
 וופש הפלגזת
 1980 יוני עד מרע

 שבוע כל הפלגה ימי 8
 ועוד טיוליטיליום ארוחות 3 בולל

$ 350מ- המל
ורכב לזוסעים שבועיות הפלגות

 שיזוף מלא-אולנזיבידור־דיסקוטק־סיפוז■ אויר •מיזוג
 ועוד... ועוד... •קולזוע-בריכתשחיה-בארים-ועוד...

שלר! הנסיעות סוכן אל פנה והרשמה לפרטים

חופים וסיורי נוסעי□ קוי
523503נזל: ,3הבנקים וחוב חיפה: 299414טל: ,76 דיזנגוף יב:

י ד י ד רי י קי מו רו ו כ ל ז ש

זי מור ילין נחן
מוזמנים

אזכרה לאסיפת
לפטירתו יום 30 במלאות

:בהשתתפות
 לייבוביץ פרוס׳
 בן־שלמה שלמה
 מאמט גדעון

 נרי אב רי או ח״כ
 פדר נפתלי ח״כ
 פעיל מאיר ח״כ
 תומא אמיל ד״ר

 פלפן שמחה
ועוד...

 בערב 8.00 בשעה במארס, 20 יה/ ביום
תל־־אביב ,4 קפלן ,רה סוקולוב, בבית

י לבעל

ציטרואן
0.5. מוסך

ציטרואן לתיקוני כללי מוסד
 ויעקב אלימלך וולך, בהנהלת
לשעבר) כ.ג. (עיבדי

 333931 טל. ,62 פתח־תקווה דרך א,״ת
הלקוחות לנוחיות

המכונית את לקחת שולחים אנו

0מזו0£א

*

העם
המיווולות על

 השמועה פשטה כעולם
 הגורד היהודי כי
מישרא? לצאת מוכן

 די' ביום הופיעו מודעות שלוש
מעריב: בגליון האחרון ששי
ב דירות המציעה מודעה >•

ארצות־הברית. פלורידה,
אמ עורך־דין מטעם מודעה >•

י א ק י וה בישראל, לבקר העומד ר
ן כ  תושב, של רשיון להסדיר מו

 ב־ והשקעות־כספים רשיון־עבודה
 חוקי," ״באופן ארצות־הברית.

 בשתי להדגיש בעל־ד,מודעה מקפיד
שפות.

 קנדית, חברה מטעם מודעה #
עבו לישראלים להסדיר המציעה

בקנדה. והשקעות דה
 עתה מופיעות דומות מודעות

עי וביכללם ישראל, עיתוני בכל
 הנד הקיצונית שהלאומנות תונים

ב והמוכנים המיסחרי סימלם כה
 ישראל צעירי את לשלוח עת כל

השלמה. ארץ־ישראל על למילחמה
 תופעה זוהי לאומית. סכנה

חדשה.
יש־ בעיתוני הופיעו בעבר גם

ה ר י כ מ ב
פלורידה במיאמי

ת 1 ר י ד
ם 4־ו 3 #2 בנות חדרי
 אי על שיוקם דירות בבית

 סיאמי את המחבר
ומיאמי״ביץ'

 סירות מעגן
 אקסקלוסיבית רמה

 לאזרחי 90* עד משכנתא
 לזרים 70* ועד ארה״ב
 דולר 000,13$מ־ המחירים

 דולר 337,000 עד
 להתקשר פרטי□ בדבר
11411111^ 560673 .0 .8?. 

33156 ?101-1041. 11.8..*״׳

בפלורידה דירות
אכסקלוסיבית רמה

 זה. מסוג בודדות מודעות ראל
 העיתונות היתד, לא מעולם אך

 בגלוי הקוראות במודעות מוצפת
 את והמציעות הארץ, מן לירידה

עתה. כמו ליורדים, בעליהן שרות
ה פשטה כולו בעולם כי בראה
 על יושב ישראל עם כי שמועה

מו הנודד היהודי וכי מיזוודותיו,
 מקל־ את שוב לידיו ליטול כן

קצ תחנת־ביניים אחרי הנדודים,
במדינת-ישראל. רה

 מאות הם הזאת השמועה נושאי
 שכבד הישראליים, היורדים אלפי
אומד לפי העולם. ברחבי פשטו

 סטא- נתונים ובהעדר שונים, נים
היור מיספר נע אמינים, טיסטיים

 400 בין בעולם הישראליים דים
 יהד שכל כך — נפש אלף ל־ססז

 גר שישי או חמישי די־ישראלי
בחוץ־לארץ. עתה

על עם התחילה לא זו תנועה
 ספק אין אך שילטון־הליכוד. יית
ה גברה האחרונים בחודשים כי

 והגיעה מסוכנים, בממדים מגמה
לאומית. סכנה לדרגת

הממשלה
ה מ־קצוע* עסקו של מ

הובס, הורביץ ייגאל
 ניצח, המר זבולון

 נוצר ובממשלה
חדש מצב

קבלן, כי מספרת ישבה בדיחה

 לנסות הציע בכפר, גשר שבנה
 ״אם שלו. החותנת באמצעות אותו

ה והגשר תעבור, שלי החותנת
 טוב. מה — מעמד יחזיק חדש

טוב.״ גם — יתמוטט הגשם אם
 השבוע פעל זה עיקרון לפי

 איים הוא המר. זבולון שר־החינוד
 תקבל לא הממשלה אם להתפטר

שביתת־המורים. בעניין גישתו את
 הממשלה, תיכנע אם החשבון:

 — הממשלה תיפול אם טוב. מה
טוב. גם

שיבור־מחלופות. מתאגו־ך
בלתי־מסוכן. הימור זה היה

כי על מחלוקת להיות יכולה
 כשר־החי- המר זבולון של שוריו

שזבו כך על ויכוח אין אך נוך.
מעו מיקצועי עסקן הוא המר לון
לכלכל היטב היודע ביותר, לה

 לכן יותר. חזק המר השניים, בין
 השרים, על שלו האיום השפיע
 יכהן כי מצפה איגו מהם שאיש

 הבחירות אחרי שתקום בממשלה
 שרי״המפד״ל מילבד — הבאות

הנצחיים.
 עסקן הרוח. נושכת מניין
 רק יודע אינו מעולה מיקצועי
 יחסי־הכוחות את נכונה להעריך
 מניין לחוש יודע גם הוא בצמרת.
הציבורית. הרוח נושבת
ל היה לא הראשון הרגע למן

 את אוהד הציבור כי ספק המר
 עם הזדהה לכן ציבור־המורים.

הב מלכתחילה, המורים תביעות
 תומך שהוא הזדמנות בכל ליט

 הור־ של התנגדותו פני מול בהן,
 בכלי־התיק־ הן בכנסת, הן ביץ.

בקול בולטת, הסכמה הביע שורת

 חוקית והשקע עבוד
באוה״ב

 בארה״ב, עורך־דין שהינו 1.11.ץ.0. חברת נציג
 רשיונות סוגי כל הסדרת בעניני עוסק

 בתל־אביב ישהה בארה״ב, והשקעות עבודה
 .1980 באפריל 8מה־ החל שבוע למשך

 יפנו הללו בנושאים בפגישה המעונינים
 בציון באר־שבע, 3188 בת.ד. למזכירתנו

טלפון. מספר
מלאת סודיות מובטחת לפונים

הברית בארצות־ עבודה
חוקי באופן

 והשזןע עבוד
בקנדה חוקית
 להשקיע או לעבוד המעוניינים

 יפנו בקנדה, עסקיות בהשקעות
הנ״ל. לכתובת
מלאה. סודיות מובטחת לפונים

בקנדה השקעה
מלאה סודיות

 אינטריגות, של בזירה מעשיו את
ומיבחני־לחץ. מאבקי־כוח

 היתד, לא המר, התפטר אילו
 המתנדנדת לממשלת־בגין, תקומה

 שיכון־מהלו- כמתאגרף רגליה על
ביו הקלד, בדחיפה כיום די מות.

הנדון). (ראה להפילה כדי תר
 בגין שמנחם יודע המר זבולון

ב מעוניין בורג יוסף זאת. יודע
 פני את לקדם כדי הכנסת, פיזור

ממע להדיחו עמיתיו של המזימה
 המפד״ל. של הבכיר כשר מדו
 מעוניין להיות יכול עצמו המר

 את לנתק כדי הבחירות בהקדמת
 הכישלון מן מועד בעוד המפד״ל

 כל על הליכוד. של המונומנטלי
 שהממשלה לו איכפת לא פנים,

תיפול.
עו אין הורביץ ייגאל מאחורי

 התפטרותו אמנם, דומה. כוח מד
 היא אף להנחית יכלה הורביץ של

 אך הממשלה, על המורד, מכה
אותה. מפילה היתה שלא יתכן

 שתמך מי לכל בהבעות־פנים, או
 שגברה וככל המורים. בדרישות

והתלמי ההורים הציבור, תמיכת
 תמיכת גם גברה כן במורים, דים
בהם. המר

 כמנצח השבוע המר יצא כך
בחינות: וכמה מכמה
לה יכול שהוא הוכיח הוא •
 וכי עת, בכל הממשלה את פיל
בדיעותיו. להתחשב יש כן על

 המורים, לב את רכש הוא #
 — להיאבק מוכן שהוא בהוכיחו

למענם. — ולנצח
 פופולארית עמדה נקט הוא י•

ביחסי־ציבור. מוצלח תרגיל וביצע
 הוד- ייגאל לגבי נכון ההיפך

 הנחיתה הממשלה החלטת ביץ.
 במדיניות פגעה חמורה, מכה עליו

 יותר עוד והחלישה בידו הנקוטה
 והציבורי. הפוליטי מעמדו את

 נמרצת, התנגדות פני שמול הוכח
 ה־ תמיכת על לסמוך בכוחו אין

)34 בעמוד (המשך

3 ם2 ל עו ה ה 2220 הז


