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המוסנס המחירים דוח להלן
2.4.76 ־ 28.3.76ל־

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

ת ו ק ר

לצרפן
בל״יד״ק״ג

2.50 מעולות עגבניות
1.80 ר ז ג
3.30 חצילים
1.50 סלק
1,10 לכן כרוב
2.05 כרוכית
1.35 צנון
2.60 בתפזורת תפוא״ד
3.00 ר,״ג 2 של באריזה תפוא״ד
3.05 מעולה מסוג יבש בצל
3.25 בשקיות ארוז יבש כצל
1.50 בניילון ארוז עלים סלרי
3.65 בלבד בחיפה — מצרי מזן יבש כצל

! ר ו ר י פ
3.80 6 גודל אלכסנדר גרגר תפוחים
4.65 6.5 גודל אלכסנדר גרגר תפוחים
4.25 6 גודל זהוב תפוחים
4.60 6.5 גודל זהוב תפוחים
3.90 5.5 גודל יונתן תפוחים
3.20 5 גודל ספדונה אגסים
4.30 5.5 גודל ספדונה אגסים
4.00 בננות
2.40 תפוזים
2.05 אשכוליות
3.40 לימונים

ת 1 3 1 ע
שקופות בשקיות קפואים פטמים

15.90 העוף) ק״ג 1.1 (עד עוף תנו מיני
§ )  13.40 העוף) ק״ג 1.4 (עד 1 גודל
8 12,20 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל

ם י ג ד
8.50 כסיף
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מח גם אומרים אנחנו
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 יותר זול +
 יומר מוג שרות +
יותר טוב יעוץ *
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במדינה
דרכי־ח״ם

ל צ ש ב הפטי

 הכנסת יושב־ראש מישסחת פגי
גמזו, מיוסי מונעים

 מרעייתו בנפרד החי
לילד בתו עם ?שוחח ישעיהו; נעמה

 בנו״של' גמזו, שוהד,~יוסי מזה־~שנתיים
 תל־אביב מוזיאון מנד,ל גמזו, חיים ד״ר

 משך בארצות-הברית. עצמו בזנות וסופר
 עם לשוחח ממנו נמנע תקופה אותה כל

 אישתו־ אצל בארץ הנמצאת לילך, בתו
 יושב־ראש של בתו שהיא נעמה, בנפרד
ישעיהו. ישראל הכנסת

 מישפחת ״בני לתת. לא או לתת
בתי עם ׳לשוהה ממני מונעים ישעיהו

ישעיהו נעמה
7 צרות מחפש מי

ש במיכתב גמזו, יוסי התלונן בטלפון,״
 מרצה- כעת המשמש גמזו, ארצה. שיגר
 וחי טכסס באוניברסיטת וסופר־אורח בכיר

 טוען: שנים׳ ארבע מזה מאישתו בנפרד
להי לארץ המגיעים מידידי ׳מונעים ״הם
 לקבל לה מאפשרים ואין בתי, עם פגש

 מעל-גבי קולי את לשמוע או ממני מתנות
סירטי-הקלטה.

 קיבלה בחולון, בגן, היתד. ״כשלילך
 לי לאפשר שלא מפורשת הוראה הגננת
טוען. הוא הילדה,״ עם לדבר

 ״היו מודה: סאליטרניק, הווה הגננת,
 שלא גורמים, מיני כל מצד לחצים עלי

 ילדתו, עם טלפונית לשוהה ליוסי לאפשר
 מיש־ ״מצד ז הלחצים היו מי ׳מצד לילך.״
 לאחר הגננת, השיבה האם,״ של פחתה

רבים. היסוסים
 יוסי של ונשנים ׳חוזרים ניסיונות לאחר

 הוא בגן, בתו, עם טלפונית לשוהה גמזו
 בבקשה אריאלי, יעקוב לעורך־הדין פנה

יש מישפחת מששמעה העניין. את שיברר
הג אל שליחה לפרקליט, הפנייה על עיהו

 הדתי עורך-הדין פרקליטזדשלה, את ננת
 למיכתבו בתשובה שלח, הלה בסוק. מאיר

]הגננת של טיעוניה את אריאלי, של : 
 לתת לא או לתת זכות סאליטרניק ״לגברת

 רוצה.״ שהיא למי טלפון
 שכל ״לאחר הילדה. אל שליחים

 לילו עם כלשהו קשר ליצור ניסיונותי
 כל משך אשר יוסי, כתב בתוהו,״ עלו

 הילדה מזונות את לשלם הדל לא זמן אותו
 מתגוררות שבו הבית אחזקת דמי ואת

 באמצעות לשלוח, ״התחלתי ולילך, ׳נעמד.
 קאם־ מתנות, לארץ, בדרכם שהיו חברים

 לילך.״ יאל אישיים ומיכתבים מוקלטות טות
 אברהם התייצב אשתקד יוני בחודש

באו המלמד ישראלי פסיכולוג בלטשטיין,
 1בפני יוסי, מלמד שבד. אוניברסיטה תה

 ן ובני־מישפחתה שנעמה לאחר מחוזי, שופט
 מסירת לשם הבת, עם להפגשת!־ התנגדו
 השופט ליוט-הולדתה. אביר. ששלה מתנות
 גמזו, של כנציגו לאברהם, לאפשר המליץ

 איפשרו זה במיקרה הילדה. עם להיפגש
 בלטשטיין, לאברהם ישעיהו, מישפחת בני

 ישעיהו, של גיסו בבית לילך עם להיפגש
בריחי. יחיא

 בספטמבר היושב־ראש. של לחצים
 של ידידיו ואשתו, בר-טל רוני ד״ר ניסו
 לילך עם להיפגש מארצות־הברית, יוסי

 נחום המנהל, למדה. שבו בבית־הספר
 לראות להם להניח לבקשתם סירב שושן,

ה יאת לידיה ולמסור בהפסקה, לילך את
 הבקשה לשמע מאביה. לה שהביאו מתנות
 1בבית־ מלמדת ״נעמה המנהל: החוויר

 היושב- עם צמת מחפש לא אני זה. יספר
 בר-טל לזוג לאפשר סירב המנהל ראש!״
הילדה. את לראות

ה בני-הזוג, בין המישפטיים העניינים
 מתנהלים כדור-הארץ, עברי משני חיים

ממ גמזו יוסי בעצלתיים. בבתי־המישפט
 שלו הטלפון וצילצולי מזונות, לשלם שיך

היושב-ראש. של ■פטישו ברעש נבלעים

שדה !,א ה ול ב ה א ב
 לגם מחכה מר־זאם יוסף

 — לידות מיליון ש? ולאשראי
 נילחמת מרים אשתו

המאהבת כמרים
 גבר מר־זאב, יוסף נעצר כחודש לפני
 ונעים- ממושקף לחייו, השלושים בשנות

 נציג ומירמה. זיוף בעבירות כחשוד סבר
 מר־זאב, כי בביודהמישפט טען המישטרד.

 בחברת-חתיר- מגל מרים של שותף שהוא
 תל־אביב, בצפון שמישרדה מגל גומים
 וביטחונות שטרות שיקים, בזיוף חשוד

לבנ ובמסירתם לירות, מיליון של בסכום
אשראי. להשיג במטרה קים

 מר-זאב יוסף המאהבת. בערבות
 בעלת מגל, מרים של בערבותה שוחרר
 ומעבר השיקים. את זייף שלמענה החברה
 הסתתר הפרשה של העיסקי-פלילי להיבט
מישפחתי־אישי. נוסף, היבט

להת עתיד המירמה סיפור של שיאו
 ושיאה בתל־אביב. בבית־המישפט רחש
 לפני התרחש המישפהתית הטרגדיה של

שולמית. גני במלון אחדים, חודשים
אשה לפתע פרצה מאוחרת בשעת-לילר.

מגל מרים זאב מר־ מרים
לחץ והפעלת איומים
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