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עגולה סיגריה
כחולה בקופסה

ששחה סיגריה
ירוקה בקופסה

פרוטות 275 סיגריות 20

טי המכון  כירושלים והשכלה להוראה העברי והמכון הברי
ם ת מברכי הם כל א די ם אלה וכל תלמי  אתם במגע הבאי
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 דו!דוד מבצע
התיכון! החימר

 והתיכונית הכללית ההשכלה את להפיץ במגמה
 אנו עממיים׳ במחירים הצבור שכבות כל בקרב

בישראל: במינו מיוחד מבצע פתיחת על מכריזים

עוד גדודה הנחה

 בשיטת המכינים ומקצועות לקורסים זה חודש משך הנרשם תלמיד לכל תינתן
לקראת: שלנו המיוחד למוד־בית

ת הבהינות: מו ת המוקד חינו ת ב הבגרו
בישראל. והתרבות החינוך משרד מטעם הנערכות חיצוניים לנבחנים

ע :ד 1 כ 11 ד
לזכותנו שנה 25 בת התמחות •
אוניברסלי אופי בעלת למוד שיטת •
הקורסים במסגרת במלואו למוד חומר •
בזמן וחסכון אינדיבידואלי טיפול •
לרשותך. אחרים רבים ויתרונות אלה •

 למודים תוכנית פרטים, לקבלת זה תלוש בצרוף המבצע מטה אל בהקדם מנה
ת, בל וללא חינם ומדריך בו חיי ת להלן: המלאה הכתובת לפי ה
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 ירושלים ,2 בן־יהודה רח׳ ,1259 ד. ת.
5 הבנקים רח׳ חיפה: 15 רוטשילד שדר׳ תל־אביב:

28 כאנוק רח׳ נצרת: 19 הרצל רח׳ נתניה:

............ .......שמי

..........................כתובתי

......... בקורם מעונין
91 ע.ז•________________________

במדינה
)8 מעמוד (המשך

ב שחפר בבור חייב־ד,חינוך בנו את הסתיר
 ״סלאת :מסביר כסיד, חיוור האב, רצפה.

 עבודה. אין אני עכשיו. ללמוד יכול לא
 צריך סלאח ילדים. הרבה משפחה. זקן.

עובד.׳׳
 לבית־ כפות הילד את לוקחים הפקחים •

 הם המעברה. מן ק״מ 5 הממלכתי, הספר
 אות־ עיטור־החינוך, את חגיגי בטכס מקבלים

במשרדם. ביותר הגבוה ההצטיינות
 תוך ישלם לא שאם הודעה מקבל האב •

 :יש לירות 24 בסך החינוך אגרת את ימים 3
מבית־הספר. בנו יגורש ראליות,

 את המאושר האב מקבל השלישי ביום •
לאור מגיש חגיגה, עורך הוא בחזרה. בנו
 הצליח אותם טובים, מים של כוסות חיו

במע מים כשיש הנדירים ברגעים לאגור
ברה.
 לחגיגה, מסתנן אזרחי בלבוש פקח •
 לבית־הספר שנית מביאו סלאח, את אוסר

שני. עיטור מקבל הוא הממלכתי.
שנות הודעה האב מקבל היום למחרת •

 אגרת־החינוך, את לשלם ימים 3 רק לו רו
מביודהספר. בנו יגורש אחרת
כנ׳׳ל. •
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 פריצקר חיים בלילה. 9,30 היתרי השעה
 בנק של והממושקף הקרח מנהלו ),50(

ל משכבו. על לעלות עמד וחסכון הלואר!
 עור שחומת צעירה בדלת. צלצול נשמע פתע

הדירה. לתוך פרצה וחיננית
ז״ פריצקר חיים ,אתה
במבוכה. ענה •כן,׳׳

!״ ומיד ביחידות אתך לדבר ,ברצוני
 רגע לפני סגל. שאול של הבחורה ,אני
 דבר עשה שאול 1 מהתאבדות אותו הצלתי

 טוב. כך כל אליו התיחסת אתה !נגדך נורא
׳׳1 לו סלח אנא,

 הצעירה אמר. הנה* מיד אותו ,הביאי
 של בלבו עלו כבדים חששות לצאת. מהרה

פריצקר.
ד פ ת. ללא קו עו  ונמוך רזה צעיר ט

 לבנק שנים כארבע לפני בא ,18 בן קומה,
 מ־ המלצות כשבידיו החיפאי וחסכון הלואה

 כנער הועסק לעבודה, נתקבל הוא צויינות.
 שנדרשו אחרות ובעבודות טלפוניסט שליח,

מצוא. לעת
 מרומניה, כן לפני שנה שעלה סגל, שאול

 הזכיר שלא הרגיל, מגדר יוצא צעיר היה
 שתקן, מוצאו. ארץ על הידועות ההלצות את

 מבצעה עליו, המוטלת עבודה כל ממלא
בי עלה אלה בתכונותיו מפליאה. במהירות

 הקשישים הפקידים על מהרה עד לעלות דו
והמנוסים.

 כל למספרים. בלתי־מצוי כשרון לו היה
 כשהוחלפו, רגע. בן ידו על נמצאה טעות
ארו ותורים הכסף, שטרי שנים׳ שלש לפני
ש הושב הקופות, אשנבי ליד הזדנבו כים
 באצבעותיו השטרות את מנה כקופאי, אול

מ מסחררת. במהירות והשמנמנות הזעירות
 קופתו אשנבו. ליד תור התפתל לא עולם
מיל טעות. כל נמצאה לא בה היחידה היתד,

 לא ופרוטה ידיו, מתחת עברו לירות יוני
חסרה. היתד,

 ולהצלחה. לעליה פתוחה הדרך היתד, מכאן
 האחראיות המחלקות לאחת הועבר שאול
המ המסלקה. ההמחא־ת, מחלקת — ביותר

 תחת עברו ושוב הלכה המחאה באה, חאה
 שאול היד, ושוב לירות, אלפי מאות ידיו

 שרר אצלו במעות. נכשל שלא היחיד כמעט
 כל פרטי על לענות ידע הוא מופתי. סדר

קודם שנה ידיו תחת עברה אם אף המחאה,
לכן•

הסני מנהלי כממלא־מקום התמנה סגל
שז־ עד לחופשה, שיצאו שעה השונים, פים

הארץ
ה ראש לדוכן עלה אגרון מר
(הארץ) רבה בהתרגשות עריה

 תל־אביב נורב, חנה
לתוצ לגרום יכול זה : זהירות

! מסוכנות אות
ההסתד סיעת חברי בקשת לפי
העבי ראש בחירת נדחתה רות...

(הארץ) הבאה לישיבה רה
 רמת־גן אח, י.

1 עירייה נודרת עיריית

ה הסניף את לנהל לטבעון, להישלח כה
ארוכה. תקופה מקומי

 בטבעון קטן. לפקיד גדול חשבון
 הוא שמו. על ושב עובר חשבון הצעיר פתח
המח ל״י. אלפי עשרות בסך המחאות קיבל
 בנק לישראל, לאומי בנק איגוד, מבנק אות

 20 של בסכומים ואחרים אלדן מרכנתיל,
 שלו. העובר־ושב את מילאו ל״י אלף 50 עד
 כל כאלה. סכומים פעם מדי שילם הוא אף

הוח לא אחת אף מכוסות, היו ר,מחאותיו
זרה.

 ועדת לחברי הסבר נראה לא זאת בכל
ס הענקיים. מהסכומים שהופתעו הביקורת,

חקי ועדת תשלום, ללא חופשה קיבל גל
 ה־ לבירור נקבעה אנשים שלשה בת רה

ה על הועדה ישבה חדשים שלשה ענין.
מדוי היו הספרים דבר, העלתה ולא מדוכה

 מדי מוסרד פריצקר היה תקופה אותה קים.
 שאול של טלפוניות בקריאות פעם
לעבודה. לחזור יוכל מתי ששאל סגל,

אן לד ל ף יי ס כ הו שד,ידידה אחרי ? ה
כש סגל, עם חזרה ההתאבדות, על דיעה
אח סגר הוא הרגיל. מן וחיוור שקט הוא
לי אלף 20ב־ ״מעלתי :אמר הדלת, את ריו
 אחזיר ימים חודש תוך הבנק. מכספי רות
 תמסור אם להורי. בן־יחיד אני הכסף. את

או יקחו אלונקה על רק — למשטרה אותי
 יפסיד והבנק חי, אהיה לא כבר אז כי תי,
הכל.״ אחזיר תודיע, לא אם הכסף. את גם

 ובראשונה בראש מעונין שהיה פריצקר,
 נקבעה למשטרה. סגל את מסר לא בכסף,
החש נבדקו בינתיים למחרת. שניה פגישה
 לבסוף שגילו עד העשרים, בפעם בונות

 של אביו ל״י. אלף 23 חסרות אומנם כי
ב משגשגת מכולת חנות בעל סגל, שאול
 לבנק, שהובהל בהדר־הכרמל, יוסף רחוב

 כל הביא לא בנו כי טען מתדהמה, החוויר
 מן לקח פעם מדי יתר־על־כן, הביתה. כסף

 האב להוצאותיו. ל״י מאד,־מאתיים הבית
פר למנוע ביקש הכסף, את להחזיר הבטיח

יחידו. בנו חיי את ולהציל השערוריה סום

שי פרקליט חומר-י
ז כן — להחזיר לא, — להגן

המח הבנק למנהל האב המציא יומיים תוך
בקירוב. ל״י אלף 15 סך על אות

נס לא החקירות יפו. ברחוב חנות
 הועסקו חדשה, ביקורת וועדת נקבעה תיימו•

נוס מעילות — לשוא אך ומומחים, חוקרים
 נעלים חנות : נתגלתה כן נתגלו. לא פות

 חיפה. ,70 יפו ברחוב סגל, נעלי חדשה,
או על־ידי שנוהלה מפוארת חנות זו היתה

ש של ידידתו מבולגריה, חיננית צעירה תה
ה נחכרה כיצד עדיין הובהר לא סגל. אול

לבעלותה. ועברה האפוטרופוס מידי חנות
 חוטר- אהרון לעורך־דין פנה הצעיר סגל

 מפקד־ שהיה מי ענה הגנתו. את ביקש ישי,
רו אינני ״להגן :הבריטי בצבא קרבי גדוד
״כן — הכסף בהחזרת לספל צה,  סגל !

 34ב־ מעל כי התרגשות ובלי בשקט סיפר
 סיפר המעילה אופן על נוספות. ל״י אלף

ה במשטרה, בעדותו מכן לאחר ימים חודש
 צפוף. בכתב עמוד 40 פני על משתרעת
 שעות שמונה הצעיר את חקר חוטר־ישי

 ולאן הכסף הושקע איך מעל, כיצד רצופות
נעלם.

 הסכומים כל על נוסף כי הוסכם לבסוף
 ל״י, אלף 31 בסך שנמסרו, וההתחייבויית

 במזומנים ל״י אלפים שבעת עוד יוחזרו
התחייבות נדרשה האלפים חמשת יתר ועל
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