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הפרסים בדל מינימום
י ל 1.700.000
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 חאחיוו המועד — ח׳ יום

הטפסים למסירת

ר.ג1טע מנ ט-7הלר בו , 
ט!7בכ טו1*אט7מ שבו
ם הר,ימו ליהסז־ך המועצה בספורט ד

 ישראל מדינת
החקלאות משרד

המוסכם המחירים דוח דהרו
13.3.76 - 7.3.76ל־

 הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט

לצרכן
הק״ג בל״י ח 1 ק ר י

4.05 מעולות עגבניות
1.80 ר ז ג
4.05 חצילים
1.10 לכן כרוב
1.30 צנון
2.60 בתפזורת החדש מהיבול תפוא״ד
3.00 ק״ג 2 של באריזה החדש מהיבול תפוא״ד
3.05 מעולה מסוג יבש כצל
3.25 בשקיות ארוז יבש כצל

ח 1 ר • פ
3.80 6 גודל אלכסנדר נדנד תפוחים
4.65 6.5 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
4.45 6 גודל זהוב תפוחים
4.80 6.5 גודל זהוב תפוחים
3.90 5.5 גודל יונתן תפוחים
3.60 5 גודל ספדונה אגסים
4.70 5.5 גודל ספדונח אגסים
4.00 בננות
2.40 תפוזים
2.05 אשכוליות
3.40 לימונים

ת ו פ ו ע
שקופות בשקיות קפואים פטמים

11.00 חעו!ז) ק״ג 1.4 (עד 1 גודל
10.00 חעוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
9.00 העוןן) ק״ג 1.6ל־ (מעל 3 גודל

15.00 כמגשים חודו תחתון
11.50 וירכיים בשקיות הודיות שוקיים

ם י ג ד
8.50 פסי(*

1 ן3הד התזות ■■0
)31 מעמוד (המשך
 לעוקרו עוד יהיה ניתן לא בה, יתבסס

 מרוויחים הלבן״ ״המוות סוחרי משורש.
 קשוחים, טיפוסים הם אלה הון־תועפות.

 במאבק יריבים לחסל לרגע מהססים שאינם
 כנופיותיהם. של שטת־המיחייה הרחבת על

 ניתן שלא כימעט שממנו המכורים־להרואין׳
 לירות אלף 15 בין להוציא חייבים להיגמל,

 הסם. קניית על לחודש, לירות אלף 20ל־
 של בדרך רק להשיגו שניתן סכום זהו

וגניבה. פריצה שוד,
 עומד בתל־אביב מחלק־הסמים בראש

 סלוק. איזידור פקד מעולה, איש־מיקצוע
מ רציניים אנשים אליו צורפו לאחרונה

 דני רס״ר דדון, אלי כמו המרכזי, המדור
 סוחרי- אימת שהוא התימני, וזכריה פסח

בכרם. הסמים
 מיש־ יחידה מהווים מחלק־הסמים אנשי

 עבודת״ את מבצעים והם ניבחרת, טרתי
 וקשירת תצפיות עיקוב, הכוללת השדה,
 כמו זו, יחידה גם אך מודיעים• עם קשרים
 האחרות, המישטרתיות היחידות מרבית
 בכות־אדם, ממחסור חמור באופן סובלת

ובכלי־רכב. מתוחכמים באמצעי־עיקוב
המחלק, אנשי של אחת פעולה לפחות

שאנ משום יפה עלתה לא האחרון, בזמן
מאפ שהיו מגבירי־אור־כוכבים, חסרו שיה

 בתנאי־ תצפיות־לילה לערוך להם שרים
אור־יום. של ראות

אנשי עצרו זו, שנה ינואר חודש באמצע

קדר פרקליט
פעל לא מגביר־אור־הכוכבים

 חליל סמל־המישטרה את מחלק־הסמים
 מיספר במשך אחריו שעקבו אחרי שרון,

 בתום השישי, בימי כי וגילו -שבועות
 מתא־הברזל להוציא הסמל נהג עבודתו,

ל נוסע היה שעימה חבילה, שלו הפרטי
שם. ומפקידה ביפו יפת רחוב

ש בכך כחשוד נעצר שרון חליל הסמל
 שנעצר פרי, דויד של בלדר־אופיום שימש

 של גדולה כמות בהברחת כחשוד הוא אף
ארצה. מפרס אופיום

 בגלל בטלה
מכוניות

 בציבור נתפרסם לא מעולם אולם, ף
 כימעט סמל־המישטרה אחר המעקב כי |

 העובדה מחמת -שירטון, על פעם לא שעלה
 י מת־ כלי־רכב נמצא תמיד -שלא המדהימה

המעקבים. את שביצעה החוליה עבור אים
 היא פחות, לא חמורה נוספת, עובדה

 מיפלג־הסמים מחוליות נמנע לא־פעם כי
 לרשותן שאין משום רק לשטח, לצאת

 החוליות ואנשי מספיקה, בכמות כלי״רכב
במטה־המחלק. בבטלה־מאונס זמנם מבזבזים
 בכוח־אדם, חריף מחסור של דומה, בעייה

 מדור־ ראש יפה, יעקב רב־פקד אצל קיימת
 לאחר החשודים מועברים -שאליו חקירות,

סלוק. של אנ-שיו בידי המעצרים ביצוע
ב מעולה כאיש־מיקצוע נחשב יפה גם

 נערכות אינן רמת חקירות אך תחומו׳
 בגלל שתתבצענה, שואף היה שיפה בצודה

כוח־אדם. די לו שאין הפשוטה העובדה
ב עומדת המישטרה כאשר אלה, בימים

 כמויות החדרת של מסוכנת אפשרות פני
 מחדל עלול לישראל, הרואין של גדולות

ללחי ובאמצעים בכוח־אדם מחסור של זה
 להיות הלבן״, בסוחרי.״המוות נמרצת מה

החבר העתיד לגבי גורליות השלכות בעל
בישראל. תי

פרשת תביא הא□

הובר פרכה

לההתפוצצות

משבר שד חדשה

י״ יהודי ״מיהו
ו יושבת שהיא נדמה הוכר מלכה 65
 נכדיה ולשלושת לכלתה לבנה, מחכה /

ברו שנותרו לא-יהודים, כולם הבריאים,
לי-שראל. לעלות והחפצים מניה

 על הובר מלכה יושבת למעשה אולם
 תתפוצץ, היא אם אבק־שריפה. של חבית

 ישראל, ממשלת את לרסק עלולה היא
 מחודש גדול למשבר המדינה את ולהטיל

"1 יהודי ״מיהו :הניצחית השאלה סביב
כך. על יודעת אינה עדיין הממשלה

 נעוצים הצפוי המשבר של שורשיו
ל קנוניה נעשתה כאשר הקודם, במשבר

חוק־השבות. שינוי
 התיקון, אז נתקבל הדתיים לחץ תחת
שנו ״מי הוא החוק, לפי יהודי, כי האומר

 בן אינו והוא נתגייר, או יהודיה לאם לד
 עלולה היתד, זו דתית הגדרה אחרת.״ דת

 זוג!מעורב. כל לפני הארץ שערי את לסגור
 לתת צריכים הדתיים היו להעבירה, כדי

 שותפיהם של מצפונם לפיוס כלשהו פיצוי
ב נמצא הפיצוי בקואליציה. החילוניים

״הזכויות :לראשון צמוד שהיה שני, תיקון

 עולה של והזכויות זה חוק לפי יהודי של
הז וכן ,1952—ת-ש״ב האזרחות חוק לפי

מוק אחר, חיקוק כל לפי עולה של כויות
 של לבן־זוג יהודי, של זלנכד לילד גם נות

 של נכד ושל ילד של ולבן־זוג יהודי
 והמיר יהודי שהיה אחד להוציא יהודי,

 הלא״ הקרובים כל :כלומר מרצון.״ דתו
מזכויותיו. נהנים יהודי של יהודיים

 שבו הרגע למן אבל החוק. אומר כך
 הדתי מישרד־הפנים פועל התיקון, נתקבל

 ״גויים״ של בואם ולמנוע אותו, להפר כדי
לארץ־הקודש.

לשיאה. זו פעולה הגיעה הובר בפרשת
 את מעלה הובר מישפחת •של סיפורה

מק ממשלתיים סישרדים אין שמא החשש,
 שחוקקה חוקים קיום על תמיד פידים

 רומנית בעיירה החלה הובר פרשת הכנסת.
 מילחמת־חעולם תום עם באיספירה, קטנה,

 מוראות א-שר נוצריה יוחס, מלכה השנייה.
הכי בני־מישפחתה, ■על גם עברו המילחמד,

 ורצוץ שבור שחזר יהודי הובר, דויד את רה
הנאציים. מסחנות־ד,השמדה

צעי אלמנה מלכה היתד, תקופה באותה
 מדלקת־ריאות, צעיר, בגיל נפטר בעלה רה,

 בשנת יוחס. אלכסנדר בנם, •שנולד אחרי
 בנישואין הובר ודויד מלכה נישאו 1946

 הובר דויד יחד. חיים הם ומאז אזרחיים,
 לעצמם לבנות יוכלו בישראל שרק הבין
 כלשהם. מורא או חשש בלא שלמים, חיים

 הזמן כל ״התעניינה אומר, הוא ״!מלכה,״
 זה ברומניה אבל להתגייר, האפשרות בדבר

 זאת לדחות החלטנו לפיכך קשה. קצת היה
לארץ.״ שנעלה עד

 עוד בעלה את הכירה כי מספרת מלכה
הרא ני*שואיה בתקופת המילחמה, קודם

 בזמן טובים. וחברים שכנים ״היינו שונים.
ליהו ואני, בני־מישפחתי עזרנו, המילחמה

 של נישואיהם מאז שיכולנו.״ ככל דים
 של בנה איתם חי הובר, ודויד יוחס מלכד,
 ״אני אלכסנדר. הראשונים, מנישואיה מלכה
 בני. חיה ״כאילו דויד, אומר אותו,״ אוהב

בני.״ הוא בעצם,
ארצה. הובר ודויד מלכה עלו 195,1 בשנת

 בבית־שמש, קטן בבית השתקעו הם
אלכ בנם, כטרקטוריסט. עובד החל ודויד
 את לד,-שלים כדי ברומניה נשאר סנדר׳

 לשהותה הראשונים בחודשים כבר לימודיו.
הרשויות אל פנתה היא בארץ, מלכה של


