
 הפיס מפעל מתעתד הקרוב העשירי הולדתו יום קראת
 בעולם. ביותר החדישה ההגרלה מכונת את לשימוש להכניס /
ב הממשלתי המלווה אגרות של ההגרלה מכוגת זאת הרי

 היא פעולות: שלוש אחת ובעונה בעת העושר. — נורבגיה
 וליתר מסך על מספר אותו מקרינה בגורל, מספר מעלה

הזוכה. המספר את מצלמת גם בטחון
 גלגליה מששת אחת שכל זאת׳ חשמלית הגרלה מכונת

היחי ספרת עבור המיועדת ספרה בגורל מעלה גלגל (כל
 מספר את המהווים אלפים המאות עד וכר העשרות דות׳

 סיבובים 1500 עד של במהירות מסתובב הזוכה), האיגרת
 ייעודן שכל ההגרלה במכונות האחרונה המלה היא לדקה,

 באופן להעלות כלומר, — בגורל מספר להעלות אחד: הוא
 הרי כי המקרי המספר בעל אשרי ואז מקרי מספר מקרי
הפיס. פרס הוא בגורל, זכה הוא

הג מכונות שש של במערכת הפיס מפעל משתמש כיום
 למספר המצטרפות וכר לעשרות (ליחידות, נפרדות רלה

ומוח בטוחה כמה עד לראות שרצה מי וכל הזוכה) האיגרת
 יכול היה הפיס בגורל העולים המספרים של מקריותם לטת

 הפיס הרעיף עת דקות 75 משך שעבר החודש בסוף לעקוב
 היתד, הפיס מפעל של המארחת הדו־שבועיים. פרסיו את

 שש ניצבו. שלה ״עמל״ קולנוע במת על אשר כפר־סבא,
'בעלי הכדורים עשרה נעו בהן החשמליות, ההגרלה מכונות

 נזבבויוזוו! רפיגז נזפנול של וזוזגרלה נזכונווז
 הווכיפ. הנזגופרינו בהננלאוז נזווזלבווז וזכריות

 נזפזזררוז בגזוזירות וושנזל ננל-ירי 1ווו3נזונ הן
נונזכונו־ו נללוזוז וזווטז בנונופר פפרר וכל

 ובך נפרדה הגרלה
 לבפוף נזצבורפווז הן

 וזנןוב- נופרווו לשש
נזכפר-\זנוול. אה נננה

 נשלפו ממנו הקלפי עמד ובצד הספרות עשר
 גודל פירוט את עליהם שנשאו הכרטיסים

 בגורל שהועלתה האיגרת זכתה בה הזכייה
יחד. גם ההגרלה מכונות שש

 המכונות החלו חשמלי זרם העברת עם
 את פלטו נעצרו, מסחררת, במהירות לנוע
 ששת שעל הספרות צרוף הכדורים. אחד

 ״קול קריין הזוכה. המספר את נתן הכדורים
 חי, בשידור ההגרלה את המעביר ישראל״,

 הזכייה, סכום ואת הזוכה המספר את הקריא
 הפיס, מפעל של בכירים פקידים שלושה
 בנפרד רשמו המקומיות והרשויות האוצר

 טייפ־ גם הקליט בטחון וליתר המספר את
★ הזכייה. ואת המספר את רקורדר

★  ★  ★
 13ה־ ההגרלה נערכה בו ״עמל״, ולם

 היה לא ,1960 לשנת הפיס מפעל של1\
ש השרון תושבי רגיל. .קהל הפעם מלא

הר גם כללו פה אל מפה האולם את מילאו
הנכ ובשורת המשולש מכפרי כפריים בה

מועצת .ראש ליד בלטו בטכס שנכחו בדים

 המקומי, השלטון מרכז ויושב־ראש כפר־סבא
מ לטיף עבדול הקאדי סורקים, מרדכי מר

מוע ראש קאסם, כליל איבראהים מר טירה,

מ עמילי חאמד עבדול מר קאסם, כפר צת
 המשולש מכפרי אחרים רבים ונכבדים טירה

הצחורות. ובכפיותיהם בגלימותיהם

 נואוש־ כפרייפ שני נכו אף ולאדרונר פינו -אורווי- בין הין וזנזשולש נזכפרי נכבדים
 ר״י. אלף שרושים שר הגרגר בפרם רים כפרי- האגזרגנה. הפים הגררת בבוכם הכבוד

כיוונים. בשני רנושורש נזגינו הפים אכן, ה־ נזפננר \צבוה2נזה שנתיים וה נהנים הם

 רל שאיננו והפיס למשולש. בא הפייס כי
 — טובים מעשים ובעיקר, גם, אלא פרסים
וכי מרפאות ובתי־ספר, בתי־חולים הקמת

 במשולש הרבה כבר עשה — נוספות תות
 האחרונות בשנתיים אחרים. רבים ובכפרים

 להקמת הלואות ל״י מיליון כחצי ניתנו
 מבאקא־אל־גרבייה כפרים, בעשרים בתי־ספר

 כפר־ עד ומדלית־אל־כרמל ג׳לג׳וליה עד
כשב בהקמת סייע זה כסף סכום קאסם.

בתי־ספר. כיתות עים
עומ למשל, טייבה, בכפר הכל. זה ואין

 מטר 200 של שטח על מרפאה לקום דת
ב הפיס. של ל״י אלף 40 בעזרת מרובע
מעז התושבים נהנים אחרים רבים כפרים

 שהוקמו בבתי־חולים המוגשת רפואית רה
בחי בתי־החולים כמו הפיס, מפעל בעזרת

ובאר־שבע. חדרה פה,
 לא בפרסיו גם פחות: לא שחשוב מה
 הזוכה המשולש. כפרי על הפיס מפעל פסח

 נהג מנצור, עודאד מר הוא ביותר המפורסם
ה בראשית שזכה טירה, הכפר מן משאית

 אולם ל״י. אלף 30 של הגדול בפרס שנה
ל שבועיים בר־מזל. סתם אינו מנצור מר

 הגדול. בפרס וזכה כמעט שוב זכייתו אחר
ל איגרתו מספר הבדיל-בין אחד מספר רק

 הפיוס בפרס לכן זכה הוא הזוכה. מספר
הסמו המספרים זוכים (כידוע, ל״י 100 של
 פיוס). בפרסי הגדול הפרם למספר כים
 הגדול בפרס הזוכה היה שבועיים לפני וגם
 מר המשולש, מן כפרי — ל״י אלף 30 —

 אל־ מבאקא מוסטפה חסן מוחמר איברהים
 עודדו האלה האישיות הדוגמות שתי גרבייה.
המשו בכפרי הפיס אגרות הפצת את ביותר

 בי יודעים הכפרים שתושבי עוד ומה לש
 אלא לזכיות הקניות בין רק לא יחם קיים

 מוסדות להקמת להקצבות הקניות בין גם
 לכפרי גם הפיס בא כך במרפאות. ציבור

והגליל. המשולש

הפיס מפעל על-ידי מוגש


