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ואוהדים — התנועה טניפי פגישות
ת # ו רי ; ק ו כ ע

 אילת רח׳ ארלינג, משפחת בבית ,20.30 בשעה ,9.6.71 ד/ ביום
 מוצקין. קריית ,21

: ת ו פ ת ת ש ה ב
לי ת פ  המרכזת) הועדה (חבר רז נ

 המדינית) ההנהלה (חבר כן־דב צפי
ר ד ט : ב ם ו י ה

אשליות. או מציאות — גולדה מול הבין .1
המרכזת והוועדה המדינית ההנהלה המרכז, מישיבות דו׳׳ח .2
בסניף הפעילות .3

# : ה ו ו ק ת - ח ת פ
 כפר־גנים ,10 הנשיאים ברחוב ,20.30 בשעה ,14.6.71 ב׳, ביום

 פתח־תקווה. ב׳,
: ת ו פ ת ת ש ה ב

ץ ר פר פ  המרכזת) הועדה (חבר עו
לי ת פ  המרכזת) הועדה (חבר רז נ

ר ד ס : ב ם ו י ה
הלאה? ומה — פודגורני רוג׳רס, .1
התנועה מוסדות מישיבות דו״ח .2
בסניף הפעילות .3

בינג־ליניאל

ברחובות: #
 רחוב בלום, משפחת בבית ,20.30 בשעה ,20.6.71 א׳, ביום

רחובות. ,13 טרומפלדור
: ת ו פ ת ת ש ה  המרכזת) הועדה (יו״ר אשכול רפאל ב

: א ש ו נ .1971 בקיץ מדיניות הערכות ה
בירושלים; #

 רחוב שגיב, אמנון בבית ,20.30 בשעה ,22.6.71 ג׳, ביום
וגן. בית ,1 עוזיאל הרב

: ת ו פ ת ת ש ה התנועה) (מזכ״ל זכרוני אמנון ב
המדינית) ההנהלה (חבר ברנשטיין דב

ר ד ס : ב ם ו י ה
החדש והשמאל — מרקוזה של משנתו .1
התנועה מוסדות מישיבות דו״ח .2
והנוער — הסניף פעילות .3

באילת; 0
 (מועצת הקהילתי במרכז ,20.30 בשעה ,1.7.71 ה׳, ביום

.195 אילת הפועלות),
: ת ו פ ת ת ש ה  התנועה) (יו״ר אכנרי אורי ח״כ ב

ר ד ס : ב ם ו י שלום או שארם־אל־שייך .1 ה
והתנועה — הסניף .2

וסקרנים אוהדים חברים, מוזמנים האספות לכל

במדינה
עסקי□

צריך מי
בכלל! מיסיס לשלם
 מכוניות־משומשות סוחר לב,* נוריאלי
 מהמגרש שנים במשך התפרנס תל־אביבי,

 מרכזית בנקודה לו שהיה מכוניות למכירת
 את והוציא ביוקר, מכר בזול, קנה בעיר.

יותר. או פחות בכבוד. מחייתו
 מועד לסיומו הגיע חודשים מספר לפני

 דרש במפתיע, המגרש. של השכירות חוזה
 סכום החוזה, הארכת עבור המגרש בעל

 שקיבל פנטסטית הצעה בגלל — אסטרונומי
 מחפש החל המופתע נוריאלי בניין. מקבלן

 הוא הצלחה. ללא — אחר מגרש בקדחתנות
לרחוב. ממניותיו את להוציא נאלץ

מה ארבע לקח הוא אמריקה. גילוי
נוס שלוש ביתו. ליד אותן והחנה מכוניות

 אחרות ארבע הוריו, בית ליד הציב פות
אחותו. בית ליד

ש ועד להימשך, חייבים העסקים אולם
 מודעותיו את נוריאלי פירסם מגרש, ימצא

דפרט־. במענו הטלפון מספר עם בעיתונות
 לו אין שלמעשה אמריקה: את גילה כך
 הלכו העסקים — אדרבא במגרש. צורך כלל

 חשבו שבאו, הלקוחות יותר. טוב אפילו
מ אמון ביתר קנו פרטי, רכב בעל שהוא
מיקצועי. מסוחר אשר

 המשך על לוותר אותו הניעה זו עובדה
 אחת: ועוד — זו עובדה המגרש. חיפושי

 העירוניים מהמיסים פטור הוא מגרש, ללא
 להחזיק משוגע, להיות צריך ״הייתי הכבדים.

השבוע. סיכם השנים,״ כל מגרש

עבודה יחסי
ערפל
בלוד

נכ גברו, כאשר השמועות. היו בתחילה,
 : בחקירה פתחה לתמונה, המשטרה נסה
 ל־ בזכיון סהד הפירסום חברת זכתה כיצד

 האזרחי התעופה מינהל של בלעדי פירסום
ה הזכות את היתר בין הכולל זיכיון —

המופ לוד, בנמל־התעופה לפירסום בלעדית
המינהל. על־ידי על

 לעברו גם החקירה כיוון מופנה היתר, בין
ה במינהל, בכיר פקיד בלאס, עזרא של

 הפנימי, והמינהל הנכסים תיק על אחראי
המינהל. של ועד־העובדים יו״ר גם שהוא

ה ע ה. פגי ש נסתיי־ המשטרה חקירת ק
פור לא תוצאותיה אך שנה, כחצי לפני מה

ל מיד אירעה זאת, לעומת היום. עד סמו
 לודג בנמל־התעופה אחרת התפתחות אחרי

 הנמל״ מנהל לבין ועד־העובדים בין היחסים
חמו בצורה אחת בבת הורעו ורדי, יצחק

 חלק במקום. השתררה עכורה ואווירה רה,
 היתר״ הסיבה כי לספר, יודעים מהעובדים

 את שיזם ורדי זה היה כי בלאס של חשדו
הגי היחסים הידרדרות כך, או כך החקירה.

ורדי. את לפטר הוועד בדרישת לשיאה עה
 להיעתר סירבה התחבורה משרד הנהלת
 קשות שפגעו המעורערים, היחסים לתביעה.
 הבינלאומי בנמל־התעופה התקינה בעבודה

 לפני הרף. ללא נמשכו ישראל, של היחיד
 התקפתם את העובדים חידשו מספר שבועות
ב פרס. שמעון התחבורה שר עם בפגישת
 הטבות העובדים ועד חברי תבעו פגישה,

 שוב, הנמל. מנמל של פיטוריו ואת — שכר
 הקים אך הפיטורים, לתביעת פרס סירב
העכורה. האווירה לחקירת ועדה

 חקירת תגלה מת לרע. דפה כהטי
 זה מלבד — קשר קיים האומנם הוועדה?

 מלפני המשטרה, חקירת בין — העיתוי של
שלאחריה? היחסים הרעת לבין שנה, חצי

 הנושא, על להגיב שש לא עצמו ורדי
 תה1לא בקשר מאומה יודע אינו כי טען

 מעורפל, היה התחבורה משרד גם חקירה.
בלאס. לעזרא הזח העולם כתב את היפנה

 ״נכון לדבר: חשש שלא היחיד היה בלאם
ל הזיכיון להענקת בקשר חקירה שהתנהלה

 הייתי־ עת באותה ״אך אישר, סחר,״ חברת
 הנוכחי• הסיכסוך בכלל. אחר בתפקיד אני
שלנו.״ השכר תביעות רקע על רק הוא

התבי את כל־כך עדיין מסביר שלא מה
ה לאור — ביחוד ורדי. של לפיטוריו עה

 הוועד זה היה לכן קודם ששנתיים עובדה,
 שתבע עצמו, בלאס של בראשותו עצמו,

שהת הנמל, מנהל תפקיד את כי תוקף בכל
ורדי. יצחק — יקבל אז, פנה

מוסווה. השם •

ה העולם 1762 הז


