אגרות החוב המונפקות
עפ- תשקיף זה. אך לא תהיה רשאית למשכן !/או לשעבד את נכסיה. כילם א1 מקצתם בזכות בכורה א1 בעדיפנח לגבי

השעבוד האמור
�נ — 1983 . 'היה לחובות המפורטים בסעיף 354 (א) מהפקודה האמ1רה לפי סעיף 354 (נ) לפקודח החברוח (נוסח חדש) ההשמ

דין קדימה לפני תביעוחיהם של בערי אנרוח החוב מכח השעבוד השוטף שיצרה החברה

�ת בהצבעה במנין �נ ז ש �ח ומניות רנילוח ב בע �נ 0001 0 ש �ח. מניות רניל1ח א בע �נ 0001 0 ש הון החברה מורכב ממניות הוהרה בע
ק1לזת זכאי כל מתזיק במניות ממניות החברה לקול אחד כננד כל מניה שבידו: לפיכך. !בכפוף לזכוי1ח המיוחדות המ1קנ1ח לבער'
� �הון החברה מנינת ההנהלה. המניות הרגילות ב נתותות בזכ1י1ת הצבעתן לעומת מויות ההנהלה והמרות רגילות א. (ראה פרק 

בתשקיף)
�מבוא� לתשקיף) 4711 1כמפ1רט ב היחס בין ההון העצמי המותאם לבין היתרה המותאמח של אגרוח הח1ב שבמחז1ר ה1א 5:1

הרישום של אגרות החוב וכחב' האופציה למסחר מותנה בפיזור מינימלי שלהן בציבור.
סך כל ה1צאוח ההנפקה שהחברה תשלם בהופקה זו לא יעלה על 5.5% מהחמורה.

�החוב וזנאמן למחזיקי אגרות
הנ"ל ולמחזיקי כתבי האופציה: חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בעי מ

מנהלי קונסורציום החתמים: בנק הפועלים בע"מ (חברת האם).
בנק דיסקונט לישראל בע" מ

בלל מנפיקים בע"מ.
תאריך התשקיף 1989 12 21

עותק מהתשקיף !מההיתר לפרסוםז '1ננעו לרשם התברות תוך יום עסקים אתר לאתר פרס1ם התשקיף
ניתן להשיג שתקים מן התשקיף !להגיש הזמנית לרכישת ניירות ערך בכל סניפי הבנקים ואצל סוכני נ"ר1ח ערך החברים בבורסה

�מ לניירות ערך בתל אביב בע

אין לראות בהודעה זו הצעה לרכישת ניירות העיד

? ?

גידול באשראי לציבור

� שוב גידול באשראי הכגקאי לציבור. בשבוע השלישי של דצמכ
�י �א �22.76 ביייד �406 מיליון שיה ל עלה היקף האשראי הבגקאי ב
שיח. התפתחות נוספת בשבוע הזה, בפחיק חלה ירידה של ז*י5
�3.25 מיליארד ש"ת. אף ישנה ידידה בפקדונזת זד"ע מיליון קרח ל
�3.02 מיליארד שיח. לעומת זאת, היתד דדד �54 מיליון שיח ל ב

�46 מילית קרח ל�16.07 מיליארד 100 בתכניות חיסכון ב

כסף

ההסתדרות בחיפה:
הנהלת רפא"ל הורידה

לנו שאם לאיפוסה
�יפוסח עתה 350 איש 

אלף בעוד זמן.

�י אם לא יפוסדו 350 עובדים מדסא''ל, לא יהיה פנו5 מלמד א
� מסרה הנהלת המפעל למזמז "יי. עובדים בעוד כמה הודשים - כן
בחיפה. חמזכיר החדש של מועצת הפועלים בחיפד" אודי אעיי. זבד
*� �וי ש אתמול כי עתה מתנהל מוימ עם ההנהלה והעובדים, כשבי
�ל �מד  יהיה מנוס מפיטורי 350 עובדים. ההסתדרות תובעת לא 
�זד עובדים קבועים אלא לכלול גם עובדים של קבלני זדז תב
גוספת - שההגהלה תתחייב לשמור על שקט תעשייתי ללא זעדלש

גוספים לפחות עד אפריל 1991.
אגמי הוסיף כי הגהלת המפעל תובעת גם לקצץ 10 אזדיש
בהכנסות הנלוות של חעובדים, דבר שיביא לחסבה של 40 ב—
�ד: �זר � זדז ש'ח, ואילו ההסתדרות מצדה תובעת, במקביל, צעד
וחסכת מצד ההנהלה בשעורים ניכרים. ראובן גדגב'

פיטורין

פורר הזמינה מדרכות
תיב"מ מעושפ

טכנולוגיות

חברת םודד העבירה השבוע לעוש"ס טכנולוגיות הזמנה דאשכד
למערכות תבקר עבור מפעליה בארה"ב. ההזמנה בהיקף 2.1 םיליד
�בת של עוש'פ - מכנוממיקם טבנולונימ - דולר נמסרה לחכרה
בהמשך לבחירת סורד במערכות רובקד כמערכות סטנדרטיות למד
�ד55* הייצור של מפעלי המכוניות של פורז• ברחבי העולם. מערבת 
� �צד ש היא מערכת תיב"ם לתיכנת סימולציה ותיכנות תאים ופסי 

רובוטים לתעשיית הרכב.

תעשיה



�03 (דנ�קווי) 561� ̂ שלפון ישיר למסירת מודעות: 1111 המשרד הראשי: בית מעריב, דחזנ קרלינן 2, תל�אנינ, מיקוד 7132
� 2500) 150 שיח. כל מלה נוספת: 18.75 שיח. במדורי �1000 עז (מספרי מדור מ (8 מלים) במדורי 'דירות" ו"עסקים' מחיר מודעת מינימום
�3000 עד 7040) 130 שיח. כל מלה נוספת 16.25 ש"ח. (המחירים כוללים (מספרי מדור מ "עבודה", "מכוניות", "מכירה ושמתים", *שידוכים"
(כולל מ.ע.מ?)? (מלל ערב שבת וחג). מחיר מודעות "מחץ" בגודל 1 אינץ' למשך שבועיים 442.75 ש"ח מ.ע.מ.). מחיר אחיד לכל ימי השבוע

� מיע ¤דש ווק םתפרםםות םעתה, יום יתג רפי מדד המו: �עמ/ בחח סעדב לטחת/כם, ל&מ
�שםג* עבודה + דיחת + עםקים * 0ם7ח/ * םכק�ה המחתים * שיחכים * חוותווחר"ם: יחשה* ודם* טעית *שחד.בווו

סתפרוח + םקצ1ע"ס וביצוע זיקסיס

וםחוס) 01-5441096 נםכנס"ס ווברס

);4453) 

דחשה חופרת םעולה ועבווה קבל-

03-723231 !•ח בביתה 03-710261.

(25720) 

םתפחת סשוות באיכות יצוא למוצר

�עדין• וניפוד. טריקו ליליים. 

124529) 03-370111

רםחפרח שקד בראשדצ. ת1פר1ת

וווו םקצועייח. 03-9617321 (14424)

לםפעל ברוש ליין ב1די עור בפחח-

. חד0ויח/וזיויח 4 ו0*ון חקוה
(15055) 03-9301031

לסביות תכשיטים + !סיון. הופעה

.03-623881 . בםשםווח.  ואה
(221X1 03-611935

101 לעבווה ו1חה !םעו"ות. ו"לת 900

םרוות נםקום קמע 03-9614275

(23623) 

וחשות סוניסות בתוויות השקים.

וםוצו םכוקש ותושר. 03-781533.

(19449) 03-786476

דיילות לאתון והפקת תצווות אופות.

םבו ואוץ 03-918430 257761)

ומס
*90 

פקיהה אחואית לויהול םשוו בית

דפוס. כולו הוצאת הוסעח. ?דע בה,1-

התיש ותחשיבים. לתאר קוחח ת"ס.
ת ד 37433 תיא 61373 (23701)

לרפ1ס !םעבדה דרושים רפס

וסווסררים םווסים 03-425284 לאודי

(27792) 

וחיסוו חכוות כיח ופוס (אופסט >/')

0לפ1| 221626-*0 216401)

וסעבות אופסט םווס1יו/ית. בעל/ת

ויסי1ן וםשוה םואה 01-179029

(187601 

וחשים םווסותיח וצבע * וסי1ן +

צום/ת • 01י1| 01-810796 01-812691

125144) 

והוש/ה םווטוו/ית בעל/ת וסי1ן סו-

פ1| 01-5619211 (22871)

. 0קצ1ע• לעסות קמ- רפס הסרה %
עה 03-5410386 !בערב 01-472068

127642) 

וחש ופס ויום' * וסיון וכ ב-

010 8 * !לויכה 511(01-26 (22218)

וםכיוה הסוד > םספוו * ויוכ•

ובע וליון כתוש1תו 01-760772 (9117)

ורוש ופס וסכו1ת הסוה ,V >/י

(11176)  01-285541 03-203057
ופסים להסות שםיוית !אתוא' וב-

שפות שלה. וא ופוס קווות ת"ס
�א סוויות ס1כסתת ת ו 37413 ת

(17216) 6117 1

� שבוים עם וסיון בד? �סילםן אוט ל

(21211) 03-11x59 'פוס םש

לופוס בתזוסווחוו םבווח ציו1ם וא
ויפקסיס 5-5, כתושה! 03-54150331

(26599) 

והפיקאית-פקיוו. וכיח ופוס ותאו

ק1וות ת"ס ח ו 37133 ודא 61371

1107)51 

�כ"ה תרוץ לבית ופ1ס בחיא שבד כו

!אחוא' 01-177595 '18941)

םחפש כעו ופוס קטן ויוסי ססווו

1ישו לשוחפוח 01-749910

03-5794431 וא בשבת (20155)

וחש םביא וופוס כעו ניסיון

>052-92941 וםשו, 17781?)

וחש ופס בכיו ועכווות צבע עו

םכעח 4 צבעים 052-929414 וםשה

(242841 

ה"ווכר! שטיות בוס, פופווציו. ו1

(0) רח 03-110514 (ובבית 5541092

1194291 

�ח/הבלטה/הסכעה �ו הייוובו! שם

הסוה 611 אד1מה 'וסםויס 211

[ן001ו10ל איו 829842 02

116)66) 02 829191

כסכיוה וססרס 714 ופוות סווטיורף

לפר 0לא 5444( 052 (125128

ורוש שבו טקצזע' ו-יו/י אופסט שיו

וע !חצו. ועטו !להחוית 295725 03

(77741) 

. עברית ספעיל/ת סוו-ציוום מעולה

וימרין 'מחן. - אערח חוא• הכוח לי

ם סונים 01-700915 נבו 5 -ע תוא
קר 200114 01 (121119

י ציוום . אופסט . �וו• בלס ?'' וטכ

1]0 תחון 04-122505 1157171

חנחלה
חשבונוח ,"
�ש עצםאיח ומשרד הוהחיש. מנהח

0) 5441099 0) 44994 |0י|| הנוח 1

(???9) , 

�ש .י וסיון 1? וחית רחשים םנהח

כםחשנ םבקר + וסיון 01292711
17)411) 

* •עוץ בעניו' מיסיס* שירות� מחשב. משכורות* ה1הלח חשבונות
נדמע קשיח שירזח' הוהחיש ום עו 

! שידיח מהיר - חואיס שניסו

חל 03-622767

1247451

רחברת שיווק ויבוא. סוהרת חשנוווח

110 ( רמישרה סראר. שויצרר 15

חל אביב 68165 (10741)

למד/' ה1הח*ש םסוחשבח יחשבש

לח! 5 פנישוח שעורים פרסיים

(118101 01-710617

למשרד ר1אי חשמן
רחש

שבר ביקורת
בעל נסיון

להחקשר 01421844

1245791

דחש/ה םוהמת חשמנוח לעבודה 8

שעות ענודה 6 'םים נשנוע . וסיון

104 ד ת ר 1 כתשנשבת ככתב '
חד-השדון 111901)

וספעו חעש"ח• כאוור פחח חקור,

/ת דחש/ה ם1הר/ח חשבווות עצמאי

לפחוח ש1ח"ס וסיון לולו ענודה

נחשנשנת ח ר 11602 חר אנינ
•ווו! (21126)

ם1הח*ש סוו 1 + וסיון בחנוה םסח

ריח םשרה סלאה 664215-(0 םי1ם א

(2)6)91 

םוהות חשנוווח םווסה מקבלת ת'

קים וויהוו ממוחשב 015051675

172656) 

מוהות חשבוווח עצמאיח במשרה

םואה. ומיון ערף 01657504 ((12764
וחבהה וו.(חה*ש. וסיון נהוהחיש +

חשנ שבח אפשחת ומשהה חוקית

14)14) 01-625514

�ש ותתות ווק . התאםח בו מוהת

קים ומשכונות נמתשנ ?77147 (0

(21971) 

1. וסיון כתזנויח ווסש �ש. ?11 מותה

ויו השהון ט"ן לםשוה מואהו ו םאי

122410) 01-5407761

סע 1 'וע כימא. בםתשב. חומת מו

א? 01-5102261 מיום ואשון 1156461

ן ש�ע סי ו �ש עם  בקרת אריה םוהח

(21007) 01-9246565 17 00-09000

0̂*01* 0*118
סודם לק1רס פסיםםסר. בער וסי1ן.
תובל! 01-246755. 01-222456 (21526)

� סווים טווסים ותמה רםכין פאו
רפםימםטד. םתםטיקה ואערח רב1-
חת 03-9661375 (26437)

ותיכון עיחו• םקצוע• ם1ות וםקוא
1ה100דה. 01-429101 429916י01

(24672) 

�ס םחםטיקה וא1ווית ובוחת. ניה
. תעוות הוהאה + ויסיון. �א עוכ ח
(11117) 01-246755 01-222456

כ(בעח"ס נו1חת סםיוו הקיבוצים
�ס 052-571975 1200-0. חואיס ס1ב

(7117) 

� םמחח מ1שא וחשים סודם םקום
לימוד * ובב 03-912771 (24705)

נזניחת
 אט
ותבות םםחדח. ומישוה מלאה. עב-
רת + אערח. ומיון מיהוו םשוו +

מעכו חםררס. 05-5374569 רארטו

(23532) 

ועלו םוניהה 0ע1וה 1מ1וסת. וסיון

נ תו דם ו 000 00-8 16 0(03-2636

(23713) 

�ון. ומקו. וסיון וההפסה וערו בוסת

בםעמ� 03-611987 01-5741173 (

(27666 

םורוה םעבות חםררם עווםיו עב

01 �אטוס� 225081 חת אוודח םווסה 

(16117) 

- �צ (1400 רחשה םוביוה ואחת

1700) עברח/אערח 01-250198

(22777) 

רחשה םוניוה וסשהה סראה עם

'וע םוחוט כאערח וםעבר תםררם
- - וצר א"ושט"ן ופו1ת בכתב בצי

חף ק1חת ת"ם רת ו 029• וחוו.

(26102) 

כ זז )*.וו* מלמדים הופסה !ע'בוו

תמליוימ ואתואים להצלחתך

(170481 03-202252

ופוסוםאים נתר-אבינג פקידה/סזר-

וה איוטיויו1סית. השווטת בהופסה

עברת ואיורת ושמע מוא (0810-

(71151) 0) 255167(1700

יש סיצאי למר עיביו תמרדמ מק-

צוע םשתלם ומבוקש. 110 שיח

(22620) 01 201711

ותבוו. םשפתתית. אתואית. 0עבו

�ש - 'תחן חפררם . שפ1ת ה1הח

(271)2) 0)-7<<50) 0)^79)181

וערד בבל בוק א-ה אחת�צ * ו

מקד 01-5796429 (23531)

וחשה בסתת תקוה םזבירה אוולית

ושפת אם) + עברת. •דע 1וסי1ן בםז-

רחת בררת. מרד הדפסוח וםחשב

(22941) 01-9)02114

לחנות ?יבוא רוסית םונירח שיווק

שויטה נאוווית . תופסו.

(6650) 03 313807

וחברת סחר שרוו. וסיון כקוסור?

טיס השכרה ססחרח. שרטו. באע

ריח עבריה רצו? הו11ריח חםרירס

�שוה חר- עברת אחרת אפשרות ום

קיח 4-5 101(71 (0 לפווח לשרפה

(27127) 

דמומוח רחוח דד1שה מוררה מווסה

. ירע בבטוח 1(01-6610 252601)

•ואירס� חומה ומחשרמ ענרח/אע-

�ם 5715319 03 (6459) �ם רח 5 

משמרה. עימד חמררמ ע/א. חום;

אימ סירס 254402 (0 (1119) תו

. מזמרה וחבוח ארקסרוויקה נת�א

�ח ומשוה מלאה 5 •טים. אוורח/עבה

ויסיון במעבד חםרויס ופוות בעוב

(17140) 09 441107 � ר!0

לוזנרת ו*ז וחשה סזרוד. ר.כח1בת

�א �ס הבחו!1 וסח-הח"ל ח וסבתב

(112471 

�ש. מזמהה עברח/אערח 'וע בהוהח

ורהוו משרד 03-461165/7 (25051)

ומשרד שוני רן מזמרה סוזסה ?

עיבוו חמררמ 2542171 03 255351)

חרוצה ורומית מורת תימן. וימיון בע
מוח םשוו . הופסה במעבד חסר-

, א -הי 00-100 17 וים עברח/א"דח

בוםת-1ן רפ1ות נכתב •ד ת ד 14095

ודא (121174

ס1נ-רה םווסר. לויהול םשרד וסיון

בור 00*1500 5 נסוע עמ מוסדות צ

?סם בשבוע 5707340 03 92321)

וסונווח ניטוח נחורון פקידה. ומיון
הנוח' משוה סראה 03-5540470

(11023) 0)600775

ומשרד ללח רחשה מזמרה * ידע

נעמדה עמ מתשנ ועבת� חםדרס. 5

ימי עמדה מעמע 747114 03(26019)

דרושה מומרת דחית. עברית/אערת.

02-272774 �צ 231(02-27. לאתה

(24475) 

לעוז בועוות לעושת אחה�צ מומוד.

�חמדרמ 052-23951 (26117) בה . ע

למשוד פרסזם "חור. צעירה אי1םל-

ווםית מושימו. רחםת 01-5217749

125961) 

רררח דוושה קווויח. •וע בחשב-

שת משרד. מראה 01-612315(24256)

םוכרר. אחראית טרפווים והדפסות.

62091 לסודר, (21213) ח ד 21119.

�ון םזמרה אחראיח * להחלקרח רםח

�ש עיבוד חמליליס + ה1הח

(1411) 01-5490670 .01-7575441

�צ. מזמרת הו• רתברת שיווק בראשר

התיש ונמיר. רמשרה מלאה. ווו 76

ראשליצ 75100 (9520)

ברמת השחן, רחשה פקידה/מזמרה

שרטה כעיבת� תםררם דסזת מקצו-

ע- באננרת תובהי 01-64090141

(11029) 

למטקס רחשה מזמרה לםתלקת "-
צ1א 'וע להםת חקומוסציו. לםעוח-

ת' יצוא כעוות מתשב. ידעת השפה

האוורת הכחדת וצו• שפות עספות,

(11914) 01-5175222

מורות עבדת אערת רעבווה נת�א.

120936) 03-7104 1 שאים םצו"וים 9*

םוכיוה כמוה + וסיון וב. 6 •םים.

צרפתית ?תחן 03-113954 (24411)

דעת סוביות ם1כ�ו וסיון נענ1דת. •

השפות. עברת * אערח. הופסה על
םעבוווו"סאנ)* קווות ת"ם וה0ל-

צוח ות ו 16643 ת�א 237211)

3�!יצך הרצרה דרושים םדרימס בע-
ר? חיווך םיוחד לטיפול נאםצעוח םש-

. םד? חק. לטיפול באםצעוח םוס-קה
דיך/ר. לאוםווות טלפונים

(21163) 052-54512 1 052-511336

מחודסים
^דדיני,!!^
לחברת וירקס הורסת' םכ111ח דרושים

1) םה1לס םבוחת לתכחן ופיחות 2)
סהודס םכזווח או הודסא• ברר לעבו-
דה נ1וו�ר עצמאי. חבר אערת לפ-
� כצרוף קורות חיים בב- �וקס חת ליו
תנ ת ד 260 יהוו 54730 (23460)

םה1הס/ה1וסאי ניסיון 3 שום כארקם-
וודקה תעשיתית לםפעל םנוסס קי-

חסים פוסווו 03-5440929 ויו

127107] 

לחבור כבלה. םהווס מין * וסיון.

ח-הוו מצוע פרויקטים צימרים וידע

בהמח םכחים 03-659251/2 (21524)

ווחוכוח םהווס• םכועח. םהוום• או•
חואוט-קה כעד ומיון 08-461095

121762) 

בחב סכו ווסוח שפח אס ועלווה

קמעה בתבור, וציות ערפוח וםו.

ווסים קילוסים פוסוול ויו.

(23779) 03-5440929

ו עיר ? וווש אורכו . אורכו כו

אוויכל ם1סתה ותכות *0מ*

(64761 . 0)-5467395

מהנדס אלקטחניקה
נסיון קנדם
באויונ'קה

�חרון םעומח בקווי כמםוסים !י1ומ 
זיה �ם ימווי ומ? שעסק כתחומ צו

03 371465 � ח םוטסו * פתוח •או

(24991)

למשרד ארריכרס ררישיה אדריכל/

'ח בעיצוב פוס וםיון 5441180 (0

(23604) 

למשרד אדרינרס דרוש/ד. אדריכל/

מי ענודה •ח 1וף עמ וזדון 5 •

!75057! 01-544)199

ס, וסיון ? נרם/הורסאים 5 שו ארר

תיכ�מ לאומוקד ?73684 03 (16840

סר.1דס כבישימ , ומון 3 שוימ בחכ
� וון לענורר. מיידית !קבועה •ת1כוו

'9160) 0)-617060 0) 297640

ומשרד אררינרם ררוש!ה אדריכח

?ח עמ ויסיון ;546417 (0 (16008)

למשרד תיאומ ופיקות דחשיס אד

ר-נרמ מרודס-ם והודסאיס וסי1ן של

5 ( שוימ כחחימ הכרה הלרת•

!73591!  0) 5713)04

רחנרה דויה1ל פרו"קטימ בבויה בא

וור הסרנו סהורס רצוע וסיון 10-5
ס ונחונ עם קוחח ח"ס וסיון שו

( 1 7 3 ) 1 ) ן ו !ממרצם וחו 107( ומת 

רחברת חיה םהןרס/ת הןוםאי/ח מין

עם ומיון םונח כביצוע. ומזי פח"ק
טיס מוש רן ונחונ בצרוף פוטיס

איש"ס ומקצועיים !חואים ודרשים

דמ רםח1ן 1199901 וחד 7177 ןחה

ומשרד אררינר 1וף אדרנמיח ו1ף

( או פיחוח משלה 574134 057 (74116

םעוו"ן נק;יר./שוחפוח םשרד חנוון

אודחיח 5111/71(0 (171166 הודסה

סהודס סנשוו ונקוה וסיון נחעשיה

דומיס פרסווו נימ-ח ודחמ. קי

03-5440929. (יל (27620)

מוכוים/ות
וקופאים17ת

)320 

מורחת מווסות רצו? . המלצות לד

�ה � בחולון ותו �רופ �אום שח ועל? 

וחרארנ 01612712 לורת 217141)

לחויח רהימימ •וקרח-ח מזכר/ח

נעל/ח ומיון 16(01616 6521(17

לחעת ותיקה לקרמיקה מולרח מוומר.

רחצ"ר 1700 1900 15405? (0

(?1911) 

סיכרח רפרפומרר. וסיון קודמ נא•

פור וקוסטט-קה ח1נה (•ראיוח 5( 45

רציווח נלמ� חחחקשרור. נערנ

'7199)) 0) 7514476 ?200 108)

םעצר/ח סםנחים נרעוור. וסיון סו

מז ת ד 1114 רסח<.שרון 1252991

דע סונדח םו1סה רחוות ותר ארנ ?

נהופסר. סישוו. םואר. והתקשר

בערב נלמ� 3(018292 1255201

לחברה לכל• מת ומתחת איש סנ?

רוח < מולדת (544101 (0 (271/0)

� דרוש ם1כר םעולד. *חזי ארקםרווקה

לחווח למוצר חשמל נח"ס ווחח

קר. ו חקור. . וסיון נארקסרו

1112511 01-9105441

םונחח רוסייח וםעםוח ררשח חולות

0אפה 114164(0 05681?)

�מימ לנרי עבו דרוש/ה קופאי/ח לנ

1205891 0) דר 1500-700 627014

�ו מונרח מער לח1ות מח1וח לקרון ר

(א רמשרר. חלקיח 7512649 (0

(25106) 

עונד' דלפק. ?וצאי/וח צלא רמערויח

דרקט-נ בקלון 1(7902 (0 (61(127

דרושה בחורה לעבורר במעדויר,

במשרה מלאה 449270 01 (9(263)

�בואונח� דועוף מוסר דרוש1ח מונ ר

ומ ו דוח לעמדה במשמרוח מלל •

ויל 30-25. 'מוח ענווה בח1א וחץ

125137) 01 ומספטיוח טלפון 5101411

� בקרח א!ע חנאים לסופרםרקמ פוט

טובים לבל הםחלקוח הופעה (אה

(?6417, 03 358901

לחוות סיטעאיח סומלה כעוף החש

� כעל וסיון �איש דלפק מל רחש 

חרוץ ואמין ת ד ?505( תל אביב

(153881 

� דרושה ם1כרח לס �הוחםן לא1פ1ת 

�צ 00-0 ? -00 6 ויף כבן-�ר.1דר. לאחה

(71698) 01 244415

דן דח � באווו !וש- לושח •ויומק

שים/וח מוהר'!ח סחלקוח ם!נדם/וח

נחח1םימ צילומ חלשויח מחשבים

וארקסרווקה אחר• צנא העבודה

נמשמרוח 052-581025-4 לאירח

(211901 

תיקוני טלויזיה בצבע
תיקיו' מכשירי ויראו

תיקוני מחשבים אישיים!ק
(צדד) אחזקת ציור מעבדה

קורס• אחזקה נמרכו הפסולת?

ניה�ס וה1דסאים
אוויבלסיסח חל-אמב 03-425131-2

(21619)

טמאי/הורסא' כבישים + וסיון בעבו-

דות עפר וםדלות לעבודה ם"דית וק-

�תי(ב1ר? 297810 01 01-612060 מעה 

(1812) 

וחקום סל1אי שיחת םעסה וא,) •

אסלח� תואיס טורם! 01-219256

(19215) 

טכנאי לםלעית צירים, וסיון ולשי1ן

לקטווע תובל. סב1אי לםתשנים

ללסת צ'פלכל 01-661147 03-650369

(25180) 

רועצ• תשםל לתיא הןרסא' צעיר עם

|0י(| 052-140176 (6742?)

רסויפוו בירושלים דרושימ ממאי

שחח רמכווות כבימה וסקררימ בער

תעודות תשסלא? טכנאי חשמל 'פ11

לטלפון ?052-44111 (24297)

טמא? אלקטר1ויקה רםעבדה מרכזית

�ון כ-סוסנו* תזכה של *4177 ום

(230641 03-2)1251

רטעבדח טלויוות לחש טלוא• מח-

וים לםחא-ס מה חואיס סצו-

755י03-541 (410(2)

�ה םמאי/ר.(לסא• לםעמ�ח בקרת-אר

'20921) 03-9716565 1̂ םתשמ 

נלים דווש/ה הורס למשרד אדר

אי/ת 5469676 (0 (7760?)

סנוא' שרות רםרפאוח שיו"ם וצא

�א או קשר וסיון למלרקה !םערמח ח

פיקול חשםר/ארקםר11? ש1ח"ס ומ-

ון ענודה נמל(אי - פרט רשריח
(0 ו?61(?ו לצנא' 427156

ראדרנרמ שרסס/ח סמא• ח משרה

01 מלאה חלק-ח וסיון 861•( :5

(?50261 

? ברמח רנינ
? מקצו1 £ טכוא• 

( 26910) 03-312905 0) 310988

מתכון מלוווח מווסה באוטוקד רעבו

12/1 )610) דה מ"דיח סלפון 5671965 

�למוקד שויר� דרוש מחקן םערלוח

אועהה לתחקור. ושדוח וסיון חובר. .

לשיון והי1ה חואימ טובימ

!?714?? 05791040?

מלוא' וחיקו! מלפווימ בעל ויסיון לש

(0 לרחל �צ 5106711 ע1ח אחה

' �צ ?(1511 אחה

ח עם ירע מעשי נאל ררוש/ר? חמח

(0 0488ז75 (0 �קר 9(0??5? קמחו

115751' 

ר ו ש מ הודמאימ רמרידוח נשטח 

�ח 5468976 (0 חלאה 1400 ש

דוח חד רודסאיח רמשרד סקרמ !
מישרה מראה 1926^54 03 !70145'

ממאי מחשנמ מעסה רחברה רצ

0! !יח קיחסיס פרסוור רל 29י5440

'?7654 !

"הלומים
,2. ותנשימים
למרמה רחנשיטיס ו דוש צורף מע1

לר. צעיר ודיומ• לחיקוומ ודוננוח

121916, 0) ??III ?

ס רחואיס ר פ ווושים פועוים רמי 

סולימ 61469? (0 !565(7'

פוער ט"פרימ מווסימ ונו החרקימ

' 7)59 11659? (0 י (

�ון ססחר' ליהרומימ נבירסר, ק1ר0 ס

05)670597 0) 75169 מלפזן 11

' 11101, 

להשכרה אודם . ?? מוחח ע-

ר-בזרסה /51540; 01 01424249

'9)11 '  

רש-מ �פיםוו רקסווח רמםה חש! ט
1רוח • נרהחרק-ם !466/( 01

111570 , 

וד דרוש נוקע רענודח ל-לר• נר"

'74191 . 01 7577144

רםנרה ניח סלאלו. ליציקה וייצור
חנשיסיס . הדרדר. 4018/5 08

174979! 

רםסער אוטומטים דרושים חוחן .

וח פוער רמרווות רט1ש אומוממ

51x19; (0 נערנ 5/44649 (0

(11995) 

כיצירה רמת ון אולמ 50 מ*ר

';917! 01 141714 0) 5464;90

ני3אים
12*1

מיר. ות נ רו ס 0 1זק סיוטור. או א מ ו

פרםצנמ-ח וםחקר עח אחור

'0745, 01 174090

נתלה
ומינהל עסקים

)784 

ללכלן למשוו רעוץ כרכר• שרטה
ה1ר ?צור נמחשנ איש? רצו? רקע נ1

ח ד 10610 ח�א '176111

נונון רחנרר, קורות ח"מ • אישור•

השכול. ח ד 166 ותונוח 52551?)

לבורנטים
וו8ו0י0 ",
�א דרוש ה רו רבימ מרקחח בצפון ח

0) 1 4 1 1 5 1 קח/ח עמ !מיון 

' 7 2 1 / 4  0) 5015149

^
מדדנ"ס/ות

רחברד. לטיור ב"ס רחשים מדדינ•

(21 ?45! ?רעח הארץ 41120? ?0 

רפומיד. דחיח בוחויה דרושים מד

רך/ה . וסיון נחיוון 427707(05

 (0(?77ו

מררמח ררד ם 'אחוקה 10% 00 16

וסחח •ציוה הרצויה 5405791 03

(15151) 

�צזו. שיהוח ואחז- חשםלא• םוססך. ל

קה. לשיון ללב. על ויל 7? לקע מכו'
(9164) 01-936)597

חשטלא? לצזל בלן אלקסלו מלו? 11-

1למ1רם + וסי1ן 01-104455/6/7
(?1177) 

לחשת סחעםח םלחיםה + 1סי1ן. לח-

םישה •סיס. כאעו הסומ והחקשו

לעוב- 20:00-16:00 01-9120059
ל1א1ה (26868)

�ז11 אוו, ם1ו- חשםלא' םוסםך. 'לע בם
לים א1|ל ח�א 03-7515452 (53(21)

םלחיםוח םחווטוח עם !סיון להלכבח

לשרם 03-9109581 של( (21398)

ארקטרווא' רשירוח ול,חקו1ח * לבב.
סאווו פתת-תקול, 01-9311921-2

(26906) 

�ס חשםלאיס םוסםכיס ועתרם. ללזש
לעבולת חעש"חיח 052-901712,

(27201) 052-901741

. תשסלא' לחברה מחפחחת במלבן

חחץ + וסיון לחעשיה 03-9325165.
בחול (19101)

עזזל םיסםך חשםלא' + ויסיון באל-

. קסלווקה לחעשיה 03-918172
(152)8) 03-91615:

גונחים/
^וךנוודינ̂ו

עוור קוורטור לעל וסיון רםישדה
מלאה 811163-(0 (123196

לטרון •דבורה• רחש טבח עצמא•
משלה ומבת/ית לאלותת-בוקל

?544828 (0 רםר 1לטש 257691)

רמסערר. חלבית לרעננה רחש טלת/
קוןריטור מקצועי 03-685151 (115011

למסעדה לחל אביב סבח מקצועי

03 5 6 2 1 0 7 7 במשלה מלאה 

(77606' 01 5671110

� מאפה רחש למפעל ליצ1ר מוצר
ק1;דיט1ל/א1פה לעבודה במשמחח

610511 051 610671(05 מ-0600

(?7949) 1100

טבחית משלה לסשרה מלאה רחשה

לסשפתר? איחפאית נחל אביב.
5175222 01 לאלי (9771)

סבחימ נעלי ניסיון למטלח אסלק•

וצלפח' 5441864 (0 (24865)

� רםשרה סראה/ רחש מנח מקצוע

חלקיח 5411/11 (0 ציפי (25149)

קיבוץ שרה יואב מחפש מנת להחק

שר מ-00 0007 14 21291 051 (121229

�א דחש טבח - ריהזו- קררבו 19 ח

עחר טנח (126360

דניח מאפר. נדטח ארב נ נחנר רצ-

ו וסיון קורמ כאפיה הנרח•

(25695) 03-4)7133

ר מנח םו1סים ז ו ע ו סנח 
5102/81/5 03 222005-(0 לאולה/ם•

נו (^6ו6;_ו

� ן נםאללים א סנ �צריה לחולון  רס

סרק"ס ח1אים סצו"וים 817912 (0

(7116 )  0) 805980

רםסערה ידועה רחשים םנח ועזור

0רח 6 /66746 (0 1166751

טמאים/
". וונוס^ם
וחנרח הקשורח סמאי/הורסא לשי
רוח רהחקווח מערמח חקשורח ?ורו

קם פוסוויק אסררד ומיון חונה

(?41101 0) ;519194

�צ דרוש ממאי םרפווים וששח אחה

ו 1מי1| 146(12 (0 ((2760)

לםפעל ארקטרוויקה נפחח חקור.

? םווסר. � ר חפ צו רסא? " חו

1210421 0)9222661

דרוש מכוא עח רשי1ן רנב רעמדוח

ננל הארץ נכחנ •ד רח ו 66 ה1ד

!16946 השרון 1

הנדסאי ת אלקמרוויקר. . רקע תעש

ב ר "ת ושיווק ויוועש ר . ו 

(1/297) 0)640486

הודסא' א1מוט7"ר. והירראורקה רוו

ל נמפער מחרחח 947049 06 א מ

(21??))  06 949)44

�ון שנחי מ לעמרה טנוא? רומון * וס

(2) 17060? (0י601 מ"ויח 01-797640.

הודסאיח ארדיסקמנרה חצי משרד. .

וסינן הרצרר. ?58765 057 ננורנ

175169 , 

�ברים כח�א הודסאי/ח רםשרר ארר

�ון 4 שום 5 'סיס רש �נחח וס ארר

60006ו 01-719754 ליעמ00
(764)6) 

א ו סנוא• וסיון נוידאו ו/או  הודסאי

למענו ח שיווח ופיתוח נחנרר. צע

דר. וסחפחחח 661606 (0 (6416)

הנדסאי חעשיה וניהול
הנדסאי ממנות

רקע בכימיה והנמרים
ו0יון להפעלח מנותח לחעש"ח

�עה מולה לאננרח האלקםחויקר. 'ד

משר ויה1ל צווח רענודה קמעה

�א נמשמרוח נחכרר. (דולר. נח

0) 171445 � �א I ח

175917)

טלואים והודסאימ נ�קימץו ו ננר העו

פיס לא לשרדוח 545754416/11 (0

(?69801 

קורסי השתלמות
אלקטחניקה בסיסית
מיקופחסשרים בסיסי

מיקחפחססורים
8086/88/8051

אלקטרוא1פטיקה
מכשור רפ!אי תקשורת
ספרתית בקרת איכות

�ס להולסאיס נמרנו הטנוולוו נה

01 425111 אווילרסיטח חל אניב 2

(245701

�ש עצסאית עם כפחח-חקוה םנהח

!סיון בחשבשבח 01-911172

(24717) 01-911153

בחולון םוהחיש םחסה + החםצוח
�ש םםוחשבח. םשלה חלקיח בהוהח

ואפשלות הוללה בעתיל קולות ח"ס

ופילנס השכלה עיסיון נלתב •ד לת.

ד 149 (בעת"ם (21671)

ון רב בחשבשבת םוהחיש סח 2, וסי

, לםשלה םראה כוח שכל בח1 1

(26)12) 03-623461

�ש םווםה 4 םחשב. כםפעל מוהח

�צ. •צחי לחצי משרה. אפשר אחה

אפשל• פוסיתל 03-252617

(6611) 01-9610707

�שיח חשבשבת לולל ללזיח םוהח

סוללות לםשלה םלאת 03-611619

(1111) 

למפעל ביהוד ללוש םוהל/ת תשבו-

ווח לתצ• משדה עם דע ונמינן בחש-
בשבת לפוות למ• 03-5364565

(25(03) 

. כעל רחש מנהר תשמעת סנן ו ד

נסינן כעבודות םתשב 03-650175

(?71971 

רחשה םנהלח חשבועת, 'לע בהפע-

לת תשבשבת םעזרה םלאה מלעח'

ים 920(?(-(0 (27506)

ליועץ מס מחמתות . סתסתים שהש

0) תום! בסיסים 03-777677 732118

(27071) 

לרואה חשמן םרסת-ון, סוור צעיר

�ש סווסה אפשר חרק' םוחה

(?6716) 0)-779?55

� דרישה םןהלח חשלועח סע ? רסש

לה םראה. דרוש ידע בעמדה עס םח•
�א שב לפנות בלחל לח ו 802 ח

1797?)  61007

רע כהרפסנת םשמרזת םנהתיש י

�ש םםוחשלח חוכ1ח םילפל הוהח

04ו670-(0 רצו? ח1כ1ח םיםד 

(?0865 ) 01-620217

�מא ונסח סיון כ ם1החיש עצםאיח !

�א בל �מ במלכו ח שב 6 ששח 5 ?מ
�א 61000 ופרס 1יל חב לחד 71 ח

�ון . המל םצב םשפחח' שפיח !ס

צוח (121701

סח 7 זםעלה !סיון מביר, !קרחנח
וחלוח ארס1ו ?חרון) סלפון מיום א ם

0>3ר1600 619676(0 (090(7)

�ש מעסה סוו 1 4 חשבשבח םוהח

'71416) 0) םשלה מלאה 614644

םנהל חשמווח עצםא? חשבשבח

ענודות ופערים 9279110(0 0ל,כל
(77150 '  

קרדויח חשנשנח ידע בהוהחיש

רשנוע ענודה םרא ח ר 69?( פחח

חקור. (4951 וה 70720'

רםשרד רואי חשמן להרצליה סור.

�זן נחשנשנח' לח חשנוווח נעלח וס

�ח 540740 ?05 לםישרה חלק

(?04151 052^47770

רע נהפערח סחשנ הו פקידד. . ?
�ש ואו1ליח ?556919 !0 הח

(70)8)) 01 5569479

?וי? "
םחסחה 17 שחח רים1ד . רננ

31(11 חר אנינ ל  ח ם1וש דן 

61 ערוד 760 (171740 11?

חוקו רישוי חושו חש דן רחקיחת

�א ד 1114 ח ח ניסוח לפעח ננחל 

ערו1 ד, 99(66 (110161

�ח םשמדר. �זדר. םע1"(ח חורי םצ רעו

!!קידוח 66/99? (0 לס1נר. (?067?)

ח"ל"ם
¤8חווי0^
�י נ1א7 לכחון ורך חר השחחררחמ

�מץו>ו1;4416ז"4ל נ0 שר. - ך,
< ?6?8^> 

�ם לאחר צכא רעבון ר. בעונ 011 �ו *ע
�סא!ם 5447405 05 � ר.קור �םו תל,ר

 <;6י1;>

חשמל
?אלקטרוניקה

)200 

חשסראים סוססנים/ראש"ס. לספעל

0)510 )175 וווו חואיססצו"ויס 
(?7750) 

ס/1ח לאורטל! מוחיםיס'וח סחווס

�ח חואים 10 סרליליס/וח לעמרר. לפ

(7 )710 לים 5441455 (0 1

מרחימוח מעמוח רענודר נמשחרזח

�א חואיט טוניס! 71465( (0 נח

171915 �אוחי 1

ת חוץ צםוח ס1וחר. ואחראי רהחקןו

ונללים לחיקשזרח 07(5107 (0 !

'77741 

ארקסחוא? צעיר רסיפור והקםה שו

סעדלוח אזרקוליוח 741071 (0 לצל

[77706' 17)0 15)0 צל 

חשםרא• או שור לרחקחח םלשיל

� נער• רשיון והינה וא רהויע �דן � ב

לחב פלסחוס ררח הרואה 15 רסח

(18191) |1

רהתזקת םפעל בפחח-חקווה חשםל

� חעש"ר. םווסה 6(01-92240 נערב א

(778511 

�א רסחרקח , ?וצא ח /חםש חשםלאי

שיחח ח ד ?1115 חואנ-נ 61061

! ?8)071 

�ון �ון • וש שוו חשסרא? סוסםן • וס

(היוד. ודבל 146416 (0 71711?!

קו? .' י �מוח 'םחיוםוח לאלהסרע םלח

•ם• עבודה חנאים טורם 0091(0197

1226511 

אלקטרוניקה בסיסית
מכינה לק1רס טלדזיה
בקרים מחוכנתימ 1£ק
מערמת הננה זאזעקה
קולס• השחלםויוח נםרנו הסלווווו'
וסיטח �ס להנדסאים אחיל ניה

0)1251)1 אנינ?  חל
(215)11

ווושימ חשמואים ססנ-מח 1 חיבות

הטלה וחולון וענוווח איוסטוציה

רסנו? צינור ומפערמ סקצוע? מ נל

לד (10079 (0 ,9110)

�יסקו- דרושות רקדויוח וםוצויות וו
טק. הופעה ואה וסקסית חונה
(11914) 01-55616)

רתוףי הודםעת "תודח אדם רציו' +
•וזםר, שכר וםה 06-546761.

(15216) 03-719136

חותיס 3נ1הים בהתרסה כשעות הפוא'

(6550) 03-119160

בח1חת לליון• + הופעה ואה ואיוור

חיפה ול,צפ1ן 01-624212 (20791)

� בפתח-תק1ה. �אלמ לםלכו(ראטד 
םלפאה בעיסוק/םולה םוסםכח וםח7-

לה 03-9321177 לםקל (26206)

אופטיקא' םחפלם םתפש עבולה בא-

||ל הםלם 1795 (053-6 (16896)

�, באשחל. חוות א1פ- להשכלה'.טרח

טיקה ותיקה !בעלת םעיטין תל. 4333

תל-ארב 61062 רד שפרד, (19965)

דרזש איש אחזקה לטאפיה. ירע ̂ם
חוקח ציוד. חשםל וסס(רות.
5י42!96-(0 (6661)

. ש אחזקה . אי �א לסבלם לאיוול ח
�א ל 139 ח ת אתרא• .V סשלה 

(26441) 

עוכל אתוקה נסשלה תלקית ל10םד

ציליר 03-269639 03-266961 (1(272)

-ברק. רחש איש אחזקה לםפעל בבוי

* !סיון לםכבשים אקסצ(סל"ם
03-5794130 בח1ל (22908)

אוש? אתוקה כללים ועמדות חוץ.

םהםלמ ?> לשין! 8וי67ו-03 (23274)

אס היוך את/1ת ירוצה לעלוד לרםה
קשב• � ומחה. התקשל/• ל
(23316) 052-528575

. ס/ות אחים17ת סטפליס/1ת תוכשי
פי1י1סלפיסטי17ח. סוקים/וח 01לפ-

אים/וח בעיסוק 03-221717 (11917)

לחברה רפ1איח סםססח. רחשים םו-
עםדס להפצח שחח לח1ר לב. חו-

�א: איט טובים לסחאיםיס ח

03-5611791 חיפל, 01-312611 (22001)

� סיעוד, ליווי ועזרה ס.ל.ע. 
24 ששח ביססה

03-242142 03-221573

�א םסריק 17 ת
פול ושלה לקשישים. חורם עמס ט

(28121)

�ויםוסיה הלצ- אחוח וחצי משלה ב

רה� חיא. טלפון. 03-263111 (77111)

אחוח ם1סםכח. סעדם בםקום. קיבוץ
עי|-חל 06-67121106-476111

(219521 

רמת הורס דחשים מח עור לסשס-

דוח 01-124601101-261110 (9736)

ונח אכוח מדרה ררושים/וח אחים/

�1ח ואחות ואשיח בחואיח טולים

359(01-59. 591056 01 בין השעות

(207131 1)00-06 00

לביח אב1ח בר1 דרושים כוחות עור

ם(01ים 03-7526706 (19519)

לקיבוץ םלוס החח לחשת אחות סו-

סםלח שחתו נםקוס וצו• חוקה
לי1ס 06-960102. לעלל 06-960112

(26590) 

סטפרס/וח חובשים/וח לעבודה בב

. לעמדה ם"רח -אבוח וככחימ תי

(15692) 0) 79701)

לקבוצת ליסוד
̂זזנם לבחיות, 

�ב, לאחיוח מ1סממח בארה
ררושוח מדריכות

השולמוח לאווליח ומלילוח אח
�א 61018 החוסר לפו1ח לח ו 4802 ח

בסחח 0ור1ח ס1
(2)2)51

אזםממ"ה
1X6 

ער רהרדכה בחר- דרוש סדריו פוסי

(20730) 0) 346612)

^
ארגה וסו,

לרודזיה רוםקס בחילון. סורוס לחמ?

נוח ענולוח וםבקר מיל סוחימ למכו

וות נרב"ם סיננו וואבל בםשסלת

12)7)1 שרשת 03-607111 תדהר (

 במנ?מיי ,*
רסינווח ניסוח ברסח-ון דרושה סוס
? �ון 1 חח וםחשלח פיליסוח. לעלח וס

( 1 1 1 3 5 )  01 מוח להול סלם ו705נ7

תתמת לסומות תיחום לליסוח וליון

רנ . סחשל ק1מםק 89(03-5400

[207571 01 $407746

וזיוה והגיון,
לגדעון אנברזנן ר"נ

רחש
גורן מנוסה

בלל שרבי העבודה נוורויה

0) 776515

(?4871,

וכיח איפור. דרושה חופרח כעוח וי

0י1| 795787 (0 ((105)

מחפחח וחופווח כיח . לו-מחט למ

ר •לרמ 01291714 נ 126121

ח1פר/ח עצמאי לחיקים ו/או ו((ר. 5

'מימ ;079(1(0 127796(0 (01591

? �ון - 0עווי(ח בח1 כערח חעח * וש
פחח שוחף/ו. רניהור העמק מחל -
וח לווימ ומחפוה וחיקו- בוטיק למל

(ים 171(1? (0 (19171)

רמעצנ דרושה חופלח סולרמ לעוח

|| לתיא 5444051 (0 (1944) 0|

חרםוח סווסר מקברח עבודוח ריוומ

ש1|1ח 719(546 (0 (1397?)

ח סודריס/חדסויח רחשה נודו

121395) 0)5440967

�ל לאדוקים. תופרים/1ת ושכר �ח לל

שולחן סקצנע"ם נדנד 790829(0
(27656) 

רווטקס רחשיה תופרת םוררם. וורן.

שור |1ד| 5175722 01 1(1907

למפער ונםקס דרושוח תופרות םק

צועיוח הסעה םאנרננח נל החואים

הסנציארס רמרה746290 08 נוינרק

(0 קר"ח-סלאנ' 08-561866 706)4?

(9720) 

חופחח אולרלוק ואסלם ליום עמדה

�ם 0ל םרא חואים םולים + סזציאר
� וויפלל ס . חצאוח וסיעה •עדין א

לחוב ללורד 2( חל אכיל ק�א
(2)79)) 

לאופוח הוו ומן רחשה חופרח ד1(ם

אוח 5 •מיס בשמע 6761(1 (0

(?3400) 

קרסה בקיבוץ דחי אקדםאים וםקצנ-
עוח חופשיים הםעח"וס בחבחח

!הםשך עיס1ק בנוקציע. בקיםץ דחי
03-25723 'פע לאר: 16:00-09:00 1

(267)4) 

לסמן כראות דרושות םסליססיוח/
םחלםוות. המסה 01ההו 03-6242121
(22565) 

והוצאת ספרם ק10ת נוםח-ון. וחש

בת1ל וסדן ואי(0ד1(0• לעבולה קשה

וטווווח. שרטה סונה נ0ז 1עיב1ו
חסליויס + דשיון והיוה הנהח"ס.

בפרטים לח ד 22444 חו-אמב

(24491) 

�א. וחברה םוביוה. רחשים באיוור ח

ועמדת חיאוס טופווים. כעווח 'חמה

!יכולת מטו 01-372329 (20190)

ווו. 1.000 בהשקעה קטוה/עצטא' !
1י1תל. לחל: 03-310617 (215(2)

רחש עובד ל8יפ1ל בעובדם ורם ח-
לל םורקיח + רבב. םאזזר הםרכז ?י-

רקע טכל. 03-491942. 03-471411
(26331) 

לםשחק - שתקוים/1ת. צעירס/וח

ועבולה חלקיח. ום נשבתזח.

(26345) 03-741979

רוו, ח רבב. וחש עוול לםחס1אי.

וצו• עם הםוצות 03-5417076-7-1

(26621) 

שבל לעב1חת שווות, לתחקת םת1וה

זלתיקוויס. תזללות ת"ם. תארך דלה

2926 תיא 1275611 והתרצות לת ל 1

לחללח חקשולח. ללזשים/וח םחלק'

פו10םח 03-5440440 (25892)

בחווה אחלאיח רחצי מישרה ובחור

? לשי1| לקס11ע. 03-801065 (27178)

-> לס1מוח ספרמ מ1הל/ח משלל. א1
ר. 9י391 חל-א- ת רח חובה וכתוב 

רב. 61393 196201)

קשריו בארהיב !בריטניה - שחים

כסף 03-912169 03-5371854 (23439)

2900 ש�חו ו וסטוחטים ח"רס סשו-

03-211057 תורם ובער תיסןו 1
(21611) 

וחבוח אישם. עובדם ?וצאי צבא.

עדיף סותיס• •רשת תואיס ט1בים.

170917-י(0 (126261

79000 £¥1:1.1-וז1נ1̂ 50 אתו! עםוה
03-241332 .01-195161 01-5614812

(2570) 

�עת ברחב ו,א- ותיאטראות וווער וצ

רץ וםחאים ום וסודות שפרשו)
(7192) 01-216131

פוערם ועבודח לחד וססורס םאי-

ער פ�ח 03-9312753 (110311

. 10 חר- לחברה אםריקאית 6 םלאה
קית 052-63461 לעוח 200151)

וצא צבא. לעמות •דיס סכות. מח- י

-קת וסעדות. בווו ריס םקצוע• רצי-

ו• ועבווה קמעה 03-5707340

(23201) 

לחווח לםבשיר כחיבת. בתול . לש•

1| לםנ1|יח/8י0| 03-265739 (391(2)

עולו םנזסה לםילטלקט בלסח השחן

03-5409183 נעונ (23172)

וסחסן אווםיוום בחוד. ואחר צנא +
רשי1| 1הי(ח 03-130992 (21365)

בח1ר/ה * קטעע ועבודה אתראיח.
םחאיס לסטוחטיס 03-5373120

124113) 

. קלן. וצו בחחוס חסמי כפחח-חקנה
? הכב 03-911172 03-911153

(21501) 

עםלוח 1בוה1ח + לסיס לאיש םכיווח

ללסלה-לול 08-250516 (21111)

�וח חי. �ם לפ ול1שה ת1בבת ציפול

אפשחת ם1ורם. 01-765017 (21710)

לתוף! לפתיחת םשרד ליוו דוושה
צעילה + !פיון מיהול. אפשחת

לשותפות. טלפ1ן תונו, ת ד 2113
תל-אביכ (23120)

צעילל, ואה ואיוטילווטית. לדווי איש

עסקים. 16 חלננח? ואםין לםתאיםה
- . כחמ כצי תואיס ותורם !דסקלטיוח

ון םלפין ות ו 29275 תיא. 61292

(25551) 

�חלו עוכו? ?יצוו עם/בר לקע טלו, 

(25777) 01 170551 � פה

�ס מקצוע"מ כמ1טוח סס1חח נער כי

01 170551 � �מ *חלנפה �קה םם םלנ

(?5711) 

עונל וחווח הספקה סלוח. םאזול

פתח-חקוה. וסיון שכח הכוח? ח ו
1769 פחח-תק1ה 19511 257171)

לחשזח םסאויססיוח צעיחח עאוחו ו

01-5211061 המסה 4.000 שיחו 1

125629) 

לםמן (אוופ. וחשים םוא"ויס לער
ח-לון, ועבווה. בסקרם לשעוח נם?

שוח בכל הארץ 03-471122 (?2655)

כעד רכב פרם' דו שיסיש'. רוובורה

קמעה 7302391^03 03-9301661

(765771 

רס1רווח נסוח ענה וסונן נעו רבב.

סשנורח ? אחתים 052-511916

(26752 ) 

בחורמ/וח וויו יורקו ו נחורות נםספ-

לוח וי דוח) בחורים בהובווח ויוה

1הל111ה 03-5370237 (27771)

'ושיכוב' םלא"וים/ות לסקרים ללר

הארץ השללה תימרת 5416171 03

(26131) 

ם ר ם ס1 לתימן בבת •ם דרוש

�ך - םימ להבעה מ�ם לאח- לתו

רת - סיס. לםקצועוח שהל - ם�ס.

איש סשק. שוסל 0לפון 03-563819.
(76067) 0)-566?17

מתקיוים רחשחיוח עבור מערכות םח-

. וסיון ערף (1ו1י03-75 שב ותקשורת
(71*61) 

רסאפיה םודרויח לעעוח ולחם םיוחר.

לחשים אופים 03-9616275 71101?)

דרוש אנפה לבוםימ עלודה לםשם

חח 03-9616275 (27411)

לעסק םפרוח וידאו עוכדח משמרה
לםשלל םלאל. 225093 03 (27616)

צעירים/נח נערים/וח עבודה לווחיח

ככר הארץ ו64379-(0 5103159 03

1(7802) 

הלוסר, !בוהה םאול לםחאיםיש אפש-

ר בםשלה חלקיח 052-911476

(21741) 

בםשרר בחדרה! ו עוכדוח ללזבן סר

וח שעולם וזהב. ומיון עדיף רפחח

וארבו. 03-5447311 (15030)

סוקרם/1ת וםוצים/ות םווש-לן. לקי
וות שלל נכוה! 03-57075581 לום סל

(11487) 

(בור לאחלא• ולעל •ווסל. לעסק שכר

מצרח ?(052-1551 (?11197

לתברת אביבית דחשים.ררושוח.

סחלקי/1ת כותים טל 03-211496

(179101 

ללציליס בלכדו ו 1000 ש�ח הכשרה

עי החרדה 052-11517 (119667

צעירה! וחסרה ווועוח. קור חס הרו•

ח? הרלה םאוד םשיחוח םרםימוח

(2)911) 01-5112111

�ן חד שםש םקצןע' ערף + םחק

רשי(| 110776(0 5051971 01

(27396) 

חוק שיוויון
ההזדמנויות בעבודה
�ח - 988 ו החשמ�

רן עונד-ו או בין הרש• עמדה 0ח0ח

�0 נקברה רטנודר. חוא? ר.-וח0 ר.ור
דום נעכורר. הנשדד. או ענודה קי
ר.ע1חר0וח 0ר,צזע-ח ופ מוו ?ם אי נוי

�0 כויסף אסור רסערד �ם!ר צו? פ

רסר00 0ורער נדבר הצעח ענודה
�ור. נר ארא א0 נן הצע" הענות צו
�ד 1רן שון ונו וכרעיון וד,נר. נין לח
ם צניז"ס רעווש ער נרכס דענר"ו

םוא"וזת וסקרים םלפזו"ם. בורזת
םואה םתאימ וסםודוטיות.

(24697) 01-5440210

לניהול פרוייקט
ביטחננ' מסווג

קצין צעיר זדינמ'

עדיפות קםב�ץ. קצין שרש1ת

או קצין שדעין.
01-212140 .01-243544

(21674)

�חיא1ם• - חשםח כח-אדם בליר.

היחדה להמעח םקצ1עיח. •יעוץ נב-

חילח םקצ1ע. םנלקיס םסינולוו"ם

.03-5230177 ופ0ינ801ו"ם 

(216901 03-227967

דרושוח לליו' ואירוח
בסננון אחר, יפוח

ואינטלננטיות לעבודה בארץ
�ל. שפוח 'חרון! ובחו

'תחן וחושבוח םוכז !צפון הארץ.
03-9668417

(27776)

•חצץ7ת לפאב/שעחן בתל אביב,

(14902) 03-663141 ,01-657735

בשלו ומה םחליםיס/1ת ולמי החו-

שח בלל האלץ 03-371176 (15019)

עובדם כללים לעבזלה קבועה לחעח

�כיח הבול� ביאויק 36 הלבשה 

לםח-(| 03-725144 (15278)

ומשח� שרחויוח צעיו ודעו. פקילה

ועבווה קשה 03-201067 (17151)

� וחשים עובד "- �פוסחום וחבות 

צוו ועטור, קבועה בםפעו. וא

והויע וכאיון איש' כוח הווא�ה 15

ם-00-100 17 (19300) וםת-1ן.

םפקח עו צוות סיס כאווו ת�א

053-697660/1. או ככחב לח ו 13080

!לא. 61130 (21763)

כלבן - לשיון והיוה 1 שויס +
(22446) 03-8)0061 03-1?76?|

וונניס + לשיון לאזפווע להפעלה

קקוועים חואיס טובים 03-716171.

122599) 

צעירס/וח לעלי מוטיבציה החצים

רהחיח הלבה לסף 03-311721

(22129) 

רסוסד ציבור• לוכיסו ו םחריסיס/1ח

בשכרו ו בכל האח 03-611940

[2)1121 

וספעו לוילוססה בפחח-חקוה וח-

שים םקצוע"ם בעוף 01-9221565

1157001 

!מקצועי מתקין מנוסה
לרב-ברית לרכב

(לא מלל ואביזרים
רדיו 1אועקות)+ המלצות

לסלפ| 01-790901. •01-579266

לפעח לוידס.

121661)

םלצע! ו צעיוים/וח ועכוהה רחחיח

!םישוח 01-574.1219 םאול שעות

(25709) 

וא1וסוי עולדס ללח? םקצוע"ם לע

כווה ככוי-בוק. פית. חואיס םוביס.
(26010) 01-5442141

5000-2000 ווציליםו ו וםשוה םו-

אה/חלקית. לסרס 03-5521795

(27121) 

לחבלה קבלויח לטין. ללוש/ה םהו-

לס/ח או סנואי/ח. לעיקל לעלולח

כםויוח וחשמווח 03-145152.

(26065) 03-5466527

פיערם ומפעל אל01יוי1ס ללאשון-ל

ון. ום םקצוע"ם 03-945797. צי
(26631) 03-9668793

ללחיצח םמו1ח כחולין. צעילים וחח-

ס ר1ם 0לא 011765י? (0 (22566) צ

רחקר םוא"ום/1ח לכל חאלץ לער

השכוח חיכוויח בל 18 וםעוה

(228)5) 01 296259

רציו• לארוח סחורה ם 0100 עד

122956) 01-6)4865 08 00

לחץ' רחשה
פקידה

הדפסה בעברח
ואנגלית

�א נסטוה ובםעבר תםררס עב1דו. בת
א-ה 1900-1100

ו 00400(1
ופ1יח רחץ� 0רנז והמנוח רא רועז�וס

�א '.61546(0. (42101(0 () 41

(26755)

� ם סקצועי/ח. לעב1וח ע שיוחח פלח
חל. חואיס שלים 01-5796641/5

(8826) 

לםפעל קלםיקל, כחל-אביב כחול
צעיו וסשוה םלאה * כחוחח לצי1ל

עוברם 635814-(0 270161)

םשפתות צעיחת וח1קיס/וח בואו

(6711 ו  לחיות אחלת בקימץו
( ?69961 0) 5157544

אופר לםשפחר. 'שרארח ליו מסםזן.

1וה1ח. רא מעשוח. המרצוח חשות

. בדחיפות! ו רפיורקנ ונר. שאון 20

'רישלימ;9170 116211)

לםלבמה לרמח-ון. דרוש/ה עולר/ח

(24111) . !סיון לכ כוה1ץ 29022;01

לרון' אירות אישים עד 20.000 לםיוח-

לת לםי[ל. 01-5210052 242141)

עכווה ושית כקבלוות לסמול(0ים.

ת"רם 0שותורס 1כו 01-171892

(24670) 

שלוח לחעת בשמ1ת תל-בחך בש

שח המקו ?01-47768 (71915)

םופיסי/צבע? טקסטיו ? וסיון נ1

01-5016115 � �תיולוו םשםוות) 

(1647) 06-56)990 01 ?97640

םולשה סבחמתללי כומוף הפ1וי

חרוויח' כסה שאח שווה כאסח! ו

. �סוח א-ה 1100-9-00 הדרכח רםחא

(10971) 0)-169557

שער 'צ1ל רםפער צבעים איוור חע

עול ח1ל(| 6549717 01 (116219

צ"חח לחלוח םללשוח לאוםוווח

לחשם הציול לםשוה םלאה כחושיו

�לוחו ו 9662635 01 לצי1| לצ

(117911 01-99021?

ענבל לםשסלוח לילה םאנול חל א

ליל מלל סופ' שבנע חלו עלרח

מתאים לפ1סי11ל 01-776556.

(11797) 01 771111

וחש שלל רשרחויות !תיוק לסולעת

ניחוח בחל אכיל וצו• פוסיווו

-01000 0)5411560/1 01 5611559

(18111) 1600

רםשרד ש0א1ח מערכי חמלה 110-

0י0 01-777671 769051 01 (19*1?)

�ח' שחי סשמרות או '1חח! םסק- חח

רן! ו 445427 052 250111]

לחבלה רואסווח עובד/שוחף חב"ח

שמח ח ד 5400 חוח! ו41ו7ו

םםסולה על אילח רמים א-זורים ?

. נשעזח לננ לעבולה חלקיח ווםויח

המקל 01-660441 (19771)

�ון םשלה סל עחר קוודסוריה לר וס

אה 25|4י4-(0 205951)

החאסרעצםוםקצועבםבחויס פסיכו

סבלם בסמן פ0-לולוו? 744459-(0
(25596) 

לחבלוח לבידול ב0לודה הישלא

דת,ו לחשדר שילוח ופלסוםות

וסלט• קוחוע 1יצר1ז,ות !םשתתפיס/

1ת 'קרפ' 01-121101 (1(225)

11ו¤8 ?̂ו

מפתח ל"ענודה''
(מדורי המשנה מסודרים

על�פי סדר הא�נ)
אופםיקאים 3020
אחוקה ותחזוקה 3030
אחיות וכח עור 040נ
איוסםרציה 3060
אר1ה וסדור, 3070
3075 

", 
ביטוח

בוי/ות חזיה 9 3077
31x0 חפיוה! !ויוה
ו"רוח 1םד1ים1ת 3090
דפמ 3100
ה!הלח חשבוווח 3120
ח1קרם 3140
ח"רם םשוחורם 3160
חשםו ואלקסוהיקה 3200
טבחים וק11ד10וים 3220
טםאים/ו,1דסאים 3240
'החםים ותכשיטים 0)32
כיםאים 3283
כלכלה וםיוהל עסקים 3286
לבותםים ורוקחים 3290
םבית לביח 3295
םורכים/!ת 3297
םהנדסים ואדריכדם 3300
!קעאים/יוח 3320 םוכוים/ות
םזסיקה וכסה 3330
םולים ווהוח 3340
נמנ'לוח 3350
םחשבים וחומה 3355
םחסואים 3360
336 ם ם ואי חעשיה 1
םסעחת וםלוואוח 3363
םפיצים וטקדם' םכיחח 3365
םפעיד ציוד טמ• 3380
םצירם 3385
םוצים 3390
!ופדים 3400 !ורם
11 ח 3440 )
1ועו שבד 3450
סטודוטים/יוח 3460
ספווח!קוסםטיקה 3480
ספתיםדות 3490
שבד ם"ן 3500
ע1כד חקלא1ח 11י1ון 3505
שבדםוסך 3510
שכד טתכת 3520
שבד ויקיון 3540
עובד סעד זקהילה - 3560
עהחת וםםפחח ? 3600
-דן 3620 שרכי
פוערס/(ח 3640
פיויוםרפיסםים 3645
פיסיקאים 3650
שסיוורם 3680
פקידוח!קלדעח 3720
פרסום 3722
צבעים 3725
�הםווח 3730 ציחט ח
רואי חשבון וחשבים 3733
רופאים 3736
רפואח שיו"ם 3740
שרחיס/ות 3760
!אבטחה 3800 שטירה
שרטטיס ערפיקאים 3845
חומט וערכה 3860
ביק1ש עבווו, 3880
הכשלה לעבודה 3920

אחלא/ח וםסותה. לניהול סתלקת
�1ן 03-5237611 םעחיה לצו' ו0

(22190) 

בחודה ועבולה במכבסה ושרחויוח.

עם/בר קטעע 03-236411 230671]

דחוף! לחללה נעעת-שםואו. םושח

ן הששח אוכל + שברח וקיון. ני
, עם אפשחח הפסקה 1100-10 00

01-5402112 לאולד (21151)

ע1בד/ח. 10+ לקע סכו• לרשל םק-
�אשר אורםופדיה* צוע םענ"ן 
(21621) 01-5744051 ?

לעבודה בטשנית
מסווגת

משקי' תבלה
עבודה במשמרות

וםחאיםה נם רסשחםים 47140? 01

01 ?41544

(2)669)

םעוו"ן להשלםח םשמרחי בשבר

ולול,? ?057-95515 1161? 057
(?1675) 0)-50)7790

ולח אנוח נלו• ברק, ללוש שהל

אמת פולשר. לעל רשיון לוהול מת
עונד סוציאר. רצו חכר אידיש הצ-

עות לצריף חולדוח ח"ס לשלוח לת ר

?151 נוי נלק סודוח סונסחח

(764191 

מאבטחים
למשרה מלאה

במדים ובמשמרות
הופעה נאה

סר 01116177 לאב?

והוולסה לווחים ואים לםוסל שיקומי

ררלים 'חוסים 03-119160 (71613'

�ל. 1חל וכבל, דלוש םלווה. לונה צה
שור רםשרר. חלקית לצו' סשלום

(2)7091 03053030

לספעל םתבת עובד •צור + רקע סכל
(23791) 03-9212770 !)

* רש,

ופוו"קס לרה וחל כתר ארב. דרוש
?ועץ לשו• בעל וםיון שכת בתחום הו-
שת בקשוח וסעקכ ררשו• והחל-
מ-ה לפווח בבחב לח ו 6277 חל-א-

רב ם-קת� 504(6 (4/17?)

רחץ" דרושים:
משל מחלקה בכיר !

2. מנהל מחלקה
מהל סתלקר. ברד - וסי1ן מיהול -צ1ד 5

שום לפחית המר. מכוח הפעלת
�ס ניל עד 40 לציי דקע נסק80-ל - שנד

ענודה באוור השרון 7) שהל םתלקר. -

�דע �צזד שו ו שנס וסתות  חדר �ון ? וס

נהפערח עונרס רקע נניסיו. חונה"!

עבודד. בפזז וסווח רחץ• רונבווס !4

(?176)1 0)47101) 0)41546/"� 0

כחוחח רםררח פרחים כערב חוחים

ס1רם 817670 (0 5030670 (0(77707)

עונד וענוחת סבחח נשעוח הנוקו

נונד < ושיו! 01017? (0 11(76?)

דרוש זער צעיר . קסווע לעמדה
לסעדזיה לואות אפקה 03-170705

(?7633) 

רחנלת שצר ווס' פוער0'ות לא 0ק

�ם/יזח 124513(0 1771001 צזע

�ס לםשלה םלאה 0ו לחוף!! 6 אוש
א1שים לםשרה חלקיח 052-910449
(19369) 0)-7!7419

אח/ה שעה 'יחדל א1חו1 ה1ע!1 לעצם
א1ח נד�נרחו הצטרף ארוו - בוא לע
01 בור עם ררכל"ף 141191

01-9244566 |א-ה 00 16 1000)

(21493) 

םשו-חים/וח ללח-ןוח נוחת לל 25

ופעלה השלדה ח-נווח סלאה עב1
�ם מדרס נח1רש רצםנר רה רם
3 5 ששת ריס העבודה רחושד ר1

�ו 714136 03 � ר �סופאואר �ס  � עבעת

(716341 

. עובד/ח ל0כ1ן העחק1ת אור כת�א
�ק 459774(0 (1172?) ת . |0 0קצ1|̂|



םשפחה עם 3 •ודיס בנוטיםור
�ב סעודות בבחורה וחיח. חוחו ארה

02117 ) וחבחחיח. הםלצוח חובה 94
(?79521 

� הותיקים בי1חל �אפל אי1סוושו1ל
סציעיס שחתי טטפוות וירדים +
ענודות בית ? סונעת בית. דונווח
לו השפות ויםיון ושרות אדיב.
(24711) 03-790423
וניקיון וט-פוו כ - 2 •ודם בר0ת העו-
דון > הםוצות 31010(03-5 241271)
וקשישה דרישה םטפוח וונרת "-
דש או הועדת + ם1ורם בדת הק-
שישה 171732 03 (21177)

� - םצ-עים שיחת• סספרס/ •טוב ד
1ת םהפידפיוים וםפורן. חרם וקשי-
שים ולםשפחוח 03-5110916
(11773) 03-481439

םםפות ובת ש1ח"ם. םשרה םואה
? הפלצות 03-319133 111001)

וחשים שבוים ורם וטיפוו נקש•
(121101 03-4116)9 03-5410916 0?
בסבינן סטפות ? נקיון ? משוו. סע-

דם ב0ק1ם11 03-119931. 03-359359
(2)222) 

אשת בשנות השוושים ורוו. ועווה
?לה. חנה צהיל 741814 03 233241)

בוץ תתן םקסיםום םספוח •וצאת ק
תשוםת-וב דרוך נדחה 03-663773

(25360) 

�אדם לשרוח אדם"
סוקר לסיוע סישד'
24 שעות בימםה

. מטפלות
ועוזרות

וחשיס/1ח סטסדס/וח חונשים/וה
וניע לענווה וסלח !קבועה שנו

נטה ? חואיס סוציאר"ס

�ל * !סיפוק* מלווים לנכי צה עבולה עם אחול
6 םטפרם ורם חרם וקשישים •

• סחת חיא וו!ש ק 03-5461727
סלף ל.של1| 052-911125. 052-914739

סויף השפלה 03-9660349
סחת חולל. וחול. והשחן 06-322499

01-33512! חיפה והצפון
053-347173 סוף!חלל.

ה1רל 1ל.עםקים 06-750750
'חשדם 02-219959

(27130)

^
(1*ד3"ד1

� עוז מזו-אדנ. חח1ס אורחי. לםשח
�ם וו- עוד !םחםחה. מנשרם •םוד
(214461 03-295392 0 םדצ

כםשרד ושרר-דן. להשרר חרדם/
אפשרות השכרתו בשרםוח!

(?3115) 03-291769

�ון �ד רצו? 1-3 שום !ס רחש/ה עו
03-656172 (0י01 א] (10105)

� סשחי-פ"עמים בתדרה חר- לםשח
�ד צעיר/ר. וםחםחה. שים/1ח ען
(?71991 06-321432

^
מומו/או

וספער •צור קופסאות קרס1ן בבח-ים.
רחש-ם פועד •צור צוווים. ואחו
(1x06) 03-5512219 שחח צבא

ב?ח3¤?8ח*
רםוסד סיעוד נהור-השחן פיוזסרפ•-
סס/יח בםשוה םראה/חוקיח בעבו-
דה 052041101052-27723 (20752)

"
מוו?!!!

�וה חובה �ווים. רשי(| וה עיבדם לחו
וסופן 01-292611 234391)

� ? •רע בביטוח ובהו- �על לםשח פוס
� םשלה 01719571 החיש חצ

(23726) 

�1(ל. לחצי רחש םלחים אוםוול. פ!ס
�שלה 01-9248091 לדר 269711) ם

לעדה לחש נול פסעו עצםא? וע-
מלות סרםץ 014/8861 בערל

(22112) 

לםפעל נבוי-ברק דלוש בועל 'יצור.
(20641) 03-7775 פ01י||ל 1ד1 53

ומסך ב3רת פ1ס*:1ר + הסטכה רם-
וקטווים/םלווות •03-91195.
(209161 01-9300735

חשםלא' אשקה. וסיון בהפעלת סער-
כות סיוון אויר ם1ווים נחיא

(24343) 03-731 345?

פסיהת
1(§ידנ9* "
�ב פק' וושח 0פר1ת דוא1 כתו-אב

וה וששח העוב 052-27759 222941)

� ודי- פק-לה לם-שלה םראה לםשח
שקעוח נחל אביב 03-245710.
(22762) 03 223967

לםשלו ערל. סומלה כחכוח. לש-
�צ לצו? םענל ללל עוח אחה

(22921) 03-612933 03-614124

� ללח בחל ארב דרושה פק? לםשח
דה םווסה הדפסה בםעבד חםררם
�ר 03-675033 (23096) �ם ווח

�שרה לחבלה םסחדח קלדלח נם
�ש םואה * וםיון * ?דע כל.1הח

01-5171519 וארטו 15261?)

לחבות בטוח ווזשות קלחיוח. וצו
?דע חםיון נמשח ח"ם לפ1(ח ועי-
רח 03-379969 (73473)

ותברר. בבורסת היהחםיס. פקידה
דוברת אוודת כרסה סונה שפה ווס-
פת 'תחן 237415 03 (61(1?)

קרדויח חשבשבח ושמע עבורה
0לא 01-9241520/1 לאלחע (21701)

רחש/ל, פקל/ח קבלה/םרנון/ית
שריטה נעלרח אווויח ואיםלקיח.
הדפסה באוורח לד ער 30. בפרטים
וא רפווח בכתב ז נציחף קוחח ח"ם
חסיון קודם !כצרוף חשוה לח ל

11011 היא 61110 (23192)

פחח-חקוה רחשוח 2 פקיחח לחצ•
�צ סשדה. אחת ובוקר ואחת ראחר
חיו ס וםחשב ותבוסת י

(25301) 03-9147157-1

לחבול, ססחרח וחשה. פקיוו, אחו-
01 �ה םשיות 7511711 אית לעבח

(74454) 

�וע לל- �ו.1ו םשוו  �הה ח וחשה פק
. תעוות �ש הופסה א-נ וי נשהח
מחח ערפוח 01-7522201 (77696)

�ס בת ס1קו0ב וח- �חווא ראעדח הע
�ח בעלח וטיק בה- �ה טלפו שה פקז
דפסה עברח אמרח לעבודה חלקית
בשוחח 00-1110 19 ופווח בכחנ
�צוח למח העיחעאיס קפ- לצרוף המ
�ן טלפון 271171) � ק 1 חל-אדנ ולצ

�ל 15. �ח שרטה כמעבד חרדט כחם
(27152) 03-7)9770 01�  � לחצ

�ד נפחח-חקוה הדפסה פק-רה לעו
�ו 5 4 דוס םפוצו. חובה וורום
(11160) 03-9341171 � אפשר חדק

רםרצפיח עצםון לפחח-חקול. רחשה
סומלה ? •וע נהלפסה. ם-0100-
(217131 01-97)1901 ? 1600

ו א וועו הווסת חשםר פקוח
אחואיח ומוסד 3 'סיס 73-4(03-441

01711) 

\ וסזן א* 4 5 ח אערח/ענרח  כחכו
קורם הכרחי שענח עבודה וםישוח

(24172) 03-5101961 2

� שיד רחשה לםשח
מחפיסה םשהז בעברית

רצו• נם באנגלית
בםעבד תםלילים

עד-פיח ו-דק0 וסספר פעם ס בשמע
שיש. כששח אתודצ והשיב 01-5101170

(יי77ל)

וחשה וםשהה חוקית בביטוח. נפו-
טיס ו-ח ו 37159 חו-אדנ (11905)

החשה פקיוה וםשוה םואה באוו-
?הודה 0ו 03-5339011 (13231)

�צ. נםרפ- בחוחן פק-דת קבלה לאחה
�ם פתוח + עמדה נםוזשנ אח שיו
(15591) 03-5036144

רא חן בטחון דרושה פקידה + ו0יון
בהדפסה 03-7311711 (14502)

לחנרח השכוח רכב דחשה פקידה
איולית לםשלל, םלאה 02-661749

(16101) 

פקידה וםשוד ד01ווםי. אוורח כש-
פת אס + הדפסה. מ1חז תימן. ו0י1ן
3 שום. עדנאח לבעוח רקע בייצור
טכ00יו 03-5407116 (16917)

פקידה עצםאיח דמאום נחר-אביב.
םו01ה נםעבר חסרדם 03-640116

(17237) 

פקידה תחצה אחר צבא. וחברת
תנכוה וםשוה םראה •דע באונו ח
�חף ק1חח ח"ס וח •חחן ופסח נצ

ד 9(201 תיא 61201 (21111)

� ערד. מוםיח א.ב 0- 000? וםשח
03-5464811 .03-5445154 15 00

(215)7) 

אחר צבא •וע: בהוהודש עו סחשב
? אעלח 2176(03-1 (600(2)

פקידה וערד בבח-ים. !סינן הנוח•
1עב1ד^1סרר0 03-513067 (21629)

פת-ת ?ותו א1ר0. או וסי1ן צבא• +
םחשכ •03-540726 03-5100319

(11329) 

� רחשה פקי- וס1טות םצרמח •לקין
�ש/םניחח נםשרה סואה דת הוהח
'הרד 03-423407 (2711?)

ראורםוו םזכיחח. פקידוח. קרדו וח.
םעבד1ח חםוילים. ח1אים םנבים

(26012) 03-5141655

�ש השבש- �ה + אערת ? הוהח פקז
בת 4 הנוח וםחשב 03-9233076
(26303) 03-922154?

וחשה פקידה אחר צבא. וצו• הדפ-
סה באעדח ומוח ח ו 29760 חר-א-
(27301) 23
�ש. וע- קרחיח עם וסיח. 'ח! בהוהח
מוה בםחשב 03-611511 220071)

�ח חשם- וםפעל בחוחן. רחשה פקז
ו1ח + •חו נםחשג לםזעהה םואה.
ח ו 1741 חודן 51117 (76141)

� רסמם מה1ל. 10וסה + להול םשח
4 הוההיש 4 םחשנ •03-35493.
(22143) 03-5364337

� דרושים ו פקידה (בה סוו- ראוח
�ש. 2 פקיל חיקיה 2 נהנהח סה 110

�א •01-17192 םעסה לו 40 וח
(11962) 

�ש פקידה ? אוורח טונה ? הוהח
חשנשבח + הכרת הםחשב.
(21014) 01-7322111-2

םומוה וסשרו חקיחת 'ווו נעבוו
חסרדם 03-736153 (13*26)

רוזנרח מיה נהרצדה. פקידה הדפ-
סה. 00-100 14 1 'סיס. 052-554452

(27021) 

וסוסו בבוי-נוק וו1שה פקיוה ם-
03-701614 .01-5700135 160006 00

(?70X1 

�א. דרושה לחבלה ם0חרת באחור ח
םוכוויח ועבורה נםשםרוח. •ריעח
עברח זאוורת הכוהיח. רפעח בבחב
�ח ססיםצק• בע�ם. םחרקח סח �ובו ו
אדם ח ר 1414 ?י בוק (7261?)

�ו + *-נ. רהפ• קרדוח מומה וורדם
קח ספרוח טבוח 01-259110 (10114)

ללושות קרדוזח םווסוח ועיחון •(סי.

העבולה בשעות אחהיצ עלב.
(24071) 0) 254211

�ש + אוודת * פקידה. •וע בהוהת
הדפסה <? וסזן 03-7513237 66371)

וחכות ?בוא פקיהה וקיחם סבילות
79וו3ו-03 160001) בםופון חעדס
ללושה פק-וה, דפחקיח• חם-שה •ס•
עבווה הלכבח 36 הו-אמב 117111)

� נונעח"ם כחבויח. וצו �ו � עו לםשח
�ם ?וע נווווסיל ?ום עמלה םרא 5 ?ם
לשמע 03-5711512 (25091)

�ו. ?וע נסענו- סומלה לםשלו עו
חםררם 03-5441219 03-233901

 |?7ו25)

קלוויוח םהשלון עם םחשב ככיחן
ישסק פורשה 052-445521 64901)

למשרד שרכי-דין
דרושה פקידה

לאחר שרות צבאי
לעמרוח םשוד שחות. דום עבודה
רצוף •דעה 18בה בהלפםה בשיטה
עיחלח נםעבו חםרידס הנוח-חו

סר •03-24715
(21457)

כתבות עבדת אוודח מול לסוח
� תסררם םשרו, םו- באערת. וםעבו
אה 03-5569747 (19034)

קללוית 00-0 00-17 23. 5 •סיס
03-221275 לבקש את שפרד.(26441)

לתברת ?בוא דוםיח. רחש פקיר/ת
יניא אחואי/ח ונעל/ח !ס-ון שבח.
(23166) 03-455151

�נ1ד � רדה פקידה םעסה + ע לםשח
חםדדם ? סאווים ח. ד 14020 חו-
ארב 61140 (7133?)

סקילת 0דחח. וסיח בטעבל הסדרם
ושימוש בחומר אערח !751142 (0

(7)443) 

בחבלה עברח אעדח 3 פע3ו0 בש-
�א תל 1(170 ת מע 30-0900 13 

(23360) 

באוור התעשיה הרצליה. כתבלח
ם יםוח נאיושס"ן כםלבולת ובהמית

ושעות 00 1930-15 052-554141
(20507) 

םבצע בלעדן הלשם• לקולם חםרו-
?וח וקבר חיום קורס כהמוח. עבדת
* אעלזז. 03-730411-9 (20921)
�ה כורח ועמדה בדםח-ון. חו- פקח
אם טורם 0*01-71011 210091)

וםשרד ערד סזררה ? עמד ח0ד-
(22750 03-2x217/1 רם ואחהיצ

�ה + !סזן נסעבו וםשוד ותו פקז
חםררם 03-290313 (23344)

� ת-חח סתימה סשוה. וסשח
ענויח/אווביח + קבוח קהל.
(234131 0)244 )49

�ש 3 . םעבד סודרה •רע בהוהח
חסררם אחראית (544400 (0

(20915) 

וינואן אחויח נשפת אס •דע
נהוהחיש נעדנ 03-5030071 14071)

בפחח-חקוה פקידה סמית נרססת.
03 0ה0ן . הדפסה 11172*
(24554) 01-911131

�ח'. �סיו הנו �וה וסשרד ערד. ווח פק
�ש 01-5469011 >11>15י(0<>39(2| 0|

�קה וח- וחבבח ?בוא שצר אוקטחו
-0x1 שה פקידה בערח עחן מומדח
(11116) 01-441122 � ח

עוזרות
ו8(0בחת̂ 

אישה וטיפול בקשיש ? דוה. דוברח
אירש 115423-(0 סודר (22101)

וקשישה םחפקהח. םחוה ר 3 פע-
�אמב 253198 03 (ים בשמע םחו

(23337) 

אופו. וצו ?וצאת קימץ דוה 4 םש-
�צ 235111) מות 03-997217 ופ1ה

�א. לד1ת דלה וטיפ1ל בקשישה בת
אישה 4 הסוצות 03-413410 93131)

� םספוות ו1כים קשישים ו"ו ווב
וילדם. אפשחח רוה. 03-729242

(20619) 

באחוו בר01ון םטפות אי(טלק0וא-
דת. צעיוה. ונת 6. פעם• ם 0-
1600-1200 שחש פעםי0 1200-0-
00 17 01-9228149 (בעוכ) (21260)

סשפחשן סלו 1 שרשים. רום אחך
01-121541 מבעת"ם (21752)
[217321 

םטפוח ו-2 'לרם + ר1ה 0- 1200-
1900 ?4 הםוצ1ת 11998^052(6468?)

בלםת-השלון בהולה וםשק בית ?
ויוה. חואים סונ ם 01-5102651
(27216) 01-9616174

אשה ואחוקח מח ? וי1ה. חברח
ספרדה/ה1עדת 01-421255 747911)

נהוצויה. םספוח וחיסק ? אוחקח
ביח אפשחח ו1(ר. 052-575404

(?1771) 

לם ס ב םספרם/וח לעבודה עם קעו-
01 �א 5211197 שים וח1ד0 כאו1ל ח
מסים א - ל. (21164)

םספלח םעסה ואחלי�ח ל-2 חשדם
(21942) 01-4711)5 1100-12000

�ח כל 0יפ1ל בחיעקח ? עמחח ב
(25656) 01-5411715 01'

טישו מרדים. כל עמלוח הניח. 5
'סיס 00• 115(052-96 (27492)

םטפוח ? ויוה. וירדים םשועים ?
"ום סצו ושחן והיוה. חואים 

115511) 01-34417)

בחל-ארב 7 ירדים מן עמחח כיה.
שורם 03-427139 (?7113)

�םישדח• לחשיס/וח םספדם/וח ר
וקשישים בבתיהם ח1איס שבם

(211121 03-145410 01-313421

לוםח-יצחק. טטפוח א-ה 0100-
01-15 5626 1)1X1-0• 00 ל . 16 00

(22115) 01-712116

�א א1פר + םשק כיח * שו- בצפון ח
לים 01-5461556 לסרפן ם

5466556-(0 לטלפן ם 1600 (26016)

בלםח-השחן םםפלח איוטרקטוארח
�ם �ון. ו-2 ?לדם םשעוח הצהל ? וס
על ל.עלב 01-5401759. 5402617 !0
(?6100) 03 7515134

לםשפחה בלסח-ארב עתרת עם ד-
וה עדפוחלקמצלקיח 03-424194

(26)12) 

עקת ל-1ו םספלח * הםלצ1ח לח
שעוח נרםח-ארנ 01-416015 נערב

(277911 

�ודוח םשק רח נםנ-ון טספרח . ש
קחח + סעדם חונה 01345303

(735291 

א1פל ? דוה לטיפול ב 2 •לדם ?
10|1ק מח 150672י052 221521)

בוץ םספלת לוד הרן לםעון בק
1ר1 '0 לצרה 052-521791 (127105

עתלה םשק מה עם דוה. חברה עב-
�שה םמולח להתק- דת. וחשו. לא
של 01-5470696 00-0 100007 וס-
(26411) 15 30-1110
םטפלח צעידה והאוסים. עדיפות
וקינוצויקיח. אפשרות ויוה.
(22110) 03-497059

וחשה םטפלת ררדם + םשק-רח
4 משול ? ר1ר, 371969 03 (24031)
1̂ם קר איוטחשיעד הפתחן היעיל
לטיפול בביח. םציעים שחח' םספ-
דם/וח סיע1ד"ם/1ה דוברי הווודת.
פר סח- ח ותעודה או א1ודת פ1ח
1רבים/1ת לםחרס טיפ1ר והשותה

(?3)11) 01-546509)01-414975

םםפלת -ו-
עזרה בםשק כיח

ל-5 'סיס בוםת-אביב
ם 1 לעמים כשבוע 10 ?00-1 17 פעם"
תר 21 אתראית וםשרה  10-17 00̂ 1
39341 היא םיקוו: 61193 וצרף

הםרצש .- םשמרח םמקשח
(19711)

לששב פאלן בעלבה סטפווח סוו
10ח |^1120<-057 05701275 117611)

םטפוח ואלם ולה עם לסא ולולים
לששח ל.י01 60671? 01 (75065)

נרעוול, םםסלח ליורם נול נ"ס
לשעוח הצהרם 446919 037 75130)
אופר אחרא-ח דםשפחה !חרר. ם-דו
052-151721 לא לשלח 11111?)

�ח + כוםח-השרין בחורה לעבוחח נ
דוה 101-5401904בערב 79744*015

(19091) 

�פ1 ר0ח-1ן 1ה0מבה רח- לתר-אמב 
שס/וח ט0פלס/1ח נבקרם ננח•
(75473) 01 /3614/ 358
בלםח השלון אישה לםשק נח .
דוה * ל.0לצ1ח •540717 03 755001]

- שורם ודום ? ללכלה וחשחס חלקי
ים לעולה ברח לשר 710293 03

(25722) 

םספלח לחונק 6 •סם נשמע לה
(211711 0) תקשל 00-0 16 7511705

�ח וח0דה רענו קינוצויקיח/םישנלק
רל. אצל 0ש0הל * ד1ל. 03-427573

(?0743) 

נסנינן לחשה אישה לחשק ניח .
רול. * בשול 349717 03 נעלב

(?4153) 

עוזרת ללל עמחת הניח ? קנלח
(?6754) ילדים 00-100 16 03-171617

סספלת • עמדות מת . דוה הסל-
צ1ת 03-473707 310091 (0 (17(6?)

אמב 00פלת לאשל. הווה ללל בתו
השמע . שבת 06?>44-?05 (1451?)

�ם 6 '0*0 ה0וצות םטפות ותאום
בתד-אמב 03-449259 בערב (77074)

םהארווח קבוצה וספור בקשישים
ולא םסרח רווח (•7912 03 ראובן

12126)1 

בחוחן עחרח ו 3 פעםים נשמע ח-
שור ?01171(0 177031 קיק * ב

םטפוח וםעון מאוח אפקה. 5 *סים
�צ (19774) בשמע 719534 03 אחה

אישה וטיפוו מרדם ? משק מת ?
כובדה ודור. 03-341115 0301(?)

�תות וסוות ארוך או-פר כהרצרה פ
עם הפרצות 052-557906 (?101?)

� רלישים סספדם'ית בק- דשרשים
שישים. שע<ח (סישות 476060.
(7)261) 01 196343

רחש1ח עחחת/םטפרות . דוה תו
�דרור• 290911 01 �ם  �ו �ם םצו א

(71151) 03210699

�פוו כמשותק עם � ורוד! וס 1בר צעץ
רנה 241610 03 (1391)
בהרצדה פיתות ס0ת-בית . סיפור
ררדם עם ר1ה 052-513379(1343?)

�עק או-פר . דוה וסיפור במת . ת
�נ 01-494102 411*75) בצפון תו אב

�פוו אשה םקצועית ? ד.סוצ1ת וס
נירדם קטום * דוה תואם סונים

(754911 01-493044

סטאו או פו איוסלושיעל אקספרס
פיחיוח/איחפאץת * הסרצוח 1אחרי

1ת 201195 (0 76151?)

חזוףו ו שכב ומה ועחוח/סטפות ?
מוורם 243414 (0 (5444:6 (0

(11154)

רחש סדדו ויחד שדר, וסיון סוכה.
וודו הםערמ 0ופ1ן •01-91904

(2)110) 

סעוו"ן וקעח ק1 ויוון באעה השחן
4<4547י052 (9י2541]

וםשחוה. עובווח ? וסיון חקוא'.
עובדם 4 !היוה ? •וע בשיעק

(24601) 0) 153911

םפעיו סימן חקוא• 1עובו שטח. יוצא
צבא לענווה קבועה. בטוב:
(7311) 06-)3>4?5

לסשתלת הדרם כהדרה. עונד נמל.
טמא? 4 01יו| 06-334217 (121317

̂ו' ?וסו.,
לוסיוור בעל חשדח הסטכה כפחתות
רלב 03-5569111. 007467(0 1275471

�ת םכווא• רכב כבד/צםיה. וחיה כפ
אוטוסטיות ורטרדרס הכשרה בסקום
[216461 03-7312111

םמ1אי דזו םשוה ואונחרם. וםוו-
עם ערס 03-9300735 •01-91195

(16633) 

רא א א רדאטורם נעים וחש והו.
ערף נעו רקע נ0מ1אות 03-747765
במה 755>03-34 (22495)

ם"דו סיכא? ורכב םסחר 1כבד בחח-
וה דוק 03-771671 צמקה (1977?)

וששכ פצאל-נבקעח הירדן. עובד
ושסך. •דע כםמואוח ובכרם חקוא'-
•ם םוורם במקום חוכהו 02-941115.
02-911130 ובערב 02-941111 (27110)

וחש חכווא• 10ב ואופעעים רסחאיס
חואים סצו"לם •03-752206 (21761)

בפחח-חקוה רווש םכעא• ונב םעו
�1ן מ- וו, וצו וסיח נרע. אפשד 01
ריס אוסוםם"ם 03-9317212.
(255211 03-93444<7

רחשים עובדים וודאסורם ואחחים.
רסתאיםיס שכר ואה 03-313991/2

(241471 

!קלה לדושטטר. וחשים מתו• דשו
010םמם 01-5170574 01-5175711

(26695) 

פחח לבב עצסא• הסםנה נםיס אח1-
)ים 01-5171196 רצחק 71(214)

בעו בחכ הסםכה בםכוואוח וכב פוו•
והצשח 01-9667195 279251)

�ל 72. שבו ומה. פחח• לבב. פחפ
ד,0שח 052-951016 1211021

לשסך אופוועים. דחשים םמיאים
מתח רם ללא 01 !ן 0^26660 8 נ0

(211111 

שלד חלוץ נעל לקע סכל ?של כם1-
�ק 01-5401555 ( 25799) 0ל|

ל-ב ו םוסמס - 0 מרואן דלוש פחח
ללב 0לפ1| 01-5171011 !•12525

�קון � ללוש עוכל לח ראפל אנעדם
אווווים ורד אסור מ •01-531093.
("3571 03-5310729

שהל שסך הסםלה לפלסיוח סרקטו-
�ן להחקשחח לםו- רם וםלוווח. סעוו
סך 052-916371 216121)

שנדמו̂נ
�ם �כפיר סערי1ח• ברעתה דלוש ר

�ס 441212 052 םםורם סקצוע
1271231 

אלס בעל 1ס-ון בםנלקה וםשחח עד
(11171) 0)030956 33

ס � ללוש מ1ן א1סוםט מפח חעשוח
� חואים םצו"לס ופח- 1100 'טלאונ
אי0 3 719192 03 (27714)

חדם/ניסם סחמצתואד 4 ומיון. ת1-
03-17015• .� �חו1פה אים סובים. 

(17130) 

חוס/כוסם !א], םפעיל/חנוח 4
�חלופה' •03-37055 171591) וסיון. 

דרוש חרט סע א וסחוטה קוומצוו-
רח 03007977 007817(0 יוסי

(223111 

�שוח שוך ההחחיו םבוטן! ו ווה' ההח
כעצםא• והשכרה בםפעו ופוסטיק
בראשרצ חדר עמר שנכ? הבווו
נרםוםח טחרטר. סשחוח שטחם ?

כרם . הוםווח עמדה 030413331
(22516) 

�ם וםפער עחיר ציוד כרםםיס וחרט
*01 עם וסיון ויחסה. רעבורוח םדו-

ק01 052-61459 (19<(2)

רחר דדקס הודסח םנוווח נעים מ-
� רחשים כרסם. כרסם הוריזעסר הח
03 5) . חרם סעולה !6.80 בודד
(215)5) 0) )625)0

כרסם 1 5 שווח וסיון ?* הסעוח ?
01 ??5011 � �אטלס שכל1מה 

(115111 

םכוטן כרסם לעמדה סווווח
5(55916 (0 כעמהה 51810? 01 בעוכ
177019) 

חרס כרסם סעוהה. וםפעו סחכח
ם �ם טוב בוסח-הח"ו. חוא

(115) 71 03 174519 0)110196

דרגשים חרסים וםפעו חעש"ח'
0) בלח ים 01-5511117 5510076

(?5441) 

חרט ק11מציו1אד לעמדזח םדרקתו
(?65761 01 � מלם 5561575 'הבד

בור �צר םוצד םחכח בע לספעל הם
.� � ללסם חלס ? לא סקצ<ע שננ
�ון �ר םקום עמדה קולם ווס לפרס ו

�ם •5110 1711(2) � חד 414 (נעח

ל10שנ ?ווחן נרםת-ה"לן דרוש םםנר
* וסיון רחק1פר. שר נ-חצ שור.
אפשרוח שורים נםקום נםשרד

(1(06-960 נערנ 06-960177(71016)

� �וור אלקסרוו רחש שכד םקציע? ח
רצו 1סי|| •0100014 (1(115

פועל להרכבח 0בר0יס רסנבשים וע�
מלוח 0בלש 5560619 01 (125605

ראור-יחרה ללסם בעל ויסיון חואים
10ב0 1 5115010 01 (5(71)

יצ- �ם + וסי1ן 5 שדם(- � �ם חשפח לחל
אי חעשיל. אדרח) הסעוח . אחח1ח
09 561990 01 2:7640 06 447514
(154*6) 0)46)060

דרוש םנלסן נדפס לפלסטיק לעב!
דה 01007717 ?00660(0 901(15)

�עאר. נעל ו0י1ן דח1ףו! לרסס קוונוצ
01 לעמדה נחר אמנ •540776

170717' 0)5400X9

, ניס̂, ווונד
רמח-אמח נת1 רחשים עונד? 1קי1ן
רסשםוח בוקר 01-775514
(11111) 01-5714222 1

לחנלת לקיון שנדם נמקד ראוור
לםח ון וחל אנינ 7510751 01
?17511 01 יוסי 154171)

�ון ל 1 ששח נמקל. הקרה עונד וק
חל-אניל 772571 (0 (26626)

�1ן למקל 000 1000-7 או ע1נדח וק
�נ 760601 01 סת רםח אנ ו נרסי

(?3549) 

�פר<ל מהר םשסרוח 12 עועמז וה
נר0ח-1| 7522075 03 7522544 03

(251161 

�ס ע1נחח וקון לשקם החדש נבח 
00-0 7 00 9 במקל לפווח כםקום
רארעוד (26021)

�צ. עוברות וחנוח אחוקו. בואשר
וקיון וששח המקר 11*03-991

(73<1) 

ונוגד 110
מהילה

3560 

שבדה סתראדח. ודמית ר הימה לד-
.03-344747] � �ד,1|0ק0 0ח-|| 
(15X1) 01-544754?

� םק- וערה באחו ההעשיה חוו1ן. 111
צ1עי ל-5 יסי0 03-809515 19971?)

וור סווסה םעוו"ן נהרנבח אחווח
וספרוח. והחלפח צירם 03-5711993
ואנשנח 115481)

וחש שותף פעיו חוויה. ודמו
סחוקח אחוות קיו סטוווס •ס

0x031(0 נעמדה (4717?)

עדח ודל - נלא1ק אוור החעשיה א
נם-צ ונר סחפשח פרזריסט סייסה
ועמדה נסמוות. ונן םחסוא? נפוערם

פש1סם 462314-?() 472669-*)
(26740) 

1<ו םוכיכ ם011ה !עובד שו"ף 110-
סיס וםצבעה 01021237 (27219)

דסטבת' וותא� ווו םקצ1ע• ראחעת
[72951 03024579 טטבח 463(01(0.

רחש רפד םקצוע'. ום פוסיןןר. ו1וו1ן
(?3165) 03 235426 41

כרסח-השרון ערם סקצוע"ס כשאיס
סובים. אפשלות לסוסיוווים
(25571) 0) 4/4466

נתל-אנינ. ווו להיטים לעמלה ם"-
לית 03-311759. 03-730106/7.
(193521 03-217569

דרוש ונר םקצזע• לוור"ת רהיםים
�0ח-|| 01-5709021 (16742) מ

והל סםיטודור (אסנםיוחו ? והו•
םעלנל• נס1ן 01-9110516

(14911) 0)-9))0644

והו 1 רקע נסדרוח. ידע נםמ1א1ח.
0 3 - 5 1 0 7 2 6 • ר  ונחוז חרי

(20361) 03-5400X9

והו 1 םפחח-חקוה והסעח •ודם
יאיסלס 03-9244930 03-9216031

(21073) 

וה1 טדילר ש1סה ? הםרצוח. םו1ש-
ק 722910 01 711177 01 5411??)

וה1 םאער רםוה + וסיון. וחלוקה
ב11ש רן 97(226 06 01-210416

(22571 1 

ומ0*0 וכר עמדה דרוש פקיד-וה!
צעיר !צא צכא 0 00 00-07 15
(?7191) 0)022081

רחשים כעד סחויסיס רהםשת כא-
חר נת ים * וו ש דן 01-612921

(??064) 0)010166/7

והו וציו ? עמדות כור1ת 1300-0
0ו 00 71 03-614863 (7956?)

וחשים והו ם1ו1ת וםשםות •1ם !ר-
וה 290316 03 03-5469668 (22137)

וחשים והויס עם וכב רחחקת <רהה
ווהפצח םוצדס קפ1אים 5?96162-(0
(2X20) 

וחש 1ה1 ושי1ן סעו 15 טון כספעיר
וםשאבח בסון 03-7510098 219671)

וחש והו ו ? וישיק וטוקסוו.
01006171 בעמוה 71151)

!הנים. םפעידס וםיכדוח שאיבר. וש-
טיפה 4 וסיון םאווו פחח-הקווה
(11542) 01-9221017

וחשים !הוים עם םחסשוסוים
סםחוים והסעוה ו1סעים 472*01-570
09494) 

וםאפיה. וחש והו עצםא' ? וכב
לחויקח וחס 06101• 01 190241)

� םאוור בה •ם וחש והו מלת אחלא
ח1חן ?40(56 (0 (26001)

. �ח דרוש והו לחלק? חילוף ששב פ
�א01ו0- ואחר צבא בר-כוכבא 61 
(21052) 22
רחשים (הלם רי(רי0 בחיפה בעד
�שורם רה1כלוו �זן סער 15 ס!ן. וא וש
חוםרם ם0וכום 051061116 (23591)

�ון. וסשאיח פיאס םעונו נסי! 4 וס
01-192021 םהוצרה •052-57164.

(25411) 

רחש וה1 וםיכדח הערובה. רשיון
?על 15 10| 01-912119. ••01-9116

(274011 

שנד^ נוווד
שלח ופו? צנא עם/נר• קס!וע ?
עלולה נשוח 01-457773 17551?)

דחשיס/וח וערם/1ח להפצח נלםיס'
הורוה ננר הארץ 03-175146.
(719151 02010125

סנוודשיה/י̂ו
ן—?ווו תחצה וסיפור נאשר. ש-
ור. נסרנו תו אמנ םשעות 1100
עו 00• ננ1קר ונווו דוהו < הסו-

צות וסופן 554774 052 בעול
(771141 

סנרם/"וח
וקוסמטיקאיות

3480 

�שרה לםספלה ללושה םתלםלת לם
*ר 5 '0י0 •511259 03. ם~
'77*15) 03-5112641

� לסת אמב ו להשל- �1004 *\41י ל 
�לר �וח . קוססס רה לסאת רספרס/
�ת 117324 03 1137141 א

דתוף! םתלםדת! םתקדםת! כתואם
ס1לי0 155914 (0 לעלל 7570196 01

(73544) 

�ם/1ת �ס0 �ס פו � לחש �ס רםספרת ד1ו
תרםידס/ית היפעה 1אה א2123 03

(11071 

וסספרה כרםת אביב דרושים חרסיד
!םלקורםסית 411333 03 ?חן סתקדם

(227631 

�לדים ש1קין 33 �ת רסספרה ל ספד
�ם •01371190 91911) � ובעת

ד רםספרה קוםפדס צו בהודםוות 
בסצנ םעולה 552175 052.
(206541 057-957019

סחלקח ולרוח לםסילה בתוא ם ש-
ביס בדדו השחם 701*03-31

(?47101 

ר רםספרה נםצב צו נהודםווח? 
01 חריש 5670106 01 ונערנ 794174

1171 

דרוש/ה פלסס/ית םעולה רספפרה
ם אפשלות רתצ' יום בובעת"
691•!! 01 בערב 450790 01 נערב

(14235) 

�דה עם 1סי1ן דים שרם שפסח וחרם
(262031 0) 3563110 0) 3591626

?ומר נג,!^
�ס םעורם לעמדה באזור הסרכז �ח � ס

(21669) 17 00-900 050720542

�ע ש1סה חסר אפשרי פ01יו1ל ש
חד 4(10 דסחון 52109 255991)

� �ון רצי �ן ום דרוש שהר עמדה לבו
(?34*41 03 252073 � 'סולל מ1ה

עובדי חקלאות
" 

10*11
דלוש לפחן לםשק נםושנ וחלם
03-9322644 לא נשנח 1143461

�ה ונוח !לוות נעל •דע נסערמח השק
(24662) 0) 73894103 777713

נוצלק נש1ח חופש רעב1דה קשה ק
וםשחלםח נחשק חקלאי 053413199
(?1069) 

רחש לניוון רצו• וסיין. נאוול השחן
נערנ 052-951001 11761?)

צנא ועמדתחצחוחוו"ן צערופו•
נהרצרר 03540/768 !22113)

טחרק לחחקח 0ז1ן עם 11-01. רשיון ו.
סוודם ועעה 150905י052 (21166)

ויצון א1פוה וחשה םונרח/סומח
110םה וםניוה נםקום ונחוץ.
(217801 03033205

דחן� נטחק וחשים סוסים נער וס•
ון נאנטחה 03-7511711 225561)

המסה ומהה לחרו"ם ושיווק •ח1ד
וםוצר םםקש 03-9217173 (60*21)

אם יש לך קשרם
עם םשקיעים בארץ ובעולם

ואתה מתמצא
בנ"רות ערך�
מקומך אתנו!!

או1 הנדה הצילה!וחיקה
�חת הערך נחיא נעוף ו

טלפן: 03-247616
052-912193

או איחורה 03-7549111 מוי 010/511?
(22115)

םשווק/םונן וסוצה 'יהוד 1נד ניחן
ווועד עונדים וושסדוח ח ד •611
ורא (25265)

* חעש"ח י םקום/ת םניחת דארדן
סדוקות 1ח1חח. חואים ם10רס וםת-
אם/ה 012621(0 (164*2)

פקיו/ח שיחק ועמדה סשרדיה.
שנר * אחוזים 03-434699 (21144)

וחנרה רפואיה םנזססח רוושים או-
ש• םמריח נםוצים. רהפצח שחח
ם. וחוד ונ. חואים טוניס וםחאים

�א 03-5611791 חפר. 182661 04 ח
(22003) 

םונרוח צעירות ו0ו01וח חבחח אוו-
רח םוחויה והרצרה רםדרח חבשי-
�ם בבה' סמן. םשסרח טיס םראמח
(201X1 03-7517521-2 אחחים <?

בחר-אמב. אוש• םדחח ומקר/עוב.
ח1אי0 10ני0 03-5462931 (21919)

סוסים וצעצועים. והפצח מצר םש-
רם ח ד 30910 חו-ארב 279691)

סוכן שוסה. חעד שבדים. וםפער
ידוע ומר ושים 01>ו03-37 (22719)

ובער •ווסהוו וקיחם סמחח. ועחים
!נוהים נערב 01-300136 1210101

םונן וםוץ ? וננ. ושיחק רסישוא'
השסו *ה0אוודר 7526806 (0

(6632) 

אם את/ה א1הנ/ת עו"ן. אתוו ונסף.
�ונ נדת• סתפש םקוס• םניחח
0/יוח חווון 03-5030774-5 וצי1"

�ם: 6027*03-5 וםשה וסיוב? נח-
(240321 

דרוש שנן עם ונב םסחד. ואבחר
(113X1 03015237 אימה

איש םכירוח נהחום הסשונ. סופו-
וים-סחשבים. בסיס * עסוות.
01616) 03-7310715 01-7517171

�ד החברה ה1חרה מ- �םפע רחברח 
�ם שראו וציוד וסימן םשרד דרוש
�א ?חשדם וחיפה אוש• סרחה כח

?וצאי צבא. עד ניר 10. הופעה "צעיח.
�ס בםמ- 12 שווה ו סוד. רצו• וסיון קח
חח רננ חונה. התפקיד סהא-ס חב-
רם !ושיס וא לפווח ננתנ וחד.

30417. חו אנינ ם קוד 61301
(117751 

�סח סל- איש/ח סניוזח מ1סה לםש
פודם רב קורוח 01-717119 192911)

�ח. וםשוו. ללצי1" 10 000 000-2 5 ש
חוקח/0ואה 11*03015. וטה

(19121) 

וםעלך שיווק אלצ• של םוצו• סזון
קפ1אי0. וחשים סונני0/0פיצים
עצםא"ם ום1וסי0 (וננ סחאים שנה
'21165) 052^19111(

לחנלח שיחק איש םדחח עם לקע
125x1)01011611 סכו' נפ1א01טיקה

וחשים!! חבשי שועוח וםוציםו ו
רעחון חוש 165/7(06(0 עופו

(1900) 

וחש סוכן ? ו0י1ן וחו0ד מיין באי-
וור הסרכז •0300632 בעב1וו.(6349)

דרוש/ה בערח וסיון עס קשרס בעוף
םפ1רס אדוקים וחיקים ועד• עובדם.
(66291 03-5x30101 רכב שבהו

לחבלה סומלה בכד סיטר. םפוח
שולחן וםחווח םשווקיס ככל האלץ
בלערוח 175061(0 (1193)

לחבלה שכרה בכל• ביח וםחווח
וו סשווקם בכר הארץ 7) םקדסים

חח חעד עונדים 01191176 םכ
(11961 

םקלם• סליחח רםבצע פרסום
� שכר * עםלוח כ-רע1ת אחרוווח
(בוהות 01-5102266 (79?9)

שכן צעיר ודנם• > רבב רםכש-ר•
נחינה יפיפ. קוחח חיים תר (5202
•רישרס (11905)

מקדמי מכיחת
בעלי נסיון

לחומרי ניקוי נאחוקה
למנסדנת נםפעלים

אוווים נועד"ס םשנורח ? עסוה
�פסרורס' 522269->0חחי

(2544)1

�צון מוי ספורס איפןח' נארץ. ר
דרוש שכן םביווח וחוויוח ספווס
בכר הארץ כעד רבב !רשיסח רק1-
חוח מוחים ומוח בכחב ע0 קיחח
חיים ורחינ ואודה 21/27 כפר סבא
(74757 אר ( 44254 דוי

שנן םשווק חוק• חיווף. ויסיון שו-
�ם ופח1ח 01-5414170 741701) ח

ם שו שחח ץקרחץח וססעחח םפ-צ
-קפה בחיפה ואווו הצפון ונחי

[197601 07-9)3116 029)5141

םפיציםעח להפצח רהיט ח1חי10מ-
הים 2500-700 512(052-52 (25526)

וחבלה דציויח רחשים בעל? לקע
. כאלקסחלקה, יחסה ומוח 'יצוו
�ם וכב עכווה קבועה בח1אים םצו"ו
שבה ופווח בכחב וסוקר עסישב
̂ן 190191) מארק 111 וםח
(19 0191 

סוכן ש1סה 1ד1ס . דבב. ופרפוםר-
וח ואויר הסרב) 01-7511512 264701)
רחשים אוש' םמרוח . רבב רשיחק
צור דיחוך. באחדים סרבו דחס
•חשדם. חוחים !נוהים וםחאםיס

(20171) 01 761011

ובת םסתו וכד עמדה ולאססקה
01 ותעשיה סוכן סרחה ?751210

(207x1 

רחש ס1כן םנירוח וחנרח ודרן.
� אקרסא' ?וע נשפוח הנוח' "שקו
1110001 01 426291 600
רא1פוח קוסדור רד1ש מנן מ01ה ?
רשיון והיוד. 01041474 (14119)

רחש שנן * לכנ לםפנור צעצונוס
ודבר •לדס 01-110906 41*242)

�מא סאחדנ חו� �ס/וח רשצר  �צ םפ
(26X1) 01-22911• 0� ח0 (א

סולום למצר חשםל ולח . רננ
כד הארץ 01-111572 (21111)

- לחכלח שיווק אוש' סדחח. רמוא
סם שנל ומה ? קילום. סספל הם-
01 9605660 I |ל!101ח 10|לל

(?145?) 01-9666057

�ם וםזין �חח לחנוח אחע �דום םל רק
�פה םולם- �ל. למסה  �1ן עש בעדח 1מ
(71111) 0) 139314 03-76X1? חח

�ם <- משר שב- רמצו חושו! ו וםרצ
�צ 70711?) ווע 1או:1ן 173106 (0 אחה

�ס בכל הארץ וחבוח שמיס עצטא
0ימ| 03-9647671 043773(0 (707(2)

סודרת םפעל + הוהחזע + םחשב
חד 157 בח-ים 237141)

םזדדה עבדח אמרח -י- עימד חםד-
62!ו8נ-ו0 � �חחפה �¤ס"ן  דםא

(25711) 

םזנילה ננילה נםשלה פלאה. ?דע
�ש. שדסה םוחוסה בשפה בהוהח

ראוורת 03-221950 1700-1500
(27116) 

�ת קויה וסחר דולאוווח. סוד- לחמ
רה וסי!ן רב ערע 1900-1100 מ1נד
חםדדם. 'מא. •צ1א. אעדת 1פ!חית.
ה0לצ1ח 03-470319 (12713)

לחנלה ללח אלם םונ-לה + •חו
בםעבד תםדדס + ספרדח/פ1לםע-
�? םלאר. * '1ו0 03-476225. זית 0שו1
(119X1 03091942

� נלנחים נה-א רחשה נחר- לםשח
דה םננסה לניהול 0שרד 4 הדפסה
0ענוה נםעבו תםרדם ופעת בכתב
•ד בצירוף קווות חיים. ויסיון וסופון
תיא (04971 ותר 14501.

םזדוה אעדח םשלה באתשט"ן ד-
01 שוס 03-56201140 033191

� וווו והפק1ח ופוסוס ומ- וםשח
שיח: 0 שדוד. ואשיח והופסה. ה1-
�ש וסתשב) 2) פקיוה קברה 01- הח

וכדה פוסים נ0ופ1ן 01-5111442
(13709) 

�ח חסדדם. וצו שפת סודרה וםעבו
א0 א|1רת 052-951064 052042379

(21511) 

10דלה שלצח לעמדה מודעו אמ-
רח 0שלה 1הלפ0ה נבתנ רעץ-וד 7
ובעח"ם 239391)

מחשבים
" 

1031111
םנהל הנמה ח*>V*x/V*4$ - 00 לח-
�קיחםיס• בל •םמססח שאים טודם 

(21917) 02-78095•

לחברה בתחום
ה�ו]160 יץ9ו1�1

וחש:
̂טש 1$/\ו

ו\ו0וו\0טקק\/
?[1001 1̂^^

€6ח6ח6ק>ט $ז63ץ 8
V^5 315חז6זחו
9ח1וחוח3ז09זק 0
6X^116006 35€נ03131

- םקום עבודה: 'חשלים
- התפקיד כרוך םםישת

לחת
- תנאים סצנינים לםתאיםים

 ̂
'ש לפגות ל:

ת.ד. 1763, ירושלים,
91002

(22151)

לחש סחמח עם ונדון על פ• סי. לל-
אץ| 0לפ1| 052-27759 220611)

הברח המחשב נחמות
"שנמ' לנםוס 1-2-3

שפח חכנוח̂ 
חקשורח מחשבים

קווס• השחומיוח בסוכן הםכחווו•
ניהיס והווסאים אולבוסיםח

חו-אבינ 01025111-2
(21510)

רחנלח םחשדם איש סדחח לסעל-
נ1ח 9£ םחוחנמח נעו וסיון הנ

(1111 03-701903 שמרק/סיכה 01

�תן קובול י** וסיון שוה לפ- תוכו
חות קוספיודק 719773 03 (0015?)

ת1כלחו• קובול לםחשב 36-א 16
ם1יק עויפות ובעד ק1לס ויחוח
מערמת עדיפות ובעד וסיון מכח

(?4413) 0)-571?504

לחברת תומה רחשים םתמתיס ו0-
חשד £? י.' (I ו 0לפ1| 01-5174721

(25121) 

רחשים סובלם עצםא"ם להפצח
חומוח באקורם עש-ק. •רושרם ח•

פה והצפון 01-5174771 (25997)

םחכוח .> ו-:מ ? וסי1ן ח ו 7111.
חולון (27224)

הכוח• וגד1ן ב- לחש שמחן נדר
̂יי) 008 5^. חד 1104 >| 401
ר< עמר 0שדה 550 (15711)

אוש• שכנה 1-01] בחשם הסרפודה.
�ם פרסונל- רחברד. 0חקר0ח. קידום
[יד 01-5440929 (27171)

מח0̂נ
שור מחסוא• צעיר 1בקיא כםוצוים^

0)-54420x ואיוסטוציה וחין
(2X53) 

לחבור. רמא חכ7י0 רדבב 0חס(א•
�ון ו סופון •וצא צבא 4 וש

(24790) 03-542313•

ררזש סחסנא• ושף חרק• ודחף ור-
בל 3422084 (0 (23715]

לפתח-חקוה מחסוא• וחברח ש-ווק
< וסק עםלקותות 03-911172

(176X1 

םחסוא• וםשוה חוקית. אפשר פוס-
(720511 03-25x70 וו נשיו. חיא"

וחש םחסוא' עם וסמן נטקםסיו *
'וע נםהשנ + ושיון והיוה. צבי
(6407) 01-5161116

!דעה. וששח �תזת ר0ו1ן םפואו. חו
המקו 03040014 (23627)

וםסעדה בחו-אדב וחש1ח םוצדוח
(2X56) 01-5410731 *70 .01 מיסית'

�ח םרצרס/1ת. �ם• ים- נפ וססעוח 
אתר צנא 03-9241610/3 1*2440)

�א םרצדח םווסה וואה רםסעדה נח
ד01 !לוה *03-24439 (27691)

ואורם ש0תות 0פ1או. שהל אריע ם
ם(01ה 03-9645220 277501)

רהאוך םוצרם/1ת סקצוע"ם בונה.

וםווווח !אריע ם 03-5370415.
(27919) 01-1720111

לםלןן
שריה פלאדה

תל-אביב
901)51(^8

שעות הענ1וה 00 2100-15 וצי
נווו/ת חושו (םשוובח או םשק
דחו לחש וסי1ן ק1רם נםחן 5 מנדם
נעבוחת םחלקת סשק דת לקדעח

ואזן 01-299555 לס^אלם
(20*111

�ה 21 חל-אדב לח- � נן-יהח רהםתו
�ס/נח שיפות ומקו 1וערנ אחרא
םוצרס/וח * וסו! 210771) םשסוח.

םוצר1ח. םבשחח ועובד םסנח. ום-
םעוה הושה נחו אדב 01021061

(222051 

� נרםח-אנינ וחשה וקפה •בחיו
םוצרה .- !סזן 01027965 66981)

וםסעדה בחיא עובד וקי1ן חחצים
� דבר ד- וםשםווח רפעח רוורנו
וועף וגובה 270151)

�ס וםוצרם ועמ- טבחים עחר סנח
וה בםסעוה 010412266 ?0107171

(929*) 

סוצרס17ח םוישיס/וח. םבחים/וח
וםחקן החוקה נוםח-ון ונבח-ים

(11024) 051-7)0)4

והושה םרצרח מנסה חרוה נחוח
נ1י0י| 71 חיא 01071616 (6659?)

סנח הניהוו ואחזקה םסעוה נצווה
�ם �ח 309(01-11. םהצהו עצסא

(25112) 

� םחן וחש שנו קנוה דוה. מסיוע
(27533 �ן 27 ( '!וודאו. !חוח-מים

מביצים
ומסוגי מכירות

3165 

להפצח
מוצרים בחעש"ה

במוסכים ותחנות סיכה

רחש צע-ד ויום• נעו שש סמי.

'חוון ונעל וננ. 5321175 (0.
03-512264•

(24127)

וחשים סומים ועדחק פירסום חדוס
נאוץ. מופה 1אווו השוק(201א-06
נעונ 051-59171 (11115)

�ם ? וננ והפצה 0שק- וחשים םומ
V ש0ש 01-741176 (21715)

�חח לחנוח חקשולח. ס1מים/וח סנ
נחתום ציוד חקשווח 01-491745

(2X69) 

�ס/וח הודמות שיווקיח םלחקח ווציו
נדבר שנו (ביד 01-9660660

(21964) 

שנן וחוסו? לקו• וסין ? הםרצות
וציו' וחחץ 01-9605711 (24241)

שבו וח1אים םצו"וים וםפיץ נחשם
(24166) 0)0x791 אכזר וכנ

איש םדווח וםפערם. חלו? + ושי-

�א (74992' ין ח ו 3267 ח

םוכויס - סונווח םנח-יס רציו"ם.
והפצח חוסר-וקו 01-5059971

(231051 

וםשרד חווך ודור ננפו-סבא מק/ח
05212x1 וםרץ/ח י רנב ? 01זן

125901) 

�רה �ן בםב לקוווישויה בעלח םווס
לכח' קפה וסיוטלקטיס. סומים >
ללל ללל לאלץ 5<01-92190 (127171

� סולוים/וח שנסים ועיחון •איודקס
�ס - ש0שן 01797177 65• * אחח

(15291) 

וציו? םנירוח סונים ? !סיון מנח
ועדמח רוזמט• נזדשח). חנאים סצ1-
"לס 01-5171267 (42*20)

נעל/ח ויסיק אסץ/ה ? לנב לסדחח
אולסינזח ננל לחד האלץ רםח-

01 ס/החואיםםצרזיס 175977 א
(215 11) 

לחברח ארד שמרוח א1ד1 שבן הד-
לוח מיוסי והפצה שצד םנוקש
נחווזח ושיון !הוו. ? הםרצוח

1215711 0)5610641

לירחון חקלאי
דרושים אנש1 מכירות

לעבודה באזור
הםרכז והצפון

בער השניד. תינזוית נער •סוח רצוו
057 15211 0� קשדס תחצמ! ונ0רצ

(1161)1

לחברה מקבוצת
כלל רחשים:

אנשי מכיחת
משלים!!!

משטרת בסיס + עםלזת

למישרה מלאה
ניסיון בםכ'חח שסח נ שרם לפח1ח.

רכב 'חרון

03-7522996
1207X1

לעבודת סבירה םלפננית
רחש/ה

בי1ל/ת נסי1ן
ברכש מ1דשת

לפווח סיום א 5111744 01
וודח/אדנה

(22x11

�ש'1ז םדחח ? רכב רסשרד רחש א
(12964) 0) 2X25• 01-51X176 וך� תי

�ם �'1ת והפצת ששו �10ת סוכו*ס וחש
01 ס 622761 וכר הםקפור

(15297) 0) 21)342
? מוןח ו�וזזוך ררוח !רדשח וסר. אי
(1611•) 01 שח !מדר. 41*115

�א• אוש' םניווח נעו? רננ �ופ• ח י
וענווה קנועה וםשחוםח

(21061) 052-540072

סומים/1ח + וננ רשזוק מצר נוע-
ד נסיס? ?> אחחיס ?><7ו010 (1597)

החסון םקוסוה ררוכשי/וח םודעוח.
חוש םפוחח לסכיחח 03-5101905

(?3220) 

איש/ח םכיחחוו וסוץ/ח + וכב
רםשרה מואר 03-3460515
(15661 01-5461X5

וחשים םשחקים עצמאים וחלוקה
מצר סאפה םזחדם שו םאפ"ח
אלוסוח חולון נעים 01-5590055.
03-5569761 דת? (2*72)

וחווה לשיווק חוסר וקו• לחש ש-
ק עם ולב 01-5460192 01-5461590

(71261 

לחשים םפיציס/וח ומצל וזנח• וס-
ל1קש 2695>010 אחר 00 17 92541)

שק עצםא? + לננ לםדלח סרזי1-
(206)7) 0)-92455X 1י0 נלל לאלץ

םחו1ך/ח םווסה להלוויח עםלוח נבו-
הוה נסלף החלש של לשח 'איוסל
� ננפל-סנא. הנחח האיוול סיסי
הנלחיח 032-911191 234071)

�ח. לחש/ה ס1ק/ח לסוח-- לםפעל נפ
רים לוסיעה עס והו ולנב הםפעל.
(2)5011 01-92X194

וס1נו1ח חמך נשימן-ון אשח םדחח
שוצח ר1ס עמהה ספ1צו או חוק•
(21129) 01-5444126

מא ולסר םקצ1ע - ד10חו ו באולה
(14X101-7320251 0) 472/56 אשיח

�לש 10001 חלל נםעלנח ללצ
�נ. צניקה פ רסוקווו אוה
(1X9) 01 7316120

וםפעל סזון נאחל הםומ ללושה
סקוםח םניווח שוסו, נעל/ה לבב.
בכחנ זי ה ו 21x5 הל-אדנ 231121)

לחנלח-ינוא דוםיח. איש םניחח
צעיל ווםלץ + לנב. לקע סמי ?חלון.
(25373 1 03-313107

סקרםח םדחח + לחזן לעמדה עם
וועד עובדם03-211937 (26406)

רחנרה ישראלית - אםדקאיח.
דרוש/ה איש/ח םנירוח וונחח א1(-
וח ששוםח ועמדה נויו-יורק

5י06-520624 (21905)

וחנרה שמוה ננד-ניח וםחחח.

סקדםי/וח םדחח בכו חוק• הארץ.
וסינן בשחק רועד שבדים !םפעדם

(25444) 0)091974

רחשים סומיס/וח לציו"ם/וח וםש-
�ביח פל1סי. לל חתך םבוסס 
(25649) 03 299380

וחכהה ויוםיח. םש1וק םווסה ללש-
עות חוח שיווק + חוש םנו. לקבי

(27171) 03-5374349

ושים לשיווק מצלי קוסםם קו ננו
שחן 212621) הארץ חל 2631

�צ נשף איש סלילזח לאחל לאשל
(193031 030x319 הס1ון הקפוא

סולוי0/וח 1םלצים/וח למצד •נוא
חדשים חוחים(בוהים *03-14003

(2)3391 

סולן חלק• לםפעל וחיק ריצול הלב-
שה וונלוח נחל-אמב בעמלה

(213171 0) 79X79 0(0 לערבX 1 34

רמקד שלד לחשים ל"רס/1ח סד-
רוח נאוור רעעה נפר-סנא. הוצרה.
הוד-השחן והסדבה 052010107 אי-
רח 92541)

רשקל שלד רחש מהר סדחח
בעל 1סזן !השכלה נםזהל עסק-ס
052-910402 א-רח (10149)

ר אוש' םדחח םאוול דסוקל-שו
�ק והשכלה השחן עדסה לנער וס
אקוםא-ח. וכנ ח1נה 052010102 א--
דה (11012)
שק 1איש שווק וצו עם וטיק. ופיח-
1ורס נעים 'נוא ושעק צרד !דפיקה.

� 1שרטוט 14000 01011514 םשח
(151X1 

רארחדן* רחש איש םדחח חעדם
!םוסחח 711522-1-4-(0 178101)

�ח ללצז-ם כשזוק •שד לםו- 6000 ש
(2055)1 01-96X76 צל 0מקש 1

לאלח לחש שהל סלף לחכהה אל-
צח ושווח' נח אום ועמוה לעוח
אחוו ? וסזן כנח אום ובםניחח

ח ו 11661 חו-אדכ 115001)

דחחך שוי וחש/ה איש/ח םכיחח
057x1160 םקצ1עי/ח לשוח ואיון

(194651 

רחברח שיהק וחשוח שמוח סכיוה,
וחרמי שיווק בכו הארץ ומצד -ש-
� �שח סיים א ר רווחים וב1הים וםחא
(16011 01-444264

םזיסום 000? שיח רסיכן פרשם.
(150991 01-5111155 � פטיו ודום

רחש סוכן עצםא ? רכב ? עומזח
רשזוק חוסר• חשםו 052147571

(?1605) 050251)9

�ס + וכב םסחר' א1ש? םמחח םחס
רחברה ויואםיח בחחום המםכרם
הםזחדס רחעש-ה ווסוסבים. וםרמ.
רצפון ורדווס ענודה קמעה ירזו-
(222251 01 XI|;76 01X17095 חח

וא11ר1 סנסון הרצדה רחש/ה

ח * רוח רונר/ח אווו אש,ח םנ
רכב 9י*5?07?03 247411)

כה םוכדם סנוסיס נעוף סנשיר• כח
ח1אם 10בי0 4*01-57176 06051?)

לתשומת לב
המפרסמים
בלוח מעריב

לר הםשללס רהםש-ן ורפרסם
אח םודעוח-הס ראחר הפרסום
ם להחקשר הלאשון םחלקש
וטלפון 561-1111 01 ולל-קול)
ולםס1ר אח סועד• הפלםופ
הוצו-ס 1כן אח מספר הקוד כפ•

�עה שהודפס בעחון בסוף הסח
הוכוח ופרסום חוור הוה ווא
חשווס וחוקפד. עד 4 שמשח

םזם הפוסום הואשק
לקשוח רפרסוס חוור םחקנווח
לו יום על שעה 1100 ונעלל

וחו עד שעה 1100 ללכד שבח

הנהלת מעריב

".,
ננ, *ח̂ז

�ל ? וסיון. לשופר 950. םאזור םפם
�מל. והסדנה 071145*0 (71466)

רווק םחסה ושופו 950. וענווה
בשטחים (9?4((5-(0 בערב (:2111)

ללוש ספעיל לטרקטור. 950 נעו
וסיון 01לץ 5400641-4 01 (22159)

דרוש טפעיל סקציע' לסרקסיר ססזו
01501634) דרו סין םאוור שלון

1241111 

נ1דס!דנדם,
�טוח לפרס לספער ספווו ווער ום

0)-4)4x;2 סריפחח נפתח-חקוה
(22)X) 

�ולנוע� ננו• נוק דרוש וור לחרח 
םקצוע• נק-א נקדאח חנווח

(2)491) 0) 57091)7

וחש וול םקצ1עי 6 5?*5796-(0
(117211 

חוריה נאחר החעשיה נלעווה ו1ו
םקצ1ע? ימיסה (1*052010 נעמדה

(11 764) 

לער סקצ1ע ועוורם לרהיטים םםנ-
01 x22x1 חם(אחעהקל

(21021) 

פקיד/ה נווי/ח םחשנ-חונוח חש?
. נשמו. נוחת. הםוצ1ח 00*0-0! 15

�א 2926 ח שוחח חיים ו-ח ו 1
(25120) 

קווניח ענדח אונדח םווסה. •וע
� ויודםיל 01-7516172 251911) בםעבו

וסו-יעל םקמצח חלילאן ללושה
פקיוח קנוה/םונוויח וששח
5 ?סיס ושהה סיום וי. . 1700-1100
111029) 01-5119111

חםדולח חיו ו:>0. ענדח אחויח.
(150x1 01-211070 לםישוה קבועה

5 . � קטן פקילה 1100-0100-0 לםשח
�ם ח ל 51170 חל-אדב (15192) ?ם

ג"מ0
)<זו וחגמג1ת
רעטקס' ללושה חוםלח דח. םשהל.
�ה 10 לפווח סלאה. עבה םעל 170 םז
לאל 03-5375222 (16112)

חומוח בכועוח 12000-1600 סמרו
לאופ1ה. פצלס נששח הערנ. חיק•
דווםוים/זח. נםהיר 5 שקרם לציחס

לסרסם 01-295519 (16177)

�פרסםיו'-. דרושים יפים 'פוחו ו ל
נסומוח היחידה שחפרסם אוחך מ-
חל לעולם הקורעע. האומה. סחוזיה
וסרה ואע לא רק םנסיודם. אוו םק"-
סיס 01-5111116 149911)

ו1וס1י70וח םםר1ל םווסים/וח
�צ רםינל 0*01-2290 01-212691 אחר

(1540*1 

רואייחשבון
וחשמו 1<ז<
� וחא' חשמן. םנקדם. שוה וסזן לפ
(7x541 חו-אדנ חוח חל 22651

ומשלו ללח לחשים: ו מחן סללו
ש1ח"ם וסזן 2 םנקו קוחח ח"ם +
01זן לח ל 22116 חל-אדנ (•2111)

�ח. לצ"ן שנל ח ל ללוח םחםחה/לו
01x10) 20125 חל-אדנ

�ח מחוה סחסחו. לפ"ח בכחל וח
�ח � לח ל 12152חלה. עמל ח ז

(241001 

וזמו'? ."
וקווזםדקס. חפאים בנל האלץ
ונדקוח חז18ח חיים. 01-5611791.
(161911 01-)121<0/|

להשכלה חלל בםלפאה םפואלח
�צ 01-991445 נחלנו לאשל
(27)23) 03-9650672

נדה החפאים מעה-אשרם הלצרה,
להשנלה קרלקוח 052052221

(233951 

נונ הלצליה להשכלה. םלפאה
םסוווח + םופון. 032-541114.
(11137) 052-546010

נםלפאה נסלנו פחח-חקוה ווחוו
חלל !חצי פ1וי0 03-9330246 (9(165)

�ס לחשים חפאיס/וח. רשחל• נע
לדחי סיולים 349*03-371

(232111 03-5716)90

בבפל-סנא להשנלה חצי םופאל.
(11776) 032-957692

דמ*וד§11"ן
�ון. לעמלה עם •לדם. ס"עח + וס
�צ ננל-בלק. �ח אחה לם שרה חלק
01-9121491 לא נשלח (16200)

אחראית
סייעות שיניים

לסמן לנראוח השן
בחל-אדנ

לסחאיםה מבטחים חואים טובים
6(<;;נ 01

(2164•)

�ם בעל וסזן עעול והםל- טמאי עוו
צוח ח1בל.) סחסחה בעבזחח חהסזה

קטול 01-217101 111611) לפונה ח

0. וםופאח שז"ם בעלח חע לקוחות
וחנ. וונש פדווונס םוםהה (נעל
חעווה הסםכהו לפווח לויקסול
(1199 21 0) 28/40)

ס"עח וויפא שיו"ם + וסיון ו- 1
'סיס אחהיצ 01041021 115171)

בחוחן. ס"עח כעלח וסזן בלבו לא-
01-911(71 .0100X111 צ � חר

(1X74) 

!שיפוץ 'וויסים כעווח םודבים חיקון
של ציוו •שואד א' 0' א? שחח ם• ד
נכל האלץ מון. •הולל, הלו? 64 חר-א-
דל 01071186 159151)

נהולמוח. צזל קוםסלס סחצעה נ0-
חיל מוחל. מון. 'הולה החי 64 חל-א-
(16167 מל 6>010211 1

לחשה ס"עח םוםסנח 1ם11סה נא-ווה
אללןל. 01012921 119 '•010 (21676)

. � - השםח נח-אדם ננו רה-אום
עות קכועוח ווםויוה ללושוח סיי

(211911 03-227947 03-3230177

לםרפאח חסר לחש-ם לופא• שיו"ס.
�עוח 057-34471 1235501 |1ו1לח 01

בםלכו חללה םופאח עודם * ציוו.
1 חורם קיק 06-321933 720111)

ס"עח םחםה לוופא שז"ם נוםח-
ושח! •03-540712 03-5102196

(22423) 

ס"עח שוסה לסופאה נכפו-סנא.
טלפון 052-957697 נששח העלל

(107031 

�עח לםש- וםהפאח עוו"ם ננח-�ס. ס
לה םלאה 1(030961 (27011)

ראז1ל א1ל-יהולה. ס"עח םעסה לעמ-
�חי1נוו-. לה נםשלה םואה 
(9146) 0) ?62236

וםהפאח שיל' ס בהלצדה לחשים
לופאים/ות 3 ש!ית וסיון 052012217

(19501) 

�ם. חפא/ת לםלנז ללפואה השן נע
אווסולוםיה. פלטות - וסלעות

(?5559) 052-512*12

�ם ננה-ים וחשים וו- לםופאת שיו
פא שידם ותק 3 שלם עדפות למ1-
ד האלץ + פקיוח קנוה. סומלה
לפואיה מוסל. * אסיםטוטית מוםה

(25779) 01051XX

כחדלה להשכלה. חדר םצדיד נסופ-
ם דרדם אה פרסיח. לחפא שיו

(?71X1 06-121271

דוושה שיודח עמר אורטחזס םאזור
השוון. 1 'ם' ענווה נשנוע
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טורניר הנוער נפתח היום.
ישראל בעמדת המתנה
מאמן הנוער, שלמה שרף, ח1שש שאי בואם של החנונים

יקשו על בחוריו בהמשך, כי יפסידו 'ום מנוחה

מאת אלכס פרלסמן
�ניר ההורף הבינלאומי המסורתי ה- סוו
� צו לנבחרות נוער ונערים אירופיות בכדור
�2ו בצהריים, בשישה גל, ייפתח היום ב
מגרשים שונים ברחבי הארץ. על פתיחת
הטורניר מעיב החשש לאי השתתפותן של
הנבחרות הצעירות מרומניה במפעל (מסג-
רת נפרדת). אולם גם אם השתיים לא יגיעו
לבסוף, יטלו חלק בטורניר 21 נבחרות -

�14 מדינות. 12 נוער ד9 נערים - מ
כדורגלני נבחרת ישראל היו מאוכזבים
אתמול מכר שהם עלולים לחיות מושבתים
� היום בפתיחת המפעל. זאת, מכיוון שההגר
לה זימנה להם את רומניה. המאמן, שלמה
שרף, ציץ כי אם אמנם רומניה לא תגיע,
יהיה יתרון לארבע הנבחרות האחרות בבית
(שבדיה, הונגריה, יוון וליכטנשסיץו, משש
שכל אחת מהן תהנה מיום מנוחה במהלר
המפעל. מכל מקום, שרף יוכל לראות היום,

בנתניה, את כל יריבות הנוער הישראלי.
14:00� �12:00 יתמודדו שבדיה ויוון: ב ב
הונגריה וליכטנשטיין. משחקי בית ב'

. בטורניר הנוער היום: בריה"מ - איסלנד
(הפועל פית, 12); פורטוגל - קפריסין

�סבא, *1). (כפר (פית, 14): פולין - שווייץ
בנבחרת ישראל קיבלו אתמול באכזבה
את הידיעה שהקשר המצטיין יניב כחן
ממכבי חיפה לא שוחרר לטורניר, מיחידתו
הצבאית. יניב טילפן אמש למאמן שלמה
שרף, ואיחל לו בהצלחה. מי שנכנס לסגל
18 השחקנים בעקבות עזיבת יניב הינו
קשר מכבי פ"ת גיא יצחק. מהסגל שוחררו
�ישי מיבנה וניר שחקני ההגנה עמיחי בן

�אונו. באבו מקרית
� �1 אחה"צ, תתמודד ישראל באי מחר, ב
�אליעזר בחיפה, מול נכחדת צסדיון קרית

יוון.

מאת יונתן הללי
'שלזינגר הבריח לחויל כספים השייכים
להפועל חיפה, שנו לדו לתשלום שכר שחק-
נים והמאמן". שלזינגר נכשל בעסקיו והוא
שקוע בחובות כספיים כבדים." נושי הפועל
חיפה חוששים פן יברח שלזינגר מהארץ."
חובותיו של שלזינגר מגיעים לכםיליון
שקלים... הפועל חיפה הכניסה לקופתה
800 אלף שקלים והציאה רק 300 אלף.-' -
� אלו הן רק חלק מהאשמות חפורות במתו
של מאמן הפועל חיפה, יריב ורשיצקי, נגד
הבוס של הקבוצה, קובי שלזינגר. ורשיצקי
מפרס את האשמותיו כנגד שלזינגר בתצ-
היר בשבועה המצורף לתביעתו המשפטית,
שהוגשה לפני שלושה ימים לבית משפט

השלום בחיפה.
התביעה, שהוגשה נגר 'עמית הפועל
חיפה' ו'יעקב שלזינגר", מורכבת משתי
בקשות. האחת, עיכוב יציאתו מהארץ של
שלזינגר והשניה לכינוס נכסים בהפועל
חיפה. כמו כן תובע המאמן 52,500 שקלים.
שופט השלום מנחם נאמן נענה שלשום,
במעמד צד אחד, לבקשה לעכב את יציאתו
של שלזינגר מהארץ עד לדיון במעמר ש;י
� 31 בחודש זה. הבוקר הצדדים, שיישמע ב
ישמע בית המשפט, במעמד שני הצדדים,
את תביעתו של ורשיצקי למנות לקבוצה

כונס נכסים.
באמצעות פרקליטו, עויד יוסף ליבנה,
יטען המאמן: 'שלזינגר ערב אישית לכל
ההתחייבויות של הפועל חיפה כלפיו...
�25 באוקטובר תשלום שאמור היה לקבל ב
�4 נובמבר, שנה זו שולם בהמחאה דחויה ל
המחאה זו הוצגה בבנק וחזרה בציח נ.ל.מ."
ורשיצקי יטען עוד, כי גם את שכרו לחוד-
שים נובמבר ודצמבר עוד לא קיבל. 'למע-
שר, מאז חודש ספטמבר חדלה הפועל חיפה
למלא אחר התחייבויותיה." ובכף הפרה את
החוזה... הפרה גסה ויסודית'. עוד יטען
עו"ד ליבנה, כי שלזינגר נדרש למלא אחר
התחייבויותיו מספר פעמים, אולם השיב כי
אין ביכולתו לעשות כן. ורשיצקי טוען כי
יכל עסקיו של שלזינגר בכלל והפועל חי-
פה בפרט הינם במצב כלכלי קשה. שחקני
� הקבוצה לא קיבלו את שכרם והמחאות שנ
מסרו להם חזרו מהבנק מחמת חוסר כיסוי...
על הפועל חיפה רובצים עיקולים של 200
� אלף שקלים, אולם אלה חזרו כלעומת שנ

שלחו".
� בבקשתו לכינוס נכסים יטען היום ור
שיצקי כי חובות הפועל חיפה ושלזינגר
לנושים רבים מגיעים כרי מיליון שקלים

לפחות.
ורשיצקי יטען כי, הוא חושש ששלזינגר
יעזוב את הארץ לצמיתות, 'לאור העובדה
� כי נכשל בעסקיו והוא שקוע בחובות כספי
ים כבדים... אין לו כל רכוש בארץ... לער
�אנג'לס ארה"ב מת זה בידו רכוש רב כלוס
ומרבית עסקיו חינם בחויל... רעייתו של

שלזינגר ושני ילדיו הם אזרחי ארה"ב."'.
� �המשפס, יט בתצהיר נגדי שהוגש לבית
ען שלזינגר, באמצעות פרקליטו, עויד יו-
אל גולדברג, כי ורשיצקי הוא שהביא את
הקבוצה למצבה הכספי הנוכחי והכניס או-
� תה להוצאות של 300 אלף שקלים, כשהמ
ליץ על החתמת פלאמר וחזר מארהיב -
לשם נסע בשליחות מקצועית - בידיים רי-
קות. עוד יטען שלזינגר, כי ורשיצקי הע-
� דיף ללכת למסיבות עיתונאים בשעה שא
מור היה להיות עם קבוצתו, ובין היתר
קיבל בחודש אוקטובר מכתב התראה בגין
תיפקודו ומערכת יחסיו עם השחקנים. כמו

כן יטען שלזינגר, כי מחודש אוגוסט 88'
� במשך 15 החודשים האחרונים, נוסע ור
שיצקי במכונית של שלזינגר וער היום לא
שילם עליה. לטענת שלזינגר, במהלך השנ-
תיים האחרונות הוא הוציא על הקבוצה,

מכיסו, 764 אלף שקלים.
�המשפט ימ- 'לא יעלה על הדעת שבית
נה כונס נכסים בתביעה כספית, מאהר ואין
מדובר בוויכוח על רכוש אלא על חוב של
� 52,500 שקלים. מי שחייב כספים הוא ור
שיצקי לשלזינגר ולא להיפר', טען אתמול

עויר גולדברג.
בתגובה לטענה כי שלזינגר הבריח כס-
פים לחויל, אמר עויד גולדברג: 'לא רק
ששלזינגר לא הבריח כספים לחויל, הכל
הבל הבלים. שלזינגר הוציא כספים מהארץ
� לצורר הטורניר בוונצואלה, בו אמורה הי
תה הפועל חיפה ליטול חלק לפני כמה
חודשים, אבל כספים אלה הוחזרו ארצה עד
הגרוש האחרון. כאשר לשאר הטענות של
התובע, אמר עויר גולדברג, לא היו דברים

מעולם.
כמעט באותו עניין, הודיע אמש עויד
גולדברג, כי 'שלזינגר מוכן לעזוב את ני-
הול הפועל חיפה בכל רגע, וזאת בתנאי
שיבוא גורם רציני שיהיה מוכן ליטול על
עצמו את ניהול הקבוצה לעתיד, לרכות
ההתחייבויות ער לתום העונה. זו עמדתו

של שלזינגר".

•אין לי כסף ואין לי מה לאכולי,
קבל אמש כדורסלן הפועל חיפה רוברט
יוברס, לאחר שגם משכורתו האחרונה

לא שולמה עדיין.
יוברט הנזעם הגיע אתמול למשרדיו
של קובי שלזינגר, והתפרץ לעברו כש-
הוא תובע להמציא לו מיד את כרטיס
הטיסה לארה"ב. אחרי שהוסבר לו כי
רק 45 יום אחרי שלא ישולם שכרו יקד
שב הדבר להפרה יסודית 17ל חוזהו -
התפתח בץ השניים מכוח סוער, במהל-
כו נפלה תמונה מאחד הקירות והתרס-
קו?- הוזיכוח התפתח לדחיפות, אבל לא
לכלל מהלומות. למתת זאת, הזםץ
שלזינגר את המשטרד, זהתלונן נגד
יובדס על השגת גבול. מכרם הוזהר
שלא לחזור על מעשהו, ולא להגיע
למשרדו של שלזינגר אלא בתיאום

מראש.
'אני רמה לשחק כדורסל, אבל אני
יוויסל וזו גם תגה לחיות. אני חי מהט
פרנסתי. אשתי כהריון כרגע ומצבי
הכספי לא טוב. אני משחק כדורסל
בשביל המשפחה• עכשיו יש לנו חג וזה

יום עצוב לי. אני אוהב את הפועל חי-
פה, אבל לא אשאר כאן, כי אני צריך
להתפרנס. אני עושה את כל הסידורים
לעזוב. בכל פה שקשור לשאלה פה
יהיה באשר לכספים, אני רק יכול לומד
שפספל בענייני עויד' - אפר אמש
יוברט. על שאירע אפש סירב יוברט

להגיב.
יונתן הללי

� זעק יוברט והתפרץ � "אין לי מה לאבוד 
למשרדו של שלזינגר

פרסים בתחתית העמוד

ליריב ורשיצק' נגמרה הסבלנזח. לפני שלושה ימים הניש מאמן הפועל חיפה
תביעה לביח המשפט כננד יעקב שלזינגר ועמוחח הפועל חיפה. ורשיצק',

באמצעות ערד יוסף ליבנה, תובע 52,500 שקלים. ועוד כותב ורשיצק' בתצהיר
שצירף לתביעה: "... שלזינגר הברית לתו"ל כספים השייכים להפועל תיפה, שנועדו

לתשלומ שכר שהקנימ והמאמן... שלזינגר נכשל בעסקיו והוא שקוע כתובות
כספ"ם כבדימ... תיבותיו מניעים לכםיליון שקלים... הפועל היפה הכניסה לקופתה
800 אלף שקלימ והציאה רק 300 אלף. לא בחר ר מה געשה ביתרת הכסף."" ?

שלזינגר, בתצהיר נגדי, טוען כ' דווקא המאמן הוא שגרס להפסד של 300 אלף
(לשלזיננר) שקלימ בהתלטות מקצועיות שגויות, כי הוא נוסע במכונית השייכת לו
עליה טרם שילם וכי הוא הוציא על הקבוצה םכיסו 764 אלף שקלים. כספים אכן

הוצאו מהארץ, לצורך טורניר בוונצואלה, אך הותזח במלואם

ח�שיצקי נגד
וטר1ינגו�

יריב: המתנתי בסבלנות, אבל אי! למי להאמין יותר
�משפס: •המתנתי יריב ורשיצקי היה הראשון לפנות לבית
תקופה ארוכה בסבלנות ושום דבר לא עזר. כר גם נהגו כל שאר

נושי הקבוצה".
"אין למי להאמין יותר. אני מלא בסיפורים, וההתפוטטות
הצפויה אכן הגיע. רורי ווייס ראה שכסף הוא לא יראה, והיה
25� הראשון לברוח מהארץ. שחקנים אחרים נתנו ארכה עד ה
בחודש. מיד אחרי המועד, שהכל ראו כי לא שולם שכרם, הם

החליטו להשבית את הקבוצה", המשיר מאמן חיפה.
ובינתיים יושב גם רגיי קרוס על המזוודות. אחת הסיבות
שהוא לא המריא כבר אתמול בחזרה למולדת, היא שפשוט אין
ברשותו כסף לרכוש כרטיס טיסה. ורשיצקי: •כל הישראלים

כי יש להפועל חיפה קבוצה סובה. 11 7מזןשה הסינה שטנית'
לבית המשפטי.

ורשיצקי, בעצם הגשת התביעה בתחילת השבוע, למעשה
הודיע על הפסקת פעילותו. 'כמובן שבמתכונת חדשה אמשיר

לעבוד ולהצעיד את הקבוצה למקום בו היא ראויה להיותי.
דובר הפועל חיפה, יוסי גלפז, אישר אתמול כי גורם אנונימי
מתקשר למשרדיו של שלזינגר ומציע כספים להצלת הקבוצה.

יזה לא נראה יותר מדי רציני*.

רק נס יביא את
הרומנים ארצה

שני ספורטאי צמרת
שהצטרפו לצבא

הרומני, נהרגו במהומוח

מאת א. טבל,
רק נס יביא ארצה את נבחרות
הנוער מרומניה - גם הרומנים הד
דו בכד אתמול. בהתאחדות לכדור-
גל הגיעו לפסקגה הזאת, בעקבות
שיחת טלפון שקייפו אתפול עם
יויר ההתאחדות הרופגית, פירצה

פסקו.
בכל פקרה, ביקש פסקו לאפשר
לנבחרות שלו להגיע עוד היום, אר
ציין כי אץ הוא מאפץ שהדבר םע�
שי. הבוקר תתקיים שיחה נוספת,

בה יחתר העניץ סופית.
בשיחה עמו, היו ליו"ר הרומני
גם בשורות לא נעיפות. פתברר כי
שניים םבכירי שחקני נבחרת הרוג-
בי הרוםנית, הקפטן ראדו טורבק
ופלוריקה מוראריו, נהרגו בידי אנ-
שיו של צ'אושסקו, כשעורו לאנשי
הצבא כפלחפה העקובה פרם נגר
� אנשי הסקוריטטה. בהתאחדות הס
פורט הרומנית קיימת הוראת קבע,
המאלצת את כל הספורטאים לשוב
� ליחידותיהם הצבאיות במצב חי
רום, וכר אכן קרה בשבוע האחרון.
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מאת עפר שלח
�הצהריים, למרות כל הצרות, נשמע יעקב שלזינגר במצב רוח קרבי. "הכל אתמול אחר
עניין עקרוני ביני ובין פרכז הפועלי, הוא אופר. •אני לא יכול להיות הטמבל שיוציא
כסף מכיסו וימצצו ממנו הכל, בזםן שלאחרים רק נותנים. אני מקווה שייכנס השכל

במרכז הפועל והם יתנו מה שצרי!�, ואני כבר אדאג לשארי.
- כמה הוצאת מולכים?

"עד עכשיו 764 אלף שיח. אני לא מכיר מישהו אחר שהיה מוציא סכומים כאלה על
חבורה של כושים שירדו מהעצים. אלמלא אני היתה הפועל חיפה מתפרקת כבר לפני

שנתיים. אבל אם מרכז הפועל יעמוד בהתחייבויותיו, הכל יהיה בסדרי.
- ואיך עומדים הדבריט עכשיו?

'יש הרבה עשן מסביב. הצעתי למבקר ההסתדרות לבוא ולבדוק את כל הספרים של
הפועל חיפה, הכל גלוי ועל השולחן, ובתמורה יפתח מרכז הפועל את הספרים שלו וכולם

יראו כפה כסף נתנו ולפי. יש לי הםכפה טלפונית שלו לעניין, ואני מקווה שיעמוד בהי.
- מול ההשמעה של העניין על עסקיך הסרטיים?

יהיו הרבה פרסומים שליליים ומגפתיים בעיתונות, שנעשו בזדון וכרי להזיק, אכל
אתגבר עליהם".

- אתה מצטער עכשיו על כל המעורבות שלד בכדורסל?
�ם שאני עושה, אכל החלטתי לשים לכמה דברים 'אני אף פעם לא מצטער על דבר
סוף. ישנם דברים חמורים במרכז הפועל שעוד אחשוף. עברתי דברים קשים מאלה ואעבור

גם את זהי.

"אני לא יכול להיות הטמבל שיוציא כסף
מהכיס וימצצו ממנו הכד



שניאור מאוכזב
מאת אלכם פרלסמן

פאםן נבחרת ישראל בכדורגל, יצחק
שניאור, הביע אתמול אכזבה פכר שהשחק-
נים שנחשבו למובילים בסגל הלאומי בת-
קופת הפעילות שלו במשחקי קדם גביע
חעולם י רחוקים עתה משיאם. ''יכול
להיות שאז הס היו במתח חיובי לקראת
המשחק נגד קולומביה, ורצו להוכיח את
עצמם. לכן הם הציגו כושר משחק טוב. אני
עוקב אחריהם במשחקי הליגה חאחרונים,
וציפיתי שהם יהיו הרבה יותר טובים" - כר

שניאור.
לאחר סיום האימון השבועי של הנבחרת
הלאומית, נדרש שניאור לניתוח הליגה
הלאומית בתום הסיבוב הראשון. •למרות
שאחדים מבין הכדורגלנים הזרים שהצטר-
פו לקבוצות מציגים יכולת נאה, רמת הכ-
דורגל בארץ לא עלתה. ראיתי השבת את
משחק חצמרת בין מכבי חיפה ומכבי נת-

ניה, ולא התרשמתי",
הוא ציין את יכולתו המצויינת במשחק
זה של שוער נתניה יעקב בלדב רהוא איננו
�כר שיגר עקיצה מועמד לנבחרת"...). ואחר
לכל אלה שביקרו אותו ואת שותפו לצוות
הפאמניס, יעקב גרונדמן, על כף שהם לא
שיתפו מול קולומביה את חלוץ פכבי חיפה,
עופר מזרחי. "מזרחי עור לא כוכב כזה
גדול, למרות שגם השבת הוא דיה הכי סוב.
כיום, אנחנו יכולים לוותר על כל שחקן
� בסגל, כי אין לנו שחקן כמו מרארונה באר

מטינה".
שניאור הבהיר, כי כל הכדורגלנים
שזוסנו לסגל בעת האחרונה הינם כאלה
שאפשר לבנות עליהם לקראת פשחקי קדם
גביע העולם בשנת 1993, הן פבחינת גילם

� הצעיר יחסית והן בהקשר ליכולתם ולפו
סנציאל הטמון בהם. אורי מלמיליאן, לעו-
מת זאת, לא יהיה אז בתמונה, אולם הוא
� יקיים בחורש מאי השנה את משחקו הכין
�60. "נפגשנו היום עם אורי וסיכמנו ארצי ה

אתו שהוא יודיע לנו באיזה משחק הוא מ-
צה להשתתף. 6 שבועות לפני משחק זה

נזמן אותו להתאמן עם הנבחרת".
באימון אתמול השתתף חלוץ גנט הבל-

גית, ניר לוין.

הפורטוגזים הגיעו; פינטו נשאר בבית
I נבחרת פורטוגל, אלופת העולם לנוער, הגיעה אמש בלי כוכבה המדובר, ג'ואו פינטו ¤ אתלטיקו מדריד,

_ ן ששילמה עבורו 2.5 מיליון דולר, סירבה לשחררה -ר̂>

מאת אביעד פוהורילס
נבחרות הנוער והנערים של פורטוגל
�על מפאריס. הגיעו אמש בטיסת אל
נבחרת הנוער הפורטוגזית זכתה באלי-
פות העולם האחרונה לנוער, שנערכה
לפני שנתיים בסעודיה. כוכב הנבחרת
ג'ואו פעמו לא הגיע משום שקבוצתו,
אתלטיקו מדריד, שרכשה אותו ב-2.5
מיליון דולר, מוכנה לשחרר אותו רק
למשחקים רשמיים של הנבחרת. מאמן
פורטוגל, קרלוס מנואל קיינוס מסר, כי

פינסו פצוע ולא היה משחק בכל מקרה.
גם ללא שחקנה של אתלטיקו יש
לפורטוגל נבחרת מעולה. בשורותיה
ממחק שחקן נוסף חנקרא ג'ואו פינטו,
מספר 18, מםפורטינג ליסבון ונלסון
17, מבנפיקה, שחקן שחום עור ז'יל ,
שהיה מלף השערים באליפות אירופה
עד גיל 16 בכובשו 10 שערים. מהנבח-
רת שזכתה בתואר העולמי נותר רק

גביע סלפטר - לנערי
השעל ת''א

�אכיב זכתה אתמול בגביע לזכרו קבוצת הנערים של הפועל תל
של אלי סלפטר ז"ל, שנפל במלחמת שלום הגליל. נערי הפועל
�11 מט- ת"א ניצחו את נערי ביתיר ת"א 1-4 בבעיטות עונשין מ
רים. בסיום המשחק נרשם שיוויון 2-2. בסיום המשחק העניקו

הוריו של אלי ז"ל את הגביע לקפטן הפועל ת"א, שרון כהן.
אבי םלר

הפועל פ"ת תחתים את
בראנוסקאס

� קבוצת הפועל פית החליטה לרכוש את השחקן הליטאי, סטא
סיס בראנוסקאס, לאחר שראשי הקבוצה הביעו שביעות רצון רבה
מיכולתו. אתמול שותף השחקן בנצחון פ"ת על טירת הכרמל 0-7
וכבש שלושה שערים. בפ"ת פחכים לאישור פההתאחדות הרוסית,
שחייב להגיע עד ליום ד' הבא, מועד האחרון להעברות. בקבוצה
יש משבר כספי חמור, ולקבוצה חובות עבר של למעלה מחצי
מיליון שקל. אביעד סוהורילס

בוטלו העיקולים על
הכנסות הפועל ת"א

מאת אייל לוי
אתמול בבוקר ירד נטל כבד מקבוצת הפועל ת"א. בעקבות
�הדין לעבודה בירושלים, בוטלו העיקולים על �דין של בית פסק
הכנסות הקבוצה וכן הוסר איום כונס הנכסים שיכול היה ליטול
�הרין לעבודה קיבל את ערעורה של הפו- את כרטיסי השחקן. בית
על ת"א וביטל את פסקי הדין הנוגעים לחובה של האגודה למאפני

האתלטיקה שפינקה ואפרימי.
�הדין הרכב של חמישה שופטים החליט להחזיר את התיק לבית
לעבודה בת"א ונתן ארכה לקבוצה לגבש כתב הגנה. עוד נקבע
בפסק הדין, כי הפועל ת"א צריכה לשלם בתור 10 ימים לשני
5 ש"ח הוצאות משפט. בקבוצה מיהרו המאמנים סכום של 000,

לשלם את הסכום הזה עוד אתמול.
הסכום, שכבר עוקל ע"י עורר�הדין אהרון לירז, המייצג את
מאמני האתלטיקה, ישאר לפי שעה בידיהם של שפינקה ואפרימי,

עד לדיון בבית הדין לעבודה בת"א.

!וזניה דורשת 30 אלף
ש"ח עבור דוני לוי

בני"יהודה: זה מוגזם
מאת אלי קמיר

' �יהודה 30 אלף ש"ח. זה הסכום שאותו דורשת פכבי נתניה מבני
עבור השאלתו של שחקנה רוני לוי ער לסיום העונה. השיחה בין
ראשי שני המועדונים התקיימה אתמול, אר בםהלכה לא נקבע

דבר.
גד סולמי וגיורא שפיגל לא מסתירים את רצונם לרכוש את
לוי. יחד עם זאת ידעו להבהיר, כי הסכום שבו נקבה נתניה מוגזם
וחסר סיכוי, בהתחשב בעובדה שמדובר על תקופה של 5 חורשים
בלבד. כעת מתכוונים בבני�יהודה לערב את מרכז מכבי, שילחץ
את נתניה ולמעשה יסדיר את העיסקה תור קיזוז פנימי מתקציבי

הקבוצות.
ואם בענייני כסף עסקינן, הרי שגם אתמול לא קיבלו שחקני
נתניה את משכורותיהם. כזכור, ממתינים השחקנים לשכר של
חודשיים וחצי. למעשה, מבטיחה ההנהלה זה כשבועיים כי תור

ימים ספורים ימצא הפתרון.
ההודעה על דחיה נוספת בתשלום התקבלה, כצפוי, ברוגז רב
ע"י השחקנים. בין היתר שקלו הללו אפשרות לא להופיע למשחק
הידידות שנקבע להם היום בנצרת. שלא כהרגלו, התערב הפעם

המאמן שייע פייגנבוים וביקש מהשחקנים להופיע למשחק.
אחת ההצעות של השחקנים היתה כי ינתנו להם צ'קים דחויים
ליום חמישי, היום שבו לפי הבטחת ההנהלה יגיע הכסף לבנק.
ראובן פריזנר דחה תביעה זו בנימוק, שהוא לא מסוגל לדעת עתה

לאיזה בנק בדיוק תוזרם ההקצבה המובטחת ממרכז מכבי.

שיינר: נימדד סוכך עלי
מכבי יבנה מהליגה הארצית הוזמנה לדין משמעתי, בעקבות
דו"ח השופט יעקב שיינר, שניהל השבת את משחקה עם הפועל

ת"א. שיינר מאשים את אוהדי יבנה בהתנהגות בלתי ספורטיבית.
בדו"ח שהגיש כותב השופט: 'ברדתי מהמגרש במחצית הראשו-
נה לעבר חדרי ההלבשה נזרקו חפצים משער 7 שבו ישבו אנשי
�82, בעת הרחקת ואוהדי מכבי יבנה ובנוסף לכר ירקו עלי. בדקה ה
שוער יבנה נזרקו משער 7 פעם נוספת חפצים לתור שדה המשחק
ומספר חברי הנהלת מכבי יבנה פרצו לשדה המשחק. הרחקתי את
חבר ההנהלה מימון בן אבו, שפנה אלי במלים בוטות, למרות שלא
היה רשום בטופס המשחק. בסיום המשהק נאלצתי לרדת מהמגרש
בחסות המשטרה ושחקן יבנה שוקו נומדר סוכר עלי בגופו לאחר
שנזרקו עלי אבנים ותפוזים. אני לא נפגעתי אר שוטר שעמד לידי

נפגע מאבן בידו שזבה דם".
הדיון בעניינה של מכבי יבנה ייערר הערב. א. טבק

גחסנון םפחד לשפוט
מאת אייל לוי

� את השבת האחרונה ירצה השו
פט יוסף גרוםמן לשכוח. במהלר
משחק בליגה ג' הוכה השופט מכות
�ידי שוער מכבי ערבה, נמרצות על
מוסטפה אסלי. גתסמן בלע את
לשונו, איבד את ההכרה ואינו זוכר

דבר מאותו רגע.
בימים אלה נה גרוסמן בביתו.
קופץ מדי פעם למשרד השמאות
שבבעלותו, אף עדיין עובר בדיקות
בשל החשש כי בנוסף לפגיעה בל-
� סת, הוא סובל פזעזוע פוח ומסגי
עה בחוש שיווי המשקל. רופאו אסר

עליו לשפוט וגם גרוסמן לא בטוח אם יחזור לשפוט. "כבר עברתי
זמנים קשים יותר", הוא אומר. 'עד האירוע לא היה שום דבר חריג
� במשחק. עוד משחק בליגה גי. אני חושב שאני מסוגל לשפוט 

אבל פסיכולוגית אני מפחדי.

ר"ג בוחנת את אלטיט
מגן הנבחרת האולימפית, צחי אלטיט, החל להתאמן שלשום
�שבע בהפועל ר'ג. אלטיט הושאל בתחילת העונה מהפועל באר
להפועל ראשל"צ - אר עם חילופי המאמנים שנערכו בדישון הוא
נאלץ לחפש לעצמו קבוצה. הוא ייבחן בר"ג עד סוף השבוע ואז
יוחלט אם לצרפו לקבוצה. אייל יצחקי

נבחרח נריודם:
ביקוד הסיפוח 011

סיכוי למדליה
הסיטודית

מאת אלכס פרלסמן
נבחרת הנוער של ברית•
המועצות בכדורגל הגיעה
�9 בערב לארץ, כדי אמש ב
להשתתף בטורניר חחורף
�ארצי המסורתי. הנערים הבין
מבריה"מ הם הנבחרת הסוב-
� ייטית הראשונה שנוחתת בי
שראל מאז המפגש הידוע בין
נבחרות הכדורגל של ישראל

.1956� ובריה"מ ב
� בריהימ הינה אחת הפיי
גוריטיות להיאבק על מדליה
בטורניר. עובדה זו ניתן
�פי הרקורד של להעריר על
הנבחרת; ולמרות ההצטנעות
של המאמן הראשי, כדורגלן
העבר של קבוצת גורקי ונ-
בחרת בריתיהמועצות, גנאדי
קוסטילוב. "אנחנו לא מספיק
מוכנים לטורניר, בגלל שב-
חודש האחרון לא חתאמנו

בכלל. עכשיו חורף אצלנו".
אולם סקירה של הישגי
הנבחרת, שהגיעה עם 16
כדורגלנים בלבד - 3 מהם
שחקני הרכב בקבוצות הליגה

� הסובייטית הראשונה - מו
כיחה כי היא תמקד בשבוע
הקרוב תשומת לב רבה מהב-
חינה הפקצועית. בטורניר
קדם אליפות אירופה, שבו
�המועצות עם נכללה ברית
הולנד, נורבגיה וקפריסין,
זכו הרוסים בבכורה - לאחר
� שהשיגו את מלוא 6 הנצחו
נות (הטורניר היה בשיטת
משחקי בית וחוץ). יתרה
מכר, כמעט כל השחקנים
שהגיעו לארץ משתייכים
לקבוצות הבוגרות במועדו-
נים שלהם, למרות שהם רק
בני 18. אחדים מהם נכללים

בהרכב, אחדים כמחליפים.
נבחרת בריה"מ הגיעה
לארץ דיר לארנקה וחבריה
התלוננו בפני חבר מזכירות

ההתאחדות לכדורגל, נתן ,
� סלובטיק, שקיבל אותם בנ
תב"ג, כי יד מסתורית פתחה
בדיד את התיקים שלהם וגנ-
בה חולצות וגרביים. הובטח
� לרוסים, כי ההתאחדות לכ
דורגל תדאג להם לציוד

חליפי.

טורניר החורף הבינלאומי *נבחרות טעו/נעוינו
השוער פרננדו חוזה באסארר, יליד מד

זמביק, המשחק בבנפיקה.
� על אליפות העולם, שנערכה בסעו
דיה, יש לפורטוגדם סיפור עם זווית יש--
ראלית. הנבחרת הפורטוגזית ומאמנה
ביקרו פעמים רבות בישראל וכשראו
הסעודים את דרכוניהם נושאי החותמת
הישראלית, ביקשו מהם להחליף את

הדרכונים. והס החליפו.
המאמן קרלוס מקווה שגבחרתו תזכה
במקום הראשון, אם כי הוא מודה, שאינו
מכיר את הנבחרות האחרות. "יש לנו
� כאן המון חברים, וזה יהיה בשבילנו מב
חן מצויץ לקראת אליפות אירופה. נשת-
דל לבחון שיטות ממחק שונות, ולשחק

כדורגל חיובי".

ישחקו הנערים?
אילן כהן, שחקן בית"ר ירושלים, הוא השהקן שגו-
פה מסגל נבחרת הנערים לקראת פתיחת טורניר הנו-
ער היום. באי ידיעה אם הנבחרת הרומנית תגיע,
קיימה אתמול הנבחרת אימון מסכם לקראת המשחק
שהיה אמור להיעדר היום מול הרומנים. בגלל אי
הגעתה של הנבחרת הרומנית לפתיחת הטורניר -
תקיים הנבחרת אימון קל, ובצהרים תצא לראות את

אחד המשחקים.
למאמן הנבחרת, אמנון רז, מצפה יום עמוס כשי-
� לד לצפות במשחקי יריבותיה של ישראל. בלוד: בל
גיה - שבדיה; ומשם לאיצטדיון 'ועטר' בר"ג: קפרי-
סין - יוון. אייל לוי

שלום אביט! חזר להבקיע
מאת חיים זלקאי

�שבע נעיר אתמול משחק הוקרה לזכרו של זלמן בבאר
כספי. המשחק הפגיש את ותיקי הקבוצה משנות השבעים
עם שחקני הקבוצה הנוכחית שניצחו בסיום 2-8. הוותיקים
�22. אליהו עופר הסתובב כסביבון החזיקו מעמד ער הדקה ה
בעיגול האמצע, רפי אליהו ומאיר ברד החליפו מסירות
כפולות ואברהם נומה חולל מהומות ברחבה. על הקווים

התרוצץ אמציה לבקוביץ' וחילק הוראות טקטיות.
�שבע מודל 89' הבקיעה 8 שערים, אבל את הצופים באר
� ריגשו שעריהם של אפרים צבי ושלום אביטן. אמציה לבקו

ביץ', שהכיר היטב את כספי, ספד לו במלים נרגשות.

מאמן שמשון ת"א, צבי רוזן, החליט להכניס את הקבוצה למש-
טר חירום. בכוונתו לערוף אימוני בוקר לכמה שחקנים (בנוסף
לאימונים הרגילים), וזאת כרי לשפר נקודות תורפה מקצועיות.
שמשון מוטרדת גם מריבוי הפצועים בשורותיה: אבינועם עובריה,
יפתח הלוי, און דהרי ויגאל הלל. הקשר עופר יהודאי, שחזר לשמ-
שון לאחר שנתיים בצפרירים חולון, ולמעשה היה אחד משלושת
שחקני הרכש של שמשון, ייצא היום לארה"ב כדי לנסות ולהשת-

קע שם.

�14.30 בנצרת, בין •9 משחי, כדורגל חגיגי יתקיים היום ב
מכבי אחי נצרת מליגה א' צפון, שתחוזק בשחקנים מעוספיה,
טייבה ובני נצרת, לבין מכבי נתניה, מהליגה הלאומית. מטרת
המשחק: להעשיר את קופת הקבוצה הנצרתית. בנצרת מתכננים

לנתנייתים קבלת פנים כיד המלר.
אליאס חורי

לעזריקם מילצ'ן
ם"ם ירר הנהלת ההתאחדות
משתתפים בצעיר על מות אחיר

(מוקה) ז"ל מרדכי
ושולחים תנחומים למשפחה האבלה

ההתאחדות לכדורגל
ההנהלה והעובדים



ליברפול: 6 דקות יקרות;
ארסנל: 8 דקות אחוות

שער של איאן ראש, 6 דקות לפני סיום המשחק נגד שפילד וונםדיי באנפילד, העלה אמש את ליברפול למקום
הראשון ¤ שער של רודני וואלאס לרשתה של ארסנל, 8 דקות מן הסיום, סלל לליברפול את הדרך לפיםגה

,קבוצת תחתית, הגיעה שפילד וונסדיי
אתמול לאנפילד למשחקח מול ליברפול
בלי הרבה יומרות. לאחר המשחק התברר,
שרק שש דקות הפרידו בינה ובין נקודה
ליגה יקרה. יאן מולבי העלה את ליברפול
ליתרון 0-1 כבר אהרי שתי דקות, אבל

דליאן אטקינסון לא נתן לאדומים לרוץ וה-
שווה חמש דקות לאחר ההפסקה. שפילד
תקפה והגיעה להזדמנויות, אבל איאן ראש
�84 הוא לא נתן לנקודה לברוח. בדקה ה
כבש את שער הניצחון 1-2, שהעלה את

ליברפול למקום הראשון בטבלה.

ארסנל איבדה את המקום הראשון אחרי
ביקור בסאות'המפטון. רודני וולאס כבש
את שער הניצחון שמונה דקות מהסיום,
�טיסייה. השער לאחר בישול של מתיו לה
הובקע דווקא אחרי שהמחצית השניה הת-

נהלה בשליטתם של האורחים מלונדון.

הלחץ על אלכס פרגוסון, מנהלה של
מנצ'סטר יונייטד, רק יגדל לאחר ההפסד
�וילה 3-0. שלושת השערים אתמול לאססון
לזכות הוילה הובקעו תור 22 דקות, במהלר
המחצית השניה, ע"י איאן אולני, דייויד
פלאט וקוין גייג'. ההפסד של היונייטד
משלים שישה משהקי ליגה ללא ניצחון

לקבוצה.
סוטנהאם נתנה אתמול הצגה במחצית
� הראשונה של משחק הניצחון 1-3 על מילו
ול. כל שלושת השערים לטוטנהאם הובקעו
באותה מחצית. ועי סאמווייס פתח את
המסכת, סיים אותה גארי ליניקר בצמד בד-
�35. למילוול צימק טוני קסקרינו , ו קות 18

בדקה 71.
נוריץ' מהצמרת יצאה למפגש חוץ מול
מנצ'סטר סיטי מהתחתית וחזרה משם בידי-
ים ריקות לאחר הפסד 1-0. לסיטי היה זה
הניצחון הראשון תחת שרביטו של המנהל
האוורד קנדל. את שער הניצחון הביא הר-

כש קלייב אלן ארבע דקות מהסיום.
שער של סטיוארס מקול, זמן קצר לפני

ההפסקה, העניק לאברטון ניצחון חוץ שני
העונה 0-1. הפעם על קבוצתה הפצועה של

דרבי קאונטי.
צ'לסי משתתפת בזמן האחרון במשחקים
רבי שערים. אתמול: תיקו 2-2 בחוץ מול
קריסטל פאלאס. למזלה של צ'לסי, היה לה
בדקה האחרונה את המחליף גרהם לה סוקס
שהשווה את התוצאה כבעיטת עונשין מק-
צה הרחבה. צ'לסי גם פתחה את הבקעות
� בדקה הראשונה משער של קרי דיקסון, אי
אן רייט השווה את התוצאה. ג'ון פמברטון
.68� העלה את פאלאס ליתרון זמני בדקה ה

� מיק הארפורד, חלוץ לוטון, ביצע את
מול את הופעת הבכורה שלו העונה והספיק
�82 לריצ'רד קוק את שער לבשל בדקה ה

השיוויון לקבוצתו, במשחק התיקו 1-1 מול
נוטינגהאם. את השער לנוסינגהאם הבקיע

.35� סטיב הורג' ברקה ה
וימבלדון השיגה אתמול ניצחון בית
שני העונה. היא גברה על צ'רלטון 1-3.
קיית קורל קבע כבר בדקה השישית 0-1
מפנדל, לאחר שטרי גיבסון הוכשל ברחבה.
את שאר השערים לוימבלדון כבשו דטסי
� קרוזינסקי וג'ון גייל. לצ'רלטון צימק המח

ליף מיקי בנט, 10 דקות מהסיום.

מארק פאלקו העלה את ק.פ.ר. ליתרון
0-1 במשחק מול קובנטרי אחרי מסירה של
קני סנסום. אבל דייויד ספירי השווה בדקה

� 1-1 וחילק את הנקודות. �62 ל ה

דני פרי: כדורסל עס
מנטאליות של כדורגל

דני פרי, כדורסלן הרכש של מסאג'רו רומא,
הבין אחרי כמה חודשים ברומא כי מה שמעניין
את האיטלקים יותר מכל הוא הכדורגל. 'הכ-
דורגל שולט במדינה הזו באופן שכמוהו עדיין
לא ראיתי. זה כמו פוטבול ובייסבול ביחד. אנ-
שים מורידים את הזבל עם טרנזיסטור צמוד

לאוזן".
במשחקים הביתיים של קבוצתו, מסאג'רו
רומא, פתאום בלי סיבה, נשמעת תרועה של
הקהל. פרי מרים את עיניו ליציע רורואה את
אוחזי הטרנזיססורים קופצים: קבוצת הכדורגל

המקומית כבשה שער.
דני פרי אמר דברים אלו בראיון למגזין
'אקרון ביקון. על הכדורסל האיטלקי הוא או-
�נ.ב.א. זה דומה. מר: "אני מודה שזה לא כמו ה
רמת הכדורסל היא כמו בקולג'ים. חלק מהקבו-

צות משחקות כמו קבוצת קולג' טובה וחלק כמו קבוצת קולג' גרועה'.
פרי עדייין לא התרגל לשחק רק משחק אחר בשבוע. "זו מנטליות של כדורגל'
,אומר פרי, "אנחנו מגיעים למלון ביום המשחק ומתקיימת אסיפה שאורכת 90
רקות. המאמן מחלק תהילה הוראות באיטלקית. לאחר מכן הוא מתרגם אותן

לאנגלית".
הדברים האלה מזכירים קצת את הכדורסל הישראלי, אבל לדני פרי זה לא

משנה. העיקר שחשבון הבנק שלו תופח גם כשמדובר במשחק אחר בשבוע.

אס זה לא 1נ1ס
!קנס - אתה

מאת צבי ריפינסקי, לונדון
זוכרים את סוקרטס, כוכבה של נבח-
� 11 מ' רת ברזיל, בועט כדור עונשין מ
מן המקום במשחק גביע העולם מול צר-
פת - מחמיץ וגורס לנשירתה של נבחר-

תו הנפלאה מהמשר המשחקים?
מדוע נזכרנו בו עכשיו וכיצד קשור

הדיר לדשא האירופי?
ובכן, שיהת היום בכדורגל האנגלי
קשורה לדרר שבה מבצעים השחקנים

את הפנדלים שנפסקים לזכותם.
ברנרד מקנאלי - שחקן הקישור של
נבחרת צפון אירלנד ושל קבוצת ווסט
�ידי מוערונו � נקנס על ברומיץ' אלביון 
� 11 מטרים על שלא בעט את כדור ה
בעוצמה מספקת. העונש נפסק על�ידי
� �שחקן של אלבי בריאן טלבוט - המנהל
� (לשעבר יו"ר איגוד השחקנים המק ון

צועניים).
מקרה שהיה כר היה. במחזור שעבר
ארחה ווסט ברומיץ' למשחק ליגה את
סווינדון של אוסבלדו ארדילס והוענקו
� 11 מי. רק לה שלוש בעיטות עונשיו מ
כדור אחד מתור השלושה נוצל לכיבוש
שער. בריאן מקנאלי ניסה למקם את הכ-
דור באחת הפינות במקום לבעוט בעוצ-
�ירי מה לתור הרשת; כדורו נעצר על

שוער סווינדון.
התברר, ששחקני אלביון סיכמו לפני
כן, שכל הפנדלים שייפסקו לזכות הק-
בוצה יבוצעו בעוצמה מלאה, ומעשהו
של מקנאלי היה הפרת הוק ותנאי מוס-
� �26, שנרכש בקיץ מש כם. מקנאלי בן ה
� רוסברי בסכום של 385 אלף לישיט, דח
מיץ כבר פנדל במשחק קודם מול וולבס
ובעקבות החטאה זו החליט טלכוט לה-
ציג את החוק המפתיע. האפיזודה הזו רק
העמיקה את סלידתו של מקנאלי ממשח-
קי יום ראשון, דבר שהוא מתנגד לו

מטעמים דתיים.

בריאן טלבוט עצמו אמר לאחר שה-
מקרה היכה גלים: "הצגנו את ההוראה
הזו לפני מספר שבועות, החלטנו שהש-
חקנים חייבים לבעוט בכדור בעוצמה
במקום לנסות למקם את הכדור, והשחק-

נים הסכימו לקבל את החוק החדש".

? "'םל לפגוע באבא שלי
השהקן השני שהחמיץ פנדל במשחק
מול סווינדון היה הארבי, אבל הוא לא
ייענש מפני שבעט בכדור בהוזקה. לגבי
ההחטאה של הארבי הגיב בריאן טלבוט:
'הבעיטה של הארבי יכולה היתה לפגוע
באבא שלו, שישב ביציע, אבל לכל הפ-

חות הוא בעט טיל..."
ההחלטה להעניש את מקנאלי תגרום
לעימות חזיתי בין הבוס טאלבוט לבין
גורדון טיילור - הקולגה לשעבר של
טאלבוט באיגוד השחקנים, שנדהם כא-
שר שמע על הקנס: "אם השחקן ירצה
לערער כנגד הקנס, אנחנו נתמור בו",
אמר טיילור, והמשיר: "זה ממש מ;וחד,
עור מעט המנהלים ירצו להשתמש ברר
בוטים מתוכנתים במקום כשחקנים. זה

נשמע יותר כמו מדע בדיוני"...
וברנרד מקנאלי עצמו גילה את גובה
הקנס שהוטל עליו רק כאשר קיבל את
תלוש המשכורת של כריסמס, והגיב בה-
שלמה: יעדיף שמישהו אחר יקבל עליו
מעתה את האחריות לביצוע הפנדלים,
אני כבר לא יכול לעמוד בזה מבחינה

כלכלית"...
הספור הזה אולי נשמע כקוריוז, אבל
הוא מעלה שאלות רבות הנוגעות לכ-
דורגל המקצועני: האם מאבר הכדורגל
את הספונטניות שלו? האם אפשר לד-
�כר רוש משחקן משמעת טאקטית כל
� חמורה ותור כדי כר לקצץ את כנפי הי
צירתיות שלו? האם יסכים הקהל לקבל
משחק שיהיה דומה יותר לשחמט מאשר
לכדורגל? - הרי בין הדברים המושכים

ביותר במשחק ניתן למצוא את גורם הה-
פתעה, חוסר הוודאות, טעויות האנוש
וההברקות הגאוניות והמפתיעות; ואס

ניטול את כל אלה, ניוותר עם משחק
� שבלוני שיוכל לשמש אולי כתחליף לכ

דור שינה.

1ס*ע* *וממוד
אם פעם נסעו לכל קצווי תבל, כדי
לראות את מנצ'סטר יונייסד הקבוצה,
הרי שהשנה עושים זאת כדי לראות את
התודעה; אץ כיום בליגה האנגלית דבר
בלתי צפוי ומוזר יותר םאותה חבורה
של שדים אדומים, שמאז אוגוסט השנה
לא יודעת אם היא באה או הולכת ולאן.
אתמול עשינו, איפוא, את הדרר
מלונדון לברמינגהאם ובחזרה, על מנת
� להחליט בעצמנו אנה מועדות פני היונ
ייטד, וכעבור 360 ק"מ וכמה שעות טו-
בות החכמנו אר במעט באשר
� למנצ'סטר, אר לפחות גילינו את אס

טון וילה.
ר"ד ג'קיל: בשבועות האחתנים נוצ-
� חה יונייטד בבית על�ידי טוטנהאם וק
ריסטל פאלאס. מיסטר הייד: בשבת
�0-0 בליברפול והוד סיימה מנצ'ססר ב
מיצה במו רגליה שש הזדמנויות פז

ונצחון.
ד"ר ג'קיל: במחצית הראשונה בוילה
� פארק אתמול שיחקה מנצ'סטר - למ
רות שהופיעה בלי בריאן רובסון ודני
וואלאס הפצועים - על נצחון, שלטה
בפרכז השדה ושפרה על 0-0 מכובד
בהפסקה. מיסטר הייד: בפחצית השניה
אתםול התנפצה יונייטד לרסיסים, כאי-
לו מישהו פוצץ ערימת דינמיט בלב
�0-3 לוילה בסיום אפי- ההגנה שלה, וה

לו עשה עם האורחים חסד.
סיבות ניראות לעין למחדלי השדים
האדומים: חוד חולה (בריאן מקלייר
� ומארק יוז> שמחפש את הרשת ואת עצ
מו כבר זמן רב מדי; מרכז שדה שמש-
חק לרוחב ולא מסוגל לשרת את החור;
הגנה שמחפשת מסתור, מנהל בפאניקה
� שמחפש מוצא ולא מוצא; והרבה ירי
בות שדווקא כן מוצאות את המרשם

הבדוק לנצל את כל המצוקות הללו.
אססון וילה היתה אתמול אחת מהן.
ההגנה המוצקה שלהם עם קנט נילסן
הדני המצויין, עצרה את יונייטד כש-
היה בכף עדיין צורר. מרכז השדה -
� עם פול מקגראת, שעבודו היה זה מש
חק הנקמה המתוקה במעבידיו הקוד-
מים, אותם עזב בשאט נפש - סיפק את
הפלפל; ולצורך גרימת הנזק העיקרי
�90 דקות, נמצא אתמול גיבור מקומי ל
טוני דיילי השחור, שהתייהס להגנה
של יונייטד כאילו היא קופסת שימורים

והוא פותחן.
ומה עכשיו? וילה תארח בשבת את
ארסנל לעימות אליפות, ויונייסר תהיה
בוימבלרון לקרב הישרדות. אלא אם כן
היא תנצח בו, ותחליט שוב שזה הצעד
הראשון בטיפוס המחודש שלה כלפי

מעלה...
אבי מלו, ברמינגהאם



דלזל: לא הספקתי לפחד
מאת בן כספית

שאלת השאלות שצריך לשאול
השבוע את ג'ונתן דלזל, היא -
האם פחדת מזעה שארל וויליא?
מ0 העסיק מולך מחלקה של מש?
מר הגבול שניסתה לבלום אותו

כדרך אליך?
"לא, לא פתרתי. היינו במגרש
אחרי הכל, לא ברחוב או באיזו
סימטה. לא היה לי פנאי לפחד.
כשהשופט אמר לי שאני מורחק,
�כר כעסתי על עצמי והייתי כל
עצוב, שפשוט לא שמתי לב למה

שמתרחש מסביב*.
דלזל לא יוכל לשחק עם קבוצ-
תו, הפועל חולון, במשחק הליגה
הבא, מול מכבי ת"א. גם את המש-

חק הראשון מול מכבי רלזל החמיץ,
� בגלל פ1יעד" כך שייתכן ולא יש

חק השנה בכלל מול האלופים.
- אס לא חייתי מורחק, חיו
לחולון סיכויים טובימ יותר לנצח

ברבע הגמר?
"כן, אני מרגיש קצת אחראי
להפסד הזה. ההרגשה לא טובה. אני

הושב שיכולתי לעזור לנצה".
לגבי האירוע עצמו, דלזל מע�
ריף לשכוח: "אני לא זוכר בדיוק,
זה קרה מהר מאוד. החדשה שלי
היא לגבי העובדה שדבר כזה לא
צריך לקרות ואסור היה לי להגיע
למצב הזד" ויליאמס חבט בי במר-
פק והייתי צריך להפנות את תשר
מת לב השופטים אבל לא להגיב
בעצמי. זה היה רפלקס ולא בכוונה

לפגוע, והבל שזה קרה".
הקרב הקצר עם ארל ויליאמס
לא בא לרלזל בעיתר הנכון. מתחי-
לת העונה היה הבלונדי של חולון
צל חיוור מאוד של עצמו. נוכחותו
המעיקה של קווץ וויליאמם פגעה
מאוד בדלזל, כמו בשאר השחקנים.
הוא כמעט ולא איים על הסל, איבד
את כושר הקליעה ואת חדוות
המשחק והיה בירידה מקצועית גדר
לה. ניפויו של ויליאמס הקים את
דלזל לחיים חדשים. מאז הניפוי
חזר ג'ונתן לעצמו והפגין יכולת
טובה. גם חסטטיססיקה שלו חזרה,
פחות או יותר, למה שהיתה פעם.
אבל ויליאמס אחד הלר, וחשני בא.
עכשיו דלזל יצטרר לנוח משחק

אחד ולהמשיך הלאה.

הפועל ודא לא
בליגה הזאת

ה1בסה בהפרש 25 נקודות בידי
אלופת הולנד, בטנחיר השנה

החדשה בהארלם
� אמש, בפתיחת טורניר השנה החדשה בהארלם, הול
�אביב 96-71 (50-37) בידי אלר נד, הובסה הפועל תל

פת הולנד, קומודור דרהלדר.
�אליהו ההולנדים, שבעוד עשרה ימים יתארחו ביד
�אביב במסגרת בית הגמר של במשחק מול מכבי תל
גביע האלופות, שלטו במשחק לכל אורכו, ולמעשח

לא היוו להם הישראלים יריב של ממש.
� , אמסלם ונ קלעו להסועל: סטפי 21, ויליאמס 17

ברסון 13 כ'א, לאסוף 6 ובנס 1.
הלילה תתמודד הקבוצה מול מכללת מונגומרי.

• שלושח טניסאים צעירים זכו אתמול בניצחון
� �וושינג שני, והעפילו לסיבוב השלישי בתחרויות פורט
טון עד גיל 14 בארה"ב. השלושה הם סל הראל, נועם
בר והסניסאית שירי בורשטיץ. שניים אחרים נוצחו והס

ליאור דהן ודני אח.
• גלעד בלומ יצא אתמול בדרכו לאוסטרליה, שם
ישתתף בתחתיות הכנה, לקראת משהק דייויס של ישר-

אל בארגנטינה, בתחילת פברואר.
• במרכז הטניס באשקלון הסתיימה אתמול תחרות
לנבחחת צעירים עד גיל 10. כל נבחרת כללה 6 בנים
ר4 בנות. במקומות הראשונים זכו נבחרות המרכז. כץ
הבנים במקום השני נבחרת הדרום וכץ הכנות נבחרת

הצפון.
• הסתעה היתה אתמול במגרשי מכבי צפון ת"א,
כשאלי מאן גבר בשלב רבע הגמר על יאיר ורסהייפר,
� באליפות ישראל הראשונה לגילאי 25 עד 35. פאן ית
� היש בחצי הגפר פול רפי דרבש, ושי פוני פול פורז

גדי הירשאי.
• במרכז הטניס בחיפה החלו משחקי בית הגמר
באליפות הפסורתית בטניס לגילאי 18-12. האליפות

תסתיים בסוף השבוע.

כדורסלניחז צרפת
נחתו בישראל

נבחרת הכדורסל של צרפת,
הםדותת שביעיח באירופה,
הגיעה לסדרה של משחקי

ידידוח ננר נבחרח הנשים של
ישראל. שבע שחקניוח חדשוח

בסגל הצרפח'

מאת רינת קליין
נבחרת הנשים של צרפת בכדורסל הגיעה
� אמש ארצה ותקיים בסוף השבוע שלושה משח
קי ידידות עם נבחרת ישראל. הצרפתיות הגיעו
למלון רמת אביב בערב ויצאו מיד לאימון. הנ-
בחרת הצרפתית גבוהה ומהירה ובאימון אתמול
בלטה הוותיקה אודיל סנטנילו. בדקות שבהן
התארגנו השחקניות לקראת היציאה לאימון
סיפר המאמן הצרפתי, פול בסון, על השינויים
בסגל הצרפתי. מאז אליפות אירופה האחרונה,
בה דורגה צרפת שביעית, עזבו את הסגל שבע
שחקניות. 'כיש" אמר המאמן הצרפתי,יהמסרה
שלי היא בניית נבחרת צעירה לטווח ארור'.
� בסון מאמן את הנבחרת רק חודשיים והמשח
קש נגד נבחרת ישראל הם למעשה המשחקש

הראשונש בניהולו.
הנבחרת הצרפתית תקיש היום שני איםונש
לקראת המשחקים נגד ישראל. על רצינות הנ-
� �ם. הבי בחרת הצרפתית מעיד ביטול הסיור לי

סול בא ביוזמת המאמן הצרפתי.
גם הנבחרת הישראלית מתאמנת קשה לקר-
את שלושת המפגשש. המאמן, אפי בירנבוים
מקווה שהמשחקש יגבשו את הנבחרת רתרמו
לניסיון של השחקניות. "ראיתי את הצרפתיות
באליפות אירופה האחרונה ולמרות שרוב הסגל
התחלף, עדיין זו נבחרת בעלת פוטנציאל רב.

להחליף שבע שחקניות אינו עניץ פשוט"
המשחקים יתקיימו ביום חמישי, 20.00 באר
� סישקין, ביש שישי, 12.00 בנווה מונוסון וב

סוצ"ש, 19.00 בגבת. הכניסה חופשית.

התעמלות: זיסמן סולקה, וישניה
ברשטיאן אחראי — נוטרל

בלעדי על!בחרת הנחת
איגוד ההחעמלוח החליט לחסל אח ה"חיה הרררנליח'
בהחמעלוח הנשים. הירד יצחק מור הודיע אחמול על
שינויי החפקידים בענף, ביניהמ שינוי בהגדרח חפקיח

של וישניה, ומינוי אשחו של ברשטיאן, סילביה, יחד עם
דני לדר - כעווריו של מיכאיי

מאת אביער פוהורילס
איגוד ההתעמלות פירסם אתמול את
החלטותיו, וכפי שפורסם בלעדית
במעריב - הודחו המאמנים זהבה זיסמן
וז'קי וישניה מתפקידם כמאמנים בנבח-
רות הלאומיות של הגברים והנשים.
מאמן נבחרת הנשים מיכאיי ברשטיאן
הכפיל את כוחו - והפר למעשה למא-
מן הראשי של ההתעמלות הנשית בא-
רץ. בעוזריו של ברשטיאן התמנתה
אשתו סילביה, ומתעמל העבר רני לדר.
יו'ר האיגוד יצהק (פיצו) מור הודיע
על ביטול ה"חיה הדרראשית", נבחרת
העתודה של הנשים, שבראשה עמדה
זהבה זיסמן, ובכך סוקלה זיסםן למעי
שה. עתה תפעל רק נבחרת לאומית
אחת לנשש, שבראשה יעמוד ברשטי'
אן. ירד האיגוד הוסיף, כי מינויה של
סילביה ברשסיאן לא נובע מעצם היר
� תה אשתו של מיכאיי, כי אם בשל כי
שוריה בכוריאוגרפיה וסוסיקה, שהם
אלמנטים מכריעים בהתעמלות. לגבי
נבחרת הבנים, חוחלט שהאיגוד יחפש
�אירופה, אולם הוא מאפן זר במזרח

יגיע רק אחרי אליפות אירופה, במאי.
ההחלטה התקבלה בניגוד לקביעת
ההתאחדות לספורט, על התרת החמים
עם המאמנים הזרים בשל קשיים כלכ-
ליים. עד אז לא ימונה מאמן לאומי
לנבחרת הבנים. ראשי האיגוד הציעו
לווישניה להיות בינתיים מאמן מתאם
בענף ההתעמלות. וישניה כבר אמר
לאנשי האיגוד, כי ההצעה לא נראית
לו, אר הוא עדיין שוקל את העניין.
זיקי וישניה עצמו ביקש שלא להגיב
בינתיים, למרות שאמר כי אינו רואה
שינוי בתפקידו למרות שהאיגוד שינה

את הגדרת תפקידו.
� יו"ר האיגוד הוסיף כי הנהלת האי

גור החדשה מצאה איגוד שבור מורלית
ומרוםק פיננסית, שבו מהומות, היעדר
לויאליות ומחנות. כמו כן חרג האיגוד
�50 אחוזים, והוציא כמיליון בתקציבו ב
שקלים, למרות שלרשותו היה תקציב
של 680 אלף שקלים בלבד. מור אמר
כי המטרה עתה היא ליצור שקט בענף,
ולפתח מרכזי אימון נוספים, כשהכוונה
� היא לפתוח מרכזי התעמלות בקרית
ביאליק והרצליה, לשם יועברו מוסדות

ההתאחדות לספורט.
המטרות המקצועיות יהיו המשחקים
האולשפיש ברצלונה 92', וקודם לכן,
אליפות אירופה במאי, שבה תשתתף
ישראל לראשונה. רב לופי הוא יו"ר
הוועדה המקצועית של נבחרת הבנים

וישראל הררי של הבנות.
ישראל הררי, סגנו של מור, הוסיף
כי ברשטיאן נבחר לאור נסיוגו והידע
�10 מתור 15 הרב שלו, וכן בגלל ש
בנות מתאמנות אצלו. הבנות של דסמן
� בנבחרת יצטרכו להתאמן אצל ברשטי
אן - ביניהן אלופת ישראל פראנסין

גארט, למרות המשקעש האישיים.
זהבה זיםמן אמרה אמש כי זו החלטה
אוםללד, של אנשים שהתמט לתפקידם
רק לפני חודשיים. "חוץ פפיצו פור,
שהיה פעם אחת כאולם התעמלות, אף
אהד לא מכיר כלל את המעורבים.
ישראל הררי, במקום שילמד את הנושא
- החליט באופן פוליטי מוחלט. נתנו
פרס גדול לברשטיאן אחרי הכישלון
באליפות העולם. כשלון שלא היה לפני
ולא בתקופת,. כשלון בגלל עבודה לא
פקצועית, לא פיזית ולא פנטלית.
הקמתי יחד עם בלו ודויט נבחרת לת-
פארת שהיא עתיד ההתעמלות. מיכאיי
רצה לפרק את הנבחרת שלי כדי שלא
יתחרו בו. היא ידעה שבסוף היא תפיל

אותו"."

השיטה ההונגרית
ד"ר גלעד וימגרטן

בעת האחרונה הולך ומתהדק הקשר בין
הספורט ההונגרי לישראלי. נחתמים חוזים
לשיתוף פעולה מקצועי, וארבעה מאמנים
הונגריים כבר מדריכים את נבחרותינו הל-
אומיות (טנינדשולחן, כדוריד, שחיה, ובקי
רוב אתלטיקה). כל אלה ששברו את השי-
ניים בגרמנית בגלל הקשר הספורטיבי דאינטנסיבי
�גרמניה, כבר נרשמו לקורסים מזורזים שהיה עם מערב

בהונגרית...
� לפני כשבועיים ניקרתי לראשונה בגודפשט כרי לל
מור את רזי הספורט ההונגרי. במשחקי סיאול הכתירה
� 11 מיליון תושבש) את עצמה הונגריה הקטנה יחסית(כ
כמעצמת ספורט, בזכות 11 מדליות זהב מרשימות. כל
(אין זאת, נוכחתי, לא בזכות מערכות מדעיות מתוחכמות
להם אפילו רבע ממה שיש לנו במכון וינגייס) ולא
כתוצאה מפיטום בסטרואידים. גדולתו של הספורט ההר
נגרי התבטאה מאז ומעולם בגאווה לאומית, במוטיבציה
אדירה להצטיינות, במאמנים מצוינים המבוקשים בכל

פינה בעולם ובאהבת נפש לספורט.
הונגריה עוברת בספורט, כמו גם בדברים אחרים,
ממבנה ריכוזי ומוכתב מלמעלה, למבנה דמוקרטי. לפני
מספר חודשים עוד כיהן בהונגריה שר לספורט, ששימש
גם כנשיא הוועד האולימפי. היש כבר אין שר, ומשדות
הספורט בוחרים את נשיא הוועד האולימפי בדרך דמוקר-
�הםפר המרכזי לטיפוח כשרונות טית. הלוואי עלינו. בית
�2,000 צעירש, בץ הגי• םפורטיביש בבודפשט מטפל בכ
לש 19-6. אלה מתאמנים עם 120 מאמנש במשרה מל-
אה. לי500 המצטיינים ביותר מאורגנות כיתות לימוד
(12-8 ילדים לכתה) המאפשרות להם ללמוד כמו קטנות
כולם, אבל בפחות זמן - כדי להתאמן יותר שעות על

המגרש.
המורים נוסעים עם הילדים למחנות אימונים ולתחר�
ויות בינלאומיות, כדי ללמדם בזמן הפנוי. מוסד מרשים
זה אחראי לטיפוח אחוז מירכי של ספורטאי הצמרת בהר
נגריה. בביקורי נתקלתי בםממן המעיד כבר על מחשבה
מערבית. הוזמנתי לחזות בתחרות בינלאומית בקרב חמש
מודרני. זהו מקצוע אולימפי מסורתי שבו זכתה הונגריה
עד היום בכל התארים האפשריים. היתה זו הפעם הרא-
שונה בהיסטוריה שתחרות במקצוע זה הותאמה לתנאי
אולם כדי לאפשר לטלוויזיה לצלם ולפחות מקורות כס-

פיים חרשים.
נקווה ששיתוף הפעולה עם המריארים יניב פרות מוח-
שיים בשדה הספורט הישראלי, ולא רק". במשרדי הנסי•

מסה קלאוס הניע לאומני של אסלנסה
ביום חג המזלד, מלווה נאחד מנמדיו.
ספאד וזנ קלע 26 נקודות וההוקס גנוז על קלינמד 104-115. זוב,
14� �12 מ שהחליף את נלן רינוס הפצזע, שיחק 43 דקוח, דייק נ
מהשדה ומסד 12 אסיססיס. ממס מאלון קלע 24 נקודות ודוממיק
וילקינס 22. דג'י ויליאמס מיון דאליאמס קלעו 17 לקנליירס. נתצ'
אם, מרק פוייס, קלינלנד. צילום א.8.

נול ספאד

עכשיו התמונה שלמה, וכראוי לעונה הזאת, היא נסגרה ברקות
הסיום של המשחק האחר"ון. 8 דקות לסיום חבטיחו הוויקינגס
ממינסוטה את מקומם במאבק על הכרטיס לסופרבול, בניצהון
21-29 על סינסינטי בנגלס. הבנגלס, כזכור, היו רהוקש 34 שניות
וג'ו מונטנה אחד מן האליפות בעונה שעברה. ההפסד אמש הוציא
�אוף, והעניק סופית את הכרטיס האחרון ב¥0\ אותם מן הפליי

לפיטסבורג סטילרס.
� ריץ' קרליס. שנסע לסופרכול פעמיים בימיו בדנוור, בעט המי
שה שערי שדה והיה מגיבורי ניצחונה של מינסוטה. עכשיו ינוחו
� הוויקינגס שבועיים. יריבתם הבאה תלויה בתוצאות משחק הווי
�קארד ביום ראשון הקרוב בץ פילדלפיה ללום�אנג'לס רמס. אם לד
� ינצחו הרמס, תשחק מינסוטה בםךפרנציסקו נגד הניינרמ אם תנ
צח פילדלפיה, יסעו חוויקינגס לניריורק לשחק שם מול

הג'איינסס.
� �0̂ז תשחק פיטסבורג, ארבע פעמש אלופה בשגות השב ב
עים ובעשור האחרון השסיה של הליגה, ביום ראשון ביוסטון.
המנצחת תיסע שבוע לאחר מכן לדנוור להתמודד עם הברוגקומ

במשחק השני יתמודדו קליבלנד ובפאלו.

הבנגלס, שנוצחו אשתקד
בס1פרםל.םתץלפל"�א1ף

הפתעה בטנ"ש: מכבי!כחן ניצחה
את חוף חפר

מאת לוך רודסון
אמש, בסיבוב השני של המחזור השני בליגה הלאומית בסניש, הפתיעה מכבי זכרון
יעקב את הפ' חוף חפר, 4-6. עדי רוזנבאום מזכרון יעקב ניצח את אלוף הנוער גיא בסיס
ואת צחי פרום. בנוסף לכר ניצחה קבוצתו בזוגות. לזכרון הוסיף שגיא כוכבי עוד שני

�שלום. נצחונות אישיים - על אלכסנדר רורליס ועל אמיר בר
שאר התוצאות: צפון - הפי ריג - אליצור פ"ת 2-8; מכבי נתניה - מכבי תיא 3-7;

אליצור נתניה - מכבי חיפה 3-7.
� מכבי יוסף תיא 5-5 (דרור פולק מקרית מלאכי ניצח דרום - מכבי קרית מלאכי 
בכל משחקיו. חברו יצחק רחמים גבר על יפתח גסר); הפועל חולון - ביתיר מיכה ראשל'צ

� אליצור תיא 1-9. 1-9; הפ' ראשל'צ - הפ' ביש 2-8; הפ' לוד 

ניצתונות לנבחרות הכדורעף
נבחרות הנשים והגברים של ישראל בכדורעף זכו אמש בניצחונות. נבחרת הגשים של
12-15 ישראל גברה על קבוצת רוסלהיים, מובילת הליגה הראשונה כגרמניה, 1-3 (

לישראל, 8-15 לרוסלהיים, 13-15 לישראל).
המשחק עמד על רמה גבוהה והצטיינה בו הילה שפיר.

7-15). במשחק , 13-15 במשחק הגברים הביסה נבחרת ישראל את הונגריה 0-3 (8-15,
הוצגה רמה גבוהה.

דורון מאירי



•י 1(0

לתשומת לב
י המפרסמים
בלוח מעדיב

כר הםשחיס להמשיך !לפרסם
את םודשתיהם יאחר הפלסום
הראשון. םתנקש ם ורחקשו
לפלפון 01-541-1111 ורב-קוו')
ולםסור אח 0שד' הפרסום
הרצ1"ם וק אח מספר הקוד כפ•

שהודפס בעתזן בסוף ה10ח1ה.
הוכוח לפרסום חתר הוה ללא
חשלום ותוקפה עד 4 שנושח

םיום הפרסום הראשון.
בקש1ת לפרסום חתר םחקבמח
כל יום עד שעה 11.00 ובערב
שבח וחו עד שעה 11.00 בלבד.

הנהלת מעריב

צםרת אביב םציעה:
* בשיכון דן קופד במיה $230.000
* ברםוח צהלה בבויה קוטדם
םפזארים * באפקה דת םיזחד בםתו
* בכפר שמריהו קו8וי לבעל•
אםצע ם * ביהודה המכבי קוסנ
מפואר בהודמווח * ברמח-אביב ר

קומו חרעו + ו1ף דם
01-428 124-5-4-7 � �צמרת אביב

(227(0

�מו 11 4 + (ב שעך מיוחדחו 11 למיוחד
מה בצפון (מרקים) מקסימה 220.000.
(13092) 03-?46243

ברמת אביב וי. דירה + ע 5 בבו"ה
032-933744 •וזוא• (23147)

בהרצלה. פ1סהאודס + ו'חת נג 5.
03-340(117 .� �ו ו •אטלס בםיה וס"ד

(24433) 

בחובבי ציון. 4 + ע + םעדח + חרה.
�הצבי 03-244731. סלד!  230.000

(24444) 

בכפר-סבא. פופהאח 4. נךה. ווף סל-
היב. מושקעת. 455479*05 (20443)

בשיכון דן. 4 + ו + ע. אפשחח חוס-
(14??) 03-3447439 סח 03-474402.

בבבל• 3 + 11 + מעדת. אפשחת
03-3443031 לתוספות 240.000.

(19833) 

בווה-צדק. דרח ע וון. •1דחת בםזן +
השקשת. ווף רם. 03-5447319/20/21

(11344) 

בשיכון-דן. דירת 11 מרוותת. מיוחדת
+ קרקע. ת"בימ לראותו ו
(11104) 03-5447319/20/2 1

�א. במיה. דירת 11. 4 בבן-ווריון בח
חדלים 03-232318 (14097)

�א. ד'רח ספוד•!. ו/יו + וו. בלב ח
(13043) 03-2X437 .03-294352

בבוי-ברק 4 + 1 + 11. חדשה! ו מיסה
03-343446 ם"דח 03-9342785.

(15312) 

�ר. �לםד�. כשהאח 300 ם בהזדס"ח כ
מסרס אחד 03-217449 (14310)

מוה-אדדם. דחו 11 (4 + 1) 1וף מר-
היב לים. 285.000 דולר. פפחחוח

� פל 03-424293 •דשקר - 0:>5ו
(17354) 

�םטח. ברםוו-אדב ו פופהאח/ח- גהח
פלקס. ווף מרהיב. לכויסר. ם"ד'ח.

�שקו 0:>$ל. 03-424293 ספתחוח ב-�
(17592) 

ברסת-השחן המערבית. מדקומ מש-
350.000 . לה. בח-קוםח'. 5 + ע ? 1

חלד 03-5403574. 03-5491255
(20487) 

נצפין נדו-קוםת'. וילת 11 םפואוח.
600000 '['1ו1וד 03-425291 (21320)

להשכרה כרסות צהלה. דרת ע. 3.
ק01פלס, 1100. חל1 03494644

(21579) 

�ר. בחל-אדב. לסדרה דרח ע 140 ם
פל0' ;?03-22448 (21796)
בול-צהרהוו דילות ון/ו1 •פהפיןתוו
(21668) 03-425291 .� �ל|1ה בבלה 

�לח ו? 6 - מפואלת רלציו"ם �ליו ו ר נ 
�4<|^ד< 01-425042 (22661)

1 םיקומ םצו"ן 1 + 1 בלמח-1ן 4 + 
777616 (0 לא בשנת (72714)

בחובבי ציון 2 + 2 + 11. שיפוץ כרד.
'פיהפיל, ררציו"ס. 000 265

(24666) 01-631216 0) 267013

בלאשי�צ פוסהאוו 6 םושקעח שמ-
01-96619?? � וח אבוםוביץ מיל

(231)4) 

בצפון. פוםהאח . 11. אפשחח מיה
�קוראן איוסרקוו- ? סערת 180.000 
(220)7 8ו52179-(0(0רל-|) ( 8י|01י"

בצפון פוסהאוו * 11 ? אפשלוח
נו ה 140000 'קודאן איופרקוופיוו-
(22168) 0) 52)7916 10

נםלמ הוצרה בעורב? סיום מפה-
אוו מיוחל ? חוספוח 052-952051

(24116) 

בלעו1ה 4 ? ע י ו + סעדת מלבד
(27044) 03*457818

בםלמ 5 * 1 + וו. םפ1אלח ושיישן
�ן 01. סרד 242192/1/4/5 � �קלן

(6458) 

בלב תל-אדב. לירח 11 ספואלת 1 +
ו שיש שיל1תימ כפודם. סעדת.
(10734) 0) 216949 260000

�ל ? 11 לזק10ס. נלםת אנינ 270 ס
(24107) 01-421940 0� ללא םח11נ

נפחחחקוזה דלח ע 5 + ו. חדשה
ו0שוקעת 01-9374411 (19337)

באזור שימן ק. דוח 1ן וחלה 1יפה
�ןו �אדה ונםים' 01-499994 וםלל

(7190) 

נווה אנינים פוסהאוו 4 + 2 + ע
םשקיף רם 414714(0 (6844)

�ד. רםהיר �-הסרך דלח וו 220 ם �ח מ
יחלםי א||ל| 10:10] 01-5447722

(8144) 

נלםח-השלון. כאו0ישקין. םשועח. 3
+ 11 . םלפסוח סעדח וחוספוח.
נל.1ימ11ח 01-5490517 (10576)

2 ספר- מאוח אפקה. 5 חדרם + 11.
(1688 �ם 0"ר 01-497894 (1 0

�ל �צ םלמ. 240 ס לילח וו נלאשר
�ח. מושקעח 01-947590 1192961 ק

�ר ? באפקה פוסהאוו. 4 ? ע. 175 מ
םערח ? חור. 240000 03-497945

(19455) 

�לל. נרםת השלון נאוסישקין. 4 לםנ
+ 11 , חלל י םערח 01-5405876

(24119) 

נפתח תיקווה בעין 1וים פ1סל.אוו.
םזשקע וםפואל בלעד לאעחסבסון:
(6902) 01-9710567

בפתחדזקוי בבץ. 4 + 1 + 11. םושק-
עת + צ0חיל. 01-911496 (25467)

בםזלת רםת השחן 4 + ע. םיוחדח
(26222) 03-5408617 � �א0לס + תלין 

ברםת-השרון. נס1ק1ל1ב. 3 + ע +
חלל מושקעת בד 03-5492987

(26283) 

בכפל-סבא. וו 5 םפופחח. 180.000.
0(1 01 ש 052-25724. 052447623

(24437) 

�ר. �צ. פופהאוו. 4. 270 ם נראשר
נ0למ יק"| 54(03-998 (26733)

פוםהאוו נרםח אביב וי. להשכרה.
1.250 חלל 03-347574. 1)03-6571

(2(372) 

בכפל-סבא. נאחר •יקרתי. 3 + חדוזן
�נ + ארזו1ח ? חויה םק1רה + + ש
032-21533 ?חסן + ת1ספ1ת. 196.000.
(2(649) 

10 דק' םמרמ ת"א
מחיר אטרקטיבי

� 'שה א1ר
שמנת קוטדם מפוארת

באור 'הודה. 1םל וווה םוווס1ן.
פלמים באתר: דם• אי< 0(00-13 17

בשבח: 17.00-11.00. 03-5335097
(112(2)

בפתח-חקוה. ק1פל מושקע. 4 + סחן
+ מרתף + חויה. 03-9229407.

(20217) 

בצופים!!
בנוף מרהיב

דחמית לכוכב 'איר
שמנת קוטרים בבניה
$75 מ-000, החל
מלל מע"ם ופיתוח

םשמתאות שעדשת
של םשרד השיםן

31.12.89� עד ה
'פית1חי 052-82814,

052-88255 .03-9241036
(20(50)

למכירה !ילה + ויוה מטפחת. בק-
רח-ההווה. ברחוםח. 03-947413

(21574) 

בלמת-השרון המערבית. פח"קפ וי-
לוח מפואלוחוו במקומ תלומיוו
(27196) 03-5402363-6

קופל מדד בחלקה הפ1בה בי1חר
�ל בתל-ברון ?קדמי. בצמלת. כ1
(2(282) .03-455936

מן-יבוה. דת + אפשחת מיה לשת•
•חיחת. 03-9223664. 03-717728

(10925) 

. 5 + מרחף.
ברמח-השחן. קופל פיוח,

03-5491235 .03-5403576 I 320 קרקעו
(10972) 

סציאהו ו בהרצדה פיח1ח וירה םפזא-
רח + ;V ד11מ. 360.000 032-552692

(11041) 

בהלצליה פיתוח. כיח מפ1אר + 700
052-552692 קרקע, םיק1ס 'וקלתיו 1

(11225) 

בסעלכ לםת-השלון להשכלה/םנילה
דלה םפואלח. לעם. ללא סחזזכים.

03-5403964 03-459415 03-625654
(1)605) 

בלעווה. ק1סוי כבויה. באוור ?וקרח'.
(11616) 052-916144 � �מידע לד•!!

בכפר-סבא. קופלימ 6 חדדמ. באזור
03*910305 משלה 31711*05.

(11717) 

ברעתה להשכלה. ללה •וקלחיח. 7
חדרים. דתם ארמה. בעבודה:
86(01-174. בבית 052-25711 (14980)

נרםת-השרון. בהזדםעתו 11 קופל + 4
� �זרקו נכסים + תצל. 240.000 

(15040) 01-5407)70

בהלצריה הצעילה בפסםן. קוסו"ם
2000-14x םיותדם 01-5401565

(15194) 

ת"כת להיםכלו וילה בקיסליה.
�חוה קליספל• . חיווך  195 .000

ו 696(06-34 (15275)

�ל. . קופל מושקע100 ם כלסת-אדב ו
.03-426293 1X0 000 490 חלל. 'שקי

(13102) 

1מל(בעת"ם תל-אדב ח-סשפתת• 4.
(17949) 03-562400) 11111 +
לםבילה בהלצליה הצעילה. בית
חלש. םפואל. בלו משפתה'.
(19)35) 052-581672

להשכרה נםרכו ימה קופל 5 + וי1ה.
סיר 01-942446 (72(19)

להשנרהו ו ללה ברםת-השחן!כמור-
�שויא-. 4. ם"לית. 600  '/; .( שה

�ן 01-7525511 03-7517074 םלו
(19)921 

�ש + תוספות. תצ' חום קופל 5 ח
פיות ווף "חודח בווה הבלון ובחן 'ע-
קנ 99894(-06 (21074)

!/' חום. בלסת השרון הםעלדח. דת.
01-744256 052-45421 260000

(26765) 

כהרצרה-פיתוחו ו בהזלמוותו ו מתו-
�מוו שב חוץוו וילה םפואלת כמפרס
(26851) 052-550066

מ. ו חללים + 100  נלםח החייל. נ/י
סולש * אישור מיה 175000 חרר
(27471) 01 256006

נלםחהשחן הםעלדחוו קוםו בודד
אוולו-סכסון* �  1 1275 000 (6)
(27341) 0)-5401464

�צ וילה םפואלח נ1ן וחום נלאשל
(27611) 0)-964)279

ברעננה!!!
ק1טנ' מי1חד מושקע
6 + מרתף. 250 במי

238.000 דולר

� �•שראהאח
סר 052456049

(21052)

ילל. סיוחלת על צוק• חוף הים צפוויח
לייצרו, פתוח 979(54 057 (16(15)

כרמת-השלון. ק1פ1 םרוהס. 4. לשו-
ת"0 950 ל|לל ו 475619 01 (10959)

נש נן ציון קופל פוםהאוו נוחונווו 
. ספואל. 6 וורדים מיסה אפרל 1990
אזול ?וקלת' אפשרות משנוחא ולו-
לה משלד 08-400010. נאחר 1נל
הששה) 050-26650 137451)

�ר לזום !לנע + מוות קיפל 200 ם
נרנה 01-9604111 254461)

בנן יבנה
קוטגיים

� על אומה פומית. 60! מיו בוו
(101) מנושים בנוול 375 נדו

$130 מלל מע�מ ,000
�ם * ד1נ כולל כר הפיתוח מון ם
�חו' * נניש * םללכה * תאילח ע
�סים לחונ + תמון • נל האולות !הם
לםיויהמ • תיבור למים • חימל
לביוב • חימר תנ החשסר •
1ללוח * שבידם למכולת וליילד
ל1ל םאנלס משולבות • ויוון כולל

םעלנת השק"ה

�עד למפתחי בקיצור: 
לפרטימ: אלטו שמחוני

�ת) דת הרצל ון ימה ודל ק1פ

08-574335 משת: 08-574074.
.08-574823 ערב: 08-574587.

(276)7)

�ןן יעקב מם
מגרש להשקעה
שלו בהזדםעת
בית בשה הברון

�םכיחת הכוון• קרקע חקראיח 
06-197207

(79(6)

בחולון ק1פוי םפ1אר!םזחד 200 נדר.
280 דולר. 03-5561949 .000
(23484) 03-5391686

באוור מרמי בראשון לצי1ן. דח פרפ'
פי1חי ויחן להובלה ל- 2 'תידוח דור.
(1570) 051-26267

ברעווה. בםרמ ק1פל 6. 190/250
(7457) 032-457615 235.000

�םו- 1.25. סיקום שקם  בסדון לרה 6.
סר 03-344441 (11015)

בהרצליה-היחקה קוםו' םפ1אר בב-
1יה. 03-5462741 לא בשבח (21423)

ברםח-הח-ר דת מדד על חצי ח1ם.
בהזדםוות. ובשיכון דן במ"ה קומו

(24 םדהינידת-עו 03-3444126 (126

להשכרה ללה בבדם• •וסף. 6 + םר-
תף 03-9652596. 03-9654592 (1452)

לסדרה באפקה דח בםקוס שקפו וי-
�לווחן אדב'. 03-499263 (2913) פהו 

ברםח-השחן לסדרה. כיח קפן וסו-
וש 03-5403944. םתוודם לא 'עע.

(453() 

350 ם1- ברעעה בקדת-11ים. קופל 7.
רש. שקפ מותרו ו 240.000 בלעד

ל-�ם.ה1.• 032-22725. 052-917666
(7192) 

בדםח-השחן הםעלדח. קופל חדש 6
+ מדחף. 03-5400004 03-5402343-6

(7220) 

מצזוהו ו בהרצדה פיח1ח וילה + ח-
ש. 350.000. 580161*05 052-570112
(7287) 03-464142

בלמח אדב קופל פפןאר 320 מל +
-226132 � מורש + השקשחוו •בלבד
03 (םה-ןן (49)6)

להשכרה בהזדםעת וירה במדון 1000
� לחזדש. 03-345102 919)03-80 ד1ל|

(9047) 

בהרצדה הצעירה. בשמור. חדשה.
קופל אחחן. םפזארו 51 חדדם + םר-
חף + ע 03-5492244 (9154)

באליאל ק1םל 3 חללים (להלחבה)
032-925462 (חיווך) (10414) ם"דו 1
בכפל-סבא. קופדם םפוארם. בתחי-

לת מיה -דחח חם� )032-2655
(10700) 

בלאשרצ. ק1פו במיה. חצי ש1ה כל-
סל, 01-200142 םשה ()1773)

לחש1ת בהלצרה פיתוח וכפל שמר-
הו !יל1ת לקויה ולהשכלה.
(1 6173) 052-5(0349 052-571)91

בלמת-השחן המערבית. ללה וחלה
!ססיפתתי י ס1רעו וחל! 9341(01-540
(18915) 03-5406325

ברםת-השחן ברת' שקפו ו קיפל םםו-
פתו I 300.000 דולר. 03-5403934
(19471) 03-5406323

�ל לקוסלים בםורת בלאשרצ 750 ם
העיר 01-200142 לםשה 1197441

בלעווה להשכלה קופל וחל. ם"דו ו
01-780624 לא בשבת (20044)

ברםת-השרון. להשכלה קופל + 6 +
03-5401741 ! פלפון. שקפו
(22657) 0)-54026)2

באבן-יהודה ק1סל 5 תלדס + םלתף.
במקום 0צ1"| 051-698920 (225(2)

בהול-השחן היוקרתי. ח-משפחח' +
אל0ה 4)01-4475 6739(06-9.
(23238) 052-34965

וילה להשכלה בהלצליה פיתות. 5
.� חדרמ. !/' דוום. מיידי. •ללן-תוזך
(234041 [� � 032-557689 סח

בחל-ברוך שרל-קופל. חלח-מפלס'.
50.000( ל1לל 5(01-2669 (21418)

במקומ סוב בחוחן. דח על חצי לעם
(23419) 0)-50 )6077

�ר. מלל לש- בתר-כחר. 10רש 350 מ
יחות ב1"ה. 240.000 •למח-אכיכ•

(23489) 03-5414424/5

�ר. אפשרות בל- בתל-כחך דת 130 מ
�למת א-  320.000 . יל. לקומה ווספת
דד 5414424-5-(0 (502(2)

למדלה וילה במושב ליד למלה.
2(5(06-24 01-7517452 ללתל

(24054) 

בלאשרצ במקומ הפוב ד1תר במע-
רב - למכירה/השכרה וילה מיותלת
זםפוארח בבלה 6 חללים + שחי לו?

(1577) 01-617917 10ח 6(2(01-44.

�צ רישנרר. באבלםוניץ. נלאשל
מרוהם. 4 חדלימ. חצל 1לולה. מחסן
+ 0לפ1| 5462412(0 (22717)

ככפל-סבא להשכלה קוםל ח ם"ד.
(197) 21 052-95)120 550

םודעפון 16-ז1 16 שחת לקנלח
סודעוח נסלפון רחת םערד נכר-
פיס' אשראי ויוה. 'שראכרס וריורסוו
םולעפון 24 שעוח ניםםה

124476) 01 16^16-18

נחל םווד נסקום םעולה. קופל רם
דיי 5469775 01 6(052-615 <נת1ל)

127256) 

לרשנרי דת * לוי. נמי-נלק 1נזי
ל0ת-1| 77(01-794 נחיל (20779)

�ל בפחת-תקור. להשכלה ניח 200 ס
לכל 00לל. 01-911817 (24116)

נהולמווחו ו וילל. בםעלה-אפל"ם. 4
<]ו!ויז תויואר 01-9666664 01-941250
(270(41 

להשנרי נירצדי יילוקי. חרש
וםריוח 6 + מרתף 600 49(256 (0

(744051 052 6446)

500) כווה-מיןוו! קוםל 00( סיר נו1י
קרקע) 716(76 (0 (844(2)
�ע ? נםושנ חסד לק ללת"ם! ( ע
�א + ריום קרקע ? שריתים נסי פ

רם 01-9606495 019607111 (1611?)

נייצרי יצעירי קומו תדש וםיש
00 6 . 0רחף 01417170 (5496?)
נירצליי וווי עםל רשניי דת 4
+ |י|י (54506 ?05 (1664?)
ננפר 0נא לםדיי קוסל 6 סיכוי
�סול אםרקה*. ?0165091 ישקפ 

םרדן 54741?!
, . וילה משקיפה ליס נהרצרר. פיחות
�י ו �חליח . בלעל• ל 450 000
(?549?) 05? 574156

נת נפר• ? 1 חום ננציי (לעתה•
נערנ 6661? ?05 (7015?)

� ח• כירצנ ?י לישכרה. דח 4 + חצ
1ם 541166 ?03 אחייצ (15?77)

נפחח חקור. לסדרי ד1 םשפחת•
�צ ח 01-9104605אתי מושקעת פלס

(?8095) 

נראשר"צ קופל ?פי נסקום סונ אל
�רן 945789-(0 (26261) א0 1ד

� �ווי-אירן . וילל. נ לסדרי נינוי
ססודרת רא נשנח 04-416111

(130431 

�! 1 להשנייוו 1יחז דירצרי פיתות
נולליוו ודור ויפה. ם"דוו
127271 ) 032550066

נווי םוווסין. ליי 4 על חוס. ללא
תיווך 659?(( (05 (11975)

לסדרה וילה בצירי. סיפון
(13290) 0) 47)565

להשכרה מווה ם1ו10ן דת 7 חדרם
י1|0 08441671 (15614)

בילצרי. יצערה ק1סו פיות? 6 ?
סלתף 052-571118 052-551979

(2477?) 

נלשויוו קופל 5. 0ס1דל. 00( םולש
052-441088 � 000 200 'שראיאוז

(7288) 

נשכון רן קוסו ודור נבלהו ו מורש
?פיו ו 01-5400004 01-5402145/6

(91411 

�ו ער כאכן-ייולי 1 קופרס נוי 175 ם
�ל וקומו' אהרון בן ם1לש של 170 ם
�ל לפל- �ל על שפת של 460 ם 06? ם
�א רה-1רדה 58. סיס ש-כון עובדם. ת
!ת- 01 ם שקד ?י ארי! םל 190771

לי דארק ?ו פל ?051-11601
(11919) 

. בלא- קום! 7 לו-םשפחח'. םםואו
�ד 87?467-(0 (13366) שדצ פיון? ם

'נאות שירן'
$ מ-300,000 החל
למכירה/השכרה
וילות ופנטהאוזים

�א * רםת-חן • רםח-אפעל • • צפון ח
סדון • חל-1וימ * לפל-ו1ו0רהו •

הוצרדיפזזזת. ופתוס 01-5741486
(?2458)

לסדרה קוסו(י1תי. בשכתה הצבאית
דמה 565)08-43 בערב (11064)

ברפזח השכימו ו דלה(חלה + מרחף
+ !וף 1)01)052-5. 052-570112.
42!4)4י03 (16231)

מאוח אפקה קופ! םפואד ושקפ.
375.000. אעל|-סכ0ק. 03-422190

(16557) 

בחל-ברוך. וילה םפוארח. בםק1ם
םע1לה. בלער? לא"לו-סכסון

(16575) . 03-424310

דלה 'וקרתיח. חתטה. 240 מר. !דקום
מעולה בוס-ציווה. •דור 2000•
(14770) (!� ̂)0 (סלד 6(122

ברמח-השחן. למדרד. ק1םדם במיה.
400 קרקע. חב1ון מעוררו ו
(16)))) 03-5403033

לסדרה/השכדה בכפל-סבא. קופל. 6
�ר 952643^03 (16945) . הרדם. ם0וו

�ר. בשמםציון דת םדהיםוו 300 ם

.� פאר + סעדת פלסיח •קלן
(19)22) !� 03-242192-34-5 סלד

ברעווה בהודםוות. ללה מדדת. רק
� �אוולו סכסון 220.000 דולר. 

(19403) 052-434133

ברםת-השחן. מחה םון. ?/'5 חדרם
של ארדכל. םוווים. שםיחים. קם-|.
הסקה. בריכח שח"ה קפוה.
(20614) 03-474473

בלמח-השחן הםעלדח. במיה. ללה
+ סדתף על 400 נדר. 375.000 חרר
(20852) 03-4491255 .03-5403574

בפחח-חקוה. ק1פ1 כפר באחר '!קר-
חי. פתת' 6 תדרם. קרקע פרנדת 350
(דד 03-9220070 (21025)

בכפל סבא. מה דתך. קומל מקסימ.
6 + םלתף 052-952145 (1076?)

ללה בהרצדה פזעת. 5 חדרם מקום
�חו1ך-ללן• שקם 320.000 דולר 

(21143) 052-557669

בכפר-סבא. 2 תלדם + אפשרות
(21172) 0X64451 ל� מיל, 00) 0

להשכרה ברםת-השרזן. ללה 6 +
בדכח שחיה קוםפלס. 2500

494644י03 (21587)

לסדרה בכפל-שסרהו קופל ואה. 6
�רם 2094ע-03. 052-547642 ח1

(21799) 

. �א. שקפ. מזי 180 קופל בצפון ח
(21821) 03454944 550.000

בכפל-מבא. קימל םפ1אל במקום 'י-
קלח• + חצל 1חלל. 955287^05

(?1930) 

בלב שכוות לביבים ק1פו כמק1מ
1ב1ל, (49014-(0 (22621)

להשכרה בשמן לן. ק01ל הדש. 6.
מפואר + |י1ה 03-7521435 (22412)

ללצויס בלבד לרה ברםת-אפעל. 7
חלדם ות1ספ1ת 03-349710 000 18-
(22660) 2^00
להשכרה קופל + לנה 5 חדרם מב-
עח-אלל. 'ה1ד 4(03-51632 (22745)

בדעעה להשכלה ק1פל 4 חר על1ה +
|י1ה 9(01-4570 (27416)

לםדלה בחל השוםר. וירה חרשה
פיוחית בלת1כ מלס 724629 (0

(17547) 

�-השחן. 2 קופדם םדדקימ על בהח
(20574) 052-902902 052-21479 1 '/;

דהיד. ק1פל בשמח 210 םז. מיסה
מ"ו-ת 03-342903 (19291)

�ר. מיה. 600 אד- �ת קופל 300 מ בפ
0י 019244416 (25305)

. 3 . ב1כעת-שמואל. דו-םשפתת*
170000 חל1 1741(01-7 01-5611594
(26166) 

בהלצרה. דת פופ? * תצ חומ.
אפשלות מ"ה. פייר. ללא תיווך

(?6276) 052-86761

בהרצרה הצעירה. קופל מפואר :/'
ל11ם 4?5640-?05 (177934

�שנון �ס  � 4 ק1סו בהלצרל. ושאלו עת
.052 571591 165 000 � 1פת1ח
(21964) 05^5714)0

. בםצב םצו"ן. בלסת אפעל יילל. 5
(24938) 0) ם"י- 157579

ברםת-השחן וירד. ספוארת תצ? חום.
פרפית. 000 450 חלד 01-419384

(27541) 

ס-ד!י נסנב •איר (נשלב דו לסד
. 7 חללים ל1קם1ס יה. וילה תלשה
�י' על סויש סרא נ םפלסימ (209 ם
600 נדל להול מלוי? נעמדה

01-5617111 ולעלי 015014010
(??044) 

דמה ויחת לסדרה 0-0מ).162 רה-
06 4)1222 � �מ ל י  שנרד. ס-450 

(22(80) 

רהשנרה/מנירה וילה ממאות
נחל-בחך. למחרמ/משרד 7 • תו-
01 226112 � �נלנל רש נלעל' ל
וםח~ןו 221061)
למסרה ק1סל מפואר מוה-אלזימ חו-
�ר נין? ער 100 לון 6 חדרם 160 ם
�ר קרקע רפרסיס 11ספים חו ש- מ
רה ערל 01-222441 מיסין ארלשס"ן

'777161 01 5470107 X|ע

לסדיי קופל נייצדי רחונ סל1
קש 6 חירם ?057-6490 (7962?)

�פלוח יין' נו1 חקוי ?וצאת לדרך
.7?7 חלי נולי פיתיח קזםו'ים ם-500

01141311 � �אעלו סנס1ן וסע�ס 
(?3005) 

לםדלה מאות אפקה קופל ספואל
לנ1י0ר, 0"רח 1605??01-9 (128576

רהשנרר. נהיצדה-הצעיי קופל
פפ1אר ם"ר(תיזיפת' 052-557986

(?5074) 

נזנרון •עקנ ווה ינרון חישר. נדו
0שפחח' 000 136 חרר 44*96(06

(?5269) 

�רד. קופו חדש. נהרצרה-נדחוח רםנ
400000 חלד ס"ד 4664)5 057

(252911 

. למדיי/יישנלה דת נניננ 'איל
�דת 514114? (0 אפשיית רנויסי. מ
(26861) 

יישנדי נש-נין ק קיפל 5 . מרתף
םיק1? םעולי 03-5407574 (?7710)

!ייסו? משיפץ • םשק לסדרי קופל
נםרמ יאיץ 01-9711476 164441

�י� נם

ביעחת בן�שמן
בין תל-אב�ב לירושלימ

בישוב עירוני דתי

רמת מודיעים
ולוח וקןטג'ים

חד-משפחתיים
�ו-משפתת"ס ח
החל ם-6 חדרים

במחיר כולל
130.000 חלד

מודיע�מ בינוי ופיתוח* תשלומים מחים
08-261305 .08-261303

דן ישעית 00 00-9?!
( 74690)

�ה קבועה + ישיון סוס- רציוים. לעמו
מ!01/0פר 03-736866. 90665? 01

(27392) 

וערים עם/בל• רשיון. להתקשר
(19346) 03-611371 1900-1600

דרושים שלחים + אופנים + וספה.
ת1אים מודם. 03-5449762 446406-(0

(20555) 

בעד ווספה - פ1סם1ס לששח המ-
קר. חוחים(םהיס 03-221177 (15666)

דרוש שליח + םתסואוח + רשיון
למוסמוס ולםבמיח. 03-364604

(13227) 

למדוה 50% במשור שדחימ. לרול
1סיעל.| 03-284733. 03-294991 (21419)

שדחים על קסעעים. לעמלה קבועה
בא||ל השל|| 591(052-3 (23024)

שליח לציו' + לשיון חוספה. אחלי
צבא 03-5618780.03-3421011 (21(9)

שדחים + וסי1ן + רשיון חספה. בש-
בר 1ב1ר 03-383936. 01-383566

(13509) 

•וצאי צבא עס/בל' 1סי1ן. רציו"ם בל-
(24273) 03-264(69 .13

שמידו!
ואבמחה̂ 

שומר סמור לשעות הדרה. ברםת-ון
+ שישבת 01-725496 (22650)
יוצא• צבא לעבודות אבסחה. בשעות
המקר 03-220420 (22920)

�בוימר ללושימ מאבמתיס לציו"ם. ל
מכל האלץ. לעמלה בהללה (אפש-
חח דוה במקומ) 06-328476 לשלומי

(2344)1 

מאבמחימ. למשלה מלאה מדמ/ שו
בסלים ובמשמרות. 03-616122 לאד

(26190) 

שומדפ ללםת-(| ופחח-תקוה. למשפ-
חת עלב/דלה. 0"ד 050-229519

(?7217) 

�צ + דלה. לשמירה בהלצדה. אתה
דוצא' צבא + ושק 01-482348

(27706) 

�צ. קצין בסתון לאולמי ופד בראשל
צעיר 1ם!|0ה 01-9665220 (27751)

ראוודת העתו1אים דת שקולוב בתל-
אדב. רחשים סדרו' שםירה. לעבודה
כששח הערב והלילה. לפתח בכתב
לדת העיחעאיס. קפלן 4 חל-אדב 1ל-
ציין פלפון (27825)

לחשים ס"רם לס"רת אכפתה בשחן
+ לשי1ן והי1ה בםשםלווו.
(?202?) 052-910402

שוסרם - סאבסחימ - קצין? בפחון
לעמלה בסשםלות לאיוורם תל-אדב
והסביבה. ?בור, !רחיבוח.
(27175) 01-5446)73-6

ם"ד. לשתילת דלה בנוי-נדק. בתו-
איםוותים. 01-5420119 (15651)

� בסחון ללושים םאכפתים. כעד �תן ל
1שק אוסוספ? 01-7518784 225611)

�א. ויל 50-30 �ס םת לשםילה בד
(225621 01-482348

� בטחון ללושים תובשים !תול- �חן ל
שות. לעבולה ם"דח 03-7516784

(22597) 

ררעמ• לחשימ •וצאי 'תילות קלכי1ח.
מעל 1.85 מ; בעבורה 1ותה בםשמ-
חת (7(03-222 (19476)

� שומרימ ועובד וקי1ן. לאוור �האון ל
ה0רמ 43-372038 03-5370465

(246(1) 

לםבצע• סלוווח ועמדות אבפתה
קבושח ומודמווח. רחשים םפוחסים
�השמירה• שפר צעידמ. '1צא? צבא 
-ה' בשעוח 16 ליד ש1ק הכרמל. א
(25533) 1600-1400

לחברח אכמחה. דחשיס ס"רמ לע-
מרה כםשמרוח. בעד צבא עמ רשיון
וייוי 422676-7-(0 (26104)

שדמטיס
_!%מצם",
םעצב/ביצועיסס רחער1כ1ח
057-550151 שלוחה 67. 64957^052

(?3417) 

דחש שוחף לציו? לםשלל ולסקל.
והפקוח הכולל םקי1םוש ו?53646-(0
נעלב (1957?)

�א. לצורת ועבודות � הורסי כת לםשח
עפל 8י490?-[0 5440147(0 (6776?)

� פרסים צעיר רר1ש/ה איםיד- לםשח
??קסיר/ית נלםה !בוהה דותל עם ל-
ס-ין שר חסםל שלם נםשרד פרסום

(74586) 015440156 0) 74610)

דחשים/ות
ציירת טקסטיל

וגרפיקאי/ת
עמ נסיון

0לפ1| 7(03-93067
(206951

יחנלח שלסים !חערוכוח. דצ1ע-סס/
•ח עם וסיון נחח1ם השילוס

[116)41 0)-5796625/6

�ו רור- �ול לסםול לםנילי םצלםה ? צ
פיקה פלפון 01-9670770 נעלנ

116920) 

!ופיקה
נרפיקה משחשבת

(שיבים) שרט1ט םמזחשב
�ם - חסון וייצור תיב

קולס? השחלסלוח נמלנו החנווחל
בלסיפח �ס ליודסאים אחי בנ-ה

חלאדב? 1(01-4251
174450)

שרפס• נדש-ם • ומיון נעבוד1ח עפר
� לענ1רה ם"דית וקנועה 'היונור
(66?)) 01-86 ?060 01 297640

שלפסח א1סוקל וליוה עם נס•!!.
למשלל הורסת תשמר. מישרה 0ר

(16764) 01-107705 אל, 97654( (0.

דצ1עיסס7ת ולפי ? !סיון. 5 שלם
לםשלל עיצוב םיללו' וארזה

(?4?06) 01 491165

� נעים !לפיקאית עם �סולסן אלס ל
1םי|| ללפ01 0ש' 610039 01 (1015?)

יסשיל םיולס לון דקווספרוקצר.
שלםםת לרן לסיועיה םלאה

(?7167) 01 ?5065?

נלפיקי מסותשנח בסיקוםיש -
� לסו" לוקל ועלנ נמס �אחר לאחי

לול א-ש' מתשנ לנר תלםיר עולה
למציאת תעסוקה!(01-65519 (4680?)

. וליו/ל. 110- ולפיקאי/ת ניצוע סס/ית
סה וסי1ן 5 שוימ 60904? 01
(?1445) 01 ?50945

/ת תנס/ה. עם וסיון נדצוע 1לפיקא
1נל.פקל. 99451? (0 99598? 01

(1644?) 

ם"רו ו! !רפיקאי/ת ונון,ה רק עם 01'
ון נעיתווים ומות11וו י 497045 01

(?1414) 

סעסיקו זקוק רורפיקאי/ת עם ידע
נם'קוםושל - •אתר לאתר•
(9(01-455 (6יי4?)

תוגום שרש
� �ם נשמת ענרת א הלפסוח !תחום
רש ספלרח עמלה ס1נל. ווקיה
השעוח י 01 דן םרפון 5517961
(?6169) ?000-1600

ביקןש 1100!
3(*8 

!דפיקה. עיציב חו1. סםדם םסחדים
!שלפימ. דצוע מקור וסשמע בםחיר
ה1|| 03-5520248 פרד (22967)

מ1קדח מפרס + וסיון. ומעבדת חמ-
דרס + ויקוד. םקבלח עמחח לד-
הה 01-794166 (20772)

סשו"ות בוקיון םשרדים. סרפאוח.
םדדעת וסשק דת 132)03-84

(23232) 

ם1קה חרד םררעת ורשרדם דס1ד-
1ח 1אםיווח 31-242080 בערב (24029)

אחראית וםסוררח םעוו"וח בדקו•
בחים/םשודם. )0054נ-נ0 וילה

(19292) 

צעיל אמין. מוקה םללווח בסחידם
מוודמ 03-831056 אמיר (19506)

בחורה עם !סיון משותח לעמד בם-
שק דח. 03-444210 (19076)

חרוצה ואחראיח. חוקה עבורכם. ום-
שרדם בקבלו1ח. 03-5712447 בערב

(26076) 

פ1סיוור 65. השכלה חיכזויח םשלן
�ה חרקיח 03-808175 (22961) בעבת

סבשלח םווסה םעעיוח בעכולה:
(2)128) 01̂ 642(31

•1עץ לעו"1• םכס •ב1א ויצוא.
03-656142-3 03-034507. אלשל

(213 11) 

בעל פלוספולפל סעווין בכל הצעח
053-34005 עבודה. 033-54619.

(22952) 

איש אחזקה אמין ואחראי סעוו"ן
כעבודה במומרוח/מב1? צימר

(10718) 03-342796

בעל רכב תלש + פלאפון. מעולן
בהסעות. וסיעות קבועות מודמוות

בכל ששת היממה 050-29519
(15649) 

סהודס מכוסת מעווין לקבל עבורה
�צ. בתכוון ואו שדפוס לאחה

(25901) 0)-9636508

רציו? םפעיל צם-ה + בי. לעבודה
ככל הארץ 018?037-1 (25929)

אלםוה 65. סעוו"ות בעב1וה התודמ-
תית (לא סיפול בתורמ !קשישימו
�צ. בפתת-תקוה וווש לן אתה
01-9221016 בעלב (26016)

םפעילה םקי1ס1ש םווסה + ם 5 מ.

?ע11"1ת כהצעות. אפשחת ם"לית.
לעלל 052-22441 (26773)

�ש עצםא' םקבל עמלות פינו- ם1הח
רם כשיסה קבחית. וסיון בתשבשבת
1חס01 01-5415096 (14900)

רצילת וד1םית םעוליות כוקיון סשל-
דמ 1תלר מלחות 03-9656154

(20142) 

1000

דחח
בשכר חודשי

1̂ )0 

�ש םלוהסת �ק + דח בבלפ1ר. נ/י2. ק
תלקיה 03-615559 ?(01-7174 (7761?)

יח" ,
( סחה- באילת להשכרה. רלציו"ם.

� �ודם ט1̂ 0י,|0 0צ|"| 01-5619777 
(?0660) 

דרוש םשקיע לציו' לפיתוח עסק 0כ-
ויס בעוף הלירות 444980 01

(8810) 035415075

םזלעפון 8(-8(-38. שחת לקבלת
םולשת בפלפון רחת סעדד בנר•
סיסי אשראי ויזה. 'שראכרם ול"ולכ! ו
םודעפון 24 שעות ניםסה

124474) 03-1(-3(-3(

דיחת בחן"ל
1040 

להחדף 11' ו בםוהסן - לו-יורק נד-
רר. נסרם הארץ 0(01-3181 (24140)

לסדרה נסרמ סוהסן דרח 1 חדרים
1ל,ללת 9(54460-(0 (?051?)

^
!גת-ס וילות

1080 

כבויםיוה. קוסו רו סשפתח? . דירת
�ו) י/' חום 577591 057 תדר (כ

(? ??80) 06 189)11

רהשללה מבעת-שםואל. דו םשפחח?
תרש. 5. תרווה 015171116 !7115?)

ללציוים נלנלוו נרסח-ון רו משפח-
01 ת• םפיאל. שקס וסלמי )77746

(2)4?)) 

להשנלה ק1םו לו םשפחת' נלח
�צ. 08-591721. חיש 19 לאשל
(?3713 1 06-562525

םו• צהלה שתות. למק1מ מעולה ננ
ויה. קוסליס מי1חרם !הורםוות"ם
(27/7? ) 01 5444176-7 � ||1 �דח

בשימן לן נסקוס הםונ ניוחל קוסו
� �ביח וון . כברה  לו םשפחת
(?7761 ) . 01 5446176-7

צו ? � לסנילה נותרת •הולד. ולאשל
חדרם. ?V ד11ם 01-9615561 705871)

)1 להשנלה ניח לחה םווסון * ל1י י.'
חלדם (516171 01 (71696)

. יפה 900 ס1וש נווה-סווסון. דת (
אפשלות לנוות 7 ק1סו ?ם

(27215) 052451) 61

נרסת השרון התערנית. קופ! נ -
700 נול על 400 ססירה שור.

(?7650) 0)540)965 015407199

בוחח ישו1ן יישניי קוסו 6 חר
לים 850 לולי. מיסה ח"דיח

(?7696) 01 5401941

נחווה דת פרס• 115 סיר וווום
118674 06 נערנ 07811?)

לוס ציונה ק1סו ספואר חדש
'?? 497 ) 06 400747

נכפל שםליהו ניזלסווח דת • דווס
( ?1717 , 05? 5674 �? הכביש 10 ע

נפתת תקוי למדלה קוםו-ם נכפל
אבלהס ונשערה •תיווך שלום•
(? 7644) 0)^)29)19

בפתת-תקוי. דת על ם1יש 400 ם'י
� 19נ9?נ019 76671?) �ת�יך שלים

!כסיס' מציע: "('מל
נחי 'וקוה בשיווק בלעד

* מאזח אפקי קוסו חדש ג�לדסר, ם"דוז
100.000 חלל * נול צילל? נועתוח
לסיקוס סצו"ן קופל 0פ1ארי0 בברה •
�קס ?וקרת? קו10 אחחן 6 מווסן ק לפח
חל סוווחיס . סוחף נחינוון 0עילי
•נתל לחך קופל על חצי חוס •
� ער חצי ניידםווח נאפקר. 110 סיר נוי
�ר חזם * נשכזזח 'שונ רח חדש 0?( ם
�ר נו1? • בואויז אפקו. קוסו קרקע 175 ס
7/י5 חד . 0רחף ם1אר נסיקוס םצו"ן <
נדסח ארנ ו קופל חדש וספואר סאר •
�ו קרקע . 4 חד לואוח אפקל, 50? 0
740000 חרד • נאווו צידד. קו10 תועו

�קיס שקפ �ד נס זספואר 50-3? ם

03-495127 .03 5447557 8
170611,

. נש-נון לן קוסו ספואל ננלי
01 471411 � 745 ל1לל ללעד .000

(117 76) 01-5447319/?0/?1

באלן 'ה1דהו ? קוסל םפואר 5 • סר
(14740, 05 תף 175 0נ? 1497916

בחולון 4 פרס? סושקעח ספואדח
לסחח ישקמ 01841419 1150101

בדעעה קופל םםזפח. שקם, 6 חדרם
�וז. 03-234949 �חף מיסה ופח + םו

(25229) 

בדעעה קרח-נטרח דת 3 חרדם, קל-
(25230) 03-234949 � קע 400 נרו

בהודםטת בחדרה. 2 קזםרס דתידה.
תמ1ן בהתאם לדרשה 01-229724

(26560) 

ק1טר
באלפי מושה
במחיר דוח 4 חררס ש אחה
יכול ליהנות םקוסנ' גדול בםקום

ביוחומוש�ון. היפה
בסבצטםיוחו היוםו

של טשוד הבינוי והשיםן, חובל
00חיו טייחו 111,000 $ רה1וח

וטהלוואוח נוחות ושישוח

הזדח המבצע
בתוקף עד 31.12.89

םא והצםרף לעיר קוסו'ים
תוססת ל�550 טשפחוח הש¤

םשחתי-קהילה טנווניס, ו1ף
םוהיב ואקלים ווח.

םא^בקןטנ' לדונםא.
^משודהמכיחת,

ת"א,חנ1זף16.
03-20263 1/2

!בשבת - במרכז המסחר
באלפי 11110? 052-925388

צחחא
חב̂ו לעךמן 1בדה בעזס בבערזוז:

^ארנםקמרם
�סד'נמרם *וגם

םרם פדונקרמטתנ •

(25034)

בנתניה
וילה מפנארת
במקום יוקרתי

6 חדרים

פר
055-611024

(?5228)

בקרת-אזוי. לםדלה קומל 6 תדרם.
II מחצף. 03-5715947 (6500)

� אלמה בקרח-שאול. דח על 600 נח
(6597) 052-952051 � ילבש(בסים

גלםח-השחן הםעלדח. לסדלה דת
052-542451 � שקפ וםיוחווו •עד

(6606) 

בקאנפד קלאכ חל-אדב. קופל למד-
וה + פאב! ? פשחח. 116.000 בלע-

�ן) �. 03-233514 ומלו �בלכו ד ל
(6677) 

מציאה! 11 בהרצדה פיוח כפו שמר-
הו. וילה + דוום 570112 057.
(8805) 052-573522

. לרה 6 ר1ומ בםק1ם ככפר-שמרהו
03 464142 משרה 1)01)052-5.

(8806) 

ברעתה קופל'מ 5 + חרר משפחה
�ר1ר ומרחף מפרפ עשיר 230000. 
16(61) (!� � 25959 052 (מרד 2000

םורש בצהלה !/' ו חום •וקרח-וו ד
הודח א!ול1 סכמו! 03-219245 (6687)

�ר דח קסן * 170 קל בחל-בל1ך קק
(9100) 01-475791 � �|י11ד.  175 ק0. 000.

מוי צהלה בשחוח ונשיליו ח כמקום
� �דח וון �ם נבלה  החונ דוחל קוסו
5444124-7-נ0 (04נ9)

�נ הילוקהו ו קיפל ספזאל נלםח-אנ
�סקס אח 60? נול על 475 אלםל. 
(10610) . 01 ספק10ר 717115

ננפל-סנא קופל 5 פיות' םושקע ם•
ק01 10נ 052444414 (10751)

נלםת-צהרה. קופל 5 תלרם םושקע
� �דםח אנינ . לחקופה  שקם

110760. 01-5414424-5

נהרצרה נ לסררל. פוסהאוו םקסים
? �קוריאן  7)0000 . II ל� 0 90 + 140
(110)4) 05? 556677 19?

�וחל 5 + םחסן . ל(ל. כביכול. דח ם
(11068) 07 4)8014 I ליוסי ?

נחר-השומר ברח מולס. ללי 140
(11561 0ר 000 145 דורו ?74110 01 1

כמכירה כוחה צדק נשמ-ן 4 .
116571 ) 01 ?40670 .0) חצר 760911

כהרצרה-פיחוחוי וילה חדשי'. ורו
� �שעשוע רה וםפוארוזוי 000 440 

(19440) 057-5/0676

�ד נאפקר נרחונ שקס דת 110 ס
�רסח א �ר מורש 400000  נול 500 ס

1:47)5) 0)-54144?4/5 דד

�ל קלקע 100 מל-צילה ללל. 750 ם
� �לםח ארב מיל מוי. שקם. 400000 
(?4719) 01-5414474/5

נשער חקיה דח חלש נםלמ ם1לש
(?5111) 01-91611)6 � 1� (61ם

. 6 חלרם * ל1ר דל-אליה! ו-לה
01580( 01 לא בשנת 744111)

להשכלה ללה. 6. נסישנ עין עדין
נ?706נ-06 (7676?)

ון לרה אקסלוסידת . דוום • ברםח
�קוראן א-וסרקע לוי. ?פה 470000 

פי(1פר 5717918 [0 (4175?)

נהידםעת. קומו חדש בחולון בשער
01-680)4) � הלא נרעד נ�סווון

(75976) 

. להשכרה קופ! נדוד רתקו ברעתה
057-919197 � �סידן פה אחבר. 

(76708) 

השחן בווי רסקו לישכיי. כרםת
קוסל 4 לתקופה אחלי 807ו540-(0

(26280) 

�ל 1200 נאכן ?הודה ללה 180 ם
( שפח 0000?? 498156(05 (6517?

בהרצליה הירוקה
בשכונת ק1טרים

קנטר בסשן מיוחד
� �צמרת הנדיב ב

61656^05 - נענודד.
052-575711-בערב

(26481)

בקרת אתו השקפה. כרעד• על חצי
� או1לו סבס1ן חום. םהוון לו קוםת

(?61711 01 141111
ברעווה קוסניס בסולשים ולולים

05? ?051)� �הצומת 40000? יוכר 
(74)93) 

ננפר סבא קום! 7 חדרם 770000
(?6)96) 05? 705)) � �הצומח דולר 

נקרח-אווו לסניוה ניח על םולש
. פלפ• 000 50! לולל �ל 520 ם

"9768) 01-)450)4

במדון! רישכיה ם"דו ליה סיויסח
(199591 01146746 � �0ד1לח 4 חדרם 

וו כדם!ח-צהלה כשכיח קופל ם"רי
חלש. 6 ? ל|ל. 0(03-4734 (77590)

�ח ום1שקשז + ע םפזתח + 3. םפואו
�ן � םלו מעדת. 196*03-7 •הסקנו

(22924) 

לישקו• םבחו דחח וו. דופלקסים
וםרפלקסים החל ם- 380.000 דולר
נרםח-אדב וי ומווה אדדס לפרסים

.03-426293 .1̂ 0� ווספים ישקר - 
(10731) 

טפהאח במרכז ח1לזן 5 + 33 + חדד
+ חלה. 03-5549491 (23977)
ברםח-השחן. לסדרה דדח 11 םפ1א-
רח. םפלסיםוו ?ין ג ד"ריםוו
(1361) 03-5407349

ברמת-השחן 5נ + ע + ווף ים
ב0רמ. 03-5400004. 03-5402365-6

(6708) 

�ל 4 + ע + חדד. במחיר ברמת הח
של דוד. *03-5402345 (7195)

להשכרה בלבו ו 2 םש1פצת + 11
11450 'דח פחמי 0)03-2991 (7247)

בדעעה. פוםהאוו יחיד ננו. 193.000
חלד. •דחת 1ך. 052-22352 ()725)

�םח-השחן. בםיקום םעולהוו דדה מ
וחלה + ע + ווףו ו 03-5403934.
(2371) 03-3406325

בדעעה באחר םשלה. נ + ט + הרוזן
+ נדות עבודה מושקעת 052-453267
(22944) 

חל-אדב פופהאת. חדש אקסחסיב.
�081 !בסים• �ר הודםווח.  םח
(23433) 052-564)41

ברםח-אדב ל. פנםהאוו םושקע.
שקפ. (מה. עף ד1̂ 430.000. •רםת-
ארבי 03-5414424/5 (516(2)

פוםהאת םחהם םקסים. 6 חדרם. 1וף
סרהיב. 750.000 וולד. 03-414574
רסת-אדב (990)1)

בבפר-סבא. פשהאח. 5. חדנע. מיסה
�פםוח פת1ת1ת. ם"דח ודחה 5 + םו
(?3(39) 052-9164)3

�. טף דם. 4 + ו בדםת-השחן בהקחט
+ 41 קי( בלי. 90(03-5406 (23603)

לםדרה בקדח נן-1וד1ן נםקלף 11
בחולון. פומהאח 4 חדרם + ת1ספוח.
(23631) 01-649131 .01-5^9240

בהרצדה פיתוח בהזדםווח. דרה ט.
•פיפיה צופה דם 4)701^052(23443)

נרםת-השחן. 4. מושקעת + ע +
�ס. 03-5491179 � + 3 שחח חדו

(24537) 

להשכרה מחה אדביםוו פוםהאת
0)2 ם-רו ו םשקיף דם41)03-34495

(24(7() 

5 + ע. םפואלת + סעדת + חניה.
160000 חלל 03-594025 (1)191)
בלםת-אדב ל פוםהאוו אםיתיוו
�פפל שקפ. בםפלס אחל. 430270י03 
!כסיס• (6692)

בצפון(דת בשבעה שקפה. 4 + 1 +
(( + חלה 1ע1ד. 140.000. 03-914477
03-789312. לא בשבח (27277)

בפחח-חק1ה בבלנודיח. פשהאת + ע
�ק. 3 ח1יוח. + תדר + םתסן בק
225.000 חלד. פמו• מךץ •אעח סכ-
(17070) 03-9230367 110
מחה-אדדם פנםהאת 240 נדל. בםפ?
לס אחד. ו1ף דם. 350.000. •רםח-א-
דבי 03-3414424-3 (20266)

ברשוהו ו פ1פהאח םטאר ותעד. עף
מהמם. חוספות לבוח. בלעדי
(*?שראתאוד 901901*03 (27703)

פוסהאת םש1ע. מווה-אדבימ. 6.
�נד. 03-424233 540.000 -על (כס
(מלדןו. 1433 |4י03 (15224)

בבפר-פבא. בדאד̂נ קופל פוםהאת
4 + םרפסיח נחחח. 032-32343.

(15251) 

� מסהאח + ט + בואות אפקה ב
חדש על הט. םפחור. שקם. 0.000)2
חלד 1223)03-4 (13264)

בועווה. דרח 11 + חדד + סעדה.
שקפהוו •קאתםריהתד. 41)032-13

(20274) 

בהרצדה דוח ט שקץזו ו םושקעחו
�קא1(0ד<מד 052-33013  ̂ 30.000

(20276) 

בעה-אדדס באופוה"סר פופהאח
� מפלס אחד + ט 240 נדזחד 300 נדו

םהמם 15)03-410מנדב ם. 11ף
(24479) 

בואשדצ חייב רהיםכר פ1סהאח
סרתח בסרבו. ?/'3 + חוספוח.
(244)9) 03-945547

כהודסווח. טםהאת 3 בעםק-הברכה
+ מעדת + חלה. •קאופמן 1כסי1ד.
4)2634-(0 (מל1-|) (27442)

כרעתה פופהאת מדד. 7 דירים. 6
חדרם 5ו30(-052 (27451)

�א. בסיםפה שקפה. 3 בברה בת ח
/>1 ? וו ? חדר. •א1וח 0כס1ך. : \
(2(179) 01-5467722

ככפל-סבא. קופל פ1פהאח. 5. םוומ-
קע במקזמ משלה 919979*05

(11791) 

ראסירסו ו למדלה/להשכלה במולל
הצוק כהרצדה-ניחוח. על חוף הים.
� �עם• 1ד1בדו - !בסים רופרקס חדנע 
(19219) 03-424794

מ1וה אדדם 4 + 1. טף דם. 770.000
�4|¥1ד\< 3-423042(2 (36)6)

צמרת אביב םציעה:
�םוו אדב ל פנפהאח נמה חדש • ם
? ווף דם . מור. אדדס פופהאיו
�א סיוחד בםיע • במיה ברח דירון בח
בצפון השקפ םפואר • במיה חפלקס
ממוח הפחדם םאוח אפקה • בבדה

בעי צהלה דחח ע 11!

01 �צמות אדמ 428124-5-4-7
(227421

בודנפד
,̂ !נשקים 
בםושב ק-שםן. רסדרה משק רק
� + כ-0נ חנם. המלל דח בםצב שח
רפווח ל0!דחח/בעלכ 4)04-2459.
(23(4() 00-244426

םשק 10 חוס + שוי בחים ? ארחה
מלה 356795*05 (0(247)

רהשכדה ורה 120 נדד בכפר-פחסן
�ו. אפשחח רססורח"ם. ליד וחב
1436 ו97-(0 לא בשבת. (20493)

למדדי משק > וילה 200 ודד + סח-
סן 300 (דד + משרד והמתאימ לבל
עסק) ? סככוח בםושב תלאל
(21912) 051-686206

רםכירה םשק בכפר ורמת מלל
דח. פורס וסכמת 6911)00-5

(22412) .
משק במושב בשחן + 2 מזים וסמי
0שק 902649*05 (24723)

משק בשחן. משוש! וחוח'. דח •פה.
מ1וב 41252*05 (92(22)

+ � משק חקלאי בציפור. דח 145 נדו
ם0ע0 06-554640. 9)2)06-53 (27062)

בסרעיח דח 120 נדד . לוה 1עצ•
פר 2)03-92221 (47))!)

לדודים בבן שםן מנמק + דת + ?יה.
0לפ1| )2(03-9663 03-9646659 (205)

םעוו"ן לרכוש םשק + םםים. דן
כפר-מבא לרמלה 910727*05 (9490)

בכפר-קיש למדורות התבור פשק
!ציוד. מ"ר! )06-76595 (25053) יפה

רחש משק באחול לפחן אפשר ללא
דת 674064*0 (19063)

רמדרה משק חקלאי פעיל. במרם
האד( 03-703490. 08-249366 (26166)

לסדרה משק + דת בבפר-חת. פיע'
ם"ר !51(00-26 (126171

פשק לסדרה נםושנ 1םח מושב דה'
29((22-)0בערב (26271)

בבפר-בצרה. םשק של מלל דת
מערס 032-27546 (22943)

בכפר-מעאש רסדרה םעזק-הדדם
עם דת מחוח, 475724י<0 (23916)

א ם פו- רופא למרפאה באשקלון תו
דם 051-35743. ובערב 051-24442

(24634) 

�סימעד לסדרה 'הזזז ציור קוםפלס 
+ םלחח םוחלליוה. 03-727642.
(25755) 03-721604

להשכרה תדר בסרפאה םםותשבת
םםססח ףניהפיה, םצז"דח קומפלפ.
(2733() 03-941(7! 03-3034144

לםרפאח-שי1"ם מבעח"ם דרושה
יססופ ח יעילה וםווסה. אס
((613) 03-7525702

למרפאה נדםת-נן. חפא עודם דל-
דים, 3 שווח וסיון. לםשרה חלקיה.
(10947) 03-72914(

לםרפאה בוםח-1ן ס"עח םוופלםח.
וסי1ן חובה. לםשרה םלאה. )03-72914
(11013) 

למרפאה שיו"ם ודולה בפח1^חקוה.

ם"עח םווסה/מומםבח םשמדוח.
01-9342192 (רחל). (24)1')

דרוש פכנא• שיו"ם לעמחח ללוף
!תותבות 03-241417 (15412) םתכח

להשכרה ברמח-השחן קדלקה עוב-
דת לר1פא-11י3"ם. 03-5491491

(27170) 

לםרפאת-עודם רחש צמד קוספלם.
� שלה. 2(032-5757 (27521) I?

לרופאימ/םי1ן חפ1ן. מכשיר רופון
אהוו פחוסי. •סיםוס• - םהיר מצי
(149(6) 03-96444((

� שדחים. שדה לציר. לאו1ו לםשח
ספה. חל-אדב והםרכו + לשיון לו
(23)3() 03-299175

דחעום שדחים עם וסיון. עם או בד
01פה 03-372163-4 (549(2)

שדחים םקצוע"ם עם וספה או טוס-
טוס. קרח-עחידם. 03-490095

(22940 

בעל וספה לעמוה קבועה בחבהה
לצילח. קילוסים פוסחל 1יל.
(24494) 01-5440929

שדח/ה + ושיון לווספה לעבווה
קשה + חואים ושבה. 03-5370996

(24(15) 

שדח + לשיון לקםווע ולרכב. וצר
בעל וספה 03-5013515.03-0714118

(25637) 

בעל קפווע לעמדד. קמעה 1/א1 בם-
שסחח לעולחלוח ?11). 03-201162

(26976) 

0 בתורים אתרא"ם לםשרד וחיק
בחל-אביב. חואים םצו"וים.
(27662) 01-301395.03-62300(

אחראי עאסן + רשיון חספה + סירה.
לווםש ששח בבוקר. 03-653394

(27037) 

1.000 םילם1ם לעצםא'. בעל וסי1ן +
11ספה. 03-5548893. 03-5548692

(15477) 

דחש שליח על 1ספה. חואים ס1דם
לםחאיס 4(01-57003 (22105)

לתחקת עיתולם בשעות המקר הס1-
קדםות. לבעלי וספה/פוספוס.
(27058) 03-747336

�ס 0!ר\1!\\ו שלית + רשיון לבים
�ת 3 ח1חן. (74094) לקפווע. הפלם

לחברה קס1ה בע1ף הדפוס שדת ודו
ואי1פד11פי. רשיון לםוססוס. םשרה
�א. מילא' 23-<2. תו- םלאך.. חושב ת

אים סונים רםתא 0 ם 03-440103
(?4964)

שדחים םעסים בד/עם 1וספה הכלת
11ש ל| 03-3415494 (6634)

לפ1-הן. דרוש שדח לאחר שרוח צב-
אי. 12 שוות דם1ד. 'דעח אעדח לצו-
יה. 03-031014. 03-013242 9270)

�א בש- פוסיוור לםעבדח שיו"ם בת
(20294) 03-213604 .1400-9 שת: 0̂(

לח1ץ בעמדה. רשיון חוספה. הסדר
אח חל-אדב. 7)03-54104 (19074)

שליחים/וח בעלי וספה/רכב לשעוח
הבוקר/ערב 03-221177 (24290)

שדה םנוסה + רשיון רוספה. חואים
0צ1"|ים. 374)25-(0 (27429)

לתחקת עיתעים בבקרם בוםח-1ן.

שליחים + קםתעים 03-457442.
(25475) 03-601065

בח1רם + וספוח/לשי1ן חספות. לס-
נילים ת-א. םשכולת 1בוהה.
(26266) 01-5615011

� עודתלות. בתואים םצו"לם לםשח
ע0 011פי א( לשי|| 01-265644(1199?)

שליחים/וח בעלי ומפות למשמרת
ערב + שישי שבח 03-227559

(23217) 

לפודקט חדשני תחל
שליוזים + רשיון לקטנוע

ניל 21 - 30
לעבודה קבועה

בתואים םישרם
פר 4)03-54483

(24286)

לסשלל שרתים. בעמלה לתוצה.

דלושים שליחים 01-5460628.
(?1790) 01-5467496

רהול� - ססערח מזון מהיר שרחים
+ דו-1לוד. למקד !לערב קלליבך
?!(לא (3723?)
לחבלה ותיקה. שדחים לעבודה קמ-

עה בחואים סעולמ 03-93406554
(22648) 

לחבוח שליחים בחולון בעל קסעע.
המסה 1מל,ה 01-5560478 (23410)

שרה ? רשיון חספה!ללבב. עליפוח
לחייל 0ש1חלל 03-5616844 (26518)

דלוש ועל שליח לפו' צבא. לפווח
סלפ? שמילא אלוכ? 14 69941?)

� שדחלוח. בער קס1(ע וסוס- לםשח
פוס. ח1איס סודם 01-7521234

(25647) 

£3
£3
14 €9

818
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צמרת אביב מציעה:

* בבדה כחד ב"חן בצפון השקט ספזאר
דתוו * בוטח אדב 1' 5 טפואות + עף
רע * םאמו אפקה 3-5 ספואוזת דוחו
1113.000 • כנעה • מוו-םן ק נםיו, 1.
אדדם בוב אש• 14םהה !ספואות 6

�מוח בדסח אביב ו נ נהוז

•צטח1*ביד7**24ו)42<0
(22718)

ברטת-אדב הירוקה. ו4¥, קיק. םפוא-
רח 01-424407 !בעמדה )01-91110

(25714) 

מא1ח-אפקה , ברחוב לאה. 4 מושק-
עח. ללא ח11ך 5243)03-4 (4)234)

כפס1ח צהרה. מקסימה ומסדפה. 4
�א וח01פ1ח 03-492577 חדדם + פ

(23(75) 

מאוח אפקה -?בעח הפרחים• דרח
115 סיר. 163.000 דולר. •םלרי!ר.
(20596) 01-421077

�ד. םרווחח. שקפה ברםח-אדב, 4. ק
01-410215 + השקעות. 165.000.

(20702) 

�ו סמן + 4 חדד שיוה. אחוות. ברםא

םטבה ארכיטקט. 2 הויוח. ווף.
(21142) 01-426(10 .260.000

בחכלח ר. פוטהאח. 3 + ו. 150 +
�ווה• 2)01-4140 150 + השקעתו 

(13735) 

מוה-אדדס 5 + חשקשח + סעדה
+ חלה. 210,000. •11ה• 2)03-4140

115305) 

�ר בווה-אדביםו ו דחוףו ו 4 - 137 ם
.03-4214141 .� �דיור 2000 + ווף. 
03-419223/4 (ס0-|) (14321)

לםהיד החלסה מוה-אדדס. 4. לכו-
סה ם"דיח. 173.000 דולר. םפחחוח
ב- -שק1י - 0.*י\ 03-426293 (17490)

בדת צוד. בלםח-אדב ל. 5. 'פיפיה.
שיש *סלק. איוטלקום V ז עף לפא-
� לק. בםחיר םציאה פלפיס ב-ישקו
(17971) 01-426291 '1500 -

בוםח-אדב ל 45 חלרס במ"ה. ספ-
רפ סמי עשיר. וזף םרהיב פרסים
דישקר-0:)5ו• [01-47429 (139)1)

ברםת-אדב. ס1ר'ן חיאל. 4. דחםיח.
!בוהה 101שקעח. 03-427529 (20370)

מאות אפקה. 4. ובוהה. שקפה.
195 •רםת-אביב• ססודרח. 000.

(21012) 03-34)4424/5

�א. ששק- 130 נדר. ק ברסח-אדב. 5.
03-425291 � �1י11ה 0ח 210000 

(21514) 

ג/י5 ?וקרחיח. צפ1ן םערדח. ם1רד
ר-רם. רםח אביב וי. פרפון: א
03-424424. 03-414729 בעבודה:
3(4751*05. לשוש (21660)

בלמח-אדב ל. 7/י5 באלרס 158 ם�ל.
� כ דמח-אבי � שקפה. 265.000 

(?1950) 01-5414424/5

�1 4. םורחבח ותום- לרא חיווךו ברא
פוח 01-429287 בערב (22319)

5 במרלאו ו 1 �לםד• - בהודםווחו  ב
� �סחר  1 םפואדח (215.000)1

(22438) 03-5411042

5. םציאהו ח"בח בחיסכון 0)1 נדר
רק 1240.000 במיל ווהן מוה-אדדם.
�ד. חפא שיו"ם וכר םחאיםה לסו

6-5-4י35|54נ0 (21974)

�ב. 91 סיר פלנוח �םח-אדב!/'3. ק מ
1שק0י ?03-41545 (043?2)

, םסוללח �ע �א. ע ברםוח-צהלה. 4. ק
+ חלה ? םוווים 03-479196.
(?21(3) 03-495(41

באוור חן. 4. נךב + 2 חויוח. ם"דחו
(28391) 01-5614?? .01-55166(9

�ל. בל? בואוח-אפקה ב 4. ק
(24569) 03-491643

חבות הירקון בע"מ

§3

7. מוסליב ודיויוווף) לספ1ד1סיח. 1/י
,03-263726 .03-5575260 .480
01-136761 בערב . (7657?)

בא1רפי01. 2 + הוד + םרפס1ח +
פלפון 01-3619206. 01-479949.
(25916) 0)-3411544

לח"רם דירוח עפש לםווח קצר. קו�
0פלפ 7(650?-(0 796754(0 (?1346)

</'?, דר דועוף סוטר רחקופה אח-
בה, סיידו 052-540654 (19180)

2. בצפ1ן השקט. ופודם. החד ס-300
(21758) 01-204669 � �אחרס

�א. סדוהטת. ? תדרים. בםרכו ת
425577(0 1בערב 1550)5*05

(27394) 

נ וסודם דד הביסה. נךב. 420 'אח-
((((3) 03-204469 � רם

ו8ות!!י0 ודיון
שוחפה שלה ר-נ חדרם סווהםיס +
חרש + 0לפ1ן 7(936נ-נ0 (23972)

1לולה וםלוותח. בצפון. ש1תפה ל-2
חשחס תורשי. 01-443186 (27365)

שותף/ה ל-�/ינ וחרם. בצפון השקס.
�צ (27612) חבווב 2)8)01-23 אתה

דרושה שותפה לדירת !/'3 בצפון
�א. ם"ד 244470-(0 (31)27) ת

ש1תף/ה לדירת 4. םחהסת קוספלס
+ 0לפ1| 200 03-264426 (153)2)
שוחף/ה שרשי/ת רדרח נ/ינ. סחו-
חח. בסרמ חיא 01-254666 220091)

. ?פ"פיה. רד שוחפה (1+10. לרוה נ
העירי 7519(01-52 (10986)

שוחף/ה ל-ל/'? םחהפח ? סופ1ן.
1אה. ללסללוס 225 03-220716

(23587) 

שוחפה אסיוה לדירה דד רזוווף. כל-
סד, ס"רח 269064-(0 (67נ6ו)

שוחפה לדירה 2 בסוק1לוב. 200 דולר.
ס"1י 06נ242-(0 (24413)

שוחפה רררה כהדסה. בעבודה
)01-41566. 01-561947 אחו' 1600

(26613) 

שוחף/ה לדלח 4 בבו"ן חרש בצפון
01-211176 בעלל (26623)

סיידו 11 שזחפה ללילה סקס-סה בצ-
פ!!. 250 חלל 01-446419 211641)

שותפה (27-0) ל-1 'פהפיה. בצפון.
250 חלל 0-5466092 (6701?)

בצפון תדר בדירה + חדל ווסף רש-
עות היום 450114 (0 1(2558]

שותף/ה לדירת 1 בסרך-לורו
04-241090 01-207577 01-4450)6

(27766) 

שותפה רלילה בצפון. 1. םלוהםת.
145 01-7575960 לרה (27276)

בצפון. שותפה 25 ומערה ל* וחלה.
0"ר 01-744501 (7650?)

דחמ בדמ"'ג
1400 

חכעלח הביחוו בברפזר. 4, עוקיח +
. םש1פצה 01-5417869 םרפסוח

(19299) 

�פ בואולה חר-אביב בערב 1 ברס
01-441561 לא כשבח (1644?)

בדלום וסבילה. 1 קיא. פי1חיח 1 כ•
11ל0 01-5052062 (15451)

�פ ם1ורס/עסק 50 נחל-אניב כלם
�א 4(80(8-(0 08-244818 �ל ק 0

(6437) 

4 ק•! םדתחת תלת ע- דיויוווף
(?51)4) 01-225113 60000

1 תדרם באכן-וכיחר תוית. 60.000
ל1לל 0לס1| 46(01-746 (26026)

. םלמית רלח 11. 4. 'פהפיה זםייחלח
ושקסל. 21)01-5230 (226(2)

�א א כ !כמים לילות וו כמלכו ת
(7751) [|� 299788(0 995(01-29 1מרל

חדל נפלישמן 75000 ? נמרצ�ס (
לפילון 65000 01-5710647 (5009?)

בהטוך-ויוווו ו נהסנמת הנערםוו 2.
וחמור, רחו ח 42.000 01-200455

(73621) 

�ד + כדויוווף עורפיח 1שקפה ;/יו ק
ד11למ 7(01-2809. 01-5406914

(10897) 

�א ששקעה. ( הירמ בבן-ייולה. ח
�1 + 0לפ1| 6!6579-(0 (115494 ק

�פ. 4 בשוקיו קיא מוורס/עסק בדם
045? 01-571. בערב (20161)

. �א. 5. מפזארח, קומה 18 נצפין ת
והופ חלם'. חלה 03-261441 (715??)
באק-ודחל מ1ל •ון-העית 2/י2 + פו-
�ב. עולפיח 03-5460933 (21706) פון. ק
�או נ כמצב מצז"ן רהופ קומפ- בזוח
� 204469-נ0 (23731) לפ ?אחרמ
2 דשעיהו לשמעה חודשימ, 360. ם"-
ד. 033-346172. 03-5441474 (24753)
בחל-אביב, לואי-םושל. 2 וחול. סל-
110? קיל, ח1ל. (08-47155 (24605)
�ע + מרפסח בדוי1ו1ף 2 + פרפון. ע

פלפון 01-421427 (22754)

4 בצפון ם"ד + םלפון + חלה +
0ערח 03-444764 03-265215 (11376)

ע" שביט 2 + ה1ל. קיו. 330.
(21176) 03-342444 0) 332440

דרח 2 סחהסח. בשדח בוו וב רי1ס
חר-אדב 03-241270 (21609)

'/'2 דר הבימה. פרוחפח. שחים.
שקפה וסואוח. 03-253363 (22621)

לת"רימ לחקופ1ח קצרוח דרה. ביח
פרמי. 01-7521218, בערב (857(2)

בשאול המלך 4. מחהפת וץקרתית.
1000 חלל 01-211740 03-267044

(27605) 

בשלחת-מ1צקין. 1 סשאוח. רהופ
םלא + סערח + חלה + הסקה מרכ-

|יח + 110! 01-441547. (01-42370
(13557) 

2/יו סי1חלח. וחלה. בהולםעח בצפון
�אופיר 069(01-546 (5)156) השקס 

�א חזיח 1 וחרם. בהילק1ן(הילסון). ק
•כרכר 4ו5((2-(0 םרדן 161411)

�ו. שקפה. 430 לחו- �א. ק �ב! ח נ בסו
וש 5(24)03-6 (77)

בלב דיחח 4-3-2 01 לשותפים.
(9293) 01-3417(89

2 + סלפ- 1 בצפון היפה! ו בישעיהו! 
01-5442715 סות. קיא. שקפהו 1

(11141) 

1. חדשר, + פלפון + חלה. ע- דוו-
|1ף. 700 2(01-2901 (11164)

�ה. לוסשילל. וחסל. 11- דחח 4 בםוא
לו ארוס 'ולסיח' 01-262030 (124242

בחל-אדב. 2 םרמ' ושקם. רהוט חל-
קי. שוה סראש. 01-5524115 (24000)

�ע 01-444116 לפ- 2 מ1רדאו חויח. ע
�צ. לא בשבחו (24901) וה

בצפון. דרה 2/י2 ואה + פלפון. החש-
ל01 0ראש 01-247946 (24915)

�1. םםבח ואםבחיה 2 חדרם + נדא. ק
חדשים 01-241061 (24941)

�א, ם"ריח קיק. 1 חרדים. בצפון ח
0לפ1| 01-261503 ( 25161)

? חלרס וחלה ברחוב לסל. 600 חלד
(75746) 03-5219(56

נ/ינ אבן-<ביחל. לםוורם/סשלל. קיא.
(25457) 01-211446 �ע 375(01-23, ע

3-2 חלרם. דהופ חלקי. עי• למדון סי-
ויספור. 03-268525. בעלב (447)2)

בחל-הםלך. םחזחח. 4. רקה + סע-
רח + חלה. 4ו2244-נ0 (25852)

. 600 חלל בצפון חיא בכצ1לס1ן. נ
01-745161 לא בש- בעלב 01-771104.
בח (7574?)
דד העיריח. 2 וחרם + פלפון. 400
�פירר 01-5414002-3 (28107) דולר. 

רחת בלערות מקלן• + מפחחוחוו
2 באדלווולוב (1450 כאמספללמ
מפואלח (600) 3 בבבלי (500)
3-4-5*03-24219 0לר| (7311)

�א. חוח + םעדח. בדרך חיפה. 2 ק
-א|1ל| סכ(!1|•. 5447722-(0 (7470?)

בחובב• ציון. 2. קרקע. מיסה ופרדה.
�או1לו-0כ0ון• 03-5467722 סושקעת 

(26148) 

. סושקעח. כויסה בבצלאל. 1/י2. קיו
מ"רח •אעלו סכסוך. 03-5447722

(2(188) 

במולשוב. 2. ק•!. סרחחח. לשיפוצים
� ו9ו247-נ0 (121070 'ו"ובך ובסיס

^
1-1% חדד,

�ק. נ/יו ודולים. ממל !בעתים. ק
שסורח לפהו 01-26945111 (20626)

בצפון. שסשן התרס'. 2/יו קיא. שלד
01-4252*1 � �לווה פה 90.000 

(213941 

�ק. סש1פצים ? יציאה בבצלאל!V! ק
ל1י1ה 'אופיר 03-5464902 (22033)

�נ 000 62 � חןוו ריח חדר ק רד שד
•סקס את ספקםור. 01-218012

(10099) 

�' ק1לווע אל<ד + . ע 2 רחח לא נ/,ו
2 חווי1ת. מתאים 01 לםשלל

03-458608 במקו. 03-292504 בערב
(25443) 

�ל. תצ• מכ- . 37 ם דו שוחח חן!/יו
� �ביח בלב תף. 50000 וווו 
(26891) 03-204696

�ב. כצפון השקט (ליד יהודה ;/'1 ק
(24)22) 0)-?63034 � �אתרם המכד) 

�ק. פעה לויוה. . ק בארבע ארצ1ת !/יו
�דוקאר (24999)  03-546670) 72000

דית!
בשכר חודשי

1300 

5 בסופיל. נ. מין תרעו. מתווים ווו-
פא 794960(0 (1184?)

�ו נ ע- הדסה. להוט תלקי. חדש ק
(?4868) 0)49641)

2. כצפון. סלווחת + סלפ1ן. 425
123711) 1900-16 00-0 03-441230

�ו נ26064-(0 בתל-אדב באיסבו 60 ס
00-0 00-16 16 דום ל (691(3)

. �ב ביהולה הםכב' 2/י2 + טלפון. ק
500 ט"ד 01-5445928 03-101510

(24042) 

�-רועוף. בע- �ק. אתורת דד ככו 2. ק
רב 140(03-43 (4169?)

!/'2 ססוך ובעושוב רהוט חלק• +
פלפון 470 סייד• 9ו564נ-נ0.
(24698) 02-44)541

!רהופ 2 בארבע-ארצ1ת קיא + פרפון
תרק? 142(03-71 01-744055 ((2476)

ם"דיו באתר העם 4 וחרם. ק-1 +
0לפ1| 03-5415041 (23061)

�צ �1. סערת. חלה. אתה 1 בויסוצק• ק
(22971) 01-451991

4 כאבן-נדחל ו בוםיוסק' קיו. ספוא-
�צ דת + 0דפון 01-5461408 אתה

(772061 

דרת 11 ( תדרם + סלפון. סרמ' וש-
ק0 416756 (0 (27679)

סור היכרהתרמח. רח הוברםן. !ח-
לה סערת + תלה 08-444974

(17500) 

�ב בשל עסעאל ? סל- נ/ינ ואה ק
� להן 7743(01-52 (24429) פ1|. חי11|

�ב. ע1רפ-ח ? 7 ? הול בבן-יה1רה ק
סלפ1ן 450 079(03-47 בשישבת

(?5019) 

. חלה וםע- �ל בצפון 2/י2 םווהסת. ק
(?7716) 01-747191 � רה 'וי1בק וכ0ים

�ק. לשות ארוך. ססורות בבאר 2. ק
1277111 01-247191 � �ו"1בק וכסיס

. בצפון. והופ תלקי + סרפון. 2/יו
ם10פתת 700 01-280197 147171)

בסולו• •הושע בן-וון. 4 ? חלה ?
�בלכר• םעליח + םיחו. 650 
1162501 !� � 01-226112 סח

נ חדרם מ-4 + סלפון קיא בבלפור
116807) 03-344454 0)269421

1̂ ורודם + הוספות. קיו בבלוך. 
בד. 175.000. 01-242772 (10820)

!•שרפיח ושקטה בםיוחד. בסרב! 1!'!
אבן 1דחל. קץ. בר. 314)4*05

(22766) 

3 מרווחח מצח ישראל אבן!בידול.
םחאיס1ח ללופא. לשיטץ ש!סחל/ם-
ח11ד0 ?29042-(0 (24457)

�קו-  � 3 בם1צקין. ק•(. םרפסת. ט צםח
(25298) 01-5465763 � ם( !בסיס

בםרכז. 3 בםיה. 7 דירס + םעדח
0.000)1 'ליוד 2000* 03-432427
וםלרן1 (123974

�ב (120.000) דורד בהזדםווחוו נ. ק
.(102.000) הסיוה ובווך חיפה ובלףו
03-431319 •פפו-וכסים' (18986)

3. 100 םיו. קיו. םשופצח. שילוחים
כפולים. היוק1ן סול הםויוה.
(22951) 0)-5416444 03-7439(1

בחד-הסלך X .1! סיר מקסוסו 1 כו-
(7196) 03-7 אי לדא1ח 17649

ב-20.000ו בדברו! 3 !חדשח) בסד-
םח הסופד. 'פד. 03-797981 (17230

03-2(1923 � 3 יפים נ0ומ '01
(7243) 03-297134

�א סעדת + חלה. חויח. בצפוןו 3 ק
•אחהה' 03-226063 (7341)

�ב. 95.000 3. בפיוסקו פיות שלאור. ק
חלו 03-5411042 •סתר (20666)

�ב. םרווחחו ו בםרמ. 3. םס1רות. ק
(21734) 03-221974

�א ברח חסין. 3 חדדמ. משופצח. ק
160.000 חלד 03-225546 (22711)

וםדוה דרה םפוארח + דהוס מוש-
�ר. •בםווד חד. לחן מ-- לם. 100 ם

אוח מ11ע1ח 14:00-10-00. 975)01-22
(22722) 

'
3. ם, נהף�-השחן. םודאל. דרוח 4.

03-71173• ,� מה 1 חודשים 'עור, ע1דד
(?7091) 

4 + סעדח ? דחח טו 1 בהרצדח. 
שקמ! 64007*03 (27211)

קבלן שלד + ציוד
לעבודות גדולות

רבי-קומות
פנוי להצעות

פר (9)03-3347
0)� 647947

(20(64)

מ.ד. נאור
י. דובדבני

בונימ:
בשמנת ב!חכ1ב

בגבעתיים
רחת יןקרה

5 חדרים
1̂מפוארות!!! �י ?

רהעזברה דת בםושכ סר-ע1חו 4 +
1י1ה. םיוואל. 6)06-3913 (947(2)

לסניור, של םשקים בםושב אסץ.
נ06-36501 לערב 63531(-06 (23009)

ביה פרסי מבעח-עלה. אפשלחח
מיה |01פ1ח 06-388276. 06-389462

111099) 

לסדרה םשק. דת + 20 דתם פרדס.
(11672) 03-9325502 03-912704

להשכרה םשק בבפל-סחםן + םתסן.
350 חלד ??03-7870 (27126)

�ח םשק בדה •ואי דת. םמיט ויחח
אחהיצ ובערב 412ו44-(0 (23091)

פשק + דת. 200 נדר. בםושב ריש-
פח בערב: 108(54*05 (92נ23)

בהזדמנות!
לכניסה ם"דת ברתובות

ברת' דולינסק' 1
(פי1ת ההסתדרות)

+ חדר על הננ 4 חד + ג̂ג
125,000 דולר

נ חד + נ1 + חדר על הננ
100,000 דולר

משכנתאות עד 50%

דד ון העיר. מחושב חוץ. 4 סמאחז.

מיז!! םרנד + חזסמח. 230.000 וולד.
(2446() 03-5613454

כהקויר 4. םפואדח. סשופצת כחד-
שה. קינ, חוח. 03-234949 (110734
�6 + חלה. שקפה. בקר- 4 םפואלח. ק
בת דוינווף. 03-430270 *פםל - 1כ-
(1(970 25
� עף דםו 220.0001 דהואש. 130 נדו
-ם1טפ71* 01-244412 (7101)

4 + ט + טעדח + חלה בםרבז/צפק.
'החד 44)03-251 (35(7)

4 בצפון. בםקום הפוב דוחו, םרווחח.
שקפה 03-454944 (10609)

5 נחדם. ספוא- 1 �רוח בן-ננריחו  בעח
(םחאים לםופאה. רח. נךק + םרפסח
וכה) 9-0)01-2191 (7312)

בהירק1ן והילט!!) ק1םה 140 נדר + עף
�בלכר• פוסססיו ו לוקסוס דולאום' 
03-211314 (םלדן) (10692)

בפ!קס 5 + ששר + סחו! + חלה +
�בלכר 11210 בלעדי ל- םעדח. 000.
4ו3ננ2-נ0(0לדן) (10727)

4 •וקרחיח. לךב + סעדה + חויה.
כאח1ד היר10ן 03-221976 (22099)

רחשים םשוילם מישה לםנח לרגי-
שה חלקים בקוסח-םטרים בסביבה

םצד1ת •יובן�-3נ0מד 01-247191
(20306) 

�ו. םלווהח. םעליח. בוופין 130 ם
0.000)2 'קוראן איוטוקווטיווטיל'
(7241) 01-5217916

בצפון בכרן םשופץ. 4 + 2 הצאיט.
שיחתים בפודם. 2 מיסות. !חלה
0א1ו 01-215258 (24619)

בפי!קסוו בשםשן החוסיוו 4. םעדח
וחלה '10ס"פ" 03-224004. 01-214537
(23396)

� + םפח- דווח 4 בלעוי1ח דקלן
(650) בבלן חדש וםפו- חוחו! בלופין

אר (950) 1-4-5*01-24219 סלד!
(7)1 6) 

דיות וו. סיוחרח. 1 חדרם ? חלה.
ביורדי הסירה 2672ו54-(0 (122964

�ע + �א ע בשדח בברוך. 1 תדרים, ק
0ערת )01-15692 ())275)

�ד בד. ממר !בע- 1 כמין םסופת ק
ת"ם 5711265-(0 (7094)

5 וחלה באבן-וביחל (שקים). קיו
חלח + טלפון 594ו?2-(0 (11546

כשרווח עםוואל / באשחוד חפוחיו ו
� �כיח פלוס •פיפייח 450-400 
??01-7665 799160-(0 |נ1?7)

7. רד מר. פעה חיוה. ססודרח ושק-
0ה 01-5468701 (17160

בצפון ? חרדים סא1ר םושקע. 450
(7519) 0)-4?5?91 � �ל11ה

�וינבך 4 חלריס. רקה. לס1וח אחך 
(16770) 01-747191 � |לסים

� ;/'1 דקה לשוה"ס + •ל1בך !כסים
(19441) 01-747191

בשדחח !ורדאו. 2/י7. םלוהחח קוםפ-
לס וססודרת + סלפון 01-771976

(?21691 

�א בוורם שווים ובםת'- ככר חדק• ת
רם סבילים. לבסשאפן. 01-615575

(21170) 

סייר בצפון חל-אכיב. יפה וספופחח.
? + 0לפ1| 03-464770 213761]

�ב 3 ק בצפ1ן. 2-1 + 11. 2-3/י
(2340?) 01-303441

ם"רוו בצפון 7 חללים. עם/בל• ר-
(22720) 0) ה01 66046?

�ב ברזיוחף * סלפ1ן ? חדרים ק
01 1 ) 0 0 - 1 0  00-0 03-5462747

(23367) 1900-16 00

בויסוצק• נ ו- 4. הסקה. םעליח +
הלי אנ1ל| 0כ10| ?01-546777 (9(97)

5 הלליס קיא כאלוב• 106 וכר םט-
לה 03-471713 (4144?)

וחשבוה 4 + סזון ? סלפ1ן, כספיל
?ו תל-אכיב 36?5(50-(0 (3475?)

3 �ו ברופשירד ו ו/א1 בפ"רבר! 2 ק
� �בית בלב פ1ץ  השחחפות בש
(23509) 03-704494

מן-העיל + ברמז שחיה + הלה ?
0י111 0למ' (4(?66-(0 (5401?)

כצפון. פוסהאוז םפ1אל, םערח וחלה
� �קוראן אי1סלק1וסי11םל  700

(?54?)) 0)-5?)7916

. ם"ר �ב . באללווולוב. חויח ק ?
)01-81050 לאדבל. 00-0900 15

(75(74) 

. חזיה. �0ו בם1לד פ1קס 5 חללים ק
רצ1ף שיש ? מיזע אלו •וקוחיח

03-475170/ 0לפ1| ?01-74094 1
(? 38)4! 

כפוקס חל-אביב 4 חדרים רקה ?
(?5(47) 0) 0לפ1| + חלה 734416

בצפון חל-אניב 7 ולולים. םלוהסיס
01-677865 � �דאופולל י סלפ1ן, 

(25845) 

בבן •ה1דה/וורדאו 2 + פלפון שקפה.
0) 5414007/) �פירר םסודרח. 

(?3916) 

בצפון. דרח ווו 7 + פרפון + רהופ
חלקי. ?541??-01 (?414?)

6 הלליס היכל החומח + חו"ו, +
סעדח 1200 חרד 01-5622117

126247) 

�א 500 דולר 1 ודורה בהש1פפים בת
126761) 01-66163? .03-7969,79

? בבן •הודה. עורפית םרוהפת 400
�כ ??4459 ?05 (1678?) ח1דשי. ק

7 ודורם בפיוסקר םשופצח . פלפון
4 אר1|1ח 110 01-794404 (6401?)

�א 2 כהר אביב בבדושפ"ן כהן 5 ק
(27)74 חרר0 (8?564-(0 745470 01 (

�ק כן יהודה 260 וירח 2 + סופסח ק
חיא 06-350696 (119203

�מ• �ל 2, ק�א • םופסח  �ון נ. ק ב"ח
(0 סדרן (7007) 7)1949 � אח ציריץ

�סוס" 1 רקה/סחהפח  5 - 7 - 7 5
16774) 01 221956 01-234517 � 0י

�ב בהודםעח 450 1 בצפון השקס ק
�אופיר 3461069 (0 (9117)

�נ. שקטה. 4 מא, מרפסת מ"צםן. ק
ודולה. כל חחלוווח לויווח. טלפ1ן.
. לא בשבח. �ש. 155.000 רוד
(18964) 0)-36?0(9

כהודטווחו ו 2 בבתדשוב קיק תוית
61.000 (0"ד) 67)01-3230 (40*20)

םהםםחו ו ווף םש!ע לפארק וליפו ו
03-2993(0 .

,
חדשח. 'דח פחס

(1550) 

2. !/'2 'פיס בסרכ! יוסי 1921)03-2
(7255) 01-297336

2 קיו סחו- 1 בשופטים! בשחם ערכם 
חח + מרפסות •אחחה' 01-232511

(7127) 

רםדרה 2 חדרים + טרפסח עוקיח
�ל בלי. �. ק ברח1ב •שלום עדכם
110.000 חלד 01-706429 (19960)

באוסיעווס. ו/י2. פרםר םרחף. םחאים
031-13341 .051-2(466 � ר0שח

(231(1) 

ברםמדט. ק1# וברי). ב-1. סשופצח
לחל01י| 240644-(0 (416(2)

�ק. עו- בצפון אבן-1דחו. 2 חדרם. ק
�. 01-450912. סלרן �סוו אסדקה וף. 

(75472) 

באדם הכהןוו 5 2. קיר (11 בשסוש)
�מ' את צידץ� 011)03-544 וםדדקה 
ם£0 (7674)
� על 'ד םס- 70 םיו ווציו"םו ו רות 2.
רק. 90000 9)03-2171 ()14))

בצפון 2 כסו 1/<1. קרקע 1מהה. םוא-
רח. 01-449794 (27414)

2/י2. •פיהפיה בצפון. ויהודה ם-רחו 1
הסבד) עיע 'פד 1)03-2979 64321)

�ק. !ן-העיו. 2 + 2. םופס1ח. ק ע••
ח1 ח 01-9654064 (0)152)

�1ו. בסודר אשדר דוח 2 םפ1ארח ק
03-446526 בעוב (7154?)

לטנדר החלטהו ו בצפ1ן האקסקחס'-
03-423042 .� ד. 3 טרחחיט. .6ווו/ו1̂/

(1348) 

בקרבח הים! ו ברחוב םעולהוו!/'(.
�סיט•�. 4994)03-2 סעדת + חו"ה 

(1541) 

�ע לחלח. כצפוןוו 3 םםופחח ע
(1573) 03-3460515 130.000 'טעיטין'.

םולעפון )3-)3-)3. שלוח לקבלח
�עוח בטלפון דלוח טערמ. בכר- טת
טיסי אשראי וחה. 'שראכרם ודיווחו ו
םודעפון 24 שעוח ביממה

6נ-03-34-16 (24472)

בשסרויחובסק• נ חדרם. קיב - קו-
םה שלםה. 01-479757 (07)21)

. 1 חרדים, קוסה ב פר �א לב ח
?044)01-7 מ-00)1 בערב (27770)

1 חושה בלב ('!סף-הושיא) חלה ?
0עלח 01-174515 17)01-5674

(?0209) 

� בהודםעחו 21/י1 + ((. 100 'הביסה
0י1. קיל 7776)01-2 192261)

1. קיב. םושקעח + 5 1 בבר-מכבאו 
םעליח וחלה 'בוי אח ציריץ'
211949-(0 0לו~| (7276)

בדווו1ף/1ורדאוו ו הסדץו ו ולצסןו 11
� �םצ1וה  . + םעוית ם-40.000ו
(64(71 01-?19189

1 + המלה 1רהוט טלא + סלפ1ן +
�ב 01-5440734 (72999) סערת. ק

�'שואם- נ בבחך. נחלה + םופסות 
(27161) 03-23302 1 03-323( 176 � א1

בהעבודה + סעדת + הלה.
. 11111.000 בזימסיוסק' עורפית
(?6165) 0)200450-5 11175000

3. קיב םושקעת. שקטה. באזור ככר-
המרור. 46(455-(0 (15424)

נ ולולה וםושקעת. עיע + תלה. 1/;
200.000 ל1לל 03-298010 (22406)

2-2% חדד^
. ם"דיו 2 בצפון + מעלית. מטופתת
ללא חי11ך. 03-431679 (21669)

בםורל דזיוווףו 121ב1הה עף לים! ו
�ם1|י0יך5440515-(0 (123747  135.000

1165 וב- בהודסווחו ו ? בםוא ה. 000.
03-200450/5 הסדץ. נ/י2 סרשיםהו 1

123959)

סשופצח 115000 �ו. .2, ק העירה דד
� 64711נ-01 מרדן (124603 �הצד

�ו. ובוחבבל). משקיפה לימ. 2. ק
(27397) 0)-784999 � 000 78 •0י0י

�ש 1סל- נ/י2 במקור פנקמ/וסו + רח
(27607 פון 01-444470 03-429571 (

2 מפופחוח. בצפון! ו וכרבו! 2-נ/י
� 565ו546-(0 70661) �מתיפין שקמ 

112 מ כוסיוסקיו ו בבר-כוכבאו ו .2'/;
ו טלצטוו + מעדח בטשחיחובסקיו

(0 •מצולה• (13452) 7191(90

ו + מופמח על !וי בקוכח ויווווףוו
�מצודה• דית. 9.000)  הננ. מיי
(15005) 0*2191(941

בשלמה המוך רד !ן העיר. נךב. 70
�אופיר 5466907-(0 (9)154) �ו  מ

�או- �ו. קיו  מדקשן!V? ב-3. 4) מ
פיר ?03-346490 (13760)

בסורו דוישף(מהה. חוית דם. בהו-
03-24719! דםעח •ו"1בך ובסיס-

(26079) 

�ר ק•( ? םרפסת בבאר ל/י2. 0) מ
ת פ1טנציאל 03-251737 עוק

116807) 03-210*1?

בצפ1ן היפה 2 'פהפיה קיא 130000
לולד 3497098-(0 (25549)

� דלת 2 בהודםוות כמביבות •הדפה
משופצת ב-78000 (פרפרו •

(?1474) 05? 54744( 01-5417)91

בשופפימ ? + פ�א 5 מדתות 0ש1פ-
צת 01-262042 בעוב (16716)

�ב. בד. 2/י2. 105.000 בשפויוצק ק
חדל 01-5410954 (24020)

2 מח1תת. קלקע. תוית , בשר 11רדא1
�ס? 1900001 01-451119 •פפרוכס

(9165) 

4 םפואדם !םרעתיםו ו <דד הים) ?
םעדח 1חלה 1)03-2979 (23432)

�7 + ו1ף 4 םפואלח זםושקעח. ק
01-5491342 .03-9211110 .|� בסית)

(23514) 

�א + םעדח + חו"ה. 4. בצפ1ן ח
םסוררת. םסירה בעוד 1 שלם

03-201139 לא בשבח (26797)

מסיר <בבבד>, 4 וחרס. סשדרת.
קי1 + סערת 3)03-4423 (11761)

�כ. םעדת + בצפון. 4 םושקעת. ק
חלה. עף רם 03-732410 91141)

4. ממאחז בםק1ם םצרן + סעדת +
תלה לפולה 45)01-5449 (19142)

(190.000) 4 שקטה. ע" הבימה. קיו
•קא1פטן וכסימ; 01-265444 (טרדן)

(27450) 

בצפזן השקט - בתוקץ - 4 ספוארם
- םעדח + תויה •ער.� 03-414292

(27723) 

4 ברח1כ שקם בצפ1ן + סעדח +
(2( ח1"ה. 200000 03-449794 (176
. 4. םערח וחו"ה •קלם• �א בצפ1ן ח
דבל הסדנה )03-43593 2111)2)

!הלבן) 4 חק0וסו ו 150 בם1דד לצסן
נדדו ו םערב-דחס. כהזוםעחו ו •בר-
(0 וםלרן) (1446) כר 2(2261

םארכיפקס. םושקעת. 5. בפ1קס.
03-424253 .� שקפ + עף. -ער וכסים
סלד! 5(03-4114 (13421)

בבן-טדין. 5 'פהפיה. 1דדת. לרציו"ס
בלבד. •אעוז סכסוך. 5467722 03

(26173) 
^̂

"
3-3% נוווק

�ב. כולל ריהופ בצפון ( םפוארח ק
(23739) 03-235443 � �פס(1ח-<כסים

4, בכ- 1 �או  �• ק דוחקאל + טו 1 ברש
(23415) 03-234947 בד-הטרוהו 1

�ה ובאבן*דוול(עורפיח) וב- נ בםזא
11113 העמדה + םעליח, 000.
(2)954) 03-200450/5

�ו. 10שקעח בבן-וודון. 2/י3 + ;/'. ק
440)01-24 לשמש! כעמדה (27447)

̂'1. ק•!. חויח. מימםיוסק' מ"דוו 
01-242105 01-225412.120.000

(21(22) 

םוללם̂ז ה1לקו1ס ולצםן - 130.000.
בלואי םדשל. וט1ר• - 145.000

(27711) 0)-544| 166 03-434874

ברחי הס 13. תיא
עוין חדש

* דירח 3 חדרים
* 3 + ע + חדו עם ווף לים

�ש"ם מיסה חוך חח
נא� 01-5442737

(21433 1

�קדנד כבר-ה- �ב  נ חדרם םחזחח. ק
(143(9) 0) 0דג1. 010000 6(4559

3 םווותת בהרסיוק'. קיו. חזיח. בד
(14(00 0*2(4341 � 'ססואל וכסים

�ו ו נ + בדםוו ו שקיח - םפוארח םאת
.195 �ב בלי. 000. םדפסוח. ק
(15004) 03-44(734

בצפון 3 לאחר שיפוץ! ו חזיח.
01-452427 � �ייוי 2000  .130 000
( (סלד!) 147741

�ב ויצםן צפון. 3. 0) סיר סוטים ק
(71454) 0*3406462 115 000

דרת-ננ. בסביבה שקסה דן הביסה
לעווקין.!V! ? חוו-אחעח + םופ-
סח וחלה. םעליח וחלה. 240000

(21710) 0*297625

חדשה. בשד! 5. 1 תוחן-היוקון.
שרניח ע�ע ? םערח ? חלה. מיסה

בפבחאו. 000 200 01-224760
(22257)

3. במי םשה וםעליח 130.000.
(23(23) 03-5230(47

נ/ינ ? םופסח ודולה נר• הילםון. שק-
�ן (0 םלד פה 'קזעפםן וכסזד 245444
(27X2) 

בבני�ברק
4 חדרים
מפואחתווו
03-721582
03-703516

(23001)

י. אדלר ובניו
מציעימ למכירה

דוות
עמ מפרט טכני עשיר

5 תדרמ ,4
+ חדר על הננ

ודופלקסים
ברמח-נן. בני-ברק.

נבעח"מ ובחל-אביב

משרדם
להשכרה/מכירה
בלב תל-אביב.
משרד מכירות:

הרב-קוק 10, בני-ברק

,03-705811
.03-781640

(1*247)

י

רסדרה 2 דחת 11פש מפברה. בבוץ
ת ל,1דל. 01-5447479 (12*27)

םדלח דרת עפש להשכלה לפי 'םים
(19106) 031-660340 03 242970

לסדרה/השכרה. יתירה טבדה קא-
לב. תחילת םוץ. חצי סחיר.
01-5514441 בששת הערב 28110)

ב0בדה קלאנ הוטל. •ודוח נופש.
שםע בשוד, 5492740*0 (*))27)

נדלבספר בקלאב הופל מנרה, שמע
יאש1| !*דיל.. 7)329)04 04-134442
(20731) 

ד"חוו
808 . 

בהזדמנות תד-פעמית

מבנה בנווה צדק
חל-אביב

מיקום משלה
קרקע פרטית
80! מ"ר + כח
63x3 אמפר

�יואג נפרסים: ו2*03-823
043ו03-82-שנד

(24(47)

רח^^גז!
?יםין חל-*וב*ב. 1 דחח סאזחדחז. 12
� חודים? חדזח. 100 ם�ו. אפשר
להפרידם. מחאים לק0ו*קו"• ו/א1 00-
122X9) 01-5413476 0^

1104*0 חתו
לדנל וסיעה. בחאי-םועול. 110 נדו +
סערת + חלה. 225000 •קנראן את-
טדק1(פז1טל? )03-523791 271191)

110 וו . הלו מרשו דהודה םפהאת
•ק1דאן איו0רק1ו0ו01ר )01-521791

(273**) 

בלב תל-אדבוו שקית ? םלפסת
ותרת ו םשופצח וס פחוחהו

(71(77) 03-241(6*

בצפון השקט. 'וקרחיח. חדשה ?
תוספות. בבלעדיות 03-471433.
(11644) 01-5447119/20/11

בצפ1ן ובובוו 5-4 + 10לדםוו > פנ-
�טויםז• 4460613*0 8הא1דםו ו 

(11953) 

בצמן ודא םחם מל. 5 + נדבה ?
םחוו ? השקשח. בלסד רווה•
2>4140י03 ()1270)

בלעדן ו בפ1קם רחל. 4 נמהר. ?
�קוין* םעליח. םטופחחו ו 
1X913) |� 03-742192-3-4-5 0לז

X? .נצמן האקסלתדד. 4. םמפזזח
�קרך.01-242192-3-4-5 סלדן חדת 

(19314) 

�א. 2 מזאת. יטטרס ? 5 בעודון. ק
קררקר, 44477? !0 034230252 (
1223*6 

-1x11 בצפ1ן 1^4. וךא. נעקפל. ? ואיה
דוד אעח סכסון 01-5447722 ()1889

�ד) שוםרו ו בםודדםו ו 5-4 (110 ם
�זסקס את ספקטור. 01-217115

(10154) 

נצטן. בבדה 'וקוזדח. 5.4.1 אפוטחח
� דוחו •דוו 2000• לננ. םפרט שנח
(23X0 (|-|0ל) 452427-נ0

. ממהיר הדרה
זרננר�נביא-נאו'

03-9667532 .03-945135
(214491

�ותואר םציע ד- בהוצדה הצעירה 
חה ! תדדט טפוארות ופוסהאווים.

נאת!�: 497)05245. 5054550-נ0
(6534)

נהרצדה הצעירה! 1 כפסטןו ו במיה.
קופו'ם 6 + םרתף 03247256/9

(23475) 

�אווו החלשה• שמות בקדח אחו - 
פאו חדשה דרות 4 5 חללים. פו-
0חא1דם!קופו'ם 7-5 חדרם •נר ד-
ננעף 01 חל-*דנ טלפיו )03-24012
(27457) 

בפתה-חקוה. בפח"קם קדח-הים.
לסניור דלוח ק1טל. עם םופסוח
ש0ש 5-4 חדרם. הברח •חיים חו'

0) )50160 .01-362(53 0� !נדל 10
(23(14) 

מציעה
בשמנת היוקרה

11ה
אמירם
הוצלה

דחו! פאר
4 חדרם
145 מד

5 חדרים
169 מ"ר

ןפנטהאחים
מפןארם
השכונה מפותהת

ובה ק"םים:
* םוסםסחר.

* 0רם ספורט הםלל:
סויס. ברסו שחיה זםנתטי

* ננ"לוע
וויטתפ1וח1ח. * םושא1ת

�(בקרבת םקום). * נחי סט
משרד מסרות כאתר:

ימים א'-ה' 13.00-9.00,
18.00-16.00

13.00-9.00 :� יזם ו
טר באתר:

052-550227
משרד ראשי:

ארלחוחב 53, ודא
03-241166

? 153

(2405)

̂ן
]ןל/המעדל

חדרם!?החטים
חלל ? םלפון כאללווחב אפשחח
1ם ללול. ללציל 5?) 51? 01 (25971)

ברחוב הס חדר בשנ�ח יפה ולול
1ם10דר 01-798754 (5501?)

ביקועו 1"1ו0מ1
וחש לקויה סוחף או וירח קרקע
לצפ1| 03-5449775 (14985)

אלכיפקס םחפש להורס קשישים
�א/סערח כםלמ חל-א- בשדח 1 ק
ביב לחקופה אחכה םא1ל אפשחח

לשיפוץ כלר 01-5407760 בעוכ
(191041 

�ח 0-40? בתל-אכיב לחש סלון בשכ
חללים 296215 (0 (22752)

. לס- �א לחשה לילה בשרת בצפון ת
ו1רים * סשרל 04-254525

(27065) 04-641677

וסבותושכיו וילחך ללציו"ם ולשבי-
�אב-בר. 01-5101555  � שת לצוון

(6691) 

סעוו"ן כויות 4-1 תלרם בצפון תל-
אביב (06(24-(0 (24944)

?./'1-2 כסדבת ככו-הסרוה שקפה
7?7460-נ0 נוסו ח 56ונ964-נ0.

 (6נננ?ו

דוח קרה
עם פארק משלך

לבחירתכם דירוח:

6-1 תר' 2/י5 2/י4, 5,
1כן דיחח

פנטהאוז וקוטנ'
בואו להחרשם
מדירת היןקרה

לרזנםא
(תיא), בורלא � דרח תומית

י1ם י1ם: 13:00-10:00,
19:00-16:00

ובשבח: 13:00-11:00,
19:00-17:00

ר היחקה בסטווופ •וקחו? הסול דן
השאל. סיוע אויל דלתי ולא וק המה.
.. רצוף עוש. חד ספ1אר. 1שד ועוד

והכל ללא תעופת בםתיר

טלפון באחו: 03-5411585
ובמשרד החברה

אהחן חמשס"ן ומין,
.03-455050 ,03-653322

(16416)

!4¥(בוהה. � �ו בהודסוות בדחע ברםא
235.000 א11לו 0נ10| 01-424310

(9039) 

ברםח-אדב היחקה בדו קוםח' םורח-
�ק אעל4סבסון 03-422190 בח ק

(9097) 

ברטוח-צהלה. 4. שטיחים בכל הד-
רה. טטבח יפה. פיוו' וטיש.
(197)31 03-5447291

ברםח-אביב וי. 4. ובוהה. ברקאוט'.
�רםת- םחותת. ווף ראפקה. 230.000 
אדד 01-5414424/5 229641)

בלסח-אדב ל 5 חרדם. חדשה. ספ-
רם פמ• 1ב1ה בםחיל םציאה ישקר
(24919) 01-416291 � 1500.
בחו• �םח אדבל. דרהיוצאחחפן.מ
ק01ה א 03-478751 (4404)

� םציע �ניםל נכסים
פח"קסים םשארם עניה

בחכויח ר 5 ספ1אר - סרפסח שםש
החל 000-0 05? דולר 4 בשימן ק.
צהלה 1ברםח החייל דרוח ון 111

םפואחח החל $210.000-0 *
הסתירם מרדם םע�ם ופיתות ושא•
תשל1ם וותים. •ויםל ובסים•

(24(4() 01-4*3127 .01-3447557/(

כדקאופ' םפואר ומה ושקם + ווף.
� 211.000. 'קוראן איוטרקווטיתטל
(19069) 01-5117916

ברחם צהלה. 4. נךא. 2* נדד. טונטק-
0ת 4005*4-(0 (20410)

וםח-אדב ל. דרת פאר. *114דר ח-
ב' ? שוטר + !בוהה. עף ד1רח:
(*)15) 01-424011

ג' ?^^^1?% ל91^

63^1
ן •!זזזז
§ 2 8 ן 1 ן ן
1 1 1 1 ? - ן*  י ו ' ו מ ?

1*3 \

12.

ליד ככר-הםרוה. 5 דו םפרס?
01-261867. לא בשבח. (16561)

בצפון. נ + טלפ1ן + חלה + חיםום +
�ה (01-44316 (17082) םערח. ק

בצפון השקם. 1/י2. •פו 444810-(0
בביח. 794(01-76 מ"וה (18171)

כפוקס ללחיים. ( + פלפון + חלה.
ם"ד. ??07(07-4 בעלב 208541)

�ע + פלפון בבן-יהורה. ?. ססוללח, ע
ל0לם| 66(48?-(0 (1(15?)

לח"רם/אוש' עסקים דלח וופש 1הל-
רח לחקופוח קצר1ח/אל1כוח

(?16671 03-5446970

ררח חרר םרוהסח + סלפ1ן בצפון
??7-נ0 רק כערב (176605 469

�א. 7 ו-נ םחהסיס. כהשכרה בצפון ח
(255??) 01-476444 01-458981

בצפון 7 + הלה + םעליח
051-17961 לעלכ (177984

בדויועף/בן-וודון ? םרוהס קוםפלס.
לןיב 0415??-01. 5440565-נ0 (127109

�א + סלוילה + לילה חלל בםלמ ת
טלפון(עוברות) ו9ננ??-נ0 1771??]

�א + סופ• �ע + פ � נ. ע �שדס ליל 
ס1ח + אלעוח קיל + טלפון. 500

(21517) 01-167728

2 םלוהסת + סלפ1ן באללוולוב.
(1400 44(06-799. לא בשבת. (3471?)

ם"ד• בליכלםן ;V?. םמהסת
�צ (73(4?) (03-45 אתה 596

נ. בבן 'ה1רה/וורד1ן עורפית. 500 לו-
רד ררא חתווכים 01-741601 000-0?

(?7156) 

�כ. כשדחח כן וור1ן רותוף. 7/י7. ק
ש1ה 0דאש 01-656169 (176999

יצתק םודרויח. 1 תדרים מתלת-
םחהסת תישם סרבו' םוון ספוצר

660141 01 פדל 770351)

ביה1רה-הםכב• דירת תלל1ן. ללא
ם0כת. 180 נ41נ03-41 03-5670368

1770691 

סול ככל• 7 ? תלה ? סערת ?
פלפון. 400 דולר 01-211119 144491

2/1 !דורס. כשוום-ערכס 55.
76554 01 455765 052. פרסי! (19072 1

2. שקפה םחהסת ק01פ- כםלמ ן/י
לפ + סערת + 0לפון 01-787076

(10044) 

דיו העירייה 7 !לולים. םלפ!ן. 450
(11079) 01544676? 051-69906?

כאררוחרוכ רלוווף 7 !חרס םחה-
(?608610) �ב 76((31 סיס + 0לפ1ן. ק

�ם דו רווווף. 7 תדרים וחרם. םחהם
+ םלפון לשותפיס/1ת 03-5740764

[191071 

. בל-לווא 17 ורועוף וםבוורם. י"7
19041) 01 797761 01-745466 0010

בבן-יהווה רות תור. 00( חרר חש-
חם םדאש 5464946(0 (16445

נ סרוהסיס קוםפלס 50נ חלר לות/
היד 287818 03 88351)

בצפון './'? + וו ? סערת. קיו קו•
0פל0 + 0לפ1| 01-714117 (?17799

. ללא פלפון. �ק. םסולוח . ק בצפ1ן 1/יו
(?4917) 01-471615 10X10

נ. כלול הסרך םרוהסח. חיסום פרמי.
0||| |0"ל' 11613? 01 (17(5?)

�ו להשכלה 4. םלוהפח + םלפזן. ק
�א 01-9661671 66491?) בבן-יהןלה ח

�כ. !לולה. 410 ק1םפלס 7 בקפח ק
1113??) 0) 75405) 0)-540?|?6

י/יו םשאלת סלוהסת קוספלס ?
םערח + חוד. בצפון 84541? 01

(?)?> 

לת"רם בצפון ? סלוותת קזספרפ
119107) 0) 455704 )1/1/90-5/1/90

7 בצפון וחרם נוף דם. 450 כתד-
שה 01-5445529 (20584)

01-5441767 בהורשות רדת תרד 11
רה לםהיר ההלסה 01-5441767

(23401) 

�א 7/ינ 1 סרפון + םוווים. בצשן ת
(25554) 03-23 �ע ל1ק10ס 3375 ע

. חקסוס. םרוהפת כצפון תל אביב. 1
�אי|0ר 'שלאר 03-3103030 (4067?)

�ב נ כסוקוחכ - � ק 7 ב"1ח1ן הוד
'פהפי1ת 01-454874 5441164 01

176077! 

לת"רס !לעפשים רחת תפש רכר
תק1פל, 171747 01 91(01-771

(?4179) 

;/'1 באוםוקולסק• + סרשן דורש
0"ר 650 חלד 01-5440181 (6461?)

בצפון תל-אביב. ? סרוהטח + טלפון.
לויל 0לפ1| 10549? (0 (1097?)

�ב בד + טלשן ליל ש1לכ? 7 ק
(?)?60) 0) 798775 06-47)940

דהודה-הסכד ויצסן 1 ק�א 510 ח-
לר 01-5616090 01-5616640 (776(17

4 בספר רד הדסה. םלוהסח ? 110
לס 0 00 00-06 16 01-181747 לא
בשבת 41751?)

�ה סערת + תו"ה. בשלת 7/י1 ק
סיירי או1לו סבסון ?01-546777

(9156) 

פוסהאוו סשאר 5. סדוהס ק1םפלס
בשימו בבד. 7)01-7411 1190041
�ב ם"דיח רד פוקס דירת -./'1-2 ק

(19997) 01 ?6)061

בישעיה! 7 ספואריס לתקופות קצ
זיז איומח 01-221191 ?12174 01 י

111145) 

רו הביסה פ01האוו לי( סדוהס
03-444259 בערב אפשחת לתייר

(23710) 

2-4 סחהטוח שקשת דר דוישף-סו
0ד 03-764541 (1342)

דירוח פאר םרוהשח בשרל דויו"ף
ותקופות קצוות 03-446496 1745971

בוחםופולסק' סייד. 1/י3. !בוהה ?
להוט הלק• + טלפון. 01-241669

176076) 

בצפ1ן. נ םווהטת. למלל/1ונ. 470
176950) 0)-1?116? 01 5455696

�ב !V? חדרם . רד ככר דאעף ק
טרשן 500 דודו ם-00 2100-17

(?7179) 01 ?9(415

? םשררת בברודס פי1ת כל-רן ?
0רפ1| (69957-(05 (15547)

רירוח חרשוח 5-4 חדרים. •הודה-הו
ס 01606754 שיא79 1אוח-ארב

1707551 

בסרבו 4 חלאת וחרה !סרתחת.
177571) 0) ?)667 אפשלוח לחלה 1

7 בבן ?הודה ועורפיח! 70(11 ( ברב
178160) 01-700455 הוו 'פיהפיהו 1

�ב חזיתית !דורה םח1- כםרמ 1. ק
חת 1שקטה 36871? 01 (9175)

בסרבו 7 + הוד ? םרפסח 1רורה.
19137) 0) 1שק0ה 6671(7 0רווחת

1 כצפוןוו ולורהוו םחאיםה רשות?
�ו - לתויתו 01-54677151 פיםווק

(11859) 

כהרםן-כהן 1 של סלפולם. 500 לו
114999) 01-651011 0) לל 5(1490

בשרת 7 בסדבת ון העיד פלפל ?
פלפ1| 01-615656 (115176

רוח 7 חדרם ? םלפון דרדן בתל-
ארב ם"דח 654?01-41 (15750)

�יווווף- ;/יו ? נ חורם + סופון מ
�בחר שד בן-1ודון ובדבר רקיועף 
(164171 0)-??1124 5

�ו בםחיר זול רםהיר החלסה 2 -!/יו 
(19111) 0)5461767

בצפון השקח 1. עוקיח. 1ב1הה ווף
700 תלד ?45199-(0 (67(171

1 בסוקוחב. םשופצח/אדדכויח ?
0לפ1| 550 חרר 450799-נ0 (71414)

�א (!'חוח לחיבור! פוווח 2 ררוח ק
דם באיער הםלעוח הירקון פיוח
סרישסן םחאים וםוורים. םועחן. ד-

15^0-1100 01-414714 � |� דא|
113201) 

�ב ? רה1ס ס"ר בבחך 4 חדרם. ק
03 בערב ()11796 )119*(

�ס סחפ חבלה לעורם טבדטויה בע
�ם בשכיחח שח רר1ח 1חדר0 צוזע
1ש1תפוח עמל עורם להחקשר לס

חלקת הרול 65344?-(0 1744191

רוע אקלםאים ללושה רלה בסלמ-
�א 770915 01 (175181 צס1| ח

םעולן לחוף !כסזוסן. ?-;/'?. בצפון
�א 061(4? 03 (177081 ת

שלוח חי1ם לבעל• לילות להשכלה
18676) 01-457759 01-447176 � יע0יח

�פ. לא רחשה דלה. 7. בשדחת/לפ
סחהסת בצפ1ן בערב 01-710704

(?46751 

דחת^מן,
5 בדקוט'. כהודםווח טתושב ח1ץ

(24417) 0) 2920)0 � �1בסי0 רה01 

� מציע: 'רםל נכסים

• ברםת אדב ו במק םפ1אר;/'5 +
תלה $270.000 + בשימן רן בםיקום
םעורח 5 !לולה + ויוה + 0ח0ן
$715000 • מעה אדרם 4 סטארת
שקסה וובוהה 4 לרציו"ם בלבדוו
מאוח אפקה ב 4 חר ספוארת

1שק0ה 8/?544755-(0. 7?|495-(0
(14*09)

� תסליו"ם נתיבה בסמנה וףנמ
711x114 1ג� תימדז 1זי0ב ב

נ""סה וו1>ו1ז

.38" "רימון"
761*66 > חראנינ רזנגוף )).

דהודה-הח• נ/י2 חדרם + םערח +
(16856) 03-774851 1� 0לפ1| לן

�ק תויח בוורדון 7 תרדים ק
(18155 0040)057-5 רא בשבת 1

�1 בצשן 1דא סעדת. תלה 4 ק
01-5617174 (לפולויצ) (16161)

�ו ריקה ? טלפון 500 בערחן 1 ק
חלד 03-442650 (21312)

�ב. בקר• סעדת ותלה. סחן ותדר ק
1215)91 01-5230667 420

. -סשה 3 �ע 650 בבוי ברופן 4 ע
(21602) 0) 4946(4 500

בפרשםן - דב הוו 1 הדרם ? לסת-
רם - סשרד - ולרה !01-26106

(?269() 

1 חדרם םפוארם בם1דלי דיווחף.
800 חלד 03-3443191 (1(1127

�כ לחק1פה סשש- �א. ק 1 בםרכז ח
�הצד• 64731? (0(םלד�ן> כח

176294) 

�ב + פלפון בשר חד-הםלך 3. ק
(0 לא בשבח (26441) 223447

וה-הםלך. 7/י2 אללוווחב פיוח שלו
0ל1ל.0 חללןח )1)01-264 4)01-2455

(27(22) 

3 קיא + סלפ1ן. לשוח"ם '/;
991)01-321 ערד וסרצע 1)2199)

דר הביםה 2 דחח צשדוח 2 חד-
רם קיק )01-25479. 2)01-4111

(72331) 

להשכרה בוחש' 2 חדרם. םוון ?
פלפון םשופצח 03-423173 7471)1)

1 חרדים. קי! בשפוד ? פלפון ?
� שםש 01-224706 191141) דת

!V? בצפון דקה/0חהטח 01-7537773
(78416) 051-31 707

בי1סף-הושיא. 3 וחדשה! חויח +
ע 01-681907 01-5741411 � חלה. ע

(?44401 

דד דויוווף סוטר ? + הול ? סופ-
שח פחהסח ק1םפלט קיב ? םע-
לז1 ?01-44177 (111417

�ו 101. קיו חלח בצפון !/'? 90 ס
11(199) 01 74501?

�ו. חוח 01-457715 . ק �א נ/,? בצפון ח
119112) 1)00-0900 0

�ח11ך 2 בצפון ברחוב שקם סשדרח 
� 5(24ו6-(0 (1492) הספחת

2 שקטה 1 דד שוקין) ומהה 1םפ1א-
(((00) 0)-2()014 � רח 'אחרס

2 ודורם ? םדפסח. בםרמ היפה
03-23302 השקפ 176)01-321 1

(66761 

בצפ1ן!V? וחלה שקפה + סרפסוח
לןינ 549)01-45 108011)

בצפון האקסחסידוו שדחח עםוו-
2 - םחוחח - וחויח - שק- 1 אלו 
טה11 03-3462734 (11148)

. בעטק הכובה פיוחיח חויחיח. 1/י2
01-114672 .01 �א. 0"ד 266011 ק

(16005) 

110). ללא חיחך. </י2 - ם"ר1ו 0001.
01-29)54] 01-29(775 01-2*944*

(?4676) 

�ב 000)11 קרריבר ^2 חויח. ק
174977) 14 00-1700 5/4 1

�ב בצפ1ן כדה-האז ? + ה1ר. כ-1. ק
171066) 01-74(̂ 1 .03-833277

�ב 1אפש- בלב חל-וודבו ו סחוחת ק
חח לחלל.) 5.000) 01-200430/5

(15237) 

�ב. םסוווח בקוליבך ;/'2 וחרם ק
לפה 01-111341. 03-111147 (126013

דוח 2 ח •פהפ-ה. בצפון. םשופצח.
0לפ1| 146(01-346 (24793)

�ר בארלווורוב קרקע 1בוה כ-70 ם
(110000) 01-451119 'פטל ומדם•

(72)1) 

�ע. 2 שקטה. ע 1 בסדבוח הקספלו 
�פסל ובס-ם� חדת חיוה 01-451119 

(21381) 

�ע לח- בםרכוו ו שקיה רפה! ו קיא. ע
�דח פחנד 299380 !10 דחו 135.0001 
(22041 

דד הסופרן! 3 םיוחדת. תויח וניוד.
(22124 ) 03-2(4994 '̂ •ס?

�ב לח- �טתווו דו העירה 3. ק בהח
(223(2 1 03-544(112/3 ."11̂ יח *1

96 נדר + םרפסוח. םעלתח. בםרמ.
<ךו. 74)03-3415. 47514? נ0 23570)

�סעחו ו בצפון 1'י3 + ח1ספ1ח. 4 בהח
� �ו-ור 2000  175 ו"דים. 000.
01-452427 (סלד!) (23043)

1 בצשן ק•!. בד. םושקעת םיק1ם
(17041) 01-45(397 |� 0צ1

� !חרם. ?א. 4 ר"רס. 0 בצשן. נ/ינ
רו 03-3792724 ()1709)

ברח1ב היפה ד1חר בלב תל אביב.
םררחוב הולמע 1 ? םרפשח 4 רא
+ יציאה ופררח לדנה םםופחח

(11117 1 03-5414544 03 ?3)241/4

(דד דרך ודפהו 1 ? טעדח + בצפ1ן
חלה -אחרנד 1034)01-2 (741)1

בצפון!דד דדננ1ף> נ. נ̂ן 0ס1דדת
167441 01 •אחרנד 3034)2

בצפון נ + ותל וחלה סוזוחח. חד-
חיח ושקטה 03-232410 (842)1

1001 !בטנרל) נמהה. 1 בארלשחמ ו
�). עף םרודבו 0/*)1יו03-2 נדו

(((43) 

בבד-םכבא. נ םנמארח. םשיפצח +
�ק!דיאן איופרקוופיע סעדם.104.000 

סר 01-5717916 ()4)))

בטוסקלל. נ. נחלה. נךא. ממזה נד-
רת אעח סכסון 03-5467722 (72)18

�ב. 135000 3 בצפון. ק•! ובםלב! ק
� 01-257761 (0לדן) �ס �קא1פםן וכס

(8(74) 

בדדו ד/ינ * ע ? חדר. שח• חוץח
אעח 0כס1ן 5467722-נ0 (4*)))

�ת + 1. שק  ̂ בשדרות דור הסרך.
0רפש1 ?( 01-432455 (9144)



מקבלן דירת 5 חדרים
(כולל) 150,000 דולר
6-1 חדרים + ננ צם1ד

225,000 דולר

* ספרם סמי עשיר 03-9742636-
03-9224934. 53)01-9109 (בערב)

(2(377)

שפר נוירצקי
חברה להשקעוח ולם"ן בעים

למבינים
�ים החלה ההרשםה ם0ם1ת הקוםנ

� נניס בח 
הפנינה של

עים נפר
מספר יתירות שנבל!
רק 0י שימל להוש1ח לעצםו

איכות ה"ם
ברמה אהדת--
* חמון שמוחי סופו�&ודתי

� ליחידה * שטח ס1וש כ-00ג נח
�ו מדם ב-2 מפלסים 200 ס
+ אפעוחיות לחיספות מיה

עיצוב חיצון' מרשים *
* חון ופיחווו סביבתי

ניבוי פיננסי מלא
של

בנק הפועלים
03-5716366 טי 03-5711253,

א1נל1 0כס1| 03-9230567

̂ו ??וזז1-וי*)1ו
(24441)

4 חוחו חתו
{806 

4. באלתלםן. םשררת. ק*1 בד.
6.000) חלל 29021(03-9 (22914)

�ם . נאולת הכרך בע
03-291286-7

בכפר נניס ברח' פלדםן י
,5 חד דיחח םפנארנת 4

+ רחת ע

(24133)

מבצע מיותר!
נותר בפחייקט
"ננ' עירית"

ירח םםח ישראל פ*ח>

קוטר משאר
כמתיר מפתיע!

החלה םכירת דיחת
�4 דירות ננ 4 הד 

(ברת קיפחו•)

תב• לבוץ ?ו�ס 'בל1-(1לרם|י
�ח חד ערה שרה 10 .פ

03-910514 ,03-9308369
(2(000)

. חויח �א . בעי! ווים שקס ק 5
(175)7 155000 חרעה 06469ו9-(0 ?

4 'פיפיה + סוכה באוול םשלה 1ש?
�א ו910651-(0 (17745) קם. לן

�ב ? דחם " חלה. בחחם רוסו 5. ק
01 190000 חרר. ם-דו 11 5706156

(?0697) 

175 חרר. �נ. 000. 11. כשחוסק'. ק .6
07(146^01 ובעמדה 757?נ01-54

(?1917) 

. קיא. ששקעה. ככפל-ולס 4 חללים
כאיוול שק0 10747?9-(0 (25576)

�ב + םערח חלשה + 4 1ר1לים. ק
חלה, םסודחת 9144716-י0 277941)

�כ. ק•!. בכפו ולס םיקום םעולה 4. ש
ברבה. סערת שבח 01-9241090 מ!

(27141 רב 1

4 עורפית ושקסד. ששקעה 170 סר
574 נ0 400176 06 בערב )49 6
(11576) 057-917799

4. ק�1. כאלתרם! + סערת םחיתת
+ חרש 7704?נ9-(0 (01-67116

(?5340) 

חיים שמי ובניו
03-918792 03-9300089
דירות פאר 4 5 2/י5 חד

+ קוטר
םשרו שהרבו ?ו ופיוח ערדאו)

פחח-חקוה
(23219)

בשפילא 5 ? מישח פיון' ם"ד בלע-
�סכשן 0547נ?9-(0 (6671) ר לאווח

�1 + חלה. 000 145 ח �א. 700 0 7. ק
לו 65?6?(9-(0 (6676)

בסביבה שקפה 4 + פערה. 175,000
(11070) 0)-9140< לא בשבח ̂נ

4 חלדם, כל השיכחרם. בבפל-ולם.
ד' פלפון 714981^01 (11459) סי

!לס. 4 + 11 בר. פיע? אחך. לד- בעין
ם ?01-912469 (4105?) ציל

ו! ס 4 כלן 4 שלם. םושקשב מאות
אווח סכס1ן 567(>נ92-נ0 (6)169

ק01ו 5 ? 11. פיוח' במסח ישראל
01-9746577 1בח1ל) (25476)

ירון ישעיהו בע'מ
0̂ 912068,03-9306132
דחת קרה בכפר-עים

ערבות בנקאית
�ה םלאה!צםח

6 חדרם דחה 5.
פופהאחים 1דר1ח!ב

126475)

01*11 0*3088
של/ה לא םעשן/ח ל< םרוהפת. 225
חל1. 03-114911 (15462)

מבעח"ם. ש1תף/ל, ל< םחהםח חל-
01-442722 קית. 1.175)03-3127.

(219(2) 

שותף/ה רדרח 2% ?בעח"ס + פל-
(26334) 03-723471 |13

ב1בעת"ס. שותפה לשחשה תורם
םחהםים. 00? חלד. 05)03-5712

(9303) 

שותף/ה 10+ לדרת 1 חדרם בםלדז
(מ1ת"0 01-122415 (11191)

שוחחה רצו• םוופ/ית או צםחעי/ת
או מ1ו/ת איאם 01-720221 (10661)

שותפה ל-6י2 בנבעח"ם. אקוד שקפו
(24343) 03-320079

** 
דחת

<068 :

4 חדרם ודרח 1ב .3 בפודס-בץ. 2%.
�היווך הסדכד (25312)  01-763163

4 0וד10110
1)06 

�ב + נרא + םחסן ח םפלס'. !V). ק
ש? )03-74431 (045)1)

פופהאוו 3 ספלסים. ווף. 4 ביוולם.
03-5219531 בעלב ()2775)

בכוי-ברק (קרח-הרצוו). 4 חדרים.
שקפ !חרכו' 03-704544 (26607)

*34 ?ודק.
בהר%ש1וים/רב• עקיבא שכה םרפ-

שת. נדד 03-762977 לא בשבח
 (נ09ו1)

�ב, שם- במי-ברק. קדח-הרצע. נ. ק
דה. ססודדח 01-793474 (20166)

בבל-בלק 3 חלדם. 3 מעלם. קיא.
(?3434) 01-73?1367 VII

דרה 3 + ו חדרם + 11. ששקעח
כפדדס-כץ 03-3792716 (19199)

כדגוחיוסק' בל-ברק. 3 וחלים +
�א חדת. 0 שקעוז 7472)03-7 פ

(14907) 

• ^2-2 חדתן
�ג 2% ם1שקעח כב111 ממל רב -ר
�לאל. 2 שקית בד1ד הםלך 2 מ 1/י
יהדר 03-5795664 (21052)

(קדת-הרצוו) בהודם- בפרדס כץו ו
�ב. ם"ד. 2 וחרם. םסודרת. ק 1 עתו 
(6962) 03-2191(9/0

101-1%דמ
(496 
�ק. סרמ דירח חדר. כל ה11חי1ח. ק

(?4771) 01-??5)1) 40000

דח0 י-
� "." *** י? ?**?)•*ו? . 

1500 

�ק + םלפון. אפשר �על. ק �ב-ם 1 מ
01-579707( 4)1-7(4911 � לםשח

(22996) 

בםדמ מי-ברק. 7/י1 וחרם + םלטן
(1 03-9340174 לא בשבח (750)

4% ממתבאום. 1ךב + םעדח + םל-
פון + חרש. 600 0?ו764-(0(76516)

1 וחרם וסלפוןלדח"ם. 01-799761.
9(06-7469. לא כשבח 13471?)

1 וחרם. בפרדס-כץ בםקוס םומ' +
פרפו! > אופציה 23073101-9655913)

1/י1. םרוהסת חלקיח. רזו! וחי. םו-
1739161 06-76110? 1� שקעח. ק

דירות מושטות
�ר. בקרית הרצת. פרדס-כץ. 4. ק

םחהםח. ם"ד(400) 01-9244540
(?5865) 

שר השרשות נ + דהופ + םלפ1ן.
לא כשבח 5706059-נ0 (7741?)

<ש30*0 יד1ה
ממל לסח ון. שותפה אתלאית ונקיה.

לםחהפח י סנז'ון 01-5791710
 (6ננ6?)

דדו! נדוו"^
�!. םשדדח. 1 ד- כרד עקיבא 1/י1. ק
III אלל 03-7319671 14331)

ו<ח" -
הברת אתירר
מציעה למכירה

בפתח-תקוה
בכפר-אברהם ברח, הנציב

בבניה
דרות דופלקס ודירות 4

חדרים, לכל דירה מרפסת
שםש/בוין מדוח מיוחד.

3-3% 10דמ
1)86 

'רון נכסים* םציע:
03-311561 ,03-313482

* באהרון 3 ק"א
(חלים + חניה

• במאבק 1 קיב וחרם 6 בדנ נ נךנ
שקפ 01וכד 6 בבצוחאן!V ? ק�ד נ חור.
(24(01)

 11. חדח, •פה שקםה
 י

+ 1
01-122004. לא מעבת. (15329)

1%. שיחתים כפודם. באזור '1קלחי
ושקם. 1סש1פצח 01-714210 (20751)

בחלבים, 111 + רא. נךא. 157.000.
120 (לד. 03-761761 ()2116)

מוחםוב נ נחדם, םחוחח + 1וף.
ם"ד! 01-111462 01-111541 (24631)

ובעח"ם 1 םושקעח. •פיהפיה ?ו-
חו-ש + םו13ן. ם"ד. 01-5710917

(27061) 

מבעת"ם בכצווסון. 1 חודם. ששק-
עת. קיב. וחית 01-121076 (9360)

ברחוב אידםיח מבעח"ם. 1 חדרם.
1ך1. 01-5714417. 01-5711916 (16614)

�בחוזו. בכצולסון 144 נבעח"ס. נ ק
01-7512394 01-750118 95.000

(261(1) 

בנבעת"ם נמל חל-אדב. 1 םפ1ארח
+ םעדח + חלה 719911-נ0 (23400)

�ב. במומב נ. 4) נדו + הוזנבה. ק
(2(176) 01-755701 125.000

�םו ו בסיוזךן!IV. םרחתת. ט- לוצי1
�א * חויה. שקעת. עיע. 1 כ
(24711) 01-72474(

�םעח 1בעח"ם בםוכו 1 םפוארת. בהח
םיוחדח 01-719141 •לד• (11404)

2-2% 10ד0
*406 
נ/י2. 'פיפיה. םיק1ם םעולה, עף. נך1

מ' 01-3711107 !מ1רב 01-714924
(?1600) 

�ק + ב1בעח"ים ההסחררוח 2. ק
חמש + פלפון + אפשחח מיה.
(27610) 052-450)20

1חדם. םשופצח. קיב, בבצולסון. 2
אסרקא? 01-117141 (21134) םסכח

2 !דודם + ה1ל. בעעקץ נךב. םלפ1ן.
שק0ה. 01-9174643 (27749)

2. קיק. בכצחסון 146. מיסה ם"דח.
(?1001) 01-916559 .03-314317

בכצולסון 211. וחלה. 95.000 +
חרש + פלללח. 064)03-31.
(26565) 03-9326209

�א �נ. יפה. בםרכו. ם"ד. 1 כ £י2. ק
(11469) 01-710117

0*110 1-1%
1480 

�ם ררח חוו + דה1ם. מבעח-רסב
�ק. םסותול בערב: 4)01-1227 ק

(23092) 

דחה
בוו1כד חודש•

1500 

1בעחי- 530 חלל ל-1 חודם. הםשהו
�נ 01-711673 ים. לד. 3191)03-2 מ1|

(24194) 

להשכלה בובעח"ם. בשוקץ 2. שו•
חדדם + םלפנן 1-2-3)03-4341

(?0966) 

מוי מחמב 11* להקיפה אחכה +
םעלח )69?74-(0 03-493613 (2710?)

1רע + סושן. אחעח קיל וחלה .39?
צ0|לה (3(03-346 (18110)

3 חלדם + דהופ חל- . בבצולסון 111
קי 07-721711 7727)01-5 (ננ19?)

�ו. בחדשה + חדש ? פלפון. 1 4 ק
דא 01-119619 (1957?)

1 סוכו• ושקם < טלפון + חרש.
סיר 1)01-7414 ?60?57-?05 (4579?)

בבורכוב 7/י1. םסוררח. םוווחח ?
הסקה + חור. ? פלפון 3498ו57-(0

(?526)1 

�ק. ססורות. ם"דת. מבעח"ם ל/'!. ק
?70)01-79 לא בשבת (16669

1רולה ואקסקחסידת. םק1ם ץקרת' 5
+ פלפון > תלה 8057ונ-01 5591)1)

4. הלשה ? םערח + שיחתים כש-
03 םח- ?11154 דם ? סלפ1ן.

(?444() 

. כוורחן. ל/ינ וחרס סערח !חדה
ס"רו 111482 01 111147 01 190651)

�ע ? 4. שקסה מבעח"ס. חדשה. ע
פלפון + דורש 14526( (0 (24446)

3 ? פלפון כםרמ ובעח"ם שקפה
(?41X1 01 154584 01-673(91

�ס 1מל חרא- 4 חררס. חדשו. !בעח
דב פלפון רא בשבח 9)03-57340

(?7(90) 

4 םסודדס 1חרם קיו. סועיס. פל
(?6731) 03 שן. חדש ((161(

דחה $801111
�ק + הול. קו �ם. ? ק כוכעת הרסב

!סוללם 01-171733 םפלם ? סלפון
(?1541) 

�א. חדח. ם"דת בסומ נבעתי' ם ?. ק
(?2)51) 01 11)435 01 111975

�כ. באוור םרבד שקס ? נ קוםפרפ. ק
0רפ1| 122171 03 (7)226)

�ב + פרפון + חדיש . בםאבק. ק 1
0"רו 266047 (0 (אלדד) (16522

נ. בביח פרסי. מבעח"ם. בבן וודון.
500 חלד 662!?7-{0 (6702?)

�ד 2 בהסחוחח םשדדח + פלפון. ם
(10707) 03)07799 .03-399272 370

בלדא. 1/י2 חורם. םחהחח ? םרפ1ן
�צ 4091(2) + םדפסח 01-744794 אחר

2 בועד• + םלפון. 350 חוו. 14:00-
(27660) 06-341972 .1900

3038*0 וד01
שותפה ל-£י2 םחהםח + םלפ1ן.
01612716 בערב כ0רכ1 )01-751304.
(2(21() 

שותפה ל-1 םרוהםת חלקיח. כש--
מעתיקים רםת-1ן 01-7516414

(17215) 

שותף לא סעשן. וקי ושקם. לרות
1/י2 (01-579591 (22629)

+ 1'/'! כוםח-1ן. שותפה לםהזהסת.
�ש. בערב: 01-722939 8לפ!ן + חד

(26(1() 

שוחף לדרח פאר. חחנוח. קוספלם.
(27029) 01-9229795 .01-7552225 250

שותפה לדרה !'/'2 ם�םת-נן. 160 ח-
לל. 01-767911 (6664)

םחפש שוחפה 25+ לסחהסח. אפוע-
ד ח10ח11קי1| 01-722126 (95(26)

בוםח-ון. 1. םווהסח חוקית
-01 חוה. 02-414057 פלוה 9̂4711

(27794) 

שוחפה ל - !/'2 בזאב. חלק• + םל-
פ1| מ1לב לדל 03-7520993 (22064)

דחה גחחי
 00א

ברנ 4 חדרם. קיק. סדבר. וידרח.
בערב 456)03-930 (019)2)

2 חודם בארלח1חב ר1 17.000 ח-
(2293() 03-727040 לו 03-733495.

נ"קועו דחו!
וח1ף. םשללם בחלל-שו"ם. על

03-574244( .03 76363( 66000
(23930) 

20]!1ל|
! 1006ייימ **

בפיסנת בוחמב היוקרתי
5-4 ודירות ננ

במיקום םשלהיוו
הצ1!!ח ווספווו: * 4 + ו + ע + סעדת
$230.0000 טוווסב • 4 + ו + ע +
סערת בפ1עלי הלבבח $350.000 6

בםחםנ4? ו + ע. $770.000
נ-*)נ כם"ה טבעת ו0דם 4נ47נ01-7.

03-739779 03-771771
(25551)

בנבעת"ם
� נ1ל1מב ברח

דירות משארות

4-1 חדרים בנות 3
ודירות ננ

מפרט עשיר מרפס1ת
מיקומ משלה

שפרמירצק'
הברה להשקעות ולבנ"ן נעים

03-5716366,03-5711253
(27251)

4וו11י10ותנ
�ו. נ + ו כובעת"ם. דלת 11. ק

(16919) 01-5712856

בסירקין רות ע. 160 םיו. 4 ? תוו
(21496) 0) ערר,(( 5695)2

באיחר םמקש פושציאל להרהבה
ספורו אקוסם'. הויה. סדפס1ת

(22690) 01-111765

�ד ? סערת ששקעה. באוור 4 ק
שקפ בערב 03-5712045 (12644)

) ? ע. סערח 1ח- 4 1 1 1 באוול הסרן 
(10757) � �ד<ם (ל. 74056(-(0 

מבעת"ס 5. שפת 9 (קרחו 170 נדר
(19514) 0) 118616

�א + תלה 4 שקית כומפיוסק? ק
03-374161 03-5714697 � �אללס

(6660) 

4 בגכע קיא 160000 לא לסתוודם.
בתול 19717( (0 (507)1)

�ת בארחוווכ היוקרתי! 4 במיה. ץקרת
בםיקוס םעורהו היפה דוחר כרח1ב

(?6009) 0)-739??9 0) 77177(

בבלה 4 4-1 + ע. באוול '1קלח? ע
מל. 741)751 01 (1776

בהווסווחוו כובעח"םוו בו"וס 4
01 חוח. שקפה. 000 165 )31144

(1564) 

4 במיה נב1ה. שקם + עף. 175000
חלל 7576619 209211)

. באיער •וקרח• ררח קוםה ספוארח
קיו. ללא סערח (בללן 1 לירוחו. 4
� ו1ף םשוע. 110000 �ו כיוונים. 160 ס
חלל 03-5714338 776)1 ( (0(11065)

3דד3

בגבעתיים
ברחי שמשן בן-צב'

תל נניס נ'
אזור המנודים

המבוקש ביותר
בישראל
רחת

מפןאחת
במיוחד
5 חדרים
ודירות ע

אבן נבירזל 30, ת"א

,03-257455/6/7/8
03-2 10413

17:00-08:30 ששת פתיתה

הו�דב
(75795)

דלח </י2 בלםח-ון. םיוחלח. םלכויח
03-737(41 !שקפה )03-552913.

(15027) 

�םח-ק בסרב! 2% (מלה םחודעוח). מ
03-260963 .03̂ 230410 (7.000

(13415) 

1-1% ח1דמ
)436
בוםח נן. דחו חדר. קיק. 40.000. מי-
סה ם"רח )03-73224 סדרן (23101)

�ו לסהיר החרפה ;/יו בסאמון בר
שקסה 55.000 072)03-74 (6921)

�ר םש1פצח. � 16 ם בעחיאר דחו חח

25 דורר. מיסה ופרדח. 000.
03-3716977 ם-00-1400ז9( (27279)

בהרואהוו לרצז"ם בלבד. 1.5 כ-2
סשופצח 'נו* 03-747903 (6022)

1יחת
� חו1ש• בוטכו

1500 

בהשה. דחו ע. 5 חדרם + פרפ1ן
(??414) 03-7(7029.03-7516430

�ו + סעדת + פלפון. 4. ק 1 בוםת-וןו 
�(ר. 03-747905 (3933?)  .450

4)1- 2- !21- 3 בוסת קוו וטבעת"שו
(24662) � �ד<ם  03-324036

ברםח-ק דרח ע ו + 4 + סופ1ן +
חלה 03-771794 לא בשבת (22344)

בדםח-נן להשדר 3 + חדש + אחן
קיל + םלפ1| 03-7525377 (1616?)

4 ספואדח. םדמ' ושקם + םעליח
4)0)03-34. לא בשבח (7598?)

בשמן!תיקים 2 + הול תלקי + סל-
�ב. 0ח1תת 442)04-43 245431) פון. ק

�ב ברפת-ון 4% + פלפון. כהדעוה. ק
(17605) 03-726171 (� (אפשר• ופשח

�ים 11 ברםת-ון. רדת נ ברת הפח
(?1718) 04-665015 04741126

2 כפל העמוד,. וחרה. םצויוח. סרפון.
?16?47ינ0 219611) הלל. 3403971-נ0

2 + הול. רהום חלק• ? םלפון. 300.
ם"ר 0(0)03-76 (22376)

�ד 01-255441 הרצל. 4. רחום חלק; ק
7)4955-(0 ברח (90)127

�א + ביהודה-הושיא. 4 עוקיח + פ
0לפ1| + תלה 01-768026. 01-765949
(222) 

�ל + פלפון. 420 1%. באהל1וס1ן. ק
(6490) 01-5416616 01-745677

ם"ד. להשכרה 4 + סרפ1ן. אפשחת
01-7524661 .01-2(2261 � לםשח

(18265) 

!/'2 להשכרה. ם"ד . םחהסת עם
סלפ! ברםח-ון. פרסים בערב

(25300) 06-19971?

בדטת-נן נ חדרם חדשה בסוף דא-
דק נ76441-נ0 (7760)

םבצע דרוח בכל הםחירס ררא תיווך
7515065-(0 0סד (25462)

�ב + םרפ בחצור. 2 חדרם וחרס. ק
10ת + או1|1ח )0!767-(0 (6101?)

.4.1.2. וםשווים בסוכן כוסת ון. 1
(?5909) 0) 7)9715

ם"דו דקה 4 + הלה ? םופון. כסכ'
בו. סו מיה 5נ7709-נ0 61401?)

�ע + פלפון :/'( סרבו' ושקס ע
475נ579-(0 לא בשבת (6161?)

כהשכרה ברםת-נן וירה נ שקפה +
126549) 0)-776150 ל1ה )65(944-(0.

סיירו דרח ע חרשה 5 תרדים •חש-
דםתיצחק 01-5714472(27479) 5 דם

. סתאיס ג בח-םשסתת• בתל-מיסין
115761 01 לסשוו/םרפאה 154954

דירה :/'? והשכרה. וק לסשוו
בםרמ ר! 3169(03-7 1169671

ברםח-ון ורד הירדן) ( שקסה ? םר-
פון + חלה 65(7(7 (0 (111017

�5. קוםסלס + סע בקרוצ' 81 4. ק
01^4476 1\1 + חלל. 3717?03-7 1

173766) 

בסערה השתר 4. 4 תדרים קינ 550
חלד 01-461407 (5541?)

�ב ו סלסון לה1ס חלקי 70נ לו- נ ק
לל 456046נ0 57411?)

7 ברפת ון שקפה ויפה 79144 ?05
בערב לא כשבת 109791)

4 שרוחים כפילים. סערת תלה ל'י
םלפ1|. 0"ד' 5744674-(0 (46(170

�כ. חדיש. בלי ?V? ולולה כםרכו ק
0לפ1| ?571145-(0 61(116)

� �ק * פלפון * דהוס תלק ? ק
(71697) 15 00-0900-0 03 5440171

1 סללו• רםחרם/ופשול. קרקע
(?7951) 01 1ב1ל. ? לל10ת 7574637

4 חל בלםח יצחק ספוארח. רק 450.
176785) 01 רם סייר! 744071

דידות מרוהטות
�ש • פלפון 1 וחרם ?פיס + דוד

ס"ר 400 חלו ?74740-(0 (16177)

בוםח-ון. 4 חולים. םרוהםח
01-779760. לא בשבח (1770?)

�ק חדש. !סרכד ק 7 כרםת ון שקם
(?41911 01 747406 ?90

ל7י3 םיוחרת ברםת-1ן בתל-1לס חל
ק' ם"ר 01-7517171. בערו 1744951

�ו. לתק1פה ארוכה כהרצל ;/'1 ק
01 סתאיחר. ל 1 שותפים 740011

(745041 01 ?97994

? חדרים סווהםח קוםת קרקע רת1נ
הדחים 777115 01 1736101

�ם 7 ודורם • סרפון �ח ברתת ון כב
1147)1) 0)779(58 1� 1 10|| ק

�ק נםרכו. םשופצת פרוהסת 7 ק
םלא ו 0לפ1| 49)5741 01 (18164)

1� �נר.  רלל. קס1ל. קוםפלם ק�כ. סכ
קרחת 01-613134בעלב (1506?)

1 כלבסיס < חלפ1ן קיק. 400 חלל
!71677) 01 749506 01776419

4 םוזוודם + סערת חלה * פלפון
440 ל1לו 711949 01 (177647

!ן < פלפון . 1 חווהפת בחומ לסת
�ש 9996נ7 01. 771616 01(176074 חל

�ע * סר �א ע 2. ק בלסת 1ן בתחת. 1/י
פ1| 49)16?-נ0 01-266666 (177047

בלםח ון. םלמ' ושקס. 7 ודורם ?
חותסוח )76256 01 01-5792726

(221011 

7/י1 י סרפון ברחוב קרויצ• ר1 0
11105() 01 771101 1400

�ו ו 0רפ1ן . 7. סוכו• ושקפ ק
110767)0) חרש. םש1פצח 7574019

רוח נ. םחהסח. כםלמ שקםה (ם
ל!!11חפים (73656-(0 (174441

7. םחהסח/רקה + פלפון בהולםעח
(0 ח (10714) םיוחוח 9161(7

�ה 7 וחרס > סרפ1ן ו פות בהוא
אובר. שקסו. 446114(0 (116515

*)2-2 םחהפח + סלפק 70(-00( ח
�ן (25747) לד 28)733<0 סרד

�ב. חדיש ? פלפון. ם"ר 1. ק
01 בערב 1)7474) 774575

כרו. םחהחת חלקית. 1 < ניות א1כל
(76700) 0) + 0לפ1| )15894

�ש . ;/'?. ותסדר.. סרוהפת ? חו
פלפ1| + 10|| 740477 01 ()05)7)

�ד. לא מע ̂ ם עדח. דרח חדד. 50
לח 7?10?7 01 (1547)

2. םעולה. שקם וםוכז' נבול חו-א
דבוםח-ון 01-5411476 229911)

מבור ר1 דג דח פרם• םחהפ קו
םפכ0 793427 01 (11221)

!^2. םחהסח קוםפ- ברםח-נן. בםרמ.
ום, שוו. םואש 03-7520310 253441)

"ברשת נך
רחת משארות

5 חדרם ,4
ודופלקסים
במקום המרכזי
והגבוה ביותר

ברמת�נן
ברח' 'וספי 14

דירות 5 חדרם
�ם החל $136,000-0 + םע

סשרד• מכירות:
באהר: 03-733707

( 03;5238730 מדא:

;/'3 + ל\. םח1חת. בםלכו בשקדה.
ם"דו 03-7512932 (11009) קיו

5 חדרם + ע. נךו בד. םח1תת וש-
שקעח. 440)03-74 אחודצ לא בשבת

(22939) 

�ק 5 מעה סוש. אפשחח �-מ 1ב1ל מ
(230(3) 03-724270 � ל||. ידור 2000

!^4. שקם. קיא, 'וקרחית. •פהפיה.
175000 חלד 01-775445 (23497)

שדעפון 36-18-18 שרוח לקבלח
�שח בפלפון רל!ח םעדל. בבר- םח
סיס• אשוא• רו̂ד •שראכרט 1דזת)1ו
םודעפון 24 ששח ביםםה.
(24447) 01-36-34-3(

בםקום סרס' ושקפ 4 + חדו + 11.
(2(471) 03-741046 03-321413

1. עעןח. •פיהפיה 1 + 1 ברםת-1ן 1 + 
+ תלה 01-715401 (454)2)
5 במחמב + ומה. 'פ"פיה. וםיש

(27409) 03-7422(2 .03-777310 � •[.רב

בהורםעח 5. בבו"ן התרש. ברת1ב
שרח •חתך אב". 01-721047 (14984)

. �םח-ק. הירד] קופה ה לרצז"ס 4מ
םושקעת פלפון 0)01-7724 (4719?)

3-3% מ11י0
086 

� + סערת. ברםת-נן בהרב חין. 1. קז
(??796) 01-779362 115.000

3. םיוחדח. קיב חדת + תלה +
�א1פיר 03-5466902 (23611) חליש 

�ב הרו�אר. 222 ?/'3 חדרם. םחותח. ק
(27612 + פלפון 01-740789 1

�ב. חשחיח לחוספח כליה 1 + 1דא. ק
01-744291 בחול (19166)

�ד. 0ע- דאדק עבל בחל-אדנ נ. ק
רח + הלה 03-430004 (05)11)

בהודםוות. 3 + ע. םרמ• ושקם +
סערח. 170.000 19)03-7524 130951)

3 וחרם תויתיח. קא + םלפ1ן ברח
�ה 01-5744343 (21491) החא

•/'1 חוחיח. ק•! ? סעדת . חדש
+ םען. סח1חח 03-766720 (4560?)

�ע. איווו 'וקוח• �א ע 3. עוקיח. ק '/?
(26716) 01-71(67( 167000

1̂ בדםח !ן + םרחף 10אר. םיוחדח 
(?1354) 03-7529395 � 40 1ד1

לםדוה. 111 נךנ. וחלה !ששקעח (6
דירם) בסביבות מנמ-לאן ברםח-נן

(189241 01-724141

בםחםיר. נ 1ד1דם + 2 חויתות. ש-
(104551 03-731342 שקעח. כחדשה! 1

בלב רםח-!ן. 3 םפוארת עדורהו ו +
סערח + חו0פ1ח 01-776733 89851)

�ע. 'פיפיה בםרמ 1 + ;/'. םרעתח. ע
101שקעת 03-7576470 (116354

נ + ;/' םיוחדת וסושקעת. פיוו' הקץ
(?4921) 01-315361 03-739344

�נ בד. 0- נ וחרם םרכ1 דאדק. ק
ד 01-714604 (11564)

1 באיווו סובו ושקם. םושקעח +
חצר, נדד 01-417499 194771)

1 תורם בםיק1ם םרכד ושקם. קופד.
|1חה. 2)01-7491 (1544)

.1� 7/י1. בהשו-םשה. םושקעת. ק
01 777110 - 1 �1 ר  'פהפיהו ו 

(?5617) 01-574111?

�ק + תלה םסודרת * ;/'נ מחחס. ק
אפשחת מיה 5740977-נ0 וונ59?)

�כ. סי ;/'1 + םתסן. סושקעת. ק ברו
II' ש1ה 0)7נ?01-75 (177577

�ב. םלפשת �א ששלה. ק נ + פ
ת1ית. 1 דא {01-74721 419149 057

(?16041 

�ע * שיחתיס �א ? פ תצ' + 1 + פ
01 �-יותא' 774511 כפודם. בכתוב מ
(214911 (01-7526(51)

2-2% 10רס
1466 
םלמית ושקפה 2 וחלים ? םופסח
12)717 וחרה. ששדה 01-779915 1

7 + םרפסת וחלה סרבו• ושק0 ו
ליא 711011 01 1716551

בםוכו רםח-נן. דרח 217 חדרם
כחדשה. שקפה 5447119/70/71 נ0

(119071 

כםרמ 2 + ן/י. !חרה שקפי ו אופ
ציר. ר1ו. סיידו ו נ2)0ו75 !0

03-7527311 1נ1557ו

ברסח וןו ו 2 שקפה. ?פהפיר• קינ
01 7271(! .03-726545 � �ח11ך ח|

1116111 
�ב ?סר. באבסדוןו ו > 7/י7 סושקעח ר,
� 3*7273 נס 6545?? 01 �ח1וך חן פיר. 

� �ווה ברנו 11 ? • •1 ו חצו 000 7? 
70173נ נ0. ?74607 01 166041'

בהודםעחוו ן/'? וחרס . םרפסוח
ממל רםח-ון. בן• ברק ?0171953

י (2428?)

111 1 הול בםלמ. 10שקעח 000 85
חלל 7514947 (0 (75660)

בחלצל/דכ01י1סק• ;/'7. םסולרס
� �כוכר  65 �א. עוופיח. 000 ק

?נו6??-נ0ו0ודן) 66641'

ומר בו• ברק. ? ודולים . סוססות
ע�ע 479(01-579 107751) תות ק-א.

�ק. םחירשח סרכו' בחווח. 211. ק
01-7574461 1שקס 7577465-נ0.

(18791) 

�ק. וקוקו. ושיפוץ םחאיםר. !ם ? ק
לקללקה 7777(7 (0 (4)1750

2 ביר,ורר.-ר.ושיא קיב שקם ומרבו?
אפשרוח לחוחפח 01-717694

(16549) 

בוםח-1ן םוכו• ושקח. דחו 2 •פה
1ם10דרת 01-3792726 (126111

נהווםווח 2 + חצי. םחות-ם וםסופ
נוסו ו סרבו ושקפ 01-779611

(21676) 

�חיווך �נ חדח  �דח. ק בסוקחב 2 םסת
ת1|? ?01-757011 ()10)

�1 5? םשווח. ארותח קיו בו
חדיש שקם 03-726604 !1129?)

ח * 2 קיק + וזה קס1ר. 1כל0ה פרח
אפשחח בלה 747994 נ0 255711)

�ו סר- �רח. ק ברםח-1ן. 7 חדרם. םשז
פ1| 741449 01 (1)754)

�ק. שקםה. 2. 70.000 דד רש". ק
(24(98) 0)-545440) 5460166-נ0

לרחיים דד-אדהו 1/י2 חדדם. םחה-
פת + סרפון + חדנע. 391510

(21051) 

3111*0 לך1ן
̂'י2 150 חל1 03-317945 ש1תף ל�
גית. 405*03-543 ו1ג1דה (23964)

ך1ומ נ1נ"3
]*66 
שת• דרות ע בסדמת •פו-תל-אדב
(24140) 4 � + סערת לפוות לדת-הבו

ביפ1 באווד סחפחח. 1 םשופצת.
אפשדוח לםאבו. בםווון אירופאי

(21014) 0)-$92810.01 (17341

בהודםווחו דירת חדר + ע. ברח1ב
�א 03-5530274 (15239) ס0ר1מי|. ח

?1111]^

1,1ח1> 104ד0
�ב �דח. ששדה. ק מווה םווסון 4. םסת
|1ף 03-357511 (43)23)

1?מ
בשנר 10110

1500 

2 חדרם בקיראון. 4 חדרם מוה-םוע-
(22419) 01-140(74 ||0

דת מור ככפר ועת. 2 חדרם. םח-
ה0 01-9604147 ()2520)

:רםת-נןו ולהן 1 פחותים. 750 חלד.
1'  ̂ בובעת"םו בשמות מחמב.
�/י4 •1קרחי- יפים. 550 הכר. ברםח-1ן. 
�אתלו 'ם + ((. 800 דולל בלעדי ל
06540) 01-7161?! ]1108

להשכרה מבעח-סדון. 4 חדרם. 2
שחחים. םלפון להחקשר בשעוח
הערב רפרפו! 01-245745 (1519?)

דירות מרוהטות
אחח בחל-אדב ואחח כרםח-ק. 2 חד-
�ב 03-450744 (27664) ד0 + 0לפ1|. ק

ברםח אילן 4 + סלפק + סוון + םע-
דח לחק1פה ארוכה. 217)01-14

(230(3) 

?^>?

1יחח -

מגדלי חד
רםת-<ן

פרוייקט מפואר!!!
(מודיעין) ברח' בן-ג1רי1ן

מכירת שלב ב'
בעיצומה!!!

דירות מפוארות:
* 4 חדרים 127 מיד
* 5 חדרים 147 מ'ר

במבצע התל
�ם �ח + םע ם... 232,600 ש

נושסתאש גדולות
ערםת בנקאיוו מלאה

�ס !בצוע תברח סוחס' ומין כע ר1ס

"אננלו סכסוך
03-738121-2-3

ובאתר המיה: 03-730080.
(20705)

עמוסי השקשת בע�מ
בונה ברמת�נן
ברח' ההגנה 10

דוות פאר!!!
בסטנדרט בנייה גבוה* דירות ננ* 4 תדרימ

03-720343
03-724058

בין השעות 19.00-17.00
י (24375)

למנ"!! דחת
�ד. חזות חברה לבניך

מציעה ברחי הסנה
דירות 4 חד' ודירות גג
סטנדרט גבוה + בטחונות

פל 41*766 01
01-5745076 .01-490090

(22)47)

104ד0ו|ות1
 6א1
1דחת 5 � בולם בבן אדעור 4. �בו?!ת
.01-7521915 052-21164 II
(22176) 01 4(1407

בשיכון ותיקים. ברב-קוסות. 4 יפים.
סשקיפים לפאלק 01-7516115

(13699) 

רלת"ם ברו. 5 םפואלת וששקעת. 2
1ת 776715 01 (24615) א0ב0

ללציו"ם. 5. הלשה 1 שיחתים +
171046) 01 שספוח + חלה 7519571

� חלשה פולה. �ו 5 כסחס-וווה 144 ם
קי| 164(76 (0 (10(4?)

�ע �א. ע �ו הרעדה 4. פדוהסח. ק בר
797590 (0 לא בשבח 10071!)

�א 4 חושה וששקעח . חו"ה ק
ובוסיוסק' דםח-ון ?נ 01-56191 (17187

�ם. 4 חדרם. סר ברםח-ק!מר ובעח
(19270 01 ו1חח. ם"רח (74)751

x4 * !1. ססודדח. סרבו• ושקס ק
(192(4) 0) נל' 7577111

פרמי ושקם 4 וחרם + םרפסוח ?
ת01ס1ת 767546 01 (4141?)

. 157 �ע. 000. 4. םרחתת. בהדח"ם. ע
0"ר! 541)74 01 !מנוח 64071?)

4 תרשה סשדרת 0)1 דולר רד
ה0עיא1| )717413 03 (13)5?)

�ו בדבופיוסק? 4 חדשה. ם"רח בר
(7(0741 0) 771066 � �ת11ן מ

�ב ! דירם 4 חדרם םרמ• ושקם. ק
(10)1) 01-731674 )

5וו בבלה. 4 חדרם 4-1 + ע. ם-000,
(1478) 01 ל|לל 7577111

בהרל יוסף ;/'2. קיק. פינחיח + פל-
פון. מיסה ם"רח 01-476661 (17961)

�א + פלפון. בסל? בווה-שלח 1 + פ
�ש. )01-7515221.01-70471 � + ח1

(20740) 

בהוו-יוסף 2 םחהםים + 1י1ה. 100
חלו 425042י01 01-614620 (11167)

ברםח-אדב היחקה לשנח"ם. נ םצו-
. 560 םראש )01-41479 (121701 ?ידח

�ו נ/י5. םרוהפת7רקה. םחאים ברםא
לחפא בערב 01-154661 (6766)

דת1ףו ו ברסת-אדב. 3. פר!הסת. דךב.
473 חלד. 01-477965 (015))

�ע בצפון תו-אדב םחהםת קו- !21 ע
םפלפ + 10(1 01-443219 (26070)

בבבל 11 נ םחהפים. 4 םווהםים +
םוולס וסערת 03441464 (1944)

בוווה-שוח. נ. םווחפח קוםפלם.
חדש. סרחון 334)031-49 (בערב)

(19101) 

�ח ויפה + פל- !/'1. םשוז בהדו-יוסף.
פון לא בשבח: )01-540552 (23401)

בבכר בעוויאל 4 םפואוח. םעליח.

הסקה וחלח בב1קר: 01-224122.
אחהיצ 507(032-54 (24154)

�א + םלפ1ן. ברםח-אביב 1 1 + פ
םחפוה םפבדואר 461)01-42 (11125)

בחכלח ר. 2 + פיא. םעד1ח. םלפון.
הסקה 01-150099 (21602)

ללציו"םו נ לךב. קוםפלם + םלפון.
4)01-4547 ובעמדה 3290)01-7

(23771) 

2 מ1רדאו. 1 בלםר. 4% !ווה אבידס
01-42625) .03̂ (רקה) 11415

(11601) 

בבבד. 6)2. נךנ + םעדח + ונדנע
+ חלה. 500. 37)03-447. 04-231452

(21526) 

30110*0 לך"רח
1846 

םחפשח ש1הפה ל-3 בלםח אביב ל.

סלוהפח ושקפה (275). 03-414334.
(23(03) 03-7515975

שותפה לא םעשוח. לרלח 3 חלרם.
םרוהסת. בםעוו-אדב. 120)03-47

(19430) 

ש1חף/ה. ל-4 חדרם + םוון + סע-
דת. בלסת אדב ני. 03-429974

(26740 

שוחף/ר, לדרח פאר כאעד חן + סל-
פ1|. פל1הפ. 200 2)01-2219 (25706)
שותף/ה ל-נ םחהפח ויפה בהדל-ינ-

03-414244 סף. ם"דח. 03-493347.
(13447) 

ניקוש דחה
)700 

"

�ח ברםת-אביב/ דרושה דרה בשכ
�א ליעאר-םרץ לוע פוסיו!רם אס- ח
דקא"ם 03-416046 (4)249)

םעוו"לם לקעח 2 ברסח-אדב ברודצ-
לן' א"1ש0"| 03-425893 (20439)

סחפשם צפווה םחל-אביב קו0ל/פו-
סהא1ו. 6. ספלפ' 2)03-7332 26930)

1104*0 !•וווד
1166 
בית •שן. 200 פסל. באציל 70

(21150) 01-394608 01-395344

�א. סזשק- כיד-ארהו. 4 םשדדס + פ
עחו ו פי1ל ופיש 01-101044 (19122)

ברחוב הרצל. 5 ודולים. םיוחדח
000 65 חלד 01-5791429 (23911)

בביצדון 4 + ע. ששקעה. 'פהפיה.
(25985) 0) ם"ר1 01-111462. 111541

ביד-ארהו. 4 חדרם + לוה וחצר
בדה סור 01-410990 (117220

3-3% חור̂נ
�ב. פיוו' ם"ר -1רדיה 1/י1. ק בדר.

03-5375541. לא בשבח (24700)

�ו. םשדרח. חויחיח 3. בםחלס. ק
(22442) 01-432171 .03 )02221

(בית ברבור). 3. תלת. בדרך הוצשן
נךנ + להרהבה •אב-כל/ 01-5101555
(6(97) 

�ק. שקפה + בקרת-שחם. 2/ינ. ק
חלה + ויוה 'אב-מ�. 01-5101555

1(900) 

�א. ססודרח. דורש. םסבח נ + פ
חדש ?01-19409 בח1ל (6173?)

בשםוח-םחו"ס נ/י1 קי7. במין חדש.
I ?66171 01-747971 סיירו

בווה-ברמר 1 + פיא. ררזםיח םשר-
(?4 רח פית' ו0יש. 03-399996 (177

בחל כביר. 1 חלרם. גךו + פלשן.
ססודדח. פולה 03-043977 (5739?)

�ר + סערה. בללן הסייסים. 3. ק
אפשחת להלהבה ?03-39951 194111)

�ק + פלפון + חרש דד-ארהו נ. ק
• אועקה. םושקעת. 5.000) בתור
(7(197) 03-301(77

�ל + דש. נ תלדם + הול. כ-120 ם
רה1ס 03-015297 (25034)

0*110 2-2%
•406 

�ו. פי- ביצחק-עולה ן/י2. םושקעחו ו ק
ון' לע1|ל, 03-645200 03-394301

(?5731) 

2 וחרס + הול י םםבת. סח1תת 70
�ל 01-477950 (9)253) ם

211 כקרח-שחם. קיו. לחזית םלפון
1?5?17) 08-7517(4

דח0
בשנו 10110'

1500 

, לםוולים/םשלר/ �א. 211 ( בררום ת
םלאלל. 5610651 01 (7766?)

! םוווופצה ויו התתוה ההלשה
9249294 01. 6?76?4-(0 בעול (1706?)

�ו סערת + םופון םשוות. 4 ק
רםת-הס"סיס 01-3411724 בערב

116474) 

� ררח חדו עם כל העח'וח. לח1ב למ
דל 01-804774 י (22031)

כשרווח םוופיפיור. 3 + סרפון. לםש-
01-761811 רחשורים 01-447197.

(4441) 

? + םסכח. שמחים והוד + חצר.

.0) 145146 .01 ד 769007 סי
(11445) 0) 571)191

�ו ביר-אליהו 1 ? סרפון. ק
�צ ובערב 45441) 057-547641 אחה

:/'4 דר ארה! 400 דולר. וס לחקו-
פד. ארוכה 01-198457 106701)

3 ביד-ארה! כיח השרון + םלפון.
(0 כערב 4210?) �ו 667(16 ק

�ה. נ כצרד חלוא ק-ד ו כסחליס ק
בשבת 137171) ?17(6(9-(0לא

7/י7 . םתסן + סלפון ביד-אליהו
חושה 01-615796 03-399276

(1 77(4) 

�א פווהםח חל סיר 1 ? פלפון. ק
�-אדר,ו 0)4917-(0 71661?) קיח. ד1

1י011 018111111
�ק. רד החחוה הסרכוית + , ק ו .י י.
פלפון םשופצה 01-5011720 (7317?)

�לםמ 3. עוקיתוו חויח למללאוו ב
ומהר. + ו1ף םלהיבוו 'סחל'
(27144) 03-5411042

,#1102-2%
. 2/י2.

ברםת-אביב היחקר. סו-קוםח,
�ק, + אפשרות. הרחבה. 03-423077 ק

(20561) 

2 תדדם. נךב. שקםה. רםת-אביכ.
02-380467 לא בשבת (24623)

!עה-אכיבים 2-;/י2 התל בוםת-אביב
�לווה• 01-425291 ם 100.000 ונול 

(9071) 

2.5 שאלת + סע- בכבדו ו שקסהו 1
�םוות. 476)01-44 דת + חלה. בחת

(27610) 

דח0
בשכר 10110

1500 

2. ברסח-אביב םפברואר. לםחח 11י
אחך + חלה + פלפון 01-412647

(222(4) 

�םת-אביב בשרת. לשוה. 5 הדרים. מ
ק1םה 10 579(01-341 (22700)

בהדר-יוסף 3 יפה וסחותת + חדש
+ 0לפ1| 01-490066 (24654)
נ בבבד(הלצתו. 450 + עלמח מק-
אית. 01-442490. 6)01-4111 ()2476)

�ל. מאות-אפקה. ם"ד. 4. שקפה. ק
בל? + הסקה. 01-412715 (26559)

בתל-בחך 4 תדדם + רהום תלקי.
(27476) 01-473697

�ק. 2 חורים + חצר + בהדר-יוסף. ק
ל1רש + 0לפ1| 03-481982 (01)27)

�ו. בלי. ם"ר. על מאוח-אפקה. 3. ק
עבםלל 01-495759 233491)

�ד + םעדח. דד האולכרסיסה 4. ק
700 חלל 03-410546 (11748)

בלסח-אדב ל. 4 + םערוח + סחסן
+ חלה תת קלקעית. אפשחח לחק1-

פה ארוכה. בעלב: 03-3404216
(11(50) 

בוםת-אדב ושת-צהלה ו1א1ח אפקה.
01-42(124 � �צסות אדב 5-1 + ע 

(14(62) 

דו1ח דק1ח ו/א1 םחהםות. 5-4-1
�דיור 2000•. חדרם. בםתירם עתים. 

4ע922ו01-4(םלרן) .01-424141
(16614) 

בנאוח-אפקה. 1 שקפה. לא סחהסח.
0)4 חלל. 01-447105 (9)215)

בבבלי 1 + סלפ1ן + סעדת + חלה.
לאחל שיפ1ץ 01-446911 (22411)

4 חודם. סוהחח בוסח-אדב ל. ם"-
לי ))01-4219 (22759)

4-1 םפוא- 2'/! בבברו בםחיו םפחיע.
ו1ח + שווחים צשרס + סעליח
116487) 03-3460)06

מלא. בשווס אש. י פסוווח פלפון
(21599) 01 417175 .03-8233511||0 +

בלסת-אביב ויל האולבוסיסה.:/'1.
�ב. שקסה וםסופתת 01-419722 ק

(26501) 

בלסת אביב וי. 4 תללים + סתסן. הל-
�ל. רקה + פלפ1ן 01-5441467 שה. ק
(2(116) 

�וס. סערת + שולם + 11י2 דר אקסע
חלה. 600 חלד 6716-7?75-(0 (230)

5 םטארס לחק1פה 1 1 מווה-אבידש 
וז\\/� 03-425042 �י*̂ו ארוכה 600 

(6603) 

ברסת-אדב ו 3. •פה. !בוהה. זולה.
•(?!והי 03-425291 (9191)

�ו-אדדם שקית. םפ1ארת. תרשה ם1ו
(9244) 0)-425?9| � 3. 6 •|י|1ה

בותלםעח בלםח אביב ו 5 םרעחים.
(166(6) 01-41649(

�א םלפ1ן. נך! + סערת. בר 1 + פ
(1(493) 01-42(049 .01-5110(74

בדםח-אביב. וא1ת-אפקה ושכון ח. ד-
לות 5-4-5. פוסהאוזים וק1סו"ם סרוה-
�ם/ליקים •1יסל וכסים• ם
(?4661) 01 495127 .03-5447557/6

בלםת-אביב ל להשכלה 3 + םלפון
(?507?) 03-4 12556 03-676952

מאות אסקל 4 + אחוות + שתים +
םלפון + חויה. )03-49459
(253)7) 03-544(043-4

5 חורם הלשה. םפואלת. דקה. נך4.
בוב-1ו1וו 21. וסח אביב 1'

(24227) 01-45(21(

�ק. סשופצת + םל- בוסת-אביב. 1. ק
(16018) 0) פ1| + 110|. 0"ו' (66(17

. ותקופה 4 + וי1ה בצהלה. בית !/'
אחכה 750. *דד. 5?4987-(0 (6057?)

4. בלםח ארב ל. לחק1פר. םס1ש- '/?
(?67091 0)-4?77 כח. מיפה ס"רח 59

�א. !חלה ? םעליח. !וףו ו נ + פ
םפבלואל אפשלוח סלורפח

175914) 01-3407774

\ םסוללח + סלפון בהלל-יוסף 1/י
עם/בל? רהוס 01-475135 59961?)

בלסח-אביב ו באה• םאיל 4. ששרה
+ אל||1ח 03-417149 (22747)

בבבלי כעוזיאל 4 ספוארח. סעליח.

הסקה והלה כמקל 03-226122.
�צ 057-543507 (24142) אהה

�ו + סערה + הלה 4 בבבלי ם"ר ק
+ ה0לןל. 01-131061 (1666?)

�לסר - 4. במרלאו ו םלווחת + כ - 
�סחר 01-5411042 אחוות. סיירו ו 

177(1) 

מל צהלה 5 'פהפיהו חלשה! + םת-
17411) 01 49774 ס|. לס11ח אלול 1

5 חלרם 1 בלםוח צהלה! ו לילח - ווו 
(אפשלוח לסשרד) 01-5447734

(9040) 

. 4 סחותת. לתקופה. כלםת-אביב ו
� �לםת-אביב אלווות קיל 600 
(20256) 035414424-3

4 םש1פצח ע- האעיבוסיםו. + סלפון
+ אל||1ת קיל 0777??-(0 (25794)

5 ספואלח וםלווחח וחדת 1 רלםדו 
+ םעלח. 650 11 259905-(0 (161(2)

4 כבבל• - ובהולשוחוו סערח *
חלל. - ללציליסו ו 59903?-נ0 (21792)

בלםח-אביב ל. 4 חדרם. בביח-צ1ר.

.03 650912 � �סוד אםריקה ובסיס
םלרן (23463)

כלשח-צהלה. 4 (לולים. אפשר
0ל1ה0ת. 0"ל' 01-491159 (5766?)

4 םפןאלת. ל0- שר פארק הילקון. 2/י
שפתה 03-7519551. 1657?75-(0

(?6766) 

4 + פלפון 1 להשכלה בלסת-אדב 
+ הול. 01-600514 66)01-454 41(05?)

בלסת-אביב 5 ( + ווף דם - 450 -
� ?9?6ו4-(0 79601) �ווה סיירת 

מווה-אדבים 5 תלשה. סיירי 850 ח
לל 76(4?4-נ0 בעלב 651(115

בלםת-אביכ ל. נ לתקופה. אחוות
קל 475 ?לםת-אדד 4424-5ו54-נ0

(20442) 

4 כלםל של ספרסים ספוארם. כהז•
רשותי! ו9ננ??-נ0 447105-נ0 (16097

בלפוח-צהרה פופהאוז םפוארו 1 6
� חדרים. ם"דו ו •לוודון אביב

(?1756) 0) 49976)

�6 + םערח + חלה בבר דלח 4 ק
(?4779) 0) + פלפ1| 456679

דחה מרוהטות
�ר. �ק ? םלפ1ן ם בלסת אדב. נ ק
450 )544)4 נ0 בעלב (4606?)

. פל1בה 77. נ םלוהםים מאות אפקה
ק�| 861797- 051 481644-נ0 774481)

בלסת-אדכ ( ?פה סחהפת. 450 ח-
�0לר1ר 01-410715 (116766 לל 

בבחויו בלםח-אדב וי. 5. הםון השק-
שת. אפשרות מיסה ם"רית. בלעל•
דמנוקר '1500' 01-424291 (10949)

בדםח-אביב וו 4 םורחבח. ובור 01
.*1500� םזפחח. 160.000 חלד 'ועקד 
(11031) 03-476793

מגדלי ו"צמן
דירת יוקרה, קומה 16

מרוהטת. גוף לימ
570,000 דולר

ל1ב•. שוםר. חו"ר. פרםיח. םחסן.
שיחד מון וחוספוח רמח

סל: 547192 ?05 1)03-4274
(24553)

מאוח-אפקה. שלתסק'. 3 + חדר +
ע + חלה. 1901000 03-447105

(23179) 

בדםח-אביב 1' 5 םפוארח. חלשה.
שקםה. 120.000. 'לםח-אביב*
(214(7) 03-5414424-?

(החואים). שקפה. 4. קי! בד. בעוה
(1427) 03-424(23 170.000

5. קוםה 12 מווה-אדדס + קופה 12
מ סל+ קוםח 12 לחל ארב + קוסה
12 בסודר תו-אדב. םפתחוח בחש-
וד. ש 6 חדרים סופר לוקשסוו
(1534) 03-3411576/5/4

נרסח-אדב ל 5 + אחעח קיר. םסבח
קוםפלפ. םי1ו1 אויר םרמ• שםיחים
םקד לקיר. פזו• נדד. 295,000 חלל
01-416049 בערב (5)? 21)

411. םושקעח רפה. בדםח-אביב 1 ,
�א. 014)01-47. ?)01-97144 (26)21) ק

�ו לחדח, !1*. ק �ד(א.  מוה-אדדם מ
י

210000 (פרפ') 00-725116 (24591)

4 םפוארח ושקפה. ברקאופ'. עף.
215000. -על וכפים' 01-426251
(25370 (סלד!) (

�לת מאדן אפקה. 4 קיא + פיא. םסח
ושקסה. יסוד אםרקה' 03-450912.
סודן (25441)
� בתכ- מא1ת-אפקה ביענעת-הפחוים
לת. 4. נמהה !שקפה 450270 'פפל
(בסיס• (7034)

בואוה-אפקה ד. 4 חדרים. קוםה ).
11ף 6.03-421314)04-2544 (5)152)

5 ובוהים ושקפים. - 1 ברםח-אביב 

הדרו היחדה במין שםשקיפה דם.
םפום - יועד 03-414082 (7197)

לםהיד התרסה. בוםח-א..יב ני. 5.
חועוה חסון השקשת. אפשחת למי-

03424391 סה םידת ישקו £0.<1
(13294) 

1.4ךל פי1חיח. 90 נדל. 160.000 חלו.
(15370 03-125325

�ד. שקפה. םסוד- מא1ת אפקה. 4. ק
. •רםת-אביב• 135. רח. 000
(20275) 03-3414424-3

�וםר-צ םרווחח (בבר-ארו בבו"- ר�
!'-!ווה לחויחוו 215.000 םציאהוו
(?7152) 03-3411934

�א. מוה-אביבים. 5 עוקיח שקפה ק
חלה. (!!לח 434944י(0 (27545)

בלסח-*דב ווו 4 !בוהה !שקפה. 90
.01-424141 � �ד1ל 2000  155.000 .�!� ם
03419224 0לרן (9105)

מא1ח *קה, דוח ון + חוספח מ"ה
+ |י1ה. 01-496021. 03-5216219

(15267) ,

�ע. םשללח �א. ע בושה והלה. 4. ק
+ חלה + םונלם 01-471179 (19419)

מאוח-אנקה ד. 5. ששקעה. שקםה.
01-471791 שוו ם 2 חלוח 255.000.
(26992) 0)-5447604

�נ �?* במולאו ו(5 בםקוח. ק ב-�וםד
�סחר• �ח לםהיו• החלפהו ו  (140 ם
(27193) 0-341104?

�לםד-< שקיתו ו מיק1ם סשלהו ו ב-
�סחר �בו ו  שקפהו ו *הה + עף םרה
(?7411) 83-541104?

!/'4. (בוהה. שקפה. . ברםח-אדנ נ
םסודנח. 235.000. •רםח-אביב•
(20256) 01-541(424-3

ברסח-אדב לו ו 4 דח-צ1ד/בן- ?וסף .
�עם? 1ד1ברו - םפואחת וששקשת. 
(25912) 01-424794 .� תיווך!כסיס

בבניין מפואר!!
6 ד"רים בלבד

4 + תדר על הגג
6-5 חדרים

באחר םרמ' ושקם. הדרוח בספרם
סכו' עשיר + סעדח מיסה 5/90.

01-5467722
(22277)

0*110 3-3%
 מני
. מווה אדרם 1 קיא שקפה. 171.000
�0רדור 01-471515 (170579 בלעדי. 

ברסת-אביב הירוקה. 60. םשפהה.

.01-476251 � סערת •יעל ובסיס
5(01-4114 (סלד!) (21966)

�ו. בעיצ1ב אודם בלםת-אדב ל 1. ק
קס. סדוהפת קוספלם 01-424906

(16157) 

מווה-אדדםוו במיל !והוו 1 שקית.
,01 424141 � �דיור 2000  210000
(16561) (!� 419121/4י(0(סלל

בלםח-אביב ווו 1. םסודרת. פיון,,
.� 5(1 •דור 2000 .000 .6/90

03-424141. 01-419223/4 (סלד!)
(14757) 

כרםת-אדב היחקה. 3 םחוחח וססור
�•שקו- חו. אפשחת לכניסה ם"דת. 
(18163) 03-426293 •|̂ 0

�א. תוס- בהודסוות מ1ה שדת 1 + פ
פ1ח. 77.000 חלל 04)01-495 (4618?)

. �ב בהזרםוזח. בווה-שרת. !IV. ק
117177) 01 חדח. ששקעח ?49175

מוה-שרח 1 + פ�א •פיפיה. !םושקעח
�7 000 95 498669י(0 (1514) ק

בבברו 111חלה לחוית + סערת +
�ס1ל0יו 01-3461545 (14100 חלה 

מוה-שרח םושקעח סשדרח ויפה
�ן 03-499994 � 0לר �אדה ובסיס  1-4

17946) 

�ב. ששק- ברסח-אכיב היחקה. 1. ק
� �רםח אביב  . עה. 145.000

116365) 03-3414424/5

מאוח-אפקה 3. םאוודדח !ששקעה
124996) 01-46)954 |� ק

בויסל בקשאו'. 1. לא פרום?
(25766) 01-9116(4 '010 . 145.000

בבבלי. 1 ק•! + םעלית ותוספות
01-452427 � �ד1ל 2000  1(0.000
(םלרן) (25966)

באוור ווה אדדםוו(. (בדו. 000 115
0) 419224 01-424141 � �רוו 2000
(סודי) 27111)

בדםת-אדבו 1 בקרבת האעברסיסהו ו
5נו 1. 80 םיר. קיא. ססוררח. 000.

01-419224 01-424141 � 'ר1ד 2000
. 1םלרן1 (7129)

בהדר-יוסף. 1 + פיא. ק-5 שקפה
1198111 � �אפק סערה 01-462502 

ברסח-אביב ו בקאשו 1 חדרם
ק^ ח1יח 01-414659 ()1118)
115 ח- 3 קרקע. פחוחח ושקסה. 000.
לד 'פלדור. 03-423077 (?17554

�ל ווף לר � ק ברסח אדב. נ. 7) סין
�0ררור. 5נ?0ו4-נ0 (33541) שא! 

מא1ח-אפקה. בסיק1ם םצדן 3 שק-
01-544755?-( � �דםל-נמדם םה ויפה 

(23932) 

�ע םושקעח סערח בבבד. קיא ע
לא בשבח 069(03-45 1269441

�ק תלת מחה שרח דרה נחתות ק
לכל םםרה. נדדת 5394)01-4

(1715?) 

�ר ברםח-אביב ל. נ. םפ1ארח. 90 ס
� �וםח-אכיב  145 שקסה. 000.
(20114) 01-3414474̂

בכל קוםה דירה. טלפון:
052-918133

�-השחן �ם 15 הח םעווד דרך רםח
(24154)

'דירות השרוך
03-9302355 .03-9300184
משרד םכיחת בלעדי!!!

בח1 ס!זמ 0100 4 וד01 + 1ץצז 11) 8
* נםד. נדזצל. 14דדם + ףוזת 1! * בםד.
םע1ו7ז 115דם - סי ץםה ו7ה • םזד

. דדזז ט � ו1זץד. דזזן סס
(26516)

אחימ א.ע. כהן בונים:
בפרוייקט חדש דיחת

6 חד + גג ,5 ,4
+ חנויות למכירה

* * הפרו"קם בלח לולים 6 4
דחח פאל - חד םפואל 03-911105

03-914994 םשרד. ההנוה 17 פיח
(250671

� תמיויט נתינה בסמנה עיבה
�ו וזיטב גד12 ">עור1 מ'ימ1

נעימי. (וווחנ

,-- "ד"מון"
חדאנ<, רזנמף 6). 9 81986?



בא. קיא. ררח 5 חדרים בכפר-ס
(13219) 032-431421

בכפר-סבא ככלה. 4 + םפ1אר1ח.
�דחח חם� ויצםן 103.000 דולר מלל 
(10719) 052-2655( 34

4 םיוחרח + םרפסח פתי- 1 1 בםרמו 
חה + תוססות •א11לו-סכסון•.
(11210 031-441311
שח• דחת. 5 רא. בםקום מומי ד-
ח1ד. 052-441693 (9)47?)

3 חדשות ? סערת. בכפר-סבא. 4.
לכוסה ם"דח 032-901425 (21591)
1. םתאים לרופא. 140.000 חלל קי1
(24911) 032-4340)6 :� ב0שח

בכפו-םבא 3. נךב. 140 נדר. ס"דח.
(11685) 032-20533 � 'הצ1מ0

, בבפר-סבא 4, בםקוס 0ע1רה. סח1חח
(15234) .03x19979 קו + מעדה

בבפר-מבא ברחוב הכלוית 1:24. נךו
+ פלפ1ן + סערת. 954950*05

 גצצי!
1 וךב םסזדרת פדנו• ושקם ם"ד
(19109) 052-901413 60.000

111 םסוווח + סערח בהורשוחו 1
� ן -סכסו לו א1ו 000.)) נלבד •
(19)44) 032441521

נ. קיא. !חלה. םסודוח + חרש.
051-901920 אזור םצר|052-9241511.

(190(0) 

�נ. םושקעח ביותווו םומיח 1. ק
01-5491242.01x17714 !שקפו! 1

(1(1(4) 

בשנ1 0ו1ש*
1500 

4 חדרם + פלפון. םרכו' ועוקם
052-916894 (לא כשבח! ((11581

5 חדרם. חדשה, בכפר-סבא בפחם-
052417451 בעוכ פלחו 01-415493.
(17(64) 

בכפר-סבא ברחי הם"סדם. 1 תורם.
1ךב. 032-11469 בערב 11(191]

5. סרמ' ושקם + פלפ1ן. 450. סיידו
052-20007 בחול (21056)

5 חדרם. חדשה. ודא רחום• + סע-
רח 7?5380-?05 (?701?)

בםרכו. 4 חדרים לחקופה ארוכה
'קדאםיב אספ"פס' )057-45210.
בשל (10834)

באיםבו נ/י4 + סלפון. 03-714141
03-703777 052-441770. לא בשבח

(22911) 

בבפר-סבא. 3 תדרים. םועתת עם ווף
)03-341495. בערב 70)125

4. בםלמ. םלווחת + סלפון + תלה +
אל111ח. ס1לה 051-952977 (96(27)

בבפל-סבא. והשכלה 4. שלוחים
כפ1דם. םחהם חלקי 4)06-3115

(15247) 

�א. •פיםיה בהלצליה הירוקה. 4 + ם
םושקעח 51( ו )-?03 6911)1)

I ו �ק + ויוה צםודהו 4. םפוארח, ק
כחרשחו סושקעחו )032-54457

| (1*499) 

ואיםחיח. בנחה ואורם! 31+. מרווחת
1ךז, חו-ה. ?0053443 (2405)
בהרצרה 4 נךב. שינ. חויה. םרמ•
ושקם חושקעת 03-447790.
)017-7741 נננונ (25401)

בהרצדה הצעירה. 4 ספוארח !םיוח-
(13772) 052̂ �ר. 80214 דח. 171 ם

בהרצדה בי 4. שדוחים כשדם + ן
0ח0| + ל1ה 052-382257 (20169) ;

4*3-3 וזותו,"
�ו. (ברו + חדש ? 3 בהווסדסו ק
(23441)03X3723( .032-2274)חליהו

בהרצרה ניועח בקיוםז ניס. דוח 1 ו
חדרם. וו םפוסיח. בועד וחינוך !
! (2(>9)) 03X71)63 83338
�רח. 9 די• : בקהילת צץןו ו נ. נךב םסח

לס 057-540417 '1(1? (1530?)

ו ברת1ב כל-מכבאוו 111 + פלפקו
05x42(65 קיא. 76.000 חלד

: (21614) 

בםרמ הרצדה. שקם. בשלד סי1ם. :
!ותרה דרת 1 חדרם + חופפות.
(21611) 052452031

בשמן ויצםןוו 3. קיא. ששקעחוו
(193(7) 03x32430 .םיה אפשרות

!דולו ו מושק- בעף-יםו ו %!'3 + ה1ו
4 דרס 3<34)032-5 (19014) 1 עחו 

, �נ. נד- !שקפחו ו נ נחדם, ק םרבדחו ו
לו 05X1951 ,037-54)991 (I?261) י

מעדב הוצרה. 1. וחלה, ח1יח. קיא.
םשדדת 03-5403607 ()?(1?)

3% + חור אוכל. כ-0נו סיר. שרז-
תיס בפולים + םרפסוח וחויה. נךו.
(170(01 032-5400(6

ביואל אלון! 11 נ/ינ. ק א + אועות.
(19951) 03x7267 םרמ? נשקפו

( ק - ו + חדש + םלפ1ן. ו בשדב! 
(24906) 03X5161 פיון? (0ש

בסוקווב !/1ו + םופשת. םוו1תת.
(120). קי( כל 032-540717 (24907)

�ו. 1/י3 וחלה + סעדת. ק בםוכזו 1
(26710) 052-6(255 .� 100000 ח0

^
0*1102-2%

/ � �ר. קרקע לםשח 2.5 ב0רמ 75 0
ם(1רים 03-745167 (7210)

דומ
1שנ1 18110

1500 

מל-הרצרה. 5 + חלה + םחסן. נךא
+ םערח. חדשה. ס"ד. 03-5617123

(27593) 

בראשון-וציון להשכוח דרח 4 חו-
רם + פלפון. כמקום מרכז• ושקפ
(21(15) 03-5791424

4 חדרם תתעה + פלפון + םעדח
�םאל 237)01-99 (10244) באם

�. פלדלת. 0ז + חלה. 4. בראובן
(110(5) 0X342*42 ש לתלו-מ� רז

בם1ו0ו 4 + נדא + חדתם ? שרו-
0x06314 .ח-ם מזודם + ואיה

(11171) 

!V!. 1ךא. םחוחח. שקם. + 6כם1ן +
חלל 01-997201 61)00-111 (3)114)

�ד. נךב בואשרצ נקסדוסק• 4. ם
חדח + חלה !01-77424 (14117)

1 באבובואל. חלה + מעליח.
1404)01-7. 000)00-0 נו 200001

(12186) 

�צ בםוכז 1 + 8לפ1ן + מע- בואשל
דח + םלפסוח 01-9635647
(2<)30) 0X57373

86 .̂̂ 1̂  ̂ <̂ ;1.

*308*0 וזק!
בקרת-ראשון. שותפה רציויח לחדד

0x19134 בדרה יפה. 03-5419784.
(19101) 

822231
5 ברזםעולד 4 ד"רם. םחוחת. אח-
(24527) 0X00730 קיר (III

4 בםרמ. ק•! + חויה + םעדח.
11(401^0 מנדב (11004) 120.000

3-3% 10ד0,ט<
נ כרח1ב השר1ן. קיד + םעריח.
ד!ר) (23607) 401749)0 (פי!1י

??***??*..*. 
"

דווה מחהמןון
3 מס-ור11ה בםדכז םחהפח + דדדש
+ סלפון ס"ד 94?ו40י)0 (19973)

12̂ 30
דח" ,
(7) 5 ו"- מעוא הלאשון. ק1פל חוש.
רם! 4631291*0 לא בשבח (21506)

4!ו1ד0חו1]יו
4. ק�ד. ח-םפלסיח. ששקעח + סע-
דח 0x91010 לא בשבח (14657)

בקרח-עקחן עחח םספר !ונבל. ד-
רוח ויוה/!!. כבויה. פרסים:
)05X5454 24 ששח (26517)

דד הפק1לםה. 5. •פה. שקפה. קיר"
בד 0x64141 (4))0ו)

5 הודם ברחומח ב-שבן ציון 5-</י
� בםו ויוה. א11ד •וקרח' ובנין •דופלקס
םפואר םאוד. מיסה אפריל 1990.
(בל הש- םשרד: 04-400010. באחר
ע1ח> 050-26650 (15414)

3%*3 111, ו 'ו581נ>
בםרמ;י5 + נדא. לוז נדו. נךנ. בד.
(22454) 0X71041

180111
חת3, 104ד8
בהודםווחוו פיוחרח בסרבו וםלר.
בהוצו 4 0פוארח ו ?19 נ2-)0 (4709)

�ם ביח פרם' באחר יפה ברסלה לדצמ
03-740494 נ)|03-413 ()739)

לםדרד. דרח 4 חדרם. פי1חיח באד-
אל 03-9365070 71751?)

וזנו
המיש* � בשנו

1500 

באראר קופל נ + נמה + חוה 50?
(19349) 0X343137 חרד

5228
?זז? -

החלה ההרשמה ל-2 בניני* ננ' הרצליה *
פאר נוספים. רחת 5 חד
!חפלקסים פנםהאח�ם

�ם � חברה לבלן בע 'אביהד
057-901044 .037-913(36

(?7570)

חברת שני א.א.
מפעלי בניה בעימ

מציעה
ברחי חובבי ציון 4 הרצליה
�רת ק 0)1 נדד בננר. מפהאוז 30? נדו וו
בבלו ספואו 00 סשוופ וכול. 0יוחו

0629111)) פופים: 5(0534216.
1151751

דחהו3ניק!
בםוכ! בפיוסקווו לם"דוו 5 ?
אפשחת וע 052-22910 5406615 !0

12851?) 

נ + !ו םחוחח. םשפחת. םומית.
קיב בלי 052-341177 66161)

בםרמ הםפואל בבלה! ו םשק-ף דם.

ו ם 051-81449. 0רא! 1פו  4-1
(10014) 05X1074

1104*0 מה^
במיה. 4 ספ!אחח + םופשח + ד-
חת ע 'אפלס' 17)01-5404 (14477)

בהרצרה ד •פה 1סח1חח בםזחד. 4
�ה צםודה ? ? שחוזים כפורם ? חו
פ8י1 36)4)052-3 בערב (11911)

�ח. 4 + 11 ? חדד בהרצרה םהחז
(כלי! ס"ר 75)052-46 125421)

!20 בהרצדה פץעח רםדרד, דדה 4.
םיר. 151.000. •קודיאן•
(10962) 03X364*7-192

בהודםעת כהרצרה-נדחוח. 4 סיוחדח
0x114(7 ח-םפלנדת )02-11115.

( 10995) 

גדולה וגרירה
באימתה

4 פלוס. בהירשפלד
ק"ב סעדת. חוח. 2 מקלחות. םםבח
ובא. שצר• חשםל. אחוות קיר. ס
� !חננים. רצוף םיובא. 142.000 דולו

01-965(110 .'910
(1ומ2)

4 תדרים בחוסר 9 נךא. 0.000)1. דב
0X99(71 .0X44141 .145.000

(14709) 

�נ חדת. םעדת. חניה. 4. ללק 19. ק
(1(450 0X492511

4 מל<אש!ן. חדשה. לו + פלפק ?
ח1~ש 01-941192 (11479)

4 באבדשביץ. םדווחח וםושקעח.
0x644207 ערב + חלוז + 0עדח

(?2191) 

מבעח לדוסון 4. נךז ערב םחיחח 4
(24(14) 0X440451 .110! ותלת

�( (בדו סושקננח. 4 !חלה בסעוב ק
חלח 996968-(0 ()44)2)

�ד + םעדח + בקרת-ראשון. 11*. ק
ת01פ1ח11 01-9411441. 0)01-94170.
(22197) 01-47744(

4. םושקעח בםננרב שנן. אווווח קיר.
9454144-(0 לא בשבח (541(7)

באבדמל. 4 + שיג קז + חלה. םקז?
(((27) 03-9454)19.0X649027 .לה

�ב 4. 23! (דד. ששקעח ? 0ע- בםש
(24571) 0x91044 דה + חויה

�א + חויה. ח)יח 4 באחי10-0לםן. ק
(26920)01-965(956 .110 כחדשה. 000,

בקרח-ראשון 1/<* חדרם. םושקעת
+ םעויח + שיוותים כפורים.
(249(0) 01-9412519

בפואבלו אספויול 4. 104 סיד.
0x577291 ,01-9611916 ובעמוד

(251061 

מל-יה1דת. 4 'נדם + עף רם + םע�
(4(93) 03-23302 1 0X23(176 לח

שדצ. 5. חרשה. חזית. ק•!. רא
�צ ?01-26943(16960 01-661724. !אחד

במערב. 5 חדרם + ניוח םלודה +
ח1ספ1ח + חלה. 45)01-9656 (19794

בראשרצ 4 חדרם וחרם. חויח +
םחסן + םופמוח 01-9456002(1090)

�ד. חדח 4 בקפדוסק' + סעדת. ק
ל|י1ה + ת01פ1ת 03-997523 (24444)

4. בםרמ נךד בד. 0ש1פצת . הוה
(247*9) 1400-0 03-9930(3

�א + שיה בהמ- 4 הדרם נךא נ כ
(25066) 01-9644422 II?

בםננרב *י4. חדח. ששקעה + חדה
+ סעדת. קיו 01-316540 (25210)

בנני-ואשון. 11*. םסיוות. מפרסית.
נךנ. שיחתים כפ1דם. 01-9654465

(25569) 

בעי אסתר 11*. נאשקננח. םפוסית +
�ח + עף. 03-9643141 שיה םקורה. ק
(16192) 17000

�ב נךא. חדח. סושק- �א. בםש 5. + פ
(2)297 ) 0X65751) 0ח + חלה

בםערב 4 !חלה. קת (ברי) סושקעח.
חלה ו99299-נ0 (119660

�נכ בםעל: 10שקעח. �א. שרפ 4 +. ק
112.000 חלל 03-9670076 (23211)

4 בסעלב. םושקעת. שחחיס כפורם.
124 192) 01-9643181 110000 (� ק

:/'4 חדשה + חוספות בפ1אבל1-
א0פל1ל 1דא 01-9617052 (7571)

5 חדרם 1ר!רם. םקום פרסי. שקם.
קיו 01-991040 (157*1

4 !חרס רםרמ ואנסנ�צ + שיחחים
כשלם. חדח 01-996411 (113761

�א. חדח באבדשד'ן. םתעקעח + 4. ק
הלה חד01 01-9441922 (22912)

בדאשרצ 4 120 נדל. נך1 ? םערח.
(14349) 0X656691 חדת

�ב + סעדת. ספוארח. 7 חדרם ק
ם"ד 01-9644439. 01-9643128

(15471) 

�ו. ון-1חום. ספוארח + חויה ? 5 ק
0א0 01-997674. 7(96505-(0(0?116|

למהיר' החלטה!
דירה אחרונה
במערב העיר
בבנין בסיומ
ח ו רחודץ מוס

01-9459111
(11691)

3-3% 10חןנ15
�ו. בר. תות. םסוו- בםערב נ ? :'' ק
דת 51(9655-(0 (7645?)

נ ברחוב אברמאל. ק01ה 1 ? חור.
01-9664646 אחהיצ 191(111

+ 1� בקרת-ראשון 1 םדעחח רפה. ק
(20(60) .0X611414 |10רפ

בפערנ נ + י',. נךנ בד. ששקעת )1
(?79191 0X34736 01-991691 תודש

�ד בפערב נ ? 11 חדת. 3. דא. ק
(??579) 01-9454?71

נ קיר. בר. נדרת. םפודרת 63000
�רחת חע". 61)03-9666 (7344?)

�ב נ רא ? תלה נ + 1/'. בםננרב. ק
+ חרש 03-9637296 (123091

�א. !ח- בואשרצ ל'ינ באיז1ר שקם. ק
רה ?01-965597 01-997677 1)0(19)

!V! וחרם + נךא. תד̂ו נך1 םשדות
(?4911) 0X656943 1שק0ה

3 חודם נךד + סערח. 1חרה ום-
שדוח !03-99739 (75739)

�ו םושקעח ספכח . עוקיח ק ;?'נ
ספ1או • פאמ. 99.000 9667160-נ0

176601 0)-966 ?997

3 קי! בר פרמיח !שקפה . חדש
(19757) 01-996745

�ר וברי) נ ? 11. בםערב. ק
03-995713. ובעבנדה 01-941914

(?3440) 

נ. נךנ. הירשפלד. םתעקעת ? תרה +
0רפ1ן + חרעו 03-999435 (173446

�ג סערת. םושקעת �ב. ש ל.ינ ק
0ו96410-(0 לא בשבת (3911?)

�רח. כתלשה �ד + סערת ססת 1 ק
0X454050 01 9614839 שצסר

125676) 

( וחלה. ח-םפרס• קוסה בעי<אש!ן!
ב + סערה 01-9632043 2040)

^
02-2%וד8

�ו םושקעח חדח. !/'2 באבושדץ ק
� �שס-ל"ף 70000 03-9642140. 'ד
(' 14741 01-995547

דחה
בשמי מחו*

1500 

�א. חדת + 4 בקפרוסק'. ם"ד. ק
חוה. לחק1פה אחכה. 03-9444910

(310611 

4 םרוהפח םעםר ? 0רפ1ן ? חרש
+ 60דח ? (איה 03-9470574

(213341 

בקדח-ואננאן 4 ? 0ח0ן ? 2 שחחים
+ סדנח 450 חרד 014414735

(252*6) 

�נ - חדה �א חחעה. ש 4 בםוכז ק
(10755) 01-966? 116 0)-9633)70

1/י3 מולקסק נךד. םערח. חדה חד-
(1(99() 05X1921 01-9669(75 שה

(בדו. סושלר בםוכו נח-מו!IV. נך4
. חדש ? פוווח. פינו נםיש. נוח
1704)7) >3-(73117

1וחווו¤0י
̂מ1 ̂ן| ב11

1500 

�ש � בבח-ים. 1 חדרים + םזון + דת
(17911) 0X75(45 מראים

והשכרה 2. בנוס1ר. קיק. וםשרד/
םוורס. 0"ד? 4492)01-6 (26749)

להשכרח דרח 1 חדרם ברםח-הו-
(11(10 0x119117 עדא 150 חלד

X 111 להשכרה בבח-ים דחעמח 1*1
(21014) 0x811790 לשדם

בםחלסון. 2 + הול + פלפון. 260 וו-
(21051) 0X526)92 ל� לד ק

�א. סרבו 3 + הלמן רהופ חלקי. ק
1ע1ק0 (5)03-256 (26376)

בבח-יס 3 חדרם. נלפ!ר 90. סלפווים:
((64(4) 6X91(02 0X744(0

במ4ם. 3. (ךב + אדון ופלפון. צמ-
על 0)01-93040 0"ד (25376)

ל/' ו במקום םצח 240 חלד. 1ךב +
(17132) 0X319078 |10לפ

1, נוח-ח + פלזפון + חחנד. 230 ח-
לד + אופציה 01-665946 (1467)

דח 4.5 בתיאל. בבח^ס. להשכלה ̂ו
4 ד0001ל 'שקל. !01-47629

(14424) 

בדסח-הועוא. נ + נדא םננדח 1פו-
פק 01-441945 לא בשבח (20221)

דחוףו 4 רוקסוס + רחו8/דק. 150.
(1514() 0X74(46 /רדאל'

בחפשילד. 3 + פלפון. שקםה. 130
םראש 03-459124, 47(2)01-2

(19690 

ח'ממחוממן
1̂ םרוהסח ? בבח-ים. להשכרה. 
פלפ1ן. חדח רם 2395)01-1 ()1752)

�ד + בבח-ים. 1/י1. מחהפח חרנןח. ק
םעדח + חדש 01-9658759 (11754)

�עו. בבח-יס 1 חדרם + םרפון + דח
?I. ם"ד 01-061175 (25081)

ברפת הועוא. םחהפת. 1 !חרם. ק1-
(11107) 0x74448 םה עושית

1 * נדא. םרפפוח. םפבח חדש. שק-
(11049) 01-2444(6 0X61126 0ה

2 * םרפסח + סורניס בבח-ים ח1(
רע11ה פרפר 029())-(0 ())222)

בברפור בבח-ים. 2. םרוהםח •פה +
0רפ1ן 6)36)01-2 מירב (27014)

בםקום םרכד. חדח. קיא. 2 + 1דא.

.01 פרוהסח + פלפון. ד1ם: 20996)
אההיצ 01-677674 (25440)

בדסח-הוערא. 4 + פלפון + םערח.
נדדו 01-5544514 00-0 16 בערב

(2(054) 

נ פחהפת כם1 4. לחקושח קצרוח/
אחמת 14)2)01-5 0)109)

•וספפל פיעז בלפור. 1 + פי1ת א1כל
+ 0לפ1| 01-590097 (21141)

להשכרה:/'2 םחהסח + מלפון. נךד.
כדויאר בח-ים )51))) 14770)

ל/יג טרה. םחהפח ? חדש + פל-
שן 14 (0x94 רא בשבח 92421)

�ב בבח-�ס סרמ נ קומפוקם. חדח. ק
+ סלפ1ן >5;676-נ0 (11545)

חדרים מרורים
�שה בבח-ים חדר ובחורה אצל א
קחב ל0 01-3521541 (62)26)

חדד בררת 1כה. חסודח חשלזם 1דם�
ד + חבדה99נ)41י01 1)17)2)

—>——004—?*>>

בבח^ם דחשוח דחח לשדחח רש-
0x71114 .רם. ם"ד •אערו סבס1ך

(24451) 

, באוור כמרכז. דוח לוקסוס. :/'נ
�א 1לע 03-4011020 (24797) ק

דחה
בשנוואוש"

1500 

�א. קוםה 1' + םזק. 4 חדדמ + פ
)01-964444 אחהיצ (12169)

"נ
4חדי,0|,|

בקרח !ה 5 + 1 שדוחים + שח•
�ל + םעויח + חו"ה םקלחזח ק

(15051) 051-8(4013 051-0(6279

ד111
בשנוי וטוש'

1500 

באילח להשכרה ללא חיתך. 4 חדדם
�ם בעמדה 1סלפ1ן 03-9610020 רח

(?6044) 

באירח. דרח 2 חדרם בצופיח ערח
שווח בםדמ שחם 007נ6?-נ0

(?1949) 

�ו 4 + סחן ? בנהיב-העשרה 60 ם
0ופ1| 0-!- 051-491750 (4541?)

י"" -

גסדש והשררה. !V?. םחהםח.
^00נ-יס .עזשוה ס-אד!תר (6641)

:םדדז 'זזרו בדזזנב שקפ. 2% ? !1.
(66*4) 0X05928 X� •
=תדןו נ םדהפח כמרכז ? סעדה

0X344929 .0X411331 1זד -
(9297) 

זדפד !?רח םחהפח. 3 + פופון.
-< בשבח (23021) 0-461??,?"

-.'נ - פלשן + חרש. נךנ לא בט-
ב! .<44ו.?03-9 (26954)

!חודן. נ - סופסח. םדוהפח + םל-
�דגנל 73749*03. 03-431711  - III

(15716) 

. :ך�דהח חלנךח. בשנעוק + סרפק
(9354) .0X43097 ב� �ע 0| � �ו  -

: בםודז ת1חן סרוהפח. פלפ1ן.
�ריע. מערח. ?8040*-01 (15220) -

?שם?
4 10ח1 ח!8י

01ו נעת. תדח. נ כזזד אור. ספוא-
(26(7() 0.̂ �) )1י2?3

וזרמה נ - ע יחדד. שחודם כשלים
- 1!נרי| *4697) י0 !4)217)

�'-!שיא. םםזדרח. קיד + * ^שח
�דדע . ,נוע. 03-5525954 (9)81) -

̂זזד:ע1ח 5 פפ1ארחוי נון םפואר
�תכ —אל 0x62150 ו ?221) :ד

—חלל נ + 11. 150 נדד ? חלה.
(113741 03*3(372 13508

�י העידה. סנשקעח. נךנ + :בזל 4 
111רי1 )01-552931 (26497)

בפמהיו. * מושקעת. 3 דוחים +
זלה !00 15, 03-3510154 1 062(2)

60 גנעח. 4 וחדמ. 1ךא. חדת. נד-
(1464) 0X45946 (6<8 V

�זספםר פיזחית. מרת- 4 ב בבח-ם -.'
זח :עוריז -!ויה 03-344457 !22955)

�זנעדא. * 1חדם. םםבח. פו- —1ח 
עהעת - אדוווח וחוספוח.
1)71.י55-י0 (24705)

"
^-03זדנ>

:ד1-�י1 י שדזחח ידב חרה. םרפשח
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^
םאלז

הקבל! וויה ספוופ שו וכסיס העונ-ם* ב-50 שיח בלבד
�ס במשך 10 וורננו1היכס ועדםוים עוםע

זס סזס הפויה ארזו

'הביתי םרמ לםידע
דת' הרצל 63 ראשדצ

תער ם�פיס? אונווא? - הז0!1ח בפר

03-9662219
. םחיו ואת1ו אהד בובל

122748)

דון! 381*31
םעומן קיא. סוקחב 01! + וכלוח

0164 נ80619-נ0 מה בע. 5640
? 26624 1 

11810*1104
1*80 " • ?

'? ? ?

�א חדח �א ו, בקרת ע1וח 4 ? פ
10שקעת 000)9 044(31-60? (4)246

נחס - פלדמן בונים
�יקרת"ם �ים  קוטנ

בלב קרית בן-נ1ר�1ן
�ר י/61 חדרים 195 מ

•תיחת אתרווות רכויסר ס"דת
סר מקד 001^1200! 64נ5!54-נ0

סר צהרים (11600-1700 5051347 נ0

174541)

�ר י �א בצפח ס �ח. ק ̂ננ1ו '."4 בקרו
?"' 01 לא כשבח ו! 8((6<(

�ודעווי �ב  4 כדאדק. דו- קומתי ק
?67961 01-50500(4 01-50557(4

4 מאות לתר ששקעח וםסודרח *
חלל, 0ק1לל. 16(01-5050 61)50'?

�ח 000 170 ד1רר בקחשי-קהיר 4 ק
:7776 ? 01-505949 I ח01פ1ח 1ח1יל, 1

4 ספוארם בסרם חדה - ש1ן ק!
�ו םה ראשתה 000 50! דיי
?19491 0)5015764

�ובדו. 5 םר"חח בקוית ב)-1ור1ן. מר
�0x525619 8 כערב 71601? ק

בעה-רסו 4 חקשס ? חדו אד1עת
בוקת 6? דרה 2 כששח הערב

'716171 

�כ חדח בקרח ררח 4 חדרם ק
שרה ח!חן 01-804161 (4699?

בקרח בן-1ורון 4 םרחחח + ח01פוח
*?* שווים סוד וחיש 01-5571164 ?ו

4 פפודרח בקון-הי10ר • םסבח
0x561576 חדש + חדנע קיא

6666) 

�בדח + םעדח בס 4 + הסקה מו 7/י
0x44770 דבר. שק0ה חקרתיוו

1(7511 

בקדת-שרת. 4. ק'ד + סערזז חדת
0X542914 03417451. !בערב

? 8995) 

? י חד בסוקוחב בח1חן 4 םפוארים
שהו 0001)16 חור 010660י 3י-

'144901 

�ד ששקעח בשכתח בן-וורון 4 ק
:1(3571 01 55216(1 � 000 125 חלו

בקרח שרת ברחוב ספרן שלםד 4
�ו 01-605610 בערב ששקוע! ק

 נ7)31י

3 בבן-וורון. 145 נדר + ססבח +
ארוווח םושקעח פיוו? נםיש
212711 0X526077

4 בוא1ח<חל ברחוב קחש קהיר
םפבח אמדקא• . ואיה 01440102

201601 

4 מח1תת וממ^ת נךד + מערת ?>
חלה ושסשת ?03-40215 212231 ?

4 בםללנ השקם נ כ�א. נךנ. נכדי
ששקעה 6176(50 (7530

�ו בתוחן ל^4. •פיפיה. בקחשי-קה
0X44440 03-741102 קיא ם"דו

'?251 

!� � �ד ק בקרח-ב! נודק חדשה ם
םחוחח 0x119704 כערב 215111

בקרח שרת 4 ? חדר על ה11
� �וסדים  03-503463( 03-047010

'140451 

�ע. בוו-קוםח �א קיא ע 4 ? פ
1140371 0X0(794 01-7(701(

4 ה1ד10110
1(08 ? 

מבעח-שם1אל בביח םשוחף. םוו1ח.
11* + 11 ם10דרח 01-5111515

1225011 

� דו םשפחח• ספואר. 6 חדרים •רון
(241171 01-11136101-313442

בהודםעח ודירה. 5 חדשים ויפים.
111145 'דשקשח עדי 01-770419

(9107) 

^3וש^
חיח שקפה חו ששקעחופה. 1.1ךו.

(2(404) 0X11561 01-3134(?

ד181
בשכ1 החיש*

1500 

�ד מבעח ששאל. 1 חורם לשנה. ם
01-615607 בעוב (21917)

4 חדשה! ו םפוארחוו בםומ. מיקוס
ש00 450 03-5322611 257041)

�ד + פל- מבעח-שםואל םרמ. 3. ק
פון יהד. 03-794466 03-7311330

(13711) 

וו1מ?נןן 1*תו
�+ טלפון + 2 ? חדר שיור. םלא 

לוליש. 0"דיו 03-391732 (7336)

01*11 0*3088
שותף/ה רררה םרוהסח. 4 חדרם

מבעח-ש0ואל 5377075 (0 (126614

,̂ 104ד0>
�ו מבעת-סדוןו ו דחוףו ו דוח 146 ם

סכס1ן, 141111 (0 כרעד' לאו1לו
(?6769) 

�ע + �כ ע בקראו! סול ריסון. 4 ק
01-441691 05X5473] 1ע0פ1ח

118895)

בקי דאון בצורר. 4 בקידאזן כדרור 5
�צ,!!' 01-151403 179041'

בקראון 5 1ב1הה ווף סערת
000 115. אוורו מכסון 141111 !0
םררן !116985
�ע פסבה ששקע בקואון 4. ק"א ע

ו47|7ו| |� א11ל1 0כ10| 01-141131 0רד

�נ . חרש �ו וברו. ש בקיואון 4 ק
פ!|יו, 149579 01 1(1909]

בקרת אווו 4 קיק י ויוה. 000 155
(?60111 01 145971 � �ע1(ל,ב

�א. בקפלן 7 בפ- דלת 7/ינ תלרם. ק
תת-חק1ל 9228655-(0 0(115)

� וחלה ושקפה. קיל. בל• �1ן  .111
04106(9-(0 בתול (8940!)

רוח"מ. באעפוסן. 3. חדשה. 0000).
)01-934076 בערב ))01-4420 (25547)

לחכירה דוח 11 3 חדרם + 11 *
� מכבא 23 במיה. םסי- חדר ברוד מ
(26031) 05x1(133 שיס� רה חח

1רולה ? סרפסוח + סל- 1'̂ בםרכז 
פ1| קי( (בל] )910110-(0 (6071?)

ררצירםו!/'1. 'פהפיה וס1שקעח. קיו.
לד + 110! 4)|4??9-(0 (1143

�ל. בד. ששקעה. פיול נ מרבד ק
|0ש נ924293-נ0 ()090?)

לילה מסופחת. י/ינ + 11. ק�ד. בר.
((דש 1-9106022.) (23111)

נ חדרם קומה ר. נפווו 10 םחח-
חק1ה 19נ04נ01-9 (28051)

�א + �א + ח בשפירא. וחלה. 1 + פ
03-442318 .0X16354 ח01פ1ח

(256981 

במרכז נ + ננ מפזחח. םחמזח אפש-
� למיד, 85)01914 116771] "

�ב. םשדרח. סיקומ שקפ �ת. 1 ק בפ
�אדבר. 01-9107677 סלד-ן 88691)

�(ברו + םסבת אם- ( םסודרת. קיו
ליקא' + אפשחת בלה )?01-91790

(17078) 

�ו. שעי או- ;/'1 160 םיו. 6 אוווות ק
יר 115.000. 9341693 03 בעוב

(?4157) 

;/'1. בבן-צד. '!ך נך1 בד. ששקעת
בת!ו 3675?(9-(0 (0061?)

�ב םושקעח. חוית. סביבה נ'י1 ק
(?0)9)) 0X496?) 057-44857? תלח

. בעין-ודם. 1 ? ע. פםופחת !םושקעת
�ס 4נ6??נ9-(0 151471) כר ורציו

0*1102-2%
1400 

�ב + סופ1ן 1םז ? + ה1ל בלאשולס ק
ון 01-919706 בעוב 746651)

. מפכח םשוו < ? בפתח חקוה. י./'
�ש. קיא 057-914558 אחווח + לת

(27144) 

�ש ? � בםדכו. ?/'2 ששקעח + דח
(?67951 17 00 פלפון 79ו912-(0אחר

�ד 211 דל ביח-שרם בר1ס1ן. ק
!ששקעח 0!74??9-(0 !בר!. ?ניהפיה
(7)614) 

םחוחח. 2 חלרם. קיו. 57.000 פיוו•
ם"ד (01-914066 1264621

ד1ו0
חו1שי בשנ1

1500 

�ק בםלמ. נ חורם ? סלפ1ן. ק
01-916984 01-9770515 בעלב (126922

ש- �ר �ח  1 םחהפח. םחוחח. דל בי
122417) 0X19201 ם"ליחו ו .� ל!!

�ק בשפיוא. 250 וווו 2 חורם ק
122581) 03-919546 .03-9341868

בכפל !וים 4 + ערל + חדה + םל-
(3137?) 03-9734460 I 1 90-פ1| ם

�ח"םו ו בכפל-אבלהם. 3 + פלפ1ן לו
(1 םעלח נךז 01447718 בערב (1177

מבצע מיוחד!
בוס-ציונה

דיחת 4 חדרים
100.000 דולרוו!

�ם ופיחוח. הסחיר לא כולל םע
0x4375(2 ראשרצ

�ח ..(03-92426. 03-9224934 פ
+ רחשים שרעדס בואשרצ

(24914)

104ד0 מהן�
�ר. נךנ + סע- בסערנ 4 ? !/'. 160 ם
ר-ת. םיוחדח 01-4634050.
01-9664596 ארק (11222)

�צ הרב קוק. 4. נךב + חלה. בראשנ
הדח 101)01-99 201)19)

�כ. חלה םוון טל-אסתד 4 קי! ש
(24334) 03-9613634 03-9641137

4 באבדשדץ. םנשקננח. נךד ? סע-
0X6404(4 114.000 .דת + חלל

(19451) 

4 חדרם בהרבלפ סםואל. קיא +
חדה שנטקעח. 110.000 01-9651074

(14921) 

: במדם נךנ חדח. דחמ מ1רח אע-
1894)1 01-8711)4 11131: ~

—דלר :!':ח בדפ1ר מי2!וזרהו ? ש-
0X7(457 (בל' ' � ,�  III : - ? ".:..!11
1140161 

�א. —•אל : - חצי םמודרח בק
!00 .י4 -לי <||]7)5-(0 265051)

�נ חדח 65000 : - :זר!סוח ק
�אידזוך '44*26) -;^<5-^0 רז

̂"נוהםה :ננשקונח :?'V! + 2 ? םם-
(?6746? 0X550706 (5 00[ בז 'לב

בהזדשזח די? !חרס. חדח. קומה
�"אר •41*03-74 (119761 4'! ב

�א. חדח. בבת-ם ליל - פיא. ק
מן.71 03-110637 1025)01-5

(?3231) 

:בנוהסה V <• 2. מחוחח קיו בר
ז11רח ז?3)(55-<0 1)2199)

�*7 משרדם ? חנספזח בבח-�מ ל
(141171 0X530(1' 0>-995?^

-י? '7*1 - מערח מסודרת חדח
(27609) 0X5?י  ̂ � �ז -!אדק. 0

.6( -יד ידה. בקדזש• קהיר. 000
.מדעו *61*03-59 נ415י01-3 כערב

(116401 

�דתוריכ נ ע1ק-ח קינ. :בבז-ס כאו
(2(1(4) 0X492*4 .03-11271; '� �"1

5. םפופתח וםסזדדח. קומה 6
1744141 03 337650 01 351152

נ 4-1 נךד בהודסווח בלעדי רסוםר
|4444נ נ0 189751)

� סושקעח 000 0?? דו �ו 5 בקרח ק
וו. לא כשבח 347481 נ0 (2)152)

�כ םערח . בםומ 4 חושו. ק
115769 ססוווח 47657ו-(0בעוב .

�ש 10 �ו . ווו בקראו! סומ? 4 ק
שקעח שיש 01-343470 1704541

�ב • סע 5 םרווחח ברחוב הדווו ק
דה 151961 01 1190771

0*1103-3%
1158 ' י ? י ? ? ?

�ב . וורש םו? ודיבח רהסכו" נ ק
'115701 01 לח-םעלב 156516

�ל םסול בקיואון בוחבת-האוון. 1 ק
וח + םזון !0114468 1:57151

�ו בלעו• לחי"ך סביון. נ. ק מבעה
.:44:61 03-3524*1 03 348749 � �רנה

לחו נ קיא ב1בעת 0בי1ן ואיווו 
םשופצת 147855 01 בערב 10:11: ?

�8 0:שק מבעת סבון. נ 98 נדר. ק
עת נדע' שותים 01348327 (4184; ?

דחת
חו1שי בשכ1

1500 

�ו. םלכלת + םופ1ן + בקלאון. 4. ק
םערת 400 54076נ-נ0 157071)

מש
מ£
5*"*
£3
9מח 0וד9ות טלפוני

24 9ע1ת ניממה
̂ואי לבעלי כרעיסי א

111130
ד ירוו!

 יל 1055

ף?'£*
בלעו' לאינטרסיטי:
?¤<\¤ *
0ז ̂ף

רחת 5 חי כק עם:* בםקום םרמ' 1שקם *

* צלתת לקליפת לעילם * עיצוב• מרפסות פ¤ות •
םי1חל * ספלפ פמ? עשיל • במין

םוזח • פוסהאת לזקסוס *

דירות 4
�1 לדח"ם ברבו * 4 + םעדח. ק
בהודםווח רק 110.000 $ אל חחםיצוו

4 ;/'נ ששקעה קוסה נ' 'פהפיה.
�ר. פלמי 1שקס 5110.000 116 ם

דירות 5
א. ק1םה םרכזיח. * וחלה.

-ח מושקעת כרזדשוח 0ע
5 - רק 145.000

* מושקעת. מקומ שקם. '/! 4
5 141.000

דיחת ננ
• 5 + זזוח מיזו עו

�. סשקעת הננ ענו נח
1210.000 � םץם ננמז

פנטהאוזים
* 6 + םעדח קז. 'פהפיה.

ווף םהסם. םקוס שקם. סושקעח

6)1 סיר. רק 199.000 *

• םפואר. ווף םהםם. 5 חדרים.
םרפסה שקיח חדנעה

קוםנ'ים
4 םציאהו קזסל מדל. ח"דם ללא1ח

כד להאסין בםקים םעולה 76נ על
�ר. 475.000* 450 ס

* דח חדש באעו •1קרחי
�ו רק 1799.000 70? ער 400 ס

בבלה. •פהפיה פינתי. בלה הורוד
איוול לחת

קרקע
םסעיס *> ח1ם ת 1/י תקלא אדםה

אינםרסיט' - סניף רעננה
דתי אחוזה 117
052-913194

(141(9)

,31̂ 4 ה1ד10
4. קז. •פה וםח1תת. םרמית ושקסה

(?8414) 05X17674

X סעדת. 5 ד"דסו ו 5 םשארחו ו ?
052-22152 •דרוח דד (15441)

4 םסנדרח. ח-םפרסיח. קיג 000 116
בלעו' לישלאהאזד. ))4410י052

(167(4) 

5 � �בת להיםמ ̂ ח �םענ בדעעה. בהזו
05x54111 .אווח-סכשך� סיוחוח. 

(20(111 

�כ. םרכד 4. קיא + םעדח + ש
05X514(0 05 נעולX10122

(22477) 

4 + חלה + וו בפאב! נךנ ררא םע
�םעח. 154)01-570 דח. לחדח! ו בהח

(?71(7) 

�0רו0 4. חלשה. מימה 1דד41 1ךג 
12(1(1 ) 052-29692 � רחת

מווושב 5. מותחת. יפה ושקסו.
(27064) 0x412(24 .עלכ + םעדח

בחענה דרח 5 חדרם טזלה. ?1דדע
(10540) 05X1(164 לדור

�ב �עחח. ק בועונה. 5 ?פה. שקפה וםו
(19944) 05x3337( ,חדר +

3%. קיר, + חדש + 1דא + פלפ1ן.
(21061) 05x3220) שקפה) סדחחח

3 + סלפזן + םזון. קיב. סרוהסח חר-
ם"דו 052-5455161 (21593) קיח

1. סרכזיח שקסה + סלפ1ן + דורש
+ חלה 60( 01-714176 (23036)

�ב + סלפון. םחהםת תלקית. בר- נ. ק
חוב שקם דד שקולוב 032-562444
00-0 2200-17 ללא תיחך (27104)

�ב + םוו- בהלצרה סלמ. 1 וחרם. ק
(19153) 05x50191 לם1אחווח

נ שקפה דרוםית. דת + חצר. ותק1-
(6475) 05x58756 פה קצרה

בהרצריה-פיחוח, 4-1 חדד שיוה.

(םרדן). �תך-לדף אפשר סחהפ. •ח
(11171: 05X37689

%? + רה1ם + םלפק. בסדבה שיר
0ר ם"רו I 4220)-032. 8ל8754 03

(1(4421 

וחצי שוהו ו 4 + סעדה + סופ1ן.
סרמ' ושקסו 052-620541 (464)1)

בשטח. 5 חדרים בהרצרה הצעירה.
לפעת לעוז בן פ!ב. 01-627111

(26471) 

בהרצרה 1. חדשה + סערת. סרמ•
(1451) 032-542427 � �דוש ושקם 

�א. 150 3 םסוררה. בבני בויםין. ק חלד 055(01-540 (18917)̂'

בניחוח. 5 הסקה. סלפון. ברכה. הל-
יל. 0לפ1| 03-422515 (20154)

1. בהרצרה-הצעילה + פלפון וחלה.
170 לשלש. חשחם חצי שוחי. ם"דו
(14706) 0)146779

בהלצרר. פיחוח. 3 חללים ? פלפ1ן
�רו 41! 03-7651 ? חרש וא�ק - ס

(15446) 

�1 + הויה �• םון לול 4. ק ע
5490X17 01 !בעול 01-5407240

( ?0471) 

רחת 00118*ה
בהרצליה ;/'? על 'ל 1וה אסירם +

01-9714777 05X54451 0פרפ1ל
(21424) 

�ב + בשיכון שכב. ( הורס. ק
דורש ופרפו! 03-312761 (28161)

דרת תדר סווהסה כהרצרה-פיתוה
+ 0לפ1| 052-380349 052-571391

(27124) 

ק1פל כפישח. 4. םחהס קוספלס.
ם"דו 052-584596. 03-247010

(22989) 

בהוצרה ד 3 סחהס + ססבח אמ-
�קוופיווםר רקא• + םעדח פ"ד. 
(20226) 052-552812

3 ק1ספלס םרמ' + סופון. 550 חרר.
ם"ד 052-81026 (15295)

בצעירה! ו ריהוס סלא!/'( + םלפון +
ציוד הססבח 057-540744 (117171

דח" .
בפרוייקט יוקרתי!!!
מרפסות מחתות

5-4 חדרים
ופנטהאוזים מרהיבים

�0ו1ס הואר באח1ר עוקפ סובל דוק 
בעיס לצסן 6 פיות הסואכר. כפר-סבא

052911311
(111171

100 0*1104
להשכלה/םכילה. בהחלוץ. 4. קיו.
הלשה. 0"!- 97(01-346 (1990?)

בבפל-סבא. בלתוב הנדל ק�ת. 4. פי-
II' ש1ה 057-73907 (907)1)

. אחוות. םונן. 0י1ה- 4. קיו. סושקעת
לת ?057-95576 בעלב (176100

ככפו-סבא. 4. םווותת. קיו + םע-
רח 05x56176 לא בשבח 11170)

�ו. 5 במיה. מיסה . ק בשקולוב 11
באהוסם 91. חשלום וםיש

1166:1) 0X15??? 052-447144

�ב. סש1פלח 5. 140 נדר. רב הוו ק
1743(() 03X37491 101א||לח

�ע 4 חדרימ. נחלה. במלמ. קיא. ע
(152201 01-7573407

בסוקחב 4. וחלה ומץחדוו. נךנ. בד
(233341 05x57555 � יפלו רחח



לםכירה תוות פעילה בםרמ םסחר
� 00-333481 (5נ4)2) אי. באשתו

להשכרה ח1ות מימםי1סק• ם1ל ארו-
מן •01: 08-227686. לבקש את אפי.
בערב 01-3322215 (463)2)

להשכרה ת1ות !חלה אפשר למש-
0x137380 .וד, קרקע נדת-נםר

(24291) 

ברםת-ון לםדרה תוות •רקוח ולכל
ססדה אחרת 313)03-99 ()33)2)

בשמד בבן 'הנדה (דמסזסק•) פפנא-
רח. 60 םר + פלפעים + חשםל כח
(20594) 03-242761

�ח בח"א בדח החעש"וים בםפ- בשב
לס המיסה. 33 מיד. 03-743902
(?3036) 0X3(495

בבח-יס, בבלפור להשכרה חוות צע-
צועים + חמלה 5129)03-5.
(23116) 03-(74777

!חוה במו- והשכרה בהזדסווח חווח
�-השחן(בהבומו. 436193)0 ם הח

(21247) 

והשכרה חווח/םחמן בב1י-בוק 10
(1442) 01-7(6429 03-5707490 � ם'!

בפחח-הק1ה. להשכרה בחובד-ציח.
פדרח1ב הווח, ח"ם-עחל.

'חיו1ף א"זק'. 03-9101494 (7223)

בפעסינדוד רהשכדח 0) 1דר + 0)1
םלחף + 1 קווי פלפון 743)01-731.
(7347) 01-7327310

להשכרה חננח 170 נדר בפלנדוון +
(9164) 0X2(9(3 .10לפ1| + מ

בכפל-סבא. סמלה/השכלה, חולוח
�דחח חם' )052-2455 !םשרדם 

(10754) 

בפחח-חקוה בשמח חעח בקציר נמ-
1רח1ב )03-934303 )03-933107

(19942) 

רססירה חווח מש1פצח בדכר-המד-
וה מיקום סעודה 03-260644 (19954)

בהרצדה כמרכז להשכרה (67). ה-
.(200) דו-דה. ממערה, מען. רשיוןו ו
.05x1074 םפואר. לםסרוח שוווח
(20041) 05X3449

לסדרה מורדאו-דדתוף חווח •פיפיה.
�ר 03-765667 (20521) 0 16

בםומ ר! חעח בשלח. בלח הלצל.
(10(15) 0) 720933

ברםח-אביב להשכרה חווח 35 םיו.

בםרכז הםסחר. בברודצק' 15.
(210(1) 01-751:649

ברעווה לםדרה חעח 44 מיל. ככמש
� ראשי סוכל. בלער• דאו1ל1-סכסון
(2310() 052-45413)

. בהסחדחח 2. חווח לה- בפתח תק1ה
שכרה 35 + ולרה 5)03-92244

(23461) 

� לה- 20 (לו �ה )13. חווח יפה בבן-יהח
(214011 0x44)744 שכרה

� בכפל-סבא. בלצםן. להשכרה 17 נח
+ |לר1; 052-951554 052-952674

(26473) 

לרציוים לםכירה. חעח באל1ד. )1
�ל + 0לפ1| 3675(08-5 (21916) ס

�ל. שוקן 32 חיא להשכלה חווח 70 ם
(26026) 06-416716/7

� + אפשחח כלעעה באחחה, 32 נח
ל1לרה + פרפון. מיעאר 03-5403122

(22(34 ) 

בכבר-הםרוה. סיירת בהודשותוו
�ה 23 מיד. חדח 03-5449070 רהשמ

(25159) 

� רססילה כשכיח. בפשז-תקוה. בטין
!לס. חווח עתוח + אפשלויוח
(?1767) 01-9)10067

להשכלה ? שחת צםתזח. םסולחח
בלח1ב 'עבץ 01-656513 (5657?)

ברויועף. ח!!ח + ולדה + סלפון.
�ניחר 03-243032 מיסה ב-1190 

(?416?) 

למסילה חעת פופ :םחווח. בםלכ!
( ?6907)05x54074 אהלול כפר-מבא

בםרמ הוחן להשכרה. 15 נדר + סל-
פון ושיחהים 976ו88-(0 (6931?)

�ח בשכווח-םווםיפיור. חעח 80 בשכ
�ל. 1 קווי סרשן �ל . סח0ן 180 ם ם

(?71)7) 0)-635?65

. עס/ כרםח-ק. לםכילה פאב/ממערה
בלי ציוד 01-255127/8 (((71?)

כרסת השחן כשקולוכ 90. להשכרה.

�ר רתק1פה ארוכה ונ2574-(0. 60 ם
(?3679) 0) 795577

�ר. םס1ררת להשכרה חוות 170 ם
בפיעפו בעמדה 03-673660 (174146

תוות רהשכלה בלבי-עקיבא 98 מי-
ברק . סלפון ? אופציה )57)033-2

(27516) 

בהרצריר. כמכילה. 25 סיר
556047 052 000 14 לא בשבת

(?7272) 

םלוהס קוםפרס . םוווים. (סשרדו
כרחול י00|ל 421750 !0 01-375335

(76500) 

�א חוות 70 נדל. םסילה מ•? נסללו ת
דית 03-414671 (74674'

ברסח-השלון בסוקולוב 32. חו1ת
לאופסיקה ? ולרה. םיוואר

"3097) 05)91 5076

�ר ? כרסח ון כהשכרה חעח 15 מ
אופציה 03-769516 178(74 01

(19140) 

רהשנרר. בקררבך ה-א ח1ות . ול?
057 97104 רו 061-86657. 1

(?1945) 05? 97)167

רהשלוה חוות 55 פיל. בפס! ביארק
65 ו0ת-|| 0??01-457 (15501)
רהשנוו. בעבה 18 מיל. ם"ד• + סל•
177478) 01 777110 � �ן ו ן פון 
בתל-אדב באתד-העס. כשרת. תוות
�ו - ולרה 03-912223 (6641) 0 ?0

להשכרה חווח כאבן 1ניר1ל םחאימה.
01 לחצווה 01-446481 440469-נ0

(10764) 

רחשכרר. נ(תלר. כהרצר 16 וםרולל).
כמרכז העיר 051-621691 רוחוס 1רא
כשרחו 6171"'
כד-זיונןף סוםר םושקעח להלבשה ?

פלפון בםקום מעורו, 01-259905
(118 321 

נהולון להשכלה בשקולוב. בפסל +
�ל 01-5590103 170901) מלשן. 16 0
להשללה כמארק וסת 1:1 בסיקום
01-475791 � �דעה �ל  סצו-ןו ו ? 200 ם

(12677) 

כשרת מזלפסון תוות ?פה לכל סס-
(15046) 03-371117 0X04780 רה

�ת חו1ת ?7 סיר הירקון פיות בשב
. םשלל פרשםן. םתאיםה לםזכרות
להשכרת רכב 0וו1ן ונו 4714ו6-נ0
לצלר. 00 00-13 15 (3174"

� + כח. מעדח. בםרמ חוחן. 43 םיז
(?0)71) 0X44)31 03-4(7970

ברםח-השחן. להשכרה חעח + םר-
.� תף + 1לרה ?+ שפיח. כ- IX נדו
(?0(15) 03-34038(4

להשכרה חווח 'פיפיה וםחוחח. בםר-
�ה 01-716151 מ קדח ויווא אור-יהע

(?1020) 

בנבננמ"מ בסירקין להשכרדו. מרדם
שווים + ולדות. מ"ר 95)5)01-7

(21495) 

להשכרח חוות פעילה לחומר מין.

-בלק. ברחי הירקון 19. ב1י
(22020) 03-55? 1369 .0X794556

�-םער- להשכרח חווח (בחצר) בדמ
1. 15 םיל. 01-492422 (24)22)
� + ול- בםרבז הוחן להשכרה 24 נח
רה 01-5036091. 54?)4)-01 (91)14)

באחר מול-שממ חעח נרווה + ול-
דה + אפשווח ושפח !וסף.
(?1521) 01-457194

�ח. חעח 40 מיל + ̂חקוה: בשכ בפחנ
נלרה )0x12617 בערב (22627)

?בעח"ם חעח להשכרה לכל ססרה
+ חדד 1ךחד. 01-712991 (25110)

בשכיח בלדוסק,, קו1ב לעדה. 1חלה
01-290469 0X72996 .חניה +

(2649() 

בשמח חווח IX סיר + !רדה + נ
�א. סלפולם, בחושיה )1 ח
(11372) 03-50341((

בחל-אדנ בדנדפ. חננח ניוחיח וכל
מפרה 03-039922. 9272נ)-נ0 (22046)

סמלח עוכדח. לםסירה נדדח. במר-
מ מ' בדק 01-7x019 בשל ;21079)

להעבלח עמק לםדרח מו1ן וסוחיצים
01-292952 נם1תעוב 24))01-29.

(22095) 

בדדננוף במרמוו להשכרה חווח
מסודרה + ולרה . 01-220415.
(22097) 01-5440545

�ה. ברםח-ק. בשמח. בסרבו הרוא
05x51314 פי1תית. 26 + ורדה

(22119) 
^

בוםת-ון בהלצל 71. להשכרה תוות
(22164) 0x511394 לכל פפרה

להשכרה לכל מפרה. בחחוה המרב-
� + ולרה 01-7513054 ויה 42 נח

(22591) 

מחוח מימין. בשמח. חווח פויםיח.
0x22645 ראופורד" � �ו 55 ם

(22666) 

להשכרח כבח-ים. הוצל. פי!ח בלפוו
(27818) 0X56)115 1� 0 28

להשכלה חולוח + סחסן + םנרש.

.01-791041 .0X60(10 1ד1 קל|| ר
מער 1215771

בהזדמוות חו1ח לדעד בשמח. בדא-
דק רו במצד 03-791650 (177095

!X במרמ פתת-תקווה בשמת ת11ת
(6613) 0x19744 ד + תצר� מ

להשכלה תוות משאלת מתלה שם-
פפפל. 1.200 חלל. 053-21105

(16613) 

בראשמצ והשכרה ללול ומיעל, הווה
שמוחית עובדה 9652425-(0 (25620)

להשכרה בבערשוב. תוות נ קו10ת. 2
סלפעיס 03-5131818 (25045)

ברםת-השרז!,
בס1ק1ל1ב

למסירה תמת חכשיטים
+ בית מלאכה

םר:
01-54920(3 03-5490130

(14971)

�ר. לסדרה/השכלה חולות 400-40 ם
057-957051 � �לבש!מוס �א  בצפון ח
(6561) __
- בפיוסקווו ת11ת 1חלה (170) לםכי
הה/השכלה + תשואה 45016-7? !0

(66671 

ס"דו להשכרה כתוחן בשוקר תוות
15 !דל 7(01-50599 (6691)
בפםאל לוודון-םיויסםול להשכלה
חווח (110 + ורדה + רשיון

'6849) 0X45016-7

�ר + �ש להשכלה בםרמ 0? ם בלםה
0לפ1| + !לרל, 01-779797 (9167)

כמי-כרק. בהשכלה חווח. 6? סמל.
לא רלק1ה 01-5467565 (19796

כסרמ רסח-נן רהשכרה חווח וחרה
�חי� (9נ196  01 כהוד0(1ח 719161

�סופרו ו בהודםווח בשמח ברותוף
תוות םרכויחוו קומה כויםהוו
1"4??| 07-6154)7

להשכרה בבת ?ם כברפ1ר 7נ. תוות
?( 0יד (664*6 (0 60501"

�ר . ולרה < פלפון ו כשמת X! ס
כח םסר1ן 10 !ם רסראכה

"(?47) 01 769X1

נופ ק רהשכרה בכרפור בח •מ.
אפשר1ח למראי 669101 !0

(18685) 0X75716

�בכרממ. לססירה תעת מוצר' מו1ן 
סיקוס הפוב כיותל. פרוסה כשפע

"66961 01-656716

ברע"ר. כסרכו כשמת 40 נדר
םסודרת 05x54090 כערב 744741)

�ר בדיזתוף סופר להשכרה 16 ס
סרמיח 744048 01 161411 01

176497) 

רססירה מעללה/קי1סק . צי1ר ק01ס
ים 41)03-59661401-5518 לס בבת

(?74701 

ים חוות והשלוה לבו ספור. בבת
כדח 1541)17 בנלשו 1ו(664-(0

בסרבו הוד-השוון להשכרה ממה
ום 14)5403 01 נדו  + 1(0
11903() 03-3401960

נלנ רעווה חווח חכשיםים םפוארח
ל00יול, (4(057-910 057455768

1197711 

במין חדש!!
להשכרה בת"א

רד וחיב איילון

100 מ�ר - 3000 0�ר* משרדים

�ר* חנויות עד 400 ם
• חלון צמ1ו • 111-0 אויו מלא

�ןו �!חנל מדד �חון 1נס-ם
�א �וו. ח שלום ערלס 10 (ק

03-286999 .01-286767
(19097)

�ל להשכלה בלהונ הילקון. IX ם
�איופל •שלאר חעח. משרדם. ם"ד 
(?11(11 0X101010

והשכרה חווח מפואוח. 44 מ�ר בה-
�איו- רצדה פיתוח צמוד לבח• הממן 
מר ?שראר 01-5101010 (70?(?)

�ר להשכרה ח1וח םפ1אלח. 170 מ
�אי1פר בלח הםסור. סלפולס. 1 חלות 
(?1101) 0x101010 שראר'

�פ בשוקיו 40 סיר ? ולריה. בלמ
(741711 01-450578 01-7077)7

� להשכרה חו1ח כד!ו1וף במקום םלבז
+ נרדה 0לס1ן 649471-(0 21211?)

לםכירה/להשכוה חעח <5נ סיר).

בבית ויבול. (לשיון לבית קפהו.
(?6071) 0)-?19189/0

!X בםלמ כפל סבא. להשכרה תוות
�ר. ד1 קומתי. םתאים לםשלל מ

(?6496) 052-444114

� ? !לדה. דרנב- כשמה הנוה 24 נח
חמ/אלנב? 44ננ62-נ0 !26444)

להשכלה אנוס חענמ-ח' על נחיד אי-
מן (וחלת •צחק) 475 - 125 נדר. נח.
םעויח םסען. משרדמ וםרפחימ

(?1101) 03-260147

מפורםה' בדרן בן-צנ•. והשכרה
165 1דו, ממזור. ם"ד. 01-296092.
(2645() 01-44X75

�פ/להשגלה. 14xדר. בחו-אדנ בדם
(22049) 0X111272 .01-839922 .ךב)

בבני ברק. בבר מכבא. םק חדש. מ-
שבלה אולםוח לםסחר. חצונה. חע-
עלה. 01-5492244 (22071)

בשמח, בסבימח רח• המסור. 90
מיד. וךא + פלפון + מעדח משא.

03-3414x2/3 350 חלד •(ורד
(22459) 

להשבתו חלנךח. אילם לחולם. קור-
מימ ו0חא1ח מבטח"ם. 03-720394
(בערכו (73)22)

להשכרה א1לם 350 נדו. בלחוב איוח
םלא. 36)03-612 (22973)

להשכלה אולם 150 נדר. פלפ1ן. נדוע.

קרח הםלאכה שד הר ציון 104.
(2379() 0X29304

+ 730 להשכרה א1לשח מחלד, 373.
םשודם + םועימ. באו1דח קדח ע-

05X14769 05X1954( 1רדא
(12149) 

להשכרה X! נדד. דד הקניין. נךנ +
םערת. 01-721915. 01-790695.

(654() 

5x ים. א1לם להשכרה באוהית בת
�ר קרקע. חדתי. ע בם1ן. 5 סםר ע- 0
בה + נרדה םדה + חצר נחלה +
חלה + בח. אפשרוח לחווח םפעל.
01-5510440 בעמדה. 0x740125 בע-
רב (10765)
להשכרה דד •ודי ראשמצ כ-100.
00 + 0לפ1| 01-5407514
0X491079 לח1| (27021)

להשכרה בדחס חיא קומח קלקע +
קיב לתעשייה םשרדם ? פלפון +
מח 1ח1יה. 01-826760 )01-91429
(6610) 0X1(42(

להשכרה באור-יהודה. קוםח"ם 270
� + פופולם. 0x119126 בעמדה נח

(7949) 

� םציעו ו בקרח-ארה, X! קיא 'ברד
(םחאים לשק) 01-171025 + םערח

(11410 

והשכרה בקרח-ארה בפיח. 5)1
םיד. קיא. 2)1 םיר. קיב. מו. םעדח

0X50612 .01-5469522 |11םלפ
(14970) 

להשכוה א1לם X! נדו. בםרם הרצ-
ויה. ביום 24244)-01. בעלב
(?4117) 052-542454

בפחח חקוה. כבו מכבא 70. (60
םי1). קיא. חזיח 01-721149 24470)

אולם חצווה דל קלון אימן. פחוח
01-78514 להצשת בחחום הדהוס. 4

(11447) 

� בסערה פחח-חקוה מעמת. 400 (ח
�ר חצר. לסחסן וחעש"ה + X! ם

(?7507) 01-7(4040 01-776656

�ר. קיק. בסלסה בשמח אולם 107 ם
�א ?59)8?-(0 (92)12) בח

בחל-אדב נחלת-יצחק. להשכרה מר-
05x17056 מיל + הלה !X חף

(7776) 

חעיוח ואולמוח. להשכלה מול קל1ן
� + משרדמ רמח-ק. נךק מ*100 מיו
(6517) 0X720)1 01-71564? חצר!

�1 * מערת בשוקו. א!רם 70? !דר ק
+ ננ םרזצף. 20? בשמת. סתאים

לבימיל. אולמ מסיבות ובו
121167) 03-439*1( .0X79944

בבפר-סבא. להשכלה אולם אקסקח
נדד בםרבו 05x14(94 לא בשבת

(14411) 

�א בת!עוה. להשכרה לכל ספרה. בח
אולם 400 נדר הלחן לחמקה וםעדו
11 מםסח 650 סיל. 5 פלפונים. 2 חל-
1ח 5671060 01 (21808)

באיוול התעשיה בבח-יס. להשכלה
�ל. אפשחת �ק. X! ם א1לס גסוונ כק
למשללים תצווה. תעשיה קלה
סתסוימ 5796911 01 ללאונן
01-5516715-6 לחל (171586

בחוחן נסרמ רהשנלה/לסנירה או
רסx( . משרדים 01-604598(19110

בפחח-הקוה להשכרה בבר-מבבא
�ב + סווף הרסה �ר. ק . 175 ם 75

חשסד. רבד ספלה 01-9102921
(7971) 

לסדרה! ו א רשחו ו ננכר הסדור.
5447714 נ0 . �ו. מוה-נעאע )10 X! ם

(11 591) 

�ל םשלל נל להשכלה אולם 10( ס
�0בא 052-21454 919191 ?05 פו

121775) 

רו וווה והשכלה X? ספל ? סערת
'? ? מת 586184 01 (1687

�ר . פלפולס רל םודל שחם 50 ס
? לח 01451176 726179 01 (115118

�ח למכירה בחולון באזוה
במבוה חדש ומפואר

�ל �ד עו 5000 פ • אווסוח 000? ס
* בקוםת קלקע !בםקוםות ורשוח
והככ • םנוה •יתוו' ועצסא• •
תשואה שבפתח לנ שלם שיווק
01 �אוולו סכסוך 719745-4-7 כלעד• 

(!95(51

להשכרה חעח. 10 פיו. נסרב! בת""" -
'0 5577574 נ0 595616 01 (7781?)

בוסח אדב ו רהשכלה/םדלה ח1ות
� �חך עם• !רוכרו �ח �קום מעולה  כם
(?1671) 01 414794

� . םסח להשכרה כחוחן כסוק!חב 11
לח. בענולה 751071 051.
(?6485) 051-751144

בכפר-םכא להשכלה. חעח 40 נדל ?
1לרה 17105 ?05 449550 ?05

!7(49() 

�ר כדרך השהם להשכרה חוות 97 ם
0X591914 בערל ?45058 01 (6517?)

�פ !חיקה. נםרמ חל אביב לש כדם
0ן וצורף 3?נ84?-נ0 כערב (27231)

�ר דד האוח- חוות לכר ספרה 110 ם
לה לפו 745184 01 (77640)

נתל-אניב באלוכ' 77. 40 ספל.
03 ?98764 �פ 9x11? נ0. בדס

(776311 

מווה-אדדם. ח11ת 64 מיו. לכל סם
170194) 01 דה סיקום מלמ 410715
בדויוווףו ו םסערר, כשכיחת. X סיר

1718161 01 אפשו' ו ציוד 713088

נרמח-ון תוות םכשיר כתיבה למסי
(71871101 דה. תואים פודמ ?731960

חוות םסוררת בדבר רושף נשמח
(?1x7) •01 אב פלמים 741675

בפחה-הקוה לםדוה תוויות נמ>.נ רו-
�9ונ9ננ9-נ0 �חי1וךשלו0 �ר  לורס

(?7674) 

לםסיוה חווח מושקעח 35 מ^. רו-
ק1מחי מול ון-העיו מחאימ למוצר
חשמל לחווה מפעל. אופוה. ימאן.
ללציו"מ בלבד 03-5239349 (7172)

�א. דד העירה כהשכרה חווח בח
קפוה/מסיק 45(03-3490 (11577)

כלתומת להשכלה מ"ר ב0ומ חע-
'ות/משלליפ ? פלפון + !לרה
(15177) 03-413577

�ח כשמן לחי לב-הוו חוות 24 בשכ
( 0יל !??01-9277 151011

�ר. �ר + ורדה. 40 ם רהשכרה 40 מ
מעפיפיור/אתב' 01-421411 כחווה

(16170 1 

.� כדדננוף 30 מיו. נובה 6 מי 'קלן
0X41197-1-4-3 מרד! (19307)

הודמעתו ו בבפר-סבא במרכז דצמןו ו
�ר 123.000 'אננלו-מכמון• 5( מ
(19399) 032-441311

2030 1 
"

למדרה קו חקלק ובשר 1תלק) בםר-
(21(47) 05x59751 מ ולדחמ

למסירה. וכיתות נלעד"מ אזור"מ.
בכל רחד האדן. להפצת םוצר אזע-
. 03-615615 קה. מכל הסוויפ 
(1786() 0X10(11

קו חלוקח וקלק ומוצר בשר. חברה
(14(12) 0X114257 חעח'

לסותוים ולפפיצימ. תרש בחחומ
הרהופ המתכתי והםתוות. חם ושום.
אפשרי בלעדיות. ראעריס שווים

(22991) .01-113905 .03-5)7303(

למדוה מחדשות קו חלוקת ודדה
(14(71) 0X3471(3 03-80307(

כמכיוה קו בועד לחלוקח עווית
בםרכ431?ו40י08 (13757)

וסבירה זניוווח בועדים אזוריים.
(ים וי- והפצה פכשיר סיהוו וסיוון
מי בידע ובפרמזם. חד 1558 חומן
מ1)5 61)54?)

תעח הפצה בצפון. םעוו"!ח בקכוח
(1x71) הצע1ת 06-388547 כערב

נסן0 גחו"י^
פפ1פ/10צר -הוד. אע !שקיע ו1שו1ק
(?1481) 0X522745^^

איש עסקים ווסע רלו-זירור. פעוו"ן
דיצנ חבחח 'שראר1ח. 01-9670710

(20711) 

�ום סד- לרש1חע 000 00! חלל רקז
חח ל-5 חבר1ח אם ברצווך לסכור
זלדעח שםוצרך םחאיםים לש1ק
האםריקא,. צלצל: 01-265255-4
(21919) 05X5)79) 1מ1וב

קשרם םסחרים לצון חברוח בפ1דן
בלל 1000(01 03-395295 (24175)

משלן בהצעוח לשדחוץח. וציוויוח
ומא בקודה )05x119. בערב

(27240) 

לפרסום מיצרמ. שחחימ. יצוא ומא.
חיפוש עב1רה. השקעוח ומו. ב-64ו
סדיחח. התקשר לדן ארויך.

0X55559. פקס )16)01-546
(147(4) 

^
03x18 נהי

להשכרה בדרום תיא. אולםות לחע-
שיה. קעפקציה/חםה. 01-712342

(22979) 

�עו. סרפון 2 ? ח בשמה בערה 50.
ללל 00וה ?577)2(0 (24995)

�פ. אורם בםרחף. 0? םיו. אילל- בדם
10! א0בי. 0059|?-(0 (?)74?)

�ב. בדםיפ 4 בםרמ כהסכפח כעה
�ב 03-201441 (1341?) אל(ד ק

�ל + םערח. מבעח"ס במרלן. X! ם
(25954! 0x56)41 לםחסן/םראכה

�ר מםסור. כהשכרה בסוסך X! ם
0x83991-2 םחאים להשםרא'. רדו

(15129) 

רהשברה רפו רד 1ו1ה X + כח +
פלפ1| 03-661145 (21976)

-.1? ?
למדור. בפחח-חקזה. מחסן *ו יד

0X322139 .0X139(7 .חצר +
(22334) 

בחווה. רםדרה. םחמן חדש. 175
םיר + ולרה. נאו1ר החעשיה צפ1ן
החדש 052-953271 (90(1?)

�פ מחסן/משוד בוסח-ון ? סר- �ס מ
פ1| 00-0*-1100 •03-751375

(?1644) 

להשנרה 4 ממים באז1ו הסומ לא
חמול. לרנד 057-545174 (??38"

. כשמות שוסיפייר סוחף שאר מו
לחעשיה/לאהשה + מעלית + כת

(?1017) 0) 766)74

לחש םקומו ו לאחסוה בהקפאה נה•
057-544616 בעלב שבלה! ו בשחןו 1

(?16171 

נצפח תל ארב הקס1ה סחסן להשכ
�ל 347נ546-(0 60611?) לה 11 ם

חלק ססחסן/אולם ללל ספלה מנו
ררוח יו0יח/חולשיח 01-3170105

(747051 

�ר בתהוח פו דוד להשכרה X? ת
אשקחן 7716? 051 97111)

�ר • לששכ םושיסים סחסן 170 ס
ודרה * חשםל 9ו755נ9-נ0 (176677

באזור הלצליה רהשלרר. םחסן •
החאםר. תרשוח הלקוח 544875 ?05
17797) 

מבעח"ם - להשדל סחסלם . ס!
לש ולק1וסיורם1 01-5715404 רא
בעובח (56נ174

�ח/םסירה סח ככפר שסרה! כשכ
םן/א1ר0 0?| 0יר ?74110 01 (175579

כהשכרה סחסן. ?17 הוובה 6 ברמת
17375') 01 7576904 01 7570648 ||

�הו להשכרה םהםדם בנסר 'עםר
נוודים ש1וים. וישה רוכב

175604 I 05? 587718 057 58166!

�א והשכרה םותף סואר 11 � ת בלחן
�ר * סלפ1ן 7 תלווות * 7 כלסות ם

לחלח 715617 (0 (477)7)

- *****
כהשכרה כקרח-ארה . אורם ססורר

�ר קוסח קרקע 9714105 01 X! ם
בעבורה 05x1169 בערב !171449

�ר * נה • פר להשכרה אורם 710 ס
פון • שפיחיס . חקרה אק1ססיח <

01 '3591711 01600056 01110
1744041 

111.11!" שתי ק1ם1ת שלםות או נתל
קים ? ק1םח חו"ה. םתאים לנל םם

05x70115 לה והשנלה/לסנילה
(77481) 

. נאתר ההעשיה �ר רהשנרה X! ס
מנעח"מ + פלפון * מה 771718 !0
(?40551 

רשף נכסים מציע למכירה
אולמ1ח ומבוי תעשייה

1̂ז קי3$7 ש54 תור . ם̂¥ 0נ4 סד מ
�ר • נראשרצ 00>0

3750ו1דד עצ0אי 0םר.
� ? נקרח ארר. 400 נח

�ד לס!ק50וזוס 10ואס
12103-5747777 ק1ר0)

(??411!

700 סיר
�א ברת' אבולעפיה ת
צומת הרצל�סלםה

מתאים לאחסוה/םזסך
רמיסה מ"דח 1111 וונה מקורה
. רצפת נםון • מז. סיס פלפ1ן •

01-874011 .0x15147 עורותים
(?3(97)

�ק נא ת תולון �ר. ק להשנרה 43 ם
606643-נ0 03-800467 (95)6.)

� לכר ספרה להשכרה אולם 170 נח
ברת לבודה 36. תל-אכיב

(17 066) 0) 5407X7

כקיואון בםלכו בעודלוח. םמה קל-
(?1171) 01-351X1 ק1| 70? 0^ 'ציוך

�ת ואשרצ. םתתח מהילל X! בא1ה
�ה 01-945170 הסוך םופ1ן ? א1פצ

(?47171 

"אםףקן-דו"םלדן
מציע ברעננה:

�ם יוקרוז"ם 6 + םרחף קוסנ'
$ ברחי הולנד 245,000

4 + ע 0פה1ח + סערת 5163.000 * 5
פפואוח 0ופ0ח טונחה 175000* 5 + ע
� 0פו0ח ו0ופ0ח ון *'0 5:10 6 6 חו
שקץז וספחנרח נךד מ3195,0 * פשהאוז

5 + 0וס0ות 000 3:35

�ש בהרצדה גבול רםה
פרוייקט יוקרתי ומפואר

קופל 5 + מדחן? 000 5:30 • בהרצרה
^נ!חנה נךד + מערת 5102000

אחחה 125 רעננה
052-911411.052-917117

(11071)

בבלה 4 + םדפסת פתותת !סערת.
םפום עשיל. 'רול 2000: 052-25959
(םלדן) (961))

/ $£\
^̂
חידיוות

החלה המכירה
בפח"קם היוקרה

בםקןם היפה ברעננה

אשא )ומגק
125,000-0 $!!!* 4 חדרים החל

$190,000-0!!!* 6 חדרים + ננ החל
�ם) והסתירם מלדם םע

מפרס םמ' עשיר המלל:
* צלתת לקרםת לעילם • לוד

םטאל * המה לםתע אוויל 1ע1ל.

הצעות השבוע:
דירוח ופנטהאוזים

�ל + מערת מושקעת לק 6 5 חד ק
15 149000

• 4 חר חדשה לכוסה מ"דח מיקום
משוה וק 15135.000

* פ01האת ?ווו עו הנו סושק1ו חוש
1113275.000

6 תח"סוו 4 תד+ סערת. תושה
11151:4 01X1

ן קוטג"ם
# 7 +סוחף שק וק 17.000? ן
• 6 + 'נדדה ?ח ו! 3193.000

. 7 + פחזן + •וחד. נפדות $270.000
�ש1ר, 545.000 15 �� דקר הםסאר נ1 * ם!ח

אחוזה 84 פינת םכב' 2
.052-917958

(27611)

אקסחסידח. 4. נךב. סחוחח וששנך
עח באחר םמקש + פלפון + םעדח

1נ?7|057-9 26410)

�ו + םעדח. ברח1ב םמ- 1ר1כה. ק 5
� קש 'ברעד" ל"שראהאונ

(XX) 057-4410((

�ה. םדומזח וםושקעח. םדמיח </<4. ק
.052-22725 � . 14:000 ים הב ושקסה
(((90) 05X176(6

בסבכי. 1. םרוותת. קי( (בדו. סרמ'
(21)85) 05X52968 01שק

*!2-2 מזדם
י ? *4•

�ר. כתרשה ברעווה 2. 60 פ
(26101 ) 05X517(6 .03-727351

דומ
רנדשי בשכר

1500 

להשנרה דרת נ וחרה בפרכו רעו-
(ל. 0רפ1|: )573)-?05 (4495?)

4. תלשה. שיג קיג סערת + תלה
(?0456) 05X14753 .052-2(577

בועווה. בקון-היסול. 3 קיל
128453) 06-136463 0X90?נ?

בלעווה 4 הלרם •פה. לתקופה אח-
(25061) 01-14501105X51561 ,� מ

5 ם"דח ? סערת קרוב לםרמ. 4.
(6(69)(!� �. 052-25959 (סלד �לוד 0(20

!/'* חודם להקופה ארו- כסומ. 5 ו-
052-457508 � �קויאפיב אספ"סס כה 
(1x57) בחול

נ סרווחח + 11 סרוצף ושדר1ח ארו-
לל, 400 חלד 0(01-54046 (8771?)

פופהאוו + דתו 5. חוזעיסוו לחקו�
(?5547) 05x14017 פה אחכה. ם"דו

 ̂
4 מדדה

�ר. כרםח-השרק עה-רסקז. X + 6! ם
052-5X181 01-4(4142 110פ1אדח

(11003) 

4 םלווחח 1ס10ללח. סיקום םעורה.
קינ ? 10!רח 01-5409170 (116664

באנסישקין 4 עוופיח סייד 0מ>.50ו
01-5406252 מזול בעלב (171916

4 סושקעח 01לוו- בהםח-השוון. נ/י
01-445170 חננו ו קיא ניני!מישו 1

(27447) 

4 מימ ? מרפסח וחלה + עף דפ +
0על-ח ? תלה 01-5116176
((((1) 01 :110:1

�מח השחן 4 חדח. נךא מערח מ
מוחחח + חלה 5409975-(0 (175445

בבון שיש םפ1אווו 4-1 * םרפסח
� �או1לו סכסון סהסל1ן + סעליח 
(1510) 01-540)444

�כ. מעליח 4 כחלשה. שקמה. ק
�סלוך קוראן (6ו5491-(0 . 117.000

(76747) 

"
;3-3% (ווו*

�כ מווה-םון 1 ? אפשווח בלה ק
(?1(71) 01-111445 .71 (80
!V! •פר, קיו בר 00)775 שיח נע

(?7011) 01-5411924 0X401452 רל

פה. 1. קיב. שקםח. מסודוח וי
120.000 רולי 01-5401914
(19449) 0X404115

בס1קול1ב עותיח *'!, קיא, 120 סיר
+ חלה 6)03-8695 (24224)

1560
נםללד, מקס1ס. 5 + פלפון וחויה.
(1)29() 01-711917 .03-738X5 7� ק

5, ליקה + פלפון. 4 דילים
04-732173 לא בשבת (21650)

בלםת-השלון. מביאים. 5 רקה ום-
שופצת + פלפון 03-5490414. בערב

(13711) 

1רע. םזעים. סלפעים. תלה, *5 ח- .3
לל. 03-5400441 (24422)

בוסת השחן. 3. יפה + םלפסת שז-
03-5407704 .0X93467 רה. קינ

(14501) 

בוםהיש 4. דהום תלקי. 625 לווו.
(14571) 01-54123440X46*616

�ע ברםח-השחן. םרמיח IX סיר ע
(22610) .0X46141 .IX 1ם"ד

!/'*. קיג שקםה בסרבו + םלפ1ן +
(227x1 0x15851 .סערת + תליה

דלת ע 5 + םרפ1ן + סעדת. ספרפ'.
ס"1-| 550 חור )01-340761 190351)

בוסת-השוון. להשכרה י/י1 קי1 +
0x74154 .םיפק. מיסה ם"דת

(241(7) 

1. דקה, םלכד ושקפ + סופק. 450
(2665 חלו. 9(01-54970 (7

�ש ברחוב דח-ננומא,. 4 חדרם. ברמה
(?()(X) חדשה 01-496097 בערב

5 ל1קסומ + חניה + המקה מדמית +
פלפ1ן. ס"ד )01-540510 (0919?)

6י4 חדרם. קי) + פלפון. םרבד וש-
(?1710) 01-340763? 03-540174 1 110 לן

4 חדרם. דאלק ברסח-השחן. בעמ-
נ1 (??34?) דה 3)03-3228 00*-0̂(

3 חדרם, סעדח + טלפון. םפופחח >/1
(23x21 03מ-ו-11)477י + אחווח.

בומח-השוון. 2 + חצר. ללא מחע-
נימ. 4!236)-01. 03-459413.
(15009) 01-5401964

רחתינת?^
�ב. קומפרס + לח"רם 1/י2. •פיפיה ק

םכוות נביסר, 03-716751 בערב
(?1(71) 

311̂*0 לדון
שוחף/ה שוי/ה ל-נ םחהםים. דד א1-
(2(394) 03-472035 . 0ישקי|75ז

3. םקסיםה. םחהםח שוחף/ה ל-!/י
חלקיח. 225 חרר. 01-5491664

(11005) 

,3011 0*110 4
ברםח"ם. שקפה !םרמיח. קיב +
םעלית. חדשה. 052-21991.
(16765) .05X37334

�ר. 04444454 4 מדמי. קיד. 120 ם
(2(37() 052-12117

אחד שקם סבוקשת מושקעת. מתיר
05X57114 |0יש 052-21993.

(16777) 

�ג פשדרח + פלפון + 1. בםודאל. ק
(?8177) 05X10184 60000 .חרש

1500

במוס, 5 חודם, רחח חלשוח לח-
� �קראפיב א0פ"פס קופה ארונה 
(IX??) .108?45-?05. בחול

?^1?)!?
2000

להשכרה מסערה עובדח קוםפלפ.
0x6050? ככמש חיא 'רושרם

(:;306) 

להשכרה םזסך באוור החעשיה הח-
דש ללאשליצ 01-9611516.
(?7754) 0X42447

רססירה ססעדה + שיחת• ק"סויו!.
אולם אחעים ל-50ו איש סתאיס !ס
נאולמ ניליארד/משתקים

(22(26) 01-5565704

�ד. בשדת תעת שבדת בנת-יס בס
)0X6694 לא בשבת (7990?)

בהזדםוות. לםסירה בראשרצ. סיל-
םרקם שמותי פעיל וריחה•

(?1496) 0X669707

לרציליםו חברת הםידווים האםרק-
�םוות עיסקית אד- �ת םציעה לך הח א
רה לפרסים 01-441116 (4445?)

�ש. לםכירר. ספוד! לסס!ל ברםה
פעיל. סלל ציוד 7)77?75-(0 ()171?)

בשכיח. םוסך בחל אדב. לכל ספרה.
םלבד 0כוואוח 01-5011150 (907נ?)

ח1וך עיסק• 'קוה 'םכור לשדר לך
(?4764) 0x151(7 עסקים

. באוסישקין. לסכירד ברסח-השר1ו
תעח פעילה דלב:•:שים )71?540-נ0
(?44*11 

םציאהו ו לרול וסיעה. םווון םרמ' לס-
לילה 03-7514474 (04)4?)

ללושה השקעה של כ-0.000ו חלל.
�ן 205??04-7 לפח"קפ םאיד םש

(24(54) 

בעודח קוופקציה עובדת ? ציוד קו-
םפרפ בקרשד 0x52(0(9. בערב

(25407) 

עסק להפעלת םכועת רקםה. סדרת
סבולת כדשח חוויות ארציתו ו
(76737) 0)-?(^?

בהזלסעח לססיוה ספעל לסו1ן קפ1א
> לק!ח1ח 4356(7-(0 (177945

לססילה חםוזקיה פועלח בסלבז ח1-
ווך 6()01-724 (21014) ל!!. ללא ח

לססיוה. קי1סק שמוח• < אפיה.
01-59 �אשרצ 01-9415434. 1104 מ
מלב 267111)
להשכוה. חעח 'וקוח עובוח. בוא-
שרצ סיקיס 0צ1"ן 01-9643447 1
(?6(11 

וםסילה םיויםוקס ברעד באזול •וקו-
ח? פלוסה בשפע 01-487103 1776561

כהשכלה םילסלקס עוכל בפחח-
חקוה. םסיכל. בראוחיח. פלוסה בש-
(?7737 ) 03-9342901 110

לספורו פעיל לאופוה שוחף כאש
שיווק + ישקעו, 01-9144704.
('5154) 01-9)41614

ללוש שוחף השקעה 000 00: לולר
שוסל סצוות לעסק פעיל בלפואות ח

ו 20050 תל-אדב ח284 76061!)
בואשון-לציון. לםדלה ותוף םסיכות
אישי1ח. כוח• צפלות םעלויה עם
ושיעות םי1תוח וחווית. פוס1ציאל
ארל בא!1ו עם תו1עה ובו. הלה כש-
פע ה0קו0 בשניחח ארונת פ1ות

(2X14) 0X640411

�ח חעח הלבשה עובדח. קד1- להשמ
. 01-9:13 1 1 6 בועה.  םודה ק
(21577) 03-5447199

� 0הםש1שלם 50% מקפה-פאב.3ד0
בעידו ו + רשי!ן 01-5239714.
(2)(96) 01-2(1457

דלוש משקיע לצי!' רישום שוי פםו-
פיס רשומים. 00-542415 (25040)

בפחח-חקוה בסוס להשכרה לעסק
שלוס' *11*01-912 ולה. 5. 'חיווך

(?7*14) 

בפתח-חקוה פורס 5)1 דווח,
�תיווך שלום' 200,000 דולר. 
(2791() 0X129119

פחיחח חברה
ברשם החברוח
בתוך 48 ששח

484 שיח כולל םעים
סחיר ס1פ• (כולל אורות לשם).

0X22904 רא1ב|
(20171)

למכירה מסעדה
כולל נכס + רשיון
+ ציוד + מחסן

בטאבו בצפון ת'א

ללצידס בלבד.
05X7619(

(214(1)

מידע בלעדי של -
השקעות ומשקיעיס

כ-2000 שיד ורויח קש1רים איחוו
�םע"ך םווהל בםידע שרא לפרסום. 
דד כלככוים וורח ם1סםדם. ס1דוח

וםקצועיוח םובפחח
�מע"ן עסקינד  0x49765

(2(363)

�ר לםשלדם. לםסחו, הח- עד X( ם
עםחח. בד0ח-השחן. 93)01-5409

(11761) 

להשכרה בדכר הםדוה ק1םח ולרה
�/א0| 03-295544 (12115) ל0שח

חעח וםכשיו' בחיבה בצפון חיא.
03-245107 עסק חי. השקעה 20.000.
בעול: 9)00-4662 (14399)

שוחפיס - לסונעח ניסוח, למפעל ל-
�אופ" 4)2451-נ0 יו. וסוס ופוא• 

(14741) 

� וסיעוח. מפעל קו- וסדרה - םשח
03-3451(4 � יא1פי פיקה. שסך.

(14910 

בהרצדה בםרמ, דת קפד, פעיל. צי-
וד !סוויםין לסדרה, הסמה בשדרות

(15020) 05X74(7)

להשכלה קיוסק + 1010 נבת^ם. ש1ה
(15134) 0X65497 0X54)95 0לאש

לקפה םסערה בשרון דרוש שותף/
03-8(545 םשק-ע 032-901225 1

(15593) 

�ל בסלסה. חזית. ככל להשכלה X! ם
(13704) 01-66:1:4 .0X2734) .םסלל

לחש שוחף כחסום האלקסרולקה ?
קשרם בעוף ווסיון בעסקים סוכח

�א (17134) ת ל 14039 ח

לחש םםה להשכלה ודת אמת בא-
זוו הסוכן עד 50 חדל. 053-497650
(17247) 03-3056737

�ח פאב עוכל רמסיהה/שוחפוח. בפ
(17367) 0X227375 !1011• ללעל

וממיוה במומ וע1וה. מוען קפה
03X144(4 .05X10337 .פעיל

077(3) 

�ו. םיוימדקפ להשכרה בחומן 50 מ
(19205) 03-0X343 � |1)10�  .I2X

לסכירח או שותטח. עסק לםמווח
וציוד לחעשיה, בעל ס1מוי1ח 'בוא
וח. בסרבו חל-אביב. ברעדי
(19343) 033-4(6369 ,053-666950

לפלו"קס פרסוםי-עיחעא• עם חשחיח
חכיוווח שוחף/םשקיע 03-5372203/6.
בעלב: 01-712502 (0169?)

בםלמ לשוה לםדלה. םעללה םפוא-
לח עם ציול וקדישולה. לפוםיס סל-
פון 0x54826 לא נשבח (20712)

�ציח לסדרה כא1- לםסירה סוכווח או
מומסים בםשלד 01-299464 216551)

נאשקחן בהרצל רםסירה חעה ספ-
רם ומכעור בחיבה 051-26151

(11699) 

לםסירה סזען פופים בסק01 מומי.
חוכבי-ציון 19 פ�ת (22747)

סעוו"ן וקווח ביח-סוקחח. אפשרות
להסשך העסקח הלוקח האחלא•

�ח. בהצעוח לכחוב לחו 7154 פ
49170 עמו כית-סוקתת 77491?)

בואשרצ םשרו תיווך ללוש שותף
+ השקעה 01-9671171 !ודעוןו

(?7254) 

�א למסיוה מווון מצרת במוכן ת
(22673) ?000-0 01-6667(4

להשכרה קוודיפודה שבדת במובן
10̂ לא בשבת םסתד + ולוד, אתר 
(?7177) 0X66601

רחש םשקיע פעיל לפחות עסק בעוף
ודרש ורווה'. השקעה ודושת 000 0(
�ח !כסחוווח. לאוורם תו-אכיב. ש
�א באל-שבע וירזשרס. תר 18771 ת
סיקול. 61161 40691?)

�כ. עחח םספל םקוםות לסבול באלה
� פבלואל םצוםצם לחעחכח היאקספו
(?1110) 01-447514 90

צעיל וצעילה םחפשים סשקיע לפח'
חח סעחיה. אראלה 95644(-(0 '1769

םציאהוו בהזוםו1חוו בהוצליה. לם-
ביוה חו1ח לםעלכוח פסליאו

(:5)43) 05X74196

למכירה
חברה פעילה

לשיווק מזון קפוא

פופוציאל לחו להב השקעה והושת
000 100 מלל. לפלפים ת ל 45448

תל-אדב סיקול 41454
(110141

וססיוה סעלויה שבלה בלב-העיל +
ציוד ?5607? (0 (71975)

בפרדס-כץ. ססערה + חחוח סוסו
שברח. חוות לרקוח. חווח םפוארח

מערס 0x85161 'חיהך הםרמ'
(?5:661 

�ר רהשכרה סוחף בציהוכ 40. 4) ם
ו שחחיס 01-296060 'שואו 1719951

בלן כפפחן תכ-אדב. 26 חדרם שווי
ות. מ4 מיל. ומת מיה 01-785161
1152241 � �וויחך המלמ

למכירה מעבדת שחת ל)ליד1^דד-
(271x1 0x61141 או. פחמה כשפע

םפלק םפערם עם כרם. סוופיס וה1-
ותן 991(77) לפלוק 5?1(77-(0 ציס

בפחח-חק1ה. בחובב? ודון. חעת וסא-
פה !פיצה וםסיוה/השכוה. םסימת
פשפתתי1ת !הציול כמכילה)
(??0551 !*X 0 משעהx144777

כפכיוה םספ1דו לולפיקה. ציול ? ם
�. בחושה 1405)017 צימס 'םיוולפה
(?7464) 

לםסיוה םילםרקם עובד. ציור 1101?-
סין בםרמ רו(6)01-776 79771?]

להשכרה ביהודה הלל. 5/( חללים
לםשלדם/חלון ל-)1 )757596 !0
בח1ל 5401(7:

והשכרה כיח קולווננ פעיל כצפ1ן
174959) 01-49X71 0X7064( היא

כהולפווח כסכימה הביסה וסבילה
חוו וחשוד ? שילוחים בחרן

(?56?9) 01-56)1566

לםסירה דת-קפה קחדםוריה לרול
0x39197 01-201*94 .ננדעה בשדנז

(2701*) 

להשכרה לביח אבות. 1 + מחסן +
0x101494 .'תווך אחיק� חצר וחלה 

(9461) 

�מווח נחו ו לקחדמדה/ממעחז + הח
ציוד מלא חרישו ו 01-5568519
0X74111 נד (21472)

בהזדםעח למסירה חעח פעילה לאיר-
עים. םסחקים. םחווח. פרסים וון ארו

06-40045( 0X0(710 הפחעווז!
(11164) 

לםכיוה בהורמווח ממערה + מווון,
05x1140 .פעידם. בהרצרה פיחוח

(245(4) 

מפעל שיש בעל טופ•! רב לסדרה/
(24(77) 0x71514 ש1תפות

10ק כיעד דשלאל שי 'צחים 0א-
והינ ומאוודה בעוף הלבוש, משלן
ממאוים ומקדמי מרחת נמלכו ובצ-

פון. 04-121147. ח. ד. 1017 חיפה
(27110) 

� נעים. ניצוע עמחח ה1החיש. 1ומ
(!((05) 0x17011 מימן! מימימ

בדדנעף סנםר בשדח םסעדה/חנחח
01-297041 ומפיקים 241)01-29.

(11876) 

נערה חווח וואלס + לעלון וםלפווים
בבן-יהזוה חםרמ' םשוי1ח נשוחף/ה
לפחיחח עסק םחאיס ביחד.
(19516) 01-2(1(71

�ח לשחי פשפח1ת סמבור וכד עבח
(14040 05X18197 05X7758 ב� בש

להשכרה בדאדק רמת-ון. IX פיר
+ X. מחאימ לחצתה. למשרדמ 1למ-
0X71411 .0X4457119/20/21 .0חר
(24211) 

רחש סשקיע (000 60 חיו) רפרוק-
�זידיס בה1צאח ספד ד- םים אםרק
� םמקשים ואור. החזר םהיר. ח.ר סח
417 וש1ה 245811)

דח-מרקחח ומכירה/השכרה, בב-
אד-שבע. חואימ מ1בימ 01-5541574
בחול. בערב (14667)

בחולמעחוו במיקומ משלהן ו באבן-
ובילול מווון + ציוו 6965)01-2
(24792) 01-5056711

בצפח. ביח קפה וקוודםורה לםכי-
לה/השכלה. 0לפ1ן: 6)^27-(0
לפוהיצ (4951?)

למסירה/שותפות. תוות לאופוים בכ-
05x25457 .פר-סבא. ססימח בראוח
(27141) 

למכילה מילםרקם סשושו פתסה
נשפע לשחי םשפח1ח 03-9666533

(2(50() 

לססילה מחלה עסק קפה-ססעלה
םש1שו כולל הציוד בבית בשעות
העלב ?033-33477 (761)1)

םבצע לסינים שנח םס!
אתה זקיק לטלפון???

קח פלאפון!!!
* השכרח פלאפון 1"ד *

לםיחאיס. לדח. לחוץ ולרכב. 'פפשן
� 220861 050 סשדד: הודםה

41(033-697 פקס: 053-497196
(14(41)

. לססרה/ששפות
פאב מסערה

+ אולם ארועים + נן טרופי
480 נדו

הםקום שבד.
9י.5606-:05

(?5101)

חדר בםשרד בד!י!11ף. פעי להצעוח
0x219(21 .להשכרה/שוחשח

(6479) 

לססילה בשלון. םשרל חווך סקצוע?
תר. 1151 לסח-השחן (6864)

סועלון קלפים 'חעוו בלשיקוו 50
� �פ. 'אב-בל שווח מוויסין. בלם
(8460 0X10)555

ללוש שוחף 50% לאולם שםחוח
בחל-אביב 5x1 אישו. 44?0נ54-(0
(9174) 14 00-1100-0

�א + ציול + להשכלה םוסך [לול בח
חוול + םולפין. כל הםחלקוח. חל.
(1X58) 41491 49097 חיא

לםכילה/שוחפוח. עסק םמסס וםצ-
ליח ביבוא ושיווק םוצד פקססיל
(11404) 0X9916)

לםסירה עסק פשוש! + הדרכה. בפ-
תת-תקוה 03-9374161 לא בשבח

(11410) 

סקלרס. אספלסו. 11. 1רל םיקסל
1צי1ל 08-458769 לעלב 1(1155)

לםסידה עסק םווןו ו בקריה. פל01ה
01-9614349 בשפע 5458נ6-נ0.

(11555) 

םתפש םוסך ותיקון' רכב להשכרה/
םרוה באיזוו בחספילו 01-813373

(16470) 

למסיהה מבעח"ס חעח סזון + פיצו-
0x94306 חים + פופ! סלפ!ן

(16713) 

לסדרה פלרך פלפעימ ?1110 פילע
101|י0י| 01-477778 אח- (118848

רםסירה אורם אירועים סצרח כספרץ
. חיפה 7 אורחות 450 + 140
04-751x1 04-77178 אד/יואל וברח?
174516) 

כהשכרה מסעדה באחר חעשיה. פ1
סוציארנבוה 03-5743886 בערב

(?4x7) 

לקפיסרל, כלסת-ון ללוש שוחף + ר-
פיון + השקעה קסוה 5ו5?74-נ0

(?4994) 

ללציו"םו ו להשכרה עסק עובד רמו'
•לליס ? 10|יסי| 01-779174
(?32(() 0)-7?5145

להשכרה קוודפורה בית-קפה בריסון
?0) קרת אוון + המלה . קרופורה.

שוה) אפשלות לשיוו"ם 7(590(-(0
(?3314) 

םיםא
מכונות ריקםה

ממ1חשבות
התל סלאש אתל (םתאיס לחולות)
על ל-11 לאשים - לתעשייה

01-2(1X2
(19919)

03-382451-3* 'המוך - עסקים *
• 0אול הצעות. שותפויות. לכישח
�צור. ע0ק' סוון. עסקימ ספערם וקול 
'יצוו סו1ן. !ותווח ללק, פסופיס

�ן ?וניויס 310.0000 !וכסי ווו חחוות
עד 000 1500 5

• •שין בונד. בדקת מאזת השקשח
(?444*1

לפחח לבב. בסופך פשכ בשפע
0X721125 0 בעלבX21141(

111197) 

�א * לסדלה עסק ר-צול 1בלש1ח נח
.01 0לא' + םולסין 23226)
11X17) 01610863

למכירה/השכרה
מסעדה יוקרתית ידועה

ביש העחיקה
ציוד מלא ומוניטין

םר !03-11511.
0X1(431

(13212)

ו חווח חשםל עונו�ח בהזלםווחו
01-24x21 •1םלא � בשמח + ציה

(19061) 

לממירה מ"דח משרד חינוך משושל
ברב רוי1(1ף 01-245715 (19066)

ביח-ארוה להבחרח מעח. 6 חרר'
קילול 220 מיל, מעע"ן במשקיע פעיל
(25497) 06-575117

להשכרה דה מאפה במרס לאשרצ
עם ם1(י0י| 7)03-9954 25410)

להשכרה ברעווה. 3 חדרם. בםרמ +
(26804) 05x1135 סייר. 1 סלפון.

ברסח-השרון. אוסישקין 9, לםסירה
ביח םאפה פעיל ? םוויסין. פרוסה
ב10ח0| ללציליםו 03-5401599 (125513

להשכלה דסקופק םשוכלל וםצליל
ל-000.ו איש. בהלצליה-פיחוח.
(24792) 01-245049

לםדרה מפכח ? קעדפורה פעילה.
05x11515 2 םז. בפחח-חקוה*

(11191) 

נדד! למסירה םסעדה '1קרתית פעי-
� + םחיסץ !01-24554 לה. ציח

(26406) 

בפתת-תקוה למעילה םמלת פעילה.
בסיב: 0X14744 מ11ל 01-9111170

(19955) 

למדרה דוה בחל-אדב. חח1ח מלכ-
0x16953 דת. קיק לםשרד/חווח

(260(9) 

חווח למצד סזון סי1"ס + א1כר סוכן
+ ציוו + םוויסין 01-216531.
(26225) 03-267(22

� סכבא. ס"ן במ• ברק. רהשכרה במ
חדש. אולם רחצווה. םסחר או חע-
שיה. וודל 300 סיד + כח.
(26242) 01-5492244

למסירה וכיון רחווח ספורם בכר מ
1דוו. בהרצלה. )053-33034. בערב

(26173) 

בפחח-חקוה (כמעלה! להשכרה 315
נדו. קיק ? כח ? חצו 921?0נ9-נ0

(?63601 

כסוהרס ואוש• עסקים מחא כאערח
עיסקיח בקימץ 11.1.90-71X + שי-
ווה• חיתום בשפוח שעוח ביום
111)06-16. כעוב 06-168:36 פקסס'-
דה 560)06-16 (116477

דרוש שוחף רוסי. ופחיחח םכבסה
א101ם0ית לצפ!! 01-5443016 (6610?)

למסילה םילםרקס. רוחשירו 93 פחח
(?6696) 03-91979 חק1ה (

�ל. בשכיח. מתלת יצחק x?-0(ו4 ס
�ב (03-73799 541(6?] ק

ברעתה להשכלה. חעח עם אישזל
!X + מיל !X לדח קפה באחווה
פיו חצו בלעל• לירז1^£זאו•
05X11194 להלן (77694)

לםדלה או שוחפוח. שיווק לם1!!ויס
םלע"ס 01-776777 (4084?)

בהורםעח לססירה פכפומרה וחומר
וקיון באבן-וביוול. ?נ5נ45-נ0
(?7515) 01-552(221

ברתוכוח סבוה רהשכרה רעסק. סו-
(77x1)06-451741 פון + סוללס 1מת

בחר-אדב לססירה סופרםרקפ + ם1-
ויםין. פרוסה לשח• םשפחוח

01-294215 (ני 11?)

םשלין רהחדר כשוק ס1צר סיובא. או
- םחיצרח הארץל לפרשם. שיהק זקי
ד1ם סבירות - השתמש כשר1חי1ו
הפוכים! ו סודיות מוכמתת

120681) 01-44750! 01 5461667

תמלת םפעל פכססיל. לפ1ס 0ש•
(778911 01-870x7 םוצר פלסוס!

�ועצי סס םשלין כדרשת מש- םשוד 
דד חסה. לפווח לח ו 45454 תו-א-
דכ (71059)

�חובוח. פרוסה למסירה םילפרקס מ
נשפע. 7;6נ04-46 41(44?)

םפעל רווחי דצור !שיווק ח01ר !קו
051-670761 בערב 109761)

רלול סחלה לםסילה חעח רסוצר•
( נ3י 7) חעקוח עוכדח ?86745-נ0 

לםנילה לו"ן נסנינוח החחור. ר.םרנ
ויח החדשה 670?7נ-נ0 372262 נ0

(7??91 

ומסירה 0םק"ר. עזנלת דיר רננת
צפ1| 052-573322 ?052-57011 77371)

וה םביא כסףוו ב-6 תשווםיםוו
פר1ספקפיס וקסרווים סהורריםוו
191151 01-5111114

כהשכרה נאזור תעשיה. סור ם ם ס
רהדפים0107ך 766414-(0 (170049

וסבירה ( בהרצל חל אדנ קינ. לחן
לעסלן 5056070 (0 (0644?)

בםחיל סציאהוו ח"לח להסכלו! סס
1וו חס1וות . !ורה 01-677501

(716471 

נהווםעתו ו למסירה םעללה! ו כםומ
08-465968 רתימת! ו פחסה סוכה! 1
'?IX?) 08-41)770
בהודםזוחוו לסכילה ציול לסעדלה .

םקרר • סקפיא כחרש 49:55( (0
1:1:161 

בהזרםווח רססילל. םכבסה אופוססח
פעירה בםרמ תל-ארב 01-658477

(?1504) 

הלאשון וולהו ו לפסילה פיצוחים ?
ורלרה במקום ?יחול• וכרער ברםח-

אדל ^03-5059 414511 01
171994) 

לחולין םסנח םרכו' 1ם10רר לםל?
01808796 01 לה/השללל, 767016

(?40511 

כסנילה סופלסלקס נשמות '1קוו.
םסיבוח כדא1ח ח ו 7716 וטחון

174171)  

שותף פעיל לבית חומר. ק"ס וצו
איש חומה בםקול 01-5747504

(?4445) 

פאב שכווח' פעיל וסצרח סאול
�א 5719157 (0 (7771?) לסלמ ח

םווון כשכיח + ציור אוול חעש"ה
לאשרצ 0(6671 01 9660797 01

 ו97נ8?)

למוען פעיל נלנ חל אכיל רחש שו
חף פעיל לםנילח סולויצ 'ם

(?4131) 01 166136

להשנלה לאלוני פיות הילקון ק1סה
שלמר, 17 חודים 761176 ?0 (1:4115

ס1צ1יה םתפקדח עם לשח לק1חוח
קבועים ?66674(03 971(174

לםכילה לפוס קזםפלם !/' 4-1/' *
1חק 101ל0י| 01791477 1768731

לםסירה חעח •רקוח בום ציער. פח-
06-4xמה לשח• סשפח1ח 16א

171666) 

רםס-רד. חו1ת ור1רר. םערויוח
01 ופליולדים ולםנירר?) 9749571
1741711 01 9775975

�ד מתקב �ות ענודח  פרוניח אומוזח
רסו! 304::9 04 רות הוםעת 3 ס

(?4616) 

. �א להשנרה נ קוםוח נארננ' 4נו ת
רד ר.ד1אד 647נ?4נ0 1765101

רםפירר. נהשנרר. ניה-קפה < פוסו
177( נ05 89 05 ) ) ) 6 1 1 7 + ל101 

(?15(11 051 74167

ללושימ משקיעימ לדת-אמה יצירתי
1745111 06-764x1 לב תכרת

ל-אביכ לכל ם0 �ח בצפון ח בשכ
�ר * םשרד �ק 0?! ם רה' ו כחלת ק
�ת"ם �ם ותשםל תעש �ון • ם + לש

(ללא חי|1ך1 )01-44911. 444511 01
(17059) 

מפעל הקשור נעוף החכשפיס. וא
דווי הצער. 057-547557 4?1))-?05

119X7) 

בעל מתסוימ י חלל• קילול. משלן
1751x1 בהצעות 67ננ6נ-נ0 שמואל

בסרכווו סמן בראוח !ספווס םשו
ש1ו 1 לממירה מ"דח וו 03-719911

(751971 

לםסירה ס1עחן םפ1רם פעיל וםשושו
נשסעוו 01-5711686 54451?) פחםה

�ל �פ: * נםלציפ. תחת 16 ס בלם
0מ>.0? חלד • םשרד. נךק בעו1קז
�ביח בלבי (7 סיר 0נא)70 דולל. 
(?5484) 03-701975

בכפר-סבא, רססירה תוות 'רקוח שב-
רח 03X15(11. בעל!: 9168513 !0

(?3377) 

בהודמ"הוו רממירה מוען פעיל
מממיומק• 95 רמת-ון 03-7515609

(255(7) 

שותף לעסק מכפית בתתומ קידומ
םדחת בתל-אדב 7)052-9547-בעלב

(25646) 

בתוחן בס1קוחב פלפוםדה + תוסר
לקל. שבדה. פחסה 15)03-444

(254351 

בהזדםעתו ו עקב פיחק שותפ1ת.
חעת + םתסן. בשדה + ציוד סלא
�ח בערב: לםםחקים. 0.000? ש
(?5676) 0)-9670194

רםםירה סילםרקם + 'לקוח בחיא.

נאיוול •וקלחי. פל!סה נשפע.
(75X3) 93)03-9730 נעלנ

םחפש סבח כשוחפוח בםסערה מח-
לה. בשיםה חדשויח. בבוקר:
(25(10) 05)-4?0096

להשכרה סחן בםקום םרכד בםברה
0X724443 .04-234475 .04-222413

(25906) 

דרוש קו-"צור. לרכישה/שוחפוח.
חל. )66 רעעה (3*245)

� להשסח עקב וסיעה. רססירה סשח
דא + 10(י0ין 98(053-51 (17242)

למכירה קו חלוקח !קגיק !בשר.
(196x1 0 לא בשבח)-2344(1

ח1וח 'ו-שויה 00וווח ? מפוציאל.

וםסיוה/שוחשח. השקעה קפוה.
((047) 0)-292)50

להשכלה ם1עחן לילה. X! םקוסוה
+ לשיווות לכל םסלה. בםלמ יפו
העליקל 06-162875 (27416)

רממירה מוען מסעדה שבדת. םיקום
01 0שרה 5496?6-!0 566̂?

[7X76) 

שיווק וקילומ מכירוח לחעיות ועסקימ
קפלס. פלשה ראשווה ללא החח•

� �עלן כוח סוליוח ס1בחחה 
(?(4X1 0X366996

םעולן כרכוש כיח םרקחח מוש לן
(19)78) 01-760X7 01-?4??67

� �פסב1ר �ח חעח לכלי עמדה  בשכ
�ח ראש1ן-לציון 03-9611161 באזה
(703x1 כעבודה. 0-990597 בדח

לםכילח אופוסאפיס לסי(רי1ח +
סציח. כאי"ל הסלכז 636?03-67

(?06361 01-704354

רםכירה 50% בםשרל שרחיס לתל
וסיעה! ((47<?-(0 ו9499?-נ0 117191

להשכרה סספלח ושים כהוחן + סו-
לסין + צי1ד 16(5(50-(0 בעלב

16641) 

לסכילה סבוה 12 הלרס 0( חוס
ברכה לםעלים ולעסק. קחב רחר-א-
דב/(חלל, 01-5219440 (111969

םכון עיסוי לססילה! 11 סיק1ס מצו"ן
1151941 01 ללא שכלם 66540:

למסירה חעח •רקוח פרוסה בשפע ?
וםוויסין) 5)01-1772 כבוקר

[67161 01-687671

בפתח-תק1ה רססירה דת סאפר.
רדת1ת 1ע1(1ת 01-9146591 נענ1דה

161641 

רפדרה חעח ?רקוח פועלת ? פוויפין
- בחוחן אילת 70 אברהם 1109171

�ויםרקם באחר םעזלה כםר? למדלה ם
בו תל-אכיב. פו1סה בשפע

(114761 01-441749

להשכוה/שותפ1ת סופך כאופעעים
פעיל ? לקוחות ))01-6766

(115151 01-147046

למסילה - בהזדסוות תוות לחוסר ל-
01-5515X1 01-465770 0קל - ננת-י
(11679) 

ללציו"ס ללוש םשקיע לפוו"קסיס
פלסום"ם ורהת"ס 015111855

(131?!) 

םסימח משפחחיוח לםנירר. חנרה
'צרויח נםעס נלערח נעוף סצרחר.
סאול םירון דולר ח ל 5165 חל-אנינ

115749) 

לםסילה נוםיק לאופוה םםידר סלר
קזלקציל, איסרקיח וצרפחיח 'וקלחיח
0נא),50 לולר. החווח נשנירוח

(15799) 0) 417665

לססירה כיח אופוה סמסס בדידתוף
סופל 312937 01 נעלנ 101(115

ללצילימ נלנד להשנרה מסערת
פועלים םסיולח 5617060 01
(15111) 0) 768576

סז1ן' שיווק מוצרים ועמן חוויות
ננר הארץ 01-441138 .119111

�1ד חריש רםזוזן מקררים ומנירה צ
חו1רם01נ1ווח 03-310230 רא נשנח
17031(! 

�ק רשיון רקר �ר ק רו הרסה X ס
01 5414474 5 � �וסח אלנ  6x .ויקר

 (נ4(0?ו

וםסיוה! ו רח םאפה נםקוס "חודי.
�עם? ור1נונ - תיווך ונ עסק םעורר. 

1705541 01 474794 � 0י0

רהשנרה מרתף ססחר בד11וף 150
�צ נדל םונן לנלסל. 55789!-01 אחה

'770751 

�ו ברשותך ס1רש עעה לעסק !10
סחן? םעל 7 חום נווש לן והסלינהל
צלצל לשל? 778770 01 710311'

םשקיע ר1נש ונסס םנל רסוום
נאיוור הםרמ 451997 01 '171179

לםנירה שוחפוח נפאנ םסערר.
נםרנו חר אנינ 01476? !0
01-76x70 נערנ דורון 1716171

חעח נע�ח וצחח-ה • נרער1ח נא
ונר נהודסווח 9610191 !0
(?4791 ) 0X616659

�צור עסק נעוף הנשר ציו! 1נושר 
ל 4 פון לופ סחיר ודרש 0מו70ו דו

י ס 1נעת רר לפרסים ת ד ?10

'?7494 1 

�ם רו! �ם לחנרת שיווק וארוע �ע םשק
סיס !דורמ סודיוח םונמחח ח ד

�א 1154061 47090 ח

רסנירה םסעדה פעילה ומצליחה.
01 ' ו ?74916 נםרמ רםח 1ן בלעל'

1706751 

לםרוד. םסעל םוון נרעד?' י ממקשי ו
תל 697וחרה 106111' 1רי11חי ר1חר 

לדיעקופק םצרח כווש דן רחש שו
�ע 019744915 9776559 נ0 חף/םשק

170664) 

לססוה ם-ר-סרקס עונו באוור וח
�ד לולו צ וו דה X! נדר נשל

:11795 !05 נשעות 0נ08-מ1ו
'750)3 

למדלה נתל אדנ ,XI נםסעדר.
01 5541x7 עונדת חדה נשסע

1769101 

לתשומת לב
המפרסמים
בלוח מעריב

נל המעוללם להמשיך ורפרסם
אח ם1לעוחיהמ לאחל הסלסומ
הלאשון. םתנקשים להחקשל
למלפון 561-1111 01 ולב קול!
ורמס1ר את מועד• הפלמומ
הלצלים וכן את םספר הקור כפ

שה1לפם כעתון לסוף המודעה
הומח לפרסום חוול הול, לדא
חשלום והוקפה עד 4 שמעוה

סיום רפלסום הראשון

בקשות לפלסום תוול מתקבלות
נו יום עד שער, X 16 !נערב

שבת וחן עד שעה 11X בוני

הנהלת מעריב



. דאשווה. שםורה. בחר פילה )198
שה 41)03-357 1בד1| 37)03-358

(17341) 

פילה 24.1x10 194( .10 - V קימ רא-
(15124) 0X94910 ש1|0. מצ|"1ת

�מ + מעל פילה לבוה 69. 16000 ק
לח. הלשה 01-794179 (14669)

אזטוביאנק' כללי
62 מצב םצו"ן + םםפ. לא בשבח.

(2X36) 01-294067-8 01-790)7)

70000 , 82. וורמל שמורה. 1הנת יחידה
�0 052-912725 בבית. 03-455151 לן
בעבודה 272261]

. 2 דרת1ת. במצב מוב 1962
03-3515734. בערב ובמופשמע

120x1) 

>נ51) •פ"פיה + מ (פחח + פספ
((991) 0X7416(1 03-7739)3

. בםצב •פה םאוד + אופוביאוק? 1979

רד1 + 000 03-439344 (9213)

אופודא1ק• אלעפ. X. פרםיח. בםצב
(193x1 0 כערבx36569 משלה

אומולאוק? 84 פיפי םס• םוג טי-
ח| 01-7571760 (0>9716-(0 (21107)

אופובא1קי 86. פרסית. 16000 אורו•!-
רח כחרעוה + תוספות ?•01-50155

(21920) 

ן אופודאוק' אלעס. 79. במצב מצוי
(?1?95) 0) IX) 67 ק�0 4)2292

אלעפ 81 פשלה. 000 54 פמפ לשוה.
(24270) ? 0X51679 סחיחן

אכ1ופ 79 סובה. מפרפין בהורסעת
פח1ח מהפחיחןו מאל 01-9143542

(7309) 

אל11פ 1979 965 בלח 057-74504.

11x22) בעמדה 22(052955 משה

בהודמעחו ו אכעמ 62 במצב משרה

000 66 + ח01פ1ח 03-219327 776491]

4 שדה + פספ. פרחיח! ארוופ !

1ח 01-793106 (71(19 1.000). 0צ1"

א!130י|
(040

1600. םווםוו X. כחושה. ואשווה
ה־כ, 40905<-01. ?01-66969 (115199

ן םאסםוו. 8). 'ו ואשווה אוססי
(?4794) 051-5X19 0000 18 קי

אוססין 110110 1600 9)19. ואשווה +

עוון + חוסמת (636((03-5 (539??)

בהודםווח אוספין X 110110 שס1וה

05) 331576 ראשעה 051-414010
(?17971 

בהוופעת מסר! 89. 0צו"ות. 7000!

ק�ם ?7?470-נ0 בערב 1?נ8נ?)

. 1988 ראשו !!X 110110 בהנדםעתו

01. סיפר 051-411414. :385: 051
(?5571) 

הםוםהים ראוספין ופורפוו בדקה

כורת 1תווף ודומוו רחיקולם 1117%

(?7071) 01-5717755

ודנל וסיעה! 89110110 600! + ת1ס-

10 ח 6709740 01 06?5790-[0 (8110?)

IX 110110! 1986 שלה + 111||

(?1461) 0)9640146

מעמע 1100 87 (מתבלה) + ם וון

06-251167 .06-251196 (1� .14 ש 300
(72615) 

1 6)19 51.000 ק*ם. לא 100 11000

(?1599) 0X1:7940 |1)0 ) 0)!ש

פעפע 1x0. 67 'ו לאשמה. 000

(?16071 01 ש10דה 117961

7)19 כםצב והדר. םבחר םכו 110110

ו וח אפשרות תשלומים ויחם 'שיחת

01-795x7 01-1x104 מחד העובדה

174184) 

מעפע. X. 1600 אופופפיח ואשווה
�נח + מען 04457:47 (9נ7xו מצ1

- . ראשונה מונן עמ !!X X מוופוו

דה 0X114745 דח 03-5511101
(115(4) 

מוופוו מפ"שן X + חומפוח + חזון
.21 קי0 ?()96( (0 (114744 000

מננפוו מס"שן 88 + חומפוח

761181 01. 0-0! 11 (לא כשבח)

17(417) 

?5 (IX 68 מפח 1100 מעודה ראשווה

(145() 0X71407( 1ךמ

מפרו 1100 87. 'ד דאשעה. במצב וה?

דד 057-541091 1161771

מפל! 100! ;6 שליה. 000 64 ק�מ

10לח| 01-349771 (5714?)

פפלו 1100 65 שלה במצב פעולה

173475) 0) 777047

פפוו X(! •1 •ד ראשעה מחיר

(?(4X1 01-49714? |0חיח

13 שרשיח 3) 1.000). מצו 8 םחוו 

1175X1 19000 04-374514

�ס ואשווה כסצב ספח 7x100 87 ק

סצד| 74)01-447 776471]

ספח 9)19 ואשווה םצו"וח כחד

101.. 000 14 ק�0 544(057-95 1751451

. עם אחרות. אפשווח פסח. 110110
פדחת (116761 ואשוא? ננ11?01-56

םסח ם"פר ))19 ? ססס םחיחן רא

בשכח )049ננ 051 1777151

אופל _
אופל אומנה

-40שנה * � •אחיםרעל *
המוסך למכוניות אופל+

םכירח חלקי חילוף

* העסק הובחר 1989 *
0ח-נ11ר. 01100 הפניקס ער החשוד.
• וח הוצו 114 חו •לנ .

05(01-675 4017?4-נ0
1779151

אופל אסקונה
�ם"פ IX! 5. סוף 4)19 ? סען + רדו

שסו! ו. 'יבוא אישי )01-41157
170811) 01-5565751

. שםווה + פספ 1600 61 א101םפיח

לשוה < ח1|| 5404669 01 (170947

> כסצכ סיבו' סצו"ן , ו 1600 1965 י 

+ 0ו1ן 36065960 01 לא כשבת

174X11 

1600 אומומנות. 1) 5 ומעת + 110ן

אס חק0 705)0175 1707191

600! אופופפית X • פספ בסצכ

(?43(11 03963X47 |� [למ 0צ1

�ס נסצנ 37 ק 1X0/3 א0 7). 000.

0צר| 36546: 03 61)144)

14 1,13 100 • פזון אופופפית

48010 ואשתה 0190:040 (124189

1987 חקס ! 1x0 ואשווה + סוון

I ;17991 01411877 01 9)0449]

,י 1 ,) 1600 64 ואשווה 000 ?5 ק�ם

א80101 057971111 (4179?!

אופר א0קווה 1941 אופופפית 600!

+ ?§ + 110ומ1 (01960561 91151'

אסקעו. 1x10 חקס-י• 1*1 אשום

פית 8 םו1ן שמרהו 1414:71 01

1151711 

אסקווה X)! 1) אופופפ + 0וון
[ שור, 01916081 43160( 01 77111

אמקווה X)! ו- או� 6)19 אוסוםסית

�מא איננו 5 דות1ת מען ראשוור. מ

04 נערב 04-154744 - 141112

1137271 

א0קוו0 600! אופומפית 4) + מען ו

12(2921 06-560716X554911 מת

אמקעה 1)19. אמ 5 אופומאמית

שמוח 7(7:66 01 44)03-7520

1157(7) 

אמקעו, 84 1600 ושענו ממשרד

הבםתון 0)966)7)1 (X!)! ו

אמקווה 1x7 .01. אופומאפ' הוו.

נח 6)04-3717. 06-170043 (115319

X ?)19 *16 + מען מושקעח.
מצדוח. מחיחן 5904))-01 (7341)
X 61 1600 אופומפיח + מען. מחי-
ח| )965466(0. 01-5709112 (23804)

60. 46 אומ01פי. לאשתל. פד
(965564(0 נעדנ (2)4"'

60 86 ואשווה. א1םוםםיח + חומ-
פ1ת. םוכה. כחדשה )0644292

(22617) 

. 1600 אוםוםאפ• + ודו. 1977 .X
בסצב סוב )01-71655 <07?>)

1x0 68 .X אופופפית. תשסרית.
01-50144?? .019611x7 חרשה

(??171) 

�כת 0פ1ארח ? 80 969! רויי + פש
צבע 0י0אר 01-197695 17711?)

85. אופוספ. םוון. נח .1x0 00 X
(13610) 0391x73 סעוי1ס חשםר

X 0ם 5). ראשוע�.. ם411 מו. סיפר.
!עירה 03-471970 (11973)

. בחדשה. שםודה. 1600 .11.11
6516)6-(05ם-1900 (370??'

1) סיפר. שםורה ננחחד + םוק +
חן 057-547157 (5119?) פספ םח

45 רא- 94 1600 ס? ד. אומ1מנד 000.
שווה + 000 :08-75057 ()1095)

�ם םפוארח + 86 1600 000 30 ק
(737x1 06-596706 חוספ1ח. בחושה

16x74 67 בחדשה 50000 קיפ +

00575) 06-501599 010010

16X75 .19(7. 5000: כחדשה +

057-4419(1 05X11059 ח1ספ1ח
(?44691 

X 16 אוםופפ' מזון חומפוח נופ-
ד 01-5743890 03-375417 134931)

. •ד ראשונה 051-29879. 1986

052441144 משעה 1400-940
(1X90 

69 1600 + תומפות לאשווה. בהודמ-
!ות 05x14170 לא בשבת 14411?)

1x0-5 69 אופומפ + תומפות בעמ-

057-94X1? :לה 057944594. בדת
(?7167) 

̂  !ופומפ. 1986 + תוספות מעו? 0
לל. 6.000( ק�0 01-7517765 (7756?)

80-6 1600. )). לאשווה. םתילון +
(6719) 0)689)55 |)|0

�ם כספיים . עקב קש 1990 .X אאוד
(?7114) 01-59)476 0)6X765

אאור 60 ?1. אוסומס' 1600 + ?יון
(?70 0X165596 ת01פ1ת +

. ראשווה. !!X . 1985 .X •אאוד

�פ 01-5059721 50.000. פו1ן. רדום
(26724) 

אאוד X. 7) 1600. 37.000 ? חוס-
(?43x1 פות 7נ57449-נ0 7646(96נ0

אאור X. שוח 1990. חושה ונסר
0רפ1| ?037-95311 (6734?)

א1ד X 66 081600 מלל בל החוס-
פ1ה ??0נ?56-נ0 04-746977 (19711)

ס• 600! 6* + אופופם + םונן סי

00-224442 ומעמו 01-9644060
(11154) 

אאח�י 100
X 0 .(4 סולל חבוה. 10.000 .100
114429) 057 שיח 1262(

IX €0 1600 לאש11ר 1946 000 45
(1(177) 01 191256

100 00 16 כל התוספות

(264)4) 057-5X70? 057-557759

X! אומומפ? 1977 םצותח מחוסעת
(17254) 052-441466

�ח. סערכת. סז- בהזדסעת 1981. פדס
ון ח1ספ1ח שמוה אפשרות החל-

(244X1 0X41992 פה

כלל' אאודי
אא1ד קופה. 1x0 שחול. אופופאפ•

(1x331 01-6??850 קוםפלס . 1981

אאור קופד. 86 ראשעה. בר ר.ת1ס-
פות שמורד"• 03-443165 217911)

^
011מ8?

אוטוביאגקי אבר0
. אכרמ. מהשכרה. מכל מצו"ן. 1976
פחוח מהמחיר!! 01-496689 64491)

אכרפ ?6 נחושה. אחד אובחל.
(7X71) 05X5669? 000 לשוה

. שלה פספ לשוה + �סווחו 1981 בהח

צםינים! 03-479751 (7<<9(-5177101?)

אוםוביאנק' גיוויוד
?)19. מושווה. 147.000. רד1ם"פ (רא

בשבחו 019651750 א-צ-ק (5947?)

4). לעייל. שלה. אובמל + מסם

(?15471 01 5000 שיח 75:091

4)19 000 65 סצו-ות • פספ + לרו

מחירון 54:5168 01 11764 :05

(?7119) 

4)19 חוור 95.000 כשעכו השכול.

0X101174 0X4945( 0עלכת +

(41571 

6) + פספ סרםיח שלשית + אוע-

קר שמולה 50000 693)0199
1:6441) 

ור 76 ו"בחל מעורה אומודאוק? וזו
(6479) 01 714723 01-54)1119

או10דאוק? 74 שוו.. פונות + צבע

!???611 01 מצל 0צר| 4̂44676

אופוביאוק' !ולוו 4). ואשתה 6

000 שמורד + 1110010 052957412

(25747) 

. שלד פפרנו. םצו"וח ו ולול 2)19
1121(51 01-2(5544 000 < 59X0

�ח. אחסל, אןלויורח �ווינר 1). פלס נ

(7 שמורה כחושה 01-461610 (99:

. 000 98 שלה. מוכה ל 1961 ו ע ו
(17167) 0X5041) 7.500

ח. אחמה. מצב 0צ ו ודור 1981 פרפ
ן-ן מחירון 6(051-4111 (17611)

(8 פרפ• ראשווה מחירון במצב (זל1ר
10ב (6445(5-(0 (791(7)

ו חיוו (6. פלמית. מצב מעולה. מתחה
(?6364) X ???010 |1ל0תיל

חלול 84 מפרס? 000 50 תומ 'ין

(14716) 01-446451

ין . מכו• וחיצע' מצו ל 1464 לעו

(7X71) 0X11164 619961 01 ולדח

וויול 5)19 שתולה שניה. 40000 ו

1x1(1 01 מצב מצרן 7574067

1 ולול 5) שת1ר * ונ ? מוווומ מיות

לח לחלשל, 995440(0 (3405?)

םדאשעה! ו 1 ולול 4) * פפפ * ספ-
�מ (05xx79(ו1(נ2) ראו 75010ק

ם א 00-0 00-14 4( םו שות 79 

03-255127 לאדה (1743?)

אומוביאולך מלית
ערח () סצב סכל םצוין אחסר.

בעמדה 01-099170-1 9041)1)

V אוםוביאגקי
17000 שיחוו 17 !נו ראשעה פד

�ח + 013010 חשסר ן  ו ח פ

1233041 01 317:160

. שדה + פפפ + V 10 מורני 4)19

צםילפ )6919: 01 707*04-7

(152551 

10 - ז פ-ר 7) סהשכלה בביח

(10X41 05X54411 595)01924 או

�פד ? ח1םפ1ח 0צב 9) נדר שח1ר ם

[110711 01-361X17 ,1סשר

או10דא1ק• X 0ו-ץ נ0צב םצדן

(?2944) 0X70(4(1 |10רפ

נדרה 10-ץ 1996 ראעועה פשרה ?

(19744) 0x145491 פספ לשוה

�פ. שדה. פספ פלה 89 0(100 ק

לש1ה 5(051-506 (914(1)

פילה 68 שמורה + םעלנח. 000 5:

ק�ם . 000 5492495 01 (148:?)

אלדן
השכרת רכב

משנים את המודעה
כ• כולם יודעים שאנו סוכרים
אח הסבוניות הםובוח ביותר

�ם הנסוך מחר עם הק
ובחואים הכי טובים

מבצע אשראי
ללא ריבית והצמדה
ל-50% םערך המכונית בםבצע

מומ מכירת רכב
רח' הםסנר 30 חיא
03-5371780-89-91
ובשאל סלפ• אלדן בארץ

(25X7)

פרםיוח
ו"הטסוקודהמ 14,000 ערה *

ד"הטסו שריד מ אוגד+שנן
22,00 עחו
.0ונאוו 1400 וו-0!1ן 24,000 שזו
.0ומז1מו8ו*ו+טן מגעעוח
�0ם? 88 - םז1ן 11,500 שזז * 0זבאח נ

* םחנקי סורפס 81000*
*שנן 20.000ערח

�!דוה נמו מ אוו '1104! 31.000 שזז*טח
*נומזזט 00ג2ושזז

םסחרי1ח
* מדד 8תדס 88 ק1םב'

ספסרם+חלזנוח 000 27 שזז
+0וון 4 ס1באח 1000 ץ0וזו

+חלשחוספסרם 014500דזו
* ד"ד.םס0001ו קארי 60

חלונו וספסרם 15.500 שזז
חמז 89 00)1 *סונאוו

א1זו+0ו1ן 24.700 שזז
מדר ר&סתחח ח? םלרם םנרס

נךלוםהוד נטך םהשכדה
אפשחח לתשלונדם ש כ-ידזוז עדןי

סוף רח וחשף.
מורש• החעחבה הישלפ

,154,703-5468178-9

מציעה
למכירה

חמי 88
• סוזוקי אלטו
• אוסטין מטח

• פולקסוונן
מיניבוס

• פורר טרנזיט
• פולקסווגן -
גולף - קדי
• סיטחאן \8

18$ אוטומטי
* עם כל התוספוח

נא לפנות

למשרד המכיחת
רח' המסגר 43
(במגרשי החניה)

חל�אביב
בששח 16.30-8.00

(?771?)

� הרצריה מציעה �המבוויח

057-571771 עלבו סמ"שן ?6 + 504

11 • 111 + 127 81 + קאומ ?6 +
? פיאססי 61 י 8 1 סובארו *7 + 
1ח הוו-ון 61 ? ו מה ?6 . אםרקא

�ס + � V > 77 + 74? ? םבחר םורו
םסחו-וח ? םשאיוח! ו אפשר1ח החד-
פהת (7211)

 ̂ **!די
80 �י ווווח

1600 14 00 אוסוססיס < םוון

000 60 ראשונה 4<?694-(0 1196761

1600 <!.> 84 אוסוממימ + חוספוס
(?1060) 01 ואשווה סובה 117171

1600 ואשווה 88 + םונן > ועירה

םוכדה 057-411112 72151 057

(?61111 

1800 אומוםסיח 1984 20000 סיס.
לאשעל. מצ1-וחו 01-7517946(15017)

80 1100 1975 4 דלתות שםולה

�צ 51141?) 741104 01 אחה

�ח + םוון דאשו 80 1600 61 אומוסם

1ר מחבוה 052-554441 (11455)

80 1600 4*19 ? מ1ון אוםונאו מים-

לח 4<:4ו4נ0 0נ01-50568 (16641

80 1600 66 0 1 אוסוםםיח מונן +

הוו? מח סוכה 057-491691 (•11165

10 1600 67 60000 ק�ס ואשווה •

ם1|| 2 04521441 (77971)

. 84. ואשווה + חוספוח 1800 80

79619^057 065-416676 י (125029

1909 אוסוםם. טיסר + םוון . 1800 60

+ ח1ספוח 04-554581 122111)

בכרכור. 1/י2 דונם לבניח סווריס.
90000 חרר 02-865179 (16465'

ןו בהרצריה-פיחוחו ו !/' דווםו םצל

�עועשו1ל. •052-57067  ̂ לםיה 1דד1

(19198) 

מוי-חקוה ללציליםו חצי לתם + לשי-
�ד1 01-144860 01-154244 || מיה ם

(25126) 

העברה ב.]אמ "עם פוו"קםים ופ•

חוח מקרקעין עי מומחה 052-24214
(25120) 

�לןחוו חי"ר קרקעוח וסורשימ. מנר-

שים בקחת-םסרון. לד חדיואן + 10

דווס. דד הספוופן פץו. 01-9141241
(19119) 

דרוש םנרש ברעעה רבניח-רו-םשפח-
חי 051-621266 כחור 257011)

ממה. 20 + 11 ח1ם לחעשיה ולםע-
חם מרמ 044מ01-8 01-211512

(24904) 

מס-ורו1ה. קחב לחעשיה. כ-0י ח1ם
פרדס. פדסיח 0064?6-נ0 249141)

בחדרה למכירה חלקת
אדםה 9 דונם

םחלקה 22 בגוש 10571
באדמות אנח-בנק

� וירהרם פרו1ד רח' ברדל רפעח דעח

01-4 ו היא ס ק!ד 45111 םר 11544

מוהל שמן ה-נץ הספל-עורם דל

(247211

באבן-יהודה. 10 דוומ חקלאי. צמול

�ש 051-496950 (4*254) לבדה ורבב

�ל. פלס? לכלה באבן-יהח�ה. 400 פ

ו ו [052-91421. 29*052-914. ח ד ם 

(26220) 052-21242

מעוו"ן במ1רש למיה באפרירר. או
בבלוע אשקכון 051-50117 (26716)

מעע"וימ במורש חצי דעמ ? ביח

ישן/ללא. בקרח-אווו 01-104497

(74101 

בכפל !וים 16 רעם עש 6716 חלקה
11ך) 02-224879 285178- II חקלאי (ח
(19951) 0?

לאוש• מבליל, והמביכה. בהולמ"ח.

מולש במולל ווש 15506 01-707681

(27544) 

. מולש למיה. חצי בחולון הקליל 12

דויס 01-5541194. 01-9142042 לא

בשבח (09762

ל�ד1ש• דרושים םורשים בכל הור-

רם. במוומן ובלןוםביוציל. 052-541770
(111) 

�ד בהודםווחו להשקעה שסח 50 ם
בחיקוה 4נ 04-2491 כערב (1491)

דחסיח ואתמו ו םנלננו 175 ם�ל בם-
11ס| א|1ח 0כ0ח 01-719745 101111)

ברב חר-אמכו נון + ד�ירימ סוווים +

� (להו ח1פש• + מסחר אעלז סלס1ן
(10621) 01 ?)9?45 ( ת ד

�ח �ד נממ1ן מ1רש 1600 מהו1ן למיה מ
'10מדי (01-14644 (15175)

מורש רמכירה ברה ספחן חל-אמב

מסחר• + משרדם 01-100147 למשה
(189971 

רסכיוה 11 דוום בוס-ציעה בקובה

כמש ראש? 01-947171 199171 י

בהרצרה-ניחוח 700 נדר לזדדה. 00*

ל-? ?חי|~1ח ?052-55249 (49*70)

�ר ל-? קוסו"ם פיוח• מחלה 470 ס
ופרסי! 01-776619 9111??]

לסכיוה ס1רש בוםח-השוון הסער-

מח. אחור דרוח '1קרחי 01-127040
(21164) 

�ה< 1 < חום הסעפילס ע- בכפה-נעמו

ודאו 00000[ חלל 5541152-נ0
(?1468) 

מחלה ל-2 קוםו'ם עש 242• חלקה

(191611 01-714114 154

בחדלהו ו בקויון חלקתו של 500 נדל.

01-241502 � �חוח וכממ לדחח 

(24545) 

-חקוה מולש במיקומ מצו"ן בשעלי
מייל' 5622080-נ0 לשוק? (24521)

בפתח-חקוה מורש בעין ולמ לקומל

? חוכל1ח 01-9114490 לא בשבח
(257101 

לקכללס. לבלה מ"ליח. באחחימ או
01-5791166 

?
�סן-חן במזומן ס 

 (4<נ25)

באבן •רווה מווש 472 מאושו לב-

לה 051-699440 לא כשבח 251111)

�ר באנור החע- לםבהה מורש 540 מ

�ו 01-611961 267601) או שה כפו

וה ם1רש כחה-צוק םו לסכ

01-5469817 74נ5411-נ0 77551?)

ה �ח מווש כקוםבוצ בועעהו 11 באוה
�שראהאוד 052-901901 � או ביצוע 

(6560) 

בשימן-ק מ1וש במקומ מעווה! ו ר
דות 65-4נ01-5402 (27111) ?-{ 'ח

�רהוו מי� בכפר-שמרק1 !1\ דוומ ח

קומ מעולה! ו 057-552692

('10101 052-570261

בהולסווחו בקדמה השלעל. 2 מ!ל

שים למה ? וזזקלא1ח 051-690241
(11408) 

?שין םקוקעין תכוון חוכניות סיפור

בדשועחמה 01-725746 1151151

ם1וש ?96 ס�ר וםוה1ף 11 הוצרה

01 01-151579 0!*א1100 11717?

(15616) 

מ1וש באשקמן בבווע ב רםהיו•
03 747157 החומה 000(א חלו 

(154711 

�ל בוחלח-יצחק חל-אביבוו 70• מ

ה ממחוחו ו 1ציה לבו בקומב
(?1844) 052-576459

ב1 רצריה ס חוחו ו 11500 11750 1000

057-550064 0ילוח מוד1חו 1 מידו 1

(?6647) 

�למ כשםח• קלקע לבלה במזו- מעוו
ומח-נן 1בע- ארב. מן. רחשרמ חו
-בהק. ההצרה. רעעה. ומת- ז"מ מי
השרון החך הימור בן-נורון 16. הוצ-

לה 051-541579 052-542147 (17490)

בחל אביב בק1מביוציה מ1וש ר-0?

�אעל1-מכ0ון� 01-119745 •חילות 

(11161) 

כלחומח מולש לקוםו ע�• המכון

19100) 08 46811? � �רוו 7000

� דרוש לקויה נ-ו דו- ר�אקיר-ממס

וס נאוור חעשיה נאווה המונו

(?5880 ^̂ ^ ̂^1ד 56?60"

80̂ 11
4000

�פס � סוו רוח םהשכרה! 0וווק ?ש

11966 י 0!ב*ר1 נ *סס' 6*19 * סם שן
7)19 + 01 ?•1119 305($4 ג 0$
1*711) 05? 5578)5

פרסום אוץ
קוגל31 ש1י

885-885

�חר 6 סמר. דלת צד מזפים. סמלח ק
סשלל 052-914004 (1>26?)

ממה איםוול מת סעדם םושרם םל-
פ1ן 415010*0 כעלב 7071ע)

למכירה

נ"דם םםיס
ממלות

ומחסני קירור
"חנן

חיפה: 04-740656
04-729874-5-6
אשחר: 08-534754
08-522046
(4נוזו>

למרלה ממלה חחעה 20 רול 5400
(24 ש�ה 01-610961 154(01-81 (159

�ו� 15x7 6000. וחוו להשכ- מבנה ו
רה בדה1מח 660425י04 (19611)

בתים ניידים
מאנגליה

סלר חדד עהר נןזהגת מחוו̂ו םפםז
̂ מ^ע 1[.ם1ד. שפמע 11חתג ו£1%

^
ןמלחסמ ם9ת חז8 סםמ םימ̂ז
ננדע̂? םקחזח ושחודם, נדם סדןןף̂ז

9*) '0 1x1 כזב תזק סת! סקו מזסתיזז
ט 7210 חלד במד 01* מד מרס וזסזע

1? שםימז םו0 50סא-ט
(21021)

7שואמק^"
מכולות

למכירה/השכרה
. מחסניס. משוויס

שאי חשלנם נוחים,* חדו' קירור* מנווימ ניידים
פפרם רפ• דרשוח הוק1ח

אחור התעשיה הצפוד אשרת�

08-561074-5
127717, 

****. ,.קני

ונגייס "
להשכרה בבלש ראש? בפרמ האר!

01-605129 ובלית 03-644065 (4710?)

בדחעוף בלן ? רירמ מונלמ + חופ-
ש• ? ממחר 01-5791417 רמום•

(74197) 

בהרצרה-הצעירה. 50? נדר מ"ח קו-

8( 'אסרס� 01-5407986 (4474?)

בההצרה חצי ועם רו-סשפחת' +
�הואםן• התריס בקוםביוציה 

(14591) 01-5700)15

ותי. ככפר-הוררם רםכיור. ם1רש פ

1159 ם�ר ס-ק1ס םצרן 7ע714^04

(21507) 

למכירה!!!
�א � המסגר ח ברח

384 מיר פרם•
$400.000

סלפ1ן
01-5741777

(11479)

בוסת השרון/הרצרה פיחוח. לקנ ה/

קוםביוציה/השקעה 1(5101 ?05.

(149641 01-444142 .052-570112

באוול הוילות בואשזן-רציון. 211 ס�ו

01-551)725 � �חרושם"ן פיות• 

(15274) 

רחש מורש בראשרצ ודדמשפתת'.

(157791 08-411716 01-99794?

םורשימו מוושימו מנושימו בול-

חקוה. במעוסע. ביהוד אעלו-סבםון
מרו-ן (15924) 0]-]4)11]

בלעעה 420 נדל ? הוכחת לבלה מ-
ח כמקומ משלה 100>.1?1 חלל ר

�אמרקן-לו' 5154( 057 111571]

�ו בהוצרה הצעילה מווש 770 מ

. אפשמח למ"ח שמשה פלמי

�צ 02-514919 (1101?) �מ מאחה קוסו

מבא לח •לושרמ 2 למכיוה ככפו

•חידות ו-2 קוסליס אפשווח לקום

�בו- ניוציה לםרפן !ארה

21219949017). או לכתוב לת ר

�א לסם ל/711 4611??) 0050? ח

�ה ס"- בחדוה םווש כאיווו לחח למ

רח סופ1ן 04116451 בעלב 227751)

בלאשר�צ חום בחעש-ה החלש
ם 01-9441129 מי ס ו  01-991491

(11*991 

�ל לד ברמח-השחן המעררח 600 ס

כה בסיק1ס מעולה 5402145/6-נ0
(251521 

�ח שמח מח בוחמ חר-ארב בשכ

א-מ להעמלח ממל1ח 442650י01

(215091 

בקדימה כ- 4 חומ רחילח מוורמ

אחת ננ4455י052 052-445476(6?716)

כםלכו שעלי חקור. נ? חום. מאמ
�היוון� הםומ� ומיה נ6ו765-נ0 

(?7015) 

. 600 םיו ווח"ם כומח-סוויעים

(119491 01-807456

כושפון למכיהה חום. קו1ב לים.

מלווצל 4664*052-5 057-47614

(254411 

בכפו מבא מווש 175 מ�ו + בית

. 115000 חלו כמק1מ ?פה ביותל
(17214) 052^95)6)1

במבדה חוקי מוושימ ומרוה כה1-
דםוות ע- קלאב-הוסר 051-951060

(2410*1 

בחוף חדרה רמש חצ• רעם סאב!
�מך �ס הח �םפוצ• ה !רצפלף רעם1חח 
�מ בחשלומימ 11000 חלל + מע

�ל 7750ננ-06י1לס 02*052-24 א
(245441 

לחברה נדרש
שטח

1-2 דונם
לקנייה

באוור? החעש"ה חומן לאשל�צ

0! 5011464
110110)

נועוור במק1מ מומי ?שקם מורש
�ח� 052-22151 (2(64) לווו ו -ן-חח

(7x1 •כהרצרה-פיחוח! ו פולש פוס
01-145014-7 45 למהעחירח000

 <?7נ7ו

מ1רש 150 למיד. מלל נלחש. במרמ
1|-ינ1ה 015010716 10711?)

כחל-ר.שומו ברחוב מ1דמ נארש לנ-
ו-ל. מ-רח 01ננ74 נ0 (11197)

7 חומ בשלמות קרקע כמכילה 1/י
למעשיו. בראשון-רציון רד חומן חו-
-וויפ�. ופי בחומן. וי 'וכמי
(11116) 01-611194.5

למכירה 170 דוומ פרדמ בחוקו מיי-
עד ותעשיר. בשמח שיפוץ של חוחן
� ופי במומן. -רוימ �וכמי חוזך 
(11)141 01-411194,1

�נ באלוב• 14. להשכרה 5 חודם. ק

חל-ארב 01-457120 154141)

�א. םשרדם םפוארים. להשכרה בת

סול0 ש1לם 01-411415 01-414251
(11417) 

�ר בםרכו עסקים. סשרו םפנאו 110 ם
4 ק11ים 01-251595 (11510) ?

להשכרה 100 םםר. צםול לחחוה
םרכדח החדשה. אפשחח למשרדים
(11110) 01 א| תצ11ה 171470

להשכרה במומ רמת-1ן משרד משו-

�ד + פלפ1ן 01-717177 פץ וססת
(15100) 

�ר ? להשכרה מאח1ר המרמה 24 מ
0לפ1| 1101] 16נ4נ7-(0 (15106)

והשכול. 1-2 חווימ + פלפווימ

חל-ארב פלץ 01-177725 151771)

להשכרה משרד בתו. קרויצ' + םל-
פ1|. 12(01-724 01-724194. 1600-
00*1 לרנם? 201711)

בשכיח 2 חדרם ? מלפון קיק מםו-
�בוזו� 01-221224-6 ה1ף רד מכד 

120145) 

�ר! ם!פ1ן!¥ו ? שנזזדס ? פרפו- ס

ים. 425 חלד 01-424519 01-459010
 791נ20)

בשלח רו ובבח צמן 240 סיר םחו-

לק. ק�ב + 150 נדר אווס ק�ק + ?
קווי סרפון + מ 111 01-5057011
(20197) 01-154915

כהשכרה/מרדה בבורסה בלםח-נן
ממה משררמ עצמאי כ-750-250 מיד
> חל(ח 052-576459 (0442?)

( מפוא- בו באוול ביהמ�ש בחל-אבי

052-576659 � רמו ו 100-100 מ�|
(11571) 

להשכרה באלוב• 1 חרר• משול
01-777065 לח 24(052-557 (11927)

�ו להשכרה/למכיהה משוו 15 מ

מ�אש1|<צמ] 01-997670 (4816?)

� �ו1 ממזי מחפעהת משרדללל ברש1ה

עצומ שר משההיפ 01-717649

175005) 

להשכרה בחל-אביב
בנין משרדים מפואר

�ר 3 קומנת 600 מ
אפשרות לחלוקה פנימית
4 םקוו אור םערח. מלפווימ וחו"ר.

ם-ר םלפון 191 ו1<-01

(??7111

תעעויה מבנ"
 <0ננ
בראשרצ החלש! 4001 ? כח ? סל-

פודם + אופציה לבדה כקוםר1ציה
ו745י?01 8041::]

רהשלדה אורם 775 ס�ו ק1םח קוקע

באוור החעש"ה חומן 01-5014484

(???501 01-6064:4

לתעשייה זאתסנה* ממה מתאים
באחר התעשייה

רמת-הח"ל. תל-אביב
*11 ם�ו ק1םח קוקע. בשכיחח

חח�עוח פדפ1ן 01-494959

(?47421

ממה להשכרה סמה-חשעיה *12

�ק 01-5449191 (24414) !לל? ק

�ק. �ר. ק להשכרה א1לם1ח 1100 ם

נוחלו. דחם 5449191-נ0 1*1441)

להשכרה למה 500 + כח ? םרפק

? ו1צ1� 174 '04-41 [41142*0
(244141 

בבת-ים
אזור חעשיה םרכז'

מבנה 1000 סיר
המלל עור 10000 ס�ר ולרוח.

םוחפים סשרדם 5 קוו• סופון. חצו
חו"ח עוק נוח םחיו םיוחו ושובו

וציו' 1(01-55144

(2*477 )

ברעעה והשכרה באזה�ח ק�ק. לוו

רה/ם1סך בעבודה 057-15415
[707221 

להשכרה בביח םרמים החרש ביפו
אורם 164 נדד םלפ1ן + וישר. לרכב

052-555114 בערל :057-54156
(114701 

�כ ? �ו ק בבה 'מ להשכרה 100 ם

מלפון כח ומערח נ440נ50-נ0
1154441 

כאווו החעשיה גחלה ווומ רהשכ

וה'רמררה 1100 1דו ממה פפ1או

?744*057-5 |660י?1

�ח אדר. רחן להשכרה 170 מר בקו

כולל ולרה ? חצר כח פלפון

(?1670) 01 ?74779

מבעח הוצל להשכרה אירמוח מד

�קןראר �מ  רמ שוומ + כח * פרפת

171)17) 0] 792616 01 ?6194]

בכפו מבא באוור החעשיה מכלמ

מ להשנרד. 0(9551 ?05 ושפח

769נ0521 5951??]

�ו בק1םת קוקע עו 600 חלו רם
�הנול. (05-540570 000? ם באבן-

(756101 

� רד צוםת חווון כםכיוה/ �בפווםה
רהשכרו. שס1דם בבדה !לכלסה ס-

רח רחעשיר. סראכד. םחסום 1םשו

רמ 74670? 01 01-817161 776791)

�ן חדש וסי1חד בבן-עסד להשכרה מ
?7 נ קומוח + מלחף 9001 מיון

1:6791) 0)101107-) 01 ?99007

רהשכרה רד בלופנדלד 40-700 מיל

(?1970) 01 אולמות רתעשר. 175111

נרמת הת"ל. רהשנלה. 1.100 מיל
�איוסו •שראר ק�ק ? פרקה ומעמה 

1^110)1 01-5101010

�ח והעשיר, ק�ק כנת •פ נר כשב
(1דל 97564? 03 ?4406? (0 (|(7??|

�600 מיו בל מב להשכרה 7 מבדמ ב

1ה במוולה פחח חק1ה 917149 01

(91868 (0 כעוכ 055-685579(76701)

להשכרה באת אור-יהודה
�ר 1000-500 ם

סבנה עצמאי
לאחסוה ולחעש"ה

רש�ף ומדמ

? 1**1111
(10797)

והשכרה ברפת ון בלח דכ פרידמן
ושמח פרימן לשעבר. ממה וו קומה
כ - 540 נדו בכר קומה מחא-מ רא

חמוה!ומשורפ בחרק! חק1פח ו.ש

מרוח נ שופ וא לפווח רדרה בחב

וח •אלוס� סלפ1ן 5415711 נ0
ו.ש(|(ח 500-400( (19197

�ח ח1חן 115 ק�ק להשכרה באוה
4י222?-01 01-721222 47922(01-5

19715) 

�ק 1מה � םורעו! בנאמן 100 ק �בלר

!114191 0: והקלה מר1.ן 171021

לבנה להשכרה רד הםחלף 500

700 ו מח 10(052-555 5511(11

�ה �ון ? !לו רהעמרה 40 נדר רד ריק1
[0170141 74(7511 [0 (5|((1ו

ומק• מ• כדק ו0 בום להשכרה מ
�מ אנ�קםחדקה ממחר חעש-ר. שוד

מומן 4 כוח • םלפולמ 150616 01
1747001 01 701919 01 )57)17

�א �ה קלה 150 מ�ר ק אולמ לתעש

01 7 )1119 אווו החעש"ה וחדל, 

174474) 01-5710114

מלוה/השכוה בואשרצ רו 1ר י

נ^משדרמ 01-5057911 (4*171 חעש

כהוומווח ומלרד. משוד + רנעיח
כצפון ת�א $440440-!0. 01-145022

(25*901 

רהשנדה. 2 חדר םשח� ופודמ בד-
ח1ב האובעה [174(01-56 (26114)

בש1קק בשלח. 4 חדרם. 2 םופעים.
(24244) 01-56x1364 ם"רח סה מ

01-561107 נשמח. 4 חדרם םחםוי 1
לארח עד 00 14 1(7(26)

( חדרם + ו �ח אחום•  נםשרד ח
אפשחת לשיחתי סולחת וםהשב.

(24)*8) 0)-5102215

של חדרמ בבית אל-על + שםיחים
ופלפולמ •אלל ובממד. •01-29990

(24454) 

להשכרה משרדימ ממוווימ בדרך

פתת-חק1ה. אולמזח ברמת החייל.
(24547) 01-145)15 0)222949

להשכיר כממרק מעבדה/משח� 40

�ר (01-44997 01-5461011 264511) מ

רמררה/השברה. 2 מפוארמ + פל-
פ1למ ע- רדעוף 01-745064 (21511)

נחל-אלב למשלד/לאולם/לסחסן.
01 �ק 90. םלפון + שחיוו ?14801 ק
ובש�ב 057-20649 (71701)

36 שלוח לקבלת -36 -38 םולעמן 
םח�שח במרפק רחח סערל. בבל-

�"ורסו ו סיס• אשהא? מה. 'שראכדפ ח

ם1דעפ1ן 24 שעות ביססה

(2*4911 0136-34-38

ם"רו ו והשכרה ברחוב ב(-אבי1חר
400-100 ם�ר סשררם. מיסה ס--

01-451417 01-229197 I רחו
(20241) 01-14067)

להשכרה 40 הקרר סרחף סרפ1ן.

מיסה בחצר 075*01-646 (127076

בררובלוס בשב�ח. ו שקס. כו-סה
ופדדח > מלפווים 51595?-(0ו7(75?ו

להשכרה 2 ק�ק בתל-אלב וחלת
מיםין 75 + מלמלם וסזע 9*01-6125

(?79911 01 :15363

להשכרה כראשרצ בםרלו 170 ם^.

סשדדים 6-7?96516-נ0 (1:6141

בשלח/סלדה 50-5000 ם�ר בםרמ

0) �אדר ובסיס� 799906 ובצפ1ן 
(1)650) 

בשכח' 60 סר + נ סרפן! ם בסרכ1ח

.0) 14176 �ס כאבן ובידול 1 השק
4?4496י(0 (>049?)

חול על הוו + שילוחים ? טלפון.
�ח !פול הים לווו• הסיוהו בשכ
77נ5406-נ0 לסשלו/ספוהי1 
(20525) 03-447501

�ם םסע�רם למיסה ם"רח. כ- םשרל
�ל בבן-אלוחל 01-5419779 מו! ם

(22906) 

בבית לבול בחל-אלב וסלוה/לה-

שכלה לבל סמלה נ91ו*5-*0
(2)24)1 

�ל בשלח ככל בלחוב פיוקס 0• ם
ממרד. 4826(2 (0 11(246)

�ל. מוולמ ( בשמח למורדור 0נ מ
סלפולמ 01-5741617 (21289)

�ר ? סרפווימ כהשכרה משרד 27 ם

בדחמ ת�א 14055*-01 (72874'

� כדמת+ן בלארקו ולה רמשרד/קר
? סלפולמ ? מען 01-5441117 ו לקה! 
(15851 

00? / 100 ם�ו בםוכ! חל-אלב •
ןחוה 01-717649 77011) ושון

�ק 450 בר.ירק1ן 1 *?61 אישור ק
01 וסור•!) 776111 � �בובו-ובס-ם

להשכרה 1 פרמר באבן נבחר
השופמימ מחאימ ומשרד 9?75ו7-[0

099(|1(-(0 1מ1וב 01-140551 (11010

בהרצרה במרמ משרדמ פפ1ארמ
חמקה לפי דרישה 81469 057

(?00471 057-11074

ברמה השדון למשלל/עסק קד. ק�ק

+ סלפון לארובה 1?4765י!0 (110501

�ר םשררם ק�א + סרפולם 10? ם
-בוק ר בני מ ו ש ו וםחסן 

(?0744) 01 5714755/6/7

ולעל סקצוע ח1פש• חלו בםשוו
03 5 4 ! ו ; 4 ; �א  אלליכל בצפון ח

(?11411 01541?844

להשכרה חווח/מחמן/משרו. במב?

שימ חעח משוו בערה ומווחן

(?116?) 01 ?]757<

והשכוה מקומ במשוו חיעך 150

7111 כצפ1| 1לא 9?54455-[0|[7164)

יםרהשכרד. םשרד ססו !נעח במרמ

דר סלמון ? שמית 01-774770
(?109?| 

במומ אתל קומה שרמה 600 מר .

מלפולמ 01461? 01 141ננ?ו

לון להשכרה משורמ בביארק א-
�ד (01-44190 חקסומ מ בבדן

(?14?9) 

�תוח כהשכרה 0? ם�ר • הרצרר. פ

זוג אויר א1וכו מבסון מרפ1ן + ם 

נ55444-?05 7-554744(0 714971'

רהשכור. ררח 4 רםשרד ברחוב 1ור

ונרו כחל אביב 01611565 !4801?

X! מ פארסר בדפור. רמשרדיס ווס

ווד-ם. חםישה םרפודמ 16*01-411

I711751 

נ חדר משרד 'פימ ? פרפווים רדי
1ב1�1מ 40 69(01-655 704791)

מם1סק• 1 חרר• ננו? נרק או1ר ו

סשרד רהשנרה רזסן סס1של
174)471 0) 5709))7

�ו ס! בלווסק? - וננוו. 00-150( ם

פו ספנארם סרפוום . חוו. כשפע

01 (0 1נעונ 7(17(4 4)7774

?6011) 0)411))9

להשכרה בםרכו 1ס צווה רםשוו

םוב רקרויקד. 06-401866 נערב
'149171 

כחל אלב כשד חסש-וו להשכרה
דרה/םשרד 5 קיא :1(01454

17)7671 

� 4 בתר ח�ח פתפש לקוות לםשח

אלימוסח || 01-5675757/1 551(171

בכפו סבא והשבור. 70 ס�ר •

1755)7)05? 705)) � �הצ1סח םרפשח 

�ו פו לםכירה! באבן(לחו (?( ם

�א1פיר ?01546690 סל ? מיסות 
(756111 

בככו-1מיו 750 מ�ו . 4 קוו סרפון
'7)644) 0) 479010

�ו והשכרה בומח החייל כ-40( מ
משרדימ מחווקימ 67894? 01

.75*441 01 264)46

להשכרה רחק1פר. קצרה עו ש1ר 1
. ר ו ח חוו פשוו פלפ1ן 

(?64191 0)^417911/2/1

בשמה/ומכרה משרד קמן קרקע
מ"ר באדמ הכהן 744(01-45 (17160

רהשנוה בניארק מחהמ 1000
�ר 5 םרפווים חדה 5407155 נ0 פ

71154; נ0 בערב 01-5744906 ל1מ

1150811 

והשכרה 7 חדר משרד ? ריהומ 4

אואדס 4990נ7 נ0 מדפתםבמץ
?77997) 

�1ן בביא- בשמח םשרד 1ח11ח) בד10ו

178)851 01 !בפמאו.774750 רק ו

�ד �ם דעו 4 ספוארם כלבתסין םחא
�נע לסנחים םנדרר. 0-דח לםוהח

1147071 0*-6146?1 01-710?77

ודישנרה נמרמ רשוה דדח םשרד
!חית 052-14211 •052-2195 1118451

במובז ח�א וו חררמ 111-0 מערת

!נדפו. ופוות ? 7 קוו פרפין

1154941 01-541454•

ס 4 מ-ד-ת בבן 'ה1וה אחוות שסיח
ומרפון ק�ו למווומ.ומשרו

'21410) 0) ;4111?

רהשנרה נפתח תקוה 1"ו בפשרו

01 ו שירות• משדד ?91404
1116471 01-9144541

�ר רד רהשנרר. ק1םח םשררם 175 מ

לח קלקא חלוקה לפי הצרלמ
?15091) 01 ?57471 0] )10)4!

�ה �מאר מי-בוק ורה 1 . חו באמ
? ש; קווימ (00ו579-(0 (191(1)

1 חדרמ וחרמ כרח1ב פרץ 14.

(?1151) 01-177010 0)-4|7141

�ע. במרמ ח�א + םלפ1- דרת 1/י2. ע
וים 051-512962 01-457194 (21511)

5 נדד. וחלם לח- 5 2 משררם - 45.

מר במ1רעץ מג מ"דו •01-479011.
(21541) 05-701705

! ק�ק נאנן-וללול-וימפינמק' '/!
01-451 אחהיצ למשרד + םופ1ן 21 !

(115911 

המלך חוו 11 מאלמולח נ. ק�נ. 4
חלרם + סלפון. נשלח. לנל סמרה
(21614) 01-9)21165

�ר םשלל ? �םת-נן. רהשנלה 2 חז מ
סלפעימ + םועים 898?74-(10(2164)

נשמח לה1דד. הלו 44 2 חורם ? נ

חדרמ + 0רפון 01381431 (21645)

למררה פפ1ארמ במרל. חל-אלנ 90

נדר. 117.000 חוו 052-574459
(22114) 

להשנרה במרב! חל-אלב. משררמ
םפוארם נםיקום םעולל. ס-250 -

01-5447619-70 01-4714]] � 500? [ח
(??140) 

-נלחל ? �ם נאנן �ן םשוד חדו נמ

מעמה 290 חלו [06ו01-26 (122699

בשמח מ1רד1ן רושף. 21/1 מחוחים.
�ם 01-211614 משדד אפשר + ם11ר

(19107) 

בשיוקין/אתל 2/1 חדרמ וחרמ. קו-
מה א חדו קמן נחצו. רמשררמ/

מ 707נ42-נ0 למחמעו1400 עסק
(22122) 

ס רסמדה דוח םשוד אפש- בבת-

חת ושלוות םחדש 10((1ל-01
(11X911 

�ש + הסבור. וםלוה םשרו הוהח
1הרקוח1ח 057-957241 אחר 2000

(22194) 

להשנדה נחיא נבלו םשרדים. 2 +
רה1ס 197544 [3 01-675454 (22441)

�ד. �ה - פרשסן. םשרד 10 ם בבן-יהת
א + סלפולם. 50נ 604???-נ0 ק

(22790) 03 :149)11

�ח כבו? ברק ברח הרב קוק. בשכ
חדל לחן לחחקר, ? עחיוח * סלפון
(76)66) 01-778015

להשכרה משרד פפ1אר 171 ס�ר.
בשמוח מוומיפץר 01-5410175

111114) 

�ה. מלל ישר- להשכלה בוהמל מאו
�קוין• אל. שלומ-ערבמ פיומקר 
נ0 מלדן (1נ109) 4-5-נ-?9ו?4?

בחומן חרר וחצי במרמ סוקלוב למ-
� 0ל0ון 01-454411 נודים או םשח

(?4072) 01-556064)

�ר מדר להשכרה סשרד/חעח 10 ם
ולרה 1וררא11 הרצרה !68(052-58
ובערב 051-561718 251711)

להשכרה !''1 חרדמ במין לח אל-

01 לעווש 1169511 ער מל 7511590

בשמח םשרד א1רם + םחסן ססלכ

כדור. מחאימ רעסק ורסשרד ולכל

 רש ון !מרפולמ
מועדון ומסדר, *

(15171 0!-?)744?

בשמח ? בח�א אלול - למופין
0לפ1לם 110) 01-471058 190441

�ר ברשי1ן. להשכרה מיתקין 60 ם
למקצוע ח1פשי 01-416601 188511)

כשמח סשרד םאושו 1 חדרם ?
מרפון מערמה המרך 01-441411

(10111) 

להשכרה לצהק-שרה 0;4 נדד • ?
�מ. 4? חד1ח. חמ- קונאח - ומ בחלק

קה רפ? דרשה 8!ז68נ-נ0 בערב
(?46641 

ברח' גאולה
משרדים

חניה + םוגגים
+ מעליח וטלפונים

לפוות דפר 17014*-01

לא בשבת

(107951

�ל + חלה ? 0ל- כצפון ליויצמן ?7 מ
פ1למ 704(?נ-נ0 5469401-(0(5?0!1)

כפחח-הקול. במלכו 60 מיל ומחול
קם) + םלפווים 704ו?(-נ0

(110)1) 0)5469401

למכילה באלחזלוב ק�ק !21. םס1ד

לח רשיון ומיש 747977 (0 164941

�ק משופץ כשל �ל ק �ל • (1 מ (? מ
�א 81918; 01 4?(948-(0 קין ת

(4514) 

להשכלה כסלמ לםח-1ןו בסקופ מצ1
?ן! משרד 14 ס�ר ? םלפ1ן

16540) 0)5464970

�ר במרמ חר א• בשמח מ ין 00? ם
לכ ? חורוח 44651>01 176711

�א 7 חדרים מחיר כהשכרה עי� עח

0לד [4167? 01 186011

�לו 1 מסוררמ ק�ק. בשלחח-חמש

05 ?14125 05-5449544 � �צמלח  450
16814) 

להשכור. משוו בפהמ פחח-חקוה
�ו *10966^01 (9121) ק^ 15 מ

רהשכרה העת ?נדכ-ה רמשרל/לקר-
דקה. לסמן כפר 1דפ פחח חקור.

(915*1 01 5468548

מאוח אפקה 40 ס�ו ללל םםרה ?
� ב דש?!! 400 *וסח אבי

110786) 0) 5416424 5

�ח המקסמיל 7 ? םפב- להשכרה בב
[11551 חIX |1? חלד 01-5107715 1

בבן-�ר,1דר,. חדר פרמר למשרד/עמק
. מלפון מייד?! 1 01-440117 156011'

- �ר משררמ רד וחי רמב-רה 1900 מ
�וכמ? ל א"רון מימה מ"דיח תווך 

(167051 01-611194 וחמי 5

נבינר המושמת כהשכרה ? חררמ

01 . פלפ1ן ? מוון ?91747
(?410]) 01540471)

דירה 4 . 7 למשררימ נרשיע בן-

(?4887) 01 ?הודה - פרישמן 717640

משרד-מ במרכו להשכרה ו/או מכ?

לה 5(6174-(0 051(8?]

�ח 150 מיו משורמ ברחוב• כשכ

החשםעאים נחר אביב 015611110

(190711 

�ר . 7 סרפו .מכירה 10! ם כהשכרה

�ר . ? סלפעמ 141415 !0 לס 50 מ

עני 190251)

�א !במונה• םו1ו ו כרשכוו. בצפון ח
70 0�1 . וש-1|"14;?01-546<|905ו)

�מ באחתה רעעה + רהשכהה משרד

םורש צם1ו סשוד וחוות כסוקומב

ם בסוכו הע סםוקם �כ הרצרה הו

רם םסודרס . םרפמם 4534; 051
(19090) 

רהשנרה במו מ ח�א 60 מ�ר ק�ק 10
� �-ר �ר קיא אפשר1ח בופרד מ מ

170)07) 0) 472164^

�ר !פרפו פ-1ח הלכו (( מ מוו1וף
-מ בשכירות 001(74 (0 (76(25)

והשבור בסיוקין"מוור 0<ו 1 רשע
. חוו. • מלפון 491162^(0 ונ2549.

אלב'? בלח •רן והשלדה קו לתל
מ �ד חדו. !פלפוו מת חשודמ 444מ

291775 נ0ררא1בן 251611)

בשמח משור 7 חדרמ * ה1ר באח-

ל ב0וב 01-454161 ( 77115]

מח הלמו. ומכרה כהווסווח בסב

חדר רמשוד ? שמתימ נחוץ

1748571 0] 5671546

אר1נ והדואר! חדר משרד 160 חש

ם'קוונן 2 חורמ 100 םווא

176759) 057-547448 01-1417141

רהשכוה באבן !ביחד! 450-1 110

�םולסין� 5461545-נ0 �ל 1100  ח

(?5995) 

12* > לשעות סשלל במרמ למלרה

) חויה 1:410; (0 (75747)

באבן(לר(ר 2 240 נדר רק/מרוהמ

מ"ד 46נ459ינ0 1:56:41

למרדה 850 נדד א1למ רחשווד. 0-1•

�ה בהוז1רה-לת1ח נדד ק�ק להשמ
-חזד רפ? כחרמן 01-411194/5 •וכפי

(11544) 

וחש לרכישה

מבנה בודד
באזור חל-אביב

רמת�נן
�ר עמ לשה 1וחל. לרכב 4000 מ

וחרות סו 01-5417117 ערב

01-4:61:6

(25417)

א1לם חעש"ח• 120 מיל + נלחר. ?
כוח + פלפון. לבל ספרה

'25700) 01-5111116

מבעת-הרצל ת�א. להשכרה 110 ?
!לרה 210 ח1וי1ת. נח מלפווים.

7 5590641 נ0 1מ11�נ 01-497597
(?4091) 

סבנה 1000 נד ? 500 נירנת ננן עמד.
!סלסה 50) 01-406111 [6717?)

להשכרה 400 נדל + מומן + מת.
ק�ו. אווו התעשייה הישן ותדר.

(775011 03-6:10114 03 :313:9

בשמח בקרת ארה סמר. 100 ם�ו

+ חצר 01-451119 01-450270
(19411) 

להשכרה בהתירה ניתנח מבנה חמ-

שיר. ומשררימ כודלימ שונימ

(11050) 052-510149 052-571 ]91

להשכרה םפום? בחעעוה חדש רא-
שרצ. םמה מדד 00נ נדד על 2 ח-

ום. סחולק לםשרליס + אולם
(11976) 08-591011.01-9611664

�ר. ממה מחמי. בסוודר. םפורק 60 ם
מלל וו אסבסמ ? חמווח ורלחעב

(229761 057-449696

בחומן להשכרה למען ולכל סמרה

ו<דל 0 •01-71701 01-808794 בכל 

מעל (1711?)

1דד. ק�ב + בראשמצ להשכרה 110

כה 01לפ1| (01-99556 (1650?)

להשכרה מ�אשרצ ממה חעשיה ?
םלפ1| + לח 641*99-(0. 9644411-(0

110120> 
1 

בשמח ממה בבח-ימ 400 נדר תל

ם0רה 114699 01 (5511?)

והשכדה/לםררה בבת •ם. סמר, תע

שיה ק�ק. 750 נדו� ושה לובב חופ
� �תיווך לוי ש• אפשרוח לםוסך 

(?5591) 01-51)677

�ר + חצר 400 להשכרה להוד 100 ם

ם�ל + כח ? םלפון 974(01-11

1754*9) 

כהשכרה סבוה תעש-ח• בא ח בו•

ברק 500 סיר 01-414641 744001)

בקרת אדה להשכרה בק1סת קרקוב
ער כלש דמ1ו1סק? 1000 ם�ר תק-

רת נםון בעבה 4 ם 7000 חרר
(1419?9-(0 ומע�נ -052-544160

(14411) 

ברנענה באיער ההשעיה א1לם רהעונ
(152-)5149 0! 5490*41 �1� XI. 100 ם

(28)57) 

בשמח םמיס כ-2500 ס�ר לאחסנה/

רתעשיה בקרח-ארה ובכפר-סבא

(91241 0-4)0270

�ו �ק א-חן 1700 ס להשכרה באוור קו

+ חצר 18819? (0 717615 01 לפל

2ל'| 41*4*7)

להשכרה באוור הססור וחיל א• לון
�ר 17615? [0 110 > 10( ם

9(01-7186. לפלק1לץ 41*1714

סבל תעשיה עפ- דרשת הלקות ככל
נודכ באוור התעשיה עקלון

נ546747-נ0 ?546756 07 (77767)

�ר קוסה אחת בחולון בשמח 00נ מ
+ 500. חצל סעלה ! אמפלמ עבו?

01 לה 01-5591617 לח 640460
(?64611 01-<0)0?7

�ר. להשכרה בחעשיה בחולון 00( מ
קיא ?01-74698 57?01-5547 (9176)

והשבור. בח1חן 5(1 ? חצר. רוחב
7? ומומן 1((000-(0 1(141?)

רהשכהה מק1מ + חצו בקרח-ארה
01 רו הו0ווו 1?405?01-9 (((!;;9

(910*1 

בכפו מבא והשבור. ממה 1000

�ר ? רחנר.. לכר םםוד. פ
(11750) 057-956454

�ר מערח -אלוחר 70? מ א1ומ ננן
(15110) 01 ממחויח חויה 6574150

�ר רמררה/השנרה נראשמצ 000 ? מ

�דיחח 1 קומוח • מח ? פרפולמ 
� נ99997-(0 41(01-944 194711) היור

כהשכרה כאוור החעשיה חוחן רח

�א מלל משררמ המחא 0נ4 נדד. ק
םלפ!ן אולמ כח םווף חשמר

05494*-נ0 מנדב 479171-(0 (0155?)

בשלח רז� הקחן. כמומך/םחמן 00?
מ�1� 96715? 01 '15171)

בצומח נהה פית
שטחים להשכרה

לחעשיה לחצונה ואחסון
03-9240014-5-6

� בקומת מרתף קרקע �כמרמ ח-מ
וער1ו1ח םערח משא ווומעימ נח

חופש-ח 1םק1.�ה ה !פלפולם חו
175???)

8נני0 נ"ךן

טחמית
מפעל לייצור

םיבנים םרום"ם
* מחסוים לבתים

פרטיים * משרדימ *
עמודי גדר * גדרות

מבטון לחברת החשמל

במה אוה�ח באל

08-582448 ,08-582006
מען: 08-581572

1704)91

בלעדי!
חב' מ"דנברנ בעימ

�ם בעד תקן אסרקא' םם
ענודסמש

�ם בתה לך אח �דנברו בע חברת ? ם
כל סוני הסמים כםחיר החחלח• של

�מ 1110 רם�ר חדש - שח רעפ

08-594319 592035�*) פק0 08-592035

בלעדי
םת�צית 0םוחח תרםיזת. אלזםגיום.

פדווד אםרקא'
ר הומה מי נודה לצ1ע סייד וסה

(1)14•)

להשכרה תעת במרמ רעו1ה ואחו-
1ה). 15 מ�ר 057-21529 (0179?)

בלארק למת-נן להשכרה 50 מ�ר +

1לרל. 01-242604. 01-5414414
(11546) 

�ה חווח 40 נפרמ נפר מנא. להשמ
1ל1� + מלפ1| 052-451729 (21595)

(קרת). להשנרה + פל- נקרת-אווו
�ר+1רדה 01-717725 �40ם פון. נ

(2175?) 

להשמ�ה: נםלן� וזרו' 70 ושד ולרה
. סחסן/ 16 � לנר סמרה. חדר רםשח
משח� קסן עם סלפ1לס *052-55219

אחל 2000 15!212-{0 (21160)

ימללה חעת במלכז לאש1ן-לציון סי-
מצדן 01-9651111 בעלכ(21641) קומ

להשכלה/מלוה חווח 100 במלמ
'פ( [46499~01 01-176776 (14751)

�א. פיות הו-- חוות בלנ̂ת ללך •פו ח
צל נפוול בשפוצימו במפעל

(17117) 01-116571

רהשנהה סיירת בסוקולוב בלמת-

השמן. םעוצנח !םחותת ? הלה
(?'1)4) 01-591696

להשנלה חוות וםנעור נתינה 1סת-
עח נשמן 1חיקים רב 01-7525757

(255051 

�ר. בתתוה-הםלמיחו להשכלה 65 ם
ם� •עם• נלינבלו - תיווך ובס

(25951) 01-414794

אננלו סכס1ן םציעה
תוויות בוזל-אביב

01-2192454-7

* למרלה/השכלה 40 ודר ברושף
.מ1םר • בדמי מפתה 0נ מיל במקוה
�ר ? מרתף ישראל • להשכרה 60 מ
בחשמתאימ * להשכרה 70 מ�ל
נשמות םעסיפיור . להשנרה 40

(195141

* , מעודדם
נבן-יהודה סשרד ספוצל נםעפ חד-
ח• + עורפי להשכרה ואפשר• מפ-

רד) + סרפווים !פרסי) לוציוים
446087-נ0 (47( נ?)

לםלרה םשרד (חור) נניח אל-על,
�תיחך עם' וויונונ• בלעדי ל

171471) 01-414794

�י ססח�רם סרנ- להשכרה ער 150 ם
�אופיר 01-5441019 117411)  '1

רהשכררה בלארק רסת ון 50 ס�ד.
תדרם 50/9ו0נ01-7 711561) 4

�ד. להשנדה חדר םחורק ר-2. בבן •הר

? רהופ ? 2 קוו פלפון 01-5100015
[211111 

משח� רו העידה * אולמות נשמוח

םווםיניור והסלנה 01-124414
(25141) 

להשכרה ם"רת בושר ההכנה
םשרדים בלוין חרש וםפואר

(251111 01-714445

�רוח' להשכרה חרר בםשרד + ש
םשרד סראים בקרח ספלון פתח
חק1ה 01-9221195 (21214)

�ר ? להשכרה משרדמ עד 1000 מ

פופווימ וחלה 01-799114-7 לאר

(?215<) 

בלו�וסק�/למדה
300-150 מיר
ס1פר מפזארימ

םלפווים + חויה בשפע

01-452224 10

�ב 19(485 (0 01-454717 בש

(214761

להשכרה
בביח כלל בתל-אביב
משרדים םפוארים

�ר 580-200 מ

�איומר •שראמ ברעד ווו 
0נ 01-51050

(27954)

ברעווה כםרמ סשרדיס םרווחימ ?

סלפולס קיק םיד 052-452991
(11145) 

להשכרה :/'נ רל סולל-שחם מח-
אסלסשלד נ-2-ו6ו654-נ0 209791)

כהשכרה סשלל ? מלפון באלול -

•הודה הלו• לתקופה ארוכה

(21215) 0) 7576445

חל-פרש םשרד �ח באבן-וב בשכ
�ל סרוהמ + פלפון בםרחף 0נ ם
(?16101 01 ?10191

? חדרם לערד בדמ�פ מכירה שן

�א 05246164 כערב �לד ח חמש

(119051 

�ר בבן בשלח רמשרר/עמק 70 ס

'ה1דה/11רחן חיווך כד.ן [774(05-51
(?44??) 

להשכרה
�א במרכז ח
בנין "חודי.
�ר 500 מ

ועוון 17 חדוח • חרד לנדר מ-ר

� 0ל 01475791 �ויעה

(177401

להשכרה משרדים
* בדרך פיח 44
9 חלד מ"ר
* כבנין מגדלור

• כדרך פיח 44 ק1מח משררימ
�ר 9 5 רםםר . במין ם 100 100 מ

מוורוד קומת מוערדמ 550 ממר

01 175111

120?•)

למנורימימשררים
וילה ברמת-פנקס ורםח-אפעל)

למכירה/השכרה
לתקופה ארוכה

חור• נשפע

�צ ירא בשבח! 154699 01 אחה
(2)0121

�צ במרכז ראשל
170 מ"ר
משרדים

םופון

ד.426נ5*נ0

177716)

ברעעףו י והשכרה אורמ/משרד ?

1ישי1ן 9נ5נ4? נ0>ו5?נ?-01 סכפ1|

(149*11 

ברמה השרון במרב! רהשכוה וירה

ו '549014 (0 רכר מפרה!

(150711 05?-547]?6

רהשכרר. משררמ מפ1ארמ'מרחף'

�מ 80*01-660 1151111 אורם 111 ופרד

בםרמ רםח-נן להשכרה סשרד קסן

מחהס * םוון ? םלפון 7510747 נ0

(157)91 

�פיור חדר . מלפון . בשמוח מעמ

שיחת• משרד בשלח 211006 (0

116)20) 



!ספסרמי מרומפ1רםר 1983 + חחעח
סכל םצו"ןו ו 057-65751. 01-457405

(1576) 

�ם. חלעוח סיוספירםל (8. קיחל ם
!ספסלים ?051-7716 17?47(-(05

0765) 

.7 סםיק םתספזרםר 87, לאשויה 100
�ם + חדעוח 01-716140 76000 ק

(4099) 

סה1ספ1וסר 66 + סזון במצב סצו"ן
(65)9) 0)-790695 0)-7?3933

סחמפורסר וומעימ 88 ? םו1ן. רול +
מקום עמדה 77(75(01-5 72711)

סרוספורסר 1989 4 סו1ן 4 אוםוםפ.
�ם 5(8882-(0 01-654915 500 7 ק

(7947) 

מחספירסר (8 + קירור מימ 4 מח-
וות 6 מפמרמ 4 מען 6961-0(?-*0

19)14) 

סרוספורסר 87. להחלפה בזולה
(1115?) 051 665614

;8 רול סורבו ראשווה סרוספורסר
051-881079 44(057-918 בהול

(11976) 

סרומפורסר ?6 4 מווע 4• ווון
[9(1|<-03. 03-910401 לא כשבח

(150)9) 

סרוספ1רסר 1<19 'ר<אשו1ה. םחי-
חן 4ו04((-(0 בערב 04(1(01-54

(15109) 

סרוספורסר 100? 8(19. קלוה כסו-
כה קיחר םים הזרקח דלק + םוון

(15157) 0) 974947?

מחספורםר 87 11 סקיםוח א1ללוריס
+ איבחל כחדשה 01-712151

(151671 

םרוספורמר 986! ווסעימ. מפרמ'.
סצנ סצו"ו 08-741110 064(08-40

(16010) 

סר1מפורסר 84 םווע 000? חלעוח.
םושכים נערב 7(04?55-(0 (17118)

סרוספורסר 79, םצב םעורה. שםורה.
חרווות 4 סושלס 057-514896

(16715) 

םר1ספורםר 61 אוסיסםיח 4 חליוזח
4?'8?-[0 (0519?)* ספסלים אורויול"ס. םחברה ?

סרוספורסר ?1 חניעוח ספסרמ וסוון
. בםצב סצו"ן אורויואל"ס. פרסיח

01-766471 01-9711758 לא לשלח
(?0667) 

סרוספורסר םורבו רול. 1916 4
ספסלים וחל1ו1ח 07-540145,
(710)5) 07)46)61

סתמפורםר לכל קבי1ה. (1 כמצב
10נ 06-562795 199?נ08-5 (1497?)

4*4 + םרנזימ 62. סחספןרמר 85 
(?)6?8) 

^ 
פרס ת ?ננ5(נ-נ05

סרוספורסר 84 חלתות. מושבימ
(094(01-50 לח 08-221949 בעמדה.
פוחס (21981)

סרוספ1רסר 000? 14 קיר1ר (םיסו 4
שיפזץ מוזע מסס לשנה 71977(5-נ0

(??117) 

סרוספורסר ר1ל קוםל 11. 68000.
(?1033)0 �0י '01-5711696 ???51-47 פ1

מתםמרסר 81 מים 1יר סשופץ 6
חחווח 14000 נ099?56-נר (71160)

םחספזרםר ר1ל 67 ראשעה פרםיח
פבדו04-9877091 (0נ16נו רד חיכה

סרוספורםר ?8 ? חלוווח וספסלים
01)43' מצוין ;; מקוות נמצכ

(*)75?) 

פרוספורסר 919! במצב מצו"ן
(?1119) 051-54401?

םרוספילםל 85 שלה מסם כשור.
כערל 471147(0 01-471755 747711'

םר1ספ1ר0ר 84 סערה פרמיה. שדה.
לחהשה 97067' 01 01-791296

(?4401) 

מווספווסו 81 . החוות וסושרס 4
110| למצב מצ1"| 01-667714 (149(7)

מהוספוהמל ?8 מצוין ממם לשוה
םושלימ והחוות 6'4506-(0 (5(((?)

. כמצב מצו"ן סחספווסה קחול '198
(?5517) 01-9655101 01-99015)

מחססוומו רזו סוובו 4 מוסעים ?
סוון 4 9"מ 0-5 רעסעימ אפשווח
החופה '?01-91004 (5119?)

סרוספורסר 9' ססמ לשוה חלעוח
• ששנים • תוססות 1(01-7441

(?40*4) 

מרומפורמר ?1 כסצב סול
956649 '05 ובעמדה ?נ9500 '05
1265551 0197?'94 |

סרוספורסר אוסומאם' 84 כסצכ סצ
�ם 4נ'0ננ-06 764611) ויין 000 90 ק

סרוםםורחר 11 900! . ת01ס1ח *
מסס 000 40! קים (654? ?05

(?7)15) 

סרוספ1רסר 8' . מווע חדש סצנ
חיצ1|י םצ1"| 5590441 (0

(?7649) 01 5016016

מרוספורסר 68 ווסעים סצו"ן < ענו
רה קמעה 975797 ?05 64581?)

סופיק '8 םצל וה ואשתה חייבת
לה סכרי !'4068 08 01-495885

(?70211 

כרמר פורר 1100 •197 ? ארון
01 496111 01-5714644 0] "151?

(11115) 

רםכירד. ס סקר. מודר 1100 1? •ר
01 ודי ראשער. םחברר. ;75510

(?6061) 

מ1ועס1ן 18 •1 11 שחת רקברח
סודעוח כסוסון מחח מערמ בכו

� אשוא• רזה 'שראלרס ור"ןרמו' מיס
מודעפ1ן 14 שעות ביממה

(144701 01 18-16 16

. םסחרית ו י אם ס? !ודורה. קצר. '198
נמצנ םצו-ין עמדה 11171 057

767ו9'05([(56ו> בבית 10'1"05 '

םדצדס !ו' רנד קרוה '8 ראשעה
ו 10|| 99518( 06 נ9900נ-06(22798)

מרצרס 09; ארוך 14 אונחר צבע
רה 2000 14 . צנע ומתן סי

(25751) 01 ?45419

�ין ו םרצדס 409 '8 15 םקוסוח רש
0000' 1)ים 591(1 ;05 (21016

מוצדס 409 '198 במצב מעורה .
מוון . שבחרמ אסמרו 89 ?> חוס

ם1ח :051-664:4 811(1:4

םרצרס 07-0? 84 מוסעים \0?
פחות 'ווו06-71בערכ (1571?)

סונארז 1000 סילבוס 86. מעולה
מחיל מחילון 01-5711975 (76676)

סונאהו !8 600 . ארח נהולמעת
(?1996) 01 ?76411

, במצכ ס"אן 5! 0 ממחרת 1986 ס
מעורה 79977 051 בערכ ?051-48761
(15117) 

, 975( בהזרמעה פ11 404 םסחרח
(?1764) 0)5414944

• קלור. נסצב סוב. 6 6 פ( ו 504 
פחיחן - \0ו 685?נ97-נ0 (9?6נ?)

פוולקסוונן ?6 מוסעים א1נלול .
(115441 051 צבע ארקםיוו " 76474

. ססס לש- פורמחון רור 1-10! 4*19
וה 6 מונן פודחן א - ו 0777??-*0

(?4011) 

פורקסוואון סרופפוומר !7 ? אוברול
1קרץ 1500 מצוין 0'0!0*-01

(242911 

פ1רקס!1א1ן םחספזרםר(8 ססס רש-
ור. סהברה 01-9615006 (1(214)

פולקסעון 1זרוו1ח וששבים. 1985 •
חוספ1ח סווע חדש 598נ*5-*0

(111 94 1 

פורקסוונן סרוספורמר 86. דיזל 115
(16917) 08-568100 קים 08-404071.

. 'ד<אש1וה. ס1לקסווון םסחר-ת 2000
1979 4 ח01פ1ח 9(01-4527 (20112)

פולקסוען קוול. 1984 ? םען. שלה.
מסס 01-518274 01-110210 לא מע-
בה 61(201)

סעוו"ן לקוות םספל למעית במתיל
סלה ללא םת1ולם 894'01-505

(144)5) 

ומיזדסו
4448
5'. שסולל. היסכ שלישית בערב

140461 01 לעמרה 01-5418254
(21111) 

? (74 היפה כאלץו ו סין' 1975 (000.
ססס 4 0"פ 750 5 01-149101

(72026) 

מיל. 74 סממ 10 הוושימ במצב מוכ
(11*411 01-189084

מיוי-מ"וור 77 בהולמ1וח 01-745020
(15717 �צ 1 מאחה

מיל ספ"שר 8' וויהר • מסס חעוה
(710481 01-5741180

מילמיווו 1978 פומית . מסס לחצל
(1<;65) 0) 57 0צ1"| 17406

מ"צזנ"עו1 •
4478 

• אל 1989 לבוה מען. הוה ו !אלום 
כ1ח (01-45819 151041)

<ראומ 1800 89 •פהפיה . חומפוח
|04'961-[0 מ-0900 כבוקר ו 6'ו7?ו

�ח 4 וחר םעויום + צמיוימ 1700 ש
השלומימ 01-5174774 175858 01

(?77051 

וכוס 600! 1989 > כר החוספוח
01-815188 נעב1רד, 01-911616

1116191 

ומס ר אל 84 כל התומפות ואפש-
חת החלפה) 14444' 01 114161)

חסר X 01 אוס1סמית 989( . כל
הח1ספוח * סערבח 4'4'?'-01

(?5919) 

. 1968 ראשעה פר סילבוס םפואר
סיח 15000 כחלש 8?01-51719

[97901 

מיצומש' ואלאומ 015. 1969 לאש!
וה. כל התומכות 01-9661867 1?6'6)

םיצוניש' 1100 מיויכוס 89 במצב
(1 6741 חלש 04-916101 רא בשלח ?

מיצוכיש• חסר X 01 1989 לד חיל
םחיוון 957?ננ-נ05 65441?)

נס0די1ח ,
סרוויס 61 סכו? וחצע• חצו"ן מחירון
8544? 051 בעלכ 4651"

01 50 64 ואש1|ל. 411480
01-611508 5(166( 01כבח (65?':)

'4 ושיון נ 1 40 1980 אחו ? . ? .
ב 1 1 15 1978 11 מוובהה

';11871 01-9146101 0}-9)476'5
אי11ק1 66 15/1 0(|ל 000 0? שיח

0040?נ-01 771611)

אל
תתאמץ

יותר
למכור

מכוניתך
אל תכניס זרם

לביתך

פנה מייד
דהמנןחז
אפשטיין

ותקבל את כספך
תןך 48 ששת

* משאיות* טנדרים* מסחריות* פרטיות
קניה

מכירה
ןהחלפה
הלוואה

(בנקאית) עד 5 שנים
הודעה

לקיבוצים
ומושבים

אנו קונים
כלי כל

רכב שלכם
בנוחנון

ן|ן
צומת עלית, ת
03-7521940/ 1

(?15171

אכקמ'וו 9' פחח1ת צבע 6 מווע •
�כ כחדשה 49989נ-נ05 לא ויד . ה
כשכח (7111?)

לתשומת לב
המפרסמים
בלוח מעריב

כל הםעוללס רהםשיך ורפרסס
אח מולשחיחם לאחר הפרסום
הראשון. מחבקשימ והחקשל
לםרפון 01-561-1111 (לב קיו•)
ולסחור אח מועד• הפרסום
הרצויים וכן את םפפד הק1ל כפי

שהודפס כעחון בסיף המודעה
הומת רפרשס חוור הוה ררא
חשלום !הוקפה ער 4 שמשח

םי1ם הפרסום הראשון
בקשות לפלסום חתל סחלןכחח
כל יום על עועה 00 18 ובעלב

שכח וח! על שעה 1100 כלבד

הנהלת מעריב

0 בהזרםווח 00? -0 ארח ארוך 10-
רל 0' 01-5164490 (16941)

1-5. 64 םראשווה פרסי. סמרהוו
�ם 01-5014576 (4457?) 95000 ק

1-5. 86. מדוד + קירור. לא מורכבח,
�מ 585019-נ0 פרס• 000 75 + מע

[???111 

1-5 86 דיור מסס רעתה םסוררח
מחירון 03-9644710 (75416)

1 66 מיומ א 00-0 00-16 16 5
';551? 01רארה 1(176?)

!ו*,) וו מצב מצרין ראשווה פר-
0 קצר 6147? 051 ו71ננ?)

611 0 88 דאשווה. 000 75 מפרסי
07-971566 בערב כח<כ (18650)

^ ןן 0 אחל 988! חריו1ת ספסדמ
דאשוע. 846ו5נ-06 ?'08-7111

[166511 

> ו.* 0 ואן ארוך 64. כמצב מעולה
907865 057 וכערל 08-405881

(7165)) 

!4י0.ואן קצר 81 רויר כמצב מוכ
(8880) 05148)098

1110 0 זואן 81 4 קרול ו ביחד סעו-
לד. 5466006 01 01-5445544 751(17

* ,ו ווחרה אחך 1981 אהר אוב- !
חי וראש 400106 08 6851(7)

0x1 קצר נ98ו שרה פרסית •
תוססות 377916 01 01-764521

(10561) 

03-9234213 � �בדק רכב
טנדרים 0-200 500-ם

מתאימים לםזנונים
ומגורים ניידים

*4 * םסחריח ר11 * ם1רר סזבארו 4
4.4 סילבוס רוו 86 . מחזימ רבד
011 • םשאיח פ1רד 16/14 . פורד

12/10 * 0(1ף 10(01-9271
(?5149)

בהורםעח. ו אי1ה1 סערה עד 4000 סון
17)0)1 01-9664541 !9)8

בהודםווח מרוספורמר ?8. פרס• *
חלעות ום1שבי0 6'0ו?'9 נ0

(15441) 01-9771049

נה1דמ1וח סחספירמר םסחליח 65
* ממס משרה ראשוור. 5796495 01
(77617) 

נהודסווח סרוויס 1980 סצכ סיכל
סעודה סרפון 01-598161 1748511

כהזרסוות סחזימ 61 . חלעוח .
ספסרס • ססס שםזרר. 019658908
(?54411 

בהודםעח מסחרית סערה איוקו 49
40 מורו 1989 דיור מזון ודרו דחן
רראוח בקבוץ כפר וויקמון
�צ רפווח 189540 06 כשעוח אחה
רעו! פרןץד או אור כהן !56?4?1

להזדחווח פיאס לוקמו לכל קרוה
11769 1 I 051-66118? .1968 ראשוור

כהודסווחו! רוו סרפיק 1981 סוור
6000 שיח "66?' (0 (4160?)

כהורםווח עוכרורמ אל קמיוו 1980
01 אוסוחאסיח סו1ר 459719

(?8167) 050-775'!

1 5 רוו 66 סוון ספוצל כאחר1ח
מצו"וח 94"0461 סוס? ו'נ6נ?ו
וי אם 0? אחך 1961 אוסוםס'ח .
015401345 םווןו ן חזסעימו ו מעורה! 1
(194151 

ו אס ס• ארוך 19 חחווח ספסרמ
חוסכות 019649914 01991973

(776)51 

ובר קלור. 1986 דיזר 90000 מצר
מע1רה_6ו0ו16_06 71741)

ולו קכ ור וי!ו 64 נמצר מעולה
(?7195 אשווה 199161 04 1 ו

�1ר? 6' ש! ר חסמ רשור. רלו קב
חצו"ן 616;;011 ובעדו '01964914

17)1571 

רודן ואם 250 1981 • וו מעבר. מצ
17000') 01 570'696 |"'
דוקסו 1981 סלל 110 000 160

12000 שיח 01616150 (7976?)

י1ק8! דיול מחוווח לווסעיס סוף 86
פרסית 4נ97400 נ0 40441?)

�מ . הוספות .ודודה 1988 26000 ק
!אחר1תננ0156211 מרדות 1165101

סודר קאדי 1985 י ארח תיקו'
115068) 01 107481 01 544611'

�0 2000 ?פר. ושמורה 11110 חרש סר!!
171111 016712992 000 ?

סונוים 80 סחו ססס וש1ר.
(?77)61 01477076

� מוסעים שםווה םו 11 ס 1980 פרס
'4נ06'5-נ0 לא לשבח !10747'

מדוויס 61 . ס1סיחא מווו מחיר
סציאה 5'5160' 01 94690? 01

17791) 

מרחם (6 'ל שלה פרסית . מסם
(9)191 01-9100097 01 9101171

סרוויס 61 . חר"ות וסנסרס . 11
דו. אפשרוח החמיר. 019127186 וו

(7454)1 

סתר ח 4' 2000 מכו? מציין . מממ
בר.(דמ(1ח ';052-4549 0:1(7)

�ס 4' שםורר. מלו' מעורה 1500 םרח
שיח 141041 01 91(10?)

םיודם 64 אחר אוכלור מצב מוב
9י016ננ?03-9 נ;?4039?01-9 4511(11

מרווים 84 -ד שלד. מצריות אפשרות
להחרפר "01-96065 779471)

מרודס 66 11 מעבה דוח חדש כמצכ
מעודד, 640?!5' 01 1111111

מרווים '8 סוורר. וו מעכה מוון
17715) 0)957766 01 5400215

8 8' בהודמעת םצב סכו• נול 1118
17550'! 01 5521923 ;6

מרווים 6'9! אחר אוכחר ? שיפיץ
(159111 01-5'44912 01 ללר 741094

םחוימ 1979 אומ1ממית מממ לשוה
םצל םצ1"| 051-690890 (174991

�ק רא סחוימ (1 מונבר. 86 000? סם
�ציק ש1ור מחברה 01-610947 רא

(??)?71 

מחדמ דקר 87 מעבה + חחעת בהו-
< .5ונ5; רם1וח 3149; 051 בח1ר 

טתזיטים מסחריות
ולנוסעים 1988

'שיחת מהשכרה +
1300-1 1050 פי1ר11

01 81170 9(-61 • ס)11ימ '
01-679781

(107011

1115 אוםוססית. 989! ואשווה. שחו-
רה ;03-501/14 344;01-40 (?647)

. בסצב סע רה. םיםר ? <ונ א' 1965
ת01פ1ת 01-5716054 (1505?)

116 אי. 66 ראשווה סוכה. שסורה -ו-
תוספות !01-11449 51*01-257

(?719?) 

(51. ?1 'ד ואשווה כםצב םשרהו 11
(16994) 01-5405144

1( םצב סוב. שלה. 'ב1א אישי! .51)
(15575) 01-517747?

1 86 ואשווה 4 מסס אוםוממית 518
חשמרח ?4 מזון אורוול' מםופלח
מעולה בעמלה 9(04-5161 בעלב
(?4491) 04-151405

516 שחולה. ?1. מעויומ. מ!ון + מער•
כת ? א1על!ה 051-641410 (5(64?)

88 16( 1800 שחורה. אוסוםםית ?
תוספות. 0חיר1ן 865469-נ0 1(7664)

88 םי1חדת. אפשחת לפלאפון וסעו-
כח. לרציו"מ בלבד נ99654-נ0
(?494?) 050-776740

75 + מ1נ| 4 .000 .85 .51) 6 64IV
כוח 4 חש0ר 055-147415 (4855?)

ו 116. א1םוםסיח. חרשה. בחברה
1990 4 תוספות בהורמוות

(?'51)) 01-751170)

0 . 7(19 סצב סוב 9̂14679 116-1
(15699) 

5161-* 66 מח. תשסל. םו1ן 57.000
�ם 01-919111 (5111?) ק

קןמנמנסט
ראשון
לציון

פתוח ללא הפסקות
8 דקות מורא
רשף שנתי

ללא תור
ברקות קניה

םםוחשםת
תעודת אחריות
ל-6 ח1רשים

הרצ1ת רכב במחשב* כיוון פרונט •
�צ כביש ב�ת-דנן-ראשל

,03-941247
03-9661958
חל-אלכ6ו764נ5-נ0

קןמפעםט
(11 9941

61 ? םען. סכר , בהולםווח 116 1800
!היצול םעולה 000 105 01-5675104
בעבודה 1(161?)

כ ם וו 116 נ98ו 1100 אוסוםס' ו
057-54797 ח01פ1ח 01-821649 1

(6579) 

ב ם וו 16 נ ו 1987 1800 * שספוח
(?7959) 04 751619 04-145919

�ר סצכ רסללה 116 ו 86 סוכה צה
0צ1"| ??04-7466 |9?16?)

�ם ערן םציאהו 2/118-1 69. ללב. 0 ק
�ה 01-9617508 בהברה 68.000 ש

!בעהכ נו87ונ-נ0 766911)

85 ^מו- . מלופא כחלשה 116 1800
מם מימר םז1ן חדש 01-5407075
(19)1)) 01-77476?

רציו? מאד - משלן לקווח מיד שרר.
,.."י!! ן *861 ו 570 שוה 68/89 אום 
516 שוה 66/69 אום 861% ו 170
שות 66/89 אומי. /81411 ו 116 שות
69/90 אומ וא להתקשל אל רפי עד
00 18 חל 08-561111 כעלכ מל

('5187) 0655007)

6*41*"ני0

. קצל 1000 בלוומ 0 םוווק' 1984
(?4111) 01 ולילה! ו 173393

. אלול וישי1לת 0 שחק? 1987 1100
סהשכרהו • החלפה! ו '01-17175

(117111 

נוץ 588341 06 6 אחל 67 םקי
בעמדה 1(1096)

רפ 6 צירודד ארוך 1976 כמצב סצ
ויין 01-7549111 מור ?90 מיק? 115691)

' 0 . ריפ אמריקאי 1984 קצר
(11942) 06 40470)

רפ ארוך 61 6 צירוור + אחו מער
111617) 057-79467

רפ מ1לל עעיל מולל (8 מצב מצרין
(19197) 055-686964

�ל 1985 6 ציר1לל. קלכ"מ יפיס מו ו
(?57711 01-9101875 01 9109764

וירם 66, כםצב וליל. צסילם לחביס
< לאומים 46981' 01 (16876)

סוויק' 1000 1984 שלה פלמיח 11 ?
שלה 9'057-679 (1508)

' 88 סעל ו סזון! ו מעורה! ו ? ,� 71110
010פ1חו ו 0פל0יו 057-556954 (6711?)

�יפ 84. לאשווה. פלסיח סוווק' ו
65000 לן•] 6(057-5407 (6'64?1

תיקון 1שיפ1ץ מערכוח הוער. רפ או
8ל1עח1ל |||לד 04-171775 (117096

^ 
דיזחוש

0. שריד נ91ו כהורמוות * מסס
כמצב ורד 01-5415544 911(171

0. שריר 5(19 דר חיל מקורית! ו
ש10רהו ו 01-171191 (4112?)

1000 שר"ד 7( אומומסית 6 מען
ראשעה < ס00 '71676 01 (177160

1989 שר •ו 1000 ואשווה * סוון ?
ממ0 6'4|01-99 01-9657815 (4150?)
, 880;!! רהססר ;1 מוומ ואשעה
000 60, ס11| 6"051-646 (175401

בחזרסווחו שריד נ98ו בסצב סוב
10500 70866' נ0 78455נ-(0 (19114'

בהודםווח שריד 1000 5( ? סוון
�נ0 כחדשה (01-540171 010נ549

177614) 

דהמסו שריד (196 בסצכ 1הדר 0כ
תו ממוי1ת אפשרות תשחמימ ווחימ,
'שירות מהב השכרה 90704? 01
(141611 01-795407

דהממ1 שר"ר. א1סומ0ית 69. ראשו
1ה פר8יח 5171515 (0 (6740?)

ריהממ! שריר '8 אומוממיח ? מען
1117נ(-נ0?5'495-נ0 ('1154)

שריד 1100 אדומה 9(19 אוווומא
סיח * מו1ן מחיי!! '1(436 (0

 (11'6וי

'שירות מהשכרה
שריד 1988

רגילות - אוטומטיות
+ מזנן

,03-829283 :18
03-811707

(10744)

סוכחחו ו ד"הססוו ו א1סובינקיו ו
לוצ"הוו הרצליה! ו החוף םמויחך
הישוה בחדשה! ו + (םר"ד-אין) +
סנחד סש1סש1חוו ?052-54201(7507)

קורה 87 כמצב משלה 9 םוון ותר
ומיער. 071?7נ-01 (1590?)
. 66. אוםוממ + מען. רא- שריד 1000
(16921) 01-451229 0� ש1(ה 000 49 ק

שר"ד 1000 81 אוםוםםית ?? סו1ן.
שלה סתכרה (057-55444 (((14?)
68 אומוממ + 110ן סים- של"ל 1000.
ל? (410|(-01. 052-575151 (11(1?)

81 אומ1מסית ?> פזון * . שריד 1000
תוספות והדרת 01-7514644 (7614?)

שריד 61 ? מען 000 65 מיפאר'
01-9715110 כערב 01-341110 (7764?)

. 5 היחלם + שריו 61 ספזרסילת
ם1(| 6 ח1ספוח 68000 01-101191
(?717 בבוקר 51

שריר 1981 5 היחבים 4 סזון ?
דרו 67.000 שרשית 01-774791

(107911 

שריר 84, אומוםםית + םוון סקור.
מימר שמורה 051-957816 (16174)
שר"ד 1984 פרמיתוו שרשית + 10(|

(מחירון) 01-9659481, 01-9660768
(4560) 

שריד 1964 + מען. דום סי1הד. מצו"-
1חושמורהוו59ונ8-?05 (5541?)

. םצו"ות שריד 66 ?ד ראש1וה
(?1419) 01-496065

שריד 86. כחדשה. אומוםמיח. םיםר.
?וון. שרה 01-5411648 56711?)
שר"ר 1986 אוסוםאםית + מזון םצו-
"ותו ו לשעבר מהשכרה ?0??01-540

(1804) 

שר"ד '8. ראשווה א101ממיח מממ
. 10(| א1לל(ל 056נ?נ-נ0 (15497)
שריו 87 ואשווה םלישכלה םעזלה
4 מען * םערלח 066נ?נ-נ0 (16746)
, מהשכרה * מו1ן מכו• שריר 1967
מצו"! 676נ54 08 (08-55514 (115051
�ס . 87, 9000? ק שר"ר אוסוסאסיח

(114 71) 01-5711759 01-5712944

שריו מ1רמ 6( * מוון 49500.
000 (7 ש�ח 057-576779 (25525)
שריו פוס• אוסוממ' 9(19 מונן.
ח"1 008 01-991054 (0511?)

שריד ללר. 4(19 םהשכוה םוון *
[?4)22) 0) 0"פ ?01-20991 5515515
שרמומ 1100 5(19 אוםומאמיח מען
�מ מחפאו ו •ד שלה! ו כחד 000 65 ק

שהוו 5407196 01 5407471 01
(161901 

שרמומ 1100 ז 1 1985 ? מזון!
!אפשרות רהחרפר.) 057-575119

(?70)6) 

67 אומוממ' ראשווה . שדמומ 1100
מ1(| מקורי 75(6(057-9 (5570?)
שר010 1100 10 65 . 0||| 50000

0צ1"1ח 5'00נ7-נ0 77951?)

שרמומ 61 מוון דאשווה כעמדה
15574 01 בבית 670779 ?05 6481'?! 1
שרםוס 85 1100 אומוממ' . מתן

08 4))560 06 4)8111 16000
(?619') 

שומוס '196 כחווה ראשוור. • מוון
ממי 0צ1"| 108'04-74 716661)

דלתא
מ4נ4
במנצעוו לרתוח חדשות . רשר שו?
� כן צר 75 חל אלכ (7056?) חי ללן
דלתא 1400 סס"שן 000? קימ

0! ??6986 0) 5408165 14 100
(?07941 

�אוס1 דודא חדשות! ו 1988 ? רישוי 
� כן צל 15 חל-אלב 1176711 פוחס

0 1971 144 000? משופצת! ו שסו"י" "
'נ 01 1707711 '5'ו כתדשהוו ו דהו

0000? 6' אוסוםס' סען מסס לשור.
0צ1"1ח 01-775915 1711111
1800 1985 שרה כח מוון 000 40
לןי0 157827 051 517(1 (06 (171090

240 1800 64 ו סוון • כח פרם'
119108) 051-149'51 051 1110'!
240 01 84 . סען . חוספוח שמו

רה 5417116 01 01-621476 (21795)
�כ מוון • חוספוח 140 ו.�) 61 ה

17)4411 0! 14687? 01 150081

240 די אר 1984 ראשווה כםצב
משלה 4?'5/5 057 4('?71 01 191951
140 61 ),ז 000" אומומסיח

�ח '671974 01 1109511 15500 ש
40' 86 שדה ? חוספוח להחלפה
(?44511 04 '05549 61 116 II בל ם

התוסמח 740 01£ 00נ? 88 כל
לאשווה פלםיה 06נ6ו06-4

(?6)??) 03 ;36534
40' 011 300? 66 000 5? לןים
175440) 01-751051? 01-791441

0� 1 000 4? ק 988 (7116) 01 I '40
176489) !?11101-661561

י אר 000? 500 ' ראשעה ו  '40
05)94 נ0 1 1988 תוספות נ544906

60' 1964 שרה פרסיה ססס רש1ה.
'פיהפיה 015611071 94771'

121 64 םווע . 1-ר שור? םסס כהו
'7206) 0) ר0(1ח 2'0(912

141 8' 1400 ססם כשור. כמצב
10ל 841(052-56 (6524'
11 245 סמ"שן מצרין כל התוספ1ח

0חירו| 476110 {0 01-5462611
(?6144) 

שן שרשיח סצו"ן ועי 61 01 ססי
01 כערכ 76599 לה ממריאו מען 1

(44145 ?05 (לא לשכתו (115764

44? 01 15 אומומסיח . בח . תומ
פ1ח ראשווה 540165 ?05 77501)

קא? מיוח 0 1979 רומ אמר 1 1  ?44
דת מאוד ?08-55009 (64?(?'
44? ו י אל 81 מימי מצו"ן אוס1מס?
פוץ כררו מחירון . מען ולאמו ש

9744ננ נ05לאכשכח !?11998

744 ו אר 7100 1( . תוספות
0)611419  0)62)415 0) 411 769

(71117) 

15 אוסוסס• "16001 סמ"שן ראש(
!ר. 0צ1 י1ח 0000' '505729 (110

(?45481 

�מ הוה כוח 65 כחרש 11000 ק
149644 01 לחול (4077?)

�ק ממי וכלל מצוין 69 000? סמ
כחדשה 6נ6נ06-41 ו6?761)

�מ אחר? אובחל 9' סס"שן 1000 ק
(54(17 01 ?675" נ0 9541(17
�ח 0חיר1| ו ,ז 145 89 . מוון . ח
465/65-;0 לחול (19154)

ו,! 740 6( ואשווה מולה כמצב
חוש 9241060(0 (7449?)

כהוומוותו 144 !' אום1ממ? . מען
ש10רד. 01-677155 01-5715114

(?75?'| 

. 1964. ורוה * םממ + ערבו 171
(?1779) 01-5747404 ?!� 1110

11רב1 141. 78 סיכל 10כ 01-9665964
בעב1וה 36(01-5616 (4516?)

. פוס• עלון 740. (6. בל התוספות
שמורה 04-741111 (1755?)

עמו 144 סס"שן ?7 בםצכ סוב
(15961) 0>-46?16?

. סיד סספרת. עם סזון 1974 וולוו 144.
08-460791 (47???ד

. מ^ב סצו"ן. !וחן 744. (7 אומוממית
מהשכרה 01-9714489 (079()

ווכוו 44? 1. 76. 000? נח אומומסיח
(?51471 01-540677? |110 <?

!ורוו 01 40? ראשווה 5( 9)9!4^(0.
(17441) 16 00-7 00-0

�ם. סו1ן + וודו! 01 40?. 66 15000 ק
הנה כח + חרועח חשםר * תוספות

057-4 בערב (75(1?) ! 196?

וולוו ממ"שן. 1976 . אום1םם. סוון. כת.
פר8? 01-9661765 (27910)

. ?ר ראשווה * מען. 1ולו1 סס"שן 1971
ש10רר. 01-5411121 (75079)

לרציו"מ ל? או 61. 1100 אומוממ ?
ח01פ1ח 6?67(5-(0 06-581402

(11915) 

� שרזח מיממך �מזמזומ - ואשרצ
שו חבות ו1דב1 7'01-9977 (19100)

משו"ן מוחו ממ"שן. 740/745. 7/
(71551) 04-66954' 04-246486 1966

מעוו"ן מוחו 740 ש<ח 86 פומימ
(?65)01 01-9641770,1 01-965)64?

משלן כסם"שן 1יר רלל 75. על (7
171681) 06-977677 .01-745744

מואשווה! 7401 86 6 כל התוספות! ו
שמ1לל. מאלו ו 057-547641 716791]

סם"שן ?197 + איביול אפשלוח
החלפה בס0"שן עלה (01-579560

19166) 

. ממונן ושפוד סמ"שן 74. 7000
בחול (5414?) 22ונ96-;0 78ננ07-94

סס"שן 45? ?198. ' םק1סוח. אפש-
רוח החלפה 052-571221 (4ננ4?)

" 
ו1ס0ח1י

בוזודסווח ווקםהול שבס 78 כערב
?01-15016. בעמדה 01-5118514

(?400?) 

- ""8
107? 5 דכתוח! 1979 פרםיח! ודרה

01-741110 76791' נ0 156641]

מצ דרת1ת נמצב מכבומ 1100 81 5
|"| 6ו'0נ50 (0 (11090)

סלכום סולרה. 1981 140000 שם1
רה שסשוח מושח 07-865844

(176011 

?חידה כארץ 'ראר' נ1 וו ופחח רא-
(25 ש11ה 01-457691 1981

65000 1981 !IX מראשו1ה ה1ר"ון
קים * ססם "057-5446 114111)

סולרה 1600 א1סוםסית ?6 כחדשה
. תיספית 01-1590771 721*1? (0

!;'609) 

סס"שן 1( מממ שלה סלו• מיל
בהולמעת 4'6נ40-(0 1("נ17

�מ מצב מצרן א1 ממכה ?8 000 65 ק
ר (4(414 (0 (15771)

, "
"זי,

�ר כממה 200'' 6; םע1רה . םזנן ו
צםילס תדש-ס נעבורר, 84(9222 01
נערנ 01882145 !26'0"

2 סוורם סיסקד. 82 1 סודרים ס-מקר.
(8 ם1רר סימקה 64 9265160 נ0

(2786?! 0) 9265265

�ם קו' 100000 ק 404 82?�! . אחו ח
41069'01-5 !לחול! 161041)

404 981! . ארח סוור כמצב ככר
(111)11 01 כחדשה ['1110

וח 404 1925 אחרי אונחל מצו"
5562015 01 לעבודה 501/525 01

(75141 

404 9' סניםחון משופצים החל 0
0) 5549414 0) 60'46' 1 500

(?) '4)1 

404 ארון סוור ווסעימ מצכ מצר ן
פרם 461110 08 6011(7)

504 961! . ארוו סוור חיקוי נםצב
סצ1"| 199066 06 1751861

504 1987 . אולרור • צסיוים חר
שים פת1ת םצו"ן 015519169

17 19791 

504 81 . ס!ון . אחו . אוכדור .
008 41968' 101כח1ל| 1194911

504 61 פתוח פרם' . פחחות וצבע
(?15751 0151'?006 95 000

504 64 דחר ר,1עה קדמית במצב
םשלר. 666446 051 ('114?'

504 ר1ל 65 . מוון . ארו!
051485641 רא כשבת 1189141

�ור. לפירה !14 0 68 איםוממ? קאב
0פ1אלת 15 ,י 5117774 01

'"4791 0153)86) 5

�זחרתו ו 8ודר מוווק' 4 " 4 נהזדםעת ם
84 6'44נ?4 01 ונ9'(17
�םקר. ;196 אר נהורםוות שהורד. ס

11 שיפוץ 512116' 01 59'56; נ0
174194) 

כהורמ"תו שברולס 10 קצר 9'9ו
פרמי בערכ 019771755 771101'
ו •פ ס1וו 6'19 כמצב מצרין

561019 08 לא לשכת (01'0?)

לול( 100-0 םצנ חלל 0ע1רר. סס0
לשוד, 771691 (0 197711'

םנר ?196 . מודד 980! חי' נ רר
?58194 06 ו00'0?1

סרכומ 100! 1961 . מושלים בםצב
(0(וח"ם' 165561) סצו"ן 6('760

8ונוס 1962 אובר1ר . ססם ושוה
(227911 052 2199' 052 20640 6000
8רמ6 (8 אוו( חווווח או?

121055.01 5/9660' III 01 7510151

מווו 404 9' . אחו חקר . 008
מצויץ 5526406 (0 90421'

מוור מלבומ 984! נמצנ חיצון' ומל
מעולה 524160' (0 (15874' ל

ו 66 או8ומ0י י 0ו1ן סודו סולאו
(21*871 01 1'1'69 0] 777175

מודד סיםקר. 1978 מעולו, . אחו
חילן! 992(( 052 740681'

סוור סיפקו, 82 דלו במצב סוב
מחיחן 110590 01 .'2689'

מולו פולקסווון ח! קנינו. 5'9ו
01 |9'1'ו 141108 1600 12.000
פורר פחריוו 1981 חלעוח וספסלים

10|| א1עקר. 2ו0"1|0 151051)

מודד חמ 61 למצנ מונ 00נ ו קד
"(לד 449996 (0 (95(14)

מודד יום 9' ראשתר. מסם לשור.
סחיחן 01-9179110 1(751?)

סודל חם נלסר 0(19 ראשווד. אחו
(?4)441 06-))??]!

מ1דר שנרורמ 61 אוםיסם הוה כת
מ1|| 000 לשור. 5591914 01

<?4' 01-5548146 ו4|

חת מהשכרה מ1ררי0 '66-6 . ?ש
� . אחר�יח �ם אשרא �1ו כחדש �1ר פ

[?4416' 051471914 ' 6

לםנירה סוכארו סורר . ארוז מזדר
(?1174) 011 147587 051 ??476 19)4

לרציו"ם לרם קומפקמ 64 . מסס
נ0 (6710?) סעולה 457905 כל ס

שלאח 1600 . אלון 1985 . םוע *
08ם 0חיח| (444:9 (0 .57(??)

מיפקר, 1979 לאחל החלפת מווע •
8מ8 0צ1"| 0096ננ5 (0 107601)

. פרמי 88 ראשונה. מובאמ 1600
900 17 * מוןן . אחו בהרשה

(?1077) 01-994466
�מ + מוון שבארו 1600 88 67,000 ק
'""4) 01-517056?
10מ1ח 1600 1986 ? ם1(|. 14.000
�מ מדאשווה נ2495נ-06 (5221?) ק
4x4 7< •4 מונן. סוכאר! 800! 
'?66)6) 01 125972
סובאח 1(19 1800 ? אובחכ * םו1ן
בםצכ סעולד, 01-5616246(01-14795

175119) 

11. בםצנ סעודה 6 אר- .4x4 מובארו
"<"" 051144819 II
סובאח 1985 * אחו * מען, ראשזות
םפר0' 01-745469 01-776106 (14565)
מובאוו מודד 700. 64 ראשעה

051-677014 057-901594 67 000
116401) 

סולארו ס1דר ?6. כמצב מוב שמור
'812?-?05 9(ננ91-?05 (9704"
4 חמ? םצו"ן x 4  1980 . סוכרו 1600

657נ?> ) 01 977754'
סוכר! 1600 1968 . רמו 1ררה

כה!ד0|1ח 01-9171425 01-7525118
(76279) 

. 82. ראש11ה. םחברה. סיםקה 1100
מיכל סעודה עבודה ?01-14096 אבי

שו? 787641]

פ1ו 504. פתוח 87. שלה מצר-וחו
(?1874 ) 0)-'6607' 01 '16717
פ1דקס!ואון דבל קניול. 86 מצב מיכ

I' מצויץ 9"01-9658 '171018
פ1רקסוואון קארי 65 ? מען בשבת

01-947710 בעל1לל. 11449'01-5
(?53121 

פולקסווון לבל 1 .-ול. א1מו0סית ?8
�ם 18571' 01 776661] II' 000 ק

פולקסווון 1ולף קארי סולל ם0חל'
ם11ד 84 41774? 01 (9?"?1

פו1 404 • כלוום ?' סכל סצו"ן.
לה1ל0|1ח 01447970 194161)

פיאס סיורו! 1986 נםצב והדר סבהל
סמויות אפשרות השרוסים !וחים

01 'שירוח סחב השכרה 790704
(?40771 01 79540'
פיו ו 404, 1979 . ארח פחות • שור.
1841'! 01-10101'] 888
פיל! 404 סוור 9' סצ1"ן 0674'[ 01
1?1'40) 0) 6)8X14

פיל! 404 27 לאשעה כסצב סוב *
(?4755) 01-495456/5 000

? 86 1-5 ? 87 504 . 84 404 I ]סי
סללוס ?8 . רפ 80 58705? (0

(?42141 
פו ו 504 סצנ סשלה 81 כחלש! ן
(?5447) 0) 5114)96

�ה פילו 79 + אחו מצרין 500 4 ש
(?60481 01 605615 01-556191}

סיורו! ?8 . לחד !קילול למען מצב
0צ1"| 76776' 01 17171?)

פיוריוו 81 מצו? וח . סממ לש1ר.
?64נ5-(0 י(691?) !חרוווח 5' ספמרמ

פי1ר1ו 84 שרה פרמית סצוי1ח
100000 מפםרם 911411(0 1192641

סיזריע 84 . חליווח !ספסרם למצב
'224 1 8). 01 624 1 מצרין 0לפ1| 24

פיורוו 1984 ראשווד. חלוווח וספס
ריפ 410158 נ0 7960ונ נ0

(14)541 051 ''49'
פיו! 4/71' 4' מעורה . חומפוח

119120. 01-9211)4' 01-9)552'

147616 01 ובעמדה 17694? 01
1154701 

פירו 404. 9' מצכ מצו"ן . ארון
110ר '74851 01 704701 ?

פיר 1 404 1979 פתוח מכל מעורר.
?41151 0) 99715? !0 6?'5ו6

פירו 404 . אתו 9' שמור אחר
1 אוכחר 21807 ?05 '24141
דיו 1 404 8'9! לסצל םצו"ן..
1754791 0) !17610 01 '04117

נדדו 404 1986 . ארוו חיקו • 0ו1ן
617199 01 נ81760 נ0 754111'

� אוכחל קל פחו 404 5' ארוז חקו
ל1ת 9664645(0 (415(7'

�ר ראשתר. פילו 504 '198 
057 70166 05? 917175 05? 17714

1107771 

פיון 504 965! • םוון לםצנ סול
1)541! 0) 74915' )

פיו 1 504 . סען . ססם לשוה 987!
?0140. 05' 80044 05' 606' I

סו5041 85' פולקסווון קא1? . חוון
' ?'978) 0)61414 ) 164

ד 11 504 סוור 62 מצנ מילוי מצו ין
(?16)51 057 77601

110 504 987! םחדמ? לסצל מעורר.
'27)70) 01 764046

פרו 1986 כחצר 110 עס אתו ומיון

' ?'001) 01411961

פירו 1978 ראשער. . ארו! סויד םצ
16605) 0161161 ' 0) 610711 |"1
קאד םחוח • מען 1985 םראשער
פתוח נחרשה 0660'! 01 719511'

ר1ו 4 מסחרית 1978 סוערד. • ססם

'745501 051 ?'150 (1� 1000 ש

רוו אקספרס 1986 ראשווד, . 0!ש
נם . םוון 6614" 01 ודתיים)

( 15975) 

" 
ונניח

נהודסעת לסר. 80 אוסותמ-ח 1400
? 800 רשוד. 880533 (0 92991

נהזדמווחו דרחא 1990 ואדוחו.'
' ? ו י �רוםסר . מוון נו1ן אפס ק
1749261 01 '|0'50
נמה קנסה 2000 81 ראחר שפוץ
ולר 222061 08 '5929"

דלתא 0 קימ 1990 . חוון חקור אח
6' 051421916 נ 77711' רוח לעו1ה! 

רוחו. 81 . מערות . אשקר. שסו
1 רד. וכמצב מעולו. 246661 06 218011

� םודמ ו וו 69 ראשוור. מסאר צם
(ים 50000 4*9(29 (0 (5214"
לםלוימ 1רתא •פינדד. נ 8 • מווויום

�מ 015447504 נערנ 000(' ק
(204") 

�ס פוללר. 1' נ ו לאר \ לחו לסרו
שר, • חלפים 40216' 01

'???441 057 417)77

חצ •ר. ממר. 7/66( מראשוור. פרסח
'"594) 0) 178117

פרומו. 1100 5(19 • מען • מסראו
• ממם וחרשה' י 542012 ;05

119789) 

פרומה 1500 9( ואשווה סדסיח .
"54881 01 5 171*4* |110

פרומה 68 00*1 . חומפ1ח לח
�ר. 88779' 01 ?5(475 057 עבח

 נ25059)

מוניות
וא101ב1ס?^
אוסונוס 54 8 6' אחר 0110 צבע

175)09) 05:991154 !'000
בה מען מ-כד אומובוס באן 51 ?ש
0צר| 015617788 55611?)

זמח לםזרח להשכרה 80נ59נ 01
(0 ללקש 0(1 (9999(4510?) 7549111
לםללר. . עמלה א1מומס וולוו ל?
57 1981 ומלכוס מוצלמ 109-0
((19 14864נ 01 88751 ]

מאן 58 79/780 ח"רוח• 11100 ? עמ-
דו, 9614705 נ0 נ09נו96-נ0

(?719?) 

םיוימם םרצרס 09נ 78. 0? מקונעח
(796(4 06 כערב (176119

>ו1רדס0זג*ר
4. אולדסםולל אום1ה 6 צילינדר
. בםצב םצלין 051-21579 בלח: 1977
(15210) 051-10147

. או- 1979 (1,)00) אולדסםורל ספורם
ס1ממית. מצריות. 'בוא איש' <• חוס-
פ1ח 5(((01-44 (15025)

אולדסםוביל רלחא. 77. •ד שו"ה.
םיוחדת משופצת ;;01-4814

01024) 

אולדסמולל קסלס קרחר ספ"שן. ?8.
םיסר. שסודר. 03-200211 א-ה

(24571) 

אולדסםולר דלתה ללאר. נ* םפ1א-
(התרפה) 01-9613877 רח וםושקעת

(15645) 

א1רדסםולל אוס1ה !8 אושםפית
םצדוח חשםליח 03-9718110.
(75)))) 0>-??)7 >4

1 צירודו ? . אוווססולו אוםוה. 74
10|| 01-9106479 בעול (77915)

אומוה 500?. 11. אומוסמ * נח ?
?1(| 01-705006. בחול (970(1)

אומוה 1(19. מצב מצרן. אובחל כל-
(?5774) 01-9161075 01-91679*4 1

א1מ1ה. 77/7. < צירודו + חו0פ1ת.
(77011) 08-223713 .08-223711

אומ1ה 1( שמורה. חשמרח. שלה.
פרמיח 01-496917 7?01-75142

(15171) 

כהודמווה אורדממולל א1פוה 74. •פ-
"פיה 057-14664. ?057-45499 (19704)

בהודסעחו קאסרס 1971 שמעה ציר-
�ה) ודרמ. שח דלתות (10.000 ש

(16757) 01-646"4 .0]-88'064

"מכוניות הבןרסה"
למתקשים לםמר
מכירה מהירה!!!
תמורת דמי תיווך

.90 ,85 ,3181 8\1̂ פ11םיאק. אספן* אמריקאיות: שברולמ. אולדסםיביל.* 
16 118+01311181* אימה 0 - קדט 83.

1.5 ארפא 33 85. *
חד היצירה נו. ר1(מאזזר הםרסהו
03-7522208 ,03-7518914

(749451

1961 פפוארח. קסכס כרווומ 1100.
פד0ית 46500 01-766976 (74004)

�ם. רא- קםרס סיירה 7(19. 6.000? ק
ש11ה '0'(0'-04 6'5(('-04 (77970)

�ק ? קסרם סיירה 87. סווע 1800 סס
בל התוספות סצכ והדר 01-5411111
לפוות למאיו (7559?)

קסלס מ"וה מצב והוו ? כל הח1מ-
�ק. 67 04?90?-01 פ1ת סווע 1800 סם
לפווח מר (648'?)

 ביואילו
לואיק סוצנר 7800. 61. •ד ראשעה.
םצב םצר ן סחיר םחיחן 04-674078.
(?51771 04-470707

לוא ק ריור 79. •ד שדה. אוברול ?
צבע * תערכה 04(01-175 1(197?)

. 6 ציריודר • סוון ? מק"ררק 1967
מח 7?45?[-*0 [04-17495 (1960?)

-סלימומ �נ דח
אמפן •פהפיה. 77. במצב מימ• מש-
לה 5122757 05 נ25707)

כהורמהח מיותרת! ו אספן (7. 'ר
שרה ?פיפיהו ו(01-751470 (11517)

רארמ ?7 מז1ן. הוה כח פ"פ
(?4041) 01-1)101) 0}-1?|464

. מראשעה. 60.000 חלל אמפן 1979
שמולה הי0מ ו ';052-5530 (94(114

חלל-אדמ נ(. תושווה. מצריות מען
אומוממיח. הנה כח 1140(01-4

(?1449) 01-499151

. ?197 מצו"וחו! (אפש חור רארמ
ר1ח החלפה) 057-575761.
(8)171 05^559775

מלו לאלמ 1975 מיוחלת. כמצב
מעולה ?0347411 (08נ9)

דודני דאלמ אומוממ• 1970 כהזלמ
(1ח 000נ * 110| ?01-516665 197541)

. אחר ו ודל אוברול דורו ואן ?198
(?7*45 מחירון! י 468נ01-501 (

. םווע 87 י סוון ? מער עראוס. 74
כת 700 4 03-580151 (118867

1ליא1ס נ' בםצכ םעורה כחדשה
01611501 01-822821 כעב1דה

(27717) 

. 'ל שלה מצכ [דיר ? וליאומ 74
מעללת 7*01-53211 ו'1?19)

ולאוס 4' סצב סוב םא1ל מעלכת
(2196'! 01-574714? ||10

וראנמ 74. 'פיפיה. אפשחח להחלפה
1714681 01-5601)9

פר• מוס וראומ 74. מען מכל מוב
(1554) 01-5400515

פל"ם1ס פיור 1 ?7 • םוון . הול.
לח 441696 ?05 714191)

11 פרס1ס נ7 שליה. ולילה. 000.
שיח 057-974010 בעלב 5475(54 נ0
כבוקר לרוחן (17471)

פווםיאק
6000 •8 כחלשה ללציו"ם כלבד

0חר1| ;08-44160 '?749^050(75498)

1111965 פווסיאק. 6000. פרסיח. כחד
שה וכהודסווח. החלפה באיר1פאיח
|)0'6') 01-771)7 5

וחר פרי 77. השמל. הלון בננ. מיהו
נ6'5ונ-נ0 (1847?) קתו50/9ו0נ'-נ0.
� 4' חשםר. א1ם1םםי ? 10 �לםא1ש

01-70X1)7 01-749117 ק� || 700 5 מ0
(?5851) 

פוומיאק V 2 6 86 11 6000 4 פרמי
•ד ראשווה כםצב ורד הקודם ויכה! ו
(21494) 050-222112 01-7513720

פעסיאק 1979 כמצב מצרין. מחפא
5610576 (0 וללח 726514 [0

(?5147) 

, פירוום חשמר פווסיאק במודל 77
א101ממ . מ1|| 051-699741 (1554?)

פווסיאק !רוד-פר 79. ס(11רה. 7 דל
חוח 0'5'79-נ0 לשוק? (71647)

פ1ומיאק קמליוה 71 מימ' מצו"ן
�ה 06-199541 (7407) 5800 ש

פ"רררד 1971 •פ"פיה מונן ? מ"פ
* אשקר. בהודמווח 9י68'> 01

(175901 

פויקמ 1979 500? אומוממיח. חשמ
. ססס נ99?נ-ו05 רח • סען

(?18*1) 

וורה"ב פורד
בהורמוות פרמעמ 1979 סצריוח ?

ח01פ1ח 01-5574955 01-5545407
(107741 

צירודר כהוומעחוו פיומוומ 79 4
?ניפה! ו 057-575241 057-559775

(?77471 

�פ ואשווה ו 7(19 77.000 ק סק1רפ
הוד. כח מען מערכח סםרא1 א1ח•
וארת חחעח חשםרים ונעילה אומו
ת שמור במצב מצוי' ן מאמ

1770 'נ-04 91751')
. 1969 אומומאמ' 11 פ1רד 1115010
פחנח תשמר 08-229574 (5151?)

פ"ומוומ 9' שויה. 6 צירודר. שפ<-
וה 71009(01-5 01-155084 (177066

פוסווס 60 שוו. םסס מצב מצוין
'715')) 01-9117670

גםברולמ
�ס ברור. 0(19 ואשתה 75000 ק

אוסוסס' כהדשד. 01-459646 51(1715

ח"בח כהםכר. ענה 76. שליה. •מא
אישי 0לפ1| !6;806-(0 :03-80949

(?14))) 

6 סור. םסס לשוה. םצריוח עבה 79.
[17648) 01-966)64?

עבה 79. מממ שוה + דרו ומזון
(?5744) 04-4416" 04-254571

מפ1ומ - ואן 74. אומומם' אחך. רא-
(?0x1)) 01-9??)?)1 שווה ומי1חר

פרסווס 6 צירודר. פרםיח. אוסוממ +
1110, 1רדה 01-9141777 (74155)

. כל הת01פוח. 198! קפרס ספ"שן.
ח"כח להסבר 40154*01-9 (5419)

קפרס קלאסיק 76. םשלה. יד שלה
(?1175) 01-544*171 01-54*1919

. אומוםםיח • סוון שלה. שבם 1600
979( 0.000( ססס 9/90. שסורח

סחיר סחיחן מלא 1(96665-נ0
(??511) 

שבר1לס איםפלה <קפרס) 1979 םצ1-
"וח !01-41665 וכערב 7(01-54044

(16)15) 

שבדולס בר"ור 61. סילכרדו <• מווע
חדש (64(057-6. 7(057-4575 (54(10)

שבחלם בריור מילנרח 4x4 .)1. א1-
מומאמ' 4794'06-5 (19007)

4x4 רלל. 6 שנחלם נרקד ש"ן. 77.
צירווו. 75000 ם"ל. םינו• םעולו.

(21454) 08-59644)

שנלולס סרנו 4' סמי סצלין םסס
לע|(ה 04-466198 ((157)

6 צירוול . שבחלס סרמ קוסיק. 79
(117?0) 057-916974 .057-44040]

שבחלס עבה 9' 'ו-ראשעה. כל
השספות 01-116901 ?01-77579

(1)5511 

. מסס לשוה סצב שבדורם עבה 1978
0צ1"| 052-71705 (19124)

. םצו"1ח. סעע שבחלם קסח 1974
ראחר א1כר1ל 01-5597610 (177159

שברוכס שבם. 79. 'ר ראשווה. בערב
(20012) 01-450555

אמריקאיות *הרות
?11198 בכ"ור וים• 4x4 8 ציליורר.
!בהודםעח. החכפה ספ1אר + תוספות
75(771-נ0 (10100) באיחפאיתו 1

9; אלקסיוו. < ציליודר. ססם שוה.
סשוה 1(6?1(-(0 (79(()

0160 בל"ור. 11. פרסי. םווע ודור
(147)7) 0)-55?)56! 0]-)01960
אלקםיוו (7. ו צירודר * בריזר 0(
סשרם '050(?-(0 (59י9)

אוקמיוו מיד ואשווה 1979
(?4910) 01-749154

אדמ 81. אובחל 11000 חלל מממ
(155)) 01-9144515 0]-9?4?6|5

* V-) 4x4 .)? .בריוו מילורדו לאן
ה01פ1ח 057-61771 01-7514710

(191411 

1' אמ מי אל-קמיוו. 77. דבל •4 מען 4
(?11481 051-118679 11 ל,1ה 000.
למכירה/התרפה ארקמיוו 9? ?פה

בה!ו110ת 01-170140. ?01-505719
(1 6)11) 

לםלרה ההכפה כריזו סיחוודו. 7(
חשםרח םפואוח ?06-59447

(?799)) 

ססומוימ ואלמחםורםו ו םחוושים
�ש ובאמרות כמתיר הםפעווו ד
�מ נ01-971077 ו?נו7?) בע

פזהשה 974. 17 מיוחדמ ושמורה
0997) 04)900)9 04-69)963

V-) שכמלס כל"ור מיוכראדו
חשםל 1987 0פ1ארח !455:6 06

(?7900) 

נ?'??� ,.
1800 1986 •ד ראשווה פרם?
04067נ-(0 (19454

40? •פהפיה (8. כח ? ועירה וכור.
(6446) 01-5713410 [11? <

?6 16( 1800 וו ופחת ? הוו, כח
(151111 01-517)9?4

נ6 1800 אוסוססית. םונן וחוםנעח.
ו1ם 11וש 01-144140 (7696?)

115. ?8. שרשיח. 90000 • חוספוח.
'מא אישי 02-287451 71(50?)

315. 61. •ל שלה םיוב החומנוח.
'פהפיה ?01-505441 54741?)

115. 81. שדה 6 תומפוח 6 םסס
רשוה 01-5464347 057-910140 בע-
רב (?570?)

16( 00(1 11 אומומאמ' • מוון
01 5166954 (0 כעמדה 1(615(5

(66*4) 

116 1800 ?8. אוסוםסית 4 תוספות
"410נ-*0 בבוקר 01-5706979 נערב

(10741) 

116 1/1800 1985 בהודסוות ו תוס-
. שרשית 01-5740657 (15507) ¤ת

. 1600 64 אומוממ מסס כר 316
החוסמת נ454נ-057 776411)

116 1800 86 לבן מווו כר התוספות
מצו"יח 01-5405610 בעבורה (15776)

*31 1800 86. אומוסמיח מצב מצו"ן
* ח01פ1ח 45*01-5590 (7678?)
16[ 1800 967( 60000 ראשוור, א(

מוממיח * חוספוח 906(7?9-(0
(76?)0) 

�מ 1800116 88 'ד ראשעה 11000 ק
116716) 01-56411?

�מ 6 חומ *II 00(1 1988 5000? ק
10ח 711(08-53188106-55 (0?(74)

תוספות .%* 800.116! אום1םס? םען.
איכוה 479406-(0 (7105)

. אוסוםסית. 86 * תוספות! ו 1800 .116
(??647) 01-7)18)6 שםורה מאיו 1

116 1981 א1סוםסית מימרת * מען
( * II ? ה1ה 96(560-(0 (6997?
316 1984 1800 (14 ראשווה. סצו"ות

( ?4971) 0)-9664411 01-5466701

16( 85. א1סוסס-ח . ח1ספ1ח
051-411044 בעמדה 8(051-4101 כע

רב (7749?)

. אוםוממ' םחירין 1600 86 . 116
56000 ק־0 '41064 01 414269 !0

123193) 

116 1986 ואשווה. אוסוםסיח. שחו
03 9 3 4 3 6 / 6 רו• -4 תוספות 

(97591 01-9711073
דר? 4 116 1986 ואשווה סוון ם0ר.
ת01 '1870 051 107661)

סצ!"- 116 '198 1600 לאשווה לויר
(171111 0|-)'06?4 0]-9??1107 01

88 לאשווה • סוון םסס לשוה . 116
(?7867) 06-117047 0*-]?3931

116 14 ראשעה חילה * כל החום
1719011 01 פ1ח מי0ו "55675

�כ םען 54000 . אוסוםס ה 1988 116
�ח 01-5741990 01-191444 91111) ש

�מ * 116 ו 49 אומ1מ0יח 14000 ק
תוספות 16??(5-?05 111551)

�פ או *I 11 9( ואשווה 11000 ק
10מ0יח ו חופפות 01-475141

(?43771 

116 אומוממיח 11 מסורתו * אלו
01 ובעבודה ם 9661599 ר

119415) 01-9645156

16( אומוממיח 65 ראשזוה 4000?
קימ ורדה! 649:41 01 7091'?]

114 4/4( אומומנדת . מען • מ"פ
< 0((ד1ם 511105'-01 (7666?)

111 6' שויה אוכדול. שםורה כמד-
שה נהוד0(1ת 04575( (0 79741?)

111 1977 • םוון. םצנ םעורה סרפון
11477) 01-5447940

16! ו *0 רול ? חופפות . התרפה
01-91*449 5471676-9 01 1כערב 1

(?7444) 

1 67 ו כל התוספות האפשרוח 111
(71)79) 0) 9)005]1

אמקעה $ 1600. אימוסם 01 4 םוון.
(4566) 03-9617407 16 . לאש11ה

, א1םוםסי. 1966 אסקווה אלאס 1100
1?)1 דאשווה <? םען 057-41615 (ו5

א1פל מומה
סוסה 71. םצב סעודה. בשעות העלכ

116157) 0)-"8859

אופל קדט
. ויאל 5 הימלס. 16.000 .67 , 00נ,ו
כחדשה ו9'01-766 (177771

. אוםוססית. מוכה. 1986 .15 1100
שם1דה. םחיחן 057-547754 (1649?)

1100 5. ספ"של 84. שויה. 'מא אישי.
0צ1י1ת 01-124111 719751)

1100/5 5. 5(19. אוםוםם * סוון
01-846575 .01-764)14 50.000

(18141) 

67 1400. אוסוםסיח -4 םוון כערב
01-777507 ל1ם 9-<?004?-(0 (1(79?)

. אוסוססיח. םוון. סיסר. 1600 .1)
מערכת. ראשעה 9?9ו01-10 (4496)

�מ ? 61 1400. אומוממית. 75.000 ק
מומפות מחיחן 052-21358 (9:71)

4. מחן. מוספומ שמו- .1100-15 .19)8
רה 06-547575 כח1ר (6157?)

5(19. שרשיח מזון מעו- ז0. 115.
דה. מחיחן <765ו01-55 51401?)

א1פכ קום 00נ< ?<. במצב משרה •
800 01-5576804 (י((()

אופל קום. <<. ממ"שן. אוסוסס.
במצב משלה 00-517699 (1579?)

86. סמ"שן אומומאמית אס אל 1600.
י <? כח. סוכה 5(055(-01 (4117?)

בהזדםעח. קרס 11 5. אוםוםס'. 6(
יד ראש|1ה 051-468485 31*270)

. 1600. אומוםס' 72000 מוכה 1986
ק�מ * מערכת (01-964527 (7707?)

קדמ. 1100. (1. מען. ראשות, בערב
�ה 01-801971 01-947165. נענת

(11559) 

. 1(. אוסוםס' 170000 קדם 1100 5.
שלשית 02-942405. 41(01-514

(20100) 

. 'ד ראשעה. *ו. שםורה קדם 1.1
(1)441) 01-964)464

קדמ 76. אוסוססית םצו"ות. 4 ררתות.
סייר 40717?-נ0 (5(4(2)

קרמ 6(. 11005. א1סוםסיח. ראשונה.
מחיחן בערב 057-951766 (1671?)

5 הימלם 'בוא א• קדמ 5 1500/87.
שי. 10(| 057-546546 (96*120

. ם1שקעח ?ד רא- קדמ ממ"שן 1973
ש11ה 057-975160. 497*01-70 (11614)

קדמ מס"שן. 76. במצב מוב + בלמימ
? מצבר. 01-740175 (47*15)

. ממי מצרין. קדמ ראשווה 1986/5
תומפומ 01-945340 (769??)

אופל ד!ור0ה
5 86. ראשווה ?4 סזון * רדיו . 1700
סיפ * ססס 6(7נ55-?05 (78031)

. 'ד-דאשתה. 90.000 1200 אז 1965
ק�0 03-739133 (22179)

�ס. שפורה 01- 000 75 ק .17001 19/5
צ1"(ת 0?{6נ4-(0 (0(79?)

�ד ווופלרחח
06 0פ1אחו. למא איש? ואשווה 4
ת01פ1ת (057-41779 261161)

כסלון. 'ד דאשעה 66. אומוממ. מו1ן.
0צ1"1ת 008 [0(01-145 (796(7)

רקורד םס"שן 1977 1700 אוס1מ0ית
כסצב םצו"ן 01-154017 91101)

*לנו*?ו*$;4
1700 11 שלה כםצב סיכוי סוב

(??771) 057-4)4)7?

11 <( ו ל 1500 4 חוספוח 000'?
�ם 906(01נ0 09(??01-7 (5191?) לן

. 000ננ ח1ספוח. שסו ננ 88 11 15
לל. 7'91606-נ0 (119070

. מצריות 4 ממס רש ננ אחסה 1986
117517 ור. 4 ת1ספ1ת 0555?נ01-9 (

�ם . 0 ק 1990 1 5 ננ שחולה 
�9641880-נ0(6775|) 5445144-נ0 
(16775) 

.1 1500 דאשווה. שחורה. סוון (198.
(16165) 03-5571144 ?8000

�ם 4 ארפא ננ 1700 84 41000 ק
ססס 8ו?40*9-נ0 (6";?)

מה' אלפא01¥ 000? 1984 אוומ
חל 4?0(4[-*0 (*1081)
�ק 76 או ארפא בררוה 7.000 ממ

1דח 01-741110 סוססיח בםצב
(?575)) 

ארפא-סוד 700( 7< ססס כשנה
בה1ו0עח 750נ?4-נ0 151(7)

ארפא סוד 1150 79. כהוומוות 5000
(10683) 01-5710177 (1� ש

ארפא ספרוס 88 ראשווה. 15000
אדומה. ?לפיה 'ננ575-?05 (11669)

�מ 4 ארפתא 000? ?91( 000 90 ק
177876) 051 חימפוה ישיפורמ (1776
ארפחא (4 16 4 מען 4 צמיוימ 4
ססס 461*01-47 ((01-56161 (09(110

. 71 ורוה 4 רםלוים/לווי1ו 1600
ח01פ!ה 6000 689?551-(0 (19404)

למללה אלפא מור ?8 כמצב ס1כ
69נו549-נ0 כעלל 1716511

�ה מנו? מונ מול 81 6000 ש
56161?-(0מיחל 1(616?)

. ?8 שלשיה. 95000 ש10לה שר ? ו
?חילון 16(605 (0 (16717)
. שו"ה. ססס 10 ח1לשיס 1.7 סול ?6.

(161641 057-447815
סול 81 1700 4 סוון 4 ססס שסו-
לל, 01-5711054 ?01-571577 (175110
סול 61. נםצנ םצו"ן 80000 קים

(??6)9) 0) 458160 0] ?41696

� . צנע אוורור. שרשית. סצר ס1ד 74
1ת 4 סס8 498((9-(0 (175855
� 77 00? 1 4 ח1מפות 945965-(0 מה

171149) 

מוד מופר 1100 5 הימנימ 9' 0ע1
!ל, 321750 04 ''"'?)
�ר 000? 71. נדובא. חושו. רד סלח

(111 75) 052-571668 0) צלם 191750
מפרום '1 חוחן 15 ראשווה . סוון

�מ 45?(?01-75 (5770?) 67.000 ק
. כד הח1מפ1ח מחיוין ס3ר1מ (198

(?4)9') 0)-?5)9)1 01-410877

*8דע̂*
אולדסםורל קסום סופרס כוווהס 7(

4 ח1פפ1ת 77(1(1 ?0 7(0191017
'74451) 

מבצע!!!
"קזמפיוטסט'

ממעיט משופצים
� �קוחלוס

למכוניות אמריקאיות
טודף המפעל!

�ס אחרות ו-''י ושה או 0000? ק

� תל-אביב �קומפיוטסט
מול היכל הספורט

01-517441) 01-517061?
[?64601



2500 . 127. 1975. םצב וסיעה סוב
�ח 03-283189 (4949?) ש

177. 1974. םימ' םצו"ן. םחירון.
(9141) 057-450787

. םהשכרה. 45.000 קים. 1987 .177
ודירה. 10.000 01-5056719 (6984)

�ם. 9.500 עדת. 67. םהשכרה 90.000 ק
(1)19)) 04-236194.03-35881*

בהנדמעת 127. מצר1ת. 1967, מהשב-
�מ 9נ54006-נ0 (7115?) רה. 1.000* ק

1981 לתר ומיעה 177. ממרס 1100.
בהזדמעח.(01-84104 (4677?)

סיאם 127. 1987. בםצב מצו"ן
ונ7?7!-04לאבשבח (17371)

פיאמ 118
?(19 בםצב סוב. 057-975070 (61?נ2)

77. ממ"שן. לאשווה 4? לדיו + םסס,
במצב 10כ 14?444-?05 (21759)

�מ. 178. נ! 4- ממם. מעלכח 42.000 ק
(?4876) 03-72324 1רלה. 1

(12 ספולם. 75. מצרן. ת1מפוח. ממם
לש1ה 03-5030057 (9171)

5.000 עףח. רוך בן- 171. ספ1רס. 77,
�א. (5455?) צל 75. ח

פיאמ 131
1979. ששרה. שויה. אוםוסמית .1100

770(052-2. לעמלה: 052-15909
(10911) 

1600. אומוםם'. 02. 140.000. 0סס
לשוה 02415106. 01-912:6:1

(19471) 

40. אוםוסםיח. 1600. שפורה 'פיפיה.
ררצינ"ם בלבד 01-176471 149971)
םחי- . ם8 + ם1ו! + א1נחל. 1300 . 111
ח| ?057-97991 (1(110)

111. 1600. _ו0. 1(19. שלה 4 םען.
0חיד1| 01-9640768 (04(0?)

. צבע 111. 1600. אוםוםםיח. ?198
אדום םק1ר 01-9177011 (21575)

111. 1600. אום1םםיח. 1981 + םו1ן.
01-5524410 01-594720 .14.000

(24)92) 

. שלה. 2(, . 1.600 א1פוםםית 111
�ם 01-254791 (5615?) 72.000 ק

. א1סוסם. סיאל. 79. שלה. 1600 .111
'פל,פיה נ456??-08 (6467?)

. סולל 1( . םוון. א1ס1םמיח ונו. 1600
01-797570. ש1קי (6674?)

. 61. 1100. אוםוסם. בבית: 111
01-5511176 עמלה: 01-5572720

(?4)5)) 

. 2(. אוסוממית 4- מען מהשכרה .111
סצ1"1ת 01-5059964 (11910)

111. 61. םירפעח. 'ד שלה. בםצב
של 01-9651576 64:41?)

5 היחלס. סלרה/החלפה. .1984 .111
(?4747) 051-17910 051-750144

. אום מסית 4 םו1ן. 1600 . 1978 . 111
בח1ר 01-5058546 ממימ (7805?)

111 אוםוממ'. ?198. ראשווה. מימ'
םצלין 4 מסם. 01-478679 (77616)

זנ1 סם"שן פערםה. 4(19. ראשונה.
במצב 10ב 057-62496 (5140!)

111 מם"שן. 1600 )0. 81. אומוממ 4
מ1[| 01-491905 (19167)

בהודםוותו מרפיור' םם"שן. 1400.
כא בשבח (5161?) .01-965)4)] 1976

כחדשה 11( 01 1600. 1(. םוון 4
שמשח ;01-60476 (6624)

79 .1600 . סציאה בהורם1והו 111
01-767911 053-55466 לס! (27302)

1600. אומוםס'. סשרה .81 . פיאמ ונו
(11547) 051-416835 .053-11279?

פיאס 111. א1סוםםיח. פלסיח. 0(
במצב מ1ב 01-5522661 (11711)

סיאם 133
�ם. 79. שליה. םעולה. 70.000 ק .111
סחיח| 01-5050171 (6503)

. 79. שויה. סמי םשלה. םחיחן 111
(280?') 01-561)079 03-8*3187

שאס 111. 1980. בםצב םימ' םצו"ן
(?7110) 0]-41]116

סיאם 111. 79. 87.000. בםצב סוב
???01-54II בעלב (7717?)

פיאטאזנו
1000. לאשעה. 86 שפולה 4 חוס-

בחול פוח בערב 50נ7ו96-נ0.
(?6419) 

81 4 ע ופתח 4 לוח םפואל 4 .70
םעללת 08-501741 (1076?)

. ראשעה. סוון. וו ופתח 4 1988 .70
(74)61) 051 שמשת 11619

אווו 1100 68 4 שון 4 מסס. מצותת
רפהפיד. 08-715546 (9177)

�ס. כהדשה . 9.500 ק אתו 60. 1989
06-141744 בערב (6176?)

. 86. 5 דכתות 4 םוון אווו 45 1000
(?6679) 017)9716

. סצו"ות אוון. 45 סופר. סייר. 1989
49נ610-נ05 0?095?-03 (1764?)

אווו 89 4 םוון 4 ודיו + אועקה חד-
שה באחרוח 055-685775 (1515)

1986. 'ה-ראשווה. .1100 .70 אווי 51.
(?7790) 01-64169'

7(19 4 0ו1ן. ואשווה אווו פ"ו 1000.
(השמה) 01-144155 (11561)

. מהשכרה בהודסווח ססיוו 17
.0}-5742?? 46000. םצו"ות |
9(7461 01 (<19נ7)

םםיוו 69. כחושה םתיחן 4 פ"פ 4
01 � 717091 .01 אל1ר0 14.1121

(16)51) 

ססיולם 88. •שיווח םהשכרה. אפש
לות להחרפה ולחשהםים 06-174951
(15405) 06-174577

פיאנו דתה
1988 מראשעה 4 מעכבת דווה 00(1.

4 תוספות וםם1פרח 06-770907
(111161 

�ם. מונן תוה 1100 סס"שן 0000נ ק
(?5197 4 הוספות (01-60495 (

(הדל. אפשלות תש וווו, 1988 כסצב
חסים ווחיס ישחת מהל השכוה
(?4:4?) 0)295407 0)790704

. לתל וסיעה 1100. ואשווה 1968
�ם 4 חיסףוח 01-146119 16.000 ק

(77401) 

פיאנו רגאטר.
�ם 85-5. 84 4 תוספות. 98000 ק

01-615771/5 ללח 4467: (05
(25447) 

. אוסוממית בהולמוותו ו תאמה 1985
01-561974 4 סזון 54000. ראשעה 1

(?6301) 

67. ואשווה 4 מען תאמה 51 100.
מצל 0ע1רה 01-144399 (16777 י

לומה 84. אומ1ממיח 4 מען 4 לרו
ואשווה 1500? קימ 680*45 ;05

(7)451) 

מיאנו ריתםו
65. ;196 מצד וח 65.000 ק 0 סחיר
(110)71 08 ??'501 6800

5-75 1961 שדה 4 מממ רשוה.
11 (01-7549 מעי 1477 (9(1726

יו50 1981. פרםיח מושקעת 4 . א 75
ת1ס10ח ?01-977070 7(01-91116

1751171 

• 01 ?( מצוי מפדםו ו רחש 65. מאן
(?3783 1ת ?057-54701 1

ות ויחסו 1100 75 1981 םצוי
03-761694 03-791407 בח1ל 1115301

רחםו 81. ו 1500 4 הווקל, 4 1(
בחושה. םחיחן 454057י01 1(17191

פיאמכרדי
50( מסם רשוה. והרות 4 פיאס
לחלקים. 70 052-919475 ונ5?4?ו

פורה 82 בםצב סוב. 000 5( ססס
רשול. 01-714004 '14111)

פאמאם סם"ננון. אומוםנו. 86. 40000.
�צ 051-897849. 698449- 051 אחה

(23454) 

עאמס סם"שן 1100. ;8 + םוון. אחר
�1ל 01-120570 (21104) א1מ

פולקסווג! פזלו
פוח X .81". םהשכרה + ררום"פ.
בםצב םצ1"| 052452182 (17979)

פולו 71 םעע נ8 4- מסם. במצב סוב
(244)0) 01-5057919

פולקסהמ כללי
יראום 1600, שות 72. אפשר לחלקי
חיחף 01-417651 (27996)

1600. סמיק, 0ס0 לחצי וראוס 1971.
ש1ה 051-148548. (68(11)

וריאום מם"שן דו שיםוש', 71. םווע
(14)4) 01-5711414 45.000 .)5

פולקמווון םתמפודסד 2000. 68.
שלה. במצב מעולה 01-5052446

(9249) 

שירוקן 5(19. אוםוםאם. 00(1. יבוא
אישי. ראש11ה 01-5741374 (27794)

3ות
פורר אסקודמ

1100. םצד- 0. אמקורס בתרה. 1977.
(2412)) 01-171757 שוו 1ררהו 1

1100 .74. 2 דלחוח. בםצב סוב.
03844424 בערב (411(2)

1100. 1976 + ססם לשנה + אובחל.
0מ' סשלל 057-956741 (1(59?)

79. א1סוםסי. םע1לה. מחירון.
03-5791641 לא בשבח (21490)

אסקורם 1100. 77. סם"שן. שסוכה
םצב סשלה 954?01-910 (2201?)

אםקורס. 0(. אזםוסם' םבםחון. 7.000
�ח 30(03-9664 בערב (22(25) ש

אמקורמ 1100.1971. במצב םמ' סוב
(?3154) 01,7-440154 000 4

אריקה 1100. 64. 'בוא נדמו'. שויה.
שמורה 4077נ084 (14770)

5(19 4- םוון 4 ססס ארקן. 1100.
ישירות םחבדה 052-574116 (27241)

אריקה 1(19 + פיאסםות 5(19 +
1(19. ששחת. 032-571221 בעמדה

(21954) 

ארקה 45. בםצב םעולה. לשעבר
מסשלחיח 0(0?ו 9101(01-5(4509?)

ארקה בחיל. 5(. מעולה + תומפות.
052-12441 �ח. 01-411977. 17.000 ש

(?1963) 

ארקה קברולם וננ םתקפרז. 1600.

�ח. . מודל 7(, 45.000 ש סי1חרח
(??465) 03-5374111

. בםצב םצו"ן + 77 . ברורה 1300
ם00 958?47-(0. 02?50?-08 (7166?)

בתלה 1100 41 אוסוםםית. משלה 4-
מממ 7347(<-(0. כערב ((165?)

�ח 45(01-875 בדודה X(! 76 5.000 ש
[6(01-5566 עלוה (4501?)

. ששרה. שויה ברורה 00(1. 1978
(ספרם'). 01-994531 01-141602

(?4737) 

. 77. במצב סוב. מסם 8 בדודה 1300
ח1רשימ 01-5515718 (5017?)

. חצב סוב. ?01-79997 1100 בדורה 77.
בעוב [?01-5844 (6419?)

בחלה 77 4 אועקה. מצווח בחדשה.
052-573892. '1ח1| םול (7177?)

בחלה 77. סס"שן. או10ממיח. שו"ה.
םחבלה. ולילה עמלה: 03-140962
אבישד ((2827)

1x10. אוםוםםית. 41.000. בחרה (197.
�צ (561(1) 0חיד1| ?01-757846 אחה

דחשה ארקה 88 פרםיח. 1100-1400.
(?7754) 0)-440574 06-46)77)

הדש בארץ!!!
מכשיר כיס מגלה

תיקוני פח
בעיקבות תאונה/חלודה

�. מולה מה מסתתר מחתת �בכנוו על פח
ושיננת הצםל תסוך כסף חמןווו 50 עדת

�ס-אבן נביחו 110 [01-77914 •נפ
(21156)

ססרסרם ואוסתסורםוו םח1ושים
ובאחרוח. כמחיר' המפעלוו דיש
�ם ('07(?01-9 (7147?) בע

פ1רל ארקה 84 ולשיח בסצב םע1-
רה 4 ססס 01-815198 42661?)

פורד מאתוס
. בסצב ס1ב סאווס 20. א1ס1מס• 1969
4 מסס (01-47717 (49*24)

פורד סיירה
0 1100 86. םפרםיוו םשויהוו מקו

חדשר.וו(9[[01-17 (18614 רחווכ

1600 אל אוסוממיח (6 4 םוון כםצב
םצ1"| 01-75670$ (16166)

65. אומוממית 4 מען. דאשווה. . 1800
67.000 מהירון 1(057-9014 בערב

(?1747) 

00(1 66 אומוממיח 4 מונן. מימר.
מחיתן שמורה 01-5565641 (4760?)

61 סימא 1' אל 000?. מח. מען 4
10ספ1ח 057-570141 07811?)

1986 1800 01 א181מסית 4 מזון
לאשעה 01-680699 0041(01-50

(?1080) 

לבעלי שרוי

סיירה
1800 .1600 .1300

התק!
עכשיו ברכבך

כח הש
לנהיש נוחה ובטוחה
לחויה קלה ומהירה
להעלאה ערך רכבך

2650 טרח
החקוה בתוך שעה

לפרטים והתמה
ש. אהרון ובניו

חוםה ומגדל 19 תיא

03-5374111
מקבלים כרטיס אשראי

*ן&̂י
(?4479)

1100 אל. שויה. פרם' 4? םוון .19)7
ות1ספ1ח. 01-5405144 (24228)

םחנלה. ס"רה 00(1, א1םוםםי. 4(.
ל1ם סח! 01-7545155 (2728?)

7(19. םפאר. םצב סעו- סיירה 1300.
לה 4 םעדבת, 01-421501 (15098)

. א1םוםם• + םוון. 1915 סיירה 1600.
171887) 04-))x>95 בםצב 18נ

סיירה X 1600 1(. אוסוםסיח + םען.
(76110) 01-575x7' :ו5נ5597-נ0רת

01 אוםוםס -4 סזון. סיירה 00(1. 06.

�ם 057-79120. ואשווה 55000 ק
(21)00) 057-7)4)4

סיירה 1800, מפוארת אוםוםםית. 6(.
057-942144 סצ1"1ת 14(01-9229.

(7)160) 

1984. אוסוםס• 4- םוון .1600 סיירה 1.
(27767) 01-5518757 03-8241:4

ס"לה 1(1. 86. אוסוםםית -4 מוון.
נתלשה 01-475257 ((7(20)

� פיאסמה פודו
61 6. םהשכלה. בעבולה
544??56-(0. ברת 01-880121 (26573)

*0. 957. 'ל שלישית, 95.000. םצב
םעולה 37((08-26 (26621)

9( כחלשה + סזון + אועקה ?14 רו-
מ"פ, 600? לן�ם 06-417081 (4960?)

אריקה 61. 1100. ווסל במצב מוב.
(27)74) 01-5525101 01-162)67

61. םהשכרה. שמו- פ1וד פיאססה 8.
רה זיפה! ו ?60(01-571 (1994?)

נדאמםה 1( + םסמ. םהשכרה. מש-
לה. 9.500 על(| 01-722706 (27764)

פיאססה 957 1164 (השכרה) בסצב
01-9141107 (דת"ס) פעולה 10.000.

(21160) 

פיאסמה 68. ראשעה 000(1 קים.
םחיח| 051-58999 (27077)

פיאססה X 5(. םמ' וחיצוני מעורה
01-9640104 העל (22770)

. 15 פיאסםה 5. 1988. שחורה. 000.
08-574771 לא בשבח (11011)

100 וע. ספורם. פיאס9ה. ראשווהו 1
(198 4 סזון + םיםרת. 4(01-1441

(?414)) 

11 5(19. םחברה. 500. ניאסםוח 1100.
(?1115 �ח בעמדה 01-917104 1 ש

פורר קודמיוה
. ויל תיל. םצו"ות. 74 . 1 600
(?7655) 06-741546 0)2498)1

�מ. אוסומסית. 100.000 ק .79 .01 1600
מצ|"1ח 01-490516 (21074)

. מימארת + 01.1600. א1ם1םמית
מ11|. 2( 4(01-57910. (01-76417

(?5674) 

80. ויאל. 1600. 'פהפיה. םימ• םעו-
לה 055-28412. נ!6(11-[05 (11(1?)

81. 1600. וי אל. אוסוםם 4 מוון,
(24667) 01-844480 01-65??4| 16000

2(19. 1100. שלה. שםולה. 10.800
�צ 01-9370011 (19027) �ח אחה ש

01. 1300 82 'ל שלה. םצב סצו"ן.
(1)5)5) 01-5510617

�י1ם"פ 4- סס"שן 1600. 0( 4 םו1ן. ח
אועקה 91(052-15. 17(057-457

(16904) 

01 ?6. א1םוםםיח 4 . קורמיוה 1600
מען משלה 051-75147 (7110)

ק1למיוה 1600. אומוממ. 77. מצב מש-
רה (?01-1044 1(184?)

קורסיוה 1100. שויה. 82. צבע מימר.
סשלל, 01-9105340 (4641?)

קולסיוה 1600 1. (7 4 םוון. בםצכ
של (91(01-59 (7040?)

קורמי1ה ממ"שן א1מומםית. 77. םצב
מצו"ן 08-407747 כערב (0780?)
1600. במצב מש? קולסיוה ממ"שן 71.
לל, 147(01-557 (5107?)

קולסי(ל. סס"שן. 1600. 79. א1סוםסית
4 110] 4 ח01פ1ח 057-51146 (28212)

� כדרי פורז
. 1988. לאשווה. מען. מי- אורון 1600
מאר ותוספות 052-61711 (17971)

הומפתטםט

למה ???
כ' מחשב

ה"קומפיוטסט'
V^ז

תוםן נד "קומפיוטסנד
והיוו היחידי כעולם

הבודק אח כל
מערמת הרכב
כל שאר ה"מחשבים"

לא!!!
ילכו

הזמפתטםט
בבריסל

'קוספיוטסט' בטורונטו
�קומפיוטסט' בויו-ץרק

� בבודפשט �קומפיוטסט
•קוםפיוטסט' בכל העולם

03-5376418 � ח"א 
אחריות ל-6 חודשימ.

01-94 1 לאשרצ - 747
(21271)

סאוווס 1600 1971 א1סוםאסיחווםווע
זםצב כללי םעולהו ו ?57760 ?05

(7)641 

םורעפון 8( 8!-18 שתת כקבלת
� בכר- ם1דע1ת בםרפון רחת מערב
סיסי אשוא' ויוה. •שואכרם ור"ורסו ו
םוועפון 24 שעות ביממה

18-<8-1נ-נ0 (4441?)

קפר 1970 4 אוכווכ כלל• 4 שפוץ
ר 0צ1"1ח 01-707465 (74075) ]

3יאט -
 9מ8

פיאנו 114
174 סם"שן 74 סצב סכו' םצו"ן

(?50171 0)44487:

�ם (197 4700 ס אס 174 160000 ק
ש�ח (6(057-551 בערב 1(474?)

מיאנו 117
�של! ו פר- 177/1 1(19 900 ונם ספ
מיון !??)057-57 71(05?)

177 71 שמורה בםצב סבו' םעולה
4 תוסשת 441('(-<0 (17171

82. שלה. שםו- *5 0 פאלאס. 1100.
לה 240(01-28 (11(25)

X* .5ז1ז 14. םיםארת + מזון •4 םק-
וו. 9(19. ?111(01-2 (22823)

א 8 5 א ד 85 סימא אישי, חשסרת.
אושםס 051-14510 (15527)

�מעת עקב ומיעו. 89 .0.7.1 א 8. בהת
�ם ראש"ה 04-985124 1600. 21.500 ק
(26412) 

נהודפוות פאלאמ 1911. 1100 4?
םם8. 600( שיח ?052-54701 (5479?)

ר אס. 76 פאלאמ. כחדשה + אובחל
בלר 4? ת1ספ1ת. ?01-911501 (1501?)

אס. קלאב 62. סם"שן, םעולה + ו"
םסס לש1ה. 01-291171 (19275)

�אסא' פאלאס. 61. םיםםיק + ם1נן. ו
ש10הה 7(01-9942 (25215)

חלפים חדשים !םשוםשיםו ו הוורם
?|לץ11 176176-נ0 76172(-(0(20710)

X* ספודם. 1919. סהםםח לםמלמ 
רופיה. כחדשה (01-966954 (((265)

םיםדואן *05 1100. 1(. בהודםווח
מר 03-770669 בערב (21150)

מימלואן 5 0 מפציאל. 1977. במצב
(?7976) 08475046 �מעחו 1 מצו"ן בהת

�ם. מימלואן פאלאמ 3(. 150.000 ק
מהכלה 4(01-4110 (21014)

פאלאמ 1(. במצב םעולה. םשופצח
(147?) 01-5465105

א• 81. 'ד לאשווה, אמ פאלאמ ו"
000(6. אחר תאונה. 01-414767

(25)95) 

.87 םימ• סוב. בעמדה: פארם 00(1
(?270)) 057-455)15 .057-916197

1̂ך<^זוד >
1100. (7. 1 רלחוח. םצב םצו"ן

(??114) 057-4347)4 052-79050

. 5 רלחוח. בםצב סוב. 1979 . 1100
(99494-(0 בחול (5(245)

1100 ממחרת + אתו. 79. במצב סוב
(71)9) 01-5409297 052-659)5)

ח-שיששית 1100. 1979. בהודמעח
2400 שיח 4- םצםד 01-911510

(19071) 

. . ם1רל (197 קר"ולר 1506
01-9224947 כא בשבת ת"ם 1(2401)

?"*ת ,
. 1944. םפואר וםשופץ. חבר 16

06-140117 .01-267510 .30.000
(15719) 

מח*ס*ו*ו^
פורקסחנ! גולף

, 77. שויה. םצב םשרה. 1100
?3?00?-01 ?9?146-נ0 בערב (195?2)

�ח. . לאשווה. 27.000 ש 1985 . 1300
אפשל רהחפשר 174?74-(0. 175791)

וד0 00(1 קרולס. 4(19 למה. םללכון
לללכון בלבל 055-621214 (נ66??)

. נ ללחות. לאשעה. 1100 .79 01
(24776) 01-867444 111 ,000

ליאלא' 1962. קברווס 4 הווקה.
�מ 052-51024. 01-5409079 000 98 לן

(14991) 

1979 מען + חחעח 4 ר ס' א• 1600.
.02-411566 � �כחושה ומיס.  ו
(11199) 02-690660

ווכף 1100. 77. מצב משכה מר
(7964) 01-800815 01-5011144

. 1976. א1סוססית. מצויות. ווכף 1500
000 60 שלל, 01-918659 (1154?)

. אומ1מםיח 4 לר1- <ולף 1600. 1976
7נ6?8-?05 (11971) מ"פ בהולמעתו 1

. לאשעה 4 מו- 1967 .01 . ערף 1600
1|. א1ם1םםית 057-558747 71601?)

ערף ?6 םסארת שםולה. "מא איש•
(19501) 01-5564988 01-661606

1982. שויה. פרסית 4 וורף 1100/5.
ס00 7?6!45י057 (6551)

. 1100. אתרי אוברול. וולף 1976
(194761 01-9605544

וולף 87 קכרולס. •וירה בארץ. 1800.
5 הילורמ. הוה כח. מען. פ"פ. אזע-
קה. כסאוח דקרו א1חיוארס 18.000
�ח םלפון טבולה �ם. 60.000 ש ק
1ננ5464-נ0. א| 659???-050 (66נ4?|

�ם 1100 5 ללתוח. 000 104 ק וולף 79.
(?77X1 01-55616)6

�ם שחווה. •פהפיה 17 ק .000 עוף 89.
101שקעת 7456(01-7 (75008)

עוף 011 81 םיוחות כםצב סצו"ן
(?6609) 052-563315

ו!לף קברולס 66. 'פיהפיה 4 11 ו1סף
(?'61?) 01-5446006 03-546433'

פורנ;סווג1 גמה
. בסצב םצו"ן 1984 . 1 סר. 1100

(?1501) 01-5561807

�ם 95.000 ק למה ס? אל שלה. 1984.
014"(-04 בעלב (9(108)

פולקסווג! דרבי
�מ מצריות 0ח- ררר 9' 110000 ק
ר1| 6?1557-[0 6589(04-7 774561]

פולקסווג; ודפמםית
1700 1975 סצב סוב םאור ססמ
לע11ה 01-778566 (?1(7?)

. 71. םווע חדש. 4900. ססם 00נו
(?7745) 01-5441644 01-5411??9

בהודמעת 1300/69 חצי שוה מממ.
סש1פצח ?01-45776 194611)

. ששרה םצו"ןוו 1971 . חיפ1שיח 1300
4000 ש�1) 03-112515 165911

�ח חיששיח 1100 71. סעודה 6000 ש
(16747 ! 0]-26!'64 0]-2]4'5 '
חפושיח 1000 סוכה מאור. 1לור
ככ1|. מ0ר 01-156117 206241)

חיפושים 1100 סודר 2' בםצב מען
לה מכמן 9221694-(0 (21055)

חיפושית 1100 66. מממ לשוה 'ר
שלישיח 90114!-01 (21414)

197 סיכוי סצו"ן 4 1 . חימשיח 1200
0ס0 4 רר1 6446075 05 (175064

. חצי אומוממ' 1500 4 חיפושית 1970
(?4176) 01-5449777 01-5740020 808

. 71. סעע םשופץ. חיפושים ?110
ססס. מחירון 01-7510101 (11701)
. 71 םצו"- א1מומאפיח . חינעשיח ?מנו

0) 4 54 1ח 6000 107?554-נ0, 51(
(?1496) 

. שמולה כמצב חיפושית 1101 71
מ1ל 01-497941 110491)

חיפושיח (110 שוח 71 םצב םצו"ן
נ9?0ננ9-נ0 (1111?)

חיפושיח 74. פלסיח. בםצב סעולה 4
רדיו 1מממ 815198 (0 (09791

1100. שלה ססמ 8 ח1ר- חיפושית 74.
שימ 057-917119 (6600?)

. במציאה 7? . חיפושית חצי אוס1סמיח
2500 ש�ח 03-5711628 ('1156)

תיפושיח מושקעח 64 4 מסס 12
(?6' III 01 779595 01 ?56546 0א|

פולקסזוג! פאסאמ
0 '6 1600 א1מוממיח 4 מזון. בחל

שה! ו 4 החרפה! 01-1711911 (005??)

1ח 11445 ?05 לא 1500 74 0צ1"
בשבת (27761)
74 1600 4 ססס אפשרות החרפה

בחרש ?544709 05 01-9605814
(1 454') 

. אוסומאמ ואשווה �שן וי אל 4( ממ
4 מוון סק1ר 07-717006 754111)

בה1רמ1ות 75 4 מממ מעור, בטמרה
6י.5'נ(544-נ0 ברת 57057? (0 מוחמ
171)19) 

סעיפם 4(19 במצב והדד. אפשמח
חשחנום ווחים. 'שיחת םתב� השב-
וה 01-290704 01-295407 (1(241)

מחיפמ 7( + סוון. אום1םםיח. םהשכ-
חי. מצ1"| 010(03544 01-144514

(24951) 

סוויפם 88. 1100. אומוסמיח 4 מוון.
ואשווה 01-498619 (22662) . 12000

סתוק' נדלמס 1904. תתעה 4 ספמ-
רם 4 מנש 03941019101-9616659

(74795) 

סוווק' סוויפם (<9ו 4 םונן.
9654106-נ0 111ת 08-440971 (4170?)

^ 
?8<1ז1*

כדםל יובס 1974. 1100 סנדק. בםצב
18ב 1(01-7665 (1455?)

74. םצב סוב + מממ. סס"שן 1160.
(7777 10?5??08בערב (

חס כרתר 81. םסחרת 'ר-ראשווה
?01-76756 מנדב (4117?)

198. נםצב םצוין. מס נרסר. 1
, 1969. במצב חרש +יי*" _19(01-869 (?7714) אירזה 00?ו
מממ שוה 01-711091 (6461)

איניזה 1200 -4 סווןו ו '6 4 דלתות
(500 18 שיח] 01-146164 (11017)

אירוה 1500. 1969. ראשווה. שהורה.
01-96408)5 .01-5714615 4500

(22067) 

68 4 םווןו םראש"הו אירוה 1500.
כחדשה! 2(052-5501. (052-54164

(?149)) 

1 7( 4- םונן מהשכרה איר! ה 700/5
())77) 052-901141 01� 75???0)

איבתו. 1988.0IX 1500/5 ?4 סזון 4?
הוספות 7524080-(0 (25158)

1. 1989. ברעו 4 םוון + אירוה 5/5
ח01פ1ח 03841078 (25451)

אירזה 1/87. 1100. אחסה 4 םוון
(151)) 05' 491659 01-91040?4

איביוה 7( םעורה. ואשווה. 40.000
�ם סחירון(961((-(0 ('(10?) ק

. 5 דוחות 4 סזון. אירוה 66 1500
דאש1(ה 01-5400777 (9(16?)

איביוה (1. 1500/5. ואשווה. םו1ן.
םחיח| 719?41-(0 (5150?)

. םוון 4 רדעם"פ איביוה ((19. 1500
01-5411756 01 בחושה. 5411484
בעמוה (2715?)

�מ. שחו- איבקה 69. ""00. 15.000 ק
וו. 'פ"פיה 9ו4741-(0 (4((()

איביוה 69. 1500 1ט0 4 ח01פוח.
במצב מצרין 4711?55-(0 (71206)

7( 4 מזון, ראשו- . אירזה *01. 1700
1ה. 7.500( 649??7-(0 (17(4?)

איביוה אקסמוה 1500. 9( שמווה
כהרשה 'וי?057-90 (15114)

. םםאו' איביזה כרוע 1500. 1919
שהוד. 'פיפיה 051-15707 (69(1?)

4 )6.500 . בהודםווח מלגה 1906
אפשרוח החלפה חורה 011נ?נ01-5

05501) 

67. הא- בהנדמ!(ח מיאם םל<ה 1700.
ש11ה 08-417765 (7990?)

במחיר הודמווח חורה 200: *0 מחב-
רה ושעבר םהשנרה 4(01-56119
י!!נד (7969?)
םודעפון 38-38-18. !עדות לקבלח
םודשח נםלפ1ן רלזח םערב'. בכר-
�ימרסו ו סיסי אשראי ותה. 'שראכום ח
םודעפון 4? שעות ליממה

(76495) 03 38-38-36

. 4(19. 40.000 4 ם11| סל[ה 1100
(החלפה חולה) 7?91469-נ0 בעמלה:
(11081) 0)-9)41499

. 86 4 םען. םיסר. םרא- םלוה 00?ו
שווה 01-661976 057-545446 167061)

89 4 םוון 4 רדום"פ 4 . סוור. 1500
םסס 4 אועקה (01-59010 77971?)

87 ראשעה. פר- .01X .1500 מתה
מיה. בה1דמוות ו7?1(-?05 (24135)

. 1500. ראשעה + 01X (<9ו מרור. 
תומפות. 0צו"וח 4?59?נ9-נ0 275941)

מלנה ליאלאיקמ 87. 1200. מצותת.
�מ דאשווה. חומפוה. 9.500? ק

(?47)4) 08???844 .01-9711686

סלאשווהו סתר, 1987 01 19.000 4
סוון כחלשה ?057-54701 (4(65;

�פ. םחב- � מלבלה 47 לאש11ה. רליי-ם
לה בעב1לה 01-7576756 בעלב

(?659)1 01-9)41616

67 פדסיח. ש10לה 4 מלכלה 015.
יפהפה 4נ6נ 01-91 (1114?) תוססות.

מיאס איביזה 1700 אקס אל אקסמלל.
01 (74נ4?) 89 'פהפיל, 781104

�מ. מען מיאמ מלוה 1500 89 500 6 ק
(6541) 01-807900

. 'ר-ראשווה מיאמ מרבלה 1966
(?6)44) 06-332231

מיאם פורר. *0. 01 שמורה מרפון
(2)1)5) 01-50539)5

מיאמ חולה 5(15. שלה מסמ כשוד.
סצ1"1ת 052-574940 (15403)

פורה 900 4(19 נסצנ מצרין 50.000
ק*0 0-450544 (09145

�ר שלישית �ם  פולה 14 50000 ק
0חיל1| 03-5117977 (1106?)

פ1רה 5/נ90. 64. 01 4 ררום"פ.
(11581) 04 3)7638

פולה 165 י אר 5 דרתוח. דאשווה
(?1760) 01-5475794 052-70914

לוולל. 1700 81 4 מתן. 71000
057-86710 נעונ ((1(1?)

רוודה "0 11 ראשווה 4 מוון שמו-
רה ?4(06-111 בערב 10441?)

0 84 משלה מחיר מרדחן 1 X חודה 
( ?5971) 0-217401 06-540891

" 
סינןח*!

1600 68 81. אוםוםם ראשווהל א
(?7634) 06-4498)6 06-469675

1600 מ' אד אס 1988 ראשווה 4 םוון
4 לה. מ0אל 05-346164 (4956?)

80. 5 0 פאלאס סממ לשוה מצזיוה
(ל|ל|) 964(01-914 (4514?)

1( 05 פאראס ;/' אומומפ. יל וווו-
שיח. 000(9 08-410064 (7119?)

< * סרוויס 19 אדומה 4 מוון 4
. כחדשה 01-944164 (1444?) הוספ1ח

X 8 1600 '198 ראשווה אומוםסיח,
כהרשה 4 חוספ1ח 840445-נ0

(111 07) 

X 8 1986 אוסוםסיח 4 סזון. ראשווה.
פרםיהו ו שם1רה! 5755191 ?05

(8179) 

בסצב סוב �ם 41000 ק .1600 6185
רון 057-554111 199111) םח

6x185 16 אוסוססיח םוון 11000
�ח 0486?(9-(0 (23757) ש

X 8 5 8 ז 1988 (יםארח 4 םערכח.
14 !01-5219 1בערכ (01-554984

(64761 

8X85 1600 15 4 ח1ספ1ח 000 87
01-540200106-401161 19 500

(11117) 

)0 2400 6' לםרלם שמפות םי1ח-
ל1ת 08-225825 (7900)

*05 פאלאס 00(1 ;6 שוע 1( כהו
ר0עת1 052-979161 091551

�ם) 0 פאלאס 1961 0001 75 ק 5*
בל.1חה 01-474775 01-5414441

(?1)74) 

*5 0 פאלאס 1100 1(19 000 7(
ק�ס 01-404101 כעבודה 7541(1)

1986. כחדשה. ססס לש- קופה 1100.
(74707) 06-1?151] וה בערב:

סובארו 1400
. 77. שו"ה. מסס לשוה. 1400
6<57974-נ0. לא בשבח (7019?)

. 79. 2 דרשת. ססמ פברואר. 1400
(22214) 052-919451 6.500

. פלסיח. כםצב םצו"ן 79 .01 1400
(22625) 06-2)094108-251167

. •ל שלה 4 ססם לשוה. םצו"ש 1979
05-841409 95ננ052-92 (24515)

�ו 1600 סובאו
0 1600. אומומסית. 84. בםצב םצו"ןוו
אורלורח 01-5411011 210451)

0. ((19. לוילה לשיחת מהשכהה +
ו) 93((03-37 (13(15) כחלשו מו1ן

. משוועת לפח- 6.000 קאססומ 1979
תות. סמי פומסםית 01-144794

(19712) 

84 4 םוון פלסית 4 ססם. חו- .1600
של. לחח0י| 5052162 01 (125626

67. אוסוססית 4 םוון. סיסל'. .1600
129 ו2נ5-נ0 כתלעוה.(1ננ752-נ0.

(21409) 

. אוסוםס' 4 מונן. מיסוי 1917 .1600
ואשווה. שמודה 00744נ9-נ0 220101)

88 ו".אל אוסוממית. ואשווה. .1600
מימרת 4 מסמ 01-9741504 (27164)

. 79. א1מוממית במצב שב + 1600
?88 לש1ל, 01-715454 (26095)

61 משאל. לל ללל 4 10- 1600 ז01.
(?1945) 051-887948 ||

1600. א1ס1ס0יח 4 פען 1989 (אפרל)
םהשברה 06-17477 06-114951

(157101 

. אוםוםסיח. 81. מ סרח ששרה 1600
רשפחוו 4 םסס 4[((01-71 (17654)

1600 אומוסס' 81 4 סזון בסצב סצו"ן
�ה 54441; 01 (5970?) בעבת

1600. לאל 1968. ככ הת1ספ1ת רא-
שעהו כתלשה "'057-570 ('?'16)

600! קופה. 01 '198 4 םוון אפורה
(60") 0) 7?59'0 50 000

. קופה מסוארח '198. האשווה 1600
הוספ1ה. מחיחן 50?'69-(05 ('(05?)

.03-615461 ' . 'ר שלה  1980
56(01-9167 מאיר רא בשבח

(?47181 

. ראשווה ממי מצרין. 61 אושממיח
בה1דםו1ח 42076(01-9 אחהיצ 771981)

1981. אוסומאמית 4 מען. כמצב חש
לל. 052-25876. [052-44842 (18696)

86. אושססית 4 סס"שן. 84-81 4
(9197) 0)-1774)9 0] ס1|לם 70660[

, לפו• . אושםם שמולה 1600 . 197'
אובחל. 4500 10(01-5404 כשבת
(?4'94 במקל ו

'6 ל' אל אוסומם• 4 שון סהשכלה.
םצ1"1ח 0-1-4נ15?75-[0(0?6'01-4

(?55141 

. אוסוםס' . כמצב ס1נ 1600 . 76
45?'ננ01-5 כערב 6961??)

. 1600 ד' אל א1םוםםית כמה. 78
(15616) 01-5059085 סחיר סציאהו 1

. א1מומס? קופה הר-גופ, 1600 . 1978
פרםיח. וררה 67779( (0 (18694)

88 אומומס• 7000( ראשעה מיפר.
שמודה הימב 979(54 ?05 (4693?)

. מסמ לשוה 03-847775 בע- 1600 .79
רב ("('?)

�מ 4 9' שמורה שלשית 40.000 ק
פיער. מהיחן 64!009-נ0 (15165)

. 'פיהפיה בר הח1מפות. םצב 1979
פשנל. 51?765-[0 01-9655021

[189511 

. א1מומאמיח 4 מען. 01. 1600. נ98ו
מלל מצ1"| 057-454615 (5409?)

. שלישיה. ששדה 1976 .1600 01
1:7 במצב 10ל 70(998(0 761(

1 ס 88 מימארח ואשווה אושממיח
4 שון כהלשה ?59?88-נ0 (5417?)

01 89. מען 4 תוספות 4 אחרות עור
1 :78)9 1 0^141571 8000

87 4 ארורמ מצב מצר ן .1600 01
(777541 057-919518

1 0 1988 לאשווהוו אומוממית 4
ח01פ1ח. כחלשה! ו ?057-57551
1111501 01 4875:4

כהוד0עח ללול ו0יעל. 1600 01 89
תר 1(01-5641 (1970?)

החלה מכירת
חמי 1990!!

ליס
שפר�קארס
סוכנויות יבואני הרכב
באשראי * שכר מכר
* החלפת ישן בחרש
* אשראי עד 36 חודש

מלאי םשומשוח
�סמוביל אוטומטי * אולו

ו8 צילודו 8
03-286755 ,03-290647
ח"א עליכס5ו, שלוס

רד רת אלעל ודא כשבתו

(19706)

�פופ 78 א1ס1ם8ית ?פה וסצו"ות הת
מחיר מתירו! 01-9169076 41711?)

רמררתהחרסר. מ1רה 86 אומוםסיח
01 55164'? 0) 879006 ||10 •

[??5461 

�ח * מען 10באר14001 1981 א1ח1ממ
? םערכח 4 א1עקר. 01580198

(?197?) 

. כר החזס שבאר! 1600 ו• אל '198
פ1ת '44901 08 0990(4 06 (8(1755

שכעח שבארו וחלה מציעה למכירה
מהשכרה מובאת 1600 01 1968 או

סוםסית 4 1600 01 פלסיח 1988
7-6 6נ9ו?4נ05 77291?) באחרות! 1

קופה 01 1988 אומוםאםיח 16000
01 ;80766 כאחרות! לאשעהו 1

(?05671 

סובארו 1800
1800 80 אוםוםסית > לר1מ"פ מצנ
םצ1"| 051-660690 851("05 (076(17

1800 1960 אומוממ' ו מען שלה
"9550 ?05 לא נשלת 061461
1800 61 ספולס 011 5 הילוכים 4

םוו| ו08ס |8"1[5 [0 45104' 01
(?67)01 

1800 אושממיח 1(19 ששרה בעב!
רה 01-5616769 לבית 14777^057

(?70901 

1800 ו י או אף 5 61 קופה םוון 4
תוספות ששלי. 364נ.-נ 03 11511?)

81 1800 א1םומפית סוון אובלוו ויו
(?14471 01 ]91755

61 1800 ו• אל אף מקן אםרקא' 4
םוון 47(5447 [0 9615958 [0 לא
בשבח 1?6ו?1)

7(19 ו 1,1 אושםס-ח מען 000 10!
שלשית 990?ננ5-נ0 9'91676-נ0

(?664)1 

1987 011 אומוממ' • ?111 סח וון
[?)??)) 0) 80149? 01-55411'!
61 א1מוממח שמארח 4 מען כחו
שה 4 מעוכת 4 אזעקה, 01-5511114

(755751 

190 פלמית. ויל תיל. 84. לאשעה.
(?1674) 04-339196 .04-663047

�כ 4 שון. ששרה. לשעבר םו- ?6. ה
|ית 01-641405 08-541184 45961?)

'8 45000 •ר ראשווה. כל התוספות.
08-409330 מ-0נ0? כערב בדבר

(?1615) 

. תמ חרש. אושמסיח 0£ננ סוף 1985
4 חוסשת 01-171256. 01-9174201

(16682) 
1̂ _̂

5£ 100. (196. לאשווה. פרסית.
4 מסמ מפוארת. אפשמת לפלפון.
לשוה 1[1!1(-01, (01-99965 (125794

5£ 0(7. 71. 06-417515 בעמלה.
7|4102-(0ברת ((727?) .08-4)6)?6

82. 'פ"פיה 4 תופשת. שלת א' 210.
כשעבד (06-72185 !'1091)

. לתל וסיעה. 00( אס אי. בהזדסוות
כהלשה 5150??-01 (2916?) . 1966

. ' םקו- בהולסווח שלח 00-0( 1986
שח 4 מסמ 01-113:19 (11415)

ספולם 7 וגות. ללציו"םו ו 150 51.
0! ; 5 7 1 4 1 - 4 שויה. כחלשה 
?נ6565-נ0 (906'?)

םרצדם X? 1981 פרסי. לאשעה. או-
ס1סא0 9169076-(0 ליוסי (0556?)

םרצרס 700. 71. א1מומס? ראשער.
ששרה פרסי ?6465(01-5 (9?'(?)

מלצלם 700. 61. בםצכ םעולה
?9(01-5617 לפעם רליב (5541?)

סרצדס 760 5 ש1ת יצול 81 000 8(1
קמ לפלםיפ וא לפעת לשלמה דו
טלפון 01-679896 רסיס א' ער ה רן
ל,שע1ת 0(00-6 6( (1771?)

.. 8וו1איוח
0-500 76 4 אובחר 4 מסס 4 אתו

4705ו6-(0 עבורה 01-584416.
(?7987) 

. דבל ח' 84. החלפה לעל. ?ו-ז
(1170?) 0)-9)?5469 01-9)28028

707. 80 4 אוברול. שיפוץ ש1ע עיר
01-990614. רא בשבח (11416)

'וו? 87 4 פיססוקים 4 50 11 דבר
קביוה 4( אפשלות החלפה
0נ4ננ?-06 04-747454 (4557)

100-0 4 שללולס 61 0? 4 אלוז מת-
אים לסוררם 1ם0ולל 41149נ9-נ0

 1ו?נ1?)

061 1979 אסכסיה 11 ?ו4(??-(0.
(?1784) 06-5???44-5

. אמבםיה עום 1987. ערל אפ קסינס
(19165) 04-73)707 .04-705774 )979

בהזלסעתו ו ללת1ח הילראור1ח למש-
אי1ח !סודרים. התקוה !שירות

(?1868) 057-955571

. בהודםנוח םשאיות 12/10 4 '17-1
980( נ06-46255 (69(24)

.64 4 61 בהודםווח סוס ערבו 1-12.
והחופר. 057-32761 15151!)

. םוון םצ1- נהודמווח פיאמ 419 1971
"1ח 457940 06 44(06-451 (74064)

. קר"1ר 70 4 מעף כילל וירסון, ?'
(16564) 03-712627 03-716520

!ודר ורס 88. צרחת ציול כבל 0דו
(17075) 08-562122

עררים מרצדס 4 שכוח ה"בר 4
משאיח ושוף שושוה לורוםאוח.
אפשרות לשותפות נ 08-40271
(11614) 03 373135

ווררם קועמ כמחירמ נ1חימ. ק1א1פר•
[ �1.חב1ר 06-591504 (4967? 8יכ 

. 6 מסר. מצרין דולו 500. 1970
(??9051 0)-5945'0 0859796)

מפל למינה 4 ר 500, 1980 מבית
אובחכ. כחדשה 08-561650 (19911)

�ח. 15 מככ מ-נ6, אתו רחשה משא
(64811 057-914098 0-7

67 4 אתו הולשותו ו איווקו 6510.
סוור 4 מען נ98נ34-(05 (7575?)

וורמ 0ו-א 1980 מיער ומנו, 4 מען
(?15811 052951964 057-54777'

וולמ 117 80 4 מען 4 רמו. 1' 4
מ11פימ 5'93477-(0 (18196)

. מצב שב 4 וולמ מיוול הנר ?198
18741) 01-505954) |110

ווכמ מיווכ רכי1ה ;8 + מזון מצב
מצ|"| 01-5574654 (77057)

. לאבל שו-מר"לר. ווחו 17-ז 1984
אםשלות לההלפה 56?4??-050 לש-
למן (1578?)
ווחו ?14-1 ה"כל לכל ה' 9' םצלין

(7)747) 08 56166)

- 1011 !ז ?ו 1969 * עורר. חדשה ה??
(?1 לד 06-558551 (074

!ולוו םיוול 83 ה"בל 4 םעף נםצכ
םצו"ן 949:1' 03 60371?]

�לל 88 + אוםומס 8-10 !ולוו פולסר
(16567) 0)-9306696 !110 4 66

1"ס אף 71 מיו ול רםווף 4 אובחר
(??696) 03 716570 03-5335715

1975 4 מווף ח• רחל קריסלל 410.
נםצל םצ1"| '01-46368 (6169?)

כסבירה אתו םיולית 1986 תוצלה
� ' מסר 34 םושב' אומומס �מרומה

( ?4905) 03-49793'
למנילה/החרפה. אמנסיו. 1צר סירו'
(6 ליילל חקלאי 057-74156 109051]

לםכילה משא-ח פיאמ איוקו 10/50
?198 אחר• א1כוול 000 0?

' 414876 08 רא כשכח (177194
רםכירה משאת ריחו מריר 1979

ח-לח רה-םנדו 89'! 41 06 31091?)

רחררר. פורר 81 9000 רםםע בן ד1ר
. שרה רמסע נ6 שררוח וכל הצ-ור

להתקשר נ60'6' 06 67995' 06
(?5417) 

ללציליסוו פאס םעלנל 4 םקום
עלווה נםלנל 668(57 ?05

1761551 0) 19X1:1

מאק 00' £ 80 קםי1ס וםסע 4 עוול.
4 א0נש1ת 06511516 (405'?)

מאק י\ ח ?198 1979 נסצנ של
(107641 057-910470

מאק 600-8 בהודשות כר הקורס 11
כד, 6(1411 ?0 144754 ?0 (19706

סחםשס משאת בםשקר כורר 15
ם1| לעול 618542 04 645881 04

(16456) 

סמכה םמדרת 4 םווע םושק-וו ?
חשםר סצנ םצרין 06-236444

(20541) 

םררה וקו"ח םשאוח !קווה רס-רוק
01-805229 נכת 01-444065 1142541

שוף קוםר. חדש 14 סון 4 פרק שר
כב 9'19 '16/1 0908'6 01 (115714

�וול שיף םסו '1 ז ס םשו"ן בוולוו 
לל 65 141254 02 ('1461)

םק אר 600 ראנר ח? 9' לאחר אוב
חל 66610' ?0 (120658

םרצרס וו' סוור 69 נהוא-ם ווחים
נהודשות 04:15' 01 (010'?ו

סשאית רחם לפ-ור אשפה שרר
�ח 04-984126(11566] 1980 10000 ש

םשאיח שרד קרע 1111 1984 4 110]
ללא אחר נמצנ מול ללוי אקשם"ן
(91021 01 נענודה 5136020

ויורד ה"נר וצר 8 סמר 5592842 03
544542 08 4 1י0 66 1201611

וחסך ש-רדוח 3 סחים סשקר מלל
0)-9265265 0) 9245380 86 ||0 44

'226661 

, 88 92 אם ארח 810 0 1ול סקרה
1199451 02 221290 06 22954'

עורה 120 וצר שרן•. 1967 4 6008
1189)6) 06-917956 06 956566 1975

עולת צ-ור 4 סקשם. סוס ודם 9'
(251261 06-58)12' 01 קס

פ1רד 9000 4' * שוף אסרס 12 סון
'<'65נ-06 (91'
פ1רד 9000 • רם סע 1982 > צ וד
רם סע םרפןן 60'נ04-92 1211241

. ראשווה. שלקמוען םחסשוסר 1987
. 0צ1"|. 04-891416 ל-7 11ס11ים
(?1006) 04-89744? 04-894111

פולקסווון סלוספווסו 66 דוו סוומ.
לאש11ה 06-189105. 06-189147

(?10411 

פולקשתן סלוספולסל 86. 000 45
�מ 01-9711151 לא כשלה (11???) ק

, לא- פולקשען מחמשלמל רול '198
שווה. ספרם' 4 חלו11ח 04-891146

(?4987) 

פולקסעק םסחרת 79 + חלווות וס-
פסרם + אובלוכ כלל 01-5161149

(?500?) 

פזלקסותן םחספולםל 67. לאשווה
פלסיח 01-9640977 (6579?)

פולקשוון דאבל קר1ה 85. םולמ דוו
4? ס||| 051-133339 (6091?)

. םצכ 0כ- פולקשען םחמפווסר 1979
ל שב 01-5336796 67711?)

נו• סוב פורר מחדמ 81. מצב מ
(19011) 08-4)8099

פורר סרוויס ?8. במצב מזב מסמ
רש1ה. 03-660977 (603??)

. פורר סרוויס קוםב' מוסעים. 1986
03-9660799 !בבית 06-474765 (4173?)

� מרווימ רול. 1986. מסחר סעו- שח
(?4714) 01 לה 4 מסמ. 176766

שרד סרוויס 79. סעע משופץ 4 מען
כעמדה 03-216576 59651?)

פלו 5 1 66. מצב מצו"ן 4 חלועת.
(?1516) 01-59455? .01-5977)4

, ממתד + מען 4 מחמ- 1987 פח 15
שוסו 1985 4 מען ;01-924661

(21770) .

פילו 404 74 סצב ם בל סצל?ן. סו-
(?54001 01-5)51)1 [10

. לאשווה. 4 אובלול. 1984 פעו ר-5.
לה1לש1ה1 01-5057147. 01-007144

(66)11 

. םפלס' 4 חוס- פיוליוו (8. לאשעה
(19971/055-61418 שה. םצב סעודה '

!ששבים. פיורוו 88 + ססס 4 תלעות
5נ05ננ9-נ0 שרשית 8נ9נ84-נ0.

(?5015 ) 

� פיו 4041 9' 4 אחו סער. בםצב םצ
(24096) 0) 6278'0 |' I

פירו 504 84 4 מען מחילון. ללולת:
(276371 057-55682?

. מחיר מציאה פיר! 1-5. '6 מעורה
06-564041 א החלפה (1112?)

. םנולל קילול 4 חי- פירו וי 5 1986
ל|ל חשםל 057-914004 (7687?)

פילו לי-5 61. אחד אובלול. לאשווה.
03-5363361 בע- ששרה 03-347336.
לל (3085?)

2100 בהדשה 4 שנן. םחי- קרמל *8.
ל1| 08-211676. 08-225296 ((1741)

. במצב שב. 110000 חם כוסו 1980
�ם '01-41418 (5'6?7) ק

ווס כוסו ססתרת. 1980 סרפון
(15)11) 01-974947?

חו דיור 66 4 בידור 4 קירור 4 סזון
174965) 01-5)]'6?

חו סרפיק 64 מערכת קיחר. סחבוה.
, םצ1"1ח 08-574601 ח"ס 170000

(?0677) 

רוו פופיק רוו. 86. ראשווה הד קר-
וה כםצב םצרין 4 אתו ומה

(?7050) 01-810410

חו סרפיק (6 4 סזון מדן. םעוכה
(??IX) 005-7511459 5נ9([7-נ

רע סרפיק 07. סעודה!! 7599ו6-נ0
בערב 01-774444 710101)

שר וואן 84 קצר. אוסוסשת 4 שון
4 חוסשח ששרה 01-142610

(?5975) 

שבחרס אסםח .01 89. םשארח.
�0 4 ת01פ1ת 01-9614144 12000 ין
בעבווה. (נ651)

שבתום. וואן אחך א1בחל. 000 נ ו
ש�ח 1979 5(051-485 246261)

�ס שור ואן 88 קצר. ואשעה 000 42 ק
1:57141 08-471711

" 
8ו*ז0

200. !< 'ר ראשווה. חוספוח. םצכ
םצ1"| 01-419494 (15721)

. ראשווה. 57.000 4 םען 1986 ?00
474074 (0 נערכ וכשל (75519)

�ס 700, '6 ראשווה ודירה. 60000 ק
4 חוסשת אסשתת אשראי 65%.

סחיר םחי1ון 296642-נ0 נ80נ28 נ0
('106) 

100 1 יי 66 םראשוור. כר החוספוח
1167151 052 57156' 01 5446006

ר ררר סורח ו  , ר פ י פ ? 220 6'9ו 
ושעבר 052-61101 11(44)

210 1960 םצנ סעווו, 4 ח1ספ1ח.
(21111 ם00 כש1ה 01-9649661 (

, 5' ' םקושח 4 םסם לשוה 210
(27705) 05)-6176?0 05) )4?095

. סווע 760. מעולה. וו ופתח 77/210
(11210) 01-96)1694

�ח לל 210 1 (198 40000 140.000 ש
ה1|01פ1ח 01-5407161 69571?)

80? £ 5 70 ורוו, חשםרת אושמ•
נדת 4 ססם 0??5050-נ0 411'!?]

280 1**' 85 מפואוחו 4 כו החוס?
פ1ח 4 מ00 ?55757 052 219651)

80? ו,י 1984 מדאשווה 1רוה
1154751 01-972001' 01-5465544

5 1985 מואשווה בו התומפוח 1 280
116162) 052 5')567 01-5465544

90( ?8 'ו ואשער. 5 היחכימ 4
חומשח 100000 שיח נ69נ56 08

(?7014) 

. מימר• נת1ר ננית 1964 1 190
057-914169 במשור 60767? נ0

(21600) 

90ו-אי 84 ורוו, 4 שספות 000 7'
נ8 796018 נ0 כערכ �מ - 000 ק
(!1557) 05-496071

190 'פ"פיה (98! + כו החומפיח יד
111559) 0) ואשמו.6'0ו('

חחמוגרי*

סומר אשיא*! /

00(1. אוסוםסית -4 מזון. .01.5 .1981
(75619) 01-34:610

86 00(1. לאל א1סוממיח. 44.000
�ם + כל החוספוח. ואשמה. מצר- ק
1ח 52401? 01 (4655?)

�ם. ועיוה םוב- 8 ו. 01. 56000 ק .86
ויה. בםצב םצלין. •ו ואשווה

(26059) 01-9221301 .03650014
86. אוסוםםית 4 סזון ע ופחת. הדו-
ווח כת. מח מצלמ אלקמווד. םי1ת-
לת 19000 664??75-(0 (21744)

011 1600 1(19. אזסוסס• -4 םוון 4
08ס שלה 01-745164 17771?)

ז 198101. מס"שן. אוסוםנדת 4• נמ-
נן. םתיחן. 01-151742 01-744775

(21165) 

XI םולבו 1800 1984 + בל התוס�
פ1ח 347(03-80 050-75609 (8811)

להחלפה 11 0 7(19. אוסוםסיח.

חשםלי1ז. םיוחלח. 06-574156.
(19)41) 03^45844?

81 אושםםית 4 סחבלה 1800 ז 01.
מען 4 מסמ ?-11(4(057-5 (7179?)

מחבלה פלסית. 'ל אתת. 7( 01. כל
התומפוח האפשריות. בעבודה:
(?5191) 08-44775)

61. אומוממיח 4 סונאח 1800. 015.
�-עולה אחר חבלה 4 אונחל, םוון. ז
�ח. 140.000 קים. שחווה. 0.500 ש
()640) 01-11919?

סובאח 00(1 ז 01. אםרקאזו. םצו-
1ת 4 ש1|. 81 01-9606577 (22914)

. 81. אוםוםםית. סוון שכאח 1800
דר! בעמדה: 01-255749 (7105?)

. ראשווה. 1(. םעולה. סס"שן 1800
17.000 ש�ת (052-2109 (16916)

דאשווה. 1800. אוסוססית. 1986 4 םו-
�ם 01-884712 ון ותוספות. 29.000 ק

(22649) 

סובארוםמי
61 בםצב סמי מצרין 15(08-401 .600
�צ (442(2) למלפן אהה

700 לקס 3(. שלה. םיפרח. 46.000
(11590) 08-556)51 03 7519616

בהזלםעת לקס מ7. םחפא בקימץ.
06-957101. 6(06-9577 ברח (55(77)

סיד 600. ;8 4 ססם. בםצב מצרין
(?1984) 07-141579 .03-556145)

ס1באלו. 600. 1( בםצב םשכהו! 1כא
לשבח] (01-574467 (0695?)

57 שכאלו 700. (6 במצב מצרן. 000.
(2)014) 01-749676 0� ק

סובארוסנדיעח
178.000. שסוכה בםצב םצ- .61 . 1600
|"| 057-940471 לחך (6?48?)

. 1963 4 םז1ן. שויה. 1600
03-9604119. ו960584-נ0 לא בשבח

(7114?) 

. ראשווה. 89 סמ"שן א1ס1מסיח .1600
(77779) 051 7796' 053-3445)6 ||10

0. אוסוםסיח 4 מען 1 1  .1600 . 1981
70.0X1. ששרה 03-9644749 (6445?)

.4x4 כהודשוח שבארו סם"שן 1800.
(?4632) 03-581406 62

מונאח ממ"שן. 1300. 66. בהורשוח
057-61622 כששח העב1דה (19361)

1(19. בעב1דה: . סובארו סמ"שן. 1600
(141261 01 77165 1 01-746454

מם"שן 1100 86 4 שון. מחירון. רא-
שעה כערב 01-474641 (5154?)

. 67. םעולה 4 מתן סס"שן 1600
121146) 06-401440 � נמשח

2( 4 רדיז- סס"שן אושמםיח. 1800.
8"פ פל0יח 94(057-14 (?641?)

כלל, סובאדו

לתשומת לב
המפרסמים
בלוח מעריב

כל הםשויוים להםשיך ולפלסם
אח םולעוחיהם לאחל הפלשם
ההאשון םתכקשים להתקשל
לפלפון 01-541-1111 (לב-קע•)
!לםסול אח פועלי הפלסום
� כפי הרצויים 1ק אח םספר הקח

שהודפס בעשן בסוף הםזדעה
הזכוח לפלשם חוול הוה ללא
תשמם והוקפה על 4 שמעוה

סיום הפרסום הראשון

כקשוח לפרשם חוור םחקכחת
כל יום על שעה 00(1 !בערב

שנח וחן ער שעה 1100 בכבד.

הנהלת מעריב

1אסמ? 4 1100 ו מען מחברח השנ-
דה כמצכ 6וב 01-5670675 (1566?)

�ח 4 1לור סווויוס 4 צםילס. 1700 ש
11של1םים 4?747נ01-5 01-175858

 (נ70??)

םיוימם 10-ז 66 םפוס' ואשווה,
'6, סצל1ח 08-410694 (5400?) ,000

םירכוס 84. 10 אי 000 ;;ו 4 אובחל
'74(057-94 לא בשבח (7051?)

סילבוס 1966 םפרס' בהודםווח
057-914151 057-916597 כא בשבח

(73751) 

" 
'31̂

. ג דלתוח (םהשכרה) 0 0(י3ם. 1946
זו) 5ו ? החיסו?" י.י1\11 ג0 1ג

ו>וע2ע$ ראשלצ
90 הספקה מ"דיח

(סחוק') חן 'שן
קח חרש

אשוא' עד 0%' מבחר מכתתח ממולפה.
אחדות םכאר, רחצי שור, . . • מסך
אחווה מודשד. 6 6 6 מעוכח ו
�מ רת . רחסוח םזורם םקווי 0פ:חו1זנח
הרצר; ואשרצ 0":01-94 01995641

(74585)

. אונ- אלמו 64 אומוממית 4 דרתוח
ל|ל 5790198 (0 לעלל ('816?)

, נמצנ 0ע1לה. אלמו 984! אומ1ממית
מחיר אמרקםיל? ?'057-5841 79751?)

אלמו 85 1 דלתות 'פיפיה אונחל 4
מממ 567344 (0 (19173)

אלש 65. אומוממ'. שמורה נמצנ מצ
(11105) 01-445178 01 295775 |"1

. אוסוםאסית ראשוור, 4 אלםו 1986
(1 םוון 03-9340011 לא נשנה (1513

ארסו '8. א1סוםםיח ראשווה 4 סזון
4 סס0 לש1ל. 01-761155 (646'?)

אלמו 67 לאשווה 000 77 נסצנ
םצ1י| 34796? 04 (11667)

אלמ1 '198 אומוממ• לאש1וה 5 לל-
ת1ח 03-5449145 5449679 01 (4557?)

החלף מכעיחך המשומשח בסחוק?
תרשהו ו קווים שווקי כסווסן. ו שמוח
(159111 057-584686 � �סתוק? הרצרה

הקודמ ווכה! ארסו 84 אוסוסס שסו
דה 91(195 01 61194( (0 (6474?)

סורפמ 1000 '8 ראשעה [ דרהות 4
חכים 39095'-03 (16469) ה

מוופמ-991/5 מהשכרה 7( בה1רם
011 0צ1"1ה ?01-45199 064791

סורפמ 65 75000 4 מען מהשכוה.
מכל סצ1"| 01-414016 ((7684)

שרפס 15 מצב מצוי• ן 4 מומפות.
מהשכרה לשעבד 052914419

(?7555) 

מורפמ 5(19 ומהשכרד.) 4 מוון 4
רדיו. בה1רםו1ח 01-455019.
(21594) 01-4)5954

פורר 9000. 1974. אתר א1בחל. סיכל
0צ1"| 04-1:4105 (94(2?)

79, משופצתו 4 אחו 4 . שרד 17/10
0ר10קי|| 656??04-1 (7555?)

. בסצב סצרין. אוב- 1979 . פורל 14-16
רול. ססם 4 שלשת 4 בח1ם 4 מי-
'פ. חייבת להסברו ו 550?556-נ0
(75709) 05'-551651

. כר אתו. כםצב פורר 707 1980
10בן ו 01-5144:67 66471)

שוד 17-17 4 אתו קחר + ערר א1-
שקארד. נ7 051-11069 (9706)

. מצב מצוין. 67.000 198? . שרד 1717
�מ 01-601591. 701נ60-(0. (10680) ק

. 87. ראשעה. םצויומ. פורר 1717
(?1761) 08-4 החלפה לפרסיח 17446

פיאמ 79. 190/76. מעולה לחכירה/
החכפה בדאבל 7570??-06 (17460)

קרע 86. אחו מער מצו"וח. בעמדה
(7505?) 06-??1984 08-745179

תו 711. ?6 מסמ דשנה 8 ממד
(?4917) 06-951X7

.1X40.3 י
4520 

א0.א1. 1000. למכירה בהזרמווח א1
?197. 0לפ1| 01-457651 01-5717115

(?1946) 

סאאב
*40 

סאאכ שנח 73 סמ"שן 95 + אובחל.
(25143) 03-96*0743 051-37766

סובאח -
םבצע םיפן

תיבות הילוכים אוטומטיות
ורגילות לסובארו

אצל םונה"ט

מר 4נ5נ'נ5-נ0
05-5)77519

(27075)

אסטי סובארו ג
88 מצו 41 4 םו1ן לל תיל םסאר.
מהשכרה 01-5411914 (8ו?6ו)

נ אסם• 65 0מ901 סען. םהשכלה.
, בעלב 471466-נ0 םצב סצדן. 0(א11
(26961) 

ו אסמים 1966 'שיתה סהשכרה 4
מען אפשרות להחלפה !בהשחםיס.
(14969) 06-12452' .06-124951

'ש-חח מהשכרה 1986 87. 88. ממצב
הרש מחברה ח"חחיח. אשראי 4
אחרוה 0'6164-(05 4-7-6(051-6719

(?441:1 

. '6 4 מען. ההשכרה שבאר! ו אסמי
(11455) 051 750487 08-59417)

שבאר! ואסמי '196 4 סזון. נםצב
לצו"ן 1נ86? נ05 68"7 (05 (18766)

� 'שיריח הה- �שמות רהםסו הרצרה
שכרה םכחר לאסם' 1988 כחדשות
4 מ11|י0 ?057-54701 (19795)

סוב&רו 1300
. סראשעה פפרסיח אומום- 198' 0
(?7081) 03-171193 0� שתו ו 000 44 ק

X 1964 X!! 4 סען 4 ררר ור-
(?7063) 01-17175; דהו! 'פייסהו ו

00נו ?6 פרסתו! אורויורח 4 ת1פ-
פות. ששרה רפיפיה (595(016 (
(?7710 

. 1984 4 םוון שלל. !םהברה). !!X
000 65 ש10לה 01-158507 (15947)

8. או18םסי. םראשווה. פרמי. 5 . 0נע1
�)76ונ6נ-01 (1695?) םצו"ות (כ0שח

. אושםסית סתמה 4 םז- 1986 . !!X
(23190 01 x7905 ון נםצנ סצ1"ן

IX! 1986 . אושםסיח ראשעה 4 10-
1] 0א51' םחיחן '92(051-49

[247101 

IX! 01 1(19 שלה. פרסיח סקו-
רח כחדשה ?01-87303 1171471

. 1987 4 סוון. ראשו- , אומוםסיח מאו
(70'44| 01 �מ 166נ910 .6? לן |ל.. 000

X!! א1סוססיח 4 מען 86 •ד ראשו-
ור. מחברה צנע לבן םצב שב רשו'
�ח מלשן נעמדה •ור 1990 *5 'ו ש
(?461'! 01 287187 0] 797654. '
X!! 4 שון 1981 * 1979 ששלוח
(21955 521 052 לענודה ( רדווחא 221

X(! םםישן 86 'ר שרה מצו"וח
06623) 05292)169

IX! קיסר. רררה 66 * םען שרה
םחלרל. 554646 052 1214401

2' כמצב סונ ססס רש1ר.
01-5122169 לעלב 1202181

61 אוםוםס םיסר שרה 584208 052
ליה 5426'01-55 עבורה (16646

�ם 4 םו , לאשווה X!)52 ק !!X 86
(?7104) 0) 606555 .01-47770? |1

! 4 תוס- ן . אוםוםם. ראשו !IX 8'
�ם 9(03-93747 (53"7) לוח 0(790 לן

'196 אושסס? ?ל לאשעה נםצב
( ?6995) 0511x75 םצו"ן נל.ולש1ח

אושםאס? 4 םוון 86 ססס רשור.
!פראר. 140711 01 74058' 01

(181611 

�ת '196 םען דאשווה םר1 אזשםס
(74917 לא ס00 0(460 37"546 03(

196 נםצנ סונ נניח הצנק 1
'8171' 01 בעמדה 5364910 03

1774981 

ורציו"ש קופה 1984 מחיתן מצרין
(18901) 01471675 05? :069]

םהשכרהוו IX! אוסוםםיה 85 4
8) � ממי ר1יכ4 א1מוםם 6(11 4 ו

(6603) 057-545105 057-557815

מנועים לסובאח
ברשת םוסכ'

דר סובאח
החלפת מווע

ב-25 תשלןמים
ויוה עדיף/

וישראכרט אשראי גמיש

אחריות 6 חודשים
�נו או 20.000 ק

03-378466/9/70
( 761051

סראשוור. X!! 01 86 אושםס •
(?6151101-5010)46 01 5053716 |110

מראשווה! י קופה IX! '196 אתמה.
11'886) 01 חדשה '916075

םשויה פוסח! מאו 5 הידורם סוף
?6 9747666 נ0 ('1705)

סובארו IX! סוון נ6 ההשכרה
5?4נ?נ9 01 7571316 01 141(19)

סונארו X!! 01 61 כסצכ משרה
(?476') 0161579 '

�ם לאשעל. סונאח 1961 0מ> 50 ק
' 11774 ?1(| 0לפ1| ?01-556761 (

שנאת 1 0 מעו 86 מיםר ו םען
מלפ1| 699741(05 15561?)

019:65765 61 !IXסונאחסששן
[??6571 0) 9765)60

סונת0מו 61 ששרה נםצנ םעולה
('5251 01 824055

סמומרס ואומווסודיםו? םשדשים
� הספעו! י ויש ובאחויוח כםחיו
ל|ל0 1'107?019 1451??)



� רוזינוח םשפחשן . באוירח כפרח ח
י 'חור לעצסאיס םיועד לחסיועח או-
שים 04410595 74211?]

�הורד 0ו0סחח•. 8י0ור ; בהרצליה! 
צם1ד 74 ששח 052-575055 (22917)

! םיפול םם1ר בקשישים ווים. נאוירה
 כפרת. 277*6*053. 466851(05

?

(2114?) 

II .חלרם 011100 בסמן שקם
, ששח.;-036549:1 (20075)

לסם ולאים. שסן על נד אותזל סופ-
שם 15(01-5716 (?!?19)

*!1"1ידם
****. ? . I

לווי ילדים ציוד םשוםש 4- 4 םימוה
כד 470*01-44 (24044)

לםכירה תכולת ון ירדים. בלםח-נן
(?1471) 01-5741)99 03-111119

118589*
לםכירה ליול קאםיוס ו1לםול 400
(11104) 01-9665079 06-5551)6.111/*

̂'21 ו***. 0(1(1 דזיסש וורסור 
(?5217) 08444974

ערםור םעע רול. 400 אנאיר. בםצב
(10971) 052^55X1 מצדן

117 . עדםורם םשוםשים. 10 - 050/
052441614 052-9)1517 0)4294)7

(2)471) 

ננרטורים בנדרם שונים
� שניה וחדשים ת

מדחסים וםדוזסי דיזל
לניקוי חול

* רם1<ן לםכיוה מעת םץ!רחסח.
01-11916) .01-121986

(?4775)

לםסרה םםלאי בארץ
דיזל ננרםזרם חדשים
138 קיא ,83 ,60 ,53 ,23

שיבוא כל הנרלים האתרים
� שלה x?2504 קרא 1110 * 1ק ז
הודסח חשםל מלם לארק 129 רו

01-7519146
(25097)

מים חמים בשפע!
דודים קטנים

לחימום מים מהיר
במבצע!

ודסר לנל רננוח חסיפ.
XX) חבינסק'. נם� הם1שם1ב

01412191 0)425916

(24274)

מחם
דוד' שמש

03-5411818 03-820202
םבצע חורף 1150 שיח

חד שםש ? ק1לסים + תו חקן
םתחדוו םהיר ?4 חיסמו
• רחשים םזםיס *

(27117)

9£4123 ^1.1^ט9̂
01ב£%7*^0
�חץ-תיור המעות למומחה רה�ם
?ררמ ואלות' סיולים. איחוליח

1!54499-נ0 מול 4417/7144 51111?)

פשאיוח פווי1ח להובלוח קמעוח ו1>
שן לל היום ?051-5519 (15771)

£31188
הלוואה לכל לולש. שכיל/עצמאי

(7)10)) 01-24020?

הלוואות
לשכירים ויציבים
1000 - 6500 ש�ר.

הפרשן לפי 'מלחך!

פלפ1ן
01-5171470

(???54)

רק חכר הסחדחח ושרר ובאי להחו
אות מ-רת חולהו 03470673 (70714)

הלוואה?
עד 36 חשלזמים

לא צמודים - לשכירים
03-5441344 ,03-5441346

עות מרמ
(?154))

הלוואות זולוח ביותה
חשלו0ים 36 עד הצמדה ללא

או נרמז 1% לחודש
עד60 חשלוםים

פל-יסנד! םרם
01-5464012 .01-449290 .03-449940

(21562)

�רו החוא1ת רשררם עס/בר ננו- ם
רם 03449214 (27512)

הלוואה ם"דיחוו
אפשרות ללא ערבים

. חר-ארנ 01460141
�סבא 012444207 6 נסו

• פתח-חק1ו, 01-9144482
* 1תלה: 3415294(0
6 בת-ים 01-591544

(25027)

זמ^מ 0מ00 ̂ש<א<ספי< לו̂  ,
0(ז'1!מנס1(וא(טמ0(ני7"ממאחחעמולן 2 אממ1(טו7ו10 מ!1חמוףנ 111

מבצע ב-5 תשלזםיםו
םלנזות, שפים, םחרטות
םמנות לננחח וםסנרות
נורטורים וקוםפרסורים

�או-0£*11ז עד סוף שונו 6 אפשחת ו
�00ו 051466549. 051-116496 ו

01-171717
(2)582)

5015

 סחו זה מיועד ומכירה חפצים
�ת.^ I שמחירם הכולל עו X(! ש

I שדו ה10צו ודל להופיע נ10ו-
I ננר כל םידםר םחפרסםת שם11
I •נזם ברציפות סחיר םודעה(עד

�ס I 10 סירסו לנ שיח מלו סע

סם סחו' סקס פה 414144 שולחן.
(?;;79) 057-6-80' !IX לחושו

בהודםעח. סמוח חםירח בחיות 517.
�ח 01445847 חצי חעשיחית. 1000 ש

(12417) __^
שפי ממיק 4 םצלח"ם. במצב חוש.
בחורשות. 00( שים. 4(1(01-71.
(22410) 0)-7175?0

ממבח. אםנםיה. בד. נבדעווח. חחעת.
�ח מרס משומשימ. 1100 ש
(1171)) 01-220191

םכעוו סרסו"ן 16 םשחשב נאחר-
'וח 1500 שיח 41(5(084 144261)

תער חלם 555. וו וביש1ל + 2 חא•
)ופיה. 450 שיח (05145179 ([??27]

סמן 1פתח רסיסה + 7 שםרם בצבע
(11511) .01-722217 !X וור חרש

ורדיאסור ? פרפר (םכשיר רנושר)
�ח 750(47(0. (11717) חדעו5xו ש

קוםפק דיסק שוי. ן"ד. שדל 0-11
01-774189 קסן בםי1חד - 590.

(?0549) 

� שמורה �קרמסל סכונח כבימה 
01-115518 נחצב חדשו 1- 400.

(20571) 

מחן שחור ? * ו ומרסס םרדויה -
600 שיח. מוחן 111' - 100.
(?065)) 01-3407190

מצלמה אסאוא 581 ?4 חיק עור -
. אוםציו. צ1ם + פלש. 1500
(?0667) 0)411916

סלון ( + ? + ו + ש1לחן בחדשו!
600 שיח 01-5744574 (0707?)

נהודםווח ובחצי חםחיווו םעלכח
�ח צעירה ווהררחוו 1000 ש

(?07)0) 01-748635

�. נחדש - סרח כרס אםק1ר, •פעי
(20779) 03-715091 .600

. !?X .ממוח כביסה שסוס. כחדשה
)X - נ� מעיל ושים חרש מארה

1 70101) 31-541)401

סלון - 350. חונר אפיה פאר - 550.
םקרר אםק1ר 11 - 250 03441285

(?0819) 

� באחרות - �סרו שררה אוקסחויח 
�ח. 01447706 01455441 260 ש

1708)3) 

? םיסות וועל -4 סווווים + אוון נ
דלתות - 100 ו1דח. 01-9611411

(?0871) 

מעונת לאסבסיה דלאפון חדש אסב-
מיה. טול. רוח 1אסלח - 1500.
(?0918) 051-574758

םחרל חדם' עץ בקיס. הרכבה משו-
�ח 549(01-540 � 89 ש סה חמו ם

(;64701 

ארווותאסםךןדוןןמחןיד' 2 ם'
(71957) 101*4 4̂ שיש. ? ע8̂1

**)*•?•V ?*?486•*

ו מ, 11111*10
? יי י י - 0מ*

ער! קווה כל הסםלמרן לםילהן. חנו
חת 'חשות 01637393 01-5515664

!740091 

קווה ספרם •שלם ככל העשאים !כ
לל השלוח 03-9663879 (7671?)

סכווח אונלמק (-5 חוסים. חוחנח
ומקפלת ?4806? 03 (117404

�0נ רפל לש- ממוה חרלה קשה 5ו
עה + םפססלת X רםר ? סטר-
סול 01-301176 (11410)

•שלאל קווה •חשות תישרם וםוצר
חשסל 1711(01-1 4(014157

(11550) 

. סקלרם אביעל קווה הכל 'לושוח
01לר1י1ת 5(115( 01 4495(01-1

(11 556) 

שוי קווה!! חיסורים. ?לושות. סקלרם.
להיםיס !עחיקזת ;(6100 (0 ולליח

(16459) 03-6 34936

יעקוב' קעהו ו •חשות. להימיס !חים!
רמ 01417816 ובבית 01451761

(?4691) 

מעע"ן רקוות קרוועית משומשת
175569) 06)95111 06-195117

קולס הנשיס-ס םש!סשי0 מ1הכ וכ
ר כמף ר.1דשוח ?0342467 !'12652

סעת"ן בסכווות !וחת * קומבילר 5
פעוחת 07-346307 כערב 109111)

עליו! קעה כל המסלסרן לסין הן
חנוחח 'לושוח 837393 נ0
(15141) 01 5515664

�סירם םקרלימ �רזשות ח �אר קווה  ח
812452 01 |לרת20'584 נ0 (5716?)

הרצל קווה הכל. ירושות לריסים
!עתיקות. 01615866 (15764) םקלרמ

111 םעווין בסקור ? םחידה ? אחן.
�רס 5564119 (0 ו65'5?) נמתירם מנ

ק1לם םקררס •דוש1ח לנר תשמר
וח סורס 25610(03 י'01-6665

(15429) 

וחומ קווה הלל •חש1ת רנד? חשםו.
�מ 04'03646 154111) דהימ

�1סף קו1ה 'חשות. רהיסיס םקררימ.
(1 0161224 ונסלל 7510465 5617101 1

רון? קווה פשחדם תמחה 'חש1ח.
םקררמ. רנד השמל 01-171544

(70741) 

קווה חיסור םלא? של ציוד םנו• וה-
עשיית' 04-591025 54'95(-06(['9(17

דוד קישר מנר הודרם והסולם ום
רכר0 9/'01-974056 151711)

*ו*3וח ,,ז
'!!. מוורח אוסף ציור הארץ שכ ו!!-

�רח •רועה 06-516419 בערב צ
(24711) 

ומנירה חמצ• אסעח אקווס"ס. מכל
העולם בשלח 990'60-!0 47711?)

*ותחת דביקוח
חסוך' ו אותיות לניקות צנעוויות
ישלסים. ושלםים קוספלמ

1122451 03-916190

� םרא לחוות סרלח שי קוודסו- ציה
ן רה + םמות נרד ואספוסו חדשה.
(25047) 08-25771?

שוכחן בחיבה. צי1ד ססבח ביתי. 6ל1י-
דה 03-167961 נערב (95(4?)

�מ םסחרבע נריש
הניעו טינ' רתכות 0 "1300

על ח. ניתנות לםילו'
ומנעו' עודם!אוקסחויקה. לאופמיקוויס.
וצ1ופיס מרוה יסיסוואים ויבודרס.
ששח מימים 41 נפו-מנא.

052915181/191 פק0 051-915815
(?5116)

תמלת לוה נהוצרה פיתוח, ויהום
עתיק + חשםל אסרקא' -4 אומו.
(6464) 057-554654

שררת לשפע ות אוסוממ' + ופת +
םכשיו לריבה 616055 03
(6671) 01-5010974

�פוסעים• בכל חםיחח. וסריעח ומ-
רח וספריוח. קרוסן. 01421471

(6467) 

מוון מפוצל. מ"פ + דמינר. מיויויח
+ וראו. כחדשים. 01-7511775

(10774) 

צ1מויפווה ליציקת חנשיםים שצרח
ר1דר. הונה חלקי חילוף ואניזוים.
(10901) 01-223116

םצלםח לקון 4-1-601 זום אוששקוס
רסקםן סוד 0-90 נאליזה.
(1)545) 0)-5'X]98

חנולח חוה. שצר חשםל. להיסים.
ועוד 052-546560 (19454)

שולח"ח ביליארד נםנצע. נםצנ
� ל10עחן. 04-217291 םצון + צית

(24711) 

�א. תיש. םקור. תמחו מת: סמן + פ
(25185) 0)-5 365064

שולתוות שוקד םקצוע"ם אונל"ם .
01-5517152 .03451864 � $* + הצית
(1)767) 

נריש םסחר בע"מ
הגיע! ממיר' מתח
V[)(:-220^0 2 ו

130\̂ הספק

מרדה תדנאאיס עיננו ו 'נ! ששוו הספ 42
�-גזט 052915182/191 פקס: 15(052915 נם

(20111)

"ברטןן
מחסנים

נווחלרים לבית,
לגן ולכל מטרה

במחירים מפתיעים!
המחסלם סיוצרם ספורה שולועח.
�ד. לתן ום לרמש םחסן עם קיר סנע

�ת רםת-הח"ל. �ברטוך, אזה
03-485131/2 ,03-494996

(25149)

בהנדםעח! ו חרשו ו רחוםלו ו םערכת
אוכל 150 חלקים + םערכת משת
קרסםל 74 חרק ם 8605(01-2. םש-
עה: 15:00 (10(19)

רשפ וציור כחדשים. לחוות פרחים
|0ח11ת (0855046 554475-(0(9(154)

ברורשזת כסבירה. םשוסש בםצב
םצו"ן ו) תער םאוסר שדכו וו ?
�ח 2) סרח כרס קרס- חשםל 9x ש
סל. X( שיח 1) סכווח כביסה 'ווו.
�ח �ח 4) םקפיא חדראן. X? ש X; ש

06נ450-נ0 לפןהיצ כדבר (174411

כהודשוח. כסבירה 7 מדקות םחחות
שרות כםצכ חדש 01-767060

(76561) 

ורוו !סיעה. תמרח דרה. חשסכ ור-
היפים. 01-745445. 01-5411996

(?1415) 

תמלח דירת פאר. תעל משול קוו-
�א. םרח-נרס. שואב-אנק. רק פ
מכווח נביסח וסםראו. שרה:
ו!03-4260 (9101)

ומכיוה ציוו רקערמורה קוספוס.
במצב סצו"ן לרציו"מו! 5'044101

(14911 

רהיסיס רוס"ס כנדמ נמצנ שמור
01-916571-7 בשעוח סשדד (??!') 1

. חמרת רח שצר חשםל, סוורות
רהימיס ונו 574471 057 (0659?)

קומפקמ-דסק ללנב אלפי ן ? שרמ
ו סונר 02-519101. נשנה

4'7(914-|0 לעלב (51(0?)

םכווה הילככלו חצי 1ליון. 7 צבעם
קולול ואלקוחל חלשה. 03-657511

(22866) 

�ושיזור חלש לומר !אוללור. וילאו 
!סקדל 16 08?(';01 (21114)

וד רמ"ן תרים שוכחן ניריארד וצ
1עץ 9748989 01 057-444579

(7)4761 

� ס"מע �סירה � סרחי  �אשה מקרר 
�קווססרוקסה• !סמות-ברסה  �מיכה•
(?4511) 057 454757

לרול ומיעה תמרת ררר. ככפר מבא
�0יס 451660 057 216271] השמד 1רה

למרדה םמ1וח עחח, שירחעת מרח?
.051 ציים ומכבש 611549
(241??) 051-116706

שוותוות סעקו כחדש. 6 9 פיס
(254x1 16?57-נ05 נעכב

צץד לסיסרםרקס - םקררם, שחת.
םלפים 999608 01 '41717 06
'116761 08-471414

רמרלה משק של מופ-ס נחורם.
�ו כה1ומוומ 6(061600 ?בוא מחו

(?7190) 

כהודסווח שריף 1ל1ל. קזםפלסולאוו
?ד 019661906 רא כשבח 71(76?)

ציוו קוםפלס לפאב כסאוח 1ש1לחווח
(?81471 01 ועוד 01-771779 194347

פקסיסיליה. אורנן משוכלל. חוור וו.
מרה. קרמיקה איסלקיח 051498907
(15067) 

בארזה שורוזן רראוד אסרקא• מק-
צועי ? 0מרסת וראו 012-544106

[116181 

�ם חדשים ומשומשים בכר םדחס
הודרם ?204?4נ0 (115169

� X?. ונע וליון. �הסרה רםכירה 
כסצבסוב5?71ו01-55 841(15)

אפוה 75 םצוסח וידאו 1V 0. םקפיא
.י ו * מיקחול 4'95?97-(0 5191(1)

�ווקיח ? אנזרמ באריזה כמחיר והימי ח
�צ 4?6?4?-[0 1170161 310] אחה

רמררה/רהשנרר, דור קימוה 15 60
ן 9/'4054?01-9 מ סיר נםצנ סצר

1157071 

� + םםח עער �ש �דו ם!(!ן שולחווח 
(705481 05747010

מתוקי א50. 06. 'ר-ראשווח. 10.000
נחתמה 01-747691 (5349?;

68 10000 נהודם- סמוק' ו" אן 110.
126147) 01451X76 0)4)96)5 1ת)

סיםקה X. םוסוווצ• 650. זז. 16 לחל
וסיעה 11?24!01-9 (6ו?17ן

88 םשפות. יד ואשווה סן-זווו 150.
(11004) 0)16951?

מן-יאוו 150. 07. ראשווה ממנרה.
10000 נךם. כחדשה 01-140941 אבי-
שתישואל (7425?)

סן-יאמ 171. אלפא 89. ליד 61
(?12)1) 0)449958 01-764654

�ם. ראשעה + פאסו 750. (13.000.8 ק
ססס 01-766119 (((?24)

פיאו ו 67. •ד האשמה. סוס: 1.400
�ה (361067-(0 (1199?) ש

פרסי וספח. X! 18 דאשווה. 000 14
(1)92) 01-588165 ,01-5)16774

פרציה 1988 כחוו-ינן נחרשה +
חוספוח. בהודסוותו 01-114479

(21644) 

000 10 קים. משלח + םסם דוד 89.
לשוה 716|944-(0 (77194)

רכבך וווכ. 3וה ארע סייד. חברח
� סוקר ארצי 160(0142 •!מרם

(77416) 

תג *!;1̂ז
בהורשות ק1מפקפ רסק ורריוס"פ
לרכב 051-71411 בשר 190191)

"
ניסוש תג

� ראשעה. משוין במתה X!!. 7(19. ח
(?0770) 0)-556)?99

. אתו 1תכ. מעע"ן בדבר קכי1ה
250x110 בעבודה 057-76710 ברת:
(15080) 057416)19

8) .!)X םעוו"ן בפיאמ פי1ר1ו
02-361631. ובעבודה{?02-1094

(?6105) 

בת""סבו
" 

לנהיגה
רחש סודה והיוה דפרס'. כשרר/שו-
חף 01-567101 141(46(0 06611?)

�ס רוהי(ה ותש שנארו 68/67 סבי
01-5744514 נעונ((7[??ו
(??171) 

וסנירה קתו 911, 67 סריס. אפש-
רוח וש חפ ת 04-539666 53(04-535
(?6574) 

סייר. שוה ופוס? נשותף נאיעו
01 )6)522 פחח-תקוה 61167(01-9.

(76979) 

49� � חלפי תב 
י 4930

סםרםריס !ארסתםורםו ו םחוושים
�ש !כאתרוח נםחיר הספעוו! ר
�מ (1077?01-9 (150??) בע

םבצע סו1עי0 * מרפים ורכב. מוועימ
? אוברול - םרכרם לאתר תאווה +
� - צומת מס1- �ח"ס-תרפיס מיבוא 
ר0 60(01-1744 60(44'-(0 (1417?)

לוווברל ימאן חלקי חיחף סש1סשים.
סעעים לכל סע• הרכב. 61(057-19

(15069) 

ציק' 1 - 10* בישראל
ווי נדירה עוררים
במחירי מבצע
שוי - - כולל רי

. לסיתת ולקםפיוו לציוד לתעשייה
חדקימיוהדכבה עצםית ןוהרלבהו של
עררם יציק- הרצרה או1ו החעש"ה

רה המשרת 15 057-555978
(700401

" 
חוגדח

נהולםווח מפעל לפרוק שף והודו.
08-501)70 לולכ הבוקר. ?08-58597.

(7)66)) 

כהזלםעח למלילל. הכילח םספלה
ולתל וסיעה ? חמלת בית להתקשל
(26201) 01 '81041 03-712658

ש1לחווח רראלל מקצזעים קוספ-
ם) לס. נהולםו1ח וולסרם

(?15581 01-122071 0) 517026?

�וה ציוו רסתפרה וערם א1נל- רםכ
!נלימ 848715 נ0 חקים. אפלשם

115))') 

אחוות ממנת ? סרת נדם > תוזל
1אשה 0"5נ01-7 4161'!) רשול

�ול חשמל• חלש ומשומש מלון !צ
בה1למ1ות ;ו;01-7:3 16501?)

-� םינ'-פס. תצ? לרון למש? + עולת '
מש 1-710940(0 051-16705 (21910)

ספ סהל. פרזרו עיללפול ? קיוסק.
ללום 01-5444006 19411?) שסיתיס

רםרלה תוזל רימש צבע 40 *)ו.
בםל1ח 20( <60ו ?20? 019611979

1226071 

רםרדה םמעת אופסס חצי וירון פ•
(??476) 01-6 מרס ואורבד 590?ו

ללול כלסה לרת-אמת חמרח רח
וא1סף חסוחח. צ"ליס 'לועים.
(??'51) 01 142849

ללול ושעה! ו ציול. םכוווח וםלא•
םספעל לחוולות עול 05?240-(0.
(?)590) 01-740845

בחולשות! ו ציול חורה בסצב סוב
7(01-94550. אחל הצהרם 170541)

�הארוז• לקופות חששת ? שולשות 
כסעון סופרםרקס חדש 775697 00

(?7179) 

בהזרסווח מדפימ משוםשיס
רםתסןבםצנ סונ 03-5561111 ורום)

113001) 

�ר לסכירה תחרת ללול וסיעה לחו
רח כחלשים 1470(55 (0 !'7694)

הל. לבל-ששת חח לחולשות למנ
חוץ 1ו76??-08 (11171) שצלח רם

נהודמווח ממוח ארוה * משקר אל-
קמרון• חדש נארור. 9777719 (0

(?40)9) 

�אוח! - בד� 'שח 7 םסחשח חשדם 
(74106) -II• )07 85777? 01ול1ת

דאר0 *ו + אבחריס, 1100 שיח.
4ו15ג75*0 בונבזדה .01 '52! 560

(17947) 

ב. דיאר. 800. סודר 5(. נםצנ סו
2901890(0 110ב (21020)

העדה X( 08. 1980. םשלה. •פ"פיה
58(03-701 אופיו (15(5?)

.89 . !?X הדלי דוירמון םפורססםר
םצב םעויח. 4000 קיס + ת1סשת

(24184) 0)411570

ווספה 1986. פרסית + העלה 50.
(19511) 01-5042)) 01-912477 . 1974

�ם ווספה קתה. 19. פרמיח. 1900 ק
474|549-(0אחה•)( (4(261)

וספה 200 *0. ראשווה מחברה.
�ם. םחוחוקת היסב 40000 ק

01-340962 ארשר/ישראל (27417)

וספה 150 םיאויו 67 * ארזרם. כחד-
שה 416.01-142445(01-41 (117550

וספה ראלי 200. 77. םצוי1ח.
(0 (לגיא) (11543) 2)5442

חדש קםווע סוווק' ס* 50 - ץ**.
(?7)?]) 03451791 0344746) 19)9
1987 + קים חייב להימכר! 750-111.
מרוצים 052449164 (51(19)

חייב לחסכר XI 450. 86 'ד ראשווה.
מצב מצרן 034244414 03427517

(9291) 

�ו סווק• *-X 1984. ששר. חייב להםנו
בערב 05141708 (3113?)

שמשם פיאויו X 64 נחוש. 00י!
�ח 0((544-?05 (4204?) ש

x-10)5. 179. םשלו. בהזום- 'םהה ז
עח1|410??(5-(0 (12145)

� רחשים עמו לק1- רח"ם אוסטעים
חוח ו! א 11113 ם םחם' סוווק' נםצב
מעורר ו 1940(01-1 01-172474 ר מ ?
סר. סהםשר 19 (9214)

. 6( נחרש. למבילמו למוס 0<א>ו

�ם. לאשמה. 1ח1 משלה. 10.000 ק
(27)11) 0)-540)865

לםכירה
̂ חדשיס * אופנוע•̂ 

כולל הרעה, דשו' ושרות
�נולי

�א (פי<ח דלן פחת-חק1ה 42 ח
השפלח). מל: 01-172971

(26774)

לרול 1ס עהו ו שווקי *\\'זי0ו 1000
?8. ורו [01-71759 (23621)

םורעפון 6נ-8נ-8נ, שרות כקבלה
�לות מערב� בכר- פ1לע1ח בפלפון ל
מימ' אשראי וחה. 'שראכרמ וד"וומו ו
םודעפון 24 ששח ביממה

(?4459) 03-36-36-38

שסוווצ י 650 לארו 88. לאשמה.
(?4111) 03-9224111 0� 15 ק .000
. לאשעה ?ו- םוםשצ" >6$-\ 1988

אתוס. סםחאו. םשלה. 052-27228
(24304) 

שסוווצ' מא. פומה. 2(19, םעולה -י
̂ לא בשנת תוספוח. 2(11-1420

(4177) 

שפווזצ• 88. זז V 65. ואשווה. ח1ס-
(2x41) 04-711017 פות 500 ;1 שיח

סוכנות סחוקי, פיארו* מוטומן אופנועים *
מיםחים להתקנת

אזעקות לאזפנועים
לפו אוחו!' - שוס וחוק - פסירמ.
הפתווהווו אועקת של6 נ-לי פתיר נקוים

אעטונ חדש. חתנדה 0? ז6.(0141741
('?14)

םוםוקחס 61 ז )501?. 5( אוכלור נו-
ל. סכ0 ש1ו0 01-991559 56991?]

חיקונים וחלפים* מוסך הצפון *
ץ\/נ, טוסטוסים /̂\
וספות וסאן�יאנג

6 עוותו אין 01קצו1ו - 10דד0 0רר0
- מזי ?I ןםף ןומ11610דא I?*?* הויש חוקי!דונןי תאוזוז נמזזרם יזו
(67'6נ)

םחלקה איטלקית
מחלקה 'פניח
מתלקח צבע

ארנב- הכי אופנועים בעירו!
� נרקעו קפדניות רותל נפל קלה ובל 110
האוסוועים והקשעוסוו סרלח חלשים

�א 0י/8160?4(0 החופה וחזון ת
(77946)

. 3111 1110קי )(05 550£5 1985
(7X14) 01-5411)7)

יאע 115 ססס ושור םצנ סעולה סאן-
(38101) 0)-;?10'1

סאן-יאוו רד 0( םסס לשוה סעולה
(25711) 01-72507?

1989. סוסית. X'( שיח . סאלזוע 125
(?174)) 01-751115) 01-540297]

סחוק• X!! ז(118. ואשווה. נחלש
דחוף. מול. 2481081(0 114411)

סת1ק? IX! $ 88 כחדש 765767 ?0
בעדב. 07461101 בבוקר 50441?)

0||1ק? 400 )051. 7(. 16000 אחס *
א1עקה (0449924 (041(7)

שווקי 50. *5ז. 06. מעוכה. בהורם-
11ח 052-911111 (0(114)

סוווק' X 50 סוף 15. עבודה
(047(01-1. רח. 00-119049 ((519?)

ז 1984 .שמור 4 מסמ 5 x מתוק'50 
לש1ר, 01-9747020 (75147)

�ם שווקי X 11 .011-150! 11 ק
�צ 01-5561296 בבוקר חדשו אחה
(?4712) 0)424841

. בהודםוות 1967 0 5* סו"ק? 550 
(154721 01-115461
סוווק' 550 * 5 0 7( •פיפיה
99נ761-ו0 ?057-6111 בערב (115991

. 67. םשופל 4 תוספות VI750 שמקי
421479(05 איציק (((54?)
שווקי אח 1,00 (1. נחדש 0000;
�ס 460(9' (0 (4971?) ק

. םצו"ן להתקשר מתוקי א0 50? 1988
(')X?) 0-5011)44 בערב

110!ק א0 50? 19. 220279 נ0
(164641 01 )31469

שווקי £5 0(7 >ו05 67 מצרין מ19.0
כערב 07411171 (11149)

£ ס1|1קי. 50'. 1(5 0 5(. 5  �01110
סצ1"| 052-901915 אר 281751]

64 000 62 קיס שסוד סשנך 5)750.
?4 תוספות 174ו1?-01 (11751)

. סוב םאור שווק? 5 0. 50(. 0<19
(74119) 01-815726 01-2997)5

9 )X מתוק• ן 500 05 69 * ת1ספ1ת
קימ 0995'( (0. נערב (450(?)

שווקי X 50 1986 ראשווה 000 0;
�ם ?03912464 מ X 14 (נ066?) ק

מחוק• X 6! שדה 1000: ששר
(?0656) 01-215711 03711174

רכב 'אח�השנרח
מבצעו 11

פורר סובאח + שנן
�ש + 500,/ קים 950 חרר לחח
6 המבצע מלל ביםוח. לא כולל
םעזם. כסוף לחקןון הםבצןן.

03-25)054 .03-241)52
(19054)

� השכחן פרסזח וממחרת! �הדקאו
1ם לתקופות ארוכות 1-547194(0

(21670) 

�םו ו 011-500, *0. אוברול םווע 0 ק
םלא 03428860/90 (18279)

�ם. ללא שרמה. שוזק' 50?. 0מ>7 ק
שחור. םחיחן 60/90(418(0 (790(7)

X!!. סשק' 86 לרול וסיעה. נם1דר
(?3514) 014?))60 םפחה 0̂

X* -8ם סוף 9( ללול וםיעהו
1274)?) 03472216

�ם. 50 *$ז 9(. משלח. 000( ק
(22774) 08444091

250-^ 67 םםם לשוה. םצב-סוב
03445401 בעלנ (21449)

250 םחוק' א 0 1984. במצב םעולזו
(22645) 052445916

�ם. 750-א. 89. חדש או((. 15.000 ק
(?6)17) 03424704

? סא!-יא1ו 89-88.50. ממב םעולה
םפרמ' 052470419 (24494)

�ם ששר. םפ1- 87 (מו74 ק מ-0- 250.
סעולה ללא חאוווח וק ואםין.
5790654-(|>י1לל ((9((2)

600-011. 69. לחוף. ללול וסיעה.
(15110) 03-2)1514

00 230, 89. םצרן. לםכילה/החלנל.
בנרש. 057414071 לא בשבח

(22811) 

£ *60 68' 11 000 21 קים. םעולה.
לחיל למ 01-111649 (177(2)

17. נסצב סם? םשלה * .550 0.5 X
חופשה 051-24414 (11421)

א05 750 £5. 7( + מסמ כשוה.
03417415 נמקד. 19114(03-7 בערב

(?244)) 

1 זיו אופווע סאלאוו 1968 ראשווה.
03447994 לא בשבח (24124)

*5ז, 1969. םצב םשלה, 'פ"פיה.
ברם: 01-990118 רעקב (25424)

>יז 005 79. פעולה ויפה. סיכל (חל.
(27705) 01-104097 0)-250540

זז-7-65. 68 מימ' מצרן. אלקסלוויח.
חוספוח [01-544284. 01-298410

(2414))

̂.8 עו  #
האופנוע

האםין ביותר
האחזקה החלה ביזתר
אפשרות לטר"ר-אין

תצעה, מכירה ושרות בלעף*
אצר היםו•!

1. ארנון מנים
חל-אביב .5 1וםן ̂נ לחי

וחלת-יצחק, םר: 03-241121
(22712)

אופווע יראוה' 50! 1919 -4 סילהו ו
01110227 052-542217 I חדש

(14411) 

ס � א1פו1ע סאן- א1ו 125 9( 1900 ק
60001 67 292(34-(05 בערב (16446)

אופווע צב• ***ו 150. בארוה
�צ 14541?) 7066(02-7 אחה

אל חתפחה לחיקוים, קוה אח הדנר
�מון 03414103 האמיח' 'הול' חז

(1118)) 

11.010 9 אוע- אף. 0̂0 שלה. 1988.
קח * חו0פוח 4(01-94515 ((!((?)

אפי 600 69 דאשווה. מצב מעולה.
02-2)7444/24494 02-765752 .11.000

(2776)) 

בהודםווח \250. 67 ? מוספות.
כסצב סוב 02-527975 (24746)

�ם. בהורםווח ויאור, 9(19 50(. 0 ק
חדשה 01-5406796 (24617)

. שחוו. בהודםווחו שווקי 5ז 1987
(?57x1 01-9שסוד כחרש 0?99?נ

בהודםעח קוייבה פתרה. 89. אחסה.
הדשה לחמסין. 06-524240 (27587)

!X .ן� בהודםווח. ואור 125. 69. םצו
לן�ם 1499(5-(0 (27008)

במבצע !ו!
מצברים וצמינים

לאופנועים
�4ו*01א�. םויוי-רוח. בור• , קסדוח
חולף. כפפוח. םועול' •*1*ם1�
�. שרשראות צר (:?V 'םושרם. פוס

חן. ומםיוסק•(4 ר1 01-717141.
(25910)

�ח נסע 11905 מצו"ן. א11.0 ש
(197411 01-7171)0

בואר (104/4. םצב םעולה 1ש10ל.
�ח 01-947629 (16411) X(( ש

70x !מר 1986,654 בהנדםעח לחוף
שיח. 219(0348 (1(241)

מר 654 6(. 0מו24 קים. םם• סעולה
(?4141) 08470)79

. אין עוד אחד בוה בווי 654 ספוום
(19)79) 01-999092

לא1ה 150. 1981 <ס - 66 ער הכביש)
(27072) 01-96041?) 26 000

ראוה 1! 06 אובלול םלא. כחלשה
45(01-9606 לא בשבח (912(1)

ויעוור. 150. חרש בארוה (0399501
(?651)) 

ואווה 50! 49 בארוה 01416160
�צ 111111- 01 אחה �ער. וחדל 707. הח

("442) 

ואווה 81 שלה. 000*1. 008 לעוור.
ש10לה 15779^052 41(110)

אווה 7(19. ואשווה 700! שית ו
X(!.?? <? ח01פ1ח 44(052-15 (75?'?)

�. בל השישדס ? �אם-ח• חקם? 100 
א1לחל [0840161. 08481444

(17X7) 

. םעולה. סחיר םצי- חקס' פוסה 1981
אה 761981 01 14-978774) (7011?)

�ם. תוספות רארם 69. םפרס•. 450 ק
וקסדה 01-9111004 (4545)

01 מחוק• *15 רארם 89 477555
(?4)0) 0) 472998 86

רארם 69. חדש ? אחו. שסורוו
(21581) 01 ]90477

- "- � ל
4 רנו

4. 61. םצנ םכו' םוב םא1ד.
(27804) 0840110108454450

7. בהווםווחו 0צנ סבו' םצו"ן. 9 . 4
(1)117) 8)1444811 .0)1444277

�ס + . פרמיה. םשרה. 0מו.91 ק 75
םסח לשוה 2-11117(0 117411)

�ח. רוו 4. 1980. בה!דםווח X'; ש
035591951 0נ4086נ0 (21162)

ח1 4. 1974 8ל 014417197 (5595?)

5  דו1
0.1981מו א81וםםיח אוכרור + מסמ
לש1ה 05746257. 0?70?-?(0 (15596)

. בםצב סוב 0?51160-(0 1982 .!!X .5
- לדל אקשם-ן (1901?)

5. ?198. םצב סצדן. 1 ללת1ח. םחיחן.
(15)1) 052-971074

4/5(. 4-1100 שון סקור. םסם לשוה
(?6671) 051-56706

5. 79. פ1מסםיח. םפדם'. שרשיח.
(?1448) 01-162757 הקודם ווניו 1

X .89 .5(!. א1םוסםיח. 10.000. 10ד-
ר1| ?46?58-(0 479906(0 (4(77?)

1000' קיפ + אזעקה. סעו- .82 5 .ת0.
רה1 017-915456. ?4(057441 (?2767)

5 סודנו 7( + םוון בםצב סוב
(??740) 0)-107497

5. סורבו. 11 ראשווה. אדומה.
(21702) 0)470114 0� 5X1X10 ק

(19 000 75 .1ז0. 5/ 2 1100/1 1 I.
051-44017 110 000 !961 .!IX

(21441) 

בםצב םוב 74 -4 שן 1פתת * מסמ
(707x1 0 מנדב)449617

רוו (. 1984. 5 דלחזח. 1100.
(?50)7) 08-2474)6

65. ראשווה ?4 םוון. םצו"וח. רוו 5.
(?54)4) 01-5467919

2 ללזעח. שלה 03445411. חו 84,5.
(?1)68) 0)-4198!5

חו 5 סוומ. 88. יד שלה + שספוח
(?2297) 01-749544

 רנני
5 היוזמם + . 1250 0. פפר1מר 1984.
(15107) 0) ם11|ו ו (9(171

9. (1. םנ1 ם1ולה. 01-478451. לא
בשבח. (21479)

1. 88 למה. ואשווה. אוסוםסית̂ 
(26X7) 08-111880 0� 000 34 ק

� ספר1מר 1750. יד ואשווה. מצב מצ
לין ?05246295 בעוב (1510?)

. 1986. ראשונה. 5 ה• ספרופר 1250
חרם + 0|1| 03-217619 (24415)

�ם 0(צ)50 ק .1250 רע 9 ספרוםר. 87.
(75977) 039449077 .0)428459

רמ 11
86. אוסוססית -4 םוון. 650x. שםודה.

ראשעה. םחיחן. 03-9146761 בערב
(23670) 

. תושווה. סוכה. ספורסי[1, 84. 1300
000 (4 0חיו1|. 07-663623 (7644?)

תו 12
12, י! ו אוםוםםיח. 77 * םסם.
03-9371645 לא בשנת (1145?)

נו 5ז. 74. אושמםזז. שמורה. במצב
(257)0) 01-711468 I ||"10צ

12 15. 1977. מחברה םם' םצו"ן
5"'411<0 בעמדה: 034114735

041)8) 

, ממם לעשרה 12 אזמוםםיח. (197
תורמוס, סצ1"ות 0?6'44נ0 (27140)

רוו 12. 79 + 800. םצנ סכו סוב
(11154) 0)409115

דם 14
1982 _ו ז פרשתו שסורה נםצנ םש-
להו * חוסםוח 2475084(0 (1076?)

ללנל וסיעה. לוו 14. ואש1נה.
01-261176 ולעמדה 4620814-7(0

(??154) 

1* דוו
יוזזו להיםנדו 14. אוםוםםיח. 74.
שלישית > םסם. םנו' םעולה.
(17965) 01-114190

רוו 18
5 היחרס. ועילה חשס- .011 .81 . 18
לח 44נ587-(0 (16717)

. מלאשווהוו םיסא- . סס ישן 1985 1)
057-76740. ?445?נ9-נ0 ר. ממיחןו 1

(;165') 

מפלסיו 111 011. 79 -4 תוספוח 4
לר1. 0צל1ח ?057-54101 (1777?)

ממ"שן אוסוסס 0וון 61 80000
9נ?455?05 0??457?05 (4990?)

רע (1 5 ז אוםםםיח נעול 1(19 שסו-
רח 941111*0 (22741)

בלר* רנו
6. 74. אחרי אוברול. (110.
039301610 לא נשבח (1477?)

6. 79. לאחר ממס. במצב מצו"ן
01447098 מהצהרמ 77571?)

בוי משה קרמו בעימ מציעימ 4(19
חי 25. •ד ואשעה. אוסוסאסיח שון
סקור והרבה חוספוח. 0מו 55 שיח.
נרודםחח רע 5. 89. 1.ז.0. 1400
�ם. �ק. פלסימ. שמזלה. 15.000 ק סם
םונן םקור. סערנח * 4 רםקזרם
וחוספוח ווספוח. בחדשה באחרוח.
לפווח לאר-בוי: 03417111 154471)

�ח 4 ולנר םוחיום * צםילם 1200 ש
חשח0ים 74724(034 8(8(01-17

(22704) 

םונהו ו תו 25 (2000) 1984 ? כל
האקס0חח 491(01-546 (21685)

0?. (7 םמ• סוב רח ?08-74177 ח1
(19710) 014167)6

. 89 ר11 5. 8• 01-9614969. II 1ח
(76)9)) 01-961489?

*823.
̂<יוו ", (יו

אחרות ל-6 תודש'ם
בםכירח דנם' 88

�ס ם. שחו-השכרת רכב בע
מבצע חורף!!!

השכחח חודשיות
במחירם מפתיעים

צלצל לחשודנו ונצינוו יניע
� לסשרדחביחן

פרטיות -*םיניםסים
םנדרם - ריפים

רכב חדש
�םו אשראי *60 (ללא הוברח ק

ראשרצ - הרצל ?
03-9643939

(?5741)

.דח ,
פחז 104

. שרשים. סחושקח. םסם 1980 , X!ו
6 שרשים 74174(4(0 (19691)

. סעע + קבחח + 81, סהשנרה. 1124
שמפות. בר!דם11ח 01406901

(?174?) 

�מ. מצווח 1- חומ- 81 שלה. 60.000 ק
, פ1ח ?471708(0 (85(5?)

�מ + ססס 000 84 ק 61. שלה. 1174.
ממיחן {01-71674 (4195?)

. 5 רלחוח. נמצנ מונ. 1981
01468710. נענ1דה: 01471764

(17579) 

104. 81. סהשנרה. נםצנ סוב. שלה
נהודםוות 03443709 112091)

104 ר אל מהשכרה. 12. לאחר ההכ-
פח 0110 [4?;01-19 ((2140)

פור' 104 2(. 'ד שלה םםם לשוה
(20X2) 01-964767?

פחז 205
1400 9(19 4 חוסכות שחורה.

�מ. משלה 06-111774 ^77 ק
(25302) 

�ם. �אשעח. םצו"וח. 14000 ק 88. ו .205
(01-14457 אחהיצ (260(1)

�ם. מחירון.. 205 וז0. 7(. 0מ>1( ק
(1416' I 0)-??151) 01-5219596

1205י.םי.אי. 68 אפור םיסאר. 'ר<א-
שווה 7<74?01-4 (1149?)

1ז0 קבר1ום. 88 •ר ואשווה, 10000
ד!�ם 01-9211411 (17(9)

א• 1948. אפול. !רסיס. כל ויסי
ר,ח1ספוח. 4(014462 06421274

(75144) 

פדו X .45 ?05! ו. לי אל פחוח םהם-
בערב 08-54)457 רון 99054נ-(0. ח

(?)?09) 

פחז 305
. 01 64 + מען * ודו. 100.000 !)X
קים -4 םםם. םנו' וחיצול. פעולה.
שמורה הימנ 01461611 רום(578(7)

510! 1988 הוה נח אוםוםמ. .105
(?1617) 01-91714] |110

�ם. םי1ם 50ו ק 67 םהררה.̂  .305
א 03-919101-3 ואירס (4954?)

. XX: ששרה במזחדוו -4 1963 .305
(?0569) 052-571221 מממן ו מועדיה! 1

. שוע משופץ 19)1 .01 .105
014412150. 79(05241 בעלב

(18692) 

81. דאשעה -4 סוון ששדה. 105 א0.
(269X1 0)-9]25171 90010

11000 בםצכ סוב �םווחו 198111. בהח
מאתי בערב: 01477572 (16810)

פז! 105. מצב מעולה. כחדשה. 1979
0לפ1| 01-701985 (0199?)

פקין 105 סם' שן 4(. מצב מצוין מר
(?1977) 01475241

פחז 309
86 אוםוםסיח + מען * חשמרת .109
ואשווה. בחושה 01445771 1(7160)

88 1600 אומוסם + .109 מראשווהו 1
מסראו ?4 אועקה. 052441012

(21784) 

פחז 504
61 8 5 מעולה לםררה 111 החופה
מולה. 041(08-21 (19212)
. שרשית סר- 000.76^ אוםוםמ' .504
0י. ?18(06-19 (8221?)

504 1979. אוםוםםיח -4 סוון נסצכ
0צ1"| 4 6ממ 2416(014 (14724)

504. א0 נ6 אוםוםםיח -4 סזון שמו-
רה 25'914-?05. 057-441144 ((??'?!

�ם. ש- . 000 40 ק 504. אוםוםם. 1986
כה! ו מצויות ?6?6?[9-נ0 (105)

504. םווע 2000 1979. אומוםאם' 4
1ת 01-9741126 (0591?) 110! 0צל

504 םפוארת 1985. בוחדםעת. םשלה
08-249715 1ברת 596(01-91 (25425)

ססלסרם וארסתמורםו ו םתודשים
�ם. �ש נע במחיל• המפעל. ד
(??148) 0X210771

פחז 505
82 תיל. דאשווה + םוון. שש- .1x0

רה. םפלם 5(02-4111. 47(02-470
(16176) 

1x0 41 שויה כחדשה 56.000 הוה
כת 0771? ?05 ((1075)

1(. שיפוץ סעע. ויר 1צמ1 חרש. .505
(9717) 01-719X1 90000 . דאש|1ה

1(19. אושממ'. דאשווה. 10ון. .105
הוה-מח. 148(0844 (25(24)

7( -4 םען. הוד. מו אושם- .01. 505
םיח. 41500 קימ. דאשווה.
(?4441) 01-197564/5

505 א0 1981. אומומםיח + מען פר-
מח. שלה 01498168 (5111?)

505. א 0. אומומאמ. 15. מםאר. כחד-
שה 4 שמפוח 08419156 (5419?)

505. א1ס1סס. סוכה 1985 15% פחוח
םהסחיחן((014614 (114989

50 ח 4(19. שכה. 0מו 505 אוסוםם
ק�ם 565145-(0 (15066)

. 01. א1סוםם. ראשונה. ששרה. 1985
�ם 01-593644 (11(5?) (XX) 11 ק

84 םעורה + םען + ס"פ. 0מו46
�ם 14(9654-(0 01-9666690 769571) ק

1(19 אוםומאמיח: שור * 110! א0.
[774X1 01-494506 21.000 ש�ח

�,. אוסםם 4 וי אר 5.1x0(19. דאשוע
0((\. !יל? 052-451177 (24241)

�םע-1ר השנדח רננ. לסררה 505.
7( אומוםם. 000; הוה נח. תרוווח

חשםל םוון וו ופחח 03410746
(214041 

�ם ססס פילו 450x 1966 01505 ק
9/90 אושממיח ה1ה נח. מען סקור.
000 5( שית 299111 01 (21711)

פחז כדל*
. שדה. מצנ מעולה 4 תוס- 73 .404
שת 9656606-(057-957411.0 (24775)

405. 01. 69. ראשווה. נאתרות ?
מו0פומ פחיחן 7197(0514 (176441 .

405 מ 5 1989 . לל ללר. הםשארת •
ח01פ1ח 5נ55?נ01-9 (7479?)
. םצדזת. םת? 15 0מ>7 ? םוון. 1987

ח| 01-5417779. '1ר1ס 441"?)

סו0גים ונגוו;ם
6x2 קלועים וסמוה � �אקיל-םמים
שילוחים * םסכחון + סצון 4 סקוו
םות 0נא>.5 שיח 0-9(01-2582 ? ם
לחר 245121)

קפפו עסספרה א1תי1כ 1976 . םצב
סצו"ן 417661 02 1?7((1)

10יה
בוינמיח!
באלבי שקיים
מתחת למחירון
ובמזומן עוד פחות
צ'קים תן

קח אופנוע
בלי שישתו לו

את הדם
ללא ערבים
וללא בנק!!
חחלפת ישן בחדש
דגמי 1990
מכל חמוכנויות

בחספקח מיידית!
אופנועים מיד שניה
עם בדיקה ואתריות

חד1^
סילונים ואופנועים

50 סמ"ק
קטנועים 200-50 00"ק
הונים�מוכףתימחליפים

עסקה ס^ד
3ד*0דח

צ'לנוב 37 ת"א
03-383151
03-372890
פתוח: 19:30-8:30
ובמוצ"ש עד 11 בלילה

3מ? �̂ 1
1990
1̂ ^3913

71 
" 36,800� • 906 "9א10
* 900 "סופו 0פוו0"

36,800 זזו
• 851 )1ו6-ו£1קע8 45,800
�33,100 ?חו •750 "פא10
33" י , •760 ספורט 100

• 650 "אינדיאנה�
קסיוום 21,900 שיח
-אי1וורו• 19,300 *500 4-ז

• 510 "הםקוורנה"
אינדווו 41 פעימות) 22,500 שיח

?ח* 260 'הסקוותה"
� א י נדו ר; 15,800 

�יה' 0-12 • "פוצ
סופו ספורט 16,670 "•ח

• "ראנר" 125 ראלי
מנוע ימחה 12,200 "•ח
•"אלקסרר•" 125 כוילמנו
חח ו0ט אר"ים 10,300 וזית

ד\מי
1939
אדוו�ונ"ם*

• 750 "פאס1"28,900 .יה
• 750 01190 28,900 !)יה

• 250 "הסקוורנה"
�י? אינד111 12,890 ט

• "ראנר" 125 ראלי
מנוע 'סחה 9,950 ט�י!

� גמד המלא• 111 •

I א113עים מיד שיה I
מכל הדגמים

I מלל אחדץוו היבואן I
יבוא, תצוגה,מכירה ועולות

סלע אופנועים
הונב? 3 ימתין

מול בורסת היהלומים.
� �דלק מאתור' תחנת 

03-7526923/*

םוסחיס לבעיות קליסחווו חחנןוו
אוץווחווו שיפוץ רק 'סו ו
10<נ01-141. (16114

1ומ1ומ1"̂ה
ם1לה ווחידיח בקלפים ונקסה. 01 'ווו
צח 11 01-411061 1000-0 (11141
סיח חוזס חווה נו"ק1וח בעסקים
1ש1אין ובויא1ח 41601נ4574יו10310?;

"
*ףזןו* י

לקונדיטוריה ולאטליז!
מכונות אריזה

ואספקת ניילונים
מהיצרן לצרכן

סרנו קופוה תשסוח 01-111471.
01� •7*מ^03. ם1רנ. 647628י

(26671)

לסודו• חסלח דילוח ועסקים אדווח
קלסון סיוחלוח ותסלח דיחת.
(71235) 03^32874*

�0יויסק' נחוש 0םוח אףוו. שו'וק 
גחוו (4{10ו) בהנלסעה 01-5716613

5080 \

מבצע• היכרות
אצל סודא'

ןאריח' קרמיקה
וכלימ סניטריים

םסיסנ היצווי0 נעול0. חצ11ה
�א סינון 01-450111 בדיועוף 798 וז
(1101*1

נוו*0 !מגעו!}
לוקםול ואלך סטווח סוסךות. נורם,
�איקח. ססבעות. נסניוח 0עסס!ח. •ח
החווף חווולח 6-7 נסבתאל 1990

פלסים וקסחו חל 1414 לח:נוח 0ל-
פולס 661010י>0. 467774^01 (17726)

מכירה פומבית
לבולי ישראל
וכל השלם

במחיר הזדםנותו!
תתקיים ב: 23-24.1.90

7100 סליסיס סנחיה אוססרח. נו'סלה
ו10שסחי1ל צלמו. ווסויל. איפרו, שת�'ן
!שו. עונואיס א1ורו. 1ח1ז. פלחים ואוסף
שק שםהפוקו. ונואה על גל שפיה.
� ת1לבי. �ל. ש1אל̂ חאן זלאיקה. צזעת. סק

� ושראו. 0110. חק1פח הסעם
� ?נד תד 1ד* נזזננן 19 נןני ר ק?* 

03-222852
ר צ וזז החוסר 90-0 ו 0!

(211711

רםנירח אזסף בעלי-ח"ם ? שווים.
ח1סל 10ל 01-161176 (10706)

�בולי םונרב"
המקור לבולים ואביזרים
�, יקה - בה" 'קוברה

הוזיר. לויכטורם
� 'שראר. חיץ. � םעםכוח. כור **'•ר אמי0
�ננזקו 5 ח*א ושא ם רח ר ' �קר. ! �ידא

02ו**נ'<0
(7וזזו)

^
בו�אוה

� ונ ושלילים ייקדוים^ לחיסול כנאנ
וספורסאיס ספראסלאפיסס סספל
(26064) 01 לולחתח ישראל 747694

סס"ל אחר ע0 םסויססוח סח1ץ חו-
יץ 07-415450 1501(2)
איך ח"ס ללא סחרותדו! םשחחפיס
נקולסים ה1רס0י0 קמצה ושים סח-
חילה תוך שםע"0 לצלצל סילו
46נ00<(0 (16411)

�ססיח לםואית. עיסו• לפוא'. נלד. חלפ
פרקים ולספולסאיס 71(112 (0

(16*49) 

!לפלקסוחלה. ססל � לשיאצו סס1סםן
01 �ם 279124 לפוא? שסלם אתסס

(26067) 

ליח ח11ח ריח סוחס םקלר'ס חולים
חשוש' ולש וס שדי'מ 06-402140

(24176) 

נול לחח 1ן ליח אנוח 'חור• לעצם
!לחשושים 017116106 746941) איס

רשת בתי הורים
אקסקלוסיביים

נן ברםת-

נאוילה םעופחחיח סיפול אשי וחס.
פיקוח רפואי צ0!ו פילוסופיה ויפו•
נעיסוק. נשר ח! ריס ?רווחים 1!חר! 00

0ק01וח 41467/-01. 741115 01
(156111

םשפחח1ן לביח פרם' ל�6 איש חו-
אים םשדם 61141 057 761511)

למכירה
בית אבות + מוניטין

בחולון
03-887058

11 חורם. 22 נ181ח. חפוסל. פלאה.
סאנו 240.000 חוו

(24291)

בית הורים מפואר
בניהול מקצועי רפואי

וצוות מעולה
ומיומן!!!

סיפול אישי. אווילה ניחיח. ליפו•
נעיסוק. פויוסלפיה. נשל ללא לם•

01-7415111� ?יסר.. החא"ר. 112 ו
(11961)



השנלה 01ררת סוללםוח וידאו + וד-
�קוני• 03-146011 חם אילועים 

(26147) 

נחלקה 5ז1ת X 4 5 6 נחרשה. עד-
שות רק1ן ו* 01-144431 (21140)

מבצע מצלמות
ניקון זאקזקטה

סידרת הפילטרים
קנקין א1)1מ>

0 0. צי1ד סחקדם לציחס. אנגב' 23
�א 5100467/6 ת

(23415)

'מצלמת הזהב'
םעבדה לכל סוני

הםצלםות, סקרנות ופלשים
קויה, מכירה, החלפה

� עוזזת 0קטי ואני4 מזנים לזמדו סחו
0x51729 .00ון.נ0נצנ1ואנזב 7 ודא

(26123)

לימוד צילום
!כמקצוע כתחביב
במכון 'צילום יוצרי
בהנהלת י. בורנשטיין

10 ר.וסי1ן הרנ ניעור נה1ראת הציחס
נאוץ 4 הידדן 16. ודא 51591*03

(25662)

'הםאיר" - חידוש אםנסיות נאס"ל
�תר + חשדח אתדות. 01-7520164 ננ
(22145) 

"זאב"
ציפוי וחידוש

אמבטיות בביתך,
בכל הארץ ובאתרינת.

052-584862
04-333454
02-638292

(26114)

03-345312 � �לביא
חידושי אמבטיות באםאיל

בביח הלקוח
+ חיקונ' פגיעות

6 אחריות ל-2ו ח1דשיס *
ם*בן צרעח םקרד0 נאחרזח 0נ*ה

(20161)

̂̂ו דוש קוטת
מרכז קופות חשםות

קונה במזומן
מאזנ"מ אלקטרוניים

םנירח קופוח רושםוח. 0אוו"0
אלקסחו"ם וםנוווח חישונ נחואיס
סחים 01-811471. 05-129878 נערב

01-9667621
(26617)

.. —*
קוסססיקאיותו הנוח וקוססםיקאיוח
וחסודה - םשרו הענווה

(71164) 01-994523 .05-966490!

� הוצאה לאור. קורס לסור אי-נ' �נרק
'איך רח1רוח נח להחע"ף• •01-42151
(14171) 

8̂3*31 8"1>
לסניוה/השנרה. נסנריה קלאנ.
שנוע ואשון נחרץ 01-244770.
(24791) 01-611761

לםניוה יחידה נםנריה קי�אנ-ריםו.
(21012) 02*60971 .?IV אםצע 10ף

'חילה וופש בקלאנ הוםל סנריה
שנוע 24 01-9147011. לא נשנה.

(24071) 

לרציויס. לםררה •חידות ו1פש נסנ-
ליה קלאנ הוסל. םחיל אסלקסינ•

ח ל 14201 תל-אביב 61141(170
124112) 

נםחיל הזהםווח'. נקואנ הוסל טל-
ליה. 'חילות אפל'ל ויון• 01-741141

(16037) 

לסניוה שנוע בהעכה. נסנד'ה קל-
אל ר,01 ל 1219-0 24 01-9652126

(24412) 

חידת ו1פש אירח קלאנ-ה!• לסכירה י
סל 02-916265 (24132)

בהודםעת! 'חילה בטברה קלאב הו-
פל. שבוע 11 פורים 6000 שיח.
(21544) 01-7511401

" 
חד8י0

�וה. 9 0פר להרננה םסנח סי1בא נאר
(1צ0ית 1(01-7676 (22614)

םהיצוןוו אתן 4 דלחוח קוסוח"ם
ם1יווח סותיץ. 550 4(01-8270.
(27541) 01-7514901

אסקור XI נחוש * םיםה וווים ?4
ם1ר1| 100 01-3406938 (21120)

לסררה חדר אוכל םיוחר ?4 שי1ה ?
!לרשות. 411*01-44 בערב (11141)

נהווםווחוו לתל וסיעה! ו חערבח
'שינה 0עור םשובח. בחדשה! ו
(6696) 01-3320527

�ם חנהו ו סערנח •שינה •וקוחית הקח
סשר נחרשה 052-441696 67111)

�ח סהספעל סחלם ? שולחן 300 ש
ים ? אחוות �א 490 + פוס1ו פ

(71111 03-731394 .01-115115

נהזרסוותו ו םערנת 'שינה •וקרחית
01*15211 םעור סשונח. נחרשה! 1

(1101) 

שידה עתיקה שעון םםוסלת. בר וח-
00 1נסא 01-417901 (11651)

נהורסעחו חדר •לדם. שסיחים. ש1-
אנ אנק. םערנח סטראו01-211234

(23019) 

םהםפעל. סחלם ?4 שולחן ?4 וופש.
500 פיוות א1נל. 490 01-164150

116859) 01-214119

חישר אחוות ם"דתו 4 ללחות 500 4
�ס 01-175124 (25459) סע

בהזדסו1חו ו םערנח סחן + םווון ?
שסיחים + איק + סיטר. ?01-24417

(21166) 

םערנח •עובה סחלח 10ר10יה. חדש
6000 שיח 01-3467111 1111541

נהולםעח לחל 1סיעה להיסי0 איסר-
קיים לסחן ושטיחים 0יו"0 לקניעח
פרשה לצלצל לסלפ1ן 01-7510771

ננוקל על 1050 ובננלנ םשעה 1910
(11111) 

ייבוא מכונות אספרסו
לבית * משרד * מסעדה
1̂ וקפה חוצה - *22*

סס. ו באיםדה!
אספקת קפה וס1צר0 וחלס לבחי-פסק
שחת !סשלוחיס ננל וחב• הארץ ויל ס
נ1444נ-נ0 קפה םרס. 01-5174569. פק0

(22171)

חוור אפיה חעשיח,. נ תאי0. ב0צב
10נ 01-3713644 (27121)
בהודםוות םט1ח אספרסו בארוה ?ו-

סקלו לונ'דה + פרוור 03-421530
(26701) 

לםרלה בהנדםעת. תםלה של םסע-
דה בםצב םעולה 03-5413470 בעמ-
דה 01-3231714 (26199)

חו1ר. םקרר, םושים, עולוח.
01-346181 לא בשבח .01- 151189

(7393) 

םכווות אספרסו
לה�פבוריםה

הראשונות בישראל בטיב!
קניה * מכירה * שיחת

טי: 01-712391
(24419)

ציפסר נפיל םקצוע'. פריור ארטיק
400 ר0ד 01-457023 (15301)

ת"ם קווה צינד לססעחת. קעדטודזח
וםסנחים 03-130713. ונעלב:
(27010) 01-3564142

ונ"וד דמא•
 93ז%

םעלון םוונות הכה בכיסא 1ל1לי0.
(23129) 01-3490742 0� 5000 ש

ניוד מנמ"̂ת
�םעח לםררה סםווח נכלים ל1נ- בהח
רה. לסצנ םצו"ן 03-047810 (21749)

למכירה
1) םתוט00
אוקזםה ¤0

2) מנחה לכיפוף פח
�ס ט*0ז 20 30 מון, 1550 ם
3) נליוםינה .1*1*1(100-0 01

�ם �ם: אורך 1050 ס נם עובי
4) רתכת חשםלית ¤(0או.ו

לפנות: זהר

03-495745
(21491)

�ם םציעה לםכירה. ציוד רם-עד בע
סשוסש לעיבור סחבות. םחרטוח.
נרסם1ח סכבשי0. םקדחות וצי1ר עור
1011 ללפי/אי0 18473*01 (23515)

סחוסוח. נוסםוח. םקוחוח-ויו. םסו-
וים. ויבללל. אנק01. חוש. סשוםש
וחרפ?! אשראי. 03-743867. ברוםופ-
לל (28472)

ציזל םשו0ש בהזלםעח:
לתכות ליוקולן. םםוה להעתקות
�שסד 01-5592144 שםש באסולאק 

(21015) 

בהולסעת. ויליוטיול, ל.יללא1לית.
�ס אולבהסד- � םספל �0י0ת  10x1000
. 0כבשי0 � עו ולח 140 �אוםס ות 16 
�י0 100-20-0 ם1ן. םחוסו, ור- אקצ1סו

�0*$. 0צ1י|0 01968*01 ציא(| 2|
(25491) 

ל0נילהו 0כווח צילום *נסטםוו'
000 75 שחקים 01-5014545 נעלנ

(14499) 

לסנילסו ו בארוה! ו קו1ן £05-450 +
עדשות חס ? אר1ר0 051-27791

(21921) 

�נאור 1 םים חלעוה + 0צל0ח וילאו 
� םצרם1ח ווספוח 052-547015 נםשח

(22114) 

. מעבדת אולימפוס.
מכירה ותיקון מצלמות
�ו"שיקה'  � �אוריפפום 0צ.".ת 
בםנצעוו • ווף םיעלסה 5000 ז* -
�ת • עדשת ויו1ר לםיוולטר. 940 ש
�ת * קוון ספרוס 28-70 ז* - 95נ ש
וי עם פלש - 60נ שיח • םשקפות
10x50 -104 שיח. 12x30 -110 שיח
הסחירים לםזוםן !כוללים 0עי0 4
אפשווח והשלוח םצוםוח •
הנדסה סאלוני 62 !וחלת כלסין ו.

�א 1ק!0ה ב648551*01 ח
(22770)

1600 1310( . ססלטוח *$06 תרשות
חלר)88ד 2500 דולו 00405*01

(25)21) 

הפוטו שלו מציע:
צלמ נרות חנוכה

וזכה בבונוס מיוחד!!!
!כן פיתות והדפסת חםוו1ח ער ו"ר
� הנ' זורם והנ• סונים נעירוו �קורק
�א (רן �הפ1סו שלך םווספי1ר• 12 ת

אל1ר ר0ר,| 01-291649
(19771)

!-£* * עדש1ח 6 פלש םצלסח ק1ון
784248 01 (לא בשבח) (23516)

� �בינ סטודיו
ציחמ' ארועים

פיתות תמונות מהיר
�מ הנדלות עד 50/70 ס

שחח' םעבדה לח1ד1ח 770111*5
צירים• ארזעיס 7-1 סצחאוז

ננרקסר 0םוחשב - 01-361153
(145441

� םקצוע' לרול וסיעה 1שי1ול 1*1. ציח
רהסרטה. סענדח שחור לבן. םכווח
(267161 01-9125165 � �1ד0ס הודללו -1

?קיר פריד בע"ם
םבצע סוף שנהו!

חיסול מלאי
מכונות צילום

חדשות וםח1רש1ח עם אחרות החל
ט1550 נדנדו

�א סעדה ואון 24 ח
04-325105/6/7 01-5614067/1

(1542)1

רםנירר. ריקה נא נחרשה סלפ1ן
01-111455 059-52527 (170נ2)

תיקון מצלמהל
רק אצל המומתימו!

למצלשת אלקטחנ�ות
� �בבית הצילום

רשיועת והיוה לותיות רישוי ופיתוח
חסוווח נשעה ניאליק 61. רסח-ון

0! 775567
(23415)

ם 2 נוהים 640 > נ0ו נ • חוא0 
חח1| 01140415 (27717)

ת1אם 0?. נרנדס תאר. 1500 עוזו ?4
מעי0. הרתנת ונדון ל-)5121 (100)
(27501) 03-5468744 .01-917379

םפרס' 0קי01וש. 30 £$. נוון קשיח
80-116811 ונדון 0ורחב. דו8ז4-8
(74902) 01-5447921 01-495641

מעבדת שיחת ותיקונים
לכל תואמי ה0ק

והמחשבימ הבית"מ
� �חמור מתשבים

4 שיחח איש• ררת העסק * שיחח
םקצוע' םהיר ואדנ שםםפפר 26 פיח

03-9104777 .01-9107]7]
(246201

תואם אפל. ללא םדפסח. נ0חיו םו-
(24723) 059-32327 1ל 01-181455.

מבצע מחשבים!!
££0ק5

ביטוח שנחי
� םציעה, לקראם סוף שוה 'קוםפיוטק
םחשניס וניסוח. שירוח ש1חי
�א בםתירים 0וולי0. אלוב' ווו ח

01*12748
(26501)

ג"גןן מ10רדי
1*96 "
1.300-0 . םכוווח צ רום משופצות

שיח לפעם ררר0' 23146*01
(27602) 

ל0ררה 0סוח ציל01 אופא X 2. חוף
חרש. הק0וה/הודלה/0ורסר.
(21341) 052-9171II

םםוח וסטטור. דוס 22240 לחדשה
(20517) 057-77541 .057-79944

טכנו תן
למכירה מכונות צילום
תדעזות ומשומשות
עד 12 תשלומים

�ל ושרע מןנמרזת, עוזוז תקום. אוזרזח ל
*� םומז ח". )1110ז וזזשחם םדדס אם

7טו*$© ור0ריד*ד
(1מ2>

מכונות
¤ב נתיבה וח*

5510 

השאלה וםכיהה. ו"ן שד רוטשירד
�ב. 59046*07 01-724480 10 חל-אב

(21419) 

מכונות 1730!
וםרגה

5540 

בה1ום1וח אובוחקיס. חלא1ח. אפו-
סים. ויו-ע. ולוה. וווע בווו 1ע1ה

(21716) 01*75065 .01*21401

� ו0מ- �אונולוק ר0ררה ש1לחן וזיוה 
1ח חפירה 01-9240646 01-9214981

(22174) 

� רםפער קוופקציר. חעער- וחש ציה
ח• םנוווח וחשוח * א1בוו1ק

• הפירה 6 ולרה 4 נפחורם
|ל1רא1ח 04-185123 (21778)

םנווח סר1ה אםפיסר ? פטוס ? חח
דר. + נרסיסי1ח 227670 01
177191) 01 ?7461?

ממני עיסוי
 5*ט

נסחר ו? פתח-חקוה. ההוהוו. והצו-
1ת השלף 01-911555 01-915178

(12146) 

רזמודהו ו וושיחו ו תשיק ותפוק
1דנו< שנת) 01-592575 לו0ל0ן

(24115) 

לםסילה סמן עיסו• םפואלו ו * צי1ל.
�א 01-202066 (27234) לצפ1| ת

חשים 11נרם 100 חחם' 1פיו1ק פיו-
חל. םצעיל סקס• וליסקלס•

(21992) 0) 288873

ל1נלי0 וושיס! םאסו ספוק סחוםן
01 סירו! ? סיקוםו 212517 ת
1240281 01-5112166

לחולף הקלו! ונקצף חסו אווה ההווו-
רה 1ררה הצועויה. '1שיםו חלוסוחיך

9נ75נ*03 (26029)

עצור! ו קר הרנררת םפוקח נ0ק01
אקסחסינ' י תצות 7559נ*נ0

(75566) 

רק נניוסיריףו 601 לק1ח םסל אסיח•
(772451 01-5054462

נחולה ם11סה לוםיווטיח ולינרריח.
לליל!' חר1/ל|יל 01-719195 (2006?)

� ניחשלים. �פוםה לםועלון נליאוח 
ורושוח םסו0פי1ת לפיעל! ששלם

(194)7) 07-740150

- ה1הלה הדשה! ו תושות 'פות 1סקםי
1תו! 4 שישישנת אחד חצוחוו נד-

ויעוף 108 01-5440919 4 וחשות
(25497) 

חדח האולויורחו ו ? לקילו 1 ? סק-
סי1ח 4 חוםלוחוו נן-יה1לה 71

(15835) 01-5716061

� הועח פיסות הסנווים ראקספוסיי
0צא110 !לשחל. יצאת 17519*01

(?7171) 

ללא תחחםוו רק נ-נ2275נ-נ0 חחי-
� ? 0יקו0 בם ושדרים בםסנ בביחן

(78010) 

מלגזות ושינון
7 םוווות !/'? סון בה1ום1ות 1975

(16465) 01-911938 01-9100715

םלוחת סוסו 5 סון קלאוקיס 2-^2
174816) 01*62361 06-517650 !10

לסרוה םלווות ה"סטו 76 ר1וה 14
סוסו 79 פרוסון םבקס קרארק 79
קרארק 16. נ 0 17 49ננ3 057 נערב
לא נשלח 057-917601 (3466?)

רםררר. םווווח קסופיוו רול. קלא-
וק וו וםלוווח שרה 810961 !0

(24119) 01-611154

םוווה וו*י הוםה 1 טון וסניוו.
נה1ו110ח11 111193 07 02-522657
נח1ו 197331)

� 9 טון קואוק 2 ט1ן 0• קאפו פיח
03-9225025 01-915951 ברח

(21067) 

וחשה סוווה חשפרח. םשו הופה
עו 15 טון סלל נויזוון נםצנ סונ עו

5.000 שיח 03-9730711-4 לום•
(73763) 

�רווה' 3 2 טון נענ1- לפרדה םוווה 
וו. רול 11 051-22213 לאש•

(262911 

�ראור נהזופעח קואוק וו 2 טון הת
פצ1"| 01-3560911 151991)

, ?ווו?!.̂!
0עלנח נדל 110• 606-11. חדשה. שלט
לחוק 01-611175 (24673)

לםרלה **ו* 0שולנת(0"פ ? אקו•
ל1ל ? פטיפון * לסקוליסו

(11011) 01-45)150

•שיחת םהימאן םעלנות ספליאו ?
!תאולה לחנך וםקורם 4 צי1ו העדה

רס| 01-9241547 01-9224199
1211751 

מיזוג אויר
שיחת תיקונים מהיר

מיזוג
מרמי
מבצע מזגני

!**� ?-� מ?
1חנן היוגוא מסבר ניוחרבישואל

3 שוות אתיות
של תדיראן

*
דת' ה' באייר 62

�א ככר המדיוה, ת
03-454628
03-453 185

� �לב המונן
�ס מבצע מזגן 2.5 כ
�מ כולל התקנה ומע

2990 שיח
שיתת תיקווים והתקוה רנד הארץ
'עיץ םקצוע' חיוםווו ות התאה 96

ינ נ78498 05 5796560 01
(21109)

כל סוגי המזגנים
�' מונן חימומ ע

היא שיטת החימום
הזולה ביזתרווו

מבצע!!
םזנן מפוצל 2/י2 כ�ס
̂ו ^1̂ ̂ז̂ז
[538 8̂

�ח 3750 ש
כולל התקנה ומחקן חליה

�מ כולל מע
�א וחוח •צחק 28 ת

03-255350 ,03-255357-9

{ ;1944.

מחשבים
4410 •_
. ')0ק דיח םחשנ 11/24 רםנירר. סי
וציור היקפי לקנלח פרסים לפוות

לדל,' סלפ!| 01-610664 1256801 .

םחשנ ו"ד תואם נ* 1814 פורנו ד-
� נ"נ נה1- 1̂ 20 10לרה 100 סק 6
רם11חו 445957 01 216101)

םענד חםררם רנ לשה' + סילון +
ויקוד . 0ע0י0 770679 01 11(266]

,01 ,) ? 1844 70 10ר, 444671
?0144641 לא נשנח (11171)

*18 ספריו! • סופסח 4 תואם 
01 ?16978 110.11̂ 111 81111 4-71

(?7410) 

�נ סחשנ םקיוסוש 1 חוצוח וורה
נ0צנ 0צ1"| 474727 06 50911?)

* מעבדת אולימפוס *
מכירה ותיקונים במקומ

• תואם א !2561 ניסיס 1ססך
�ח . ח1אם � 0<1ז X 7 - 1650 ש �חאר
X! ?86 10741; 1X11*1 411211• )ק
•8011115)11• 1/0ח111א 11( ם0ן - 90??
�ם • �ח • הסחידס נוררפ םע ש
�א לרסר. סאלוני 67 החלת לרסן ו ת

וקוםר. בו 664655 !0
(?1515)

V^6 דרוש 0חשל םשו0ש םד1ם
01 נענ1דר. ,>>!** רום? 705017

(?71771 

לםררר. םקי1ס1ש פלזס בםצל חדש
0לפ1| 1517440 01 (7044?)

�1 ט1ר- חדשו •81*11." .1? רז 41ק
נ! 10150? 04 (10679)

חדשו! קח םנשיל • שלט ר,ה1פך
ססן םחשנ לטללדה 4 טלסקסם
(?60611 01 9746001

םחשנ קופפקם םדפסח ושדם לם-
(76655) 0) רול. 11ק) 1016 3464491

םעונח שוסום םשחשנח ל! םםל'
קזםפלט נעמדה 014ו6נ9-נ0

(212421 

חחשל 1 * עשרה וו 11 4 דסק 20.
110930) 06-971196 4 200

מהברה בפירוק
פקס: $1500-1000

� 2אא 386/20  $ 2300
11/401̂י/ 8 — $ 1750

� �רזם םדממדז 0ם1ח קפד? צ-ח 0ם11ח צ
0חשני0 0שוםש !סוררת נ0ף

91-741417 014111161
1141411

*ו! •!.'י י 0x 11 חדש. אורון
*11*74*1 100 411* 04-242925. לחול

(27247) 

אור1ן •םהה 5 ק 6100 נםצנ םשלה
0רפ1| 051-117510 (11151)

אוחן •םהה. קוסח"ם. רש אס א• 40.
בםצנ חרש 9214ננ-051 (11960)

הרעו סיוסים"וריס וחינוח קצנ
�רולור נ1ול 0805 חדישים! -חד- ם
רת- ננר השעון •פו. •ןן-העיר תל-*-
רב 215671)

בית הפסנתר
בת העסק המזסזר 1989

באשור מםן דצמן
פסוחרים חדשים
22000 עלת סלל םע�ס ואחרות

¥01^0 (̂ /\|%
ז£1:ומ0ש805
̂וקקמ^ א

פסותרימ משומשים
�ת מ-1500 ש

גרמניים, אננל"ם ורוסיים
עם אתרום

השכרה נא2£ חלד לתודש

אורגנים תדשימ
"תדקא-בהנחות עד 50%
3*#ם6ז91אס1ושו

0וא50*א%ז1*אמז*א
*שזמ\מ

אתני 99 תל-אנינ. 01-299021
�נ 01-212276 דוו11ף 79 תל-אב

(24510)

פסותר רום• ליריקה סצנ םצו"ן
(14961) 01-9144411

אותן קווא• 71 410 חדש נהורפווח
03-910740 נשבת 01-919101

(24701) 

פסנתרים - אוחנימ
השכרה, קנייה, מכירה

�ח פםותרים סםיסנ החר 1500-0 ש
החרדות. נ1לר פסותר• נוף
לםקציע"םו אחד1ח 0ראה חשח0י0
וותים •עוץ םקצוע' לנחחירם חיוסווו
!נירול 41 � - אנן �סרנו הפס1חר0

�א 261544 01 01-265142 ח
(20067)

'מלוק פסותרם'
פסנתר' איכות
וסמז^ק. 1.
*£11ז1$ו0ק*

• 175 שעם •לע וםסורח!לםלח ננלח
פסוחרס • נול םעץ סלא ללא
שיחוש לחופלים סיוסם"ם * ח1א•

חשלום !וחים * 15 שוות אחדות *
!22010-נ0 �א .ת דיועוף 125

(24249)

� פסנוזר' אימח �ברסיטל
ללא פשחתיו!

�ר0 ללא תקדם בארץויו • 0ח
�ם חדשים נםסליר• • השכרת פסוחר

רםחחירם)
* ר.חת!ר• כחמורה םלאר. שר סשזםשים

כחדשים
•רסיפל' - דיז"וף 94 וקוםה א ז חיא

7ו4*ג52 נ0 4ממנ-נ0 י05ע2 03

^
נלי�עבודה

םש1ר נשר רםנירה 65ננ12-נ0.
28311*03 לפוות רעי 116901)

כספות
� �חטשס כספות 

משומשות וחדשות
לכל מטרה

03-383013 .050-222421
-סלון נרד הוללה נספות ללקוחות לחי
והרנבד. * שחח אםין * ס1דוח שנסחת

0לפ1ן נערנ - !61*68 !0
(11*511

דמודע
4*00 

�ל. נהת תארים אקדם"ם ם1לדם םתו
כחנות 'סםן ליםודךו 779706 04

(?41571 

לאעינרססר, נרוםלה הלוה לםנתו'
קנלה •עוץ וסיפ1ל 051-661181

177669) 

פיתח רפ!ליס ח11לל רן 10 הולשפיס
�ם הלאשולס! י 0 * * חארים אקלםא
�ל - נהחנתמת הווסל סונרים םתו
47 א קדיח-לז"ם 04-779706 (24282)

�נלזז גרחי
$4* 

� פש1פצים עם אחרי1ת �סוסה סרחי 
(17105 1 01-751 0ק11"ח לשור? 1717

מוסכים
5430 

� נחדש נעתרה �פון '2 טון  רפס ו
6 19105*051 נניח 0771(04-5

(205921 

8̂9)0 ?138111
סררויר, 111 שח1ר רנן 01444259

(251141 

נו&י�אויו
5*50 
�ס חלון 0!1ן אלקטרר, 5 ו ל
(20176) 03?-9!96?|

סוולם 0שופצי0 וחדשים החרפה
01 454505 � �ם1!ס קור ישן נחדש 

(?5967) 

80-10( אםקור םפוצל 5 7 750-4
� ז מםיוסק• �ול-קזל פת ספיצל 5 7 
(66191 01 710115 1� 76 ר

'הקוטב הצשי
* מערכוח מרכזיות
�וח בחואים רירת

�מ מיוחד
�יעוץ ותם  *

* ביצוע הכמת לדירות
בעת הבניה

03-268731
03-264954
רח ר. נא"ר 6? ח�א

(?10711

לעסק - !ילה. 2 קול חוץ. 1 פלס.
דםר לדלת תיצולת 4 פתיתה חשם-

052-449621 דת. בד1ק והשווהו 1
(274211 

� םרנזיה * 2 �רנ-ול ם1סורולה 
051. בבית בענ1דה 619105/6

(20399) 04-310*71

^
8חו8*ר0

10. סצנ 0!ב 06-319206. פתסון 265.
(22)91) 06-110049

םעוויויס נטרקס1ר (זן-דר 4450 ה1-
ער, קדםיח + קרנה 01-445157

(111141 

לפרדה שופר 950 סוף 1974. בםצב
תדש 03-147414 (14973)

לסררה. טרקטור סיאם 1971 עם ע<-
להעדרם 052-361122 (18167)

לסברה 8 :> 03-1 1974. בםצב עב1-
רה 03-911005 5(061נ9-(0 (20497)

. ק' ?4 םזלנ 7.500 נ1בקס ונ6 ?198
חלל 01-417417 (74136)

79 ז . 4440 . לון-רר בםצנ סנן• ס1נ
, 11. לאחל שיפוץ כללי 7040

(21071) 06-565594 06-365601

�ם. 81 עדיו באח- � 7710 00נ שע פוח
רוח 01-241012 (27141)

להשכרה/םררה. אי1סחשי1[ל * לף
(10973) 06-341577 69 .II?•!!? .15

03-7549111 . 191? ( 1 טלקטול זחל 4
לסור 902 סיק? 160141)

61. ראםר שיפ1ץ ניר 922נ03-10. .930
(6706) 01-606191 .03-3561596

פפ פחס1ן תעשית' 72 סכ11ח קיחח
03-5566596 עפ1דפ 922נ<א-נ0.

(6715) 

םשלן לקעת עורה היכר לטרקטור
רת 02-340415 34311^02 (10654)

ציול לסרלת ברשים פיוישל וםננש
ולור0 בחדשו 052-925159 (1538!)

� חס *6 5-75 בסצב �מסו 0ננש 
חדש 81 01-464974 (125164

פחפרון X 5 ו*-50- 141 66 * פטיש
ה1עה קד0יח 06-114040 (5579?)

םחפרון 8^. תם 10 !198 נםצנ
1רר 06-797155 (25449)

סרקס1ר וחל פיאס 14 ז 81 ? פחפ-
ל1| פשלל, 057-947198 (176176

ש1פל 8 10. 415 17 ? םוון
(?12301 0̂ 361419

� 8* 1964 בםצב ענ1דה * מפו סחפ.
1)574) 01-9211771 1975

� - םושכ "ניב ר1ן שלה וסשק כע�ס
� �סולל  111 115 � �פתפון לתשים 

. 10-40 1010 � �לון דל  5000 6600
ל0סע 055-618561 051-615804

(7701) 

67. כחלש. לסכילה טלקט1ל )14150.
I 000? ל1לל 55?נ??-08 06441?)

. אחל• א1נ- פרלסון 65! סולר 1976
חל 0ע1לה 031-41580 (8086)

. םצל םצ- 1961 . םחפרפיאס. ו$. 11
(?1278) 02-3.15506 |"1

. נםצנ חדש. �ע פיאס חסל 300 ש
חלק נחשלופים 057-441604 (124796

םחפחן 4x4 108. המה לפטיש. נף
קלםית ופתתת. 1984 07-645669

(?41771 

מחפחנימ ומעמיסימ
הניעו דמי )5801 זל\0

תדישימ במתירי מבצע!!
. אפננוחת להחלפה נ0ש01עד0 •
כוז1*1ע1 נדנע 0נחר םתפרזלס יםעםזדם
. ז 61 נהזלםעת יד שניה *X! .6 0 נ
!נאשרא• טח נעםדה 2134*03 נערב

03̂ 29745 05341(671 0*5490975
( ?69611

רז יורם
ון דיר מוסך שרות לג

מכירת חלקים
נזקזר"ם ומשומשים

פ1שנ נפר ויתקין
051-666604

(?11101

̂ניזמיכ
� נתדשה פערנת תופים !חרה יספיק

121610) 052-546629

פסותר דיסםן ורםו' םצנ פצו"ן
(21719) 0) 140247

נוף ססואה' 180 ם נםצנ סצו"ן לד
121065) 035 51251 � צילם ללמ

04-446412 8 X 1 /(. *1 סחפש קזת
1216751 04 ?51757

רסנירר. סקשפון ארסו נסצנ םצו"ן.
יד ראשווה 01417741 (71771)

*1ו*1^*ר אשקלון קו"ה/סנירה/
(11977) 051 החלפה נר וחד, 17991

םציאהוו פס1חר רוסי נחרש 7100
שקל 455426 01 127101)

ניער % ענודח •ד ורסר ?46421 06
נערב ונוו77ו

ם1נר לנס טר"סר אליוס . וו נס
(??199) 01-91101?! 01-911069
רםנירה פס1תר רוסי נחרש ח01 1ר-
קורסיר סרפון 47174? נ0 (71510)

פס1תר 1***^1 יפר נן 7 נתדש. אתן
(16707) 05? ?9974

�דוה• נסצנ לפרדה פסוחר תס• 
0צ1"| ?56799 01 197971

�ורן נסצנ סצרין 500? ת- פםותר נוח
01 לא נשנת 164471) לד 777919

�ם! ו קרה פררה התלפה. אקולדוו
נ-וון 1ת-ק1ן אנן ונ-לול 105

'761761 01 747151

רםקורם נס 15 ר\* 61 וסורסרס
לחופשת 9645557 01 90671)

0 X 7 1 1סיס"ור 0 זו  הורםעח פו! ו ם
01 חצרן 415465 • קרסו •ם נםצנ

1194501 

�11נר!חום לההו נםצנ פס1תר 1רםר 
0ע1לר. 609444 01 1196991

� צררם ס111לס • םער- �אלקה אותן 
[71144 1 0)470 נח רווי לערנ 177
רות? פסותריס - ניוון. שי- � שי -1דפח
.?ןרסלם פוץ וםררר. פסוחרם א"ר-ם

(?12691 04-901510-579 01473460

�םאר.ה לו ק1םחי ונסים תרש אזתן 
(?61601 051*63010 )!', 7

�םאהה 6100 מ 5 ת רםקצזע"ם! אותן 
019651764 5179647 !0 אס!!!

(?71001 

� 66 נחתע! נצנע �יםהה פפוחר 
(272?? שחור סלפון 560771 ?05 !

חלילית
תקשיב להבדל
כלי נגינה

מהטובים בשלם!
תמורה הועת לכספך וחוא'

תשלום עודם
בקדח/התלפת כר עינה!

א1רווים א1רו1תח ויטחת שפז)
נר ריקשה סערסת תברד. !נדקרופווים

� �חדלח �עוחח מודבואן: 
�פו ככר השעוו 

� חל-אביב �נן-העיר
י 40111?)

�ם + 1"ל1ן שקוף חישוק' פרדה 4 ם
(11512) 051-41510 001 -4

קש םעולה בחבילות ותלות
(20647) 01-9226039

חרשו לוונדתזךו ורר עץ דחוס לכעי-
רה 031-24441 032-24101 (21147)

סררה התק1ה ורכישה. סכמת סאר-
סיס חאי0 וםיכרם 01-9650195

(22349) 

בהוד-השחן. 6 חוס סחרקה תקראית
(27116) 03-624020 *10

םעוו"ן נשותף נער םנסר. לויתל
�א 0ל10| 052-510117 (22143) תפו

� תקראי. דשון והשקיה. ורפרתים ציח
טרקסור פרוס1ן. איוסרוש.
(24414) 052-311011

� םארנדס תאים. סב- �שחם• הסררב
רס !שיפוץ חרס 20128נ9-נ0

(22)79) 

�קרםר דום ישן. םכווה �א  םורעת תפו
� �חוצרת אנשלום לחירעך ורע• תפרא 
בערל 1425ננ-06 192151)

לר0 תקלא"ט. טרקטור תעשיית• 01-
שאנת מץ. נהזד0וות 01-100546

(19297) 

� שתת• נדחה 011-11 התםתות �בחש
בעמדות 0ס1במת 01-436115

(24496) 

30. רעפ פרדס. םםם1ח. רת אדוה ?4
קיחר * 0י0 01-241547 (6437)
לסשחרה רר1שה. חםםה בדתיפותו ?ו-
קבלן להקםה 03-9322947 29650ני-נ0
(11771) 

חציר נקיה !תלתן בחבילות וחלות
1067 נ4י01 לא נשנת 230901)

סנקשים פסי פתוסון 60• או 760
לפירוק רת-הופות לפזות לחי שרט.
נערנ 057-920379. ר01 037-920400

(19075) 

אדםה תקראית. 32 חוס. שוי םקוחת
0י0 06-399061 (23544)

םעולן בטלקסול לןן-דיר. בסצב עבו-
�ס. שי ם-2| 06-342771. דה 0ל 55 ל
08-314791 נשעות העלנ (28431)

פריוידר לדר. 630 רםל ?4 םיתחנ 4
'חיחת 04-980095 (17241)

רסנירה פרדס טוב 9 חום נרעעה
?ורנ 01-9162101 (26115)

. רחשה 0מ1ת םי1ן הורודים סופרח
רפרתים 02-941517 (21111)

שתיר שסק עכו-ו עפעאר 'הודה. וי-
קי0 ?4<90(-06 06-199064 (21066)

נפרדה פרדס אטרקטיר בצוסת תת-
נה הדלק ננוי0יוה 06-181485

 ונ44(1)

שתיל? לדוש •פי0 לשתילה
1032-61017נרת 1891^032 1ננ4נ2)

ל0ררה 0לון הרנה לצאן מלל הצ-
?!ד ל,|10ד, 06-526954 (17495

סיכל סולר 000? רסר 4 םיתקן 01-
תרשה עתיקה 08-574511 (110696
שתיר הדס פפותםים. ווף מוכה תצ?
םסר ? 08-574511 (10997)

דסררה כרחם. 100 ח1ם אדםה חקל-
01-67 נערב אית <- ונרות םים 7010

176650) 

1? חוס קרקע תקלאית סאמ + סיס.
נללסיוה 04-599966. 06-199781,
(11751) 06-199191

לקראת שנת החרדים
מבחר שתילים נחל
בהנחה מי1חדת!!ו

�רשפ1ן� משתלח 137 
• 10% השה לפרא סריער. וו. רםררה
צפתי נית ו1ן, אללות. 1נרס ושתידס
�א-חיפה ננויסה לס1שנ �ס כרש ח ש1ת

רשפון פתתו בשנתון 052-541101
(249191

�ם. תקראיפ דרדור לחברו' הסורח נע
פפריקה פחוקה. חליפה. ל10ן שוס

(121611 01-9147706

לפנירר. 70 ויחיפ ננאל? נוע 6 צזל
0ד.אר0ד, 01-261101 לערל 9561(7)

ענורך חרן 101דל הפרחי0 הקץ ל0-
!וערה! 0110' ויד עם פ1עי נבול רפת•
תה !סוירה של התרי0 או הויחן

125110) 051 46115

חישוקיפ 1.40 פטר פרדה עובי 4
�פ 031-41510 10361) ם

רחשים סוםחים תידור •רקות חנר
ספרדית טורקיח 'עויח פורסווויח
צרפחית !רםויח ורנסיח

(207111 01-3321234-7

נר,וד0ווחו ו ר0נירה 25 ת01 אד0ה
-"'יי" ,פרסית לתקלא1ת 06-361717 (177001 ? כרסיסי סיסה חיו •ורק רסאואר אי
יר- ל-15190 החך ותער. נ-575 רולר
לל אתל 6(34017(0 (7641?)

.(* 11. ) טיול חו1נה נפרקסורוויס 
נדחס הוננ 210(059-7 21961?)

. חנרח אע- �נ ש1תפר, רטיול לארה
� רית. ר-6 תודשים - שור. 
!59757 06 לאהררה (20145)

לקויות נלוורוןי לםסורת"ם חרר
םדוות קר1נ רםרמ 6004916 00441

(20452) 

מלו"ז"ומ ,"
םעעין לקוות פלויזיה צבעולת + ויד-

או (אפשל' םקולקרם) 01-5176610
(?7744) 

�ויוח צבעוויוחו ו כחצי םחית באת סח
ד1ת 01-172180 לא בשבח 1191651

נהודסוות! ו םלרדה צלעולת . וידאו
�צ נפצנ פעורה 01821479 םאתה

(21176) 

סנצע! ו חיק1ן וידיאו טלרויה סםר'אר
נאחליוח ולסחיל הו1ןו ו •440*01-57

(71151 

� סרלה קלה השנ- �סיחרה שיחח ר
לה חיקון נל סול סרלדוח ורדאו
םנחל סש1סשוח שח!ר רבן וצנע
�• הביסהו כרםיה 17 חל-אביכ (ע

(71696) 0) 5417755

טלפונים
�סשו ומכשיר

5160 

10םחים לסרפירם אלחזס"ם 0ערכ1ח
תיקשירח אוירם כארץ 01-997575

(11551) 

5 םכשיר' ם1סורולה םיקים 15
(10165) 06-411619 06-4)6247

�רנ-<ר 4 עשאים . ו"ת תרשים נע
דנ 01-5057669 01-3446117 (24196)

נחצ• 0תיר! סדנלה םםוחשנת ?1
שמתות ? םעלנת לנ קולת 1 ק1וים

(71029) 0) 571461•

0לפ1ל0 אלת1ט"ט לטעת לתוק פלד
סיסליות וםעלל01 פוסוויק

(21191) 01-9666755

פלאפון 000• ן• ר חריש נהודםוות
1ום נםנ1ות751נ99נ-<0 1245901

̂,) נ קווים 4 רםנילל סלנזיה י1
�ה להרתנה שריחזת ? א1סצ

(211111 01 445761

המרכז לצי1ד האזנה
משדרים לקווי טלפון

משדרים לחדרים
מניעת מילוי האזנה

�א � נע�פ אבן נרחל 94 ח �סל קרח
01-42109?1 01 141915

12100•)

טד •ורקשר סדיר 00שפחח אחפים.
06-389540 שמחה 342 (24231)

ל0ררד, 1וד 00לק� לנוים ווע"ט +
0שדוח 01-3322424 חי (27642)

� ל0ררר. בםוו0ן סרם 0טפ. מל 1̂0
(21662) 03-121066

ל0ררה ווד ץרקש"ר חריר עם תענ-
חח 051-52830 (21934)

טקסדם חבשים רק דרך ה0ועחן
הישלאל• למקסרים. 052-917316
(11167) 2000-1700

צ""אווה. כרבה םילאסודח •פהפיה
+ תשחת 01-126565. •01-341241.
(201961 32!;
הכרביר. באבירם םעוו"וח בכלב•
עבודה ?ורם. לפתיקט בסתוו'

(11061) 04-971*49

̂ו סש1מדםו הזד- סד פקתו ועד שי
1110ם ש 06-141104 (22499)

עד זאב לבן יפים בםיוחד •4 פול 11-
לש לב] 01-9606161 9605485 01

(147011 

0חקן וקמו קקח וחרה מו שות"ם
נםשרד 47085^052 (22104)

האסק• סיבר• ועיו"ם כחוחח). בוי חו-
דש. תע1חח 918160-^05 (22201)

* שלם. '/! �ום. לםסילה באסט + םעת
סרת ס1ב 03-998215 222111)

אםדקן סטפורדש"ר טרייר. לםנילה
וורים והדרם ?4 חשדות םשרזח.
(21019) 037-460399 .06465446

וור• רנרדור צהוניס ?4 חעודוח. אב
א0ף >3749>-04 112611)

� חע"ס ? תועחח . ו1ר עלרן רםרמ
ר.ור0 0שר0ו 06-3171191 עד חיס

(24763) 

ער ססו-ד (אסקיםוס' רנן! םקסי0י0
1םי0111י0 + ת111חח. 04-722421

(4129) 

ער פריוסר עם חשחח. •נ"פ"ס סל
(6341) 03-9655017 :||0

עד שוא1צר שק. אבא אלוף •שראר
4 מק0ר0 01-120514 01-5071759

(7186) 

ער• לברדור רמים 1כרים 1זע"ם 1
תע1חח 04-929904 (11019)

כלנ"ת אפיקים. נאבדת עד0 -74£8*
זז )י)51סמ0זו*זיי 14*10 -4זנ1ונ יוןווזמ
(11175 1 ^*8I*אV125^* 06-7^4572

1ור תסולילר 9 שמשח ? תעודות.
אנא אחף 01-722205 (•1616)

לסררהו ו וור• בוקסר 1 ק"סהווד.
עושה שמעות 06-318201 117511)

וור רועה ורפל יפיפיים ? תשחת
0אנא "0מ� 03-436323 (11530)

לםנירה וור סרטו םשש. ווע• ררא
�1ת 4*01-4921 (24174) חש1

פודרם 1נס"0 למי0 םאחפית ?4 תעו-
057-965225 01 -446511 דות 
(24261) 01-710427

נהזדסווח 010 וסוסה עדר. םקוםים
'פי0 1שק0י0 01-434530 (23015)

לםכירה 1ור וורש-קות' וזע"פ ?
חש11ח 00460326 231621)

ל0רוי0ו ל0כירה 010י0/וח ערל"0
טהור' 1וע םשובחים ביוחר לרציו"0
� 91|?02-71 בי01. 02-115157. נר0
נעלב(אנטול! 110541)

. להור0 וול תעה ול0ו' + תעולות
0צלי1י0 01-747107 01-769650

(?1759) 

� חחולים פלם"ם 0ל0וי0. יחי• כלב
�ספויול אבן ורחל 168 פוםלוץ. קוקו

(?5776) 01-459472

1ור• ואב 1לסל אבא אלוף (די1) +
�1ח 0199(01-55 (22615) 11ש1

כלב רוע• םחעך וםח1סן. וודם שוב?
!תחלחול 01-454195 114411] רם

סוסה •פהפיה. להולםוות סלפון
057-55002 ר1ס. 057-943569 0 2000

(244471 

- לפרדה כלבה רועה 1ר10? ה1דם אי
וםרלדה 1תסן 01-151744 114711

�חו רפשיב חחורה פדסיר. 1000 ש
?• 11• 9 ב- �ש  שאבדה ברסה
(71141) 01-3406717

!פורל שק. חיסולם + ווד חעה ורםו'
חעודוח 057-949144. וור• פקי1ו
057-949191. וור• רו• ע1ק

(?5471) 037-949191

ככרכ"ה בארר0 ווד רועים בר!'/
�ועדל 04-97049 •01-91592(5412?) ע

פוסיון סוסים אקסלוסור חול רכיבה
!סחקלםיס •44105-•(! לםחחירם

(21501) 

0נחר 1תל נלרם וחחורם בדאים.

01 1וע"ם 01דור '01• עיקור נהוחה.
פו0יון. ארחח 0חקנר0 0שוט0י0
�צער נער ח"0 רשראר בנל פצנ 

0ל0ה 10 '10 01-127621 01-010061
125565) 

סוס הוחד 1מה •פיפר, ומאומן ררר
נה ספורסירח 475724י01 (21676)

רםררה האסק• סירר נח • ח1דשיס
(?4524 םקסיסה 052-445141 1

לרצילים ללנדוו ער לוקסר -1 חש
051 חח. םעסרס וחוםיס 21112

(25491) 

� 15 נן חותר תעודוח סוס טוחנח
(120131 051-6*6750 031-611645

ווד םססיוו ופורסו' הסלסה סעולה.
צאצאים לאחפ• ע!לם וישראל

(191611 06-407140

רועה 1רםו• 4 תעודות - חנרםן -
וצל ואנ לנן - הסקי - פ

1709671 0*461051

ויד• לוסווילל ווע"ם 400 דולל
051-674001 051 74645 051-411514

(?41711 

!ותת אםסטף םרהיסעו צאצאי1ח שר
�הרא* אר1פ• •שראר 1 � �אס

(14441 04719711

סר •ורקשרסר"ר ?פהפ"ם • תשדות
- אנא אחף 02-941715 (11769)

בנרניה נםצפה אנירים ? תשתת
חעיס !לסל רוסוורר חנרפן מקפר
שואוצר פו"וסר . לרבי שסידר.

(19525) 04-978*49 01-915928

�לים נחוחת. וורים הסקי-סיניר' ע
�יח ? חיסולם 06-560179 חעח

(201211 

רםררר. של חורם קקדו אתר םרנר
(241021 01-124980 01-671717

ר0ררה עדי זאנ נרו• יפהפיים ?
חע1תה 517 ???01-91 167691)

חימום והסקה,
אפפקח עצי הסקה נאיםח העורר.

עד לניח הלקוח 06-566956 1710611

ח1ור עץ ? 1פס ? פוולפ . שיתרו
?4 פררה ? ויקר אתנוח ?01-934541
191071 01-9103076

חערים רהסקה נעץ שיווק עץ םסזפר
םינוא עחיר אותיר. רזםן נעירה

00ושך 5591766 01 ,•60569 (0
(75510) 

תווד ופט ארונה 0ש1פץ 7500 קרור-
•01 ? 0ינר תיצור 500 רטר

(19176) 052^15023

̂!*ו*, סדוגים
�ר 9ג םחפשים שםעון לוי םחיא ו
�אסחן בערך. םוצא חיםו'. שחקן ח
�א/ויו-יורק) רהחקשר ם1111ת רי-60(ח

(266771 933 53868

3"" 
^ל*01

םשלץ לשמר א1 רקווח נדנסה חפוח'
אל0ה 057-72175 (77419)

!)עולן נסדסס 0פוח ל00עי0 1000-
000 2 ר0ל 06-767406 176711)

לעונד-ס נםוסחת נדורם. ללא על-
רם. לתנאים ע1דם 1*03-37071

(23193) 

�נם. פד 000 100 עדח נדרת 111'י לחח
(23601) 01-914211* ^1-91117634

�טוץ כלכלי נקרוח םעוו•! 0שרד ל
דזנו חבדח 0י0ון רהחאוח ו1רווו1נ

ת. ד. 5157 קרח ראדק (עמר 4)
(113171 

^
היומאח (?ושעות ?ק). לשכידם
�ס. , ע0/בר? טרב ועצםא"ם
(14970 0X171491

לא נשק אמרו הלזזאזח םקאייח לכל
חת0 *01-731379 (13411)

לעובדי בנק
ם"ד עד 5000

בצ'קים ללא ערבים
סודיות םזבטחת

ש י8לד0 וסובר? 0ר1ה. ערפוח
01-9101021.05771795.11X111 יבריי
(20212)

י הלוואות ומשכנתאות ענק

10,000-0 עד מילון שיח
נווד: * עדנים כלבי 4
ס/דירות. 0נרשי0. חולוח 4 וכס
111101110 שליד. * הל11א1ת םתרל
לעסקים 4 0י10ן פח"קנום מורל.

יטראנרןומזורווו
0! 745302 � •ונדקה

(23639)

� 'םחם השקעות'
�ת הלוואות עד 3.000 ש

ללא ערביםו
עד 15,000 שזז+ עררם

חדש חדשו אס •ש לך 0שסתא אהה •?1
לקנל אצרע שד םשםתא םונאיס ע1דפ
גבדרת של %נ3¥ שנחי. נס לםוננדס

̂ם 1.03-172145*0! 03-514527 ם
(22076)

 ̂
1—88)11 . •ן.

השקעה י118ח אחך. אוסף שפרות
10110001ר1. |01-914927 (24979)

םצרםח ויראו ושיער 14-7. הדשה
�זד. 4 אחרזת •6*03-7311 נאר

(21092) 

•*:-10 4 147� 0סרסח דדא1 נננדוול
(277191 03-5310633

ודראוט"פיסו ו בחצי םתידו ו באחר-
?נתן 01-1751711 רא בשבת (19424)

0צלסח הרדאו הטובה ביותר שר
הסופר V0. .V14 5! - 1000. בארוה

(24774) 03-5523207

100מח שרזול V115 ?*47 - א}יונ51.
חרשים בארוה + אביורםוו
(23415) 03-330914

.160 ושיער. חדשה פצלפח דדאו 10
03-3391934 כערל 01-3031111 (7193)

0סר0ח רדיאן 011*1111 או0ו0טיח
םחז0̂ר נמחה!חלה. 03-254001

(27*14) 

באר1ה 0צל0ח ויראו 110' •
(246111 03-9*13529 0^10€
�ו? נפנצעוו רחוו ושיו ואל 1-15 החת
רק 2.200 ערח מלל 'ב^רס האלקט?
דחיקה' 01-3102196 (27151)

מבצע םצלמזת ווידאו
חדישות + אפקטים

פילטרים קוקין
ואביורים לווידאז

0 0. צידד םחקדם רציתם אתני 21
�א 5100467/7 ת

(73427)

בוחדמנות וידאו תרשים
�ים וסוחרם בארקה לתק

התל ם-1700 שיתו!
נשיננל נ"י.וי.סי. וסניו

הספקה ם"דית אפשרות עד 13
תשחסים ויחן להחרף ויראו •שן
?זרוע םלון •חלרח• לה-1רד"ה 76

�א רד ר.10פר0רק0 •ד-*ר1* ח
(2334*1

'הםרמ למצלמות
וידאו'

* קו"ה - מכירה - החלפהוו *
הדרכה מקצועית * תיקולם 4
הקלטות • םבצע השכלח םצרםוח
�א 70 שיח א באום. ארוב• 49. ח

03451199
(25409)

�ם שפרבע'
שד '-ם 118 יפו

תיקוני וידאו
ומצלמות וידאו

�̂נ הענדזו סלנד 0קלנל. לדחא מכל הסוו
באימת ללא תתלוח וחוסא חי!סו

01171977 .014749??
(774441

�םמטות מז
5260 

לבעד דרות ננ
איטומ מרצפות
ע'• חריצת דסק
בין המרצפות

וזיו? עם צ010 אפוקסי אחד1ת ל-5
�טעד •01-49144 *ר0 מדח א

(245121

�וח *031-3411. �ר עפ חעת טר נינצ
(22721) 031-21X2

(זטנץ�ה סר 70ז 511111 ווע"0 ? חעו-
חת 436(01-41 1400^120 17171?)

ןלמם�דוזן
מ/דעז/ד

¥ !̂111111
ח"\-03

ו43ו0ו5
ותיענה

באדיבות י
מחיר מערכת!!
אשרא^ ניטיס לבעלי

יתר הפחיחה ציוד ה1ברה ותא1רה
0קצוע; בפחיר פוחת ו ארלזוחב 19
ר0ח-|| 03-719929 (21132)

? 14X0 + 605£ - 901 +181.
00111 4 קו0פק0 4 0ערכח 1010'

03-774628 111)1 I 8 14 4 םחשל-
(11211) 

^
?1ד0

� 0� �קרר נמעים םפוצרס ב10דר הח
1ות + שירות 0כירה. קלה !החרפה.
(12100) 01-293750

םקלל לםרנה תרבי. םסתר, 5 0ר-
(21490) 03-911268 פים 01-914456.

אסור, 25. שת• דרחוח, חדש בקל10ן.
02-911716. בחול (17141)

קווה פקרד אםקנר. 'שקי הרצל ו*
רו 01-721079 (11140)

2 םקפיאים חדשים. בהודםווח.
01-119517 נחווח. 01-192011 ברח

(21061) 

�כ 4 םקניאיס. לבשר. 0.60x1.31. סה
(19012) 01-9126625 4 000

03-5372588 ,03-382913
התקשר ונשלח

מקרר לבתירתך!!!
ההזבלה תינם!

* עולם הקיחר 4 שיפוץ. צרעה
!חידוש 0קררם. קו"ה. 0כירה
!השכרה + אחד1ת רלוסק• 92 חזו.

(23516)

תדראן 1רקסי וחד צבע קר̂נ בחדש
?4 אתר1ת 01-718766. (1*14)

םקרר אסוה 16 קוב. "צור 84. חלש
(לא היה בשימוש! *01-361246. נע-
לל 01-5051756 (22963)

סקרר אםוה 25 קיוסק. נאליוה.
(7198) 01-472)11

�אםוה- 20 חדש בארוה םהיר 0קדר 
0ציאה11 114(01-74 (19920)

בהנלסווח• ו ל1רלארק0רק 22 מורנה
+ קי1סק ש1הב 4 אחר1ח 01-655715
(22914) 

26-1 + קיוסק. הדעויס כאר- אסוה 22
1ה 01-715157 (24221)

םקרר אסור.. 22. נאר1ה םק1רח. הו-
0ה (חרה 01-254001 (27616)

� ססחר. לחססה 2 םסר נחדש סקח
(6*42) 03-221115 01-451128

מרם המקררים!!
החנות הותיקה

והאמינה למקרדמ

רח"0 ו0שרד"0. חרשים !םשוםשים
4 אפפקה 0יד"חווו צירווב 11

חר אנינ 01-181664
(21101)

סקרר אםוה 22 4 קיוסק נארי1ה
(1531*) 03-451152

קווה סקררים נםהיל ונוה. חיקולס
01- 164569 .03-3374172 I |1111ניט

(21349) 

ניסיון וגודש
 8ז54

� וקי1ן טרש !הדנרה + ר- �הםלטש
טוש באופן םעולרי •01-17545

(?6184) 

�דקר לקיון פורש והללרה ? קרפ-
0ר. נ-2 חשר01י0 01-110010

(215211 

� וקיון ופורש ? הדברה ? �הפנריק
קריסטל ?4 שטיחים ?4 רפוריפ

(215251 01-111599

00111111*0
ינפה פפלשים וםווע 16 נ�ס. מיה

עצסיוו םשונחח 052-445460 נערנ
(26212) 

2 סיחת ווסעים נשנר. ר0ררה 0"-
דת! 01-761111. 01-749620 (27601)

� שעדון �ועםה קורס י�סיחת םיחץו ו ב
�אביב 1פתת ר.ספ1רט אזוברסיםת תר
נ-990ו ו ו טרפולם 01-744700
(?7734) 01-446799

סירה פחץ 86 נהזז�.1וות. פירור, 1רו-
רה 5054061-(0 (71039)

קורס סירות פיחץ ופתה נ-9•?! 18
ונר שנוע"פו ויווט תופ' ונדיו נ-

14190 םדוה של1תי ים 2972)05-2
(10982) 

. 260 ניס 10 ספירמט !דירה. 1989
םקו0ות ? ערר 03-5533615 (7279)

. והד- ורססחן 1-174 א0רקאית 1981
רת. 7000 דולר 484617-נ0.
(15075) 05-479)83

ר - םרקור 80. תרש 4 חץ פרצ
סקוםות 052-20112 149761)

סכחים ומחנאות
םלשיד ריצה א£דד180 לתדש
�נ לםנון ולפרט"ם 01-261016 םארה
לסיללה (124150

םצוה להיפה י**08£ חלר דתםה.
000נ ש�0 415(01-41 (27698)

(רדיאסול ? פלפל !סנשיל למשל)
חדש. 1500 שיח 01-421750 (11499)

�םווח ציור סושלם לחדר נושר. נהח
בםצנ םשלה 251( 01-91 201621)

סכדע
09 

בהורפווח איוצקתפדה עבריה הר-
שה בסחיר פציאה 01-194462 הלה

(12761) 

� *פונדק הספר
לקראת סוף השנה

םםשיכים במכירה של ספרים
בעברת ובאננלח

בסתירם סתתת לםהיר הקרן רת
הרואי. III. י( 0י *01-76006

(?11*11

!לפיות-אוכל רהוט עתיק אער לפחן
נהודפוות 01-767611 (7615?)

רםנירה עהיקוה םנר הסולם נורד
נותרות וססנשת 556ו9נ-04 (5715?)

נ אחוות עתיקים, ב0צב סוב ללציו"ם
בלבל 065-27661 (19149)

, רםכירה/השכרה םעלית תיצוויתמו ני'
•ארי0ק• פשופצח ? אחרץת

(?7191) 032-902221

לסרלה מוח. פמוה רחיחוך 0רצפ1ח
(261291 051-617412

דרוש ציוד לבוץ. לותות ולנל"ס
(27096) 01-99912*

ניוד י3סו1חח
�ת ? מז1ד0עת 0מ1ת 1רדה אתרקא
0קרר ויסר1ה ? 0ערכת לבירה
םהתנית ? ציוד 1וסף 00זוון. נ0צב

0צ1"| 01-941110 ונערנ 01-289617
(191111 
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יור יבלה 1פתוח נעים

מבצעימ:
• צבע* שיפוצים כלליים* בניה

לפרס"ם. םוסרוח !תנתח נויה
העידנו 'חשדסמךב) שםואר

02-221772
'12707)

שדות' דוי"
פרטי. ררציו"ם שעת פי;וק םארווםית
ויפה 02-634094 4 שבת (14569)

פרסי! ו ואה ורוסוסיח לססאו ספוק
1ר11י ?4 שלה 02-760490 (25827)

דות להשלרה בירושלים. םרמ לוע
רול, ססרם והרפיה. 2 םלפוויס אופ-
ציה ל-4, 02-413169 (14990)

833131
� שילובים לרחיים. �ד •ב1ה קיוך נס

� סיפון 02-242421 שסראוס ס2/נ
(23447) 

1003111
3000

משפתות צעירוח וחוקים/ות - בואו
04441711 יתיוח אחרח בקימץו 1

ר0' אי 00-15:30;*! (27005)

מונרימ/ות
וקו3אי70ות

3320 

�דוםיק? בסויף חיפח 0ולר0/ לתעח 
1ח רםחלקת אלקסתלקה וםחשבים.

�ון 2*4*04-64 לד1תן רצו רקע 011
(21121) 

לתנרת ארקטרוויקה לסויף בחיפה
דרוש 0חסוא' ראשי נעל וסיון.
03-5416901. רתח' 531—1)

ובכורי 18̂*
דרושים פוערם םקצוע"ס בייצור
� בחל !רשתות לנידזר. םסםדם. תום
(17805) 04-726161;?

**ו3י*ח̂ 
�ד �ד כתחזם האזרתי לםשרד ע1 עו
ת ר4699 חפה (4507?)

דרוש/ה בחיפה עו"ל. ותק שות"ם
�פ בתחו0 החתים השפחה וההוצר

(עמר ו) חד 5157 קדח-ניארק
(15279) 

03ידמז
ו?ןר31ות̂ 

� ש�ד פקירה-בחבויח + וסיון רםשח
ח ר 4699 חיפה (24344)

%1אח שינ"ן
רופאי שיו"0 0 4י 0 בער ותק עסיון
לתיפר !חדדה 04-645925 (21235)

?נפ?
1000

וגת^ תווו
כחיה או 650/175 •וראה •עורה ח•

(23342) 02-145106 .II

� הדשה ויו- �שמות עירת ננרסיאל 
� 01 נסוצא' �תי"ך נרםיאל קרתית נ
שנת 04-981011 (16764)

בקרת סנעוןו הושם חחסךו סתאת-
ות קמצה להקםת שמ1ת לחת המ-
עול-לת נהלשםה ונפלםים !וספים.
רפ1ות דת ד 900 לאשרצ 257751)

קוטר תדש נקרלת חיפה לנויסה נדי-
�ר. 9.000• חדד דת. פורש 400 ם

נערב 345717 נ0 (24901)

נקדח טנעןןו! וחל ? ווף + ?נדדנו
ה1רים • קוסו קרונ רסרלו + 700
�ר אדסה. 150000 דולר י נארנע פ
75 תרד. םשפחח' קרוב לםרכו. 000.
• נתרם םשפחח' 4. םסודרת.
105000 דולר י נרפח •ש• נדו-םש-
�וופ? פחח• 4 + !רדה. 100.000 חלר 
פנשך 1160(044 ונ2031)

דירות מדוהמות
נ בעקיבא 6 טלפון. 90 םיר רדת"ם.
(25216) 16 00-0 02-97114)

4 חדת! ממד
1108 

נוויש בה1ליל. 4 חדר0. קיא
(?1716) 04 177714

5 + םרפסח + םחסן + 1י1ה. לקרח�
סנשן 04-154979 לא נשנח 177861)

�נח- 4 מ"עט. נוי0ה נפרדת. שקטה ומ
דת 161445 04 (10740)

�ר בקרת-ארעזר. שיח 4 ברהוב צה
1)17 נפורס + עף 04-323976(24317)

בבח-1רם. 4 חדרם. קיב. 4 רווו•
אתיר. 1וף רם - צםורה דירת חדר
נ1ךק |1י1ה 04-524614 (15667)

3-3#מזדמ
(350 
1 נהודמוות נאוור ושל. אפשלוח
.01 לפשנותא 1נוד,ה 4נ076נ9
(255511 01-9342336

בםלרהוונאחד-העם סול םיין הנ-
שיא. דירת וו + םרפפת ע1קיח,
250.000 חלר. בלונד דמשק וכסמך
(17439) 02-241211

נסנשרח ?רושרם. קוםו"ם ח םש-
� פחח"ס 6 חדרם + 1יוה צ10דה. •11
שרזםציון הסינה 4. 02-221140.
02-227775. קנח סנצע: י. ו"סלר סר-
פ1| 02-659977. 02-699005 (1797?)

דיחמ&ונ?!!
נמתח, דחח 0פ1אחח 1-1 + סוסה-
אוו. ללא תיווך. י1ל הדי 1*02-2230
לאחל: 050-216514 (21211)

רח ו1ן עתיאל. 5. קיא + אחוות.
02419711. 02-412722 נחוי (22125)
בםושבה הורםלח לדד וודו 4 +
�ק. 1בזהה, רועים 02-211016 סתסן. ק

(13524) 

בללה(עף וירהו 4 + םלפסת. תלשה.
ל"רת 02-760741 (20113'

בהודסווחוו בוווןוו 2 -4 4. כויפות
ופרדות. סוארח 4 מחסוים.
02-716013 בתור (2010)

בווודאי. 5 + ויוה + ווף + מחסן.
פפוארת •ור-הר 02-225061 11191?)
בסרביה, 5 !דירה רופיה + נויסה
פרסית + ויוה + סאווה ונרנח (קט-

עו). בלעי' דחערת• 02-211211/2/1
(20111) 
מבעת ואב 4 במיה מיסה 11 ח1דש.
'רשף• 02-111571 (117010
במעחח דפוה קוטל מתומן ומשופץ,

2/י5 חדד. קיד לצעירם. 7*024172
(  (06<0ו
באוור נבעת אוחיס 4 נשטח 5 ששק-
עת חויה + מחסן אמבסדור
(10771) 02-646101
בונעת-שאוי 4 + נייא 4 מחסן +

רהוט -.153,000, *02-32527 (בחורו
(10145) 

מילה. 5. יחידת הולים + חוספוח.
קיא. ם"דת 71*1*02-7 224901)

בחלפיזת מזרח 5, נךנ + אח1ות ואת
2נ*720-<0 נערב 0"רו 02-499115.

(10711) 

בהר-1וף, 5. נךד. בניטה מיידית! 11
1וףו 11 ?02-51554 (11601)

בש0רהז רון. "חורח. 5. עף מרהיב.
שקט אמבסלול. 1101*024. (11631)

בו1ה-יעקנ, בלוק 420/3. 90.000. 4
קיא. 41*02450. בחול (13012)

4. קינ * מרססת 4 1 בקססון הישוהו 
0ח0| + חלה. 5.000*1. 02499555.
בחוד (27542)

4 3-3 הח""מ
בעוח *עקב 3 חדרם + מלפנן. ק'ח.

םי'רת. 034740314 03-250139
(22571) 

3, קיא, דוזנדח + מר9ס1ח, רד הפ-
ינדה! 02443271.140,0001 (20123)

� �מוהו לםסדח, במיוסטק, 7/י12 בהח
נ/י1. ירתייס 1.02-141211*01-7137

(12174) 

) ס"ד' בקרת וויפסון תיוקרחיח 1/<
1ף7. אחעח. חלה. *0149609 1117111

'1. םלווהח. שינ. בצםרח חררה̂ 
מיסה פרטית. מרפסת 01411721

(11612) 

ברח-אל ב דרת נ תדרים * םלפ-
10ת. נה1דםעח. 71061^02 (111444

�םוח החדשהוו נ + םרפסת. דרו- מ
מים. בהזדסעח •עמ3ר• 02416112

(19624) 

̂'1. קיר, פשופצח + ח1ס- רםוח אי, 
פ1חו ז + סונר, פ"ד ?66211 07

(1966) 1 

�ק -4 הסקה. פי1ל בק"ץ ררחניה ק
02-819115 ורא בשבחו (20450)

מבעח-סרדר בשחל. נ. קי6 פש1פ-
02-4237*1.01 צח * אחווח •13075

'70460) 

לדתיים בפצפה ומ. סערה ארוסיפ.
נ/,!. קיב. םסוררת + םסנת

(11809) 02-252942

�א. דרומית -י בפושבה-הולפלח. 3. ק
02-152977 �דו 1 סרפסוח + הסקה. ם

(15057) 

".01182-3%
דרת י./'? תדרס םק1ם שקס נבית

הלרם 67.000 46נ06-949 710761)

�ו. הסקה. ללוםית. �ס. ק !/'? נתלר
(6465) 01 שקטה פי1חית 7312934

דוות
בשנד חודשי

1500 

נםבשלת. וילה 6 חלשה זםילללח. 2
�סוניה נילי פסנחים. ווףו ו 
1(2262 02 פלי! (21951)
�א •תיעך נווה וחוח 4 0ל!ן שק. ק
(20847) 07411710 � ?01'

בקרית שםואל 4 + חלה + םרפסיח.

ם"ריו 619915 02. 07-226604.
(21924) 0) 191992

�וח וארועהו + טלפון + תד�ש. בהרפ
ליקל. ם"ליח 50נ 777490 07 (176416

�ו •פהפיה. 4. ק נקספון הישוהו 1/י
700 ללא תי11ך לחול 07490111

(22925) 

נשויאל ננית וון סלוהסת/רקה ל/י3
?4 0לפII?!! |1? 203נ916-(0 (6701)

נהל ווף פ!0ה1או 4 4 םתסן שנ,ש
1ו1ף 470041 01 92111)

�ע! � ננית-1ון רדת"ם 4 * רועים . דח
<? הסקה פרטית 07-416546 191711)

וירה נםלשלה ל דקה. עף םדהיב. 6
תדד0 01-9343364 (26015)

�א ת משה 4 םלוותים 3 נ רי בק
9>נ02-326 רא נשמו 242491)

|בירושלים|
קבלת
מודעות
<י11)0*י!*

מדם ווי עד ה'
נד9.00 עד 0.00ג

02 221151
02731769

זזעול0| *ו, הל7 ] חז

•ה1דה יצחק משה רווק, ישראל, וח-
יח-יהווה. שרקב• מרח שיונז, חו�

קה. ?שראי. רח-דון
•שראר ראובן ששון, רווק. 'שיאי,
בת-יס. ארביב א1ריי שרוט. נדושה.

?שראר. דאשדצ
11ר םעוה א0וון ח"מ, ח1ק. 'שראי,
�*. וופש ארח •ונחק,!חשה, ראשנ

ארהיב, אוזדנ

10011
אם אח צעילה. לצילת. נמנה. משר-
יה. חבלת אונרת. בעלת תוש אסם-
נד. םסזדרת וחחצת. !נשירך יחמח'
אשת מרתח לחכעויטיס, ששח עמ-
דה ספ1צחת. יטצס"וות 'וצנו ססחי
קידום הנורפה לתכשיטים פויף
ירושלים, נן-יהודה 4 טלפון:
(12714) 02-11)324

לםרמ רפואי ררושרס. צעירה 1אה
לקברה קהל 1771*014 (27709)

לאתון הורס דחש/ה דובר/ת לעמ-
ת. דת יחסי צבור לםשרה תלקי
(19593) 02-7114*4

�ת תםררם סווסה לםרמ אבתון סעמ
לעבודה כשעות !םישות להתקשר
חהנה. 02431031/2/3 201721)

לחברת אלקטרוניקה וחשים עונד
'צ1ר ונקרי אימת נער ומיון נלנד.
(20112) 02427141

לסמן םישר דרושות נתורוח צעירות
+ (םסודוסיש) תותים ונוחים.
(19127) 02-243914

רחש צעיר דתי. חחץ + רשיון והיעז.
לעמדה מסקור העם?� ננר החזקה
?חשים (27366)

לםרנז אינהון דרושה מנדת היווך
לתצ' סשרה. רעב1דה בצוות רנ סק-
צוע' לדאיון 02430474 בששת 9-00-
(21693) 1*00

לחברה לשיווק. פקק� הנהנדש ונרה,
הור סשרד, חואיס ס1נים. ח.ד. וי
10360 ?חשדם (27*11)

חוק עזיוויון
ההזדמנויות בעבודה

�ח-1988 החשמ'
רפ• חוק וה. א0ור לסערד יחסחיו
מן שבד! או רן חרשי עבזדה םתטח
נחם. 0ח0ח היותם !שואיס. או טתםת
�ה. תנאי הייתם הורים. בקנלר. דעבח
עמדה. קיחם נעמדה. הנשרה א!
�ח ופיםודפ או פי- ר.שחל0!ח םקצוע
�ס מ01ף. אסיר לסנורד צר• פימור
לפר00 םורעה נדנד הצעת עםדד?
אלא א0 ק הצעת העמדה צדות בל-
שון 1כר ובלעוון 1קכה. רן רידד ונץ
נדביפ הענר"לס צפ! ס לש1עו עי

פ? ד.ת1ק

¤ ^<זנ̂י
̂ן סזנירת + •דע ענדת ואערח •נןו
(22178) 02-222059 .02-222862 � 0� נע

8̂ ?.̂ !̂ ץ^ ̂̂ן ̂ן  ̂-

*1!יז"1¤
לפפעל דרוש סמ1אי נלל' נעל וסיון.
(25754) 02-141011 02-142492

ו*ס11• מניחו[
13*9 

לסשרד תיווך רחש סולן מרחת, חו-
איס 0118 1(024166 (19401)

ונוגד' "(8ו".
רחש לסוסך וחל נרת שםש. פתת
1צלע? ? תע1חת. אפשחת שותפות/

02-916520 את1|יפ 02-914764.
(21651) 

ואבמתח ,"
לאבסחה. ירושלים. אחרי צבא +
1שק דום!רמז 1043>01-4 (544;3>

000011

מנדל הזהב :
מוניטץ ו1סי1ן
בדיור יוקרתי

לאוכלוסיה מבוגרת
במקום:
• מעלית שבת

* מסערה כשרה* בית-מסת
ומנהן מסף של שחת�ם

02-223237/8
(149211

וילות ונ̂ח

חוקה ואה מאד!איוטרננמית 35/145.
נלציל תשואין. חר. 1447 תל-ארב

0*11) 
משו"וים לה1שא לחושמח חוץ? ח"-

ע: 03-249474. •הסשרד לקשר חרף
(7554) 

אלמוה 41 מיוחרח, נםמסס ורציו'
ברנד. ח.ד 2511 חולון. לונ"ן טלנמן

0113) 

!אה, 44/172. נדושה, נר. נחרבוח'.
ח. ו. 172 חוח! (22917)

אוי יפה חסובה ואימתיח. 29. ואחה
נבר ואה םברק !מיוחד. בעי מקצנע
חופשי. הטסרה רציויח. חד 11*44
1דפה (24116)

םודעפון 18-18-16. שרוח לקבלת
טידעוח בסרטן רחח םערב�. בכר-
!יוה. 'שראכרט 1די1רסו ו םיס' אשראי
םודעפון 24 שעות ביססה.
(2*431) 03-18-11-1•

לאלמוים 60-70 תיוםוו בדצםבר תרח
אימוות. אצל מוחם חיום 01-715551,
(21135) 01-720012 .01-716042

פרסיה, 52. סונה. באדם 1חסד 1ווח.
חד 25029 חר-ארנ (23396)

�ר נחודןית חסונה, 23. סשויוח יהנ
נחור וחסד מי... ז! היא אחח סםאוח
המודעות הפתפרססיר נעחן •הנרו'-
ותי. 51*03-594. עד תצ1ת + שישנת.

(1916*) 

אקדסאיח 170/10. רווקה וואה. תד.
9410 תי-ארנ (26990)

איסוה ותסדר,. 31/167. •רדח הארץ,
בחייל בלבד ת. ל. 2293 ראשדצ

(24179) 

. ואה. בםתאים לוי- סטזחסית 161/27
ש1אין ח. ד. 11270 תל-ארב. פלט•

(192171 

7*21/1. אקדמאית עשירה. כסתאים
ת.ד 10376. ?חשרם (11593)

אלם1ה אירופאית 57/162. איוטרעטית.

1אה. פפודרת כדוסה. וא לציין טלפון.
�א (21577) ת. ד 17734 ת

לנישואין חד �ל 1לציל חוקה18 בםפח
514 חולזן (7079)

פולה 41/160. ועיםח 01ע1"1ח. וראית
צעילה פוילה. בפול םתאיס חד.
46109 היפה (12610)

אקדפאיה ואה פאר. 0י1תרת. 40/165.
בםשרל ובור. ואה וחליל. ת.ד. •1189
ודא (14909)

42/172, גרושה + אקדםאית. 'צירחית.

, כאימת' ורציו' ח.ד. די1םיח 1ואה
21615 'חשדם (15116)

�וסית םקסיסה 25. לםשרל וואה. סטח
01-196024 � �אתי רופאה 'פיפיה 26 

(15241) 

אקלפאית 46 פעיה. נסתאים רציו'
בלבל.ח ל פ 47071 תיא 154601)

םחע מוחל על אושל סן הסו! הבונלל
אשה יפה. עליוה. השנלה !נוהה,
שפות. 'רלח אילופה, םצנ נלנר אי-
תן. נםשלה תלקית שלא קשולת ל0-
קום הסווליס. אלםוה ללא תלויים -
םע1ו"1ת נתלל/שותף ?604. אםין.
חיש. םעדך תלנוה. ססולל היפנ.
תופשי. וסונן נאםת רקשר חלש.
נפלסים לה ד 1471 היפה 716511)

אקלפאיה 52/165 יפה פאול וועיפיו
הרמת 16274 הל-ארנ (21660)

אלפ1ה שפלה 48, כלציל ללשואין.
�צ (24111) תל 57לאשל

אקלםאית •פה והסונה 25 אפילה.
�אחי' 01-296024 פשריה 'פיפיה 22 

(2*7111 

פולה ואה 52/170. נלתנ אופקיפ
חל 6590היפה 271591)

וחשה ואה. בחידזז. 45. במל א-מתי.
(54) + סיפ1ן חד. 1895 הר-*- 1בוה
רב | (76711)

42/1. ואה. אקדסאית. נדושה 65
מנוססת ת ד. 30457 תל-ארנ

(23)41) 

חנדוקוו
2030 ,
תרנותית. 66 נאיחפא• איוסמוס• ור-
צי!? רליחת לציין פלפון ת ד 6750
תר-ארנ 276911)

2 נחתינה רתסיפ יפים ת 7 1 סקסיםו 
ל 7566 ר( (15077)

חפ1לח דול ונלללה ללושה 1שיח ח-
נל פצרח 01-726640 (13437)

חפינה !נוהה פלעל אסצעים ואה.
תלבית' שיםל 10ל לצעידה חסינה

זםלאה תזה ת ל 1217 תל-ארנ
(72415) 

. ללא סלפון םעווין לי- לא פור 170/50
רידה ללא הםינה ת ר 45490 היא

(14070) 

מת? ותוק 14/184. היודע ך אי תתי
להעניק פעצפו משואה/וחשד, עד
40 ת ד 10146 רםת-(| (6990)

- ואה ופנוסס נאישר. (אפשרות תסי
�0ר5וננונ-נ0 נר.) שדות ם1נסחה 
(14129) 

םבוור חרנוח' עדין וםעו"ן נצעירה
לננית לאיוסיםיוח דסקרסיה 4 ה0י-
נה ת 164091 תל אביב (20765)

טולה עתירות. פותר נעי1ת 1םרלע
(206161 0) עצניפ לול( 450679

איש עסקים טעוו"ן נפםוחטית צעילה
וליסקלטית לםסלת תםינה ת ל

1675 תל-אניב (24265)
איש עסקים םעווין רהרל בהולה צעי-
רה רםסרות דסקרסיות. מדל תםיכה
�א 151751) רתכה ת ד 9494 ת

 ̂
0  1016̂ח

דרושיפ פ11"ם/ות. 65-40. רפפ1ש
קבוצות פארהינ 051421759 (22719)

ת11 בית יםשנילים ופוו"פ 55-45
01-764778 נערנ 251271)

0ת1נש םזעחן אקסלוסיל' להתלפת
עוות אינות"ם. םשו"וים נטצסרפים
עפפיפ נדפה 1נ1הה. ת ל 4514. תל-
פלאה אננ םיק1ר61044נרסקרסיות
םונסתח) (10915)

� סוערון אימת• לפוליס נרפה �את ואוי
אחרת 01-229080 01-717691 (170114

האם הוך סונר םאורח החיים החר
תר 1710 ריפ? אתה לא לנד. פור. 
לת ?פ 1228991

�ופ קולסת 1נרים איוסרק- קנוצת פ
סוארם 60-50 ת ד 5*55 הרצרה

, (214511 

דתי םנרםלה (ור צדק נדן) שוםר
םצוות, וחש 44/166 נאה םשרל נעל
עלרס. םמסס טונ. נעל מפעל ורח
מפואר נורפלה פתפש שומדח מצו-
ות פשלילה ונעלת ערנימ (נר 'ל-
דפ) להקים ניח ופשפתה נורמויה.
פרסים וק1חח חיים (לצל טלפון) לנ-
ח1ב לחד 50 ראשון-לציון. םזרוח םו-
בטחח (11*24)
175/41 , וחש כר. םס1רתי. ם1בלה
קטוה ברוסה ס1בת לב לםטרר? רצי-
ל 6121 ח�א (27151) ח  II1)

תר רו1ק רציל. 26. סיםפט'. בדוםה 
17494 תר-ארב (27916)

אלםן. נר. 44/171 פמפם. רציו'. ואת.
אימתי. אםין. לציין פלפון ת ד 2199
תל-ארנ 61021 (24751)

1אה וסשניל. 41. נאקדםאית. חוקה
תל-ארב 7990) חד 22810

� 1עשיר םא1ר. ק 64 םעולן וחסד סאח
באישה לק •פה בהתרס רדרות רצי-
נית. פרטים וסלפ1ן הכרת"ס תל
*7134 תל-אנינ 87641)
�ת. ח חוק. !אה. 40/170 רפה וםיוחז

�א (19360) ד 511*2 ח
חפא שיניים. אלסן. 61. פחיפה. םעוו?-

ין נפרס1רת. םל 4204 חל-ארנ
(20416) 

21/161 םעוויץ להרר רססרה רציויח
�צ לחודה[חסרה חד 191 ראשל

(21981) 

לרצילוהו אדדנל 26 ̂ע 29 רופא
03-296024 � �אתי 31 ה11סאי 26 

(26676) 

אקרסא' אלסן 62 רופא 55. םיודס
66 חעשין אקדםא' 50 'אח"
(26991) 01-296024

מה,
יש דבר מה

בארץ?
נוסוך הפול. נר• רצאח אח דרח
רתך. תוכל/• לקש1ר קשד0 חרשים.
להדחינ אח סעול ההלרויות ואף
לםצ1א נח/נן 111 לחיים נדרך םש"וח

ותרחקח שתוציא אותך םהשיורה

� שרובם מתאים לכל לא םשח
הנילאים, נם לדח"ם/יות

"קשר
המועדון הארצי לפורס פוחת
לפרסית נשעוח 00-0900 24 * שנח

03-5465585 ,03-5465357
02-861342 ,04-762160

(24179)

" 
3וח1ג

שה. נלציו• לויש1אין רווקה ואה 1ר1י
•ח-נד רח נלל. 01-282029 (21174)

חוקה 15/162. פפולתית ולצילח. ח ד
191 ר,1ד השלו! (24172)

.� �לואט וילא' •454 והוהנוו פל ר

הםועדון לאקדסא"ם !לאימה"פ.
(241221 02-224937 .01 20570
אקדםאית !אה +40, נאק! פאי אירופ-

אי בלבד, 3045 ח.ד. 2151 'רושרם
(21410) 

!אימתית מ- 12/170, וחשה + ו, ואה
אה ובוה 1אי81ידווטי עד 45 חד.
*124 !תלה (27647)

רווקה 11/160. !אה וער1ה. נםשניי
סורר ורוניו'. ח.ד 11150 תר-אנינ

(27677) 

14/155. ח1קה. דחיח תשביה ת ר
2201 חל-ארנ 214191)

אלפוה 60. ואת ותרמתית. נפפודר
ואירופא? ת ד 156 תולון (15298)

14. אקרפאית ואה. אינותית. נאקדפ-
�א א' 1נון ופוצלח ת ל 12150 ת

(21064) 

32. סולליח רצילח, שסוה נשסן
חל 5275נאל-שמ1(22773)

פס42ולוסיח •פהפיה. 23 םנופפח.
�אחי• םשנירה. •פה וםעויוח 26 

(23813) 01-296024

חוקה 'שראלית/אסדקאיח. 40/160.
אקדםאית. דתיה וואה םא1ד נאימת•
!םשליל לויש1אין ת. ד •16 פתת-
̂וה (25076) ת
אשה והסרה. אקדםאית. 42. פתפשת
!לציו? ת ד 4124 (27122) פ1ו? 1בד

םקפיפה. אקלפאית אילופאית 30/167
(24525 פתיה ח ל •1194 היפה 1

. איוםיליווסית םענ"וח אקלםאית 4נ
השלון ל.1273 הול ורוסית ת

(10798) 

וחשה 33/105 (אהוהו וחתרה !סםפ-
טיח נוחש/אלפן אפשרי + ילד חי-
ושאין! ו ח ד 4204 חר-ארנ (22176)

א שה 40. וחפרה. נודדה. םעוו"וח
רהניר ננר אירופאי נפנימח 50. ר-
רחת אפלסולת ת ד 10371 חר-א-
רנ (26612!

. נלצ•!• להקפת 160/4 ולושה נר. 1
פשפתה ת ל 46090 היפה (27101)

ארםוה. 57/171. נםשניל ולציל. הד.
17413 תל- ארנ (1617)

אותך האימהי. האיוטליווט' ותפול.
הרוצה קשר לציו,. םנקשת להליל
�. אומיה וואש. אקדסאית פ1רה שאיוו
ואה םאוד ואימתיח. 11/166. עצפאיח
אך פרסורית נתפישת עורםה ת ר
25192 .נר-אנינ (18767)

רחשכיל ולצילוו תיירת אקרפאית.
01 �את". 296024 •פה. 41. אפידה 

(19197) 

לפשרר רפה. פשררה •פהפיה ותסו
. נלעלילת. ?פה 79 נה. 24 אקדםאית

�את". 01-296024 (19411)

לםשרר רפה ס!הלח חנרה •פה וא-
�אח". 296024 נ0 צירה. 51 עשירה 

 נ9414ו)

הודם יש לנס נן לתחןדי? מא1 לסל
01-715551 01-716042 I !חם
(25512) 0) 720012

. וחסלה. 1חשה לופאח שיו"ם 161/51
?4 1. אילופאית תתזלל. וםלוססת -
� פחאיפו ו ח ל 10119 לפח-1ן פאקלפא
(25519) 

תיפאית - אלםוה. 61. דופיח. !חפלה
!םסודרת - פעוו"ות נפרסור לת"ם

הלםוו"םו ו ת ד 4106 תל-ארנ
126112) 

אל10ה 64 0לרהי0 והםדה וםסוררח.
םעע"וה נאלסן םחסיה/חםויה. לחיים
�א (26117) פשזחפים ח ד 76105 ח

ארםור, ואה וחס1סיח + דרה. נפופ-
?וור. נדא 8225, ר< (26606)

. !חשה !ו- 170 . אסיםסוסיח רפואיח
הפרה. פסורחיח נאירופא? ער 55. וא

�א 61211 רצ"ן טרפון ת ד 21506 ת
(21114) 

ואה. אימתית נפע? אקרפא'. •50-5
(21416) 014112044 . (תר 11654)

אלסור, 19. ואה איוסליווסית 1םס1ד-
לת, בפ11י ואיוסרווס' לפלק בוו חל
10606 לפת-(| (26842)

14/171 חוקה. ואה. פלאה. נפ11• רצי-
ל 79176 היא ל ס 14701) ת ל

נחודלת אקלפאית •פהפיה 19. עצ0-
� �אתי איח יפה וח10נה •4 

(1474) 0)296024

172'0נ ואה. ה1ש ה101ר. לפול לצמ•
[1475 �א ל א 1 ת ד 79878 ת

44. ועיסה סונת 110 ענווה. נקשר
�א (7774) .ח לציו? תר 7108

אלפוה 61. ואה ואיוטרווטיח נסתאיס.
רםת-השחן 74141) ת ד 11ונ

התוועה חמיוה ה1בר !הפעופתר. הו-
ננ 4 תר-אנינ 76572נ נ0 (111334

41/165, פול 1עיס ורציו'. נ0תאי0ה
36 תל1796 טנליה (27762) על

הודפא' ואה. 49/168. מאה. !נווה וד-
תל-ארנ קת וורד. תל 37700

(13419) 

אקרסא' 170/19. םשרת' וואה -
נםשנילה ונאה חרפ 309דאשרצ

(21172) 

תעשיין אקדמאי 49/180. םלוסס םש-
03-294024 .� �אתי רל. ואה |רציל. 54 

(11241) 

�ר בםתאיםה נחש 176/19. ואה וםסח
ללשואיוו י ח.ד.פ 7119 ודא 116081)

אקרסא'. פעיל. ואה. םעוץ. 58 צעיל.
פעי. בספורטירת וםרשימה לסיול ל-
�צ (70867) �1ת. תל 681 לוושל דו

אפילו ו 0קולה. לעתיל טוב םשותףו
לת ל. 8016 רםת-ון (21157)

צבר איחמא• ואה עצ0אי. •50/14,
םשו"ן בקשר רציו' עם פולה איכותית
תר. 747 הול- על לל 40 לפלק ב. 
השדון. (11300)

םשרל 67, אירופאי משרתי. ללש1אין
תר 4634 היפה (11727)

וחש 72. םפ1רתי םפ1רן אי1סילווסי
והוון םעוו"ן בססורתית עד 65 חיש1-
איוו ו ת. ל. 10606 לםת-ון 119091)

אלסן איוטליווט' םבוסס, כליא, בלי
ילדם. סשלין משואי0 ע0 אשה 'חס-
, ו. לה בין 6945. לציין סלפ1ן ת
•4651 היפה (22777)

ללצילותו 1 פשרר. •פח-ח1אר. 27/185
םה1ל0 32. *את". 024*03-29 (13128)

סהודס סתקר 64/1.74. צלר. אירופאי.
מאה והטובה ווד 60. ת.ר 291 ה1ד-
השחן (22765)

אקדםא'. 62/178. חיש וכעל ת1ש הו-
ם1ר. םחפש םוזאיםה עד 55 א"ב. ת.ד
27414 'חשרם (27(9 (177560

אקדםא' אשמו' וחש 167/47 חד
119 נ רסה-השרון 255881)

� 185/40. ברווקה. איוס- ח1ק 'ם1שרם
רווסיח יאסרקסיבית עד 32 חד פ

10106 רסת-נן (45*25)

םס1רתי. . 1 0נ/60 עצםא' ח1ק. כלכלן.
מאח ועדור. ח ד 2245 תל-ארב

(25*6*) 

חוק. 16/1.77. אקד0אי. םושמיק. הו-
מישואץ תר 4116רתומת סור.

(2*110) 

אקדםא'. םוהל תנדה. 170/40. בםת-
איסה ו וזי11182 הל-ארנ (516*2)

חייל סקולה 47. נםתאיםה ללשואין,
םוורס נקווה. הל. 11191. חיפה

(12144) 

אירה' 61/151 ה1ון 1פ0פסי - דרה +
רננ. משלן נהווןליה על 59 פאילת

לקשר רציו' חר. 4106 תל-ארנ
(22112) 

רווק. 40, אקדסא' ח.ד22572 חל-א-
רנ (22117)

דת• ותסל. 110/17. למתאימה ללש1-
אין חד11017 'חשרם (19446)

םסורת• 27/175. מחמדה ורציויח. עד
24 תר 510נפר-סנא (314)

רווק 32/165 ואה וםשרל. נדוסה תר.
1299 דפח-ון (11016)

ננר 0ק0יפ. 11/175. חיש ואה ומש-
רל. נחש+ ת ד 24255 חר-ארנ

(16771) 

םה1רס תעשיה וויהול. חוק. ואה.
�יר, רת ללל, 01-717079 (17760) •ד

לרציויותו ו םשניר 51. אקרסא' 65
עצמאי. !חש 14 רופא 1̂• ששמיק
51 'את". 01-796074 (19177)

לפשלילה ויפה. אקדםא? 'פח חואר.
�אח" 01-296024 21/110. הולסא' 27 

(19441) 

יחפויוחו ו חפא 29. םשפטן 27. םהו-
(19410) 01296024 � �אתי דפ 11 

רצי1י. 15/164. נואר. ורצילת. ת.ד
11191 תל-ארנ (41*24)

7) םמספ נהרנים 17/174 + 2 (10.
אשמו? דתי. (פרווה) נפתאיםה לפרק
�ה (נ2500ו ר ת ל 244 פ

. ואה. נחפה על חוק 40/170. לציו'
15 ת ד 4491 ראשרצ (25077)

57/167. אי1סליווסי. עצםא' נעדוה
על 45. לצ"ן פלפ1ן. חל. 910 חיפה

(15218) 

אקלסא• נניל 401+). םלאה צעיל,
םמספ ופחי נהםולה !מיוניה לקשל
לציו' ת ל 7022 ?חשרם (26194)

הורם: 'ש לנס נת לתתןייי מאן
01-715551 01-716042 I 1לם1הס
2נ7200-;0 (23502)

�א ל 1334 ת ת עשיר. 1ליל. 40/175 
ח27|66 (655*2)

אירופאי תילוו• וחש. 50/170. ואה
סמספ נלציוית לושואין ת ר 4נונ
רנ 741911)

חפא שיו"ס אלפן 65. נפלסנלית
םהאיתה ת ל 10119 ר0ת-נן 766511)

14/175. חוק. םשניל וואה ננתולה
אשנוויה םשנילה. יפה. להתקשחת

לציוית ה ר 17621 חיא 61175
(77190) 

ת"ל אסרקא' לציו? 52 נלוםה
(27577) (?000-16 00) 01457002(707)

אקרסא• ואה. 57. רליחת/לשואין.
�א (23187) הד 26214.ח

אלםן 70 אירופאי נלי. נאשר. םתאי-
סה תד4ננ1 תל-ארל ד/ו6879

(23801) 

!איוסדווס• לעל אישיות אל0ן 0שרל
0קסיםה. םם00 (פעעיץ רפה ו0ש-
(1480) 01296024 �את- רלה על 65] 

ללצילותווו פשליל יפה הואל 27/167.
01 296024 � �אתי אקלפא' יפה. 0נ 

(1511) 

פורלהו 1 פקילה מקו ו םולהו ו ת1שר
ה1ץ לצירים וםמססים פעונ"לס ננן
�הםשדד לקשל? חישואין 01-249476 
(7517 חל[ 1

תושר חוץ םסרל לעולם. פשנירם
וסמססים. םעע"וים רשרארות לסס

לת לשואין. קשליס עם 800 קהילות
?הודות לתלל, שחת םם1תשב. םול-
�הםשרד טין רולא1ם• 01-749476 
(65411 � לקשר חוץ

וחש 4 7. עצסא' ססולת'. 6נ רפלק
ו! (10667) לסת על0נ תל 7677 ני

�חסיפית �אםחן !פ . םרצה לת 180/46
הא1ם1ל1ת ת ר 2045 ?חשדם(20042)

לת• ואה 33/100. אילופא'. אימתי.
לח0ל. 0 ל 1045 מ? ללק (20704)

וכה צר, ל !דוש 401). 0ע1לן ננחודד.
עפ ונות קלה. ת ל 71( אשקלון

(21184) 

ת"ל תעשיין עשיל. 176/64. פעוו"ן
, נבחוסית אי1םרוומית לפטרה רציויח
, ולפוית ואחרת ת ר 6025 59-54-0
1דפה 214181)

42/174. !דוש. םס1לל. מאה ללשזאין
�צ (24247) ח ד ?19 ראשל
�םה לםסרה רצ? נחש ?55/17 נסתא

לת תל 1176 לסה-השחן (124157

. ואל, וסמסס, , עצםא' 171/16 , פ1וי
נאיוטליוופית וואה. לססלה לצילת

תל 11521 תיא 165211)

ארסן. 170/66 אילופא'. נתללותית
רצוי םלוםלה. לידלות לת"ם ת ר
47118 תל-ארי (1616?)

חוק 44/110. לםתאיםה. סרוסילמית.
דחית. ת ד 60970 תל-ארנ (73>3?)

אלםן םנוסס •6. רםסרד, לציוית ח ד
*2? לפדל? 11971?)
חוק 19/170 ואה נחללת ת ל 2740
רפת-השרון (7069?)

לת' ותפל. סיפפם' חשו' ופאזנזנ.
116/49 ת ל 104. תוחן. לציין סלפון

(254701 

1/170? ואה ולציר. ננתולה חסה
ת ל 384/78 פתת-תק1ה 1256071

ל ת והסל 46/171 םעווין נללי�ה 
29821 תל-ארנ 169011)

ווםווימ•*] .
 ̂
ונד נסו

לסנירה חנשיסים עתיקים •ית1ל"ם.
אולסרים, 0 חשה 01-3106175

(28277) 

שםא' סופחה מעריך תנשיםים עומ-
עם. אוספים. עתיקות !אוסוות לצרנ'
םנירה. 0נירה פוםניח וקלה. ביפר
03410011. 04-172355. 0י|ל 44961 לל
(26)74) 

�נ מתפשח 'צחימ רהכשיסימ תאדה
01נ457נ0 לננרת קפק ו1ר0.

(28191) 
ל0נירה נד0 שווים לצורף. ואלסי0
לטנעוח לשואין + תוור התנה ונר.,-
(25207) 04-246271

̂עמו מנודי
5̂ ̂זו  ו

מיל - שחת תיקונים
לשור בישול ואפיה

בגז, חשםל ותער חימום
03-786838 םל: 5563?7�03,

•0יר' נוי-נלק. לת 'ל1שר0 57
�ע 1972-0 וסיון ות

(25511)

חגורי דניאל בע'ם
•יצור חגורים תעש"חים

לבישול, ואפיה, לפצריות
!בחי-מלון קונדיטוריות

רת' אסיי ז1רא 2. ר0לה
טר: נ'06נ!-06

(21104)

תריס"מ .
<0!6 
לעוסקים לעוף האחסחפ. הוהרו םה-

פפעל. (פשיםות חל) 01-5057756
(21100 ) 

391
7000^̂ ^ "

ז6עס
השעחן � חאמ

ןלאיכוח"ם* לאקדמאים
המדור לגילאי 45 + - והזהב

(הסיפול איש' ודסקלס' ליוחל)
�נואר 1990 שיחה אישיח ריעוץ והנוווה -* בחירש 

ללא םתו"נות
בהרשמה 25% הנחה

�א 0י03-2885. 03-283425 ת
'ר1(011ם - בן• חודה 957*02-22
וא לתאם שעד פלשה עם היועץ/ת

עיפ בחירתכם
(24716)

כל מה שרצית
לדעת על בן/בת

זונך לעתיד/היןם !ו!

תקיחתישפע נסחון'
01-5171711

(21474)

דת"0 0נל הוילאי0. 0צרתי0 לפצוא
נן/נת ווו 0תאי0 ע" ארען ה0תודנות
�א � ה0שרר נ0רנו ת 'עדי-עד

(11772) 01-25*941 . 19:00-1700

פרסומאי הופעה! ו 172/10 0עוו"ן
נלצילת!עשירהו הדפ. 1016 דיו

(25251) 

� להנחיות! ו נאלץ •לתון-תנל �
ובתרלוו !בעברת) - 24 שעות

(22027) 01-597971

�. עלון הללויות אלצ' �שללה עלון 
לפו1"0/יות. פלצעו לושיפ - תיופ

(71545) 04-7X56?

�ה. עשתה לשיחרס ללת"0 או ב
םסורת"ם. ת1צאוה םרשיםוה

(10915) 012425)6

שיחנים לדתיים וםסורת"ם פעם נש-
נוע"ם נתל-אנינ 0425ו024 נהצל-
הה ארדה"ם 110971)

-לך� •הס איש' -4 וסיון שלם " �לי
תתווה רה ללל. 01-762029 (17710)

ננפל-סנא! םשלל שיחלים אםין
.� רפוו"ם/ות רציו"ם. 'יחדיו
(26198) 052457722

� הדשווו וקנר ענורך הח- �ת ר - פון
שת דיסקרסיות 01-5017771 ררען

(11051) 

רולאוםיו פע"ס/וח אוורים. 'שרארס
? דתיים םודחימ •קחל' 053423759
(20479) 

םעע"ן/ת להושא לח1שב/ת ח1ץד חי-
�הסשרד לקשר ה1ץ• 'נ/• 49476? נ0 

(7555) 

0נצעו ו עמן 'הכחיות? אלצ? - לפול-
י0/ות יפל00 שלעתך י! 1101

01494951. על חצות 4 שישנה
(191*9) 

נשל נן 0נ םעע"ן נבחןלה לשלזח
פרסים לח ד 10967 רפה ון (•7779)

לנל המוא הצעירות. הנחיות חי01.

.01-971140 לםסרה רצילתו 1
'15059) 01-9?4>54?

פעולן/ת להרר תושב/ת תוץ 1 פרסם
�ישראל שלווי לאםצעות 'פרסופ נ
(15074) 02 244415 .� תנינה

הנרחת נרפה לפוו"ס/יות ולציו"ס/
'ות לםסלת וישואין 491015*0 אהרון

(15707) 

הת"ם סתתירם מיל 60? אצל סותם
תפצאו פלסול/ית לה"ש 21נ7700 נ0

(77161) 01 715551 .01-73604?

חיים רוטר
הנחיות
לפנו"ם/יות

הכוויות לרציניים
(סניפים) בכל הארץ
דמי הרשמה סמליים

התשלום לפי תוצאות
052-453405 ,052-910303
.10.00-14.00 , 17.00-21.00

(270671

-.' *V.וחש 46 חסולת'. םמסס נסתאיסל
�א (4799?) ת ל 7971 ת

�לואט' 45 והוהנוו פנה ל • ללא• 
�ם � הםועלון לאקלתא"ם ולאינות

(?4*44) 02-274957 .01 7X570

מהפכה בשיח1ת האיחטיות!
לא העםחת פגים, ממקצועיות
לא עור הנבלת זמן ל-0ו ד

שיחות אםיתיות מגשים
ללא הונלת וסן ?4 אפשלוח לקשה
ולספושיס הפורח 25 שמו ד'מקווט 121.
191828 - ני|לא1םי 015. 411569.

, •קשר-פ1ך •01411632
(21422)

* שרי *
חפגק אוחך

בשיחה איחטית מדליקהו
03-282175 ,03-204675

נתי1נ •שיר.
(21694)

נ-^"ו1-ס000 ר11סל1ת יפהפיות
מילא• 21-20 לרול, ניח• 1איחה נר-

!נוהה. להופעת 01-440113 פה
(25490) 

� פושיפ חילות ות- 'שיתות איחסיות
פות. אפשלוח למפושי03-742196.0

122923) 

תיחשו שיתות איחטיות ואפשרות
רקשרו פעקרוח ניח ווערוח.
(23634) 03-357953

פרטי!!!
נבירה שתלטנית
בלבוש הולם
+ ציוד מינחד

לסמן + םיקום + נרסיס' אשראי.* 'פהפיה אקזוטית וצעידה הסונה
03-5463999

(21041)

250 שקלו! מלל 111' 1עיס וסוליליוו
הםיקום/הסלון על תשנווווו ו את הס-
ל1ן אהה םחלו ו + שישבח.
03-377911 + לחשוה (26422)

פלטי! חועתו חלל וווי. רסקלס' לח-
ל1טי|| 01-711972 לאני (26156)

� לסמן ליעי לחשות 1עחח רול איוו
0י1ת לפות 01-441060 (6661?)

נת •ו. עדוה הסונה 1פני1ה. לניתך/
ם0| נ-8 8 0 014111217 47451?)

�ניו-ץרק' אמפ"ר 
הנמה מכולם בשחתווו

באמיםתו!
03-5103784-5-6

24 ששת לנל ו1ש דן ?4 נלסיס•
אשראי + 'רושרם + דרושות

(19722)

פרטיו נזרי האלשלת נניתך ולסלון.
01-7549111 ש1י 2755 (24929)

ליווי 1איחת* * • 'ץא1£י * * *
מיפהפיות צעירות

03-5101254

+ נרסיס' אשראי
24 שעות ננל ןוש דן.

(24217)

•תלש תלשי. םעווין לסקסית תסונה
!הלקה לשיש 01-5527093 (1519)

לטשלל רווי לחש1ת ועלות תשנות
חוחים ונוהים 032447516 (8124)

ווהחת וסקסיות לניתו/םחן 24 שעות
+ דל1שוח נ4?7114-נ0 (24154)
5ל8£יוא£ לוהויהו ו חל-אנינו ו הש-
רון! ו + פתת-תקוהו ו פיפ"פיןת +
לחשות 052-916961 (24421)

ואה 26 חם. •שרח ויפ1ק נשיפ. 5נ/
(245191 08414117 55

חדשו ו דיסקרטי + פיקופ םצעירה.
ואח וחתיכה 01-915171 01-911555

(19191) 

'פיהפה בח 18 םחכה לך כ- 111011
(21027) 01-197496 (:1*55

* 5 £ ץ ץ  •
שירות' ליה' ואירוח
סולידי זדיסקרט'

03-442910 .050-2594 1
. צעירוח !חשבוח 24 שעוח 'פהפיוח
ניםסה 1*0ןק5 ;'10118151 1011

15י<?0 + דחש1ה ואוח ואימתיוח
(25426)

03-7518177 - � �צמרת
לאמידימ... ורציניים..

בלבד!!!
שיחת ברמה איםתית

םאיחסאיוח !חחינוח + א1פציה
רש1פעת אינרים. 24 שעות ניםםה.
תר-אנינ. •חשרים. תיפה והשרון

(25422) 01-7516177

פלס•! ו הוי1ה איחםיתוו לרע• ריק1ד
(25051) 01-52)9879 I פלן0' 0ש1עו

* 053-340023 � �לוטוס עילית גערות הליווי!!!* 
* ברמה גבוהה 24 עושת *
םק0יס1ח ואיוטלווטיוח להיא.* * * שרות 5 כוכבים * *

הרצרה. ותלה. הללה וננל האלץו +
נרשם? אשראי דיץרס קראנ +
דרושות םתאיסות עם אפשרות
לםוודש (25420)

"/\̂ "מ00\/55\/8
ליווי ואיווה

בסיעון איחפ'
לגג המבחר הנאה ביותר
וברמה בינלאומית
תעמיד אותמ במבחן.

תיחכת, תראה ותיהנה!
03-259314

לרסיס אשראי

דרושות צעירזת ויפית
[210161

ליווי 1איחח 'חוד"ם!!* 18ם5י¤א*ס*
ברמה בינלאומית'!!

03-5467872/1 .03-5468810
דיסקרטיות םותלסחו! 24 שעותוו 6
•לושליס סלפן ענשיוווו 1 דרושות

צעילות נלםה
(24691)

,,̂ ̂ווב"ב"ם
םנוקשיס לצולך פתקל מושא ים?

עות יוצא? אירופה ועדות הסולח
שפחויקיפ נקפיעות 612467 02

"
19 '4 01-3670794 לעלל י

!כלהמעוניניס בגיור 11
1 יפנו בכתב אל: 1
I ,ברית ידידי הגו
I תל-אנינ, ת.ד. 3333 |

8111• מעודד
5X0 
רה1ם וציור סשרד נסו הדש נהזלם-
עת. 03-423750 (24067)

נהודםעתו ו סרפים + אחוות + תיקי-
ות + שולתוות ? נסאות ונורסאות.
לםשרדיס וםתשים. 03-252738
(22718) 03-259031

לםררה, סערלת שולתן ורסאות לח-
שימת. נהודםווחו 01-291471 דל '

(26166) 

ריה1ם לםשרד. שולתוות לםתשנים.

לםעס הדשים 01-5712043.
(27097) 01-5792519

'10411 •13*1
.י 3*>$

ם10י םקצוע' םרויע וםה!ה םםדוסל-
םת. 01-9240759 (21099)

חרשו ו •פרו! 'ל ם1סרי שריחווו
םסנ"סטיח םקצועיח. לרפור 19.
381929-נ0 (27296)

פלטי! שתלםלת 0חפלםתו ותשלה
תפוקך נםסאל םקצועי. 01-5460666

(24519) 

חשים וונליםו ו םסל םה1ה םםעסר.
םוספך ופיספס? 340248 053 (26981)

םעעין להתפוק? סטוחםית תיווית
תויע לניתך לסם! םקצ1ע• וםרעון.
01-441114 ?4 נרסיפ' אשראי (16917)

פסו' חשים םנערות ואיוסלווסיות.
כרתן. םנחוד 1אה עדן ותרנות,. נעל
.הופעה יפה. תסודח חשלום.
03-769641 ללאל (17716)

מפל מקצועי בביתך! ששית ועליוהו
ו-4שבת) חלתו 03-596936 116411)

ומוצח שייעו
- ~ ? טמ

�מ ברק בע
ריצוף וליטוש שיש

(שקוף) מופתית לשיש סרורטין
בהנהלת: פיגי ברק

שימן ח תל-אביב
03-476198

(23421)

'משב מוצרי שיש בע"מ
שיש למטבחים

שיש לציפוי ולריצוף
קנה ישירות מהיבואן!

או11 התעשייה ק. אדה חזי איפנל 1
01-9244162 פתת-חקוה 03-9246135.

פקס' 03-9241633 טלקס: 3615441
(21114)

שיעורם
 3מ$

_̂
שישר ויסלה ללציו"פ/ות !לתוננים/
01 וה. שעור הינלות - תיו0 229159

(91221 

�ס ?ס1דיס והינע"ם. שרה רתלםיד ר
01-5016183 למהספיקה 01-5053404.

(11007) 

� אסדקא' םעווין לחחריף שיח1ת נענ
ריח ואעריח. ערפ1ח לוילא' 56-46.
(?5075) 01-249778

שישו ם פרסיים באןנלית. בלל הר-
שת ולכל הוילאים 032-16916 ואחהיצ
ובערבו אח (25414)

אערח לבורות לכל הרמות. מורה
י אקדפאית 01-234433 (21100)

ש¤גים
5<!30 
הס"רםוו םבצע הןתותוו סיוד רחת,
פשרדים וםרחות 01-746499 (11914)

בלק רה! לל 110' השיפ1צי0 והצבע
(21865) 01-5161191 .01-991994

צכע פעולה. לל עמחה הצבע. 20%
(22505) 03-9666802 I !השה

�טינ' שרות' צבע ושיפ1ץ בםתירם וו-
תים 01-871636. 03-5715981 (24964)

שיפוצי דחה. אינססלציה וחשםל.
שספוח מיה + לחת שלםות עד לם-
סירת הםפתת. 01-374111 (24506)

ב.ה.ת. בע"מ
תברה קבלנית
לעבודות בניה

שיפוצים. תוסכ1ת. •ציק1ת בסון
ואיוססלציה תגא' תשח0 שותדים

01-164926 .03-376849 .03-304447
( 11 911)

� לנל ענוחת תיקזלם ושיפ! "ד נל
צים נניח 01-720912 151971)

�! ו לילות. צלע. ללל. !איוס- 'שיפוצים
סרציה. םסוחח לתדסים וסיוע. נש-

11 ו54499-נ0. שוי 69נ6 אים ווהיםו 
(25049) 

קבלן רשום ותיק
מבצע עםחח בניה

חדשה ושיפוצים מכל
הסוגים ובאחריוח

�א. ווש-דן העמדות םחנצעות נאיוור ת
052̂ והשחן 47551.01-5449111

(22276)

מבצע תרבית הדייר
הצעת מתיר

לסי1ד תדר המדרגות
ב-כ50 ש"ת!

סי1ר תרר םררנוח המלל תדר אשפה
נ0ז סיופס• פוליסיל • צרעת םעקה
נחל 1ארע1ת חשםל נצנע סופללק •

�קמצת שפתר  01-172168
(21071)

שוות' חודעות
נ8ימו -
ז:>^11]$ 111 - שחת פלפולם לק-
ללה הודעוח + שחה• םשרד ופקס-
0ירה 01-5172202/6 (19674)

שדות* ל1#ו•
_ זמ55
?פיפיות ני, .אותיות * ססודוסיוה/יס
�ם"ם צעירות/ים לנילו"ס דיסק
נ7נ5250-נ0 ? חםיעסיות > ללושות

(22712) 

הניעו הדשות ותמות!!!
פםלה וניקול בשיתות* לקו הלוהט ו *

אירוםיות עד להרפ"ה"ן
-7 שקרמ לשיחה 50 שקדח לסול
שר נ שיחות לתר 6497 חל אנינ
01-3460511 01-5442975 .01-54411?6
(21614)

לחש1ת נת1י"ז אינ"ןץת' נעחת קול
� !ושי לעמדה םלפולת נםשח סקס•
שנל ונ1ר./את1וים 01-5100444 שזי
.אר .21145' 121•
!אלות אקסחסינ' לובדמ !חו"ז. רע•
-0 ניסה ני1רא1םית

" 
�ז,11<?

- 0' 754911 ננ ז? 4771

כמושלה ח1רסויח 5 * טלפ1ן. םחה-
01-9166761 כערב טת תלקית. 500.

(20141) 

נשסדהו לוין. םשהנ. 5 + הסקה.
�ש. ם"דו 02-661032 בחול חד

(10966 ? 

בוילה נ + םרפסח. טלפח + וי1ד*ע1.
םדוותת. םיעאל. 03-3401033 (20531)

1. קיא + טלפון  ̂ בסן-סיםון,
02-206149 במקר 02-931416 בערנ

(19949) 

!ל- נער דרהו ושרו דרתך במתיחת
לא דמי תיווך. •וזווך 'ונתד, 02-711932
(24317) 

בפת. נ + חדש + טלפון + סערת
בתול: 03-220007 (23945)

נרפת-עורת. 4 חדרת 4 נרכת שתית
? הסקה פרטית. 055-643214 (28244)

נרםת-אשםל. נ, קינ. סרוהפח חל-
. ללא סלפון 01-411571 (11602) קית

. הדשה נשםואל-הו- 1 תדרים ריקה
רא פרטים בטלפון: 01-769711

(6660) 

בדשת וי, 4. קיג וחנות + 2 מתז-
10ת נ42379י02 (27004)

בעוויאל. 4 0רוה0ח. מיידי. לחקופה
אחנה •ןל-לזו י, 02-225061 (21273)

ברה-הנרם. רחוב התחץ. 1/<* קומפ-
לס. לפתות לשוה. 02-525164 108791)

בפלשרת-ציון. קוטל 6. מדותפ. פטיו.
0רפסת עוקיח. עף 0רהינ. נינה. 0פנ-

חאר לשוה, 750 חלד. 02-141101
(23411) 

ננקעה 4 בנית ערני. שקטה. נחר-
שה. 'טורה רד. (מרדן) 02-226211,
(13420) 02-225003

11- 4 בלתניה, מילה. נווה-יעקב,
'1)111 שרמי 340441-2. 344507-

(116111 

\

̂ן 0^
�נ 4 2. 0האי0ה לקרל- נארוווה 2 ק
קה/0שר7. 02-721017 (21211)

רחש רביח-אמח מנוה םוורמ 0-0
חדרם ומעלה. 69127^02 בח1ל

(26126) 

לסוסך ןחל ררושרם דרוש ש1תף
משקיע 02-382924. 02-183652

(19944) 

חוות בעומח כםחן 5 מכרם רחש-
רפ. מיסה ם"דת. 0:2-501122.

(11624) 

•פהו ו ל1יר0 רד לצלאל. רהשכרה
(24571)02-521717 0"דית 02-344069.

דדיס̂  ו̂נ
רפו 0• בשכיח. 4 1חר0. קיב +
10ל 02-421319 (27667)

נפרנו. 1 + טלפון, נדר. קיא. רח-ז-
אל 02-619515 (11741)

יעילד ח חדד ושחת• 0שרד נפרם
העיר 02-224408 (19705)

� ל0נירה/השנרהו חרדים נינלל
'ד1שר0 0010 7 02-249711 (11111)

נניס הלרמ למרדה 1. קיק. שקט.
(25142) 02-662796,02-514177

131 ת̂נ
להשכרת םנות 700 סיר נתלפי1ת.
ללל ספלה 01-522705 (21101)

בירושלים צסוד דדיוסוססר נאזור
התעשית תלפי1ח רהשכרה בםבוה
חרש נקיק - תאים רםוסרפ ובתי-

�ו 01-5175111.03-5170574 םראמ
(21111) 

^ **חווימ
מנעת ואנ פורש נורד לבלה ם"דת

'רשף• 07-161491 07-161577 (76716)

11011
*נ -

'
. נםצנ תדש. טעולן נורנו 1986

22549! 02 02-222167 נעמדה
(19661) 

מ¤דןח_^
וסע ם ) . וו  פורר םדחימ 1984

. בששח העבודד. (11503) 02-931456

?"חי ,
� ראשי- םרצדס 1964 אוםוםמ. 230 נ
וה ? חוססוח 02861961 (15720)

5 טלסס*1*1
�ר1ן םרוסא דרכ' 81 70000 לןם 0ח

םצ1"1ת 02-417851 (26145)

� םשלה. ודפושיח 74. םמיח + חיצת
כתלשה 02-911853 םישל 194641)

101111 דגג_
11110?•! רקווח סנורוח סנל השלם
.02-122569 � �הולורץ םבוו-1ח
02-122167 71?97ז]

5000

נעי1ת לשנות?? עונשי לחוהל ?יעוץ
וסיפור סהודס 02-951126 196571)

". נה נד̂�
 ? 50נ3

�ורן נחדש 'ר לםנילה פסוחל נוח
ראש11ה 0לפ1| 07-813401 (11779)

. חדשו ו םועחן בראוח •פ1םה• פסאו
�. המלך ויורו 12 מאוור..ווקוו
(14600) 02-240150

מניט• רמיי
5*15 "- •

? ?

� של1ת אקסקרוסינ' 141014 01^55.
םועחת תחטווז + דחשות 02-244062
תר-ארנ (25825) ^

לרציו"ם בלבד!"
עקעה

קוטני מיוחד במינו!
�ר � + מתסן + נינה 85 0 6 חד
חו"ה םקורר, וו נםרפסת 150 סיר

!וספים נעלנ 02-716471 לפרסיפ
(217211

נרםוה החלשה. קוסל לרום• רק
000 60! חראר 'עס-ור 02-616811

110990) 

. השנ- נסנשרת וסעו! צי1ןו וילה 7
�'ד 07-180191 (21017) �רה ם רר./םנ

נרפ1ת ח-פשפתה? 8. נ םפרפים. ל-
(ה 07-660869 (12611)

נרםת אשמל להורפעת. דלה פודת.
170. נלעד• ליחיחניח' 000

||2נ07-21 (14996)

ארםון קסן ופפואר לצור-הדסה. ללצ'-
רם סאדוו ם"ד'י02-346315 (15022)

ללשת נ קוסו נ קושת ? לוה וח-
רד 77נ67<-02. נשל (13017)

!ת. סוצא. סנשרח. ננעח-נאנ. נב-ח 

.02-140461-2 � �חיווך שלים הר-ווף 
(13102) 02-146507

נלסח-אשמל ללר, ח. 6 •4 ויוה ופטיו
'חיווך ?ערם' 02-715515 (19176)

[ושגו
לנישואיו

 50ס7

לשכת הרבנות
אשדוד

ררן שנאל נן לדק דר. חוק.

�ם •חשרפ פרקרסק-ר. ארד. נדה
נח מישן. לעקה. נדהים. אשחר

מסמל אנרהם לן ססוד ויל סרוקו.

צלפת מסמר לתר נת לקטור ויל.
צלפת צרפת.

לשכת הרבנות
ראשון-לציון

עולן םישל םנחף, חוק. םרוקו. אילת.

. רעקה. ישראל. שועה אסתר •הודה
ולדת

וללל שדל איו חל וחש. חסלה.

אוור !?ונורד נדםיוה נתיה ישראל.
וחשה חסלה. ראשרצ

לסו? םשה ציון. רו1ק. •שראל. קדת-
אעו סיאהצ' יעל ששה. חוקר. 'של-

אל. ראשרצ

שרתי ישראל ששאל. וחש. ישראל.

לאשל"צ. לם חלת אסיר. וחשה.
?שלאל לאשרצ



� סיתח 71 ,ט' בומ
ע לר רת להצי יעו ל1ו הצעה רצי

וזמרשמה לפנימיות הצבאיוונ ממלמ
90 פבר' ומסת<*מג-ו2

 םויםנים לחדשם לכיתות ט', י', תלטידים םובשוים, בעלי אורחומ
[ ישראלים הלומדים בכיתות חי, ט'.—^-- /̂ ???? %¥ בעת החדשנות על המועמדים למא עם הוריהם ולהביא9^

עמם תעודת זהות וכן םקוי + •נילוס של תעודות?
̂"^ כיתה ז' - מועמדים לכיתה ט'. '!̂ '' ו
חחדשסח תתקיים בכל לשנות חגיוס חאיוודיות ביסים א'-ח'^ ¤¤¤¤ *£ § § כיתה ח' - מועמדים לכיתה י'.

V? ?% —#% ??? בשעות? 0ג07- 1230 וביום ר בשעות 0730 - 10.00.
V? 1 3^¥* § 3 חוברת ההסברה ופרטים נוספים ניתן לקבל על ידי פניה ללשכות

חטלפתים. פי על ¤ ? " חגיוס *^* ¤̂ ?
למכת נטש טבו<ה - 5*06-5134
לשנת נטש תיפח - •04-44249

עוליל ב1יה"0 ה1יאלי לשמו נטש מל�חשומו� •01-34015
�שבע - 057-492424 לשנת נטש באי

העברי בחיבה לשמו נטש *משלים - 02-491472
19 לישיבה ה11יבI 1111 הפממיווו הצבאיות מזמיטונ *ווו ת<מ*ך* ציומזו ח/

ש' ווזויטזס לטס פוווח גפממטמ, אשר *תק**0 גשמי
1א ה0גיסיות הצבאיות בתאריכים: 16-12 בינואר 90. "א11 עצי137X3 !1 ע1בי

גפנימיח האנאית גחיפח יווקייםו ימים פתוחים נושפים
I .90 17-113 פברואר  ,ן? | ונמאסים 30 ביגואר 90,

"-̂ ?)£*מ |§ 11$ חפציסיח ומנבאית בחיפה ליד "בית גייס" אחוזה,מ
(קוי אוטובוס 21, 24, זג, 91 מתחנה המרכזית בחיפה). �|, חיפה ̂^5̂צ ,]^̂§ 0

ג"&ד ו.פניםיה הצבאית ''אור **יון" במרכז שפירא, קווי אוטובוס.  ̂ 57ע|צ$א '̂'
310 סידושליס - קו 437. ̂**̂* ממל-אגיב - קו 301,  >̂ 

נחיפה קרת-מיםין. 1004 סיר חקלאי.
. קרונ לוילות. 16.000 ןוש 11041/16
�ןלד 057-551270 (19277) ן

לקלללם שרש ללל 1הרה. םסתר +
ם1ורם נקוםרנציל. 04-925421

(2005•) 

(£22£8|
4000

1"וו"7
. 76 4 •7. אהל• אולחל. 404 ! , פיו
אל!!' פיללולאס 06-640265 (20721)

- "*?� . הנה כח + שכלו 73. אוסוםמ . 220
(21179) 04-525056 ד0 04-370091.

" 
םונאי?

1600 קופה. 16 22000. אוסוםט' +
םוון + הוה נח. םרופא 04-257979

(21329) 

י8 -
. נעילה חשםרה ?י שנן. 1400 •4 9
�ל. 04-520941 (27410) 0הנ1

מציעים
ונייח -
�22 פלרויה 110' '27 נא- םקרר אשר. 
ד11ח ? אחרוח לשש"ם 721110 04

(26570) 

קול מעומח
808 - 
2500 שיח 04-674507 ת. רצו םערנת 
(247641 04-712912

י עתיקות
•ןלדה-עותק? רהוס אוול' שרצלן
*ש על וששלס עתיקים. לשרש' ום1צ
2100 ובטלפון 4 04-7020 הרל קוק
61 ק םוצקין (115454

ציחמ
8*18 
םנווה להעתקה שסש 214 :>0 כחד-
11 4 0עי0 04-779470 01- שה 000.
(27604) 04-711121 1900

דא•  מאטדומ"
ושות רול םשכיחח •04-70079

(17177) 

ק1פפוי ץא*יז4*0:) 0חות צ0רת נר-
פה ווקםקלזסיבית 04-677492-1

(27761) 

'קאלין� שיחה אםין דסקלס' והיו"ל
ות 74 שעות. 04-704414 פהפי י ה

(76761) 04-717665

131
1000

1̂1011114
. ם"לית. נהלנ קוק. 5 הדרים. הדשה
נהוד0וות 21415נ9-נ0 !22614)

מתרה 4 פפוארח * 1 פרפסוח םו-
שק11ח לפדל! 051-140664 254641)

. . פושקעת כסקופ פרכו' 4 1חלה
פיא. פערה שייר. 051-21715

(11116) 

̂נו 4*3-3 חדר
. קי1 + םע- . פפופחח. מאוח 1וררה נ
רת 4 ליא 502נ62-נ05 1221061

נואוח-וורדה נ חדרים 05-427044
ננוקד א1 נערנ מ2000 276101)

. סרנה שקטה 000 70 נ חלדם. ק�ו
ל1לל 051141111 191151)

! פפודרה * ננן-יהורה 1 120 שרו
חופשה 051-119104 •052-45492

124694) 

נקדח-וורדאר:V! ? סערח + פרד•
051-59641 לה * 0לפון ללא חץוךו 1

(21641) 

מאוה שקד 1 חדרם. םשק-פה רם
םסודרת !ששקעת 492*051-5

(26617 1 

•7 שר מאות וולדה 01-5710711
(71521) 

1 ק01ה ר. •> סערת שסורח ה-סנ.
ם"דת 067-971414 (11641)

.000 75 ח נ קיא עיע הרנ קוק 54
לר 07-616099 111771)

1 נרהונ ראשרצ י םערה ? סלפ1ן
255001 05 115ינ< 01 751761]

דחה
בשנו חודשי

1500 

להשכלה דלה דקה מהרה נ תר-
(261141 052->4477 11 I ליפ

4 קיו נסוקוחנ * סערח. חלה *
0לפ1| פ!|ל. 751657 01 (21951)

דוות מרוהטות
 מ8ו
בקדח וורראו בוהויה 1 הדשה

םחהסח ? םעליח 01-741106
םאההיצ 1211191

דהשכרה 1 חדרים קיא * סלפ1ן
רחונ השנער. 241721 04 201211)

^
2-2% חדדיס

2 . �אה! להשקער. ר0ד,�ר• החלסהו םצ
�ה01 וםזצר• �חור. אפשר* ר בפרתז
חשםל 03-9308376 בערב 1221471

^
2-2% חדרמ

לםררה דרח 2 חדדס ? הול ? טל-
פין. קיק. בבח-ורם 04-665172

(16666) 

דיחת
בשכר חודש•

1500 

בכר0ל 2 0חה0ת. 4 ריקה. 'חיען
כ30- 04-115177 (21717

!ילה לחיה סיירי 4 -1 0ל1ן עוק
4595) 04-755749 .04-640110

4. בעםק-השסש. סרוותת !פפוארת +
נעדנ(25060] 0לפ1ןותלה נ57ו4נ-02

םציאה. קופל 6. ופחות. באחוזה
01-72624101-771157 .01-611505

119619) 

. 5 2 רקה * פלפון נלע"ס. פ"ליח
לוע. ל1זק1פר. אחלה 04-241054

122961) 

רד רהיח נרםר. דרת 4. 400 חרר
124501) 04-117459

4 נשעל הלא נלרםל ?4 םלשן +
םחפן + שחחים לפורס 04-741667

121926) 

!31. פצו"וח -4 פערת + פלפון בר-
םות פפיל 06-761974. לא נשלת

(10174) 

דירות מרוהטות
בלחופ שדה 2 -4 פלפפת ע נחלה ?4
8ל13| 052-554011 (21274)

להשנלה בללה קוסו יפיפה לשלים.
500 חלל. 04-186146 ט"דו! 200591]

?£!]?
3-3% מדוע

1189 

בקרת-אתאו ו נ. ששקעת -4 עף. אוו-
19000 חלל !0444152 רדת.

(28524) 

ויחוו 16118§
בקרח-ח"ם נ חדרם. טחהטת + טל-

�ד 04-247750 פון + 0רפ10ח. ם
(21091) 

?3?
דמו

1088 
נטנריה פוסהאח פפואר ביותר
160.000 חלל 06-791879. 06-790177

(15071) 

בצפת. ד! פשפתת'. 4. פקופ מצרין ?
ת 06-972040. ו פ ע ו ת וי!ה -4 
(19761) 02-524561

^
3-3% חדד0

מצרח-עירח. לםרדה/השכרד. נ חד-
רם. 0חה0ת. יוקרתית 01-724250

(11954) 

דוות מרוהטות
נכרםיאר נדתיווך לרםיאר• ה0לתר
ד.1דול לשירת פתות ום בשצא'
1|1בת 04-911011 112141)

(223(1
להשנרה/פררר. סמר, 190 שר ?
חצר ?ניק פופט + טלפון לנל פ0-
דד, 245271 04 90671')

לםנירה 11 חדרים נשת? קופות.
1X10' להלצל 02-211255 262771)

נהורשוחו ו להשלרה! ו חוות וחלה
4 ק1םח םשרדים סווליה נ0רנו
ן להלוקר, ח ו ךרד. 450 םיר 

(21447) 04-744241

קסיל �אליק םעדלח דל קרון קדת-נ
רםרלה בםתיל םי1תל 01-117215

(15511) 

להשכרה! ו םבוה ולול + 2 חוס
להעשיר, ועירה ווקיה 'וופ• םבעון'
(20541) 04-111180

לספירה בתיפהוו פופרפרקט בעל
110י0ין. 90000 חלד. אפשרות לשו-
תף ת ד 5157 קרח?ניארק ועמל
(11517) 12

לחיפה לםנילהו םפעל נשר נעל םו-
. אפשלוח שות- ויסין. 100000 חלל
פוח ח ל 5157. קדח ראדק !עלול
(11 591) (]

חניוח "
נעיל התתתית! ו חנוח לקיק 40 פיל
?4 0רפ1| 755161 04 (20546)

" 
91ודד0

�ת נק• רהשנלה!! 7 תלדם טחות
רת-ניארק נהשקלים 4 719174 04

(117221 

�1 םשללים רהשללה נהםוילם ק
ללל טסרל. * סלפ1ן 621174 04

116691) 

לםרלה/השללל. ק1סת סשלל-ם נו
הו וים 04-669106 246410 04

1740901 

�'ס ל1? נהיפה. נעיר התתתיתו ו םשח
(2^41) 

04 
755666 111 לל מלסח 01

מבני תעשיה<;
רםכירה/השנרר, לצוםת וולקן. פחה
חעעלה 200-150 סיר ו חצר םוסך
רשעכל + םםעלה ? שסח

(21907) 04 719466 04-774010

להשנרר.! 0001 נ שר נםפרץ השסל
- 400 וחלוקל.) 770166 04 272171)

^ 
נגוומיס

. לםנילה נקרה עםלו חנם ששולי
שקסלנלה •עפ' סלשן• 04-611180

(70576) 

�ל נקדח-אחא קרח-נלשן 994 פ
�רה 01-478515 ?01-65750 לםנ

(?56401 

פיח1ח נח ולים החחיל!! קלרן/םש
קיע 1צל הולשוח נקלח פולש ננח

04-511084 � ורם פלטים •ניו-לן
(15697) 

הנה!
עשה לך

מנהג קבוע —
קח עמך

חייל לדרך

ו.]1.ו .ו̂, 1 [[1.. [11 ו גשו ני1"
£ 1̂111111111148111 0 המוסד לביטוח לאומי 1̂

שייות ת**עוץ לקשיש ולפגסיתר ה&הלקת לשבחיה •וגיאלימ
ומחלקת ההווצה "ג''ש שילוט ונ'ק ש8יוני

ונית ה*פי ללימוד* הטשן

̂י לקעז̂י 5מתגדבע"יי̂/ * ל/ןר0

שירות הייעוץ לקשיש ולפנסיונר ומחלקת ההדרכה של המוסד
לביסוח לאומי, בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית
וביה''ס ללימודי המשך באוניברסיטת בן-גוריון, שמחים

(מדעי הזקנה) וזכויות להודיע על פתיחת קורס לגרונטולוגיה
הקשיש והגמלאי בקהילה.

הקווס גועד לתנשיי מתנדגים חדשים לעבודה גשירות
הייעוץ לקשיש ולפנסיונר של המוסד לניסוח לאומי,

לרבות ביקורים בבתי קשישים.
גתננימ הלימודים:

(4 שעות) - לימודים עיתיים במחלקה יום אחד בשבוע
לעבודה סוציאלית ע"ש שולוט וגיק שפיצר במסגרת

לימודי המשך באוניברסיטת בן-גוריוןן
ויום אחד בשבוע- עבודה מעשית בהתנדבות בתחנות שירות

הייעוץ לקשיש ולפנסיונר של המוסד לביטוח לאומי.
הקורס מיועד לגמלאיות ולגמלאים גני 70-55.

הלימודים יתחילו ב-16 בינואר 1990 ויסתיימו ב-3 באפריל 1990
האוניברסיטה תגבה דמי השתתפות בסך של 20 ש"ח בלבד

ביום פתיחת הקורס. למשתתפים יוחזרו הוצאות הנסיעה.
המעוגייניס להשתתף בקורס יפנו בהקזם אל תחנות

הייעוץ לקשיש ולפנסיונר של הביטוח הלאומי:

057- 6 טל' 671346/7 באר-שבע רח'וולפסון
קריית-גת כיכר 87 במוסד 881530 -051
לביטוח לאומי 881271 -051
אשדוד רח' רמב"ם 6 08-531295/7
אשקלון רח' הנשיאים 101 051-35811/6
02 � בית-שםש רח' הנשיא 71 912071 

הודעה על תוצאות מכרזים
גמילווה קצו מועד

ביום 2.89 ו.26 הוצעו לציבור סדרות מילויה קצר מועד
באמצעות מכרזים.

להלן פירוט הסדרות שהונפקו ותוצאות המנחים.
תשואת מחיו שעוד הכמות שנמכרה
סדרה המכרז המכירה ההמאה נ"96 במיליוני ש"זז

 במכרז ן נלימ(') במכרז ן נלימ

0640 הנמקה חרשה 8.60ו 91.85 72.89 | - 25 | 0.5

הזמנות בתשואות נמוכות מתשואת המנח סופקו במלואן.
הזמנות בתשואת המכח סופקו בחלקן לפי שיעור ההקצאה הרשום לעיל.

חמנות בתשואות גבוהות מתשואות המנח לא סופקו.
(י) הזמנות בלי הגבלת פחיר/תשואר,

(נוסח חדש) סקויה החכהה
שם החבלה:

א.ל. ל0ח7י יפיתות נע"מ
ח.פ. 51-107344-2

הזמנה
לאסיפת נווטים

(בהתאם לסעיפים
�נ2נ לפקודה) 122 ו

ןוש' החברה הויל םוזםוים מר. להשחחף
*י0 ביים . אשר חתר! כאסיפת וישים
. נםשרד ערד שסר 1190 נשעה 16.00
�א !ואת אר צוו נשר שאור הסרך 19 ח
עקנ פירוק סרצון שר היזנרה אשר לא
חוור, לעדו הצהרוו נושר פרשן עפ' ס

1מ!ר,1דר. ננ1

ער'ד שמואל צנג
כ09 חבות א.ל. למחקר

�ס וגיתוחנק

.י בעל הוצאה ספרים

 מעוניין לפוסס
י7\^

^ היומי •טאיי, ך '̂ 111*
\(\]^ 3*עוך שבוע.
מבצעו  "' נםחיוי

^
?**̂

<^ התקשו לטלפונימ
0 נ ל� 4 1 1 7 1 5 / 1  54)2249 

ן
?

̂^??וו ^̂ ^

שראלית לצלילה תשנ"ה-I I 1965 ההתאחדות הי התנ1מונ1ה ת1ק
0ל? 467432 מרחב תנלמ מק1מי פתח-תקוה נמל תליאביב, ח.6110.1, חליאביג 61060,

�0111 .תיויזו-ח  ^^ד<•- •
11, 

הודעה בדבד הפקות תכנית מפורטת .-"-".-
ה הודעה על אסיפה כללית מיוחדת !ססלח לוה חור"ר. להחאס לסעיף 9. לחול, ר.חנ!!ן והלו

/,,,,_-, ,_ 
">,! I ר, 1945 נ' נםשרר• רו1עדה הםחוויח להכוון ונויר. 0חוו םרלו� וזשנ

ונםשרר• הוועדה החקוחיח לחסון 1נלה פחח 1זק1ה סוסקדח חמ-ת (לא ט( הם! |1 —
_ חסורסח הוקראח חמיח םספר פח;274ו ._^ ___, ___"__.
השמחים הנרודם כחנרח !םקוסס •ש1ב פח1לחק!ה השלער. ין ולס 01ד חבר ההתאחדות

�משליס 1וש 4401 חלל.1ח 1 נ 4 5 4 6 9 10 14 הצוחוים הבאר דרך 
!440 חלקוח 4 •21-1 "ש 4404 חלל,!ח 14 47 44 59 4140 נמסרת בזה הודעה כי מום רביעי ה�10.1.90, בשעה 17.00, 5! <!ש
�אביב, תתקיים אסיפה "•קר• הורא!ח החנלח א ש"' ?עוד םאי"ר חקלא• לשמח לבו-ן צניי' במלוו טל, ברחוב הירקון 287, תל

ךן—"-ך..- "-_!",, "".",""!,",, "—,,-. ",1̂ זור חקלאי ,- . שמח ספורם ודרניס נ ש-11? ?עור םא (שלא מן המניין) של חברי ההתאחדותשמח צינור? פח1ח "'.",- כללית מיוחדת
לא-ו!ר 0!!רים א ןא."ו 0"ו.ם נ , ש.". .(11ד םא.11ר חקוא.,.

םסחר• רולע• ר שיח• ישר 0א-וור חקלא? ראיו1ר םוטחן ספורט ל' על סדר היום:
,.-V,-. ,ייי. -"-..י יווח1ח . ..י! ̂. . . קביעח הוראוח כדבר איח1ד וחל!הה סחרש ? 
(נןן;םשודם הא0וו.ם קבלת התלטה על שינוי תקנון העמותה כדלקמן. !בש"!" �ם "ן בתלות לים כל הם""" ן רשאי ל"

פתשיס לקהל לו ס"ורץ נקרק" נלו"ן או בכל פלס חל1וו אחר המאה 1. שינוי סעיף 13 (א) לתקנון בעניין סועד קיום בחירות
 סעיף 00! לתיק להנהלת ההתאחדו̂ו

 התנויח ונן נר ר.1כאי ללך נ1ל פ•
אח עצם! ופו" "ו ?ד?

-.."^ 1^?,, — , . ? , , רשא? להוש התערות תוך ח1דש"ס םיוס פרסוםר. שר הוד"ה וו ! . . 
!נוה םתוו םרנו נרחונ החברים יידרשו לוזצינ קבלה על תשלום אגרת צולל לשנת ברשום1ת כםשור? הוועדה הםתוות רתםון

הרצל 4• רםלה - 72404 מל 225577�•() 1090
הםתווד •םציא העתק החתדות! רסשרר• ה""לה הםק1םית פתח תקור, .

החתום, �01 על פת1דתק1ר. פתדדתקוה סל 214ו7נ9 ריית ע

הת"רוח וחנות לא תתקלל ולא תידון אלא אס ם ה1ושה לנתב נפרוט דובי אביתר

...!???.?.י. .!"*י"י- -; "?- ". , .?? יי01'*'" ונוי"' ח*היי יםאנ1ח אח יישבד,ח שעליי1 הי'' םסחסכח 1 ? . 
ינ "1מ11 " ","וך, ה""וך" מנב 'ל ההתאחדות הישראלית לצלילה

?3^̂ 55^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^£5ו ^5£51 I לחסון 1לנ1יה - מתת הסולו 

סופן מוסמך של מינהל מקרקעי ישראל

עמידר מציעה להשכרה את הנכס בעכו שפרטיו. בעת הפרסום, ניתנים להלן:
——-— רסי מתח 0^ט מהוון , , םס' _^_ שטי' ,

. , . . .  , ן , .  ססרזזהשכידדת י
*"̂ ̂^ כחרמז גרס ודקה " �ח_? דעברז במכדר סיגיסדייס כש"ח בש

89 222 'מ עכו, חזי משה זורי 5 18007 42 26 םגורים, דירה בת הדד, 16,000 800
מסבה, שחתים ומעכר

פרטים נוספים, דוגמאוח - חוזים, טופסי הצעוח, ניחן לקבל במשרד עמידר בעכו, רח' בן עמי 13,
.04� - 581ו91 טלפון

קבלח קהל בימים אי, בי, ני, הי, בשעוח 8.30 עד 12.30, ובימים אי, גי, גם בשעוח 16.00 עד 18.00.
ביקור במקום יש לחאם עם מינהלן ר"פ בסניף.

על המציע לצרף להצעחו המחאה בנקאיח לפקודח עמידר, בסכום הפקדון, כבטחון למימוש
(אם יזכה במכרז). השכירות

את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדנו בחיפה, רח' מאיר 2, במזכירות.
המועד האחרון להגשת ההצעות 11.1.90, שעה 12.00, וכל הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים ביום

ובשעה האמורים, לא תתקבל ולא תשחחף במכרז.
אין אנו מחחייבים לקבל הצעה כלשהי.

 ̂

ן הםפדעוהפך ן
הרבה אנשים
ל"סנרקומנים6

̂ז111  '̂ ז I ** **'??!י

9̂**883¤1
I ספר נונסנס למבוגרים

מפרי עטו של
לואיס קרול
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מאת חיים נגיד
נסיבות מותו התאימו ככפפה לאווירה
המסתורית שהעטה על הייו. סמואל בקט
מת ביום שישי בשבוע שעבר, אך דבר מר
תו נודע לעולם רק אתמול, יום שלישי,
�מעט ידעו על סמור לזמן קבורתו. מתי
הלוויה. כדברי אירן לינדון, העורכת הב- .
� כירה בהוצאה שפרסמה את כתביו: "החש
איות שסבבה את מהלתו, קבורתו ומותו

של בקט היא בדיוק הדבר שהיה רודה'.
בהייו הגדירו אותו כספינכס, ותיארו
את אישיותו ואת יצירתו ככתב הידה. התן
פרם נובל לשנת 1969 היה בשעת קבלת
� �המפורס הפרס אחד הסופרים האלמונים
מים ביותר של המאה. ואף כי 'מחכים
לגומי, המחזה שפרסם אותו לראשונה
בתחילת שנות החמישים היה לאחד המוצ-
גים ביותר בעולם, ואף שנכתבו על בקט
ספרים יותר מאשר על כל בני תקופתו,
ודאי רבים יותר משחיבר הוא עצמו, עדיין
נותרה אישיותו סתומה למדי. תמיד סירב
להתראיין, למחברת הראשונה של הביוגר-
פיה שלו סירב לעזור, אם כי גם לא הפ-
ריע, את יצירותיו לא אבה לפרש, וגם על
הבמאי המפורסם ביותר של יצירותיו
באמריקה, אלן שניידר, מי שפרסם את

�הברית, הוא לא הקל את החיים. כששאל 'מחכים לגורו' בארצות
אותו פעם שניידר, מי הוא, בעצם, אותו גורו שמחכים לו גיבורי
המחזה, נענה באדיבות אך בנחישות: •אילו הייתי יודע, הייתי

כותב במחזה".
אפילו תאריר לידתו מעורר רהשים מיסטיים. הוא נולד ביום
�13, שחל ביום שישי, הוא תאריר 1 באפריל 1906. ה 3� שישי, ה
סוגסטיבי מאוד למאמינים באמונות תפלות. אמונה תפלה זו היא
הראשונה בשרשרת ארוכה של אמונות תפלות כאלו, שיצרו את
המיתוס שסבב את האיש ויצירתו. לא במקרה, אותו אלן שניירר
נהרג לפני 11 שנה בלונדון כששלח מכתב לבקט. הרופא שהביא

אותו לבית החולים נקרא בקט.
גם סמואל בקט עצמו הי תמיד בקירבה גדולה אל המוות.
באורח פלא נמלט מציפורני הגסטפו בפאריס, כאשר שירת בשר

�כך ניצל מעוד שורה של תאונות. רבים רות הירזיסטנס". אחר
סביבו נפטרו, בעיקר כאלה המזוהים עם יצירתו. אחרי מלחמת
העולם השניה סבל מגידול בלחיו ושוכנע שזהו גידול סרטני. היו
לו אז שתי יצירות פרוזה כושלות, כמה מסות וכמה שירים שפרסם
לפני המלחמה. בשנת 1947 הוא מצא מקלט בכפר, כדי לכתוב שם
את מה שחשב שיהיה יצירתו הסופית והאחרונה, שונה לחלוטין
מיצירתיו הקודמות. במשך שנתיים ימים כתב את 'מחכים לגורו'
ושלושה רומנים המרכיבים את הטרילוגיה של מולוי: 'מולוי",
ימות מלון• ויזה שאי אפשר להזכיר את שמוי. הטרילוגיה החלה

.1951� להופיע בצרפתית ב
באשר לימחכיס לגורו' היח עליו לחכות עור חמש שנים ער
שהמחזה הועלה לראשונה. הבמאי הראשון של המחזה, רוז'ה בלאן,
חלם תהילה על צוות בינלאומי: צ'רלי צ'פלין בתפקיד ולדימיר,
בסטר קיטון בתפקיד אסטראגון, צ'רלס לוהטון כפוצו. כמובן שזה
�1952 הוצג 'מחכים לגורו' לראשונה בתיאטרון הפ- לא הצליח. ב
ריסאי הקטן 'באבילון'. שלוש שנים לאהר מכן הועלה בלונדון,
בתרגומו של בקט עצמו. במיאמי, ארהיב, פרסמו את המחזה
�כר הבין מה כימסמר הצחוק של שתי היבשות', אך הקהל לא כל
מצחיק כאן. לישראל הגיע חמש שנים לאחר העלאתו בפאריס.
מיכאל אלמז, המייסד של התיאטרון האוונגארדי 'זירה', תרגם את
!וכך נתן לו משמעות חדה יותר, אולי השם לימחכים למראל'
מכפי שנתכוון אליה בקט), והעלה אותו כאן בהשתתפות יהודה
פוקס ועדנה שביט. בישראל הועלה המחזה בשמונה גירםאות שו-
נות, פעם אחת גם בערבית, פעם אחרת, בבימויו של אילן רונן,
הוצגו שני הליצים של בקט כפועלים ערבים. הוא הוצג לפני
קהלים שונים, וכולם הזדהו עימו. כארהיב העלו אותו בפני אסי-
�סינג, ואלה היו משוכנעים שהוא נכתב רים בכלא השמור סינג
עליהם. כך גם בארץ. גדי קינר, שהופיע כאחת הגרסאות של
'מחכים לגורו• מספר שהעלו את המחזה בפני חיילים, וגם אלה
גילו הזדהות מרובה עם דמויותיו. ברסולד ברכס אהב את המחזה,

ורצה להדגיש את משמעותו ההכרתית, אך בקט התנגד. הוא מהק
בכוונה כל תווי היכר מקומיים או זמניים מן הרקע והדמויות.

סמואל בקט נולד בפוקסקרור, עיירה סמוכה לדאבלין. אביו
היה פרוטסטנטי, והוא נשלח להתהנך בפורטורה רואיל סקול
שבמחוז פרמאנאף. פורסורה נחשבה לבית ספר קשוח, אך כיוון
�כך למר שהיה טיפוס אתלטי, הצטיין בקריקט ובכדורגל. אחר
�1928, במסגרת בטריניטי קולג' בדאבלין צרפתית ואיטלקית, וב
חילופי מורים, נשלח לפאריס להורות אנגלית. במשך שנתיים היה
מורה באקול נורמל סופרייר. עמיתו לחדר המורים היה באותה
�1930 זכה בפרס של עשר לייש על תקופה ז'אן פול סארטר. ב

פואמה פילוסופית שלו, שנושאיה היו הזמן, ריקרס וביצים.

, הועמדה לרשות הכנסה צנועה. ארבע 1933� לאחר מות אביו, ב
�כך השתקע בפאריס, אך כבר לפני כן היה הלק מן שנים אחר
הגולה הספרותית האנגלראמריקנית של עיר האורות. היו שאמרו
וייס. אר בקט הכחיש. כי שימש באותה תקופה כמזכירו של ג'

האמת היא שהיה יותר שמשו ומשרתו מאשר מזכירו.
� �כ �כר באיזור הבלתי בתקופת המלחמה התגורר בפאריס, ואחר
בוש. שנים אחדות היה פועל בהווה חקלאית ליד אביניון. זמן קצר
לפני המלחמה התנפל עליו קלושאר ודרש ממנו כסף. כיוון שבקט
סירב, דקר אותו בגבו. הסכין פגעה בריאה. ג'וייס הזעיק בטלפון
רופאים מלונדון. כאשר החלים ויצא מבית החולים, הלך בקט
�הסוהר. הוא שאל אותו מדוע עשה לו זאת, לראות את תוקפו בבית

וזה השיב לו: *אינני ידוע'.
�כר את האבסורד והוסר המשמעות של הקיום, היו שייחסו אחר
שעליהם כתב בכתביו המאוחרים יותר, לאותה תאונה שכמעט

הביאה עליו את קיצו.
כדרר אופיינית, אין ביצירותיו שום התייחסות לא למלחמה
ולא למחתרת. שום מהזה שלו אינו מתרחש בפאריס. הכול קורה
בנוף בלתי מוגדר, לאנשים שאין להם תווי היכר חיצוניים אופיי-
ניים, אף לא של גיל. ועם זאת, גיבוריו היחפנים, הנכים והגוססיס,

מעוררים צחוק הסר מעצורים.
אף כי יצירתו הפופולארית ביותר היתה 'מחכים לגורו*, סבור
היה יונסקו שיסוף משהק' עולה על *גורו'. בעניין זה נהלקות
הדעות. יש הסבורים, שכל שאר מחזותיו, תסכיתיו ויצירות הפרוזה
שלו אינם אלא חזרות על יגורו', ויש החושבים שםחזות אחרים

צלולים ופיוטיים יותר.
אין ספק: כשם שהיה האיש חידה, כן היה דמות מופת. מעולם
לא רדף תהילה, פרסום וכסף, וגם כשבהרו בו כראוי לפרס נובל
לא יצא מגדרו. מעולם לא הסכים להתפשר. משורר היאוש, שהצ-
חיק מיליונים, עשה זאת כמעט בלא כוונה. לא היה איכפת לו
�ידי חוג קטן של מביני רבר. מעולם לא להישאר אלמוני, נקרא על
� השתלב בזרם כלשהו, ורק במקרה נקלע למה שנקרא בשנות החמ
שים 'מחזאי האבסורדי. העובדה שהיה כמעט היהיר שהצליח לש-
רוד מאותו גל, מוכיחה שתמיר היה יוצר לברר ישכון. מסיבה זו

הוא אולי הנערץ בכל מהזאי המאה הזאת.

מותו המסתורי של
המחזאי סמואל בקט, חתן

פרס נובל לשנת 1969,
כאילו תוכנן בקפידה על

ידו. במשך שנות דור
הצליח מחבר אחד המחזות

המדוברים ביותר של
המאה, "מחכים לגודר,

לשמור על אלמוניות
כמעט מוחלטת. ביום

שישי האחרון נפטר, בן
83. רק אתמול, סמור

למועד הלווייתו, הדבר
נודע. כל�כד אופייני

�19$2 הוצג "מחכים לגורו" לראשונה ב
בתיאטרון הפריסאי הקטן "באבילוך.

שלוש שנים לאחר מכן הועלה בלונדון,
בתרגומו של בקט עצמו. במיאמי, ארה"ב,

פרסמו את המחזה כ"מסמר הצחוק של שתי
היבשות'/ אר הקהל לא כל�כר הבין מה
מצחיק כאן. לישראל הגיע המש שנים

לאחר העלאתו בפאריס

םמואל בקט.
סוף משחק

"המחזאי המתקרב ביותר לדרגת
משורר, לאחר שייקספיר

אילן רונן, במאי 'מחכים לגורו": *את יצירתו של בקט
אני מכיר מאז שאני בתיאטרון. אבל 'מחכים לגודו' היווה
בשבילי תמיד יצירה שסימלה איזו שלמות. זו קלאסיקה
� מחזה מתוחכם: פשוט שהצליחה להעביר מצב קיומי דק

מצר שני, עם המון חוש הומור וחכמת חיים*.
גדי קינר, שיחק את לאקי בימחכים לגורו' בבימויה של
עדנה שביט: "הוא המחזאי שהצליח לגלות את הטרגדיה
�גיבור בעולם המודרני, תור שימוש באמצעים של האנטי
הכי בלתי מקובלים, כמו תחבולות קרקסיות וליצניות, אר

תם הביא לשיא השכלול'.
�ארי הופיע כוולאדימיר בימחכים לגורו' בח- שמעון לב
מש גרסות, וגם בסרט עם אלי כהן שהוצג בטלוויזיה בשנת
�1966 באוניברסיטת תיא כשה- 1973: 'לראשונה הופענו ב
�1969 הופעתי בהבימה יינו סטודנטים, אלי כהן ואני. ב
באותו תפקיד. אז ביים את ההצגה יוסי יזרעאלי. את שאר
הגרסאות ביימה עדנה שביט, אלה היו הפקות פרטיות
�1980, לפי הזמנה של שלנו. הגידסה האחרונה הועלתה ב

תיאטרון ירושלים.
גדולתו של בקט היתה בימחכים לגורו'. כל הדברים
האחרים היו פראפחות. ברור שיש אנשים שלא יסכימו
אתי. סארסד אמר, שהוא המחזאי הגדול ביותר של התקופה
שלאחר מלחמת העולם השניה, בגלל גורו. גדולתו של
המחזה בגד שהוא מחזה מופשט, והקהל יכול לתת לו כל
פרשנות שיזיינו!. לכן אני סבור שכל אהד והגורו שלו. לי
עצמי יש תכניות לחזור ולהופיע כ"גודו' כל היי, ככל
שאוכל. כי גם אין גילים לאנשים, וגם לא צריו� שום תפאר

רה, וגם המשתתפים מעסים. כל היתרונות שבעולם*.
יומי פולק, ביים והשתתף ב'סוף םשהק': *אני אוהב את
מחזותיו בעיקר כשהקן. 'סוף משווק' הוא בעצם המחזה הי-
חיד שלו שהייתי רוצה לביים. כלומר, לחחד ולביים. בעצם,
�צדק, רציתי להעלות אותו כבר בהצגה שהעליתי בנווה
כאופרה מזומרת, אבל השחקנים לא התאימו לביצוע כזה.
אני סבור שהטקססים שלו פיוטיים, והוא המחזאי המתקרב
ביותר לדרגת המשורר לאחר שקניפיד. גדולתו בס� שאץ
אצלו שום מלה מיותרת. אף פעם גם לא חסחדםלה. הטסט
נשמע כמו מוסיקה, וגם הוראות הבימוי שלו מצטרפות
למוסיקה זו. ההוויה כפי שהוא מוסר אותה היא מאוד מייא-
� שת• יש אצלו איזו דינמיקה מוזרה של התמעטות, גם המה
זות שהתקצרו כמו החיים, אם כי הוא עצמו זכה להיים

ארוכים*.
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מנחם תלמי

את מישו הרומני, שיפו כולה
מתמוגגת םהקבאבים שלו ומודי-
עה שאיש אינו מצליח להתחרות בו בטיב ובמחיר, כבר
הזכרנו. אולי שכחנו להוסיף כי בבואר לשם, אתה יכול
לצרף לארוחת הקבאב בקבוק יין קטן ובקבוק סודה ולהכץ
� *שפריץ" - סגולה למהירות הלעיסה והבליעה. שכן לעצמן
כל יפואי יודע שאצל מישו באים לאכול נטו ולא לשבת
ולבלות ולעשות פלאברות. לקראת הצהריים נעשה שם
צפוף ונותנים לר להבין כי ללעוס כהלכה ולבלוע בניהותא
- את זה אתה יכול לעשות אצל אשתר בבית. כאן הסיסמה

היא: שחק אותה בקיצור ומהר.
אז אם המצב אצל מישו לחוץ, אתה ממשיר דרומה,
לכיוון השעון ואבועלפיה. אתה מזהה את אקוד אבועלפיה
�פי פקקי התנועה. שהרי כולם עוצרים שם "רק לרגע" על
�סוב. לא עוד לקנות פיתות ופיצות, ובצקים אפויים עם כל
דים השוטרים, לא עוזרים הרפורטים. התנור הלוהט של
אבועלפיה מכשף את כולם. חונים לידו, הונים מולו -

והרחוב הפקוק מתמלא צפירות.
אז באזור

קיטון קטן
מעץ שהוא מטבחה של מסעדה. גם שם הקבאבים זולים
וטעימים למדי. נכון, אין מה להשוות ל"מישו", אבל יותר
טוב מכלום. למסעדת הרהוב הזו אץ שלט ואפילו שם אין
לה. ואם אתה שומע יפואי אחד אומר ליפואי השני *ניפגש
בעוד איזה שעה אצל הקבאב* - למקום הזה הם מתכוונים.
�האוכל* של הקבאביה הוו הוא הסימטה עצמה, אותה *חדר
�ארבעה שולהנות קטנים. לא הציבו שם חוסמים שלושה
� שלט "אץ כניסה', אבל כולם יודעים שאין בה מעבר לכ
�רכב. זה לא רחוב. זה מקום לאכול קבאב. ואם תשאל לי
� � זה קורה, איפה המשטרה, איפה העיריה, איפה הרפור אץ
סים, אולי מישהו יספר לר שלפני שלושים שנה, משהו מה,
�לוקוס. שמו האמיתי היה היה ביפו טיפוס שקראו לו אבו
בנימין חג'ג'י. המקצוע שלו היה למכור כל מיני דברים
שאינם שלו. כשנגמרו לו כל הדברים שאינם שלו, ניסה
למכור את המגדלור של נמל יפו. ממש ברגע האחרון נכש-
לה העיסקה, והמגדלור הזה הוא עד היום רכוש המרינה.
בסדר, עם המגדלור לא הלר לו. אבל את הסימטה הקטנה
� �מפתח, לאחר שלמה חננוף, שהיו קור הזו הוא מכר, בדמי

אים לו סולימאן הסכין.

סולימאן הסכין, אללה ירחמו, היה הראשון ביפו שנהרג
ממכוניות ממלוכדת. עד היום נותנים לו על זה כבור. שבוע
�יקו, שבדיוק לפני שנהרג מכר את הזכות על הסימסה לצ
�הסוהר אהרי שנתיים אישפוז. זה היה באותו יום יצא מבית
בצהריים. עוד באותו ערב מכר צ'יקו את הסימטה לבעל
הקיוסק, וזה מיהר להציב בסיפסה כמה שולחנות ועבר מע-
�הממולא. כל המכירות נף המשקאות לענף הקבאב והסחול
וההעברות האלו נעשו, כמובן, ללא סיועו של עורר�דין
ובלי כל ניירת. בשביל מה צריכים את וה. ביפו מלה זה

מלה וכל אחד יודע היש שהסימטה שייכת לקבאב.
מפעם לפעם נקלע לשם איזה נהג מסכן שלא יורע מהח-
יים שלו, ואז, מכל החנויות והכוכים מתחילים לצעוק עליו:
וואלאק יא מופרע, גם אצלר בכית אתה נכנס עם האוטו?
ואז המסכן אומר: אבל אץ פה שלט אידכניםה. אז אומרים

לו: אץ לר עיניים לראות שפה זה מסעדה ולא רחוב?
את כל הסיפור הזה סיפרנו לכם רק כרי שתדעו שאם
אצל מישו אץ שולחן פנוי ואתם להוצים על קבאב, אולי
בסימסה הזאת תמצאו כיסא פנוי. רק אל תנסו להכנס לשם
ברכב שלכם. זה רחוב פרסי בהחלט שקנה אותו םולימן
הםכץ סאברלוקום, שמכר אותו לצ'יקו שמכר אותו לבעל

הקיוסק וזה הרבה יותר חזק מקושאן בטאבו.

מפעם לפעם נקלע לשם איזה נהג מסכן שלא
יודע מהחיים שלו, ואז, מכל החנויות והכוכים
מתחילים לצעוק עליו: וואלאק יא מופרע, גם
אצלך בבית אתה נכנס עם האוטו? ואז המסכן

אומר: אבל אין פה שלט איךכניסה. אז
אומרים לו: אין לך עיניים לראות שפה זה

מסעדה ולא רחוב."?

של הםימטה
�לוקוס אבו
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"תמסרו לאבא שהכל בסרר"
דש"ים רבים הגיעו אמש מרומניה לבני משפחה מודאגים בישראל; אפילו בנו של שגריר רומניה

בישראל יצר קשר ררר הקו הפתוח של קול ישראל

מאת הדס מנור
'דש לאבא ותמסרו לו שהכל בסדרי,
היתה אחת מדרישות השלום שהגיעו
אתמול מרומניה לקול ישראל. הפונה,
איבון ביטוליאני, מהנדס, הוא בנו של
שגריר רומניה בישראל. בשידור אתמול,
שנועד ליצור קשר בין ישראלים מודא-
� גים לבני משפחתם ברומניה, הגיעו דרי

שות שלום נוספות.•
לראובן נצר ולמשפחת פרוכטר מאי-

ליה חוליה.
לסילביה וינגרטן ממורדן נדלקוביצי.

לדוד אמוקיה מנלי קיוקאן.
להארי וייס מטירון נפוליון.

לרינה מפרדי זינגר.
�אביב, יצחק חבר מועצת עיריית תל
ארצי, שנחלץ בשיתוף עם התאחדות עו-
לי רומניה בישראל לפעולות איסוף תרר
מות ובגדים למשלוח לרומניה, אמו'
בשידור שהתרומות דרושות בעיקר לק-
ניית ציוד רפואי. הכסף שייאסף יועמד
לרשות משרד הבריאות הפועל במסגרת
� ועדה בראשות סגן שר החוץ בנימץ נת

ניהו ומנכיל המשרד ראובן מרחב.
שגרירות ישראל בבוקרשט מבררת
מאות פניות של ישראלים שטרם הצליחו
ליצור קשר עם קרובי משפחתם ברומ-
ניה, כר נמסר אתמול למעריב בשיחה
טלפונית. בינתיים נמסרה רשימת הסטו-
� דנטים הישראלים שלמדו ברומניה, והגי
עו עד כה לשגרירות או יצרו עימה קשר
והודיעו שהכל כשורה. שגריר ישראל
ברומניה, צבי מזהל, מסר אתמול אחר
הצהרייס בשידור ברדיו, כי שלום לכל
הישראלים השוהים ברומניה, בהם עובדי

השגרירות, ציפ ואל-על.

אילנה בורגר, ממרכז הסיוע של מש-
רד החוץ בירושלים, מסרה אתמול, כי
רוב הסטודנטים הישראלים, שהלקם הגי-
עו בעצמם לשגרירות, ממתינים לטיסה
הראשונה כדי לשוב ארצה. דוב הסטודנ-
טים למדו במקלוש, יאש ובוקרשט. יתכן
וחלק מהשמות המופיעים ברשימות
שלהלן משובשים. ישראלים המזהים את
בני משפחותיהם, מתבקשים לפנות אל
אילנה בורגר, או לשלמה הבר, ראש המ-
חלקה הקונסולרית במשרד ההוץ לברור:

רשימת הסטודנטים (יתכן שחלקם לא
סטודנטים):

� דליה פיסו, בועז גורדון, גרמה מונ
מיאנו, בלה שילר, דני קליין, מוחמר
מםלחה, אמין בררני, עארף, עאמן ועומן
מכפר דבורייה, נאצר סלח, מסיאה אריש,
(או סחטיאן), יבין קסרנן, בדר סולימן
רוזיקה (או רודינקה) בנדישבצקי, אהרון
הייסמן, אחמד חסיב, לביא מגיד, הבאדר
סולימן, סמיר אלאחמד, עבדאללה אבר
�יונס, מחמוד דהאן, רק, מוסטפה אבו
סעיד ריעאן, היינריר גיטיס, אבו ג'וניס

(או זוז) חמו. מוסטפה, רון
מוקד הסיוע של משרד החוץ קיבל
אתמול בטלקס מהשגרירות רשימה נוס-
פת של יהודים וישראלים המוסרים דרי*

שות שלום לקרוביהם כארץ:
למיכאל סלבין ממיכאל פאול ומריוס,

בוקרשט.
לדנה מבן וירג'יניה, בוקרשט.

- למוטי בן משה מררנב, בוקרשט.
למרטה הרמן מאלזה קנינג, בוקרשט.

לד"ר אגר מפימיון אורל.
לאסטרה לרנו מאמיל בודנרש.

335312) מפרוולסקו לסמי בחיפה (
רדו בטימישוארה.

למרסל שילר מבלה.
לקלריסה מורנו ממיריאנה טרוימאק,

בוקרשט.
לעמי מאולריר אלכסנדר, בוקרשט.

לבינדר מרוזן ובינדר.
לקרול הרשקוביץ ממרגרטה ניסטור,

בוקרשט.
למילשסיץ בכפר סבא ממילשטיץ

דניאל, בוקרשט.
לבבה פלדמן מאורל פלדמן, בוקרשט.

למסי מטרייר וולפי, בוקרשט.
ליזהר מסמי פרארו, בוקרשט.

לארנה ממאירסון, סמסון ומדליין.
לרלה איליה מאיליה אינקו, בוקרשט.

למיכאל בדציון מסבריו בוגדן.
להרשקוביץ מולדמן מוני.

לאדריאנה מכהן איזו.
לקאופמן מקונסטנטין סטנקו.

לקאופמן מסטויקה ג'ורג'.
לניסנבלט ממיאלקי, בוקרשט.

לגבריאלה ומיכאלה מקרין סוריקה.
לג'וליה ביסמכר מיוגניה וניקולטה

ביסמכר.
לפיטר מסימון סומסן, בוקרשט.

לאיזו ודורית כהן מפאול פרסקיב, כר
קרשט.

למארה מגיורג' דריכלינגר, בוקרשט.
למגרה מיאוב סטואיקה, בוקרשט.

לאירנה אלנה מלרגנו מארה, בוקר*
שט.

לאוריקה מסרינקה מריה, בוקרשט.
לאסלו מאסלן, בוקרשט.
לאברמוביץ מאברמוביץ.

לסימון מפלדמן, בוקרשט.
למורים מליאון רפפורט.

לשסיר דאיד ממרינר, בוקרשט.
לאיסקה סגל מסילביו אויסוביץ'.
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"שרשים" משרד החימר והתרבות
מרכז לימודים יהודיים נמהל החובות - האגף לתרבות ואממת

הגניזה
עולם יהודי שנגנז ונחשף

הגניזה הקהירית : המקור שחשף היסטוריה יהודית של
יותר מאלף שנים.

על: הגילוי ומשמעותו * תבוסתה של ארץ�ישראל
מול בבל * ריה''ל - האיש בשר ודם • הרמב''ם - על
ההנהגה ועל הטרגדיה * הקראים * ספרות בית שני
שנחשפה • על הפיוט ועל התפילה שאבדו על

התרגומים העתיקים

המרצים: פרופ' חגי בן שמאי, ד"ר מנחם נן שושן,
הארכאולוג מגן ברושי, פרופ' אברהם גרוסמן,
פרופ' מ.ע. פרידמן, פרופ' מיכאל קליין, ד"ר

שרה שטרזמזה, ד''ר אביגדור שנאן.

התאריך: שישי - שבת, 30.12.89*29. (מיום שישי
בבוקר עד מוצאי שבת)

המקום: מלון "הילטוף(• • • • •)ירושלים.
פרטים והרשמה: אגודת "שרשים'', ת.ד. 7588 ירושלים

02*663194/ 91074, טלי: 632999*02, 5

ניתן להשתתף בסמינר באופן אקסטרני. לצעירים עד
גיל 35 הנחה של 50% על השתתפות בהרצאות.

החגמנית פינצ'י מור והדזגמן מוטי רייף קפצו ממסלול התצוגה והחא לעבוד כצמד בארגון תצוגות אופנה. לצרכי קיחם המכירות של
השותפות האופשיח הזו נראים השניים לא וק במקומות העבודח שלחס, אלא ש במקומות הבילוי.

הנשיא לשעבר דונלד דייגן יקבל תואר
דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת תל-אביב
�25 בפברואר כמ- כסעודת ערב, שתיערר ב

�אגג'לס. לון סנצ'ורי פלזה בלוס
�א רייגן מילא תפקיד חשוב בהידוק *הנש

הקשרימ בין העם הישראלי לאומה האמריק•
נית במשר ימי כהונתו כנשיא ארצות הבי
ריתי, אמר ד"ר מני, נשיא האוניברסיטה

בהודעה לקראת האירוע.
עם קבלת התואר מצטרף רייגן לרשימה

מכובדת של מקבלי התואר הקודמים הברי
המימשל שלו: שגרירת ארה"ב לאו"ם ג'ץ
קירקסגיריק, מזכיר המדינה ג'ורג' שולץ

והשגריר סמואל לואיס.
תמר אבידר

נשיא עם תואר צמוד

גרי
- 20 בינזאו 22 בדצמבר

יתכן שתצטרכו לבחור בץ משהו אידיא-
ליסטי לבין משהו מעשי. במה שקשור
ליחסים אישיים, יתכן שאתם נסהפים
מעט. השתדלו להחזיק את שתי רגליכם

על הקרקע.

דלי
21 בינואו-19 בפברואר

אתם זקוקים לזמן לעצמכם, להיות לבד.
אולי לחשוב על עגיגים הקשורים להמ*
שר הקריירה שלכם. השתדלו לעשות
הכל כדי להבטיח את הצלחתו של פרו-

ייקט.

דגים
במוץ בפבוואו-20 20

תהגו מפגישה עם ידיד ותיק. אר בשעות
הערב החיים החברתיים שלכם עלולים
להפתיע. השתדלו להחזיק את שתי הרג-
ליים על הקרקע, מפני שאחרים עשויים

להיות לא כל כר מציאותיים.

טלה
21 במוץ- 19 באפריל

טקטיקות שמרניות הן הטובות ביותר
עכשיו בעסקים. יתכן שתשמעו על תכ-
נית הכרוכה בהימור כלשהו. התרכזו

במטרות מיידיות. חזקו עמדות.

שור
20 באפריל-20 במאי

האם אתם בטוחים שנסיעה שאתם חוש-
בים עליה היא באמת מה שאתם רוצים?
ארגנו מחדש את סדר העדיפויות שלכם,

אולי כדאי להתיעץ עם מישהו נוסף.

תאומים
� 20 ביתי 21 במאי

בתחום העבודה הענינים ילכו חלק, הת-
רכזו בהשלמת פרוייקט מסרים. בתחום
העסקי אתם זקוקים למישהו שישמור
עליכם מפני החלטות נמהרות. תשכחו

מלהתעשר במהירות.

סרטן
� 22 ביולי 21 בימי

ענינים הקשורים ליחסים בין אישיים
יהיו כראש מעיניכם, אר אתם או בן הזוג
שלכם עלולים לשגות בחלומות לא מע-

שים. קשרי חיבה יתחזקו.

אריה
� 22 באוגוסט 23 ביולי

בדקו יותר טוב משחו שאתם עומדים

להשקיע בו זמן ואנרגיה. אתם כדרר הנ-
כונה במה שקשור לעבודה. כושר הריכוז

שלכם במיטבו.

בתולה
אוגוסט-22 בספטמבר 23 ב

אין זה הזמן המתאים להפש קשרים ואנ-
שים הרשים, מוטב להיצמד לקשר קיים.
ילד או ארם צעיר מכם עשוי לעשות

שטויות. השדלו להנות משעות הפנאי.

מאזניים
23 בספטמבר-22 באוקטובר

יתכן שתחליטו שמשהו הגיע לקיצו חד
ריר לשנות. משחו הקשור למשפחה
עשוי להעסיק אתכם מאד עכשיו. בתחום
העסקים השתדלו להיות מעשיים ומצי-

אותיים.

עקרב
23 באוקטובר� 21 בנובמבר

זהו יום של עבודה הכרוכה במחשבה
ומאמץ. אתם בטוחים בעצמכם ותהיו
יעילים במשא ומתן עם אהרים. השתדלו
להיזהר מהנזמות, הן שלכם והן של אח-

רים.

קשת
22 בנובמבר-21 בדצמבר

אם תתרחקו מענינים לא גמורים, יהיה
זה יום טוב ומלא רווחים קטנים. אבל
תצטרכו לעבוד די קשה, תור הפעלת

מירב המשמעת העצמית שלכם.

המזל היומ" שלו



מאת זהבה שמאי
מהקר חדש על הרגלי
אכילה והפרעות באכילה
� אצל מתבגרים, יתבצע בק
רב תלמידי כיתות י' בשלר
�ספר תימניים בי- שה בתי
רושלים. עורכת המחקר
היא גבי דיאן נוימאדקיםט?
יינר, דוקטוראגטית
מביה"ס לבריאות הציבור
כביהיח הדסה בירושלים,
� שדיברה כערב מסעם הח
סיבה להבדלי המינים באו-

ניברסיטה העברית.
מטרת התוכנית למנוע
התפתחות הפרעות אכילה
והפרעות בדימר הגוף אצל
מתבגרים. הפרעות אכילה
מתבטאות בתופעות, כמו
�יתר ללא צורר, דיאטות
שבמקרים קיצוניים מוגד-
רת באנורקסיה נרבוזה,
השמנה, בולמיה (צריכת
כמויות גדולות של מזון
בזמן קצר ובעקבותיה הק-
�יתר של אות וצום) וצריכת

מזונות חר שומן וסוכר.
אף כי אוכלוסית היעד
במחקרה של גב' נוימארק
הן הבגות בגיל זה(90 אחוז
מחולי אנורקסיה גרבוחז הן
בנות), תועבר התוכנית

לשני המינים.
כמחקר שנעדר בקרב
מתבגרות בפילדלפיה נמ-
� �83 אחוז מהן רצו לר צא ש
דת במשקל, כשמחציתן
� השתמשו בשיטות לא מו
מלצות. גם בישראל הבעיה
� הולכת ונעשית שכיחה ומ
למדת על קשר בין משקל
והערכה עצמית. ארבעה
גורמים עיקריים אחראים
למספר הגבוה של אלה
הסובלים מהפרעות אכילה:
גורמים פסיכולוגייפ -
כשהדגש הוא על יחסים עם
האם בילדות המוקדמת.

גורסים משפחתיים - יוד
סיס במשפחה, מעורבות
הדדית והתמודדות עם קד
גפליקסים. גורמים ביולו-
גיים - תורשה, מערכת
הורמונאלית, משקל שזעוף
שואף להגיע אליו. גורמים
חברתיים - הלוחצים על
האשה להרהיב את תפקידה
המסורתי, עובדה הגורמת
לעומס ולחץ ומצד שני
לציפיה שתשמור על עצמה
וגיזרתה. המסר החברתי
הוא שלהיות רזה פירושו
להצליה, להוכיח שליטה
ולהיות מאושרת. מד שני
נתונה המתבגרת לתהלי-
כים ביולוגיים הגורמים
להצטברות שומן ודווקא
� בגיל זה הגוף רגיש לדיא

סות דרסטיות.

במחקר שייעדר בירוש-
לים ייבדקו נתונים אישיים
וסביבתיים, הרגלי אכילה,
ספורט ושיטות להורדת
� משקל אצל הצעירים, ייבד
� ש עמדות לגבי תזונה, די
מוי הגוף ודימוי עצמי.
עורכת המחקר מקווה שבע*
תיד גיתן יהיה ליישם את
תוצאות המחקר בבתי ספר

תיכוגיים בכל הארץ.

מחקר בהרגלי
אכילה בקרב

תלמידים
בבירה

למניעת
הפרעות
באכילה

ובדימוי הגוף
אצל מתבגרים

אוכלים אותה 4 חל� היקרה

אני דחיקה בת 36. פגשתי בפאב גבר צעיר אשד לאחד מבט ראשון מסרתי
א את מספר הטלפץ בביתי. לאחר מבט שני ושלישי חצטערתי על מח שמשי•
תי, אד חיה כבר מאוחר מדי. חבחור מצלצל אלי ומנדנד ולי אץ בל רצון

להעיף בו מבט נוסו*. איד מנפנפים אותוז
<ויי7ת, רמהי3ן
אומרים לו באחת השיחות הבאות שלו ו 'ברים ברורים כמו: המספד שחייגת
�144. אם המטלפן אינו מבץ את המסה הלאומי הזה, אימרי לו תפוס, אנא פנה ל
בשיחה הבאה משהו כמו: הצלצולים שלד מטרידים אותי, אץ לי כוונה לפגוש
אותר, הפסק בבקשה לצלצל. אם גם דרישה זו לא תיענה בחיוב - תצטרכי פשוט
להפעיל את אחת מאצבעותיו� - בכל פעם שתשמעי את קולו בוקע מהאפרכסת
נתקי את השיחה ואם את יאפית אמיתית, עשי את העבודה בסםייל - סנני את

� הנכנסות בעזרת מזכירה אלקטרונית ומנעת פעצםר יכל תירוץ מיותר. שיהותין

בין מבט ראשון לשני

ם$ד
^

מאת ריקי ריבלין
� ''בשבילי העברית זח מובן מא
או,/ כמו משפחה, שם, כמו קיץ וסי
תו./ וקשה א לחבץ עכשיו / שלפני

מאה שנה לא כן? היה המצב".
במלים אלה פותחת תלמה אליגץ
את ספרה החדש לילדים עברית שטה
(יכנרתי), המכיל סיפורים קצ- שכזאת
רים בחרוזים, על אודות מקורות השפה

העברית והגלגולים שעברה.
* תלמה אליגון, המוכרת בעיקר
ככותבת שירים, בעלת תואר ראשון
בלשון עברית, מגדירה את עצמה
כימשוגעת על העברית'. אוהבת אותה
'כמו הברה סובה. היא עוזרת לי להר-
גיש, לבקש, לחשוב מחשבה'. למעשה
גמצאת אליגון בדיאלוג מתמיד עם
השפה. לא רק בשירים ובספרים שהיא
כותבת. 'כשאגי שומעת מלה, מיד אגי

�מימדית*. רואה אותה מנוקדת, תלת

? גברת שגונבת מלים
סבה היה מורה לעברית בגימנסיה
ברוסיה, אביה - חבר בליגה להגנת הל-
שון העברית. היא עצמה 'נולדה עם
השפה', ניקרה מלים בקפדנות וללא
שגיאות הרבה לפני האוניברסיטה.
העובדה שהשנה הוכרזה כשנת הלשץ
העברית דרבנה אותה לכתוב ספר, שבו
היא מנסה להעביר לילדים את האהבה

לשפתנו.
� יום אהד לפני כחצי שנה אספה אלי
גון מבחר ספרים על תולדות השפה,
עיינה, למדה, וכתבה את הספר באהבה
רבה. את אחד הסיפורים, על 'סבתא
� שם הגדולה', שהרתה את השפות הש
מיות, כתבה כדי להבהיר לילדים 'שה-
עברית והערבית שייכות לאותה משפ*

חה לשונית. וזה בהחלט סמלי'.
כדי להבהיר את מקור המלים חיברה
את הסיפור על "גברת עברית', הגונבת
מלים משפות אחרות בלי שאף אחד יר-
אה. המעשיה על דניאל, הילד שדיבר

בשפת התנ"ר ואף אחד לא הבץ אותו
נכתבה 'להראות שצריר ללכת עם הד
מן". ואלה רק חלק קטן ממבחר הסיפר

דים שבספר.
*אני רוצה שהילדים יאהבו את העב-
רית, את העיסוק במלים, בלשון. שיקר-
או את הספר להנאתם עם אור בעיני-
ים", אומרת תלמה ועיניה שלה אורות.
חשוב לה שיבינו שהעברית היתה פעם
� שפה מתה, וקרה לה נס, היא קמה לת
חיה. 'ואנחנו צריכים להיות גאים בהי.

בספר גם משימות משעשעות לתרגול,
שחיברה חברתה בינה טאתמן, מגהלת
�סבא. 'הקט- �ספר 'כצנלםון' בכפר בית
עים מיועדים לילדים, אם המשימות
מפחידות אותם - עשו בעצמכם', פוגה
תלמה אל ההורים וגזכרת בחיה� באחת
הקוראות, מזמן כבר לא ילדה, אשר
ישבה לילה אחד והשלימה את המשי-

מות.
� איורים צבעוניים נהדרים, פרי מכ
חולה של עדית פאנק, מלווים את הס-
פר. חגיגה לילדים סקרנים, למבוגרימ
שנשארו קצת ילדים ולכל אוהבי השפה

העברית.

כיף של לשון

מאת ד"ר אריאל אוקסהורן
באיזו עץ אתה משתמש כאשר
אתה משהיל חוט במהט, מכוון
רובה למטרה או מציץ רדד אשנב
הראיה בדלת ביתר לראות מי

מצלצל בפעמון?
�65 אחוז מאיתנו מתברר שכ
משתמשים בעץ חנמצאת באותו
צד של היד השולטת - ימניים
מנצלים את העין הימנית לשם
כיוץ מדריק ואיםרים - את עץ
שמאל. לקבוצת רוב זו קוראים:

'ישרים".

הכל לפי
העיז

ברוךיצהרי,
עיוור מלידה,
למד להתגבר

על קשייו
ופועל למען

סטודנטים
עיוורים. "אני
מזהה בחורות
יפות לפי טון

הדיבור שמקרין
בטחון עצמי".

מאת גילה מצא
לבייד יצהדי, בן 30, אץ בעיה לנקות את הדירה,
להעיר להברה שלו אם היא לא מתאפרת ולטייל למ-
כחו-ל. רצה הגורל והוא נולד עיוור, אבל ברו!� למד
להתגבר על תע הגזירה. 'יש לי עיגיים גחלות", הוא
מעיד על עצמו וכוונתו לנשים ובמיותר לנאות שביני-
הן. 'אני מזהה אותן לפי טון הדיבור שלהן שמקרין

בםהץ עצמי רבי.
באחרוגה הזר מטיול בגפו בארה"ב. בשדה התעופה
היתה אמורה לחכות לו דיילת, כדי לסייע לו להגיע
למטוס. כאשר ראה שהדיילת מאחרת ואף אחד לא
מוכן לסייע לו, עשה תרגיל. גתקל במכוון באמריקגי
אדיש, כדי לאלץ אותו להוביל אותו למטוס *אם הייתי
עיוור חסר ביטחון, לכסח הייתי מפספס את הטיסה.
במנהסן לא היתה לי בעיה להסתדר, כי אני מכיר את
הרחובות. בטיול הקודם שלי לאנגליה גם לא היתה
בעיה, כי שם ישנם רמזורים מצפצפים, אבל האנשים

אנטיפטיים כמו בארהיב'.
כיום מנהל בריר את היחידה שהקים לסטודנטים
עיוורים, כבדי ראיה ומוגבלים באוניברסיטת ירושלים.
פרוייקט ייחודי מסוגו במסגרת אקדמית בארץ ובין
היחידים בעולם. בימים אלה הוא מסיים תואר ראשץ
בעבודה סוציאלית ושוקד על הקמת מסגרת קדם אקד-
�ספר רגילים מית לעיוורים. 'עיוורים לומדים בבתי
� הקהילה. לדעתי זו � מגמה עולמית לשלבם בתון מתון
טעות, משום שלעיוור אין הזדמנות לכיסוי אישיותו

במסגרת רגילה, כי נקודת המוצא שלו נסוכה יותר*.
ברון' הווה על בשרו את הקושי שיש לסטודנט עיר
ור, כאשר הוא נזקק לשירותי מקריאים, שלא היו בנמ-
צא. *מדובר בסטודנטים מתנדבים, שמקריאים הומר
לעיוור. בתקופת מזינות הם נעלמים, כי אץ להם עודף
זמן והעיוורים נפגעים מכדי• למ החליס להקים שירות
� �40 חעיוורים החב של מקריאים. *היום יש לכל אחד מ
דים כיחידה מקריא צמוד. יש היענות אדירה, כי זו
פרנסה לא רעה לסטודנטים• בינתיים גם הצלחתי לג-
ייס תרומות ולהקים ששה הדרי לימוד מצויירים במכר
נת ברייל, רשמקול, מכתות הגדלה של סקססים, מכ-
שיר שסורק סקססים באנגלית ומקריא אותם וספריה

�150 ספרים ומאמרים, המוקלטים על קלסות*. עם כ
ברור בחור נמרץ שאוהב להזיז דברים. לפרוייקס
החונכות של פריח באוניברסיטה הצליח לרתום עיור
דים שבמשר ארבע שעות שבועיות עוזרים לילדים בני

�16, עיוורים או ילדים חאים שהוריהם עיוורים. 8
אחד מהחלומות הרבים של יצהרי הוא להעסיק עי-
וורים בתרגום ביבליוגרפיות מאנגלית לעברית, שיי-
מכרו לסטודנטים הרגילים, *בקנה מידה מסחרי שיספק

להם פרנסה*.
יצהרי חש סיפוק על פועליו בחיים. *אני לא מרגיש
� גכה. אגי פוגש אנשים שלא יודעים מה הם רוצים בהי
ים וחשים מתוסכלים. לי אץ בעיה להציב לעצמי מס-
רות ולהגשים אותן. הכל שאלה של רצון*, הוא אומר
ומחייר בשובבות, של מי שעיגיו פקוחות יותר ממי
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�18 אהוז בקבוצת מיעוס של כ
מהכריות, קבוצת הימוצלבים",
נמצאת העץ השולסת בצד הגוף
ההפור ליד הפעילה. הכותבים
ביד ימין יצמידו את הטלסקופ

לעינם השמאלית.
(17 אחוז, אם בקבוצה שלישית
תבדקו את החישוב) אץ העדפה
של עץ זו או אהרת והכיוון נעשה
בהתיהסות לנקודה דימיונית בין

שתי העיניים.
אם אתם רוצים לדעת לאיזו
קבוצה אתם משתייכים בצעו
�עינית (השתלת הוס פעולה חר
במחט) בלי לחשוב באיזו עין
אתם משתמשים. באורח אוטומטי
תישאר העין השולטת פקוחה
והשניה עצומה. אם תשוו את
המימצא לעובדת היותכם ימניים
או שמאליים תוכלו בנקל לקבוע
אם אתם 'ישרים', 'מוצלבים' או

חסרי העדפה.
מהקר חדש באוניברסיסת פלר
דידה העלה, כי בקרב החובטים
�בסיס נמצא שיעור במשחק כדור
גבוה יותר של •מוצלבים'. זה
ברור לחלוטין אם גרמה את תגר
עות חשחקן במגרש ואת זווית
�בסיס קל יר הראש. במשחק כדור
תר לראות כדור מתקרב בעין

שמאל ולחבוט בו ביד ימץ.
בחלק נכבד מעגפי הספורט יש
� יתרץ מובהק לבעלי ראיה מוצל
בת ובחלק אחר ל"ישרים*. החוק-
רים מפלורידה ממליצים, איפוא,
�יד של כל לבדוק את התאמת עץ
נער ונערה לפני שיהלו תוכנית
אימונים קשה לבניית קריירה

ספודםיורת.

ן הקיטור

אני נשואה + 1, בת 29, בעלי לוחץ עלי כל הזמן לאפשר לו לנסוע לחמשה
בסקנדינאוויה. אני מסרבת בעקשנות ביודעי כי חברתו לשעבר גרה מותו?

גיה ואני חוששת מחידוש הקשר מעיד* כיצד עלי לנהוגז
0י31ל, 03י2י31ה
מצבר םצויין אם בעלר נזקק ארזה ממר בכל פעם שהוא מהרהר בקיש נסיעה
לחויל. השתדלי לשמור על היתרון הזה כדי שגם להבא תהיי מלכת המשפחה
שאינה צריכה לפחד מנסיבות רחוקות הגרות בצפון הרהוק והקר והכי חשוב -

�מושג. הבלתי

ויזהלזכרונות

אני מעריצה של רימה. האפ תוכלי לחפגיש אותי עימהז
מאיד, יזנחגן, חיםה
אישית איגי עוסקת בשידוכים מן הסוג האמנותי, אבל אם תואילי לפנות
לחברת התקליטים של ריסה, או למגהל האישי שלה ותבקשי פגישה עם הכוכבת,
ואולי אם גם תנמקי יפה ובצורה משכגעת, יוגשם חלומר ובמקום כוכבים בעיניים

תציצי אל תור עיניה של הכוכבת ריטה.

I 0 השעות הדקות ךי̂ל
השעות הדקות שבהן חעיניים נפקחות אל המראות הפנימייה

האמיתיים.
השעות הדקות שבהן אנחנו תאים מראות עצומים.

השעות הדקות -
רק עבית בדאי לחכות ולראות.

*כדדם

�מ/4 י 
בעיה מטרידה אותר? משחו "אוכל" אותר ואץ לד פתתןז חלי מובנח
לשמוע ולעזור. תוכלו להתקשר אליה ישיתת, דרד "קו הלב" של "מעריב
� להזדהות. פנאי'', כל יום ובכל שעות היממה, לטלפץ 03-5632239. אץ צוין
התשובות יופיעו במדור זה. תוכלו גפ לכתוב לחלי, ת.ד. 20010 תל-אמב
61200. חלי אינה מתחייבת להתייהס מעל דפי העתץ לכל שאלה, בעיקר לא

לבעיות שבץ הסרט לרשות ציבותת או לבעיות בעלות השלכות משפטיות.

מחפשים את ריטה



מאת גבריאל שטרסמן
אף כי שופסי הרוב לא נתנו את הנימו-
קים להחלטתם - רק השופט שהיה במיעוט
עשה זאת - נראה היה אמש, שהאסכולה
שבראשה עומדים נשיא בית המשפט העלי-
ון, השופט מאיד שמגר, והבת לכס הדיר
 נחלה מפלה. נראה שדעתו של

אהרון בדי"
השופט גבריאל ?בד, שבפרשת ה"כ כהנא
היה מסוייג לגבי אי מתיחת קו נוקשה על
חרות הביטוי, היא שהשפיעה יותר על
השופטים. עקרון חופש הכיסוי - פסקו
השופטים ברוב של ארבעה נגד אחד - איגו
כולל את החופש להסית לגזענות ולאנ�

סישמיות.
הדבר היה בסיומו של משפט פומבי -
לא בערכאה של ממש - על יחופש הביטוי
ומגבלותיו*, בתום היום הראשון של דיוגי
�דין ומשפט- הקונגרס הבינלאומי של עורכי
נים יהודיים, שנעדר השבוע בירושלים
� ובים המלח. במהלר הדיונים השמיעו המי
�דץ בכירים ישראליים וזרים את שה עורכי
טעגותיהם בסוגיה, אם יש להעדיף את עק-
רון חופש הביטוי הערטילאי על הסכגות
להברה המאיימות עליה משידורים אנטיש�
מיים ושקריים על העם היהודי. השופטים
הכריעו, כי במקרה זה על העקרון לסגת

מפגי חיי המעשה.
המשפט המכרים היה מבוסס על תסריט
� �דוד, דובר לשכת עור שכתב ערד יאיר בן
כי�וזדץ: הוא מה את האיילה במדינה דמ-

יונית דמוקרטית ללא חוקה כתובה, שבה
משודרת באחת מתחנות הטלוויזיה סידרה
שכולה ארס אנטישמי הנובע מסילוף החיס�
טוריה והוקעת היהודים כעומדים מאחורי
כל האסונות הכלכליים בעולם. כמו כן נט-
ען בשידור, כי השמדת היהודים לא היתה
ולא נבראה אלא בדמיוגם של מנהיגים ציו-
ניים, במטרה לגייס את תמיכתם של מנהי-
גי מדינות בעולם להקמת מדינה יהודית
בארץ ישראל. דרישת ראש הקהילה להפ�
סיק את השידור האנטישמי נתקלת בתגר
בה, כי הסידרה 'נאמנה לעובדות ההיסטר
דיות' והשידור מנומק בחופש הדיבור

והעתונות.
הטענה העיקרית בפי העותרים מבית
המשפט, להצהיר כי עקרון חופש הביטוי
אינו כולל את החופש לגעזנות ולאנטיש�
מיות, נומקה בין השאר בכר, שיש מדינות
שבהן מהווה המעשה האמור עבירה פלי-
לית. כר בקנדה, כר בצרפת, שם הואשמו
אנסישמים שהכהישו את השואה בדיוק כמו
במשפט הדמיוני בירושלים. הפרופסור אד?
ווץ קוטלר, ראשון הטוענים לעותרים,
הביא כדוגמה את משפטו של המורה קיג�
סטרה, שנשפט כמדינת אלברטה, והפרק-
ליט הפאריסי סובר ואים העלה על סדר
� היש את משפטו הצפוי בקרוב של חבר הא
� פן סיפה הלאומית הצרפתית ז'ארמרי לה
בימים אלה בשל האשמות דומות. שידורים
כמו אלה שבמשפט הפומבי - טען קוטלר
- מגוגדים לאמנה בדבר זכרות האדם. הוא

עמד על 'התפוצצות השגאה הגזעית' בער
לם בשנים חאחרוגות באמרו, כי הוויכוח
אינו עם חופש הביטוי, שעליו אין חולקים,

אלא עם חופש ההסתה לגזענות.
עו'ד הדיר אמנץ גולדנברג הסתמר על
�דץ שבהם גתחם הגבול בין המותר פסקי
לאסור, במיוחד בציטוט אותה אימרה שאב
בית הדין הפומבי, גשיא בית המשפט הע�
ליון בדימוס משה לגדוי, השתמש כה בפס-
�1977 בהלכה הנודעת במשפט הברת קו ב
החשמל נגד עתון 'הארץ* (שבו הופיע
הדיר גולדגברג בזמנו): הגבול בין המותר
לאסור בהבעת דעות הוא כגבול שיש לאדם
המניף את זרועו: לפני המקום בו מתחיל
חוטם חברו. ביטויים גזעניים ואנטישמיים
כשלעצמם אינם גכללים במסגרת חרות
הביטוי. הוא סיים את טעוניו בציטוט מספ-
רו של הפילוסוף הצרפתי ז'אן פול סארטר,
שכתב *אני מכיר בחרות הביטוי, איני מכיר
בחרות להביע דעות קדומות*. פרסומם של
הפרוטוקולים המזוייפים של זקני ציון ומ-
שפטים נגר מפיציהם בשנים האחרונות הם
ראיה נוספת, שמדינה דמוקרטית מכירה

בצורר להגביל את חופש הביטוי.

הטיעון העיקרי בפי המתגגרים להכרזת
�א� � פורת מתל בית הרץ, עויד עמיהוד בן
� ביב ועויד סטנלי גודוםסקי מגיריורק, הי
תה כי ההלכה בארצות�הברית ובישראל
היא שאין לחגביל את חופש הביטוי, גם אם

הוא שגוא וצורם ומכל מקום הדוד להאבק
באנטישמיות היא בהוקעתה ובהסברת
העובדות האמיתיות. השניים הביאו להיזוק
�הדין האמריקני, עמדתם בעיקר את ססק
שהתיר לפני כ�14 שנים לנאצים להפגין
ברובע סקוקי ליד שיקאגו, המיושב ברובו
יהודש, על סמר עקרון חרות הביטוי. אפ�
� שר - טעגו השגיש - לשדר שידח'ים אמי
תים על השואה כדי ללמד את המשמיצים,
�ידי אר אין למגוע את חרות הביטוי על
מניעה מוקדמת של פרסומש. לכל היותר
אין להסכים לפרסומה של הסתה גזענית
� שיש בה סכגה מיידית לשלום הציבור וב
שידורים האמורים אין סכנה כזו. בכלל,
� טען עויד ברפורת, הרותו של הזולת להפ
ריר את השקר היא מהותה של הדמוקרטיה.
� ידי סתימת פיות היא מלחמה בעוול על

עוול אחר.
השם שנזכר אתמול בפי הסוענים יותר
מכל שם אחר היה של חבר הכנסת לשעבר
הרב מאיר כהנא, שהעסיק את בית המשפט
הגבוה לצדק פעמים רבות ושבמשפטיו
(נגד רשות השידור בקשר לשידורים וגגד
הנסיון לפסול את רשימתו בבחירות) נקבעו

הלכות חשובות רבות.
רק שופט בית המשפט הפדראלי לערער
� דים בוושינגטון אבנר מקוה היה בדעה לר
חות את העתירה מכל וכל: נושא חופש
הביטוי - פסק בדעת מיעוט - רגיש ושביר

מכדי לתת בעטיו צו כלשהו.

כך פסק אתמול בית משפט בינלאומי בדיון ציבורי
בירושלים, בניגוד להלכה הרווחת בבית המשפט

� פסקו השופטים העליון בישראל. עקרון חופש הביטוי 
� אינו כולל את החופש ברוב של ארבעה נגד אחד 

להסית לגזענות ולאנטישמיות

מותר לסתום את
לגזענים הפה

? ? " *"* " ? -

אורח יוצא דופן בקוגגרס, שלא
ההמיץ אף רגע במשפט הפומבי
ושכמותו בוודאי לא ראה: שר המ-
שפטים של ליטא, פרופ' טראנס
קותס. השר הגיע עם רעייתו והוא
'יוצא דופן בנוכחותו המסקרנת
רבים. הוא דובר ליטאית, רוסית
וצרפתית וערד הוותיק אברהם תר
ת מתרגם לו את הנאמר בעברית

ובאנגלית.

שר המשפטים
ועךךן

� בפתיחת הקוגגרס ביום שני בע
רב געדר מן הבמה שר המשפטים
ח מתדור, מפגי שהוא גאלץ לה-
שתתף כישיבת הממשלה המיוחדת

שרגה בתקציב המדיגה.
אתמול געדר מארוחת הצהרים
ראש הממשלה יצחק שמיד. את
� מקומו מילא בהצלחה רבה ממלא
מקומו שמעון פרס, שנשא נאום
� רהוט על שאיפתה של ישראל לש

לום וזכה בתשואות רבות.
מי שאיננו נעדר מן האירועים
אף לרקה: סגן נשיא בית המשפט
�אביב, השופטת חדםח המהוזי בתל
בדעתו, שהיא הגשיא בפועל של

הארגון וחרוח החיה בו.

 יה8"'
תצוגת חווכיות מבבל

בתציייז חנוכיות שמן משוף המאה הי"ע
�20 של המאה הנ' ועד חמניות נרות משמח ה
התצוגה מתקיימת ב"מחיאון יהדות בבל",
.03� רה' ההגנה 83, אור יהודה, טל. 5339278
התצוגה תתקיים בבית הכנסת המשוחזר
במוזיאון ותימשך בכל שבוע הנ ההנוכה.

היא תינעל במוצ"ש - 30.12.89.
�* המוזיאון יהיה פתוח לניקוד הקהל: לכבוד האדוע 
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כרטיס ו

מ11יאונים שנו
 המוזיאון הימי הלאומי

"" 
מוזיאון חיפה

דחי שבתא* לוי 26 טל. 523255 דיזאלנמ 198 טל. 536622

̂^ ממוזיאון היחיד מסוגו ^!̂ ט'1^ ̂ד ~~ — בישראל מציע לך̂ו
I ומוגוז ערחיבוז של ח0שת אלפים^מ

**גבול התודעה"" תצלומים שטוו חשטודייו ינוית,
5 אטני צילום ישראליים! המשק0ת אוו מולדות מ09מת באגן

�נון, ווים ממימו. מורל דרפלר, עעת שריג, מאל בן
ברקת בךיעקב ורותי גורן, מפות עתיקות, דגמי ספינות,

המציגים טכניקות צילום מורכבות. מכשירים מדעיים,
*"מפגש חוזר"� רוך* לממן ותלמידיו ספנות מודרנית, עומים עתיקים,

בתערוכה םוצגות עבודותיהם של: אתטלוגיח ימית ועוד.
מדי להמן ורעיתו הדוויג, לצד תלמידיי .

�אדון, שמי, תומרקין, קדישםן, עשת, בר
היימן, זריצקי ושק. (£\£ י

? V אביבה אורי ואברם רפאל•
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העמותה למען •הוד• סוריה
� הצנחנים 3 חולון 58276 רח
0ל 808740, 802027�03

חברי העמותה
למען יהודי סוריה

מארגנים עונ הזדהות
עם מאבקם של
יהודי סוריה

�שבת ב' בטבת תשץ שיתקיים אייה במוצאי
(30.12.89) באולמי רנסאנס גבעתיים.

משעה 19.30.
בהשתתפותם האדיבה של:

ח"כ מ. קלימר, יררועדת
הקליטה והעלייה של הכנסת
מר משה ששו!, שגריר ישראל לשעבר במצרים.
ערג ;*תרומותיו קודש למען <נליית0

וקליטתם של *חודי סוריוז
הערב כולל תכנית אמטתית עשירה עם ארוחת

ערב חגיגית.

הזמנות ניתן להשיג בטל'
03*821762 ,03� 802027

03*5560377 ,03*622950
8 =3

פל המעונינים פגיוד
יפנו בכתב אל:

̂ ת.ד. מ!! גר*ת *ד*ד? הגר, חל^עי

לפססיבל
םרסים
לילדימ

I בסינמטק I
�אביב תל

דמי חנוכה
בכל

90
להשיג עכשיו

ליד ביתך

בעל הוצאה ספרים ו

'5"*£3 םעתיץאגרסם

ז̂ו0"'1�,40' םבצע י•*•̂? נםיזידי
̂^ התקמד לטלפונים 8
0 * � 5611715/1 * 6)2249 ^?

הצוות המובחר
נשיא בית הדין - השופט בדי-
מוס משה לנתי, לשעבר נשיא
בית המשפט העליון. עמו ישבו
�םודת, מבקר המדינה מרים בן
בעבר משנה לנשיא בית המשפט
העליון; השופט פייר דריי, נשיא
בית המשפט העליון בצרפת; השו-
פט אבנר מקוה מבית המשפט
הפדראלי לערעורים בוושינגטון
והשופט סר הדי וולף, מבית המש-

פט לערעורים בבריטניה.
בשם העותרים טענו הפרופסור
� ארווין קוטלר מאוניברסיטת מק
� גיל במונטריאול, לוהם בעל מוני
טין עולמיים למען זכויות האדם;
הפרופסור סובר ואים מפאריס
� וערד דיר אמנון גולדנבדג מתל

אביב.
הפרופסור קוטלר הגיע לירוש-
�המועצות, שם לים ישר מברית
עלה כשבוע שעבר על קברו של
ידירו לוהם זכויות האדם הפרופ-

סור אנדרה פאחרוב.

!(שחחכים



סרט בכיכובה של
סאלי פלד יצולם
בארץ בפברואר

חברת גלובוס גרופ הציגה את תכניותיה ל�1990

מאת שרי ארליך
� הברת "גלוכום גדופ" הציגה במסיבת עיתונאים, שנערכה את
מול, את תוכניותיה לשנת 1990, עם פתיהת שלב א' של אולפניה
� �18 ההודשים הקרובים מתכננת ההברה הפ �אילן. ב ההדשים בנווה
� קה ומתן שרותים לששה סרטים. יורם גלובוס, בעל קבוצת החב
רות, איציק קול, יו''ר מועצת המנהלים ומנכ"ל האולפנים, וכריס
פירס, מפיק עצמאי, שהפיק בעבר עם קופולה ולוקאס את "אפוק-
ליפסה עכשיו' ו"הסנדק", ובעלי תפקידים אהרים בקבוצה, ענו

לשאלות העיתונאים.
צילומי הסרט הראשון שיצולם בארץ, בכיכובה של פאלי פילד,
יהלו בפברואר 90'. בתוכנית ארבעה סרטים נוספים שיופקו עיי .
החברה. סרט נינג'ה בכיכובם של דיויד ברדלי, וג'ימס בוז. *דלתא
פורס" בהשתתפות אהרון נוריס (אחיו של צ'אק נורים), "אהבה
� שניה", בהשתתפות יהודה ברקן וכוכבת אמריקנית מפורסמת, וס
רט פעולה והרפתקאות בהשתתפות כוכבים אמריקנים. כריס פירס,
יו"ר מועצת המנהלים, מסר כי מתור תקציב ארבע הפקות אלה

�10 מליון דולר. תסתכם ההוצאה בצילומים בארץ בכ
� �45 סרטים. בתוכנית העבו במהלר שנת 89' הפיצה הקבוצה כ
�60 סרטים ביניהם: "נולד דה לשנת 1990, יופצו עיי הקבוצה כ
�4 ביולי" בהשתתפות טוס קרוז, "אנחנו לא מלאכים", עם רוברס ב
דה נירו ושון פן. חברת "וורנר' ההליטה לאהרונה להעביר את

הזכויות בישראל לידי קבוצת "גלובוס גרופ".
הקבוצה, שהוקמה ביולי 89', מונה חמש הברות מרכזיות. היא
מעסיקה 500 עובדים ומהזור העסקים שלה עמד בשנת 1989 על
סכום של 35 מיליוני דולרים. בשנה הבאה, מקווים אנשי החברה,

�15 מיליון דולר. יגדל מחזור ההפקות בכ
� במהלר שנת 1990 מתכננת ההברה להשקיע בהפקות של סר
מים ישראליים מתור מגמה לעורר יוצרים צעירים בענף. האולפ-

נים שיבנו ישמשו את תלמידי בית הספר לקולנוע בירושלים.

התעללות בגוויה של ז'אק ברל
זה היה רק עניין של
זמן עד שמישהו
בעולם הרוק יוציא
אלבום משיח זיאק
ברל.מרקאלמונד
באלבומו מנסה,
החדש"ז'אק",
להיות פרשן של
ברל, אבל הורס כל
חלקה סובה. ז'אק
את לך ברלפרק
הנשמה ?אלמונד
מפרק שיר אחר שיר

לפני 11 שנה נפטר ז'אק בדל. אולי
השאנסונייר הטוב ביותר שהיה אי פעם
לזמר הצרפתי. ברל לא היה כמובן זמר
רוק, אבל השירה שלו היתה ציון דרד
להרבה דוקרים שעמדו נדהמים מהיכולת
שלו לפגוע בד, ברגשות, לצמרר אותה
ברל היה שייך לואנר של אמנים ששרפו
את עצמם על מקדש המוסיקה - הוא היה
טוטאלי להדהים. לשירים שלו פרשנים
רבים. דייויד בואי, למשל, עם "מותי", שד
כה לתהילה גדולה באלבום ההופעה החיה
המפורסם שלו, או קורין אלאל שביצעה
בצורה נהדרת את "אמסטרדם". .

זה היה רק עניץ של זמן עד שמישהו�
בעולם הרוק יקום ויוציא אלבום שכולו
משירי ז'אק ברל. והזמן הגיע בדמותו של
מרק אלממד. אלמונד, בעבר חצי הצמד
"תא דרי, עבר בקריירת הסולו תהפוכות
לא קטנות. בשנים הראשונות הוא היה
שייר לשוליים, עבד על אימפקט מיני,
� מסתורין, חושניות. אבל קשה לומר שהצ
ליה. בשעתו גם הגיע לישראל עם ההרכב
"מרק והממבאס". תקופה ממושכת עסק
בדותות ושאר נושאים שקשורים באוב.
לפני כמה חודשים הלמונד פרץ את גבר

לות השוליים בזכות ביצוע מתקתק ומאד
לא אופייני לשירו של ג'ים פיסני "משהו
אוהז בליבי". אלמונד שיתף את פיטני

בשיר ויחד הטילו ביצת זהב גדולה.
על האלבום החרש, "ז'אק', עבד אלמד
� כמה שנים. עוד בשנת 86' אמר �משן נד ג
�אקספרס: �מיוסיקל לעיתונאי של הניו
*השירים של ברל מרתקים אותי. אתה כמ-
עט יכול להריה את השירים הללו". אותו
עיתונאי ניסה להסביר את הקשר לקירבה
בין ברל ואלמונד. מה מביא את האחרון
לנעת בחומרים הכמעס קרישים של ברל,
שמאד קשה לפענוח ולביצוע נכון. הכיוון
הבולט היה הטקסטים של שניהם. אלמונד
� שר על מסתוריות, מלאכים, אהבה, חול
שה, מוות. בדל עסק בעיקר במוות ובחיים.
בלי התייפיפיות. אצלו היה שחור ולבן.
אצל בדל בכלל לא שינה לר שאתה לא
מבין מלה בצרפתית. היתה לו יכולת
להעכיר את הכאב, הרסס, הפחד, האושר.
� בדל היה ישיר כמו טיל מונהה שפגע בד
יוקר במטרה. ואפילו אם לא הבנת מלה -

ידעת מתי הוא שר על חיים או מוות.
והנה מגיע אלמונד עם הצהרת כוונות
בומבסטית להיות הפרשן של ברל ומתר-

סק בצורה תיאטרלית על הפרקט. אלמונד
מעולם לא היה זמר מכאיב או מרגש. אולי
ביזארי ושונה, לפעמים משעשע, אבל בטה
לא מפרק. ב"ז'אק' התהום עמוקה לההריד.
אלמונד פונה לכיוון אהר מזה של ברל.
הוא מלוקק, תיאטרלי, מנסה להשמע מיר
הד, אבל הוא פשוט גומר שיד אחר שיר.
הורס כל חלקה טובה. במקש שירים ישי-
רים ופשוטים, אלמונד מסתבר ורץ אהרי

הזנב של עצמו.
על האלבש הזה עבד אלמונד עם פול
באק. זה החל כשבאק ארגן פסטיבל בשם
�84י. אלמונד הוזמן לפס- "שקט אלים" ב
טיבל אהרי ששר שירים של בדל, "אם
תלר" ו"השוורים", באלבומים קודמים. על
העטיפה האהורית באק משרטט את ררר
עבודתם, את הלבטים של אלמונד ואת קו-
וי ההשקה של המשותפים של השניים.
באק מגדיל ונסחף כשהוא כותב בסיום:
� �78' בדיוק כשמרק אלמו 'ז'אק ברל מת ב
נד החל את דרכו כזמר. אני רוצה להציע
שמשהו מרוהו של ברל עברה לאלמונד
� כשהקלטנו באוקטובר". הרוח עברה, אל
מונד עושה הרבה רוח. 'ז'אק" - אלבום

שהוא התעללות בגוויה.

ואגנר� של הנין
לביקור בארץ

מאת חנה ידור
ד"ר גוטפריד ואגנר, נינו של ריכארד ואגנר, יבוא לישראל
בשבוע הבא לסיררת הרצאות בחוג למוסיקולוגיה באוניברסיטת
ת"א. ואגנר, כן 42, הוא גם נינו של חמלחין פרנץ ליסס מצד אמו.
הקשר בין ו "ר ואגנר לבין ההוג למוסיקולוגיה נוצר באמצעות
ראש החוג לשעבר, המוסיקולוג ד"ר הרצל שמואלי, שפגש בו
לפני כשנתיים בחו"ל ושמע על התעניינותו בישראל וביהדות ועל
רצונו לבקר כאן: "למרות יהוסו המשפהתי, הוא מזדהה עם עם
� �נאצים ונהשב ליילד הנורא' של המשפחה, המבקש להשתח האנטי
דר מעול המסורת המשפהתית. הוא מתגורר באיטליה ולא בגרמ-
ניה ובניגוד לרצון משפהתו כתב את עבודת הדוקטורט שלו על

(שהיה יהודי - ח.י.)". ברטולט ברכט וקורט וייל

בהרצאותיו יתייחס ר"ד ואגנר למקומם המרכזי של שני אבות
אבותיו, ואגנר וליסט, בתרבות אירופה, לאמת ולמיתוס בעניין
ליסט, ואגנר והאנטישמיות. "הוא מתנגד לגישתו האנטישמית של
ואגנר, אר מעריץ את יצירותיו וברצונו להבהיר דברים בעניין זה
11 � לציבור בישראל". אחת ההרצאות, המיועדת לקהל הרחב (ב
בינואר, באולם פסטליכטז נושאת את הכותרת "סבי ואגנר כפי

שהוא מצטייר בעיני: גישתי האישית ליצירתו ולאישיותו".

� �אופרה מפורס ד"ר גוספריד ואגנר הפיק וביים אופרות בבתי
מים באירופה ואף עיבד את מחזור האופרות של ואגנר "טבעת

הניבלונגים" להפקה בטלוויזיה, שהוא גם ביימה.

ךמגד0ץךן
1̂ 199 XV

̂ יד טבנקץ 5
פרסום' יד מבנקין חורף תש�ן

מה קרה בהלסינקיז - פרקי יומן, מלחם דורמן.
בשיתוף עם הוצאת הקבה�מ.

מגמות עיזר ביישוב הקיבוצי
מרטין נלסנר ושלמה שלמון.

כיבוש הערים הערביות והמעורבות
במלתמת העצמאות - יום עיון: המיכז

לתולדות כוז המנן.
המפנה במלתמת העצמאות

יוספליה טכנקין.
�ב' �ציון א' ו משלתת פועלי

תעודות ודו�חות. עורך: חיים נולן.
המוסד - ביה"ס הראשון של השוה''צ במשמר

�חביבה. העמק - יצחק פלטק, בשיתוף עם נבעת

בסדרת דפי רקע וגדוד:

קווים להשקפת עולם קיבוצית - יעקב נחץ.
ממדיניות כלכלית ציונית למדיניות

יישובית ליברלית - זאב צור.
התנועה הקיבוצית 1988 -

(נתונים סטטיסטיים). ערך: סטנלי מיתן.

ילקוט למתשבה סוציאליסטית מס' *ו-
לקט מעתונות העולם בעריכת דן כדמון.

הזמנות: הפצה יד טבנקין אפעל 52960,
 טל' 03-343311
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I החלה ההרשמה למשור

ם*" \ז\̂\
שנה א' במגמות: = ?
צילום, וידאו/קולנוע |

I (בימי שישי)השתלמויות חדשות ?
� 4 וידאו: צלום במצלמה ביתית 
4 חדאו: עריכה 0/0 -לעורכי 6ו מ"מ =
� > צילום: הדפסה איכותית בשחור לבן 
4 צילום: שליטה ושימוש בתאורת אולפן י 2
4 צילום: המצלמה והצילום בצבע =
קווסימ שנתיים | ?
4 מבוא לצילום :=
4 מבוא לצבע •�
� ביסודות בתסריט 
4 תולדות האומנות ב
4 קורסים עיוניים =

ההרשמה בימים אלה!!! 1
� � מקשות מוגבל  תנאי תשלש נוחים• מסמ
הנתח מיוחדת לבתדי קורסים של בית הספר. 9
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?להתחיל את 1990 בנשיקה?
במסיבת "בית פתוח" משגעת! ?
אביב ? ?של מלון שרתון תל�
. ו 3 ? ו  2 . 8 |ב 9 

* לבחירתך, מזנון חלבי בסגנון "אכול נפי יכולתך' בלובי לאונג'
או

(תפרט גורמה בשרי) באולם יהלום או * ארוחת ערב מפוארת
במסעדת שנים עשו השבטים.

* ריקודים עד אוו הבוקר לצלילי להקת "מצב" באולם יהלום.
* "להיטי כל הזמנים" עם שלישית יונתן בר-גיורא בלובי לאונג'

* ריקודי דיסקו סוערים נדיסקוטק"השתקפויות 2000".
*שמפניה ונשיקות בחצות.

כל אלה יכולים להיות שלך ב�2.89ו.ו3 תמורת:
- 100 ש"וז ?1 ?? מזנון חלבי
?I 25וש"ח • ?1 ארוחת ערב חגיגית

(המתירים כוללים דמי שרות ומע�מ)

?להזמנה! נא להתקשר: 03-286222 שאתה: 3825?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

̂ו 1!ע 3^2 ]3̂

I * $ ? ו  ?649
8  ̂¥-*^̂ ^?1?^^

מנהל
אירועים

! בביתמלון

מעוניין לפרסם מודעה
במוסף היומי 'פנאי'
במשך שבוע,
במרוירי מבצע!

(!הקשר לטלפונים
03-5611715/3 5632249

אורביסון. רוי
בווידאו עדיף

� אבל התעשיה אורביסון כבר איננו 
סביבו ממשיכה לגלגל מיליונים. כשנה
לאהד מותו יוצא התקליט "לילה שהוד
לבך, אורביסון בהופעה היה עם הברים,
כמו ברום ספרינגטיז וטום וייטס. תקליט
בעייתי. נהמד אבל לא מהרש. וגם קולות

הכוכבים כמעט לא נשמעים
"זה נגמר', שר בזמנו דוי אורביסון. אכן אורביסון
נגמר, אבל התעשיה, כמו בכל פעם כשכוכבי רוק
מתים, לעולם לא מתה. רק אז היא עושה, למעשה, את
נעריה הראשונים. רוי אורביסון היה באמת אמן גדול
ונפלא וכבר נכתב כמעט כל מה שצריך על קול הזמיר
שלו, על המלודיות המופלאות, על הרוקנרול ש:תב
� והקדים רבים. אורביסון שימש נר לרגלי רוקדים ואמ

נים שונים.
בשנת 87' הזר אורביסון לתודעה, הרבה כזכות
כדוס םסרינגסטין. הבוס - שכתב פעם שאורביסון היה
בשבילו המלך הכי גדול של התקנרול - השיב אותו
מתהום השיכחה והעלה אותו על במה בקוקונט גרוב.
מועדון הביב בהוליווד. יהד עם ספרינגססין היו שם
עוד אמנים שהביס לאורביסון השפעות וכיוון דרך. כך,
� למשל, עמדו על במה אחת אורביסון, ספרינגססין, אל
�בון ברנס ועוד שמות ק3ת ביס קוסטלו, טום וייטס, טי
פחות מוכרים. כולם עזרו לאורביסון לשוב ולזמר את
להיסיו הגדולים *רק הבוררים', *רק החלומות', 'בר
כזז",*איש הסוכריה*, *זה נגמר*, *הו אשה יפה*. האחע
המרגש הזה כבר זכה לעלות על המרקעים בארה"ב,
ואפילו צ'אנל 11.5.0 הוציאה למכירה קלטת מהעניץ

שהפכה כצפוי להצלחה גדולה.
הכל טוב ויפה. עכשיו יוצא האלבום. שנתיים אחרי.
אורביסון כבר עשה כברת רדד קדימה, אבל למה בעצם
שלא לגלגל עוד מיליונים. האלבום, "לילה שחור
לבן*, הוא אלבום בעייתי. מצד אחר אורביסון נשמע
נהמר, כמו תמיד. השירים מוכרים. אפילו סוללה של
כוכבים לצידו. אז מה כבר יכול להיות רעז ראשית,
העיבודים והביצועים לשירים לא מחדשים דבר וחצי
� דבר. אורביסון לייב כמו באולפן. שנית אי אפשר לש
מוע את הכוכבים. אם לא היה כתוב על העטיפה שהם
שם, מי היה יורע. מלבר 'אשה יפה*, שבו מצטרף
ספרינגסטין בקולות רקע, אין כאן תרומה ממשית
לאלבום מבחינתם, והבל. 'לילה שחור לבן* עדיף בכל

מקרה בקססת וידיאו.



� - מרית �קריח םשה ירושלים: 
0שה 1 - 626135.

� - אםנד �אביב: 'קופ"ח כללח תל
מרדם 7 - 225142. 'לב העיר -

אחד העם 69 - 613862.
� - אבן סי- �יבנה היפה והקריות: 
- � �ניב קרת אחא נא 7 - 672288. 

חנקין 18 קרית אחא.
� - הנ- �ים �נ1• בת �ים:  � נח חולון 
ביאים 5515671-3. 'אהחך - הר

פ"| 52 ח1ל1| - 889153.
� � - קח �ברק: -הלום �גן ובני רמת
- � �1חםיה �נ - 72:968.  ויצ? 63 ר

�ב - 789567. וחםיה 2 ב
� - אוסנד �פארם �סופו �סבא:  כפו

שיוסקי 3 - 889נ2�052.
�תחפה' - הרצל 2 - נתניה: 

.28656
- � �ק1פיח כללית �תקוה:  פחח

ההסתדרות 21 - 9343395.

בתי מרקחת

כללית
17.30 "פתח לעת חני' - דרםה

18.32 ''חקלאות היום"
19.00 "נקו הבריאות"
19.30 חדשות נעובית

20.02 "נו שישי של חנוכה" - ידלי-
�אח מ- קו הםתנדמם מושתת 

� גר- ראחיהם
20.08 "תצפמז"

21.00 מבע לחדשות
21.30 "שבשבת"

21.40 "חיים שכאלה"
23.45 "חדשות הלילה"

24.00 "הכנופיה של סודוק" - טרם
םלחיזיה אםחקנ? - סרם םתח.
בארםל' נייםס םרחק הואשם
שלא בצדק. שהביא עד להיש-
בע שמעת שקר. משפם לשר
ת"ם םאסר. כשה1א משתחרר
םן הכלא, ה1א םנסה לםהר את
שם1. בתפקידים הראשיים: אל
קס דר"ר. נאום ל ורלאם דניא�

1973� לס. צארלס רובין ביים ב
01.10 ''פסזקז של יזם"

חינוכית
09.05 "שעת משו"

09.15 תיאטרון אגדות עס - "שעת
הכישוף"

09.45 "קשו משפחתי" - על הור
� שא: םה עושים כשילד לא םפ

לגךזד? סיק
0.30י "תהילה ופורעמת"

10.55 "חיפוש האוזנו האבוד"
11.20 "מס הבוזל"

12.10 העדשאי - סידה של העד-
שה

נזת 14.05 אתימטיטה פתוחה - סדי
באפריקה - אפריקה אח1ות ער

ניתוח
15.00 "חבימא" - פרק אחרון

15.40 שעת משו
55 15 "פיצוחים"

16.25 "החמישיה ההסוויח" -
סידרת הרפתקאות חדשה

17.00 "עוג חדש" - םנחה: אילנה
דיין

ערוץ 2
1830 "קולס אותן?" - נר שיש' של

חנוכה - בהגשת •חן לונדון
�חן קי� 1845 "קסם של אגדות" - 

� - סרם הנפשה שים
�שמים, שכנים"  19.00

� � - סקירת םי 19.25 "זינוק שמעי
סב איחע' הספ1רם שהחרחשו
�ב. בסוף השמע שעבר בארה

םויש: חון נורביץ
� - שפע 19.35 "פתח המתכונים

םחמנים
19.30 "דוח מסט• שוב לנולו"

�המיווע לצמות של ג'ניפו  20 00
קאוסוז"

� 20.50 "דולי" - חל? פארםזן םאו
חת מכבים 1בדחים
� �נ 21.40 "עח'ן לעח'ן

�הושו לי להציג" - ת1כוית  21.50
איחח

ירדנית
15.30 תומית דת

15.50 סרסימ מצויירים
16.30 תמית לגיל הון
�אי הפופויס"  17.00
�מדע ודעת"  17.30

�עולם הקסמים�  17.30
00 18 סידוה צופחית
אועו 18.15 תומית

� 18.30 "סיפווה של דידה
� �במקום עמדתם  19.00

19.00 חדשות בצרפתית - עחץ 2
19.15 "צופת המתוקה�
30 19 חוסות בעבויח

19.45 מגאזין ספווס
20.00 חדשות בעוביו!

� �קן ויק 0נ 20 
20.40 סידדה יומית בהמשכים

� �משחק בשל1ש מעוטת  21. 10
�מאושוים אבל...�  21.40

22.00 חושות באנגלית
20 22 "מהלכים בויסיים" - סידרה

(עחץ 2) שליםית
22.20 היאבקות

המזה"ת
� �חיים אחרים  13 30

14.00 "מועדה 700"
14.30 התעמלות

�משפחת ניססונס"  15 00
15.30 "סזפוימק"

16.00 "משפחת קדמתי*
16.30 "עליזה באו'ן הפלאות" -

סרס עם וח קופר
18.00 "חץ וקשת"

30 18 "משפחת קמבל"
19.00 "רצת במשיכת קולמוס"

20.00 חדשזת עוביח אנגלית
21.00 ספודס - היאבקות

22.00 "סיזו חובה"
23.00 "מועדון 700"
�חיים אחוים"  23.30

טלויזיה
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מגן דוד אדום
�אש מכבי

משטרה

''אשה במצולה''
ק1 חחם - מר 052-540797

. "המכון הירושלמי לסמים"
רחוב דרך מת לחם 14 -

.02� םלפ11יס: 663828�02: 663902

מוכז סיוע לקובמת אונס
םר 245554�02. 234819�03.

�052. 1977ל59! 912858 .04� 660111

האנודה לזכויזת האזות.
סל: .12 ביארק �א: ס1יףת

.663162/3

תוזנח יעוץ למעו, אל"סם
.03� םיפ1ל חי1ם. םל' 5462076

.03�5463587

� אלימות במשפחה נעמת 
� 16-9. םל 235922�03 �-ה �א. א ת

�-ה 12-9. 'חשלים. א
םל 690608�02

(עזרה ואשמה נפשית) עו"ן
�אביב: 5461111. (לילדם 111עו תל

113 ו 26): יחשלים: 227171�02:

�מעוני: 04-988410: גליל
חיפה: 04-672222/3:
0מיה: 335316�053:

�סבא: 057913999 בפו
�שבע: 057-418111 באו

� האגודה למען הילד קו אל"י 
26�03. אי�ה' 16.00-20.00 1070

� המה על זכויוחיך ויצו 
� םר 257321�03 םשפחה וסעד 

קו ארוס חשים מוכוח -
םל 5461133�03: 550506�08

"דלת פתוחה" לצעירים
�א טל' 5101511 ת

� הווים וילדים "אוזן קשבת" 
�אביב: 03-226027: מיפה: תל

;02� �4* יי1שליס: 243356 229488

04� נהדיה: 922222

"קז פחזח" לילדים תועד
03� 24 שעות ביםםה - טל 621515

"התנועה לזכויזת הנבו"
�א - םר 378572�03 רח הונב 4 ת

� לשיקום התולה � "יד שדה" 
והקשיש + השאלת ציוד בחינם.

;03� �02: תיא 812304 ים 244242
.04� חיפה 381704

מניעת אלכוהוליזם -
.03� טל 721161

מטוסים
זמני נחיתת מטוסים

03� חקלט: 381111
ז מודיעין נמל התעופה

03� 9712484 *

רכבות
מירושלים

16 זחיפה10 ח"א ב.ברק •ל:

מתליאביב
�ברק 34 8 •ליחשליס 8.15 מבגי

• לחיפה 6.00. 7.00. *8.00. 9.00.
.14.00 .13.00* .12.00 .10.30*

.18.35 .18.00 .17.00 .16.00 .15.00* :
20.00

• אהויה 6.00. 8.00. 12.00. 14.00.
17.00 .16.00 .15.00

מחיפה בח"גלים
.6 50 ,6 25 �אביב 6.00. •לתל

.12.30* . 11.30 .10.05 .8.30 .7.30*
.17.30 .16.30 .15.30* .14.30 .13.30

19.30
• לירושלים 6.50

(היציאה םחיפה םרמ לבח�נלם
נד5 רקוח ק1דם>

• לנהליה 7.30. 9.12. 13.18. 15.20.
18.25 .17.20 .16.08

מנולויה
� (05 6 םעכ1)  �אבינ • לחיפה ולתל

.14.35 .10.40 .9.12 .7.30 .6.30
18.33 . 16.30

* רכבת ישירה

"אגד" - מידע
.03� חל אביב - םר - 5375555

.04� חיפה - םר - 375526
� טל- 02-767955. יתשליס 

עזרה רפואית
-ונפשית

שקיעת החמה: 46 16

זריחתה מחו: 06.34
�יב �א פרק יזמי: םלב. י

משנה יומית: סוסה םי. ד"וד
�ו דף יזמי: כריח1ח. ם

�ת. ד. ח-י� �ע או הלנה יומית: שו
פושת השבוע: םקץ

מידע

ו ,

"חיים שכאלה"
"חפרשה" במצרים
(טלמיזיה כללית, 21.40)

� �הפרשה עם םרסל ניניו עיחו' 
בםצרים - רקטור לוי, חברם

!םאיר זפק. דסה. פילפ ותוזון
חלק אי: התכויח םביאה אח סי-
פורם של אוש' רשת הרינ1ל
הישראל במצרים. ניוסם בקהיר
ואלכסנדריה. איםוום בארץ.
הפעלח הרשת. חפיסוזה. הםש�
פט ופסקי הדין - החליוח והם�
אסרים. האירוע הזה וודע בשם
�הפר � ואחר כך  'עסק הביש
שהי. ובעקבותיו החפםר ראש
הםםשלה דוד בן ווריון םחפקי
דו. בחלק הוה של החכויח א1ו
םחוורעים לקהילה היהודית
בםצרים. לפעילוח הםחתרחיח.
לחקיחח ולעינויים בעקבות !פ-
לח הרשת ולמשפט שבו וידווו
שו"ם לםחת והאחרים - לחקר
פ1ח םאסר ארומת. אוו שומעים
אח הסיפורים ם1קודת הסבם
של הניחוים 1של אנשי הםודיעין
- על הםאםצים שועשו ולא נע-

שו לשחררם.
בין הםשחחפים: ושיא הםרי1ה.
�כ שלםה םר חיים הרצונ. ח
הלל. אל1ף (בםיל) םאיר עםית.

אברהם דר. 1תן רהב ואל ועים.
חלקה השו' של החמית 'ש1דר

םחר.

לקראת שידור

קול המוסיקה
�מן הטוטיה"  09.00

� 10.00 "קונצוס נוקו
00 13 "מן הסוסיה�

�קלאסיקל"  1407
�אנתולוגיה בצליל�  15 00

16.00 "מאולמי הקונצוטיס שלנו"
� 18.00 "ממדף התקליסיה

� �אמנים באולפן  1900
20.05 הדלקת נו שישי של תמכה

� ו"מעוז צוו
20.10 "כבקשתו"

21.05 "אופרה"

רשת א'
08.05 "בואש צעיו"

00 09 "פתוח"
1005 "טלדדיר'

�חיים"  1100
� - םוישה: �תיכתי �מעזוב ים  12.05

םחלת צ!עני
� 14.06 "בואש צעיר

� �אוץ ועם  15.30
�בימים ההם בזמן הזה"  15.53

� �משחקי חנוכה  16.05
� החעשיה �בקצב  17 05

18.06 הולקת נו שישי של ומוכה
ו"מעח צוו"

עוב" 18.11 "מינחח
19.00 שידזויס לעולים

22.05 "חבו מאותו מכב"

רשת ב'
05 08 "עשו עו עשו"
10.05 "הכל דימוים"
05 12 "מסתובב 1שו"

13.05 "בחצי היום"
14.06 "בח צחוק�

05 15 "בימים ההם בזמן הזה" -
ספ1ר• ל1חםי םופח בםלחםח

העצםא1ח

� �וגעי קסם  15. 12
05 16 "דון הלפידים
� 16.50 "קואחי ספו

�פקק"  17.05
18.06 הדלקת נו שישי של חנוכה

ו"מעוז צוו"
18.11 "בעין מומת"

� �היום בספווס  18.45
19.00 "היום הזה"

עבויים 1935 שיוים
20.05 "מזמווים"

20.55 "מחתיוזח"
� �מזמוויס  21.05

21.56 "פניני מזושח"
05 22 שיוים עמייס

� �מחפשים את המעמזן  23.05

רשת ג'
09.05 "וק בימי חול" - עם םנחם

פרי
10.05 "אחד אחד" - נאוה סביון

�חופשי חופשי"  11.05
-עם יוסי סיאס 12.05 "חלומת"

13.05 "חנו לשיויס לדבו" - זםר
עבר�

14.06 "לי ולן"
- � 15.05 'יחדש, חדיש ומחווש

עם שוש עטרי
05 16 "בסמון חופשי"

!ועם נילאור 17 "פופ 90" - עם .05
20.05 "סופמיזח"

05 22 "חתום בגשיקה"
23.05 "אדום, כחול ימק"

00.05 "תום היום"

צה"ל גלי
08.00 "מקו סוב ישראל" - שעח

אקטואלה 'וםית
09.05 "טומפ" - עם דוח לחאב

10.05 'יעשו" - שירים עבריים
10.45 "בילוי היום"

� - עם רפי 11.05 "נכון לעכשיז
רשף

13.00 "בצהוי היום"
13.15 "מוסיקה"

17.00 "עוב סוב ישואל"
� �יעד משזדו  18.05
� �מעמ לגמל  18.45

� 00 19 ''מבזק ידיעות
� �עד חצזח  00.00

ציפווי לילה" " 00. 10
02.00 "לא חצים לישת"

ו צה"ל
�שתיים בכיף�  14.05

� - עם סי- �יש עם מי לדנו  15.05
כה שנריר

- � �אובע אחוי הצהויים  16.05
שעה של שיחם עבריים

� �מדליקים בעברית  16.33
� �באופן מילולי  16 54

� �הצי פגישה  19 05
19.30 "אוניבוסיסה משודות" -
�םת םצו1הי.  - � 'חסידות אשמו

םרצה: פרופ יוסף ק
�פאוק• 20.05 "בעיקו מוסיקה" - 
�שר  - � - םזסיקה פאנקםסםיח

קולד-לבןי ~ ?
21.00 מבס לחדשות

21.30 "על הדבש ועל הכיפאק"
� 22.33 "אונימסיטה משזדוח

23.05 "עשויס זאובע היזם שהיה"

2 צה"ל
4.05!_"סנווויץ"

100̂ האלבומים של שטח
16 

05
השמונים"

�וה יומי" 1905 "דו
� �זה קווה  20 05

� �הפסקת עשו בעוב  22 05
05 23 "קול הג'אז הזה"

ערוץ 7
00 09 - "שיויס עבוייס"

00 10- "ויקודי עם"
1100 - "פותי מי"

�שיויס עבחימ"  - 12.00
� �שירים חסידיים  — 15.00
16.00 - "שיויס עבריים"

- "עוב ניגתיס" 18.00
00 19 - "שיויס חסידיים"

� �נעימות  -21.00
� �שיוים חסידיימ  — 22.00

� �פוחי מי  - 23 00

קול השלום
08.00 — "הגדולים של כל הזמנימ*

� שעת 09.00 - "ישן וטוב" - שיר
70� 60� 50

היזם" 11.00- "אמן של
12.00 - "כאסח שירים מזרחיים"

- "מעווב בתלאומי" 13.00
14.00 - "מה לעשות - שלום"

- "שיוי שלום" 15.00
�להיטי ענק�  -17 .00

�עובייס'� �שעת בין  - 18.00
התוכנית הקלאסית"  ̂- 19.30

21.00 - מוסיקת קאונסוי

�אביב-יפו תל
9.30 ,7.15 בששת: 5,

אלנבי•. 7/430 930-עשה את התד
 ?ם!
- 9.30 �אביב* 7.30. אביבימ(ומח
 שחשת השבים
'ם של אהבה - 9.40 .7. אזולי: 15.5

אסתו: 5 730 950-רגז; של נדתשת

� רשמים בית לסין: 11.15 בלה;
 פקנזבים
אהםז 930-ים של .7 �יהודה: 430, בן

-930,7.15 3-הדג 5, .1 מודון: 11.
 שדה שנחו
730 950-כשהארפנש אח סאל גת: 5,

.7.35 .5.15 .3.05 דיממף 1: 10.45. 1.
9.50 - והקים על עווז נין יורק

.7.35 .5.15 .3.05 דימטף 1: 10.45. 1.
9.50 - סקס שקרם 11ידא1 0"9

7.35 - שעת .3.05 דיזמוף נ: 10.45.
קםן של שסן �  9.50 הסלדתיץ•: ו. 5.15.

930 - תורד ודרס םהנח שד דקל: 7.15.

9.30-על הפנים: דרייב-אין: 7.15.
 חצות - סקס

,7.15 .4.30 .2.30 .1245 הוד: 10.45.
 9.30 - על המית

הקולנוע 1 (בית ציוני אמריקה): 1ה
 החד של

הקולנוע 2 (בית ציוני אמחקה):
 לנה לאוםיח

9.50 .7.30 .5 .2.40 .12.30 .10.30 :I חן
 - םוחק, הילדים התכעצו

9.50 .7.30 .5 .2.40 .12.30 חן 2: 10.30.
 - 0ר1ר!הוםש
היפהפיה - 2.40. 12.30 חן נ: 10.30.
9.50 - םלכח הלבבות .7.20 !היחפן: 5.

5-בילב'; .2.40 .12.30 חן 4: 10.25.
9.50 - תסיעת דפלםמית .7.20

2.45 5 -באםםן: ,12.30 ח! 5: 10.25.
9.50 - ללכת שבי אחרו .7.20

.7.15 .5 2.30 טיילת 1: 10.45. 1245.
 9.30 - חורה לעתיד 2

.12.45. 230-אבא טיילת 2: 10.45
930.7.15- תרם בםעזהםנאה שב 53,

- טיילת 3| 10.45, 1245. 230. 4.30
!!.•תג 930,715 - םםרים נ?סף וזוזול̂ 

םוום' - 10.6.10 .5 .3 לב 1: 11.30.
- 8 ,4.35 פ"טון והנביע הקדוש: 1.15,
 סימו קצר על אהבה
750 950 -זזזםר ,6 לב 2: 12 .2 4.
 םגנבזך
7.35.5.15 - ללות כברה: .3.15 לב 3:
םשלע אתד - 99.50  1.30 ו. 3.

935 -סדםה לב 4: 12 .2 45* 7.15.
*! ?)V  

לימווהחדש: ו1-הוסיכההקס1םה:
9.45 - להתראות בבוקר: חצות .7.15.5
 - שיכרון ח1שים

- 9.45 ,7.30 מקסים החדש: 5,
 הםאסםח ה1ד1ל

טינםטק 5:1 - החיאווושלנחנן ותעד:
 7-םמיל ו < נ! 'ע: 9-;<;) •11

סינמסקנ: XX 9307-זגזסזוזדזז
- �פלן 4. 6.45. 9.30-צ .11 :� 00
 אוחת הבסה
פוקוס: הערב אין הצעת

פויז: 2.12 7.15/4 930-טננונרטן
והומו הקחש: 1130 םרנזז-סי צגקת

צמן 1111 ווו ש: סקס שקרם וודאו נדפ

צליל(יפו): 7 - סרטים בכרטיס אחד

שחף: 10.45. 12.45. 2.45. 5. 7.15. 9.30
 - שרה לעתיד 2

תכלת המחודש: 7.430 930 - הנדס!

710 940-נשם שחט� �אביב: 430. חל

בתיים
9.30 - על הפנים .7.15 אורנים: 30 4.

.7.15 .4.45 .12.45 עצמאות: 10.45.
9.30 - חורה לעתיד 2

חולון
9.30 אומון: וו. 5 - אבא מ1ב7.15:2.
 - ללכח שבי אחר!

מנול: 930,7.30-נוזקים על שת ח זו�ק

5- טרור 1ה1םש: 7.30 9.30 סמי: 11.
 - לוה לא1םית

9.30 - על הפרס , 715 . וינה: 5

מומ"ס ק. שות: 8 - קאםילה

ראשון לציון
245 5 - מחק הזדס .1245 .10.45 חן 1:
החבמצו: 0נ7 945 - כשהאר פעו את
 סאל
םהחבים - 5. 2 45 .12.30 חן 2: 30 10.
.9.45 - ללה של פ1רש1ת נאהבו.: 25 7

245 5 - ודסזפה והמן .12. חן נ: 1030
725 9545 - מחק הזדס התם1צו

445 -באםםן: .12 45. חן 4: 35 10
עות וי1 '1רק 945 - וינקים על .7 70

6.4^10-וחדה .1245 חן1: 10.45.
2 �  מ1תז
.5.2.30-אבא שב 1245 . 10.45 :2 חן
30 9 - 'ם של אהבה .715:2 

7.15 930-על .4 .1245 חן 3: 1045.
 הנזם
נעםן: 11- הםסע לעסק החלושה: 7
 30 9 - חרם בםשרה םלאה

30 4 - 11ילז וחסיכה: 7. ואשון: 11.
9.30 - עף עם החח

רחובות
הדו: 5- אנא שב ג 715 9.15- ים של
 ומד
4.30-היפהפיה והיחפן: 7. חן: 11.
ושם שחור - 9.15 

�ול �העם: 8 - סקס אהבה וחקע בית

ר"ג וגבעתיים
9.45-וחקים על .7.25 אואזיס: 5.
 שח 1יו '1רק
7.15 9.30-על הפנים אזרדע: 4.30.

הדו: וו, 715/430 930-חזזזמ1ודד 2
9.30 - סיניםה פרדסו .7.15 לילי: 5.

.5 - שתק. 12.30 �גן ז: 10.30. וב
9.50 - כשהארי הילחם הר.םוצ7.30:1.
 פוש את סאל
240 - החשל .12.30 �מ 2: 10.30. מ
9.50 - טרור והוםש ,7.30 בם1פ"ם: 5.

- 5 .245 ,1230 �מ 3: 10.30. וב
באמםן: 7.30 9.50 - ארק הויקיע
5240-היפהפה .1230 �גן4: 1030. וב
והזזנן 730 950 - נזתנ4 וזלרם החםזצו
שביט: 430- אם! שב 2 7.15 930- ?ם
אהבה  של

קריתאונו
המופז הקהילתי: 7.4.30 9.15-
 אי1חאוה וזוס

פתודתקוה
.7.15 .5 .230 .1245 היכל 1: 10.45.
 9.30 - חורה לעתיד 2

�על היכל 2: 10.45. 1245. 5.230
?ם של אהבה -9.30 הפנים: 7.15,

5-על .2.30 היכל 3: 10.45. 1245.
הפנים: 7.15 9.30-ושם שח1ר

שלום: 7.15 930 -ווזלןם על שת ח זוק

הרצליה
אודיטוריום דניאל: 4.30 - סק אהבה
1חק1חל: 9.30.7 - סיויםה 3ח-ס1

1-9.30שם שחור דודן 7.
דן אכדית: 7 9.45 - איש חשם
על המים - 9.30 היכל: 7.15,

9.15 7.15 תפארת: 4.30� אבא עוב 2:
- לא ואיתי לא שםעת'

רמת השרון
ל ע - 4 3 0 7-באםםן  . מכמ 11
כלבים עומס: 9.30- איש הגשם

הוד השתן
אתדםשח1 - מופת: 9.307.15

רעננה
מופת: 1230.1030-הזזזפזז והזק
̂םוצ! 7.15/430 930-מחק היגדםו

�סנא כפר
עמל: 11- האסופית: 7.15 - על המים:
ושם שתור - 9.15 
ורוקים על שחח יורק הן: 7 9.15 -

נתדה
על המים: 999.15- - 7.15 אסחח 5.
 והר הםווח
היכל המומת דודה: 7.30, — דוו
 9.30-רכבו! העםק

.7 .4.30 .245 .12.45 סטודיז 1: 10.45.
11.15 בללה- תודה לשח� 2 .9.15

245.1245-אנא שב סטודיו 2: 1045.
1150 נלהז-ושס שתו ג 5 7.15 930.

ח|1: 1030.
230ו.5245-טתו+וזלדםהחםוצ1:
950730-םווהאר פשו אח סאר

חן 2: 0ננ)230.1ו.5245-הת1ןאות
הציםסקס: 9507.30-וחנןסעלשח ח יווד;

.245 5-היפהנזה 1230 חן 3: 1030.
ודזתנן. 7.30 950 - םווק ה7ד? התם1צו

2.45 -באטםן: .1245 חן 4: 10.30.
950 - ללה של שרעמת .7.30

ירושלים
בשעות: 7.4.30 915

ושם שחור -9 . 15 .6 45 אדיסזן: 30 4.

- 930 .7. אוו 1: 1030. 15 12. 4.30. 15
 םוחק. הילדים החסוצו
1215- אבא שב 2: . אוו 2: 30 10
7.4.30 9.15-ללכת שבי אחר!

.12-באטםן: 4.30. 15 אוו 3: 10.30.
ורוקים על שח וירורק - 9.30 .7.15
.430-סקס אהנה 1215 אוד 4: 1030.
1 זו V ̂ו!ל: 7 915 - םדננז " ת
- הוערה והחלפין: 12.15 אוו 30:5 10.
.9- לה סחרה 15 .7.15 .4 .30 
9.30 - ציפלן .6.45 .4 אימפריה 1: 11.
 - א1חח הבםה
930715.5-חה 0(1םת אימפריה 2: 11,

� 0¥11ע1 אימפריה 3: 0-9307155.11תו

אימפריה 4: 11- שירת הדחם: 5.
9.30- אחד םשל1 .7.15 
11.30 :� בשבילן םד יפה - 97 . לב: 5
בללה - םוום• פישן צהוב הוקן

טינמטקו: נד9 - חנינת טבע. 9.30 -
 ש1םר היערות
סינמטק 2: 7 - פיוםל1ן: 9.30 - םסע
 כאיטלה

915 .7 .4 30 .2.30 .12 30. כפי1: 1030
 - בתורה לעתיד 2

מוזיאת ישראל: 4 - םארק 0ו1ין: 8.30
 - תייר סזדםן
9- םורה הדרך טמדו: 1.
-4 .30 .2.30 .1230 סנטו 1: 10.30.
ים של אהבה אבא 3111 7:2 9.15-

.7 .4 30.2.30 .12.30 .10.30 :2 � טממ
 915-חורה לעתיד
30 4- על .230 .12.30 סנטו 3: 10.30.
םםרים לכסף הפוים: 7 9.15 -

התחל - 4.30 .1230 .10.30 :4� טמח
915 - תרם נםעוה סנאה ם1גד0 645,
שדה החלוםות - 9. 15 7. 15 מן: 4.30.

תיאטוון 'ונשלים: 7 930 - שטת
ומוזץ: 7 930 - סקס שקדם וזז* נדפ

אשקלון
730 9.30 - על הפנים אסתו: 4.30.

וח* 730-כשהר פגש אח סאל

אשרור
אשדוד: 7.15 9.30-אתו םשלו!

צמות: 5- ?פק: 7.15 17-930 של
אהבה

בארישבע
החבלה - אווזת: 7.15 9.30

אתו םשלע - ניאו: 7.30 9.30

-9.30 .7. 15 .5 היכל התומת: 11.
 םותק. הילדים החםוצנ
9.30� על הפנים .715 תן: 4.30.

רימונה
אילת: 7.30 9.30 - אשע אל משוועים

חיפה והקריות
בשעות 7.4.30 9.15

9.15 - נשם שחור .6.45 אווה: 4.30.

אוולי: כשהארי פוש את סאל

חןן לרה של פורשות

קפה תיאטוון מוויה: 11- הםל
הקנזנ* 5.15 - קפה םוד: 7.15 - לזתואות
 בםקר: 9.15 - הםםרם לגסף

סינמטק: 7 - התמ1 הםכ1י: 10-
 םלאכים בשם' בדלן

עצמו!!: 'ם של אהבה

עצמזן 2: וחקים על 111ת ני! יורק

9.15 - נזוםה פודסו ,645 עצמזן 430:3,

!וידיאו טייפ עצמזן 4: סקס שקרם

עצמק5: על המים

קרן אוו המחודש: אבא גנוב 2

םותק - 2.45 .1230 ובינה 1: 10.30.
הילדים התכווצו: 7 9.15 -כעוהאד
 פ1ש אח סאל

וביט! 2: 10.30, 12.35. 2.45. 4.45. 7.
 9.15 - טהר 1ה01ש

-9.15 7.4.30 .230 .1245 חן: 10.45.
 תורה לעתיד 2

4.30 - היפהפיה .12.35 וב אוו 1: 11.
9.15 - ללכת שבי אחדו והיחפן: 6.40.

4- החתול  30 .12.40. וכ אוו 2: 11
915-תרם נטשוה מנאה בםננדם: 645,

9.15 -נאמםן ובאוו3: 420.11 640,

פאו: שתק. הילדס החמוצו

ביאליק קרית
- 12-הדרוסים:4.30 קויוןז: 10.
11.30 בללה - אבא שב 7:2 9.15.
 וחקים על ננוח ויו '1רק

11.30 .99.15 ,7 .4.30 .12 קלית 2: 10.
 בללה - תורה לעתיד 2

- שב0:2נ.4 12-אבא קויון3: 0ז.
11.30 .9.15 סקס אהבה וחקוחל: 7.
 בללה - ים של אהבה

?ויה* ט. 7.430 9.15-על הסע
1145-וממפע 1130 ם'7זז-הטש
נפרו  האחחן

האסופית: 12.15-על - 10 :5 קויון
11.30 המים: 430- הדרדסים: 7 9.15.
 בללה - ושם שחור

סביון: 7 915-כשהארפנש את סאר

ספיה 7,3 915-נא ואזו' ה! שםעח'

ניצן(קרית ים): הערב אין הצעת

(ק. מוצקין): 99 - סקס אהבה אורות
 וווקוחל
יובל אוו(טכעון): 7 - ושל

(ק. חייט): הערב אין בית העמ
 הצוות

(ק. תיימ): 7 - המצולות היובל

לא .9-אוחוו 157. מופתק.אתא: 5
משונעים

חדרה
9.15-לא ואזו' לא שם¤י חחה: 5 7,

חוף: 7-אתר םשחו: 9.15 - ההבילה

עפולה ""
היכלהתומת: 7 9.15- ?ס של אחנה

על הפנים - מופתחן: 7.30 9.15

עכי~
-9 שב2: 7-אבא אודיטוויומ: 5.
השיבה לת"ם

חצור הגלילית
היכל התובות: 8 - חורה לעתיד 2

צפת
בית אלון: 8 - וחרה לעתיד 2

נהריה
9 - ושל הוח 7.
היכלהתומת: 11-חווה ח1תד 2

בית שאן
אולסספווט: 9.15-אוחוו לא
םשתעים

טבריה
9 - 1שם שחו יד שטרית: 645.

קצרין '""
�ב930-אנחנונא מומ"ס: 5 7-הו
םשתנדם

ודיו



22 , יי"י?" מופת הרנע האחרון הג יגילז מקונגו הן לא תקרוהו עיניו ,21 " .-"", מתנים קרב- "!"?,"" ים הוא באצילים ה! ל* תקחה. ""ר בוי"ים - "!•אי"! דו ,
נ^3. 2 6 , , 0 , •  ?0< מ"ח ?££7 "2 קומד'ה

* 
.." 

י " ני"1"' ק 2 י? "•"י'י עיב� �00" ה  י נ
8�(5). ה"רנ"." 630!(24) יזערנ ". 4127). מחו 2: - חן י"ינ 2", 27 נ �י 27 "חי" 70 נ;0.30� נת̂- "י� יי""^ *רג 

800י � 1נ י  20 1?3נ-00 " 
22). "נ•"," ק"נ|ת 0.0*12 30 2"3 נ 30 0� 20% הנחה 00?*" • "" 0. ק."פ", א"0 י.אי0 �" 2י 30(.|. ?,ם,7 2. .13 י> 0,צ 5)2 30." נ�30 0 3 

""" !? " "I X"
20 00 3 52  32 ים7"ו  . - תי-אב�ב נ'ח ו'�ין חצ1*יי• ב,איי *יו* ו?"..* הערב 2. 27. •וטי. 2. 28 003 י2 תונום: עדר. גךנחום צ<ו0 1.3. 0.צ-ט 1 6(16 . י 2( �ה באאוליס במי• ג •01 �גנ 1̂ איפ י,0,?"ח ייתחלה ,1"" הג'.ג,ל, מק,", ". ".0ה

 ט
̂נ^י^ד.�י""ק . ""*•— ̂"ועינ^� מדגיזגעעגמ 222; -י-* �יי"""*""̂  ̂• :מע ,5555:  3? -ז££35ג?ן.5ך?32�̂ 

76 <א(""-ד,י. 2. 0� - יי"*?"'•""?' •")>י 29 2.00-3 התיאטרין בהאמיי .2 . 01• .2030 3 ,6 3?3 28 �. 3לא| מ"עד1| "11'*י1 בח"-0חי 2. ̂" העיב ל|ל| "
1"'"0 � 0

"̂" 
0"י 20.30:28.12 ?הב -

מ ?5£ל2," �ס?^,�ל �י�"�' "י ̂ז ""י ^" ""ט בלבר• """^� ̂'מה ש^�ב - תי4ב אורח בא I נערבההצגה  .??"!מ £%י7*%!1 -"-''*"י י י נ�30 0� 
,4

 ̂.+ 
-,#$ ̂" צ"צ""* " "*" צ

¤ 8̂6£^̂ ?ו ?£!£9 ; !!?!̂ !?̂ זז ̂^ ?̂ז ^^>̂ ^^^^^^^̂ ^£^^^^^^^^^

!?88
רסיטל מיוחד

לעזרת בני העם הרומני
שלהממתמדאדו לופו

בתכנית:
נטהובן - סונטה מס' 8 "הפתטית"

שונרט - 4 אימפרומפטו אופ. 90
שוברט - סונטה בסי במול מאז'ור

�אנינ, היכל התרבות ע"ש פרדריק ר. מאן חל
מס ו' 29 בדצמבר 1949 נשעה 14.30

�40 ש"ח כרטיסים במחיר 60 ו
�אניב בקופת התזמורת (היכל התרבות) בתל
יום נין 0ו —3 ו ; 7 ו — 9 ו ; בכל 

�, אבן גבירול 53 ו. ובמשרד "קסטל
, בחיפה במשרד התזמורת, רה' הרצל 6ו
— ה' � �, בימי ד  18 — 1 6 ביום ג' בשעות 

.12— 10 'I ביום ; 13- �.0
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8^9
שלמה מינץ

מנצח
5 '.כ. באן: סימפוניה מס.
2 מס. 00רווינ70ןי:0וו0ה
בראהמם: סרנדה מם. ו

�קולות וגוונים• - 4 + •גוונים' 3 �אכיכ:  מוזיאון וזל
, 83 2 ו.28 םורה 4 יום הי
חיםה, אודיטוריום חיפה

2.89ו ו3(מם 2) , א יום

"לכל המשפחה' — מם' 3
— "עלי כינורי'
,מנצח ומנחה אחה ורד'

עולמה מינץ, לירון מייזלס, הילה נוידמן, חן שנער - כנרים
אמנון ו"נשס"ן. מנה כנורות

פנניני באן, ,•� רות מאת קוול',ויואל! 'צ
תליאביב, מוזיאון תאאביב

1800 (סד 2) 7? בשעות 30 16 (סו ו). יום ד. 12.89

"במימד חדש" - קונצרט מם' 1
שלמה מינץ '1ם סולני התזמורת

לכנור ולצילו ראוול:םונסה
ה"דן: רביזיה אופ 33

בראהמס: חמישית קלרנית
�אביב �אביב, מוזיאון תל תל

90 ו 1 . יום נ

הקונצרםים י�חקיימו בשעה 20.30
. רח' נתויסים ל7ןונצר0ים נת"א: משרד התזמורת, בית אסיר,
08 30-16 00 , . 9869ו2 ?10102/3 . 0ל  �א . ת ויצמן 4

04 �קונית חיסר,� 0ל 244?86� נחיסר, 
י03 ויק0� טי 07?483 ברחובות אולם •

?

המרכז החמול לםשחקים בישראל
רחוב ישראל בק 10 ליד צומת חשמונאים והמסגר תיא

ממשיכים ץ&ז^ גם
^ םזנוכה לשחק ̂(

וזפניסה ללא ח<*לום

כימיים שני, שלישי, רביעי, בשעות 16-19
ונוסף אה:

�נמו ובקנולי דיר. בימי שני - הדרכה נמחז
בימי שלישי - ניזנמן וביצוע משחק לסודי, קפילי דיו.

סדנאות חדרה בחומדיס שודס גדיבה העץ נמרזן ומפלי.
בימי רביעי - הדוכה בפיט נוע וקפולי דיו.
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1 £ 5  8 ג 1 1 £ 15 ^ £ ס  0 א 1 £ -0 0 1 0
ל ס ד נ ק י ש ה ק ר ו יי י ז  כ י ס נ ה ד ם ס ל ת ה  ו ה ר  ס ה  ת ו ס ח ב

50 רקדנים - במבחר יצירות מופת
1. נושא ווריאציות 2. קונצ'וטו לכינור 3. עלי שלכת
נלאגסין / ו"קונסקי נלוונשץ / םטרויגםקי סיודוו / ונהיק

4. באמצע... מעט מוגבה 5. עליצות פריסאית
פווסיית / ווילםס פווסין / אופננאך

�אביב "היכל התרבות" I חיפה "אודיטוריום" תל
� ן  � .4ו ב-20.30 1  יום א' 1

5 ערב גאלה חגיגי בשיתוף עם המועצה לישראל יפר. .4 , : יצירות 1 בתכנית
5 .4 .17 ב-20.30 בתכנית: יצירות 1. יום ב' ו.16 ב-20.30 יום ד' 1

I _| 5 : יצירות 2. 3. בתכנית
1 .3 .18 ב-20.30 בתכנית: יצירות 2. �נ"?: >.ם ה' 1

3"
"�
" 
^^^^^

1 .4 : יצירות 2, .9ו ב-14.00 בתכנית | 04-388011, ננרגויס' אשראי 0ל I 04-374778 יום ו' ו
5.4 : יצירות 1. .20 ב-20.30 בתכנית �I מוצ"ש 1 � ,ך" �ן   1

� �לאן- דיוננוף 101 70' 03-247373, •<אן הערב? ו"ננה 052-918566. לגוו0 ירושלים "תיאטרון שרובר כרסיסים: 
03� �03, בבר0י0' אשראי 236193י03. 225673 21 ב - 30 20 חת ארנווים וקנוצות נ0ל 6440545 .1  � יום א

-| 1 , 4 , : יצירות 2 בתכנית

.22 ב-20.30 כרמיאל "היכל התרבות" 4יום ב' 1 _/ ..ו << " 1 : יצירות 2, 5.3 ע ע \ו'' 11 ' בתכנית
: יצירות 2, 3, 4 26"ץ�£2 'ום ה' 11.1 ב-20.30 בתכנית "'' 8 נ1י '  ̂ יףי.ם: ''1'"יי1' ט

י
2:י

I 03-987861 ?04 ונקוסר�  כרטיסים: בוועד' עונדים. ננהריה ישרות'!ודי 920330
0'0"10

נהרהצופ"^תרם בכרט^ו
0^ "'

גן שמואל "אולם אזורי" אשכול "אולם אזורי"
.13 ב-18.30 הופעה יחידה בדרום יום ג' 23.1 ב-21.15 כזוצ"ש 1

06. כוטיסים: נמא. אשכול 067-82711. �06. במכבסת הונינ 377380 ב0.א מנשר, 342502 : כרסיסים
�06. בישובים ובערב ההופעה בקופה. | נמת תרבות עירית חדרה 337959 ובקופר. 320016

האמנים מתאכסנים במלון "דן פנורמה". חניה — חניון בית אליהו

 ̂
ארסים בע"מ בן�יהודה 17 ת"א 0ל. 659025י03.

� 12 נ 110 �זנוותא המחן  1909)008 1̂? ימת  ̂|
�סימדסר *29 5407 11? ס ^1? IV 0)7*̂ 0.8 ב 2  1 � ̂' 9%*7' ?? 10?9 ¤^ פתח תק.ה ?חופת ^8 ?I 9י 6 בי � �מאות �גן  ̂ רחת ^0¥|40410 |1?*̂ �יבקר. קו*!� 111 נ 19!^ ̂*!**!?^ •חטח�-ם  ?£1 ?*̂  ̂ I

????1̂ קח1א-0ד ז-?2>7ז1, 181759 | —̂—̂  ̂ |

� העונג. 27נ 9. �התתיםת , נחחה ^^^ ¤̂ ^~ *¤ ^~^±. _
^9*9* 9̂ כדזזי נסל 50נ10י 1מ י(9;;י ? ̂^ ? ח"ח -ב 2. 29 נ 110̂\ 9^̂ 9<^91^9 I
I ני1דומל1.50ן ̂\^^^^99^ נד0י 9? �א •ה החדמת- 12 31 נ 30 9 9̂ זז 9̂ 9̂6~^ י ̂¤
1̂̂ 0זינז<1ל01חי4י4" . 308סם¤ 1̂1^

|9 30נ  I, I I __^ םזזי מזל. 526008, .7נ1י(•*• 1I _ _ _ ~..י? — -'•יי-? 2.
__ 

1̂ ?% I
65י>54•*• ̂^ ומז<ר ¤ ? I I   ̂1 1 1 1

- 10� � ו 6 נ �ר, התרבות �I ?V V 1? ?V I רענגה   I ,
1 � �X וזנ •ל 0נ1יון ̂ן�| תימה  ̂'?^ו< ^^?̂ ^-! I
ו ני00 9| 0 ו י 1 0 ! נו  ?^?? V??•? 

I
I •ג �ה החרבות- 111  ̂^ 1ם !יאה  ^̂ •̂ ???? I י'•
I 285789 .2*75י22ז ?IX \10י II ̂ו

4¤¤ תל אביב ? *99¤9 "9*\ II 1181*161? תיאטרון הקאמרי?!!! I? 10 00! ?' ' ' •1 ן [ : י 91111י74^9££1ו9
256 .91 2475 ?מוזר  ;! ל<1 939/9 נחז- 9̂999 1—:<?!'? לקבודחז ;514054^ ¥̂

י ינדרנ.מגה נ'ץןה 215255 |; ?̂̂ ̂ן ^̂ ̂ן< ^̂  
ן

|9�  •18-אוד? ו" יערב ?1 27 נ
ו.——^ _] ן ו דזיז! ?  ̂I

*)11ע̂? ? נד7זי כסל 592429. מטנמו 9 ^1ג1ו111
. 10 129  12 � �םם'ר <??( * I 7; ביאל'ק  ^̂ ^ 05  ̂•I 10 היכי� ו 5 נ� �ח  ̂ פ ^̂ 491 ^̂ 979(7̂  I19 110 1 � �בית הח'< �א  ̂ ת -̂ 9̂0101919 *. <? II 10 1 12 1 � �חיפחדון ̂*^ ו5פ1לה  ^̂ £**^*6^̂ ^̂  I
I 25.070 0נ0אם8מד ^^  ̂ I

 .; ן
^̂ ???? 0̂ ?̂^̂  I

�צוווזא� ן אביב  !111101 תז^ I 10 1!1 •101 12*2 ב 11I 52-00ח?!!!??
'22 00 1 3 0 1 2 -ש  ???????????V???? מ1צ

̂^ ם " " ע כיןסר ונמ9 י " ^̂ !̂ <^^^^9^<ו<11^411^
———^ 81<ת?1זח2< ;/250156 1 "̂"  ̂I

I 12 29 אביק נזיני * ניק כהן ?̂??̂ ?? ?̂?0^̂ I
I 3! ו?  1"̂ ̂ד ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ן
?!?1/."41י|1| - חנינת 0וף ה""ה ? }?? || '01 מנחם זילברמן,י ̂! 1̂^ � 0ן ?̂̂^̂̂| 0̂ 10 חוזר'ם 1̂ ^̂  ̂ I
05 ן ̂* 1̂? הדכגנת מ<זםוזז כסל 52221. 23 ^̂ 13 /̂ I
�לזיא י"קתו• 758660 1 ̂י  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ �  

ן

הגשש הדו�ווו�

הקהל הנהדר שחגג עמנו את המגמות מס' 1- מס' 2 - מס' 3
| מוזמן ל• חגיגה 0X1' 4 (אחותה מדות החגיגות)

תקופה מוגבלת בלבד!
�? ? I קטעים נבחרים מ�2 התכניות: 1 קרקר ~] 131.11 1

-1-1-1-? -I כתב וביים: י01י בנאי 1 י 
'איי רחנבלום I 1גד קרקר |???-*??? מוסיקלית: \ I 0*113 הנהלה

10.00-1 ו' 12.1 �אביב "בית ה""ל" I נצר סירנ' "אולם המופעים" •וס תל
— 

I09-238.26 ופה .99670 ונלן  נרט' ?הכרטיס•
? ???".1 -!-?" ?נ!

31.12 ב9.00 X 10צ"ש 30.12 9.301 • ?01
�"ו 13.1 9.003 ":,"*•",,., נ-930 קבוצת שילר מ"ו

� 09-226979 ונקופה 497824 כרטיסים •לאן• 247373 ונמ"רדים ני0' •אתר המוסיקה

10.00 1 10.1 ב 01? � 3012.1., נבעת"ם "שביט נ 90 �םבא "היכל התרבות' •01  כר"•? •לאך 247373. קי, הכרטיס,בד"סר.כפו
?י�2 יי130 90 

"̂ ,,",?,1"""
בית שאן "קימרוך ?9.0018.1101 נתניה "היכל התרבות" מווניש 20.1ב9.30

053 ובקופה 063-603392 06 נרט' מוסע 330336 639969 .06� כרט' נטל 639886

 חר1יא0ר1ן העממי — לובי !וינוד הממיטים ור,><מרבנים בי10דא< |^^
^9

^
אופירה ורווית יוספ,

.^̂09 9̂/ 
~ז—ך' •

מעל גב? חקליטים קלטות וחי ק

� אחר• 26 שנה להקת הייצוג הממלכתית של ברה"מ ושוב הם כאן 

*{1וווזן*
^^^0 '"1 

\¤¤1 

̂י ? ̂ו  ע!י די^

̂^ ?41*ן ו ^?מ  ̂_/  ?11^ ן
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^5י? ז ,̂ ̂ §?11̂ ^

!̂  ?̂ ^̂ ^¤ 
̂י ד̂  ̂י *?  ̂ ^  ̂

̂יי! ̂י ^̂
2מאי1990 חמוה:אווי0וויוסנ.06.5אי1990 ן .1 , נניניהאומה ::•6:נאנייי1990 'וישליט: היכלהתרבות. I תאויניההופעות:תל-אנינ:
I 03 <יי'!9 י1ל 488:4: ג66ינ: "ו1ק1קו? דיו: לישמ((0טלנמית,ננוטיסי>וו1וואי1:ינצדו>וטיתתל.>ונינ: רי"זיייכ Iן נוטיסי0 8 טי 6<י!י41::ו.1 ינירי רחיני1נזאי ,,נימות". ן יוושלים: "קלעים?'. רחינענזא'*! טי 16:4:י.-:0
I :4 טי :;צ4^ "מגנ??? ריליי\. חזינ טי 4:606: 04 ני0יזי אשיא? טל 8"4:'. 04 טוהר חטיא 1:9 טי ":84ג-04 ?עונו?? ט"י , (וגדי I חיוור: י

I >̂*—~^^ ל,0 ן (הודנזנות אחרונה לפני יציאת הסרט לפסטיבל ב,

^^  ̂
. 

1̂ 55̂ 1 
̂ד 11̂ 9̂ ^̂ 8 90111111ווו!0

8^ ̂^ ~̂� � ~̂̂ ̂^ י •  ^̂ ^̂ ^8 8̂888[
\ 1 תל-אביב "טיילתי' ירושלים 2 בת? קולנע בחיפה ק. ביאליק ו
 + "?ןין אור I "קי?!!* ]

ך
̂!! <0נ0ו- \\ <9!ח ,,̂ .,̂ .̂ ו ן^

 הרצ^ה I חיי"[ "
פתחתקוו7]| ראשל"צ 11 רחובות 11 ו (

I "ה,כל" "!-!ן" ] "הדד" || "תפארתי! "אימון" I

1 נתניה"םטודיו" גבעת"ם"שב"ס" עכו"היכל התדבות' ן *

I חשובה *!ניבו•�!ו .� �ער * הוז

I "2 !311131 עקב התחייבויות משפטיות, לא יופץ הסרט "אבא ?
?̂ וידאו בעתיד הקרוב . —^=1 I ן בסלטות

* ^^ 9*9 ב*9ד*09909ן? I? ^^9 י ללללי5^#י̂£ 1 •̂י

6̂ אורות 1̂
ו ו 2ו.29 בשעה  ,  ביום שיש•

^
1 

**
*???

ן V?! I? 9 פרסים מליון השבוע של מעריב לנוער ||

�א 21.30 �האתייזזטיס", צוותא 2 ת  I
21 ¥??? | 'ביחד' - וזי היימו ודיקי גל, פורום נאר�שנע 00 ?<̂נ

יום חמישי, 28.12.89
'181 רביעי 27.12.89 'קוגלו", סינרמה תל�אבינ 20.30
2,!?̂  

^
נ
�א 22.30�הנ�ינולו מקו"ו�, צוותא מל�אניב "?" ?*ג52^צי^ �לילה תי מאיר אריאל", צוותא 2 ת •הארטיסטים". צוותא 2 ת�א 

ביייי-י"�א 2100 '̂ ̂;-יי" ^  ̂
ית"לים

� 0.00•נ^^�ד"י^יייו אבב מ
̂'י"^^ ̂י' � ייהנה ושלמזת הדובים• הדר גבעתיים """ 

ו 1100
11"

ו
!̂ 'זהבה ושלושת הדובים� מתנ-סרא" העין 0נ *1 •,^?'^

,קולנוע מד הרצליה "ג?" ̂*| נילני <י  �אנע ' 'קזנלו�, סינרמה תל
�אבינ נד 00 10 '01 שישי, 29.12.89 ;ץונה 9ארקי, גגי התערוכה תל

�אור טנעוו 00 22 �א 21.00 "לונדון" חוה אלנרשסייו, יובל "אצלי או אונלד", אודיטוריום יפו ד ת

ביאליק 00!22 �קרנ", תיאטרון החאן ירושלים 17.00 "אצלי או אצלך", ספיר קרית �דז

קולנוע רינה חולון 00 22 מחשבות קטנות", קיבוץ מגדל עוז 17.30 "הגינות סיום הרמוציה"/

�אביב 00 22 מדימת לרקי<" - דודו 8ישר, היכל התרבות נתניה 2100 "הגימולו מקומו", צוותא תל

�א 30 22 לרי",צוותא2ת תוס �אביב 2100 "<יי9ורי 'חניינולו טקועו", צוותא תל

�פופ הפקות מציגים בי

אילנה אביטל

"נשמה יהודית,,I בקרוב בתקליטה החדש
I 03-286537 031 להזמנת הופעות טל. 427544י

^^^?^!???!?**וווןוו?'?*!?(.*.!^?^!??!?^(

 ̂
?!1^?1

-
??!!,דדד1̂

מזמינים את הציבור
להרצאה פומבית

שלפתפ סטיבןו'הוקעג
מחבר "קיצור תולדות הזמך

בהוצאת ספרית מעריב
על חורים שחורים וצאצאיהם

היקומים הזעירים
שתתקיים ביום שני 1.90.ו
בשעה 20:00 באולם וייז

קרית האוניברסיטה גבעת רם.
ההרצאה בשפה האנגלית

כתיבה במכונה
עיבוד תמלילים
תלמדו היטב
�12 שעות ב

בשיסה עיוורת

בבי"ם למסחר
"רימון"

�אביב, תל
דיזנגוף 85,
986 ו 28 •

! בעל ספריתרדיאן
1̂^/ מעוניין לפרסם מודעה 9̂ < במשך שבוע,1^^^^^^ ^ במוסף היומי "פנאי",|§12 1\ במחירי מבצע ז^$|§1*^ך̂\ %̂ !̂ 

^̂ !1/
•^^/^\ן>-ץ<נ^ התקשר לטלפונים

03� "- 44ץן5/3ו7וו56 ך1י

£ ד$̂1

פרסם
והפנאי".
זה כדאי.
מעוניין לפרסם

מודעה
במוסף זה,

גמשן שנוע,
במחיח מבצע?

התקשר
לסלפונים

03� 1715/3ו56
.63-5632249

איך הייתם רוצים
לראות את העולם,
בעוד 40 שנה?

אוטופיה
גן גכחו̂ל

ספרו החדש של

יהושע נוייוסף!
1ס0רם שבע 11017171- ספרחמערנ!
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חסכון ענק במרק
5̂1 9̂96*, ^̂

I ח1[[] : 100 גרם חינם
? . 15 מנות יותר .ן
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המושקעים כסיפול בילדים עם בעיות
אלה. מקריאת הכתבה מתקבל הרושם,
כי בטיפול בשסעים אלה משתתפים
כירורג פלססי וקלינאי תקשורת כלבד,
בעוד שידוע כי הדבר מצריך צוות שלם
של מומחים, הכולל אורתודונטים,

ךכתבה על שסעי שפה וחד רסגנון'
1-מס' 287), תחת הכותרת 'פעם היו
נוטשים תינוקות כאלה", לא בא לידי
ביטוי ההיקף המלא של המאמצים

פרודונםים, מנתחים פלסטיים, מומחי אף
אוזן גרון, גנטיקאים ועובדים

סוציאליים.

במרכזים הגדולים בארץ, ברומה
ליהדסה', קיימים צוותים קבועים
המחליטים במשותף על שלבי הטיפולים
והניתוחים בילדים הסובלים מליקויים
אלה. ביוני 1989 התקיים בירושלים
קונגרס בינלאומי גדול לשסעי חיך
ושפה, ובו הוצגה המורכבות של הטיפול

בחולים אלה.

המחלקה לכירורגיה פלסטית
ומקסילופציאלית של "הדסה' הוציאה
לאור חוברת מיוחדת, המיוערת להורים
ולחולים והמביאה מידע על התופעה
הנ"ל על מגווניה הרכים והדרכים

האפשריות לטיפול בה.
חוברת מקיפה תורגמה גם לערבית
וכל מי שמעוניין בנושא יכול לקבל

אותה אצלנו.

רות מקל,
דוברת הסתדרות מדיצינית הדסה

�אולשיצקי רסגנון• 11 ויד רבקה מלר
^1מס' 289) אינה צודקת בתביעתה
לשריין ייצוג של 50 אחוז לנשים.
הבעיות האמיתיות שלנו הן בנושא
הבטחת קיום המדינה היהודית ועניין
שוויון הנשים הוא שולי לגמרי. הדוגמה
היפנית לא מתאימה לנו בכלל וגם לא
מרגרט תאצ'ר. (אגב, גם אצלנו כיהנה
גולדה מאיר כראש ממשלה בלי שינוי

שיטת הבחירות).

באשר להצעת שינוי שיטת הבחירות
לפי פרופ' רייכמן, נראה לי שהיא
'תפורה' לפי האינטרסים של שתי
�חסימה גבוה המפלגות הגדולות. אחוז
הוא אנטי�רמוקראטי (מונע את
�ההתארגנות) וגרוע מכל: היא חופש
מתעלמת מן הסכנה שהקול הערבי עלול
להכריע איזה ממשלה תקום כישראל.
�הבחירות, יש בהחלט צורך לתקן את חוק
כך שיבטיח את האינטרס היהודי�לאומי,
שהוא קיום המרינה כמדינה יהודית, לפי

מגילת העצמאות.

ירושלים בלולה עמירס

שד ע¤ר

?111)1:1111??

* 1 לד עשור חלף. לא שהתקדמתי אישית במשהו. עד היום אני
±1מכקשת מפקיד הבנק להוציא בעבורי דף חשבון בתואנה

ששכחתי את המשקפיים. אני שולחת את צעיר בני, שבקושי מניע
לדלפק, לשלוף לי שטרות מהקיר, לקחת סרס וידיאוימט. ניסיתי
ן רואה, את סתרי המקשים, אכל הכרטיס נבלע ללמוד פעם, באי

שם.
אני עושה מאזן רב שנתי. האוברדראפט מרקיע שחקים. אכל

כללית המצב לא רע. את כל השניאות כבר עשיתי, הקריירה
'המהממת' של מורח מאחורי, קריירה בה הקידוח היחידי הוא
הוותק,היינו הניל המתקדם. בנים נידלתי ורוממתי, לא רעים

דוקא, בהתחשב כתנאי דירת השיכון(היום זה בטח נקרא מצוקה),
הטרנינגים שעברו כירושה ודמי כיס כמשורה.

ואשר למראה. או,זאת תמיד התורפה. עוד לא הנענו אמנם לענין
המתיחות, 'ההרמות", וחסרת נתחי השומן.אנעם זה עשור שלישי

שכבר אין מסובבים את הראש לדמותי 'המלהיבה", ולטנדר
שהובילני לכנס גרעין כבר איני מסונלתלטפס. יש פה ושם נשירת

חלקיקים,קמטוטים, כאבי נב ולחצים בראש.'מצלמים' יותר
וממשמשים לחפש גושימ, מרכיבים משקפיים בגלוי,וקצת הולכים

כבד.
אכל יש בהחלט שינויים לטובה. חוג החברים הצטמצם, ככר לא

חשוב הרושם שעושים, נשארו ידידים על יד אחת, אבל גם אחד
אחד. האופי משתפר, הדברים נראים בברור. לא ששים לדווח על
כל אמרת כנף או זיווג חדש, עושים 'חושבים' וגם הערכת מצב.

לא משתגעים כבר על שיחות אינטימיות בטלפון עם חמש חברות,
לקצר ולא מדברים'בגלוי לב" שגורם אחרי גלגול קצר לפיצוץ,

ממש. לא משתגעים לצאת לכל אירוע. לו בשים צנוע, נוח, רחב. לא
עושים חשבון לאיש.

עם הילדים מדברים כאל שווי ערך ולא מגבוה, (מי יכול? כל בן
כמעט שני מטר...), בשפה בוגרת ולענין גופו. את תלתלי הנכדים

מלטפים ואת לחייהם מנשקים, ואת המתנות מהסל מוציאים.
עם הבעל הפרטי ככר חלפו הסערות. עכשיו כבר שטים על מי

מנוחות. כנראה שכבר נגיע יחד לחוף. נותרו אמנם הדאגות
הקבועות, למצב הקואליציה, לחייל שלנו בנגב, האם הזוג הצעיר
ן שלנו פקוחה(זה רק לטובה) ומה אוכל טוב ?!ום בחיפה, באין עי
יהיה עם השטחים וגם הקילוגרמנים עולים, אכל בסכום, בהחלט

לא רע. יזה מה ישי, אומרים.
התענוVת הפרטיים הם שלא צריך למהר הביתה מהמשרד להכין
שניצל. אפשר לצאת עם חכרה לצהרים. אפשר לצבוע את השיער

דווקא כשוהים, ולנסוע לתל-אכיב פתאום וליומיים סוף סוף יש
חופש.אפשר גם לחתנחם באיזה מבט תועה של מישהו מעל ראשי

או האנשים בקפה ולתהות - האם זה מישהו ימן העבר הסוער',
אולי משהו מבטיח לעתיד - עד שמתברר שהמבט הזה לא התכוון

אלינו בכלל, וזה רק הדמיון הפרוע ושמץ של תקוח...
'דזשליס גילה קראוס
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 אברהם שרןן \
דרח: הקבוצה שלנו, בקיבו̂ץ

 יר היה הכי טוב במתמטיקה.
I רוחמה היתה הכי טובה בהיסטוריה.^?^

1? יהודית היתה הכי יפה.^^ לרחל היה הקול הכי מרשים. ?̂
נאור היה הכי חכם.

עוזי היה הכי מופרע.
צביקה היה הכי חזק.
עמי היה הכי מפונק.
יובל היה הכי עצלן.

שרקה היתה בעלת חזה הכי מפותח.
רונית היתה הכי מנוסה.

אורנה היתה הכי לא איכפתית.
שלמה היה הכי טוב בספורט.

רפי היה הכי חרמן.
חנה היתה הכי חתיכה.
ואני הייתי הכי ביישן.

לאחר בוחטה של שנים, כאשר השכחה מאיירת את
התכולה ומשאירה לבת את התבניות, זוכרים, אם

בכלל, תכונה אחת, מאפיינת, תרהיכר, סימן של זיהוי,
קצה זנבה הקטוע של השכחה.

.זשע מאות שבעים ואחת. ילדים סיימנו תיכון באלף
של החיים התמימים, המחושקים במלים על שוויון ועל

שותפות.
פרויר היה עשוי לעשות עלינו דוקטוראט נוסף

בסוציולוגיה. אילו היו לוקחים מכל אחר מאתנו
�לכ - היו המבחנות מתפוצצות מדחיסותן של רגימת

�הגלם של ההרחקות והעכבות וההבלעות - חומר
'הקיבוצניק הממוצע' - אם לנקוט לשון הכללה.

הקרביים העטו קרום רק של קשיחות, כמו - כמעט -
כולם. והיום, כמה מצחיק, הם אבות רכים.

הג'ובניקים, שירעו כבר אז להסתדר בחיים -
מטפחים כרסים קטנות. הזמן עושה את שלנו. סיימנו

�התפר הנפרס, אשר לשווא ביקשה תיכון על פס
המחנכת לאחות באמצעותו בין חלום למציאות.

באחד הלילות, אני זוכר, רני התמזמז עם אחת מבנות
י, במיטה סמוכה(היינו מעורבים - בנים הקבוצה ואנ

ובנות) בערתי, חיוור, כמו סיר כבוי, הטבעתי את הסומק
כתוך הכר.

�אז בתמימות הקדושה שאם לא אדע חשבתי אי
להוציא שורש או לפתור קוסינוס X - לא אהיה, בן

תרבות. לא ידעתי - כמה תמים הייתי - שרי לדעת
חיבור וחיסור ואולי גם חילוק וכפל.

יהודית היתה יפה ונפשי יצאה אל השקט החם שלה.
לא ידעתי איך להתחיל וגם היא קצת גימגמה. לא היינו

�הנעימות הכרוכה בוויתור על גינוני חברים בגלל אי
(הלא כתוב, כמובן) המעניקים יוקרה רקה למי התקנון

(לה) חברות. שמישהו מציע לו
כופפנו ידיים ונתנו סנוקרות ונגענו לא בכוונה,
כמובן, במקומות רכים ומוגנים בגופן המקניט. ורק

מאוחר יותר הסבירו לנו הספרים, שמה שעשינו היו,
בעצם הגילויים הבוסריים של הליבידו, ביטוייו של

החשק המשכים.
•

היתה קיימת בינינו תחרות סמויה, בלתי מוכרזת, על
ראשות הכיתה.

כמו בכל חצר מלוכה, היו ריצות מבוהלות של
�פנכה, המולת שפחות, חילויי פניה של שרתים ומלחכי

המלכה.
בשלביו הסמויים של הסולם השקוף התקיימה תנועה
מתמדת של טיפוס וירידה. התביישנו להצטיין. פחדנו

לגלות יחוד, לא היה לנו נעים לכסא רגש, להודות

�ההורים היו חעתק של דפוס שיגרתי בכישלון. שיחות
חוזר ונישנה, שבו המידע הנמסר להורים מעורן

�יפה, מקוזז ומשופץ, תמיד מוסט מעט מן האמת. ועטוף
רבות מן הבנות נישאו מיד עם תום השירות הצבאי -
�בית אחדות מהן אף במהלכו - ועזבו את קיבוצן. עקרות
�תקווה, אנונימיות בנהריה ובכפר סבא, ברמתיים ובפתח

בערים, אשר אינני יודע היכן הן.
הקיבוץ נכנס אצלן באוזן אחת ויצא באוון שניה. אם

מוחן נשטף - הוא יצא יבש מן השטיפה. הקיבוץ לא
היה בראש שלהן ככר אז, ובכיתה ח' היה אפשר להצביע

�בכוח. עליהן כעל עוזבות
והן, אכן, עזבו.

במשך השנים - מוזר ואולי טבעי - ניתקים הקשרים
תחילה הולכים ומידלדלים צילצולי הטלפון, פוחתים

המכתבים.
ההתראויות היזומות מתמעטות והולכות. מתרחקים.

�הצופן, כינויי המכנים המשותפים כמו נמוגים מלות
החיבה, לחלוחית הלב, משקעים. מה נותת

•
בכתה י'א ערכנו והוצאנו לאור עתון שכונה *ער

העצם'. שחטנו פרות קדושות בעטנו בכרי חלב ונהננו
להיווכח בזרימתן של רצונות לבנבנות.

עוררנו זעם. היינו בוטים וחצופים וחשבנו שהעולם
ייהפך על פי רצוננו לעולם סוב יותר. כילינו אנרגיה

בהקנטה ובשיסוי. הזמנו לעצמנו צרות. והעולם - תרח
זקן - הניר ראש וגיחך מתחת לזקנו.

מעט, לאט ומאוחר התבהרה בי ההכרה, שצריך
לסלול נתיב אישי ולהתאים את קצב ההליכה בו לרצון

וליכולת. עד שלמדתי, שבאוהל הקרקס מוקצה לכל
�מקום ביציע המוגבה. אחד פיסת

קבוצת 'אלון' היתה כור ההתוך שלי ועד היום אני
שב ונצרף בו ולבי נמס בי, כשאנחנו מתכנסים על

�התפר הנפרד, המבקש לאחות לשווא חלום ומציאות. פס
?

* ארט טכחאלד
] מלחמת המינים

 ?^_ קרבן הראשון במלחמה בין המינים היא
י

??? האמת - או לפהות האמת כפי שאנו
?81 מכירים אותה. אחד הטיעונים בהן

??? משתמשות רעיות באופן קבוע נגד בעליהן
הוא: 'אם אני לא אגיד לך את האמת, מי יגיך לך"?

התשובה ההגיונית היחידה שיש לי לטיעון הזה היא,
'אז מה"?

הייתי ער לויכוח כזה על החוף אתמול. סוזן אלן
אמרה לבעלה, פול, 'הבעיה שלך היא שאף אחר אינו

אומר לך את האמת".
"מה רע בזה", שאל פול.

"פירוש הדבר שאתה חושב, שאתה יכול לעשות כל
דבר, אפילו לרצוח. אני היחידה שאומרת לך את

האמת".
"ומי מינה אותך ל'אלת האמת'?" התעניין פול.

"לזה נועדה האשה", השיבה סוזן בשלווה. "התפקיד
שלנו הוא ללאות אתכם כמו שאתם באמת - עם כל

הרפקטים הקטנים".
"גברים אינם אוהבים את האמת", מחה פול. 'לעולם
לא. ובמיוחד לא היו רוצים לשמוע אותה מנשותיהם".

"אני משערת, שאתה מצפה מאיתנו להתנהג כמו
קבוצת מעודדות'.

'בדיוק. אנחנו רוצים שתנופפו בפומפונים שלכן,
תבעםו ברגליהם ותצעקו ב-ע-ל במרכז הינקיפ

סטאדיום. האם זו בקשה מוגזמת ממישהו שמממן לכן
מגבות רכישת יפהפיות במיסי'ס?"

'כל גבר צריך שיהיה לו בחיים אדם אחד.כן, שיאמר
לו שהוא עירום'.

'אולי, אבל זה לא צריך להיות הארם לו הוא נשוי.
הצרה עם נשים היא שהם לא רק אומרות לגבר על דבר

אחר שלא בסדר אצלו, הן אומרות לו על הכל. זהו
קיתון של קיטורים - חחל מזה ששכחתי למלא דלק

במכונית וכלה בזה שאני משבש את שמות מנהיגי
פוליך.

'הדבר הכי גרוע הוא כאשר את מתקנת אותי
בנוכחות אנשים, במקום לעשות זאת כשאנחנו לבדנו.

אסור לאשה לעשות דבר כזה כשהיא מחפשת את
הציפור הכחולה של האושר'.

'העובדה שאתה לא מוכן לקבל ביקורת ממני
̂ שאינך מוכנה לקבל ביקורת מאף אחד", אמרה פירושה

סוזן.
'הנה', צרח פול, 'את שוב עושה זאת. את מותחת
עלי ביקורת על זה שאינני מסוגל לקבל ביקורת".

"אני בכלל לא מותחת עליך ביקורת. אני רק מציינת
את העוברות. אילו היה משהו לא בל1ר אצלי, הייתי

מצפה ממך להעיר לי. בשביל זה המציאו את הנישואין".
"בכלל לא בשביל זה המציאו את הנישואין. הראי לי

תעודה המעירה שמותר לך להגיד לי כשאני עושה
מעצמי אידיוט בחברה".

"אין לי תעודה, אבל באשתך, יש לי הזכות לכך. אני
מכירה בעלים שמוכנים להרוג מישהו כדי לדעת אם לא

השתמשו בסכין הלא נכון בארוחת ערב חגיגית".
"זה אולי יפתיע אותך, אבל אין לי שום חשק לשמוע

זאת. אין לי גם שום חשק לדעת מהי הדרך הנכונה
לתלות את חמכנםיים שלי, בדיוק כשהפסדתי כסף

בבורסה. את חושבת שאני רוצה לדעת את האמת על
עצמי, אבל את חייבת להאמין לי כשאני אומר לך, שזה

לא מענין אותי'.
'אשה לא יכולה להתקרב לבעלה, אלא אם כן היא

אומרת לו מה לא בסדר אצלו, אפילו אם זה סתם משהו
תוך כדי שיחה'.

'את רואה', צווח פול, "את עושה את זה שוב". ?
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{(! לחמת איר פתיחה בהשראת השם,
חורק-. חורק(• •) התרשה כרשת חוויות ?
הביאו אתאפריקה של ם, בשש• כצהר"
�40 לריחמף ס<טר בתראביב עם ש1ות ה

רקת• סטפס שחוללו שם לםיקצב
(( והצרלסםון, לשםחת כל 0• הסוו•

(( למקום. שוקל

סאלח אצל '1סי
ו\ ת הצגת המאה שלהם

IX בהרצתו של המפיק משה יוסף
הגגו שחקני המהזמר "סאלח

שבתי" בשבוע שעבר, עם
סלאטים ושיפודים, אצל "יוסי
את יוסי" בשכונת התקווה. נם

ג'קי מקייטן ואבנר גדסי היו שם.
בלי שום קשר להצגה, סתם באו

לאכול.
בערך המש מאות הצגות כבר

עברו על "םאלה שבתי", שהתהיל
בתיאטרון "הבימה" וממשיך

עכשיו לרוץ בארץ עם משה יוסף.
"ההצגה מיועדת עד סוף פברואר,
אבל בקצב הזה אולי עוד נגיע גם

להצגת האלף", הוא אומר. ?

הוא בוגר תיאטרון צה"ל
והסטודיו למשהק של ניסן נתיב

והשתתף כבר בכמה ובכמה
הצגות. עכשיו גיל אלון, שהקן,

רוצה להיות גם זמר. "נדרתי שעד
גיל 30 אני יוצא במופע רוק",

אומר אלון, שמצליה לעמוד בנדר
הזה. רק באפריל הוא יהיה בן 30,

וכבר בשבוע הבא יערך מופע
הבכורה של להקת "סינתזה",

שאלון הוא הסולן ש לה.
השירים במופע הזיז, ששמו
, נכתבו "רוק שירי משוררים'

�ידי משוררים. למשל, יהונתן על
גפן, חיים נגיד, הנוך לוין, יעקב

תטנליט. רובם הולהנו במיוהד
עבור המופע. בקפה "ארומה"
�אדמה �אביב, על תפוהי בתל

אפויים וסלט, תגגו בשבוע שעבר
אלון ותבריו את צאתו לדרך של

התדש.*** המופע

שלל אירועים עברו בשבוע
שעבר על "הקומקום"

�אביבי. האתרון שבהם, ערב התל
אוזו. כולם עושים ערבי וודקה,

אז הם התליטו שיהיה אוזו.
למשקה שהולק תופשי

לשולתנות נילוו גם המאכלים
המתאימים. כמו למשל, סלט

יווני, מוסקה וסופלקי שצלייתו
מילאה את המקום בענני עשן. גם

המוסיקה, כמובן, היתה יוונית
ולקיצבה נשברו שם הצלתות

בקצב מסתרר. מדובר בצלמות
מיוהדות, לבנות ודקיקות, רק
שמישהו שם התבלבל והעיף

בטעות לאוויר גם צלתת אתת
"על באמת".

והיה שם, כמו בכל תודש, גם
ערב המזלות בניצותו של

האסטרולוג, אילן פקד. הפעם
הגיע תור הקשתים שהיו מיוצגים

�ידי, שוש עטרי, במקום על
מרגלית צנעני, ניסים קיויתי, מוטי

גלעדי ויהודה טלית.
את צנעני אגב, הפתיעו כמה

�זה במועדון "הפלקה", ימים אהרי
בניצוהו של אמרגנה, אשד דאובני.

חופני סיפר לה שאמרגן
�אפריקה מתעניין בה ויבוא מדרום
לפגוש אותה במועדון. היא באה,

התרגשה, שמהה וגם שרה.
ההתרגשות נבעה כנראה

�כך מההפתעה. מהמחווה ולא כל
קטע מרגש במיותד היה זה בו

היא שרה ביחד עם חופני ואביהו
מדינה את "אל תשליכני לעת

זיקנה".
ונחזור ל"קומקום". חוג ידידי
�אביב ערכו שם תצוגת ערן תל
אופנה. חני פדי, אירגנה. אמנון
�עמי, יפה פאר, הינהה. תמי בן

ועדיין דקיקה, גנבה את תשומת
הלב הכללית, כשהתתילו שם

לחשבן לה את החודשים ולבדוק
את הבטן השטוחה. ההכנסות

? קודש לסניף התליאביבי של ערן.
האירוע נערך, ככתוב על ההזמנה,
בחסותה של אן קלוד חדרי, שלא

שם.•• • היתה

מסיבת ההפתעה שאירגנו
בשבוע שעבר לגשש שייקה לוי 1

ב"אירועים בכפר" שבקיבוץ
�ים, היתה חגיגה גדולה גליל

לנוסטלגיה. כי לראות שוב את
"התרנגולים", בהעמדה

המפורסמת של נעמי פולני, עם כל
השטיקים שהיו מקובלים פעם,

זה כמו לחזור פתאום אהורה
במינהרת הזמן. כל אחד

והאסוציאציות "התרננוליות"
שלו. אצלנו בשולחן, היו אלה
סיפורים על אהבות ראשונות

שנגמרו בבילוי הליילי הכי הכי
שיכול היה להיות אז: "שואו"

ו"דינר". ללכת כמו גדולים לראות
את "התרנגולים" ולגמור בארוחה
חגיגית בשוק בצלאל.• • •

חביב שמעוני אירח ב"סושי"
מפרסמים ופירסומאים. מח

שנקרא "מפגש של הבראנג'ה".
היו שם, בין היתר, נשיא

התאתדות התעשיינים, דב
לאוטמן, אפרים אפטל מ"בלמון",
כוונו לנדסנרנ מ"סנו", אבנר ברק

מ''דנשר קוסמטיק", בועז ז'וובין,
אפרים ליגיאל ועוד הרבה אחרים,

ששתו פונץ', התכבדו באוכל
סיני, וגם רקדו. איה ודוד אדמון,

שהרומן ביניהם התהיל לפרוה
במשרד, כשהיא היתה גרפיקאית

והוא היה הבוס, ישבו בשקט בצד
ונראו מאוד מאוהבים.• * *

£ ?2לי?/ י7̂

1 * \̂\4 1¥ '
 ̂ י ''^י ,,"ו/ |"י | 1 ; 171#*11 1£^11 ו

|̂ מו�יגש! ¤|2^ 3מבצע ^תב �1יל ̂•? ג?מ1 #61 
111

1 116%

--> I 6834???$^^^8וו8!!08!ו? ^̂ ^̂ ̂ןן ̂ןן ̂ן̂ן ̂ן ̂ן ̂ןן ̂̂ן ̂ןן ̂ן ^



9\ 3̂

/1\

0
ק * ו* 5

"
VI

01

�
0

-ו

<
0(

0
(0

<



ליאורה הכהן

חווכיוח בראש אחר.עיצבה שר• יצחק
סרולובץ. בערת הסתלקה לצורפות של
, שם לוםרים בין השאר נם את 'בצלאל'
וושא היודאיקה. החווכיות שלה עשרות
(•תן לתקוע כהן ורות או פתילות (•קל, !

שםן.

הבלעדית על הווספה האדוםה ה-א לא
אתרה םאשר דוברת שר התיקשורת נד
� •עקוב', 1עםה הרו היא טיפסה על הקט

(1ע של שליח• רשות הדואר, ולעירהם
הםשתאות הודיעה: -אר אדנים לכם 0ה'
עבורה םהירה בםהפיכה הםרוורח. בק?

צב התיקשורת המהירה עיע עור
רחוק'...

רות ד"ן עיר• מליץ. שרים מתוך שלושה שופטים בתחרות הסביכעים של סיכללת
(עמת(איתם שפטה ום התכשיטרת בת עמי ורסא01. מתפע- 'אומוית' לצורפות של

לים םעיצוביהם של התלםידים. שעוסקים ביםקצוע' רק שלושה תודשים.

שלחת כ"דיש
סלאבה וזפיה רייפר, הן צועניות
אקזוטיות שמגיעות אלינו ישר
מפולין. מסתבר כי יבוא אמנים
משם הוא עסק זול, כפי שגילה

הבדרן מוטי גלעדי, שיוצא בקרוב
במחזה סאטירי ביידיש, אותו
הוא מקדיש לאביו דוד, חמגיע
לגבורות. גלעדי החליט להגיש

במופע בפרקי הזנות עם האחיות
רייפר מפולין. "אני מאוד אוהב
את שפת היידיש", הוא מסביר.

"מסתבר כי יש כאן קהל גדול
שצמא לערבי סאטירה ביידיש.

האחיות רייפר ותזמורת טובה
מוסיפות צבע לעניין. אני חייב
לציין כי לפולניות אין דרישות
גדולות מן החיים. אני בטוח כי

הקהל יאהב אותן".• * •
הומור נוסח שר החוץ משה

אדנס: "מיליארדר יפני זקן ביקר
בלשכתי וסיפר לי כי הוא בן 90,

אך מתכנן לחיות עד גיל 200.
הבטחתי לו באופן רשמי: טוב, אז

אני לא אאתל לך את הברכה
המסורתית שלנו עד מאה

ועשרים". אנשי לשכתו התגלגלו
מצחוק.*• •

במוצאי שבת לפני שבוע נהרו
הרבה מכובדים לביתו של ראש

עירית הרצליה, אלי לנדאו
ורעייתו ליאורה. נשיא המדינה,
חיים הדצוג, עדיין מלא תוויות

מחביקור בארגנטינח, נחת באוחל
חווילתם של בני חזוג לנדאו.

אלגנטי במיוחד היה ממלא מקום
ראש הממשלה, שמעון פרס, וגם

�לב. אך שר המשטרה חיים בר
השר ההדור ביותר היה דן מרידוד.

הרב גורן הופיע במגבעת שתורה
ובהליפה יפה במיוהד. וכל

חחבורה האלגנטית הזו באה
לחגוג את חכנסתו של יריב לנדאו

בעול מצוות. מצד האמנים היו
שם, בין השאר, גילה אלמגור, בני

אמדורסקי ויגאל שילון, שיכול היה
להכין קטע של פספוסים

מהכיסים שנפלו לתוך
חצלחת.•• •

בשבוע שעבר ערכו חברים
טובים מסיבת הפתעה במסעדת
"חמפתח" לזמר עוזי פזקס, שחזר
בימים אלה מארח"ב לאחר תשע

שנות היעדרות. פוקס השב
לתומו כי הוא בא לסגור עיסקה,
אך להפתעתו גילה את כל חבריו

הטובים, בני משפהה וידידים
רבים. "אין לי מלים מרוב

התרגשות....", הגיב כמעט
בדמעות. בנאלי אולי, אבל
אמיתי. סיפר התן השמחה

הנרגש: "ההחלטה להזור לארץ
ישבה בתוכי כל הזמן. מיציתי את

עצמי שם. הגעגועים לארץ
ולמשפתה הכריעו אותי, מה עוד

שבתי סאלי מתגייסת בקרוב
לצה"ל. השירות שלה התזיר את

כולנו הביתה. המלהין קובי
אושרת הציע לי להחיות את

המחזמר 'אל תקרא לי שחור'. אני

עובד גם על תקליט חדש".
המפיק והשדרן אמנון פאר נזכר

:60� בנוסטלגיה של שנות ה
"הכוכבים שלנו היו 'עוזי

והסגנונות' שהופיעו במועדוני
'חחיפושיות', ה'קליידוםקופ'

ו'אבא בהריון' הממוקמים ברחוב
המסגר. אני נזכר בעוזי שהופיע
ב'אל תקרא לי שהורי, עם רוחי
נבון שחזרה בינתיים בתשובה.

ואברהם פרדה שנפטר. והחבר דפי
גינת. אלה היו ימי הפרחים

והאהבה".•• •

שגריר מצרים בישראל מוחמד
� בסיוני ורעייתו נגואה הוזמנו לסי
נמטק בתל אביב, לצפות בהקרנה

מיוחדת שנערכה לכבודם, של
הסרט "נישואים פיקטיביים''.

השגריר, כך מקווים חיוצרים, יקח
את הסרט לפסטיוואל הסרטים
בקהיר, שיתקיים בהודש הבא.

אלון גרבוז, מנהל הסינמטק, בירך
את השגריר המצרי: "אני מקווה

� שההקרנה תפתה את הדרך לקש
�מצרים ותוביל רי תרבות ישראל

לקיום שבוע קולנוע ישראלי
במצרים וכמובן - שבוע קולנוע
� מצרי בסינמטק בתל אביב". בס

יוני ישב בהברת במאי הסרט
� חיים בוזגלו, המפיק מיכה שרפש

טיין וכוכבת הסרט עידית שלג.
� הכוכב שלמה בדיאבא נעדר מהה
קרנה בגלל תזרות. בסיוני, שהיה

נרגש מקבלת הפנים החמה שער-
� כו לו לאהר הסרט, אמר למאר

היו: "הסרט מאוד מצא חן בעיני.
שמחתי שעושים סרט על בעיה

�ישראלית, אף על פי שנגעו ערבית
רק בהיבט מזערי של הבעיח. אש-

מח אם הסרט יוצג בפסטיוואל
קהיר בהודש הבא. אשתדל לס-

ייע לכך שהסרט יוצג ברחבי מצ-
רים, אך לדעחי יש בעיה כי הוא
דובר עברית". בוזגלו השיב שלא

תהיה בעיה לתרגם את הסרט
לערבית, והמפיק שרפשטיין סי-

כם: "אינשאללה בחודש הבא בק-

••• היר".
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שדרת המעצבים
במשביר דיזנגוף סנטר

-פו -איל לנה אפרתי ד ד קום אי
77דלי1777 יש שדרה אחת בעירי שדרה שמעצבת עבורך נ 111] 11 ר ךך7

רת המעצבים במשכיר לצרכן. * ת, שד *י אופנה עילי

�V �7 ל�. ל ה ר 7� 7  �I � 777*77 + בפעם הראשונה פתחו ששה מעצבי אופנה £ 11 ' / ]_/ / / נ-//1777 / / ! / , שורה של בוסיקים זה לצד 9  1 9 ישראלים מובילים 3 / 3 1  I I I  I
זה, נק7ס77 7/א7737/ נסשניד 7יז7ע7ף. •

ת נ777> שדרת הםעצבים הינה תופעה ייחודי
, 77/יא סעיעה ס73ש סד777, נין 3' האופנה הישראלי
ם. 5| סגנונות העיצוב העכשויי
ם. 0' יש שדרה אחת בעיר - שדרת המעצבי

הבוע1ביר לצרכן ^



ם הר1סי
באים

ך קטע הרוסי בישראל רק
I I מתהיל. להקת "מוסאייב",

שרוקדת בימים אלה בארץ,
הביאה איתה הגינה צבעונית של

תלבושות עמים. רק כשרואים
אותם קולטים את העושר והגיוון

של העמים השונים היושבים
ברפובליקה הרוסית. פגשתי אותם
�הטלויזיה כשבאו לרקוד באולפני
בהרצליה, לתכנית של גבי גזית.
תייכנים, ממושמעים כמו היילים

בסיירת מובחרת, תפשו שמש
תורפית שכבר חרבח חדשים לא

ראו ברוסיה. על הרקע הפסטורלי
של גינת האולפן הם נראו כמו

ביום תג בכפר.
אין לנו מעצב תלבושות, אומר

מוסאייב, מייסד הלהקה בן
השמונים ושלוש, שנראה צעיר

בעשרים שנה מגילו, כי כל
הבגדים שלובשים הרקדנים הס

בגדים אותנטיים של עמים שונים
�המועצות. בגדים שנוצרו בברית

תוך מאות בשנים ושמטרתם
אהת: לעשות שאנשים ייראו

בהם היטב. שנשים תיראנה יפות
ונחשקות וגברים אמיצים

�אופנה של וגבריים. איזה מעצב
היום יכול להתתרות במסורת הזו?

את התלבושות מייצרים
במתפרות מיוהדות, שמתמהות

�תיאטרון ובלט, בדיוק לפי בבגדי
התלבושות האותנטיות. כשצריך

תוף מאוזבקיסטן או כובעים
ארמניים, נוסעים לשם ומביאים.

הממונה על ארבע מאות והמישים
ושתיים התלבושות היא אנה
פטדובה, אשה גדולה ומלאה,

שעובדת בלהקה כבר שנים רבות.
היא האחראית שכל פריט יפורק

ויגוהץ ויילבש ויהיה במקום
הנכון.

האם יש פאשלות?
- "נו, כשצריך לארגן בגדים

למאה וארבעים ושניים רקדנים,
והם מהליפים בגדים בכל ריקוד",

היא אומרת ברוסית מתנגנת,
"יותר טוב שלא יהיו".

כשהיא מסבירה מה לובשים
הרקדנים ומסבירה שההולצה

הרקומה היא רובשקה והשמלה
הזו עם הכתפיות זה סאראפאן,

וכובע הפרווה הוא פאפאכה,
והסינר הוא פרטוך - כל המילים

האלה נשמעות פתאום מוכרות
מאוד, אפילו שאיני מבמה אף לא

מילה ברוסית; בראש מתנגנים
שירי תנועת הנוער ותמונות של
"השומר" וקטעים מהספרים של
טולסטוי, שהיו הטלויזיה שלנו

כילדים, ואני נזכרת בסבתא שלי
שלא הרשתה לעזור לה במטבח

בלי פרטוך. ליותר מדור אחד של
ילדי הארץ, רוסיה זה לא מקום

חדש והלהקה המשגעת הזו,
שרוקדת כאילו לא חיח בכדור
הארץ חוק המשיכה, היא יותר

מחגיגה של ריקוד. ?

(ם"ת חתר ב�10
ךן וזמנים למסיבת הנוכה

1-1 ומרגישים שצריך לעשות
משהו, כדי להיראות קצת יותר

הגיגיים? לא מוכרהים לקנות בגד
חדש כדי להיראות אהרת. גם לא

צריך להוציא הרבה כסף. אפשר
להתמקד בפנים וברגליים

ולעשות שינוי, להיראות אהרת,
הרבה יותר זוהרת, אולי זה יעלה
קצת יותר מעשרה שקלים. אבל

איך אומרת הברתי, רות יולס,
כששואלים אותה אם את כל

העוגות שבספרה "עוגה בחמש
דקות" באמת אפשר לעשות

בהמש דקות? גם אם זה לוקח עוד
כמה דקות - לא נורא, העיקר

שזה יוצא טוב. ככה גם עם
האינסטנט שיפוצים הנ"ל, גם אם
זה יעלה יותר מעשרה שקלים -

ההשקעה כדאית.

• איך לעשות עור הדש וזוהר
�פנים, בכמה דקות? בעזרת מסיכת

�העור שמסירה את שכבת תאי
המתים. שימו לב, לא סתם

מסיכה, אלא כזו שפועלת כמו
מהק. מורהים שכבה דקה על

פנים יבשות ונקיות, נותנים רגע
להתייבש ובתנועות סיבוביות של

האצבעות נושרת המסיבה ועמה
תאי העור המתים. אתר כך

מורחים שכבת קרם מזין, או
לתות - וזהו. מסיכות מותקות

כאלה יש לכמה יצרני תמרוקים.
אני משתמשת בזו של "קלארינס"

והיא טובה אבל יקרה; נם
האחרות מתוצרת חוץ עולות בין

�45 ש"ה. יש מסכות מוהקות 30 ל
מייצור מקומי אצל

הקוסמטיקאיות וגם בתנויות
סיטונאיות של תמרוקים,

שעושות אותה פעולה. מחיר
שפופרת או קופסה הוא רק 2 ו-5ו
ש"ת - בחנויות תמרוקים ברחוב

רמב"ם על יד שוק הכרמל
�אביב ונם במקומות אחרים. בתל

במסיבה לא יקרה אפשר לא
לקמץ ולהמשיך ולמתוק את
התאים המתים גם מהצוואר

והמהשוף.

• אחרי חדשיים של חורף כבר
ירד כל השיזוף מהפנים. פנים
היוורות נראות עצובות וקצת

שיזוף מהצנצנת, שטופהים על
הפנים בעזרת מברשת איפור, יכול
לעשות אינסטנט שינוי. שימו לב
לבחור באבקת שיזוף בהירה. אם
האבקה כהה זה ייראה מלאכותי.

אבקת השיזוף של "קטי" לא זולה
אבל יעילה. אם לא בא לכן

להוציא כסף על שיזוף - גם סומק
יכול לעשות טוב לפנים, אבל אל

תשימו רק על הלתיים. אבקו
קצת את חמצח וגם את הסנטר

וכבר יש מראה יותר קייצי וזוהר.

• כמה זמן אתן משתמשות
באותו גוון של שפתון? צבע

שפתיים תדש יכול לעשות שינוי
דראמאטי. לכו לא על גוון חדש

של אותו צבע, אלא על צבע חדש
לגמרי. אם אתן תמיד בשפתון

�פוקסיה. זה �טבעי, קנו ורוד הום
עושה מראה צעיר ורענן. אם אתן

תמיד בוורוד טבעי, לכו על אדום,
דראמאטי ומאוד שנות ההמישים.

נסו בתמרוקיה ותראו איך שינוי
כזה עושה פנים אחרות. לא

מוכרחים להשקיע הרבה בשפחון
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בצבע חדש, שאולי לא תאהבו
למחרת המסיבה. השפחון הזול
ביותר ובאיכות טובה הוא של

"תיא", מתירו 7 ש"ת.
• מתי צבעתן בפעם האהרונה
את ריסי העיניים בצבע פרמננטי?
למי שאינה עושה זאת בקביעות,
או שכבר מזמן לא צבעה, זה עו-

שה יופי של שינוי, מדגיש את
העיניים ומאריך את הריסים. גם

איפור עיניים, צללית ומסקרה, נר-
אים הרבה יותר טוב על בסיס של

ריסים צבועים קבוע. אצל הקו-
סמטיקאית או במספרה זה עולה

3-8 ו ש"ה.

• ומן הפנים לרגליים. גרביים
זה הסיפור הגדול של ההורף, וגם
מי שאינה חושפת שוקיים במיני,
זוג גרביים חדשים עם דוגמא יר-
עננו גם בגד סתמי. ייראו טוב עם
שמלה שחורה ובסיסית. המבחר
הכי גדול במחלקת הגרביים של

"המשביר לצרכן", אבל גם בחנוי-
ות הסידקית המקומיות. לכו על

משהו נועז, עם רקמה, אבני חן
נוצצות. שכולם יגידו "איזה גרבי-

ש"ה. ים!" מחירים: 0ו-20

מה חרש
ם בחכעהכנדי

"ו\ ופנה וטכסטיל" הוא שמו
\1 של מגזין הדש, שהגליון

הראשון שלו הופיע החודש.
המגזין מופק על ידי אינדקס

פרסומים, שבשנים האהרונות
הוציאו מדריך של תעשיית

האופנה. המגזין הצבעוני מיועד
לדווה על מה שקורה בתעשיית
האופנה ובהוברת הראשונה יש

�שיה של כמה מהאנשים רב
שקובעים את מדיניות הענף
במשרד המסתר והתעשייה

ובאגודה הטקסטיל המקומית.
הם אופיטימיים ואומרים שלמרות

השפל העכשוי בתעשייה זו, יש
לה עתיד ועוד יהיה טוב. עוד

בעתון: מונולוג של צלם האופנה
�גד, שמתאונן על הדור סמי בן

הצעיר של הצלמים, שתושבים
שדי לעשות כמה קליקים וכבר

אתה צלם אופנה מנוסה; מעצבות
�תינוקות, שמספרות על של בגדי

עבודתן.
זה לא ה"וומנס וור דיילי", עתון

תעשיית האופנה האמריקנית,
ואפילו לא על יד. הכתבות

ארוכות מדי וגם בחירת הנושאים
נראית די מקרית, אבל זו רק

התהלה ורואים שעשו פה מאמץ
להוציא משהו שייראה איכותי,
על נייר כרומו ובצבע. טוב שיש

מגזין כזה, אם יעשו אותו נכון. ?

� לייצור צמר לסריגה יד ומכונה, סרגי סוודר, צלמי ושלחי את תצלומו בצירוף פרטים �ויטלגו �חותם הצמד הבינלאומי; חברת 
ו•*?!*•*.!*1% 1 ?"וו-,- -"-,-"." "ד — אישיים, תויות הצמר וקבלות הקניה לת.ד. 16249

̂ן? תל-אבינ, מיקוד 62ו 61, עד 5.2.90ו. ^̂
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חולצות מבדי כותנה וויסקחה לאירועים חגיגיים
�� - -י *� המחירים לצדכן: מעדנות ג'ינס - 125-80 ש"ח 1*1111? . *

חולצות וסוודרים - 80 ש"ח
חולצות ומכנסי כותנה - 80-65 ש"ח

�השרון וכוכב שר, בתמונה: הדוגמנים ערן גוליק מרמת
המתחילים דרכם הראשונה בדיגום בגדי נוער.



בקנה מידה ישראלי - וידה ולוטפי משעור מנצרת עלית הם
מצליהנים מובהקים בתהום ההשכלה, התקשורת והעסקים,
אבל את הבנות שלהם הם ישלחו ללמוד בחו"ל. "אנחנו חיים

יפה", אומרת וידה, "רק המצב הפוליטי מפריע לנר.
? דיה(14) ויארא(16) משעור לא ילמדו בארץ.
1 וידה, אמא שלהן, היתה הסטודנטית הראשונה
I מהשטחים שלמדה באוניברסיטה העברית
I בירושלים, אך בנותיה כבר ילמדו בחו"ל.
"בערכיות פלשתיניות קשה להן כאן", מסבירה
וידה, "מרגישות לא רצויות, כמו בתוך קרח".
הקטנה, אגב, כותבת םיסוריס קצרים. המוטיב

המרכזי: הבעיה הפלשתינית.
הבנות ילמדו, איפוא, באוניברסיטאות בגרמניה,
�הברית. הוריהן, וידה ולוטפי § לונדון, אולי בארצות
� משעור, יכולים להרשות לעצמם את הסעיף הזה. לפ '

י ר א ב ת  ו י נ י ת ש ל פ



חות בנמלי התעופה שם, אומרת וידה, לא ישלפו אותן
� כדי לעבור בדיקות מהתור - איזו הרגשה קשה 
בטחוניות מיוחדות כמו בנמל התעופה בךגוריון. אבל
אחרי שיגמרו ללמוד תקשורת ומנהל עסקים - יחזרו
הבנות הביתה. מרגישות אחריות כלפי העסק המשפח-

תי. ומה שבטוח בטוח: קר או חם - הבית הוא בנצרת.
נצרת עילית. בית יפה, גינה יפה. במקורה נועדה
שכונת הקוטג'ים לאנשי צבא קבע. כשהתישכו שם
ראשוני הערבים, היה מי שעיקם פרצוף. עכשיו, אחרי
15 שנה, מתגוררות בשכונה כעשר משפחות ערביות.
פה ושם אפשר למצוא בין היהודים כמה חמומי מוח
�הכל היחסים טובים. הרבה מעבר מתלהמים, אבל סך
ל"חצי כוס סוכר", מבטיח לוטפי. את הגינה מטפחת
וידה, אשתו. משכימה כל יום בחמש וחצי, לא מוותרת

גם על בישול, ואחר כך - למשרד.

ממש אימפריה
"נצרת תקשורת המונים" היא אימפריה לא קטנה
בקנה מידה ישראלי. בין היתר היא כוללת משרד פר-
סום, חברה ליחסי ציבור, סטודיו לגרפיקה ומוצרי פר-
�סינארה. ובמקרה הזה, צריך לזכור, סום ואת העיתון אל
מדובר בחברה המגלגלת מחזור שנתי של מליוני שק-
לים. כמה בדיוק? לוםפי משעור בדום שתיקה. אולי
מחמת עיךהרע. 'אני", הוא מתנער, "שותף זוטר סך

הכל. וירה, אשתי, היא בעלת השליטה האבסולוטית".
ואצל וידה העסקים זורמים בדם. שוצפים ממש. אבל
בנועם ומתיקות. השפתיים האדומות שלה מדברות ביד
נס כאילו מדובר ברצפט לעוגה שהצליחה לה. לא
שאין מתח ולחץ, אך היא אורזת אותם
היטב,במקצועיות מצודדת. עם שליטה מירבית. היא
משהו בסביבות הארבעים ועדיין פטיט. נדחקת נפלא
בשמלה שחורה קטנה, עם מפתח צוואר נדיב, ורעמת

השיער ממסגרת עיניים שקדיות ערניות.
כשהייתה בת 10 כבר נצמדה לאבא שלה בעסק שלו
� �לחם. חנות ומפעל לתכשיטים. משפחה נוצרית בבית
אורתודוכסית עשירה שאיפשרח לחמשת ילדיה גיחות
מעבר למסגרת הערבית המקומית. טיולים לחו"ל, סד

�כך גם לימודים בארה"ב ובלבנון. חר
באוניברסיטת ביירות למדה וירה פילוסופיה ופסיכו-
לוגיה. מלחמת ששת הימים תפסה אותה במקרה בבית,
�לחם, וגם השאירה אותה שם. "היא פרצה בדיוק בבית
כשהייתי בחורשה קצרה. המצב היה קשה והרגשתי

שאני רוצה להישאר עם המשפחה, לא להיות רחוקה".
הצעירה עושה הערכת מצב זריזה - ולא מבזבזת
ימן. מתחילה מיד ללמוד עברית באולפן בירושלים
המערבית, ואחר כך באוניברסיטה העברית. סטודנטית
ראשונה מהשטחים. במקביל היא גם מגישה ומכיימת
בטלוויזיה הישראלית בערבית. ללא ספק נושא טוב

לכתבה עיתונאית.
כך חשב גם משעור, באותם ימים עיתונאי צעיר
בנצרת. 'הוא תקף אותי על ההחלטה שלי ללמוד באו-
ניברסיטה העברית", נזכרת וידה במפגש הראשון של-
�71' עובר הזוג הם. אלא שמהמתקפה נולדה חתונה וב
הצעיר לנצרת. שלוש שנים עברו עד שקיבלה וידה
תעודת זהות ישראלית ועד אז בילתה בתורים בממשל

הצבאי כדי לקבל רשיונות כניסה ויציאה.
�לחם היום, כשהיא אזרחית ישראלית, הדרך לבית
רצופה יסורים קשים יותר מעוד המתנה בתור. גם
מסוכנת. "אני פוחדת להיכנס עם המכונית שלנו. לפני

הכניסה אנחנו מחליפים למכונית עם מספר כחול.
המשפחה סובלת וגם אני. מרגישה קרועה. אני לא
שקטה ולא מסוגלת לבלות". אם כך מה הם החיים

בשבילה?
"עבורה וילדים". אך, העבודה - חגיגה אחת גדולה
ומתמשכת. "אני הולכת למשרד כאילו אני יוצאת לטי-
ול• ואצלה טיול - זה טיול. כל שנה היא נוסעת לחו"ל.
לפעמים עם הילדות, לפעמים עם לוטפי. את הבגדים
היא קונה בדרך כלל שם. יש גם כמה בעלות בוטיקים
בתל-אביכ שמתקשרות אליה כשמגיעה קולקציה חד-
שה. "אנחנו חיים יפה" מסכמת וידה "רק המצב הפולי-

טי מפריע לנו".

זאב קרבות
ניהול העסק נמצא בידים שלה. "מבחינת ביזנס אני
על האדמה". משעור, 42, מרחף אי�שם בעניינים שב-
רוח. קובע מדיניות עריכה, מרצה בפני אנשים. מרבד
על איראולוגיה בגדול, והיא פורטת אותן להכנסות.
מאבק קשה הוא מנהל על פיתוח הצריכה במגזר הערבי

ונגר אפליית האזרח הערבי כצרכן.
� "מתייחסים אליו כאילו הוא רק אוביקט בטחוני, מכ
סימום לקוח פוליטי שאינו שותה חלב, רק נפט". כאשר
מחבר ב"מלחמות הערבים" לוספי נסחף רחוק. בחזית
הממוקמת במשרדו המרופד הוא הולך נסער אנה ואנה

ושולי חולצתו הלבנה משתרבבים מחגורת מכנסיו.
זאב קרבות ותיק. כבר בנעוריו, בכפר רמי, נאבק
הסוציאליסט הצעיר נגד כמרי העדה שלו. כעת הוא
משחיז עטו בער פתיחת עיתונו בפני התבטאות פלור-
ליסטית וחשיפת התושבים למכלול רעות. המאבק הזה,
הוא מספר, מעורר עליו את כעסם של בטאון רק"ח
� �איתיחאד ושל ראש העיר תופיק זייאד. "הם חוק אל

והמשך בעמוד 22).

ת ד ד ו צ מ וה 
" ין נות לאומית' - כך מגדיר לוטפי משעור,
I מבעלי *נצרת תקשורת המונים' ועודך העי'
�סעארה, קבלת כספים מאשיפ על ידי ער- תון אל
ביי ישראל. "הכספים', הוא טוען, 'הולכים לכיסים
פךטיים. מוצאים על שטויות'. אך בעוד שיש לו
השגות על דרך הפעולה של אש"פ ועל האמצעים
בוש הוא משתמש, אין לו ספק כיז *אשיפ הוא נציג
בלעדי של העם הפלשתיני ואנחנו, ערביי ישראל
חלק מהעם הערבי פלשתינאי, אזרחי מדינת ישר-

אלי.
משעור איננו חולק על מורך בהקמת מדינה
פלשתינאית. אך 'כשתקום מדינה פלשתעית', הוא
מבטיח, 'אנחנו לא נצטרף אליה. אנחנו נשאר

במולדת שלנו, על האדמות שלנו'.
- ומה על חרון השיבה?

החוק הזה מפריע לי כערבי ישראלי. הוא איננו
מתישב עם המצב הפוליטי-הסטורי-צבאי שנמר.
אחרי שתקום מדינת פלשתץ נגדה המערבית ועור,
תהיה זכות שיבה לפלשתין לאנשים שיושבים כגר

לד" מחוץ למדינה הזוי. ?

הצהרה פלשתינית

"אם גיליתם חלודה בתחתית המקרר או
טמבור אליאוש!עם מח"ט של התנור,

תוכלו להפוך את החלודה לשכבת מגן יציבה,
ואז לצבוע בצבע עליון. זה רעיון!

ניתן להשיג בחנויות טמבור.

6/1., 1X9

 ̂ =

בחורף הישראלי, נאלץ העץ להאבק בקור,
,יעילה בחום, בלחות וביובש. רק המה מעולה

בתנאים אלה. ודנית, לכה מגוונת לעץ,
שפותחה בהתאמה מלאה לאקלים הישראלי,
חודרת לעומק העץ ואוטמת אותו לחלוטין,

בפני חדירת הרטיבות והעונש.
טמבור. ניתן להשיג נחנויות

כשאתה רוצה לצבוע קירות, משטחי עץ ,
ומתנת • אתה צריך את המברשת המעולה
של טמנור. מנרשות טמנור מיוצרות נאינות

הגנוהה ניותר, נסוגים שונים ובנל מידה
שתצטרך. אם אינך רוצה להתעייף נמהלך
הצניעה, ולאסוף שערות שנשרו ממשטח

הצניעה • נדוק היטנ שאתה קונה מנרשת
של טמנור.

ניתן להשיג נחנויות טמבוד.
שלכם גור מטמנור."
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כבר 7 ו שנים קטרינה אגא חאן היא נסיכה, נשואה
באושר ועושר, גרה בארמון מהאגדות על שפת אגם
ז'נווה ולוהמת למען שימור הסביבה. "מי שלא יודע
/ היא קובעת. היא מצאה את

לעזור לעצמו - אבוד,
עצמה בפרק ב' של הייה.

הנסיכה שחיה
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וסעדרודין
ארא חאן
.קטי (םיםין)
עם הכלבים
החביבים
עליה
(םשםאל),
הוריו של
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אנדר•
(משמאל.
רחוק).לפני
הרשואים
היתר, םוכרח
בםאפיה
בצרפת.

ן א להכיר: הנסיכה קטדינה (קמי) אגא חאן. ילידת
1 אלכסנרריד, ממוצא יווני, נשואה מזה 17 שנה בער
שר ובאושר לאחד ועברים המקסימים ביותר באידופד-
בעלה, הנסיך סעדדודין אגא חאן(מעדרי) הוא בנו של
אגא חאן, מוסלמי פקיססאני. אמו היתה מוכרת במא-
פיה בעיירה צרפתית כאשר אגא האן התאהב בר, והפך
אותה לנסיכה אנדרי. אחיו של סעדרי היה עלי חאן,

בעלה של רימה הייוורט.
סעדרי הוא גבר יפה תואר, אצילי ואהד מעשירי
העולם. בעתיד, יהיה כנראה מועמד לתפקיד מזכ"ל
האו"ם. הוא אינטלקטואל, בוגר מיטב האוניברסיטות
באנגליה וידיד קרוב של הנשיא האמריקני ג'ודג' בוש.
במשך 10 שנים כיהן בהצלחה כנציב העליון של האו"ם

לנושא פליטים.
קטי נזכרת בפגישה הראשונה עם נסיך החלומות
שלה. זה היה בארוחת ערב אצל ירידים משותפים,
בעיירת הקיט המפורסמת גסטאד. היא משחזרת: "הכי-
מיה פעלה מיד. שנינו אוהבים קולנוע ואת הסרטים של

האחים מאדקס, אינגמר ברגמן וסליני.
*הייתי נשואה אז, ובעלי היה אחד מעשירי לבנון.
�1956 גלינו נרנו במצרים ועם דלות נאצר לשלטון ב
לעיר לוזאן בשווייץ. יש לי שלושה כנים. האהבה ביני
ובין סעררי היתה מיידית ואינטנסיבית. התגרשתי
�1972 התאסלמת' ונישאתי לסעדרי. עברתי מבעלי וב
עם הבנים לארמון והוא עזר לי בחינוכם. עם בעלי
לשעבר שמרנו על יחסים מצויינים והוא אורה קבוע

בארמון*.
סעודי וקטי מתגוררים בארמון מהאגרות ליד אגם
ז'נווה. הארמון מלא באוצרות ובקבלות הפנים שהם
עורכים בביתם, מגישים משרתים סודאנים את הכיבוד.
ולמרות כל האמור, הזוג מתרחק מחיי זוהר של תוג
הסילת ומקדיש את כספו, זמנו ומרצו לפעילות לטובת

האנושות.
סעדרי הקים קרן בשם 'בלריווה*, שמטרתה להילחם
� בזיהום אוויר, הכחדת חיות ולמען שמירת איכות הסבי
בת קמי, עתרת פעילה לידו, יזמה לפני שנתיים *מסע
צלב* נגד לבישת פרוות. היא הצליחה במבצע מעל
ומעבר - עובדה: הפרוונים באיחפה ובארהיב מאשי-

מים אותה בכך שעסקיהם בירידה משמעותית. היא
מספרת שחדלה ללבוש את יצירותיו של מעצב הצמרת
ולנטינו משום שלא שעה לבקשתה להפסיק לייצר
מעילי פרווה. בעצמה, היא לובשת באלגנטיות רבה

מעילי פרווה סינטטיים.
קטי קיבלה את ההשראה מבריג'יט בארדו וגייסה
לעזרה במאבקה את אודדי הפבודן, אודנלה מוטי ואת

הנסיכה דיאנה.

"אל תקראי לי 'נסיכה'"
פגישתנו הראשונה נערכה במשרדה של קסי בעיר,
בו עומר לרשותה צוות מזכירות ונשות חברה העוזרות
לה במבצעים השונים. לוח הזמנים שלה עמוס. זה עתה
הזרו מהפגנה נגד הקמת תחנת כוח גרעינית כסמוך
לעיר. עכשיו היא מתכננת נסיעה לאפגניםסאן - בע-

� שם. �עתה למתאם מסעם האוים כסכםון לה מונה זה
*אני אשה החיה למען בעלי*, היא אומרת ומוסיפה,
*אני מתלווה אליו בכל נסיעותיו ואף פעם איני נוסעת
לבר. אני מבקרת בבתי�חולים תאה סבל וצער, ואין לי
יותר זמן וסבלנות לשיחות בטלות עם חכמת. אנו גם
משתדלים למעט בקבלות פנים. אץ לנו רבד משותף
עם אנשים שאינם מעורבים במתרחש סביבם ושאינם

ערים לסבל הזולת*.
אשתקד מכרו בני הזוג חלק מאוסף תכשיטים מדהים

שהיה שייך לאמו של סעדרי. הכנסות המכירה(שערך
בית המכירות הפומביות המפורסם כריססי'ס) היו קודש

למימון פעילות קרן *בלריווה*, שהקים הנסיך.
� קטי מזמינה אותי לסעוד עמה צהריים במסעדה סיא
מית השייכת לכלתה, שהיא נסיכה סיאמית. המסעדה

פשוטה, כמעט *מסעדת פועלים*. האוכל מעולה.
קסי מופיעה למסעדה בחולצת תהרה לבנה, תצאית
שחורה, סוודר כחול. היא עונדת מעט מאוד תכשיטים
ופניה נקיות מאיפור. *על תקראי לי 'נסיכה', קראי לי

קסי*. היא אומרת מיד.
אשה חמה, גלויה, מרשימה. 'זקופה. רואים שהיתה
פעם יפהפיה. היא לא עברה ניתוח פלסטי ואינה מסתי-
רה גם את העובדה שהיא בת 60, ומבוגרת מבעלה,

הנסיך סעדרי, בארבע שנים.
סדר יומה קבוע. היא משכימה מוקדם, אוכילת ארוחת
בוקר קלה עם סעדרי, מתעמלת, רצה בגן הארמון עם

הכלבים ורוקדת. אחר הצהריים היא במשרד.
היא עדיין קשורה מאור למצרים, ארץ הולדתה.
*באלכסנדריה חיינו חיי חברה פתוחים ותוססים, עם
מוסלמים, יהודים תוצרים. כמה מחברותי הטובות ביו-
תר באותם ימים היו יהודיות ועם אחדות אני בקשר עד
היום. שמעתי וקראתי רבות על ישראל ואני מקווה
לבקר אתכם*, היא אומרת. *אני מאמינה שטבע האדם
הוא טוב, אני מאמינה באלוהים ובעצמי. מי שלא יורע
� �מא לעזור לעצמו הוא אבוד' מסכמת הנסיכה את האני

מין שלה. ?

למען בעלה



אסתי לאודר
למוסקווה

ו\ סתי לאודר, מלכת הקוסמטיקה
�אמריקנית, אירחה את נאנולי שווארד? \ו היהורית
נאתה, רעייתו של שר החוץ הסובייטי, בטכס חנוכת
הפרפומריה הראשונה שלה במוסקווה, ששוכנה כבנין

ברחוב גורקי 6.
אחרי שרעייתו של שר החוץ הלכה, החלה ההסתע-
רות של נשים רוסיות על הפרפומריה של אסתי, הן
נדחקו ודחפו במרפקיהן, כרי למהר ולרכוש בשמים
�15 עד 120 , במחירים שנעו מ שנמכרו במטבע מקומי

רובל.
הפרפומריה של אסתי לאודר במוסקווה, השוכנת
כמטווחי אבן מהקרמל, נוערה לספק את הצרכים של
בעלי היכולת בחברה הסובייטית. היא נפתחה בשעה
שהמוני העם בבריה"מ נאלצים להאבק על כל פיסת
סבון, שפופרת של משחת שינים, משחת גילוח, או
אבקת כביסה, שהם מבקשים לרכוש. הם עומדים בתור
שעות ארוכות כדי לקנותם, שכן בשוק השחור עולים

מצרכים אלה פי ארבעה.
תביעתם הראשונית של כורי הפחם ששבתו היתה
לספק להם סבון, והשביתה לא נסתיימה לפני שקיבלו
הבטחה מממשלת בריה"מ בענין הסבון. באחת הערים
פרצה תגרה בין רוסים לוויטנאמים בתור לקניית בק-
בוק שאמפו, ושני שוטרים שביקשו להפריד בין הנצים
נפצעו. ואף הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית
נדרש לרון במחסור זה, ואחר שמתח בקורת על שני
המיניסטריונים לתעשיה כימית, המליץ על שורת צע-
דים למלא את המחסור, כדי להפיג את הריטון העממי

כלפי ה"פךסטרויקה".
צערי החירום כללו ייבוא של 40 מיליון שפופרות
�טואלט מהודו. �גילוח וכן הזמנה דחופה של סבון משחת
לפני עידן גורבאצ'וב היתה בריה"מ קונה כל שנה 20
�טואלט בהודו. אולם כלכלני אלף טונות של סבון

ה"פרסטרויקה" חישבו ומצאו, כי התעשיה הסובייטית
מסוגלת לספק לברה את כל תצרוכת הסבון בבריה"מ.

לכן הופסק הייבוא מהודו.
כעת, משקמה הבהלה לסבון, החליטו השלטונות
הסובייטיים לחדש את הייבוא מהודו. אגב, אף לישראל
� הגיעו הדי הרעב הסובייטי לסבון. חברה מסחרית ברי
טית פנתה לחברה בישראל בשאלה, האם תוכל לספק
בדחיפות כמויות גדולות של סבון. החברה הישראלית
לא ירעה שהסבון נועד לבריה"מ והתשובה היתה יש-
ראלית טיפוסית: הצעה לשגר נציג למו"מ בלונדון; אך
בינתיים מצאה החברה הבריטית מקור אחר לסיפוק

רעבונה המיידי של בריה"מ.
אמירתה של מדי אנטואנט, "אם אין לחם, נאכל
עוגות", נאמרה בעת מחסור בפאריס, אך ניתן להחילה
� �גי בשינוי נוסח על מחסור במוסקווה: "אם אין משחת
� �קולון שלאחר גילוח". את "האפ לוח, אפשר לקנות מי
טרשייב" ניתן לקנות בפרפומריה של אסתי לאודר

ברחוב גורקי במוסקווה, במחיר של 15 רובל הבקבוק.
המיניסטריון למוצרי קוסמטיקה, שהיה קיים פעם
בבריה"מ, בוטל. האחריות למוצריו חולקה בין התעשיה
הכימית והתעשיה הרפואית, אך הקשר בין רעייתו של

שר החוץ הסובייטי לבין הקוסמטיקה נשאר בעינו. לח-
נוכת הפרפומריה של אסתי לאודר באר רעייתו של שר
החוץ שווארו נארזה, ואילו רעייתו של שר החוץ,
וויאצ'יסלאב מולוטוב, כיהנה תקופה מסויימת בתפ-

קיד השר הממונה על תעשיית הקוסמטיקה בבריה"מ.
פולינה מולוטוב שוחחה באידיש עם גולדה מאיר
במסיבה בקרמלין, ואמרה לה: "ככל שייטב לישראל כן
ייטב ליהודים בכל העולם", אולם זמן קצר לאחר מכן
נאסרה בפקודת סטאלין, יחד עם סולומון לוזובםקי,
שהיה סגן שר החוץ וסופרים ואמנים יהודיים. אשמתם:
הם חתמו על עצומה ובה ביקשו להקצות ליהודים את
אדמות הטאטארים, שגורשו מקרים באשמת בגירה בי-
מי המלחמה. הם הציעו לייסד מרינה יהודית בקרים,

כפיצוי על העוול שנגרם לעם היהודי במלחמה.
רובם הוצאו להורג, רק פולינה מולוטוב ור'ר לינה
שטרן נדונו למאסר. פולינה זכתה לחזור למוסקווה
אחר מות סטאלין ואילו לינה שטרן מתה במאסר והר-
כוש שהורישה לישראל נשאר בירי השלטונות הסוביי-

טיים.
עכשיו דואגת אסתי לאודר, יהודיה מאמריקה, לקו-

סמטיקה של הנשים הסובייטיות. ?
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ם- קורסים בני שלוש פגישות סדנאות חד פעמיות 7. דברי מאפה מבצק עלי
שקל ע"י שושנה שמחון במחיר - .35שקל במחיר - .25

בשעה 17.00 ,9.1.90 ,  יום נ'
- עיצוב דגמי מרצפןע"י שושנה שמחון ." ".,"""!,",ו"" בשעה 17.00- 8 מרקים מהבילים לחורף?1. בישול סיני בי ,2.1.90 , קויטל יומני לאה ע"י
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רות 9. ארוח לערבי החורף- רקות וכי 2. עריכת שולחן והצעות מתכונים י
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?̂  ' ' 09.00 בשעה , 15.1.90 , וםב' גורן י זמירה ע"י

10.הכנת סלטים - ע"י לאהלור 16.30 י ,16.1.90, כשעה , יום ג' מידי יוםאי מהי7.1.90, החל
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? פגישות חד פעמיות 11. פשטידות בשריות- 3. הכנת סלטים
טובהארן ע"י השף שלומי סביליה במחיר-.20 ש17ל ע"י

20.00 ^ יוםד',24.1.90 ,בשעה '^ , יוםג? מידי החלמה-23.1.90,
-(מתכוןחדש) ? 12. בלינציסבמליותשונות ? בשעה17.00 1. תבשיליקדרה-בי

ע"י "*'יי' י-יין ע"י השף דני פולק
בשעה17.00 ,28.1.90 , כשעה10.00 יוםא' ,2.1.90 , קורסים בני שתי פגישות יוםג'
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בשעה 17.00 ,29.1.90 , ום ב'  ע"י שושנה שמחון י

.," י",.""-".,".,""".י/ בשעה10.00 . ,31.12.89 , ב' <1םא• בי ?1. קונדיטוריהביתית? ות  י14.פשטידותצמחוני
בשעה17.15 ,22.1.90 , ום בי , י ום בי מידי י מה-1.1.90, החל

בשעה10.15 ,30190 , ום נ' מימ"א.'"" 3. פאי - מתוקיםופיקנטים - י

"",,  .,. """ -יי""-
'2. בישול במיקרוגל ? בסיסי - ע"י לאה קויטל

שר̂ה כשעה 10.00 ע"י ,7.1.90 ע"י שרהלויא( יום א<,

בשעה 17.00 ,31.1.90 , ום ד' 1'",0'7"001' 4. בישול ואפיה במיקרוגל פנסוניק י
שע • ע"י ציפי לביא̂^

פעמיות חד ש1ת בשעה17.00 ג>בי מתקדם? יוםב•,8.1.90, •3. בישולבמיקרוגל?

י "ז"יל  י̂"
בשעה 10.00 ,23.1.90 , ום גי שרהלויאן י ע"י

'I7*'*V.- ר 20.00 ב0וז  בשעה ,31.1.90 , , יוםד' מידי 'וסדי ,24.1.90 החל מהי
בשעה10.00 5. עוגיות יבשות לקופסא? ארוח גבינות ויין ?ע"י אורה קליין

כשעה 20.00 ,21.1.90 , ום אי זמירהגורן י 4. בישול דל כולסטרול ?כולל הצעת ע"י
בשעה 17.15 עריכת שולחןוהכנת כיבח ,8.1.90, דיאטנית והדגמת המתכונים יום ב?

שרהלויאן 6. ירקות וכירות ממולאים-בי? לתה מנחה ע"י
כשעה 10.15 , 10.1 90 , חדש) יזם ד' , (מתכון יוםני מידי מה-30.1.90, החל
כשעה 17.15 , 30.1.90 , פולק יזסג' השףדני בשעה10.00 ע"י

10.00 בשעה , 9.1.90 , <1ס ג'

* המתכונים מאת דינה תלוי ז"ל

? ^!^!!ו^¥
ההשתתפות בקורסים ובהרצאות מותנית בהרשמה (גם טלפונית) ובתשלום מראש במרכזי ההדרכה.

ניתן לרכוש ספרי בישול שתים במחירי מבצע.
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60 לבן םרליה
ך ימים אלה, כשהכל מדברים

טוב מבריה"מ, עליה 1-על
להטות אוזן לדבריו של לב

סידקין, אמן בעל שם בינלאומי,
המבכה את העבר אך עם תקוות
גדולות לעתיד: "עשרות אמנים

עולים מבריה"מ ירדו מהארץ, רק
מעטים נשארו". בימים אלה,

באולם הנאה של עירית ירושלים,
הברו יתדיו המועצה הציבורית

למען יהודי בריה"מ והיהידה
לקליטת עליה בעירית ירושלים,

להגונ 60 שנה לסירקין, שקנה את
פירסומו בעבודות פסיפס קיר,
המקשטות בניינים במוסקווה

ובירושלים. הוא היה גם היהודי
הראשון ששילם כופר בעבור

יציאתו מרוסיה. בין מאות
המוזמנים להגיגה, היו לא רק

עולים מבריה"מ, אלא גם
מכובדים אתרים, כמו פרופ' אהרן

בדק וראש עירית ירושלים טדי
קולק, שהעניק לסירקין מדליה
נאה של ירושלים. הגיב סירקין:
"אני הי בירושלים כבר 17 שנה,

זכיתי לקבל מדליות זהב
באיטליה ובארה"ב. אבל האמינו
לי, הזהב הזה לא משתווה בעיני

למדלית הארד ועליה תבליט של
ירושלים - אותה קיבלתי מטדי

קולק". ?
ברוך מאירי

0/777/7 שאיים על

הקעצרט
ך? תזמורת היפה עמלו קשה

1— בשבועות האהרונים להכנת
סידרת הקונצרטים של העונה,
אשר מרבית הכרטיסים אליה

נמכרו. אולם יומיים לפני קונצרט
הבכורה, איים וירוס קטן שתקף
את גרונותיהם של שני הכוכבים

הראשיים, לטרפד את פתיהת
(ישראלי הסידרה. גבריאל כמודה

לשעבר), מנצהה של תזמורת
המרכז הלאומי לאמנויות

באוטווה שבקנדה, שהגיע כאורת_
כדי לנצת על סידרת הקונצרטים,

הלה במפתיע בדלקת גרון וכמה
שעות אהריו הודיע גם הסולן,

הכנר בודיס נלקין, כי לקה בדלקת

גרון רצינית. הנהלת התזמורת
�עמי נתקפה בהרדה. המנכ"ל, בן

עיננ, פנה לד"ר יואכימס מרמב"ם
* וביקש את עזרתו המיידית.

ואמנם, הרופא נרתם מיד לטיפול
אינטנסיבי בשני ההולים, כשהוא
מגייס לצידו את כל צוות מרפאת

א.א.ג. ותודות לטיפול המסור
ההלימו שני האמנים בדיוק בזמן

לתהילת הקונצרט. ?

דוד זוהר

קםצנים לא
ך' הקרנת הבכורה של הסרט
{ "הגדה פרסית" - 40 דקות

המתעדות את קורות יהדות
איראן - הגיעו לבית התפוצות

כמאה נכבדים יוצאי איראן בארץ._
ד"ר דוד מנשרי, יו"ר אירגון הגג

של יהודי איראן, שעושה בימים
אלה במכון לימודי המזרה התיכון

בשיקגו: "אנו לא עדה קמצנית
ואם צריך בבית התפוצות כסף

לתיעוד הקהילה, תגישו תשבון
ותקבלו צ'ק בכל סכום שידרש
מעשירי הקהילה באמריקה. הם
תורמים לישראל, אך מצניעים

זאת, מהפהד שינקמו בקרוביהם
ההיים, שעדיין באיראן

התומיניסטית". ?
דניאל טטוקלץ

שצרט בושת
פסנתרים """"

"ףןי שרוצה לראות פסנתר
1-1 ארכיאולוגי שיבוא לגלי

צה''ל", אמר יצחק שטיינד, המנצה
והפסנתרן מ"אלגרו", מידע אישי.

שטיינר ושמעון כהן, פסנתרן,
�ידי מוסיקאי ומעבד הוזמנו על

גל"צ להשתתף בהקלטת תוכנית
מוסיקלית מיוהדת להנוכה,
בהפקתה של עמליה רוזן. אך

הסתבר שאולפן ההקלטה והכלים
של גל"צ לא בדיוק מתאימים. מה

עושים? נזכרה עמליה ביואל
בדאנד, בעליה של הברת "כלי

זמר" והוא העמיד לרשותה את
אולם התצוגה והמכירה שלו,

המתאים גם לשמש כאולפן
הקלטות. שטיינר וכהן הרגישו

טוב מאוד בין עשרות הפסנתרים,
כמו ילדים בחנות צעצועים. הם
אילתרו על המקום שירי הנוכה

בסגנונות קלאסיים, ביחד ולחוד.
רחמנינוב, הנדל, בך ומוצרט היו
נדהמים אילו שמעו את עצמם

מגוייסים לטובת "מעוז צור", "נר
לי דקיק" ואחרים. ?

ששים עסקים
ןד כמה לא רק האמריקנים, ן
1-1. אלא גם האנגלים, יודעים

להיות אנשי עסקים ממולהים,
תעיד העובדה שבימים אלה

שוהה בארץ דוברי גילן, נציג
מטעם ביה"ס הבריטי לאנגלית
"פילגרימס", שבא לראיין את

הסטודנטים הישראלים העומדים
לצאת ללימודי משפטים

באנגליה. הוא "תופס" אותם כאן
ערב נסיעתם, שואל לצרכיהם

המיוהדים בק"ע לימודי השפה -
וכשהם יגיעו ללונדון כבר יחכו
להם שם עם קורסים לקריאת

ספרי חוק ומשפט וכוי. גילן נשמע
דווקא *מרוצח מכך שלא כולם

מתקבלים כאן בארץ
לאוניברסיטה. בטה. מזה חוא

מתפרנס. ?

ליה קרן

קטנים

זהר גורי, אהותו של המשורר
חיים גורי, עיצבה קיר מקרמיקה
�לבנים בגבעתיים, לזכר בבית יד

בני העיר שנפלו במלתמות
ישראל. היא שילבה בו מילות

שיר שכתב אהיה בעקבות
מלחמת יום הכיפורים. הכל נשאר

במשפהה.•• •

� אינה יופה אוספינסקיה, סירובני
קית ולוחמת למען זכויות יהודים
� בבריה"מ, שעלתה ארצה עם מש
פתתה בשבוע שעבר, השבה אולי
שהיא משאירה את הביורוקרטיה
המסורבלת מאהוריה, אצל הפקי-
דים הסובייטים. ההפתעה תיכתה
� • לה בנתב"ג, מיד עם הנתיתה: מ

0230 לפנות בוקר ועד 0900 בבו-
קר לא הצליתו פקידי משרד

הקליטה לפתור את בעיות השי-
כון של המשפהה ולשלות אותה
לדרכה, למרות שבואה היה ידוע
תודשים מראש. אפילו נוכתותה
של נשיאת ויצו העולמית, רעיה
יגלום, שבאה לקבל את פניה, לא
עזרה. כמו העולה ההדשה, כך גם
מקבלת פניה, עמדה משתאה נו-
כה הביורוקרטיה המתישה. ומי

היה האשם? המחשב כמו-
בן...•••

תמר שחר, לשעבר סגנית ראש
�גן, התמנתה ליועצת עירית רמת
למזכ"ל נעמ"ת, מאשה לובלסקי,

וההלה לשקוד על פרוייקט ארצי
�הוריות. לתמיכה במשפתות הד

לרוע מזלה שברה את רגלה. האם
זה מה שקרוי להתחיל ברגל

שמאלז•• •

כאשר ביקר אביגדור קהלני
�השומר הוא במחלקת כוויות בתל
לא הסתיר את עברו כפצוע שעבר

השתלות עור - והשף בפני
המאושפזים צלקות בגופו. אהד

הילק להם את ספרו "דרך
לוהם".•• •

השף הראשי של בית הארהה
בקיבוץ ''שפיים", ברוך ראש,

הוזמן להדריך את השפים של הב'
"לופטהאנזה" כיצד לבשל ארוהה

ישראלית אוטנטית. הארוהה
המיוהדת כללה שיפודי בשר

הודו, פלאפלים, שיפודי פירות
יבשים אפיים בתנור עם יין אדום

עתיק, הומוס וטהינה. חארוחה
היתה גולת חכותרת בחגיגת הצי

היובל של הברת הנסיעות הגדולה
בגרמניה "קרויצר" ונערכה בשדה

�ו.• • • התעופה של מייי

אליאור ייני מתכנן לצאת
בתוכנית יה ד הדשה. "אני מקווה

בעזרת השם לצאת בתוכנית
מיוהדת בתודש פברואר. בינתיים

אני מופיע עם כל השירים שלי,
מאז תקופת התרנגולים ועד

לעלובי התיים". ייני הפתיע את
האורתים בפאב הבקתה כשעלה

לשיר בערב של יצחק קלפטר
ומנחם זילברמן. •• •

רופא העור ד"ר חיים פרלוק,
הוא פוליטיקאי בשעותיו

הפנויות. באהרונה מונה לממלא
מקום יו"ר אגף הצעירים בליכוד.
כיצד משתלבים שני העיסוקים?
מסביר פרלוק בתיוך: "ביום אני

רופא עור ומטפל רק בעור לסוגיו
השונים. בלילה אני משנה את

עורי והופך להיות פוליטיקאי, וזה
מאוד מושך אותי ומעניין אותי".

• ••

(סיכה. נם מוכשרת. כתם הצעירה 1ם
( הםלכות• התאיהו י של הוו

̂ו8*1ט01. בת 32. מעתה לשנרירת אזז0
רצון טוב מטעם אתון הבריאות העולמי.

שמושבו בחווה. ה1סיכה למרה
טת רפואה וכימיה וזכתה בהצט"

מדלית אעשט"ן' מטעם אעסקיו בי
לאתר ש1תוה סידרה של הרצאות על

כימיה אורעית באעברסיטות באירופה.
בתאיהר הקימה קרן םיהות

לסטותטיפ, והיא מארעת תכרות
לבריאות התושבים. היא(ם מאתת

(שפ• צדקה לאיסוף כספים לתכרות
הבריאות. בהם היא מופיעה כשירה

ובריקודים תאיהר"ם. ה1סיכה ברוכת
הכשרעות סיפרה כ' שמעה רבות על

ישראל והיא מקווה לבקר כקרוב
כארץ-הקודש.

שרי חבר, חווה
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. (המשך מעמור 15)

פים אותי גם על הרקע שאני נוצרי, ואינם בוחלים
בשום שיטה כדי לפעול נגדנו. הממשל הצבאי הוא

פסיק בהשוואה למעשיהם".
מרבית ידידיו הם יהודים. 'אני איש בורד בעיר
הזאת' אומר משעור. ברשימת המכרים שלו אפשר למ-
צוא בץ היתר את שמעון םרס, עמוס קינן, עזר ויצמן,
�צוקר. בר"צ הציעו לו מקום סוב לובה אליאב ושדיד
והוא למתת ש"המפלגה הזו מייצגת אותי בצורה הול-
מת', סירב. 'לא אהתס עיתון. פעילות פוליסית מגבי-

לה את העורך".
�כך סוציולוגיה למד לוטפי לימודים תיכוניים ואחר
בירושלים. "אבא היה מנהל בנק וחשב שצריך להשקיע
בי". את הפרק העיתונאי שלו פרש על פני כמה עיתד

�איתיחאד. נים כשהאחרון ביניהם היה אל
"רצינו כלי כרי לקדם פיתוח צריכה ושיווק במגזר
� �סינא הערבי", הוא מסביר למה עזב אותו ויסד את אל
רה. צער שלא הפריע לו לפרסם בסמיכות את תנועת
יחד בראשות עזר ויצמן, ולעורר בכך את חמתם של

מעסיקיו לשעבר. מאז הוא ממשיך לפרסם מפלגות
ציוניות, אך יש לו קו אדום. הליכוד. ימינה ממנו - לא.

� השותפות העסקית בין וידה ללוספי התחילה כשהב
�ספר. עד אז המשיכה לעבוד נות התחילו ללכת לבית
� בשידורי הםלוויזיה בערבית. כמשרד המשפחתי התחי
לה ביחסי ציבור. הישגה הבלתי נשכח היה החדרת
העוף הקפוא למטבח הערבי. בעיתון היא מופקדת כעת
על הצד העסקי ומספלת גם כמרורי המשפחה. נשים

וגידול ילדים.

� בכית המרוהט בסגנון מודרני היא מרבה לארח. קונ
סולים, אנשי עסקים, מפרסמים. "ההצלחה מאוד חשובה
לי. אם אינני מצליחה במשהו, אני לא ישנה בלילה.
חשוב לי גם לעשות למען העם שלי, לעזור לאנשים".

� אי אפשר להאשים אותה באדישות פטריוטיות. להי
פך. "אנחנו ערבים ישראלים השייכים לעם הפלסטיני
� שיום אחד, אולי, תהיה לו גם מדינה". ואם תקום המרי
נה ההיא, היא אומרת, אולי יקימו שם סניף של "נצרת

תקשורת המונים". למה לא. ?

.̂
^ 5̂י ^ • - ?*' " י ;3

( I

ך'ן ה אכל הצאר הרוסי? מה אכל
1-1 פעם העם הרוסי, ואיך הוא

"אוכלי' אותה היום? הרהורים על
כל אלה עלו בי, כיוצא בריה"מ,

ששב לא מזמן מביקור חוזר
ב"מולדת". לא אגזים אם אכתוב

שלקראת שנת אלפיים אומר חעם
חרוסי "תודח" אם יש לו בכלל

משהו להכניס לפה. ברוסיה כבר
ידעו תקופות טובות יותי. אך

העם תמיד "אכל אותה" - ובכל
הקשור למטבה, באותו אופן.

בימי החורף הארוכים והקרים היו
מבשלים והיים סביב ל"פיצ'קה"

(תנור אבן).
גם היום, ממש כמו בימי הצאר,
ניזונים הכפריים מאותם מוצרים

בסיסים שניתן לשמר לימי
ההורף: כרוב, תפוהי אדמה, סלק,
לפת, גריסים, כוסמת, להם שהור,

פטריות מיובשות, ומאכלי יער,
(ארנבות). על בסיס �ציד כמו בשר
מוצרים אלה הורכבו התבשילים

הלאומיים. מרק הבורשט -
חמיצה מסלק, שיי - מרק כרוב

חמוץ, ראסולניק - מרק
מלפפונים חמוצים, מאכלי

פטריות, סאלו - שומן חזיר, אותו
חיו שותים עם חלב...

כל משפהה גידלה אז בחצר
הזיר ופרה הולבת, שהשלימה את

(שמנת) למרק ה"סמטנה"
הבורשט. משקה הקפיר, שזוכה
באהרונה לפופולריות גם אצלנו,

חיח ונותר חביב על הרוסים.
בביקורי הנוכחי נדחמתי לראות

את מרכיבי ארוחת הבוקר

מ ה
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המסורתית מוגשים בשידור חוזר

בארוחות הצהרים והערב: בשר
(אם יש), לביבות תפוחי נקניק

אדמה, גבינה, פטריות מטוגנות
בשומן חזיר. ואת כל זה, כאמור,

מגישים לאדם המנומנם על
הבוקר.

בחורף הרוסי, כשבהוץ
משתוללות סופות שלגים, מחווח

דרך הכנת הארוחה ואכילתה,
ביטוי לתרבות הפנאי. בתקופה

של בניית הסוציאליזם הוחל
השיוויון גם על המזון. וכך הפכו

מוצרי המזון המשופרים לדבר
סודי, בו ביטאו חרוסים, בחשאי
כמובן, את הבזבזנות וההתענגות
�כביכול ממותרות. השגת הבזויה
מוצרים לחכנת ארוחה טובה היו

לספורט הסובייטי הלאומי.
הפרסטרויקה אמנם כבר הביאה

לשינוי מסויים גם בתחום המזון,
אך הסיפור על ה"בבושקה"

הרוםיה ההולכת תדיר עם סל
קניות ריק בידה, ושואלת את
עצמה, "אני הולכת להנות או

מחחנות", עדיין מצחיק
באמיתותו.

היום, כדי להנות מארוחח
רוסית דשנה לא צריך להרהיק עד

מוסקווה, ובכלל - ספק אם
תמצאו שם משהו לאכול ששווה

את המאמץ. בארצנו הנשטפת גלי
תיירים ועולים מבריה"מ, צצות
ומתרבות המסעדות הרוסיות.

"ריגה" באשדוד, "שביל הזהב"
בנתניה, "טאורום" הוותיקה

(בשכונת אושיות, שיש ברחובות

בה הרבה עולים מרוסיה) ולצידח
שתי מסעדות חדשות שנפתחו

באחרונה: "סקאסקה",
�ובח". וזו רק רשימח ו"מולז

חלקית.
חבעלים, רובם ככולם, באו בנלי

.70� העליה הרוסית של שנות ה
ב"סקאסקח" פתח לפנינו רב

הטבחים, ליוניח פוטאפובסקי, בן
30, שולחן רוסי למהדרין.

פוטאפובסקי, 16 שנח בארץ,
�רוסיה. עדיין מכור למאכלי אמא

במשך שנות התמחותו, טרה
וחשיג תמורת מאות שקלים, ספר

נדיר בשם "רוספיס צארסקיך
קושניי", או בעברית: רשימות

מאכלי הצאר.
"מהספר הישן עולה כי משפהת

הצאר והבורגנות שסבבה אותה,
החזיקו באורח קבע צוות

בשלניות רוסיות בתוספת 'שהקני
חיזוק' צרפתים", הוא מספר.

"המטבח חצרפתי וחרוסי חושפעו
זה מזח במחלך שנות חחיכוך בין

שני העמים. כמובן ששולהנם של
המעמד חבורגני ומשפחת המלוכה

היו שונים לגמרי משולהנו של
הרוסי הפשוט. הצארים אהבו

מזון נדיר ויקר עד לאבסורד. כך
לדוגמה, מובא בספר מתכון צארי

הדורש להכנתו 200 לשונות
(הציפור)... זמירים

"הצארים נהגו לאכול מרק
(אוחה) שהורכב מעשרות סוגים

של דגים ומאכלי דגים. לצורך זח
פיתחו מערכת שליחים שחצליחו
להתגבר במהירות על המרחקים
העצומים, והכל כדי לספק את

מאווייו של הצאר. שפע הנהרות
ברוסיה סיפקו לצאר מאות דגים

שונים ונדירים, ביניהם דג ה'סאזן'
וה'לאש'. להבדיל מהעם, היה

הצאר מגוון בין תפריטי
ארוחותיו".

במסעדת "סקאסקח" מגישים
(מרק בשר), מרקי בורשט, סלנקה

דגי בורי, לוקוס ופורל, מאכל
(דומה בשם "ציפליונק טבקה"

לאפרוח מטוגן), בשר פילה,
(דומח סטרוננוף, פלמנים

לקרעפלך), פטריות מטוגנות,
קוויאר אדום ושחור, שמובא

הישר מרוסיה, ואיך אפשר בלי -
�הרבה וודקה. הרבה

במסעדת "טאורוס" הוותיקה
יותר, מגישים גם מאכלים בלטיים

מהרפובליקה הליטאית, כמו
(בשר לבן עטוף "צפלינאי"

בתפוהי אדמה מטוגנים בשמן
(קישקע ממולא עמוק), "וודראי"

בתפוחי אדמה), קציצות קייב,
(שניחם ומרק "חרצ'ו" ו"צ'בורקי"

ממקור גרוזיני). ?
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אלינוער רביו

משקה קיווי מרענן
חומדיס:

�5 פיתח קיווי קאפים 6
4 כוסות מיץ תפוזים

כוסית וודקה
ההכנה:

מרסקים את הפירות במערבל,
מוסיפים מיץ תפוזים טרי וכוסית
וודקה. אפשר לצנן על ידי ריסוק
קוביות קרח עם הפרי או סחיטת

חמיץ מתפוזים מצוננים. ?

עונת שינה וקיווי
חומדים:

קלתית:
1/2 כוש קמח

100 גרם חמאה קלה
י 1/2 כוס סוכר

2 תלמוניס
י מילוי:

250 גרם גבינת שמנת
1/3 בוס סוכר

2 כפיות תמצית תיל
2 שקיות שמנת מתוקה מוקצפת או

חבילת מקצפת עם בוס חלב
קישוט:

1/2 ק"ג קיווי קאף ופרוס

ההכנה:
מערבבים יחד את מרכיבי הבצק,

שוטחים בתבנית פאי עגולח
�2ו דקות בתנור חם - ואופים כ
220 מעלות צלזיוס. לחילופין,

אפשר לערבב 150 נרם
ביסקויטים עם חמאה קלה,
! לשטוה בתבנית ולצנן שג1ה

במקרר.

מקציפים גבינה, סוכר ווניל, עד
שחתערובת חלקח ואחידה.

מוסיפים את השמנת חמוקצפת
בתנועות קיפול. ממלאים את

4� הקלתית בתערובת ומצננים כ
שעות. לפני ההגשה מקשטים

בפרוסות פירות. ?

לפתן קיווי משכר
�4 ממת): חומרים(ל

5 פירות קיווי
1 כוס יין לבן

3 כפות קודנפאר
1 כוס מיץ תפוחים

2 + 3 כפות סוכר
קליפת תפוז דקה

1/2 + 1 כפית תמצית וניל
1/2 1 כפות ליקר קידסאו

גביע שמנת חמוצה
4 כפות ליקר אדבוקט

ההכנה:
קולפים קיווי, פורסים 4 פרוסות
יפות לקישוט, ואת שאר חפירות
מרסקים. מערבבים קורנפלור עם
שליש כוס יין. מביאים לרתיהה
את שארית היין, מיץ תפוחים, 3
כפות סוכר, קליפת תפוז וכפית

ה מצית וניל. מוסיפים את עיסת
חקורנפלור ובוחשים עד שהיא

מסמיכה. מסירים מהבירה,
מוציאים את קליפת התפוז

ומוסיפים ליקר קירסאו. מצננים
מעט ומוסיפים את רסק הקיווי.

�4 כוסות ומצננים מהלקים ל
במקרר. לפני ההגשה מערבבים

שמנת עם ליקר אדבוקט,
מוסיפים שתי כפות סוכר וחצי

כפית תמצית וניל, ומתלקים בין
הכוסות, על הלפתן. מקשטים

בפרוסת קיווי ומגישים. ?

תזה עוף וקיווי עם
רוטב תפוזים

�4 מנות): חומדים(ל
4 חתיכות תזה עוף, מבושלות

3 פירות קיווי
25 גרם מרגרינה

2 נפות סונר
2/3 נוס מיץ תפוזים

קליפה מגוררת מחצי תפוז
1 נף ברנדי

ההננה:
פורסים דק את חזה העוף

ומסדרים על צלחת חגשח.
קולפים ופורסים את פירות חקיווי

ומגיהים ליד העוף. ממיסים
מרגרינה, מוסיפים סוכר

ומערבבים עד שהסוכר נמס.
מוסיפים בכמה פעמים את מיץ
התפוזים ובוהשיס היטב לאהר

כל הוספה. מוסיפים קליפת תפוז,
מביאים לרתיהה וממשיכים
לבשל על להבה נמוכה, תוך

בהישה, עד שהצי מכמות הרוטב
מתאדה. מסירים מהבירה,

מוסיפים ברנדי ומניהים להצטנן.
מזליפים מעט מהרוטב על העוף

והקיווי, ואת השאר מגישים
בנפרד. ?

קיווי עם רוטב תפוזים

 ̂
חומרים(א4 ממת):

6 פיחת קיווי בשלים ?
6 כפות מיץ תפוזים ?
נפות סוכר ¥ � ו 2

1 נף אקר קירסאו או סברה
6 נפות שמנת מתוקה

קאפת תפוז מגורדת
קורט גיינג'ר טחון

(פיטטוק נפית אגוזי פיטטשיו
חלבי) קצוצים גט

ההננה:
קולפים את פירות הקיווי

ופורסים. מערבבים 2 כפות מיץ
תפוזים עם הסוכר והליקר עד

שהסוכר נמס, מזליפים על
הפירות הפרוסים. מכסים ומצננים

שעתיים. מסדרים את פרוסות
הקיווי על צלהת הגשה או

בצלוהיות אישיות. מקציפים
שמנת מתוקה ובתנועות קיפול

מוסיפים מיץ תפוזים, חצי
מקליפת חתפוז ונ'יננ'ר. מניחים

את הרוטב על חלק מפרוסות
הפרי. מקשטים בגרירת תפוז

ובאגוזי פיסטשיו. ?

ף במטבח כי

סיני עם שם ניחילנד'
ך'ן וצא הקיווי באמורים

1-1 ההרריים שבדרום סין, אך את
�זילנד, המדינה שמו קיבל בניו

הראשונה שהתחילה
לגדל את הפרי הזה בהיקף

מסחרי. הקיווי גדל על שיחים
מטפסים, בדומח לגפן, תקטף

בעודו קשה. אך הוא טעים
לאכילח רק לאחו' שהתרכך.

אפשר לקנות כמויות גדולות של
פרי בשיא העונה, ולכוון את קצב

חחבשלוז שלו בבית: במקרר —
יתרכך חפרי רק לאחר כמח

שבועות; בקערוז בחדר — לאחר
שבוע, בתוך שקית, עם פרי אוזו-

- בתוך יום או יומיים. אפשר
לאכול את הפרי כמות שהוא,
ולשם כך לקלפו או לחצותו,
ולאכול את ח"בתוכו" ממרת

כפית.
פרוסות חפרי יפות במיוחד, לכן
משתמשים בחן לקישוט נמגות,

סלט פירות, מגש גבינות או בשו-
קר. חפרי חמרוסק מוסיף טעם

עדין מאוד לרטבים רבים,
ומשמש גם כדי 'לשבורי מעט

שעמו של תבשיל חריף במיוחד.
אפשר גם לחכין ממנו שרבט

(סורבה) מצוין עם עלי נענע, ללא
תוספת סוכר.



1605 מתכונים בשמיים

£ 0*1 מתכונים נשלחו לחבר
^ השופטים בתחרות חםתכונים
שהכריזה חברו! אל על, במטרה

לגוון ולחדש את תפרישיה
במטוסים. לשלב חצי הגמר הגיעו
20 מתכונים, ומתוכם עלו שמונח

לשלב הגמר. שמונה בעלי
המתכונים הגיעו לפני כעשרה

ימים למלון קרלטון בתל אביב,
שם בישלו את המנות,

בהתרגשות רבה, לבחינתם של
חבר השופטים.

חיו שם נשים וגברים, חייל בן 19
וסבתא שנכדוז חקטן הגיע לטקס

חלוקת הפרסים. בין השופטים
חיו גם מומחים מחויל - דון

חולנד, חשף חראשי של רשת
מלונות מריוש וביל גאלאגר, אשף

השפים של דרום אפריקה. כל
המנות שהגיעו לשלב חאחרון היו
טעימות, ובכל זאת - כולנו בחרנו

באותה מנה למקום הראשון —
חזה עוף בסיידר, של אן וולף

מרעננח.

פרס ראשון: תזה עוף
בסיידר, שנש עם אורז,

נזר ושעועית יחקה
חומרים:

8 פרוסות תזוז עוף
מלח ופלפל שחור טחון גס

75 גרם מרגרינה
1/2 כפית מכל מבאן: בזיליקום,

אורגמ, רוזמרין וטינלין
בצל קטן קצוץ

2 תפוחים קלופים וממורים
1 כף ברנדי

1 בוט סיידר תפוחים
1 כוס קצפת פרמה

ו כפית קורנפלור
1 תפוח קאף ופרוט לרוחב
קורט קינמון ואמז מוסקט

2*1 בפות שבבי שקדים קלויים

ההכנה:
מתבלים חזו• עוף במלח ופלפל.

משחימים עוף במחבת עם
מרנרינח. מוסיפים תבלינים, בצל

ותפוחים מרוסקים, ברנדי וסיידר.
מכסים ומבשלים על אש נמוכח

�35 דקות. מוציאים את חבשר. כ
מגבירים את חאש ומוסיפים
קצפת וקורנפלוד מחול במים
קרים. מערבבים עד חסמכח.

יוצקים על חעוף.
מקשטים בפרוסות תפוח שאויידו

במעט מרגרינה. בוזקים קינמון
ואגוז מוסקט ומפזרים שקדים

קאיים. ?

מתמנים טעימים
נוספים מהתחרות:

עוף עם םישםש
ביין אדום

מתכון של לינדה ישראלי

חומדים:
5 שוקיים של פטם צעיר

שמן
בצל בימני פרוס

100 גרם רסק עגבניות
10 מישמשים יבשים

1/2 בוס יין אדום מתוק
1/2 בוס מים תמים

מלח ופלפל
כפית אבקת מדק עוף

חחכנח:
בסיר כבד עם מעט שמן מזחיבים

את פרוסות חבצל. מנמיכים את
חלחבוז, מוסיפים רסק עגבניות,
אבקת מרק, תבלינים ומערבבים
חיטב. ממיסים את שוקי חעוף
ומערבבים, עד שיכוסו ברוטב.

�5 מישמשים. מוסיפים יין, מים ו
מביאים לרתיחח ומבשלים על

אש נמוכח עד שחבשר רך וחרוטב
סמיך. מקשטים במישמשים

חנותרים.
חונש עם ברוקולי, פתיתים
אפויים כדוריים ואפונח. ?

שף בנענע וצנוברים
מתכון של זיוה קופר

חומדים:
�5 כרעי עוף 6

4 בצלים
שמן

4 כוסות מדק עוף
2 כפות דבש

4 כפות נענע קצוצה
100 גרם צימוקים
100 גדם צנוברים

ההכנה:
� פורסים את חבצלים ומשגנים עז

שחם מזחיבים. בתבנית תסינת
אש מפזרים את חבצל חמטוגן
ומניחים עליו את חעוף. בסיר
קטן מרתיחים יחד מרק, דבש
ונענע. מוסיפים את חצימוקים

ויוצקים על תעוף. אופים בתנור
עד שחעוף משווים, כשעה וחצי.

מפזרים למעלח את חצנוברים
מכבים את חתנור ומשאירים
כתצי שעה בתנור כבוי, עד

שחבצל משחים.
הוגש עם אפונה שבושלה עם
רצועות הסה, קציצות כרישה

ובטטוז אפויה. ?

אוח פולינזי
תוספת יפה וטעימה שהציע

קראוס יוסי

חומרים:
3/4 ק"ג אורז מאודה

8 פטריות טריות
2 בצלים קצוצים

250 נרם בשר אווז מעושן,
ברצועות

4 בפות שמן
100 גדם עירית קצוצה

ס7ח 73791...ין? %**1**1
2 ביצים

חחמה:
משרים את חפטריות בקערח עם

מיס רותחים למשך חצי שעוז,
וחותכים לרצועות. מטגנים את
חבצל, חפטדיות וחאווז במעט

שמן. מוסיפים את חאורז
וממשיכים לטגן• תוך כדי ערבוב

מוסיפים עירית, מלח ופלפל.
מטגנים ביצים טרופות מתובלות.

מגלגלים את חוזביתח, חותכים
לרצועות דקות, מוסיפים לאות
ומערבבים. אפשר לחוסיף תלק
מחעירית לביצוז חטרופח, כדי

לקבל חביתה בצבע ירוק יפה, ואז
לחתוך. ?



דיאטה במסעדה
אםדכפי"יםלתך

סרטים
ן� למדון יש מוסיקח וטלוויזיח

^טובימ יותר, שרח
אלברשטיין: בקמדיטורית

�אביבי ותיק, 'לונדון', מוסד תל
יש עוגוח מעואח ונם חידוש: בר

סלטים שלא חיח מבייש אח רמח
חקדאיף, חסברינות וגאדת

השרבט חאסורים עלינו. באופן
זמני, כמובן. ב"אנדון", דיזננוף
121 בתל-אביב, בין חמזללוח
ובוטיקי הטריקו, במקום בו

שכנה בעבר תנות התכשיטים
'טופז*, מציעים ארותת מזנון

המבוססת על 40 סלטים שונים.
בארותת בוקר מציעים נם ביצה
המוכנה בהתאם לטעמכס וכוס

משקח חם; מהצות היומ ועד
23.00 חארוחח כוללת גם שני
מרקימ, ממולאים ופשטידוח

במזנון הופשי, לא מונבל במספר
הפעמים והצלחוח שחיקהו

בשרות עצמי מהבר. מהיר ארוהת
מזנון קבוע בכל שעות היום:

15.50 ש"ה.

כמו בהרבה בתי קפה באירופה
�אביב גילו גם ב"אנדון' כי ובתל
על קפה ועוגה, יהיו טובים ככל

שיהיו, קשה לשלם את שכר
הדירה הגבוה. עם המודעות

הגוברת בקרב הציבור לאכילה
נכונה, הימנעות מסוכרים,

כולסטרול או קלוריות בכלל,
חוזזרה אל הטבע והימנעות
מאכילת בשר אדום - קשח

לענוח על כל חשגעונות אם אין
לך תפריט מטון מסברינה ועד

סלט נבטימ.
ואכן, בר הסלטים מוצע בגיוון
נרהב, מבוסס בעיקר על סלטים

בטעם אירופאי. הומוס או טהינה
וסלט טורקי לא תמצאו שם. אז

מה כן יש שם? טונה ומצילים
בטעמים שונים, קישואים,

כרובית, תפודים בנוסה אוסטרי,
מהמצים בסגנון ממני מעשה

הבית, גבינות מלוחות או לבנה
נוטפת שמן, סלט ירקות קצוץ
דקיקות כמו שאנו אוהבים וגם

רצועות גזר ומלפפון לטבילה
במיטבאם חמונשים לשולחן
לעיטור חסלט. טעמנו שם גם

כמה סלטים יצירתיים כמו
אבוקדו עם בננה, כרובית בקרי,

תפוהי עץ אפויים עם מנגו.
מרק פטריות או עגבניות הוצעו

במקום ביום ביקורנו. שניהם
עשירים ומשביעים. מרק

העגבניות מומלץ בעיקר להובבי
המאכלים המתובלים בגלל כמות

השום בה השתמש השף.
בלהמניות הטריות מאפה הבית

לא נגענו. ?
אבי דו

אצלדייויד
בסךפתציסקו

ך'ו י שנסע לסן פרנציסקו ולא
1.1 שהה במלון אצל דייויד -

הפסיד. המלון שוכן בעיבורה של
העיר ברתוב התיאטראות ועל
צומת תוזבורה. המתיר תסכוני

והמלון משפוזתי. מי שהניע ולא
אכל בדלי של דייויד, במסעדה

או במגדניה שלו - ההמיץ בגדול.
קודם כל - האיש ואחר כך -

המקום.
דייויד אפלבוים הוא משלנו, גם
יחודי עם לב חם, נם שכל חריף,
גם עט מושתז, גם תמורח ראויה
בעד מחיר סביר, גם סכין ומזלג

�פאס, יאמר מראש הסולם. כנ"ל
על אשתו ניושה. הם מכירים את
כל גדולי המדינה ולא מהיום. על

חבריחם נימנים דדו זיל, יצחק
רבין, יבדל לחיים ארוכים, צייץ

ועוד רבים וטובים. אין מי שיחין
לחיות בסן�פרנציסקו ולא ללון

בבית חמלון חמשפחחי של דייויד
ונמשח - נורית בעברית, ואפילו

חמלון מלא וגדוש, דייויד כבר
ימצא תדר מתאים. חוא חגיע

אשראל אתרי התופת באירופה -
�יורק לא ולא דרך כוכבו. גם בניו

� יותר מקיץ אהד. הניע לסן� נשאו
פרנציסקו בגלל מזג האוויר הקריר
והנות והתרבות הקצת אירופאיות

של האנשים במקום. והבריו
מניעים לבקרו מישראל. הוא

וניושה מאושרים להעניק מכל

הלב לכל מי שמתארה אצלם, על
אהת כמה וכמו; למי שבא מכאן.

האוכל מעולה, המנות כו'ואת ועל
ארוהת הבוקר שא מספרים

בעתונימ מפה לאוזן. זו ארוהת
בוקר ענקית משביעה אותך עד

הערב: 3 ביצים בכל מתכון
�אדמה שתירצה, גבעת תפוהי

מטוגנים, חמוצים, גבינה, ריבה,
לחם או בינל ושתיח וחכל כיד
חמלך. חמלצריות שא עובדות

אצלו 20 שנח וחוא חגג חשנח אח
�ל2 אסוד בית מלונו ובית שנת ח
חאוכל שלו, וזח אומר משחו. גם
אורחיו מבני המקום - קבועים
מזח שנים. אם חמנח לא נראית

כפי שחוזמנח, עוד בטרם חוגשח
לאורח חיא מוחזרת למטבח בידי

חמלצרית.
אז מח מזמינים אצל דייוידז כל

מאכלי ותבשילי יחדות מרכז
אירופוז קורצים מחלון חראווח.

חוזל מקלופס וכאז בלשון
כבושח, שלא לדבר על חכרוב

הממולא, הציולנט, המעיים
הממולאים והמדקים, כניידלאך,
קרפלאך, גריסים ועוד. כל מרק -

שלמה. ארוהה
הנענו לסן�פרנציסקו ובשביל

אוהבת מדבר כמוני, יוני שם, היה
כמו ינואר פה. 5 מעלות ושמש

זורהת. דבר ראשון - מרק. הבעל,
ידיד ותיק של דייויד, הזמין מרק
קרפלאך ואיא אני העדפתי מרק

כוסמת. כי מעולם לא טעמתי
מרק כזה ורציתי לנסות. הגיעה

אלי ארוהה מלאה בצלהת

אדירים, מרק סמיך עם בשר
וגרגרי כוסמת. למה הוא כה

טעים? ולמח חוא כל כך חוםז
את סודו של דייויד אני מגלח
לכם כאן ברשותו, ולעם ישראל

בלבד: 'אני מכין אותו כמו
שחכינח אמי, על אש קטנח כל
חלילח ועם חרבח עצמות בקר.

�רוח ואני מכיוון שאני קצרת
מכירח גם אתכם בני ישראל אשר
בציון, אז נסיתי אח מרק חכוסמת

כנ"ל בחרבח פחות זמן.

מרק כוסמת - ארוחה
בקדרה
החומרים:

חצי עד 1 ק"ג עצמות בקר מכל
הסוגים(אם יש עצמות עוף -

תוסיפו)
250 גדם נשר בקד רזה, קומץ

לחתיבות קטנות
נצל קצוץ ו

1 פלפל ירוק קצוץ
1 גזו ממרר או חתוך לפרוטות

1 גבעול טלדי(גבעול לא ראש)
וגרגר ציפורן

! שן שום מתטקח
ו עלהחדפנח

1% כוס גרגרי כוטמת
8 כוסות מיס

מאז ופלפל לפי הטעם
נרשח אז לפח קומצים(אם יש)

ההכנה:
א. בסיר גדול, לא מכוסח, שמים
עצמות עם חבשר וחמים. אחרי

רתיהה ראשונח מורידים את
הקצף שנוצר בעזרת כף ומוסיפים
את כל חירקות עם חצי כפית מלח

וחצי כפית פלפל.
3 בוררים את חכוסמת, כי יש בוז

לעתים אבנים קטנות שחורות,
שוטפים ומוסיפים למרק.

נ. אחרי רתיתח מנמיכים את חאש
למידח חנמוכח ביותר, מכסימ

ומבשלים מינימום שעתיים עד 5
שעות. מדי פעם בווזשים שלא

ייחרך ומוסיפים מים לפי חצורך.
ד.מבשלים על חאש חקטנח

שעתייס(בזח חסתפקתי).
ח. מוסיפים מלח ופלפל, לפי

חטעם.
ו. מגישים עם צנימים, קרייקרים

וחכי טוב עם ביינל צ'יפם של
דייויד, שכדאי לקנות ולחביא

ארצח, אחרי שמתארוזים אצלו.
אם מישחו אחרי חמרק חנ"ל יכול
לאכול עוד משחו, כל חכבוד א.

?
סיגאת שפיר"פויאל

ן הו"ל ו מתכ
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החרש רואה את הקולות
ן-יצר ירע ילד כבד שמיעה או חרש, אם התרגילים
(—שהוא מבצע כרי להפיק קולות מגרונו, אכן נות-
נים את התוצאות המקוות? עליו להיעזר באחר מחושיו
האחרים, שאיננו פגוע. זהו בדיוק העקרון שעל פיו
פועלת מערכת קלינית ממוחשבת, לשיפור כושר הדי-
בור של לקויי השמיעה. מומחי חכרת יבמ עמלו במשך
0̂ק$ 11 VI� עשר שנים לפיתוח תוכנה כזאת, הנקראת 

�29 מדינות, ועתה גם בישראל. "*:>, שנוסתה כבר ב
�ים, שתירגלה את המערכת הילדה לילך זינו מבת
במסיבת עתונאים, הדגימה כיצד הקולות שהיא מפיקה
ומשמיעה אל תוך מיקרופון, מתורגמים לתמונות צב-
עוניות, המסייעות לה לבדוק את מידת הדיוק שהיא
משיגה, וכן לשפר את הצלילים, שיהיו רומים ככל

האפשר לקולות של אדם שומע.
האגף למרע וטכנולוגיה של החברה בישראל, תירגם
והתאים את המערכת לשימוש בשפה העברית. היא
מתאימה למחשבים מסוג $ק (דגם 25 או 30), כלומר
לא למחשבים האישיים מהסוג של תואמי יבמ. המער-
כת כוללת כרטיס אלקטרוני מיוחד, מיקרופון ורמקול,
ותוכנה מיוחדת. ביחד עם המחשב, עולה הערכה 2246
דולר. רכשו אותה עד עכשיו מכונים אוריולוגיים שר

נים בארץ, המטפלים בלקויי שמיעה למיניהם.
בעזרת המערכת יכול לקוי השמיעה לראות ולהתא-
מן בשליטה על איפיוני דיבור שונים, כמו עוצמת
הקול, הגובה שלו, משך הפקת הצליל והגייה נכונה של
התנועות. ניתן גם לשמור תוצאות בזכרון המחשב ול-

השמיע קטעי דיבור מוקלטים. ?
מעינה שנהר

רגל1 ^ -|כף
'שדאלה שקד

לפטרה הצומתת בציפורניים
של אצבעות התל"ם - אין

�פלא. 'ש טיפול ממושך תחפות
שמוכרתים להתמיד בו בדבקות
עם אז ההצלתה אינה מובטתת

ולרוב המיטרד הזה תחר.
ךן יטריה בכפות הרגליים. בציפורן, בין האצבעות,
(_ בעור כף הרגל. מעגל סגור. קשה להיפטר מהן.
בנוסף לכך, התופעה לא אסתטית, מטרידה, מציקה.
� בחלק מהמקרים סיכויי ההצלחה של הטיפול יותר טו
כים. אך באותה המידה, גדלים הסיכויים להידבק
שנית. בכל מקרה, יש להצטייד בהרבה זמן, ובהרבה
מאד סבלנות. להיות נכונים לפולחן יומי של טיפול

בכף הרגל.
� פיטריה בציפורן מתחילה בדרך כלל בפגיעה שהצי
פורן עברה, שכתוצאה ממנה נוצר בה סדק ודרכו חדרו
נבגי הפסדיה. הנבנים יכולים לשהות בציפורן במשך
תקופה ממושכת, ורק כאשר מתפתחים תנאים מתאי-
מים, תופיע הפטריה. היא מתפתחת באיטיות, לפעמים
לאורך שנים. סכנת ההדבקה אינה משמעותית ואם יש
הדבקה מציפורן לציפורן, אף היא איטית. הפטריה לא
מועברת בנגיעה, יש סכנת הדבקה מסויימת בנעילת

נעליים של נגוע בפיסריות כאלה.
הסתתן? ומה

� לדברי ד''ר אליהו לונדון, מנהל היחידה הפוריאט
� רית המטפלת בכל הכרוך בכפות הרגליים במרכז הר
פואי הדסה ירושלים, על הפיטריות בציפוריים של

(המשך בעמור 38)

פטרה צומתה
תתת הציפורן
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ךן עם חלמתי על דשא יחק סביב הבית. היום אני
1_ יודעת שהוא מובטח לי, אחרי... לכן אני לא
מוכנה לעבור כרי לרכוש חפצים, או קירות נוספים
לבית. נעשיתי פחות חומרנית. אני מוכנה לעבוד בש-
ביל הכיף. כדי לנסוע לחו"ל או עבור רכוש שהוא גם
רוחני, כמו חפצי אמנות. השתניתי", אומרת יהודית טל
היון, בת 36, מחיפה. וחשינוי שחל ביהודית, הוא תוצ-

אה של התמודדות. עם מחלת הסרטן.
"לפני כארבע שנים התגלתה אצלי המחלה. הסוב-
בים אותי יודעים עליה כי לא השקעתי אנרגיה בהס-
תרתה. יחר עם ואת אי אפשר להמשיך כאילו רבר לא
קרה. יש התמודדות בתוך המשפחה. בהתחלה בצד
הגופני, ולאחר מכן בצד הנפשי. ה'צמיחה' של חולי
סרטן, שונה מזו של אנשים בריאים, כי הם מתבגרים
מהר יותר מבחינה רגשית, ומסתכלים על החיים 'נטוי.
אם לא מודעים לכך, משאירים מאחור את בני המשפ-
חה, שאינם מתבגרים באותו קצב ונוצרים פערים שע-

לולים להביא למשברים'.

לצמוח עם בךהחג
יהודית רצתה לצמוח יחד עם בן זוגה ובתה בת
התשע. היא רוצה להתמודד ביחד עם הסובבים אותה,
ולא לחרוג. לשתף את היקרים לה בבעיות, בפחדים,
� בשאלות נוקבות, בשיחות. להמשיך את ה''ביחר' למ
רות הראיה שונה של החיים. "בעלי משתגע כאשר יש
לו אובררפט בבנק, ואילו אני לא. לכל היותר אמות
לפני שאחסל אותר, היא מתבדחת בציניות לגבי השי-
נוי שחל בה. היא רוצה לחזור למקובל, לרגיל, למחש-

בה ה"בריאה".
היא עוברת על עצמה. "נוספו פחדים, אך אחרים
התבטלו. פעם היתה לי יראת קהל, והיום נעלמה, כי
את הגרוע ביותר כבר עברתי. הפחדים של החיים מת-
גמדים". אפילו את מקצוע ההוראה שבו עסקה "לפני",
המירה בעולם העסקים וכיום היא בעלת גלריה לאמ-
נות "גוונים", דבר שלא היתה חושבת עליו בעבר. "אני
לא רוצה שיתחשבו בי מעבר למגיע לי, או שאקבל יחס
מיוחד בגלל המחלה", היא מצהירה. "אני רוצה לשרור
זמן ארוך ככל האפשר, ועל כן, קוראת ולומדת כל דבר

שעשוי לסייע לי".
יהודית נענתה להזמנת עובדי המכון האונקולוגי
במרפאת לין שבחיפה, שהחלו להפעיל באחרונה סדנה
יוצאת דופן, וראשונית בארץ, תחת הסיסמה "להיות
�ותפים דיר אורה גילבד, אחר- בריא". בניהול הסדנה ל
אית על השרות הפסיכואונקולוגי במרפאת לין, וישש-
כר עשת, הפסיכולוג הקליני של המרפאה. הם פועלים
בשיתוף עם המרכז הרפואי האונקולוגי של ביה"ח
רמכ"ם. הם הציעו למטופלים במרפאת לין להצטרף
לסדנה בלווית כן משפחה קרוב, כמו בן הזוג, הורה או
בן ובת. ביםור הסדנה, שמטפלת בחולים בכל סוגי
הסרטן נמצאת הגישה ההוליסטית (כוללת) הרווחת כי-
ום בעולם לטיפול במחלה הזו: "לא עוד טיפול רפואי
בלבד, אלא טיפול מקיף שערכו רב בריפוי המחלה,
בהקלת הסבל, ובהתמודדות עקב הטיפול הרפואי הק-
שה", אומר עשת. "הנסיון הוכיח שיש קשר בין המצב
התזונתי של החולה, לבין המחלה וריפוייה. כמו כן,
נמצא שיש קשר בין הפעילות הגופנית, סגנון החיים
ואורח המחשבה, לבין יכולת ההתגברות על הסבל, הק-

טנתו או ביטולו".
בהתאם לגישה זו החלה הסדנה לפעול. קבוצת חו-

לים זומנה ליום סדנה בבית ההבראה בן דורי שעל
הכרמל. "הצגנו בפני המשתתפים עובדות חיים ואמצעי
התמודדות" מספרת ד"ר אורה גילבר. "סיפרנו להם על
מחקרים שנעשו בקשר ליחסי הגומלין בין חיים שקטים
לבין הריפוי. בין למידת הרפיה נכונה, לבין התמודדות
עם תופעות לוואי שגורמים הטיפולים הכימוטרפיים,
� כמו הקאה ובחילות". לאחר שהוכרה החשיבות שבהר
פיה, היא נלמדה באופן מעשי בסדנה, כשכל משתתף
מתנסה בה. "ההרפיה נועדה להביא את הגוף והמוח
לפעילות מינימלית, שערכה בריפוי רב, וכן לחשיבה
חיובית. אנחנו מלמדים את המטופלים לדמיין מצבים
נעימים, משמחים ומרגיעים, ועל ידי כך מגרילים את
הסיכוי שלהם לנצח. זהו הדימיון המודרך, לעומת זה

הפרוע והמפחיד" מסביר הפסיכולוג.
הכלל, ש"בכל רע אפשר גם למצוא את הטוב", הוא
סיסמה בסדנת "להיות בריא". "בתקופת חולי יש הזדמ-
נות לראות את החיים באור אחר, ולהשיג דברים שלא

היו מושגים בלעדיה" אומר יששכר עשת. "ארם שהלה,
שואל את עצמו שאלות פילוסופיות על משמעות החי-
ים. השאלות האלה פותחות אפשרויות. האסון יכול
להפוך למנוף לשינוי דפוסי חיים או מקצוע. פתאום
מגלים בן זוג שונה ונפלא, וזהו רווח, שמביא למחשבה
שהמחלה איננה רק דבר נורא. רבים מהחולים מספרים,
שמערכת היחסים עם בן הזוג השתנתה, והם גילו באדם

החי לצירם, ארם חדש, שלא היה מתגלה בלעדיה".
חלק מחוסר האונים בו נתונים החולים, נובע מחוסר
היכולת להיות שותפים במהלך הריפוי. ביום העיון המ-
רוכז לומדים המטופלים שאפשר לשלוט, הלקית, על
מהלך המחלה. על ידי הרפיה נכונה אפשר לשלוט
בפחד, שהוא כמו "סרטן נפשי". אפשר לקבוע את הת-
זונה הנכונה, ולשם כך עומדת לרשות המשתתפים
תזונאית שמעבירה את המסר של תזונה נכונה ומאוז-
נת, ולא חיפוש דמוצא בשיטות סגפניות או יוצאות

דופן.
משתתפי הסדנה ומלוויהם, נתבקשו בסופה, להעריך
את המידע שקיבלו. יהודית טל חיון רואה במידע
שקיבלה מתן ליגיטמציה להרהורים ומחשבות שקיננו
בה כעבר. חשוב, לרעתה, לבוא לסדנה עם בן זיג או

קרוב משפהה, שיתמודד כעתיד ביחד עם המטופל.
לעומתה, ציפתה ד.ל. להיות מרווחת לגבי חידושי
המדע. "ציפיתי לקבל מידע נוסף על אפשרויות להת-
מודדות, על כסיס מחקרים מדעיים הנעשים בעולם
הגדול. נהנתי מהאפשרות לדבר על המחלה, כי בחיי
יום יום כמעט שלא מדברים על הנושא. לגבי שיטת
ההרפיה, שהיא חירוש עבורי, צריך לרעתי ללמדה מיד
עם היציאה מבית החולים, כרי למנוע או להקטין את
הסבל בעת הטיפולים הכימוטרפיים''. ואת כל התקוות
והציפיות היא מסכמת במילים כל כך פשוטות, כל כך

נוקבות: "אני כל כך רוצה לחיות". ?

"בכל רע אפשר למצוא את
הטוב" - נשמע אולי בנאלי;
אבל מקבל משמעות אחרת
לגמרי כשמתמודדים עם

מחלת הסרטן. סדנה חדשה,
לחולים וקרוביהם, מלמדת
משפחות איך לצמוח ביחד

ולחיות בצל המחלה.
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פעילות מינית אחרי התקךלב
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פעילות מינית מהווה תלק תשוב משיקות הלב, אתרי התקף. מוטב עמ
בן/בת הזע הקבוע/ה. צריך להשתתרר מחששות ולזכור שצריכת

התמצן בשעת מישנל דומה לזו שבעליה לגובה שתי קומות,
במדתות, בקצב בינוני.

ךן זרח לפעילות מינית אפשרית כמעט לכל חולי
I I הלב. זהו חלק מאור חשוב של שיקום הלב, וכמו
פעילויות אקטיוויות אחרות, יש לשלבן בחיי היום יום
שלך. יתכן שיהיו לך חששות או חרדות לגבי החזרה
לפעילות מינית. בת זוגך גם היא תהיה מודאגת, שמא
תתאמץ יתר על המידה, או תיפגע בצורה כלשהי. היה
בטוח שהסיכונים ללב ע"י קיום יחסי מין הם פחותים

מאשר הנך חושב.
�8-4 שבר אפשר ומותר להתחיל לקיים יחסי מין מ
�הלב. הגברת פעילות הלב המופיעה עות לאחר התקף
בזמן מגע מיני, היא בהחלט ביכולתו של הלב החולה.
צריכת החמצן ע"י הלב בזמן המישגל דומה לזו שבזמן
הליכה מהירה, נהיגה במכונית בכביש סואן, השתתפות
בוויכוח או עליה במדרגות לגובה 2 קומות בקצב בינר•
ני. הקווים המנחים הבאים מכוונים לסייע לך לחזור

לפעילות מינית ללא מאמץ יתר.

1. חזור להתקרב אל בת/כן זוגך. זכור שהיא כפי
הנראה מודאגת בקשר אליך ורוצה למנוע ממך עשיית
משהו שיכול לגרום לך נזק. מגע, חיבוקים ונשיקות הן
דרכים טובות להתקרב אחד לשני, בלי להרגיש צורך
לביצוע מושלם. פעילויות אלו ניתן להתחיל מוקדם

בתקופת ההחלמה.
(משגל) 2. כאשר אתה מוכן לפעילות מינית ממשית
התחל בסביבה הרגילה והנוחה שלך. המנע מטמפרטר

רות קיצוניות בחדר.
3. אווירה נינוחה בזמן פעילות מינית תפחית את
עבודת לבך. אם אתה חושש, עייף, או מרגיש כעס, או

דחיה מבת זוגך, דחה את הפעילות המינית לזמן אחר.
4. היה נינוח. הבוקר הוא זמן סוב לכך, אם אינך
צריך למהר לקום. אם יש לך הגבלות בזמן, דחה פעי-

לות זו לזמן אחר.
5. המתן לפחות 3-2 שעות לאחר ארוחה מלאה או

שתיית משקה חריף.
6. המנע מפעילויות מאמצות לפני ואחרי המשגל.

השתמש במשחקי אהבה כ"חימום' לפעילות המוגב-
רת של המשגל. קבע את הקצב המתאים לך.

8. התנוחות למשגל צריכות להיות נוחות. בחר בת-

נוחה הכי נוחה ומוכרת לך. אם יש לך דאגות מסויימות
לגבי נושא זה, היוועץ ברופאך.

9. יש להמנע מפעילות מינית לא שיגרתית. מין
אורלי ואוננות נחשבים כפעילות בטוחה.

�זוגך הרגילה 10. דע לך שקיש יחסי מין לא עם בת
גורמים למתח ומאמץ רב יותר ויכולים להגביר את

העומס על לבך.
11. ניטרוגליצירין ניתן ליטול בבטחה לפני, במשך,
�נוחות כבית החזה. אם ואחרי המשגל, כדי למנוע אי
הנך חש בסימפטומים הבאים בזמן המשגל או לאחריו,
פנה לרופאך: קוצר נשימה אשר נמשך 30-20 דקות
�15 רקות אחרי המגע, כאבים אחרי המגע, פרפורי לב כ

�נוחות בחזה, עייפות חריגח אחרי המגע. או אי
12. לתרופות מסויימות בשימוש לטיפול במחלות
לב, יש תופעות לוואי, כמו הפחתת הרחף המיני, או אף
חוסר כוח גברא(אימפוטנסיות). אם קיימת אחת מבעי-
ות אלו, אל תהסס לשוחח על כך עם רופאך. לעתים

קרובות, תרופות אחרות יכולות להינתן כתחליף.
אם הנך נתקל בקשיים ביחסים המיניים בגלל פחד,
חרדה, סימפטומים או סיבות אחרות, שוחח על כך עם
רופאך. תגובות אלו הן רגילות ועם עזרה מינימלית

ניתן בדרך כלל להתגבר עליהן.
אם התגובות הללו נמשכות, הן יכולות ליהפך לב-
עיות כרוניות ולהפריע ביחםיך המיניים ובהחלמתך. ?
(מתוך "לנ תקין", מדריך לאתר התקף לב
בהוצאת מרכז רפואי רמב"ם בתיפה)
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ךץ ורף. קר. גשם. וילדים. ילדים שאוהבים
!I I שלוליות, במיוחד כשאינם במגפיים, אלא בנד
לי ספורט למשל. שינויים תכופים וחוזרים במזג האוו-
יר, חשיפה מהירה, חדה ומתמידה מסביבה מוסקת, חמה
ויבשה, לסביבה לחה וקרה, שימוש מופרז בסבונים
מייבשים, יציאה מהבית עם ידיים או שפתיים רטו-
בות". גורמים אלה בעיקר, ואחרים כגון רגישות יתר
לקור וגורמים תורשתיים שונים, גורמים לבעיות עור
חורפיות מציקות אצל ילדים לא מעטים', מסביר ד"ר
דב סטמפלר, אחראי מרפאת עור לילדים במרכז הרפד

אי בבי"ח "אסף הרופא".
כוויות קוד: יבלות קור, אבעבועות קור או כוויות
קור, הם שמות שונים לתופעה זהה ולא נעימה - זה
אדום, מגרר ומציק, לפעמים עד כדי כך שלא ניתן
לדרוך על כף הרגל. במלחמת העולם השניה כונתה
התופעח "רגלי חפירות" ופקדה חיילים רבים. היום הנ-
תקפים העקריים הם הילדים. הסיבה: התכווצות כלי
הרם בכפות הרגליים בשל חשיפה לרטיבות ולקור,
הגורמת אספקת חמצן לקויה לרקמות כף הרגל, שגור

רת גירוי ארום וכואב.
הטיפול - פשוט: מנוחה, במיוחד לכפות הרגליים.
וגם - שימוש חיצוני במשחות המכילות חומרים המר
חיבים את כלי הדם. טיפול במשחות המכילות קורטיזון
שניתנות לטיפול באקזמה ובגירויים אחרים אינו מסי-
יע ואפילו מזיק, כיוון שמשחות אלה מכילות חומרים

המכווצים את כלי הדם.
יובש: השינויים במזג האוויר והמעברים החרים
גורמים ליובש, במיוחד בגב כפות הידיים, בשפתיים

וסביב לפה.
טיפול - קרם לחות שומני מאור מסייע. רצוי להימ-
נע מתכשירים המכילים קורטיזון. ילדים פחות מודעים
לתכשירי הלחות השונים דש לעורר את תשומת לבם

לשימוש בהם.
רגישות יתר של העור: התופעה מכונה דלקת העור
�ררמטיטיס". יש המכנים אותה בשם אסט- או "אטופיק
מה של העור. השם אמנם אינו מתייק, אך מדגיש את
הקשר בין התופעה ואלרגיה. התופעה שכיחה יותר
בחורף. ילדים אסופים סובלים בתקופה זו מגירויים
בעור, בעיקר באזורי הקפלים (ידיים, רגליים, צוואר,
מתחת לעיניים). זה מציק מאוד ומגרד, והגירורים גור
�פעם לזיהומים משניים. הרקע לתופעה הוא מים לא

�אלרגי. תורשתי
הטיפול - מניעתי בעיקרו, וכולל שימוש בשמני
אמבט וקרמים שונים של לחות. כשהתופעה מחריפה,
� מטפלים בה במשחות סטרואידיות בריכוז נמוך, ולעי
(כגון תרופות נגד תים גם בתרופות הניטלות דרך הפה

אלרגיה ובמקרים של זיהום משני גם אנטיביוטיקה).

כדאי לדעח במיוחד בחורף:
הסבון משנה את חומציות העור ורחצה תכופה עלו-
לה להגביר את התייבשות העור. השינוי שנגרם במידת
חומציות העור עלולה לגרור חשיפה לחיידקים ודהר

מים משניים.
רצוי לחשתמש בחורף בסבונים ללא סבון וכן בשמני
אמבט. ככלל, המקלחת עדיפה בחורף על האמבט כיוון

שהיא פחות מייבשת.
אצל קטנטנים שמחוברים למוצץ, גם הרוק הניגר
סביב הפה עלול לגרום שינויים בחומציות העור. הצי-
רוף של שינוי בחומציות העור ויובש שנוצר כתוצאה
מחשיפת האזור הרטוב, גורמים להיווצרות זיהומים
משניים במקום. יש ילדים המפתחים רגישות דומה
� סביב הפה כשהם אוכלים בחורף ירקות ופירות חומצי

ים, שמיצם ניגר ?

הקור והקטנים

וות מטפלים מהמחלקה הקרדיולוגית והמכון
צ- לפיזיותרפיה במרכז הרפאוי רמי"ם בחיפה,^

�לב וטופלו הגיע למסקנה שאנשים שעברו התקף
�ידם, זקוקים להוראות מרוייקות מאד בכל הנר על

�מין, גע לחייהם: תזונה, מאמץ, עבודה, יחסי
השמנה ועור. לשם כך, הוציא הצוות לאור חוברת
הסברה, מאויירת ומאירת עיניים, בכותרת "לב

�לב". תקין - מדריך לאחר התקף
�שלמה, �ידי: לסלי בן החוברת נכתבה ונערכה על
פיזיותרפיסטית מתמחה בשיקום לב, אסתר
ארוצ'ס, מנהלת המכון לפיזיותרפיה, דרורה רימר,
אחות אחראית במחלקה הקרדיולוגית, אביבה
אפשטיין, מנהלת שירות תזונה ודיאסה, רענן כו-
בש, מתמחה בדיאטה ותני גאגץ, מנהלת שירות
סוציאלי. את היעוץ הרפואי סיפקו ד"ד ולטר מרק?
ביין, מנהל המחלקה הקרדיולוגית והיהירה לטיפול
נמרץ וד"ר שלמה עמיקם, רופא בכיר במחלקה

הקרדיולוגית.
החוברת כתובה בשפה בתרה מאד ונוגעת בכל
�לב ואת בני מה שצריך לעניין את המחלים מהתקף
ביתו - ממדידת הדופק וער נטילת תרופות, בדיקת
קצב הלב, מבחן סיבולת ורשימת פעילויות מותרות

בפרקי זמן שונים לאחר ההתקף. ?

מדרך תשוב



איך רזיתי 17 קילו�
אנה אמזאגה מספרת:

6 מהם בשבוע הראשון
ללא שום דיאטה. לא העליתי שוב במש?לי אפילו 100 גרם.

הנה מכתב שכתבה אנה
לפני זמן מה:

. "כמו שאתם רואים בתמונה למעלי
. • בגיל י ו הייה• כבי -שמנמונת

בג"1 יו משקלי היה 67 קילו כאשר
קומתי היתה 1.60 מטר. למזלי. היום כל

זה ש-ך לעבר.

כשפגשת• את אלברטו. ארוסי. אמרתי
�עכשיו אני חייכת בכל מחיר לעצמי: 
. חודשיים לאחר מכן. הורדה' לרזות"
כבר שמונה קילו. אבל לאחר מכן.
השמנת• שוב. בחודש אחד
הוספתי עשרה קילו. הייתי מיואשת.
הגעתי עד 9,) קילו ולא הצלחתי יותר
לרזות. עד היום בו גילית• את שיטת

_ ההדזיה המפורסמת הזאה.
מספר חודשים חיפשת- עבודה אבל
מצאת• רק עבודוח ווטחות במשרה
חלקית או במשכורת נמוכה. בעצם.
�תה עודף המשקל הבעיר ד אמיתית ה
שלי: לא לוקחים למזכירה מי שנראית

-אדמה. כמי שק תפוחי

. התייאשתי יותר זיזתל

� ואה אח- צוחקים. רב גפי :� � �. א א
�.� �נ; :.� �  . �ז-ד ::".' קצת :יעי בטלו
�ב טיב. ללכה -רגיד לרב ע
.� �שיאי א �ס•  �. נ �.? א �גדע ;•:

סאגה כל-כן •:•מנד:.. מרב -

ניסיתי כל-כך הרכה דיאטות. כדורים
� לנסות ,שיכולת ושיטות אחרות לרזות
עוד אחת. נוסף לכף. לא היה כאן
סיכון: אולי באמת ארזה כחמישה קילו
�ע למשקל האידיאל• לשבוע עד שאנ

של•. בכל מקרה. זה לא יזיק.

הייתי מועד- לשלם אפילו
250 דולר כדי להיות

בטוחה שבאמת אחה.
נכון שהפעם אני ממש האמנתי, קראתי
עדויות של נשים רכות. אשר כמוני לא
הצליחו לתות. בעזרת שיטה זו הן
. 15 ואפילו 20 הפחיתו ממשקלן 1)1
קילו ויותר. הן אמרו. שזו היתה הפעם

. הראשונה שהל חו באופן כזה

בדיוק ו) ו 'ום אחרי שכתבתי. מסר ל•
. הדוור מעטפה. אשר כללה את השיטה

"אחריות
1 ספרים שיוחזרו תוף 30 יום. כצרוף 2
§ החשבתיח/קבלה - יוחזר מחירם (ללא |
 דמי טיפול ומשלוח! - תוך 10 ימים, =י:

^
\ �  מתאריך קבלתם במשרדנו חאת מבלי 

~
.

| לשאול אותך כל שאלה ומבלי צורך§
% לתת כל הסבר. זוהי אחריות מוחלטת. 3

� סוף סוף. � את החומר הבנת י כשקראת
מדוע לא הצלחתי לרזות - ומדוע מב

האנשים אינם מצליחים לרזו.-..
התחלתי לפעול לפי שיטה וו ביום
חמישי בבוקר ואני יכולה לומר לכם

שמהיום ההוא כל ח- השתנו.

פחדתי שמא לא אצליח
� לעלות על �מים הראשונים לא העזת ב
� �ראה ל המשקל. כ' חששתי שהוא 
�69 קילו שלי. רק שלושה עדיין את ה
אזרתי אוכלץ להישקל. . ימים לאחר מכן
זה היה •ום שני. כיום ההוא חשבת•
שעולמי יחרב עלי. •רדתי רק בשנ•
קילו... בכל ואת המשכתי. מכיוון שלפ•
השיטה היה זה סביר לרדת רק במעט
. מד שעודד בשלושת הימים הראשונים
אות? להמשיך. היתה גם העובדה
שיכולת• לאכול כל מה שאני אוהבה. זו

לא היתר דיאטה ולמרות זאת ירדתי <'
דךג בשבוע הראשון.

� השיטה ר:זשך � לפ אחרי שפעלת
שבוע ימים. שקלתי את עצמי שוב
� ששה קילו. זה היה וראיתי שאיבדת
בלתי יאומן. הבגו"ם שלי היו תלמים
עלי. ארוס• התחיל להסתכל עלי כצורה
�יש לי הרגשה אחרת. הוא אמר לי: 
שאת הולכת ונעשית יפה •ותר. האם

חית?" אז סיפרתי לו את הכל...

לאחר מכן לא הפסקתי לחות. הרגשתי
שאני ממש נמסה. בשלושה שבועות
איבדתי 17 קילו. והדבר הכי מפתיע.
שאף פעם לא הרגשתי כל כך טוב.
� ה"ת' בכושר מלא. החברים שלי. ההו
חם שלי. השכנים שלי. לא האמינו
למראה ;:יניחם כשראו איך אנ'
מפחיתה ממשקל• קילו אחר קילו.

היום אני לא אותו אדם. מאז שחיתי
התחלתי בחיים חדשים ובנוסף לכך.

�טד זו. אנ• •כולד סיף סוף הודות לש
לאכול מה שאנ• אוהבת ואנ• כבר לא

יישמינה.

.י משקלי 52 קיל1 עכשיו
�. ר-י- �.• כל ••ם א משך שבועיים קרא
�דרנש"ם" שבע—-~ עכש" עות ה

מצאתי סוף סוף עבודד שמיצאת ח;
! אני בטוחר שלולא ד—.' חר. בעיני
לעולם לא היחד מקבלת את דמשיד

הזאת.
�ג-משקל אידיאל? היום משקלי 52 ק

. מ לגובה שלי שהוא 1.60 
: חוץ זה חודשיים שלא עליתי מאה גרם

. שיותר כבר לא אשמץ מזה אני מרגישה.
� על שיטה וו לכמד מחברות• המלצת
שרצו לחור. אבל לא הצליחו. עתה
כולן הצליחו. אחת מהי איבדר 1)2 קילו
כפחות מחודשיים. אני באמת חושבת.
שכל הנשי: וגם הנבחם. שאינם
�ב לנסות את מצליחים לחות צייכ

השיטה הוו.

השיטה היחידה ש"מרכרת"
להרזיה ממשית

" אפילו ריופא שלי. :שיאד עד כמר
. סיפרת• לו על חיתי. בירך איתי

השיטה והוא אמר לי. שאף פעם לא
. ושהוא •מליץ . . ישמע על משהו דומה
עליד לפציינטים שלו מפני שהשיטה
, לא דורשת התנזרות קלה מאוד ליישום
משום דבר ומצליחה ב-;יא9 של

.� ימק-ם

� ער כאז סיפויד של אנה אמזאנה רמת
גוררת ברחוב נליליאו ל. במדחד

שבספיד.
•ום •ום. החברה המפיצה את השיטה
ב-י.2 מדינות. מקבלת עדויות של נשים
שחו. הן אומרות. שאיבדו הודות
. ואפילו 211 קילו או  . לשיטה זו. 1)1
ףזוןר הן אומרות. 'שזו הפעם הראשונה
שר; חו באמת וששיטר זו לא דומה

אף שיטה אחרת. יי
�שראל לאחר לפי •שיטה זי המופצת ב
'שתורגמה והותאמה לתנאי הארץ. נם
� •שיאליב וישראליות יוכלו לחות ולש
מור על משקלם. תוכלו לאכול כמה
שאתם רוצים. אין שום דיאטה שעליכם
להקפיד עליה. שום תיגיל לבצע ושום
תיופר לקחת. אתם מאבדים לפחות
חמישה קילו בשבוע ?נד שאתם מגיעים

. ולאחר מכן. . למשקלכם האידיאלי

כמו כל אלה שחו כעזרת השיטה הזו.
לא תשמעו •ותר.

האם נם את למד, להילת
אשד, רזה?

האם את חצר לחות. אחת ולתמיד.
�ותר על הקילוגרמים האלו ולא לחשוב 
אשר מונעים ממך להגיע לאושר
המושלם? לכי בעקבות אנה אמואגה
ואלפי נשים אחרות שחו רודות לשיטה
�כולה לנסות אפילו רק מתוך זו. את 
� להלן אץ � שתרא סקרנות מכיוון - כפ
שום סיכון כספי. והנסיון לא יעלה לך

אפילו אגורה.
כן. עכשיו הגיע תורך להיות סוף סוף
חטובה ומושכת. כפי שחלמת תמיד.
זכח. שבעזרה שיטה זו תחי בחמישה
קילו לשבוע עד שתגיעי למשקלך האי-
דיאלי. ללא דיאטה ובאכילת כל המוצ�

חם שאת אוהבת.

זוהי הצעת נסיק
פנטסטית, לא ראית

דבר כזה מעולם!
� תוך חודש תחוח שוב למשקלך האי
חאלי. אם לא תתלהבי במאה אחת
מהתוצאות או אם מסיבה כולשהיא לא
תה" מרוצה. תוכלי לשלוח לוו בחזרה
את ספר השיטה תוך 0נ -ום. כצירוף
חשבונית המס/קבלה. ותוך 10 ימים
לכל המאוחר. אחח שנקבל את הספר
שהחזרת. נחזיר לן את כספך ופחות
� כל• שתצ דמי טיפול ומשלוחן. זאת ר
טרכ' לענות על 'שאלות. זו התחייבות

רשמית ובכתב.
-וז•?( רהזסווח בםרפון 24נ0עותבים0ר.

שוו^< 3838 38
I ן שי הפתעה חינם

אס תעד תוך חמישה ימים תקבלי
עם החבילה שלך מתנת הפתעה.
תופל• לשמור לעצמך את דמועה
גם אס תחליטי להחהר את הספר.
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� םן ני טמי ןף
פייאל אהרון 

\ ין חילוקי דעות לגבי חשיבותם של ויטמינים ו
\1 לבריאות חאדם. השאלהחיא אם יש במינון תומי
של צריכת ויטמינים, בכמות חמומלצת על ידי רשות
מוסמכת, כדי לשמור על בריאות האדם. חתשובה שלי-
לית, כשמדובר בוויטמין סי, הקרוי גם אסורבייט -
טוענים החוקרים באלו פריי ועמיתיו באוניברסיטת
ברקלי בקליפורניה, במימצאי מחקר חדש שדן בתפקי-
� דו של האסורבייט במערכת הרם, ובמאבקו של הוויט
מין נגר תגובות מחמצנות. חימצון יכול לגרום נזק
לשומנים, לגנים ולחלבונים. נזק זה מתבטא בהזדקנות,

ובמחלות לב, בשבץ, בשגרון ואפילו במחלת סרטן.

באוכל שאנו אוכלים יש מחמצנים, המצויים גם בא-
וויר מזוהם הנפלט ממכוניות. מחמצנים אלה מופיעים
בגוף הארם בתהליך חילוף החומרים, או כאשר המער-
כת החיסונית בגוף נלחמת בזיהום. "האויב הטבעי" של
החומר המחמצן מנטרל אותו לפני שזה הספיק לגרום

נזק לגוף.

�העת "ניו סיינטיסט" מתאר את הניסוי שערכו כתב
� פריי ועמיתיו. הם נוכחו לרעת כי כאשר הוםיפו מהמצ
נים טבעיים או מחמצנים סינטטיים לדם, האסורבייט
בדם התחמצן לפני לפני "אויביו" הטבעיים. הנזק שנג-
רם לשומנים ולחלבונים החל רק כאשר בדם לא נמצ-
אה כמות כלשהי של אסורבייט. כרי לבדוק הלכה
למעשה את התופעה נטל פריי רגימות של דם בריא,
הוציא מתוכו את האסורבייט שהיה מצוי בו דרך קבע,
ואז נוכח לרעת כי צעד.זה גרם לחימצון מהיר של
שומנים וחלבונים. כשהוסיפו החוקרים את חאסורבייט
לדם, הוא החל להגן על אותם מרכיבים חשובים. פריי
אף הוכיח כי כמות גדולה של אסורבייט בדם אינה

גורמת להימצון.

אפשר להגריל את כמות האסורבייט בדם על ידי
צריכת מזון עשיר בויטמין סי; מומלץ לאכול יותר
פירות וירקות טריים, וכמות של 150 מיליגרם ליום
היא כמות סבירה, לרעת החוקרים. הכמות המומלצת
על ירי רופאים היא פחות מהכמות המומלצת על ירי
פריי, מאחר שהישוב הכמות נעשה על בסיס כושרו של
האסורבייט למנוע את מחלת הצפרינה, הנגרמת כתוצ-
אה ממחסור בוויטמין סי, ולא על בסיס כושרו לשמש

כאנטי�מחמצן. ?
 ו
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כל המידע מלן, ביומן ם ניתן גם לרש1ם מה קורה לך
בכל 'ום מימי ההריון. מה קורה שם, בבטן שלך, ומה
את מתישה, מה לאכול וכמה את צריכה להשמין.

ן ן ד עכשיו היו לנו רק "יומן התינוק" וספרי הדרכה
^1לאשה ההרה. מעתה יש גם גם "יומן התינוק שט-
רם נולד". זהו "יומן ההריון", עשוי בצורת לוה�שנה
הניתן לתליה. הוא יצא להנויות הספרים בימים אלה
� �40 שבועות: המעקב הרפואי והתפת ומהווה מדריך ל

הות העובר מהביוץ ער ללידה.

�4 שבועות, שבוע�שכוע וגי- כל דף ביומן מחולק ל
�14, למשל, "התינוק מסוגל דול העובר בו. בשבוע ה
� 31 "צפורני התינוק לחייך ולהזעיף את פניו". בשבוע ה
צמחו בקצות אצבעותיו. אחרי הלידה אולי תידרש נטי-

לת צפרניים".

מול כל עמוד המוקדש להתפתחות התינוק - עמוד
�לעתיר: השינויים החלים בגוף, השי- מידע מגוון לאם
בות המעקב הרפואי, סימני אזהרה בהריון, בדיקות
למיניהן, חישוב יום הלידה, לידה אמיתית וצירים מרו-
מים ועוד ועוד. גם השפעת משקאות, הביגוד ההולם,
שם לתינוק, מושב מכונית לתינוק אינם נעדרים ממיכ-

אל המידע החשוב.
� בכל דף יש מקום לרישום משקלה החודשי של הא
שה ההרה, תאריך הביקור אצל הרופא ושאלות לרופא.
�אודות מהלך הה- יש גם משבצות לכתיבה עצמית, על
� למזכרת ולהשוואה עם הריונות נוספים. הכל ריון 
� מסודר, כולל מפתח עניינים, חידות ותשבצונים להנע
(לתלתל של התינוק, לדוגמה, מת הזמן ועמוד למזכרת

או תמונות מתקופת הריון).
�מנת שרוכשת/מקבלת היומן יזו מתנה נהמדה על
�יקרה, 16 ש"ח) לא תחשוב שזה חומר רפואי מוס- ולא

מך, כל רף מלווה בהערה: "מוגש כמידע כללי לגבי
ארועים בהריון נורמלי ואינו בא במקום טיפול רפואי".

� ייהודו של "יומן ההריון" בקלילותו. הוא מיוער לאו
כלסיה רחבה, גם לנשים שאינן מוכנות להתעמק בפת
טי הפרטים של ההריון. המידע שלו בסיסי, עם זאת

מדוייק וכתוב בבהירות.
במקור חיברו את החוברת שתי נשים צעירות
(כמובן...), המיילדת מדיון םינתלם ג'ונפ ובם בארה"ב
פינהולם ניקולםון. הגרפיקאית ג'ולי לינדן עשתה את
העיצוב היפה, ואיירה בשפע דמויות נשיות רכות וענד
�20. היומן, שנבדק בידי גות למראה, בסגנון שנות ה
מומהים, הוא בגדר להיט בארה"ב וכבר נמכר בחצי

מיליון עותקים.
כמובן, היה צורך בהתאמה לישראל (לדוגמה, באשר
לחופשת לידה או רישום ללידה). את הלבוש העברי
עשתה נירה םירקיס, אחות ותיקה במרכז הרפואי "הת
סוד ירושלים, היא עצמה אם לשלושה, העובדת בשנים
האתרונות במיילדת. כשנתקלה ביומן האמריקני וזה
נשא חן בעיניה, רכשה את הזכויות להעברתו לעברית.
תוך שבועיים תירגמה אותו "בלי בעיות, ובהנאה גדו-
לה". היא מכירה את החומר מנסיונה ובקיאה במונחים
העבריים. ד''ד ברק דמן, רופא מיילד ב"הדסה" אישר
את כל המונחים. לשם הוצאת ה"יומן" בישראל, נירה
סירקיס הקימה הוצאה לאור משלה, "נתס". ההוצאה
העברית זהה במבנה שלה למקור האנגלי, כולל הציו-

רים. רק דפי המידע הותאמו לארץ.
היומן הנמכר בחנויות ספרים הוא נחמד, וכלי להיות

מתחנחן, ישמח כל אשה מצפה. ?
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פה מפיק מרגליות
ך� יפיופים האלה, עם השיניים הצחורות, שמחייכים
I I אלינו מעל שלטי חוצות ודפי עיתונים, תהת הכי-
(או תוב "הכל היה כל כך יפה, עד שהוא פתה את הפח"
משהו רומה לזה), יכלו להיות באמת מצחיקים לולא
היה הנושא כל כר עצוב. לפעמים, אתה פוגש אנשים
כאלה נחמדים, ואין אתה יכול לנהל איתם דיבור צפוף,
רק בגלל הבל פיהם. מה שבטוח הוא, שהאיש הנהמד
הזה אינו מרגיש שפיו מדיף ריח רע. אבל עוד יותר
מטרידה היא השאלה: אולי גם אני עצמי מפיץ מפי

ריחות שאיני יודעת עליהם? בעיה.
חברים שניסו את "אורקס 8", תכשיר חרש להרחקת
ריח פה, אמרו שזה עובד, ואפילו למשך זמן ממושך
למרי. התכשיר אשר פותח על ירי חברת "קרלייך,
מכיל שמן עץ התה האוסטרלי שהוא אנטיספטי,
סי.פי.סי. - שהוא עוד חומר משמיד חיידקים ופלואר

ריר אורגני, הלותם כידוע בעששת.
לדברי היצרן, השפעתו המרעננת של התכשיר נשמ-
רת ער שמונה שעות. להשגת התוצאה, מוזגים חצי
(של הבקבוק), מגלגלים את הנוול בפה, בין השי- פקק
ניים. מגרגרים למשך חצי דקה - ולא שותים. בקבוק
בן 430 מ"ל עולה 10 ש"ח, וזה מחיר הכרות. כלומר,

בעתיד עור יעלה. ?

מתסור בתקופת השפע
ן ן ן שה עשר אחוזים מבני האדם בגיל 65 ומעלה,
1X1 ניזונים מכלכלה הכוללת פחות מאלף קלוריות
� ביום, שאינה מספקת להם את מלוא הדרישות התזונ
תיות למצבם. יש לכך כמה סיבות: שליש מהקשישים
הם אלמנים והדוות האכילה בצוותא נעלמת; חלק אחר
הי מתזונה ירודה בגלל צימצום הכנסות, הגורמת לצ-
ריכת מזון לא מאוזן; סיבות אחרות הן בעיות העיכול,
שינויים ביולוגיים וריבוי השימוש בתרופות. כר הסביר
ד"ר אריאל מור, מנהל היהירה לגריאסתה קלינית,
בביה"ח איכילוב, בהרצאה שנשא בכנס ריאםנים, שנע-

רך לאהרונה בארץ ביוזמת חברת פרמטון השוויצרית.
נושא שנידון בהרהבה בכנס היה "פרדוקס המחסור
בחברת השפע". לוסי דניאל, דיאטנית בריטית בעלת
שם, הרגישה את חשיבות הדיאטה המאוזנת בשנות
�90, בגלל נטיית האדם המודרני לצרוך אוכל רב ה
קלורי ובעל ערך תזונתי נמוך. סקר שנערך בבריטניה
כשנה האחרונה, מגלה פניה גוברת אל תיים בריאים,
על ידי אכילת מזון יותר בריא, ספורט, הפסקת עישון

וכר.
אצלנו, כרגיל, האופנות מגיעות באיחור, לעומת
ארצות המערב המתוקנות, אם כי כבר מסתמנים צעדים

�אשונים בכיוון זה. ?

מזרק תרפעמי ביותר
ן'ו ובן שכל המזרקים הנמצאים בשימוש בימינו הם
� 1-1 בעקרון חתפעמיים. כבר חלפו הזמנים שהיו מהט
אים מזרק ומשתמשים בו עד סוף כל התרות. אולם, מי
�פעמי? והרי מכאן גם ימנע שימוש חוזר במזרק חד
ההדבקות באיידס, אצל נרקומנים בהזרקה, הנזקקים

למזרק מזוהם.
אריק פנה, תלמיד תיכון צרפתי בן 16, מהעיר
�ברובאנס, הגה רעיון שימנע סכנת הדבקות: �אן אקס
מזרק מתכלה. "הוא נהרס בהדרגה, תור כדי הזרקת
ההומר, בפעם הראשונה", אומר הממציא. ככל שגליל
המזרק מתרוקן מתכולתו, הוא נחתך לשתיים על ידי

הבוכנה, שעוצבה במיוחד למטרה זו.
אביו של אריק הפר גם לסוכן העיסקי שלו והוא
מנסה להפיץ ולשווק את המוצר שהגה בנו, השרוף על
נושא הטכנולוגיה. בהתהשב באימת האיידס, אכן יש
למזרק זה סיכוי להיקלט בשוק העזרים הרפואיים. ?

(שרות גמא)

נם זה קטע
• מהשב הממחיש חזותית, על גבי תמונה צבעונית, את
תוצאות הניתוח הפלסטי העתירי באף, הוכנס לשימוש
ב"מרכז הרפואי יונה". את התמונה - חזית וצרורית -
ניתן לקחת הביתה, כרי להתייעץ עם הקרובים. עלות
� ממחיר השימוש במחשב - 200 ש"ח - מקוזזת אחר ק

עלות הניתוה, אם מבצעים אותו במרכז זה.
י תכנית מיוחדת לירידה במשקל לבעלי עורף רב
�20 ק"ג ומעלה), ששמה דגש מיוחד על התמודדות (מ
עם מתהים, מופעלת במרפאות התוץ של "אסותא".
המתה והלחץ נמנים עם הסיבות לעליה במשקל, משום
שעבור חלק מהאנשים, המזון הוא סוג של הרפיה.
התוכנית כוללת גם יעוץ תזונתי, הדרכה לפעילות
גופנית והסתגלות להרגלי אכילה חדשים. מחיר לששה
חודשים, כולל בדיקות רפואיות ומעבדת 980 ש"ח

(בתשלומים).
י גם בביה"ה "אלישע" בהיפה, נפתח מרכז לבדיקות
שד, הכולל ממוגרף חדיש לאיבחון גידולים; מכשיר
אולטרתסאונר של השד, המשלים את בדיקת הממוגת
פיה ומסייע בפיענוח מצבים לא ברורים; בריקה קלי-
נית; הדרכה לבדיקה עצמית; מעקב ממוחשב. אם התג-
לה ממצא, אפשר לבצע שאיבת נוזל מהמוקד, וכן

מיקום וסימון המוקד לביופסיה.
י עלון חדש, שיצא בהפקת הווער למלהמה באיירס
ובחסות נעמת, מיוער להדרכת נשים בנושא איידס.
"איידס - נשים צריכות לדעת", הוא נקרא, ומכיל

תמצית אינפורמציה על המחלה, דרכי העברתה, ממי
אשה עלולה להידבק וכיצד היא יכולה להתגונן מהסכ-
נה, איך לבדוק הידבקות ומה יגרום מגע עם חולי

�ס. אייז
• קלטת ויראו המתעדת תהליך השתלת שיער בשי-
�ישראלי לטי- טה הקנדית, הופקה על ידי המרכז הקנרי
פולי שיער, ומתארת טיפול חי של השתלה, צילומים
�לשעבר. אפשר של לפני ואחרי וראיונות עם קרחים
;02-666545 ;03� להזמין את הקלטת בטל': 223931
�15 דקות צפיה. לגבי �04. המחיר: 15 ש"ח ל 320827

עלות הטיפול, זהו כבר עניין אחר.

• סילברול היא תרופה המיועדת לטיפול בכוויות,
משככת כאב ומונעת זיהום. היא נמצאת בשימוש
בצה"ל וכן בבתי חולים כבר 20 שנה ועכשיו אפשר
לרוכשה גם באופן פרטי, בבתי מרקחת, לשימוש ביתי.
כמויות גדולות מתרופה זו הובאו בזמנו, על ירי משל-
חת ההילוץ הישראלית, לאיזור הרעש בארמניה. הארי-
זה הביתית מכילה 100 ג' ומחירה 10.20 ש"ח. על
האריזה מצויץ כי לאחר פתיחת הבקבוק ושימוש חלקי,

יש לשפוך את היתרה ולא ניתן לשמרה.

• "סדינית" הוא סדין בעל שלוש שכבות, שמטרתו
להגן על המזרון ולהקל את מצוקתם של מרטיבי המי-
� (ובהתאם לכך המחיר: 30 טה. הוא בא בגךלים שונים
85 שקלים) ומתאים לתינוקות, לילדים ולמבוגרים
הסובלים מהוסר שליטה על מתן שתן. השכבה העליו-
נה, בד כותנה ארוג מרחיקה את הרטיבות מהשוכב על
הסדין, השכבה האמצעית היא הסופגת והתחתונה -
חומר סינטטי המגן על המזרון. ניתן לכביסה והרתחה,

להשיג בבתי מרקחת ואצל היצרן - חברת "וייט קר".

י "אורנג'ל 2" הוא סוג של ג'לטין בטעם תפוזים,
� אשר לדברי היצרן פותר בעיות של נשירת שיער ומה
זק צפורניים שבירות. הוא נמס במים קרים ומתאים
לשימוש של נשים וגברים. על מנת להשיג תוצאות,
יש להתמיד בטיפול במשך שלושה חודשים, ולשתות
תוכן של שקית מירי יום. אריזה של 10 שקיות עולה
100� 33 ש"ח, כלומר הטיפול החודשי עולה למעלה מ

ש"ח.
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אצל גינקולוג על קלטת
ן בר, שמעולם לא נזקק לאותו ביקור ראשון אצל
הגינקולוג, לא יבין זאת. הביקוד הזה טעון כל כך *!
הרבה מבוכות ואפילו חששות לא מעטים, שבהחלט

ראוי שיזכה להכנה מוקדמת.
(החח"מ) חיחידה לחינוך לחיי משפחה ולחינוך מיני
במשרד חחינוך, בהנהלתה של אלה בתגיא, חשבה על
כך והכינח קלטת וידאו, שתוקרן בבתי ספר תיכוניים,
במסגרת השיעורים לחינוך מיני. שם הקלטת "הפעם
הראשונה - ביקור ראשון אצל הגינקולוג", והשתתפו
בהכנתה פסיכולוגים, סקסולוגים, רופאי נשים, אנשי

חינוך ויועצים לחינוך מיני.
היא מציגה את םיפודן של שלוש נעתת, הנפגשות
אצל תפא הנשים. הן מתחבטות בנושאים שונים הקשר
רים לקיום מגע מיני בפעם הראשונה, קבלת המחזור

החודשי וכניסה לא מתוכננת להריון.
בעיה אחרת שיחידת החח"מ מנסה להתמודד איתה
היא מחלת האיידס. באחרונה הוציאה היחידה חוברת
המוקדשת לנושא, מתוך תחושה של דחיפות, בגלל
הפחדים והמיתוסים המרחפים סביב האיידס וכן בגלל
הצורך לנקוט אמצעים נאותים, כדי למנוע הדבקות.
�80% מבתי הספר התי- מטעם משךך החינוך נמסר כי ב

כונים מתקיימים ככר שיעורים לחינוך מיני. ?

איידס
נשים צחכות לועת
מתוך העלון של הוועד למלתמה

כא"דס ובתסות נעמת

קר לך? בדקי את הברזל שלך
1—אם תמיר קר לך? אם כן, ךעי שאינך לבד, אולם
I I זוהי נחמה קטנה מאד. אבל לפני שאת הולכת
להגביר את מידת חימום החדר או לפני שתלבשי עוד

אפורה, פני לרופא שיבתק לך את כמות הברזל בדם.
על פי מחקרים חדשים, מחסור אפילו קטן בברזל,
גורם לאשה להיות הרבה יותר רגישה לקור. הסיבה
היא שחגוף אינו יכול למנוע איבוד חום, כאשר חסר לו

ברזל.
� בגיל הפוריות, שיעור גבוה של נשים סובלות מאנ
מיה, בגלל דם חמחזור שהן מאבדות מרי חודש, בגלל
ההריונות והלירות. על מנת להתגבר על מחסור זה, יש
לאכול מזונות עתירי ברזל. המקור הטוב ביותר הוא
כבד, בקר או עוף, (אולם הבעיה היא הכולסטרול שבו).
גם סוגים מסויימים של דגים מכילים כמות טובה של
ברזל, כמו גם לב, כליות, לשון, בשר בקו רזה ובשר
�תקים הם המקורות הצמחיים. או- עוף. אפונה וירקות 
לם, אם אלה אינם מספיקים, הרופא יוכל לרשום תמיד

תוספת תרופתית של ברזל. ?

סגולותיו של שמן נר הלילה
ן ן ן ני גליונות רצופים של חירחון הבריטי לרוקהות
1X1 (מס' 240 ר241) מקדישים כתבות לנושא שמן
נר הלילה שהפך די פופולרי גם בארץ בשנים חאחרר
נות. הרבה פריקים של בריאות נוהגים להוסיף אותו
לתזונה היומית, בין היתר למניעת תופעות מתח ולשי-
פור חילוף החומרים בגוף. החומצה הלינולנית המצויה
בשמן נר הלילה היא המקנה לו את התכונות הברוכות.

בין היתר, משתמשים בכמוסות המכילות שמן נר
הלילה, לחקלת תופעות מתח טרום וסת. ישנה גם סת
רה קוסמטית חדשה, "אפמוליה", המורכבת ממשחות
ותחליבים שונים, לפנים ולגוף, על בסיס של שמן נר
הלילה. יצרני כמוסות האפמול יזמו גם מחקר, הנערך
גם בארץ, כרי לאושש את התיאוריה ששמן נר הלילה
יכול להביא הקלה גם במיחושים הנגרמים מדלקות
פרקים, והן בטיפול במהלת עור הנקראת אקזמה אטר

פית. ?

ספרות לבריאות
• "מרפא לכולסטרול בשמונה שבועות"

ספר הדרכה למלחמה באויב הגדול של כלי הדם -
הכולסטרול. הספר, שנכתב על ירי האמריקני רוברט
קובאלסקי ותורגם לעברית (הונאת מטר) מכיל הסבר
ממצה מאוד על סכנות הכולסטרול, טבלאות מפורטות
של תכולתו במזונות שונים, הדרכה לדיאטות נכונות
ואפילו לרכישת מוצרים במכולת, בהתאם לעקרונות
הבריאות, וכמובן - מתכונים לתזונה בריאה ואף דיא-
טות יומיות. פרק שלם מוקדש לתגלית בתחום הורדת
הכולסטרול - פתיתי סובין. מוצר זה נכנס באחרונה גם
(מיובא על ידי חב' אגיס), ובמסגרת לשוק הישראלי
הדיאטות המומלצות להורדת מישקל והורדת כולסט-
רול, מציעים כארוחת בוקר וערב, חופן פתיתי סובין

מעורב ביוגורט או לבן, ארוחה המכילה 110 קלוריות
והיא גם מאד בתאה.

� מחלה עם תקווה • אפילפסיה 
הרבה ריעות קרומות קשורות במחלת האפילפסיה
(הידועה גם כמחלת הנפילה), באלה הסובלים ממנה
ובבני משפחותיחם. בגלל יחס הציבור לחולים ובגלל
הבורות הקיימת סביב המחלה, יש חשיבות לחופעתו
(הוצאת של ספר חדש, "אפילפסיה - מחלה עם תקווה"
עגור), ומחברו, ד"ר פנחס לרמן, מומחה לטיפול במחלה
זו, מציג את כל היבטיה, גורמיה, צורות האיכחון, דרכי
הביטוי שלה וכמובן, דרכי טיפול. ר"ד לרמן פיתח את
הרעיון של "שיקום מונע" על סמך האמונה שלו שמת
בית חולי האפילפסיה רשאים ויכולים לנהל חיים תקי-
נים, בתנאי שיקבלו את הטיפול המתאים ואת היחס

הנאות מצר הסובבים.

• המדריך השלם למין ואהבה
למדף ספרי ההדרכה המינית מצטרף ספר חדש,
(הוצאת ארז), מאת ד"ר "המדתך השלם למין ואהבה"
דייוויד דלווין, אשר אכן מציג את נושא המין, הרומנ-
טיקה, האהבה ומשחקיה, הפיזיולוגיה והתיפקודים,
בהיבסיהם הרחבים. זהו ספר ממצה למרי, עדכני, המק-
דיש פרקים נרחבים גם לעזרי מין חדשים, דרכים לת
גברת ההנאה המינית, תנוחות (כולל איורים ברורים,
אך לא בוטים) וסדרה שלימה של שאלות שמטרידות

הרבה אנשים, עם התשובות המתיאמות, כמובן.

• "תזונה פלוס"
חוברת פרי עמלו של איש אחר - העורך מרדכי
הוכברג, תזונאי, המופיעה תקופתית ומכילה קובץ
מאמרים בנושאי תזונה, ריפוי הוליסטי ואיכות הסבי-
בה. רוב הכתבות נכתבות על ידי הוכברג וכמו כן, הוא
מלקט מאמרים של מומחים בתחומים השונים, הקשר

תם במזון ואורח חיים בריאים.

^60§̂ נחנספט�פתרון קל, מהיר ונוח לחיטוי חלל הפה ולהקלה משמעותית של כאב הגרו! 0

בע�מ # ] 8? ? |£ אוז ? סס גרונספט�טבלית למציצה,מכילה חומרים המצויים בטבע הפןעלים ביעילות גבוהה
^ קח גוונספט, השהה אותו בפיך וההקלה לגרון לא תאחר לבוא• יח"ה"מיחי"נחייס ע* ??י?̂•

� . את הבזשרה הזו.שב הלבן שלובשים צוותים רפואיים לא ת"ב להיות םשעםם או חדנע•
חרל הבינו כבר םזםן, םבאה הפעם חכרה "עידרנד, שעיצבה קולקציה חדשה שליםה

של חלוקים!חליפות בלבן. ולמי שעוסקים במקצוע וחוששים מהלכלוך המהיר של הלק,
םוצעים נם שירות• כביסה ואחזקה של הםדים. על •ד• -ונירנבז', חכרת כת של '•תידרס'.



שיחתי ליווי - עניין רפואי

ת ו א י השחל1 ח|~בר 1�
פמן בו לי שחק  ני

ךן וג שירות ליווי חדש בישראל: ליווי אווירי רפואי.
VI מזה כמה חודשים פועלת בארץ חברת ליווי חד-
שה, המתמחה בהטסת חולים לחויל. הליווי כולל רופ-
אים מוסמכים וציוד רפואי מתאים, המלווה את ההולה
בהשגחה רפואית מוסמכת עד לבית החולים בעיר הי-

עד•

להבדיל אלפי הבדלות מסוג שיתתי הליווי הידועים
והמשגשגים, גם שירות זה זוכה להצלהה וההזדקקות
לו הולכת וגדלח מדי יום. בחצי השנה האחרונה בלבד,
�300 חולים לחו"ל. חרעיון מאחורי הקמת הם ליוו כ
חברת "מדיקורט בע"מ" בא בלחץ חברות הביטוח, שגי-
לו כי ההוצאות לצורך זה הולכות ומתרבות, מה גם
שחברות תעופה מערימות קשיים משלהן. העלאה של
ציוד חשמלי רפואי למטוס דרשח עשרות אישורים
מגורמים שונים. עכור כל תלה באלונקה גובה חברת
�על מחיר ארבעה מקומות טיסה, לפי התעריף היקר אל
ביותר. החברות חזרות גובות מחיר בעבור ששה מקו-

מות כאלה.

עד היום היה שירות הליווי די פרטיזני. לא כל חולה
לווה כרופא ואם כן - לא תמיד ברופא חספציפי למח-
לת ההולה. גם הציור שהעלתו למטוס הותרה, לא היה
תמיד המשוכלל ביותר. כבר קרה לא פעם שהצוות

השירותים שלהם כוללים גם הבאת חולים או פצהך
תאונות מהויל לישראל. אז מסיסים מהארץ תפא אי
�א צוות, לפי הצורך. רוב חברות הביטוח מעדיפות לדג
�וקר את המבוטחים שלהם לטיפול בארץ, כי למתת 
הטיסה, בסופו של חשבון זה עדיין משתלם לח יותר

מאשר מימון אישפוז בבית חולים בהו"ל.

הרופאים והצוותים הרפואיים שייכים בדרך כלל
לבתי החולים הגדולים, ובמקרים של תלי לב ממדף
� לצוות, בנוסף לרופא, גם פרמתק - אח המתמחה בהה
ייאות. פעם, כשסיסה לחו"ל היתה דבר נתר, טיסות
ליווי נחשבו כצ'ופר לרופאים ולאחיות. היש כאשד
העסק התמסד ונוסעים לחו"ל חדשות לבקרים, זה כבר
לא נחשב לכיף כזה גדול, במיוחד לאור העובדה של-
עיתים קרובות מדובר בליווי חולה קשה, שההשגחה

הצמודה עליו כתכה באחריות כבדה.

�סז ברוב המקרים אין משפחות התלים משלמות מכ
את הוצאות הטסת החולה. התב המכריע מבוטח בחב-
רות הביטוח השונות וההתחשבנויות נעשות עם ההב-
רות. "מדיקורט" נותנת שירותים בכל קווי התעופה
בעולם, דבר המושך גם לקוחות רבים של חבתת ביסזזז

גדולות בהו"ל. ?

המלווה נדרש לבצע החייאה בחולה תוך כדי טיסה.
למשל כמקרה של גילה גרזון ז"ל מחיפה, ביצע בה
צוות של "מדיקורט" שליווה אותה לארה"ב החייאה

מעל לאוקינוס.
מנכ"ל חחברה הוא ד.ק., מהנדס אלקטרוניקה בנוש-
אי ציור רפואי, ושותפים לו שני קרדיולוגים ידועי שם,
חברות ביטוח ובתי חולים הם שמפנים לחברה את הד
קוקים לעזרתם. גם עמותת "יתביד" נעזרת בהם רבות.
בעולם קייימות רק חמש חברות המתמחות בסוג זה
של שירות. המחיר שגובות כעבות החברות בחו"ל הוא
�25 אלף דולר. חחברה הישראלית גובה בעבור שירות כ
הליווי לאירופה כשמונת אלפים דולר ולארה"ב - 12
� אלף דולר. לפעמים, במקרים של אנשים בעלי אמצ
עים, מתבצעות הטיסות במטוסים פרסיים הכורים. רוב
הקריאות מתקבלות אצלם בשעות הלילה, או בשבתות

(חוק מרפי עובר). וחגים

בתך כלל מספיקה להם התראה של 12 שעות כרי
לארגן את הטיסה, הצוות והציור המתאים. כל הצוותים
מצויירים בוויזות ובדרכונים ברי תוקף. במקרים דחר
פים מארגנים את הצוות תור כמה שעות. יעדי הטיסות
העיקריים שלהם הם בלגיה, לונדון וארה"ב, היעדים

אליהם נשלחים רוב המועמדים להשתלות.

יעי,'/ ג+יי-_
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את נע\<רת הש<ער!
לא הצלחת — לא שילמת !!

מ1| לי 10 66_1-ח0\/\1
התכשיר היחידי בעולם

המונע את נשירת השיער, באתריות!

למון ל' 10 — מצורפת תעודת אחריות

יהעויג בנת? המרקחת. בתי 0בע וסופר פארם או
03� 5035390.03� בהזמנות ישירות 70' 375792

טיפול חדשני ומהפכנ1
* פצעים + עור שמן + סימנים
+ כתמים + קילוף וחידוש העור

בשיטות חשמל מהחדישות בעולם
ללא סימן וכאב ב-100% אחריות

1111 חל7ן, שלמה המלך 68 ת"א §
I 03-220745 ,229485—

^̂ > 
הקץ לנשירת שיער

אימפלן 100% טבעי ש ן ן<̂£ ן |
% \^1̂ /<? 

מצמחים מבלגיה
^̂  *$ף

המומלץ ביותר
̂| 440 10 סוגי שממו מזי נשירה: שמפו לשיער ^ 999 <^ 48 דליל, צבוע, עם קשקשים, שמן, ינעי,.
91 1^ ן תינה אדומה, קמומיל, סילבר, 9 0̂ .
̂י^^^ צמחים ואמפולות לתיזוק השורשים. ̂ • להשיג בבתי הםרקחוז. בוז• םבע. רשת הסופרפארם?1 ? ק^�£* < ?זו ^ 
�  V וחוות היבואן אחוזה 80 רשנה. םםפל שרשה בםוצר

 ̂
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720976 � וו. נבעת"?. םל { -" 9 . % איםפלן: סלון 1"ה םירקין  ?
.057� �ת םרקחת הנ1ב. קרן ק"םת 94. 6ו770 �ש, ב  9 ך ב

^
: סול קוסמטיקס 3-731092̂( 03-729506  *י ה�מאן

," /. I 9
-X ->§�

52176 1� לכבוד סול קוגזמטיקס, הרצל 57 ח ד 7787 ר
וא לשלוח ל' פרוספקם של םוצר• איםפלן.

שם םשפתר? כתובת מיקוד םלפון.

̂' גייר' ישימיי ____^^__ '�''מ

^^ מעבדות ז̂ר
^̂ חלבון עוברי 

בדיקת דם בגיל הריון 20-16 שבועות
I יום יום * ללא תור • דף הסבר במקום !

מעבדה מאושרת ע"י מעודד הבריאות לבדיקת
חלבון עוברי

תחנות איסוף בכל הארץ:

02-221 ן | ייישליס מעבדות זי, ייי שמואל הנגיד 1 48*
תל-אביב מעבדת יחנבלס, יחי יימס 18 03-247261 .

חיבה מעבית בדמל, שי' מוייה 105 04-241362
י חייה מעביית השיון, יח' ימב"ם 2$ 06-337191

I 052-33272 94 ן הוי-השיון מעביות השיון, יין השיון
I 057-73328 82 באי-שבע מעבית ייומ, יחי קק"ל |
פתח-תקיה מעבית מזוי, יח? ההסתייות 11 03-918993 ?

I קייאיו מעבדת אוייו, מיבז משחיי 03-359454
I נתניה מעבית נילדשסיין, שי' ייעמן 8 053-612254

|זכרי, חשיב מאוד לבצע את הבדיקה במועד!
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ללא אשפוז והרדמה
בבית החולים ציוד חדשני ומשוכלל, יחודי מסוגו בישראל, המפורר את אבני המרה

ואת אבני הכליה. הטיפול נמשך כשעה ולאחריו, המטופל משוחרר לביתו.

09 בית חולים "אלישע", טל' 04-389121
*0^ רח' יאיר כ"ץ 11, הר�הכרמל, חיפה

ת ו א י ר ב

חבםנרך
אסתר אדלשט"ן

ו\ ולי נשמע מצחיק' אר זו לא בריהה. בעיר
� \1 השוודית מוסלה הגיע הרופא לארס ליונגדאל למ
� סקנה כי הצחוק סוב לבריאות וכי בריהות טובות מת
� שנים תפות. תר ליונגראל תפא חולים שסבלו במשן
מבעיות גב וכאבי פרקים במה שתא מכנה 'תרפיה של

ממו*.
הרופא השוות הציע לקבוצת נשים בגילים 45-28
�םה מנטילת כדורים משככי כאבים - לחתל לתקופת
ולהתחיל לספר זו לד בתחות טובות. הוא עצמו תרם
הלקו במספר אנקדוטות וסיפורים, שגרמו לשפני הני-
סוי להתגלגל מצחוק. הפרוייקט נמשר 13 שבועות.
במפגשים שנערכו אחת לשבוע במרכז הבריאות של
� העיד, נהגו החולות, הרופאים והאחיות ללהתבדח ולצ

תק בצוותא, בכל פעם במשר חצי שעה.
הטיפול המצחיק של לארס ליונגראל התקיים בנוכ-
חות שלוש אחיות ורופא בכיר. אצל החולים שצחקו
הכי הרבה נעלמו הכאבים כליל. עמיתיו של לארס
ליונגדאל בשוודיח חתייחסו תחילה בספק רב לניסוי
� לנוכח התוצאות הביעו יותר ויר ההומוריסטי שלו' אן
תר תפאים סקנתנוויים את רצונם לאמץ את חשיטח.
הניסוי הקליני הראשון חסתיים משכבר, אולם חחולים
ממשיכים לתפגש מדי שבוע ולספר בדיחות. הם אומ-

תם שמעולם לא חשו טוב יותר.

פרופסורים שוודיים טוענים עתח כי קיימות חוכחות
� מדעיות לכר שמערכת החיסון של הגוף מתחזקת כעק
מת מיתקפת צחוק בתא. הצחוק משחרר את "הורמון
� האושר", חפרשת חומר הנקרא 'כוליסיסוקינין", המש

פיע לטובה על המנגנונים הגופניים וחנפשיים כאחד.
חלוץ השיטח סיפר לאחרונה כי היה ציד להתכונן
כראוי לפני כל טיפול בתרפיית ההומור ולהכין שיעורי
בית. תא ליקט ולמד בעל פה שפע של בדיחות, צפה

בסרטי וידיאו מכרתם, קרא סיפורים ופיליטונים שהיו
מסוגלים לסחוט דמעות צחוק מעיני השומעים. לדב-
ריו, היטיבו חחולים גם לבדר את עצמם בסיפורים אר
תנטיים משעשעים שהם חוו על בשרם במהלר השבוע

שבין פגישה לפגישה.
מימצאיו מותם כי מתחים נפשיים גורמים בהשלכה
לכאבים פיסיים כרוניים. הצחוק משחרר את חמתח
ומרפח את חשרירים, יוצר איזון כימי בגוף ומחזק את
המערכת החיסונית. אחת חבדיחות האהובות על הרופא
השוודי הוא הסיפור על "גברת אולסון הקשישה", המ-
גיעה אל הרופא ומתלוננת על מיחושים חזקים באיזור
חלב. לאחר בריקה קצרה פוסק הרופא כי הלב אינו
מתפקד כשורה והוא אוסר על הגברת הזקנה לחתאמץ
� בשימוש במדרגות הבית. הגברת אולסון מבטיחה לש
מוע בקול הרופא והיא חוזרת אליו לאחר חודש ימים
לביקורת - בריאה וחזקה כשור. הרופא המשתומם בד
דק אותה ומאמת כי הבעיות עם הלב נעלמו כליל. ואז
פולטת הישישח אנחת רווחה ואומרת: "תורה לאל,
דוקטור. כבר נמאס לי לטפס ולהחליק מהמרזב, בכל
פעם שעלי לצאת מהבית, מאז שאסרת עלי להשתמש

במדרגות- ?

קופנהגן

מאב לכם הגב? שימש בדיחות
טובות, תתגלגל! מצחוק חה יותר
טוב מכדורים משכבי כאב. כך

...מצתיק. מצא רופא שוודי בניסוי
מי שצחק יותר, נרפא יותר מהר.

הצחוק משחרר את "הורמון
האושר וזו לא בדיחה.

הצחוק בריא ומבריא
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(המשך מעמוד 27)

אצבעות הרגליים: "מפסריה זו למעשה כמעט ולא ניתן
להיפטר. הדוד היחידה, אופציה לא רעה, היא להיפטר

מכל הציפות, כולל שורש הציפורן*.
עקירת הציפורן נעשית בתהליר כירוגי�פלסטי עתן
ופשוט הנעשה בהרדמה מקומית. הגוף מייצר במשר
הזמן על המשטח בו היתה הציפורן, מעין יבלת עור
�, הנראית כמו ציפורן. נשים יכולות להסתיר את קשו

העדר הציפורן, עליית משיחת לק על המקום.
� קיים בשוק גם תכשיר שכתוצאה ממריחתו על הצי
פות במשר מסמר שבועות, הציפורן נאכלת בהדרגה
ולבסוף נושרת. התכשיר פותר את הפחדים שיש מפני
� אינו מוציא את השורש. לציפורן שתצמח העקירה, אן
יש סיכויים רבים להיות נגועה בפטריה. סיכוי יותר

� שהציפות החדשה לא תתה נגועה הוא אם טוב לכן
� כל תקופת הצמיחה, כמה משפשפים את המקום במשן
פעמים ביום, במברשת קטנה (כגון מברשת שיניים)
ובחומר ניקוי המכיל כלור, ולפגוע כך בנבגי הפטריה.
וגם אז, לרבת ד"ר לונדון, נמוכים הסיכויים להיפטר

כליל מהבעיה.
פסריה בציפורן גורמת לשינויים בצורתה ובמבנה
שלה: התעבות, שינוי כגוון, עכירות, התפוררות וריח
לא נעים. כאבים מקומיים מופיעים כאשר הציפורן
מתעבה מאד, נלחצת, מתעוותת ועלולה גם להפור

לציפית חתרנית - החודרת לעור ולבשר.
רבים מזניחים את הטיפול, עד שחפטריה מציקה
ממש. מלבד העקירד, הטיפול השיגרתי כיום תא בא-
� מצעות משחות שונות, או בשלבים מתקדמים יותר שי
לוב של כמוסות לבליעה ומשחות לטיפול מקומי. הטי-

פול במשחות בלבד אינו מסייע באופן משמעותי.
הכמוסות, מסוג "גריזיופולבין", אומנם מרפאות את
הפטריות, אך עלולות לגרש לנזק מצטבר בכבד. מי
שנוטל אותן, חייב בבדיקת דם מדי חודש. הכמוסות
� עלולות להזיק במיוחד לאנשים שמוצאם בצפון אפרי
� קה וכל אגן תם התיכון, בשל סיבות תורשתיות מסויי
מות. הפסקה בנטילת הכמוסות מעלה שוב את הסיכו-

יים לתפעח מחודשת של הפטריה.
יש אנשיפ הצתכיפ להיוהר במיוחד מפטריות
בצפורניים: חולי סכרת, הסובלים מירידה בזרימת הדם
ומבעיות בכלי הדם ועוד. במקרים של סכרת, פצעים
לא נרפאים היטב והופכים לזיהומים, עד כדי נמק.
במקרים לאה, יש להיזהר מאר בטיפול פריקוריסטי,

כדי לתמנע מפציעות במקום. ?

1 ש בשוק תכשירים שונים וטיפולים שונים המבטיחים
לפתור את בעית הפטריה בציפורן אחת ולתמיד.

לפניכם רשימח חלקית ומקרית לדוגמה:

�נתן, מנהל המרכז, • מרכז רפואי "יונה": יהושוע בן
טוען שבאמצעות תכשיר הנמרח על הציפורן הנגועה
� 30 יש, פותרים את הב- וחבישה מיוחדת שלה למשן
עיה. את החבישה יש להחליף במרכז פעמיים ער שלוש
פעמים בשבוע. התכשיר גורס להמסת הציפורן הנגועה,
וכן פוגע בפטריה עצמה . לאחר 30 יום בממוצע הצי-
פורן הנגועה נושרת והמקום נקי. בשלב זה יש להמשיר
� מספר חות את הטיפול באמצעות תכשיר אחר במשן
� שש עד שצומחת ציפורן חדשה ובריאה. במהלר הטי
פול יש לחטא את הגרביים והנעלש באמצעות תכשיר
נוסף, שוש מםפקש. לטענת בן נתן מובטחת הצלחח
של 100% אר יש להתאזר בסבלנות. הטיפול עולה 200

שקל לציפורן.

• בית מרקחת 'עממי", רחוב בן יהודה, תל אביב:
אלוה פטרוטלםקי, הרוקחת האחראית, מציעח תכשיר
שהורכב על ידי הרוקחים במקום כבר לפני 15 שנה
ותא פותר את הבעיה. התכשיר כולל נוזל ומשחה. את
הנוזל מורחים על כל היקף הציפורן ולאחר שהוא מת-
ייבש, מורחש על חציפות משחה. את הטיפול עושש

לפחות פעמיים ביום ויש להתמיד. הציפורן החדשה
� הטיפול חממוצע: חודש עד שתצמח תהיה בריאה. משן
ארבעה חודשש. סט הכולל את שני התכשירים עולח
� חודש במ- �15 שקלש ותא מספיק לטיפולש במשן כ

מוצע.
• שמן עץ התה האוסטרלי מוצהר כנוזל המרפא
בעיות רבות של זיהומים, בין השאר, לדברי היבואנים,
נבדק וחוכיח את עצמו גם כפותר בעיות של פטריה
בציפורן. יש לטפטף מספר טיפות של חתכשיר על
� הציפורן הנגועה פעמיים ער שלוש פעמים ביש. המ

�15 שקל. חיר:כ
• "דקטרין* של אביק, הוא תכשיר הפעיל נגר זיהר
מש פםריתיש שונים. כשמדובר בפםריה בציפורן יש
� לגזור מידי פעם את הציפות תגועה ולמרוח פעמיים
שלוש ביום את התכשיר על הציפות ולשפשף באצבע.
לאחר מכן יש לכסות את הציפורן באגד אטום. יש
� להמשיך את הטיפול גם לאחר שהציפורן הנגועוז נית
קזז מבסיסה ועד לצמיחתה של ציפורן חדשה. הבראה
מוחלטת, לטענת היצרנים, ניכרת לאחר שני חודשי

טיפול ויותר. מחיר התכשיר: 7.40 שקל.
יש כאמור, תכשירש נוספש. וכל מי שזקוק, מוזמן
לנסות ולבדוק תכשירים שונש לפי בחירתו והעיקר -

לרתאזר בסבלנות. ?

מה 'ש על המדף
'ךן טריות חעור משתייכות למשפחח אחת' אך כל
I— סוג נוטה להתיישב באיזור מםויש כגוף. יש פש-
תה המופיעה רק על עור הקרקפת, אחרת רק באיזור
המפשעות וישנה זו המופיעה בכף הרגל. בדרך כלל
קטן הסיכוי כי פטריה אופיינית לאיזור אחד בגוף,

תעבור לאמור אחר.
� בפטתות כף הרגל ניתן לטפל ואף לתפטר מת, אן
ת נוטות לחזור. לשם מניעה, רצוי לנעול קבקבש על
שפת הבתכה ובמקלחת ציבורית. יש אנשש הנדבקש
ביתר קלות מאחרש. בכל פעם שהבעיה מופיעה, יש

להתחיל מיד בטיפול אינטנסיווי.
הטיפול, לדברי ר"ד לונדון, תלוי בסוג הפטתה. יש
שלושה סוגים שונש של פטריות בעור של כף הרגל
ורק בדיקה מיקרוסקופית מאפשרת להתאש את התכ-
שיר המתאים לה. טיפול מתמיד בתכשיר המתאים,
ושמירה על תגיעה נכונה. מומלץ ש לגרוב גרביים
לבנים, כי מתברר שהפטריות ניזונות, בין השאר,
מחומת הצבע שבגרביים• ת זקוקות גם לתם, לחות
וחושך. את התנאים האופטימאליים הללו אנו מספקים
לפטריות באמצעות גרביש מסיב סינטטי ונעליש לא
מאווררות. יש להחליף מדי יום גרביים ולאוורר את
הנעליש, באור יום, כשחן פתוחות, כדי שהאוויר והאור
שדת לכל פעה. רצוי לשטוף את הרגליים במש קרש
מספר פעמש ביום, בנוסף למקלחת תומש. לאחר הש-
טיפה יש לנגב חיסב. משחות שנועדו לריכוך חעור
בכף הרגל אינן צריכות לחתר בץ האצבעות, כי שם

העור צריך להיות הכי יבש. ?

...ופטריות בעור כף התל
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תשמישי צייר
מיצה את הנושא ך� וא
I I "חלונות". מהן עבר

ל"מרפסות". בהמשך הניע
ל"מסגרות". כעת הוא עסוק במה

שהוא מכנה: "תשמישי צייר".
אלו הם מגוון הצבעים, המכחולים

והמברשות של האמן. דודו
גרשטיץ, צייר ירושלמי בלתי
נלאה, מוסיף להפתיע. צעיר

יחסית, שאינו בז להשראה, אבל
לא סוגד לה. עבודה, החמדה,
לגביו הם חמרי יסוד. בעשור

האחרון הוא מרבה להציג, בארץ
ובחו"ל. חערוכה אחרונה אשחקד
במוזיאון חיפה לאמנוח חדשה. ?
יוסף צוריאל

מוזר

ן םי שןקשל
VI מנות הקניה והמכירח

IV באמצעות הטלויזיה נפוצה
מאוד באירופה. באוירה נינוחה

מוצגים המוצרים המוצעים
למכירה בפני קהל הצופים, חוך

ציון כל מעלותיהם, והמהיר.
באמריקה עושים אותו דבר, אבל

קצח אחרת. קניה ומכירה
�יורק אינה בטלויזיה בניו
מצטמצמח בפריטי לבוש
וחכשיטים, מוצרי ביח או

קוסמטיקה. היא פתוהה לכל. גם
לשירותי מין.

בתכניח חמשודרח אחרי חצות,
באחת מתתנות הכבלים, ניתן

לראות מדי לילה את "שוק המין"
המקומי. נשים מציגות לראווה
את כל חמודותיהן, מבטיחות

לצרכנים מילוי כל חלומותיהם
ותאוותיהם. הן מופיעוח בזו אחר

זו, ילדות בגיל בית הספר, בצד
נשים בשלות; לבנות, שחורות

ומלוכסנות עיניים; רכות
ואגרסיביוח, בתנוחות מרומזות

או נועזות. חאחת פונה רק
לגברים, האחרת אינה בוחלת גם

בנשים. חאחת תתמסר לך לבד,
חברחה מציעה אורגיה קבוצחיח.

כבר אין צורך לנסוע לבנגקוק
לראות אותן יושבות מעבר לקיר
הזכוכית וממתינות לקליינטים,

מספיק לפחוח את הגל הנכון כדי
לראות את זה אצלך בבית.

ובדיוק כמו לגבי בקבוק בושם או
זוג עגילים, גם כאן כל שאתה

צריך לעשות זה להרים את
השפופרת, לחייג למספר זה, או

אחר, ולהזמין את הסהורה.
שירותי מין מביח לביח. ?

�זכאי סלילה בן

פסלים מתבלים
ךץ אות רבות של תלמידים עברו
1-1 את סדנת "כישורים" של רחל

,(43) גינזברג בראשון לציון. רחל
אם לשניים, עוסקת בפיסול

באמצעות חבלי פשתן כבר שנים,
"מאז שהשכיבו אותי לשמירת

הריון". הפיסול בחבל עשוי
בטכניקה של סריגה במסרגה
אחח, גם שטיהים היא סורגח

בטכניקח דומח.

עיצוב

רהל באה מבית פולני טוב עם
קריסטלים וגובלנים, בניגוד

לעבודותיה בהן בולטים אפקטים
אפריקנים ואינדיאנים. המשפחה

תומכת ועוזרת ולמעשה הכל
סובב סביב עיסוקה. יום העבודה

(פיינברג 2 ו, מתהיל בסטודיו
�8 בבוקר ו"נגמר לא ראשל"צ) ב

יודעים מתי". עד עתה הציגה
רתל למעלה מעשר תערוכות

בארץ ובחו"ל. עבודותיה נמכרות
�00נ>3 במחירים חנעים בין 500 ו ל

ש"ח. ?
בחיה אבישי
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וב*ת הספד המקצוע*
להרכבת זמפודנ"ם

מלאכותיות
�רפ וחצאים. חיזוק בשיטות: אקריל, גיל, סילק
�רפ. טיפוח היד ציפורניים טבעיות בםילק ופייבר

ואמנות קישוט הציפורן.

� � � תעודות למסיימות  �
ריקי לי פרטים והרשמה:

(מאחורי בורסת היהלומים) היצירה ו 3, ר"נ
03� טל. 7511532; 7511420
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••• מוצרי סנפדוסט וטבעול
הפכו פק"ל כמעט בכל מקפיא בי-
� תי. נחתו אורחים במפתיע - שיל

פו מרק מוכן, פשטידח, שניצל,
אהד הממולאים, או לקט כלשהו,

ותוך זמן קצר יש מה לשים על
השולחן. שני מרקים חדשים נוס-

פו לסדרת חחבשילים המוכנים
של סבתא טובח - מרק עגבניות

עם אורז ומרק בצל עם קרוטונים.
מרקים אלה, כמו האחרים, מבוס-

סים על ירקות טריים מוקפאים
ומוכנים להגשה בזמן קצר ביותר.
הערך הקלורי מצויין על האריזה

6 מנות - 6.26 ש"ח. -5 המכילה 
ובתחום הלקטים של סנפרוסט

נוסף לקט ברזילאי הכולל קלחים
קטנטנים של תירס, שעועית

אדומה, פלפל אדום ואפונה ירו-
קה. אריזה של 900 גרם, שעליה

מופיעות הצעות הגשה - 9.40
ש"ת.

במפעל טבעול, המחמחה ביי-
צור ושיווק מוצרי מזון מן הצומח,

יש חדש - בימים הקרובים יפל-
שו למדפי המרכולים חממולאים
בטהון מן הצומח, אורז וירקות:

פלפל ממולא 500 גרם - 9.45
ש"ח; קישוא וכרוב ממולאים -

� 400 גרם, 8.95 ש"ח. האריזה במג
שית פלסטיק מתאימה לחימום

�0ו דקות) במיקרוגל, בת- (בין 7 ל
נור ובטוסטר אובן. ללא כולסט-

רול ודל קלוריות.

••• שומרי המשקל מכירים את
התחושה של רעבון ל"משהו

מתוק". אז חטיף "גרנולה בר"
המשווק ע"י חלמה עונה על

הדרישה. הוא עשוי מחומרים
טבעיים וכולל שיבולח שועל,

אורז טחון, דבש, תמרים, חפוזים,
בוטנים ואגוזים, ללא חומרים
משמרים וצבעי מאכל. אם לא
חוטאים בגדול מוהר להחפנק

בצ'ופר קטן. הצרה - זח טעים,
ולא מסחפקים רק בחטיף אהד.

הערך הקלורי מצויין על האריזה
המכילה 3 הטיפים - 3.35 ש"ה.

ועוד מבית תלמה - בוטנים
מטוגנים בשומן צמחי מיוצרים

בחחליך עיבוד מיוחד שאינו
משאיר עקבות שמנוניים. ארוזים

באריזת אלומיניום הרמטית
השומרת על טריותם. 400 גרם -
5.75 ש"ח; 100 גרם - 1.65 ש"ח;

30 גרם - 0.65 ש"ח.
••• סדרת חכשירים לטיפול
בשיער "ליניח א" מבוססת על

תמציות צמחי מרפא והומרי הגנה
מן הטבע כמו נבטי חיטה, שמני

אבוקדו וקוקוס, קלנדולה, חרכיז

ערמונים ועשב הקורנית, מיוצרת
ע"י מעבדות וולה. הסידרה כוללת

סוגים שונים של שמפו,
קונדישיונר, מסיכות שיער וספריי
שכל אחד מותאם לבעיה אהדת -

קשקשים, נשירה, שיער פגום,
יבש או שומני. המחירים נעים

�9 ש"ח לקונדישיונר ועד מ
�7.80ו ש"ח למסיכח ערמונים. ל

במספרות ברהבי הארץ.
••• "הכי קרובה לפוך",
אומרים עליה היצרנים של

ישנונית מתוצרת נועם אודים.
שמיכה סינטטית קלה עשויה
(50%) וכותנה מבדי פוליאסטר

(50%), ניתן לכבסה במכונת
כביסה ומיוצרת בשתי מידות:
200x220 ס"מ - 59.90 ו ש"ח;
150x200 ס"מ - 105.90 ש"ח.
ברשתות השיווק מקבלים עם

השמיכה הגדולה גם כרית מתנה.
••• קצף הגילוח "קאט גארד"
מתוצרת פברג'ה מכיל את החומר
דיאטיליין נליקול דיאוקטנואט

001ץ01 6ח16ץו(ז6!0)
(6ז03ח3ח0ח5!6/0:ו03יז3:ת>0!0
המסייע בהפחתת חתכים בזמן
הגילוח ובחהליך קרישח הדם.
מיוצר בשלושה סוגים - לעור

רגיל, לעור רגיל בריה מנטול
ולעור רגיש במיוחד. ברשחות

השיווק, סופרפארם וחנויות
�2ו3 מ"ל; קוסמטיקה. 3 ו ש"ח ל

(4 ש"ח) האריזה של 70 מ"ל
מתאימה במיוהד לנסיעות.

— ואהרי שהתגלחתם אפשר
לתפוס "טריפ" עם האפטר שייב
החדש לצעירים המיוצר ע"י ש.
שסטוביץ. מייעדים חרסיס זה
לראש צעיר ויוצאים בקמפיין

בשם "מרד הנעורים", אז החורים
�00ו מ"ל. לא יקנו לחם. 29 ש"ח ל

בפרפומריוח.

קצרצרים
••• ועוד בעניני בריאוח - נס
קפה דגנים המכיל עולש, לתת,
שעורה, חיטה, אגוזים ותאנים,

מתוצרת זונטרה ההולנדיח, נמכר
ברשתות השיווק ובבתי טבע.

�100 גרם. 7.45 ש"ח ל
••• אחרי הסרת שיער, ביחוד
ע"י שעווה, העור אדמומי ורגיש.

מעבדוח ד"ר פישר פיחחו קרם
הדש המכיל 25% גיל אלוורה,

פנטנול, תמצית קמומילה ומרכיב
דיאודוראנט, המרגיעים את העור

ושומרים על רכותו. בבתי
המרקחת ורשתות השיווק. 12.90

�100 גרם. ש"ח ל
••• חרסיס הגנה לעור ולז'מש
מחוצרח סנו - סנו גאדד - יוצר
שכבת מגן חדוחח ומונעח כחמי
שמן ולכלוך. לשימוש בנעליים,
מגפיים, מעילים, תיקים ועוד.

7.99 ש"ח.?

בתיה אבישי

סבתא מבשלת
ש1ב

נפתחים שני קורסים נוספים--

נופים ותרבויות באגן הים התיכון.* תורכיה וספרד

* סין זהודו
מבטים אל עולם אחר.

הלימודים ערב בשבוע בהדרכת טובי
המרצים והחוקרים, מכל האוניברסיטאות בארץ.

I ביום ה' 4/1 בשעה 9.00 ו |£
בסינמטק תל-אביב ?=ד
רת' שפרינצק 2 (קרליבך-הארבעה) )||

סוטי טבע נדירים :/1\(]
̂מ|! • החי באיי גלפגוס. 3
___^^ז^

^ 
• הפיל האפחקני.

פתוח לקהל • השתתפות 10 ש"ח^^^^ן^

1*?̂ ] I ?3¤ב[* < *% � לפרטים והרשמה 
$$!̂ ¤¤  ̂ 03-244738

03-244401 1££ <צ££ג

ו נ ל ש  י
אחות!

?9?'' '' 88111 "'" •̂933 9̂333399339 ^̂ ''? ''

בוית מילה עם אחות צמודה |
עם התפריט !(!??^?ך�לר י
£ £ 11 90 ¤ ^̂ המשובח של 
1̂ גם נתשלימים  ̂

גיל אורנים
/,^ 

ומעתה גם
י"יזי"יי אורנים

 I מקבוצה גן אורנים 1
;יל אורנים - נורדון 34 (פינת דנ ר,וז) ח"א 54321
03 03. גן אורנים - ?541332 5449091 ? .???144 0ל. 5

לפי טכניקה וםגניז
עתיקים

•
03� רמת השרון 388ו540

.הכל 1שאר במשפחה...
:3 אלי של1ש ף̂ 
/ V שדכן משפחתי פרטי
(לא משרד"!) !!י2" י̂?

̂*!?ן&ן ^̂ אמין, בעי קשיים 'מאני ,
5 *̂10 פנויים איכותיים ̂?
̂^?ד' ומאכילים ומבית טוב... ?

I? ,פנה/י לאלי בבית
^?  ̂ גם בשבת

03� 9671003י03, 9671002
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קורא קטן

כוכב מתוק
̂א יעזור כלום, גם בעידן של ילדים 1
� מתוחכמים שהמחשב הוא אחר החב
רים הכי טובים שלהם, והם לא זזים בלי
ווקמן, רופא שיניים הוא עדיין בגרר טר-
אומה, ממש כמו ברור ההורים שעור הת-

�רקוררר. פעלו גם מסתם טייפ
ד"ר שושנה כן, רופאת שיניים ליל-
דים ומרצה בכירה לבבית הספר לרפואת
שיניים בתל אביב חיפשה דרך להלחם
בפחדי הילדים מרופא השיניים, שמחק-
רים הראו כי המקור העיקרי להם חוא
הוסר ירע, ומה שיצא לה זה שיתוף פעו-
לה עם הסופרת דבורה עומר, ממנו נוצר
הספר "הרפתקח בחלל" (בית הוצאה

כתר, גל הפקות; איורים: בז).
זוהי אגרה - כי המחקרים הוכיחו
שילדים פתוחים לקליטת ירע באמצעות
4� אגרות, והגיל הטוב ביותר לכך הוא 9
- שמתרחשת בכוכב שבו האדמה מצופה
סוכר, האבנים חן סוכריות ומסטיקים
ועל פסגות ההרים יש גלידה. למקום
המתוק והבכלל לא מאושר הזה, מגיעה
ר"ר שושנה ומובילה את הגיבורים, תוך
הרפתקאות לסופטוב. גם דבורה עומר,
גם קצת עזרה בדרך לרופא שיניים. ?

חרכים

סינדרלה ונסיך
לעלייט ראשונות זה דבר חשוב - את
^זה יודע כל הורה מתחיל. אכל כמה
לבחור לרגליים הענוגות של יורש הע-
צר, זו כבר שאלה קשה. למבחר שבכר
קיים בשוק מצטרפות בימים אלה עולות
!:ויי- חדשות מגרמניה המערבית, נעלי
אות שפותחו על ירי אורטופד דני, הס-
בור כי יש להתאים את הנעל למבנה
הרגל וטוען שזה מה שהנעליים שלו עו-
שות. קוראים להן "ג'קופורם", הן בראוו;
�נחמרות עם כמו עוד נעליים צבעוניות
שרוכים או סגירת "סקוטץ"/ ובאות במי-
(משהו כמו גיל ארבע). 23� דות החל מ
הנעל אולי בריאה, המחיר - לא כל כך
�150 שקל. מי שב- להורה הממצוע: 100
כל זאת חושב שזה מה שנחוץ לנסיך או
לסינדרלה שלו - להשיג בחנויות אור-

טופדיה שטיינר. ?

גדול ורטוב
1^ ור פטנט רטוב ויעיל של חברת
� �בד'', יצרנית 65ת0 ו081ז1, המג '*-''על
בונים הלחים ההביבים האלה, שלא מזמן
יצאו גם באריזור; כיס דקיקות: עכשיו
� (שכול הם עושים מגבונים עבים יותר
לים סיליקון, הם מבטיהים, להגנה טובה
יותר על העור) שבאים בקופסת פלסטיק
מרובעת, ורודה או תכולה. זה טוב מאור
�סוסיק בחדר התי- לבית, לשימוש אנטי
נוק, לשליפה מהירה בחדר ילדים או בכ-
לל, כעוד אמצעי ניקוי מהיר, כשיש יל-
דים בסביבה. הקופסה שומרת על
שלמות המגבונים ולחותם, והיא נתנת
למילוי מחדש, בכל פעם שנגמר המלאי.
בקופסה גדולה נכנסות שתי חבילות של
70 מגבונים כל אחת (הכל ביחד - 11
שקל, חבילת מילוי - 3.75 שקל), ויש
� גם קופסה קטנה, שמכילה את חצי הכ

מות• איר שנוח לכם. ?

מעשה טוב

למי שאין
�600ץ^ בצע התרמת משחקים של משחקי **/"אורדע" נערר בימים אלה ב
נקודות מכירה של החברה, כולל ברש-
תות השיווק. הם קוראים לזה "אורדע
למען הילדים", ובמסגרת זו מתבקשים
ילרים לחביא לחנויות משחקים ש"כבר
קטנים עליהם", אשר ייתרמו, יחד עם
משחקים נוספים שיתרום המפעל, למוס-
רות נזקקים ברחבי הארץ. בתמורה, יקב-
� :זיג 2 הנחה על רכי לו הילדים התורמים
שת משחק חדש של "אוררע" וגם
ישתתפו בהגרלת פרטים גדולה. מעשה
;!יועייס אחרי תום חג טוב, שיימשך עו'

החנוכה. ע

פסיכולוג

� ומה שחשוב � האמת 
באמת

I- ראיון לטלוויזיה הצרפתית סיפר
� ?"?* לא מכבר הפסיכולוג השוויצרי הנו
דע ז'אן פיאז'ה את אחר מזכרונות היל-
דות המוקדמים ביותר שלו, כשגדל אצל

סבתו בפאריס.
ומעשה שהיה כך היה: האומנת שלו
הובילה אותו לטיול בעגלה בשררות
�אליזה ומישהו ניסח לחטוף אותו שנז
מהעגלה. מותניו נתפסו ברצועות העג-
לה והאומנת המסורה נאבקה בגבורה
בתוקף, ששרט אותה במצחה. כל זה היה
מסתיים בכי רע, אך ברגע האחרון הגיע
שוטר. "אני יכול לראות את פניו כאילו
היה זה אתמול, זה היה בזמנים שהיתה
להם שכמיה ואלה קטנה לבנה"... סיפר

פיאז'ה.
כיוון שהגיע שוטר - הברנש ברח.
"כל ילדותי חייתי עם זכרון מפואר זה
שחייתי מטרח לניסיון חטיפח"... ואז,
כשהיה פיאז'ה בן 15, קיבלו חוריו מכתב
מהאומנת ובו כתבה שהיא עומדת להיות
נזירה, והיא חשה צורך להתוודות על כל
� חטאיה: היא בדתה את כל סיפור ההטי
פה. השריטה שעל המצח היתח מעשח
ידיה שלה, והרי היא מבקשת להחזיר את
השעון שניתן לה כהערכה על אומץ לי-

בה.
על סיפור החטיפה שמע פיאז'ה כש-
�7, כשאמו סיפרה אותו למיש- היה בן 8
הו. המעניין הוא, שלמרות שלא היה ולא
נברא, תמונת ההטיפה, שפיאז'ה הילד
שיחזר לעצמו, היתה כה בהירה וחזותית,
כאילו היתה חוויה אמיתית. זהו זכרון
טעון מאור, שעדיין שמור עימו. הוא
� מסוגל אפילו להצביע על המקום בשנז
� אליזח שבו התרחש הדבר... (ז'.ק. ברינגי

יה, "הלמידה האנושית", כתר 1988).
זוהי דוגמה מרתקת לתופעה שמוכרת
לפסיכולוגים, שלא רק דברים שאכן הת-
רחשו במציאות משפיעים על חיינו, אלא
גם דברים שהם פרי המציאות הפנימית
שלנו, גם אם אינם מעוגנים כעובדות
שהתרחשו. ילדים מספרים לעיתים על
הקיפוח הנורא עוזם חווים וההורים עומ-
רי? על רעתם - הילד אינו מקופח. או-
לם א! ז זו; מה שחש הילד, איו טעם
ל"דיון משפטי" המסתמך על עוברות,
וחווית הקיפוח של הילד היא אמיתית
גם אם בית משפט לא היה מקבל את

טיעוניו.
� כמקום להתווכח עם העוברות צריו
להתמודד עם תחושת הקיפוה, שהיא
מציאותית ואמיתית למרות שאינה נר-

אית להורים, למורים או לאחרים.
חלום שהילד חלם, סיפור ששמע ונר-
מה לו שחווה, או דבר שהוא רואה מזוו-
ית הראיה שלו מהווה חלק מהמציאות
שלו. אנרגיה רבה של הורים להוכיח
"שזה לא היה באמת" מושקעת לריק;

ובמקום לברר את העוברות לאשורן,
חשוב לבדוק את מקום חחוויה בחייו של
הילד, כיצד נוצרה ומהי השפעתה על

עולמו הפנימי. ?
עדנה כצנלסון
פסיכולוגית חינוכית

גרפומן קטן

לא נגמר
ודעה חשובה לכל האמנים ך-
? I הצעירים וחוריחם ששונאים לחדר
עפרונות ו/או נשבר לבם עם כל עפרון
� משוכלל כזה שהילד מאבד לו את העופ
("תגיר את האמת: בלעת את זה"??) רות
� או סתם חורס: יש עפרון חדש שלא מחד
דים וגם אין לו עופרות חופשיות בשטח.

בעברית קוראים לו "העפרון הנבון",
והוא מתוצרת חברת "דיקסוך האמריק-
נית. מדובר בעפרון שנראה כמו עפרון
צהוב מסורתי מעץ, אבל ב"שפ"ך יוצ-
את לו עופרת כמו של מכני. הטריק הוא
שה"חור" חזח מתחדש ויוצא לבר, תוך
�כתיבה. עובר באמת, כרי לחיצת הציור
יופי של דבר לסחוב לילד "כי אתה לא
צריך עכשיו, יש לך טושים ואני מוכרחח
לכתוב רגע משהו". 3 שקל, זח חכל. ?

פה גחל

אבל הריח
�" יה פה לא נעים הוא נושא שאם כבר ן�
� I מדברים עליו, זה בהקשר של מבוג
רים. אבל גם אצל ילדים, יש לפעמים
חעניין חזח, של עננת ריח כזו, שמרחפת
� מעל כל מילה וחיוך מלאכי מתוק של
הם. מה עושים איתמ, הרי אי אפשר סתם
להגיר להם? ראשית בל, מסבירים רופאי
שיניים שמומחים לשיני ילדים, כדאי
� לשית לב למקור הריח (שבלשון המקצו
עית נקרא הליטוזימ): זה יכול להיות
.�:אב גרון, :!צעונינז כ;:!;, !;וריס בשיניים,
נוף זר גיאף, סינוסיטיס, זיהום בריאות,
;קופות ממושכות של נשימה דרך האף

או סוגים מסויימים של .:ויון.
פתרונות: את מרבית המקרים של ריח
' לפתור או 11/: לא נעים אבל לא נורא, ;
�די;;גנח; ו. נדירות של צח- לשפר, על 
צוח ;•;שיניים. בעת הצחצוח יש להקפיד
� (בעדינות). טוכרי ;ם על צחצוח הלשון
� �פה, הם פת ות, תרסיסים או גזי שטיהת
רונות זמניים בלבר, שאינם פותרים
�ק מסווים אותה. בעצם את הבעיה, אלא ו
� ;רע נשאר למרות כל הטיפו אם הריח ו
לים האלה, ואין לכך טיבה נראית לעין,
יש להתייעץ עם רופא השיניים או עם

�אוזךגרון. ? רופא אף

-|1\/לף (לז' ?1ףו|



לאו דווקא במיטה
ךן עם, בשביל לקרוא ספר הדרכה מינית, היה צריר
!_ קודם ללכוד שפה זרה. אחר :ך באו המדריכים
המדעיים�יבשים, ואחריהם הניע תור המביכים. בשנים
האחרונות, גם בעברית, מין מתחיל להיות נושא שאפ-
שר למצוא לו הדרכה כתובה שהיא גם מובנת, גם

ריאליסטית וגם לא מעוררת גיחוכי מבוכה.
העולה החדש האחרון למדף ההדרכה המינית חוא
(על ירי אריה פרוייקט בשני כרכים, מתורגם מאנגלית
חשביה), מאת מורים יםה ואליזבט סינודיץ', בהוצאת
כנרת. שני הכרכים חם אולי חחידוש העיקרי במדריך
(ופונה בלשון זכר) והשני הזה, שכן האחר מיועד לגבר
- לאשה (כלשון נקבה). "גבר ואשה" - "אשה וגבר",
הם נקראים בעברית ומטרתם להביא לאושר מיני, שזהו
5*לז'/

השם המקורי של המדריך. .̂*

אין כאן סודות. כל נושא נידון בצורה ישירה, ברורה,
בלי הוכמות ובלי התייפיפות. חספרים נפתחים בסיררת
שאלונים עצמיים, הבוחנים אספקטים שונים של המין
ייחסו של חאדם אליו, בהנחה שהצעד הראשון לשיפור
חיי המין צריך להיות הכרת הקורא את עצמו ואת
גישותיו למין. יש חסברים ושאלות ותשובות שבנויות

במערכי דיאגרמות חיצים - מה מוביל למה.
ויש גם איורים של תנוחות עם חסברים נילווים. יש
� הסברים על אמצעי מניעה, התייחסות לצר חרגשי�פסי
כולוגי של המין, לנושא המין מנקודת ראותם של חד
קים (רווקות) לעומת בעלי בני זוג קבועים, מישגל
ראשון, מתלות ומין, אמצעים לגירוי, אוננות, הסברים

לגורמי כאבים ואפילו גראף לשרטוט דיוקו מיני. ?
ל"''/ שדון בר -̂'.'-

חכר מאותו נוע
�ן מילסה דמו

ן'ן ה יותר יפה מלראות זוג מאוהב? כולנו יודעים
1-1 שאהבה היא דבר רומנטי, שנישואים הם המימוש
�כלה" על היפה של הרומנטיקה הזאת ושצילומי "חתן
רקע נוף פסטורלי מופז נגוהות שמש אדמונית השוק-
עת לאיטה בים כחול אינם רק קישוט אססתי, אלא גם
אילוסטרציה לגודש רגשות האושר המפעימים את לב

כל הנוכחים בארוע של העמדת חופה.
עם זאת, אף לא אחד מאיתנו נאיווי עד כדי להאמין,
שקיי הנישואים הם ירח רכש מתמשך, וברור לכולנו
שהסיפור האמיתי של הנסיכה ובן המלך רק מתחיל
אחרי המשפט המפורסם 'והם חיו מאז באושר ועושר"
ולא מסתיים בו. חלום ומציאות. אגדה מול חיי יומיום.

לאהרונה החלו יותר ויותר זוגות צעירים לנסות
להכניס את האלמנטים המציאותיים גם לתוך הרומנ-
�סז, מהלשכה לייעוץ טיקה. מספרת העו"ד אםתר םלסל
משפטי של נעמ''ת: "המודעות של זוגות צעירים לבעי-
ות, שעלולות להתעורר במהלך חיי הנישואים, הולכת
וגדלה. בזמן האחרון מגיע ללשכה המשפטית של גל
זוגות צעירים, העומדים להינשא ומבקשים לעדור בי-
�ממון, שיסדיר מראש את כל העניינים ניהם הסכם

הכספיים שלהם עוד לפני החתונה.
"לשאלה, מה פתאום הם זקוקים לכך עכשיו, כאשר
למעשה אין להם שום רכוש משותף, הם עונים בדרך
כלל, כי אינם רוצים לחכות עד שיצברו את הרכוש,
אלא מעדיפים להיות אדונים לגורלם כבר מראש". מה
� שמאפיין את מרבית הזוגות הללו, מעידה עו"ר פלפל
פז, שרובם משכילים, על פי רוב בעלי תעודה אקדמ-

אית.
"כאשר מכינים הסדר ממון עור לפני ההתקשרות
הרשמית בקשר של נישואין, יכולים להכניס לתוכו את
כל העניינים הכספיים הצפויים, החל מכמה השוכנות
בנק יחזיקו בני הזוג הצעיר, האם יעדיפו חשבון משותף
או שלושה השכונות נפרדים, דרך כיצר ירשמו במהלך
הנישואים את הרכוש שיצטבר, וער - בתקוה שלא
יהיה צורך בכך - איך בדיוק יחלקו אותו וכיצד ידאגו
כללית לפרנסת ילדיהם המשותפים העתידיים להיור
לר, אם ימצאו את עצמם במצב של החלטה על פרי-

רה".
את הנימוקים בעד, וגם קצת יותר הסברים על המ-
שמעות המשפטית של "חוזה ממון", תוכלו לשמוע הע�
רב, קוראי "סגנון", בזמן שידור תוכנית ההכרויות "הבר
מאותו כוכב", ברשת א' של קול ישראל, אחרי חדשות

�פז. השעה 22.00, מפי העו"ד אסתר פלפל
כמו בכל שבוע, גם היום יעמדו קווי הטלפון הישיר
�03) לרשות כל אלה מכם המבקשים 266225) שלנו
להציג את עצמם באזני מאזיני הרדיו, כבר מהשעה
� 21.00, שעח לפני תחילת התוכנית. אתם מוזמנים לה
תקשר, ולמסור לצוות "חבר מאותו כוכב" את פרטיכם

האישיים, כדי שנוכל להעלות אתכם לשידור. ?

אחרי ירח הדבש

. .� �;ד.• 4-5 חמתממי בנראן' זי. ליצירת הדיוקן המיר ';!לן. דאי ד.(יא1ת נ

גראף הדיוקן המיני שלך
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\ לן אוסטין טיפס במדרגות העץ החורקות בלב ו
IX הולם מעצבנות ומחררח. באפלולית חחלקית
ששררה בחדר המדרגות ראה את הדלת המקולפת ואת

השם הרשום על הפתק הקטן המודבק עליה.
"כן, זה המקום", הוא הרהר.

אלן דחף את הדלת (כפי שנאמר לו לעשות) והיא
נפתחה בנקל. הוא מצא את עצמו בתוך חדר קטן, ריק
�נרנרה וכמה מדפים על מרהיטים, חוץ משולחן, כסא

הקיר.
על המדפים היו צנצנות ובקבוקונים בכל צבעי הק-
�הנרנרה נעץ עיניו שת. האיש הזקן שישב על כסא

בעתון ולא טרח להרימן.
"היכנס", הוא אמר לפתע, "הודיעו לי שאתה צריך

לבוא. אני שמח להכירך". קולו היה נעים ומלטף.
�אני...", גמגם אלן, "שמעתי שאתה מוכר כל מיני "א

�מרקחת ש..." מעשה
חזקן חניח את העתון על הריצפה וחייך. "אני לא
מוכר תרופות משלשלות וגם לא גלולות לשיכוך כאבי

שיניים. אבל, אם אתה רוצה משהו..."
"כן, אני רוצה משהו ש...", אלן היסס והזקן פלט

ציחקוק יבש.
"משהו שישפיע, הה?", אמר הזקן, "ובכן, יש לי כאן
נוזל קטלני. אין לו צבע ואין לו ריח. 5000 דולר. שתי

טיפות ואינך זקוק ליותר'.
אלן נךהם: "5000?"

הזקן המשיך בקול רך: "טיפה אחת מספיקה, בדרך
כלל. שום משטרה בעולם לא תוכל לגלות מה גרם

לכך..."
- "הו, אתה מתכוון לרעל?"

�נחושת. "אתה יכול לקרוא לזח משחח לציחצוח כלי
העיקר - הפעולה המהירה והנקיה".

"לא! לא!", אלן זעק כמעט, "אני לא זקוק למשהו
כזה".

עיניו של הזקן היו משועשעות. "אז יש לי משהו
אהר, למטרה אחרת. לכל רבד יש מחיר קטן".

אלן הפסיקו: "שמעתי שיש לך איזשהו שיקוי..."
חיוך לגלגני מעט עלה על שפתיו הדקות של הזקן.
"הו, אתה מתכוון לשיקוי אהבה. בטח! בטח שיש לי

שיקוי אהבה".
"וזה... משפיע?" לחש אלן.

� "מה פירוש משפיע? פעולתו מהירה, מוחלטת, מהמ
מת, בטוחה ביותר".

"זה בדיוק מה שאני רוצה. כלומר, מה שאני זקוק.
אתה מבין? יש לי ירידה, ריאנה שמה. היא לא כל

כר.""
הזקן צחק, שיפשף ידיו ואמר: "שתי טיפות ואתה
משנה אותה לחלוטין. חיא מתחילה לאהוב אותך, להע-

ריץ אותך. מתחילה להיות שפחתך!"
"שפתתי? כיום היא בקושי מוכנה להיות במחיצתי.

רק למסיבות היא הולכת אתי".
"תן לה טיפה", אמר הזקן, "והיא מתחילה לשנוא
מסיבות ולאהוב אותר. היא תרצה להיות רק בחברתך,

יומם ולילה!".
"ריאנה? רק אתי? עכשיו היא לא רוצה".

הזקן הרגיעו: "היא תרצה. חיא תחשוק כר ככל רגע
שתראה אותך".

"אלוחים! חיא תחשוק בי? עכשיו היא מתרחקת
כשאני מנסה לחבקה".

הזקן אמר בקול בוטח: "טיפה אחת והיא מתפשטת
עירומה וממש אונסת אותך".

אלן חחוויר. "באמת? היא תסכים ל...?"

"היא לא רק תסכים. היא פשוט לא תרפה ממך",
הבטיח הזקן, "היא תרצה להיות בחברתך יומם ולילה.
היא תקנא בכל בהורה שתנסח אפילו לשוחח עימה.

היא תנקר להן את עיניהן מרוב קינאה".
אלן היה הלום התרגשות. בקול רועד הוא שאל: "מה
�חמחסל עולה 5000 מחירו של שיקוי האהבה? אם חנוול

דולר, אז' כמה צריך לעלות שיקוי האהבה?"
בעיני הזקן התרוצץ השטן המחייך: "תתפלא לש-
מוע, ירידי הצעיר, מחירו של שיקוי האהבה הוא רק

עשרה דולרים".
"רק עשרח דולרים?", נרחם אלן, "ממש בחינם. תמו-
רת עשרה דולרים לזכות באהבתה של ריאנה הנפלאה?

הו, איזה אושר".
הוא השתתק לרגע, בחן את פניו של הזקן ושאל:

"אתה בטוח ביעילותו של השיקוי?"
"עד עכשיו הוא לא איכזכ אף לקוח אחד שלי - וגם

לא אותי!"
- "וזה עולה רק עשרה דולרים?"

"רק עשרה דולרים".
אלן שלח יר רועדת לכיסו, חלץ שטר של עשרה
� דולרים והגישו לזקן. חאיש גנח קצת, התרומם מכסא

הנדנדה, נטל בקבוקון ירוק קטן מאחר המרפים ומסרו
לאלן.

"זכור. שתי טיפות בבוקר ושתי טיפות בערב - וזהו.
לא תהיה זקוק ליותר. זה יפעל".

כעבור שלושה חודשים בלבד חזר אל החדר הקטן
ואל הזקן על כסא הנדנדה. אלן נראה כשלד מהלך.
עיניו שקועות, עצמות לחייו בולטות, גופו רועד וקולו

חלוש.
"באתי, באתי..." הוא לחש.

הזקן תקע מבט מלגלג באלן והניר בראשו: "אני
יודע... הבאת 5000 דולר?"

"הכאתי! מכור לי את הנוזל האחר. ריאנה היא השטן
בכבודו ובעצמו. אהרי שהשקית, אותה בשיקוי האהבה,
היא נהפכה לחיח טורפת. לא נותנת לי מנוחה יומם
ולילה. כל הזמן היבוקים. כל הזמן מין. לא לצאת, לא
לנוח, לא לישון. לא לשוחח עם בני ארם, ביחוד לא עם
נשים אחרות. אני כבר לא יכול. תן לי מהר את חנוזל

המחסל".
ביר רועדת מנה אלן את השטרות הירקרקים והניח

על השולחן 5000 דולרים... ?
(תרגם ועיבד: י. יצחק)
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נצחו! על רוסים
ך, א תמיר מזדמן לשחמטאי ישראלי לנצח
^ שחמטאי�צמרת, מבחירי חשחמט הרוסי והעולמי
כאחד. בחיפח עשו זאת גם גר רכליס, שניצח את בוריס
גלפנד, אלוף אירופה לנוער והבר הנבהרת של ברה"מ
- ושבתאי רונן, שניצח את זוראב אזמאיפאראשוילי,

אף חוא מבחירי השחמט בברה"מ.
הנה נצחונו של רכליס, בחערותיו.

דכלים גלםנד
(נמנע מנוסח ניידורף, ההביב על 2. פ-ג3 1. ה4 ג5,
.6 5. ז3 פז-ה7, . ו4 פ-ג6, 4. פ-ו3 ה6, 3 , גלפנד) ר6
9. ר-ה3 9. פד-ב5 7. ד4 ג:ד, 8. פ:ד4 ר-ז7, ר-ז2 ז6,
ר5, 10. ה:ר ה:ר, 11. פ:ד5 פ:פ, 12. מה:פ מה-ה7+
.10) ולשחור פיצוי על הפסד הרגלי) 0-0, 10. מה-ד2
0-0 מה-ב6, 11. פ-א4 ר:ד4!) ר5, 11. פ:ג6 (מוטב
0-0-0 ועל ד:ה יבוא פ:ג6 ויתרון ללבן) ב:פ, 12. 0-
13. ר-ר4! (הערוגות השחורות של שחור 0-0 ר-א6,
(מוטב מה-א5), נשארות הלשות רד, 14. מה.ד מה-ב6
15. פ-א4 מה:מה, 16. צ:מה צו-ב8, 17. פ-ג5 ר-ג8,
18. ג4 א6, 19. צח-ד1 צ-א7, 20. צ1-ד3 מ-ז7, 21.
צ-ב3! (חילופי צריחים מצמצמים משחק השחור ומא-
23. מ-ד2 פשרים חדירת המלר הלבן) צ:צ, 22. א:צ ח6,
.27 24. מ-ג3 ז:ו, 25. ז:ו4 צ-ג7, 26. צ-ד1 פ-ז6, ז5,
(מאיים ר:פ עם מ-ר4) ו5, 29. צ-ו1 ד:ה4, 28. ר:ה4
ר-ח1 מ-ו6, 30. מ-ד4 פ:ו4 (תחבולה הנסתרת ע"י
33. ר:ה4 צ- לבן), 31. פ-ה4+! ו:פ, 32. צ:פ+ מ-ה7,
36. צ:ח6 ר-ד7, 35. צ-ח4 צ:ב2, ד7+, 34. מ-ה5 צ-ד2,
40. ח6 39. צ-ח8 צ:ב3, 37. ח4 מ-ד8, 38. ח5 מ-ג7,
צ-ח3, 41. ח7 שחור נכנע. בשל אורך משחקו של ח

שבתאי יובא נצחונו במרור הבא.
(בן 21) ניצח בתהרות המיון בפלמה רה * גלפנד
(6+, 3=, בלי הפסה). מיילס וקמסקי מיורקה, 7.5 מ-9
(בן 14.5, הפתעת התחרות! צבר גם ציון לרב אמן) 7
כ"א. מאקאריצ'ב, מ. גורביץ, מאלאניוק, דרייב, קינג
.0\1 וארנסון 6.5 כ"א - כולם עולים לתתרויות̂ 
השתתפו 186, בהם יותר מ-160 רבי אמנים (יהודה

גרינפלד, ליברזון ומוריי לא עלו).
* בי"ם בינלאומי לשחמט, בניהולו של קספרוב,
יוקם בפלמה רה מיירקה במתצית 1990. יינתנו בו

קורסים מרומים של 14 יום.
* רייקיאויק גברה על מ.ט.ק בודפשט(עם פורסיש

והאחיות פולגר) 3.5:8.5 באליפות אירופה לקבוצות.
* נצחון מחיר נהל הצ'כי על האיטלקי בחיפה.

מוקדי אודלנדי
.5 4. ר-ד3 ר5, 3. ד4 פ.זז4, 3 פ-ו6, 2. ̂פ 1. ה4 ה5,
7. 0-0 0-0, 8. פ-ג3 ג6, 9. פ:ה5 ר-ה7, 6. ג4 פ-ו6,
.11 (מזמץ להץ על ו7), 10. ר:ג4 פב-ר7, צ-ה1 ד:ג?
13. ר:צ+ ממר, (או מה-ו8, פ.ז7! צ:פ, 12. מה-ב3 פ-ד5
14. צ:ה7), 13. פ:פ ר-ד6 (ג:פ, 14. ר.ד5 מה-ו8, 15.

ר:צ+ עם צ:ה7), 14. פ-ה7+ שחור נכנע.

!שחמט

חד בירםן

חנן - קסלין זכו
בתחרות הסימולטנית

�השרון) זכה במקום (מרמת ך� זוג רונן - קסלין
הראשון בתוצאה של 75% בתחרות ! I

�עשרה, שגערכה בסוף השבוע הסימולטגית החמש
של ה-24 בנובמבר באירופה ובישראל. 2600

שחקנים השתתפו בתחרות בארץ.
היד שלהלן, הלקוחה מן התחרות, הניבה תוצאה

מעניינת.

מחלק צפון/ צפון - דרום פגיעים

ההכרזה היתה: "
צפון מזרח רדום מערב

1 הארט פאס 4 הארט כפל
פאס 4ספייד פאס פאס

פאס
בהכרזות תחרות(8ת11>£1!8 €^11ז6קתז00) קשה

לעתים לדעת מי מהזוגות מכריז כרי לבצע את
חוזהו ומי כדי להגן כגגר חוזה מלא של היריב.

ההכרזה היא ההכרזה השכיחה, שהפרשגים
הצרפתיים כריסטיאן מרי ועומר שריף ממליצים
(1980) וחכר נבחרת עליה. מרי הוא אלוף עולם

צרפת ושריף הוא שחקן מעולה, שייצג בזמנו את
מצרים ונחשב לאחד השחקנים הטובים בצרפת.
החכרזה וניתוח היד מופיעים בחוברת מהודרת,

שאותה חילקו למשתתפי התחרות בסיומה. בחוברת
מופיע ניקוד לכל חוזה כר שכל זוג יכול היה לדעת

את התוצאות מדי כל לוח, דבר שהוסיף רבות
לעניין בתחרות.

הכרזתו של מערב, כפל הוא כפל מודיע1"0:"731)
(;>1<1ט00 המראה לשותפו יד טובה ואפשרות לשחק
בכל אחת מהסדרות חאחרות. אמנם, בידו של מערב

רק 11 גקודות גבוהות, אר חלוקה מעניינת מאד.
החוזה של 4 ספייד איגו חוזה קל לביצוע. דרום יצא

(מזרח) בדומם. הוא בהארט, שאותו חתר הכרוז
� בקלאב אל המלכה שבידו. כעת עקף המשק

בספייד וצפון זכה במלך והמשיך בהארט שני,
שאותו חתר הכרוז בדומם. הכרוז המשיר בקלאב,
אותו לקח צפון באלוף והמשיר בהארט נוסף. זה

היה עכשיו המצב:

(מהלר חשוב) לאחר הכרוז חתר באלוף ספייד
שהבחין ב-9 ספייר שנפלה מידו של דרום. הוא
עבר לידו בנסיר ושיחק דיאמונד. דרום הייטיב

להניח את ה-9 מידו והנסיר בדומם זכה בלקיחה.
כעת שיחק הכרוז את המלר קלאב, שעליו השליר

דיאמונד. הוא חתר קלאב אחרון בידו, משר את ה-8
(בהפילו את חספייד האחרון של צפון). דרום ספייד
הייטיב להשליר את המלכה דיאמונד וכאשר הכרוז
שיחק את הדיאמונד מידו, זכה דרום באלוף ומשר

את ההארט האחרון, בהפילו את חחווה.
חמישים הנקודות לצפון - דרום התבטאו ב-67%
להם ו-33% למזרח - מערב. לו הצליחו מזרח -

מערב לבצע את החוזה היו צפון - דרום זוכים
ב-21% בלבד בלוח זה ואילו מזרח - מערב היו

זוכים ב-79%.

בשבת הקרובה תיערר תחרות ארצית "סוף העונה�
�אביב. התהרות תיערר לזוגות בבית הברידג' בתל

(ב-10 בבוקר וב-8 בערב). הקהל בשני סיבובים
מוזמן ליטול חלק או לצפות בתחרות.?

ברור

ז"דל הלל

ביטול 'מסך הכחל" על בול הונגרי
אורר הגבול בין אוסטריה להונגריה התמתחה גדר ךי

(16 וולט). גדר זו, באורך 350 ( תיל מחושמלת
ק"מ, שהיתח חלק ממה שמכונה 'מסך הברזל", חוסלה
עתה ע"י השלטונות ההונגריים. עובדה זו צויינה על
בול של 5 פ"ט, המציג גדר תיל קרועה ולידה פרח,

שצבעיו הם צבעי דגל המדינה. "40 שגה היתה קיימת
� גדר זו, שלא היתה לח מקום מבחינה פוליטית ומוס

רית", נאמר בהסבר לבול שהונפק.

150 שנה ליפני השחור'
ך� שנת 1840 הנפיקה בריטניה 68 מיליון עותקים
� ^של הבול הראשון המפורסם בעולם, "הפני הש
�150 ליש"ס). במלאות 150 (היום קונים אותו ב חור"

�10 בינואר 5 שנה להנפקה זו, יוציא הדואר חבריטי ב
37 פני, המציגים ,34 ,29 ,20 , בולים בערכים של 15
(המופיעה על בול את דיוקניהן של המלכה ויקטוריה

פני השחור) והמלכה אליזבט השניה, שדיוקנה מפאר
.1967� את בולי בריטניה החל ב

100 שנה להולדתו של פחץ ורפל
ךספטמכר 1990 יימלאו 100 שנה להולדתו של
�האוסטרי פרנץ ורפל ^המשורר והסופר היהודי

(1945-1890) ואוסטריה תנפיק בול מיוחד של 5 שילי•
נג, שיראה אור בספטמבר, המציג את דיוקנו. בץ עש-
רות ספריו נהשבת היצירה "ארבעים הימים של מוסה
(1933, ועברית בתש"ז) - תיאור דאג" כטובה ביותר

�התקווה של הארמנים נגד התור- המאבק הנואש וחסר
כים העומדים להשמידם. אולי רמז כבר אז הסופר על

מעמד היהודים מול הנאצים. בגורל היהודי ח ורפל
במהזה ובסיפור מקראיים: "דרך הייעוד" ו"ירמיהר.

�1938, כתב את הקומדיה הטרגית הוא ברח מהנאצים ב
(1943) על כריתתם המשותפת "יעקובסקי והקולונל"

של אציל פולני ויהודי פשוט מפני הכובשים הגרמניים,
(בסרט שיחק דני קיי את היהודי).?

!םלים



חדש למרטיבים מבוגרים
תחתוני £מ04—£זו^/\

�סדינ"ת" — מגן מזיון לשימוש חוזר ובן 
03�723596 , �ג , ר �בו עצמאות. ארלוזורוב 4 להשיג בבתי מרקחת ובכל

^^

למלון
המלך מרש

- ששון ואריה

אתכם
להמשך מוצלח

מ.ג. פרסומאים
מאירה ומאיר
מוצרים ?חוד"ם
לקידום מכירות

03�6239583
03� 240197

למלון
המלך כורש

אתכם
ביד אחת
להצלחה

סלדע תעשיות
•צרנ? מערגת

תקשורת קונקס
03 9342585

מכבסת שלג שתמיד תשמח לכבס
כמה שיותר בגדי מלן מלוכלכים

מלון המלך כ/רש' לרגל הזכיר! מברכת את '
מכבסת שלג - שידות• כביסה

בת• חולים, מוסדות ובתי מלון
06*332718

לששון ואייה למלון כורש
אתכם לאורך ברכות חמות

כל הדרך
דפוס נאור בע"מ
, נתניה שר שמואל הנציב 4 ו

יועצי 00 והנהלת חשבונות 337280*053

מלון ואולמי המלך כורש
נתניה — 3555 ו6�063

בית העס7ן המובחר 1990

למאיר, ששון ואריה
, עלו והצליחו ברכות חמות לרגל קבלת התואר

מחברכם וידידכם — •הודה
חברת המזפתים

נתניה, 331832*053 (ורדון 3,

לששון ואריה לששון אדיה
מיטב הברכות וכל הצוות

ניםים וובוס ופווםפו המשך מוצלח
אולמי ארגמן '

והנהלת אולמי י�"ו מי 1ו0אי אולם שמחות
053-624294 , אבוהם אמנון ווובוט ויצסן 14 נתניה

למלון "המלך כורש"
המשך מוצלח ושיתוף פעולה פורר! ל

א.ב. בקר בע"מ
שיווק מזון קפוא

063*22440

למלון כורש מיטב הברכות
מדכז יהלומי נתניה — 10.0 624770*053

למלון בודש
ברכות מקרב לב — עלו והצליחו

. שיפוני אח אדלסברג
I סוכגות לכיסוח

I שמואל הנציב 30 נתניה, 338384*063

לששון ואריה
מגיעלכם, המשיכו כך,עלו והצליחו!

חיים ורפי — כל בוקובזה
, נתניה. 063-616521 ויצמן 14

להנהלת מלון כודש וצוות העובדים
ברכות לקבלת התואר

(||י||?ן 181011 '10110*0 ת-א, 3-296232^ 1111X0

נקודת סבע כפר 0בא, 052-22522

לאבי וגילה לוי

ברכות מקרב לב

יעקב קופדבדג
וצוות המשרד
03� 5102235/8

לאב• וגילה
מיטב חנוכות והאיחולים

�ל• פ"ת סבעי
אל? וליםה

03 9308460

לאב• וגילה
להמשך מוצלח

ושיתוף פעולה פורה

אשכנזי שמעון וארה
סוכנות לביטוח
03�914315/55

^—832812 3315 ¤3 —%^11 £̂^̂  *** \ ?

�20 שנה. אימפלן הינה חברה בלגית הקיימת כ
מייסד החברה הוא רוגיר ואן דרוגנברוק שהיה
ספר צמרת בבריסל שטיפל בראשן של נשות
בריסל והיה הספר האישי של הנסיכה פאולה.
במסגרת עבודתו התחיל לטפל בשיער הנשים
שסבלו מנשירה ע"י מוצרים מצמחי מרפא שהיו

ידועים עוד מתקופות ה"סבתא".
במשך השנים שכלל את הנוסחה, הוסיף מוצרים
חדשים לטיפול בכל סוגי השיער. בעקבות
ההצלחה הרבה שהיתה לטיפולים החליט להקדיש

את זמנו לפיתוח המוצרים בלבד.
הסדרה המשווקת כיום בארץ כוללת 17 מוצרים
ובהם סדרה לטיפול בנשירת שיער, טיפול בשיער
יבש, טיפול נגד קשקשים וכן סוגי שמפו נוספים
להבראת השיער. כל המוצרים מכילים צמחי
מרפא מגוונים כשכל צמח הוא בעל תכונות ריפוי
אחרת ושילוב של כמה מהם נותן את התוצאה
החיובית. הנשירה כידוע נגרמת מסיבות שונות
ורבות, ביניהן: מתח ולחץ נפשי, תזונה, שיער שמן.
לכל אדם יש נשירה רגילה של 30-25 שערות ביום
וצמיחה מחודשת של 17 שערות ביום. השימוש
בסדרה הטיפולית ובייחוד באמפולות ובמי השיער
מזרז את מחזור הדם, מזין את הקרקפת ובכל
השורשים וגורם לעצירת הנשירה. בכל סדרת
השמפו יש צמחים המיועדים למניעת נשירה ולכן
אם התגובה בשימוש שמפו נשירה לא נעים אפשר
להחליף בשמפו אחר המתאים לסו: השיער
חמיוחד. מסקרים ומחקרים שנערכו לאנשים
שהתנדבו לצורך המחקר עולה שיש תוצאה חיובית
�10% יש צמיחה מחודשת של של עצירה ב�80% ול
השיער. מוצרים אלה אינם מכילים אלכוהול.
האלכוהול גורם ליובש בקרקפת והגברת הנשירה.
חב' "אימפלף נענתה לפניות החוזרות ונשנות
והסכימה להגדיל את חלק החברה המייבאת
בארץ לאחוז גדול יותר מכלל הכמות המיוצרת
בעולם, זאת לאור הדרישה ההולכת וגוברת

למוצרים אלו בארץ.
החברה נותנת ייעוץ והדרכה ללא תשלים.

ניתן להשיג בבתי מרקחת, סופרפארם ובתי טבע.
היבואן: סול קוסמטיקס

גבעתיים, סירקין 8ג, טלי; 729506.
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ז ב ח 1 " ל ו פ ח
אודיו! הראל

סקסי ביותר בעולם, לפוזות על פי
המגאזין "פיפל"(אנשים), הוא

(ומה איש לא צעיר, בן 59, מקרית
שנשאר לו מאפיר), עם כמות

מכובדת של קמטים אותנטיים.
פעם הוא היה גייימס בונד, אוזר

כך הסתבר שהוא סתם שהקן
מעולה, וכל הזמן הוא שון קומרי.
בימים אלה, כשהוא מוכרז בשער
המגאזין האמריקני כגבר הסקסי
ביותר שקיים, הוא די נבוך מהע-

ניין: *זוז מאוד מחמיא, אבל אסור
לקהת את זה ברצינות", הגיב על

הבהירה. קונורי, שסרט הדש שלו
� עם דאסטין הופמן, "עסק משפה

תי", יצא איני כשבוע למסכים
בארה"ב, עסוק כעת בסיום צילו-
� מי הסרט "בית רוסיה", לפי מות

הן של גיון לדדקדה, כשלצידו
� �סקס בעצ כוכבת שאינה נטולת

מה: מישל פייפד.

בהמשך לבוזירה הזו, פיתוזו את
הנושא של הגבר הסקסי באוזד

(אולי גס קצת מעיתוני בריטניה
מתוך גאווה שדווקא הסקוטי

שלהם נבוזר באמריקה). לנוהות
הקוראים/קוראות ערכו שם רשי-

מות משוות של מוז מאפיין נבר
סקסי לעומת מה מאפיין את

�סקסי, וכנ"ל גם סידרה של הלא
עצות על מה הם הדברים שעו-

שים את ההבדל הקטן בין סקסי
� ואדסקםי. לדעת הכותבת הברי
טית גבר סקסי הוא זה שמשלם
(במסעדה, למשל) כשאת יוצאת

לרגע מהתדר; מגהץ בשבילך;
מביא לך ארוהת בוקר למיטה;

ושים אוזרות תושקות בו; לא מצ-
פה למדליה על מה שהוא עושה

בשבילך; תושב שאת יפהפיה;
תמיד מפתיע אותך; מדבר על

העבודה שלך; אוהב נשים; יש לו
�סקסי, לעומתו: עבר מפואר. הלא

מעמיד פנים ששכח את פנקס
רצ'קים שא בביתי, מצפה שאת

תגהצי בשבילו; נכנס למיטה ברג-
� ליים מסריתות; רק אמא שלו רו

צה אותו; הוא מצפה ממך להודות
� �תו לו כל הזמן; הושב שהוא יפה

אר; הוא לגמרי צפוי; מדבר על
העבודה שלו; פוהד מנשים; שמר

את עצמו בשבילך. והדברים
הקטנים - נורא סקסי לדבריה

(קריסי איילי, "דיילי מייל") תלת-
לים טבעיים פרועים, חיוך גדול
עם שיניים לבנות, טבעת נישו-

�עות, ידיים אים, שיער מאפיר בצז
נקיות ויפות, בגדים מבדים טבעי-
ים, תחתונים לבנים בגיזרת מכנסי
מתאגרף, הליפות מגוהצות היטב,

קול מתנגן(עדיף מבטא איטל-
קי/צרפתים גומת הן ממוקמת הי-
� טב, אינטליגנציה ושנינות. ולא
סקסי בכלל: שביל ושיער דבוק

לראש כדי להסתיר קרתת, שיני-
ים צהובות/חומות/תותבות, תכ-
שיטים - חוץ משבעת נישואין,

גוונים בשיער או צבע שמחפה על
אפור, ציפורניים מלוכלכות, בג-
דים מבדי ניילון או פוליאסטר,

�שירט עם גופיות אפורות כמו טי
צוורון "וי", עניבות עם כתמי

מרק, סנטר שלא נגמר בצורה ברו-
רה, אטימות חושים. והכל בדיוק

בסדר הזח.

כוכב נופל, במקרה של הזמר סטי•
נ4 זה לא בדיוק סימן למזל טוב,

�מביך אלא תיאור מצבו הדי
בימים אלה. סטינג הלך לככב

� בגירסה מחודשת של "אופרה בג
תש" של ווייל וברכט, בברודוויי.
� עשו הרבה רעש, יחסי ציבור וכיו
צא באלה, ומכרו מראש כרטיסים
בסכום של 4.5 מיליון דולר. אבל
בסוף החודש חזח, אחרי 65 הצ-

גות בלבד(ועוד 20 הצגות הרצה/
סוגרים את העסק. הביקרות קט-

לו לגמרי את ההפקה, והקופות
נשארו מיותמות לחלוטין. אפילו
התיירים לא באו. המפיקים הבינו

מהר, ואמרו לסטינג יפה שאם,
ושכדאי אולי שילך לשיר משהו

אחר.

"ספיי" - מרגל בעברית, מגאזין
�יורקי שנון ומושחז, מפרסם ניו

� בגאון הוזודש תוצאות סקר שנו
שא מכבות ומכבים. 450 איש

ענו לשאלות ומה שיצא זה שהכו•
כב המועדף הוא מל גיבסזן, המ

פוזות אהוד הוא תדי אלן, רק 9%ו
מחנשאאם ידעו שקרן אלן חיא

מכבת "שודדי התיבה האמדה",
5% מומים אותר על אצבע תמו-

רת חשתתפות בסרט מצליח,
� הרוב סמר שהתחביב ההולם ביו
תר לכוכבים הוא בישול אנין והע-

ניין הצימרי שהכי מתאים להם
להתגייס למענו הוא מאומה בס-

מים.

הגויים, מדוע, תוגגים עכשיו את
� שיא עונת החגים שלהם - מי

סטמס וראש השנה שלהם. הרבה
מסימת יש להם שם, ובאמריקה

אוהמם גם סתם מי אדם להרביץ
� הופעות של מכבים במסימת כא
לה. מה הם עושים, או אתר דיוק,
מה הן עושות, כדי אצוץ ואהוד

ולא לפשוט את הרגל בגלל שמלה
לאירוע אחד, מקסימום שנייםז הן
שוכרות שמלות. מסתבר, מ בשנ-

תיים חאוזרונות מרוזים עסקי
חשכחז חשמלות וחנויות רמת

� כאלה צצות ונפתחות בערים חג
דולות. מוזיר שמרת שמלה תלוי

� בשמלה עצמה ובמספר ימי חשכי
רות, ונע בין 75 א350 דולר. מחיר

השמלה לקניה ימל להגיע עד
10,000 דולר. יש מנויות שמומות
לעשות גם תיקונים קלים, לטובת

הלקוחה, או להשאיל גם מעיל
ואביזרים ניאוים. מה הכי ממקש

חשנחז קטיפה שחורה ומשי
אדום, ירוק, זחב ונוצצימ.

אפרומ חוזגים שלחם, תראו את
חגירסה חאוזרונה לסנטה קלאוס,

שהוציאה לשוק קיט נסינגיד.
4.50 דוא ונם מי שאינו מי - וגם

למתת שהחג הזה כבר עבר -
ימל להסתכל עליה כל היום, מו-

דל טסטר.

הודעח חשובה לכל מי שנוסע
לדיסניאד, זו שליד לוס אננילס,
בקרוב: המהירים עלו. מיסה למ-

מנו-, אום שלם, עולה עכשיו
� 25.50 תא; אלד - 20.50. ליומי
ימ - 46 תא לממגר, אלדים בין
33.25*36.75 דולר. יש גם כרטיס
לשלושה ימימ, אבל תעזמ, למה
להימס לדכאון עוד לפני שנוס-

עים.

ש1ן קונורי. הכי סקסי. תמיד אםתו.



לו קו ליופי
דיאמה מכל זוית: כל מה שרצית לדעת על דיאטות לצעירים, קשישים, נשים בהריון ולאחו לידה, חולים במחלות שמוח, ונכלל

האם החדרת בלון לקיבה מסייעת להורדת משקל? • האם דיאטה מתאימה עשויה לפתור בעיות של כאבי בטן? • האם דיאטה בהריון עלולה להשפיע לרעה
על העובר? • האם אשה מניקה צריכה לאכול יותר? • כיצד לרזות במהלך השירות הצבאי, כשנמצאים בתנאי שדה ואוכלים מזון שאינו מגוון? • מהו
הכולסטרול הטוב? • האם חולי לב חייבים בדיאטה מסוימת? • האם ניתן להקטין את בריחת הסידן אצל נשים בניל המעבר בסיוע תזונה נכונה? • האם

לתפריט היומי של קשישים יש להוסיף ויטמינים? • האם אנשים בניל מבונר זקוקים ליעוץ תזונתי מתאים לנילם בכדי לפתור בעיות נפוצות בניל זה?

על שאלות מסוג זה ועוד רנות אחרות, ישיב צוות בכיו של רופאים ודיאטנים מוסמכים הכולל את:
�חולים קפלן • פרופ'עזרא זוהר, �וזולים קפלן • ד"ר יואב לוריה מהיחידה לגסטרואנטרולוגיה בית ד"ר דוד דניאל בס, מנהל היחידה לנסטרואנטרולוגיה בבית
יועץ האגודה לשומרי משקל בישראל • אולגה רז, דיאטנית קלינית מוסמכת, מנהלת היחידה לדיאטה ותזונה מרכז רפואי איכילוב, ת"א • נורית נריאני ורוני

ברוך, תזונאיות קליניות מוסמכות מהיחידה לדיאטה ותזונה, מרכז רפואי איכילוב, ת"א.

�7 אוזה"צ. קו ליופי בנושא ''דיאטה מכל זוית" יתקיים ביום די, 17 בינואר, בין השעות 5

קוראים וקוראות, המבקשים להציג שאלות למומחים, מתבקשים להתקשר למערכת את למספרי הטלפון הבאים:
�03 • תזונה בעיות רפואיות במערכת העיכול - ד''ר בס, ד"ר לוריה 03-5632107, 03-5632450 • תזונה לנשים בהריון ומניקות - פרופ' עזרא זוהר: 4ז56322
לניל המבונר ותזונה לבעיות בריאות - הדיאטניות אולגה רז ונורית נריאני: 03-5632219, 03-5632124 • תזונה ובעיות במערכת העיכול - הדיאטנית רוני

ברוך: 03-5632363
לבירורים ניתן לפנות לטלפונים 5632238*03, או 5632451*03

מלונות א1 ומינז א"/יימ
מברכים את

�ון הילזר"ם ונועד יז�אכיו
 לרגל 20 ש1ח לחיווםדו

עדיין לא סוף המשחק...
להמשך ?!עילות משותפת

 בית ראשוני פועלי וביון

ברכת

וישוביה אמנות לעם, אמניה

לתיאטרון הקאמרי
ביום חגו

 לאשר. שהגיעה לצמרת -
?I? אורנה פורת1*^

?5 ולתיאטרון ילדים ונוער
מ" ברכות חמות !מ̂ת

"המזה והקותזע
בית צב• ותיאטרון הספרית

צוות "נשים בצמרת"
 מזי ערב מ20130 עד 0/12*

11 � 1וז 11 ? א 10
� 1'ל"^ז�"0 ונועד

חוגג 20 שנה לפעילותו

ומודה יכל מברכיו

לאורנה פורת, איציק קלונר,
מרים •היל וכל צוות העובדים

ברכות מקרב לב
תיאסרון שתק עזריאל אשדוב
 — הפקות

לתיאטרון לילדים ולנוער
המשך פעילות מוצלח ופורה

םמ• לו•
 ותאטדאות לנוער

ברכות
לתאטרון לילדים ולנוער
!בהצלחה לאורנה פורת

אב• ומשה
הגזעים בסוגיות ובטרנספורטרים
 ד00י01קי 20. גת•*!, 10 *32—-01

לתיאטרון לילדים ולנוער
ברכות לי20 שנה

Iהמשך שיתוף פעולה פורח

מאחל: שמואל
"0%*^883^ מבבסה 'הושע בן�נון

לתיאטרון לילדים ולנוער
לחמשך מוצלח

אתכם לאורך כל חדרך

אתים סיני הטעים בע"מ
03�9220922 , פתח-וןקוה

ע&רים פלוס מאה
דפוכז אילת

�נ0 טי ו4גג0י8

ימנכ�ל איציק
לרגל המינוי עלה והצלח

ולאודנה פורת
המשיכו באותו ר"7//

נר — תפעול תיאטרון וארועים
0<י*0<17<011  010' 1ת0י ו€(<*ן-*וניון,

לתיאטרון לילדים ונועד
אתכם להמשך מוצלח

ארולייס מערכות תוכנה ומחשבים בע"מ
ההנהלה וצוות העוברים

0>-781*1<6  0יי

ינב• אורנה פורת *<•!- קלוגר איציק
שפע ברכות

0>� 0>וחל: 0101 ש0?\1| ?010 ח<ןיק*. •10,ס<-11041

לגב אורנה פודת
אתך לאורך כל ר,דר7
ולתיאטרון לילדים ולנוער

עלו והצליחו

מ. אשל אולפני הקלטה
 דוד 0ח< 28. תי-אניב, טי' 03-8238330

לתיאטרון לילדים ולנוער
>מדת נראטו אודנה פורת 1̂ל

אייר כל חדרך מכבסוז ד<5' אתכם ל

 ו

לתיאטרון לילדים ונועד
חתמירו בהצלחתכם

ולאודנה פורת
חמשך מוצלח

מחלקת הקולנוע בע"מ
 ומנהלה ניטים אלמונ

צרור
ברכות

לת"אסרון
הקאמרי

לרגל
45 שנה
לפעילותו

למנהל הקאמרי
עודד פלדמן

ואנשי התאטרון
לציון 45 שנה

אתכם
להמשך מוצלח

: מברכים

תיאטרון
הםינרמה

הבעלים החדשים
ת�א 5620999�03

לתיאטרון הקאמרי
ולמנכ"ל

מר עודד פלדמן

ביום חגכם
ברכות להמשך שג¤ג התיאסרון

וזדדן מאחל:
30'י':? הדין - קסטל

^
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מאת אבי ניצן

בקופת חולים מאוחדת
מקפידים שלא לנוח על זרי

הדפנה. אמנם, מאז המיפקד
הקודם שביצע הביטוח הלאומי

�1984, נרשם גידול של יותר ב
�40 אחוזים, בחברי קופת מ

חולים מאוחדת - והגם שמנתוני
מיפקד המס המקביל האחרון
שקיים הביטוח הלאומי, עולה

שיעור גידול של 52 אחוזים,
במספר העצמאים חברי הקופה,

הרי שמנכ"ל קופת חולים
מאוחדת, ערד עוזי סלנט, אינו

מוכן "להוריד פרופיל", בפעילות
הקופה.

''להיפך, אנחנו חייבים עתה
להוכיח לכל מי שנתנו בנו אמון,

כי בהצטרפותם לקופת חולים
מאוחדת, הם עשו את הצעד

הנכון''. ערד סלנט מוסיף עוד
ואומר, "כדי להמשיך ולשרת את
החברים באופן הייחודי לנו, עם
השרות האישי ובלי כל פשרות

במה שנוגע לבריאותו של החבר,
אנחנו מצויים עכשיו בתנופת

פיתוח ובכל תחומי הפעילות של
קופת חולים מאוחדת".

•וחד מרכוים דפוא"פ
ולדבריו אלו של ערד סלנט,

עדות מוחשית ביותר בכל רחבי
ישראל. בימים אלה נחנך המרכז

הרפואי המשוכלל של קופת

עוד מרכז רפואי גדול,שמקימה
קופת חולים מאוחדת לשירות

חבריה חרבים בירושלים

המרפאה החדשח של
קופ"ח מאוחדת ביהוד

�תקוה. חולים מאוחדת בפתח
בגבעת סביון, ביהוד ובאשקלון,

הוקמו באחרונה מרפאות
משוכללות ומרווחות. בירושלים
� הולך ונבנה עכשיו, מרכז רפואי
חדיש, שיתווסף למרפאות קופת
חולים מאוחדת, בשכונות גילה,

�צאנז. �אשכול ובקרית רמת
מרכזים רפואיים גדולים של

הקופה, מוקמים עכשיו, גם
בהרצליה ובנתניה.

בקרית ארבע, מקימה קופת
חולים מאוחדת מערך שרותי

חרום, שישרת את כלל תושבי הר
(בלי קשר לקופת החולים חברון

שבה הם חברים), ונפגעים
אחרים באיזור.

�לציון הולך בימים בראשון
אלה ומושלם מרכז רפואי

מהמשוכללים באיזור.

יוחד תדרים בבתי אבוח
נוכח מצוקת ההמתנה לחדרים

בבתי האבות, ובבתי החולים
הסיעודיים, הושלמה באחרונה

הרחבת האגף הסיעודי בבית
�עמית, שברחובות, האבות נוה

ובקרוב ייבנה גם אגף נוסף,
בבית האבות מעון הרופא,

שבמוצא עלית - בית האבות

א25^/
̂$יד̂*

העיקר הבריאות
הבטאון הרפואי וטל"

קונ-דו דוול-םו מ אוח ד דו

•
עורך מדעי:

ד"ר דב ססמפלר
חברי מערכת:

ד"ד יוסי שמש
גב' שדה בדקול

כתובת המערכת:
קופ"ח מאוחדת - המרכז

המחלקה ליחסי ציבור,
רחוב ארלוזורוב 100, תל�אביב,

טלפון: 03-233251

•
עורך ראשי:
סל רבינא

מנהלת שיווק:
דורית בהן

גרפיקה ואיורים:
ישי אורון
צילומים:

יעקב שורץ
תאום מעריב:
שמעון שדה

•
הפקה:

תקשורת משולבת - טל רביצא - גע"מ
תדמית ותקשורת, הפקות רדיו ודפוס

�יהודה 56905, רח' הורדים 1, ת.ד. 6377, גני
טלי 03-342006

•

אדמור • תקשורת, יחסי ציבור ואירועים
מקבוצת פרסום אדמון בע"מ
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מנתו!1 מ"פקד "מס מקביל", עולה בברור:

המצטיין שמפעילה קופת חולים
מאוחדת, בשיתוף הסניף

הירושלמי של ההסתדרות
הרפואית בישראל. עשרות

קשישים נוספים -
�גימלאים, בעלי השכלה רופאים

גבוהה ומקצועות חופשיים,
יהנו מיוזמתם של רופאי ירושלים
ויזכו שם למגורים בתנאים של "5

כוכבים'', בחיי תרבות מגוונים,
בחברה הולמת, וכמובן, בראש

ובראשונה, בטיפול רפואי מסור
ומיומן. מיקומו המיוחד של בית

האבות, קרוב לירושלים, אך
במרחק סביר מהמולת הכרך,

מהווה ללא ספק גורם נוסף
להתעניינות הגוברת באפשרויות

ההצטרפות למעון הרופא.
בהקפידה לשרת אינטרסים

לאומיים, נרתמה קופת חולים
מאוחדת, לסייע גם בפרוייקט

שיקום השכונות, ומומחי הקופה
מפעילים מרפאות שיניים

שכונתיות - הן ברמלה,
הן בקרית עקרון. מרפאות

שיניים משוכללות נחנכו
�אביב באחרונה, גם בתל

�תקוה, ובקרוב ייפתחו ובפתח
לקהל חברי קופת חולים

מאוחדת גם מרפאות השיניים
�לציון החדישות, בראשון

�גן. וברמת

הפתרון העדיף
לביטוח רפואי מוטלים
''במקביל לתנופת הפיתוח

להרחבת התשתית והציוד

המשוכלל", מציין מנכ"ל קופת
חולים מאוחדת "אנו מממשים
את יתרונות התכנית "מאוחדת

עדיף' - התכנית הייחודית שלנו
לביטוח רפואי משלים''.

וממכתבי התודה שהגיעו ללשכתו
של ערד עוזי סלנט, במהלך

ארבעת החודשים הראשונים
להפעלת התכנית, עולה תמונה
מרגשת של הצלת נפשות ממש.

חולים רבים, שלולא היו חברים
בקופ''ח מאווזדת, היו נאלצים
להמתין גם בעצם הימים הללו
לניתוח דחוף, לצינתור לב, או

לבדיקה משוכללת אחרת, פסחו
על התורים הארוכים בבתי

החולים הציבוריים, וזכו למלוא
הטיפול ולקבלת יחס אישי וחם,

במסגרת "מאוחדת עדיף''.
ברי, שדחיפות הטיפול מנעה

במקרים רבים גם הדרדרות
במצבו הבריאותי, הכלכלי

והחברתי של החולה. מנכ"ל
קופ"ח מאוחדת, ערד עוזי סלנט,

מבהיר כי כל חולה שהוועדה
הרפואית המייעצת שליד הנהלת
התכנית, ''מאוחדת עדיף'', מצאה

הצדקה לפנייתו, קיבל הפניה
מיידית להמשך הטיפול, בבתי

החולים ובמכונים הפרטיים
בארץ, ובמקרים חריגים, אף

במרכזים רפואיים בעולם.
"אנחנו מקפידים לזכור,

שהנזקקים לשרותינו סובלים
דיים מבעיותיהם הרפואיות,

ולפיכך הטיפול הוא אישי
ומסור. הטיפולים נעשים

במהירות המרבית האפשרית,
התשלומים מועברים לאלתר,

ואני שמח לציין, כי הציבור יודע
להעריך את היחס המיוחד שלו

הוא זוכה, ומחזיר לנו יחס דומה,
של הערכה והבעת תודה" -

מציין מנכ''ל קופת חולים
מאוחדת, ערד עוזי סלנט,

בסיפוק.

מנס"ל קופ ח
מאוחדת,

ערד עוד סל1ט:
"מאו המיפקד
הקודם, ניפר
גידול של 52

אחוזים במספר
החברים

העצמאים בקופח
חולים מאוחדח.

מעודדים
מתוצאות

מתמיאות אלה,
!משיך את תנופת
הפיתות והרתבת
השדוחים לרווחת

החברים: יוחד
מרכזים רפואיים,

יוחד חדרים בבחי
האבות, שבלול

המעבדוח ושיתוף
פעולה עם 'וחר

מנתחים ידוע' שם".

*"̂ ***'*נ*
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� טיפול נבון בנקיעהבמיפרק ה"רן
מולדת בשבועות

הראשונים לחי•
ה""לוד •מנע *גל"עוז

*צורףפדחוח ד"ר אלפס בלנקשסיין,
מומחה לאורטופדיה במרכז

�השומר, הרפואי "שיבא", תל
מנהל המרפאה האורטופדית

לילדים, מרכז רפואי
''שפרמצק" קופ''ח מאוחדת,

�אביב תל

נקיעה מולדת של מיפרק
הירך, כלומר יציאת ראש עצם

הירך מתוך המכתשית
(אצטבולום) הינה תופעה שכיחה

1� ביותר. שכיחותה נאמדת ב
�96% מכלל לכל 100 לידות. בכ

הילדים הנגועים, הנקיעה חולפת
מעצמה והילדים מפתחים מיפרק
ירך תקין לחלוטין. יוצא, אם כך,

שקבוצת ילדים אשר יזדקקו
לטיפול לצורך החזרת מיפרק
הירך למקומו, קטנה יחסית.

לפני שיחדור התינוק ממחלקת
היונקים נערכת לו בדיקה גופנית

כללית, הכוללת, בין השאר,
בדיקת מיפרק הירך. נוכחות
"קליק" אופייני, הנקרא ע"ש

אורטולני, בזמן ביצוע פיסוק
הירכיים מצביעה על אפשרות

לפריקה של מיפרק רדירך.
תינוק הסובל מנקע מולד של

מיפרק חירך מתפתח כרגיל.
הסימן הראשון לבעיה יהיה

שבהתחילו ללכת יבחינו ההורים
בצליעה. פרט לצליעה עד גיל 30

עד 40 לא יסבול הילד, שהפך
לנער ומבוגר, מכל הפרעות. הנזק

של צליעה ממושכת בא לידי
ביטוי בעשור השלישי או הרביעי

לחיים. שני אזורים עיקריים
נפגעים מצליעה כרונית ואלו הם:

מיפרק הירך הסמוך ועמוד
השידרה.

גורמי החס
גורמים מיכניים: שרירים

נוקשים בדופן רחם האם, שרירי
בטן נוקשים של האם, אגן צר בו

נכלא העובר, מיעוט מי שפיר
ומצג העכוז, כל אלה מפריעים

כנראה לתנועות הבעיטה
הנורמליות של העובר ברחם, וכן

מפריעים לתנוחה העוברית של
פרקי הירכיים וברכיים בכיפוף,

וגורמים לפריקת מיפרק הירך
השמאלי.

גורמים פיזיולוגיים: הורמונים
המופרשים ע"י האם עוברים דרך

השליה וגורמים בעובר לרפיון
יתר של רצועות וקופסיות

מיפרקים. נמצא שעוברי ילדות
מושפעים יותר מההורמונים

הללו, ולכן שכיחה יותר נקיעת
מיפרק הירך בילדות מאשר

בילדים, היחס ביניהם הוא: 1:6.

סימני הנקע
באותם התינוקות בהם ניתן

להפיק "קליק" אופייני בעת
ביצוע מבחן "אורטולני" לפיסוק
חירכיים מעבר לגיל שבוע ימים,

קיים חשד לנקיעה של מיפרק
הירך. אנא, השאירו לרופא

ביצוע בדיקה זו, מאחר שביצוע
לא נכון של פיסוק הירכיים או

פיסוקן תוך הפעלת כוח רב,
עלולים לגרום נזק.

קיימים מספר סימנים
מחשידים לקיום הנקיעה של

מיפרק הירך:
- אורך רגליים שונה.

- הגבלה בפיסוק.
- כפלי עכוז בלתי שווים.
- חוסר יציבות של פרקי

הטיפול בנקע
מטרת הטיפול היא להחזיר

את ראש עצם הירך למקומו מול
המכתשית ולהחזיקו במקום עד

אשר השינויים החולניים
במיפרק יחלפו. התפתחות תקינה
של ראש עצם הירך ושל מכתשית

תלויים זה בזה. הימצאות ראש
עצם הירך במקומו במכתשית,

והתנועה המתקיימת במפרק זה
מבטיחים התפתחות ראש עצם

ירך כדורי, ומכתש קעור
שמותאם לראש זה. ככל

שההחזרה נעשית מוקדם יותר,
זמן הקיבוע שאחריה, יהיה קצר

יותר.
גיל התינוק בעת אבחנת

הנקיעה קובע את צורת הטיפול

והמשכו. קיימים אמצעים
שמטרתם לשמור על תנוחת

הירכיים בפיסוק, וע"י כך
להחזיק את ראש עצם הירך

בתוך המכתשית.
החתלה כפולה או משולשת -
מטרתה לשמור על פיסוק קבוע
של הירכיים, תוך מתן אפשרות

�יישור במיפרקי תנועה של כיפוף
הירכיים ובפרקי הברכיים.
אפשר להשתמש בסדין או

ברצועות לצורך זה.
כאשר הנקיעה מאובחנת בגיל
חצי שגה או מאוחר יותר, הסיכוי
להחזרת ראש עצם הירך למקומו

והחזקתו שם, תוך שימוש
בשיטות הנ"ל, קטן. מצב זה

�חולים. יחייב המשך טיפול בבית
הטיפול הראשון שיינתן יהיה
מבוסס על משיכה, שבעזרתה

ניתן להתגבר על כיווץ השרירים
ולהביא את ראש עצם הירך אל

מול המכתשית.
במשך כל זמן ביצוע המשיכה,

�חולים. יאושפז הילד בבית
המשיכה אינה מכאיבה ולאחר

מספר ימים מתרגלים הילד
וחחורים לתנוחה מוזרה זו.

לאחר שהוחזרה הנקיעה, מושגת
החזקת הראש במקומו ע"י קיבוע

בגבס.
כאשר מאבחנים בפריקת
מיפרק הירך בגיל שמעל חצי
שנה, כאשר הילד כבר הולך

וצליעתו משמעותית - נדירה
הצלחת הטיפול ללא ניתוח.
במקרים אלו, לאחר תקופת

משיכה בת מספר שבועות, מנותח
התינוק - והמיפרק משוחזר.

מטרת כל הטיפול הנ"ל הינה,
כאמור, להחזיר את ראש עצם .

הירך למקומו במכתשית
ולהחזיקו שם, עד להתפתחות

מיפרק תקין. לכן, איבחון מוקדם
וטיפול מוקדם יאפשרו טיפול

פשוט. איחור באבחנה ובטיפול
- משמעותו ניתוח, וזאת עלינו

למנוע.

/זה !
***̂

מכון *ל<ו7ן
עויקום הדיבור. הקול והשמיעה

טיפול בשיטות חדשניות * לתבד• קופות תולים השתתפות בהוצאות טיפול
* טיפול בג'מגום לילדים ומבוגרים בשיטות חדשניות

* איחור בדיבור •לד"ם
(מורים, גננות וכוי...) * צרידות לילדים ומבוגרים

• שיבוש• היגוי
* בדיקות שמיעה ע' ח קופת חולים

(:.V.*. טיפול בפגיעות מוחיות *
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לאהר הלידה
שיטת הניקוד

פועלת... בבד
בהדר הלידה! מאת: ד"ד אלי הימן,

מומחה למחלות ילדים,
מחלקת פגים ויונקים

בי"ח אסף הרופא

הערכת חיילוד לאחר הלידה
מורכבת ממספר מדדים.

1) שיטת ניקוד ע"ש אפגר
.*?0*1* 501;8£

שיטת ניקוד זו נמצאת
בשימוש ברוב המקומות בעולם
להערכת מצבו של היילוד, מיד

לאחר הלידה. הבדיקה מבוצעת
בחדר הלידה בדקה הראשונה

לחיים, וכן בדקה החמישית
לחיים. רוב הילדים מקבלים ציון

�10. השיטה בנויה שבין 7 ל
מחמישה משתנים: צבע, מאמץ

נשימה, מאמץ הלב, טונוס
שרירים ותגובה לגירוי. הניקוד

משקף את יכולת התינוק להגיב
למאמץ הלידה.

(בדרך שיטת הניקוד תשקף
�לידתי, כמו כלל) כל מאורע סב

חוסר חמצן בזמן הלידה, תרופות
שניתנו לאם בזמן הלידה, לידה

ממושכת וכר.
הערכת היילוד לאחר הלידה

כוללת את ההגדרות הבאות:
1) גיל עוברי

2) גדילה תוך רחמית
3) משקל הלידה

הגדרת הגיל השבדי
שיטת הערכה אופטימלית של

הגיל העוברי תלווה במספר
גורמים:

א. מיתאם מירבי בין גיל
הבדיקה והגיל האמיתי.

ב. יכולת חיזוי גבוהה של כל
אחד מהמשתנים, המשמשים

להגדרת הגיל העוברי.
ג. מידת השפעה ממצבו

הקליני של היילוד.
ד. הכרת הזמן האופטימלי

לביצוע.
ה. אינה משתנה מבודק

לבודק.
ו. ביצוע קל ומהיר.

השיטות הנ''ל מבוססות על
(נוירולוגיים) סימנים קליניים
וסימנים חיצוניים המושפעים

במידת מיזערית ממצבים
פתולוגיים כמו מחלה ריאתית,

סוכרת אמהית, יתר לחץ דם
אמהי וצורת הלידה. שיטות אלו
מבוססות על ההנחה שהסימנים
�קליניים וחסימנים הנוירולוגיים

החיצוניים שנבחרו מבטאים
עליה בבשלות התיפקודית
כפונקציה של משך ההריון.

שיטה נוספת היא באמצעות
(הסתכלות אופטלמוסקופיה
לתוך העין) ישירה. בשיטה זו

ניתן להעריך את כלי הדם של
עדשת העין. שיטה זו לא בשימוש

בילדים שנולדו במועד.
הגדרת היילוד לפי הגיל

העוברי היא כדלקמן:
�ד8£ק - (לפני המועד) ^*£1 פג
מוגדר כיילוד שנולד לאחר הריון

�37 שבועות. של פחות מ
�ו - יילוד שנולד במועד ̂ז&ש

לאחר 42-37 שבועות הריון.
לאחר המועד ^*שז 051ק -

יילוד שנולד לאחר הריון של
�42 שבועות. למעלה מ

העדכח הגדילה
החוף�רהמית

ניתן להגדיר את היילוד גם על
�רחמית. לצורך זה משתמשים בעקומות. עקומותפי הגדילה התוך

אלו מגדירות את הקשר שבין
הגיל העוברי ובין משקל הלידה

(משקל העובר).
א. יילודים שמשקלם בלידה

נמצא בין האחוזונים 10-90
מוגדרים ביילודים שגדילתם

�רחמית מתאימה לגילם התוך
העוברי.

ב. יילודים שמשקלם בלידה
�90 מוגדרים גדול מהאחוזון ה

�רחמית ביילודים שגדילתם התוך
מוגזמת.

ג. יילודים שמשקלם בלידה
�10 מוגדרים קטן מהאחוזון ה

ביילודים עם פיגור בגדילה
�רחמית. תוך

הערכת היילוד לפי
משקל הלידה

א. יילודים שמשקל לידתם
2 גרם מוגדרים ,500� קטן מ

כבעלי משקל נמוך.
ב. יילודים שמשקלם

1,500-1,000 גרם מוגדרים
כבעלי משקל נמוך מאוד.

ג. יילודים שמשקלם בלידה
�1,000 גרם מוגדרים קטן מ
כבעלי משקל נמוך קיצוני.

מכאן אנו למדים שהגדרה מלאה
של היילוד חייבת להתייחס ל:

1) גיל עוברי
�רחמית 2) גדילה תוך

3) משקל
ולכן יילוד שנולד לאחר 30

שבועות הריון ומשקלו 1400 גרם
�37 שבועות (פחות מ מוגדר כפג
הריון), בעל משקל לידה מאוד

נמוך המתאים לגיל ההריון.
יילוד שנולד במועד לאחר 40

שבועות של הריון ומשקלו בלידה
2400 גרם, מוגדר כיילוד שנולד
במועד, בעל משקל לידה נמוך
�רחמית. ופיגור בגדילה התוך

תינוקות מחולקים לפי משקל
הלידה, גיל ההריון וגדילה

�רחמית. לכל אחד ממדדים תוך
אלה יש השפעה על מצבו של

התינוק ולכל קטגוריה יש בעיות
האופייניות לה.

*****



מחלת הטיקים

מאת ד"ר אלידה מגור,
פסיכיאטרית לילדים ולנוער

מחלת הטיקים או בשמה
האחר, מחלת הפרצופים, היא

למעשה הפרעה תנועתית
�אורגני. היא שמקורה נוירולוגי

נקראת על שמו של רופא צרפתי
שתיאר אותה לראשונה לפני

למעלה ממאה שנים: "תסמונת
ג'יל דה לה טורט'', או כפי

שנקראת היום "תסמונת טורט''.
הטיק המוטורי הוא תנועה
מהירה ופתאומית של קבוצת

שרירים בלתי�רצונית, החוזרת
על עצמה בעוצמה ובתדירות לא

קבועה, במקומות שונים בגוף
וללא מטרה מכוונת. הסוגים

השונים של הטיקים המוטוריים
הם: מצמוצים בעיניים, עוויתות

בפנים, משיכות באף, זריקת
ראש, הרמת כתפיים פתאומית
או תנועה מהירה אחרת באחת

הגפיים.

תסמונת ברונית,
אף לא פסיכיאטרית

ייתכנו גם טיקים קוליים כמו:
כיחכוח גרוני סתמי, צעקה,
שיעול שאין לו שום סיבה
במערכת הנשימה, גניחות,

נביחות, פליטת מלים סתמיות,
חיקוי משפטים של אחרים
(אקולליה), חזרה על המלה

(פלילליה) האחרונה כמשפט
והביטוי המביך ביותר שהוא
פליטת מלים גסות או קללות

(קופרולליה) באופן בלתי נשלט.
מחלת הטיקים מופיעה בין גיל
17-2 שנים, ושיאה בד"כ בגיל
8-7 שנים. זו תסמונת כרונית,
אבל בשום אופן איננה מחלה

פסיכיאטרית כפי שנהגו לחשוב
בעבר, היא אינה מחלה ניוונית

ואינה פוגעת במנת המישכל של
האדם. בעבר נהוג היה לחשוב

בטעות, כי המחלה היא ביטוי של
מחלת נפש, וזאת בגלל תופעות
פסיכולוגיות מישניות, שעלולות
להתעורר בעקבות המחלה או
הפרעות התנהגות הנילוות לה.

נדיר למצוא את כל
הסימפטומים של המחלה בחולה

אחד. לרוב נתקל בסימפטום
אחד או שניים, שעשויים

להתחלף בסימפטומים אחרים.
כמו כן ידוע על תקופות של

התלקחויות ונסיגה
בסימפטומים.

קיימים שלושה סוגים
עיקריים של הפרעות טיק:

1) טיק פשוט וחולף המופיע
בגיל הילדות ואינו נמשך מעבר

לשנה, כמו למשל: מצמוץ בעיניים
או הטיית ראש שנמשכת תקופה

מסויימת וחולפת.
2) טילןים כרוניים מוטוריים

שגם הם יכולים להופיע בגיל
הילדות ולעתים לאחר גיל
ארבעים ואלו הם טיקים
מוטוריים קבועים שאינם

משתנים בסוג, והם כרוניים לכל
החיים.

(טיקים 3) תסמונת טורט
כרוניים מרובים) שזו הצורה

הקשה מכולן, הכוללת טיקים
מוטוריים וקוליים. 50%-60%

מקרב החולים בתסמונת סובלים
גם מסימפטומים התנהגותיים
כפייתיים, שבאים לידי ביטוי
במחשבות חוזרות ומטרידות

למשל, פחד על פגיעח בזולת או
בחולה עצמו או שיקרה משהו

רע, אם לא יבצע פעולה
מסויימת. לפעמים קיים צורך

כפייתי לבדוק האם הדלת נעולה,
הברז סגור עשרות פעמים במשך
היום. או צורך לרחוץ ידיים או
לגעת בחפץ כלשהו מספר קבוע

של פעמים. אחרת החולה מרגיש
חרדה נוראית שמציפה אותו

והוא חייב לעשות את הפעולה
כדי להפיג את המתח והחרדה,
למרות שהוא יודע שמעשיו אלו
אינם הגיוניים וזרים לו, אך אין

לו שליטה עליהם.
ידוע שמצבי התרגשות ולחץ

נפשי עלולים להחמיר את
הסימפטומים ואילו בתקופות של

שקט נפשי למשל, בחופש הגדול,
מורגשת אצל הילדים ירידה
בעוצמה ותכיפות הטיקים.

קיימת יכולת דיכוי עצמית
זמנית של הטיקים ואין הסבר

ליכולת הקיצונית לשלוט
בטיקים. אך זה בולט כאשר

החולה נמצא באירוע חברתי,
לעומת התגברות הטיקים יותר

בבית או כשהוא לבד. יכולת
קצרה זו דורשת מאמץ ניכר

מהחולה ובדי'כ אחרי
ההתאפקות יש החמרה בטיקיס.

שכיחות התסמונת באוכלוסיה
הכללית אינה מדוייקת, בעיקר

בגלל שרבים מהלוקים בה
בצורה קלה אינם מגיעים

לאיבחון וטיפול.
ישנם ילדים חולי טורט שאצל
��י60 מתוכם מוצאים למעלה מ
הפרעת קשב וריכוז לעתים עם
היפראקטיביות וקשיי למידה

ספציפיים.

�יהודית� מחלה 
קיימות מספר תיאוריות לגבי

גורמי התסמונת שהעיקריות
ביניהן: חוסר איזון ביוכימי

במוח כמו למשל, עודף דופאמין,
שהוא החומר הכימי במוח

האחראי להולכת האינפורמציה
העצבית המוטורית. והסבר שני

שזו הפרעה תורשתית,
המתבטאת בצורת גן אחד

פתולוגי.

ידוע שהמחלה פוגעת פי 3 יותר
בזכרים מאשר בנקבות ושהיא

שכיחה יותר בקרב יהודים.
הטיפול המקובל במחלות
הטיקים הוא משולב תרופתי
ופסיכולוגי. שלוש התרופות

המקובלות הן: הלופרידול במינון
נמוך, המתנגד לאפקט של

הדופאמין במוח, אלא שהוא
גורם לתופעות לוואי של נימנום,

עייפות וירידה במוטיבציה,
פימוזיד במינון נמוך בעל אותה

השפעה ביוכימית במוח עם
תופעות לוואי דומות וקלונידין

שהיא תרופה
�היפרטנסיבית המפחיתה אנטי

גם היא טיקים עם פחות תופעות
לוואי.

הבעיה במחלת הטיקים היא
שאם והיא לא מאובחנת מוקדם,
ההפרעות ההתנהגותיות והבעיות
הפסיכולוגיות המישניות עלולות

להתפתח עד כדי בעיות
הסתגלות קשות של הילדים,
בעיות חברתיות, מצבי רוח

משתנים ויצירת קשיים
בלימודים שבעקבותיהן נחוץ

טיפול או יעוץ פסיכולוגי. חשוב
לתת לילד כלים להתמודד עם

מחלה כרונית ועם תגובת
הסביבה למחלה. חשוב במיוחד

הייעוץ להורים, שלא תמיד

יודעים כיצד להתמודד עם
בעייתו של הילד ועלולים לנקוט

�ות, בגישה מוטעית של געו
ביקורת ועונשים - מצד אחד,

והגנת יתר - מצד שני,
כשהתא המשפחתי כולו מסתבך

במערכת רגשי אשמה
ומשקעים שליליים על רקע

בעיה שלילד אין בה
שליטה.

חשוב לזכור, שלא תמיד יש
צורך לטפל במחלת הטיקים,

משום שבדרך כלל אותם חולים
מנהלים חיים נורמליים לגמרי
בלי הפרעות נפשיות או אחרות

וזה, כמובן, תלוי במבנה
האישיות הספציפי של החולה,
במידת הסתגלותו החברתית

ובגישת המשפחה כלפיו. למעשה
האינדיקציה העיקרית לטיפול
היא רצונו המפורש של החולה

לקבל טיפול, אם הטיקים
מפריעים לו בתיפקוד היומיומי
התקין' באחד או יותר מתחומי

החיים.
יש לציין, שקיימת כיום עמותה

של נפגעי טורט בישראל
(א.ס.ט.י).

"מתלת הטיק�ם
היא הפרעה
מוטורית. אף

היעדר טיפול נבון
עלול לגרום

לבעיות
פסיכולוגיות קשות

*****
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בגיל הילדות

הידיעות על ילדים
שנפטרים מסיבוב•
�המות דלקת קרום
מעוררות, בל פעם

מחדש בהלה
בקרב הורים

רבים. במאמר
שלפנינו מבהיר

רופא הילדים מהם
סימני המחלה .

ודרבי הטיפול בה מאת ד"ר אלי להט
מומחה למחלות ילדים

מומחה לנוידולוגיית ילדים
רופא בכיר

מרכז רפואי "אסף הרופא"

ראשית, יש להקדים ולומר כי
�המוח אינה מחלה דלקת קרום

אחת בלבד, אלא שם כללי
לאוסף מגוון של מצבי מחלה,
שהמשותף לכולם חוא שישנו

תהליך דלקתי של קרומי המוח,
לעתים בצרוף המוח עצמו. כפי

שידוע בוודאי, מוח האדם עטוף
בקרומים, שביניהם ובין חמוח

עצמו ישנו נוזל הנקרא נוזל חוט
השידרה. מערכת זו כוללת,

בנוסף לרווח שבין הקרום למוח,
מערכת נוספת, הנקראת מערכת
חדרי המוח, שאף בה נמצא נוזל

זה. המערכת כולה נמצאת
בהמשכיות עם הקרומים

�השידרה, וזה העוטפים את עמוד
מאפשר לרופא לבצע בדיקה

הנקראת ניקור מותני
(ק"61ז0111ת11? ת3י1ת1.111), המתבצעת

ע"י החדרת מחט לרווח בין
�השידרה הגבי חחוליות בעמוד

עד לחגעח לחלל שבין מוח
השידרה והקדום, כדי להוציא

נוזל חוט שידרה לבדיקה. מאחר
שיש המשכיות בין המערכת
כולה, הרי שמידע שיתקבל
בבדיקה זו ייתן לנו ידע על

המתרחש בין חלל חמוח
לקרומיו. בדיקה זו, בניגוד למה

שהורים רבים חושבים, אינה
מסוכנת, אינה גורמת נזק לילד

ואינה מכאיבה, בדרך כלל, יותר
�דם פשוטה. המידע מבדיקת
הרפואי המתקבל ממנה הינו

חיוני לביצוע אבחנה זו של דלקת
�המוח. קרום

מספר מחולליט למחלה
כפי שצויין קודם, דלקת

�המוח היא מונח תיאורי קרום
כוללני לקשת נרחבת של

תהליכים דלקתיים, המתרחשים
בקרומי המוח ובמוח עצמו. כמו

בכל מחלה זיהומית בגוף,
הגורמים לה יכולים להיות

חיידקים, וירוסים ו/או גורמים
אחרים נדירים יותר, כמו

פרזיטים, פטריות. ישנו הבדל
מהותי בתמונת ובוזומרת המחלה
לפי הגורם הזיהומי האחראי לה.

המצב הקשה ביותר והמסוכן
�המוח ביותר הוא דלקת קרום

חיידקית, כלומר דלקת הנגרמת
ע''י חיידק החודר למוח

�המוח. ישנם סוגי ולקרומי
חיידקים השכיחים בכל קבוצת

�המוח גיל כגורמים לדלקת קרום
החיידקית. אולם יש להדגיש כי

מקרים אלה אינם שכיחים מאוד
וסטאטיסטית בגיל הילדות

הרוב המכריע של דלקות
�המוח נגרם ע"י וירוסים קרום

שונים, והם בד''כ קלים יחסית,
עם מיעוט סיבוכים נוירולוגיים
וסיכוי מצויין להחלמה מהירה,

ללא תופעות כלשהן בעתיד.
הסימנים המחשידים לקיום

�המוח בגיל הילדות דלקת קרום
הם רבים ומגוונים. באופן כללי

ניתן לומר כי שילוב של חום
גבוה, כאבי ראש והקאות, מחייב

�ידי התייחסות לכיוון זה על
הרופא המטפל ולכן יש להגיע

להערכה רפואית מיידית כאשר
מופיעות תלונות כגון אלו ביחד.
בתינוק הצעיר יותר, שעדיין

אינו יכול להתלונן על
�ראש, יכולים להופיע כאבי

סימנים נוספים אחרים
המחשידים לקיום דלקת

�המוח. בין היתר: שינוי קרום
בהרגלי האכילה, סירוב לאכול,

הקאות, אפאתיות, שינה יותר
מהרגיל. לעמים בתינוקות

שהמרפס שלהם פתוח עדיין ניתן
לראות תפיחות של המרפס.

טיפול מקדים
- יציל חיים

במקרים נדירים יותר יכולה
�המוח להתבטא דלקת קרום

בהופעה פתאומית של
התכווצויות ו/או באיבוד הכרה.

למעשה קיים כיום טיפול
תרופתי יעיל לכל סוגי דלקות

�המוח החיידקיות. הצלחתו קרום
מותנית בכך שהילד יגיע להערכה
רפואית מוקדם ככל האפשר, כדי

להתחיל בטיפול במועד. איחור
בהגעח לאיבחון ולטיפול עשוי

לגרום להופעת סיבוכים קשים,
ולעתים אף לשוק ולמוות.

כפי שצויין, באמצעות ביצוע
הניקור המותני מקבל הרופא

מידע חיוני, העוזר לו להבחין בין
�חמוח מסיבח דלקת קרום

�המוח חיידקית לבין דלקת קרום
מסיבה ויראלית, ולפי זה לטפל

בהתאם.
�המוח הטיפול בדלקת קרום
על רקע חיידקי ניתן באמצעות

�ורידי טיפול אנטיביוטי תוך
�14-10 יום, �זמן של כ לתקופת

בהתאם לגורם המחלה
ולמהלכה.

בסיכום, מודעות לסימנים
העלולים להיות קשורים למחלה

זו, הגעה להערכה רפואית
מהירה ככל האפשר ומתן טיפול

במידת הצורך, יכולים להביא
לריפוי מלא 'ומוצלח של הרוב
המכריע של הילדים עם דלקת

�המוח. קרום

****4*?

ויתר לחץ דם

מאת פרופ' דוד מודעי
מנהל המחלקה הפנימית

והמכון הנפרולוגי,
ביה"ח אסף הרופא

מספר רב ומגוון של מחלות
עשוי לתקוף את הכליות בשלבים

שונים של החיים.
סוגי מחלות אלו משתרעים

בין מחלות כליה תורשתיות,
שלגביהן קיימת אינפורמציה על

המחלה, כבר בתא הזרע או בתא
הביצית ועד למחלות התוקפות
את הכליות בשלבים מאוחרים

יותר של החיים.
חלק ממחלות אלו תוקפות את

הכליות עצמן וחלקן האחר
ממוקמות בדרכי השתן. אלו
האחרונות עשויות להתבטא

בעיקר בצורת מומים מולדים

בדרכי השתן או בעקבות
חסימות חלקיות או שלמות

המופיעות בדרכי השתן מאוחר
יותר בחיים.

כל הפרעה לזרימה הנורמלית
של השתן עלולה, ברבות הימים,

לגרום לנזק או להרס מוחלט של
הכליה.

חלק מהמחלות התוקפות את
הכליות הן ייחודיות לכליות

בלבד, ואילו חלקן האחר מהווה
�מערכתית כגון: קטע ממחלה רב

סוכרת ויתר לחץ דם.
הרוב הגדול של המחלות

הכלייתיות אינן באות לידי ביטוי
בסימפטומים כלשהם ורק
מיעוטן מתבטאות בצורת

הפרעות בזרימת השתן, זיהומים
בדרכי השתן ו/או כאבים במותן

אחד או בשניהם.

�מנת מכאן משתמע, שעל
לאבחן מחלה כלייתית יש צורך

לבצע מספר בדיקות המזהות
תהליך חולני בכליות וכן כאלה

הבודקות את מידת הפגיעה
בתיפקוד הכלייתי, אם אירעה

כזאת.
בעיקר, חשובות בדיקות אלו

לאותם בריאים או חולים
המשתייכים לקבוצות שהן

בסיכון גבוה לגבי מציאות מחלה
כלייתית בגופם.

בין קבוצות אלו, נמנה אותם
אנשים המשתייכים למשפחות
בהן קיים מקרה אחד או יותר
של מחלה כלייתית תורשתית.

כמו כן נזכיר חולי סוכרת ויתר
לחץ דם, שבהם שיעור החולים

במחלות כליה גדול יותר מן
האוכלוסיה הרגילה.

סימנים מיוחדים חמחשידים
לגבי קיום מחלה כלייתית:

1. ילדים הסובלים מזיהומים
חוזרים בדרכי השתן.

2. ילד או ילדה המרטיבים
בלילות עד גיל מאוחר.

3. מבוגרים - בעיקר זכרים,
אך גם נקבות - הסובלים

מזיהומים חוזרים בדרכי השתן.
4. חולים הסובלים מהתקפים

חוזרים של אבני כליות.
5. קשישים הסובלים

מהפרעות בהטלת השתן וכן
מהטלת שתן תכופה ביום

ובלילה.

לסיכום:
נציין שגילוי מוקדם של מחלה

כלייתית, גם בשלב שאיננח
נותנת כל סימפטומים, עשוי

להיות לעזר רב לחולה. זאת, הן
�ידי הפעלת אמצעים על

שתפקידם לעצור התקדמות
�ידי הימנעות המחלה והן על

ממתן תרופות או ביצוע בדיקות,
העלולים להחמיר את הנזק

הכלייתי.

***6*



שיקום חולים במחלה ריאתיח ברונית***<"*

דק התאמה אישית
של השיקום

הריאח• תביא את
החולה

�התיפקוד לרמח
הגבוהה ביותר

האפשרית
במיגבלה

הריאתית שלו מאת ד"ר פלסיאל וינר
מומחה לרפואה פנימית

ומחלות ריאה
�חולים מאוחדת, חדדה קופת

לפי הערכה, בישראל
�100,000 עד 150,000 חולים כ

במחלה ריאתית כרונית כלשהי.
ברובם חולים במחלה חסימתית

(אסטמה על צורותיה השונות
ברונכיאלית, ברונכיטיס כרונית,

אמפיזמה), ובחלקם סובלים
ממחלה ריאתית מצרת מקום.
שיקום ריאתי הפך להיוז בעל

חשיבות עליונה בחולים אלה הן
בשיפור תוחלת חחיים והן
בשיפור איכותם. השיקום

הריאתי חייב להיות תפור אישית
לחולה האינדיבידואלי, בהתאם
לצרכיו הגופניים והנפשיים. הוא

אינו נעשה בתוספת לטיפול
התרופתי, אלא הינו הטיפול
בחולה וכולל בתוכו את מתן

התרופות. מטרת השיקום
הריאתי הינה להביא את החולה

לרמת התיפקוד הגבוהה ביותר
האפשרית במגבלה הריאתית

שלו.
התוכנית השיקומית

האידיאלית כוללת בתוכה טיפול
תרופתי, טיפול מונע, כגון

הפסקת עישון והפחתת הפרשות
בדרכי הנשימה, חינוך, אימון
גופני ואימון שרירי הנשימה,

תזונה נכונה, מתן חמצן, ייעוץ
פסיכוסוציאלי וטיפול ב"מנוחה".

חולים המטופלים בתוכנית
שיקומית מלאה מראים שיפור

קליני ניכר, שיפור בתיפקוד
�יומי, מתאשפזים פחות היום

�חולים ומחסירים פחות בבתי
ימי עבודה או לימוד. השיפור

הוא לא רק בחיי היומיום, אלא
בהאטת מהלך המחלה והארכת

חיי החולה.

טיפול חרוסת'
התכווצות הסימפונות קיימת

בחלק ניכר מהחולים במחלה
ריאתית חסימתית כרונית. לכן

הרחבת הסימפונות דורשת
טיפול בתרופות הידועות
כמרחיבות סימפונות: או

(דוגמת מקבוצת האדרנלין
ונטולין, בריקלין ועוד) או

(דוגמת מקבוצת הקסנטינים
אמינופילין, טאודור, טאוטרד,

טאוטרים ועוד) או מקבוצת
התרופות האנטיכולינרגיות

(דוגמת אירובנט)...
חלק מן חחולים, זקוקים

במהלך מחלתם לטיפול
(קורטיזון, הקורטיקוסטרואידים

פרדניזון ועוד) במיוחד חולים

קשים או בזמן החמרה במצבם.
כן ידועים טיפולים תרופתיים
אחרים שמטרתם העיקרית הינה

במניעה של התכווצות
הסימפונות דוגמת לומודל.

טיפול מונע
הפחתת הפרשות בדרכי

הנשימה. הפחתת הפרשות בדרכי
הנשימה באופן סדיר עשויה
למנוע התקפי קוצר נשימה
וזיהומים בדרכי הנשימה.

�ידי המנעות הפחתה זו נעשית על
מעישון או ממגע עם חומרים
מגרים אחרים, טיפול מיידי

בזיהומי דרכי הנשימה, שתיה
מרובה, שימוש באינהלטורים

ה"מלחלחים" את דרכי הנשימה
ומרככים את ההפרשות, לימוד

תנוחות שונות המאפשרות
הוצאת ההפרשות ושימוש

במרככי ליחה דוגמת סולבקס,
פברול, מוקוליט ועוד.

הפסקת עישון הינה הכרחית
בתהליך השיקום. הפסקת

� לשיפור בתיפקודי העישון מביא
הריאות, ירידה בהפרדות דרכי

הנשימה והפחתה בשיעול.

חינוף
הצלחת השיקום הריאתי

תלויה בהיענות ושיתוף הפעולה
של החולה ומשפחתו. לכן על

הרופא להסביר לחולה
ולמשפחתו על המחלה ולגרום

לחולה בהליכי הטיפול.
אימון גופני ואימון שרידי

הנשימה

חולים במחלה ריאתית כרונית
העוסקים בפעילות גופנית

משפרים את יכולתם להתמודד
עם הפעילות היומיומית,

מגבירים את המוטיבציה
להתמודד עם מחלתם ורגישים
פחות להרגשת קוצר הנשימח.
בנוסף, אימון לנשימה נכונה

וחיזוק שרירי הנשימה יעילים
ביותר בהפחתת כמות האנרגיה

�ידי החולה. (חמצן) המבוזבזת על
תירגול נכון ושימוש בעזרי אימון

מתאימים משפרים את כושרו של
חחולה ואת התמודדותו עם קשיי

הנשימה האופייניים.

תוונה
תזונה נכונה עשוייה לעזור

בשיפור יעילות מערכת הנשימה
בחולה. הן השמנת יתר, העשויה

להחמיר את קוצר הנשימה
ויכולתו הגופנית של החולה והן
חוסר תזונה, העשוי להפחית את
חוזק השרירים ההקפיים ושרירי

הנשימה, מחייבים התערבות
ולימוד והבאת החולה למשקלו

האידיאלי.

מחן חמצן
חולי מחלה ריאתית כרונית

(לא אסטמטיים) זקוקים רבים
לתוספת של חמצן. הדבר תלוי

במידת הנזק בריאה וברמת
החמצן בדם. מחקרים רבים

שנעשו בשנים האחרונות
מלמדים שחולים עם רמת חמצן

נמוכה בדם לא רק שאיכות
חייהם משתפרת עם מתן תוספת

חמצן, אלא טיפול זה אף

מאריך את חייהם במידה
משמעותית. חמצן ייתן לספק
לחולה דרך מיכלים עם חמצן
דחוס, דרך מיכלים המכילים

חמצן נוזלי, או דרך מכשיר
המרכז את החמצן מן חאוויר.

תוצאות טובות מושגות ככל
שתוספת החמצן ניתנת לאורך

מספר רב יותר של שעות במשך
היממה. את חחמצן ניתן לתת

דרך צינורית לאף או בדרך יעילה
הרבה יותר, כפי שהדבר נעשה

יותר ויותר בארה''ב, דרך
צינורית דקה המוחדרת ישירות

אל תוך הקנה.

טיפול ססיכוסוציאל'
חולים במחלה ריאתית כרונית

עלולים לסבול מבעיות רגשיות
שונות דוגמת עויינות, מתח,

התבדלות, ניכור ודיכאון. ייעוץ
�ידי וטיפול מתאים על

פסיכולוגים ועובדים סוציאליים
עשויים לעזור לחולה להתמודד

עם הבעיות הללו.

� טיפול במנוחה
במקרים מסויימים, בחולים

ריאתיים כרוניים קשים, קיימת
ליאות מתמדת של שרירי

הנשימה, ואז כל מגרה נוסף
דוגמת מאמץ או זיהום בדרכי

הנשימה עלול להביאם למצב של
אי ספיקה נשימתית, המחייב
אישפוז דחוף בבית החולים.

במקרים אלו ניתן לתת מנוחה
�ידי כך לשרירי הנשימה על

שמנשימים את החולה, בביתו,
במשך הלילה. קיימות שתי

שיטות הנשמה שונות, שתיהן
אינן מחייבות הכנסת צינורית
לקנה, כפי שמקובל בהנשמת

�ידי חולה קונבציונלית: האחת על
לחץ חיובי בעזרת מסיכה

המותאמת אישית לכל חולה
והשניה בעזרת מעיל אשר החולה

לובש ויצירת לחץ שלילי
לסירוגין סביב חזהו.

טיפול ב"מנוחה" לאורך זמן
מביא לשיפור בתיפקודי הריאות
של החולה, שיפור בחוזק שרירי

הנשימה, הורדת רמת דו תחמוצת
הפחמן בדם החולה והעלאת
רמת החמצן, שיפור בתיפקוד

היומיומי והפחתת הצורך
�חולים. באישפוז בבתי

הטיפול חשיקומי מצריך
עבודת צוות של המטפלים
השונים, מעקב צמוד אחר

התקדמותו של המטופל והערכה
תקופתית של המשך הטיפול. רק

בעבודת צוות ובשיתוף פעולה
מלא של החולה ומשפחתו ניתן

להגיע לשיפור אופטימלי באיכות
ובאורך חייהם של החולים

במחלה ריאתית כרונית.



אם השם "ברונכיטיס ספסטית"
!שימה, הגידו: גורם לבם קוצר

1 אחוזים כ�0
מהאובלוסיה

מתלוננים על קוצר
נשימה, צפצופים או
על ביטוי אחד של

אסטמה. טיפול
מתאים ובומן עשוי

למנוע סיבוכים

מאת ד"ר אמיר שינברג,
מומחה לרפואת ילדים,

מחלות ריאה
המרכז הרפואי ע"ש שיבא,

תליהשומר

קריר, החורף כבר כאן. דני בן
השלוש התעטש פעמיים והשתעל
מעט. אמא חייכה בעצב לעצמה:
'ישוב זה מתחיל. אותם הסימנים,
�האוויר משתנה וכבר דני רק מזג

מתחיל להיות מנוזל, מתעטש
ומשתעל. בהמשך מופיע ההתקף

- קוצר נשימה וצפצופים. שוב
אינהלציות, רופא, אולי גם חדר

מיון, ומי יודע מה עוד!
'יאמרו לי שזה רק ברונכיטיס

ספסטית, מחלה של ילדים, זה
כבר צריך היה לעבור, אולי
משהו לא בסדרז אני נורא

מודאגת", חשבה.
מזכיר לכם משהו' יתכן מאוד

שכן. מדובר בתופעה שכיחה
ביותר. מחקרים שונים בעולם

הראו שתלונות על קוצר נשימה,
צפצופים או ביטוי אחר של

�ידי כעשרה אסטמה מדווחות על
אחוזים מהאוכלוסיה. בסקר

שנערך בשנה האחרונה על ידי
היחידה לילדים-ריאות במרכז

�756 ילדים הרפואי ע"ש שיבא ב
�הספר ממרכז הארץ בגילאי בית
העממי, נמצא שכתשעה אחוזים
מהם עברו תופעות אלו לפחות

פעם אחת בחייהם.
במה, בעצם, אנו עוסקים? דני

סובל, קרוב לוודאי, ממחלה
הקרויה אסטמה או בפי אחרים
ברונכיטיס ספסטית. מה מקור

הבלבול' בעבר הלא רחוק חשבו
גם הרופאים שאסטמה של
ילדים אינה אותה המחלה

הקיימת גם במבוגרים וקראו לה
בשם שונה - ברונכיטיס

ספסטית. הסיבה לכך היתה

, :ז0) חז3ז09זק 5חז?51ץ5 08<#4 �89. ו ו. ו חברת אילקס, החל מ
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נוסדה לפני למעלה ממאה שנה
�888ו).החברה מעסיקה (ב

כ�40,000 עובדים, עם מחזור
�5 מיליארד $. מכירות של כ

חסיבת הדיאגנוסטיקה היא מספר
אחת בגודלה בעולם ומובילה כמעס

בכל התחומים של הדיאגנוסטיקה
הקלינית.

דו£880 חלוצת חקר דיאגנוסטי, עם
רחב של מכשירים. מיגוון

עיסוקיה העיקריים במיכשור ומגיבים
סמנים א"דס, לאיבחון צהבת,

סרטניים, ראגנטים למחקר, ניטור
תרופות, אימונוכימיה וביוכימיה

קלינית.
בנוסף להתחייבויותיה לשיווק אילקס מרמ
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שילדים חולי אסטמה הבריאו
מהמחלה באחוז גבוה יחסית.

השם ברונכיטיס ספסטית,
המרמז שהמדובר הוא במחלת

ילדות חולפת, היה פחות מאיים.
מחקרים חוזרים, שנעשו בשנים
אחרונות, הראו שאמנם בחלק

מהילדים נעלמים הסימפטומים
של האסטמה תוך מספר שנים

אולם, אין דרך לנבא מראש מי
יהיו הילדים הללו. בנוסף, בחלק
מהילדים שכביכול הבריאו ניתן

להראות בבדיקות מדוייקות
ורגישות נטיה למחלה זו וחלק

אף מפתח את המחלה שוב בגיל
מבוגר. כך שאין משתמשים עוד

במוח ברונכיטיס ספסטית.

אפשר למווע סיבוכים
האם באמת מחלת האסטמה

מסוכנת! ובכן, באחוז קטן
מהמקרים יכול התקף אסטמטי

להתבטא בקוצר נשימה קשה,
המצריך טיפול במסגרת

�חולים ואף ביחידה לטיפול בית
נמרץ. במרבית המקרים, כאשר

הילד מקבל טיפול מתאים ובזמן
ניתן למנוע את סיבוכי המחלה
העיקריים. הבעיה הינה הצורך

להכיר בעובדה שהילד אכן סובל
ממחלה זאת וזקוק לטיפול מונע
לתקופה ארוכה, או לטיפול לפי

הצורך בלבד. כאשר מקפידים על
מתן הטיפול לפי הוראות הרופא

ניתן למנוע, או לפחות להקל
בצורה משמעותית, את מרבית

ההתקפים הקשים. הטיפול יכול
לכלול תרופות הניתנות דרך

(טיפול הפה, טיפול באינהלציות
בשאיפה) ועוד.

איוהלציוח —
הטיפול היעיל ביוחר
האס טיפול באינהלציות

�יתר של מהווה עדות לחומרת
המחלה? זוהי שאלה טובה. משום

מה קיבלו האינהלציות דימוי
שלילי בעיני הציבור הרחב. למען

האמת, ההיפך הוא הנכון.
אינהלציות יכולות להינתן
בעזרת מכשיר אינהלציות

חשמלי או על ידי תרסיסים
שונים מתוך משאפים קטנים,

שניתן לקחת כמעט לכל מקום.
הטיפול דרך הפה מבוסס על כך

שהתרופה תיספג דרך דופן המעי
לדם, ועם זרם הדם תגיע
לריאות. טיפול זה כרוך

�לוואי מרובות, הנובעות בתופעות
מכך שהתרופה משפיעה גם על

איברים אחרים. טיפול
באינהלציות, לעומת זאת,

מאפשר שהתרופה תגיע למקום
אליו היא מיועדת ישירות. כך,
שניתן להשתמש באינהלציות

במינון נמוך יותר מאשר בטיפול
דרך הפה וגם תופעות הלוואי

מועטות ביותר.

ספורט — בריא
גם לחולי? אסטמה

מה לגבי פעילות ספורטיבית?
כאן כדאי לשים לב במיוחד.

נכון, אמנם, שמאמץ גופני בדרגה
מסויימת יכול לגרום להתקף

אסטמטי, אולם העיסוק
בספורט בחולי אסטמה הינו

מבורך. הכיצד! אחת ממטרות
הטיפול בילדים חולי אסטמה

הינה לאפשר לילד להתפתח
כילד נורמלי לכל דבר, תוך

�לב סבירה למחלתו. ככל תשומת
שהילד יעסוק יותר בספורט,
ישתפר כושרו הגופני וסיכוייו

לקבל התקף אסטמטי באותם
תנאי מאמץ גופני יקטנו. מומלץ

אף שהילד ייקח תרופה
�אסטמטית כטיפול מונע אנטי

לפני המאמץ הגופני, לדוגמה,
לפני שיעור התעמלות או חוג

ריקוד. יחד עם זאת יש ליידע את
מדריך הספורט או המורה
לריקוד לגבי הבעיה, בכדי

שיאפשר לילד להפסיק את
המאמץ במידת הצורך.

לסיכום, אסטמה בגיל הילדות
אינה מהווה, בדרך כלל, בעיה
טיפולית קשה במיוחד. בחלק
מהילדים הסימפטומים יחלפו

ובמרביתם תהיה הקלה עם הגיל.
החשוב ביותר המו להכיר

במציאות המחלה ולהשתמש
בטיפול התרופתי המתאים ולפי
הצורך, לא יותר מדי, אך גם לא

מעט מדי.
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תתילתה של דרך הדשה

לאחד החקד�לב.
רצופים ח- החולה
ומשפחתו בשאלות

רבוח על טיב
המחלה, הםכגה

וסיסיי לח"ם
ההחלמה. מאמר

זה עשר לשמש
מורה�נבובים

ל�בוגד? המחלקה
לטיפול נמרץ�
ולמשפחותיהם

ד"ד יוסי שמש,
קרדיולוג בכיר,

מרכז רפואי ע"ש שיבא

אוטם בשריר הלב תוקף,
לעתים קרובות, באופן פתאומי

ומפתיע את קורבנותיו בבתיהם,
במקום עבודתם, במרכז בילויים,

ברחוב או בכל מקום אחר.
במקרה כזה נפגש החולה עם

עולם החולי באופן בלתי צפוי
ומורחק ממסלול חייו, מבלי

שניתנה לו השהות להיערך לכך.
עסקים, לימודים, חיי חברה

ומשפחה נקטעים באופן
מלאכותי ונשארים מאחורי

דלתות המחלקה לטיפול נמרץ.
המעבר החד מפעילות יוצרת

וסביבת חיים רגילה לחדר
מבודד המלא במכשירי ניטור עם

צוות רפואי צמוד, חורת בנפש
החולה ובני משפחתו חוויה קשה
של ימים רוויי דאגה, נדודי שינה

וחרדה מפני הבלתי נודע. דרכו
החדשה של חולה הלב ובני

משפחתו רצופה מעתה בשאלות
מטרידות רבות על טיב מחלתו,

חומרתה, סכנה מיידית ומאוחרת
לחיים, וכן סיכויי ההחלמה

ובעיקר האם ומתי יוכל לחזור
לעיסוקיו הקודמים ולמסלול

החיים הרגיל.
בימים ובשבועות הראשונים,
לאחר ההתקף, מכוונים מאמצי

הטיפול העיקריים להקטנת הנזק
לשריר הלב, לטיפול מיידי
בסיבוכי האוטם, העלולים
לחיות קטלניים, לאיבחון

�ים המועדים להתקפים המק 
חוזרים ולטיפול בהם. עם תום
שלב ההחלמה חראשון ולאחר

שמצבו התייצב, משתחרר חחולה
ליחידת החלמה שיקומית או

לביתו. בשלב זה מתחיל התהליך
השיקומי, האמור להחזיר את

החולה למסלול חיים פעיל ויוצר.
קצב ההחלמה והצלחת

השיקום תלויים בגורמים רבים.
החשובים שבהם:

א. אישיות החולה.
ב. מצב שריר הלב וכלי הדם

המזינים אותו.
ג. מקצוע ומעמד כלכלי

חברתי.
ד. יחסים משפחתיים עם
בן/בת הזוג, ילדים או שותף

לחיים.

הלב — כמנוע מכונית
בתהליך האוטם נגרם נמק

בשריר הלב כתוצאה מסתימה
(עורק כלילי). של כלי דם מזין

האוטמים אינם זהים במיקומם,
גודלם ובמידת הנזק שהם

גורמים לשריר הלב. במקרים

הקשים הנזק נרחב, ובקלים
הנזק לעתים כה מזערי עד כי
אינו ניתן לאיבחון באמצעי

(אקו, מיפוי). ההדמיה תרגילים
תפיסת הטיפול הנמרץ המודרני

היא להקטין ככל שאפשר את
הנזק לשריר הלב באמצעות

תרופות ולעתים אף באמצעים
פולשניים. ככל שהנזק לשריר
חלב נרחב יותר - כך יורדת

תפוקתו.
ניתן להשוות את המצב

למכונית גדולה, שמנועה חוחלף
במנוע מכונית קטנה יותר.

במקרים אלו קיים קושי רב
בביצוע מאמצים גופניים, שכן

"המנוע הקטן" אינו מתאים
ל"שילדה". ניתן להתגבר על כך

באופן חלקי באמצעות התעמלות
רפואית מבוקרת, במרכזי שיקום

המיועדים לכך. כך ניתן לפתח
את שרירי הגוף ההיקפיים,

במטרה להביאם ליכולת ניצול
מירבית של חמצן.

בנוסף לשריר הלב, גם לכלי
(העורקים הדם המזינים אותו

הכליליים או הקורונריים)
תפקיד מרכזי במהלך ההחלמה

והשיקום. היצרויות בכלי דם
כליליים אחרים מזה שנסתם

במהלך האוטם, גורמות עפ"י רוב
לתעוקת חזה וניתן לאבחנן

(ארגומטריה) בבדיקות מאמץ
(טכניציום וטליום). ומיפוי לב

לעתים מוביל מצב זה לצינתור,
שעל פי ייקבע הצורך בניתוח

מעקפים או בחרחבה באמצעות
בלון 00דק). במקרים אלו יהיה

תהליך ההחלמה ממושך יותר
מאשר במקרים בהם מתמצית
המחלה רק בכלי שנסתם וגרם

לאוטם ממוקם. במקרה כזה
תהליך החחלמה קצר יותר ועפ"י
(אם רוב אינו מלווה בסיבוכים

האוטם לא היה נרחב). יש לזכור
שכלי הדם הכליליים עשויים
כרשת סבוכה ועניפה. לעתים

קיימים מעקפים טבעיים
חמתפתחים עם השנים לפני

האוטם וגם לאחריו. תודות
למעקפים אלו יתכן מצב בו
ייסגר כלי דם, מבלי שייגרם
אוטם, הודות לאספקת הדם

החליפית לה דאג הטבע עצמו.
את המבנה של רשת זו לומדים

בעזרת הצינתור.

אישיוח החולה -
גורם חשוב בההלמה

ההתמודדות עם התקף הלב,
כמו עם כל מצב מצוקה אחר
אליו נקלע אדם באופן בלתי

צפוי, תלויה במיבנה האישיות:
בקצה החיובי של הקשת נמצאים

אלו המתעשתים במהרה,
לומדים, מכינים ומשלימים עם

מצבם החדש, נותנים לגופם את
פסק הזמן הדרוש לו להחלמה
וחוזרים ללא שהיות מיותרות

לתיפקוד תקין בכל תחומי
החיים. לעתים נפגע הלב בצורה
קשה באופן שנגרם סבל פיזי, עם
כאבים, חולשה ומגבלות נוספות.

אנשים עם אישיות מאורגנת
וחזקה יתגברו גם על כך

והקשיים הפיזיים לא ימנעו
בעדם מלנסות ולשוב לתיפקוד

תקין ככל האפשר. החולה,
במקרה זה, מודע למצבו החדש,

משלים עימו, אך אינו נכנע
למגבלותיו. בקצה השלילי של
הקשת נמצא את ההתמודדות

השלילית: כאן שוקע החולה
בדיכאון, עולמו חרב. לעתים הוא
אף מנצל את מצבו החדש לרווח

מישני מהסביבה הקרובה או
החברה. ברצונו או שלא ברצונו,
מתחפר החולה בשוחות חחולי

והדכאון. הוא אינו מסוגל
להתמודד עם דרישות החיים

ולעתים קשה להוציאו משוחות
אלו.

�מעמדית' חחלמח 
חזרה לעבודה הינה היעד

המרכזי של החחלמה המאוחרת

והשיקום ותלויה בעיקר בסוג
העבודה והתפקיד אותו ממלא

החולה: בעלי עסקים, אנשי
ציבור ופוליטיקאים, אנשי צבא

בכירים ונושאי משרות רמות
בכל תחומי החיים עוברים

בהכרח תקופת החלמה קצרה
ככל האפשר: הדבר מוכתב
מהמעמד והתפקיד, והצוות

הרפואי נרתם אף הוא לקצר
תקופה זו ככל שניתן. בצד השני

של הקשת נמצאים עובדי כפיים,
�יום, פועלים שכירים וקשי

שהאוטם שובר, למעשה, את
מטה לחמם: הם אינם מסוגלים

לחזור לעבודתם הפיזית וחייבים
לעבור הסבה מקצועית. לעתים
קרובות הם חסרים את הכלים
לכך וללא מקצוע ימצאו עצמם
במשרות בלתי מקצועיות, רמת
הכנסתם תרד, רמת החיים של

המשפחה תרד, חובות לא ייפרעו
ועד מהרה יימצאו במצוקה

כלכלית. תדמית החולה, מעמדו
כראש משפחה וכגבר מפרנס

נפגעים קשות. הדבר מעיב על
שמחת חייו, תיפקודו המיני עלול

אף הוא להיפגע, ולו רק בגלל
המצוקה הנפשית אליה הוא

נקלע. מקרים אלו הם הקשים
ביותר לשיקום - המותנה לאו

דווקא בשיפור רפואי, אלא
�כלכלי. בשיקום חברתי

יחס המשפהה
והסביבה הקרובה

בני משפחה אוהבים ומבינים,
העוטפים את החולה בסבלנות

ויחס חם, מקלים עליו מאוד
ויוצרים אווירה נוחה להחלמה

מהירה. הם מוכנים להקריב כל
שיידרש מהם: הורדה ברמת

החיים, קריירה של בן או בת
הזוג, דחיית תוכניות חיים שונות,

ובלבד שיוכלו לתרום למאמצי
ההחלמה של יקירם. בקצה השני

המשך בעמוד הבא נ•*



והירוח! טיפוח�אף
לא דק שאינן

מרפאות
קש"�נשימה על

רקע אלרגי, אלא
אף גורמות נזק

והתמכרות

מאת ד"ד שלמה צרפתי,
מומחה במחלות א.א.ג ומנתח,

רופא ראשי במחלקת א.א.ג.
במרכז הרפואי אסף הרופא

קשיי הנשימה דרך האף הינם
תופעה נפוצה ביותר בקרב ילדים
ומבוגרים כאחד. הסיבות לקשיי

הנשימה חינן שונות ומגוונות.
הסיבה השכיחה ביותר לקשיי

נשימה דרך האף בילדים הינה
הגדלה של השקד השלישי

(האדנואידים). מצב זה מלווה,
לעתים קרובות, נשימה מעט
קולנית עם פה פתוח מרבית

שעות היום והלילה ונזלות
ממושכות, ללא קשר, ברוב
המקרים, עם עונות השנה.
במקרים שקשיי הנשימה

מחריפים, הטיפול היעיל הינו ע"י
כריתת השקד חשלישי - ניתוח
פשוט יחסית שההחלמה ממנו
מהירה. באותם מצבים שהילד

סובל גם מנזלות חוזרות
וממושכות, צריך לזכור שהסיבת
יכולה להיות על רקע אלרגי, ולא
רק חסימתי. ילדים אלו חייבים

�אלרגי לקבל טיפול אנטי
בהתאם. ניתוח כריתת השקד

השלישי יכול לבוא בחשבון אם
קיים שיפור מבחינת הנזלת
האלרגית, אך לא מבחינה

נשימתית.

סטיה של
מחיצת האף

הסיבה חשכיחה ביותר לקשיי
הנשימה דרך האף בגיל הבגרות

ואצל מבוגרים הינה סטיה של

מחיצת האף. מחיצת האף,
הבנויה בחלקה הקדמי מסחוס,

מחלקת את חלל האף לשני
חללים שווים, פחות או יותר.

סטיה של מחיצת האף לצד אחד
או לצד שני גורמת לחסימה

חלקית של מעבר האוויר דרך
האף וקושי בנשימה אפית,
80%� המחריף עם הזמן. בכ

מהמקרים הסטיה של מחיצת
האף הינה מולדת וההפרעה

בנשימה יכולה להופיע גם
10%� בגילאים מתקדמים. בכ

מכלל המקרים, סטיית מחיצת
האף נגרמה כתוצאת מחבלות

בפנים עם או בלי שבר של
עצמות האף.

כאמור, סטיית המחיצה
גורמת לקשיי נשימה דרך האף
ומכריחה את חחולה לנשימה

דרך הפה. מקרים רבים של
נחירות קולניות בלילה נגרמים

על רקע של נשימה עם פה פתוח,
בגלל החסימה החלקית של האף.

ניתוח תיקון מחיצת האף הינו
שכיח ביותר ומבוצע בהרדמה

מקומית, היום גס לגילאי 15-14
שנה.

קונכיות
נפוחות

נפיחות הרקמות הרכות בצידי
(הנקראות קונכיות חללי האף

תחתונות) יכולה לגרום לחסימה
בינונית עד קשה של מעבר
האוויר דרך האף. הגדלת
הקונכיות התחתונות עקב
(בצקת) מתרחשת נפיחות

במרבית המקרים על רקע של

נזלת אלרגית. הרבה חולים
עוברים לשימוש ממושך בטיפות

אף המשפרות את הנשימה
האפית, אך רק לפרקי זמן

קצרים. טיפות האף במקרים של
נזלת אלרגית אינן מרפאות את

חמחלה, אלא להיפך. ההתמכרות
לתכשירים אלו קלח ושכיחה

והשימוש המופרז בהן גורם לנזק
במבנה הרקמות הרכות של

חקונכיות חתחתונות, המגיבות
פחות ופחות לטיפות האף

ומכריחות את החולה לשימוש
מוגבר עוד יותר. הטיפול הנכון
במקרים של קשיי נשימה דרך

האף על רקע נזלת אלרגית הינו
�אלרגי בתרסיסי אף טיפול אנטי

ו/או תכשירים
�היסטמיניים. זריקות אנטי

חיסון כנגד גורמי הנזלת
האלרגית יעילות במקרים

ספציפיים ומבוקרים. צריך לזכור
שזריקות חחיסון יכולות להיות

יעילות כנגד מרכיב "הנזלת"
שבנזלת האלרגית, אך לא תמיד
פותרות את קשיי הנשימה דרך

האף. מקרים מיוחדים אלו
זקוקים לניתוח כריתת הקונכיות

התחתונות. חשוב מאוד לדעת,
שניתוח זה, עם או בלי יישור

מחיצת האף, אינו פותר כלל את
הבעיה האלרגית, אלא מביא רק

לנשימה אפית חופשית.

פוליפים
אלדגיים

סיבה נוספת לקשיי הנשימה
דרך האף במקרים של נזלת

אלרגית הינה צמיחת פוליפים

בחלל האף. פוליפים אלרגיים
שכיחים יותר במבוגרים ופחות

בילדים. טיפולים שונים הגורמים
ל"התכווצות" הפוליפים נותנים
הקלה זמנית לתקופות קצרות
בנשימה דרך האף. רק ניתוח

כריתת הפוליפים, המשולב
�אלרגי, מביא בטיפול אנטי

לתוצאות טובות. עם זאת חייבים
לזכור שפוליפים אלרגיים

צומחים ברוב המקרים ממערות
הפנים, ולכן קיים סיכוי סביר
שהפוליפים יופיעו בחלל, אלא
אם כן יבוצע ניתוח רחב יותר

שיכלול כריתת הפוליפים מחללי
מערות הפנים והאף כאחד. גם

מקרים אלה, המצריכים ניתוחים
רחבים יותר, חייבים להיות

בשילוב עם טיפול אנטי�אלרגי
זה או אחר.

ניסיתי, במספר שורות, לסקור
את הסיבות השכיחות לקשיי
נשימה דרך האף אצל ילדים

ומבוגרים. בכל המקרים רצוי
�גרון, �אוזן להתייעץ עם רופא אף

שיגדיר את הבעיה ויכתיב את
פתרונה, ולא לפנות לשימוש

בטיפות, אף במקרים של קשיי
נשימה ממושכים דרך האף.

ק*'י*

החזרה לפעילות מינית סדירה
עם בן הזוג הקבוע יכולה

(שבוע עד להיעשות זמן קצר
שבועיים) לאחר האוטם.

הפעילות הפיזית הנדרשת דומה
לעליית קומתיים ואין סיבה
רפואית להימנע מכך. חרדה,

חוסר ידיעה ופחד בלתי מוצדק
פוגעים בחיי המין הסדירים לא

פחות משהם פוגעים בשמחת
החיים. אחד התנאים המרכזיים
להחלמה תקינה, הוא הסרת כל

הספקות והשאלות בנוגע למחלה:
הבלתי נודע הופך בדמיוננו

למפלצת מאיימת והפחד ממנו

קשה לעתים מהמחלה עצמה.
הסבר ממצה של הבעיות
הרפואיות ע"י הרופא או

הקרדיולוג המטפל מונע, בדרך
כלל, סיבוכים מסוג זה.

להלן עצות מעשיות התורמות
להחלמה תקינה לאחר אוטם:

א) בקש מהקרדיולוג המטפל
הסבר מדוייק על טיב מחלתך,

מידת הנזק שנגרם ומגבלות
פיזיות, אם ישנן. אל תלמד על

לבבך מחברים, שכנים או חולים
אחרים, שכן לכל חולה יש בעיות

משלו - ופתרונן הוא על בסיס
הכרות עמוקה בלבד.

ב) יש להשלים עם המצב
החדש מהר ככל שניתן: אם

התקף הלב מותיר מגבלות פיזיות
בלתי הפיכות, כמו כל נכות

אחרת, יש להשלים עימן ולסגל
אורח חיים יוצר על אף

המגבלות. חוסר השלמה גורם
לציפיות שווא המולידות, ממילא,

אכזבה בלתי נמנעת, דיכאון
וחוסר תיפקוד.

ג) יש לשתף את כל בני
המשפחה בתהליך השיקום, שכן

לכולם יש בו חלק.
ד) היוועץ עם רופאך בכל

הנוגע לחזרה לעבודה, הצורך
בקיצור שעות עבודה והסבה
מקצועית ותאם איתו תכנית

המתאימה ליכולתך הנוכחית.
ה) רצוי להיות בקשר עם

קרדיולוג המכיר אותך היטב, ובו
אתה נותן את אמונך. פנה אליו

תמיד בכל שאלה או בעיה
והשתדל להימנע מ"התייעצות

נוספת". ריבוי עצות עלול לבלבל.
אם מצבך דורש התייעצות

נוספת, הנח לרופאך לבצעה.

ו) על כל חולה שעבר אוטם
לדעת מהם גורמי הסיכון

(עישון, הטרשתיים שהוא נושא
יתר לחץ דם, שומנים גבוהים,

חוסר פעילות גופנית, השמנת יתר
וסכרת) ולהתמודד איתם, בגייסו

לשם כך את כל כוח רצונו.

ח!רח לחיי מין תקינים

נמצאים בני משפחה תובעניים,
אנוכיים או חומרנייס, היוצרים
אווירה מכבידה, המקנה לחולה

הרגשה רעה של "הכושי עשה את
שלו" וכעת הוא לא יותר מאשר
"מיטרד בלתי מועיל". החלמה
באווירה כזו, קשה הרבה יותר

וסיכויי השיקום במקרה כזה
אינם טובים.
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ברפואת ע-1"ם

ן
הל"זר מעביר

אנרג"ה
אלקטרומגנטית

הגורמת באיה
מבוקרת באזורים
הפגועים ברשתית.

קטרקט לא
מנתחים בלייזר מאת דייר יצהק אבני,

מומחה למחלות עיניים
�השומר, �חוליס תל בית
�אביב אוניברסיטת תל

התפתחות הטכנולוגיה של
הלייזרים בשנים האחרונות

ושימושם הנרחב ברפואה, הפכו
את הטיפול בלייזר למושג

מיסטי, המקביל אצל אנשיכ)
רבים למושג של רפואה מודרנית

ומתקדמת.
יותר ויותר נשאלים הרופאים:

"האם אתה משתמש בלייזר
בניתוחים, או האם הטיפול

מבוצע בלייזר!"
כדי להבין את יכולת הטיפול
של מכשירי הלייזר יש להבין את

מהותו ואת מגבלותיו של
המכשיר בטיפולי העיניים.

הרס בונה
הלייזר הינו צורת העברה

מרוכזת של אנרגיה
אלקטרומגנטית בתחום אורך גל
�ידי אחיד. חאנרגיח חמועברת על

קרן חלייזר חופכת באבר

המטרה, בו אנו רוצים לטפל,
�ידי כך גורמת לכוויה לחום, ועל

והרס מקומי.
ברפואת העיניים ניתן לנצל

את שקיפות החלקים הקדמיים
של העין ולהעביר את קרינת

הלייזר לחלקים הפנימיים, וכל
זאת מבלי לפתוח את העין עצמה

בניתוח. קיימים מספר לייזרים
בשימוש ברפואת העיניים,

העובדים כולם על אותו עיקרון,
אך פועלים על אורכי גל שונים,

בהתאם לרקמה המטופלת.
השימוש בלייזרים ברפואת

העיניים החל בטיפולים
ברשתית. הרשתית הינה הרקמה

המרפדת את הדופן הפנימי
האחורי של העין ותפקידה הינו

קליטת האור המגיע לעין
והעברתו בצורת אותות

חשמליים למוח. מספר רב של
מחלות פוגעות ברשתית עקב

חתפתחות כלי דם לא תקינים
ברקמה והריסתה, כגון סוכרת
ומחלות ניווניות של כלי הדם
בגיל המתבגר. במחלות אלו

הורס הרופא המטפל את
האזורים החולים ברשתית

�ידי כוויות מבוקרות, מתוך על
מטרה למנוע התפשטות המחלה

לאזורים הבריאים.
אם נוצרים קרעים ברשתית

מסיבות שונות, ניתן לבצע כוויות
�ידי הלייזר סביב מבוקרות על

הקרעים, כדי לגרום להצטלקות
�ידי "הלחמה" זו למנוע את ועל

היפרדות הרשתית.
במחלת הגלאוקומה ניתן

לפתוח בעזרת אנרגיית חלייזר
מעברים חסומים בתוך העין וכן
לשפר את מעבר הנוזלים מתוך
העין החוצה. בפעולות אלו ניתן

להוריד בחלק מהמקרים את
�עיני. הלחץ התוך

קטרקט לא מנתחים
בל"וד

ומח בניתוחים! הניתוח הנפוץ
ברפואת העיניים הוא ניתוח
(?01***ד0). שאלה הירוד

�ידי חולים המה האם נפוצה על
חניתות נעשה בעזרת לייזר.

בניתוח הירוד מוציא הרופא את
העדשה הטבעית העכורה מהעין

ומשתיל במקומה עדשה

מלאכותית. ברור שהוצאת מסה
והכנסת עדשה מלאכותית לעין
�ידי קרן לא יכולה להיעשות על

אנרגיה ולכן לא משתמשים
בלייזר בניתוח הירוד, אלא

במכשירים כירורגיים עדינים
ומדוייקים. בחלק מחחולים

שעברו ניתוח הוצאת ירוד
מתפתח עם חזמן מעין קרום

עכור בתוך חעין חנקרא - ירוד
משני - •0**1*07 8¥\,םא0:>5£.

בקרום זח ניתן לפתוח פתח
בעזרת מכשיר לייזר. טיפול זח
נעשה, כאמור, רק בירוד משני,

לא בניתוח הקטרקט.
עם השתכללות מכשירי הלייזר

- אפשרויות הטיפול ויעילות
הטיפולים עולות. אין ספק, כי

הטכנולוגיה החדישה מאפשרת
כיום טיפולים יעילים במחלות

שבעבר היו גורמות נזקים קשים
לראייה, עד כדי עיוורון. אבל כמו
בכל טכנולוגיה יש להתאים את

הטיפול הנכון לכל מקרה ומקרה.



מתלת
הגלאוקומה

15%� גורמת ל
ממקרי העוורון

�ב. סבירות בארה
המתלה גבוהה

•ותר בגיל מבוגר
•ותר, כשיש
גלאוקומה

במשפחה, אצל
חולי סוברת ואצל

קצרי רואי.
השביתות שחה בין

נשים לגברים.
כשהטיפול

התרופתי איננו
מספיק, פונים

לטיפול בלייזר

ד"ד אידית סעד
רופאת עיניים מנתחת.

בי"ח רוטשילד חיפה,
קופ"ח מאוחדת

מחלת הגלאוקומה גורמת
לעליית הלחץ חתוך עייני, עד כדי
נזק לרקמות העין ובמיוחד לעצב

הראיה. כלומר, בכדי לאבחן
מצב של גלאוקומה, יש להוכיח,

בנוסף ללחץ תוך עייני מוגבר, גם
נזק לעצב הראיה, אשר מבחינת
החולה מתבטא בליקוי מתגבר

בשדות הראיה, ואח"כ גם בליקוי
חדות הראיה, עד כדי עוורון

מלא.
מהו לחץ תוך עייני!

העין בנויה כדור חלול עטוף
במעטפות. בכדי לשמור על

מתיחות המעטפות, יש צורך
בנוזל פנימי. נוזל זה נוצר ונספג
באופן תמידי, תוך שמירת שווי

משקל בין קצב יצירתו וקצב
ניקוזו. כך נשאר לחץ מסויים

בתוך העין; בהופעח של קשיים
בניקוז, מאחר שהנוזל ממשיך

לחדור לעין, הלחץ יעלה.

מהו לחץ עייני
נורמלי?

הלחץ התוך עייני הנורמלי
(ממי הינו בממוצע 16 ממכ'

כספית). למעשה, אין גבול חד בין
לחץ נורמלי ולחץ פתולוגי, והנזק

לעין יכול להגרם במקרים
20� מסויימים בלחצים נמוכים מ
ממכי, ולעומת זה, באחרים ייתכן

ולא יהיה כל נזק בלחצים מעל
30 ממכ'. דבר זה מוסבר ע''י

נוכחות גורמים נוספים
שמשתנים בין אדם לאדם, ואלו

למעשה קובעים את רגישות
הרקמות ללחצים שונים.

לחץ חוף עיני
עובר בחורשה

ערכי הלחץ התוך עייני
עוברים כתכונה מטית. לפיכך,

לחץ תוך עייני גבוה יותר, שכיח
במשפחות של חולי גלאוקומה.

הלחץ התוך עייני משתנה
במשך שעות היום: בנורמלים עד

4-3 ממכ' ביממה. בחולי
גלאוקומה עד 10 מממ. השינויים

במשך היממה מוסברים בשינוי
הקיים באופן רגיל בקצב יצירת

הנוזל תוך עייני, הנמצא תחת
השפעת רמות הורמונליות

(סטרואידיות) בדם, הגבוהות
יותר ביום, לעומת הלילה.

הלחץ התוך עייני מושפע
מגורמים פנימיים של הגוף, כמו

(בהריון שינויים הורמונליים
ובשימוש בגלולות הלחץ יורד,

בסוכרת ובהפרעות הורמון
הגדילה, סבירות מוגברת של
גלאוקומה), שינויים במאזן
הנוזלים בגוף וכן מגורמים

חיצוניים, כמו תרופות, גורמים
(סגירת עפעפיים חזקה מכניים
מעלה הלחץ בעיניים), צווארון

הדוק מדי יכול ללחוץ על
הוורידים המנקזים הדם מהעין

והלחץ לכן יכול לעלות), ופעילות
(עליה בלחץ). גופנית

מח מרגישים
? במחלת הגלאוקומה
מחלת הגלאוקומה יכולה

להופיע בצורה סוערת, מלווה
בכאבי עיניים וכאבי ראש, עם
בחילות, הקאות וטשטוש ראיה
(התקף גלאוקומה), אך במרבית
המקרים, המחלה היא עם מהלך

איטי ושקט וללא סימנים.
המחלה מופיעה בד"כ בשתי

העיניים, לעתים בהפרשי זמנים
האם מופיעה גלאוקומה

בתינוקות!
זוהי הצורה המולדת היכולה
להופיע כבר בלידה או בחודשי

החיים הראשונים, מלווה
בסימנים אופייניים, כמו קרניות

גדולות במיוחד ורגישות יתר
לאור.

מהם הגורמים
למחלח הגלאוקומה

• גורם משפחתי - חיוכי
�10% עד 25%, שכיחות ב

בצאצאים 8% עד 10%.
* טיפול תרופתי - בעיקר

טיפול ממושך בסטרואידים
(קורטיזון), ככדורים או כטיפות

עיניים
• דלקת תוך עיינית

(קטרק) בשל מדי • ירוד
• גידול תוך עייני

• חבלה

אצל מי "תכן חשד
למחלת הגלאוקומה?

סבירות המחלה גבוהה יותר
בגיל מבוגר יותר, כשיש

גלאוקומה במשפחה, אצל חולי
סוכרת ואצל קצרי רואי. מאחר

שחמחלה יכולה להופיע
ולהתקדם באופן שקט וללא

סימנים, אצל קבוצת הסיכון יש
צורך בבדיקות תקופתיות של

הלחץ התוך עייני, קרקעיות
העיניים ושדות הראיה. אצל

�40 ומעלה, יש אוכלוסיית בני ה
צורך בבדיקות סריקה שנתיות..

כיצד מטפלים
בגלאוקומה?

מתחילים בטיפול תרופתי -
טיפות עיניים. במידה ואלו לא
מספיקות בהורדת הלחץ התוך

עייני, מוסיפים כדורים.
כשהטיפול התרופתי איננו

מספיק, פונים לטיפול בלייזר,
שמהווה תחליף לטיפול הניתוחי.

הטיפול בלייזר מבוצע באופן
אמבולטורי במרפאה, בעוד
הניתוח דורש אישפוז. ישנם

מצבים שגם הטיפול בלייזר איננו
עוזר, ואז יש הכרח בכירורגיה.
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בטיפול עקבי
וקפדני במהלת

הסוברת ניתן
למטע או לדתות
סיבוכים. בהעדר
טיפול — לא לתן
לתקן הנזקים —
אלא דק להקל

את הסבל הנגרם
לתולה. מאת ד"ר י. סיני

מומחה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת,
�אשבול, ירושלים מרפאת רמת

סוכרת היא מחלה מטבולית,
או הפרעה בכימיה של הגוף. כדי

להבין מהי סוכרת יש להבין
תחילה את העקרונות הבסיסיים

(מטבוליזם), של חילוף חומרים
באדם שאינו חולה סוכרת.

שלושת המרכיבים הבסיסיים
של המזון, הנקראים גם אבות

המזון הם: (א) פחמימות,
הכוללות סוכרים שונים, קמח

ועמילן. המזונות המכילים
פחמימות הם לחם,

�אדמה, אורז ומיני מאפה; תפוחי
(ב) חלבונים. אלה מצויים בבשר,

דגים, מוצרי חלב, ביצים
ובכמויות קטנות גם בצמחים

מסויימים. (ג) שומנים, המצויים,
לדוגמה, בחמאה ובשמנת.

עיכול המזון פירושו שהמזון
הנאכל מתפרק בקיבה ובמעיים,

כך שמשתחררים אבות המזון
הדרושים לגוף לייצור אנרגיה.
חלקיקי אבות המזון מועברים
באמצעות הדם למיליוני תאים

בגוף, הזקוקים להם לשם צמיחה,
התפתחות, התחדשות של תאים

וליצירת אנרגיה. אנרגיה ניתן
לקבל מסוכר, מחלבון ומשומן,

אבל הסוכר הוא מקור האנרגיה
החשוב והזמין ביותר בשעת

עבודה או פעילות ספורטיבית.
יתר על כן, המוח ומערכת

העצבים זקוקים בעיקר לסוכר
לפעולתם התקינה.

כאשר חילוף החומרים תקין,
רמת הסוכר בדם נשארת
בערכים נורמליים. חילוף

החומרים נעשח באמצעות חומרי
עזר שנקראים "הורמונים''

ונוצרים בתאים מיוחדים בגופנו.
חומרי הגלם להורמונים הם

בעיקר סוכר, שומנים וחלבון.
ההורמון הבעייתי אצל חולי

סוכרת הוא האינסולין, שנוצר
בתאי הלבלב. אינסולין נשלח
אל תוך הדם ופועל באמצעות

הקולטנים להכנסת הסוכר
�סוכרתי לתאים. בדמו של הלא
קיימת תמיד רמה מסויימת של

אינסולין. כאשר רמת הסוכר
בדם עולה בעקבות ארוחה, עולה
גם רמת האינסולין בהתאם, כדי

לעזור לתאים לקלוט את עודף
הסוכר. לאחר שפעל האינסולין

הוא מתפרק. כך, לשם עיכול
ארוחה דרושה אספקה של

אינסולין.

סוכרת:
בסוכרת, סוכר אינו יכול

להיקלט על ידי התאים,

וכתוצאה מכך אינו יכול להיות
מנוצל בחילוף החומרים. במקרה
כזה, הסוכר נשאר בדם, ובהעדר
טיפול אצל חולה הסוכרת, רמת

הסוכר בדם גבוחח תמיד
מהרגיל. כאשר רמת הסוכר
גבוהח מאוד, חלק מהסוכר

מופרש בשתן. סימני המחלה הס:
אכילה מדובה, שתיה מרובה

והשתנה מרובה. בחולי סוכרת
נעורים נוצר, לעתים, מצב

מטבולי חריף וחמור, שנקרא
"חמצת מטבולית", והוא עלול
להיות התופעה הראשונה של

חמחלה.
קיימות שתי צורות עיקריות

של סוכרת: סוכרת התלויה
באינסולין, או סוכרת מטיפוס 1

וסוכרת שאינה תלויה
באינסולין, או סוכרת מטיפוס 2.

שכרת התלויה
באינסולין:

בסוג זה של סוכרת נהרסו
תאי לבלב מפרישי אינסולין.

כאשר לא מופרש כלל אינסולין,
או מופרש בכמות קטנה מדי,

תאי הגוף אינם מסוגלים לקלוט
סוכר מהדם ורמת הסוכר בדם
גבוהה באופן קבוע. אז יש צורך

בהזרקת אינסולין.
סוכרת התלויה באינסולין

מתפתחת ברוב המקרים באנשים
צעירים או בילדים. לאחר

שהתפתחה סוכרת כזו, לא ניתן
להחזיר לחיים את תאי הלבלב
שחדלו לייצר אינסולין. החולה

בסוכרת כזו זקוק לדיאטה
מתאימה ולטיפול באינסולין

במשך כל חייו. אצל חולה
בסוכרת התלויה באינסולין
קיים רקע תורשתי מסוייס,

ובעזרת גורם סביבתי, כנראה
מחלה נגיפית, מופיעה דלקת

בתאי הלבלב. אחר כך מגיבה
המערכת החיסונית של הגוף

ותאי לבלב מייצרי אינסולין -
נהרסים.

שכרה שאינה תלדה
באינסולין:

סוג זה של סוכרת מופיע,
בדרך כלל, אצל מבוגרים מעל
גיל 40. 80% מהחולים בסוג זה

של סוכרת סובלים מעודף משקל.
הסיבות להופעת המחלה הן:
הפרשה לקויה של אינסולין

מתאי הלבלב ותנגודת לפעולת
האינסולין באברי המטרה, כגון

תאי שריר ושומן. הגורם
להפרשה לקויה של אינסולין
אינו ברור. לעומת זאת, עודף
משקל ידוע כגורם לתנגודת
לפעולת האינסולין, אך אינו

גורם בלבדי לסוכרת. הצירוף של

השמנת יתר וליקוי בהפרשת
האינסולין מביא להופעת
הסוכרת. בחלק מהחולים,

הסובלים מסוכרת שלא תלויה
באינסולין, דיאטה וירידה
(אם האדם שמן), במשקל

מספיקות כדי להחזיר את רמת
הסוכר בדם כמעט לתיקנה. אך

במקרים רבים דרוש טיפול נוסף
�ידי טבליות. חשוב לדעת על

שגם סוכרת מסוג "שאינה תלויה
באינסולין" דורשת תשומת לב

קפדנית, כדי למנוע סיבוכים
בשלב מאוחר יותר. המושג

"סוכרת שאינה תלויה
באינסולין" יכול להיות מטעה

בחלק מהמקרים: ישנם חולים,
בעיקר מבין הלא מאוזנים,

שבשלב יותר מאוחר של המחלה
יזדקקו לטיפול בזריקות

אינסולין.

הטיפול בסוכדח:
דיאטה נכונה, פעילות גופנית,
תרופות מסויימות ואינסולין הס

המרכיבים החשובים בטיפול
בסוכרת. רמת הסוכר בדם

צריכה להיבדק באופן קבוע, גם
כאשר ההרגשה הכללית טובה.
כל אלו ניתנים להיעשות רק על

ידי מעקב רפואי צמוד. מרכיב
הדיאטה הוא בעל חשיבות
מירבית בטיפול בשני סוגי

הסוכרת, וכל חולה סוכרת חייב
להיות באופן מבוקר בהשגחה

אצל דיאטנית ולהקפיד על
פעילות גופנית, עבודה או ספורט.

ברוב המקרים יש להוסיף
תרופות שעיקר פעולתן הוא

שיחדור אינסולין מתאי הלבלב.
בחלק מהחולים, בעיקר הלא
מאוזנים, כאשר רמות הסוכר

בדם עולות מאוד לאורך תקופה
ממושכת, דרוש איזון קפדני

�ידי זריקות אינסולין לפרק על
זמן מסויים, כדי לשפר את

תיפקוד תאי הלבלב מייצרי
האינסולין. אחר כך ניתן

להפסיק את האינסולין ולחזור
לטיפול בכדורים.

בסוכרת התלויה באינסולין,
תאי לבלב מייצרי אינסולין

נהרסים ולא מפרישים אינסולין
כלל, או מפרישים בכמות קטנה

�ידי מדי, ולכן יש צורך בטיפול על
זריקות אינסולין.

בשנים האחרונות, הודות
למכשירים חדשים, קל יותר לאזן

את חולי הסוכרת. החולח יכול
לבדוק בעצמו את רמת הסוכר
בדמו בעזרת מכשיר נייד וקל

לנשיאה, ובעזרת משאבת
אינסולין, או עט המכיל

אינסולין, הוא יכול להזריק את
הכמות הנדרשת ולהגיע לאיזון
הדרוש. חידושים אלו חוסכים

לחולים ביקורים רבים במרפאות
ובמעבדות. חולה סוכרת שאינו

מקפיד על רמת הסופר בדמו,
עלול לעתים קרובות למצוא

עצמו באיזון גרוע, מבלי שיהיה
מודע לכך. עם זאת, חולי סוכרת

רבים מרגישים טוב יותר עם
השיפור באיזון רמת הסוכר
בדמם. רמות הסוכר שכדאי

לשאוף אליהן, בעיקר בשנים
הראשונות של המחלה ולפני

הופעת הסיבוכים הן: בצום 120
מיליגרם אחוז, ושעתיים אחרי
ארוחה - 150 מיליגרם אחוז.

חולה סוכרת מאוזן יכול לנהל
אורח חיים תקין, עם מעט מאוד

מגבלות תעסוקתיות.
(רמת סוכר היפוגליקמיה

נמוכה בדם):
אחד מסיבוכי הטיפול
בסוכרת, בייחוד בחולים

המאוזנים באופן קפדני, הוא
ירידה ברמת הסוכר בדם
כתוצאה מיתר טיפול, או

�שמירה על דיאטה. הסימנים אי
הראשונים של ירידה ברמת

הסוכר הם: הזעה, רעד, חולשה,
קור, עצבנות, רעב ועייפות. אם
חולה במצב זה אינו אוכל מיד,

<'?! המשך בעמוד הבא

0וכי*
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*י** י • בחירתם של הרופאים והאגודות לסוכרת בכל העולם.
̂) • ממשיש את המסורת עזל טו^/ בארץ(יותר נד20 שנהן ובשלט ג�א 01 שקניית שרות מעולה, הדרש וגיםי מלא למכשיר החדש.̂•

• מחיו ללא תחרות - אחריות לשנתיים.
• משך הבדיקה 50 שניות.

�26 תוצאות + חישוב ממוצע. • מנגנון ?•כיון ל
• מקלוני בדיקה •יבשים' ללא צורך בשטיפה.

• ערש מושלמת הנתונה בתיק מהודר.
• דוקרן חדיש המבסיח תימת דם ללא כאב.

• הוראות שימוש נשלש שפות.
(מכשיר/מקלונים) מוכחז ומאושרת עיי קופות החולים. • המערש
* לחברים באגודה ישראלית לסוכרת או באגודה למען חןלי סוכרת
נשו ים בישראל 5% הנחה נןספת. מבצע ההנחה מתקיים במשרדי

�גן ובסניף חברת אגיס שברחוב יפו 121 חיפה בלבד. טאיקו ברמת
אמ יש למישהו הזמת לדבר על מזיון, שרות, ותק, יציבות ואיכות הרי זה

לשילוב £5^+סאיקו העומדים לרשותכמ ושרותכמ תמיד.
בדבר פרטים נא למות: סאיקו דיאגמםסיקה בעימ רח' ביאליק 37ו,

.03� �גן, מלפון: 47ו7ו75 רמת

61י המשך מהעמוד הקודם.

הוא עלול להגיע להפרעות
בראיה ואף לאיבוד הכרה.

רצוי לספר לקרובים, ידידים
וחברים בעבודח על נוכחות

המחלה, כדי שיידעו ויוכלו להגיש
עזרה בשעת הצורך. אם ברשות

החולה ישנו מכשיר לבדיקת
סוכר, רצוי לבדוק את רמת

הסוכר, כדי לוודא שמדובר, אכן,
בהיפוגליקמיה; יתכן מצב של

עצבנות יתר, או לחץ, ללא
היפוגליקמיה. אם לא ניתן

לבדוק מיד את רמת הסוכר, יש
להשקות את החולה במשקה

מתוק, או להאכילו מיד בממתק.

סוכרת והריון:
אצל האשה הלא סוכרתית,
בשלושת החודשים הראשונים
של ההריון רמת הסוכר יורדת

באופן יחסי. אחר כך עולה רמת
הסוכר בדם, אך עדיין נשארת

בתחום התקין. בתקופת ההריון
חלים בגוף האשה שינויים

הורמונליים הקשורים בהריון.
אם בנוסף לשינויים אלה קיימים
גם שינויים בחילוף החומרים עם

ליקוי בהפרשת אינסולין -
מופיעה סוכרת בהריון. היום

מקובל לבצע העמסת סוכר דרך
הפה אצל כל אשה הרה בתקופה
.28� �24 לשבוע ה שבין השבוע ה
אם העמסת הסוכר אינה תקינה
- מתייחס לכך הרופא בהתאם.

הריון אצל נשים הידועות
כחולות סוכרת חייב להתבצע

בתכנון ופיקוח חמורים, כדי
להבטיח בריאות תקינה של האם
והעובר. מומלץ לכן איזון קפדני

לפני הריון, כדי לתת תנאים
אופטימליים לאם ולעובר. איזון
גרוע של הסוכר בתקופת ההריון

עשוי לגרום לסיבוכים בזמן
הלידה. תופעה שכיחה באם

שהסוכרת שלה אינה מאוזנת
היא לידת תינוק גדול. סיבוכים

אחרים אצל התינוק בזמן הלידה
הם: ירידה ברמות סוכר וסידן,

ולכן הופעת התכווצויות, איחור
בהתפתחות הריאות והפרעות

נשימתיות שעלולות לסכן את חיי
התינוק. כמו כן יש גם שכיחות

גבוהה של מומי לידה באיברים
שונים, ובעיקר מערכת העצבים,

כלי הדם והלב.
בתקופת ההריון, האשה

הסובלת מסוכרת חייבת להיות

במעקב מתמיד של מומחה
לסוכרת ורופא נשים, כדי לשמור

על איזון הסוכר בדמה ולמנוע
את הסיבוכים המיידיים שלאחר
הלידה. 8-7 השבועות הראשונים
להריון חשובים במיוחד כיוון שזו
התקופה בה מתפתחים איברים
שונים בגוף העובר. אשה החולה

בסוכרת שאינה תלויה
באינסולין ולוקחת בדרך כלל

כדורים, תהיה חייבת לעבור
לאינסולין עד לאחר הלידה, כדי
להגיע לאיזון מדוייק. האינסולין

�ידי �ידי משאבה או על ניתן על
4-3 זריקות ביום.

סיבוכי סוכרת:
1. אחד הסיבוכים הנפוצים

של מחלת הסוכרת הוא טרשת
העורקים. הסיכון לסיבוך זה

גבוה, בייחוד בחולי סוכרת לא
מאוזנים. אצל חולים אלה עולה
רמת השומנים בדם, דבר העשוי

לגרום לפגיעה בכלי דם היקפיים
ובעורקים המספקים דם לשריר

הלב, ואף להביא להתקף לב,
לשיתוק עקב פגיעה במוח ולנמק

בגפיים.
2. אחד הסימנים הראשונים

לסוכרת עלול להיות זיהום
במערכת השתן, המתבטא

בתכיפות ודחיפות במתן שתן.
�40% מחולי סוכרת סובלים כ
מסיבוכים כלייתיים, שבשלב

יותר מתקדם עלולים לגרום לאי
ספיקה כלייתית. אם קיים אצל

החולה יתר לחץ דם, צפויה
הידרדרות מהירה יותר

בתיפקודי כליות. יש לציין
שלעתים חולים הסובלים מאי
�כליות בשלב מתקדם ספיקת

נזקקים לטיפול בדיאליזה ואף
להשתלת כליה.

3. סימנים נוספים למחלה
עלולים להתבטא בהרגשת

דקירות ונימול בגפיים, ואחר כך
אובדן תחושת כאב וירידה בכוח

גס, כתוצאה מפגיעה במערכת
העצבים ההיקפית. כתוצאה
מפגיעת המחלה בכלי הדם

ובמערכת העצבים ההיקפית,
מופיעים כיבים בגפיים ובשלב

מאוחר יותר מופיע אף נמק
באצבעות.

4. הפגיעה במערכת העצבים
המרכזית עשויה לגרום לפגיעה

(אימפוטנציה). בכוח גברא
במערכת העיכול עלולות להופיע

צרבת, עצירות ושילשולים,
בעיקר ליליים.

5. בשנה הראשונה למחלה
עלולים להופיע שינויים בעוד,

אולי משניים לפגיעה בכלי הדם.
6. אצל חולי סוכרת לא

מאוזנים מופיעים אחרי 30-20
שנות מחלה דימומים קטנים

בקרקעית העין, ובשלב מאוחר
יותר פגיעה בעיניים עלולה
להסתיים בעיוורון מוחלט.

איך ניתן לדחות או למנוע
סיבוכים ממחלת הסוכרת!

הקפדה והתמדה בדיאטה,
פעילות גופנית, טיפול בכדורים
או באינסולין ומעקב צמוד אחר

רמות הסוכר בדם, מסייעים
לחולי סוכרת לדחות או למנוע
את סיבוכי המחלה. מחקרים

רפואיים מצביעים על כך,
�ידי איבחון ואיזון שעל

מוקדמים של המחלה ניתן
למנוע או לדחות את ההפרעות

במחזור הדם ובמערכת העצבים,
הפוגעות בסופו של דבר

בעיניים, כליות ובעצבים שונים.
עד היום אין הוכחה מדעית לכך

שניתן לבטל ולתקן ליקויים
קיימים במערכות אלו בשלב

מאוחר יותר.
היום ניתן לטפל בסיבוכי
�ידי קרני סוכרת בעיניים על

לייזר ולמנוע הידרדרות המצב.
חשוב לעקוב אחר מצב הרגליים

�יום. יש לנעול ולטפל בהן יום
נעליים מעור, בגודל ובצורה

מתאימים, לרחוץ רגליים
כל יום ולייבש אותן באופן

קפדני.
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אור חדש על חידושים בעור

מאת ד"ר דג ססמפלד,
מומחה למחלות עוד ומין,
רופא בכיר במרכז הרפואי

"אסף הרופא"

�לחות - לאחרונה קרם
�לחות של הוכנסו לשוק קרמי

חברות שונות, המכילים
לפוזומים.

הלפוזומים הינם עיגולים
זעירים, אשר הדופן שלהם דומה
במיבנה שלה לדופן התא. הטענה

היא שעיגולים זעירים אלו
חודרים את מחסום שיכבת הקרן

של האפידרמיס. באמצעות
�הלחות לתוך החדרת קרם

הלפוזומים מקווים להחדירו
לתוך שכבות האפידרמיס, שם

הלפוזום מתמוסס ומשחרר את
�הלחות שבתוכו. מרכיבי קרם
התיאוריה הינה יפה, אך האם

קרמי�לחות יקרים אלה עדיפים
�הלחות הפשוטים? אין על קרמי

לכך תשובה ברורה. הנושא עדיין
חדש ומצריך ביצוע

�מחקר השוואתיות עבודות
מבוקרות. רצוי רק לזכור בנושא

זה, שעיקר תפקידו של
�הלחות אינו בתוספת קרם

הלחות שהינו מעניק לעור, אלא
בהיותו מחסום המונע איבוד
נוזלים של העור לסביבה ע"י

התאיידות.

איבוד קבוע
חלומה של כל אשה הוא לקום

בבוקר מאופרת. בכנס הוצגו
שיטות ומיכשור לאיפור קבוע
והדגשת גבות, קו הריסים וקו

השפתיים. הפעולה דומה
�קעקע. במהותה ליצירת כתובת
מחדירים ע"י מחטים ומיכשור

(בגוונים מיוחד גרגירי צבע
שונים) לתוך העור למקום הרצוי,

�ידי כך משיגים אפקט של ועל
איפור קבוע.

כאשר מבצעים פעולה זו, יש
לזכור מספר נקודות: הפעולה

(כשמה כן �רברסיבילית הינה אי
היא - קבועה). לא ניתן לשנות

את קו האיפור או את הגוון.
נשים צריכות לזכור שצביעת

גבות, לדוגמה, בגוון שחור
מתאימה לגיל 40, אך עשויה

שלא להתאים לגיל 60, כאשר
שערן יאפיר וצביעת הגבות בגוון

זה תכריח אותן, בעתיד, לצבוע
את השיער.

נשירת שיער - התכשיר הטוב
ביותר בתחום זה נשאר

(ת*83ש8). החידוש המינוקסידיל
הינו שלאחרונה משתמשים

בתכשיר זה גם לנשים, בעוד
שבעבר הותר לגברים בלבד.

נשים המשתמשות בתכשיר, רצוי

שתקפדנה על הדברים הבאים:
א. לא למרוח את התכשיר

�השעה שלפני לכתן לישון בחצי
�מנת שהתכשיר לא יגיע (על

מהראש לכרית, וממנה לפנים). ב.
לא למרוח את התכשיר על שיער
�מנת שלא ייזל מהשיער רטוב, על
לפנים. ג. נשים בעלות שיער ארוך

רצוי שתאסופנה את השיער,
�מנת שלא יבוא במגע עם עור על
הפנים. ד. התכשיר חייב במירשם
רופא. אין להעביר את התכשיר

מאשה אחת לחברתה. רופא
חייב לבדוק את סוג נשירת

השיער ולאשר התאמת התכשיר
לטיפול.

יישור קמטים
דטין \ - הוצגו מספר עבודות

התומכות במחקרים דומים
שהוצגו בעבר, המאשרות את

יעילותו של התכשיר כנגד
קמטים. הוצגו השוואות של

ריכוזים שונים של התכשיר, הן
מבחינת התוצאות הרצויות -

היעלמות הקמטים - והן
�הלוואי של גירוי מבחינת תופעות

ואודם. המסקנה היא: שימוש
�פי מירשם רופא עור בתכשיר על

�פי בריכוז המתאים ועל
הוראותיו הינו יעיל וכמעט חסר

�לוואי. אין אחיזה תופעות
לטענות שהושמעו שהתכשיר

מסרטן, כביכול.
לדעת פרופ' ג'ון וורהיז

(המוביל בעולם בתחום מבוסטון
זה) ניתן להשתמש בתכשיר

במריחה מקומית גם בזמן הריון.
אם כי אני נזהר יותר וממליץ
לנשים שבשיפולי להפסיק את
הטיפול בתכשיר למשך חודשי

ההריון.
זריקות קולגן - השימוש

בזריקות קולגן היה, עד כה,
בעיקר לקמטים בזווית הפה,

בשפה העליונה ובמרכז המצח.
לאחרונה הוכנס לשימוש חומר
(וש-ונ1;ק), המוזרק הנקרא פיברל

עמוק יותר לתוך העור. חומר זה
מתאים, בעיקר, לתיקון צלקות

שקועות, הנגרמות בעקבות פצעי
בגרות - שח^/ וצלקות של

�רוח - 3113"3ע. לטענת אבעבועות
50%� החברה המייצרת, למעלה מ

מהתיקיון שהושג נשמרים גם
�מנת שנתיים לאחר ההזרקה. על
להשיג תיקון אופטימלי יש צורך,
בחלק מהמקרים, לבצע שבועיים

לאחר ההזרקה הראשונית
הזרקה נוספת.

קילוף כימי - 8ח1וששק - פעולה
זו הינה פעולה רפואית, החייבת

להתבצע ע"י רופא בלבד. ניתן
כיום, ע''י ריכוזים שונים של

החומר, לבצע קילוף
�עומק שונות לקמטים, בדרגות

�עור שטחיים. לכתמים ולגידולי
לאחרונה - רופאים רבים
בארה"ב מבצעים קילוף כימי

שטחי כחלק מהטיפול
בפצעי�בגרות - 0ח0\/, כאשר הם

חוזרים על הפעולה מדי מספר
שבועות, תוך כדי השלב הפעיל

של המחלה.

ב�10,000 רופא?
עוד מכל העולם
התכנסו בתהילת
ההודש בארה"ב,

ודנו בכל תתומ•
רפואת העור.

להלן לקט קצר
מהנושאים שנדונו

בתהום
הדרמטולוגיה

הקוסמטית



הטיפול בכוויה
מתמקד בהקטנת

הנזק הראשוני,
בשיפור מהירות

ההתלמה ובתזרה
לתיפקוד תקין. אם
מקררים את איזור

הבוויה בהקדם,
ניתן למנוע הלק

גדול מהבאב
בעתיד.

מאת ד"ד מ. וססרייד
מנהל המחלקה

לכירורגיה פלסטית
ביה"ח אסף הרופא, צריפין

כל מי שחווה כוויית חום קלה,
יודע עד כמה כואב ומגביל זה

יכול להיות. חשיפת העור
לאנרגיה קרינתית, או למקור

חום, עלולה לפגוע בעור ובעצבים
שמתחתיו.

רוב הכוויות הקלות קורות
בגלל חשיפה לשמש. כוויות

קרינתיות נוספות עלולות לקרות
מקרני לייזר, קרני רנטגן

ואנרגיה גרעינית.
הן בכוויה קרינתית והן

בכוויית חום, מידת הפגיעה
תלויה בחוזק הקרינה או החום

ובזמן החשיפה אליהם.
זה מסביר איך קוסמים

פרימיטיביים, מצליחים ללכת
יחפים על גחלים לוהטות ואיך

אנחנו מצליחים לכבות נר בעזרת
האצבעות. למרות שמידת החום

מספיקה ליצור כוויה, זמן
החשיפה כה-קצר, שלא נוצרת

כוויה.
לעומת זה, מקור חום ברמת
חום נמוכה, יכול ליצור כוויה,

אם זמן החשיפה ארוך דיו
(בקבוק חם וכדומה).

כוויות מדורגות בדרכים
ספורות:

הדירוג הראשון מבוסס על
עומק הפגיעה בעור.

מובן, שהפגיעה המירבית היא
בחלק החיצוני של העור, מכיוון

שחוא קרוב יותר למקור
האנרגיה.

הפגיעה יכולה להיות רק
בשכבות עליונות של העור, או
בכל עובי העור. הגדרות אלה

חשובות כדי לקבוע תכנית טיפול
ופרוגנוזה.

בכוויות של חלק מעובי העור,
שכבות העור העליונות צומחות
מחדש מעטיפת העור העוטפת

את שורשי השיער, ובלוטות
השיער השוררת בעומק העור.

אם ניזוק כל עובי העור, כולל
שורשי השיער ובלוטות הזיעה,

אין כל מקור עור ממנו יוכל העור
לצמוח באופן עצמוני, ויהיה צורך

בדרך כלל בהשתלת עור.
ההגדרה של עומק הכוויה,

היא כוויה של עובי עור חלקי או
כל עובי העור, אך השיטה הישנה

של דירוג הכוויות לפי דרגה
ראשונה, שניה ושלישית, מאוד

נפוצה. בדרגה הראשונה מדובר
באודם וכאב באיזור הכוויה,

כמו שיש בכוויות שמש. בדרגה
שניה מדובר בכוויה עמוקה יותר,
המלווח באודם, כאב ושלפוחיות
באיזור הכוויה. בדרגה שלישית

מדובר בכוויות בכל עומק העור,
כשאיזור הכוויה בדרך כלל חיוור

ונטול תחושה, אך ישנם כאבים
מהאיזור בו יש כוויה מדרגה

יותר נמוכה. לחולה יכולות
להיות כל שלוש דרגות הכוויה.
הדירוג השני מתייחס לאחוז

הכוויה בגוף, לפי שטח הגוף.
למטפלים בכוויות יש נוסחאות
ולוחות כדי להעריך את אחוז

הכוויה:
דו"ח אופייני יקבע: ''כוויה של

25%, דרגה שניה ושלישית, ביד,
פנים וחזה".

כוויות מעל 20% מדרגה שניה
או שלישית, מוגדרות בכוויות

רציניות ודורשות אישפוז וטיפול
בעירוי נוזלים.

,10%� כוויות של פחות מ
בהרבח מקרים, לא יצריכו

אישפוז.
אזורי גוף מסויימים מועדים

לסיבוכים ודורשים אישפוז,
אפילו כשאיזור קטן נפגע.

אזורים אלה הם: הפנים,
האוזניים, העיניים, הצוואר,

אברי המין והידיים. תינוקות
וזקנים סובלים יותר מכוויות

ודורשים אישפוז גם בכוויות על
שטח קטן.

הטיפול בכוויות השתנה
בצורה משמעותית בחמישים
היום הוא השנה האחרונות, ו

שילוב של עבודת צוות, המורכב

מרופאים, אחיות ואנשי מקצוע
אחרים. לפני חמישים שנה,

כשהשימוש בעירוי נוזלים לא
היה מקובל, אנשים שסבלו

מכוויות של 40% ויותר, לא שרדו
ומתו מאיבוד נוזלים. היום ניתן

להציל בדרך כלל כוויות של 70%
עד 80%, ולפעמים אפילו עד 95%.

איוון נוולים ומניעת זיהום
הטיפול המיידי בכוויה

רצינית, דורש אישפוז ביחידת
כוויות. החזר כמויות גדולות של
נוזלים באמצעות עירוי, מדידה

מדוייקת של הפרשת נוזלים
מהגוף, במיוחד שתן. המטופל
נמצא במעקב צמוד, שמטרתו

למנוע סיבוכים, כגון: הלם,
בחילות, הקאות, דימום ובעיות

נשימה.
במחלקת הכוויות רוחצים את
איזור הכוויה וחובשים במשחות
או תמיסות אנטיביוטיות. לאחר

תקופת ההחייאה מהכוויה -
28-24 שעות מזמן הכוויה -

שמים דגש על נקיון הפצע
מרקמות מתות, תוך אפשרות של

החלמה עצמונית לאזורים
המסוגלים לכך, הכנת האזורים

שלא יחלימו עצמונית - להשתלת
עור. העקרון החשוב ביותר, הוא
מניעת זיהום באזורים החשופים

מעור טבעי. זיהומים מסוג זה,
יכולים להעמיק את הכוויה

באופן משני.
הרבה משחות נמצאות

בשימוש - נתון לשיקול הרופא
המטפל.

(הנלקח עור, מבנק עור
מאנשים שנפטרו), משמש

בחבישה ביולוגית זמנית, כהכנה
עד להשתלת עור מהמטופל עצמו.

הדבח קלודיוח והרבה
סבלנוח עד להחלמה

במקרים מסויימים, המטופל
נלקח לחדר ניתוח מוקדם לניקוי

הפצע ולהשתלה. ובמקרים

אחרים, ההשתלה מתבצעת
כאשר האיזור מספיק נקי,

כשבועיים עד ארבעה שבועות
אחרי הכוויה.

החלפת תחבושות יכולה
להיות יומיומית או כל כמה ימים
- נתונה לשיקול הרופא המטפל.

כל החלפת תחבושת גורמת
כאב ומצריכה מתן משככי כאב.

יש לעודד את המטופל להגביר
את כמות הקלוריות שהוא צורך
במשך זמן ריפוי הכוויה. בהרבה

מקרים, לאחר ריפוי הפצע או
השתל, עבר איזור הכוויה תהליך

הצטלקות. אפשר לשפר את
מראה הצלקות ע"י בגדי לחץ

שהחולה לובש לתקופה של שנה
אחרי הכוויה. כמעט בכל

הכוויות הקשות, יש צורך בטיפול
פיזיוטרפי ממושך.

ניתוחים פלסטיים
ניתוחים פלסטיים לשיפור

המראה או התיפקוד, מתבצעים
רק לאחר הבשלת הצלקות -

כשנה לאחר הכוויה.
אחד מהשטחים החדשים

הנראים מבטיחים, הוא שימוש
בתרביות מרקמת העור של

החולה עצמו. הכוונה ללקיחת
חתיכה קטנה מהעור הבריא של

המטופל וגידולה במעבדה,
במטרה לכסות שטח גדול של

איזור חשוף לאחר ארבעה
שבועות. טכניקה זו מתאימה

במיוחד למקרים בהם לא שרד
הרבה עור.

בטיפול הראשוני בכוויות,
אסור לשים על הכוויה חומרים
שיפריעו לטיפול בכוויה - כלבן,
מרגרינה, משחת שיניים וכדומה,

שאמנם מקררים את איזור
הכוויה, אך הסרתם תגרום כאב

רב, עם בוא המטופל
�החולים. עדיף להשתמש לבית
במי קרח ובמגבות קרות. אם

אפשרי, עדיף לטבול את האיזור
שנפגע במים עם קרח,ולא לשים

אותו תחת זרם מים, על מנת
שלא לגרום כאב.

אם מקררים את איזור הכוויה
בהקדם, ניתן למנוע חלק גדול

מהכאב בעתיד. עדיף לכסות
כוויה בהתחלה, כי אפילו משב
הרוח על הכוויה מכאיב ביותר.

כוויות חשמליות דורשות
בדיקה, אפילו אם הכוויה קטנה,

כי במקרים רבים יש כוויה
רצינית ברקמות הפנימיות, בלי

סימן חיצוני.

^%7

קופת חןלים מאוחדת
מציגה:

"מאוחדת עדיף"
התכנית המושלמת לביטוח רפואי משלים



הקשר בין
פסוריאזיס

לדלקת מיפרקים
איננו ידוע וגם גורם
המתלה אינו מוכר.

רק 5 עד 10
אתוזים מהחולים

בפסוריאזיס 'פתתו
�מיפרקים דלקת

פסוריאטית.

מאת: ד"ד מיפאל אהרנפלד
מנהל היחידה הרימטולוגית,
מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא,

�השומד תל

פסוריאזיס היא מחלת עור
שכיחה למדי, המאופיינת באזורי

�אדומים, עם עור מעובים
קשקשת לבנה מעליהם. הגורם

למחלה אינו מוכר, אם כי לגורם
התורשתי נודעה חשיבות יחד עם

גורמים נוספים, המסייעים
להופעת המחלה.

הקשר בין פסוריאזיס לדלקת
מיפרקים כבר הוזכר לפני יותר

�150 שנה, אולם רק בשנות מ
�50 של מאה זו התבססה ה
ההכרה בדלקת מיפרקים

פסוריאטית כמחלה בפני עצמה,
והשם שנקבע לה הוא 0ו31ח50?

.̂ 115רוו11ז
שכיחות השינויים במיפרקים
אצל חולי פסוריאזיס נעה סביב

7% עד 10%, וטיב הקשר בין
פסוריאזיס לדלקת המיפרקים

אינו ידוע, כפי שגורם מחלת
הפסוריאזיס אינו מוכר.

אין להניח, כי הפסוריאזיס
היא סיבוך של דלקת המיפרקים,

באשר התופעות בעור עשויות
להקדים את דלקת המיפרקים
במספר שנים. מאידך, גם לא

סביר, שדלקת המיפרקים היא
סיבוך של הפסוריאזיס, שכן גם
היא עשויה להקדים את מחלת

העור במספר שנים.
יתרה מזו, אין להניח, שיש

גורם אחד משותף למחלת העור
והמיפרקים, מכיוון שרוב חולי

הפסוריאזיס אינם מפתחים
דלקת מיפרקים ורק למעטים

מחולי דלקת המיפרקים יש
פסוריאזיס. מקרי פסוריאזיס

משפחתיים נמצאו אצל 53%
מחולי דלקת מיפרקים

פסוריאטית.

חמש דרגות
חומרה

דלקת המיפרקים
הפסוריאטית מצטיינת במספר

�קבוצות קליניות: תת
א. דלקת של מיפרק אחד, או

של מיפרקים מעטים בצורה
בלתי סימטרית, הבאה לידי
ביטוי בדרך כלל באצבעות

הידיים והרגליים. לעתים
קרובות קיימת פגיעה במיפרק

הבין�גלילי באצבעות הידיים או
הרגליים, המובילה לאצבעות

דמויות נקניק. צורה זו של דלקת
במיפרקים מעטים היא חשכיחה

70%� ביותר ומופיעה אצל כ
מהחולים. לחולים בקבוצה זו

אופייניים שינויים בציפורניים,

כולל הופעות שקערוריות זעירות
בהן.

ב. הפגיעה הקלאסית בדלקת
מיפרקים פסוריאטית היא זו,

שבה נפגעים המיפרקים
הבין�גליליים, חמרוחקים

באצבעות הידיים והרגליים.
ג. קבוצה נוספת, המציגה את
התמונה הקלינית הקשה ביותר,

הקרויה דלקת מיפרקים
פסוריאטית הרסנית, מצטיינת

בשינויים קשים באצבעות
ובהרס חלקי עצם הקרובים

למיפרק. צורה זו מלווה עפ"י רוב
(ראה בפגיעה בעמוד השידרה

להלן, תת קבוצה ד).
�5% מן החולים סובלים ד. כ

מפגיעה בעמוד השידרה עם
תמונה הדומה למחלת בכטרב
(115ו1'<1)ת0נז5 §ת!105י<>1ת*). חולים
אלה עלולים לסבול מפגיעה

במיפרקים היקפיים, נוסף על
הפגיעה בעמוד השידרה, או

שחמחלה מוגבלת לעמוד
(ולעור, כמובן). לחולים, השידרח

הסובלים מדלקת מיפרקים
פסוריאטית עם פגיעה שידרתית,

יש תמונה רנטגנית אופיינית,
המקילה על האבחנה.

ה. צורה נוספת, המופיעה אצל
15% ממקרי דלקת מיפרקים

פסוריאטית, היא צורה הדומה
בכל לדלקת מיפרקים

רימטואידית - למעט העדר
נוכחות הפקטור הרימטואידי

(תבחין לאטקס שלילי) בנסיוב.
כאמור, הקשר בין הופעת

דלקת מיפרקים לתופעות
חעוריות בחולי פסוריאזיס אינו

קבוע; ואף ייתכן, שהפגיעה
במיפרקים מקדימה את

התפתחות התופעות בעור. לעומת
זאת, בדרך כלל, יש קשר בין

הפגיעה בציפורניים, המופיעה
אצל 80% מחולי פסוריאזיס, עם

30%� דלקת מיפרקים, בניגוד ל
אצל חולי פסוריאזיס עם תופעות

עוריות בלבד. הציפורן הנפגעת
�רוב למפרק הנגוע. �פי סמוכה על
ידוע מעט על דלקת מיפרקים

פסוריאטית אצל ילדים.

מיעוטמקרים זה הוא מפתיע,
מפני שאצל 35% מחולי

פסוריאזיס המחלח מתחילה
בגיל הילדות או בגיל התבגרות.

המחלה נפוצה אצל נשים וגברים
כאחד.

איבחון דלקת חמיפרקים
הפסוריאטית מתבסס על

הסיפור הקליני, על אופי דלקת
(שהיא, לרוב, בלתי המיפרקים

סימטרית) ועל שינויים רנטגניים,
שהם אופייניים, במיפרקים

(כאשר הנגועים ובעמוד השידרה
יש פגיעה של עמוד השידרה).

אין תבחיני מעבדה ייחודיים
לפסוריאזיס, או לדלקת

מיפרקים פסוריאטית. רמת
חומצת השתן בנסיוב היא, בדרך

כלל, גבוהה ועלולה לחטעות
במחשבה שמדובר בשיגדון.

�רוב, �פי שקיעת הדם מוחשת על
אם כי פחות מאשר בדלקת

מיפרקים רימטואידית. תיתכן
אנמיה קלה. נוזל המיפרק הוא

דלקתי. תבחין לאטקס לנוכחות
(חמאפיין הגורם הרימטואידי
דלקת מפרקים רימטואידית)

הוא, כמובן, שלילי. מיפוי
העצמות משמש, לעתים, כשיטה

רגישה יותר מן הרנטגן, אף
באיבחון נגעים במיפרקים לפני
שחגיעו לידי ביטוי קליני. אצל

40% מן החולים, הסובלים
מפגיעה שידרתית של דלקת
מיפרקים פסוריאטית, ניתן

למצוא את הסמן הגנטי 827,
חמאפיין את חולי מחלת בכטרב

(צ1111ץ1>ח0ק5 8חו105ץ11ח\/).

יש תרומת ודרכים
להקל על נפגע• המחלה

�המיפרקים הטיפול בדלקת
הפסוריאטית מיועד להקלת
הכאב, לשמירה על תיפקוד

חמיפרק ולחחזרתו למצב תקין.
למקרים הקלים הטיפול המומלץ

הוא שימוש בתכשירים נוגדי
דלקת לא סטרואידים, כגון:

(ארטופן), נקסין, אספירין, ברופן
אינדומד, וולטרן ודומיהם.

במקרים שבהם חמחלה היא
בשלב מתקדם, הטיפול חייב
להיות מכוון לעצירת הדלקת

במיפרקים, יותר מאשר להקלת
הכאבים בלבד. בעיקרון, הטיפול

דומה לטיפול בדלקת מיפרקים
רימטואידית והשימוש נעשה

באותם תכשירים, המקובלים
לטיפול במחלה זו.

בשנים חאחרונות חצטבר
נסיון בטיפול מוצלח במחלה זו,

(כן, זהב נוזלי - הן בזהב
בזריקות או בכדורים) והן

בתכשירים מקבוצת התכשירים
מדכאי מערכת החיסון

והציטוטוקסיים. השכיח שבהם
הוא השימוש במטוטרקסט

�שבועי זעיר עד בינוני, במינון חד
שנמצא יעיל לטיפול חן בדלקת

המיפרקים והן במחלת העור,
בשלביהן המתקדמים יותר.

לאחרונה נעשו גם נסיונות
נוספים לטיפול בדלקת מיפרקים

פסוריאטית ובמחלת העור
בתכשירים נסיוניים, שיעילותם

עדיין נמצאת בשלבי בדיקה.
הפרוגנוזה של דלקת מיפרקים

פסוריאטית שונה, בהתאם
למקום המיפרקים הנגועים.

חומרת דלקת המיפרקים נוטה
לחקביל לחומרת מחלת העור.
אבל למרבית החולים בדלקת
מיפרקים המוגבלת למיפרקים
קטנים יש פרוגנוזה טובה. רק
אחוז קטן מן החולים הלוקים

במחלה זו מפתח מחלת מיפרקים
קשה, המלווה בדפורמציות

ובפגיעה בעמוד השידרה,
חמובילח את חלקם לנכות.
מרבית החולים יוכלו לנהל
�חיים רגיל ושיגרתי. אורח

��'*'""יי** *̂

5̂ ך^

אספקת תרופות
בבית המרקחת סל המאוחךת
ןבכל בת< המרקחת הפרט"ם
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מאת ד"ד יעקב דיק
יש לך ילד המתקשח

בלימודים, אינו יושב בשקט
בכיתה, מתנועע במקום כל חזמן,

מפריע לילדים בסביבה, בוכה
לעתים קרובות ללא סיבה

סבירה, עושה שיעורים מהר
ובאופן שטחי - דע לך שאתה...

בחברה טובה. מדובר בילד
חמתקשח בריכוז ושניתן לעזור

לו, אם רק תזהה בזמן את
התופעה ותגיע בהקדם לטיפול

רפואי.
הורים רבים נוטים לחשוב

שהילד הוא בעצם סתם 'ישובב",
שיש לו קוצים בישבן ו"צריך
לרסן אותו''. הם יהיו מוכנים

לנזוף ולגעור בו, להעניש אותו,
לשלוח אותו למורה פרטי או

לשיעורי העשרה ובמקרים
חמורים אף לקחת אותו

לפסיכולוג של ביה"ס או של
הקהילה. אולם מרביתם לא

יחשבו כלל שהילד זקוק, בעצם,
לטיפול רפואי.

מודעות לבעיה -
צעד לפתרונה

בסקר שנערך בארץ
�ספר יסודיים חסתבר בבתי
שכ�10% מהילדים הלומדים

בכיתות הרגילות סובלים
מליקויים בריכוז. המדובר,

בעיקר, בבנים. מתי מגלים את
הבעיה! תלוי מה מידת המודעות
לה. מורה מנוסה יכולה "לקלוט''

את הילד כבר בכיתה א'
ולהפנותו לטיפול. כך גם גננת
בגן. לעומת זאת מורה שאינה

מכירה את התופעות עלולה
לחכות עד כיתה ג' - ואז לגלות

שהילד כבר אינו מתאים לטיפול.
הילד המתקשה בריכוז מרגיש
כבר בכיתות גי-ד' נדחה מחברת

הילדים. היות ואינו מצליח
בלימודים, אינו מצליח בחיי

החברה וגם בבית מתייחסים
אליו פחות טוב מאל אחיו

ואחיותיו. מובן שאז הוא מפנים
את ההרגשה של היותו נחות,

נוטה להסתגר יותר בבית ולנתק
עצמו מהילדים חאחרים.

קשייו של הילד בולטים בעיקר
�הספר. הוא "חולם" בבית

בשיעורים או מפריע לילדים
אחרים, הוא נוטה לא להכין את

שיעורי הבית, לעתים נעלם
מהכיתה, הוא נע ונד כל הזמן

ואינו מוצא לעצמו עיסוק, שבו
ירכז את מעייניו. לפעמים ישנן
התפרצויות של כעס ובכי, גם

כשאין סיבה ברורה לכך.
התלמידים האחרים בסביבה

נוטים להתרחק מאותו ילד,
המורה כועסת ומענישה אותו

מבלי שהדבר יניב תוצאות,
וכאשר המורה מתייאשת היא

מפנה אותו ליועצת, וזו
לפסיכולוגית, והילד מוצא עצמו

מורחק מהכיתה, בלא שיקבל
עזרח ממשית.

במבחנים ומחקרים שבוצעו
הוצעו כמה הסברים לשוני

בהתנהגותם. באחדים מהילדים
נמצאה ירידה בכמות הורמון

מסויים המופרש במוח, באחרים
נמצאו סימני הרעלה של מתכות

מסויימות ובאחרים נמצא אף
חוסר ביסודות מסויימים במוח.

ישנם ילדים שעברו חבלח
בראש ופיתחו תופעות

היפראקטיביות ואחרים שלקו
בדלקת קרום חמוח, שגרמה

להתנהגות החריגה לאחר
ההחלמה.

פעם קראו לתופעה בשם יינזק
מוחי מיזערי'י, וזו היתה סטיגמה

על הילד והתפתחותו. היום נוטים
לקרוא לתופעה "ליקוי בריכוזי'

או ''ליקוי בקשב" והמעבר
למושגים אלו הוא בעל חשיבות

רבה.

�יד' טיפול על
�חהומ' צווח דב

טיפול תרופתי בטוח ומקובל
יכול לתקן את חוסר אותו

הורמון במוח ולחחזיר את יכולת
הריכוז והשקט הנפשי לאותו ילד.

אמהות שיש להן ילד
היפראקטיבי אחד יכולות לזהות

אצל תינוק, אפילו בן שנתיים,
סימנים לבעיה. ניתן לצפות

מגננות ומורות בכיתה א'
שתדענה לזהות ילד עם סימנים
חשודים ולהפנותו לרופא. מובן

שכל יועצת בביה"ס יכולה לחכיר
מקרוב את הסימנים ביתר דיוק.

הרופא מרכז את עבודת הצוות
המשולב. בצוות פסיכולוג, מרפא

בעיסוק ומורה לחינוך מיוחד,
כאשר לכולם נגיעה למצבו של

הילד. המרפא בעיסוק עובד עם
הילד על שיפור יכולתו המוטורית

בתחום של עיסוקים עדינים
וגסים, תיאום עין-יד וחתמצאות
במרחב, שיווי משקל ברכיבת על

אופניים ובהליכה על קו ישר,
גלגול הגוף על גלגל או כדור,
גזירת דוגמאות שונות, ציור,

הדבקות ואיתור צורות
גיאומטריות שונות. הפסיכולוג

עומד על הגורמים השונים להיות
הילד דחוי, חסר מוטיבציה

ונכשל בסביבת הילדים
ובסביבת המבוגרים. הוא מדריך

את הילד, ובעיקר את ההורים,
ובאמצעותם את הסביבה.

המורח לחינוך מיוחד עוסק
באיפור הישגיו של הילד בהתאם

לרמת כיתתו ודואג להישגיו
בלימודים, כדי שלא ינשור

מהכיתה. מעל כולם, מפקח
הרופא על עבודת הצוות ודואג
להתקדמות הילד, הוא מארגן

את העבודה ודואג לטיפול

תרופתי. מרבית הילדים נהנים
מטיפול תרופתי, שפועל אך ורק

על הגברת יכולת הריכוז ללא
תופעות לוואי כלשהן.

מה קורה עם הילדים הללוז -
מסתבר שמרביתם "מסתדרים''

עם הזמן. התופעות של
�יתר חולפות בגיל פעלתנות

ההתבגרות והטיפול התרופתי
מופסק.

במחקרים אחרונים שבוצעו
הסתבר, שילדים שלא הגיעו
לטיפול בזמן, מרביתם הפכו
לבעייתיים ולאלימים כלפי
עצמם וכלפי חחברה. טיפול
רפואי בזמן, הצילם לעומת

זאת, מגורל זה, ואיפשר להם
המשך השתלבות נורמלית

בחברה.
קצת רצון טוב מצד הורים

ומורים ושיתוף פעולה מצד
רופאים כלליים ורופאי ילדים
יביאו מזור למספרים הולכים

וגדלים של ילדים כאלה בגילאי
�הספר. הגן ובית

�10 אחוזים כ
מתלמיד? ישראל
סובלים מליקויים

בריכוז. טיפול
�תתומ' עשו• דב

לפתור את הבעיה.
גילוי מוקדם וטיפול

�תתומ' עשויים דב
לפתור את הבעיה
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— סימפטומים בגוף ובנפש

מאת דות אשד,
פסיכולוגית קלינית

תחושה כללית, דיפוזית, של
חרדה או מתח, ידועה לכולנו. אנו

מרגישים לא טוב ולא מסוגלים
בשלבים הראשונים להצביע על

הגורם. במקרים מסויימים
תכיפות התחושה הקשה עולה

ואי�חנוחות מתפשטת. אנו
מתחילים לחשוש שמשהו בנו

אינו בסדר ופונים לרופא •
המשפחה להתייעצות. במקרה

השכיח הרופא ירגיע אותנו
. ש"אין כלום" או זה סתם עצבים

(או נעלבים) עד ואנו נרגשים
שתופעה גופנית כלשהי, או

הרגשה כללית גרועה, מטרידות
אותנו שוב ואנו מוצאים עצמנו

מבקרים שנית אצל הרופא, וכך^
חוזר חלילה. הסימפטומים

^ 
מתעצמים ומתרבים והבהלה

^ גוברת. הולכת ומתפתחת חרדה,
שמשהו לא טוב קורה. ''אני לא
מה שהייתי פעם'', 'יפעם לא היה
דבר שעומד בפני, היום אני לא

מסוגל לעשות כלום", "מרגיש כמו
סמרטוט'', "מפחד שהולך

להשתגע". אם הרופא המשפחתי
לא מצא כל ממצא גופני ועדיין

לא היפנה לפסיכולוג, עלולה
להתחיל ריצה מרופא מומחה

אחד לשני - נוירולוג,
אנדוקרינולוג, גיניקולוג,

קרדיולוג ועוד. בשלב זה החרדה
מגיעה לדרגת שיא. הפציינט
בדרך כלל כבר צמוד לכדורי
הרגעה ומחול השדים נמשך.

בסופו של דבר עולה בדחילו
ורחימו הרעיון לפנות לפסיכולוג.

לעתים קרובות בתחושת בושה,
כאילו שמדובר בכתם נורא או

בעונש. האדם מגיע מותש וחרד,
מוכן לכל, רק ש"יצילו" אותו
מהפחד שאכן הוא משתגע,

כשבבסיס תחושה של איבוד
שליטה על עצמו ועל חייו, פחד
מהמחר ותחושת יאוש כבדה.

סבל מיותר זה נמנע חלקית
במקום שיש שיתוף פעולה פורה
בין רופא המשפחה לפסיכולוג.

אך, כידוע לנו, הצלחת שיתוף
הפעולה תלויה בהרבה

בפתיחותו וגמישותו של הפציינט
ונכונותו, או יכולתו, לחכיר

בקשר שבין הגוף לעולם הפנימי
של רגשות ומחשבות. נכונותו של
האדם להיחשף לעולמו תפנימי
ולהגיע לעימות ישיר עם האמת

הפנימית שלו, מגבירה מאוד את
הסיכוי לצאת מהמשבר.

הגוף והנפש כשלמות
יותר מתמיד קיימת היום
הסכמה בין אנשי המקצוע

העוסקים ישירות באדם כי
ההפרדה בין גוף לנפש הינה
מלאכותית ואנכרוניסטית.

האדם הוא מוצר סופי של אין
סוף גורמים, גופניים, נפשיים
וסביבתיים, הפועלים בתלות

הדדית. לאורך כל החיים
ההשפעה ההדדית מתבטאת בכל

תחום מחיינו, אישיותנו
והתנהגותנו. חשוב לזכור זאת

כשאנו באים להדגיש את
העובדה שאנו משתמשים בגוף

להביע רגשות ולא רק במלים, גם
כשאנו לא מודעים לכך. אנו
מכירים ביטויי שמחה, עצב,
מתח, חרדה בפנים ובשרירי

הגוף.
לא רק הביטויים הגופניים

הנראים לעין משתתפים, אלא כל
המערכות הפנימיות הבלתי

גלויות - כמערכת ההורמונאלית,
מערכת עצבים, מערכת העיכול,

העור ועוד ועוד.

התלונות הן שונות, וברובן
גופניות. לדוגמא: סחרחורות,

חוסר שיווי משקל, קשיי ריכוז,
כאבי ראש, דפיקות לב, דופק

מהיר, קשיי נשימה ותחושת חנק,
רעד, הזעה, זרמים חשמליים,

הפרעות בשינה, חולשה כללית.
לעתים גם ירידה בתיאבון

ובחשק המיני. הסימפטומים
מלווים בתחושות חרדה ודיכאון

ונטיה להתרחק מאנשים
ולהסתגר בבית.

כל אחד מאיחנו...
הפסיכולוג העובד עם אדם זה,

ינסה להכיר את האיזון הישן,
ללמוד מה גורם לשבירתו וכיצד

ניסה להתמודד עם המשבר,
ולמצוא עם המטופל דרכי תגובה

חדשות יעילות יותר, שיביאו
לאיזון חדש ויציב. עם כל הסיכון

שבהכללה, כוונתי לקבוצת

—

אנשים רחבה, שכל אחד מאיתנו
יכול להיות כלול בה. אנשים

שמרבית חייהם תיפקדו בצורה
יוצאת מן הכלל, בעלי רמת

פעילות והישגיות גבוהה ביותר,
? מאוד ביקורתיים כלפי עצמם

ובעלי דרישות עצמיות נוקשות
וגבוהות ביותר, חותרים לשלמות
ופדנטים, הצורך ''להיות בסדר''

בכל מצב, דומיננטים, רצים
קדימה בהרגשה שעדיין הכל לא

מספיק טוב. המצפוניות,
המוסריות וחוש הצדק גבוהים
* ביותר ועימם גם נטיה גבוהה

לרגשות אשמח ופחד להיכשל.
החרדה מתגובות אחרים גבוהה,

ולפיכך גם התלות התמידית
באישורים חיוביים מאחרים.

האדם שמראשית דרכו הציב
לעצמו קריטריונים שתמיד

הולכים וגבוהים ולכן אף פעם
אינם ניתנים להשגה, נמצא

בחרדה קיומית מתמדת. אדם
שאימץ מילדות את הדפוס של
"הילד הטוב" שעונה על ציפיות

ומעט מאוד מפנק את עצמו,
הצליח לשמור על שיווי משקל

עדין ע''י חתגמולים שקיבל
באמצעות ההצלחות וההישגים

והתגובות החיוביות מאחרים,
אך, למעשה, הלך ונשחק במשך
השנים בגלל חוסר איזון כרוני

בין נתינה לקבלה, בין וויתורים
לסיפוקים. אדם זה עלול להגיע
ברגע מסויים למשבר שבו יחוש
עצמו חסר אונים ומוצף חרדות.

הירידה בתיפקוד ותחושת
ההיחלשות תגרם להתעצמות

החרדות והחמרת המשבר, והרי
לפנינו מעגל משברי סגור.

אפשר לצאת מוה
הטיפול - הפסיכולוג ינסה
לשבור מעגל סגור זה, להפריד

בין המרכיבים ולתת לכל מרכיב
את הפרופורציה המתאימה.

המטרה תהיה ליצור איזון חדש,
יציב. הדרך תהיה לעזור לאדם
להפסיק את הריצה התמידית
קדימה, להשיג ולהוכיח עצמו

והתלות הקיצונית בתגובות
אחרים, לאפשר שינוי התפיסה

חפנימית של עצמו, כך שיוכל
ליהנות ממה שהוא ירשה לעצמו,

לנוח, להרפות, ליהנות ולקבל
מאחרים וכך, לצאת ממילכוד
חייו, שבו קיומו תמיד היה על

תנאי.
ממה שנאמר יש להסיק שגם

אנשים בריאים בבסיסם יכולים
לפתח, בתנאים מסויימים, דרגת

חרדה גבוהה, מבלי שיהיו בסכנה
של ''איבוד השפיות'' ושניתן

לעזור להם להחזיר את איזונם.

גם אנשים בריאים
עלולים לפתת -
תרדות ומתתים.

�פעולה בין שיתוף
�המשפתה רופא

והפסיכולוג
הקליני עשו•
לפתור את

הבעיה

*7"9'**"

מרפאות
שימים

משוכללות
במרכזים

הרפואיים
של מאוחדת



מומחי קופ"ח מאוחדח משיבים

אנו מביאים כאן
תשובות לשתיים

מהשאלות
השביתות שהגיעו

לשולתן המערכת.
תשובות לשאלות
ספציפיות נשלתו
ישירות לשואלים

****911(1

מת קופת חולים מאוחדת "טלפון פתוח" בשידור זה חודשים אחדים מקיי
ערוץ 7". בכירי חרופאים בישראל משיבים בכל שידור למאזינים רדיו חי ב"
א. בתמונה: ח מאוחדת בת" המתקשרים לאולפן מיוחד שמוקם במרכז קופ"

ח מנהל מחלקת כירורגיה כללית והשתלות בבי" פרופ' עמרם א<ילון,
(מימין) משיב לשאלה בנושא חשתלות כליה. משמאל: דייר ממשלתי

מנחל היחידה לגפרולוגיה במרכז הרפואי הלל יפה חילקיחו זונדר,

הכרזת עצמאוח
שאלה: אני בת 21, רווקה,
ואני רוצה לעבור לגור באופן

עצמאי, אולי עם עוד אחת
בדירה.

הבעיה שלי היא, שהורי
מתנגדים בכל תוקף. אני מרגישה
שלגור בבית ''מקטין" אותי, אני

רוצה להיות עצמאית, כדי
להתבגר יותר ולהכין את עצמי

לחיים.
אני אוהבת את הורי, הם

הורים טובים ודואגים ואני לא
רוצה לפגוע בהם או להכאיב
להם. איך אני יכולה לשכנע

אותם?
תשובה:

לדעתי, את עושה שיקול נכון
כשאת משקיעה מאמץ בשמירה

על יחסים טובים עם חורייך, תוך
כדי ביצוע תוכניותייך. בכל מה

שתעשי בחיים, יהיה לטובתך
שיהיו לך קשרי משפחה יפים

ומספקים. יחד עם זה, לתכנן את
חייך לפי הבנתך ועל אחריותך

הוא גם שיקול נכון. אז כמו
ששאלת - איך משלבים את

השניים!
בזה שאת לא נחפזת לבצע את

התכנית שלך מיד, ויהי מה, את
בוודאי מרוויחה. כך את
מאפשרת לעצמך לבדוק

אפשרויות פעולה ולהחליט
ברגיעה ובשיקול דעת, ולא

בסערה ובפיצוצים. אבל לעכב
החלטה או ביצוע למספר

חודשים כדי לעשות טוב יותר,
אינו פוגע בעצמאות.

לא סיפרת לי אודות המצב
הכלכלי של המשפחה ושל

הורייך, אם יש עוד ילדים בבית,
אם יש להורים תעסוקה מספקת,

אם יש להם קשרים חברתיים
מספקים, אם בריאותם תקינה

וכוי.
שאלי את עצמך אם יש עליהם

לחצים אחרים שמקשים על
הפרידה ממך. אם כן, חפשי איך

(לדוגמה: אפשר לעזור להם
במציאת תעסוקה הולמת),
ואיפה אפשר להרגיע את

פחדיהם, לדוגמה: להבהיר להם
שיקבלו את העזרה הדרושה להם

גם כשלא תגורי בבית. אם יש
להם חשש מעזיבה ומבדידות,

כדאי לדבר על זה גלויות ולבדוק
איתם יחד למה הם יכולים

לצפות ממך ומבנים אחרים,
אם יש.

פני להורייך בצורה גלויח,
דברי על אותן הבעיות ותנסי

להביא טיעונים מציאותיים לכך
שאמנם התבגרת.

היכולת ללמוד משגיאות העבר
היא חלק מתבגרות, והיא מחזקת
את האמון בך. אם אפשר, שתפי
את ההורים במחשבותייך שאת
מתכוונת להבטיח שלא תחזרי

על שגיאות שהיו.
יתכן שאם תחקרי את עצמך

בכנות ובקפדנות תגלי שלך עצמך
יש אי אלו ספיקות והיסוסים
לגבי היציאה מהבית. לעתים,

בלהט הוויכוח, אנו שוכחים שלנו
עצמנו יש ספיקות. אם כן, תבדקי

את האפשרויות הבאות: אולי
את מהססת בגלל חוסר בטחון
כללי וקושי ליזום או לעמוד נגד
התנגדות. או אולי את מהססת

כי את באמת לא מרגישה לגמרי
אחראית ובוגרת. בהתאם

לתשובות שתעני לעצמך תדעי
באיזה כיוון עליך להתפתח

ולחזק את עצמך.
אני שמה לב שהתשובה שלי

אלייך רצופה ב''אולי" ובהעמדת
תשובות חלופיות, שאת זו

שצריכה לבחור ביניהן.
מבלבל! מתסכל? אבל משקף

נכונה את החיים: מורכבים, רב
משמעיים, עמוסים בבחירות לא

פשוטות.
הנה, כמו שרצית, את מתחילה

להתמודד עם החיים בצורה
בוגרת ועצמאית עוד לפני שאת

יוצאת מהבית.
רחל רוקח,

פסיכולוגית קלינית

?לדה פודחח
�4 סובלת זה שאלה: בתי בת ה
כשנתיים מתפרחת בעור, המלווה

בגרד עז, בעיקר בקפלי הידיים
והרגליים. רופא הילדים אמר

שזו מחלה כרונית וקרא לה
''אסטמה של העור". האם יש

טיפול למחלה!

תשובה: לבתך, קרוב לוודאי,
מחלת עור הנקראת 5"וז3וחז00

ש!ק10\/. מחלה זו הינה בעלת רקע
�אלרגי ושייכת לקבוצת תורשתי

המחלות ה"אטופיות", כמו גם
נזלת אלרגית, אסטמה ועוד.

�50% מהילדים אצל למעלה מ
החולים במחלה זו היא תחלוף

מעצמה בתחילת ביה"ס היסודי.
אצל קבוצה נוספת חמחלה
תיעלם. בגיל ההתבגרות רק

קבוצה קטנה של החולים
הסובלים מהמחלה בילדותם

ימשיכו לסבול ממנה כמבוגרים.
:2� הטיפול במחלה מתחלק ל

א. בתקופה הפעילה של
המחלה, כאשר יש גרד עז

ותפרחת בעור, יש צורך בטיפול,
הכולל משחות שונות, תרופות

�היסטמיניות, ולעתים גם אנטי
טיפול אנטיביוטי ססטמי

(בבליעה דרך הפה).
ב. בתקופות הרגיעה של
המחלה יש להמשיך לטפל

במשחות הכוללות שימון העור
וכן באמבטיות, שמטרתן לשמן

את העור.
המחלה הינה מחזורית. ככל
שהילד מגרד יותר, כן מחמירה
התופעה העורימ וממילא הגרד

הופך עז יותר. מטרת הטיפול
היא, בראש וראשונה, לקלוע את
המעגל הזה של גרד-תפרחת-גרד

ולכן הטיפול התרופתי כנגד
הגרד צריך שיהיה ממושך
והירידה בו חייבת להיות

הדרגתית. הטיפול והמעקב
בדרמטיטיס אטופית צריך

�ידי רופא עור, שייעשה על
שיתאים את סוג הטיפול

לחומרתה של המחלה וביטוייה
הקליני בעור.

דייר דב סטמפלד,
מומחה למחלות עור

ו0קו לאב גע"מ 0ז81מ11ם5מו1 ן?
I מוכז לבדיקות בלתי-סולשניות ני71'' דמ
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שיטות איבחון 11י
חדשניות

למחלות כל• דם
באמצעות מיכשור משוכלל הפועל על בסים משולב דופלר
ואולטרא-סאונד (ץ£_וקעום|. המיכשור החדיש מאפשר לבדוק
בו זמנית: מבנה דפנות כלי הדם באיזור ההיצרות או החסימה,

וכן מהירות הזרימה של הדם בעורק או בוריד.
םוג• הבדיקות המבוצעות במכון:

.!*וחשזמ* םודםח&ס בדיקת עורק� התרדמה ? 7ם0ד5 אםוז4_וז001ו0

• נועדה לגלות ולהעריך את שיעור ההפרעה בהספקת הדם
למוח.

• נ 70%-60% מהמיקרים, אירוע מוחי נובע ממחלה בעורקי
התרדמה.

• םימנ• אזהרה לאירוע מוחי: עיוורון חולף בעין, שיתוק חולף
ביד או נרגל. הפרעות בדיבור, הפרעות זיכרון, סחרחורת.

בדיקת מערכת העורקים ב*פ"ם • ¥םם57 .1*/וה£ד0* .!*משאקומשיז
• נועדה דגלות ודהעריך הפרעות בזרימת הדם ברגליים ובידיים.

• הפרעות בזרימת הדם בכפות הידיים והרגליים על רקע רגישות
יתר לקור(תסמונת רנו).

בדיקת מערכת הורידים(השיטחית והעמוקה) - ¥םם51 003א£ד

• נועדה לגלות ולהעריך הפרעות בזרימת הדם במערכת הורידים
השיטתית או העמוקה ברגליים על רקע אי-םפיקת מםתמים

(טרומבוזים). או הפרעות תםימתיות
מתקבלות הפניות מקופות החולים: מכבי, לאומית, מאוחדת ושילוח.

אביב, מכון "וםקו - לאב" רח' אסתר המלכה 8 תל
0לי: ו 03-544048 א! 03-240823



ג.מ*ב דממרר כחם
ברמארדהשיו-ם

בישראל עומה על
המתרפא לנהוג

על�פימיל•
הצרכםת הנבונות
למ� שיחלים לאן

יפנה לקבל
ה8ד3ול ן

מאת ד"ר י. לבגה

רפואת השיניים התקדמה.
אופי מתן שירותי ריפוי השיניים

השתנה. בעבר חלא רחוק כל
בעיות השיניים לכל בני

המשפחה היו נפתרות באותה
מרפאת שיניים, אצל אותו רופא.
אפשרות היתה רק אחת - רופא

שיניים או מרפא שיניים בודד
בממלכתו עשה כל שידע, או כל

שיכול היה לעשות. הגעת לטיפול,
במרבית המקרים, ללא תיאום
מראש. כל מי שבא ברוך הבא

ועם כל הבאים והכרוכים
טופלת. האמת היא, שגם

הדרישות לא היו מוגזמות ותאמו
את היכולת והרמה המקצועית

הממוצעת.
מאז, כפי שאומרים הגששים,

כל סנדלריה הפכה לבוטיק
הנעל. מרפאת השיניים

מתוחכמת יותר, מפוארת יותר.
עבודה לפי לוח זמנים מתוכנן.

היום, אתה, כצרכן יותר מאשר
מתרפא, מפעיל חוש ביקורת

ומקפיד שלא "יעבדו" עליך.
כמעט ולא תמצא רופא בודד.

הנטיה לעבוד בצמדים, שלשות
ויותר. עדיין, מה שקרוי הרופא

הפרטי מושל ברמה. מרבית
הטיפולים מתבצעים במרפאות
פרטיות. טווח המחירים, למרות

שמשתנה ממרפאה למרפאה,
מצוי בעשירונים העליונים של

המחירונים. רופא השיניים
היוקרתי והיקרני עובד

במרפאתו הפרטית. המוניטין
הוא פונקציה של יכולת מקצועית
מוכחת, יחסי ציבור טובים ואמון

בלתי מסוייג של קבוצת
המתרפאים שלו. ההנחה הקיימת

שקבוצת רופאים זו נותנת את
הרפואה הטובה יותר, היקרה

יותר והאמינה יותר, לפחות בגלל
העובדה שיש לך כתובת אליה

תוכל לחזור אם תהיינה בעיות
עקב הטיפול. אלא מוז, וכאן אני

חוזר לנקודת חחתחלה, כיצד
ניתן לבחור את הרופא הטוב

יותר! ונוסף לכך, מי ישמש
כתובת כאשר ישנם חילוקי דעות

בין חמטפל למטופל.
פיקוח מקצועי על הרופא

הפרטי, הסיכוי שיידרש להסביר
מדוע טיפל בצורה בה טיפל ולא

בצורה אחרת, קלוש ביותר.
אמנם, משרד הבריאות

וההסתדרות לרפואת שיניים
מטפלות באי שביעות רצון, אבל

חסרה כתובת שתטפל בפניות
ותיישר הדורים, ולא רק

בתביעות.

יתכן שנקטע רצף הגיוני
בסקירה, אבל לחברות הביטוח

קשר הדוק לרופאי השיניים
הרפואיים. מרבית "קבלני

הביצועי' של חברות הביטוח
הינם רופאי השיניים הפרטיים.

ובכן, חברות הביטוח הן, למעשה,
חברות מימון. הן מממנות עבורך

טיפולי שיניים, בחלקם או
ברובם. האינטרס של חברות

הביטוח הוא עסקי לחלוטין ואין
כל קשר בינן לבין דאגה

שהמבוטח יזכה לרמה נאותה של
טיפול שיניים. מבחינתך זהו כלי

פיננסי שעוזר לך לממן טיפולי
שיניים שהם די יקרים

כשלעצמם. השילוב בין
השתתפות מעביד לבין סכומי

עתק המצטברים מתשלומי
פרמיות נמוכות, מסייע בידך.

תמורת סכומים נמוכים
המשולמים מדי חודש אתה יכול

להתמודד עם העלות הגבוהה של

טיפול השיניים. הבעיה היא שלא
כל אחד יכול להיות מבוטח, שכן

הביטוח הינו קבוצתי וקשור
בהסכם המתקבל בין חברת

הביטוח לבין מעסיק החולש על
קבוצות עובדים גדולות. אם
אתה ובני משפחתך זכאים

לביטוח שיניים, עליך לבדוק מהן
הוצאות ריפוי השיניים הצפויות

במהלך השנים הבאות. אם,
לדוגמה, אתה נדרש לשלם סכום

�50 שי'ח לחודש למשך שלוש של כ
(התניית תקופה מינימלית שנים
של חברת הביטוח), אתה משלם

סכום של 1,800 ש"ח צמוד למדד.
אם מסתבר שעלויות הטיפול

(ניתנות בהחלט הצפויות
לחיזוי) נמוכות בהרבה,

אין טעם בביטוח. אם הגעת
למסקנה שהביטוח כדאי,

הצטרף.
לאחר שהשתחררת מהנטל
הכספי אתה חוזר לנושא -

בחירת הרופא בידך.

מרפאות 0-70 עסקיות
לא רק לחברות הביטוח
אינטרסים עסקיים. בשנים

האחרונות הרבה יזמים ובעלי
ממון הגיעו למסקנה שרפואת

שתיים עשויה להיות עסק טוב.
אחת התוצאות למגמה זו

מתבטאת בתחלופה די גבוהה
של רופאים. מבחינתו של

המתרפא מתבטא הדבר שזה
שהתחיל לטפל בו לא תמיד הוא

המסיים, ואין בפני מי לשטוח
טענות.

�הולים — קופות
טיפול עם שיניים

�חולים, ככלל, אינן קופות
חייבות במתן שירותי ריפוי

שיניים לחבריהן. השירות שניתן
בכל זאת אמור להיות ממומן

מתשלומים עבור הטיפולים
הניתנים. שירות ריפוי השיניים

�החולים עובד על במסגרת קופות
עקרון של אי רווח, אולם ללא

הפסד. המגמה לתת שירות טוב
ולהתגאות בו. חבטחה זו טומנת
בחובה מאמץ לתת טיפול נאות

במינימום עלות. שילוב של
רפואת שיניים מודרנית וטובה

ברמה גבוהה כזו שרופא שיניים
פרטי מסוגל להעניק, אבל בעלות

נמוכה יותר. זה, לכל הדעות,
אטרקטיבי ושווה את בדיקתך.

במרבית המקרים הבדיקה
הראשונית ניתנת חינם, כך שיש

באפשרותך להיכנס, להתרשם,
ואולי אף לשאול את השאלות

שתוכל לשאול אם תקרא
סקירה זו.

",****"*י7

כולי אשדוד בע מ
מכון רנטגן ממוגרף ואולטרא סאונד

צילומי רנטגן ושקופים

צילומי ממוגרפיה לנשים

אולטרא סאונד כללי, נשים והריון
11.8 -

מרכז מסתרי א' - אשדוד
08-535521 טלפונים: 08-535532,

ת.ד. 6437, אשדוד
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