
 ■שלוח־הזמנים להם כשהתברר גברה, הקואליציה ראשי
 כך על מצביע הקרובה, השנה למשך ספיר לו שהכין
 חודשים. כחמישה מהארץ להיעדר עלול שהוא
 פי ספיר״דחה~עד־כה־רמזים~שנרמזו"לו,—

 מחברותו שיתפטר בדאי הקואליציה לטובת
ש הבהיר, הוא פסקנית בצורה בבנסת.
כחשבץ.״ באה ״אינה ההצעה

ם כי כו ה ד־ ח־וו ק פ מ  ה
דו ■פרוש קי פ ת מ

להח רז, נחום המערך, מטעם העירייה מועצת חבר
 בן* לשדרות בתל־אביב שדרות־הקרדהקיימת שם לפת

 ניסתה הליכוד, בידי הנמצאת העיר הנהלת גוריון.
 המערך שאנשי בדרישה זו תביעה קבלת להתנות
מנ בשמות בתל־אביב רחובות שמות לקריאת יסכימו

הרוויזיוניסטית. התנועה היגי
כמו כן־גוריון תערובת פתיחת לקראת

 למותז כיום־השנה שתיפתח תל־אכיב, זיאון
ה שם הסכת טבס גם ייערך כיג׳י, של

כן־גוריון. לשדרות שדרות

וה״ספריט״ ה״פאזטה״

סיעח - דארה״ אדון ו  ב
ה דול ת וו חו ד הי ל

האמ המימשל אנשי אצל גיששה ממשלת־יישראל
 המיועד ביקורו את לדחות האפשרות בדבר ריקאיים

 באר- אלון יגאל ושר־החוץ סגן־ראש־הממשלה של
 היה אמור זה בביקור זה. חודש בסוף צות־הברית,

 ירדן עם המגעים בדבר האמריקאים עם לדון אלון
לוויתו ישראל של נכונותה ובדבר הסדר, לקראת

הפלסטינית. בבעייה רים
 שפרץ כמשבר נתלתה ממשלת־ישראל

 אינה שהשעה לטעון בדי קפריסין, סביב
ש תיקווה תוך הדיונים, לתחילת בשדה
 שהות לישראל תתן אלון של ביקורו דחיית
 תחילת לגבי הקץ״, ״דחיית בחינת נוספת,

ירדן. עם המגעים
 לדחיית שש היה הוא כי אלון רמז אישי באופן

 בסמכויות מצוייד שאינו חש שהוא כיוון הביקור,
 החלטתה בעיקבות המשא־והמתן לניהול מספיקות
הפלסטיני. בנושא הממשלה של האחרונה

ם ויסיו! לי ש ה  פין ל
אפן רפין ו

 מאמצים עושה רבץ יצחק ראש־הממשלה כי נראה
להצ אבן אבא על שישפיעו שונים אישים לשכנע

 ניהול את בידיו שירכז שר בתור לממשלתו טרף
מדינות־ערב. עם המגעים

 זו למשימה לרתום רכין ניסה השאר כין
 ההצעה את דחה ספיר ספיר. פינחס את

כשי לאבן, הציע ואף במתווך, ישמש שהוא
יוז את שידחה עימו, לו שהיתה אישית חה
רכין. מת

ר פי ל ס ל1מו

 בקרוב לפרוש עשוי המפקח־על-הבנקים, חת, מאיר
 לפרוש המתוכנן, על־פי צריך, היה חת מתפקידו.

 ארץ־ישראל־ בנק פרשת אולם הקרוב. ינואר בחודש
פרישתו. את כנראה תקדים בריטניה,

 בי מקווה זנכר, משה בנק-ישראל, נגיד
 מהחד אותו תשחרר חת של ראשו הקרבת

עצמו. לגבי מסקנות להסיק בה

■ ענף  כלכל
שג שג  ־ מ

מכוניות פירוק
 לאחרונה נוצר המכוניות בשוק מוגבר ביקוש
 או תיירים על־ידי לארץ שהובאו חדשות למכוניות
 מכוניות רוכשי מכס. עליהם ישולם ושלא זרים, תושבים

 עליהן, המיסים כל בתשלום אומנם חייבים בארץ כאלה
 לבלתי־כדאית. רכישתם את בדרך-כלל שהופך מה

 מכוניות־ללא-מי־ לקניית מנוצלת בחוק פירצה אולם
רווחים. הפקת לשם סים,

 המיסים עליה שולמו שלא מכונית שקונה מי
 ניירות הפקדת על־ידי המיסים מתשלום להימנע יכול

 אפשרות את ממנו השולל דבר — במכס המכונית
בה. השימוש

 למוכרים לשלם משתלם לקונים אולם
 כדי רק המבוניות־ללא־מיסים, מחירי את

 חלקי־ כתור מהם חלקים ולמכור לפרקן
 מנוע את למכור אומנם, אי-אפשר, חילוף.

 בקלות ניתן אולם ממוספר, שהוא המכונית,
 המכונית, ואביזרי חלקי שאר את למכור

הכלתי-ממוספרים.
 של בסכומים מכוניות לרכוש אפשר זו בדרך

 אלפים כעשרת חלקיהן ממכירת ולהרוויח ל״י, 5000כ־
ממס. פטורות ל״י

ת 54 תו פי

ץ ■פדשו ר א ל
 לאיש־ השייכים שבבני־ברק, קוקה־קולה מפעלי

 להתרחב עומדים פיינברג, אייב האמריקאי העסקים
הבאה. השנה במרוצת ניכרת בצורה

 בדי הוא אף (שגדל הקיים המיפעל ליד
 שנה מדי העולה הייצור קצב את להדביק

למש נוסף, מיפעל לקום עומד ),20ב־*
 ומשווקת שמייצרת אחרים קלים קאות
הבינלאומית. ״קוקה־קולה״ דוברת

 חקוקה־ מלבד מייצרת, אינטרנשיונאל קוקה־קולה
 שהמפורסמים קלים, משקאות סוגי 30כ־ עוד קולה,
 לבן, תוסס ומשקה פאנטה, הצבעוני המשקה הם בהם

 ב־ קוקה־קולה משווקת שנתיים מזה ספריט. הקרוי
 שזכה מאשכוליות, עשוי משקה גם ארצותדהברית
עצומה. לפופולאריות
 ערבה הישראלית ״קוקה-קולה״ חברת

סי* לגבי ומיבחנים ניסויים סידרת בבר

ת צפויות רו חי  כין כ

ל ינואר רי פ א 7 ל ׳5
 כהוגי ומתגבשת ההולכת .ההערכה

המא חרף בי היא, העבודה מיפלגת
 לא ממשלת־רכין, את לייצב מצים
 חדשות, כחירות מעריכת מנוס יהיה

המאוחד. לבל ינואר־אפריל כחודשים
 על הלחץ גובר זו מהערכה בתוצאה

מיש את עצמו על ;כל
לאר• כדי העבודה, .

ת-הבחי-
יתייצ ז׳רמי של שלצידו נראה ות.

שר־ מערכת-הכחירות, להכנת בו,

 לק• זרמי מאיר
 מיפלגת מזב׳יל רת
 דאת המיפלגה את גן
רו

1)7 ;4 1׳ 1 >** ( - ~ '0*ו 6 !••י ז* **!/
 שר-השיבץ רכיגוביץ׳, יהושע האוצר

 החקלאות בנק ומנב״ל עופר, אברהם
קלדרון. דוד

ח ק ו צ ז ה ס אדיוגי הפו
 ספיר, פינחס הסוכנות, הנהלת יו״ר של נסיעתו

 במבוכה העמידה שבועות, שישה של לתקופה לחו״ל,
 להיות עלול ספיר של שקולו הקואליציה, ראשי את

של מבוכתם גורליות. הצבעות בעת בכנסת להם הסר

שרדים ם מ שי ד  ח
ת כ עי מ  ל

הזה״ ״העולם
 ,24.7.1974 רביעי, מיום החל
 ״העולם מערכת מישרדי עוברים

המע כתובת חדשה. לכתובת הזה״
 ״העולם של ההנהלה ומישרדי רכת

 ,3 גורדו! רחוב מעתה: היא הזה״
ה מיספרי שונו כמו-כן תל-אביב.

 המיטפרים המערכת. של טלפון
 ,243386—7—8 טלפון הם החדשים

תל-אביב. חיוג איזור
המע של תיבת-הדואר כתובת

 ,136 ת.ד. :שינוי ללא נשארת רכת
תל-,אביב.

ת שו חד
ב לצפון בי א ״ ד ת

 מספיקות בכיתות־לימוד המחסור במצוקת הקלה
 משנת־הלי־ החל תורגש תל־אביב, בצפון בבתי־הספר

 31 להקציב החליטה תל־אביב עיריית הבאה. מודים
 ב־ ,חדשות לימוד כיתות 54 להקמת לירות מיליון

הצפון. שבשכונות בתי־הספר
מהעוב התעלמה הקודמת העיר הנהלת

 ככלי, שיבץ כמו הצפון, שבשכונות דה
 זד כעיקר מתגוררים ל׳, ותוכנית רמת־אביב

מ גבוה כהן הילדים ואחוז — צעירים גות
 תיב־ הדכיק לא בך משום העיר. חלקי שאר

 כמיספר הגידול את כתי־הספר בניית נון
התלמידים.

 כתוצאה סבלו אלה !בשכונות .תלמידים מאות
 ההחלטה על־פי למרחקים. להיטלטל נאלצו מכך,

כי 12 ל׳ בתוכנית ארן בבית־הספר ייבנו החדשה,
 נוספות, כיתות 12 בבלי שבשיכון בבית־הספר תות,

נוספות. כיתות 30 ברמת־אביב, בתי־ספר ובשני

ת רו ד ק״ל ש א ק ח״  ב
ת כו פ הו

ח רו ד ש כן־גוריו! ד
שניהל הממושך למאבק נכנעה תל־אביב עיריית

 כארץ, השונים המשקאות של ההצלחה בויי
כמיפעל הייצור מערכת תיקבע ולפיהם
בק מיליון כחצי בישראל קוקה־קדליה פוכרת כיום

 מכונה הפעילה האחרונה שבשנה אחרי ליום, בוקים
מ אחת — בדקה בקבוקים 1200 וממלאת השוטפת

 כולו. בעולם הקיימות מסוגה היחידות המכונות שלוש
עצמה. בארצות־הברית מופעלות האחרות שתי

שות ט ר ר פו ס ■חפת ה
מיבצע

ת פי עונ ת״ תגונוו ה
 התיכון בית־הספר בילדי מחבלים שביצעו הטבח

 בכל מהפיכה לחולל עשוי מעלות, בעיירה צפת של
חני מאה שבין העובדה בארץ. הגופני החינוך תפיסת

 לא המחבלים, בידי כבני־ערובה שנלקחו הגדנ״ע כי
 המחבלים על להתנפל שהעזה אחת קבוצה גם נמצאה
 בידיהם שיהיו מבלי גם בקרב־מגע, להכריעם ולנסות

 בארץ הגופני החינוך על לממונים הבהירה כלי־נשק,
הקדם־צבאי. החינוך שיטת בכל לקוי שמשהו
 רשות־ מתכננת אלו מסקנות סמך על

 תובנית-אימונים כמישרד־החינוך הספורט
 ומגע, קרבות־הגנה כנושאי ולמבוגרים לנוער

 ותקנה, שעות-אימון 25־40 כין שתימשך
שיח גופני וכושר בסיסי ידע המוני, במיכצע

 ללא־ האישית ההתגוננות תודעת את דירו
 של האפשר כבל רחבות לשיבכות נשק,

האוכלוסיה.




