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גניבה או תאונה למקרה חילופי רכב
 שמיר, חתם, (הסנה,חברות־ביטוח מיספר

 התקשרו פחתשל) דולב, המנן, בידרמן, צזר,
 והן שנחר. חברת עם בהסדרים לאחרונה
 שנחר כיסוי הרחבת למבוטחיהן מציעות
 חילופי רכב מתן הכוללת הרחבה דרך, לשיחתי
תיבה. או תאונה במקרה

כי מסר גורבן, שמואל שנחר, מנב־ל

 שנחר התקשרה החילופי הרכב מתן לצורך
 וינחפקאר, בדרט הרץ, ההשכרה חברות עם

בארץ. הרכב מצי 60כ־$־ שלרשותן
 ללא מושכר, מרכב ייהנו המבוטחים

על זכאותם תקופת עבור מצירם, תשלום
 על מהנחות ייהנו וגם השירות תנאי פי

מעבר מחברות־ההשכרה נוספים שירותים
הזכאות. לימי
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קמחן עופר
אלכסנדר טכניקת
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״י הצילו!—
 )19 מעמוד (המשך
 הקורס על שסיפרה עץ, על מודעה

 מיקרי״ מספיק שלי בחיים ראיתי הזה.
 לדעת חשוב כמה יודעת ואני מוות,

להחיות.
 שלי שכן חזר שנה לפני ״הנה

 .55 בן אולי היה, צעיר בחור ממסיבה,
 כמה ותוך המיטה, על התיישב הוא

 מישהו היה אילו מהתקף־לב. מת דקות
. לו... לעזור שיכול בבית

הזה. הקורס על לוותר יכולה ״הייתי
 יכולה שאני פעילויות מספיק לי יש

 יודעת אני אבל הזה. בזמן לעשות
 לדעת חייבת אני זה. את לדעת שחשוב

 בתוכי, בפנים, אדע שאני כדי זה, את
משהו." יקרה אם לעזור שאוכל

:א!נל! ^
״ ! ? ס י ד

 אברמוביץ, ואסתר קדם דורית 0 ך
ת רו ע  מכירות ,14 בנות חינניות לנ
 מגלות הן אבל, הקורס. בחשיבות

 לבואן. סיבה עוד יש ביישני, בחיוך
 וחשבנו התחנה ליד גרות ״אנחנו
 בגלל גם באנו חברים, כאן למצוא
עוד? ומה החברתית". הסיבה

 כלהזמן שמן, אבא לי ״יש דורית:
 אחותי משהו. לו שיקרה בבית מפחדים

 אותי גם ושלחה הזה הקורס את עברה
לכאן."

 מהתקף־ שמת דוד היה ״לי אסתר:
 היו אילו לו, לעזור אפשר היה לב.

 לעזור רצון גם לי יש איך. יודעים
לעזור." אוהבת אני אחרים, לאנשים

 שאחותי ״אחרי מוסיפה: דורית
 בן־אדם. הצילה היא הקורס, את עברה

עצום:״ סיפוק זה
 מאוד. אסתר נבהלה הקורס במהלך

 את מוצאים כיצד הסביר המדריך
 הינהנו כולם הגרוגרת. ליד הדופק
 ורק הדופק, את שמצאו כאות בראש
 דופק, לי אין קורה? ״מה נזעקה: אסתר

דופק!" מרגישה לא אני
 לה הראה אותה, הרגיע המדריך

נרגעו. והרוחות הדופק, נמצא היכן
 ליישם צריך היה שבו המעשי בשלב

הבלונ הבובה על הנלמד החומר את
 הבובה. ליד ופנינה אלה התיישבו דית,

 משותפת, בעבורת־החייאה התחילו הן
 את מעסה והשניה מנשימה כשהאחת

 לנוח ורצתה התעייפה כשפנינה הלב.
 ״רגע, ואמר: לבובה המדריך פנה קצת,

 אותך להחיות שצריכות אלה גבירתי.
בבקשה." תחכי עכשיו. נחות

ובתה. אם נשים, שתי יושבות בצד
 לא ״אני השניה. בפעם כאן נמצאות הן

 האם. אומרת בשמי," להזדהות רוצה
 שלא אדם בגלל כאן נמצאות ״אנחנו

 שאנו לו אמרנו כאן. שאנחנו יודע
 לכאן באנו אבל אחר, למקום הולכות

 מה שנדע בטוחות להיות השניה, בפעם
חלילה..." אם לעשות,

 שווה
מכסף יותר

ד ל ה מ ם ^ לי  האם ביקשה התרגי
 בתה, עם ביחד ההחייאה את לבצע̂ 
 לפעול שיידעו תבוא, שלא צרה כל על

ביחד.
 ברור לא בנו. עם בא הראל יונה גם

 חשוב, זה כי בא האבא מי. את הביא מי
 אותו מחייבים כי הגיע אודי, והבן,

להתנדב. בבית־הספר
 לגבי בחירה זכות לו ניתנה למזלו,

 ללכת ״החלטתי אודי: ההתנדבות. סוג
לזולת.״ לעזור כדי דויד, כונן על

 בעיקבות באו פוכר ושמואל אסתר
 להם והמליצה בקורס שהיתה בתם,

 סקרנות לי ״יש אותו. לעבור
 שיכול דבר כל לגבי אינטלקטואלית

 ״ובטח שמואל, אומר לזולת,״ לעזור
שלי." מהמישפחה יהיה הזולת אם

 המדריך מחלק הקורס, כשתם
 תלמיד כמתנה שהדפים כרטיסים

 עליהם רשומות הקורס. את שעבר
 ״תכניסו ההחייאה. ביצוע של ההוראות

 ישראכרט, עם ביחד לארנק זה את
מכסף!" יותר שווה

 דבורה הקורס. תם ורבע 10 בשעה
 וכל ואסתר שמואל ואודי, יונה ועודד,

 עוד לבתיהם. מתפזרים הנוכחים שאר
 להציל כיצד יודעים בארץ אנשים 20

חיים.

תמרורים
שומרת־האימונים

ג חו ה־ יום־הולדתה בלונדון 4 נ
 ל־1ז (כשוזדמשת מארייאן של 40

תסול, ת)1נ  רוק של זמרת־צמרת סיי
 הפסקה אחר לאחרונה, שחזרה ובלוז,

ל לסמים, התמכרותה עקב ממושכת
 חדש, תקליטים אלבום עם כותרות,

 שם פייתפול(שפירוש מזזר. יר1מזנ־או
 שומרת־ הוא באנגלית מישפחתה

 שכוכבה רופא, של בתו היא אמונים),
 גם התפרסמה. עת צעיר, בגיל דרך

 שלה, בפרשיות״האהבים וגם בקולה
 האבנים ללהקת כמזדנבת החלה אותן

מ שלושה עם (״שכבתי המתנהלות
הם!״).

ופסנתר מנדולינה
ג חו  של 60ה־ יום־הולדתו 4 נ

 אבני, דראמה) על (הירהורים צבי
אלקט במוסיקה גם שהתמחה מלחין
לבאלט(ל יצירות בכתיבת גם רונית,
 שימש, וגם ובת־שבע) בת־דור להקות
 המוסיקאי הירחון כעורך שנים, במשך
 את החל גרמניה, יליד אבני, גיתית.
 ומפר מנדולינה על המוסיקאי חינוכו

 דרכו את מהרה עד מצא אך חית־יד,
 ייעודו אל הגיע בעזרתו הפסנתר, אל

בחיים.

ואתיופי תימני
ג חו  65ה־ יום־הולדתו בצהלה 4 נ

 הרס״רים ותיק חייזי, עובדיה של
 בשפם־האי- שנתפרסם חייזי, בצה״ל.

 יוצא שוחט של בנו הוא שלו, מים
 חזר, והוא באתיופיה, נולד אר תימן.
ש עשרות של בטחונית קריירה אחר
 וינגייט אורד של (בפלוגות־הלילה נים

 בחטיבה מחלקה כמפקד הסקוטי;
 נפצע במיסגרתה ת.0ח1הל היהודית
 בין בכיר, וכרס״ר בהולנד בקרבות
 ובית־ לקצינות בית־הספר של השאר,
בתשו צה״ל) של לקציני־רפואה הספר

 ובהק- עבות זקן לשפמו בהוסיפו בה,
 כמליץ־ לשמש עיתותיו רוב את דישו
בארץ. אתיופיה ליוצאי יושר

וקונסול צייר
ה יש של הכללי לקונסול 4 מונ

מאר הדרום־צרפתית הנמל בעיר ראל
 סוזנה, דויד תושבים), (כמיליון סיי
 סוד והפסלים. הציירים אגודת יו״ר ,43
 ה־ בקצה עיר־הנמל טנג׳ר, יליד נה,

לגיב ממול מארוקו, של צפוהמערבי
מובל שנה 30 לפני עד שהיתה רלטר,

 מיפלגת־ איש הוא בינלאומית, עת
 גם לאחרונה עד ששימש העבודה,
ירושלים, עיריית של האמנותי כיועצה

והיסטוריון פרטיזן
ר ט פ מי ,76 בגיל בפאריס, 4 נ

אן) כאל לי מי ץי־בו־ (מכסי  בורבי
ץ׳, בי  ממתעדי־השו־ היסטוריון רובו

 שנודע, ויידיש), פולנית אה(בצרפתית,
 מילחמת־ בתום ארצה, עלותו לפני

 פלוגות ממפקדי כאחד השניה, העולם
 בפולין הבודדים היהודיים הפרטיזנים

הכבושה.

וכרה חתן
שנ על־ידי בניו־יורק, 4 הוגשה

 דאוויסון ג׳ון איל־הנפט של מניניו יים
 של צוואתה לביטול בקשה ,רוקפלר

 דה־ דה־קוויוואם מרגרט אימם,
 האהובה נכדתו שהיתה לאריין,
 י' נפטרה, עת ושהשאירה, רוקפלר

 ץ*- כל את ,88 בגיל שנים, שלוש
 דור מ־ליון 60ל־ 16 בין (הנאמד
 צעיו שהיה ריימונדו, הספרדי, לבעלה

 כשהיא נשאה ואותו שנים 38ב־ ממנה
 כל ילדיה, לטענת ואשר, 80 בת היתה

 ביום זר״ מחתנה אימם שקיבלה מה
ובמע בעגלת־נכים הסתכם נישואיהם,

חדשה. תותבות שיניים רכת
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