
 כסף כסה
 מוצ\ץז ץותה

 בשנה
 טיפול על

? שיניים
 ישראל אזרחי השנה יוציאו לירות מליוני מאות

 אתה?... תוציא כמה שיניים! טיפול על
 מזלך, איתרע אם אולם, הרבה, שלא מקוים אנו

 גם להכאיב העלול שיניים לטיפול נזקק ואתה
 מעמידה מאוחדת קופת-חולים זכור! לכיסך,

 שיניים ומרפאות מעולים, רופאים לרשותך
 המודרני. הציוד במיטב המצויירות משוכללות,

 נמוכים מאוחדת בקופת-חולים הטיפולים מחירי
 מהמקובל. בהרבה
והווכח! השווה

.233251 טל. ת״א. 100 ארלוזורוב המרכז:

מאוחדת! זיקופת־חולים הצטרף

!לצעירים אמריקה
ם ם טיולי די מאורגני  עד ולצעירים שמיניות שביעיות, לתלמי

יום. 30 למשך .26 גיל
17.9 — 20.8 — 23.7 — 9.7 יציאה: מועדי

ארוז״ב של $ 1995 ליחיד: המחיר
הטיסה. כרטיסי במחיר 70־/ של התייקרות כולל אינו

לטיול! בלעדי
חיצם! — לטיול לנרשמים מקיף הכנה קורס
פי בכל והרשמה פרטים "פלתורס" סני

 אביב, תל סניפים: 03-50851 טל. 28 העם אחד רח' אביב, תל ראשי: משרד
 ירושלים, 03-246832 טל. הילטון, מלון 03-221226/7 טל. 49 יהודה בן רח'
 חיפה, 02-224622 טל. פלזה, מלון 02-234318/9 טל. 2 המלכה שלומציון רח׳
 טל. 66 סמואל הרברט רח׳ חדרה, 04-660981/4 טל. 82 העצמאות דרך

 טל. 33 דיזנגוף רח׳ נתניה 054-51080 טל. 167 הרצל רח׳ רחובות, 063-22927
גוריון בן התעופה שדה לוד, 03-938526 טל. השרון מלון הרצליה, 053-22724

03-971086 טל.
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עירוני□ מול קיבוצניקים
)13 מעמוד (המשך
 הדתית במועצה אברמוביץ של עבודת־

 דאג הוא בין־מיפלגתי. הסכם פי על היתה,
עבורה. הוצאות לקבל

 ברובע
היהודי

 לעצמו לבנות מנסה שמיר משה ״כ
 בעל מיעוט לאיש כיאה צנועה, דמות 1 1

 לעומת השילטון. נגד הנילחם אידיאלים
 בעתיד להיות שעומדת ומי לדעה, חברתו
 כהן, גאולה ח״כ לסיעה, חברתו הקרוב
גאולה כמו ולא עשיר, איש הוא שמיד

 תל־ לייד היוקרה בשכונת האחת וילות:
 עיריית ראש גם מתגורר שבה אפקה, אביב,

 והשנייה להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה תל־אביב,
 קניית פרשת בירושלים. היהודי ברובע
 לוטה בירושלים היהודי ברובע הדירה

 לגמרי, ברורים אינם הרכישה פרטי בערפל.
 נתנה היהודי הרובע לשיקום והחברה
 במיוחד, נוחים בתנאים הבית את לשמיר

 בשמות הרובע את לייפות שרצתה מפני
 הוא, שברור מה וסופרים. אנשי־רוח של
 שווה היהודי ברובע שמיר של הדירה כי

 שילם שאותו מהסכום 10 פי כמעט היום
עבורה.

 היה לשמיר ורציני נוסף מקור־הכנסה
 לפני עוד ההרצאות. דמי השנים במשך
תנועת במיסגרת פוליטית, דמות שהפך

טובה ואשתו ציפורי סגן־שר
עיניים לנקר לא

ופעי אגורה, כל לחשב צריך אינו כהן,
 לו עולה שאיבה כמעט הפוליטית לותו

בכסף.
 מתמלוגים לו בא שמיר של כספו עיקר

הוציא לא כבר ששמיר למרות ספריו. על

ניסים שר
לפרנסה דאגו החברים

 התמלוגים הרי רבות, שנים מזה חדש ספר
 שלו, הישנים הספרים עבור מקבל שהוא
 הנמצאים אליק, ופרקי בשדות הלך כהוא

 כספי גב לו מבטיחים הלימודים, בתוכנית
מוצק.

שתי לרכוש שמיר הצליח זה בכסף

 כמרצה שמיר נחשב השלמה, ארץ־ישראל
 סיפרר בחוגים בבתי־ספר, בעיקר מבוקש

 בכבוד התפרנס שמיר ובקיבוצים. תיים
תשלום. קיבל שעבורן מההרצאות, רב

חרדה
גדולה

שים חד ה מהבחינה הצנועים ׳האנ
■  שר־הביטחון, סגן הוא בכנסת כספית '

 מרבית במשך ציפורי. (״מוסקה״) מרדכי
 והגיע בצה״ל ציפורי שירת חייו שנות

 יכול היד, כי טוען הוא תודאלוף. לדרגת
 נירדף אך יותר בכירה לדרגה להגיע
י באצ״ל. חברותו משום

ל ציפורי פנה הצבא את שעזב אחרי
 לעבודה גויים ואחר־כך היסטוריה לימודי

 האחרונות. הבחירות ערב בתנועת־החרות,
 כסגן ציפורי ח״כ מונה הבחירות אחרי מייד

 עזר ששר־הביטחון, כפי או שר־הביטחון
ה את לי שעושה ״האיש טוען: וייצמן
השחורה.״ עבודה

 הנוגע בכל מילדות טראומה יש לציפורי
 בזיוף נתפס אביו כספים. בענייני ליושר

 גם נמנה שעליה ציפורי, ומישפחת כסף,
 אוניברסיטת נשיא סגן ציפורי, של אחיו
 בבאר־שבע, בן־גוריון דויד שם על הנגב

 בצה״ל, ראשי תותחנים קצין שהיה ומי
 בגלל רב סבל סבלו בן־אמיתי, ישראל
. זו פרשה

 על ציפורי מסתכל זו פרשה בעיקבות
 גדולה בחרדה ציבורי מכסף אגורה כל

 אומנם הוא האישי. כספו על מאשר יותר
 בפתח־תיקווה, מיגרש קטנה, ירושה קיבל

 לבית טובה אשתו, וגם רב, כסף היום השווה
 ב־ קרקעות ירושת מהוריה קיבלה גלם,

 בצניעות חיים בני־הזוג אולם פתח־תיקווה,
עיניים. לנקר שלא ומקפידים רבה

 להרשות היה שיכול למרות ציפורי, הזוג
 בבית בדירה מתגורר מכך, יותר לעצמו
 מכונית אין לציפורי בקיראון. משותף
 מכו־ לו היתד, בצה״ל היה כאשר פרטית.

ממשל וולוו לו יש ועתה צבאית נית־שרד
תי.

׳הבא) בשבוע הסידרה (סיום
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