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 אינסופיים מרחבים וצלול, צח הרים אוויר
 הזה המבהיק הלובן כל ובתוך ושמים שלג של

 כפרי בית־מלון טיפוסית, אוסטרית עיירה
ת באח, בוערת אש כבדים, עץ רהיטי מו  חמי
מון צעירים עם עליזות ופגישות שלווה כ

 הופגרטן הסקי בעיירת נפלאה חורף חופשת תבלה כך
אינסברוק ליד באוסטריה, טירול בהרי השוכנת

ת לבלות תוכל החורף שתך א  מ־ החל מיוחד במחיר חופ
0 פנסיון חצי * לילות 6ל־ ל״י 6,860.—
להשכרה. סקי ציוד * לילות ל״יל־בו 10,360.—
ל־ ו3,860.— בתשלום סקי שעורי * לילות. 18ל״י

!.סיעות קופד
ד ר ש שי: מ א ב, ר כי א ל־ ה׳ ת מן ר ש רי ו4 פ

ללונדון מוזלת טיסה
 ל״י 8,200.—(ללונדון המוזלים הטיסה מחירי לאור
שרת קופל חברת ושוב), הלוך  ללונדון לטוס לך מאפ

 יסיע אשר מהודר באוטובוס לטיול שם ולהצטרף
נוסף תשלום ללא ללונדון, ובחזרה להופגרטן אותך
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 ג׳ בימי פתוח חמועדון
 נערב 9נ־ מתחילות התוכניות

בערב. 8.30 משעת פתוח המועדון

במדינה
)57 מעמוד (המשך

 דירה ראיתי לא מעולם הקירות. את סו
 כזה.״ במצב מפוארת, כד, ועוד חדשה,

 אמנם ניסתה הקריה את שבנתה החברה
 שהעיד כפי אך הדירה, את ולשפץ לתקן

 לבדוק שהוזמן פריבס, אריאל המהנדס
 כרמלי עורכי־הדין של מטעמם הפגמים את

 ״סדקים בעינם. הליקויים נשארו וארנון,
 ב־ המהנדס כתב ואופקיים,״ אלכסוניים

 ב־ ,הדירה חדרי ברוב ״נתגלו שלו, דו״ח
 נימיים סדקים שונים. ובעומקים רווובים

 ובחדרי השירות בחדרי המשקופים, לצידי
ה חדר בתיקרת רטיבות כתמי השינה.

 חדר־שינה חדר־מגורים, המיטבח, אוכל,
 בין הכתמים שטח השירותים. וחדר צפוני
 לשלושה...״ אחד מרובע מטר

ה בישרה שעברה בשנה נפש. עגמת
ה כי בן־שימעון, של לפרקליטיו חברה

 את לפצות נכונה היא וכי סולקו תקלות
 משבא אך לירות. אלף 20ב־ הדירה רוכש

אר עורך־הדין הנזילות. התחדשו החורף
ה את וראיתי לדירה ״כשנכנסתי נון:

 נידמה היה סמרטוטי־הריצפה, ואת דליים
הרא בשנותיה במעברה, נמצא שאני לי

 המדינה.״ של שונות
 שחפץ מלונדון, הישראלי של סבלנותו

 הורה הוא פקעה. בבירה, נווה לו לרכוש
לת — הקופה״ כל על ״להמר לפרקליטו

 הדירה, את שתיקח וולפסון מקריית בוע
ה הלקוח את ותפצה תמורתה את תחזיר

 המתמשכת שלו, עגמת־הנפש על מאוכזב
שנים. פני על

 מרדכי מר עם ״בשיחה ארנון: סיפר
 את זה פשט מאיר, קלור מוולפסון מאיר,

 אני לעשותן ,מה ואמר: לצדדים ידיו
 נוזלת, יוצאת ואחת דירות, אלפי בונה
 הבת גם מהן אז בגורלכם. עלתה והיא
 גוזלת׳.״ בדירה גרה שלי

שיר על עלה הצדדים בין המשא־ומתן
 לקרב עתה נערכים הצדדים שני טון.

המישפטי.
 הגיש פרקליטיו, באמצעות בן־שימעון,

 תבי־ בירושלים המחוזי ןלבית־המישפט
ב מעולם הוגשה לא שכמותה עת־שיא,

 לירות מיליון 12 דירה: בגין ישראל
 ל- הדירה החזרת בעבור ותקילין, טבין

 ו־ שיפוצים הוצאות, על וכפיצוי בוניה
עגמת־נפש.
 וולפסון, את המייצג כץ, אופיר עורך־דיו

 ״בית- הפרשה: על הגיב מאיר, קלור
 נקבל, אנחנו צודק. מי יפסוק המישפט

 את מקבלים איננו פסיקתו. את כמובן,
 היא, ועובדה השני הצד של טענותיו
 טענות־שכנגד.״ מעלים שאנחנו
 יוצאת- בתביעתו בן־שימעון יזכה האם
ב המחוזי השופט יפסוק כך על ן הדופן

הבא. בשבוע שיתחיל דיון

עסקים
גימ״ל זו. בי ף. אל״

 שלגיה עוזרים כיצד
 להגברת הגמדימ ושיבעת

הישראלי הייצוא
 להגדיל שצריך כך על מדברים כולם

 עושים מעטים רק אך הישראלי, היצוא את
 רול- עמום הוא מאלה אחד בנידון. משהו

הקי את שעזב עין־שמר, יליד ),43( ניק
 וב- בפירסום שנים במשך והתמחה בוץ

יחסי־ציבור.
 מישרד- מטעם העליה בעידוד עסק פעם

 סיפק כך אחר היהודית. והסוכנות הקליטה
וציבו ממלכתיים לגורמים שירותי-יעוץ

 וקרן בן־גוריון יד מישרד־החוץ, כמו ריים
נאו כתב לעבודה עבודה ובין ירושלים.

 עד לשרי־ממשלה. ואף לאישי־ציבור מים
 במיל- נמצא אני כי ״גיליתי לו. שנמאס

 כרוכות אחד ״מצד רולניק, סיפר כוד,״
 לאט לאט אך גדול, בכסף הללו העבודות

 ומסייע מייעץ אתה כזונת־עט. מרגיש אתה
 המוטיבציה כי לבסוף ומגלה לאיש־ציבור,

 — מעלה מעלה להתקדם — אישית שלו
 צדדי הופך הממלכתי או הציבורי והעניין

ומישני.״
 והחליט עיסוקיו, על פס העביר רולניק

 מה — בחייו חדש דף־מיקצועי לפתוח
 יצרן הפו הוא מיקצועית.״ ״הסבה שנקרא

אמנותיות. כרזות של
פוס ייצר בתחילה הקודש. אותיות

יש נושאים על בהסברת העוסקים טרים
מוס באמצעות אותם למכור כדי ראליים,

ומישרד־ מישרד־החוץ הסוכנות, כמו דית׳
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