
במדינה  שנות 10
פיס

ש הראשיות המטרות היו שתים
 לקדם א) :מפעל־הפים בפני הוצבו

 לבתי־ בניינים הקמת המפעל ברווחי
מקו רשויות על־ידי ומרפאות חולים
ל מוסדות הקמת לקדם ב) מיות;
 לרשויות הלוואות מתן על־ידי חינוך

המקומיות.
 הראשונה, ההגרלה נערכה ומאז

ל עמדו בה ,1951 באוקטובר 14ב־
 בגי הכרטיסים, אלף 120 כל גורל
 ימים, חודש תוך שנמכרו אחת, לירה

 בסוף מפעל־הפיס הכנסות הסתכמו
בערך. ל״י, מיליון 68ב־ 1961 מרץ

הוש המפעל של הנקיים הרווחים
 עד המוצהרות. למטרות בהתאם קעו
 להקמת ההכנסות הוקדשו 1955 שנת

 הוחל ואילך שנה ומאותה בתי־חולים
לבתי־ספר. כתות בבניית גם

ל הוקדשו לירות מיליון 8כ־ א)
 מכספים ומרפאות. בתי־חולים הקמת

 בתל־אביב, בתי־חולים הוקמו אלה
 בבתי־ ומחלקות פתח־תקוה חיפה,
 ירושלים, כפר־סבא, בצפת, חולים

 ו־ חדרה אשקלון, מגדל באר־שבע,
 מטות כ־ססד הכל ובסך — רמת־גן,
 במדינה. האישפוז לפיתוח נוספות
 בהקמת הפיס מפעל עזר לאלה בנוסף

 ובישובי מושבות בערים, מרפאות 77
במיוחד. הספר
 הוקדשו לירות מיליון 25כ־ ב)

יסו בבתי־ספר למוד כתות לבניית
 להקטנת ותיכוניים, מקצועיים דיים,

פסו כתות ולחיסול השניה המשמרת
 לימודים שאיפשרו כתות, 3,673 לות,

 תלמיד אלף 180ל־ אנושיים בתנאים
ותלמידה.

 מעצם הנובע מבוטל, בלתי הישג
מש מאות שיקום הוא המפעל, קיום

 מוגבלים לרוב הם שמפרנסיהן פחות,
 משמש הפיס מפעל עבודתם. בכושר

 כ־ משפחות, 1,500ל־ פרנסה מקור
 מלאה פרנסה מתן על־ידי מהן 600

הש על־ידי ויתרן כרטיסים ממכירת
ב כרטיסים ממכירת פרנסתן למת

 ועוד. בית ביקורי קיימות, חנויות
 חדשים, עולים המשפחות, של מרביתן

 מקרים וכן פעיל ציוני עבר בעלי
 צלם להן שהוחזר קשים, סוציאליים

לאזר הפכו מפרנסיהן ואשר האדם
ל חובותיהם הממלאים גאים, חים

ולמדינה• המקומיות רשויות
 כל לערך, משפחות, שמונה וכמובן,

 זכיד. על־ידי עצמן משקמות חודש,
 — או ל״י, 10,000 של גדולה

ל״י. 30,000
 מפעל הזמנת לפי שנערך סקר

לסט המרכזית הלשכה על־ידי הפיס
תו של 580/0כ~ כי גילה, טיסטיקה

 174ב־ פיס אגרות קונים הארץ שבי
 המכירה מקומות 1,300ו- הביתנים

הארץ. רחבי בכל
 שההישגים במיוחד, לציין יש כן

ה הפעולה לשתוף הודות נתאפשרו
 ומהמסי־ ההנהלה חברי בקרב אמיץ

 הקטן העובדים סגל של למופת רות
וזמ ארעיים (כולל במספר 20כ־ —

ה הסוכנים עם ביחד שידעו ניים),
 משטר ליצור וסוכני־המשנה, ראשיים

 כך, משום הדדי. טוב ורצון אמון של
 בשנת ההוצאות אחוז עלה לא אולי,

 מפעל הכנסת כאשר האחרונה, המאזן
 ל־ ל״י, מיליון 25ב־ המסתכם הפיס
 שתנוע להכנסה מקוים השנה .1.60/0

ל׳י. מיליון 36ל־ 24 בין

 יו״ר לנדאו, מ. ד׳ר של נאום (לפי
. - הפיס). נזפטל הנהלת . . . . . . .

)11 מעמוד (המעוך
 בתוך חייו על שנאבק אדם, נתגלה הנוכחים

 הרבים הגרמנים הגועשים. הנהר זרמי
 לא ואיש חסרי־אונים, עמדו שהתקבצו,

 על והסוחף, הסוער הזרם לתוך לזנק העז
עיניהם. לנגד הטובע האיש את לחלץ מנת

 הוא אף שראה ותמיר, חסון גבר ירדן,
 וחש הנהר מימי לתוך זנק המחזה, את
 הטובע הספיק כבר רגע אותו הטובע. אל

 צלל ירדן המים. לפני מתחת להיעלם
 האיש את חלץ רבים ובמאמצים בעקבותיו,
 שניים פי עלו גופו ממדי אשר כבד־הגוף,

שלו. ממדי־גופו על
 לגרור ירדן הצליח מייגע מאבק לאחר

 שפת־הנהר, אל גלנץ, ותר הגרמני, את
 שעה אותה מחוסר־הכרה. כבר כשהטובע
 דברי עליו העטירו הנוכחים, מאות הקיפוהו

והלל. שבח
 שיז־ דרש הוא לבך. שעה לא ירדן אולם

 על גהר עצמו והוא אמבולנס, מיד עיקו
 על־ידי להכרתו להחזירו והשתדל האיש

ניצל. האיש לפה. מפה מלאכותית הנשמה
 הפך למחרת המינגווי. שד תחביביו

הגר אך המבורג. העיר גבור ירדן יעקב
 ירדן, כי עברו. על לדבר הרבו לא מנים
ה מניצולי אחד הוא עלית־הנוער, חניך

שואה.
ב עוד החל שלו הימית הקאריירה את

 להפלגה הפלגה בין כנער־סיפון. צעיר גיל
 לתחביבים זמנו את להקדיש ירדן נוהג

 תת־מימי דייג צייד, — עליו האהובים
ו להתבודד, הוא נוהג כלל בדרך וציור.
 מכסי־ למוסיקה האזנה היא הגדולה אהבתו
ה חדרו את ממלאים שתקליטיה קאנית
 בשם לכנותו נוהגים חבריו בחיפה. בוהמי

 באורח זהות שיש בסברם ״המינגוזי״,
השניים. של חייהם
 דעתו על העלה לא המינגוזי גם אך

 חייו את יסכן השואה מניצולי שישראלי
גרמני. חיי להציל כדי

משפט
בעיטה על פיצז■

 במהירות דירה מהסוכנות להשיג כיצד
 מאש- )28( אברהם יחיאל המכסימאלית?

אך מכאיב פתרון זו לבעייה מצא דוד־ים
ביותר. יעיל

 הקפנה בדירתו לארח נהג הרווק יחיאל
לא ועדיין ארצה שהגיעו חדשים עולים
 עברו חודשים שבעה לפני דירה. קיבלו

 מחסור היה בה לאשדוד־ים, מצפת קרוביו
 איר- יחיאל ריקות. ובדירות עובדות בידיים

ה שפקידי מאחר בדירתו, בינתיים חם
תוך העניין את לסדר הבטיחו סוכנות
 הקרובים חיכו מובטח יום כל על שבוע.
 נישואיו מועד התקרב בינתיים ימים. חודש

 רצה והוא הנדיב הרווק של המתוכננים
הדירה. מן קרוביו את לפנות

ה למשרדי נסע יחיאל פרוצה. גדר
 האחראי. לפקיד נכנם בתל־אביב, סוכנות

ארו דקות המתין ויחיאל כסאות היו לא
 לקבלו. הואיל שהפקיד עד בעמידה, כות

 ״זה לפקיד: ללחוש מיהרה העוזרת הפקידה
אשדוד!״ של העניין

 ופסק: שבידו התיק את מיד סגר הפקיד
דירה.״ לקבל סיכוי שום אין שם .אשדוד?
 הממושכת, מההמתנה המעוצבן יחיאל

 כך כדי תוך הפך וידו, קולו את הרים
 על מונחת שהיתר, החותמות קופסת את

 לוי מחלוף הגברתן הסדרן הפקידה. שולחן
 בגבס היתר, האחת שידו ומאחר מיד, הוזעק
 לבטנו בדייקנית כיוונה רגלו, את הרים

 אחר הרצפה. על אותו והשכיב יחיאל של
 עליו הושיב ומחלוף כסא נמצא כבר כך
 .עכשיו באוזנו: לוחש כשהוא יחיאל, את

 יסודר העניין בשקס. להיות יכול אתה
יומיים.״ במשך

ה משפחת קיבלה ימים שלושה כעבור
 בינתיים אך המובטחת, הדירה את קרובים
 והועמד בהתפרעות אברהם יחיאל הואשם

לדין.
אבר דין עורך הנאשם, שפרקליט לאחר

 קבע הפרטים, את לשופט סיפר פישמן, הם
 יצא בצדק שהנאשם חושב ״אני השופט:

המטפ הסוכנות, שפקידי רצוי והיה מגדרו
 יתנהגו ועמוסי־דאגות חיים באנשים לים

לזה.״ בהתאם
 קנס אברהם: ליחיאל הדירה השגת שכר

התפרעות. על אחת לירה של

אד□ דרכי
בחרוזים גניבה
 שיר מאורע היא בתל־אביב גנב תפיסת

אולם רבה. לתשומת״לב זובח שאינו דתי,

 עין־היד, האמנים בכפר גנב תופסים כאשר
 התרחש הכל להפתעת היסטורי. מאורע זהו

שבוע. לפני הדבר
 כפר תושבי מרגישים משנה למעלה זה

 גדולים לא מסויימים, חפצים כי האמנים
 שעונים, כמו קטנים דברים — במיוחד

 מתוך נעלמים — בזה וכיוצא יהלומים
ל שהגיעו עד זמן, קצת עבר דירותיהם.

 נעלמים אינם הקטנים שהחפצים מסקנה
אותם. לוקח מסויים שגנב אלא מעצמם,

 היה אי־אפשר זאת גנב? אותו הוא מי
 אדם אינו שהוא ברור היה אבל לגלות.

 גונב היה לא תמונות שכן אינטליגנטי,
 השתגעו שדווקא ציירים כמה היו בכלל.

יצי את שמו ואף תמונות, מהם שיגנבו
 לא איש אולם — ביתם בפתח רותיהם

אותם. לקח
 לפני אחד יום כמכונית. שלושה

 של אשתו ממבוש, אביבה עמדה שבוע
 זר בחור וראתה עין־הוד, מוכתר איצ׳ה,

ה אחד מפתח יוצא שחור תיק עם
 אחריו, ועקבה משקפת נטלה מיד בתים.

ה שעל בפרדסים נעלם אותו שראתה עד
לחיפה. הראשי כביש

 עסוק ממבוש איצ׳ה היה זמן אותו
 של בהשראתם שלו, כדי־הקרמיקה ביצירת

בן־ דן הם הלוא הנודעים, ידידיו שני

נ
באתונה מילר קוסמטיקאית

הכחיש הפרופסור התפעלו, השרים

 את אביבה כשהפסיקה חפר. וחיים אמוץ
 הגנב!״ את ״תפסנו לו: והודיעה מלאכתו

 לבש איצ׳ה לעשות. עליהם מה כולם ידעו
 צייד רובה בידו נטל שלו, השבת חליפת את

 יצאו חיים של ובמכוניתו בלתי־ליגאלי,
הגנב. אחרי לרדוף השלושה

אוטו תחנת ליד עומד אותו מצאו הם
 העלה דן לחיפה. הראשי בכביש בוס,

 איצ׳ה ערב, משלי מתוך הבעה פניו על
 ותפר האיש, אל הצייד רובה את כיוון

 שלו. השחור התיק את לפתוח ממנו ביקש
חצאיות. שתי היו בפנים
 בשיטות שתי־וערב, חקירת החלה מיד

 כריסטי, ואגאטה מייסון פרי של הידועות
 חוקריו שלושת את הנחקר סיבך שבסופה

לגמרי.
 מכפר ערבי שזהו רק להם הסתבר

 תעו־ ממנו כשביקשו נורא נפגע הוא תמרה.
ש לו הסבירו כאשר אולם ות־זהות.
 נרגע גנב, אחר בחיפוש רק הוא המדובר

לגמרי. האיש
 אחר!״ משהו זה לגניבה, נוגע זה ״אם

 כמיעוט אותו שרודפים כנראה חשב הוא
לאומי.

 האיש את לקחו הגנובה. המקלחת
ש הראשון האדם לעין־הוד. אותו והביאו

 של החצאיות את מיד זיהה בדרכם פגשו
 לובש שהגנב לו התברר אחריהם אשתו.

 לבית, נכנס שהאיש הסתבר חולצתו. את גם
 עפרון מצא שוקולד, אכל התגלח, התקלח,
 אחת על — כותב הוא אם לנסות והחליט

הקיר. על התמונות
 המוכתר איצ׳ה מיד. הוזעקה המשטרה

תפס הגנב, את ״תפסנו לשוטרים: הודיע
 תסתדרו אתכם. ותפסנו הנגנב את נו

ביניכם!״
 השוטרים. אחד שאל המזכיר?״ ״ואיפה

איצ׳ה. הודיע אותו,״ גם נתפוס ״תיכף
 בחרוזים, עדות למשטרה מסר חפר חיים
/ בערך חמש ״בשעס דלהלן: בנוסח

 לבוש אדם / הדרך על אביבה ראתח
״עור של תיק ובידו / שחור . . . 

 לגלות שהצליחה המשטרה טוענת עכשיו
גנבים. של שלימה כנופיה

יופי
המריבה שאמצו
הת זוהר מי של ר,קוסמטית הקאריירה

 גילה השנה קליאופטרה. של פניה על חילה
 חוקר וידה, פטר ד״ר מחדש הסוד את

 בבאר- ללבורנטים בית־הספר ומנהל הנגב
 ביו־קום־ מוצרים לייצר התחיל הוא שבע.

 מי־ ממעיינות המופקים מחומרים מטיים,
המלח. ים חוף על ועין־בוקק זוהר

 הקוסמטיקאית שלו, המקצועית היועצת
 את ניסתה ),25( מילר יהודית החיפאית
התוצ לקוחותיה. — שפני־נסיון על התגלית

 שהכין הראשון המוצר רצון. השביעו אות
 לשיער. שאמפו היה במעבדתו וידה ד״ר

 לנשיא נשלחו הראשונות השאמפו שפופרות
 ולשרת הממשלה לראש ורעיתו, המדינה
 והתע־ המסחר ולשר הפיתוח לשר החוץ,
המבריקה. הפדחת בעל שיה,

 וידה לד״ר זרמו מכן לאחר קצר זמן
 הנשיא, מלשכות וההתפעלות התודה מכתבי

 חן. מצא השאמפו והשרים. הממשלה ראש
 120 של הלוואה אישר אף הפיתוח משרד

 מוצרים לייצור מיפעל להקמת ל״י אלף
 בראשותו המלח, ים שפת על קוסמטיים

וידה. של
 הטבע חוקר הפרופסור! אמר מה
הבינ בקונגרס התגלית את להציג החליט
 כחודש לפני שנערך לקוסמטיקה, לאומי

 לייצג מילר ביהודית בחר הוא באתונה.
 היא בקונגרס. הקוסמטולוגית ההמצאה את

 של ההערכה מכתבי את איתר, לקחה
 לעתונות מסרה אף נסיעתה ולפני השרים*

 פרופסור של הערכה מכתב בידה יש כי
למח המחלקה מנהל דוסטרובסקי, אריה
 משוכנע ״אני ירושלים: בהדסה עור לות

 רבה. הצלחה ינחלו מוצריך ואיכות שטיב
 אצל החדש בתכשיר נסיונותי את סיימתי

 טובות שהתוצאות וקבעתי מחולינו 25
 אחרת. תרופה כל על בהצלחתן ועולות

 24 כעבור תוצאה היתד, אחרים במקרים
ת...״ שעו

 פרופסור פירסם ימים שלושה כעבור
 את מכיר ״אינני הכחשה: דוסטרובסקי

 ממחלקת מישהו ולא אני לא מילר. הגברת
 לא האוניברסיטאי החולים בית של עור

 יודעים אנו אין הזה. התכשיר את ניסינו
 התכשיר.״ פעולות על דבר שום

 לקונגרס, בינתיים נסעה הנאה יהודית
 הקוס־ בתולדות המיפנה על לעולם בישרה

 ישראל דגל תלוי כשמאחוריה מטולוגיה,
ישראל. קונסול יושב ולפניה
 חלה הארץ מן בהעדרה כי ידעה לא היא

 שחלה הודיע וידה ד״ר מעניינת: התפתחות
 בדק לא דוסטרובסקי ושפרופסור טעות,

 נשאלה אליו. שלח שהוא השאמפו את כלל
 ״חוות־ את חיבר מי כן, אם השאלה,
מילר? יהודית בפי שצוטטה הדעת״

ה מנהל גם שהוא יהודית, של בעלה
 בדק ״דוסטרובסקי הכריז: שלה, עסקים

 שהצלחה הודיע אפילו הוא השאמפו. את
 להוסיף כדאי תינוקות ובשביל 980/0 שלו
 יהודית זאת. ידע וידה ד״ר לנולין. 2

 האמת.״ את ותוכיח השבוע ארצה תחזור
 כאשר דוסטרובסקי, הפרופסור ואילו

 וידה? ״דוקטור תמה: העניין, כל על נשאל
זה?״ מי

 יותר שהזכיר ריח עלה הוויכוחים מכל
 מעיינות של הגולמי הגפריתני החומר את

 ששימש המעודן המוצר את מאשר זוהר,
קליאופטרה. את

סהד פרשת
המפקח ד חכק

 הכללי המפקח של הרשמי תפיקדו מה
ישראל? משטרת של

 רשמית: תשובה כך על ניתנה השבוע
 הוא: המפקח תפקיד

המשפט, בבית בשבועה לשקר 9
להיח ,ראש־ר,ממשלה של לבנו לעזור @

 פלילית• עבירה ביצוע על־ידי מצרה, לץ
 אלא היה לא רשמית זאת שאישר האיש
המדינה. פרקליט
יש משטרת כי נתגלה כאשר קרה הדבר

 של סכום סהר יחזקאל למיליונר נתנה ראל
)19 בסמוד (זזסשך

 הבריאות, שר מאת לדוגסר״ מכתב •
 לך ליהטביר ממהר ״איני ברזילי: ישראל
.*בתוצרתו.. השתמשתי בטרם זו תודתי
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