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לי ש טיו נופ
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ושויצריה)

בע״מ עוזי טיולי
טיולים מארגני

 שויצריה בהרי המפורסמים הנופש לטיולי הצטרפו
בזרמאט) נופש ימי 9( ו*ול7 *מ* 27

 22.7.65 אטלנטיקה באניה מחיפה הפלגה
ונציה קורפו, אתונה, איזמיר, רודוס, ב״: וסיורים שייט

קנדיה ספליט,

ל״י 1342 — רק הטיול מחיר

בזרמאט) נופש ימי 7( \<ול7 *מ* 21
 6.865 ירושלים באניה מחיפה הפלגה

מרסייל. מילנו, ג׳נבה, ונציה, נפולי, :ב־ וסיורים שייט

ל״י 1350 — רק הטיול מחיר

ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה ו
 חיפה. ,4 הבנקים רח׳ בע"מ, ס ר ו ת א ט מ

.523146 ,521094 טלפונים:

 הסטודנטים הסתדרות
 האוניברסיטה של

 בירושלים העברית
 הסטודנט יום חגיגות

תשכ״ה הארצי

בשיתוף

בע״מ אדמון פרסום

 100111״׳׳' *
 העברית האוניברסיטה

 ירושלים עירית
התיירות משרד

ל ב טי ס פ שי ה שלי  של ה
ירושלים * מחול להקות

 הגדול האירוע
 עם לריקודי

ת נ ש ו9$5 ל
 כירושלים והאוניברסיטאי הלאומי כאיצטדיון

18.5.65 שלישי יום
: ת י נ כ ת ב

 הסטודנטים הסתדרות של המחול להקת +
בירושלים

 והתרבות החינוך משרד בחסות הורה להקת *
 הסטודנטים, של העירונית המחול להקת
חיפה

רוטשילד בית של הזמר וחבורת נצר אפי *
 הנדל נחמה *

ענבל מחול תיאטרון
 וצליל אור במחול סיום מפגן *

רפפורט עזריה — מנחה
 ובלשכות הגדולות בערים הכרטיסים במשרדי :כרטיסים

 תל־אביב בן־נאים. הערב, לאן ירושלים לתיירים. המודיעין
 גרבר, נובה, חיפה ברטים. שעשועון, במה, כנף, רוקוקו, לאן,

מרקור. באר־שבע סיגנל. נתניה מכבי. עינוג,

)02(24225 טל. ירושלים, הערב״, ״לאן במשרד לקבוצות הנחות

במדינה
)13 מעמוד (המשן
 אמר יודע,״ שאתה סימן אומר, אתה ״אם

 לעוד הכתבה את להכין ורץ עיתונאי, לו
חודשיים.

שיכו;
ת פו בי ה

 השבוע רק נכנסו הראשונים הדיירים
 מיבנה מפואר: בית זה היה החדש. לבית

 הגבוהים הבניינים ראשון קומות, 13 בן
 החדשה השכונה במרכז בחולון, שהוקמו

 4!/2מ־ מורכבות הדירות 52 כל רחל. נאות
 מעליות שתי שירותים. חדרי ושני חדרים

הדיירים. את לשרת נועדו ומהירות הדורות
 במרכזה בית אותו עמד כשנתיים לפני

 חברת החלה אז ציבורית. שערורייה של
 בנאות דירות למכור ושות׳ רובינשסיין

 חדר את שמילאו אנשים, ומאות רחל,
 ללא נשארו הקבלני המשרד של המדרגות

לפ כדי משטרה להביא צורך היה דירות.
 אז הוסבר הנסער לקהל המקום. מן נותם

 נמכר הגדול והבית י׳יית אזלו, שהדירות
מדרום־אמריקה. לעולים בשלמותו

 אותם שוב יכלו האחרונים בחודשים
 במחיר אך הדירות, את לקנות המועמדים

ל חברה אחר: היה המוכר גם יותר. גבוה
בתל־אביב. אל־על בבניין שמשרדיה השקעות

 החברה של ביסודה ציונית. מטרה
 52 טהורה. ציונית מגמה עמדה להשקעות

 ארצה, לעלות רצו מדרום־אמריקה יהודים
 האמריקאית חייהם רמת על לשמור וכדי

ב רצוי מתאימות, דירות לקנות החליטו
 בארץ הקליטה עליהם שתקל כדי שכנות,
החדשה.

 שני לישראל נשלחו זו ציונית למטרה
 מכל יפוי־כוח עם חבורה, מאותה עסקנים

 חברת עם התקשרו השליחים האחרים.
הח השכונות רוב את הבונה רובינשטיין,

 רב־קומות בית ממנה קנו בחולון, דשות
חברי כמספר בדיוק דירות, 52 המכיל

הקבוצה.
 הגדול הבית ובניית שנתיים עברו מאז

 השיפורים כל שבוצעו לפני אך נסתיימה.
העו שמרבית התברר המרוזחות, בדירות

 שבע רק לישראל. יעלו לא התחרטו, לים
ב להשתקע נכונותן על הודיעו משפחות
 הנותרים 45 של כספם יסוד ועל ישראל,
להשקעות. החברה הוקמה

ברו היתד, החברה של העיקרית המטרה
 שנתיים, לפני שנרכשו הדירות מכירת רה:

במחיר נקנו הדירות מסחרי. בסיס על
המ בזמן המחיר אחת. כל ל״י אלף 42

ל״י. אלף 54 כירה:
ל״י 1,890,000 של השקעה בסיכום:

ל״י. 540,000 של רתח שנתיים תוך הכניסה
 בטאבו הועברו לא הדירות נוסף: פרט

 על שתיתרו הראשונים, הקונים שמות על
 את המוכרים חוסכים כך ארצה. עלייתם

 ומגדילים הדירות, מכירת על השבח מם
רתחיהם. את

עיריות
ד פ ה ס ב ה א ל
 של הסוציאלית המחלקה של פקיד אותו
 מיוחדת, הכשרה עבר ירושלים עירית

 לאזרחי לעזור תפקידו כי אותו שלימדה
 שמונה זאת עשה הוא הנזקקים. העיר
 ממישרה להתפרנס קשה אך ביום, שעות
הנז לאזרחים לעזור החליט כן על אחת.
הקבלה. לשעות מחוץ גם קקים

ץ. פקיד רו  הנוספת העבודה את גם ח
העוב |כל כאשר המחלקה. במשרדי עשה
 הנקיון ועובדי לבתיהם, הולכים היו דים
הח הפקיד היה הדלתות, את נועלים היו
 הנזקקים, מישמרתו. על וניצב שב רוץ

 היו המיוחדות, הקבלה שעות על שידעו
_ זוגות. זוגות אליו באים

 משכיר הפקיד היה פעוט תשלום תמורת
לת שיוכלו כדי הריקים, החדרים את להם
להר יכלו שלא העובדה אהבים. בהם נות
 בבית־מלון, חדר עבור לשלם לעצמם שות

נצ של למסגרת אוטומטית אותם הכניסה
 מאפשר שאינו הפקיד האמין כך רכים.
 אשר לזו המנוגדת למטרה החדרים ניצול

העיר. אבות ידי על להן נקבעה
הסו המחלקה אחרת. חשבו העיר אבות
אז לפעמים שצועקים למה בניגוד ציאלית,

 לא גם זונות. בית איננה נרגזים, רחים
 לועד הוגשה כן על הקבלה. שעות לאחר
הפקיד. את יפטר כי בקשה, העיריה עובדי

 הארוכה ולרשימה האיש, ■פוטר השבוע
עש כמה הסתם, מן התווספו, הנזקקים של

 סעד תשלומי יבקשו אשר זוגות, רות
בבית־מלון. חדר לשכירת

ניסחה ל המפד״ צמות
ז -

ח ךי• ה ו ע במס שנתיים מזה מהלכת ר
 בניין של והחשוכים הארוכים דרונותיו י

 הטילה היא הקודש. רוח אינה זו הקאסטל.
 המנגנון אנשי המקום, עובדי על מוראה את
קשה. זעזוע מהם לרבים גרמה המפד״ל, של

סני מזכירי הרף. ללא טירטרו טלפונים
 ואנשי מנגנון מנהלי מחלקות, ראשי פים,

 למרות אבל סודיות. ישיבות קיימו צמרת
ש השערוריה, על שהוטל המוחלט האיפול
ה הרוח נמוגה לא המפד״ל, את הסעירה

רעה.
 ה־ והפרשיות השערוריות שבעת המפלגה,

ן מפרשת להתאושש הספיקה טרם מבישות,

״״״״:!, הקיבוצניק
 אף יצחק, בארות הדתי הקיבוץ מייסדי
המשק. במזכיר קצרה תקופה משך שימש

ח | | |1ה  ב־ הקאריירה את החל הדתי ן
1#11^1| |  בסולם עלה פשוטות, עבודות /

האיש קשריו את שניצל לאחר המפלגתי,
במפלגה. ומכובדת חשובה לעמדה והגיע יים,

1ה 1 ¥  להתגרש ביקש הקשיש ך7|1
 לאשה לשאת מאשתו,

 להינשא הסכימה היא הצעירה. הפילגש את
שביניהם. הרב הגילים הבדל למרות לו

חד שערוריה לר, פרצה והנד, תל־גיבורים,
צפוי. בלתי מכיודן הפעם שה,

★ ★ ★
כצמית מרןום

 שלושה הם השערוריה שד יכוריה ץ
 אי־ יעלו כי חלמו שלא אפורים אנשים ^

העיתונים. כותרות אל פעם
עס ימיו כל היה )54( הרשקוביץ אברהם

 של הנוחה בחממה והתפתח שעלה קטן, קן
 הקא־ את הדתית־לאומית. המפלגה מנגנון
 שעה הרשקוביץ התחיל כעסקן שלו ריירה

 הקיבוץ של כמזכירו קצרה תקופה ששימש
 התפרק, שהקיבוץ לאחר בארות־יצחק. הדתי
רופ היתד, "בריאותו העירה. הרשקוביץ עבר

מתאימה. עבודה למצוא התקשה והוא פת


