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 החייל״) ״בית (מול בת״א פנקס־וייצמן רחובות בפינת
 ״אמפא״. של מודרני ושרותים מכירה מרכז השבוע נחנן

 כי הפתיחה בטקס ציין ״אמפא״, מנכ״ל אלמן, ש. מר
 נוסף צעד הינה ל״י מיליון 2 עלתה שהקמתו המרכז הפעלת

לציבור. ״אמפא״ שרותי בשיפור חשוב
 של הטבעית המגמה נוכח חיונית נעשתה המרכז הקמת

 במספר המהיר והגידול צפונה בכיוון תל־אביב התפשטות
 המצוי ״אמקור״ מוצרי מספר ״אמקור-אמפא״. לקוחות
המיליון. את עבר בבתיהם

 בסיגנון והמעוצבים המרווחים והשרותים המכירה אולמי
 מגוונים שרותים של רחבה קשת מתן יאפשרו וחדשני, נאה

:מחלקות 5 בהם שוכנות ונוחים.
 מקררים, :״אמקור״ מוצרי למגוון המפירה מחלקת )1

 כביסה, מכונות מזגנים, וחימום, אפיה בישול, תנורי
ועוד. אבק שואבי מגהצים, טלוויזיות, מערבלים,

ומק קול רשמי סטריאו, מערכות סטריאו: מחלקת )2
 ״ניביקו״ ״נורדמנדה״, מתוצרת טרנזיסטור רדיו לטי

מיוחד. האזנה חדר הסטריאו למחלקת צמוד ו״א.ר.״
מ החדש הסניף אל העוברת :והדרכה ייעוץ לשפת )3

 הלשכה פ״ת. בדרך ״אמפא״ בסניף הקודם מקומה
 בית עקמת וגם צעירים זוגות והדרכה בעצה משרתת
הלוי. דינה גב׳ :בראשה ותיקות.

 הקשור בכל והדרכה לייעוץ :חדשים לעולים מחלקה )4
ב ״אמקור״ מוצרי ולרכישת העולה זכויות למימוש

מיוחדים. הנחה מחירי
 מאי- מינויים 46,000כ- יועברו אליה :שרות מחלקת )5

 העומס על להקל כדי וזאת והסביבה ת״א צפון זור
 ונוח מהיר יעיל, שרות ולהבטחת הטלפונים במרכזית

יותר.
 הבנין. שבמרתף בחניון חינם חניה — הלקוחות לנוחות
הבכי מהעובדים זילברמן, נחום מר נתמנה המרכז כמנהל

,,אמפא״. של רים

 אשר אלוני, שולמית ח״כ של נאומה
 את פתח מוקד, ואת מיפלגתה את יצגה
 הדיון בכנסת, שהיו הסוערים הדיונים אחד

 המים- חובות של הקונסולידציה חוק על
לנות.

 ב־ להרגיז מיוחד כישרון יש לאלוני
משלוות- החרידה הפעם אולם נאומיה,

במליאה ולנדאו בגין כין כדר
אטומות אוזניים

 ביותר והשקטים המנומסים את גם רוחם
חברי־הכנסת. בין

 הרימה היא חרות, את אלוני כשתקסה
 לקדיאודב״ניים וזכתה בצעקה קולה את
 בדר, יוחנן הד״ר הוותיק הפרלמנטר של

 צועקת?״ את ״למה לעברה: קרא אשר
ל וענתה מייד, קולה את הנמיכה אלוני
 יותר. אצעק לא אני צודק. ״אתה בדר:

 לא ולכן בדר, הד״ר אטומות, אוזניך
 בקול או בשקט אליך מדברים אם משנה

!״רם
 המליאה. באולם דממה השתררה לרגע

 בן בדר כי כולם, יודעים, חברי־הכנסת
 ונאלץ חמור, מליקוי־שמיעה סובל 75ה־

במכשיר־שמיעה. להיעזר
 הנדהם בדר ״1 שלד חכר לא ״אד

 אלוני המליאה. אולם את ועזב ממקומו, קם
 אירע לא כאילו בנאומה להמשיך חשבה
 וידידו בדר של סיעתו ראש אולם דבר,
 הידוע בגין, מנחם ח״כ רבות, שנים מזה

אלו לעבר וצעק הזדעק הטובים, בנימוסיו
 חסרת-תרבות! את גסת־רוח! ״את ני:

לך!״ תתביישי
 חרות, בספסלי שקמה הסערה בעיקבות

 של מתנגדיה את גם עימה סחפה ואשר
 נאלצה דובר, שעליו בעניין זו מיפלגה

 התכוונתי ״לא וטענה: להתנצל, אלוני
בדר.״ של למום

 בהמשך הפרשה. הסתיימה לא בכך אולם
 בשמותיהם מילולית אלוני שיחקה דבריה

מפ מזכ״ל החוק, יוזמי שני של הפרטיים
 מנחם חרות וראש זרמי מאיר העבודח לגת

בגין.
 ד,מעזים בלבד מעטים אנשים בכנסת יש

 ידידיו אפילו הפרטי. בשמו לבנין לקרוא
 בגין, מר אותו מכנים ביותר הקרובים

 שדווקא תמוד, קצת חיה לכן אנשים. בפני
 על אהודה אינה אשר אלוני, שולמית

 כינתה. ידידתו, נחשבת אינה ובוודאי בגין
ה בימת מעל ועוד הפרטי, בשמו אותו

כנסת.
 האינטימיות ״ימה :לכך הסכים לא בגין

 אלוני, של נאומה את שיסע ?״ בינינו הזו
 אני, מה ? מנחם לי קוראת את פתאום ״מד,
 מנחם,- לי קורא היד, שלי אבא שלך? חבר
את?״ פיתאום מד, אבל
 אלוני, בשביל מדי יותר כבר חיה זד,

 היא גוברת. התרגשותה כי בד, היד, וניכר
 דוכן מעל בזעף וירדה נאומה, את קיצרה

הנואמים.
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