
'* !) /

3 /'>?

". ־ <׳׳ץ׳י ר ד |׳ >•![3( ■0 1\/~י̂  ג

!1, !  -̂1[

.

3 2 ^ / ע<*, 

חדשים קורסים נפתחים

ט ו ט ר ש
טורה בנין, מכונות, טק ארכי

ת ו א נ כ ט
בנין מכונות,

 בערב 8 עד בבקר 8מ־ והרשמה פרטים
 ,44 פ״ת דרך שרון, בית :תל־אביב

 הדר בית מול
 76 אלנבי רח׳ :תל״אביב
 33 יפו רח׳ :ירושלים

אליק רה׳ :חיפה 17 בי
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תקצרנות י ר ב ע  
ו/או

ת י ל ג נ א
 בעולם. הידועה גרג בשיטת ).0מ£00( גרג״ ב״אולפן

 העברית הקצרנות מחבר בר־קמא׳ חיים מר בידי ההדרכה
ג בשיטת ר החינוך. משרד ע״י המוכרת ג

: ם י ס ר פ
ם כי א ״ ל ה ,5 גורדון רה׳ בר־קמא, :ת פ י ,במעלה• בי״ם :ח

גרמנית * צרפתית * אנגלית * עברית
שכת ההרשמה נמ

ותיכוניים. יסודיים בתי־ספר לתלמידי מזורזים לקורסים
ת תו  למבוגרים מיוחדות כ

ם י כ א ־ ל ה ת פ י ח
69265 טל. ,27 החלוץ 56347 טל. ,2 בנימין תנחל

במדינה
שכתווז

ם שוד י ת כ ה
 ב־ 278 מספר רחוב — ״סימטת־הטיפוס״

כ נוספת. פעם שמה את הצדיקה מנשייה,
 מניפת כשנה, לפני בשכונה, פרצה אשר

 חמישה בלבד זו בטימסה נפלו הטיפוס,
 טיפוס מניפת כאשר עתה, למשכב. איש

ה המקרה הופיע בשכונה, מסתמנת חדשה
עצמה. סימטה באותה ראשון

הר מחיה שטח לטיפוס יש הפעם אולם
 כי הקודמת. בפעם מאשר רחב יותר בה

 העכברושים מספר לעין־שעור עלה הפעם
 לגלי מתחת הנחבאים בשכונה, המתרוצצים

העוב אחת רחוב• בכל הנערמים ההריסות
 שעיריית בכך די לא כי היא, המוזרות דות

 — ההריסות לניקוי דואגת אינה תל־אביב
ה של הסוללה הקמת למטרת שגם אלא
אחרים. ממקומות עפר הובא — חוף

 של המוצהרת המטרה .,החיסול׳ ״זמן
 היא הישנים הבתים בהריסת עמידר חברת
 לתוכם. חדשים דיירים של פלישתם מניעת

 ואילו הגג, את להרוס מספיק כך לשם אבל
 עיר חורבן מזכירות מנשיה של הריסותיה

 עצמנו את מרגישים ״אנחנו מלחמה. לאחר
ה מתלוננים החיסול,״ בזמן בגטו כמו

דיירים.
הרי שיטת כי מעידות אחרות עובדות גם

 כוונת על מעידה אינה במנשיה הבתים סת
ה את פינו כה עד בלבד. התושבים פינוי

 יותר לא נהרסו אך משפחות, 700כ־ שכונה
 אינו ההריסה קצב ובעיקר, בניינים. ממאה
הפינוי. קצב עם במקביל צועד

ב עיקבית שיטה שולטת בכל־זאת אבל
ה הביזנס. שיטת במנשיה: עתה מתרחש

ה בהקמת הקשור גדול, ביזנס אין פעם
 לשוד., הדומים קטנים עסקים אלא סיטי,

הביז ידוע. לא - הפיצויים סכום
 משכונת הדייר יוצא בטרם עוד מתחיל נס

 המפנה התושב מקבל אותו המחיר מנשיה.
ב או -הדירה, בגודל תלוי אינו ביתו את

 מקרים ישנם בה. המתגוררת המשפחה גודל
 לירות 4500 אדם מקבל דירה אותה שבעד
 .7000 שבוע, באותו מקבל, שכנו ואילו

 עמידר נציג הוא במקום, השליט המעריך
יודאיקין. נתן בשכונה,
 טענו העוזבים, השכונה מתושבי אחדים

 פיצויים סכום איזה על ידעו לא שכלל
 הדיירים רוב אבל עמידר. במיסמכי חתמו

 מתווכים כי עמידר, למשרדי כלל הגיעו לא
הדיי בין קישרו השכונה, על פשטו שונים

 של להסדרים הגיעו עמידר, לבין רים
לעוזבים. כספיים פיצויים
 כי מתברר אולם הזמנה. לפי הרס

 הערביים הבתים הם האמיתי הזהב מיכרה
 אוצרים הישנים הקירות מתושביהם. שפונו

 אלפי של רכוש המקרים, ברוב בתוכם,
 ודלתות, משקופי־חלונות בצורת לירות,
 ואריחי- הגג, בבטון היצוקים הברזל מוטות

 המונופול את הקירות. את המצפים החרסינה
 בשם קבלן קיבל ההרפיה עבודות על

 מיוחדת: עבודה שיטת שלו ויטה אליהו
 ההזמנות לפי — הבתים את הורם הוא

מקבל. שהוא לחומרי־בניין
 מן ברקוביץ משפחת יצאה כחודש לפני

 הבית עמד שלם חודש .264 שברחוב הבית
 החליט האחרון בשבוע רק תילו. על ריק

אח זה היה הבית. את להרוס ויטה אליהו
 בעל אברהמוביץ, מיוסף הזמנה שקיבל רי

 להרחיב שהחליט מזון, לאריזת בית״חרושת
 אליהו למשקופי־חלונות. ונזקק עסקו, את

ל לבחור החליט בשכונה, סיור מיד עשה
ש ברקוביץ משפחת של ביתה אח הריסה
החומ את אברהמוביץ קיבל למחרת עזבה•

שהזמין. רים
 של פועליו הרסו ,4 אוריאל הרב ברחוב

מו את להוציא מנת על בניין, חצי ויטה
עומ שנשארו הקירות הגג. מן הברזל טות
 הילדים על התמוטטות בסכנת מאיימים דים

לידם. המשחקים
הבי הריסת־השוד שיטת אחריות. כלי

 ב־ המסוכנים הבתים שמספר לכך. אה
ל־ססז. 60מ־ עלה מנשיה

 שש על גרה, אברון חיים של משפחתו
ב אבל קטן. בחדר רבות שנים נפשותיה,

 שהגג סכנה כל היתד■ לא הזמן כל משך
ב מה, זמן שלפני עד ראשם. על יתמוטט

 להוציא כוי השכן, הבית את שהרסו עת
מעו קיר גם נפגע הברזל, מוטות את מגגו

 כמה כעבור אברון. משפחת של הדל נם
 עיריית של הודעתה בביתם נתקבלה ימים

 בבית גרים הם כי להם שבישרה תל־אביב,
 צויין בהודעה מיד. לפנותו ועליהם מסוכן

מ העירייה מסירה — אסון במקרה כי
אחריות. כל עצמה

■ ׳,י־..............

ס ה פו צ חבר להיות ו

ב נאמר פרס,׳׳ שמעון הכרנו ך•
/ ב השבוע בראשית שהופיעה מודעה | | /

 — בכבוד והעמידה התבונה גילוי ״על דבר,
ה חברת עובדי של מפא״י תא אתך. אנו

והמחוז.״ חיפה לישראל, חשמל
שהצ בכבוד״ והעמידה ״התבונה היו מה
העמי בחיפה מפא״י תאי אשר רימום, דיקו

ואלמוגי? חושי בן־גיריון, על רק כה עד דו
 פרט שמעון ששלח במכתב נתון המפתח

 בחב שעבר. חמישי ביום אשכול, לוי אל
פקידים: בין המקובל בנוסח פרס,

חב על מוותר שאני להודיען הריני ״ו.
 בטחון לענייני השרים בוועדת מלאה רות

ב לתפקיד כניסתי ערב הבטחתך למרות
הנוכחית. ממשלה

 שהממשלה הצעתך על לך מודה אני .2״
 הקבועה השתתפותי ברבר פה־אחר תחליט

.״ בכך צורך לי אין הוועדה. בישיבות . .
.״ : ולסיום . תמ זו שעמדתי מקווה אני .

 ה־ וענייני הממשלה בעבודת הפרעות נע
בטחון.״
 מיהרו השונים בעתונים פרם שמעון כתבי

 תא של המודעה באור הוויתור את להציג
הקרבת אבירי, מיהודה החיפאי: מפא״י
 למפלגה הנאמנות מזבח על אישית, שאיפה

חי נאמר, מכתבו, על־ידי ולראש־הממשלה•
 ביותר הרציני המשבר מן מפא״י את לץ

בן־גוריזן. של הסתלקותו מאז לה שארב
 זר, היה לא במיקצת: שונה האמת אך
מאונס. כניעה אם כי — מרצון ויתור

 במכתבו הנותרים הסעיפים אל לשוב כדאי
פרס: של

 של מעמדתה לא נובעת זו החלטתי .3״
 קשיים. למנוע מרצוני אם כי אחרות־העבורה,

 אח־ של שעמדתה בעל־פה כבר לך אמרתי
 ומשוללת סתירות מלאת היא רות־העבורה

 טענות. אינן ,המשפטיות׳ מענותיה עקביות.
 אינו נאחזת, היא שבו הממשלה, תקנון

ל הניתנת קונוונציה, אס כי קונסטיטוציה
.״ נקלה על שינוי . .

הכ אשר הן אלה טענות — זאת ובכל
 העקשני סירובה מול פרס. שמעון את ניעו
ה את לפוצץ ואיומה אחדות־העבודה, של

 אלא מפא״י בפני ברירה היתד, לא ממשלה,
לוזתר. פרס את להכריח

★ ★ ★
הצעירים חזית

 למחרת פרס, של הראשונה .רישתו
 היתה: בן־גוריון, דויד של התפטרותו ן

משו חזית יצר הוא כשר־הבטחון. למנותו
שהפ דיין, משה שלו, המתחרה עם תפת

 הצעירים. קיפוח על תקיפות בהצהרות ליג
 לו מגיע הבטחון תיק ברורות: הצהיר דיין

 או הוא אם לו איכפת לא פרס; לשמעון או
 אמר לא זאת, לעומת פרס, אותו. יקבל פרס
שר־בטחון. יתמנה דיין אם לו איכפת שלא
ש מכדי מדי, חצופה היתד, הדרישה אך
 אם סוף־סוף, להתקבל• סיכויים לה יהיו

ל בן־גוריון דויד את מפא״י ותיקי אילצו
 את להעביר על־מנת זה היה לא — התפטר
שמעו דיין, משה ודיין. פרס לידי השלטון

המ הקרים, החשבונות כאיש הצטיין לא לם
אש נגד והאיומים המרד בדגל לנופף שיך
 אשר לפינה עצמו את דחף והוותיקים, כול

בכבוד. נסיגה תיתכן לא ממנה
 יכולתו בכל שוב התגלה לעומתו, פרס,

 את ביצר הוא והחלקלקות. התככים כאיש
 חיוכים שפע זמן ובאותו דיין, עם הברית

לאשכול. והבטחות־אמונים
לנפץ יכלו הוותיקה והגוזארדיה אשכול
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