
 חלף חיפר מלקוחות 707־
פרטיים אנשים

 מחירי בגלל משומשים בחלפים ההתענינות גברה
 חלפים באספקת והשיבושים החדשים, החלפים
החבילה. מעסקת כתוצאה היבואנים אצל חדשים
 באספקתם והשיבושים החדשים החלפים מחירי

 להגברת גרמה והסוכנים היבואנים אצל
 חלף. בהיפר משומשים בחלפים ההתענינות

 פרטיים אנשים הם ,707כ־־ המתענינים, רוב
 זאת זול. במחיר לרכבם שונים חלקים המחפשים

 הקמתה, עם חלף בהיפר שהיתה להשערה בניגוד
 המוסכים. דווקא יהיו הלקוחות שרוב

 מחסור אין משומשים, לחלפים המרכז חלף, בהיפר
 פורק שרובם מאחר לרכב, שונים בחלקים

 למשל למצוא ניתן תאונה. לאחר ממכוניות
 חלקי בצד ספורים, ק״מ אלפי רק שצברו מנועים

חלפים. עבורם למצוא שקשה ביותר, ישנים רכב
 30ל־ אחריות תעודת הרוכש מקבל חלף בהיפר

 507ב־־ נמוך שמחירם החלפים כל עבור יום
חדשים. חלפים ממחיר
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תר הטובות החנויות ד לבגדים ביו  עניה. י
טי מציאות,  מדליקים. לבוש ופרי
 לראות. חייבת את משגעים, מחירים
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להתראות. לך. הנוח בדמן לביתך נבוא אנו

ם ך נראים אופי עם בגדי יופי. עלי
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 הבוקר בשעות
לכתובת!

 שלוחה
 את לספק נדאג

§' חודשיים
 המוקדמות

 83־ לנו, שתמסור
 בלבד .-שקל-^״ג 8.280 תמורת
למתנה מהל (מחיר

עם שקל) 16,560 במקום
 כרטיס ישלח הראשון העיתון
השי. שולח פרטי עם ב*/7 ברכה
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— חרות במרכז מעם _
 )47 מעמוד (המשך
 ל־ שהזדמנו למציגים הזמנות חילקנו

מישרדינו.
 חברי־מרכז, 70 בערך באו ״לכינוס

 החשבון מציגים. חמישה או וארבעה
 כלומר, על־ידו. לי ושולם למרכז הוגש

 למטרות שהוצא ציבורי כסף היה זה
פוליטיות.״
ל הבחירות ערב שנערך הכינוס,

ה תנועת של המפורסמות שביעיות
 מאוד חשוב היה (״הפאנלים״), חרות

 קול. כל להשגת אז שנאבק לווינר,
 השקת בקפידה: נבחר הכינוס נושא

 האירועים תוכנית תחילת לרגל כוסית
.1984/85 התקציב בשנת והתערובות

 כפי או מקובל, כינוס זה היה האם
 פנימי פוליטי אירוע מתאר: לוי שקובי

ציבור? מכספי שמומן חרות, של
 ״וינר מנוגדת: אחרת, דיעה לסולמי

 שהשר מכובד זה כינוסים. הרבה פותח
 היה לא כזה. מיפגש פותחים המנכ״ל או

 לפאנל ולבחירות זו בוסית להרמת
קשר!״ שום חרות במרכז
? היה לא או קשר היה

בשי היא לחשדות שהסיבה ייתכן
שראלי הבניה במרכז שנעשה מוש  הי

 ותנועתו. לוי דויד השר של למטרותיו
נמ לוי דויד של התל־אביבית לישכתו

 הוא שבהם השבוע, ובסופי בבניין, צאת
 היתה היא תקופה, באותה בה, נמצא היה

 חברי של לרגל עליה למוקד הופכת
 שם וקבלנים. מחנה־לוי אנשי מרכז,
 השר של ביותר חשובות החלטות נפלו

 יש ללוי כי להניח, סביר שלו. והמחנה
כז אינטרס מר  על כולו יהיה הבניה ש

שלו. המחנה אנשי טהרת

 חשבוניות ^
פיקטיביות

ש לוי קובי ך  שהוא האשמה: עוד י
 לועד־ לתת סולמי על־ידי אולץ /

 של מענק הבניה במרכז העובדים
 נתנו שהם לעזרה כתורה דולאר, 2000

 ״סולמי התערוכות. אחת באירגון לו
 הוא שבו בכתב־ידו, מיכתב לי הכין
 כעבור אחר־כך, פנייתי. נוסח את קבע

מס שאני לו כשהודעתי ימים, שלושה
בו.״ חזר הוא — אשתוק ולא רב

 את הציע לוי שקובי גורס, סולמי
הע בזהירותו, הוא, ואילו המענק, מתן
 המישפטיים לדרגים ההחלטה את ביר

 בכר ״ראינו במישרד־הבינוי־והשיכון.
 המומחים גם ולשימחתי, לפגם, טעם

 אל יצא לא העניין לכן איתי. הסכימו
הפועל.״
לעמדת־ להגיע לוי קובי זכה איך

״כשהת בצידה? רב שרווח כזו, כוח
מס הוא הבניה,״ במרכז לעבוד חלתי

 פיל בחזקת המקום ״היה בגילוי־לב, פר
כס מבחינה טובים תנאים לי ניתנו לבן.
 במשך המקום. של שיממונו בגלל פית

 גדלו, ההכנסות עצמי. את הוכחתי הזמן
 לטובת איתי ההסכם שונה זו ומסיבה

הבניה.״ מרכז
ב ישב בתל־אביב המתגורר לוי,

כז בניין  ניהל הוא ומשם הבניה, מר
 אירגן הוא מסועפת. מערכת־עסקים

 דאג מציגים, אליהן הביא תערוכות,
 תשדירי- ולהפקת בעיתונות לפירסום
בטלוויזיה. השירות

 ל־ סמור בחדר ישב הוא בתחילה
 היה לוי שדויד ובימים לישכת״השר,

 החדר. את מפנה היה הוא בתל־אביב,
למ למרתף. מישרדו הועבר אחר־כך

 של מישרדו בין הפיסית הקירבה רות
כז מנהלי של והמישרדים קובי ה מר

 נעשה ביניהם מהקשר גדול חלק בניה,
שאו ומיזכרים, התכתבויות באמצעות

 ה־ מאבקיו לצורכי היום אוסף הוא תם
בעתיד. מישפטיים
 בעבר שנעשה ההסכם יתלבן בקרוב

מרכז לוי קובי בין שרא הבניה ו הי
 ביניהם, ההסכם על־פי שופט. לפני לי

 באופן נעשית היתה ההכנסות חלוקת
כז אחוז 27.5 הבא: מר  37.5 הבניה, ל

 ו־ והוצאותיו, שכרו לכיסוי לוי, לקובי
 למטרות לוי לקובי שנמסרו אחוז 35

בלבד. פירסום
הצד שני בין המישפטי הסיכסוך

ל כלל קשור אינו כספי, בעיקרו דים,
 הממשלתית החברה שבין הקשר שאלת

 זה בעניין דווקא אך החרות. ותנועת
נוספות. הפתעות לוי קובי מכין

טרין ■ בן־ציוןצי
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2474 הזה העולם


