
ת כו! □!,)נעיר זוגו □ שי בדי ה עו ר71 מג־ע ח נ
הארץ. ברחב■ ער■□!■■שוב■□ 36ב־ דירות

 זוגות ג□
 ששמר■□
 להינשא
 להרש□ יבולים
שת  לרכי
 דירה
 בשיכון
שבדים

 הזוג בני יפקידו הרישום בעת *
שבדים־ ־שיכון לפקודת ,ל־ 10,000־. סך

בדבנזת. לנישואיו רישום על אישור וכן
הזישזאין. מתאריך יזם 14 בתוך *

 לתכנית להירשם המג בני חייבים
השיכזן. משרד של צעירים מגוח

 למנעד עד המג בני ״נשא! לא אם ■יי
 הזוג בני זכאים יהין המשכנתא של החתימה

 בסך בלבד מינימלית למשכנתא
ל־< 80.000בערי־פיתוחעד ל״׳. 40.000

 למועד עד הזוג בני ״נשאו לא אם 4־
ובג׳ הרכישה חוזה יבוטל המפתח. מסירת

המשכנתא. כר את םיד לפרזע •צמרכו הזוג

מחיר
 צע1סס מספר

י התדרים ד נ

שטח
הדירה

בסיר הגליל אזור
145.600 3 73 טבריה
87.400 2 54 כנרת אחוזת

:והרשמה פרסים
20287 טל. מלאכה. בעלי מרם נזבחו!. שבדים שיכון משרד

111.300 3 70 ש רח׳ עפולה, ר מ
90.000 2 54 ש רח מר

העצמאות בכר ושדותים• •מנוון עפולה. והרשמה: פרטים

חיפה אזור
111.300 3 חרוד עילית, נארח ח 69 ר
117.500 3 73 חרוד רח־
114.400 3 70 •ש רמת
125.000 3 71 כרמיאל
90.000 2 48 הרצל לחי !הריה,

125.000 3 70 הרצל רח׳
130.000 3 74 _____ עכו,
123.800 3 68 ,קרית □ ם ' שרי ח שד״
93.000. 2 52

125.000 3 70
90.000 2 54 נשר גבעת

115.000 3 70
122.700 3 70 טבעון ברית

:והרשמה פרטים
.660915:טלפון .43 החלוץ רח חיפה שבדים שיכון משרדי

130.000 3 74 •עקב וכרון
120.000 3 70 ברבור

15.30־
 פיובת וחי פאר משמות בחררה. והרשמה פרטים

17.30 •ד א בימים 10.12.74 עד 28270 טלפון: 3 מס חנות

תל־אביב אזור
145.600 3 71 ם תל |,1ל1ח מרי !׳
133.000 2 56 שרת קדח

140.000 3 68.5 ש מה תקוה. פתח מ כ
□בא כפר

145.000 3 72.8 טשתיחובסקי רח־
96.000 2 50 רעננה

130.000 3 68.5
105.000 2 55
135.000 3 68.5 מגדיאל השרון הוד
150.000 3 74 זוד־דאו הדיח נתניה,
95.000 2 52 רמלה

129.000 3 69
120.600 3 72 יהודה אור
83.000 2 47 סירקין דחי יהוד,
91.000 2 52 סירקין רח

145.600 3 74 אזור
130.000 3 68.5 יונה כפר

והרשמה: פרטים
טן: 30721 טי •! גוריה רה חד תדאכיב עובריס שימן משרדי

מחיר
 ממוצע מספר

י החדרים ד ב

שטח
הדירה

בסיר ירושלים אזור
142.500 3 74 שמש בית
145.600 3 76
123.000 2 63
142.500 3 74

23330$ן:1לפ6 הרד•
והרשמה: פרטים
וח־ ירושלים. שבוים שיבון סשרר׳

מחיר
ממוצע מספר

שטח
הדירה

די החדלים ב בס־ר שדוד אזור א
90.000 2 52 צ' ראשון סורח |,1ל
86.000 2 51 ■הודה נחלת

123.000 3 73.5
120.000 3 70 משה חליח רחובות,
85.000 2 52 משה קרית

120.000 3 72.5 בחיה מזכרת
138.000 3 71 אח לחי אשדוד.
91.000 2 52 עשן שיי דחי אשקלון,

110.000 3 68.5 מלאכי קריח
120.000 3 72.5 חגת קרי
114.000 3 68.5

 והרשסה: גויס פר
 אשרוד. עוברים שיכון משווי

31216 .מרטן:12 ותוויו חזי

__________________שבע באר אזור
1:4.000 3 72.5 שפירא רה׳ ,עשב באר

124.000 3 72.5 11ב יחי_________________
120.000 3 48.5 טללים חבע רד,־ע

ת ו ר ד 103.000 ג 68.5 __________ש
110,000 3 86.5 שכילחנמא דימונה,
_______________________ לרוננוא שבי___________
113.000 3 68,5. 1פר11ע0 ובית__________

 והרשמה: פרטי□
 שנע. באר עזדרים משוד׳(סינון

7454נול.נ המג- •סרנו נדן מצרה רח

עובדי□ שיכון

תמרורים
ג ו ח  שנערכו) בסעודד. בניו־יורק, ♦ נ

 המק־ אר.סי.איי., התקליטים חברת על־ידי
 *8ד,־ יום־הולדתו ,1940 מאז אותו ליטה

 רד איתור הנודע היהודי הפסנתרן של
 את הזדמנות באותה שקיבל כינשטיין,

ה התקליט עבור היפאנית האקדמיה פרס
.1974 בשנת ביותר הטוב קלאסי

לד ו  שדית־ הישראלית לשחקנית ♦ נ
ה בתוכנית כשהופיעה בזמנו פרסמה

 אורי של ובסירטז עובר הכל לא טלוויזיה
 בן שפירא, טליה גדולות, עיניים זוהר

יונתן. בכור:

. ד ל ו  ז׳אן־פול הצרפתי לשחקן נ
 הנכד את ראשון. נכד ),41( כלמונדו

פטרישה. הבכירה בתו לו ילדה

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  של בתו . ל
 עם הראשונים מנישואיו חוסיין המלך

 ),18( עלייה הנסיכה דינה, המלכה
 חמד השייך באחריין, של ויורש־העצר

).26( אל־כליפא עיסא כן

ה נ ו  בית־החולים מנהל לתפקיד ♦ מ
 של במקומו פוריה, בטבריה, הממשלתי

ש וקס עוזי ד״ר
הקו לתפקידו חזר
המח כמנהל דם

ב־ הפנימית לקה
פרו בית־החולים,

פדה, ברוד פסור
 של לשעבר המנכ״ל
הבריאות, מישרד

 רקע על שהתפטר
 שהיו השערוריות

 של בשמם קשורות
יכ רופאים. מיספר

 בתפקיד גם הן
השירותים־ מתאם

בגליל. הרפואיים

ה נ ו  חברת־ מנכ״ל לתפקיד ♦ מ
 הקבלנים, מרכז שבבעלות קידום הביטוח

 קבלנים אצל דירות רוכשי כספי ושתבטח
 ),35( גולדשטיין פנחס המרכז, חברי

 כמזכיר האחרונות השנים בשש שכיהן
בתל־אביב. אירגון־הקבלנים

ה נ ו גבע עיריית מזכיר לתפקיד . מ
 שפרש קראום דויד של במקומו תיים,
 ניהול שיחתי מנכ״ל בתפקיד לכהן ועבר

 המש־ ),27( שטרן משה תיעוש, בחברת
 ראש- ועוזר גבעתיים עיריית כדובר מש

העיריה.

הבהריון רהיטי□ נ ו  לפיד־ האגף ראש לתפקיד . מ
 פשה אל־על, התעופה חברת של סום

פוח־אדם אגף כראש עתה המכהן דפנא,
באל־על.

 חלק רק היו אלו כיפק״ הכיף ״על נורמלי,״ ״לא
 הנשים עשרות מפי שקלטנו הנלהבות התגובות מצרור

 חנות של המפלסים 4 בין שעבר בשבוע הצטופפו אשר
האופ בתצוגת וחזו — ונוער ילדים לרהיטי — ״בל־גיל״

״אפרודיטה״. של הדגמים ממיטב הריון לבגדי נה
 ושידות תינוק מיטות בין הריון בגדי עושים מה

שגיב. עירית התצוגה יוזמת נשאלה ז טיפולים
 ההרה״, האשה את מאור מעסיק החיצוני ״המראה

של לחדרו התכנון דאגת מתווספת ״לבך עירית, ענתה

 — לנשים לתת שכזאת, בתצוגה רצינו הנולד. הרך
 פתרונות יש כי עיניהן, במו לראות — אחד גג תחת
 להיות אפשר בי להראות רצינו תקציב. ולבל טעם לכל
 ומאידך וצעירה אופנתית ואפילו ההריון בתקופת גם יפה

 בצורה ילדים הדר לרהט אפשר כי לנשים להוכיח
 אינן אשר מודולריות ביחידות ושובבה, צבעונית עליזה,

לקו מאפשרות אלא גדולת, מיידית הוצאת מחייבות
 המערכת את הצרכים, לפי פעם, מידי להשלים נות

חלקים״. חלקים כולה

ש ר ל מנהל־המחלקה לגימלאות, י פ
 שר- ויועץ במישרד־הדתות הנוצריות עדות

באי שנולד קולכי, שאול ד״ר הדתות,
 במיש־ שהתמחה למישפטים דוקטור טליה,

 קום מאז תפקידו את ממלא כנסייתי, פט
 לעיטור שזכה היחיד היהודי המדינה,

הוותיקן. מטעם הגדול גרגורי נויסז־ר מפקד

. ר ט פ ה המועצה ראש -50 בגיל נ
ב זיכרון־יעקב, מקומית ק ע  שבי׳הן ליי, י

.1959מ־ ובראשה 1955מ־ המועצה כחבר

. ר ט פ ׳רקד ז אכרהם ,69 בגיל נ
 בוועד־הפועל הוותיקים מהעובדים כר,
 של ועד־העובדים ומזכיר ההסתדתת של

פו יליד ומוסדותיו. הוועד־הפועל עובדי
 השאר, בין עבד, ,1934ב־ לארץ עלה לין,

ההס של לתרבות במחלקה ברנר, בבית
 מקס על־שם המיקצועי ובבית־הספר תדרות

 מזכיר בתפקיד לכהן 1954ב- ההל פיין,
הוועד־הפועל. עובדי ועד

ר ט פ  אנ־ מהתקף־לב, ,70 בגיל . נ
 שבע לפני שהודח נוכוטני, טונין
 של ראשון ומזכיר כנשיא מתפקידיו ישנים

 בעקבות בצ׳כיה, הקומוניסטית המיפלגה
קומו מדינה להקים הצ׳בים של רצונם

 המיפלגה בראש עמד דמוקרטית. ניסטית
 עד 1957מ־ כנשיא וכיהן 1968 עד 1953מ־

 דובצ׳ק, אלכסנדר במקומו מוגה עת ,1968
 הסובייטית הפלישה עד בתפקיד שכיהן

לצ׳כיה.

1953 חזה העולם


