
 על התעשייה לפיתוח הבנק בפני והמליץ
נוסף. מיליון בסך הלוואה מתן

 הפועלים עבור אלקבץ השיג השבוע
 של השביתות מקרן ל״י 200כ־ ־של תשלום

 ישראל כיסאות הסתבכות ההסתדרות.
 מסתבר יתר. בהשקעות רק כרוכה אינה

נאב והישראליים האוסטריים הבעלים כי
במיפעל. השליטה על קים

 70ב־ ואזובי אשראף מחזיקים כיום
 אינם אלה כוחות יחסי מהמניות. אחוז

 רק שבידם הזרים, המשקיעים של לרוחם
אחוזים. 30

 מ־ התעלמות ותוך הקלעים, מאחורי
 בין עיקש מאבק מתנהל העובדים, דחקות

 כי בתוקף הדורשים האוסטריים, הבעלים
 אז, דק המניות. מן אחוזים 52 להם יינתנו

 הפועלים שכר את יממנו הם, אומרים
 טוענים והפועלים לעבודה. לשוב הממאנים

שכרם. יקבלו לא אשר עד ישובו לא כי

בעלי־חיים
דאידת דרן־3 סאפאד׳
 המשונזטות חיות 7ש עבק פארי!

 ומוקם הי?ד ברא,
לאילת. צפוגית כארץ,

ראם בבוקר־טוב לברך הרעיון איד
 וכלובים? גדר של מחיצות בלי מקורנן,

 חסרת- ריצה בתחרות חלק לקחת או
 או הטבעית? בסביבתו יען, עם תקווה

 בבקשה ? צייד־מצלמה מישהו מעדיף אולי
 על יעלה מרחוק. שועט דישונים עדר —

צילומיו. וירביץ ישיג ירדוף, המכונית,
ה וטובים, קוסמים רעיונות אלה כל

 מגדר שנד,־שנתיים תוך לצאת עתידים
 הישראלי יאלץ לא בקרוב בלבד. רעיונות

אם- לסאפארי נדוד להרחיק החי, חובב

ן שו ״ די ר כ ־ חי ״ ב
בנו כאשר — ליבו.״ יו

 אברהם כאלוף אנשים לו האופיינית להבות
 במיל.), לא אלוף היה עוד (שאז יפה

 בקול־ דאז הגל־הקל מנהל דורון, גבריאל
 התל- גן־החיות מנהל גופר ברוך ישראל,
אחרים. ואישים אביבי,

 לקרום השמורה החלה משותפת בדחיפה
 עם בבד בד ,1964 בתחילת וגדרות חיות

 בראשותו הטבע שמורות רשות של ייסודה
ה באיסוף המנחה הקו יפה. אברהם של

 עדרי של מחדש שיחזור היה חיות,
 מימי ובאזור בארץ שחיו התנ״כיים, החיות
ואילך. האבות

 צמיחה. בשלבי כיום נמצאת השמורה
 — האיטי לגידול העיקריות הסיבות אחת
 תרומות בכספי נבנית השמורה כסף.

 מענקים בלי סובסידיות, בלי בלבד.
 הטוב הלב מהרת על הכל — ממשלתיים

 גדולות תרומות מתקבלות הרחב. והכיס
 קטנות ותרומות ובארץ בחו״ל מאוהדים

 מציידים פחות, לא חשובות כי אם יותר,
 לתרום נוהגים שנה בכל אשר בארץ,
 חידוש בעת ליבו״, ידבנו ״כאשר סכום

שלהם. הצייד רישיון
 אלף 32 מתוך ז ראם עודה במה
 מאחורי אלף. 12 כבר גידרו הדונמים
 של יפה עדר עתה לראות ניתן הגדרות
 קדומים, בר חמורי של סוג שהם פראים,

 אנטילופות של נדיר זן שהם דישונים
 אל־על, המיסתלסלות ענק קרני בעלות
 ובצורה גמלים בגודל עופות — יענים
 מסוג צבאים של מרהיב עדר דומה,
ואחרים. דורקס גזלה

 בשעה ביצים, היענים הטילו לאחרונה
 אלה ענק עופות של חדש ודור טובה,

בישראל. התבקע
 להשליש הדשות שעל למחירים דוגמה

הבא: בסיפור יש החיות, עבור
ה שלוחות הגיעו ,1970 יוני בחודש

פועלות (כולן חי־בר אגודת של הסברה

 בבית. כאן לו ימתין הסאפארי ריקאי.
 הארץ, ממרכז קילומטרים עשרות במרחק

הערבה. כביש צידי משני
 40כ־ נמצא הוא חי־בר, למקום קוראים
 ואילך, מיוטבתה לאילת, צפונית קילומטר

 מידברית, מלחה אדמת דונם 32,000 וכולל
 אולם חקלאות, לכל תיצלח לא אשר

 במיוחד מתאימים אקלימה ותנאי צמחייתה
התנ״ך. בימי ישראל את שמילאו לחיות

ס. הדב בי ה  אורי הוא הרעיון יוזם ו
 אגף כראש כיום המשמש ,48 בן צבר צאן,

 הטבע. ־שמורות בר־שות חיית־הבר הגנת
 הפקולטה -ובוגר לשעבר פלמחניק אורי,

 נמצא תל־אביב, באוניברסיטת לזואולוגייה
שגה. 21 זה ברשות ועובד

 במוחו צץ המידברית השמורה רעיון
בחת־ להדביק הצליח הוא .1960ב־ עוד

 פרץ שם על לקרן מלאה), בהתנדבות
 עקיבא של בהנהלתו הנמצאת נפתלי,־

 השתכנע פגישות מיספר לאחר לוינסקי.
 ל״י. 36,000 לאגודה ותרם הקרן, נאמן
 כמה ? הזה בסכום ניקנו עדרים כמה

הוקמו? גדרות של קילומטרים
 צמד של המדוייק מחירם זהו — ובכן
 סוחר־חיות על-ידי לאגודה שהוצעו ראמים,

 הערך, ויקרי הנדירים הראמים מהולנד.
ה מחיר את ארצה. והוטסו מייד נקנו

 חברת תרמה — ל״י 15,000 — הטסה
על. אל

 הקרובות בשנים שרוצה מי שכל כך
 שועטים, עדרים בין סופשבוע לבלות
 שמורות רשות למישרדי וייגש ייכבד
 משהו לעשיות בידו יש אם ויברר הטבע,
התהליך. לזרוז

 חמים בימים
עם ממקלחת קוב אין

 המנקה, תיא של סבון ללא הסבון
היום. כל למשך זיעה ומרחיק מרענן

 השופע והקצף הטבעי האורנים ריח
 החום את ממך יפיגו בת־אורן, של

נעימה. הרגשה לד ויעניקו

ה ך ז ב ל .. ב ט. שו ס
 בהגרלת מלהשתתף קל יותר מה

ת $0 תמורת הלוטו. רו  תוכל אגו
 משתי אחח בכל מספרים 6 לסמן

שבטופס. הטבלאות

ב עשה שו ט חי שו  בת פעולה פ
כויי לך מביאה ספורות, שניות  סי

 לירות 75,000 בת בזכיה השתתפות
 ביתר לידות ואלפי הראשון בפרס

הפרסים.
פשוט.. נד נל זה
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