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טרום־חובהיי לגילאי
 לך כדאי מדוע

 ילדיך את לרשום
 3,4 בגילאי
וגבוה תיכון לחינוך
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 לחוסכים ילד,ינתן לכל ל״י 100- של "מענק־גחלת;׳
 בכל )3, 4( סרום־חובה חינוך בגילאי ילדים הרושמים

 > גבוה לחינוך או תיכון לחינוך החסכון מתכניות אחת
״גחלת״. של

 לכל מיד שיזקף חובה׳; לטרום ״מענק-גרולת סכום על
הכלליים״. ל־תנאים בהתאם ההטבות, כל תתווספנה חסכון,

 לשכר־הלימוד 100/<>0 של הצמדה כוללות: ההטבות
 על הצמדה ו000/0ו־ לשנה ריבית 70ו־־/ לתיכון בחסכון

 גבוה, לחינוך בחסכון המחיה יוקר למדד והריבית הקרן
ממס. פטורות ההטבות

 כל מסיבה החסכון, את יפסיקו אשר חוסכים, הורים
 הדרושה מינימלית (תקופה שנים שלוש בתום שהיא,
 החסכון סכום להם יוחזר ממס) חסכונות לפטור

ההטבות. כל בתוספת המענק, בתוספת

ו**ו*4ב חיסכז הילד לכוונן
וגבוה תיכון לחינוך חסכון גמול 4$
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 § הוצאות מחיר
ס״ה מ.ע.מ. משלוח העתון

שנה לחצי

ס״ה

250
315

478 = 51 + 42 + 385 
598 = 64 + 149 + 385

בארץ המנוי דמי •
רגיל בדואר תבל ארצות לבל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
325 617 ש 66 + 166 + 385 אירופה •
450 868 = 93 + 390 + 385 ארה״ב •
650 1254 = 134 + 735 + 385 קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, •

פרו זילנד, ניו אוסטרליה,
470 913 = 98 +- 430 + 385 זמביה רודזיה, טנזניה, השנהב, חוף גאנה, •
550 1058 = 113 +- 560 +- 385 דרום־אפריקה ניגריה, •
595 1153 בב 123 + 645 + 385 טאייוון סינגפור, פנמה, מקסיקו, •
475 913 + 98 + 430 = 385 הונג-קונג תאילנד, •

בדואר המשלוח דמי העלאת עקב

)12 מעמוד (המשך

עוב 400כ־ ו0י מועסקים זהמיסחר. שיד.
 עניין יש העבודה למישרד ׳שגם כך דים,
 ׳לעשות בכוחנו שיש !היחידי חדבר בו.

 הע־ רישקון את מהמיפעלים לשלול הוא
עשינו.״ אכן וכך בודה,

הריסה צווי
ת סו קנ ו
—

 מתישלובת שללה רמת־גן יריית **
ע  לפני העבודה רישרוז את קשת מיפעלי ׳
 המיפעל נגד הוגש זאת למרות שנים. שש
 הנד ,1975 שנת בסוף ביחרהמישפט, צו

 בלי שהוקם חדש מיבנה להדום חייבו
 מכן, לאחד חודשים חישלה בנייה. רישיוז
 לא- בנייה על המיפעל נקנס ,1976 ביולי

 צדהריסה מיבנה אותו נגד והוצא חוקית
 הוצא זו תקופה במרוצת יום. 75 תוך

 ויותר החדש. למיטה בר־תוקף רישיון
 לייד שכן ולכן, קודם שנים שמונה מכך:

 שייך שהיה אחר, בניין קשת של המיפעל
 בית־החרושת סטוק. לבית־חרושת :בזמנו

 לגבי המדיניות תעשייתי. לאיזור עבר הזה
 כי קבעה, איזור באותו שהיו המיפעלים

 יותר ישמש לא שיתפנה ׳תעשייתי בניין כל
לה צריך שהמקום משום מטרה לאותה

 שעבר מיפעל כל מגורים. לאמור פוך
 ולצרכים נמכר סטוק, מלבד המקום, מן

 של המיטה אבל לתעשיה. ולא אחרים
 ועדת קשת. של לתישלובת נמסר סטוק

 מקשת חלק העבדת את אישרה בגייו־ערים
 התב־ שמחלקת למדות סטוק של למיטה

 מיפגע כעל סולו קשת על הצביעה :רואה
 ולמרות הסביבה, לתושבי ביותר חמור

 את המקום מן להוציא היתד, שהמדיניות
 מגורים אמור להכשיר כדי המיפעלים כל

נקי.
 מיפעלי מתישלובת חלק של המעבר

 על־ידי בזמנו אושר סטוק של למיין קשת
שמח העובדה ניסים. מאיר ה״ויר, מהנדס

שינ לא להעברה התנגדה התברואה ולקת
מח ערים בניין ועדת החחלטה. את תה

 לתעשיה. המיטה בשרות לגבי !רק ליטה
 במקום עבודה אפשרות על שמחליט מי
 1. אי׳ש וממילא מאחר לתברואה. המחלקה זו

התב על המפקח בהוראות משגיח לא
לע קשת ממיפעלי חלק היה יכול רואה,

 כתוצאה להתרחב סטוק, של לבנין בור
 אף שנעשתה הזו, ההתרחבות ועם מכך,
 הפגיעה את להחמיר דישיון, בלי היא

המקום. תושבי בבריאות

 העיקד
הבריאות

 תעשייתי לאיזור המיפעד העברת ך*
 יעקובוביץ. דב לבעליו, תשתלם לא י 1׳

המ ׳תמורת יקבל שאותו הקרקע מחיר
 ן ההע- הוצאות את יכסה לא ברמת־גן קום

 י לפגי שנ״טתה החדשה הארובה גם ׳ברה.
הסבי הבעיה. את פותרת אינה קצר זמן
 את המסכנים ופיח כימיקלים ׳רוויה כה
המקום. .תושבי היי

 עזבה המיפעל שגורם הבזק ׳מן כתוצאה
די את המבדיל, מרחוב ארמון, מישפח׳ת

 בכפר. אחר, מגורים למקום ועברה רתה
 לוודאי קרוב דורש. אין עדיין לדירה

 העדיפו זאת למרות כזה. יימצא שלא
 הכסף את להפסיד ארמון משפחת בני

 בריאות למען הדירה בקניית שהושקע
ילדיהם.

 1 את לעשות מבקשות אחדות משפחות
 אמצעים די להם אין !אסל הדבר אותו
קט ילדים שלושה מינץ למישפהת לכך.
 בעור מפריחות סובלים שלושתם נים.

בנ מצטברים קשיים עם כרוני ומשיעול
 מפעם נלקח דויד, הילדים, אחד שימה.
 ולקסלית מצבו לבדיקת לב״ת־חולים, ילפעם
 יודע המישפחה, ראש !משה, דחוף. טיפול

 מן והפיה העשן פליטת עם כי לילה בל
 להשתעל, משפחתו בני יתחילו הארובה
 שיום- עד מסוכנות, עוויתות ■תוך לפעמים

לביח־חולים. שוב נו
 המישפ- בבתי מתרחשים דומים דברים

 אנשים אותם כל !בסביבה. האחרות חות
 שבאו קודם האלה הבעיות ;את הכירו לא

לקשת. בשכנות להתגורר
 דמת־גן עיריית של ׳שאדישותה נראה

אפ להם תותיר לא התושבים לבריאות
 בדחד־ ולהפגין לצאת .מאשר אחרת שרות
מת.
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