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ה לאירופה מכוניתך עם הפלג הנ תי מלון ו  צף מ
ם וסיור ם באתרי מי סי ק מ כון. בים ביותר ה  התי

ה — לאירופה בהגיעך ת  היישר במכוניתך נוהג א
ה אוני ה  העמס — ובחזרה שתחפוץ. יעד כל אל מ

ת ת, א ת המתנו ת הקניו דו המזוו  במכוניתך הכבדות ו
שירות ונהג ה לבטן י אוני ה ה מנ מ תה. היישר ו  הבי

 במכוניתך להפליג — יותר וזול יותר נעים יותר, קל
ת לאירופה ה באניו לוני ונפטוניה. אפו
בחיפה לאירופה-מתחילה הדרך

 והגמלים הספנות אוף מנהל ע״י שנתנה בטיחותית סיווג דרגת
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ה פ תן רח׳ חי ל. 1 ק״זרבון נ 6 ט 6 3 0 2 5 ,6 4 0 0 9 3 
ם דח׳ א ת בלו לינ ל 25 לי  54361,51412.ט
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 אלה שד
בשלו□ הרוצים

 וגד רע1י אתה
נלהם? אתה ם■
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 לתרסת 5 מועדון
חדשה

תל-אביב ,5 הם רח׳

 13.4 ה׳ יום
2,0.30 בשעה

מופע
אמנות׳

רותם שושי
ה ר י ש

רותם יאיר
ת גיטרה סי א קל

 גם פתוח המועדון
בערב ג׳ בימי

היקר ישעיהו מר
)27 מעמוד (המשך

 :הוחלט לישעיהו, הדירה מכירת לגבי
 עצמו מאייר ד״ר הפרשה. את להשתיק

 העולם עם בשיחה לנושא להתייחס סירב
 לא ״אני :מאייר אמר למקורביו הזה.

 כך המעריכים, לי שאמרו מה מעריך!
 ש־ ידע הוא כי מודה מאייר !״עשיתי
 ישעיהו, של קרוב־מישפחה הוא קאפח

לא המחיר. על השפעה לכך אין ולדעתו
 מישרתו את קאפח עזב נודע, שהדבר חר

במישרד־האוצר.
 עם בשיחה תחילה, הודה עצמו ישעיהו

 בן־מיש־ הוא קאפח כי הזה, העולם כתב
 בין ליחס שחר ״אין טען: אך פחתו,
 עם אחרת בשיחה הדירה.״ למחיר קאפח
 אינו הוא כי ישעיהו אמר הזה העולם כתב
קאפח. את כלל מכיר

דו באמצעות מאייר, טען יותר מאוחר
 ורגל יד לו אין כי מישרד־האוצר, בר

 שמכר מי מאייר, לדיברי המכירה. בעניין
 מינהל־מקרקעי- היה הדירה את לישעיהו
רש שהממשלה חוק פי על וזאת ישראל,

 בד, שהתגורר למי דירודשרד למכור אית
שנים. 4נד למעלה

 שבאופן היא האמת מהאמת. חלק רק זו
 מינהל־מקרקעי־ישראל, !הוא המוכר רישמי

 אין והממשלה ישעיהו בין לעיסקה אך
למינהל. הפורמלי, הקשר מלבד קשר, כל

 דירות שתי
משופצות

ב דירה הענקת שד שערורייה ןץ
 עם הכנסת ליושב־ראש אפסי מחיר י י

כש בעיקר ומכופלת כפולה היא פרישתו,
ישעיהו. לישראל נוגע הדבר

ישע הורד, הכנסת את עזב שהוא לפני
 בווילה שיפוץ לערוך כנסת לעובדי יהו

עבו שם נערכו שוב בחולון. שלו הפרטית
 הוכנס קירות, הוזזו אינסטלציה, דות

הכנ על־ידי שולם החומרים חשבון שיש.
עבור לירות. אלפי להרבה והגיע סת,

ישעיהו(בהלווייה) יו״ר
כפולה שערוריה

 שנרמז אחרי ישעיהו, שילם שכר־העבודה
 ש״כדאי שלו המקורבים אחד על־ידי לו

 מעובדי שלושה לפועלים.״ משהו לתת
בחו ישעיהו של בווילה שעבדו הכנסת,

 אחד כל קיבלו אחדים ימים במשך לון
 עליהם המפקח שכר־עבודה. לירות 140
אחת. אגורה אפילו קיבל לא

 ליושב־ אחרת דירה נמצאה בינתיים
 שמיר. יצחק הכנסת, של הנוכחי ראש

רי בה והוכנס רבים שיפוצים בה נערכו
הטו האדיכליות אחת על־ידי חדש, הוט
 מישכן את שתיכננה גד, דורה בארץ, בות

 של דירתו לכן קודם היתד, הדירה הכנסת.
גלילי. ישראל השר־ללא־תיק
 על■ השבוע שמיר יצחק כשנשאל

הס מדוע הזה״ ״העולם כתב ידי
ה יושב־ראש דירת למכירת כים

 כד ועל־ידי ישעיהו, לישראל כנסת
 לירות אלפי עשרות להוצאת גרם
 בשכילו, אחרת דירה שיפוץ על

ה של אינן ״הדירות :השיב הוא
 כ• מחלקה איזו של אלא כנסת,

 שאלו לא אותי מישרד-האוצר.
כלל,״

נפרדת•
)35 מעמוד (המשך
 של תואר בעלת כשהיא וסיימה בעים,

עורכודדין.
 ב- הסתובבה כאשר הראשונים, בימים
 התלחשו לאולם־ז־,הרצאות ונכנסה קאמפוס
ה וגם שם, עושר, היא מד, תהו סביבה,
ב מוכרים פנים לראות הופתעו מרצים

 זמן, עבר בינתיים אבל הסטודנטים. קרב
 אחת אני ״עכשיו :לדבריה התרגלו. וכולם

פי אחת שנה למדה היא בעבר מכולן.״
 לאחר בירושלים, עברית, וספרות לוסופיה

 עיסקי־הבידור אולם הצבאי, שירותה סיום
 את לסיים מקווה היא הפעם יותר. לה קרצו

הלימודים.
ה את רבקה ריאיינה זו שנה בתחילת
 של בתוכנית-רדיו פקר אילן אסטרולוג

־ נידבקתי התוכנית ״אחרי השנה. סיכום

! מיכאלי* ריכקה
הנישואים בחיי משבר

 עשה ״הוא אז, סיפרה שעות,״ לשש אליו
מד דברים לי ואמר שלי ההורוסקופ את

 העתיד. ועל העבר על עצמי, על הימים
 אצלי יחולו שנד, שתוך אמר הוא השאר בין

 1 ומיקצועיים.״ אישיים מרחיקי־לכת, שינויים
הצ מצידה מסייעים פרטים ■כמה בעזרת

 רציני משבר לחזות לדבריה, פקר, ליח
בחיי-נישואיה.

בשקט......
בצד

 רק מוכנה היא לגירושין הסיכות ל
 הרי טוב. שלא מפני ״נפרדים :לומר ^
 ביני טוב. כאשר מבן־זוגו נפרד לא אחד אף

 והתהליו הלך, לא פשוט זה יורם ובין
שנים.״ כמד, כבר נמשך הזה

 מד, מגלה לא מבני־זזזוג שאחד ״עד
̂  אחד אומר האמת,״ את לדעת קשה שקרה,

 • מוכשרת אשד, ״היא רבקה, של ממכריה
 חריפה פיקחית, רב, אישי קסם בעלת מאד,

 עם להתמודד לגבר קל תמיד ולא ושנונה,
 • הרוויחה שהיא חושב אני האלה. התכונות

̂  חכמה וזיתה בוודאי היא כי אם ממנו, יותר
 זה. בנושא לא־נעים להרגיש לו לתת מכדי
 אנשים, לו הכירה לו, עזרה שהיא לי ידוע

שו מעולמות היו הם עבודות. לו השיגה
 במיוחד. אותו עניין לא שלד, העולם נים.

ה למסיבות ביובל פעם מגיע היה כאשר
בצד.״ בשקט יושב היה בוהמה,
 את לשתף מאושרת אינה מיכאלי רבקה
 י הפר- בחייה שקורה במה הרחב הציבור

 היא במיקצוע ותיק כשועל אבל טיים,
 שאם מקווה דק ״אני מנוס. שאין יודעת

 לפחות העניין, על מדווחים העיתונים כבר
 היא שלי,״ יפה תמונה לבחור שידאגו

 של בשלב עכשיו אני ״הרי מחייכת,
חיפושים.״

!■ רון נעמי

יונתן. הבכור לבנה ברית־הנזילה בטכס *
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