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 פעילותה את בכך ולשתק הסנה על
החברה. של

 עם במשא־ומתן נמצאים ״אנו
 ״ואם מימון, צבי אומר הסנה,״

לקראת ללכת מוכנים יסתבורשהם
 החרם. את עליהם נפעיל לא נו,

 אפשר אי מציעים שהם במחירים
 נסכים לא ואנחנו בכבוד להתפרנס

להם.״
ה נוכח נסוגה הסנה כי נראה

 בוב־ אליהו השמאים. באיגוד סערה
 האלמנטרית המחלקה מנהל וולד,

 עם המו״מ את מקיים הסנה, של
 איום כי ונראה השמאים, איגוד
 הסנה. חברת על השפיע החרם
ה את נסדיר אחדים ימים ״תור
 אומר השמאים,״ איגוד עם עניין

ה את מחדש ״ונתאים בוכוולד,
ש מחירים אלה שקבענו, מחירים
 נבוא ואנו שנה חצי לפני נקבעו

השמאים.״ לקראת

 למצוא היה אי־אפשר בתערוכה
ש מפני אולי מהמארגנים, איש
 מלון ואילו להזדהות, חששו אלה

 לתערוכה אחראי אינו כי טוען, דן
האולם. את השכיר רק וכי

תל״אביב
 לר1שו החתול

החרב עד
 סביב המישפטי המאבק

 המידרכות 7ע ההגייה
 נוהגי בעד מרגע איבר

 בעצמם זעבור הדד״חרת
עבירות

 יותר השנואים רבים אנשים אין
העי־ מפקחי תל-אביב נהגי על

 את נותנים היו שעל־פיו הסעיף
רכב. לכלי נוגע אינו הדו״חות

 ראש חודשיים. כת חופשה
 (״צ'יצ׳״) שלמה תל־אביב עיריית

 לפקחיו הורה אמנם הוא זעם. להט
 על הדו״חות רישום את להפסיק

 מעור- ביקש אך מידרכה, על חניה
 על עירעור להגיש שלו כי־הדין

 ו־ העירעור, כשהתקבל ההחלטה.
 ה־ כי קבע, המחוזי בית־המישפט

ה בחוק להשתמש יכולה עיריה
 ולרושש להמשיך כדי העירוני עזר
ההח העיריה. חגגה הנהגים, את

 היתה צ׳יצ׳ של הראשונה לטה
 בת בחופשה שזכו בנהגים לנקום

 התעריף את ולהעלות חודשיים
לירות. 750ל־ לירות 500מ־

 חניה כל שבהם הרחובות אחד
 קנם הטלת פירושה מידרכה על

 בתל- גורדון רחוב הוא עירוני,
 הירקון רחוב שבין בקטע אביב,
 מקומות מיספר בדיהודה. לרחוב
 קטן זה ברחוב המותרת החניה

 המיר־ על חונים רבים וכלי־רכב
 להפריע מבלי וזאת הרחבה, רכה

 גור־ ברחוב אולם הרגל. להולכי
הפי אגף מישרדי נמצאים 9 דון
 עושים הפקחים העירוני. קוח

 לכתת לא וכדי קלים, חיים לעצמם
״מת הם ארוכים למרחקים רגליהם
 ליד החונות המכוניות על לבשים״
שלהם. המישרד
 פקחים הצליחו לא אחת בעיה
 כלי־הרכב עם לעשות מה לפתור.

 במקום, אין חניה הפיקוח. אגף של
 באופן אלה רכב כלי חונים לכן

כמו הם, אבל המידרכה, על קבוע
חניה. דו״חות מקבלים אינם בן׳

תיירות
באו־'* דר■ מתח■ נאר■1חר.

 ערכו פרטיים יזמים
ודירות, תערובת

 בגיסה דמי כבד
 מאומה גתגו א7ו גבוהים

התערובה באי7
 לישראלי, בישרו הענק מודעות

 לחוץ- בקיץ נסיעה המתכנן
 השם תחת התערוכה. על לארץ

 חיפאית חברה בישרה ׳80 קיץ
 היא כי מידע, בשם בלתי־מוכרת

 יוכלו שבה גדולה תערוכה עורכת
 שלהם הטיול את לתכנן הטיילים

בחוץ־לארץ.
להו שכחה רק המארגנת החברה

 דמי לירות 50 גובה שהיא דיע
הת אשר האנשים מאוח כניסה.
ב שעבר בשבוע יום מדי ייצבו
 שעת בצהריים 12 בשעה דן, מלון

 נאלצו התערוכה, של הפתיחה
 לחצי רבע בין בעמידה להמתין

לפ יואילו שהמארגנים עד שעה,
התבק אחר־כך הדלתות. את תוח
הכר בדמי כרטיסים. לקנות שו

 אך קטלוג, גם כלול היה טיס
 לצרף המארגנים שכחו מה משום
לכרטיס. אותו

 עוזרת התערוכה היתה אילו
לס היה אפשר הטיול, לחיכנון

בפתי האיחור על למארגנים לוח
 בציון השיכחה ועל הדלתות חת

 אך בכסף. עולה שהכניסה העובדה
ותמו האנשים ממתינים מה עבור

משלמים? הם מה רת
 סוכנות נסיעות, חברות כמה
אש לכרטיסי וחברה אחת ספרים

מעורפ פרוספקטים מחלקות ראי
 15כ־ מתוך במידע. הדלים לים,

 מאויישים חמישה רק היו ביתנים,
 כל בסוכני־מכירות. או בדיילות

ביו הקטן ויהיה מישרד־נסיעות,
 מאשר יותר טוב מידע מעניק תר,

 אדיב שירות ׳,80 קיץ תערוכת
וחינם. יותר

 פקחים היו חודשיים לפני עד ריה.
 רכב. חניית דו״חות מדביקים אלה

 הכעס ביום. נהגים מאות לכמה
 על מאשר יותר רב היה עליהם

 חניה. דו״חות הנותנים השוטרים
 עולה המישטרתי שהדו״ח בעוד
 מצאה לירות, 200 בסביבות לנהג

 המדבר עירוני, חוק-עזר העיריה
שה המידרכה, על מכשלה על

לירות. 500 הוא בו קנס
 חניה. מקומות אין בתל־אביב

 את לשרת דרך על לחשוב תחת
 ולהתיר ואורחיה, העיר תושבי

ש במקומות המידרכות על חניה

 למעבר, מפריע הדבר אין בהם
ה את תל־אביב עיריית ביכרה

 ביומו יום מדי ופשטה הקל רווח
 המידר־ על החונות המכוניות על

כות.
ש אזרח פנה כחודשיים לפני

 לבית־ הדו״חות אחד את קיבל
 ה־ כי וטען, העירוני, המישפט
 בית־ שופטת חוקיים. אינם דו״חות

 עם הסכימה זונדר ורדה המישפט,
 אכן הדו״חות כי וקבעה הפונה,

כי קבעה, זונדר בלתי־חוקיים.

באכזריות,
.הגתגייתי הקשיש את

 עלול בניו-יורק כי לספר נהוג
 על- אחד, דולר עבור ליהרג אדם
 לע־ והמוכן לסם, הזקוק פושע ידי

 מבוקשו. את להשיג כדי הכל ישות
להת נוהגים כך,״ לא זה ״אצלנו

 שלנו ״הרחובות הישראלים. גאות
 יעלה לא איש דעת ועל בטוחים,

 כזה.״ סכום תמורת מישהו לרצוח
 עבור נרצח )50( אלפונסו חסן

 של דולר מחצי פחות לירות, 15
ה גוללה השבוע ארצות־הברית.

ה הדרמה את פריש שרה תובעת
 בית- לפני אלפונסו מות של נוראה

המישפט.
 מסרו מותו דבר נתגלה כאשר

 נרצח ״זקן כי אמצעי־התיקשורת,
 מדוע לשוד.״ ניסיון בעת בחדרו

 החמישים בן אלפונסו את כינו
 של חייו מאורח להבין אפשר זקן,

בח וערירי בודד חי הוא המנוח.
 בנתניה. עוני בשכונת עלוב דר

 מקומה נפל שנים כעשר לפני
)74־׳ בעמוד (המשך

אלפונסו נרצח
בלבד לירות 15 עבור
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 והנפוצים הטובים השיער צבעי
בעולם. ביותר

אופנתיים גובים 15
המפלה: מושלמת צביעה(קיט) מערכת

 שאינו במיכל מחמצן( קרם צבע, שפורפחת
כפפות. חוג במברשת) שמוש מחייב

 המובחרות בפרפזמריות להשיג:
השווק. וברשתות המרקחת בבתי

1£_מבית 1 מ ^ : פריז0
שיער לתמרוקי בעולם והמפורסמת הגדולה החברה
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