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לון1או 100 70 צ׳אנקי
 מתכווץ אינו

׳עיש ע״י נאכל ואינו

י ק ג א ז 0 7* צ ן !0 ו ל ד ו א
יצהיג לא לב!

ח 100 7זג״אגיד* ל ד או
 עביבו מרינה מוצרי
דו״פונע של וקלים

 הרצליה,—ת״א בע״ני, איוניר האופנה: בבתי עתה להשיג
 סלון ירושלים, ׳ושות׳ קליין חיפה,—ת״א בע״מ, אילקה
 ת״א טעמי, ת״א, בע״מ, גרשפלד את רוזמן נתניה, אדיט,

קי סוודרים אנ שראל מיוצרים * אורלון צ׳ ע״י בי

 האקרילי לסיב רשום מסחרי שם הוא אורלון *
אורלון. מייצרת דוסונט רק — דופונט של

ז 8 !4 .ז־•6ז

ן ו כ ס י ח ן ה י נ והב , ל ע פ מ ה
האח השנים של הכלכלית המציאות

 מוגברת בניה של בסימן עומדת רונות
 בניה מחירי של מסחררת ׳ועליה מחד

מאי מגרשים של ספקולטיבית ורווחיות
ה ותכנונה עצמה הבניה אמנם׳ דך.

 אולם ניכרים. לשיפורים זכו מוקדם
 קנה בשום עומדים אינם אלה שיפורים

 המשתכן ההתיקרות. תהליך לעצם מידה
 אבסורדי, במצב עומד נמצא הפוטנציאלי

 לירות אלפי של מחירים עלית שבו
נפרץ. בלתי לחזון היתד,
 לבנין, החסכון מפעל הופך לכך, אי

ממלכ בגורמים ההסתייעות — ודרכו
 השיכון לבעיות הטבעי, לפתרון תיים

במדינה.
 מפעל של ראשיתו קכ?ן. מסגרת

החמי שנות בראשית לבנין, החסכון
 של בסימן עמדו אלה שנים : שים

נוע אשר גדולה, בנייה תנועת ראשית
 גג קורת ליצור ובראשונה בראש דה

 לארץ. שנים אותן שזרמו לעולים,
תופ נוצרה זה ענקים מבצע בצד אולם

 יושבי של שבתיהם בעוד מוזרה: עה
בקצב והולכים מוקמים היו המעברות

ה הארץ חושבי לפתע נותרו מזורז,
ה בתחום ממלכתי סיוע ללא וותיקים
שנת משפחות צעירים, זוגות שיכון.
 את לשפר שרצו יהודים וסתם רחבו
 עד הולידה זו תופעה מגוריהם. תנאי

 שונים, ביניים פתרונות כמה מהרה
 היה שביניהם והמוצלח הבולט אשר

 כאמור, היה, זה מוסד העממי. השיכון
ל ועד קיומו מראשית באופיו זמני

בע פתר ,1955 בשנת המוצלח סיומו
 רבים למשתכנים דיור מצוקת של יות

 הגורמים הגיעו שנים 5 לאחר אולם
 ליצור יש כי מסקנה, לכלל המוסמכים

ה מפעל נולד כך : קבע של מסגרת
לבנין. חסכון

 עליו אשר העקרון לעוזר. עזרה
 היה, היווסדו מיום זה מפעל הושתת

 מי לכל לעזור המדינה על חובה כי
 גג קורת בבנית אם בין לעצמו, שעוזר

 תנאי בשיפור אם ובין לראשו מעל
 אלה מודרניים בזמנים אכן, כי מגוריו.

 או דירה ברכישת הדיור, בעית הפכה
 הממוצע האדם שאין לבעיה בשכירתה,

ה עצמו. בכוחות עליה להתגבר יכול

ה עוזרת, יד איפוא, מושיטה, מדינה
 אותם כל על להתגבר למשתכן מסייעת

 השיכון. אל בורכו העומדים מכשולים
 במונחים מתבטאים אינם אלה מכשולים
 על־ הבניה הוזלת והם: דווקא תקציביים

 למשתכן קרקע מתן יעיל, ,ארגון ידי
 זול מימון ספקולטיביים, רווחים ללא

 תמורת של מסחרי בלתי חישוב יחסית,
 ארוך לזמן משכנתא והיוזמה. הארגון
ל ניתנים אלה כל — נוחים בתנאים

ממלכתית. יוזמה על־ידי רק ביצוע
 רשאי קיום, שנות שבע לאחר כיום

 בגאווה להתבונן לבנין החסכון מפעל
אפ חודש ועד הקמתו מאז השגיו על
 אלף 55כ־ למפעל הצטרפו ז. ש. ריל

 ל״י. מליון 152 של חסכון עם חוסכים
 41 של חסכון עם חוסכים, אלף 20

 פתרון ומצאו בו הסתייעו ל״י, מליון
מס נמצא 31.3.62 ביום דיורם. לבעיות

וחסכו אלף, 15כ־ להיות החוסכים פר
 עשרות ל״י. מליון 35 — נותיהם

 לבעליהן ונמסרו הושלמו דירות אלפי
בתה נמצאות נוספות דירות אלפי ועוד
בניה. של ליך

ם שי אנ
► ריק שובך

כן־צכי יצחק המדינה שנשיא נראה
הממ ראש של גישתו את לעצמו מאמץ
הפו לשטח נוסף שונים, בשטחים שלה
 ורעייתו המדינה נשיא שהו כאשר ליטי.
 בחופשה לאחרונה ינאית־בן־צםי רחל

היו הצעדה את לעצמם אימצו באשקלון,
 יום, מדי נראו ורעייתו הנשיא מית.

ה לבית מביתם הדרך את עושים כשהם
 שם אוכלים במקום, ההסתדרותי הבראה

 סך־ לביתם. ברגל וחוזרים ארוחת־צהריים
ה שר סגן • • • קילומטרים חמישה הכל:

 סוף־סוף הצליח רפאל יצחק בריאות
 אורחי של האמיתית דעתם מה לברר

 סיוריהם על האפריקניים ישראל ממשלת
 ורעייתו השר סגן הגיעו כאשר בארץ.

 שהו־ הסיורים תוכנית את וראו ללאגוס
 התוכנית מעומס עיניהם חשכו להם, כנה

 רפאל גאולה ניסתה כאשר וגודשה.
 אותה לדלל ניתן שמא בזהירות, לגשש

המקו הממשלה ראש לה ענה במיקצת,
 שזו לכם, ״דעו וברורות: קצרות מי

שהכי הגדושה התוכנית על גלוייה נקמה
 בארצכם״ בסיורי לכבודי, אתם נותם

 חובבי ירושלמית, צעירים קבוצת • * •
 נעימה הפתעה השבוע מנעה יונים, בשר

 אותה ובעצמו, בכבודו מהקדוש־ברוך־היוא
 התנהל הסוכות חג סוף לקראת לו הכין

ה הרב הדתות, משרד של הכללי מ ל  ש
 יונים, 40ב־ בחר הוא כהנא. זלמן

 הו־ ביום — אחת כל — לשאת שנועדו
 למרפא״ הזקוקים מחולים פתק שענה־רבה

 אומנו היונים שלמה. להחלמה בקשה ובו
 המצופה: ליעד להגיע ממושכת תקופה

 הר־ אל 20ו־ המערבי הכותל אל מהן 20
כש ההמראה, מועד לפני יומיים הזיתים.

 ריק. אותו מצא לשובך, היונים מאמן בא
את הסבירו במקום הפזורות הנוצות
ה מלכות של אחר נציג • • • השאר

 משנה אלוף לצה״ל הראשי הרב שמיים,
 בבעלי־חיים לעסוק החל גורן, שלמה

 תחביב את לעצמו אימץ הוא אחר. מסוג
 הזקן בעל הרב נוסע פעם מדי הדייג.
 ארוכות. שעות שם יושם אלכסנדר, לנחל

צפייה לאחר הצליח: סוף־סוף השבוע
ה שני את בחכה להעלות זכה ממושכת

 צפת עיריית ראש • ̂ • שלו הראשונים דגים
חי בעירו להנהיג החליט הכהן, אברהם

באי האחרון בסיורו למד אותם דושים
הצ העירייה ראש התפעל ביחוד רופה.
 בבירת השורר המופתי מהנקיון פונית

ה עם שם ״סיירתי שטוקהולם: שבדיה,
 הוא הסיור בעת כשלפתע שלנו, שגריר

ריקה סיגריות קופסת משים מבלי לקח
 ישישה ראיתי פתאום מידו. והשליכה

 בכל ורצה הקופסה את מרימה מתכופפת,
 סוף־סוף, אותנו כשהדביקה אחרינו. כוחה
 הקופסה את לו הגישה לשגריר, פנתה

 ׳גם לה. אמר לזה,׳ זקוק לא ׳אני הריקה.
ה השיבה לה!׳ זקוקה לא שטוקהולם

ישישה״.
★ ★ ★

!סיסמא הבו
 פיקוד אלוף השמע חגג הולדת יום

 בנהריה. יפה אברהם אלוף הצפון,
 של הדרכיס בפונדק החגיגית במסיבה

הקרו ידידיו הוזמנו אליה דורה פרדי
 חמשת אך גילו, את לגלות יפה סירב בים,

 עוגת־יום־ההולדת על שהתנוססו הנרות
 זו בהזדמנות אגב, .49 סודו: את גילו

הקר ותיק האלוף של חולשתו התגלתה
כר־ את ממלאים האורחים כל בעוד בות:

השבוע פסוקי
 בך דויד הממשלה ראש •

 בארץ ציבורים שני רק ״יש גזדיץ:
 ראשונות רגש את עכשיו עד שקיימו
 ההת־ החלוצית: והיוזמה האומה אחריות
 ה־ מערכת ועובדי החלוצית ישבות

בטחון!״

ילין* נתן ״אתגר״ עורך •
 ראש של הולדתו ליום בברכתו מור,

 77ה־ הולדתו ויום יתן ״מי הממשלה:
 מכובד, כאזרח בן־גוריון מר את ימצא

המדינה!״ לגורל הדאגה מנטל משוחרר
בורג, יוסף דר׳ הסעד שר 9

 קורה ״מה הרכבת: עובדי שביתת על
עוד, מסיקים שאינם קטרים מסיקי כאן?

1512 הזה העולם


