
במצרים ״אליאנס׳ צמיגי
למצ אלה בימים הגיע ״אליאנס" צמיגי של ראשון משלוח

גרינברג. מרדכי מר ״אליאנס״, חברת נשיא מסר כך על רים,
 במשאיות לקהיר הגיע דולר, מיליון 1/4 של בהיקף המשלוח,

 בנסיעה ״אלינס״) צמיגי על הן אף (הנוסעות ישראליות
באל״עריש. הגבול מעבר דרך מחדרה, ישירה

 על־ידי ל״אליאנס" נמסרה שההזמנה גם, מסר גרינברג מר
 חברות סל נוספות הצעות שנבדקו לאחר המצריים הקניינים

שם. בעלות בינלאומיות צמיגים
 ההזמנה מביצוע רבה רצון שביעות הביעו המצריים הקניינים

 הגעת את צילמה המצרית הטלוויזיה הצמיגים. ומטיב
 המשאיות בהגעת והן באל־עריש הגבול במעבר הן המשלוח,

לקהיר. הישראליות
הישרא התעשייתיים המוצרים בין הוא זה צמיגים משלוח

 ״אליאנס״ חברת ובידי למצרים, המשווקים הראשונים ליים
הקרובים. בשבועות שיימסרו נוספות הזמנות

מארח: שס״י
בנושא שיח רב

 עדתי מאבק
מעמדי? מאבק או

בהשתתפות:
עימיאל אבנר ביטון צ׳רלי
גוז׳נסקי ת!מר קיס נע,מי

שושני ראובן חיימהנגבי
 19.00 בשעה 30.10.81ה- ,ו ביום יתקיים השיח רב

תל־אכיב. 48 קאלישר רה׳ העבודה׳/ ״כרית כבית

ןיז־יאוסרטו
!בוידיאו ארועים הסרטת

מיוחדים ואדועים מצווה חתונווז.בר צילום
 296662 טל. ת״א, ,5 רוזנבאום רוז׳
^662757 טל. חיפה 13 ירושלים רח׳

החורף התקרב עם
 בכל לצלם תוכל שבעזרתו פלש קנח

 מזג-אוויר, ובכל שעה בכל מקום,
 ״פוטו-ברנר״ אצל, גדול מבחר

 המעבדות ע״י צבעוני פיתוח
בארץ. הגדולות

 מכירה — החלפה — קניה
חיום. כל סגור שלישי בימי

ד נ ר ב נ ט ו ב
ב ו רח ה, פ י ן ח נ ז ל ח 3ו ה

לחייל טרמפ חן

במדינה
 )50 מעמוד (המשך

 הנפשי, מצבו בגלל בית־המעצר,
למעצר־בית. להסכים אלא

 ועומדים תלויים שהיו למרות
 של דין פסקי שני עוד כהן נגד

 על ברי־הפעלה, על־תנאי מאסר
אה השופט נאות בעבר, גניבות

 הסניגורים, לבקשת פרוינד רון
ממעצרו. כהן את ושיחרר

עסקים
המיראטים

ס של א פ ־ סו ה
 ,,בדרקאס ״סמי 7ש סגיבים

 זרזים בורקאס קרקיב
אחריב מסבקים

באונ טמונים האוצרות היו פעם
למקום. ממקום שהובילום יות

 זמני, מניעה צו הוציא אילת חיים
 סחורה למכור חלפון על שאסר
 אפילו עליו ואסר הרשת, לסניפי
לתוכם. להיכנס
נמ והמישפט בתוקפו הצו בעוד

 ה־ על־ידי שוב חלפון נתפס שך,
 בו־ מוכר הוא כאשר חוקר־הפרטי

 זינגל בפתח־תקווה. לסניף רקאס
 בית־ לבזיון בקשה להגיש מיהר

 פורת מרים והשופטת המישפט,
ו לירות, באלף חלפון את קנסה

 בית־המישפט על שחובה הצהירה
 בעלי־עס- של מוניטין על לשמור

 ועל שנים, במשך שנרכשו קים
שיחפצו. מי עם להתקשר זכותם

בבעלו הוא קריית-מוצקין סניף
הפעי אחר צידון, אמנון של תו

 קבוצת־הכדורגל של העיקריים לים
ה לאיש נחשב הוא חיפה. הפועל

 שרוב מכיוון הקבוצה. של חזק
בידי נמצאים בורקאס סמי סניפי

כדורגל, ועסקני שחקני של הם

 של כוכבה אוננה, משה אחר,
ש למרות כי הסתבר חיפה. מכבי
 בקבוצות נמצאים ואוננה צידון

 מקום מצאו הם מתחרות, כדורגל
 אשר האיש כלכלי• פעולה לשיתוף
 הוא אף היה המגשים את העביד
אח מקבוצה אך הכדורגל, מעולם

 שחקן דניאל, ישראל זה היה רת,
יפו. מכבי־ קבוצת

 לטיפולו מייד הועבר העניין
 והשופט זינגל, עורר־הדין של

 צו־מניעה הוציא שוב אילת חיים
 אמנון נגד חודשים, לשישה זמני,

 החליט הנתבע, בהסכמת צידון,
 לא קריית־מוצקין סניף כי השופט
 אלה מלבד דיברי־מאפה כל ימכור

ה בחצי בורקאס, סמי חברת של
בינ תתברר אז עד הקרובה. שנה
תו שבה העיקרית, התביעה תיים
פי מצידון חברת־הבורקאס בעת

 50 בסך החוזה הפרת על צויים
למדד. צמודים שקל, אלף

הקואליציה
ם גוהד*ם רי מסו

 01 יש בגין ת לממש?
 לא אף — בבגסת תומכים

 אבירו בטוחים הקולות כל
שבליכוד הליברלית בסיעה

 המיפלגה של חברי־כנסת שני
 שליטא, ובני רנר צבי הליברלית,

 הכנסת בדיוני להצביע מאיימים
ל מתחייבים ואינם לפי־מצפונם,

משמ הקואליציה. מרות את קבל
 הליכוד שלמצליפי היא הדבר עות

 במושב רבה עבודה להיות עשוייה
הכנסת. של החורף
ש על־כך שכעסו הח״כים, שני

 נקבעו כאשר עימם התייעצו לא
 בכנסת, הליכוד סיעת עבודת נוהלי

התפ בחלוקת קופחו ואנשיהם והם
 משלושה יותר לפני שיגרו קידים,

 הברת־ אל פנימי מיכתב שבועות
יושבת־ראש דורון, שרה הכנסת

אלקולומברי בורקאס״ ״סמי בעל
בלילה כגנבים

 היו תקופות אותן של השודדים
 את ובוזזים האוניות על מתנפלים

 בימינו והיהלומים. הזהב אוצרות
 לעיסקי עברו האוצרות כי מתברר

השו נטפלים ואליהם הבורקאס,
לבוזזם• כדי המודרניים דדים

 מבניו אחד אלקולומברי, יצחק
 55 את המנהל בורקאס, סמי של

נת הארצית, הבורקאס רשת סניפי
 ממולחים, בסוחרים פעם מדי קל

ומוכ במסתרים, בורקאס האופים
ב ובניו סמי לסניפי אותם רים

הלילה. חשכת
 סניף סמי חברת פותחת כאשר

הס המנהל עם חותמת היא חדש,
 לקנות הסניף מתחייב שלפיו כם,
 .ורק אך שלו המאפה דיברי כל את

 וכר קבוע, המוצרים מחיר מסמי.
הר סניפי בכל האחידות נשמרת

 בבצק־ שהרווח מכיוון אולם שת.
 אחוז, מאה על עומד הממולאה נית
 בורקאס לאפות המוכנים רבים יש

לסני מחיר בחצי ולמכרם דומים,
 מפתים הקלים הרווחים הרשת. פי

 מתיר אינו שהחוזה וכיוון מאוד,
 פירא־ בורקאס לקנות למנהלים

ה בחסות זאת עושים הם סיים,
ובסודיות. חשיכה

 עזב כשנה לפני פרטי. בלש
 בו־ מחלק ובניו סמי חברת את

נפ הוא חלפון• ציון ותיק, רקאס
 אי־ וחתם הקודמים ממעבידיו רד
 לו אסור שלפיו הסכם, על תם

 ולהתחרות בורקאס בעיסקי לעסוק
 פיצוי נכלל אף בהסכם ברשת.
 לירות, מיליון חצי של מוסכם
ה של הפרה כל על למדד, צמוד
חוזה.

 חוקר־ גילה שנה כחצי לפני
 ובניו, סמי בשירות העובד פרטי

 בו־ ומכר ההסכם את הפר חלפון כי
 עו־ הרשת. מסניפי לאחד רקאם

 את המייצג זינגל, משה רך־הדין
 לבית־ הגיש בורקאס, סמי חברת

להו בקשה בתל־אביב המישפט
השופט חלפון. נגד צרמניעה ציא

 קריית- סניף את צידון לו רכש
מצו חתם, שעליו בחוזה מוצקין.

 54 ביתר כמו הגבלות אותן יות
 בור־ לקנות לו אסור הסניפים.

 אדם, משום מאפה ודיברי קאס
 אחד ערב והנה ובניו. מסמי אלא

 החברה של המבקר ארב כאשר
 סו־ טנדר גילה הוא הסניף, ליד

 האחורית לכניסה מתקרב בארו
המקום. של

ה פחי מאחרי התחבא המבקר
 והנציח מצלמתו את הוציא אשפה,

 ה־ הובאו שבו הרכב מיספר את
 דמותו ואת הפיראטיים, בורקאס

 מגשים שהוציא הצעיר האיש של
 ומסר הטנדר מתוך בורקאס עמוסים

ה בכניסה שעמד למישהו אותם
הסייף. של אחורית

 נמצא הטנדר כי העלו חקירות
נודע שחקן־כדורגל של בשימושו

 ב־ שבליכוד. הליברלית החטיבה
כתבו: מיכתבם
ב הליברלים שחטיבת ״היות

 למעשה, ומפולגת מפוררת כנסת
 דעת על פועל בחטיבה אחד וכל

 אנו לכך אי תיאום, וללא עצמו
 נשתתף שלא להודיעך מתכבדים

 כדי בכנסת החטיבה בעבודת להבא
פסו לנוהלים שותפים להיות שלא
תצ בכנסת להצבעתנו בקשר לים.

 בקשר בדברים איתנו לבוא טרכו
 לסי נצביע ולא, במידה להצבעתנו.
מצפוננו.״
 בתוך תשובה תבעו הח״כים
 תשובה ..קיבלו לא הם שבועיים•

איומם. שיבצעו וטוענים היום, עד

או משה שלרשות המכונית *
 סמי של לסניף סחורה מביאה ננה

ין. מוצק בקריית־ בוראקם
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