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 שהפעילה ״צהלה״, השיתופית האגודה

 ללא תפסה צהלה, בשכונת בריכת־שחייה
 של שטח העיריה ידיעת ומבלי אישור

ו טניס מרכזי עליו הקימה דונם, 6.5
 כלשהם. דמי־חכירה לשלם בלי ספורט
 לא העיריה החליטה הדבר, נודע כאשר
 הסכם על לחתום אלא נגדי, בצעד לנקוט

הבלתי־חוקי. המעשה את שיכשיר
 התכנסה העיריה של הנכסים ועדת
 כי ושמעה בנושא לדון פברואר בחודש

 מי״ לצהלה העיריה החכירה 1966 ביוני
 להקים כדי שנה 25ל־ דונם 6.3 של גרש
 צהלה, תושבי עבור בריכת־שחייה עליו

 יהיה ואם שבסביבה, בתי״הספר תלמידי
 דמי הסביבה. תושבי עבור גם — מקום

 כל מראש ישולמו אז, נקבע כן החכירה,
הרא השנים חמש לתקופת שנים. חמש

 לירות. אלף 75 של סכום נקבע שונות
 לירות 10,000 רק כה עד שילמה האגודה

ה מיתרת אותה לפטור מבקשת והיא
תשלום.
 האגודה כי לעיריה נודע 1973 בשנת

 ליד דונם 6.5 של נוסף שטח תפסה
שטח טניס. מיגרשי עליו והקימה הבריכה

מיסות מציע ל״קו
ללוס־אנגילס מלונדון

דולר 250־ב
 הבריטית האזרחית התעופה מועצת

 לאשר אם אלה בימים להחליט צריכה
 לפתוח לייקר פרדריק של הצעתו את

ב ללוס־אנג׳לס, מלונדון אווירית רכבת
 :הנוכחי (המחיר דולר 250 של מחיר

 ששבר הראשון היה לייקר דולר). 555
 לניו־יורק, מלונדון הטיסות מחירי את

 אחד. לכיוון דולר 135ב- זו טיסה בהציעו
הת וללא מזון ללא כרטיסים מכר הוא

 חברות כל על כפה הוא למקום. חייבות
ב טיסות להציע ״אל-על״, כולל התעופה,

היה הדבר פירוש המחירים. באותם זה קו
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לייקר יזם
זולה טיסה

 נתפס והוא העיריה בבעלות נמצא זה
 אישור ללא חוזה, ללא רשותה, ללא

 בתיק דמי-חכירה. תשלום וללא ועדות
 או בנייה היתר כל אין השחיה בריכת
 לפנות נדרשה האגודה כזה. להיתר בקשה

 ביקשה לפנותו במקום אן השטח/ את
 ה־ הנהלת אותו. לה להחכיר מהעיריה

 להחכיר שעברה בשנה החליטה עיריה
 ולקבוע לחוק בניגוד שנתפס השטח את

 דמי־החכירה מחצית בגובה דמי-חכירה
איש עתה הבריכה. על האגודה שמשלמת

 חוזה את העיריה של הנכסים ועדת רה
החכירה.

 ה־ מעל הטיסות במחירי 50* של הוזלה
אטלנטיק.

 ניו-יורק לונדון בקו לייקר של הטיסות
 הממוצעת התפוסה :גדולה הצלחה הן

 היא 10די־סי־ במטוס היומית בטיסה
 לייקר מתכונן אלה בימים .80ל־* מעל

 בואינג עם שניה, יומית טיסה להנהיג
707.

 ושאר לייקר של הזולים הכרטיסים
הנוס ממספר גרעו לא התעופה חברות

 מוכנים רבים שכו הרגילות; בטיסות עים
 מקום הבטחת בעבור כפול מחיר לשלם
הולם. ושירות מראש

 מיבנה העוני שכונת תושב מקים כאשר
 מייד העיריה אותו הורסת בלתי־חוקי,

 מישהו תופס כאשר היסוסים. הרבה ובלי
 אותו מפנה עירוני, רכוש הדרום מתושבי
 כאשר אן המישטרה. באמצעות העיריה
 אזרחים שהם צהלה, אנשי זאת עושים

 העיריה מכשירה הדעות, לכל מכובדים;
ושותקת. החוק על העבירות את

ת כני ח תו טו בי
סג ויולה ב־־׳י

ל מציעה ״חידוש״ הביטוח סוכנות
 ומכונית דירה לביטוח תוכנית מבוטחים

 חזרה מקבל המבוטח כאשר שנים, לחמש
 הראשונה. השנה של נטו הפרמיה את

 20בכ־* הביטוח את הדבר מוזיל למעשה
 לשלם מבוטח כל מחייבת התוכנית לערן.
ל פרמיות לסוכנות שנים חמש במשך
ל או מכוניתו, או ביתו רכושו; ביטוח
ה השנה של הפרמיה יחד. גם שניהם

 בפרמיה מדובר רכב (בביטוח נטו ראשונה
 פרמיית- ובניכוי הוצאות 23* בניכוי
 או יהב״ ב״בנק מופקדת החובה) ביטוח
בתוכ המבוטח שם על הפועלים״ ב״בנק

הדי לביטוח התעריפים ח״י-כפליים. נית
 וישתנו שנים חמש משך קבועים יהיו רה
ה נציגי של משותפת ועדה באישור רק

 עמה המדינה, עובדי והסתדרות סוכנות
 מקבל שנים חמש אחרי ההסכם. נחתם

 ריבית, בתוספת הפקדון את המבוטח
 המבוטח מקבל למעשה ומענק. הצמדה

 הראשונה השנה של נטו הפרמיה כל את
 הבנק מן מענק 12.8* בתוספת מהמבטח,

התוכנית. מופקדת בו
 זו תוכנית עולה המבוטח מבחינת

 ביטוח חברות שמציעות מה על בהרבה
 בבעלו-ת היא ״חידוש" סוכנות אחרות.
ן רו ה  ״הפניקס״ הביטוח וחברת שני א

מש אחרות חברות כי הסביר שני ).30(*
לר כדי סוכנויות ברכישת כספים קיעות

 כסף להשקיע החליט הוא לקוחות. כוש
ה הנחות. מתן על-ידי לקוחות ברכישת
 רק מבוטח מכל להרוויח תתחיל סוכנות

הפרמיה. תשלומי של שנים שלוש אחרי
זין -

1.8 תשים .ציון״
מס־השבחה מיליון

 מס- תשלם ״ציון" הביטוח חברת
 שהם לירות, מיליון 1.8 בסך השבחה
 שהיא הבניין של השווי תוספת מחצית
 יבנה—אחד-העם הרחובות בפינת תקים

 מהגדלת נובעת השווי תוספת בתל־אביב.
 לבניין שאושרו המותרים הבנייה אחוזי
 ה- על תל-אביב. עיריית על-ידי החדש

 תבנה דונם; 4 יהיה ששטחו מיגרש,
 מרתפי- 2 שיכללו בנייה, 300* ״ציון״
 גושי ושלושה מיסחרי, עליון מרתף חניה,

בגובה אחד־העם, לצד האחד :בניינים
 רוטשילד, שדרות לצד השני קומות, 5

 שלישי מיבנה ובתווך קומות, 15 בגובה
קומות. 2 בן

1 ייספן1!

..תבור״ ע□
 ו״תבור״ ״ספן״ הפורמאיקה מיפעלי

ה התוכנית לפי אחת. במיסגרת ימוזגו
 ״תבור״ בעלי יקבלו אלה, בימים מתגבשת

 ״תבור״ מכירת תמורת ב״ספן״ מניות
 שנים שלוש לפני הוקם ״תבור" ל״ספן״.

 העסקים ואיש משווייץ משקיעים על״ידי
 3 הוא ייצורו כושר סחרוב. אליהו

ה כושר לשנה. פורמאיקה מ״ר מיליון
 כאשר מ״ר. מיליון 9 :״ספן" של ייצור
 השגות הושמעו ״תבור״ מיפעל הוקם

 למיפ- נוסף שהוא כיוון ההקמה, עצם על
 הייצור שכושר לבוד״, ו״עץ ״ספן" עלים

 ב־ ההשקעה במלואו. נוצל לא שלהם
 הרוב לירות, מיליון 40 היתה ״תבור"
והלוואות. ממשלתיים מענקים
 כי אמר פיין, הרצל ״ספן״, מנהל
 ולהגברת בהוצאות לחיסכון יביא המיזוג

 עניין ל״ספן״ אין כי הדגיש הוא הייצוא.
 מוכן והוא ״תבור" ברכישת מייוחד
ה את שישלם למי במזומן, אותו למכור
השמאי. שינקוב סכום

זנתה האוניברסיטה
ירושה במישפט

מיליונים של
 בתל-אביב, המחוזי בית־המישפט שופט
 פרקליט טענות את קיבל שילה, יצחק

ו גולן, אמנון תל-אביב, אוניברסיטת
 אדלהיך, יוקל של שניה צוואה ביטל
בצוואה ״פיילוט״. בחברת מניות בעלת

גולן מנהל
יקר ניצחון

 רכושה כל את הורישה היא הראשונה
ש השניה, בצוואה ואילו לאוניברסיטה,

 ,דנ-׳ בבית-החולים אישפוזה בעת נערכה
 שטיפל לאח הרכוש את הורישה ציגר",

סמואל. אלברט בה,
 ביותר חריפה ביקורת מתח השופט

 במישפט שהעידו הרופאים, מן כמה על
 של עדותו על ובעיקר סמו, של לטובתו

 ״דנציגר״. בית״החולים מנהל לוין, ד״ר
 כי הוא, המכאיב ״הדבר :השופט קבע
ב אותם לבדוק יש עדים שסתם בעוד

 לא שיתכן הנחה מתוך מדוקדקת, חקירה
 שהעידו אלא שהעידו במה שטעו רק

 רופא לגבי הרי נכונים, לא דברים במזיד
 הנפש את צורמת כזו הנחה מומחה
 בית- כשנוכח מחדש, הלב כואב ותמיד

רופ בין שהמחלוקת באפשרות המישפט
חופ מקצועות בעלי או מכובדים, אים

 לשם מחלוקת דווקא אינה אחרים, שיים
שמיים."

 דברים הכולל פסק-דין, של בסיומו
 בית״החולים ראשי לגבי ביותר חריפים

 פסק־דין להביא השופט ציווה ״דנציגר״,
 הרפואית ההסתדרות מוסדות לפני זה
 על לממשלה, המישפטי היועץ לפני וכן

 או בתחיקה צורך אין אם שיבדוק מנת
 כדי וזאת החוקים. של יותר יעיל בביצוע

המאושפזים חסרי־ישע אנשים על להגן

תביעה צפוייה
ייצוג על

■ליילנד
 נגן תביעה הגשת שוקל גלבוע מנחם

 הייצו זכויות כי בטענה אונגר, רמי
 ל שייכות הבריטית ״ליילנד״ חברת של
 כדין שלא אונגר על״ידי ממנו נגזלו והן

 וסייו אשדוד ״ליילנד" מנהל היה גלבוע
 סו] כל את מ״ליילנד״ לקבל אונגר לרמי

 ה| יבואן הוא אונגר בישראל. כנויותיה
 עתו ו״לאנצ׳יה״. ״אוטוביאנקי" מכוניות

 זכויוו חלוקת רקע על השניים הסתכסכו
הבריטית. החברה של הייצוג

ה ל קנ א ר ש ד בי ב
ע סו ה לנ פ רו אי ל

 למוצ ייבוא ברשיונות הצורך ביטול
ש מכירות :חדש עסק הוליד רים,

 באירופו קטלוגים. על-פי מוצרי־ייבוא
 ההז שיטת ביותר מקובלת ובאמריקה

 במחיריו קטלוג, באמצעות בדואר, מנות
 המפי; ריווחי את חוסכים שכן נמוכים,

 ז בשיטה כה עד פעלו בישראל והסוחר.
 משבוטל עתה, חדשים. עולים בעיקר

 ה החל אישי, לייבוא הייבוא רישיונות
 האר) לילידי גם אטרקטיבי להיות דבר

 לקבוצו השייכת ״אולימפיה״, חברת
 דגן יחזקאל של ״אלקטרו-ויסטה״

 קטלו של בישראל הייצוג את רכשה
 או ומוכרת הגרמנית ״קוואלה״ חברת

 ה את לחברה משלם הצרכן מוצריה.
 ביטוו 3* בתוספת בקטלוג, הנקוב מחיר

 מו אל.ף 40 כולל הקטלוג החפץ. שלמות
 בדר הקונה לישראלי והחיסכון צרים

 מכשי : לדוגמה .60* עד להגיע יכול זו
 ל עולה אינץ׳, 12 שחור-לבן, טלוויזיה
 ר רו לי 7,200כ־ רגילה בחנות ישראלי

 (כול עולה ״אולימפיה" באמצעות קנייה
 בער שהם מרק, 215 והובלה) מסים
לירות. 4,550

רוכשת שדל
באתוזוחב מישורים

 מיבנו לרכוש מבקשת תה״ל חברת
 פינו ארלוזורוב ברחוב למגורים המיועד

 ה על״ידי מוקם המיבנה תש״ח. רחוב
 אישו את שביקש קלקא, נחום קבלן

 מ הבנייה יעד לשינוי תל-אביב עיריית
למישרדים. מגורים

 במקוו כי לעיריה, בבקשתו טען קלקא
 קופח כמו אחרים, מישרדים נמצאים
 הארכיטקו ומישרדי לישכת״המס חולים,
 ששטחו האמורה, בחלקה רכטר. יעקב
 מיבנו הקמת בעבר אושרה מ״ר, 2,853

 מבק! עתה למגורים. מ״ר 2,774 בן
 ול למיבנה קומות שתי להוסיף קלקא
מישרדים. לבניין הפכו

•תמו מלון..סיס■״
בית־מ׳שודים

 פינו פתח־תקווה בדרך סיטי״; ״מלון
 לבניי יהפוך בתל-אביב, ישראל מקווה

 תל־אבי של ערים בניין ועדת מישרדים.
 חד 30 בן מלון הקמת בשעתו אישרה

 אישרו ועתה הוקם השלד קומות. בשבע
 7 ממלון — הייעוד שינוי את הוועדה

 ביר ישכון הראשונה בקומה מישרדים.
אכסטרנייב וללימודים לשפות ערב ספר

 ובתי״אבות, כרוניים לחולים במוסדות
 הגופנית מחולשתם כתוצאה ניצולם מפני

והנפשית.
 השופט אמר לוין ד״ר של עדותו לגבי

 קביעותיו כי למסקנה ״הגעתי :במפורש
 הטצי את תואמות אינן לוין ד״ר של

ה של אתיקה ועדת קיימת אם אות...
 שתיתן הראוי מן הרפואית הסתדרות

זה." מיקרה על דעתה
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