
מנטול ובטעם מ"מ 100 באורך קינג־־סייז, קשה, קופסא

 בתחרות המועמדות
1976 המים מלכת

ם מגיעות שני  באוטובוסים ה
חבות שד המרווחים
הגליל טיולי

03-220819 ־ 03-223172 טל.

 1976 המיס מלכת
לאירופה תטוס

מכתבים
לא או כן — הילד ידם

 שעורר גילוי לידיעתכם להביא ברצוני
 מה- במחנה בגיליון תשומת־ליבי. את

עמו בשני ידיעות, שתי התפרסמו 30.6.76
שונים. דים

 )26 (עמ׳ מהן באחת — סלא זה וראה
ה ומדיניות תקציביות ״מעגלות צויין:
 אכ״א־פרט להחלטת הביאו בצה״ל חיסכון

הנו בשנת־חחקציב ימי־ילד לערוך שלא
כחית.״

 שכותרתה בידיעה ,2 בעמ׳ לעומתה,
ה- בשבוע ייערך חיל־התותחנים ״שבוע

הודעה
 ומדיניות תקציביות מגבלות

 להחלטת הביאו בצה״ל חסכון
 ימי־ילד לערוך שלא אבא־פרט

הנוכחית. התקציב בשנת
26 בעמוד הקטע

לערוך לא

 יצויי־ האחרים האירועים בין
. ו  לילדי שייערך הילד, יום נ

צב־ במחנה בחיל, המשרתים

\ צ בעמוד הקטע
נערך כן

 האחרים האירועים ״בין נאמר: קרוב,״
המשר לילדי שייערך הילד, יום יצויינו:

 צבאי.״ במחנה בחיל תים
הסברו למישהו יש

 רמת־גן גרובר, איציק
גלופות. ראה — הסותרות הידיעות שתי
מע״מ? מפריע רמה

 במדור מדברי שהביטוט לציין ברצוני
נכון. איננו ),2027 הזה (העולם ״אנשים״
 לדחות כמובן) (בהומור, אומנם הצעתי

 שלי הסיבה אך מס-ערך־מוסף, הפעלת את
 ביולי, 1ב־ שפורסמה. מזו אחרת היתה

 של חופשת־הקיץ החלה המם, הפעלת יום
 לסכם הכנות היו ובמישרדנו התלמידים,

 שנת- את באמצעי־התיקשורת יום באותו
 שאמ- לכך התכוונתי האחרונה. הלימודים

 באותו כל-כך עסוקים יהיו צעי־התיקשורת
 ״יפריע״ שהדבר החדש, המם בעניין יום

שנת־הלימודים. לסיכום
״מפ שמס־ערך-מוסף איפוא, אמרתי, לא
דבר.״ לכל ריע

 מישרד דובר בהן, ישראל
ירושלים והתרבות, החינוך

הטוטו? מכספי מרוויח מי
 (העולם ההימורים מועצת על !במאמר

 התפרסמו לביב, יגאל מאת ),2026 הזה
 אוצר לבנק המתייחסים אי-דיוקים מיספר
מישרדנו. על-ידי המיוצג בע״ם, החייל
 הפקדות מקבל אינו החייל אוצר בנק

כס מפקידה המועצה ההימורים. ממועצת
 ריבית מהם ומקבלת אחרים בבנקים פיה

 כספיה להפקיד תחליט המועצה אם גבוהה.
 מריבית היא גם תיהנה החייל, אוצר בבנק

קצוב. לזמן הפקדות לגבי המקובלת גבוהה
 אוצר לבנק המועבדים היחידים הכספים

 ספורטוטו, על הממונים על־ידי החייל,
 שבוע. אותו של בטוטו הזכיות לתשלום הם

 תקופה תוך לזכאים משולמים אלה כספים
 ריבית משלמים אנו ועבורם ביותר, קצרה

עובר־ושב. חשבונות בעד בבנקים כמקובל
 אוצר לבנק שניתנה הבעלות הגדרת

 הבנק שהרי בדוייקת. אינה בע״ם החייל
בחל ציבוריים גופים לשלושה היום שייך
 קופת של לנאמנות החברה שווים: קים

 של קח־ההשקעות המשוחררים, החיילים
 לעזרה והקרן מערכת־הביטחון, עובדי
צה״ל. של הדדית

טריוואקס, .משה
תל־אביב יחסי־ציבור,

המופ הכספים :מעיר לביב יגאל •
 מהכנסות 4270 הס החייל אוצר בבנק קדים

החו בשנה לירות מיליון 95 שהיו הטוטו,
 תיקרה יוצרים המופקדים הכספים לפת.

 ריבית עליהם משלמים והבנקים קבועה,
 6״/״ משלם החייל אוצר ומעלה. 207־ של

בלבד.
 בעניין לה״מורים במועצה הקובע האיש

 בעל־מניות גס הוא גלובינסקי, חיים זה,
בע״מ. החייל אוצר בבנק ומנהל
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