
־ד־־י־

לו
 נשרו

י השערות
ולך?

ך ש ;:י ם א  ל
; ת ו ג א ר ד ע ש

 ב״רובינס שער לטפול למחלקה פנה
 הביאוקוסמטיקאי בהנהלת קוסמטיקום״,

,2 פינסקר רחוב תל־אביב, רובין, אלכם
.1 הרצל רחוב חיפה, - 22128 טלפון

- י ו נ מ ה
רה1?י

חיט\.בץן\■,

ז?רמ.0. .אגודג

$

וסז——ווו-]■1! 1. ■111 י י■!!!י

ת ס9^
ק ס /2ת ר פ

במדינה
חקלאות

הראשון לפרד□ או•
 הושמע הוא טוב. היה המקורי הרעיון
 לפני אשכול, לוי האוצר שר מפי לראשונה

 שהתפוצצה אחרי זה היה שנים. כחמש
עשי חקלאית אדמה — נחלאות שערוריית

 גבוהים לפקידים האוצר על־ידי שחולקה רה,
ב אשכול, אז הציע ובממשלה. בסוכנות

 יכולים מיוחסים רק לא כי להוכיח בקשו
 אזרח כל הטובה. האדמה מן בחלקה לזכות

פרדס. חלקת חסכונותיו בכספי לרכוש יכול
 הבטיח והוא בחסכון, פרדס נקרא המפעל

 שנים חמש של תקופה בתום כי חוסך לכל
 שהוצעו התנאים מניב. פרדס לידיו יקבל

 לרכוש יכול חוסך כל :מאד טובים היו
 ל״י 600 תמורת דונם, לעשרים עשרה בין

 ההיענות שנה. 12 תוך שישולמו לדונם,
 כ־ רכשו ספורים ימים ותוך נלהבת, היתד,

שהוצעו. הדונם אלפי עשרת את חוסכים 400
 ה־ להתחלת שנים חמש מלאו השבוע

 פרדסנים־ של הראשונה והקבוצה מיפעל׳
ב פרדסיה את לקבל צריכה היתד. בחסכון
 פרדס, *ובמקום — אשקלון ליד נעליה,
החוסכים. אחד הטיח קדחת!״ קיבלנו

 של במסעדה מעליה! או נעליה
מ באחד הבהירו בתל־אביב, האיכר בית

 נזעמים, חוסכים עשרות כמה השבוע ערבי
 של רובם אלה היו ״קדחת״. פירוש מה
 של הדונם 1800 את שרכשו החוסכים, 100

 ביקרו אחדים שבועות לפני נעליה. פרדס
 מפי עידוד דברי לשמוע התכוננו במקום,

 לידיה שקיבלה ישראל, הדרי חברת מנהל
 אולם בהם. והטיפול הפרדסים נטיעת את

 את ייבשו עמיר ברוך המנהל של דבריו
 לוהטת. חמסין כרוח ר,מלבלבות, תקוותיהם
 לדונם לירות 130 עוד להשקיע ״תצטרכו

עמיר. הודיע שנתיים,״ למשך לשנה,
 יגיע — ערובה ללא זאת וגם — אז רק

 כיום. להימצא צריך היה שבו למצב הפרדס
 לראות כדי חקלאי, במומחה צורך היה לא
 צעק !״מעליה לו (״קרא נעליה פרדס כי

 היתד, כאן ״כי הנזעמים, החוסכים אחד
 את מלמלא רחוק באמון!״) גמר, מעילה

בשעתו. אשכול שנתן ההבטחות
ב פרי להניב פרדס מתחיל כלל, בדרך

 הוא צריך השביעית, בשנתו החמישית. שנתו
 בו, המושקעות הוצאות־העיבוד את לכסות
 הוא מכנים והלאה השמינית משנתו ואילו

 זה, חשבון הם גם עשו החוסכים רוזחים.
 בפרדם ולהשקיע להוסיף לפתע שנדרשו עד

נוס שנתיים למשך מלאות הוצאות־עיבוד
 זאת, לעשות מסרבים שהם הודיעו הם פות.
 ותביעות־לפיצויים. איומים משמיעים החלו

 חג להיות צריך שהיה בפברואר, 15,־ד
 ב־ עבר לחוסכים, הראשון הפרדס מסירת
ואכזבה. האשמות של אוירה

 היו נעליה לפרדס מדי. עסוק מנהל
 הוא האזור להצליח: הטבעיים הסיכויים כל

 שהוקצבו הוצאות־העיבוד עשיר, הדרים אזור
 עליז היה לא כי נכשל, הפרדס כולן. הוצאו

 את השאיר במקום מנהל־העבודה בעל־בית•
שתפו בלתי־מנוסים, פועלים בידי הטיפול

 העצים אפסיות־כמעט. היו ויעילותם קתם
הב פיצוץ הטענות: (אחת בזמן הושקו לא

ה הספקת את שיבש פידאיון על־ידי ריכה
 במועדים פוזר לא הזבל חודש), למשך מים

 ניכר חלק נפגע כתוצאה הנכונים. ובכמויות
 הגורמת מחלה האצה, בניקרון העצים של

ל שהגיעה אחרי נגדה, ואשר הגזע לניודן
מאומה. לעשות אי־אפשר מתקדם, שלב

 על להשגיח צריך שהיה החקלאות, משרד
הס שנציגיו אחרי ידו את משך הפרדסים,

 לא בעיקר ישראל. הדרי אנשי עם תכסכו
 שפה למצוא החקלאות משרד אנשי יכלו

עמיר. ברוך עם משותפת
 עבר בעלת ססגונית, דמות הוא עמיר

 ובעונה בעת ביותר. רחבים ואינטרסים עשיר
 עסק ישראל, הדרי מנהל היותו עם אחת

 תמורת גת, סוכר בית־ד,חרושת בהקמת גם
מתמר נעליה חוסכי בעוד נפרדת. משכורת

 כמנהל עמיר מונה פרדסם, הזנחת על מרים
 ד,תעשיה, לפיתוח חדשה, ממלכתית חברה
 משרד־ענק לשכור מיהר הוא ארגת. בשם

 חלוקת את ולתכנן חדיש, תל־אביבי בבנין
 אחרת, חברה לבין החדשה החברה בין זמנו

האומה. מטעי חברת עומד, הוא שבראשה
 היה יכול לא עסוק, כר, שאיש פלא אין

 בפרדסי הנעשה על לפקח הזמן את למצוא
 כנראה, לאוצר*, תעלה זו רשלנות החוסכים.

 סכום — לירות מיליון כחצי של בסכום
ל שנגרם הנזק לשיקום הדרוש מינימלי,

 פרדס למפעל שנגרם הנזק את נעליה. פרדס
בכסף. לאמוד היה אי־אפשר בחסכון,

 ויכין־ סינדיקס פרדס עם יחד שותף, •
בהדרי־ישראל, חקל,

הנאשם
 של משפטו נראה איך יודע אחד ל ^
 דרמה של מתיחות בינלאומי. מרגל ^

 משקיף הרם הכס ״מעל המעמד. את אופפת
נאו את הנואמים הפרקליטים, על השופט

 בין יושב הנורא המרגל המבריקים. מיהם
ו צפוף יושב הקהל המזויינים. השוטרים

 הפצצות לקראת נשימתו את עוצר דרוך,
להתפוצץ. העומדות הסנסציניות

ש הבינלאומי, המרגל של משפטו אולם
 בחיפה, המחוזי בבית־המשפט השבוע נפתח

לגמרי. הפוך היה הכל מאד. שונה היה
 זהר*, בנימין השופט של הקטנה בלשכה

 עתו־ תריסר כחצי הצטופפו התורן, הנשיא
רשי לרשום חדלו רובם משועממים. נאים
 •מאחורי הראשונה. חצי־השעה אחרי מות

בעי עקב. השופט, ישב רגיל שולחן־עבודה
 הבלתי־דרמתיים דבריהם אחרי עירניות ניים

 התווכחו, הם והסנגורים. התובע של בהחלט
 טכניות־מופ־ נקודות על שעה, אחרי ,1שעז

החוק. של שטות
 וחולצה כחולה באפודה העתונאים, בין

 נשכח שכמעט ממושקף אדם ישב פתוחה,
 בבטאוני שתואר האיש כהן, אהרון לגמרי:

 רשת־ ראש בינלאומי, כמרגל מנגנון־החושך
 לב שם לא איש ארצות. החובקת ריגול
 עוקב אינו כי נדמה היה ולעתים אליו,
 והלאטיניים האנגליים הפסוקים אחרי בדיוק

המשפטנים. מפי שנפלטו
 ההאשמות חומרת בין אבסורדי פער היה

המשע הפרוזאי המעמד לבין לאיש שיוחסו
ה מעצם אבסורדי פחות היה לא הוא מם.

 המרגל־הבינלאומי־כביבול, כהן, כי עובדה
 כשהוא חופשי, וחצי משנה למעלה הסתובב

הזדר לא מאשימיו למשפטו. לשוא ממתין
להם איכפת שלא לחשוב היה אפשר זו.

 זהר״ ״ב. רחנצוייג. הרצל לשעבר •
הרצל. זאב בנימין של ראשי־התיבות הם


