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 מעולה בטיב רהיטים קצר ובזמן בקלות ידיך, במו הרבב
עין. מרהיב ובעיצוב ביותר

 ושדות). מיטה קיר, (ארון קומפלט שינה חדר +

 וכד׳). ספריה עבודה, פינת (מיטה, קומפלט ילדים חדר ־¥-

ומזנונים. ספריות +

ועיליים. תחתיים מטבחים

 מאפשרת — בנגרות מוקדם ידע כל ללא — עצמית הרכבה
דומה. בטיב מוכנים רהיטים ממחירי 40£ עד לחסוך לך

שלומים 12ב- גם לרכישה ניתן שווים־ ת

ת ולרגל ח תי פ
ם ה אול ג צו ת ש ה ד ח שלנו ה

 שבוע תוך קומפלט, שינה חדר הרוכש כל
 ומביאה זו מודעה פרסום מיום ימים
! 5$ של מיוחדת בהנחה יזכה — עימו
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רצוף בערב 7 עד בבוקר 8מ״ פתוח
 ע״י נשר,—חיפה (כביש התעשיה אזור תל־חנן

.04—234692 טלפון ״נצחון״), קפה

בנקאית בריבית *

ש שעון  - מדוייק שמ
ף סני ר ב לו ד  מג

ל ק ש מי בנ לאו
 מגדלור״ ב״בנין לאומי״ ״בנק של החדש סניפו של הדרומית בחזית

בעולם. מסוגו ראשון — גדול שמש שעון הותקן מוגרבי) (ביבר
טון) 3כ״ של משקל מ׳, 4.40 (קוטר והצבעוני הגדול השמש שעון

מירבי. לדיוק מגיע

 עקב שעה, ז/4כ־ של סטיח קיימת בעולם המקובלים השמש בשעוני
 ״אופס״ השעון שכן זה, בשעון מתבטאת אינה זו סטיה השמש. תנועת

 מחשב של וסיוע אסטרונומיים חישובים באמצעות המתכננים ע״י
 השנה חודש את גם לצופה מורה זה שעון כן, על יתר אלקטרוני.

הגריגוריאני). הלוח (לפי העדכני

 הרשנזון, ויוסף ברוש בת״שבע המעצבים ע״י ונבנה תוכנן השעון
 נעשו האסטרונומיים החישובים אלתנני. אריה האדריכל של בהשראתו

תל־אביב. מאוניברסיטת שביב גיורא פרופסור ע״י
 ביקורים לאתר יהפוך לאומי״ ״בנק של השמש שעון כי להניח יש

ת״א. בעיר למבקרים משיכה ומוקד

 327 לאומי״ ״בנק קבוצת רשת כוללת מגדלור״ ״סניף פתיחת עם
לים. מעבר ונציגויות משרדים 27 מזה סניפים

נורוק. יעקב מר נתמנה החדש הסניף כמנהל

טו□91הט*
 )21 מעמוד (המשך

חיל־האוויר שבשימוש

 חוסר-התיאום כמיוחד מחריד
למישרד־הכיטחון. חיל־האוויר כין

 כושל ראשוגי מתיכג.!
הנו התקלות שרשרת אירעה זה,

ש משום העגלות ונהרסו ספות,
 היו שלא מיטען עליהן הועמס

לשאתו. כשירות
 לא שיחד, לא איש שבו מיקרה זהו
 כתוצאה זאת. ועם שלא־כדין מיכרז הוטה

 ביותר חמור נזק נגרם בתיכנון, מרשלנות
הביטחון. למערך

הצופן
_ המיסתורי

רובין, שמשה אחרי שכועיים, פני
הבי במישרד ואחזקה הובלה ממחלקת /

ב כחשוד המישטרה על־ידי נעצר טחון׳
 של הביקורת יחידת החלה שוחד, קבלת

המחלקה. תיקי את לבדוק מישרד־הביטחון
 כך על לפרסם בלא בצינעה, השבוע,

 מישרד־הביטחון החליט בעיתונות, דבר
 שלו הוזי-ד,התקשרות את ולצמצם לקצץ

מש של רבות עשרות חברות־תובלה. עם
 עבוד שעבדו מים מיכליות בעיקר איות,

ממלאכתן. הושבתו מישרד־הביטחון,
צב משאיות ממלאות החלו מקומן את
 ללא זו תוספת־עבודה עיכל הצבא איות.

 יחסוך, מישרד־הביטחון ואילו מאמץ, כל
 לירות מיליוני זו, ויחידה אחת בפעולה

מדי־שנה.
כבנוש התובלה, חברות של זה בנושא

 הזניחה שנים מזה קיימות אחרים, רבים אים
 שוכר מישרד־הביטחון בטיפול. ורשלנות

 הרבה אזרחיות, משאיות של שירותיהן את
 שלו. האובייקטיבי לצורך ומעבר מעל

 יכולים, ההובלה במחלקת פקידים־זוטרים
 שיגרתיים, מיסמכים על חתימה על־ידי

רבים. אנשים להעשיר
 מרבות, יחידה דוגמה רק וזו אירע, כך

 לפני עד גורביץ. חנן של לחברת־התובלה
 גורביץ של חברתו נחשבה שנים שמונה

האח בשנים האזרחי. בשוק הקטנות אחת
 הברת־ לפתע והפכה פלאים גדלה רונות

עבודו עיקר את כאשר ענקית, הובלות
מישרד־הביטחון. עם מבצעת היא תיה

 עשרות בעליה לרשות עומדות כיום
 אחרות רבות משאיות על נוסף משאיות,

 קבלני־סישנה מעין פרטיים, אנשים של
מערכת־הביטחון. עבור בתיווכו העובדים

זור לגורביץ הביטחון תשלומי-מישרד
 חב- בעלי בעוד שעון. של בדייקנות מים

ו שבועות מתרוצצים אחרים רות־תובלה
 את לקבל כדי במישרד-הביטחץ חודשים
 זה־ להם הגיעו החוזה שלפי הכספים,

ב כזו בבעייה גורביץ נתקל לא מכבר,
ש איפוא, ייפלא, לא האחרונות. שנים
 לעבוד אוהבים רבים עצמאיים נהגים
 ״מישרד- כי יודעים שהם משום עימו,

 לו משלם גורביץ, עם בסדר הביטחון
בזמן.״

 דמאסרו עד שנים, ככשר כאמור,
 שכועיים, לפני המחלקה פקיד של
 מתרחש מה לכדוק איש טרח לא

 זרמו הכספים זו. חיונית כמחלקה
 תוך הפכו מסויימים ואנשים כמים,
למיליונרים. ספורות שנים
 הצי■ מלחץ כתוצאה עתה, רק
 עכו■ לחסוך ניתן שאכן נתכרר כור,
 מיותרות. משאיות עשרות של דתן
 יפוענח תימשך, זו כריקה אם

 שלפיו המיסתורי הצופן גם כוודאי
 לחברות־ דווקא עכודות-ענק ניתנו

אח להכרות ולא מסויימות תוכלה
רות.

במדינה
)17 מעמוד (המשך
 הצנזורה את לעבור וסבו/ מעלות דוגמת

 הצנזור של ולא מייוחדת, ועדת־שרים של
הצבאי.

 ברצונו זו הצעתו את הסביר בן־פורת
 התקרית, ממקום ישירים שידורים למנוע

 תבורי המדינה. בבטחון לפגוע העלולים
 נערכים לא כי בךפורת את לשכנע ניסה
 כאלה, מאירועים ישירים שידורים כלל

 לעיתים השידור נשמע שברדיו למרות
צנ עוברות הכתבות כל וכי חי, בשידור

 הפנימי למידע האמין לא בן־פורת זורה.
להת והמשיך תבורי, על־ידי לו שנמסר

הצעתו. הגשת על עקש
 יש (ליכוד) ארנס משה לח״כ י•

 ארינס שלו. מקום־המגורים עם רבות בעיות
 סביון, הווילות בשכונת להתגורר עבר

 בחיפה, בטכניון מעבודתו שהתפטר לאחר
 בשכונה מגורים שנות מיספר לאחר אולם

 מדי ״יותר טובה: היא אין כי החליט
 לא וזה בסביון, האף את ומרימים סנובים
 השבוע. אמר ׳,ילדים, בו לגדל המקום
 מסביון, לעקור רבה ברצינות שוקל ארנם

 של שכניו אגב, סנובית.״ ״פחות לשכונה
 כן״ יהודה הם חברי-הכנסת מקרב ארנס

(ליכוד). פת וגדעון מאיר
 הוא בבעיות שנתקל אחר ח״כ •
 בשבועות גילה זכין (מפ״ם). זכין דכ

 בעת דווקא בו בוגד שקולו האחרונים
ה את להרים רוצה ״כשאני נואם. שהוא
 לי יוצא הנושא, את להדגיש כדי קול,
 השבוע. זכין סיפר כזה,״ ציפצוף מין

 להפסיק החליט הוא זו תגלית בעיקבות
 משתי למעלה מעשן שהיה לאחר לעשן,

ליום. בתדוויי קופסאות
ה והנהלת המערך סיעת יושב־ראש •

 ורטמן, משה ח״כ בכנסת, קואליציה
 כל על מילחמת־חורמה להכריז החליט

 התלונן בכתב. שמו את המסרס עיתונאי
 איך שלי השם את כותב אחד ״כל :ורטמן
 וירטמן ך, שני עם וורטמן רוצה: שהוא

 כותב לא אחד אף ת׳. עם וורתמן יוד עם
הח ורטמן שצריך.״ כמו שלי השם את
 כל אחר מדי־בוקר בעיתונות לעקוב ליט

 כך אחר ולנזוף שמו, מופיע שבה צורה
שטעה. בעיתונאי

 הסתובב (ע״מ) הורכיץ יגאל כח״ •
 כשהוא הכנסת, במסדרונות שעבר בשבוע

 אחיו, לבין הבית באי בין היכרות עורך
 אשר (עבודה), הדר־הורכיץ עמוס כח״

 של במקומו לכנסת שבוע לפני נבחר
 אחיו, את המנוח. פיינרמן עוזי ח״ב

 בפני מציג יגאל היה רפ״י, כאיש הידוע
 ב־ הליכוד של ״המרגל בתואר הח״כים
 חברי-הכנסת את ואילו העבודה,״ מיפלגת

 ״זה שקרן,״ ״זה אחיו: בפגי מציג היה
מילה.״ תאמין אל ו״לזה מנוול,״

ת לדו תו
ד1 ל מ מ ר ז׳ ל

 גילה הזה״ ,,העולם
 שאל מס״ם ה״כ

אישר שר-הכיטחון
 העולם חשף ,1974 במאי שנה, לפני בדיוק

 הראשי הרב בצה״ל. שערורייה )1915( הזה
 סגן־ הזה, העולם גילה המרכז, פיקוד של

 בחסות הוציא (״זמל״) אבידן אברהם אלוף
 שהטיפה חוברת הראשית הצבאית הרבנות

ערבים. אזרחים לרצח
 תמים הלכתי מאמר הכילה החוברת

 נזיל־ הכותרת את שנשא עצמו, זמל מאת
 בין ההלכה, לאור יוס־הכיפוויס חמת

 הלכה פסקי סמך על שם, נאמר השאר
 כוחות כאשר מילחמה, ״בעת כי יהודיים
 להם מותר האוייב, על מסתערים ישראל

 גם להרוג ההלכה על-פי חייבים אף והם
 הנראים אזרחים כלומר, טובים, אזרחים

ב אימון לתת מקרה בכל אין כטובים...
 של רושם עושה הוא כאשר גם ערבי,

בן־תרבות.״
 הורה הזה בהעולם הפירסום בעיקבות

נאס היא החוברת. את לגנוז הרמטכ״ל
 זמל והרב חולקה להם אלה מבין פה

 אל אז התייחס לא בארץ עיתון אף ננזף.
העי כל אותו פירסמה השבוע הגילוי.
מרעישה. כחדשה תונות
 ש־ אפרת, אהרון מפ״ם, י ח״כ זה היה
 זה בנושא שאילתה שר־הביטחון אל היפנה

אי שנה של באיחור הפירסום. בעיקבות
 הזה העולם גילויי כל את שר־הביטחון שר

 לזיל- נוספת דוגמה זו היתה בפרשה.
 הכנסת כלפי שר־הביטחון שמפגין זול

דעת־הקהל. וכלפי

ה העולם24 1966 הז


