
דובר

מציע קופל
 טיולים עוני ,

הרתוק למזרח
הודו. נפאל, תאילנד, סינגפור, הונג־קונג, פיליפינים, יפן,

י׳ 27,750־. יזם 23 י ל 29,950־.' ׳ים 28
:יציאה מועדי

♦

2.5, 30.5, 13.6, 4.7, 18.7, 28.7, 18.8, 
12.9, 26.9, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 

19.12, 2.1.79, 16.1, 30.1, 13.2, 27.2.
 יוני, מחודש החל היוצאים הטיולים על

 למחירי בהתאם תשלום תוספת תחול
בפרוספקט. פרטים — הבוערת״ ״העונה

:יציאה מועדי
15.5, 29.5, 12.6, 26.6, 10.7, 24.7, 7.8, 
21.8, 4.9, 2.10, 6.10, 30.10, 13.11, 

27.11, 11.12, 25.12, 8.1.79, 22.1.

 הבוערת״. ל״עונה תוספת בל אין
נפאל. ■את בולל אינו זה טיול

 כוכבים, 4 בתי-מלון מלאה, אמריקנית ארוחת־בוקר כוללים: המחירים
צמוד. ישראלי מלווה מקומיים, סיורים

 נוספים, סיורים וכן הטיול אורך לכל ארוחה להוסיף אפשרות קיימת
מקומי. בהווי אקזוטיים לילות בילוי כוללים שבחלקם

.1.2.78 בתאריך המקומיים המטבעות שערי על מבוסס *

ת 2 ם הצעו שמי אי 31 עד לנר מ ל
!לבחירתך — אוגוסט סוף עד היוצאים לטיולים

או הנחה ל״י 1,000.— א.
ההרשמה, ביום המטבע שער לפי מובטח מחיר ב.

מראש. שליש למשלמים
במלואו. הכסף יוחזר — בטיול השתתפותו למבטל
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 מייו־ נברשות־חשמל הדורים. וילונות פרו
 היושב־ראש, אשת על־ידי שהוזמנו חדות,
מנורה. כל על נתלו

 מן 1070
ר ^ חי מ ה

 השיפוץ על הרשמית הוצאה ף*
לי אלף שמונים ,1974 בשנת היתד״ 1 י

 הנוסף, הריהוט על הרשמית ההוצאה רות.
 לירות. אלף 80 היא גם היתה אז, שהוזמן

 שנעשתה העבודה את כולל אינו זה מהיר
 במיסג־ הכנסת, עובדי על־ידי תשלום ללא
מהכנסת. מקבלים שהם המשכורת רת

 אנשי־ העריכו אז ככר אודם
 צריד שהיה הסכום את מיקצוע

 השיפוצים עכור רגיל אזרח לשלם
לי אלף 45ככ־ט שנקנה והריהוט

 ארכע לפני של כמחיריס וזאת רות,
 שד שכנו קיבל שנה כאותה שנים.

 דירתו תמורת אלחנן, רמי ישעיהו,
לירות. אלף 400

אל רמי של הדירה בין רב הבדל קיים
 של דירתו היושב־ראש. של זו לבין חנן

 ואילו חדרים וחצי שניים בת היא אלחנן
 חדרים. ארבעה בת היא ישעיהו של זו

 לא בדירתו, שיפוץ שום ערך לא אלחנן
יק טפטים הדביק ולא סייד לא קירות, הזיז
 מערכות־ את החליף לא גם הוא רים.

שבדירתו. וצנרת־המים החשמל
 על אלחנן. של דירתו שווה ביום

 לירות. כמיליון מומחה, מעריו פי
ה כולד היושב־ראש, של דירתו
 כימעט ביום שווה שדה, תכולה

ל רצה ישעיהו לירות. מיליון שני
כילכד. אחוזים 10 עכורה שדם

 אחדים חודשים לפני ישעיהו כשהופיע
 סיפר הוא כותרת, עלי הטלוויזיה בתוכנית

מת הוא כי כולה ולאומה לונדון לירון
 לכתב חדרים. שני בת צנועה בדירה גורר

 היא דירתו כי ישעיהו אמר הזה העולם
 ביותר״. ו״צנועה חדרים, וחצי שניים בת

 העברי הגדוד ברחוב היושב־ראש דירת
 ביותר, והדורה חדרים ארבעה בת היא

 מ- באחד נמצאת שהיא העובדה מילבד
ירושלים. של איזורי־ז,יוקרה

אי מ ש ה
ה קרוב הי

 לישראל לתת החליטה מדינה ך
 אולם הדירה. בדמות מתנה ישעיהו י 1

 ישעיהו, שנקב המחיר נראה זאת, למרות
 אפילו מגוחו לשלם, מוכן שהוא כמחיר
שלו. והשמאים מאייר הד״ר בעיני

 וכיקשו יותר, לדרוש החליטו הם
 ישעיהו דירות. אלף 250 מישעיהו

 שני הגיעו ולכסוף המקח, עד עמד
 לירות, אלף 230 : לפשרה הצדדים

התכולה. בולד
 אחד היה המחיר עם שהסכימו אלה בין

 מישרד־האוצר, מטעם הדירה של השמאים
 להעריך כדי בעיקר מונה הוא קאפח. יוסי
 מאוחר רק שבדירה. הריהוט שווי את

 קרוב־מיש־ הוא קאפח כי התברר, יותר
 על נמנים שניהם והם ישעיהו, של פחה

 עולי־תימן בעדת ידועה מישפחת־רבנים
בארץ.

 העיסקה פרטי את מכחיש עצמו ישעיהו
 בסכום הדירה את קנה הוא לדבריו כולה.

 מס-ערד־מוסף, כולל לירות, אלף 420 של
 אולם בילבד. לירות אלף 380כ־ כלומר

 לאמיתו שילם הוא כי מודה עצמו ישעיהו
ה עבור לירות אלף 200כ־ רק דבר של

לש צריך שהוא הסכום יתרת לגבי דירה.
 לו עלתה שלטענתו המחיר פי על לם,

 לשעבר: הכנסת יושב־ראש אמר הדירה,
 נמצאת הדירה אותו.״ אגייס עוד ״אני

חו משישה למעלה כבר ישעיהו בבעלות
 הסכום, את שילם לא עדיין והוא דשים,

 אינו אף והוא לשלם, חייב הוא שלטענתו
לתשלום. בתאריך לנקוב מוכן
 בסך ישעיהו, על-ידי שננקב המחיר גם
הגור על-ידי המוכחש — לירות אלף 380
 — במישרד־האוצר אותה שמכרו מים

 אחוז 20ל־ בערך מגיע והוא ממש. מנוהו
 בפני טען אף ישעיהו הדירה. של ממחירה

 רצו כי טרוניה, של בנימה הזה, העולם
 עבור נוטף בסכום אותו לחייב פיתאום

 הוא וכי בדירה, שהיו היקרים השטיחים
עליהם. ויתר

 החמישי כיום נמצאו השטיחים
ב ישעיהו של כדירה שעכר

ירושלים.
במישרד־האוצר שאלות כשהתעוררו
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