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לק״ג לצרכן

ת ו ק ר י
 פחוסים מזנים עגבניות

ר ז ג
קליפורניה פלפל
אלפא וכית ריכרסיד מזנים יבש בצל
 ק״ג 1 של בשקיות ארוז יבש בצל

 (חדש) החודש מיצוא תפוא״ד
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 6 גודל זהוב תפוחים
 6.5 גודל זהוב תפוחים
 6 גודל גרנד תפוחים
 6.5 גודל גרנד תפוחים
 6.5 גודל אורליאנס תפוחים
 7 גודל אורליאנס תפוחים
 5 גודל שפדונה מזן אגסים
 5.5 גודל ספדונה מזן אגסים

ת ו נ נ ב
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לק״ג יותר אג׳ 30ב־ לצרכן נמכרים
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 העוף) ק״ג 1.1 (עד תנועוף מיני
 העוף) ק״ג 450 (עד 1 גודל
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 העוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל
וגידים עור ללא הודו בשר

ם י ג ד
כסיף
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השבוע

ובדוטקציה הצדי?
)17 מעמוד (המשך

 עד חי אביר. כי ובצדק, טוענת, גם היא
 ברחוב ברמת־החייל, ישנה בדירד, היום

נכו חנה של דבריה כל .14 עולי־הגרדום
 מישרד־ דובר דברי שנכונים כפי נים,

 הוא ישראלי כי לביא, נפתלי הביטחון,
כדין. שאינו דבר יעשה ולא וישר, צדיק

 עבור נעשה כזה מעשה כי היא העובדה
 דירה, הגיעה לא לישראלי בתו. דירת
 שהפעיל הפרוטקציה בכוח קיבלה והוא

 צעיר זוג דיין. משה שר־הביטחון, עבורו
 קיבל לא פרוטקציה, חסר שהיה אחר,

קיבלה. ישראלי של שבתו הדירה את
נש פרוטקציה אבל — צדיק הוא צדיק

פרוטקציה. ארת
 רואה ״איני

דופי״
 על להגיב שנתבקש ישראלי, יים יןק

 של מינתב בהעברת הסתפק הפרשה, 1 1
 במישרד־ בתלונות־הציבור לטיפול המורשה
 ראש- בלישכת פלדמן מיכל אל השיכון

שבוע. מלפני הממשלה,
לשונו: וזו

 נרשם מרינה, כעובד ישראלי, ;חיים •,1
 ונקבע המדינה עוברי למעונות 1950ב־

 לדירה כמועמד ;מוסמכת ועדה על־ידי
חד 3 בדירת זכה ובהגרלה ישגב, ב-שינון

 וקיבל נטו, מ״ר 61 ברוטו, מ״ר 78 רים
 להתגורר וממשיך 1953ב־ בפועל הדירה את
.14 עולי־הגרדוס ברח׳ כיום, גם בה

 בשם בת ושרה, חיים ישראלי, לזוג
 יליד עודד, בשם ובן ,1950 ילידת הנה,
 תשלום עם הזוג נרשם 17.11.65יוב־ ,1960

 למיפעל־חיסכון־לבניין, ל״י 500 של ראשון
 1.4.69וב- חנה, בתם עבור לחסוך במטרה

 שעמדו ;מאחר להשתכן לזכאות הגיעו
חתמו. שעליו ההוזה בתנאי

 הנ״ל קיבלו במח״ל זכאותם עקב 0!
 ולגבי ,1969 ; 70 :71ב־ דירות של הצעות

 שרצונם הצהירו 1971ב- שנשלחו ההצעות
 צה״ל, רה׳ בפחח־תיקווה, דירה לרכוש
 וזאת מ״ד 89 חד׳, 4 של דירות 24 מתוך
להינשא. עמדה חנה שהבת כיוון
 55 היו האמורות הדירות 24 לגבי •

ערי לצורך שהועברה וברשימה מועמדים,
 שיכון לחב׳ המחוזי ממישררנו הגרלה כת

 וחוסך מס' (לפי 13 במקום מופיעה ופיתוח
חנה. ישראלי הבת )225502 —

נימ 17.11.71ב־ שנתקיימה בהגרלה •
ו א ל יש המועמדים 31 עם הנ׳׳ל נה כ  ז

במקור). (הדגשה בדירה
במס היו צה״ל ברח׳ באתר-הבנייד, •
 66 גם הבנייה ;חוזה ובאותו מח״ל גרת

 מועמדים, 98 עם מ״ר, 72 חד׳, 3 של דירות
.17.11.76 היום באותו נתקיימה וההגרלה

 בנייה היתר. 1971 :2 :3 ב-שנים •
 של בפ״ת צעירים לזוגות גם נרחבת

 שיכון חב׳ של ובעיקר הציבוריות החברות
ופיתוח. ושיכון עובדים

 במיסגרת צה׳׳ל, ברח׳ האתר באותו 0!
 3 של דירות 36 ניבנו בנייה, ׳חוזה אותו
 חד/ 2 של דירות 18 וכן מ״ר 72 ;חד/

 בנובמבר־ שנרשמו צעירים לזוגות מ״ר 55
 לתוכנית פ״ת בעיריית 1971 — דצמבר
 המחיר אלה ולזכאים ,1971/2 משד,״ש
 43,200 היה ר מ״ \ך דירות של הממוצע

 מ־ מורכבת היתד. המשכנתא כאשד ל״י,
 ריבית 117ב־,־ בנק מכספי ל״י 8,000

 ב- המדינה תקציב מכספי ל״י 25,000ו־
ריבית. 67־ :7.1/2
ה ;תשלום הנוחים התנאים למרות !•׳

 חודשים, מיספר נמשך הנדרש מזומן
מוע 30 לגבי 26.4.72ב־ נערכה וההגרלה

 אבל האמורות, דירות 36 לעומת מדים
 תבעה התקופה, כל במשך פ״ת, עיריית

פ״ת. זכאי עבוד ורק אך הדירות כל את
 בשינון בפ״ת נוספים באתרים •1

 לזוגות מ״ר 60 של דירות 32 ניבנו ״סלע״,
 ),3.5.72ב־ מועמדים 26 של (הגרלה צעירים

 מ״ר 73 של דירות 80 ניבנו שפרינצק ברח׳
 ב־ נתקיימו מועמדים 77 של (ההגרלות

 הדירות כל אלה ובאתרים ),12.9 :17.10.72
 זוגות של וזכותם אמיסיד, בתנאי הן

 להירשם, היתד. להינשא ועומדים נשואים
 אבל פ״ת, לזכאי ניתנה העדיפות כאשר

 וההלוואה אחרים, מיישובים היו כמחציתם
 שנקבע כפי ,117ב־ו־ ל״י 20,000 של היתד.

אמיסיה. במיסגרת הזוגות לכל ארצית
0  צה״ל ברח׳ לבנייה במקביל כמעט 1
 דירות 84 (קאלש) הקבלן אותו ע״י ׳ניבנו

 89 חד׳ 4 של דירות 12 מתוכם בעידגנים,
מוע 13ל- הגרלה נערכה שלגביהם מ״ר

 ההגרלה כמעמד מח״ל במיסגרת מדים
.17.11.71*3■ צה״ל ברח׳ לדירות

 דירות 72 נועדו עין־ג׳נים של באתר >•׳
 •תנאי נקבעו זלרכישתם צעירים לזוגות

דירות 60 וכללו )5.5 בסעיף (באמור אמיסיה

 2( מ״ר 55 של דירות 12ו* מ״ר 72 של
חדרים).

 בעין־גנים זו״צ לדירות הביקוש •
 שנרשמו זכאים שלזוגות למרות מועט, היד,

 27,500ל־ ההלוואה הוגדלה פ׳׳ת בעיריית
 : 7.1/254 בריבית ל״י 10,000 מתוכם ל״י,

 מ״ר 72 של דירות 11 נקבעו אי־לכך .6
 ושלא מיוחדים במצבים ,משה״ש למועמדי

 מיישובים באו והרוכשים להגרלה, נועדו
 רמת־ חיפה, לוד, פרדס־חנה, כמו אחרים
 שנישאר, ישראלי חנה וביניהם השרון,

 הסכם- וערכו ■שלום לזינגר 1972בפברואר־
.1972באפריל־ רכישה

 ממח״ל ל״י 20,015 בסך כספי;חיסכון •
 ישראלי, ושרה חיים האשה, הורי של

 בעין- 8 בבית 5 הדירה לזכות הועברו
 לזוג ■שהגיע כפי הלוואה וקיבלו גנים,
 ב־ ל״י 20,000 — אמיסיה במיסגרת צעיר

 (כאחרים) הדירה קבלת ולפני ריבית 117־
 כולל ל״י, 4,706 23.5.73ב־ במזומן השלימו

המפתחות. את קיבלו 24.5.73וב־ ההוצאות
•  ת בם״ זו״צ זכאי שלגבי לציין ראוי ׳

 של בעין־גנים דירות 48 הגרלת נערכה
 39 רק היו כאשר ,3.5.72ב־ רק מ״ר 72

 על שוויתרו היו כאלה וגם מועמדים,
׳.73ב־ גם דירות ונותרו שהוגדלו הדירות

 פיגר בעין־גנים הדירות בניית גמר •
 והזוג לשנה, מעל הקבלני ההוזה לעומת
 מעל ישראלי מ־שפ׳ אצל התגוררו זינגר
 1973 באפריל להם ונולדה שנה 1.1/4

לדירה. הכניסה לפני התינוקת,
 באתר ניתנה הדירות לגמר העדיפות

צה״ל. ברח׳
 מישרד־ מטעם המורשה קובע לסיכום

:השיכון
 הדירה במכירת דופי רואה איני 0
 זינגר, וחגה -שלום לזוג בעין־גנים 8/5

 לרכוש שיכלו אמיסיה דירת שרכשו כיוון
 לנישו־ הראשונות ד,-שנים 5ב־ הזוגות כל

ובת דיור־קבע ׳מחוסרי היו אם שואיהם
 עם אמיסיות, למסלול שנקבע כפי נאים

ריבית. 117־־ב ל״י 20,000 של הלוואה
להי שעמדו זוגות גם יכלו זה במסלול

 לערוך וגם זו״צ לדירת להתקשר שאנ
 מיגבלד, עם משכנתא על ולחתום הסכם
ל הדירה שאת ע ו פ  הצגת עם יקבלו ב

 הרכישה הליכי כל אחרת תעודת־נישואין,
להסכם. בנספח חתמו כך ועל מבוטלים,

 חיים החוסך שם על ההתקשרות !•,
ה שכספי כיוון נעשתה, ישראלי ושרה

 המזומן החלק את והיוו שמם על היו חיסכון
 היתד, לא ובוודאי הדירה ברכישת -שנדרש

 כאשר אחרים, כספים בגיוס והגיון סיבה
 עבור גם דירה רכישת היא החיסכון מטרת
 לזכות הועבר החיסכון סכום — ילדים
 לסגור ביקש והחוסך בעין־גנים, 8/5 הדירה

 וחב׳ ,7.12.71ב־ 225502 — מס. החשבון את
 9.4.72ב־ הזיכוי את קיבלה ופיתוח שיכון
טפחות. מבנק
 התחייבות קיימת מח״ל זנאי לגבי !•

 החיסכון, מחוזה הנובעת משר,״ש מטעם
 לו מוצעות בהגרלה זוכר, אינו הזכאי ואם

 דירות קיימות שם אחרים, באתרים דירות
 בדירות בפרס זו״צ ביעד ואם עודפות
די ודרושות חלשה היא המכירה אמיסיד,

 לשנות נוהג מישרדנ׳ו מח״ל לזכאי רות
 שלא כך ההפוך, בכיוון וגם היעדים את

 בעין־גנים דירה שתייועד מניעה היתד,
ישראלי. ושרה חיים עצמו, לחוסך

הצר לפי היעדים את מכוון מישרדנו
 בתקופות לציבור היטב ידוע והדבר כים,
מוגברת. עלייה של

ד ממטרות ;• ו ס י ׳חיס מיפעל -של ה
 ולשכנע תודעה להחדיר היה לבניין כון

 לפי וממרשך רצוף חיסכון -שע״י הורים
 לדיור מועד בעוד לדאוג ניתן היכולת

 פעל וכך נישואין, לקראת ילדים עבור
 של שחיסכון היא ועובדה ישראלי. הזוג

הבת. -של הדיור בעיית את פתר שנים 6
 החיובית הגישה זה שבמיקרה לי נראה
כשההו ,12.4.72ב־ כי ודאית, היא לנושא

 הזוג פתחו חנה, לבתם לעזור סיימו רים
 614479 — מס׳ בר־מיצווה חשבון ישראלי
 עודד, הבן עבור לבניין חיסכון במיפעל

ברציפות. לחסוך וממשיכים ,1960 יליד
ל ממשיך זינגר וחנה •שלום הזוג 0>

 ס״ר 72 -של הדירה באותה התגורר
ו ט ו ר  ילדים, שני עם 1975 ומפברואר ב

שהס הזוגיות -שרבים מראה הניסיון באשר
 יותר. גדולה לדירה לעבור כבר פיקו

הדו״ח. כאן עד
 ניתנה ישראלי לחנה כי מאשר הוא
 היא בהגרלה. זכה לא שאביה אחרי דירה

 דירות הקצאת במיסגרת דירה קיבלה
 מייד במצבים מישרד־ו־,שיכון למועמדי

 מצב בישום היתד, לא י-שראלי חנה חדים.
 למישרד-ד,שיכון •שהיו וודאי מייוחד,

 דירה להם שהגיעה בילדים, מטופלים זוגות
ישראלי. חנה לפני

;׳■ לריב יגאל
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