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 חנוסיס נרו מינימום
ל 2,250.000

 שיקבל הפרס שסכום ובלבד
 ראשון כפרס זוכה

 לירות מיליון על יעלה לא
*

 האחרון המועד — ה׳ יום
הטפסים למסירת

ע- מנהג לך עשה  קבו
שבוע! בכל טוטו מלא

בספורט ההימורים להסדר המועצה

ת מציג ייאמקור״ 1977 חסכון תכני
התייקרות בפני בהגנה מכשירים סדרת לרכישת

 המוצרים רכישת את לאפשר הבאה מקיפה, חסכון תכנית
 שמירה של המרכיבים את והכוללת ״אמקור״ של העיקריים

 מריבית פטור חדשי, חסכון למע״מ), (מחוץ המוצר מחיר על
 סוקולוב. בבית עתונאיות במסיבת הוצגה _ והנחות

 עובדה התכנית כי ציין אמפא, מנכ״ל אלמן, שמעון מר
 מכשירים לרכוש הצרכנים ציבור על להקל במטרה לפרטיה
 1977ב- הצפויה ההאטה עם בהתחשב הבית למשק חיוניים

 נמנעים. הבלתי והפיחותים ההתייקרויות וחרף
 בסיסי שנוי התכנית מהווה לצרכן הטבות של שורה בהציעה

ם של המחיר על שמירה הקונצרן. של השווק בתנאי  יו
 35* עד של צפויה התייקרות בפני הצרכן על מגינה ההזמנה

המוצרים. של בשנה
 תשלומים 12ב- חוסך הוא היתרה ואת במזומן /!3 לשלם עליו

 נעשו לנוחותו חדשים. ששה אחר המוצר את ומקבל חדשיים
 בארץ. הבנקים כל בסניפי החסכון את לבצע סידורים

 של יותר קצר חסכון מסלול גם מוצע בתכנית למשתתף
 חדשים. 3 בגמר המוצר את יקבל ואז תשלומים 6

 ״אמפא״ אין בתשלומים, רכישה במבצע למקובל בניגוד
 גם הצרכן. של לחובתו ריבית בעקיפין או במישרין זוקפת
 לכך משמעותי. חסכון איפוא מהווה בתכנית זה מרכיב

 המוצר. מחיר על ישירה הנחה מתווספת
 5 מבין 2 של רכישה היא בתכנית להשתתפות התנאי

 כביסה, מכונות מקררים, :״אמקור״ של העיקריים המוצרים
 אוויר. ומזגני בישול תנורי טלוויזיות,

 ע״י המבוקשים דגמים בין הבחנה נעשתה לא כאן גם
 המגוון כל בדחיפתם. מעונין שהיצרן דגמים לבין הציבור

 של לרשותו עומד הנ״ל המוצרים 5 במבחר הדגמים 50 של
 בהתאם או הכספיות אפשרויותיו לפי אם בין — החוסך

דירתו. לגודל
 שהתכנית מקווה אמקור-אמפא קונצרן כי מדגיש אלמן מר

 שווקה 1976ב־ כחול-לבן. של המכירות שיעור את תגביר
א״' מפ א  4כ-צ זה בכלל הנ״ל, מהמבחר יחידות אלף 75״

 חוץ מקררי שבמכירת בעוד אך ומקפיאים. מקררים אלף
 הדגמים מפיתוח כתוצאה היתר בין וזאת ירידה מסתמנת
 חשובים מוצרים בשני הרי — 1900 ,2000 אמקור החדשים,

 מוצדק ובלתי גבוה אחוז חוץ תוצרת עדיין תופסת אחרים
 מכלל טלוויזיה מקלטי 45ו־* כביסה מכונות 80* :לחלוטין

 ומסתכ־ זר מטבע ״אוכלים״ וכך מחו״ל מיובאים המכירות
וברציפותו. השרות בטיב נים

 ביותר החיוני במכשיר אלה מוצרים של הרכישה שילוב
 המגמה את לעודד איפוא עשוי המקרר, — הבית למשק

הארץ. תוצרת להעדיף
 לזוגות במיוחד נועדה אמקור של 1977 החסכון תכנית

 היא אך בית למכשירי הטבעי הפוטנציאל שהם צעירים
 את לחדש השואפים ותיקים וצרכנים פנסיונרים גם תשמש
 המחזוריות. עיקרון כבר עליו שחל המתישן הציוד

 ביחד, מכשירים 2 עבור לחסוך הצרכן יצטרך ממוצע בחישוב
 כספי מאמץ — ל״י 500 — ל״י *>00 בין הנע חדשי סכום

צרכנים. של שונים חוגים של יכולתם בגדר הוא

במדינה
)33 מעמוד (המשך

הת קילומטרים כמה בה שנסע אחרי לר.
 מאה הוציא הוא הקידמית. השמשה נפצה
 הכסף ובמעט תיקונה, על נוספים דולר

ב לנורווגיה. ונסע דלק קנה לו שנותר
 עד־ התרגז הוא הבלמים. לו ״הלכו״ דרך

 במכונית, לנסוע להמשיך שהחליט כדי-כך
כש הדלק. לו שיאזל עד הסיכון, למרות

 הדלק, אזל ברגן העיר ליד למעבורת הגיע
 הבלמים. את לתקן כסף בידו היה ולא
 בעט הדלת, את טרק המכונית, מן יצא הוא
 — לנצח אותה לנטוש והחליט בחוזקה בה
 ימן אישור לדבריו, שקיבל, לפני לא אך

ה את להשאיר בתחנת־המעבורת השומר
במקום. מכונית

ה תנ  פיתרזנה אל הגיעה כך לעורך. מ
 יותר הנורווגים את -שהעסיקה התעלומה

 לא הם אולם בעולם. אחד דבר מכל
 מה לדעת ה-שתוקקו הם בכך. הסתפקו

הישרא הצעירה של בגורלם עלה
 עלה מס חיים ההולנדי. וידידה לית
 זוהי כי לו והסתבר עיקבותיה, על גם

 קיבוץ חברת ,24וד בת צאנגן עורפה
מת בקיבוץ שהכירה איחוד, גיבעת־חיים

 לטיול איתו לצאת והחליטה הולנדי נדב
אח -שחיפשה עת אותה כל משך באירופה.

 כאילו דיווחה והעיתונות המישטרה, ריה
בנור שהתה טרוריסטים, על־ידי נרצחה
 נורווגית קוראת שאינה כיוון אולם ווגיה,

 דראמה. של גיבורה הפכה כי ידעה לא
 בחווה, תפוחי-העץ, בקטיף לעבודה אשר

 עורפה: הסבירה מעולם, הגיעה לא שאליה
 לא אז לעבוד, לנו התח-שק לא ״פשוט

הלכנו.״
וצירף לעיתונו, לדווח מיהר מם חיים

 מכונית בעל שהוא העורך, אל מיברק
 טאובה גדעון כי לו הודיע בו פולקסוואגן,

 מכונית את לרשותו מעביר שהוא מוסר
 מיטב לפי וכי חינם־אין־כסף, הפולקסוואגן

המכו של הקידמיים גלגליה שני ידיעתו
לברי בה רשייסע מצויץ, במצב הם נית

אות.

מיעוטים
כמאל של הגב

 חבתבך הדרוד עורךחדין
א!־ — מוזרות כפרשיות

לבחירות לרוץ בבד־זאת החליט
 של הפוליטית דרכו על מעיב כבד צל

 שר־המיס־ יועץ קאסם, כמאל עורך-הדין
 כפרי-יהמי- תיעוש לענייני חר-והתעשייה

 הכפר בן דרוזי ),44( קאסם כמאל טים.
ול התשיעית, לכנסת ״לרוץ״ מתכוון רמה,

ברשי זאת לעשות מעדיף הוא דבריו פי
 סניף כלל אין בכפרו אם־כי — המערך מת
 של הראשונה ה״נדוניה״ המיפלגה. של

 מאות כמה היא למערך, הדרוזי עורך־הדין
להי לדבריו שביקשו, דרוזים, של שמות
 ב- החתימם והוא העמדה, למיפלגת רשם

בכפר־מולדתו. שערך מיפקד
 אזרחית תביעה הוא עליו המאיים הצל
 כמאל מואשם שבה שליחות, הפרת בדבר

 מיש- פרשה זוהי ובמעשה־הונאה. ברמאות
בירו בית רכישת רקע על סבוכה, פטית

 אף קאסם, נדים ד״ר הוא התובע שלים.
 * ד״ר כמאל. של דודנו רמה, מכפר הוא

 בארצות־ כיום המתגורר רופא הוא קאסם
בקרוב. ארצה לחזור ומתעתד הברית,
 ■ ב־ החלה הפרשה ¥ רימה הוא האם

 קאסם, נדים כאשר החמישים שנות אמצע
בירו התגורר לרפואה, צעיר סטודנט אז

האל את שם והכיר הוסטיס, בג׳רנזן שלים
 חולנית, ישישה מטוסיאן, וילהלמינה מנה

 טיפל נדים טלביה. בשכונת בית בעלת
 יחסי־ידידות, עימד, וקשר הערירית בזקנה

 הארץ את שעזב אחרי גם שמר שעליהם
.1965ב״

 בשנת בארץ, נדים של מביקוריו באחד
 את ממנה לקנות הזקנה לו הציעה ,1971
̂  לירות אלף מאה של סימלי בסכום הבית
 כאות־ לירות), כחצי־מיליון אז היה (שוויו
 קוצר־הזמן מפאת בה. טיפולו על תודה
בענ לטפל כמאל, בן־דודו, על נדים הטיל

 שנות 12 אחרי לארץ אז שחזר וכמאל, יין
אומ מישרד־החוץ, שליחות בשל היעדרות

 עבור הבית את לרכוש עצמו על קיבל נם
דודנו.

 חיליו־ קיימים ואילך בסיפור זיו מנקודה
 פסים על היום עד המתנהלים קי־דיעות,
 קאסם נדים שונות. בערכאות מישפטיים

 כי בירושלים, המחוזי בבית־המישפט טוען,
 את שימלא ותחת הבית, את חמד כמאל

 ורכש שונות בתחבולות השתמש שליחותו,
לעצמו. הבית את

 ייפוי־כוח, כמאל הכין התביעה לטענת
למכ או לעצמו הבית את לרכוש המסמיכו

 מטו־ שווילהלמינה אלא כראות־עיניו, רו
ש עד ייפוי־הכוח על לחתום סירבה סיאן

 נדים של שמו את לרשום כמאל הסכים
 חילוקי־ משיושבו בעתיד. הבית כרוכש

 אלף 80 לישישה כמאל שילם הדיעות)
 ל״י אלף 20 עוד לשלם והבטיח ליריות,
בוצעה. והעיסקה — זר במטבע בחו״ל

 על חתמה הזקנה הדודנים. מריבת
 את לרשום מיהר והלה כמאל, שהכין חוזה
 להסכם בניגוד — שמו על בטאבו הבית

 תוך בעל־פה, שנעשה קאסם, נדים עם
אמון.

 לארץ, קאסם נדים ד״ר בא 1972 בשנת
 הבית את נדים תבע הדודנים בין ובפגישה

 למוסרו, התנגד לא סמאל שסוכם. כפי
 בדאגה מעשיו את הסביר עדים ובנוכחות

 ה־ ילידי ליפול עלול שהיה הרכוש לגורל
 לפני הישישה נפטרה אילו אפוטרופסים,

 של סכום מנדים דרש הוא ההעברה. ביצוע
 למטוסיאן ששילם הסכום לירות, אלף 101

 זאת, (כל הרכישה סביב הוצאותיו בתוספת
 שהובטחו ל״י אלף 20 אותם תשלום ללא

זר). במטבע
 כמאל שינה הכסף, את נדים השיג כאשר

 את להעביר סירב הוא דעתו. את לפתע
 הראשונה התביעה קרובו. לרשות הבית

משו והיתה ,1974ב־ עוד הוגשה כמאל נגד
ה הישישה. מטוסיאן וילהלמינה עם תפת

שב כהן, יהודה השופט בפני נדונה פרשה
 בית- הנוכחית. התביעה גם מתבררת פניו

בעי הסף, על התביעה את דחה המישפט
 במט- התשלום בדבר הסכם אותו בגלל קר

 את מכחיש כמאל אשר בחו״ל, בע־זר
 לא כלל לבסוף ואשר — יוזמו היותו
הפועל. אל הוצא
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