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תוכניודאב. מינהלת לתמונה נכנסה ואז

 מ־ מורכבת היתד. תוכנית־אב מינהלת
 רבי־ עמד בראשה בעלי־מישקל: אישים
 ה־ מלבד חבריה, כמובן. עצמו, נוביץ

 פרלשטיין, יצחק האדריכל היו שימשוני,
האדרי לבינוי־ערים; גדול פרטי משרד בעל

 האינג׳י־ אגודת יושב־ראש שרון, אריה כל
ה המתכננים ואחד ,וד,ארכיטקטים נרים

 אדריכל יסקי, אברהם בתל־אביב; גדולים
 עמי־ משד, דאז ומהנדם־העיר ומצליח, צעיר

ל והפך מתפקידו שפרש לאחר שגם עז,
המ — גדולים לבונים מהנדם־יועץ היות
 על הפיקוח של במשימת־הקודש עדיין שיך

תוכנית־אב.
הפר ובעלי החשובים האנשים אותם כל
 תמי־ משום־מה היו בינוי־ערים, בענף נסות

 מיס־ את לכבד שיש רבינוביץ עם מי־דעים
רבינוביץ. של גרת־ההנחיות

כמובן. להשימשוגי, פרט כולם,
★ ★ ★

מרוויח? מי
 מדוע רבינוביץ? של ההנחיות היו ה **

המתכננים? את כל־כך הרגיזו הן
 כל, קודם לזכור, צריך זאת, להבין כדי

 ההנחיות. מן לחלק רק התנגד שהצוות
מר בעיות בשלוש בעיקר שנגע חלק אותו

 תל־אביב: של עתידה תיכנון של כזיות
 החיסול בעיית־ מנשיה, באיזור הסיטי בעיית

 ובעיית ונופו, העירוני חוף־הים של המיועד
 — המרכזית התחנה של המוטעה מיקומה
 טבעת־החנק את מאה פי להכפיל המאיים

העירונית. התעבורה של
 מרכז״ — הסיטי לתוכנית שנוגע במה
 — במנשיד, לקום היד. שעתיד ענק עסקים

 התחלת־עבודתו לפני קיימת היתד, כבר היא
אדרי שני של הצעתם בצורת הצוות, של

או בינלאומי, במיכרז שזכו גרמניים כלים
 שנים לפני תל־אביב, עיריית פירסמה תו

אחדות.
ב לירות אלפי מאות השקיעה העירייה

 צווון על הטילה מיכררהסיטי, על תחרות
 רייכר, ורפי ניב אמנון צעירים, אדריכלים

מפורטת. תוכנית־בינוי זר. לאיזור להכין
 מיליונים עשרות העירייה השקיעה כן

 אותן ברכישת במנשיה, קרקעות בהפקעת
הבניינים מן הדיירים ובפינוי הקרקעות

 בבנייני הגבוה נזינדל־שלום, גם שעליהן.
 תוכנית אלמלא בכלל קם היה לא תל-אביב,

 סביבה ללא זה, בניין־ענק כי — מנשיה
 מיס־ מבחינה כדאי אינו מסועפת, עיסקית

חרית.
ב תוכננה — העיסקית שהסביבה אלא
 התאימה. לא פשוט מנשיה הלא־נכון: מקום

 תל־ בין המגע את מנתקת שהיא גם מד.
 למבואו־ תל־אביב בין ליפו, הצפונית אביב
שלה. לחוף־הים העיר ובין תיה,

 למר־ בעיות־התחבורד, על להתגבר כדי
 של חכמי־חלם תיכננו החדש, כז־העסקים

ך שירוץ כביש העיר ו ת  לאורך הים, ב
 העיר את סופית ינתק תל־אביב, של חופה

______ שלה. מחוף־הרחצה
,־^ ^

העיר של היהודי הפיתרון
*■ *•*■ ■ ■ •*■ **■ ■ ■ * ■י * ׳  ל־ ,כמובן התנגד, וות־המתכנכים **

 רבינוביץ תוקף. בכל הסיטי תוכנית ^
 מתכנן פרלשטיין, האדריכל גם התעקש.

 משפחת־מאיר, לאחות הנשוי מיגדל־שלום,
התעקש. המיגדל, את שבנתה
 מיגדל־ את תיכנו לא פרלשטיין אגב:

 גדעון צעיר, אדריכל לו עזר לבדו. שלום
 הילל של חתנו לגמרי במיקרה שהוא זיו,
 הבניין הקמת על הממונה בזמנו שהיה דן,

מכירתו. ועל
 היד, לא הצדדים משני אחד שאף כיוון

טיפו יהודית פשרה נמצאה לוותר, מוכן
 ובכל־ — במנשיד, ייבנה לא הסיטי סית:
ייבנה. זאת

 במקום סיסי־זוטא, יקימו אחרות: במילים
 השקעת־המיליו־ את יפסידו הגדולה; מנשיה

 בלתי־מתאים במקום עיסקי מרכז ויבנו נים
ורנטאבילי. גדול מרכז לא אבל —

בינ אך לאל, תודה חוסל, כביש־הים :גם
 סלילתו בתוכנית כסף להשקיע הוסיפו תיים
 ואת תל־אביב את שיקשר כביש־טיילת של
 בלאו- הצר חוף־הרחצד, חשבון על — יפו

הכי.
המופלא הגיבן* ★ ★

ב השלישית: הבעייה מתעוררת ■•כאן
ה המרכזית התחנה של מיקומה עיית ן

תל־אביב. של עתידה
ברור חדש, מרכז־מיסחרי כשקם שהרי
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דרכי־אדם
אן  הפארטיז

המלא אל שחזי
 התחיל שלו המיקצועית הקאריירה את
 הוא וארשה. בגיטו )58( לוקסנבורג יעקב

 טרם — סנדלרות — מיקצוע שם למד אפילו
 את לאכול הנצור הרובע יושבי שהתחילו

סוליות־נעליהם.
 הגורל מן להינצל הבחור הצליח איך
 הוא אין זאת — לגיטו חבריו את שפקד
 הגרמנים טבחו שסביבו שעד. היום. עד מבין

 — המרד של סיומו עם שארית־הפליטה, את
 גוויות כשריח ההריסות, בין הוא זחל

 אל החוצה, וחמק באפו, עולה חרוכות
והחופש. החיים

 אל אותו הובילה רבת־החתחתים דרכו
 גם אבל האוקראינים. הפארטיזאנים מערות

 הנאצי באויב כולם שלחמו למרות שם,
 היהודי של חייו היו לא — המשותף

 שהביאה הסיבה גם היתד, זו במיוחד. קלים
 אירופה על־פני לעבור משם, להסתלק אותו

 המנוחה אל סוף־סוף שהגיע עד השרופה,
א״י. בפלשתינה והנחלה
 לו ציפתה בישראל נכות. אחוז 80

 מלחמת־ — אחת מלחמה עוד לפתות
הגר לעשות הצליחו שלא ומה השיחרור.

 את גמר יעקב הערבים. עשו — מנים
 היה הוא אחוז. 80 כדי נכה כשהוא המלחמה

 צעירה לאשר, ובעל חסר־פרוטד, חסר־מיקצוע,
בארץ. נשא אותה וחולנית
 בעיסוקי ידו לשלוח ניסה שנים כמד, משך
 נזכר לבסוף וניכשל. — שונים מיסחר

 אותה הסנדלרות — מיקצוע לו יש שבעצם
 בו בגיל הנצור. וארשה בגיטו אז, למד

 פרישה על לחשוב בני־האדם רוב מתחילים
 חדשה. סנדלרית בקאריירה יעקב פתח —

 שברחוב החדרים, שני בת הקטנה, בדירתו
 לבית־ אחד חדר ייחד בתל־אביב, ז׳בוטניסקי

השכנים. של נעליהם את מתקן והיה מלאכה
 מעולם היד. לא הוא לנעליים. לב אין
 לו — בצימצום פרנסה אבל מעולה, סנדלר

מצא. — ללדת יכלה שלא החולנית ולאשתו
של ארוכות שנים לאחר אחד, שיום עד

 נותר ויעקב לוקסנבורג, רחל מתר, ייסורים,
וערירי. אלמן

 לפני משהכיר לכן, בנעליים. היה לא ליבו
 בשם לא־צעירה קוסמטיקאית שנים כמה
 ספק הצעה, לה הציע — פיירפלד זלדה

 את יהפוך הוא רומאנטית: ספק עיסקית
 יוציאו ויחד ליופי, למכון חדר־הסנדלריה

פרנסתם. את השניים ממנו
 תאות היא — בליבו יעקב חשב — ואולי

משפחה. ולהקים לו, להינשא גם
 קפץ שכאן אלא ״כטיפול.״ מאסר

 — ״סנדלריה השכנים. של רוגזם עליהם
 זה הרי — ליופי? מכון .אבל אמרו, מילא,״
בבית!״ הדירות כל של ערכן את מוריד
 שהורדת מדוייק, חשבון לו עשו גם הם
 לירות 30,000ב־ מסתכמת הדירות ערך

 — לידיהם זה סכום ישלשל אם בדיוק.
לשינוי. יסכימו

 פרצו מזה. עשירית אפילו היה לא ליעקב
 ובפנייה במכות איימו השכנים שערוריות.
 דו״ח; רשם מכר עירוני פקח למשטרה.

 100 של לקנס העירוני בבית־המשפט שהפך
 נימאס העסק שכל זלדה, ולצוו־סגירה. לירות
 לראש־ פנה יעקב והסתלקה. קמה עליה,
 קיבל בבקשת־עזרה, נמיר, מרדכי העיר,

 ש״העניין מזכיר־העיר של מסגנו תשובה
 עליו שני, דו״ח לו נרשם בינתיים בטיפול״.

 כשלא לירות. 250 של קנס בית־המשפט גזר
לכלא. מייד הוכנס — לשלם בידו היה

 ידידיו ערכו אותה משותפת, מגבית רק
 הצילה — הקנס את לשלם כדי המועטים

ממושך. ממאסר אותו
 ויעקב סגור. ליופי המכון עומד עתה

 סנדלריד. מדוע אחד: דבר להבין מצליח איננו
אסור? — ומכון־ליופי מותר,

שביתות
 העין מן דחוק
מהלב רחוק
ב־ ביותר אהוב היה לא )40( עזריה מאיר

קרגל.
 במיפעל שנים תשע אומנם עבד הוא
 מהרגע אך כשוער־לילה, קרטונים לייצור

צרות. איתו היו הראשון
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 אחד לקראת
הבאים: התארים
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בג תעודת בעלי מתקבלים

 תחרות. בחינות ללא דות
לע יחויבו אחרים מועמדים

 באנגלית כניסה מבחני בור
 להם. הרצויה בשפה ובחיבור

 4 שנים, 4 הלימודים משך
בשבוע. פעמים

★
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בג תעודת בעלי מתקבלים
 תחרות. מבחני ללא רות

בג תעודת חסרי מועמדים
 מבחני ע״ס יתקבלו רות

 משך האנגלית. בלשון כניסה
 פעמיים אחת, שנה הלימודים

 בערב. שעות 3 בשבוע,
★

0 5 101113£>!!) 

811141163 £ 0 8 1 1 8 1 1 
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 שעמדו לסטודנטים מיועד
 061-11110316 התואר במבחני

הלי משך 05 ?1011016110?
 פעמיים וחצי, שנה מודים

בערב. שעות 3 בשבוע,

׳ י ס ל ,

התואר לקראת
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 לעמוד הסטודנט על זה תואר לקבל מנת על

 להלן .59 מתוך מקצועות 3ב־ בבחינות
אפשרויות. 14 לדוגמא מפורטות
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 ללמוד אפשר אקסטרנית ערב באוניברסיטת
 אנגלית, המקצועות: חמשת מתוך שלושה
 אמנות ותולדות עברית מתמטיקה, כלכלה,

 את בכתב ללמוד אפשרות ניתנת כן אירופה.
 גרמנית, צרפתית, יונית, לטינית, המקצועות:

ותיאו משפטים הפילוסופיה, תולדות אתיקה,
הסטודנ יוכלו המקצועות יתר לגבי לוגיה.

 הסדנה באוניברסיטה לקבל המעוניינים טים
 של לדוגמא מבחנים הלימודים, תכנית לגבי
ל אדמיניסטרטיבית. ועזרה קודמות שנים

 בגרות תעודת בעלי מתקבלים אלה לימודים
 אחרת השכלה לבעלי תחרות. בחינות ללא

 מיוחדות. לימוד אפשרויות
בשבוע. פעמים 4 שנים, 4 הלימודים משך

 לקראת לימודים
:התארים

דס הנ מ
ה ק רוני ט ק אל

הנדס בנין מ

דס הנ ת מ מפונו

הנדס ייצור מ

 אלה לתארים הבחינות
 0.£.1במסגרת. נערכות

 אגודות של הגג (אגוד
 הבריטיות). המהנדסים
 תעודת בעלי מתקבלים

 הריאלית במגמה בגרות
מק בתי־ספר בוגרי או

 ללא ־שנתיים4 צועיים
 לבעלי תחרות. בחינות
 אפשרויות אחרת השכלה

ה משך מיוחדות. למוד
פע 4 שנים, 4 לימודים

בשבוע. מים

התואר לקראת לימודים
3 1 1 1ת1!6?7 £ 1011(£011 .8 . 8 0

 או בגרות תעודת בעלי מתקבלים
 ־שנתיים4 מקצועיים בתי־ספר בוגרי

 השכלה לבעלי תחרות. בחינות ללא
מיוחדות. לימוד אפשרויות אחרת
 פעמים 4 שנים, 4 הלימודים משך

בשבוע.

ת: הערות כלליו
 כל במשך בעברית ההוראה •

 באנגלית בית תרגילי הלימודים.
השניה. הלימודים משנת החל

 להאריך יכולים הסטודנטים •
 4ל־ מעל הלימודים משך את

 באפשרותם ואין במידה שנים
שפורטו. בתנאים ללמוד

סטודנ מקבלת האוניברסיטה •
 לקורסים המניו מן שלא טים

בודדים.
והרשמה: פרטים
 ,20.6.68ה־ עד מתקיימת ההרשמה

 ,20.00 עד 17.00 משעה יום כל
 אקסטרנית״, ערב ב״אוניברסיטת

 (בין 81 חיפה דרך תל־אביב,
 ז׳בוטינסקי), — פנקס הרחובות

(אוטו הדש״ ״תיכון בי״ס בנין
).61 ,28 ,27 ,25 ,5 בוסים:

התואר לקראת לימודים
ט11זד613117 ! 1011(£011 .8.80
 ריאלית בגרות תעודת בעלי מתקבלים

 ־שנ־4 מקצועיים בתי־ספר בוגרי או
 לבעלי תחרות. בחינות ללא תיים

מיו למוד אפשרויות אחרת השכלה
חדות.
 פעמים 4 שנים, 4 הלימודים משך

בשבוע.

במעטפה ושדה גזור
 אלינו. שתבוא עדיף מקרה בכל
באפש הדבר ואין במידה רק

 שלמטה בתלוש השתמש רותך,
מקיף. פרוספקט לך נשלח ואנו
לכב׳

 ערב אוניברסיטת
אקסטרנית

ל־ בפקולטה ללמוד מעונין אני

 שלכם. פרוספקט לי שלחו נא
____ שמי


