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 מבקשת הגילדה
להתרחב

ונו של החדשה
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חטסח

 וטובות. מעגינות חדשות לעשות ממשיכה רנו
 הרכב בעתונות נרחבים ומאמרים לכותרות הזוכה החדשה

לה. שציפית המכונית זו 11 רנו היא: הבינלאומית
די... בלי עד ולנהוג לנהוג חשק לך עושה 11 רנו

הגיעה... היא
ובקלות! - אליה להגיע יכול אתה גם

איך! לכך. דואג הצרפתי הפרנק
 בצורה ירד הצרפתי הפרנק של ערכו מאוד: פשוט

לה... לה או ״רנו״... מחיר לכן משמעותית,
סמ״ק. 1400ו- סמ״ק 1100 מנועים בשנו מוצעת -11 רנו

אוטומט. או הילוכים 5,4 בעלת הילוכים תיבת

אוהב העולם
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 יושב־ שמונה ליברלי. פעיל
 מגמה השמאים, מועצת ראש

הבדיד. מיפפר את להגדיל
 הישראלי נזקק בהם התחומים

 ומגוונים. רבים הם השמאי של לעזרתו
 את רכושו, ערך את להעריך הרוצה כל

 עליה לבנות רוצה שהוא הקרקע שווי
 או מיפעל של מצבו את למכרה, או

 לא — לבורסה כלכלי תשקיף להגיש
 ללא אחד צעד ולו לצעוד יכול

מוסמך. שמאי מצד מלא שיתוף־פעולה
 שמאים, 140 בסך־הכל בארץ

 הם הפנסיה. גיל אחרי 40כ־ מתוכם
 ממשלתיים במישרדים עובדים

מישרדים בעלי שהם או וציבוריים

 ציון פרקליט
מסודרים לימודים

 מתפתח, שהמשק ככל פרטיים.
יותר. רבה היא להם הדרישה
 50 הכל בסך עובדים החופשי בשוק
 הם לחץ איזה תחת להבין נקל שמאים.
נמצאים.

 באחרונה שנד. בכל שלדשד
 משה שר־המישפטים. על־ידי מונה

 מועצת יושב־ראש לתפקיד ניסים,
 ),44( ציון אברהם הד״ר השמאים.
 המרצה במיקצועו, עורך־דין

 בפקולטה תל־אביב באוניברסיטת
 הוא ציבורי. מישפט על למישפטים

 מאוניברסיטה דוקטור תואר בעל
 שימש שנה 12 לפני ועד בקמברידג'

 ארבע לפני סגן־פרקליט־המדינה.
הליברלית. למיפלגה הצטרף .שנים

 מעגל את להרחיב החליט ציון
 לימוד מקומות להם ולקבוע השמאים
 במקומות למדו הם עתה עד מסודרים.

 חוקים כמו שונים מיקצועות שונים
 תיכנון ומיפוי, מדידות ופקודות,

 ומינהל־עסקים. כלכלה ובנייה,
 אקסטרני, קורס העביר הטכניון
 את לבחון נהגה השמאים ומועצת

הלומדים.
 גרמה והמיקום הלימוד דרך

 בכל המסיימים ממוצע הענף. לשיתוק
בלבד. שלושה היה שנה

 לאוניברסיטת כבר פנה ציון
 ללימודי חוג לפתוח בבקשה תל־אביב

 ״אני ראשון. אקדמי לתואר שמאות
 לבעל המיקצוע את להפוך רוצה

 לא אמר. לחשיבותו,״ החופף מישקל
 בגלל בתל־אביב, ייפתח החוג אם ברור

 פנה שכבר ציון, אך תקציביות, בעיות
 להשכלה המועצה כמו שונים לגורמים

 של מוועדת־הכספים וח״כים גבוהה
 שחוג מוכן הוא מודאג. אינו הכנסת,

 בארץ אחרת באוניברסיטה גם יפתח
שייפתח. ובלבד
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