
חה ל״י 6,000.—  הנ
 באשדוד דירה לכל

 מיוחד מבצע
 ופיתוח״ ״שיכון של

ובאוקטובר בספטמבר
הנחה תעניק ופיתוח״ ״שיכון חברת
רוכש לכל ל״י 6,000___של מיוחדת

 דירתו את יקנה אשר באשדוד, דירה
אוקטובר. חודש סוף ועד מהיום

פתי בטקס נמסר זה מיוחד מבצע על
 באתר לדוגמא, הדירה של חגיגי חה

 23 הפלמ״ח ברח׳ החברה, של בניה
ג׳. ברובע

״כוכב״. בתי 3ב־ דירות 144 באתר,
 שטחן תדרים, 3 בנות הן הדירות

 158,000.— הממוצע ומחירן מ״ר, 75.—
 הלוואות ניתנת זכאים לרוכשים ל״י.

 80,000.— עד של בגובה השיכון משרד
ל״י.

 המבצע, של המיוחדת מההנחה לבד
 לרוכשים ופיתוח״ ״שיכון חברת תעניק

נוספות. הלוואות מעוניינים
 הכוללים קהילתיים שירותים ברובע,

 יום, מעון ילדים, גני חנויות, השאר בין
ברי שירותי תיכון, בי״ס עממי, בי״ס
כנסת. ובתי ספורט נוער, מועדון אות,

 תת־קר־ הם ברובע התשתית קווי
עי תחבורה שירותי ומתקיימים קעיים,
עירונית. ובין רונית
ופי ״שיכון חברת בנתה היום עד
 מרכזים- וכן דירות 3,049 באשדוד תוח״

ומוס תיאטרון קולנוע, בית מסחריים,
אחרים. ציבור דות
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 תשובה
 תוכר• נכונה
 במדריך למצוא

 נכון לשמוש
 בתכשירי

!ולה
 גע״מ וולה — אינטרקוסמא לכב׳
 ירושלים 1365 ת״ד

לי לשלוח נא
וולה בתכשירי נכון לשמוש המדריך את

—------------------------------------:השם
--------------------——----—: הכתובת

נכון לשמוש המדרין את דרשי
הר״ב ההזמנה תלוש ע״י או שק״ם, כל-בו, חנויות בתי־מרקחת, ״הלה׳/בפרפומריות, בתכשירי

במדינה
)17 מעמוד (המשו

 אותה פיזרה חזקה רוח רבה. אשפה צעדה
ירושלים. רחבי בכל

 יפנים- קבוצת בעיקר בלטה הצועדים בין
צע הם חפצי־בה. בקיבוץ השוהים יהודים,

 היחידות והטענות המסורתי, בלבושם דו
 הקבוצה שהקימה הרעש על היו שבפיהם
המס כל שלאורך מראש־העין, התימנית

המסורתיים. ריקודיה את רקדה לול
 היו הצועדים מרבית וחיילים. גד״עים

 הקבוצות ולא והגדנ״עים׳ החיילים דווקא
 נציגיו את שלח בית־ספר כל האזרחיות.
ססגו בתילבושות לציידם ודאג הצעירים,

 חברות־ על־ידי בדרך־כלל שמומנו ניות,
 הצעדה, למעשה, הפכה, כך שונות. פירסום

 בתי־הח־ לכל ססגוניות פירסומות של לים
 מנגע הקטנה. בישראל והמיפעלים רושת

 החיילים, רק להימלט הצליחו הפירסומות
הבודדים. והאזרחים

לע דאגו הצה״ליות היחידות גם אולם
 את וציידו מתאימה, פירסומת לעצמן שות

הר מן רבים ובסמלים בדיגלונים חייליהן
 ״זה להנאתו. שצועד חייל סתם אצל גיל
 בשנה,״ פעם כזה דבר שיש ומזל יופי, היה

שצע מנדלוביץ, אורנה הצעדה את סיכמה
 מקריית־אתא. בית־סיפרה מישלחת עם דה

 ירושלים תושבי אם נורא לא בשנה, ״פעם
ההם.״ הימים לזכר במצור יהיו

ה ר ט ש ז י מ
הברבור !*מרת

 על דיווח שפוטר שוטר
 המקבלים אחרים שוטרים
 כעשה לא אף — שוחד

דבר גכדם
 נמל שערי ליד במארב -שכבו הבלשים

 בערב וחצי תשע בשעה והמתינו. אילת,
זינ הם מכונית־מישטרה. הנמל את יצאה

 עמי־ ,הנדהם לנהגה והודיעו לעברה, קו
 סימון רב־סמל־ראשון המרכזית, ליחידה תם

עצור!״ ״אתה חזן:
 במכוניתו הבלשים שערכו מהיר בחיפוש

 וקרטון חריף משקה בקבוק נתגלו חזן, -של
תוצרת־חוץ. סיגריות •של

ב יום, ״באותו בחקירתו: חזן סיפר
 תפקיד מילאתי -שעברה, בשנה יוני חודש

תפ ובתוקף ביקורת־הגבולות, קצין •של
 לביקורת אוניות, -שתי על עליתי זה קידי

בבק אותנו כיבד האוניה כלכל מיסמכים.
 אתי שעלה לקצין־המכס גם משקה. בוק
 חפי- עשר ובו קרטון, נתנו האוגיה על

סות־סיגריות.״
 יוני בחודש לאחר־מכן, חודשים שישה

 לרב־סמל־ראשון המישטרה הודיעה השנה,
ל יוחזר ולא מפוטר, הוא כי חזן סימון

 14 מ-שך איעז־מישטרה שהיה חזן, עבודתו.
וב לו, שנעשה העוול על חמם זעק שנה,

 דויד יצחק האילתי עורך־הדין אמצעות
להו בבקשה לבית־הדין־הגבוה־לצדק, פנה
המישטרה. מפכ״ל נגד צו־על־תנאי ציא

 ובתצהיר בבקשתו, לקנוניה. קורבן
 חזן טען העליון, לבית־המישפט שהגיש

 של ולקנוניות לאינטריגות קורבו נפל כי
 הוא במישטרה. הקיימים חיסול־חשבונות

 וכי חוקריו, עם פעולה שיתף כי גילה
 מכל אנשי־מישטרה, כעשרים על להם דיווח

 טובות־ שמקבלים כמי לו הידועים הדרגות,
 הוא ביותר. חמורות בנסיבות •שונות הנאה

 מן פוטר לא מאלה שאיש לו ידוע כי טען
נגדם. צעדים כל ננקטו לא ובי המישטרה,

 ולאנשי־ לו •שהיו קשרים על סיפר כן
 חברודהספנות בעל עם אחרים מישטרה
 של אחיו שהוא עופר, יולי עופר, האחים

 תל- מתוז מישטרת מפקד עופר, דויד ניצב
 המישטרה, את אלה בימים (שעזב אביב

יולי). אחיו, עם לעבוד ומתכוון
 אלי ״צילצל חזן- הצהיר עופר,״ ״יולי
 מרדכי שתת־ניצב לי ואמר אשתקד, באביב

 לחוג לאילת, יגיע חיפה) מרחב רון(מפקד
 בצה״ל, סדיר לשירות בנו של גיוסו את

 בשבילם טוב למלון אדאג שאני וביקש
חב של באוניה לאירוח וגם בח׳צי־פנסיון,

 את להם •שאראה ביקש כן כלשהי. רה
 כיוון עופר, האחים חברת •של הספינות

 ואבקשו ספנות, לענייני מומחה הוא •שרון
עליהן. דעתו את להביע

 יולי אלי צילצל שעות נמה ״כעבור
 מלון הוסדר שכבר לי להודיע שוב, עופר

 לקחת לאירוחם, רק לדאוג ושעלי עבורם
 ולבילוי אונייה על לארוחת־צהריים אותם

 זה נני־שולמית.״ שבמלון במועדון־לילה
שמסר. הרבים הדברים מן אחד פרט רק היה

 שאם החליט חזן סימון רב־סמל־ראשון
 לבד, יילד לא הוא — ללכת עליו נגזר
בו. תלוי שהדבר ככל
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