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 הביטוח חברות 40 סול בבעלותך חיא ״אבנר" חברת
.בישראל הרבב ביטוח בענף הבועלות

תאונות לנסנעי מהתשלומים נושאת
7 הביטוח חברות באמצעות ומקבלת דרבים 0 סן 7

חובה. לביטוח חברסיות
 חברות מדיניות את ומכוונת מתאמת ״אבנר״
 דרכים, תאונות לנפנעי מהיר פיצוי למען הביטוח

 הפיצויים חשבון על תכופים תשלומים כולל
החוק. לרוח נאמנות תוך הסופיים,

וספירות מפרמיות הנצבריםב,,אבנר" הכספים בל
ם. לתשלום מיועדים ההשקעות קי  של עודף נז
א תשלומים על תקבולים ת מבי  תעריף להקטנ

חובה. ביטוח
 בטוחה נהיגה - הנהגים לבל מאחלת ״אבנר"
וזהירה!

■■■ חדש דף _
)27 מעמוד (המשך

״אמ בנושא דיון מתקיים :16.00
 הבימה: על והספרות״. התקשורת צעי

 בן־ משה ולצידו שחם, נתן — המנחה
 משה פרי. ומנחם מוקד גבריאל שאול,

 קל ניגוח כמין הדיון את שיזם בן־שאול
 הכתב, מן בנאום פותח פרי, למנחם

 את מבין הוא שלפתע עד למדי, שנון
 לו ומסביר לפרי ופונה אומר שהוא מה

 מכוונים נגדו שלא מייגעת באריכות
 שום לו רוחש אינו עצמו והוא הדברים

וכר. וכר רע
 מפגין הוא ושוב פרי, עולה אחריו

 שלו הנאפוליוניים המהלכים אחד את
 לשדה־הקרב מדי גדולים המזל שלרוע

 הוא פותחים מישפטים בשני הזה. הקטן
 המושבעים אויביו שני את מנטרל

 הוא מוקד גבריאל על שם: היושבים
 מחובקים אותנו יראו ״שאפילו אומר
 אויבים", שאנו יכריזו תמיד ושוב, שוב
 ומבלי שעה. לפי דעתו, את מניח וכך

 המסוכן לאגף פונה הוא דקה לאבד
מבק מכבד הוא שאכן ומסביר האחר

 וראייה עולם תפיסת להם שיש רים
 — ״למשל באלה) (וכיוצא תרבותית

 רוטט כולו באולם נבות״(היושב אמנון
 של המושבע שונאו הקרב), בתאוות

 רבות פעמים איתו שהתכתש ומי פרי
 חריפה. בלשון ובעל־פה בעתונות

 המיפנה את לעכל מכדי המום נבות,
 נקי אויר לשאוף החוצה יוצא הזה,

 אך מבריק, מהלך כאמור, ממחמאות.
 שום אין לנבות הח״ן: יודעי לאוזני רק

 הועידה דיוני על ממש של השפעה
 פרי אין השפעה להם שיש אלה ואת

 וכך אותו. מכירים הם ואין כלל מכיר
 את להכריע היה שאמור התרגיל נשאר

 של אקסטרווגנטי להטוט בבחינת הכף
 של קהל בפני המציג מופלא להטוטן
עיוורים.

 והחלק הועידה של שיאה :18.00
 המליאה בפני מביאים ביותר: המשעמם

 מטעם החלטה הצעות של ארוכה שורה
 את מעלה נגיד חיים המתמדת. הוועדה
 לשמש רשאי יהיה לא ״מו״ל ההצעה:

 ההצעה הסופרים". אגודת ראש יושב
 בין הפער מגיע וכאן להצבעה. מובאת

 המציאות ובין פרי של בעיניו המציאות
מנ הגרוטסקי: לשיאו לעיניו שמחוצה

 יו״ר לשמש זכותו על נלחם פרי חם
 כנראה' מאמין והוא הסופרים, אגודת

 לו יהיה יתקבל, אם הזה, הסעיף שרק
 שעה הזה. הנכבד לכס בדרכו למיכשול

 מלה אבן, אחר אבן נאבק, הוא תמימה
מב הוא כמקובל, בתחילה, מלה. אחר
 פוסע שהוא לפני הדיבור רשות את קש

 הוא שעה רבע בתוך המיקרופון. לעבר
 אפשר בידיו: המיקרופון את מחזיק
 זהו האחרת הדמיונית שבמציאות לומר
 השלטון תפיסת לקראת הראשון הצעד

 הקשר מכשיר על ההשתלטות —
 רדיו טלויזיה, תחנת (בהעדר היחיד

 נלחם הוא באולם. המצוי באלה) וכיוצא
 זכר כל עוד אין ובציפורניים: בשיניים

הא המיתולוגיה ולמקטרת. למקטורן
 עתה כלא־היתה. מעליו נשרה קדמית

הפוטש. את מנהיג הוא

 מזכירת גינוסר, ורדה :20.00
 פמליה ובעקבותיה הסופרים, אגודת

 לעבר צועדת האגודה, חשובי של
 הנבחרים רשימת — ובידיה הבימה
 רק — מוחלטת דממה האגודה. לועד

 נשלפים. ועטים ניירות של רישרושים
בי לא שהרי מהמתח, שמשוחרר כמי

 פנוי אני לועד, מועמד להיות קשתי
 דרושה עכשיו דוקא סביבי: להתבונן

 איזה בפנים, עוויתות איזה הצלמת: פה
בז מורט מישהו בעיניים. מיצמוצים

שרוולו. בחופתי מושן אחר קנו.
 שמות את חגיגית בנימה קוראים

הקו מספר פי על זה אחר בזה הנבחרים
 נזכר אינו פרי של שמו שקיבלו. לות

 בין שאף מתברר יותר מאוחר בהם,
הקו מספר את כמעט קיבל הדחויים

 אותו לראות הספקתי ביותר. הקטן לות
 ששב ונדמה בחופזה, האולם את יוצא

 לא המקטרת את המקטורן. את ולבש
 שהוא, תפס עכשיו שרק נדמה ראיתי.

 פשוט — המקצוענים, מליגת להטוטן
 הכדור, אחר, למגרש בטעות נקלע

 השחקנים אבל כדור אותו לכאורה
 לכוון המשיך הוא ואילו לשער, בעטו
האחר. מהמגרש הסל הדמיוני, לסל
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