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תן שילמד הצבעוני האלבום  הנאה להפיק או
המין\ מחיי ומסעירה מושלמת אמיתית,

 ותנוחות הדגמות צילומי של סדרות 4
בעברית. הסברים צבעים, 4ב־

אלבומי פורמט * מהודרת הדפסה
משובח נייר *
 האלבום * הכל את החושף האלבום *

ביותר. המתקדם

חד חוויות שיעניק האלבום *
מתקדם. נשוי זוג כל לחיי שות
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. של במחיר בלבד. ל״י 20-

 מובחרים בדים

לצייר_י_ם
ואקריליק לשמן

 מעורב, פשתן פשתן, בדי
 אמול־ גרונד וכותנה יוטה

אקרילן גטו, סיוני,

2
זאבי חפץ, שיקו,

 תל־אביב התימגים, כרם כתובת:
32 מאיר רבי רח׳
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 לעצמך הקנה
אישיות

 שנים שלוש עם
אחריות!

קנח
ט בראון סיקסטנ
 המשוכללת הגילוח מכונת
כעולם כיותר
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 ן. ד,סם־ חדשים: לעולים חשוב ן
 :: וללא במטוס מהירה קה :י

< .140$ המחיר מכס. ס
.4 פרץ ת״א בע״מ כינורי

ולספורט לנוער לוזרבווג אגף — ת״א עירית
ראשונות תשואות למשתתפי

 זמרים/ות
צעירים ומלחינים

 להשתתף מוזמנים הארץ, חלקי מכל דרכם, בראשית
 ׳70 תל־אביב הזמר ב,,פסטיבל

ת״א. ״אוהל־שם״ באולם ,26.8.70ב־ שיתקיים
 תל״אביב, לאמנות״, ״סטודיו עם מיד להתקשר נא

.16.00—20.00 — :בשעות רק 38 2 89 :טל׳ ,34 שדה יצחק רח׳

 ולבטים בעיות
חמיו בחיי

זידמן מרדכי הד״ר מאת

רשפים הוצאת

הגדולות הספרים בחנויות להשיג

במדינה
מנגנון

 — המחלה
תנא קידלתפ מנו

 הרכב במינהל בכיר פקיד גפני, לוי,
 20 סיים משרד־האוצר, שליד הממשלתי

 בנסיבות המדינה בשירות עבודה שנות
 לפי אותו שבדקה רפואית ועדה טראגיות.

אחוז. 70ב־ נכה הוא כי קבעה בקשתו
 גם הוא בתאונת־דרכים. נפצע לא גפני

 נבעה גפני של נכותו במחלת־לב. לקה לא
 אפו את תחב הוא שעשה: חמורה משגיאה
 לפי לפחות לו, שייכים שאינם בעסקים

עליו. הממונים דעת
 לפני גפני הגיע הממשלתי הרכב למינהל

 עליו שהוטלו התפקידים בין שנים. חמש
 ברכב בשימוש אי־הסדרים גילוי גם היה

 מדי יותר תפקידו את לקח הוא הממשלתי.
 פקידי על עליו לממונים דיווח ברצינות,
 שלא ממשלתי ברכב המשתמשים ממשלה

לאנ ממשלתי רכב מסירת ועל בתפקיד,
מדינה. עובדי שאינם שים

שה הדו״חות בין כאשר התחילו הצרות
 מנהל נגד תלונה גם היתד, גפני, גיש

 לבעל רכבו את שמסר עצמו, הרכב מינהל
פרטיים. לצרכים במכונית שהשתמש מוסך,

 הועבר הוא גפני. הוענש מכו כתוצאה
הרכב על בפיקוח לילה כתורן לעבודה

גפני לוי מודח
ממשלת' ברכב שחיתות

 רק היתד, זאת אולם בתל־אביב. המחוזי
החשבון. על המיפרעה

 לממונה שדיווח אחרי בוטל. התפקיד
 אהרון בכירים, פקידים שני כי המינהל על

 ויהודה הארצי הטכני המפקח טגן פרי,
 החליפו הרכב, קניות על המפקח גולדברג,

 הממשלתי רכבם של הכחול המספר את
 הממונה למשרדי גפני נקרא צהוב, במפפר

 הופעלו שם אלפרט, יחיאל המינהל, על
דיווחיו. את להפסיק לחצים עליו

 הסכים עליו שהופעלו הלחצים בעקבות
 נסיונית בעבודה עבודתו את להחליף גפני

 חודשים שלושה אחרי אולם בפתח־תקודה.
 לחזור ברצונו כי האוצר למשרד הודיע

בשלילה. נענה הוא הקודמת. לעבודתו
 פנה הוא משרתו. על ללחום ניסר, גפני

 לפנייתו ובתשובה בר־חיים, דן לעורך־דין
האוצר. משרד סמנכ״ל אבולעפיה, יחיאל הגיב

 אבול- כתב לחופשה. יוצא המנהל
 מר ע״י הועלו ״בזמנו השאר: בין עפיה
 עובדים מספר נגד והאשמות טענות גפני

 מיוחדת ועדה הממשלתי. הרכב במינהל
 את וביררה בדקה זה, לצורך מונתה אשר

 וניתנו אושרו מסקנותיה ההאשמות. כל
לביצוען. הוראות

 כאילו טענתך את לקבל מוכן ״אינני
 מנת על אחר למשרד ״נזרק״ גפני מר
 יודע גפני מר לעבריינים. להפריע לא

 בריאותו.״ ולמען לטובתו נעשתה שההעברה
רפו ועדה נפשי. לדכאון גפני נכנס אז
 כאשר נכות. אחוזי 70 לו פסקה אית

 לברר השבוע, משרד־האוצר דובר התבקש
בעק הרכב במינהל שינויים אילו חלו אם

 ״נדמה השיב: גפני, של האשמותיו בות
 נזיפה, קיבלו פרי ואהרון מילר שדוד לי

 סופית.״ הענין את אברר אני אבל
 ״מילר התברר: סופית, הענין כשבורר

 הם במשרותיהם. להחזיק ממשיכים ופרי
 נזיפה.״ שום קיבלו לא

 על הממונה אלפרט, יחיאל כשד,תבקש
 הפרשה, על להגיב הממשלתי, הרכב מיגר,ל

 צריך אני כעת. להגיב יכול ״אינני הצהיר:
 לאי שאני רוצים. אתם מה לחופשה. לצאת
לחופשה?״ אצא
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