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זהה את המקום בו מבקרת השבוע נערת ״ראלי״ וזכה באחד
הפרסים הגדולים :פרם ראשון — זוג אופני ״ראלי״; פרס
שני — שעוז יד נהדר ו־ 25פרסים של עטי גלובוס כל אחד.

תנאי הפתרון:
אל תתלוש את תמונת״הנוף הזו.
מספיק לשלוח את הפתרון הנ
כון ל״תחרות ראלי,״ ת.ד,136 .
תל־אביב ולציין )א( היכן מבקרת
נערת ״ראלי״ בגליון ) ;980ב( את
שמך וכתובתך; )ג( אם ברשותך
אופניים ואם כן מאיזו תוצרת
ו) (1מדוע תרצה באופני ״ראלי.״

את הייצור בדרום ים־המלח ,היתד,
למעשה הכרזת מלחמה בקארטל.
הקארטל הוא גורם בינלאומי ממדרגה
ראשונה .לרשותו עומדים אמצעים כספיים
כמעט בלתי־מוגבלים .היה כדאי להוציא
סכומים שמנים כדי לחבל בייצור האשלג
בישראל ולשתקו.
מעולם לא נמצאה שום הוכחה כי אמנם
פעלו מרגלי הקארטל בישראל ,או ששילמו
באמת שוחד עבור חבלה מכוונת בארץ או
אצל הספקים בחוץ־לארץ .אולם קשה להת
עלם מן העובדה שישנה הקבלה מוזרה בין
שתי התופעות :קיומו של קארטל עולמי
עשיר ,שהיה מעוניין לחבל בייצור בכל
מחיר׳ והשרשרת שלא־תיאמן של שגיאות,
כשלונות וקילקולים בייצור האשלג בארץ.
לאור חשד זה ,מקבלים פרטים רבים
משמעות חדשה .בולטים ביניהם הקילקולים
המוזרים והתכופים ,שעד היום לא נמצאה
להם שום סיבה סבירה• לא פחות בולטים
המשגים בשיקול ובתיכנון ,שגם אותם קשה
להסביר בטימטום נורמלי.
האיש שהכריע את הכף בהחלטת דוב
יוסף להנהיג את השיטה החדשה׳ הרת־
האסונות ,היה המומחה האמריקאי סטרלצוף.
כבר הוזכר כי סטרלצוף זה היה בא־כוח
החברה האמריקאית 0י.סי.סי .אולם יש צו
רך להוסיף שחברה אמריקאית זו תלויה ב
מובן בהזמנות מפעלי־האשלג הגדולים ב
עולם ,השייכים כולם לקארטל .פרט חשוב
נוסף הוא כי חברה זו מתכננת גם את
מפעל־האשלג החדש של ירדן׳ בצפון ים־
המלח .כל זה יחד מצטרף לתמונה אחת.
מכל עובדי מפעלי ים המלח בע״נז הת
פרסם ביותר יוחנן )״יאנוש״( פלץ )העולם
הזה  .(973פלץ עזב כידוע את הארץ וקיבל
עבודה באוסטרליה במפעל הקשור עם ה־
קארטל .עזר לו בכך נציג זר•
שאר העובדים במפעל התחלפו בתכיפות
כזאת ,עד שקשה מאד כיום לערוך חקירה
בטחונית ולבדוק מי מהם אחראי לכל קיל־
קול מסויים.
החשד של קיום חבלה בינלאומית אינו
משחרר את דוב יוסף מאחריותו הנוראה.
להיפך .הוא היה השר האחראי שבחר את
העובדים הראשיים ואת ־ היועצים הזרים.
הוא שהחליט לקבל את עצת־אחיטופל של
המומחה האמריקאי .הוא האיש שהיה צריך
לעמוד על משמר הבטחון של מפעלו.
★

★

★

רב־אלוף נקרא להציל

נו ס עשו ריוות
יוגרל כין פותרי תשבץ ״העולם הזה" 980
מ א ת ן  . 1 :אבוקה;
 .4אסור לו לבוא ב
עדת ישראל;  •8בן
מכל,
תרח; 10
המלך״!  . 12״עם י♦*
בחרת!״;  .13הפסקה
בין קרבות;  . 16אנ
חנו ,באנגלית; .17
תוארו של גמליאל
הנשיא;  . 19יו״ר ה
ועד למען החייל;
 .20היהודי שהתאבד
בכלא קהיר;  21אות
הנצחון;  .23מלת
שלילה;  .24אהודים־
מאן;  .26קשה ל
יצרו מאין;  .27זאת;
 .29פרי;  .31קואו
פרטיב להובלת מש
אות;  .33התעשייה
הצבאית!  .35מלת
כאב!  .36רעש ו
התקהלות!  .38כמו
 •39 !35גמדת! .41
מלה שכיחה ,כמו
נו;  .43היתר רבני!
 .44בן־אדם.
מאונך . 1 :עיר
גלצאית;  .2יריבו של הטוריאדור;  .3הכי
נרת ,למשל!  .5למי שיש אותה יש גם
הידיעה;  .6טהור!  •7צנימות;  .8תושב
הארץ;  .9נשיא ברית־המועצות;  . 11שמה
הפרטי של כוכבת גילדה;  . 14הפסוק הפותח
של פרק תר,לים זה מודיע כי ״אלוהים
ניצב בעדת אל״!  . 15אחו כמותו מספיק

לגרום לשרפה גדולה;  . 18החברה המייצרת
את זיוה;  .20מקצוע בית־המרץ;■ .21המשקה
החביב על החסידים .23 :בעל כנף;  .25עליה
רכב בלעם!  .28יצחק בן־צבי;  •30בירה
אירופאית;  31הצעירה בצאן!  .32״ודיברת
 ! ....״ ;  .34צמח השדה;  .36מחלקת
התשלומים של צר,״ל;  .37האגגי;  .40סכום
כולל;  •42כך היה צריך לכתוב ט״ז.

ס חיתה הכלה או לא ,אם פעל
>£הטי מטום הגס לבדו או בתוספת ריגול
בינלאומי ,הרי המצב הקיים כיום אינו נתון
בספק .הוא יחיד במינו בהיסטוריה הכל
כלית:
 #אחרי השקעת  28מליון ל״י< מגיע
כיום הייצור במפעל למחצית או לשני־שלי־
שים של הכמות אשר המפעל הישן ייצר
בדרום ים המלח לפני השקעה אדירה זו.
• כל הייצור הזד ,מבוצע ברגע זד ,ב
מפעל הישן• בית־ד,זיקוק החדש פשוט אינו
מסוגל לעבוד .שום אדם חי אינו יודע מדוע.
י • ברגע זה אין איש יודע אם המפעל
החדש יהיה מסוגל אי־פעם לעבוד .כדי
לבדוק זאת ,הוריד שר־הפיתוח החדש לפני
שבוע צוות חדש של מהנדסים ,מעובדי
חברת הדשנים והחומרים הכימיים ,כדי ל
פרק את כל המפעל החדש ולבדוק כל מכו
ני׳ ומכונה לחוד .בדיקה זו תימשך כששר.
חדשים ,אשר כל אחד מהם יעלה למפעל
בהפסד של  200אלף ל״י .רק אחרי בדיקה
זו יכול מישהו לדעת אם המפעל יהיה בכ
לל מסוגל אי־פעם לייצר.
 • כיום אין איש יודע )או יכול לדעת(כמה יעלה בסופו של דבר הייצור של טון
אחד אשלג .בשנה האחרונה בלבד נמ
סרו שלוש הערכות שונות׳ ושלושתן היו
כוזבות .לא ברור עתה אם המדינה תרוויח
או תפסיד בסופו של דבר בייצור.
זהו המאזן העגום של פעולתו של דב
יוסף כשר־הפיתוח .זוהי הירושה האומללה
שנפלה לחיק ההנהלה החדשה של משרד־
הפיתוח ,אחרי סילוקו של יוסף והקמת ה
קואליציה החדשה .וזהו גם הרקע הקודר
לפעולתו של האדם אשר נקרא ,לפני שנה,
כדי להציל את אשר ניתן להציל ולהקים
מן ההריסות את מפעלי ים־המלח :רב־אלוף
מרדכי מקלף.
כאשר הופיע מקלף ,היו כל הנתונים
נגדו .בפרק הבא בסידרה זו יסופר כיצד
עמד במבחן יחיד־במינו זה.

אבא שלי
לנ ה רי ה ,היכר ,צעיר בן  18את אביו
הישיש לעיני עוברים ושבים׳ פצע אותו
בראשו ,בחזהו ,בזרועותיו וברגליו ,השאירו
מוטל נטול־הכרה על הכביש ,חזר כעבור
כמה דקות׳ העמים את אביו אל תוך מונית,
הסיעו לבית־ד,חולים.
★

★

★

ראשונים תמיד אנחנו
לאינדונזיה ,הטילה הממשלה על ה־
 . 2צבא לשים קץ להברחות העצומות של
גומי מן המדינה ,נוכחה לדעת כי הפקודה
לא בוצעה מאחר שכל ההברחות מבוצעות
על־ידי הצבא וחיל־האוויר ,לשם מימון ה 
קמתם של בסיסים ומחנות.
★

★

★

מהירות מופרזת
ל ת ל ־ א ב י ב  ,ניגש שוטר התנועה שמ־
 * 2עון מזרחי להפריד בין שני נהגים
שרבו ביניהם ,גילה בשובו כי סוסו ניצל
את העדר רוכבו ,ברח בחזרה אל אורוותו
בקצה השני של העיר.
★

★

★

שירים כבקשתך
ל חי פ ה ,שעה שרפאל כהן דרש בכל
 ■ 1תוקף כי מקלט הרדיו של בית־הקפה
בו ישב ישמיע שידור בלאדינו׳ תבע חברו
יוחנן בית־הלחמי לשמוע דווקא שירים ער
ביים ,דקר את חברו בסכין כשזה ענה ש
אינו מבין שירים ערביים.
★

★

★

נטורי מוסרתא
ל רי א ד ,נאסר דואד חמיד אל־ג׳ופי ב־
^ אשמת התנהגות בלתי־מוסרית בציבור,
כאשר נישק את אשתו מבעד זכוכית חלון
האוטובוס ,בשעה שנפרד ממנה בתחנה.
★

★

★

העיקר והתפל
ל אי טון ,ארצות־הברית׳ פירסם ביל רוס
! ■ מודעה בה ביקש לדעת את שמו של
האדם ״שגנב את אשתי ואת מיצרכי המזון
מביתי,״ פירסם כעבור שבוע מודעה שניה
בה הסביר :״אני רק תצר ,תשלום עבור
המזון .על אשתי אני מוכן לוותר ברצון
רב.״
★
★
★

מנה לנ&יון
ל י פ ו ,נכנס אלחנן דובר לאחת המס
! ■ עדות ,ניגש לשולחנו של לקוח שהזמין
מנת בשר צלוי ,נגס נגיסה הגונה בבשר,
עזב את המקום כשהוא מודיע :״שיניתי
את דעתי .לא רוצה לאכול כאן — הבשר
שלכם לא מספיק טוב בשבילי.״
★

★

★

ריסויבעיסוק,
ל ת ל ־ א ב י ב  ,לאחר שנכשל בנסיונו לש-
^ דוד את בנק איגוד ,ברת אלמוגי רעול־
פנים מהמון שרדף אחריו ,בקריאה :״על
תגעו בי! אני משוגע!״
★

★

★

הרגל מסחרי
ל בי רו ת ,לבנון׳ נקנס אלברם חמו על
^ מסירת צ׳ק ללא כיסוי ,שילם את הקנס
בצ׳ק שנתברר כעבור יומיים כי היה אף
הוא חסר כיסוי.
★

★

★

צו האופנה

ל

דירכורן ,ארצות־הברית ,לאחר פניות
^ רבות ממועדוני הנשים בעיר ,הודיע
מפקד המשטרה כי צבע מכוניות השיטור
יוחלף משחור לאדום׳ וורוד ,ירוק ותכלת־
שמימי ״כזה נחמד׳ שכל הגבירות ישתגעו׳
אחריו.״
★
★
★

נקמה בנויים
ל ת ל ״ א ב י ב  ,התחלק הירקן שמואל כ־
 •■1דורי על קליפת בנאנה ונקע את רגלו,
תלה שלט על עגלתו :״אני מוכר עכשיו׳
בגאנות בחצי מחיר בגלל נקמה אישית.״

