
 של החוזרים אותם מעניינים ולא הסדר,
מישרדי־ד,ממשלה.

 כדי רהב, אשר את מחפש החל לוויסה
 הנעשה. על הסבר ולקבל באוזניו להתלונן

 למרות אותו, למצוא בידו עלה לא אך
 ליחסי- המחלקה מנהל של מעוזריו שביקש
 רהב שלהם. הבום עם אותו לקשר ציבור

לוויטה. טדי אל התקשר לא
ש היתה׳ לוויטה, טדי גילה התוצאה,

 מישרד־ של בהסברה הזה המחדל עקב
 לא בתל־אביב כתבי־חוץ מיספר התיירות,

 ולא בהנחה לא לפסטיבל, כרטיסים קיבלו
 את לסקר הצליחו לא כך ומשום בכלל.

 שחולקו, גילה כי לוויטה טוען כן המאורע.
 כרטי- — ומישפחותיהם פקידים מיני לכל

סי־חינם.
 :מישדד־חתיירות דובר השבוע הגיב

 לוויטה. טדי הכתב היה שהתלונן ״היחידי
 להתייחם סירב הדובר מרוצים.״ היו כולם
 ־1סטא האיוונינג כתב של התלונה לעצם

 ״לא הדובר: סיכם לשכנע וכדי דארד,
.״,לחקור מה אין — חקרנו

ל בחו׳ ישראלים
ת ה״קרי בן שכונ הדוינמיס מ

 ישראלי מתכנן
— בנרמגיה קאריירה עושה

 שולט כישראל בי
אילתור ששמו הברדאק

ברחו התימנים מרכז שעדיים, בשכונת
 הדוקטור את הוותיקים זוכרים עוד בות׳

 רוב של רופא־הבית היה נתן ד״ר הייקה.
 בעובדי טיפל גם ולאחר־מכן התושבים,

 ביו, את שם זוכרים פחות וייצמן. מכון
 שנים השכונה את עזב הוא כי מיכאל,

קודם־לכן. רבות
 לימודי של ושנה בצבא שירות אחדי

 עבר ירושלים, באוניברסיטת פסיכולוגיה
וצ־0 ללמוד המשיך לגרמניה, נתן מיכאל

כתן מכהל
בית־משוגעיס וגס — ממשלה 1

ב בהאמבורג. והיסטוריה כלכלה יולוגיה,
 חשובים דברים בשני עסק תקופה אותה

ב הזה העולם ככתיב שימש הוא נוספים:
מק גרמניה צעירה אשה ונשא גרמניה,

טינה. בשם סימה
 מהירה בקאריירה החל לימודיו, בתום

תיב־ :עצום ביקוש כיום לו שיש במיקצוע
לחב שכיר כעובד נכנס הוא מינהלי. נון
 ולי לייעוץ ביותר הגדולה הגרמנית רה

 תוך עלה קוויקבורן, צוות כלכלי, תיכנון
 ועד־המנהלים חבר לדרגת שנים שמונה

 בחצי־תריסר עבדה זו חברה ובעל־מניות.
השאר בין ונצואלה. עד משוודיה ,ארצות !

 של האירגונית העבודה בתיכנון נתן עסק
 ראש־הממ־ מישרד ושל הגרמני הפרלמנט

 בראנד. וילי של כהונתו בתקופת שלה,
ומוס בתי־חולים של תיכנון אחר: עיסוק

לחולי־נפש. דות
 כי בישראל, רב ביקוש אין זה לכל
 ששמו בברדאק מאמין הישראלי האדם

בתיכנון. צורך לו אין וממילא אילתור,
בכי מחוננת אינה גרמניה ממשלת אולם ה נתמנה לכן הישראלי. שרון־האילתור י
מח כמנהל נתן מיכאל הישראלי חודש
וה הכלכלי הסיוע לכל כוח־האדם לקת
 המתפתחות, למדינות גרמניה של טכני

כלכלי. לסיוע הגרמני המיניסטריון מטעם
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 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצמות בו. רואה אתה מה תסביר

 ;הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
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בישראל. היחיד נוע־המכוניות

יי!
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באר־שבע ,9 המעפילים רח׳

 אין בדרייב השבוע
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 בהוואי״ ״הרפתקאות הפרוע במערב צחוק
 10.15 בשעה

4 שבוע
שניות״ 64בת ״עקיצה

י ס ת נ ו ג ו ט
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ן ה ל כ ד ו מ
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