
במדינה
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הני לזוגות ״פזגז״ חידון
לאוגוסט. 1ה־ עד שאים

 בין הנישאים הזוגות כל
 לאוגוסט 1ל- בעומר ל״ג

 אחד רכשו אשר ,1967
המשו הבישול ממכשירי

מוזמ ״פזגז״, של כללים
ב להשתתף נים

ם נושא חידון פרסי
ראשון: פרס

לזוג נופש שבוע
שני: פרס

לזוג נופש שבוע סוף
שלישי: פרס

לפיקניק ניידת כירה
ם החידון טופסי  והסברי
הארץ בכל ״פזגז" בחנויות

פזגז — טוב במזל
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 (ועדת ושרים בכירים פקידים של ועדה

המע הגדה את לבודד החליטה המנכ״לים)
 בפני משקית כיחידה אותה להשאיר רבית,
 סכנה צפויה הוועדה, חישובי לפי עצמה.
 — הגדה מפתיחת הישראלי למשק גדולה
ב לירות מיליון 150ל־ קרוב של הוצאה
 ומת־ על שמירה לשם — לשנה זר מטבע
 הם צריכים היו לו הגדה תושבי של החיים

ה המשק של לתנאיו עצמם את להתאים
ישראלי.
למדי — ליום לירות אלף 400 של מחיר

 מיליון 13ל־ מתקרב היומי שתקציבה נה
 תמורת מדי כגבוה לפקידים נראה לירות,

 הסרת מעניקה שהיתר, העצומים היתרונות
 ארץ־ישראל של מחדש לאיחוד־אמת המחיצות

אחת. לארץ
 הרגיזה זאת החלטה להיפך. בדיוק

 בנק של בכיר כלכלן היד, מאלה אחד רבים.
 מפד״ל ח״כ של (בנו גנחובסקי דוב ישראל,
 גנחובסקי). משה אליהו היהלומן לשעבר,
 רק לא לגנחובסקי חרתה המנכ״לים החלטת
 כל־ מבחינה גם, אלא לאומית, מבחינה

כלינז.
 רק לא הגדה פתיחת כי ומצא חישב הוא

 היא להיפך. בדיוק אלא במשק, תפגע שלא
 המשק גלגלי של מחדש הגעתם את תזרז
 אף והיא מיתון של ארוכים חודשים אחרי

 הדעת, על מתקבל זמן תוך לתרום, עלולה
ה של התשלומים למאזן נכבדה תוספת
מדינה.

 מ־ של החובה חשבון הנבול. יישור
 המנכ״לים. לחשבון כמובן, התאים, חובסקי

 ממשלת של הסטטיסטיים הנתונים סמך על
 של שנתי ליבוא זקוקה שהגדר, ברור ירדן

ה מספר — דינארים מיליון 23־22 בערך
ה המיליון 150ל־ יותר או פחות מתאים

המנכ״לים. של מפחידים
 מיליונים כמד, לנכות יש זה מסכום אבל

 את כל קודם זר. במטבע הכנסות של
והתעסו הסעד שסוכנות המיליונים שלושת

 להזרים ממשיכה האו״ם של (לפליטים) קה
 המתקבלים המיליון שני את אחר־כך לגדה.

ול נוצריים, ובמיסדרים במוסדות שנה מדי
ער מעבירים אותם המיליון שני את בסוף
 בדרום־אמריקה העשירות הקהילות מן בים

בגדה. בקרוביהם תמיכה לשם
 מיליון 16 עד 15 של זד, גדעון כנגד
לי מיליון 130(כ־ התשלומים במאזן דינאר
 להפעיל האפשרות כל קודם עומדת רות)

 לספק היכול הרדום, הישראלי המשק את
 עשרות בכמה ומכונות טקסטיל מזון, לגדה

 תחנת־ את להחיות לשנה; לירות מיליונים
במו השימוש את להגביר בנהריים, הכוח
 סמויים חיסכון סעיפי על לדבר שלא ביל:
 יישור בגלל השוטף ד,בטחון הוזלת כמו

 עקב הרכב ובלאי הדלק וחיסכון הגבול
אפשריים. דרכים קיצורי

הכל. זה אין ועדיין וקומראן. קיסריה
 ניתן זה לחסל. אפשר עצמו הגרעון את גם

 יצוא בענף המאמץ ריכוז על־ידי לביצוע
ה מבקעת מבכירים פירות יצוא כמו קטן
 כך כל הלהוטה המערבית, אירופה אל ירדן

 ויצירת אחד, מצד זה מסוג פירות אחרי
 הצפויה, מהתיירות בהכנסות ניכר גידול
שני. מצד

 בגדה, בעיקר שהתרכזה לירדן, התיירות
 — דינאר מיליון 12 שעברה בשנה הכניסה

 450מ־ אחד כל של הממוצעת כשהשהות
בלבד. ימים שלושה היא התיירים אלף

לש תיירים של זהה מספר ישוכנע אם
 עתה אפשר בה השלמה, בארץ־ישראל הות

 אח, וגם נצרת את גם אחד בסיור לכלול
 יריחו: את וגם תל־אביב את גם בית־לחם,

להיש כדי קומראן, את וגם קיסריה את גם
 — בלבד נוסף אחד יום עוד רק בארץ אר

 הגדה ופתיחת הגרעון כל יכוסה כבר הרי
כלכלית. מבחינה אפילו כדאית, תהיה
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 שטנר, י. ד״ר את הטרידה ומתמיד מאז
אחת. בעיית בחיפה, משרד־יהבריאות איש
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