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קורסים
 לקצינים

צי ב הסוחר *יי
ס * ר ם קו די ב דווו

 12 בוגרי תקינה, בריאות בעבי צה״ל משוחררי מתקבלים
טובה? תעודה בעלי לימוד, שנות 11 ובוגרי לימוד שנות

ם * ר ה1ו3מ לקצי!■ קו
 בוגדי תקינה, בריאות בעלי צח״ל משוחררי מתקבלים

 חניכות) (למעט שנתיים ותלת שנתיים * מקצועיים ס בתי׳
 בתרי מתקבלים כן המתכת. במגמות טובה תעודה בעלי
לקורס. כניסתם לפני המתכת למקצועות שיוכשרו תיכוו י״א כיתה ומקיימי תיכוניים ס בתי

מקוצרים. מסלולים - מכוגח וחנדסאי מכוגח למהנדסי

ס * ר רדיו לקציני קו
מוגבל. המקומות מיסמר .1975 בספטמבר יפתח חקורט

 רדון. במגמת שנתיים 4 מקצועיים בתי״ס בוגרי מתקבלים
אלקטרוניקה. והנדסאי אלקטרוניקה טכנאי אלקטרוניקה,

 קורסים ובוגרי לפחות) 2 (סוג תיקשורת אלקטיייאי יו
תקינה בריאות בעלי צה״ל משוחררי ן צבאיי^מקבילים

ס * ר ל לקציני קו מ ש ח
 במגמת שנתיים >4 מקצועיים בתי״ס ^א.^בוגרי מתקבלים

חשמל. מהנדסי חשמל, הנדסאי חשמל, טכנאי ב.
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למשרדינו: פנח נושפים לפרטים

ה פ י ח  ליד 11 (קייזרמן) נתן רח׳ ז ב
.14—8 בשעות ו׳,—א׳ בימים פריו ניכר

ב י ב א ׳ ל ת  אחד רח׳ שלום, מגדל ג ב
.12.30—9 בשעות ב׳, בימי ,28 קומה העם

 הספח לפי לחרשם גם תובל למחותו
חטונורף.

 כדאי יותר עכשיו
הסוחר! בצי

עכ השכר ותנאי ההטבות
 :משמעותיים יותר שיו

 כלכלד, — ההכשרה בעת
 ומענק תשלום ללא ומגורים

 קשה). (במטבע גנוה חודשי
 קידום — ההסמכה לאחר
(חל ובשכר בדרגות מחיר

 תוססות קשה), במטבע קי
שונות. והטנות

י ״ 1ה 1 5' 1צ ■'3י ■3ו1 * *י י י י

^31000 חיפה 1909 ת.ד. יאיים והכשרה לחיגוך הרשות לב׳ ^
5 לייורם בלזשר נוספים בפרטים מעוגייו חגני _
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ואביבה שוק׳
____________)3מעמוד^ז (המשך

 למזלם אך שיל. 'כמו מיצעד-ה&יזמונים
 לעבור הפיזמון הצלייה לא השניים, של הרע
הבריטי. מיצעד־הפיזמונים ׳מחסום את

ס סו  הבריטי ה
נגמר

אחר. מכיוון באה ההצלחה ודם
ש קונצוסינה, סניוויטה בשם תקליט

 דלי* בלתי־משוערת, בהצלחה יזנה הקליטו,
אר בכמה מיצעדי־הפיז!מו!נים לצמרת ג״ע
בבריטניה. לא אך — באירופה צות

אירו ברחבי להופעות החלו!מוזמנים הם
 כמטורפים מתרוצצים עצמם ומצאו פה,

 לכל עמה לוקחת כשאביבה לארץ, מארץ
 הצמודה המטפלת ואת הקטן בנה את מקום
שלו.
 בפסטיבל בריטניה את לייצג נבחרו הם
 שהגיע בביצועם, והשיר היפאני, יאמר,

 ביאפן. בתקליט־זהב זכה הראשון, למקום
עות מהצי־מיליון למעלה !ממנו כשנמכרו

 שוב ושלישית, שנית ליאפן שבו הם קים.
 היאפנית. בשפה והפעם תקליטון, הקליטו

 ונמכר בתקליט-זהב זכה הזה התקליטון יגם
׳עותקים. בכחצי־מיליון

 אך לבריטניה. שבו מהצלחתם, מעודדים
 ההצלחה, אל להגיע הצליחו לא עדיין שם

הרחב, הקהל לגבי אלמוניים ונותרו
 הבריטי הסוס ב- הבינו ואביבה שוקי

 קרוב־מישפהה שלשוקי מקיוון להם. נגמר
 תקליטים בהפקת העוסק נעים, ׳משה בשם

עבורם.1 המקום שזהו החליטו הם בפרים,
 האנגלי החוזה את לבטל שהצליחו אחרי
 העניינים החלו ופד, לפריס, עברו שלהם-

 הקים, שוקי עצומה. במהירות להתגלגל
 הנקראת חברה ■קרוב־מישפחתו עם ביחד

 של בהפקות לטפל שתפקידה אף־אל־או,
 מייק הקרוב ידידם בעזרת ו,אביבה. שוקי

 זר, של אמרגינו עם התקשרו ז״ל, בראנט
 הסינים והלה ויינטראוב׳ שמעון האחרון,

 למסע-1 יצאו מייד עיניייניהם. את לנהל
 שמותו.. בראנט מייק עם וחד ארוך הופעות

קשות. אותם זיעזע אגב,
 לד,תא' יינסד, שהוא ״ידעתי :שוקי ■סיפר

 מפי־ שסבל חולה אדם היד, הוא שנית. בד
 מאושפז להיות היה וצריך צול-האישיות,

 בראנט מייק היה אחד מצד סגור. במוסד
וב ביחהינות עצמו להקיף שאהב הכוכב,
 !מצי■ שלו. הכוכב מעמד את ואהב אנשים,

 הזמן כל אנטי. שהיד, משהו יבו היד, שני
דבר. כל ואנטי אנטי־אנשים, אנטי־עצמו,

 כולו;מפוחד. לפעמים, הנד, בא היד, ״הוא
 חשבנו ׳בתחילה אחריו. שרודפים וסיפר
 אחר־כך כוכב. של דאווינים עושה שהוא
 ממחלת־הרדיפה. סובל פשוט שהוא הבנו
 הזמן כל הוא אבל כסף, המון לו היה
וגרוש.״ לו שאין בכה

 שכשהוא בטוחה ״אני :אביבה והוסיפה
 סיפר לפחות יכך, הצטער. הוא באוויר, היד,

 אמר הוא הראשונה. בפעם לו שקרה לי
 כבר וכשהיה אותו, דוחף שמישהו שד,תיש

ליפול.״ רצה לא באוויר

ם מי אי  כמי מת
ליד כפפה

 תמונה ניצב השניים שד מיטתם יד
 בראנט. של בחברתו שלהם ממוסגרת /

 בעיר־האו־ המעטים ידידיהם עם שנמנה
בינ אמנים בהברת שהופיעו למרות רות.

יש הקרובים חבריהם נותרו רבים לאומיים
 האחרונים בשבועות בפריס. חחיים ראלים
ולהת ׳שלום בשירם ואביבה, שוקי זוכים
במע מטפס השיר עצומה. להצלחה ראות,

 ובצרפת, בגרמניה מיצעדי-הפיזמונים לה
 הפריסאיים ובדראג־סטורס ברדיו ומושמע

 ביכשש הופיעו שבועיים תוך גון־סטופ.
 איש עם אחת בהן טלוויזיה, תוכניות

לנון. ג׳ון לשעבר, החיפושיות
מכי לא בארץ יני ׳להם שברור למרות

 מרפה הדבר אין במזיד, בהצלחתם, רים
 שעם ובטוחים וסמוכים הם ידיהם. את

מאו ■הם רחוק. י׳גידעז כשלהם, כישורים
 כי כצמד, בהצלחתם ■רק לא ■מאד שרים

 דירתם דלת שיעל למרות באהבתם. גם אם
הש טרחו לא מזוזה, מתנוססת הפריסאית

ברבנות. ״הסיר,ם את לקדש ניים
 !ככפפה לזו זה לדבריהם, מתאימים, הם
 טעם ׳מגלים הבחינות, ומכל ׳מסתדרים ליד,
 אדיו־ ■נכ-של כאשר ובמוסיקה. בלבוש זהה
 שוקי של המיטב שלהם,. הראשון הנגן

!זו. את זה לעודד ידעו ואביבה,
 את במשותף לכתוב מקווים הם וכעת
 כוחה ■ניסתה אף אביבה שלהם. החומר

 המוסיקה שאת לפיזמון גרמני בתמליל
שוקי. כתב שלו

במדינה
מיפלגות

י כן רבץ !לא גולדה
 העבודה מיבלגת צעירי

בשר• למידחמה יוצאים
 למגיע בדי האוצר,

 קרקעות דמכוד ממגי
דקבדגים

 רגל, פ-שיטת בפגי עומד עסק ״כאשר
 עצמו. את להציל נדי נכסים מוכר הוא

 קשה. כלכלי מצב בפגי עתה עומדת המדינה
 אם אסון לא זה אז ריקה. האוצר קופת

 ללאום, השייכות קרקעות, קצת מוכרים
 מיליוני כמה ומרוויחים פרטיים, לקבלנים
לירות״.

 לצעירי האוצר אנשי להסביר ניסו כך
 האוצר שר כוונת את העבודה מיפלגת

 של דונמים אלפי למכור רבינוביץ יהושע
פרטיים. לקבלנים לאומיות קרקעות

 ה־ צעירי אולם שיפגע. לא ההיגיון
לאופו־ האחרונה בעת הפכו אישר מיפלגה,

רענן מזכיר
!למכור לא

 רבין־רבי־ של ל־שילטונם היחידה זיציה
 סירבו הכלכלי, למי־שור הנוגע בכל נוביץ
 קרקעות את תמכרו ״אם זה. נימוק לקבל

■אגו תרוויחו לא פרטיים, לקבלנים הלאום
 המישמרת מזכיר רענן, נתן טען אחת,״ רה

המיפלגה. של הצעירה
 מקופת אשראי לקבלנים לתת ״תצטרכו

הקרק ערך הקרקעות. את לקנות המדינה
 כך על ירוויחו גם הקבלנים ואז יעלה, עות

כלום״. תרוויח לא המדינה ואילו כסף,
 את שיכנע לא רענן של הכלכלי ההיגיון

 הכוונה על הידיעות כשגברו האוצר.
 פרטיים, לקבלנים הלאום מקרקעות למכור

 יהיה קשה אשר נ-שק משרוולו רענן שלף
עליו. להתגבר לשר-האוצר

 ל־ שלח ׳שאותם במיכתבים רענן טען
 מיפלגת־העבודה למזכיר ראש-הממשלה,

:וה־שיכון האוצר ולשרי זרמי מאיר
 ב״ -שנערכה האחרונה המיפלגה ״ועידת

קר למכור אסור כי במפורש, קבעה 1971
 כשליחי אתם, פרטיים. לגופים לאום קע

מ להימנע מצווים בממשלה, המיפלגה
כן.״ לעשות

שנ כי ניזכר רענן ולנצח. להילחם
ישר־ ביקש ההחלטה, קבלת אחרי תיים

 קופת את למלא ספיר, פנחס דאז, האוצר
 אז לאום. קרקע מכירת על־ידי האוצר
 יחיאל מזכיר־המישמרת, שהיה מי מיהר
 ניס־ מאיר, גולדה רא־ש־הממשלה אל לקט,

אומ וגולדה הוועידה בהחלטת לעומתה נף
 למכור מתוכניותיו לחדול" לספיר הורתה נם
הקרקעות. את

טוען רביו," יש אבל גולדה אין ״כעת
את למכור זאת ככל יחליטו ״אם רענן.
ה־ מוסדות אל גפנה אנו הלאום, קרקע

שו ננקוט יעזור. לא זה גם ואם מיפלגה.
 יהיו אשר חריפים יהיו — צעדים של רה
תימכר.״ לא הלאום קרקע אבל —

 במאבק הצעירה המיישמרת של הצלחתה
 מס־ להטיל ההצעה נגד שלה, הקודם

 ״גס :כי להאמין לרענן גורמת תרופות,
הוותי המנהיגות נגד להילחם נצליח הפעם

ולנצח.״ המיפלגה, של קה

1974 הזה העולם34


