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 אפור בצבע בתנור
סטנ בחבילה נמכר
מכי החבילה דרטית.

 237 כ״א יחידות 12 לה
 ברגים עם אורך ס״מ

מיו זויתנימאלה ואומים.
 אפשר גדלים. בשלשה צרים
 החל דבר כל כמעט לבנות

של במבנים וכלה מאצטבאות
 שרטוטים ללא מסופאסלוט, מים

לפי ניתנים אלה מבנים והכנות.
 החומר, השמוש. לאחר בקלות רוק

 מבנים 1001 לבניית נשאר סופאסלוט,
אתנו. תתקשר שתבנה לפני אחרים.
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)9 ספנזרד וחנזשן
 על מתיישב כל אשר והמסמכים הסעיפים

 נמצא עליהם, לחתום חייב לאומית אדמה
 כסעיף המוגדר ברבים, בלתי-ידוע סעיף גם

 מאשר ״הנני קובע: זה סעיף .11 מספר
 סוג מאיזה שכירות זכויות כל לי אין כי

והמקר המיבנים ויתר הדירה לגבי שהוא
 יש וכי מהסוכנות, מקבל הנני אשר קעין

 ואני בהם• להשתמש בלבד רשיון רק לי
 על־ידי שאדיש עת בכל לפנותם מתחייב

 הרכוש כל את לסוכנות ולהחזיר הסוכנות
שקיבלתיו.׳׳ כפי במצב
 שאינו צ׳פאני, ברוך גם חתם זה סעיף על
וכתיב. קרוא יודע

 מצ׳פאני דרש זה, בסעיף נתלה עזריאלי
 סירבו האחים המושב. את לעזוב אחיו ושני
 לתביעה הפכה עזריאלי־צ׳פאני ומלחמת לזוז,

האחים. נגד היהודית הסוכנות של משפטית
 אל פנו האיכרים רימה״. חסקיד״

 לויצ־ אשי של ממשרדו בן־מנשה, עורן־הדין
 הופיעו כאשר עליהם. שיגן ביקשי קי,

צ׳רנו- מקס השלום שופט לפני הצדדים

שעים - פ
ד ו1ב א ש ב א

 נעצר פשוט, תל־אביב חרט כהן, יהודה
 לבדיקה תנועה שוטר על־ידי שבועיים לפני

 ואז שלו. האופנוע רשיון של שיגרתית
 הרכב, רשיון של תוקפו פג כי הסתבר

 כך כדי תוך דו״ח. רושם החל והשוטר
 מתוצרת הינו המנוע כי השוטר הבחין
 בדיקד, האופנוע. מסגרת של זו מאשר שונה

 את השוטר בלב העלתה יותר יסודית
 המש• לאופנוע שייכת המסגרת כי החשד
 כן לפני חודשים שלושה שנגנב סרתי,

בתל־אביב. המשטרה של החניה ממגרש
 ושם המחוז למטה נלקחו ואופנועו כהן
 המש! האופנוע. את קנה ממי החרט גילה
 הלאה: אותה הוביל וזה למוכר. הלכה טרה

 מחוז ממטה משמרה קצין של בנו אל
 כי והודה נשבר נחקר, הצעיר תל־אביב.

האופנוע. את גנבו חבריו ושני הוא
 הגניבה היתד, לא זאת כי גם הסתבר

אופ שמונה גנבו יהם החבורה. של היחידה
חד• אופנועים מהם והרכיבו פרקום נועים,

ץ ל ץ א קי . ה די מי ת חנשס מסופות להינצל נדי לאילת, השבוע שהגיעו תייריס ה
 תת-נוימי. ובדייג בשחיה משתעשעים התושבים את מצאו הארץ, צפון את שפקדו והקור
 על הערבית בביקתח סריים, דגים צליית הדרום: בשער לאחרונה הפורח חדש, עיסוק
 משמאל), (מתכופף, פרידמן אוסקר מקומיים. דייגים קבוצת של כמחסן המשמשת החוף,

באילת. המבקר ת״ר לכל לנקודת־משינה אלה ארוחות להפוך מקווה במקום, התיירות מחלוצי

 בשל גם מפורסם איש צ׳פאני היה בילסקי,
תנובה. דרך דווקא תוצרתו לשיווק התנגדותו
 להשמיע בן־מנשה עורך־הדין קם השבוע

 חוק,״ חוקקה ״הכנסת הסיכום. דברי את
 להרחיק אפשר לפיו ״אשר הפרקליט, טען

 מיום שנים שלוש תוך מהקרקע מתיישב
 מד שהוא עילות סמך על לקרקע, עלייתו

 אז וגם בו, מחבל או הרכוש את ניח
 הסוכנות, בתביעת ועדה. החלטת דרושה

 התנהגות או יחס שום על טוענת היא אין
 הוגשה התביעה צ׳פאני... מצד טובה לא

 על רק הסתמך והפקיד שרימת־לב מתוך
 הפקיד לאותו שידוע בזמן בז ,11 סעיף

שנים.״ שש זה במושב גר צ׳פאני כי
 11 סעיף על החתימה הפרקליט: הוסיף

 הוסבר שלא בזה תרמית, על־ידי הושגה
 כי ידע שהפקיד למרות ההצהרה, תוכן

וכתוב. קרוא יודעים אינם החותמים
 ידע שעה אותר, מתערב. אשכול

 לבית־ הגישו צ׳פאני האחים כי הסניגור
 הודיע* בו מכתב כן, לפני יומיים המשפט,

לו. שנתנו יפוי־הכוח את מבטלים הם כי
 בלתי־פוסק מלחץ כתוצאה הוגש המכתב

 כאשר, האחים. על ההתיישבות מוסדות של
 העניין הובא המשפט, התחלת אחרי מיד

 על קיבל היהודית, הסוכנות בהנהלת לדיון
אש לוי ההנהלה וחבר האוצר שר עצמו

 את הפעיל הוא בפרשה. הטיפול את כול
בלחץ. פתח וזה המושבים. תנועת מזכיר
 הבטיח עורך־הדין, על האחים יוזתרו אם

 צרות. הסוכנות להם תעשה לא המזכיר,
 לעשות, הסוכנות יכולה מה שידעו וכדי

 וכל התקציב להם הופסקו בכך, כשרצתה
 התחלת מיום הרגילה, השוטפת העזרה

המכתב. את שלחו נכנעו, האחים המשפט.
 התרחש מה שהבץ הנסיון, בעל השופט

 למכתב במיוחד לב שם לא הקלעים, מאחורי
 להשמיע לסניגור נתן הוא לתיק. שצורף

 בפרסיכל, אותם רשם סיכומו, דברי את
המועד. בבוא הכרעתו את ימסור כי והודיע

 את מכרי מזוייפות תעודות בעזרת שים•
הרכב. כלי

 שלושת הובאו השבוע לפרסם. אסור
 זוהר. יוסף השלום שופט לפני הגנבים
 לפניו כי דעתו את הסתיר לא השופט
 זו לא הכנופיה ראש שהרי חמור. מקרה
 אלא משטרה, קצין של בן שהינו בלבד
כשוטר. מסויימת תקופה שירת עצמו שהוא

 התובע, של עמדתו היתר, יותר מוזרה
 לכך התנגד לא הוא כ״ץ. משה ראשון מפקח

 ששמו אף ביקש בערבות, ישוחרר שהצעיר
 נענה'לבקשה השופט בעתונזת. יפורסם לא
הצעיר. של שמו את לפרסם אסר זו,

 שני הובאו שעד״ רבע כעבור כאשר,
 השופט, אותו לפני הקצין בן של שותפיו

 להם שמם. פירסום על איסור כל הוטל לא
במשטרה• אבא אין

שראל כל י
ת ״ א דד ר הנו

 שעה (לפי הבא הדור של המץ קביעת
 זכריים, תאי־זרע הפרדת על־ידי תיתכן בלול)

 השימוש לפני חשמלי, זרם בעזרת הנשיים מן
 זר. שיסה המלאכותית. ההזרעה בדרך בהם

 ליש*' גם בקרוב תובא באמריקה, הומצאה
. ראל .  ל״י; 40 של בסכום נוסף חימל .

 המסים סכום חשמליים. מקררים על הוטל
 . . .־ ל״י 5ד2ל־ עתה מגיע רגיל למקרר
ב להבא. יפורסם לא הנישומים ספר

 י האוצר שר כי שהחליטה הממשלה ישיבת
 הספר,! של פרסומו את להפסיק רשאי יהיה
 .!■ . . במיעוט ומפ״ם אחדות־העבודה היו
 זד< מכספי השנה ישראל תקבל אניות 10

 אניות שחי חופים, אניות שלוש שילומים:
 בשווי. גז, ומיכלית פרי אניות שתי קירור,

. ל-י מיליון 28 של .  אוכלוסיית .
 י למיליון הגיעה 1957 שנת בסוף ישראל

 אלף 760ו־ מיליון מהם איש, אלף 976ז־
 יהודים אלף 95 של גידול זה היה יהודים.
האחרונה. בשנה לא־יהודים אלפים וששת
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