
ת ״טפחות״ בנק עם קשורות משפחות 180׳000מ* יותר או  להלוו
ושיכון. לדיור ומשכנתאות

י משפחתך עם מה
ל תוכל חי ת ת בתכנית היום לה  לך תאפשר אשר ״90,000 ״טפחו

ם להגיע מי ל״י. 250,000 שעד לסכו
ת תעשה מתי ל הראשון הצעד א

ת בתכנית  הצמדה מהפרשי מריבית, תיהנה ״90,000 ״טפחו
ת מלאים ספ תו ת ו או הדירה. למימון הלוו

ת את תנצל מתי ז ההזדמנו
ת״ בנק  המאפשרת כזו, בתכנית שיצא הראשון הבנק הוא ״טפחו

 הרחבתה. או בנייתה דירה, רכישת
ם א ז מעוניין אתה ה

90,000 לתכנית וירשם
ת״ בבנק ל״י 250,000 של למימון להגיע יוכל הוא ״טפחו

ת בתכנית הגדול,  בעיית לפתרון להגיע תוכלו ״90,000 ״טפחו
_________________________________________בעתיד. הדיור

דירה־ שרוצה מי
!שיקום

ת לתכנית הרשם - כן אם "90,000 ״טפחו

 ירושלים ,9 המלכה הלני רחוב בט׳־מ לישראל משכנתאות בנק ״טפחות״ !״לכבוד:

״90,000 "טפחות התכנית טל נוסף הסברה וחומר הרשמה טפסי אלי לשלוח נא |
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למשכנתאות הגדול הבנק

* ׳

במדינה
העם

מבית מחח־דר. הצדקת
 כומר פרס שימעון

— דבגץ מעיני קיסם
 הקודח את ושוכח

ישראל שבעיני
מר הנראות מחוות אוהב פרס שימעון

 למחרת ומגוחנות אחד, יום למשך שימות
היום.

 גראנד־ מחווה שוב עשה הוא השבוע
 את ״פתח הוא כזו. וחסרת־תוכן יוזית

 הוא מלבנון. נוצריים פליטים לפני הגבול״
בישראל. אותם ולשקם לקלוט הבטיח גם

הצע את ניצל לא אחד לבנוני פליט אף
 הישראלי. שר־הביטחון של האדיבה תו

 את לשאול היה יכול בר־דעת כל אבל
 מ־ הנוצריים הפליטים בדבר מה עצמו:
ואיקרית? בירעם

 והיוונים־קאתולים בירעם של המארוגים
 הנוצריות העדות שתי בני הם מאיקרית

לש יכלו הם בלבנון. הלוחמות העיקריות
 עצמם הם ייקלטו לא מדוע בצדק, אול,

 שקולטים לפני — הגבול שעל בכפריהם
לגבול. שמעבר אחיהם את

 בעלי־ברית הם הלבנוניים הנוצרים אס
הנוצ על חל זה כלל אין מדוע — רצויים

ז הישראליים רים

מדיניות
■ונורא?* גם בדסטין, גס

 במועצת הראשון הדיון
 אש״ף בהשתתפות הביטחון

מתוכה הצעודהחזטה הוליד
 במועצודהביטחון אש״ף הציע אילו גם

 היתד, חי״, ישראל ״עם בנוסח החלטה
וטו. עליה מטילה ארצות־הברית

 וושינגטון ממשלת עם וגמור מנוי כי
 סחיר, בכל אש״ף של דרכו את לחסום

 הסובייטי המחנה מן אש״ף יעבור אשר עד
 אל־ אנוואר שעשה כפי האמריקאי, למחנה
המצרי. סאדאת

 היא בריטניה. גישת היתד, יותר עניינית
 זכות שבצד אחד: דבר על רק התעקשה

ההח יאוזכרו שלהם למדינה הפלסטינים
 בזכות הכרה הכוללות ,338ו־ 242 לטות

 ת ו ולגבול לעצמאות המרחב מדינות כל
 זו, הצעה כשנדחתה ומוכרים. בטוחים
בריטניה. נמנעה

 באיזכור רב צורך היה לא למעשה אולם
 ההחלטה נוסח שגם מאחר זה, מפורש

 כל זכות את בפירוש הזכיר ־שנתקבלה
בטו ולגבולות לעצמאות המרחב מדינות

 ברורה הכרה הכולל נוסח — ומוכרים חים
הפלסטי שהמדינה עקיפה וקביעה בישראל,

 ץ במקומה. לא ישראל, לצד לקום צריכה נית
 השתתף שבה בישיבה זו, החלטה קבלת

 המתון. לקו ניצחון היא אש״ף, לראשונה
 המחזיר בסעיף היא היחידה ההקשחה

 בדבר האו״ם, של עתיקה החלטה לחיים
 בין לבחור הפלסטיניים הפליטים זכות

ופיצויים. שיבה
 — לאיש הזיקה לא ישראל היעדרות

 לא ההחלטה עצמה. לישראל מאשר חוץ
 ארצות־הברית אך הווטו, בגלל נתקבלה

 הרוב את קיבל והנוסח מבודדת, נותרה
הווטו. לולא לקבלתו הדרוש

׳76 ל1ע הדוח
 תומכת ישראל ממשרת

— יכבה ז בוועידת
תתכגס א7ש בתנאי

 מר מפי חדשים לרעיונות מצפים ״אנו
האמרי הממשלה דוברי הודיעו ו״ רבץ

 ל- ראש־הממשלה של בואו ערב קאית,
ארצות־הברית.

 רבץ יצחק של החדשים הרעיונות את
 את להעביר אחד: במישפט למצות ניתן
כלשהי. תזוזה ללא 1976 שנת

 שנת- היא ׳76 ׳.72 )׳,58 ׳,5)5 ׳,48
בארצוודהברית. בחירות

יש ממשלות ניצלו המדינה, קום מאז
 בארצות־הברית הבחירות שנות את ראל
האמ הממשלה על רצונן את לכפות כדי

ה גורמים, שני על הסתמכו הן ריקאית.
הקו השפעת שלילי: והשני חיובי אחד
 המועמדים, על היהודיים והכספים לות
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