
בסדינהזאת! מאשרת המציאות - הצליחה האשכוליות תעית
 הפרי מיבול מסויימים סוגים הפניית על־ידי אשכוליות פלחי יצוא של הרחבתו למען וניהלנו יזמנו אותו הציבורי/ המסע בעקבות

נפתלי. פרץ מר השר של בראשותו חקירה ועדת הממשלה מינתה שמורים, לתעשיית הזה

 וועדת מצאה האשכוליות, תכנית נגד במסעם דובריה על־ידי שהופעל הלחץ, אף ועל הדר פרי לשיוזק המועצה של מאמציה אף על
כולו. ולציבור לייצרן לפרדסן, חשובים יתרונות — פלחים שימורי לייצור אשכוליות בהפניית נפתלי,

 שפורסמו המחירים על המבוססות הראשונה, השנה של הסופיות והתוצאות שווק,1' המועצה של טענותיה לעומת טענותינו להלן
לשיווק: המועצה על־ידי

ם רווחים ה־ גדולי נ די מ 1957/58 בעונת אשכת־יות פלחי השיגו ל

אמרנו
 לשיווק המועצה

הוכיח 1958 נסיוןהשיבה

 את יפחית הפלחים ייצור נוספים עבודה ימי 12
העבודה ימי מספר פלחים בייצור לטונה

יכניסו הפלחים
זר מטבע יותר

יכניסו הפלחים
זר מטבע פחות

הפרדסן חזחי ירדו הפרדסן רווחי יעלו

 האוצר הכנסות תרדנה האוצר הכנסות תגדלנה
ממסים

 של לטונה נוספו ומעלה עבודה ימי 12
פרי
 פלחים, בעד רתח תוספת לטונה דולר 75

בחו״ל טרי פרי בעד יותר גבוהים ומחירים

 בעד לטונה ל״י 75 הרוויחו הפרדסנים
 ל״י 2.— גדול; פרי בעד לטונה ל״י 25 בררה;
בחו״ל בקונסיגנציד, במכירה לתיבה
 חרושת, בתי מרתחי ההכנסה מסי עלו

הפרדסנים ומרתחי הפועלים של משכרם

למדינה הרווח

126,000 של תוספת
ימי־עבודה

ומעלה נטו $2,000,000
זר במטבע נוסף רווח
לאוצר

 ״י ל 1.500 בממוצע
לפרדסן נוסף רווח לתיבה

ומעלה ל״י 1,500,000
לאוצר מסים תוספת

שגים ם אלה הי ל וחייבים יכולי בשנה שנה מדי לגדו
 אשכוליות הפניית בחו״ל. קבועים במחירים במכירות יותר גבוהים מחירים האשכוליות השיגו בחו״ל, ההדר פרי מחירי שירדו למדות
 אשכוליות ליצוא יותר טובות שיתק אפשרויות תיפתחנה זה ועל־ידי חו״ל, בשתקי בפרי המחסור את תגדיל שוב הפלחים לייצור גדולות
טריות.

 בפרי להשתמש רשאי אינו הוא אף הפרדסן ואילו העצמית, צריכתו למען פרי לגדל השימורים יצרן על האוסר חוק, קיים במדינתנו
 לבטלו יש כן על במדינתנו. ביותר החיוניים הכלכלה מענפי אחד של התפתחותו את להחניק עתיד זה חוק מפעליו. לצורכי פרדסו

מיד.
 לבתי־ האשכוליות מכסת את להפחית ולא השנה להגדיל כדי ידה, לאל אשר כל לעשות הממשלה על שומה זה, חוק יבוטל אשר עד

לשימורים. החרושת
כמו מוגברת. ולתעסוקה זר במטבע יותר גדולות להכנסות הדרך את יסלול זה גוף שווקים. לחקר עצמאי גוף להקים יש
יחד. גם והתעשייה החקלאות בשטחי ההדרים ענף של ושגשוגו להתפתחותו היסודות את שווקים לחקר גוף יניח כן
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)10 מעמוד (המשך
 שום ונדהם. מופתע היה הבית, מן בהעדרו

 אף הדלת, על נראו לא פריצה סימני
 הדירה, נשארה. לא אחת טביעת־אצבעות

 תל־אביבי, בית־דירות של השלישית בקומה
להי אחרת אפשרות כל אין כאילו נראתה

 זאת, בכל אולם, לדלת. פרט אליה, ׳ כנס
 הדירה מן מוכחת: היתד, הגניבה עובדת
מזומן. וכסף חסצי-ערך תכשיטים, נעלמו

 ״פו־ פירסמולמחרת: המשטרתיים הכתבים
חו המשטרה בתל־אביב. פועל רץ־חתול

קרת.״
 רב. זמן לחקור המשיכה לא המשטרה

 העמידה היצאניות, מחוגי שהגיעה ידיעה,
 הפורץ בעקבות הבילוש מדור אנשי את

 במרומי השוכנות דירות, אל בקלות המטפס
 מוצלח במארב והרביעית. השלישית הקומות
 שרנשי, יעקב הפושע: נתפש לו, שהושם

תל־אביב. יליד
ה הפעם היתה זו במשחק. הפסקה

 שנים, מעשר יותר מזה מאז, ראשונה.
 שרנשי, של בעקבותיו המשטרה נמצאת

 מצליחים פעם מדי בלתי־פוסקת. בקביעות
 בחכתם, הזריז הפורץ את לוכדים השוטרים,

 ומתפטרים השלום שופט לפני אותו מביאים
 אולם בית־הסוהר. בפתח באנחת־שמחה ממנו
 המעשה: סיפור חוזר אחדים, חודשים אחרי

ה את מבזבז דירה, פורץ משתחרר, שרנשי
לפרוץ. וחוזר קלפים, במשחק כסף

 בן ),25( שמשי על המהלכים הסיפורים
 אחיות לשתי אח מסגר, ואב כובסת לאם

 סיפורי־ כמעט הם מפוקפק, פרנסתן שמקור
 העולם אנשי מספרים הימים, באחד אגדה:

 מש- בקלפים. ושיחק שרנשי ישב התחתון,
 למשחק: לחבריו אמר כספו, כל את הפסיד
 יצא, שמשי חוזר.״ מיד אני אחד, ״רגע
 לדירה פרץ הפריצה, כלי את להביא מיהר

 לקח אחדים, ימים לפני עוד איתר שאותה
ל וחזר בדירה שמצא המזומן הכסף את

שחק.
בבית שמשי נתפס אחדים שבועות לפני

 סריקה פצועה. כשידו בנחלת־יצחק ר,קברות
 פרוצות. צדקה קופות כמה גילתה בשטח
לשוט שרנשי אמר הביתה,״ בדרכי ״הייתי

ל עד בערבות שוחרר נעצר, הוא רים•
משפט.

דובינר שמואל

פעמים כמה חשוב לא
 כבימה כל אחרי שמפו. בטקסטיל משתמשת את

 סריגה דברי העדינים, האריגים כל וכביסה,
 הרך לקצף הודות כחדשים נראים ניילון, וגרבי

 של אלקלי ללא
ל י ט ס ק שמפו ט
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חב׳ : המפיצים
ת י ר ו בע״נו נ

 נסיון שנה 80
כהוראת העולם בפל

ת י ל ג נ א • 
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 גרמנית, עברית,
ספר פורטוגזית,

 ובר. רוסית דית׳
הבחי לכל הכנה
 הצהרים לפני נות.

 3—5 של קבוצות
ש י . א ד ב ל  ב
 — הצהרים אחרי

 מרוכזות קבוצות
לתלמידים. ועזרה

ץ ב״ס לי ר ב
 2 בנימין נחלת רחוב

62347 טל. תל־אביב,
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 למשפטו לחכות רצה לא שמשי אולם
 לפני אחדים ימים השבוע, מעשר״ באפם
 לשלם עורו־דין, לעצמו להעמיד עליו שהיד,

 לאחת פורץ כשהוא נתפש טרחה, שכר לו
 הקבוע. פעולתו שטח ברמת־גן, הדירות
בבית־הסוהר. לדינו ימתין כנראה, הפעם׳

תזכיר
ת לו ר ג ב ד מ ב
 היח־נים־אורתודוכסיים, הכמרים שני

 נידונו מכריחים, הנזירה באונס שהואשמו
ה בעיר כנסייתם בית־דין על־ידי השבוע
הק (סבא מר־סאבא במנזר לגלות עתיקה

הפ התפרסמו כזכור, חברון. שבהרי דוש)
 כולה הפרשה על הראשונים המלאים רטים

 נסיבות על . . . )1097( הזה בהעולם
ה ת  מתל־אביב, סלומון־כהן סופי של מו

 זריקת לה שד,וזרקה אחרי בדירתה שנפטרה
 ),1085( הזה העולם לראשונה גילה נובוקאין,

המוס הראשונים הפרטים את מסר אשר
 המשטרה. בתיקי עדיין נמצאו שלא מכים,

 בפני לדין הרופאים שני הועמדו השבוע
 כשפרקליט בתל־אביב, הראשי השלום שופט
 זה ״במשפט טוען: בר־אור יעקב המחוז

יוצ ומשפטיות עובדתיות בעיות תתעוררנה
 נידונו טרם שכמותן הרגיל, מגדר אות

.בארץ״ .  בה ההרמון, מן החטיפה .
 בנגב, בידואי ממאהל 14 בת נערה נחטפה

 השבטים שני בין מלחמת־דמים בכף ועוררה
 נושא השבוע שימשה ),1098 הזה (העולם
 הגבוה בבית־הדין קורפוס הביאם לבקשת

 החוטף מן תבעו החטופה כשהורי לצדק,
. בתם את להם להחזיר .  הביקורת .

 התיאט־ המבקרים מרבית של הקטלנית
 המדרגות רחוב הצגת נגד בישראל רוניים

 של המכוונת והפלייתו הבימה, בתיאטרון
שפר זה, בתיאטרון מרגלית מאיר השחקן

 ),1100( תזה העולם גילה עליה חדשים טים
 שערך עתונאים במסיבת השבוע הוכחשו

ה הטיל במסיבה,זו בחיפה. המחזה במאי
 מרגלית, במאיר הכשלון קולר את במאי

 בחד־ האמנותיים המבקרים את בהאשימו
■הצ הביקורת על ההשמצות למסע צדדיות.

 כי שהכריזה .הכושל, המוזזה מחברת טרפה
דעת-ה את הפעם מבטאים. המבקרים ״אין

קהל.״

־1165 ווזת העולם12


