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כ ״דירות ,1918 הזה״ ״העולם
ה סרוייקט על בחירות״, שבסיס

בלוד. בנייה
 חברת על-ידי ניזום הנ״ל הפרוייקט

במח כבר לוד ועיריית בע״מ ״הראש״
 בצמידות דווקא ולאו ,1973 שנת צית

האחרונות. לבחירות
 היה המיוחדים, תנאיו על הפרוייקט,

צעי ולזוגות למישפחות מתחילה מיועד
 שנקבעו קריטריונים ועל־פי בילבד, רים

מישרד־השיכון. על־ידי
תח על-פי לביצוע, ניתן זה פרוייקט

 מוגדר, מינימלי בהיקף שונים, שיבים
 של הרשמה תחילה נתבצעה כן ומשום

מעוניינים.
ב הרשמה דמי הפקידו המעוניינים

 זו למטרה שנפתח וסגור, משותף חשבון
 העירייה כנציג העיר ראש על־שם בלבד,

 ״הראש״ חברת של כנציגה והח״מ,
בי כי הגישה בשל דווקא זאת בע״מ;

 להיעשות, רק לא צריך הפיקדון טחון
 לא הפיקדון בכספי להיראות. גם אלא

 פיקדון החזר לצורך אלא — איש נגע
 שנצטברה הריבית המפקיד. בקשת לפי

 לזכות עומדת זה סגור פיקדון בחשבון
בלבד. המפקידים

 שהתקיימה פומבית, הגרלה לאחר רק
ה כספי הועברו ,1974 במאי 23 ביום

חב לחשבון בהגרלה הזוכים של פיקדון
חו חתימת לקראת בע״מ, /;הראש״ רת
הפרוייקט. והפעלת דירה רכישת זה

 שנמסר ובמידע שנתפרסמו, בהודעות
 יהיו הדירות מחירי כי נקבע למעוניינים,

 הם אולם הצמדה, כל וללא קבועים
 שחלו התייקרויות בשל להשתנות עשויים

 1974 מארס בחודש המילחמה. לאחר
 מחירי מישרד־השיכון, באישור נקבעו,
 קבועים כמובטח, והם, מעודכנים דירות
הצמדה. כל וללא
 האובייקטיביים, הקשיים כל אף על

 בסוף הוחל האחרונה, המילחמה לרבות
ה הפרוייקט, בביצוע 1974 מאי חודש

ל צעירים ולזוגות למישפחות מאפשר
 בלוד, דיורם רמת נוחים, בתנאים שפר,

 אלה לכל הישג משום בכן יש ולדעתי
 זה פרוייקט בהוצאת והשתתפו שיזמו

הפועל. אל הכוח מן
ירושלים אשכנזי, הילל עו״ד

דו הטילה לא הזה העולם כתבת •
 מנכ״ל שהיה מי אשכנזי, בהילל פי

 על ביקורת מתחה אך מישרד״הקליטה,
 שהשתמש לוד, עיריית ראש התנהגות
 שלו. הבחירות תעמולת לצורכי בפרוייקט

 הפרטי שמם על בחשבון הכספים הפקדת
תו אינה אחר ואיש ראש-עירייה של

ב אן תקינים, ציבוריים נוחלים אמת
 בספים נמשכו שלא הובהר עצמה כתבה

 חשד כל באן אין וממילא זה, מחשבון
לרעה. ניצולם של

הטבח אחדי במעלות
— ״במדינה ,1917 חזה״ ״העולם
 — לעזאזל שעירים — מעלות

מע בעיירה הנעשה על השכנים״,
תטבח. אחרי לות

 בן־ אלי המועצה ראש כי כתבתם
 (״מ־ רחבעם (מיל.) אלוף בליווי יעקב,

 ל־ וירדו ופנסים נשק נטלו זאבי, די״)
מחב כי שמועה היתה שלגביו מיקלט

הרוחות. נרגעו אז ורק לתוכו, חדרו לים
שאבי, מאחר
שו בירן, אוריאל

 במעלות עכשיו הה
 כדי (בהתנדבות)

 לילדים שם לעזור
הרו את ולהרגיע

 היהודים בין חות
 הריני והערבים,

 כפי כי להודיעכם
לי, סיפר שהוא

ל־ בעצמו ירד הוא
פנס, עם מיקלט

וגג־ בן־יעקב בעוד
עליו. מחפים די

ה שהשלושה נכון
יחדיו. למקום גיעו

 שאני כפי אבי, כי לציין, עלי עוד
 חון שום בעד יורד היה לא מכירו,

 חיה אילולא מיקלט, לאותו שבעולם
עצ מסכן היה ולא בן־יעקב, ליד מדי

 אותו כאשר שהוא, מקום לכל ללכת מו
בידו. נשק עם מאחוריו ניצב בן־יעקב

חיפה כירן, עופר

תמרורים
• ה כ נד,ג ובתואר לירות 50 בסך ז

 פרופסור המדינה, נשיא 1974 לשנת זר,יר
 הוענקו והפרס התעודה קציר. אפריים

 למניעת הלאומית המועצה יו״ר על־ידי לו
 הלמוט שלמה השופט תאונות-דרכים,

לובנכרג.
• ר ח ב ה וסיעת הקואליציה כיו״ר נ

 איש וורטמן, משה ח״ב בכנסת, מערך
 אשר כרעם, משה של במקומו חיפה,

כשר־חעבודה. נתמנה
ה ר ח ב  ישראל של למלכת־היופי • נ

 אשקלון. ליד גיאה מושב בת לוי, עדנה
 ומישקלה ״מ0 1,67 שגובהה ,18 בת לוי,
 בחינות־ בהשלמוז עתה עוסקת ק״ג, 48 נטו

שלה. הבגרות
. ו א ש י  בארצות־ שנערך צנוע בטכס נ

 בישראל ארצות־הברית שגריר הברית,
רי )73(קיטינג קנת מא  ).54( דייוויס ו

הקוד נישואיה משני ילדים 10 לדייוויס
ה־ רבים. ונכדים מאומצים) 5 (מהם מים

קיטינג
במתנה ילדים 10

 צאתו ערב כשנה, לפני התוודעו שניים
 בישראל, תפקידו את למלא קיטינג של

אר רבות פעמים דייוויס מארי באה ומאז
קיטינג. של במחיצתו לשהות כדי צה

• ה ר ט פ ת ל בכנסת, מןזברותה ה
 הכנסת, כחברת כיהנה בהן שנה 25 אחר

 מאיר. גולדה ראש-הממשלה, שהיתה מי
 התפטרותה לאחר להתגורר תעבור מאיר

 לכנסת נבחר במקומה רביבים. בקיבוץ
דימו עיריית סגן־ראש ),41( אמיר ד׳אק

 מיפעלי של העובדים מועצת ומזכיר נה
ים־המלח.

• ד ל ו והאח חיפה עיריית לדובר נ
 כוזגלו, יעקכ השכונות, תיק על ראי

רביעי. בן
. ש ר  בתל- העירונית מהקואליציה פ

 חיים עו״ד (ע״מ) הליכוד חבר אביב,
 יפו תיק על אחראי שהיה מי ליפלוין,

ל תביעתו נענתה שלא לאחר והשכונות,
 מקומו את סגן־ראש-עיר. של תואר קבלת

 ימלא והשכונות יפו על כאחראי ליפקין של
לחט. שלמה

• ה ל צ י ה נסיון־התאבדות, לאחר נ
 כרכרה. פולין ילידת הצרפתיה זמרת

 שידיד לאחר ניצלה, 44וד בת ברברה
 באחוזתה שהטלפון מאחר לדאוג החל שלה
 ראשונה. עזרה לשם והזעיק מנותק, היה

 תופיע שלה ההתאבדות נסיון למרות
כ בישראל׳ אחדים ימים בעוד ברברה

מתוכנן.
. ר ט פ  שר-ד,חינוך קים, סנג קיו נ

 נרגזים שתלמידי־תיכון לאחר קמבודיה, של
 ודקרוהו שלופים סכינים עם עליו התנפלו
בביטנו.

• ר ט פ  והמנצח המלחין ,66 בגיל נ
 יליד קפלן, מהתקף־לב. קפלן, שלמה

 וחינוך לתרבות המרכז מראשוני היה פולין,
 שם. למוסיקה המדור ומנהל בהסתדרות,

 ה־ של המוסיקלו כמנהל שימש בעבר
ו קנצחים של שלם דור וחינך זימויה

מוסיקאים.

• ר ט פ ה פקיד־המודיעין ,65 בגיל נ
 ההסתדרות, קל הוועד-הפועל של וותיק

 חבר היה פולין, יליד וורוכל, אברהם
 ובעבר הוועד-הפועל, של ועד-העובדים

פוע מועצת וחבר בצפת ביודהחולים עובד
צפת. לי

1919 הזה לם1הע8


