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שנה לחצי בשקל לשנה
הוצאות מחיר

בשקל סה־־כ מ.ע.מ. משלוח העיתון
1250 2230 290 120 1820 בארץ ♦

•  חוץ לארצות המנוי דמי
אוויר בדואר

1700 2780 369 600 1820 אירופה ♦
2300 3875 505 1550 1820 מקסיקו ארה׳׳ב, ♦

קולומביה, ארגנטינה, ♦

3000 5100 660 2620 1820
 פרו, ברזיל, ונצואלה,

ניו״זילנד אוסטרליה,
חבש, טוגו, דרום־־אפריקה, ♦

2400 3960 515 1625 1820 קניה
2600 4430 580 2030 1820 פנמה ♦

סינגפור, הונג״קונג, תאילנד, ♦
2400 3960 515 1625 1820 סאיוון יפן, קוריאה,

בי רוז 8.036831?( {$} ביי
ולילד לתינוק אקסקלוסיביות יצירות
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חדה הפלגת
הישראלית) דן (לשעבר ורגינה באוניה

לקפריסין,כרתים,יוון.
 ברמה ארוחות חויה, הפלגת לן מובטחת ב״ורגינה״

 תזמורת, ודיסקוטק, מועדון סחיה, בריכת מעולה,
 מקלחת התאים בבל מלא, אויר מיזוג בארים,

 במחיר מעולים תנאים ועוד צמודים וסרותים
לבל. כדאיים ובתנאים

 או דרישותיכם לפי בתאים •ההפלגה
 $25 מ־ החל במחיר מרווחים במושבים
 הפרטי. רכבך עם הפלגה אפשרות

 $260מ־ החל במחיר חופים שייט •שבוע
ה ס טי ם • בהפלגה, וחזרה היעד למקו
 רכבם את להביא למעונינים במיוחד מתאים

אישי. ביבוא
ראשון. יום מידי חיפה נמל את פוקדת האוניה

ג דרגת ו ו א. סי ״ ת א ה שנ 1964 בני

היום: עוד מקום הבטח
 בע״מ נוסעים קוי מנו

ימית תחבורה בקוי אמינות
 03־244086 03־246601 טל. :תל־אביב

 04־532102־3־4 טל. : חיפה
055־24011 טל. אשדוד:

בארץ הנסיעות סוכנויות ובכל

אילת
ט ע ת ב

ת רי ק ת ת טי ת לנ פ די
 המציית הקונסוליה אנשי

 סחות לשלם רוצים באילת
השבורה. הווילה עבור

 לא נוימן ניסן התל־אביבי לקבלן
 של שותפו נוימן, הדרומית. בעיר הולך

 בפרוייקט פרס גרשון(.גיגי׳׳) הקבלן
 ותיק ופעיל תל־אביב, בדרום בק חסן

 לעיר ירד הליברלית, במיפלגה
 כפולה. למטרה שנה לפני הדרומית

 שהיתה שלו, וילה השכרת — האחת
 לאנשי בנייתה של סיום בשלבי

 שם. שהתמקמה המצרית הקונסוליה
 תפקיד את לידיו לקבל — השניה

 של מועצת־המנהלים יושב־ראש
 חוף לפיתוח הממשלתית החברה

בע־מ. אילת
 עורר אז כבר בעבודה. פגמים

 משונאיו. כמה לאילת נוימן של בואו
 שלא וילה משכיר שהוא עליו נאמר
 לגבי העירייה. דרישות על עונה

 קיבל שהוא נרמז הציבורי תפקידו
משר־התיירות. כמתנה אותו

 תמורת הווילה את קיבלו המיצרים
 משלמים כשהם לחודש, דולר 2000
 לשנתיים. שכירות בחוזה מראש, לשנה
 אך הווילה, את להם למכור רצה נוימן

אותה. לקנות הסכימו לא הם
 תפקידו את למלא החל נוימן
את מצא קצר זמן בתור אך הציבורי,

 מה וזה הדירה לקניית אופציה רוצים
 לארבע חוזה רציתי אני לי. שקסם
 יקנו אולי שהם ששמעתי ואחרי שנים

 לשנתיים. חוזה עשינו הדירה את
 נמוך היה אז להם שנתתי המחיר

כש עכשיו, אחרות. וילות ממחירי
 בפחות משכירים ואחרים קשה המצב
 את להם אוריד שאני רוצים הם ממני,

המחיר?״
נוימן. מדברי השתכנעו לא המצרים

עיסא קונסול
משלם לא

באילת וילת־המריבה
דולר אלפיים

 לגבי עיתונאים על־ידי נשאל עצמו
 במיסגרת שעשה שונות פעולות
 עצמו את להשעות מיהר הוא תפקידו.

 של ועדה על־ידי העניין לבירור עד
החברה. דירקטוריון

 ולמעשה לעבודתו, שב לא הוא מאז
 סיימה אגב, הוועדה, תפקידו. את נטש

 בחסוי. הוגדר שלה והדו״ח עבודתה את
 שיבחה אר בעבודתו פגמים מצאה היא
הניהולי. כושרו את

 נוימן ושיפוצים. דירה שכר
 עתה אך הדרומית, בעיר לבקר מרבה

 בחורש שונים. לצרכים זאת עושה הוא
 שכר־ לו לשלם המצרים אמורים זה

 חסאן הקונסול נוספת. לשנה דירה
 פופולארית לדמות שהפך עיסא,

 שהסכום בטענה לשלם סירב באילת,
 אחרות וילות למחירי בהשוואה גבוה

 שנוימן היתה נוספת טענה באילת.
 ועדיין בבניין שיפוצים לבצע התחייב

התחייבותו. את מילא לא
 לי שיראו להם ״אמרתי נוימן: הגיב

 דבר. שום מצאו לא הם כתוב. זה איפה
 במליוני־ שנה לפני להם שיפצתי אני

מיוח דרישות להם שהיו מפני לירות
 לדירה, שאכנס בלי גם להיפך, דות.

 רואה אני לי, מתיר שהחוק למרות
 פגעו המיטבח, את הרסו שהם מבחוץ
המוסר. את והרסו בגינה

 את למכור רציתי בכלל ״אני
שהם אמרו הם אותה ראו כשהם הווילה.

נוימן בעל־בית
נכנע לא

 למישרד־החוץ. יפנו שהם איימו הם
_ לבית־ הולך שאני להם ״אמרתי

 סחיטה,״ לשום אכנע ושלא המישפט,
 על השבוע בסוף כשנשאל נוימן ענה

לפרשה. תגובתו

2385 הזה העולם72


