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חמחיר  25אגורות

שגריר מערב־גרמניה
ן־זגיע אתמול לישראל

מאת הגי אינוד ,סופר  ,דבר" בבריטניה
ל ו נ ד ו ן ) 11 ,מיוחד ל"דבר''( — .למרות הקשיים מסתמנת
עתה תכגית־פשרה מצרית־סעודית בעגין תימן ,שתידון בפגישתם
הקרובה של נאצר ופייסל העומדת להתקיים בקרוב,
התכנית ההיה מבוססת בעיקרה
:דרך כלל סקור לתפיסה פנימית
1ל הבטחה מצרית לסגת מתימן
!:סוכנת ,גט לונדון וגם ואשינגטו!
!!ינם
על
:עבור זמן נ-כר ,בלי להכריז
מעונ"נות בנפילת נאצר ויש
:ך עתה ובלי להתחייב מראש
'הניח ,שהן יסייעו לו להיחלץ
למועדים .במגעים עם פייסל וכן
בכבוד מן המלכודת התימנית תוך
ומן ממושך למרי .משקיפים ב-
'גם ואשינגטון ועם לונדון .טענו
המצרים " :חנו לנו לסגת בשקט
לונדון מניחים ,שפרטי ההסדר ה־
כעבור זמן־מה" .עד לנסיגה חחו־
מוצע יידונו בקאהיר עפ המינים־
לק הימן לאזורי־השפעה בין מצ-
טר הבריטי שייבוא לשט בחודש
על
דים לסעוריה בלי שיוכרז
הנא,
ואחרי־כן יובלו להתחדש
החלוקה .ההסדר ישא אופי של
בלונדון השיחות על עתיד עדן
הסכמה חשאית ,המבוססת בעיקרה
והפדרציה הדרום ערבית.
על הבטחה מצרית לעתיד.
איגרת מפייפל לנאצר
ק א ה י ר ) 11 ,ע"ץ וע"ר(- .
מקורות מ ערביים ,הנוטים לקבל
שגריר סעודיה במצרים מוחמר עלי
את הצעתו של נאצר ,מסבירים,
דדה ביקר היום אצל הנשיא נאצר
שבשלב :ה אין נאצר יכול להס־
ומסר לו איגרת מהמלך פייסל ה־
כים להחזרת הצבא המצרי מתימן
עוסקת ,בסי שסבורים .נסנסון
משום שיחידות אלה עלולות לסב!
תימן.
את שלטונו .צבא מובס מהווה

אמאעי בטחון מוגברים ננקטו
בנמל־התעופח  .עוד בשעות אחד־
הצהרים המוקדמות .שוטרים הוצ־
בי ?' .בכניסות '  .לבנין ,אגפיט נס־
גרי ואנשרבטחון סובבו בין קהל־

"" טמפרטורות המאקסימוט החזו־
יות ' להיום :ירושלים  28מעלות,
חל־אביב  .30חיפה  .29באר־שבע
 ;32ואילת  38מעלות.

וכן עתונאים
עתונאי־תוץ וצלמים שעלו במס־
פרט על אנשי־הבטחון שהיו במ-
קום .בלט מספרם הגדול של
העתונאיט הגרמגיים.
אווירת חמחת הגיעה לשיאה,
כאשר בשעה  4,42אחה"צ נחת
מטוס "בואינג" של "אייר־פראנס",
שבו הגיע השגריר מרומא ,ונעצר
במרחק קטן מאולמ־הנוסעים מס-
פר  .1מיד הוקף המטוס שוטרים
ואנשי־בטחון וליד כבש המטוס
המתינו לשןריר ראש הטקס ,יועז
השגרירות וצבא צלמים .ראשונינ
יצאו מהמטוס נמה תיירים ,שפני־
הם הביעו הפתעה נוכח קבלת־

צפוי פירוק הפדראציה המאלזית

ס י נ ג א פ ו ד ) 11 ,עייר ,ע"ץ ויו.פ — ,(.ראש ממשלת
םינגאפור לי קואן־יו הודיע היום ,כי העיר תהיה רפובליקה
ותבקש להתקבל לחבר העמים ה3דיטי .פקידי" בריטיים בלונדון
הודיעו שבריטניה תתמוך בבקשתה של סינגאפור להתקבל לחבר

.בגליו! היום  10עמודיו ־ תמחיר  25אגורות
ותוספת "באיגוד הנגקצוע*"
נצ >ג> כ ו ר מ י ם

י מכיל צורות י ההתישבות' ־הוותיקה והצעידה ' י

מ י ־ויו נ נ ס י 0
ביןפ עשי ,13.8.65 ,בביתי תאכריפ ,דחי קסלן  8ת"א
.בשעה  10,00לכנס דחוף ,כדי לחזק את תביעתם
למילוי מסקנות ועדת הכספים בדבר מחיר ענבי היין.
•  , .־ ה5נם 9חןזז לכל כורם ולכל חקלמי.
...^.

-~...-..~.~-.,~....

י

"•—י?־—־ז

י • אגוד עולמי של יהודי בסרביה

'־ ־ ביום חמישי י"ד אב תשכ"ה )(12.8.1965
בשעד 5.30 .אחה"צ יתקיים

טכס הנחת אבן הפינה
של בית *הודי בסרביה

י
הטנפ .יתקיים נדח' נני אפרים ,דשפון ) ,המשך שדרות רוקח,
אחרי תערוכת יריד המורח(.

דברי ברבה ישמיעו:
י
אליעזר שכטר  .מ'ימ ראש עירית ת"א

נשיא הועד הפועל חציוני
יעקב צור .
ישראל פטולדפקי נציג המועצה הבסרבאית ' נארה"ב
יהושע לוי
י גזבר הועד הפועל של ההסתדרות
י
 , .- ..יעקכ ־אפטר
המנהל הכללי של "המשכיר המרכזי"
י
דברי  ,פתיחה .
'
יו"ר האגוד העולמי של יהודי בסרביה
ח"כ יצהק קורן
אוטומט מיוחד יצא נשעה  4.45ממשרדי האגוד ,תל־אכיב,
רה' החשמל .21
. .
תחבורה נוספת :קוים  22 ,27 ,42של חברת "זץ-
וכן אוטובוסים של חברה אגד.

י

 .פל יוצאי כפרביה מוזמנים

־ "

יקירנו ,מחמל נפשנו

' ::גבריאל )גבי( שאמי

י
" .י ־י ו  . .־ ' - : .
?בן 17
תלמיד בי"ס תיכון עירוני זי,
־" ־"? . '' .־.
נלקח מאתנו בחטף ואין לנו ניחומים.
? ההדויה תצא כיוס ו' ,ט-ו באב תשב"ה 113,8.65 ,בשעה
 12.30 :מבית ?התלויות העירוני ברחי דפנה •ותעבור ליד
? -בית הטנוח ברחוב סירקין  ,10תל־אביב ,לבית הקברות
בקדית־שאול.

י
;־

האב :דיר מאיר שאמי
האס :ד'-ר חיה טיומקץ־שאמי
האח :ראובן נפיפ שאמי־
המשפחות :קפטרו ,כן־ארי ,גפביץ,
כמלאות שמונה שניפ

לפטירתו של נעלי ואבינו היקר והאהוב

?
??:אריאל ' אבשל ־ שבי ץ ז"ל
;י .הערך־ אזכרה ביום דאשןן ,י"ז באב תשב"ה ,15.8.65 ,בשעה
 ? .י  5.06אהה''צ .נפגשים ליד שער בית הקברות בחיפה.
ן

השגריר תובל אל אולם הנר
טעים ,שבמרכזו הוכנו כסאות לס־
סיבת־עתונאים קצרה ,הוא ניהל
שיהה חטופה עט ראש הטקט,
ולאהר שגיות אהדות של שקט
פתוה קט והשמיע הצהרה באנ־
גלית ,שהנוסח שלד ,חולק על־יוי
נספח העתונות של השגרירות.

ברגע האחרון

מ ו ס ק ו ה) 1-1 ,ע"ץ( — "נקדוב
ישוגד לוויין ,שינוע מפניב לירח
ותהנת־תלל אוטומטית אשר תונ־
תת  .עליו .בשלב מאוהד יותר
תשוגר .חללית ובה קוסמונאוט" —
הודיעו היום בשידור־רדי־ הקוס־
מונאוט הסובייטי הראשון ,יורי
גאגארין . ,והמומהה  ,לבעיות חלל,
מאויש דוברובן ,לרגל יום־השנה
השלישי לטיסת "תאופי־ההלל"
הםומייטייפ ניקולאייב ' ופופוביץ'.
דוברובן הוסיף " :אגו חושבים
גם על מסעות לעבר כובבי־הלכת
האחרים ומעדנת השמש ,ו בעיקר
לעבר המאדים ,אשד על פניו שר
רדיפ תנאים הקרובים לאלה ה-
שורדים על כדור הארץ".

מביעים דאגה נוכה
.תימוש הערבים
מאת שלמד ,שפיר,
סופר דבר• כארח"ב
ואשינג "
ט ו ן ) 11 ,מיוחד

ל-
דבר"( — .כמה מצידי בית־הנב־חריט האמריקאי משתי המפלגות,
ניניהם פארבשטיין ,רייאן ,הור־
טון ,הלפרין ,סיצ'ינפקי ואחרי*
הצטרפו אמש לדאגה שהניע הציד
גייימפ רוזוולט לגבי םירוץ ההי־
פוש במזרה התיכון ועליונות ה־
ערביט במירוץ זה .הציריס אף
חזרו והעלו את התביעה להפסקת
הסיוע  .נעודפיט לנאצר ,נל עוד
הוא ממשיך במיתץ־התיםוש וב־
חופתקאתו בתימן.

־ יהודית  .רביבוביץ זי'ל

המשפה ה

חוגיפ מקורבים לממשלת הפי־
ליפיניפ הביעו את הדעה ,כי הח-
לטת פינגאפור עלולה להביא ל-
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פרישת צפוךבורניאו וסאראוואק
פמאלזיה.
בירת הפדרציה בקואלה־לומ־
פור צפוי עתה קרע גלוי במפלגת־
השלטון נובח הביקורת ההמורד,
הנמתחת על ראש הממשלה טונקו
עבדול רהמן על שהסגים לפריש־
תה של סיננאפור .הוא הואשם
על־ידי מתנגדיו בגילוי הולשה.
מזכיר מפלגת־השלטון הודיע
היום במפיבת־עתונאים ,בי התפטר
מתפקידיו ,מאהר שאין נל הגיון
בקיומה של הפדרציה של מאלזיד,
בלי סינגאפור .הוא אסר ,כי יש
תשש שסינגאפור תחיה לקובה
שגיד .,כן הסביר ,ני יש מנהיגים
רבים במאלזיה התומכים בו ר
מזדהים עם השקפותיו והוא תבע
לנקום קו נוקשה נגד סינגאפור.

פחתה המחלוק ת סביב
מדיניות ג'ונסון בווייטנאם
שגריר גרמניה ד"ר רולף פאולס משיב על שאלות עתונאיש
בנמליהתעופה לוד .לידו ראש הטקס במשרד החוץ י• גולן

סיכויים למוצא מהמשבר ביוון

פאפאנדריאו ביקש פגישה
עם המלך קונםטאנטין
א ת ו נ ה) 11 ,ע"ר( — סיכויים למוצא מהמשבר הפוליטי,
השורר ביוון זה חודש ימים' הסתמנו הערב בעת שראש־הממשלת
המורח גאוךגיוס פאפאנדריאו ,ביקש להתקבל אצל המלך קונם־
טאנטין .הועלתה השערת ,כי תאפאנדריאו"יגסה ,ליישב .את..הרי2
נינו לבין המלך.

פאפאנדריאו החליט לבקש ל־
;תקבל אצל המלך אחדי שנועד
:משד שלוש שעות .עם המו"ליט
בחב "קול ,ישראל" מיהר להציג
!ןל שני עחונים ,התומכים במפל-
,יו שאלות בגרמנית .ד"ד פאולס,
י
ות איחוד־המרכז שלו ,ועפ םנהי־
שהשיב באנגלית ,אמר ,בי למדות
:ים מפלגתיים אחרים.
־וביקורת שנמתהה 'עליו הוא דרוך
בפי שנודע ,האיצו בו הללו לי־
לקראת מילוי  .תפקידו! הרגשתו
צב את הסכסוך בינו לבין המלך.
דא השתנתה והוא ישתדל ליצור
זכסוך ,שסיכל עד כה את כל ה־
יחסי הבנה בין שני העמים .הוא
גאמצים לחסל אח המשבר החוק-
נמנע ממסירת  -פרטיש על עבודת
תי הממושך.
השגרירות בציינו ,בי תחילת עליו
נפי שנודע ,יעצו המו"ליים של
להגיש את נתב־האמנתו לנשיא
העתונים ,שאם יפנה המלך קונם־
המרינה  1אך .הוא הרגיש ,ני הוא
!:אנטין אל פאפאנדדיאו בבקשת
מייחס השיבות לקשרים עפ הע־ 6 -תדון — לא יעמוד הוא על דרי-
תונות וישמח לקיים קשרים עט
שתו לקבל לידיו את מיניסטריון־
העתונאיפ כדי לשמוע ולהשמיע.
ההגנה נוסף על תפקיד ראש־
בתום המסיבה הקצרה יצא ד"ר
הממשלה,
פאולס למכונית ה"מרצדס" הש-
• הסכסוך בין המלך קונסטאנטין
חורה של השגרירות ,שהמתינה לו
לבין פאטאנדריאו בקשר לתבניות
בדלת־היציאה .בעת יציאתו מה־
לערוך טיהור בכותות הגנה ,במ-
הקהל
אולם נשמע קול בודד מתוך
גמה ,להרחיק מהם יסודות של ה-
שקרא "היטלר" .בתוך הקבוצה
אגף הימני ,הוא שהוליך ב־ 15ב־
נראתה אשה ,אסירת אושוויין
יולי להתפטרותו של פאפאנדריאו.
לשעבר ,שנשאה כרזה ועליה צייר
המלך מינה את גאורגיוס •אתא־
'
מגן־דוד 'ונתינת באנגלית "אנו
לראש־הממשלה
נאםי^דם־יובאס
ריצימ ישראל ללא גרמניט" .לידה
במקוים באפאנדריאו^ אולם ממש־
בעלה ושני ילדיה .האשה,
עמדו
י
שהסנימה לומר רק ששמה לאת
)סוף נעמוד  ,2טור (7

במלאות שנה לפטירת יקירתנו

 16.8.65בשעה  5.00אחה"צ בבית העלמין ברעננה.
' ;:.מתאספים בביתנו ,ברהוב הרצל  27רעננה ,ב־ 4.30אחה"צ.

גפ דובר מיניסטריון ההוץ ה־
פיליפיני רמז ,ני פרשת סינגא־
סור עלולה להביא לקיצה של ה־
פדרציה הפאלזית ,מפני שפרישת
העיר הפשילה את התמזגותן של
צפוךבורניאו וסאראוואק בפדרציה
הםאלזיונ

אשקיע מאמציפ ליצירת
"
יחפים איתניפ"

אשתו וילדיו

בת קוםוב'פולםקי
י
; תערך אזכרה כיופ שני י"ה מנהפ אב תשביה

העמיט.
היום הכירו בםיגגאפור אר־
ה"ב ופורמחה .בשאון המפלגה
הקומוניסטית הסובייטית "פ־
ראבדה" כתב היום ,כי פרי־
שתה של סינגאפור היא תחי־
לת קיצת של .מאלזיה.

פנים זו ,כעבור זמן קצר  ,הופיע
בדלת היציאה  .ד"ר פאולס ,גידם
יד  .שמאל ,שלח־ן אח ידו של
קברניט המטוס וחייך לעבר "צ־
למיס .ברדתו מן המטוס לחץ :
ד"ר  .פאולס את ידו של ראש
הטקס של משדד־ההוץ ,כשהוא
מוקף אנשי־בםחון גרמניים ,נוסף
על אגשי־הבטחון הישדאל"מ.

ד"ד פאולס אמד בהצהרתו:
"זהו רגע של התרגשות בש־
בילי לשוב לישראל ,והפעט בנצי־
גם של הנשיא שלי ,ממשלתי
ועמי — אל נשיאכם ,ממשלתכפ
ועמכם ,אני בא כשמחשבה אחת
בלבד במוחי :הגרמנים והיהודים
היים נובח העבר האיום ,שאין
לשבחו ,שאסור לשבחו ושאין' אנו
שיכתיט אותו .אבל אני חושב
שליהודים ולגרמנים נשקף עתיד,
ומוטל על דורגו לסלול את חדרך
לעתיד בחיר של חרות ,שלוט
וצדק בצוותא .בדוח זה אעשה
את עבודתי ואשקיע את פרצי,
נדי ליצור יחסים  .איתנים נין
גרמניה לישראל. .
"בל אהבתי נתונה לפעולה ול־
מאמצים שמגמתט־ להביא לפגי-
שות בין הנוער :היהודי והנוער
הגרמני ,נדי שילמדו להבין זח
את זה ,לעבוד יחד וליצור נסים
*ל ..שיתוף־ פעולח..ניניהם בבואי.
אני מביע ' את עיטב האיחולים
למען השלום ,החדות 1ד,שגש!ג
של מדינה ,זו".

תמרוניה פעודייפ כגכוד

ב י יר ו ת ) 11 ,ע"ר( — .כוחוח
סעודיים עומדים להתחיל השבוע
בתמרונים לאורך הגבול התימני
— ידיעות על כך התפרסמו היוב
בשני עתונים בביירות.
העחונים "דיילי סט&ר" "מיפי!
באנגלית ו"אל־חייאת" הודיעו מ-
מקורות יודעי־דבר ,בי ארבע חטי-
בות משוריינות ישתתפו בתמרונינ
לאורך הגבול בין שתי המדינות
)פוף בעמוד  ,2טור (5

םינגאפור תהיה רפובליקה
במסגרת חבר*"העמים

מצהיר :בלוד" :אסור לשכות את העבר ,האיום  -אך יש לסלול
הדרך לעתיד" - .אמצעיי־בטחון מוגברים בבוא השגריר

מאת פופר .דבר,,:
 ?£שגרידה הראשון של גרמניה המערבית בישראל ,ד"ד דולף
8אולס ,הגיע אתמול בשעות אחר־הצהרים לארץ .בפגישה עם
עתמאיפ -יבנמל־התעופה בלוד אמר ד"ד פאולס ,כי "אסור לשכוח
אתזהעבר האיןם.אף• לרגע אחד ,אבל חושבני שהעתיד הנשקף
ליהודים ולגרמנים הוא סוב יותר".
?" :מינמל־התעופה נסע השגריר הסקדניט הקטן שהיה במקום , .אד
)שהוא
לפ הנוסעים מספר 1
;למלון" .שרתוך ,שבו נמצאים
אולם־היציאה( נסגר ,ובו המתינו
?באורה זמני משרדי השגרירות .מקבלי פניו של השגריר ,שכללו
קמל מועט ,היה .בנמל התעופה את ראש־הטקס במשדד־התוץ י.
גולן ,עובדי השגרירות המערב־
בהגיע 'השגריר ,ולא אירעו כל
:רמנית בארץ בראשותו של ?ד"ר
תקריות;. , .
א .טרק,
מקומיים,

הפגישה נמשכה כשעה וחצי.
השגריר הסעודי עומד לצאת עוד
היום מקאהיר לתעיף מקום שט
ידווה למלך פייסל.
עד עתה לא נודעו בל פרטים
על חונן האיגרת אשר נמסרה
על־ידי רדד ,לנאצר.
בפגישה בין השגריר הסעודי ו-
בין נאצר נכח גט נציגו האישי
של נאצר בליגה הערבית ,שביקר
זה לא כבר בסעודיה — הוטיין
םאברי אל־חולי.

לת גובאס נפלה בעבור שלושה
שבועות,
במשך כל תקופת המשבר עמד
*אפאנדריו על הטענה ,ני כמנ־
־,יגה של מפלגת הרוב ,מפלגת
יהוד־המדכז ,בידו הסמכות האמי-
תית להיות ראש־ממשלה ועד כר,
הפריע לבל צעדים נוספים ל-
מינוי איש אחר במקומו.
חוגים מדיניים באתונה קידמו
בברכה את צעדו האחרון של פא־
פאנדריאו בסימן המעיד על הת־
קרבות אפשרית בין הפוליטיקאי
הקשיש לבין המלך הצעיר .אולם
מן הארמון לא נודע מתי ייפגש
פאפאנדריאו עם המלך.
)יו,פ — ,(.עתה נודע ,ני בעת
שהחליט פאאפנדריאו להרתיק את
לשעבר פטרום
מיניסטר־ההגנה
גארופאליאס ממשלתו בטענה ,ש־
הוא מתנגד לטיהור הצבא מיסר
דות פאשיפטיים ,נערכה חקירו
מטעם מיניסטריון ההגנה נגד אר־
גון צבאי חשאי ,בעל אופי ניי־
סראליסטי .בחקירה זו היה מעורנ
בין השאר גם בנו של ראש ה־
)סוף בעמוד  ,2טור (5

מאת שלמה שפיר ,פופר .דבר• כארה-ד.

ו א ש י נ ג ט ו ן) 11 ,מיוחד ל"דבר"( — .ארה"ב לא תפנה
צבא מדרום וייטנאם אפילו תתבקש לעשות זאת על־ידי ממשלה
'ייטנאמית בסייגון ,אם התנאים לפינר כזד, ,לא יניחו את
דעתה .דעה זו הביע באחרונה השגריר האמריקאי החדש הנרי
קבוט־לודג' בפני ועדת־החוץ של הסנאט.
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בית־הדין מורכב מעו"ד דוד
המון — יו"ר ,מיכאל אסף
)מערכת "דבר"( ,יחיאל דוב-
דבני )עינת( ,צבי רכטר )מע-
לה החמישה( ומאיר גן יאיר
)באר־שבע(.
לבירור הופיעו ש .פרס. ,ב בן־
ישראל ,חנה למדן ,ע ,דנני וי.
סמילנסקי בלוויית עו"ד מ .כספי.
הפרקליט קרא הודעה של ד .בך
גוריון ,נה מוא פבקש את סליחת

נ־ת־הדין על שלא בא לבידוד
!:שום שסבר שהבירור יתקיים
נ־וס א' ולפיכך קבע פגישות אח־
רות ליום די ,הוא הודיע שיופיע
כהמשך הבירור ,כן נמסרה הורעה
כשם י .אלמוגי ,שלא הופיע מסי-
בות משפחתיות.
ש .ס ר ס תבע לא לקיים את
הדיון אלא לאחר כינוס ועידת
המפלגה! לחקדים דיונים בסניפי-
הם של כל אחד מהמשיבים  -,לק-
ייב בירוד נפרד עפ כל אחד

מטה או"פ בעזה תובע
להחזיר שלושת הישראלים
מאת סופרו המדיני של דבר•
"
ברצועת עזה תבע מהשלטונות
מטה כוודהחירום של או"ם
המצריים ברצועה להחזיר לידיו את שלושת האזרחים הישראליים
שנעצרו בשבת ליד מחסום ארז,

לפי אינפורמציה שנמסרה ליש-
ראל על־ידי קציךהקישור של
נוח־החירום מתברר ,ני השלושה
— עודד מאיר .דוד ושמואל חנו-
נה מהרצליה — היו כשטח ישר-
אל ליד גבול הרצועה ,באשר שלר
שה ערבים הגיחו לקראתם וקראו
להם ללכת לעברם .באותו זמן
עבר במקום מיוד של כוח־החירמו,
והערבים נמלטו לכיוון הרצועה.
נראה ,בי אנשי הסיור סברו שלפ-
ניהם אנשים שהצו את הנבול ועל
כן עצרו אותם והסגירום לידי
השלטונות המצריים .מהודעה זו
נתברר ,ני הישראלים נמצאו בש־
טח ישראל נאשר נקראו על־ידי
הערבים להתקרב לעבדם ,אולם
לא ברור היכן היו כאשר נעצרו
על־ידי הסיור של בוח־החירום.
אי־ידיעה זו נותנת מקום להנחה
נוספת ,בי הישראלים חשבו שה-
ערבים חמושים בנשק ועל כן
צייתו להם מתוך בהלה וחצו אח

־קווים לעבר הרצועה ,ייתכן ,אי־
1וא ,שכאשר הופיע הסיוי של
:וח־התירום נמצאו שלושת הישר־
!ולים במרחק קטן מעבר לקו
שביתת־הנשק לכיוון הרצועה.
נראה ,כי מטה כוח־החירום עמד
על טעותו ,ולפי דרישה מפורשת
של ישראל תבע משלטונות מב־
דים להחזיר את השלושה לידיו,
כדי שיועברו לשטח ישראל .לסי
שעה לא נוד^ על התפתחות נו־
ספת בעניין זה .יש להניח ,שיש־
ראל ,הרואה במעצרם של השלד
שה מעשה־תטיפה ,תדרוש את היד
ערבותה של מזבירות או"ס בניו־
יורק לשחרור העצורים .כידוע,
אין ישראל משתפת פעולה בווע־
דת שביתת־הנשק הישראלית־מצ־
רית מאז מיבצע סיני ,באשר הר
דיע ראש הממשלה דא 1ד .בן־
גוריון .גי הסכם שביתת־הנשק עב
מצרים "מת ,נקבר ולא יקום עוד
לתחייה".
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XV

לשנות את
*שבעת המשיבים!
זרגב בית הדין על־ידי החלפת
־ובדבני ורכטר ,כן עירער פרפ
נל כך ,שהמבקש נחום שדמי ות-
גנה לתפקידו על ידי המזכירות
'הלשכה ,שהחליטו על כך —
'דבריו — בישיבות בלתי־ חוקיות.
נ ,ש ד פ י ,מזכיר המוסד לב־
קורת ,דיבר נגד הכוונה להפוך
וות בית הדין המכובד למכשיר
של תעמולה בידי רפ"י .הפוסד
;'ביקורת — אגור שדמי — החליט
•:ומתו ,לתבוע לדי! את חברי
־ב"י שהקימו סיעה עצמאית בב־
:סח_ הוא הוכיח ,ני המוסד לב־
קורת מוסמך לקבוע ואף חייג
לעשות זאת.
חברים אלה ,אמד שדמי ,הקימו
סיעה נפרדת בכנסת בניגוד לחר
קת טסא"י האוסרת תשתייגווו
לשתי מפלגות.
לשאלות אב בית־הדין אמר ש.
פרס .ני הוא רואה את עצמו
חבר טפא"י ,וני לדעתו קייפינ
עתה שלושה ארגונים :הסערה
רפ"י ומפא"י ,וכי נוצר מצב של*
היד ,קודם.

* המערכה געצרת
או"מ

הזדרז ושלח את  20העטיפות ו־7
החפיסות הריקות של םביני הגלוח

מאת ד• בךגוריון

* על מה נאבקת
סינגפור

 ,א ד ' 1 Vן "
בצרוף מודעה זו לת .ד1105 .
ת"א והשתתף בחלוקת הפרסים.
באם הספקת לאסוף  40עטיפות
ר 14חפיסות ריקות שלח ב־2
מעטפות נפרדות,

הרצאת ראש ממשלת
סינגפור לי קואן .V

* על התמורה
בהסתדרות

וסכו"ך בחלוקת צ
הפרסים יוכפלו צ

מאת חיים שורר

* מה חידשו
החדשנים

טכס חלוקת הפרסים יתקיים ביום
 7.9.65בבית סוקולוב רה' קפלן 4
ת"א בשעה  5.00אחה"צ.

מאת יהודה גוטהלף

* על מה דנים
בוועידת רחובות
*.עבר ",־

< <.ר9 'V *,מ•* .־^י |[

^:מ^ף^ ר'ר I

סיפור בעברית של ייזוד*
מברית־המועצות

* הצופים הם ע0
שנץח
ושמים מן הג'אמגורי

1
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§ מדור תנוער העכורה !
הליברלית מופיןן ;
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ש1ץ ועוף

בול חמישי בסדרת בולי
מועדים לשמחה תשכ"י
 .בריאת העולם־
העומדת לה1פיע ביום
.7? 9. 6$

יהיה המיניסטר שיסע לקאהיד —
*ם כי עד כה נקבו נשמו של
ביניסטר המדינה ג'ורג' תומסון.
הנסיעה תצא לפועל בחודש הבא
והיא נדרשה על־ידי המצרים זה
ומן רב מטעמי יוקרה ומנימוקים
מעשיים באחד .המיניסטר יבקר
:נראה גם במדינות ערבי1ת אח-
רות ובעיקר בסעודיה ובירדן .הוא
לא יבקר בישראל ונן לא ינקר
בישראל מיניסטר בריטי אחר ב-
אותו זמן ,אם ני ניקור מקביל
כנה עשוי היה להחליש את הרו־
שם של מיפנה פרו־מצרי בסדיניוח
הבריטית ,כפי שתדגיש בלי ספק
התעמולה המצרית וכפי שהסבירו
גורמים ישראליים בשיחות עם
גורמים בריטיים.
הביקור של המיניסטר הבריטי
הוא צעד בולט למגמת היזוק ה־
התקדמות בין בריטניה לבין מצ-
רים ,שהסתסבד ,מאז ביקורי המש־
לתת הפרלמנטרית המצרית ועו-
רך "אל־אהראם" האםגיין הייכל
בלונדון בחדשיט האהרוניט .טשוט
מה הקפידו גורמים בריטיים ,בשי-
חותיהם עם גורמים ישראליים,
לטשטש או אף להכחיש מגמה זו,
שהסתמנה בבהירוח ,על אף נסי-
גות וקשיים בעיקר סביב בעיית
תימן.

מפלגת פועלי ארץ־ישראל/המרנו

אחדות־ד.ע1ודה8/ועלי־ציון

המעיר לאיחור פועלי ישראל
פטה הבחיחת  -איגוד מקצועי

ביום חמישי —  ,19.8.65בשעה  ,16.30ייערך בהיכ>־
התרבות בתל־אביב

?* 00ך!נ? עול פעילינו

0וערך הבועל'

באיגוד המקצועי ,ועדי העובדים ונאמני מקומות העבות־,.

הנישא :דבר הפועל אל המערך-
"

בהשתתפית הת"ח:

—
ל1י' אע131ל
יגאל אלןן
אה |1בקר
?|־1חם מע!ל -
נתן אל&ןזל?!! -
כננס זח ישאו דכדים

ראש הממשלה ושר־הבטהין
שר העבודה
פזביר ההסתדרות
'ו"ר המחלקה לאגוד־םקצועי
חבו הועדה המרכזת•
נציגי מקומות העבודה.

נאשר לפרטים הנוספים ,נא לפנות לאיגוד־מקצועי ,הסברה
בע"פ ,תל־אביב ,רחוב החשמונאים  ,107טלפון ישי! — .39764
ו

מפלגת פועלי ארץ ישראל

י

אחדות העבודה פועלי ציון

המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל
מחלקת חהפברח
מטח חכחירות

7111711

!
מ  171זר דו
! ושבנניו!

ו
י
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עוה"ד ט .נ ם פ י טען ,ני לבית־
הדץ אין סמכות לשבת בבירור
למוסד לביקורת אין סמכות לה'
;יש את התביעה! לפגי הבירור
צריכים הסניפים ,שבהט חבריס
השבעה ,להחליט על הפסקת חב־
רותם! בן־גוריון תובע שתחילה
יחליט הסניף שאליו הוא משתייך
אפ יש להפסיק את חברותו.
הבירור יתחדש הבוקר .עוה"ד
בכפי ישלים את הצגת טענותיו
הטרומיות ,ולאחר שנית־ הדי! יתן
אה החלטתו לגביהן ,יימשך הבי־
דור אט אמנם יחליט ביח הדין,
:י הוא טוםמך לשבת בדין ול-
קיים אותו.
מחוץ לבנין הפגינו עשרות
צעירים
שלטים:
ובידיהם
"מדוע
לא שפטתם את לבון י"! "שופטי
בן־נודיון — זכרו משפטי סוקרטפ
וגליליי"! "מפא"י בלי ב ,ג— .
פה נשאר ז*

מחר ביידבר"
 16וו מנ&ד •מ

יום חלוקת פרסי
.אדיסון"
קרב ובא

מאת הגי אשד ,פופר ,דגר" כבריטניה
ל ו נ דו ן ) 11 ,מיוחד ל"דבר"( - .בניגוד להודעות קודמות
הוחלט עתה באורח סופי לשלוח מיניסטר בריטי לקאהיר.
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:לבו .מבאן הצעתי של השר
;פיר להניח את הסוגיה בולה על
!וולוונה של ועדה ציבורית .יו"ר
ויעדה המוצעת חייב להיות אי*
ביות בעלת מעמד מדרגה רא•
:זונה ,בקיא בנתיבי המשק היש־
־אלי וחפר ,בתוקף תפקידו הק־
:וע ,נגיעה לשאלת המשכנתאויו"
אולט למנות יושב ראש איי־
*פשר לפני שהבנקים ההיפותי•
 !:אייפ יתנו הסכמתם לעצם הקפת
זיועדה .האו^ר מונן להנהיג ת5־
דרים חדשים בתהום המשכנתאות
:בר מראשית שנת  .1966נבונות
וי מצד הממשלה מחייבת את
הבנקים למתן תשובת סהירר*
לימוד הבעיה ,הסקת מסקנות .יעי־
כיד ההמלצות אסור שעיישי נח־
:זף ,אלא מצריביפ עבודה קשו!
'ממושכת .יש לקוות שהבנקיפ
לא ישהו את הסכמתם לוועדה
ציבורית , ,כדי שזו תוכל להתחיל
את פעולתה בהקדם ותאפשר לכל
הגורמים לבצע את ההסדרים,
שיימצאו מתאימים ,כבר מראשיו!
השנה הבאה.

הקמתה של ועדה נראה לנו
מאוד .במשכנתאות מושקע ביוב
סכום של מיליארד לירות ,שמח-
ציתו הוא כסף ממשלתי וגם החצי
הנותר כולל סכומים עצומים ש?
כספי־ציבור .גודל הסכום והמס-
פר הרב של משפחות הנוגעוו
בדבר ממחישים את משקלה שי
הבעיה .מיליארד הלירות ולמעלן

מיניסטר בריטי לקאהיר

בפי שנודע לסופר "דבר" ממקר
רות מוסמכים ,יוחלט במיניסטיון־
החוץ הנריסי נשנוע הנא פי

106.000•:
המשפחות מצריבון
!ייקול אחראי ,מעמיק וממושך
לא החלטה חפוזה על נוס תה.
זשיביתו של העניו מעניקה לו
גשמ'וות רחבה נל :ך ,שקשת
 ,יישבו בין האוצר לבין הכנקיפ

בפגישתו עם נציגי הבנקים
־,היפיתיקאייפ והציע שר־האוצר,
 !•:היתר ,למנות ועדה ציבורית
שתבדוק את השאלה מן הגג עד
'שפחות .ועדה זו צריכה ,לפי
הצעת השר ,להמליץ על חסדר
נללי וקבוע .הסדר כזד ,נחוץ
למשהבן הנכנס לדירה ,כדי שידע
את היקף החוב שהוא לוקח על
עצמו .מאות אלפי משתכנים מצ-
פים יחד עם שר־האוצר לתשובה
חיובית מצד הבנקים האיפותי־
קאייפ בדבר פינוי הועדה הצי -
בורית.

אף על פי שדוברי הבית הלבן
ומיניסטריון החוץ ניסו להכחיש
הודעה זו והנדיר אותה כ"היפר
תטית" — נראה שהיא משקפת
את המצב העובדתי ,שבן יחד עט
ההתחייבויות כלפי דרופ־וייטנאפ .
יש לארה"ב גפ מטרה מקיפה
בריטניה תפרכ להתיר
יותר נמערנת זו והיא בליטת ;:ייפה לראשי הווייטקונג"
התקדמות מץ.
.
)יו .פ• וע"ר(_ —  ,מלונדון מד
עם זאת סבורים עתה האמריק־ ריעה סוכנות " יונייטד פרפ" ,כי
אים ,כי השלטון הצבאי הנובהי
בריטניה תסרב לתת אשרות בגי-
בווייטנאם שרף את הגשרים לה־
סה לשלושה מנהיגיט של הווייס־
פיבת־חצר בזו וימשיך? במלתמה
קונג ,שהוזמנו מטעם "קרן הש־
עד להשגת פתרון מתקבל על
לום" של הפילוסוף הבריטי ה-
הדעת.
ישיש נרטרנד ראסל.
בינתיים השליט הנשיא ג'ונסון
ממשלת בריטניה לא תתחשב
את הדיווחים הפנימיים לחברי שני
כפי הנראה בסברות שונות שהר
בתי הקוננרפ ,והרושם הכללי הוא,
עלו בחוגים דיפלומטיים ,בי ה־
כי התמיכה במדיניות הנשיא היא
גדולה מכפי שהיתה זה הדשיס . .שלושה ינסן אולי לערוך גישושי
הגברת המאמץ הצבאי יחד עט שלום בעת ביקורס בלונדון.
בשדה־הקרב בוייטנאם נערכו
השארת דלת פתוהה נפני מו"מ
ללא תנאים ליבדו סביב הנשיא היום הבוהות לקראת הטיבוב הבא
רוב ניכר הן בין? הד&וקרגייפ והן ? במצרהה לקראת המוצב הממשלתי
בין הריפובליקאיפ .אם כי הפגנות דוק פו•

^
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בית־הדין העליון של מפא"י פתח אתמול את הדיון בבקשת
המוסד לבקוךת בעניין חברי רפ"י .הבירור נתקיים באולם־
הישיבות  .של .מרכז מפא"י בתל־אביב.

מ .ד / .מאות אלפי אזרחים
להתפתחויות
!:צפים
בדבר
זמשכנתאות ־צמודות למדד.
־היה בהגדלת התשלומים עקב
־!עליה במדד המחירים לצרכן
>עה פתרון סופי לבעיה זו,
;זיש לה השלכות חברתיות
'כלכליות ממדרגה ראשונה.

פאציפיסטיות נגד וזמלחמה וביקו־
דת האינטלקטואלים באוניברסיט-
אות יימשכו גם בעתיד — דומה,
:י אין להפריז במשמעותן ,ולעו־
פת הרשי אפריל ופאי פתתה ה־
מהלוקת בציבור האמריקאי.

בית־הדין העליון של מפא''י
^^
^

להסדרת ןזוזצמדה

בהשתתפות הה' יגאל אלון שר העבודה.
הנ שא:

חמאבק על העיקר

לחביני > .חורין
III
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מיטב ברכותינו

נו עו א י ת '

לנשואי הגת עדנה עבו ב"ל
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מצרים ותורכיה
חידשו יחסיהן

נועניג* ד>ומא

ההתישבות העובדת ו"ידיידיה"
מאת ג .יהודה,

אלא גם נמישדין ,ע"י הגדלת
כין־ שאר הטענות שהושמעו
מחירי התוצרת ,שעלו מ־ 1935עד
מצד הימין ומצד "המודרניסטים"
 1945שי שלושה ויותר.
נגד "חמערך" זזוא .ני מטעטיט
המיליארדים הנוספים ,שהוזרמו
"מעמדיים" ותוסר תחושה "ממי
לכתית" נוטה הוא להעדפת הפק־  .לחקלאות האמריקאית האמידה .ו־
היתרונות המיוחדים שהוענקו .לה
ט-ר הפועלי.
י
— אומר הסוציולוג האמריקאי
באחרונה :. .התקיף העו"ד ' ש.
רייט מילס — חנשגו על ירה
תטיר ;,דובר " חירות" ,את ראשי
בובות שלושה יתרונות פוליטייט:
המערך — .ונתמך בכך• ע"י "האי
ראשית ,משוב שבמוסדות המחר
רץ" ,בטאון הנורמות הישראלית
קקיב מיוצגיכ החקלאים במספר
—י על הלוואות שיקום שניתנו
בזמנו לז 45קיבוצים •ומושבים ,־ ציריב :רב יותר מחלקב ?באוכלו־
'
סי" ,הסינט משקף אח החלוקה
מחם •קיבוצים מבוססימ .תשולחיס
הטריטוריאלית ולא הדמוגרפית של
)שוטי שמיס  (1מדי שנה במה מח-
ארצות חברית )מיליוני העמלים
בריהם לחוץ לארץ", ,
של ניריורק מזח ואלפי החקלאימ
גם עחון אחר ,המייצג את הקו
של נאבראסקה מזה  ,יש לחט 2
"המודרניסטי" בישראל ,נתיב ב-
משתי
אחת
לכל
סינאטורים
עוקצנות! עי גזברי הקיבוצים כבר
המדינות( .שנית ,יש להט להק־
עומדים בתור בדי לגנות אח ה־
לאים קבוצת הלחץ החזקה ביותר
דיוידנדה של ' "חמערר".
א '.חרצפלד בבד הבהיר' במכ־ ־ בואשינגטון; שלישית .. ,החקלאים
זב 1לדרגה גבוהה ביותר של הכ-
תנו ל"-הארץ" ,ני ההחלטה על
רח מוסרית בציבוריות האפריק-
הלוואות־תשיקופ :האלה נתקבלה
אית.
זמן רב לפני .הקמת המערך! וכן
—־ :תנ ' " -אין זך ,נכון ,ני " ה־
הזו־רננו בדוגמת ארצות-הברית,
מיליות 'הוענקו ל"מבוססים ביו־
בי הרי "אורח החייט האמריקאי''
תר בהתישבות החקלאית" .אמנם
הוא נחינח ? אורים־וחומיס לח-
יש ברשימה • במח ישונים' ? ותיקים ו
סידי היומד! הפרטית  .הרכושנית
אף ,יש ביניחס קיבוצים שסבלו
.
בישראל . ,־
בשעתי מהפיילוג ' וצריך היה לש-
בלום אין החקלאות הישראלית
קט אותם לאהד ההפרדה לשני
ראויה י לאותה דרגה של הברד,
ישובים .ונן יש ברשימה של מקב־
מוסדית ,שזכתה לח אתותה הא8־
לי הלוואות־השיקומ טשקימ שב־
ריקאית? ייתכן ,שיש בישראל חו־
צאתם מחחנט הטיפול של חסוכ־
נים ימניים ו"מודרניסטים" תסבו־
גות היהודית לא קיבלו את האמ־
ריס ,ני תבושי עשה את טלאכחו,
צעים להשלמת ניסומפ ההתישבו־'
הכושי יכול ללנת ...אך בעלי הב־
השקעה
תי ומשום בך לוו לצדני
רה ? לאומית־"ממלכתית" צריכים
פנומי  :נסף נתנאיט .קשים,
י־
היו לזבור ,בי נלי נסים טריטור־
הפכו על ידי ,נך .חוליט נרוניים",
י
יאלי אין טעם ואין קיום לעצמ־
שצריך היה להבריאט על ידי הל-
אותנו המדינית .שכין השאלה הי
וואות ,שישהררומ מריבית קצוצת
מכרעת לנכי ישראל אינה נמו
וכדי ? .י י־
בארצות הברית בהבטחת פרנסה
אף? על טי נן אני מוצא לנ־
לשבכת החקלאים הפוחתת והו־
נץ-לחזור  .לסוגיה זו .לא פעם
לבת ,ני אט ביצירת חקלאות עב־
שמעתי ־ מפי בורגנים ומפי חברים
רית בחינת .יש מאין"! בהנעת
)כנראה קוראי ,הארץ"( אותה טע-
יהודים ,שהסבינו מדורי דורות
נה של "משוא פנים כלפי ההתיש־
לחיי עיר וברך ,לעבודח אדמה.
בות העובדת" ,בו בזמן שהארץ
ובל אלא לא ייחכנו בזמננו אלא
משוועת ליזמה תעשייתית ,ול־
אפ כן יחוסל הפער הכלכלי ודר
שויון המעורים הכלכליים.
תרבותי בין היי העיר לבין חיי
• ? +
..
הכפר ואזורי הספר.
ארצות 'הברית חייו ביום הארץ
יש ' דוברים של הימין וה"מודד־
הקלאסית של הקפיטליזם והיזמה
ניפטים" המזלזלים ב"תישבות ה־
הפרטית ".ניצד' :נוהגת י טדיגח זו
עובדת שהיא לדידם מסימני הנוס-
פלפי חקלאית! אט־ ני הללו אינט
טלגיה לעבר ,מסימני הדביקות
עוד עובדי־אדמה טרודים ,הריהם
בשרידיט "?ןנאבדוניסטייט" .תיט־
גחמניט ביד רחבת על ידי ממ -פח חיזוק לעמדתם טוצאיט הם
שלתם" . .ניו־דיל" של רוזוולט
בעובדה ,ני החקלאים מחוויט ב־
חילץ את החקלאות :חאטויקאיח יוט:בסך־ו,נל  14אחוז מכוח הע־
מהמשבר הקשה שפקד אותה בעי
בודה ,יחלקפ אף יפחת עט ההת-
נות העשרים .אט כי לפי השקפתם
קדמות הטכנולוגית .למותר להס-
חסוליטית נמנים החקלאים האמרי-
ביר לקוראי "דבר" .מהו המשקל
קאים עט  .חסידי היזמה הפרטית,
הסגולי — מבהינה לאומית ,סוצ־
הרכושנית,־ ־הם־ ויתרו י מזמן על
יאלית ותונותית — הנודע לאות•
עיקרון החתחדות ־ חחטשית ,־ על
מיגזד ,שחשיבותו האיכותית היא
עיקרון ההיצעיוהביקוש כיסוד־מגפד
בפרופורציה הפונה? לנסותו;? ואט
ל"בלב לת השוק וזתפ&ויי /ו ז ט דר־
נוסיף.את כל ־ היהורים בעיר ה־
שו:והשיגו :.ממסשלתם י ערובות :ל-
מתפרנסיט  .על חשבון החקלאות
שוק יציב ולמחיריט קבועיט .ממ -וסביבה )ייצור בליט ,דשנים ,חלו-
שלה ואשיגגטון משלמת? לתקל־
קה ועוד( — הרי שנגיע ליותר
אים ־סכומים גדוליט על י מנת ש-
מרבע ?מאונלוםי הארץ .י ־?
יצמצמו את הייצור ולא וגרמו
אט אמנם יכוון המצע' של 'חט־
לידידת המחיריט .לשפ כך היא
ערך .הפועלי — נין  -היתד —
גט ־ קונה  ,מההקלאיט את "העוד-
לחיזוק :מעמדה של ההתישבות
פים" .שלחתוצדת ?אי מעניקה לחם
העובדת — יבורך! לפלא בעינינו,
סובסידיות:
נדיבות ,כדי לפצותם
בי אותם' חחוגיט המזלזליט בה,
י
על ההבדלים בין מחירי השוק
הקוראים תגר -על •"העדפת" ה-
וביו?' •1מחירי המינימום ?שהונטחו
סקטור השיתופי ,המעליט על נס
להט .ב־ 1949אף הוצע על ידי
טכנולוגיה במקום ערבים!• :או
שד החקלאות ,בי .בטקוט לשמור
אלה הבוטריט בפטרה הסוציאליס-
על מחירים קבועים לפוצריט חק־
טית ־ ונושאים י? נפשט :לעידוד .חפ־
לאייט פסוייםיט ,מוטב י שהממשלה
גמות  :הרכושניות כבפר־ ' חעביי
הבטיח לחקלאים '־חלק מטוייט,
)עבודת שכירת י בקיבוץ •. ,ביטול
קבוע ?,נהנננזח; הלאומית? !.על מנת
האופי השיתופי של המושב ועוד(
שלא יהיה פחות • מחלקם המ  — -מבקשיט ־ גט להופיע בידידיה
מוצע בעשר השנים הקודמוח שה-
של ההתישבוו! העובדת ? .ותמיחת־
יי טויבות מבחינת.-החקלאים.
גו גדולה עוד יותר על העובדה,
ההוצאות לא אחרו .לבוא .הכנ־
?ני פד ,ושט תמצא! בקיבוץ ,או
טתו. :של .ההקלאי .האמריקאי היתד.,
נמושב ,אנשים המזדהיט עדיין
ב־. 1946גדולה פי תמשה מאשר
בנתינה פוליטית עפ טיעות ,ד8.־
ב־ .1??2האוכלוטיה העירונית סיי־
נפחות את הניגוד המדומה בין
עה ןלהעלאת .רווחת :החקלאית .לא
ממלכתיות ונין דרנו .של המעמד
רק ?-עיי המסיט שנגנו ממנה,
העובד. .

טרקו הסיוע :לישראל" במסגרת
הסי/ויע למראות :מתפתחות

?
.ץ מאת? דוד .ליפקץ
. !.הסיוע י הכלכלי לישראל ־ףנתן במסגרת הסיוע המוענק ? ל-
'
ידי י
גרמניה המערבית 'למ דינות המתפתחות ,אולם הדיונים על
י
ממדי
 .הסיוע .לא יחלו כל זמן .שהשגרירות לא תשלים את
התארגנותה  :באדץ:. ..יי.תכן  .שבשל הבחירות הקרובות בגר מניה
ובישראל
יידחה המשא־ומתן לזמן־מה"  -אמד לי אתמול יועץ
שגרירות
מערב־ גךמניה בארץ ,ד"ד • אלכסנדר טרק ,בראיון
'
מיוחד שעה ק לה לפני  .הגיע השגריר ד"ד דולח פאולם
ו .ר  ,טרק הסביר .גי האנשים
הצעה  .זו .עתה מחפשים בניינים
הקשורים לדיוניס אלה בשתי ה-
אהרים ובמקביל החלו בחיפוש
מדינות יהיו כנראה  .עסוקים מדי
אחד מקומות־דיור לעובדי השג-
־־
בבעיות פנים ולא יוכלו להתפנות ירות • .־
למשא־ימתן המקיף .הוא מצפי•
שמיד ,אחדי • הבחירות שייערכו"  69איש  .יעבדו כשגרירות
ד"ר טרק אמר ,בי  .בשגרירות
בשתי  ,המדינות יתנהלו '' ־השיחות
יצבךו  29איש שיבואו מגרמניה,
המעשיות על היקף הפיוע הגרמני
שמונה
מהס
יחיו עובדימ בכיריה
ועל השתתפות גרמניה בפרוייק־
טיט נלנלייט ,י במסגרת דיונים ויופיעו נרשימת הסגל הדיפלו -
מטי• צוות וה 'יתוגבר בעובדים
אילת ייכלל גם הנושיא של יהסי
מקומיים! שמספרם יגיע ל־.40
ישראל עם השוק האירופי המשו-
תף.
כשגרירות יהיו שש מחלקות:
פוליטית )בראשות ד"ר טרק( ,
השיחה עם ד"ר טרק התנהלה
כלכלית
)בראשות
בשעות
יועץ כלכלי ש-
אחד־הצהרים המוקדמות
י 5''5בקרוב('
! מחלקה קונםולרית
בחדרו שבמלון "שדתו!" .עובדי
)שתטפל גם בפיצויים ובתביעות
השגרירות עסקו בהשלמת ההבנות
י
לקראת בוא השגריר •י • כשאיש* משפטיות( ו מחלקת עתונות! מח-
שיתנו מחלק להם הודאות אחרד יקה תרבות! ומחלקה לעניינים
נות .נדי להיכנס
סיציאליים )שתקיים ' קשרים ,בין
אליו : ,נאלצנו
;
היתר ,עם איגודים מקצועיים(,
לעבור ביקורת נפולה ,אהת של
בראש
מחלקת
והשני
משמר חשוטרים
החרבות יצמיד
של קציי־
ד"ר  , .דיקאר .איו כרגע מחשבה
חבטחון הגרמני של  .השגר ירדו.
ד"ד טרק ,שופע היונים ,היה סיכן ' לפתות מרכז־ תרבות .בשלב ראשו!
להשיב על כל שאלה שהצגנו לו,
תטפל המהלקד ,במתן סטיפנדיות
לישראלים הרוצים ללמוד בגרמניה
אולם על במה מהם נתן תשובות
ובעידוד
חילופי
דיפלומטיות אדיכות־מתתמקית.
קבוצות גוער בין
שתי המדינות,
בתשובה •לאחת השאלות• אמד
ד"ר טרק ,כי י בתקופה הקרובה
ד"ד טרק אמר .כי ייתכן מאד
תהיה י פעולתה
שלא ייפתת במחלקה הקונסולרית
של " השגרירות
מצומצמת ביותר ולא תחרוג מ -מדוד למתן אשדות־בניסה לגרמנ-
פעילויות יתד השגרירויות הגדו-
יה! הדבר תלוי בתוצאות דיוניה
לות בארץ ,בגון השגרירות הצר -המתנהלים בין שתי המדינות על
ביטול הדדי של אשרוח־כניסה ל-
פתית ' .הטיבה לכך נעוצה בחוסר
אזרחי שתי המדינות ,גרמניה ,אמר
דיור  .מתאיט למשרדי .ה.קגריריח.
תהילה חשבו לקנות קו&ה שלמד,
ד"ד טרק ,מובנה להסדר כזד ,ותו-
בגודדלהשתקיט ,מגדל שלוט" ,אך
בעת שהדבר יהיה הדדי.
בשלב זה
לאהד שהתברר שהבנין יושלם
טרפ הוחלט על פתי־
י
רק בעוד ששד ,חדשים ,הוקפאה
חח קונסוליות בערים אחרות.

שיחה נוספת קוסיגין-אורגופלו

מ ו ס קו ת ) 11 ,עיר( — . .ראש ממשלת בדה''מ אלכסיי
קוםיגין וראש ממשלת תורכיה מואט תיירי אורגופלו שוחחו
הערב .במשך  90דקות במסיבה ,שנערכה בשגרירות התורכית.
הודיעו היום העתונים התורכיים,
מקורות יודעי־דנד אמרו .כי
פגישת הערב היתה לבבית ,אך כי קוסיגין נענה להזמנתו של
נשאה בעיקר אופי הברתי .שני ה-
ראש ממשלת תורביה לביא ?לבי־
מנהיגים עומדים להיפגש לדיון כו־ קור רשמי באנקרה.
פי ופורמאלי יותר ביום ה' )היום(.
העיתונים מטעימים ,כי חשיחות
במשך היום ביקר ראש ממשלת במוםקוה נושאים בראש וראשונה
על סמך הצעה,
תורכית ארגופלו בבית־הרושת לנר איפי כלכלי.
ט־סים בקרבת מוסקוה ,שבו מיו -שהועלתה על־ידי מיניםטר־החוץ
צרים מטוסי נוסעים חדישים מדגם הסובייטי אגדרי גדומיקו ,בעת
"איליושיך .דובר תורבי אמר ,כי ביקורו האחרון באנקרה בחודש
אינו יודע אמ ביקור זה פירושו ,מאי ,בדבר תכניות לשיתוף פעו־
שתורכיה מעיינת בקניית מטוסים לה בלבלי בין שתי המדינות —
ס־בייטייט.
הגישה המשלחת התורכית רשימת
של תכניות תודכיות ,שתכנית־
־
)ע''ץ(.
שהשתרעו
בכותרות
דחומש
התורכית איננה מקציבה
לכל רוחב הצמודים הראשונים .ל"ז אשראי ממק ורוונ־תוז.

השגריר אשר בן־נתן יוצא בדרכו לגרמניה

שגריר ישראל א .בן־נתן
יצא בדרכו לגרמניה
שגרירה הראשון של ישראל בגרמנית המערבית ,אעיר בן־נתן,
יצא אתמול בבוקר במטוס "אל־על" לפאריס ,יהד עם רעייתו ובתם
בת ד.־ ,10בדרכו למקום כהונתו.
דיפלומטי הבין־לאומי שעליי הוס־
בנמל התעופה לוד אמד השנ־
דיר " :אני ער להשיבות התפקיד נם נאמנת וינה .ראי* הסקס ייצ;
המוטל עלי ואיני מתעלם מן ה־ את :שיא גרמניה ואה ממשלתה,
יום או יומיים לאחר ניאו •בקו
רנשות המעורבים שבהכרח מלווים
ב!־נת! במיניסטריון החיץ הגרמני
אותי בתפקיד זה של שגריר יש-
ויגיש שט העתקים של :תג־האם־
ראל בגרמניה המערבית .העבר
נתו ושל הנאום אשר ישא נעת
עדיין מטיל את צילו על היחסים
שבין שתי המדינות ,אולם בתפ -הגשת כתב־האמנתו לנשיא המדי-
נה .במיניםטדיון החוץ הגרנגני
קידי כשגריר הובר ,עלי לדאוג
לפיתוח היחסים המדיניים והכל־ ייקבע התאריך להגשת בתג־
ההאמנה,
בלייפ בין ישראל וגרמניה .אני
סבור ,כי יש לזרז את התהליך של
בן־נתן ובני משפחהו יתגוררו
הבאת היהםים בין שתי המדינות
עם בואט לנרמניה בבית"מלון
לנורמליזציה".
בקלן ,אך מעונו הקבוע של ה־
שגריר יהיה בבון .החלטה על כך
בן־נתן אמר ,כי ישהה בפאריס
נתקבלה  .לפני במה ימים על־ידי
עם כני משפחתו עד לראשית
שדת־החוץ גולדה מא־ר ,לאחר
השבוע הבא ואן ייצא לבון ,שם
שקיבלה את הדו"ח של קבוצת־
יתקבל על־ידי ראש הטקט של
ממשלת גרמניה בהתאם לנוהג ה־ הסקר הישראלית ששהתה בגר-
מניה.

אדהארד מקדם
בברכה בואו של
שגריד ישראל

ל י ב ק  ,גרמניה המערבית11 ,
)עיר( — .קאנצלר גרמניה המער-
בית ,פלופ' לודוויג ארהאדד קידם
היום במיכה את בוא השגריר ה-
ישראלי הראשון לגרמניה המעד־
נית ואטד ,שחנורמאליזציה ניח־
מים בין העם הנרמני ונין מדינת
ישראל היא חונה היסטורית? המו־
סלת על שני העמים.
בנאומי בחידות שנשא בשלד
וויג־הולשטיין אמר ארהארד ,כי
,עט בואו של השגריר הישראלי
הראשון לגרמניה נפתח שלב הדש
ניחסים הנרמנייס — ישראליים.
תממשלה הפדראלית יודעת שמנור־
מאליזציד ,של יהמיט אלד ,אינה
רק ?עניין של פוליטיקה מעשית
בין שתי פדינוח ,אלא חובה היס-
טורית הנוגעת לשני העמיט"? .

רעייתו .של השגריר המיועד,
רות בן־נחן ,אמרה לנתב עתי"ם,
כ' בנה חבבוד ,בן  17וחצי,
ממתין להט בפאריס וייצא אהם
משם לגרמניה .בעוד כחצי שנת
יחזור הבן לארץ בדי להתגייס
לצה"ל .היא ציינה ,ני " תפקידי
כאשת שגריר ישראל בגרמניה
נרוך במועקה מםויימת ,אולם
אעשה נמיטנ ינולתי להתגנר על
נך .אני רואת תפקיד זה נקשת,
ואולי אף קשה יותר מתפקידה
של אשת שגריר בנל מדינה אח־
רת".
ננמל־התעופה נפרדו מנן־נתן
מנחל מחלקת מערב־אירופת במש־
רד־החוץ זאב שק ,ד"ד פ .שנער,
מ? שהיה ראש משלחת השילומים
בגרמניה ,נגייגי משרד־התיץ ,אנ-
שי משרד הבטחון וידידיו של
השגריר.
 .בן־נתן השיב נרגשות למבדביי.
סורקיס,
וגיגיהמ מ.
ראש עיריית
כסד־סבא ,שאיהלו לו הצלהה ב־
תפקידו חחדש.

**?*"מ^מ
)מתוך ראיון עםבראליעזר דאש גח"ל בהמחד
רות שוזתפרסט בידיעות אחדונות בי.<?5ו(29.
עתונאי— :
י

אתה עצמך חבר ההםתדדוחו

בךאליעזד — :כן ,זד .למעלה משנה.
עחונאי— :

ובכיסך פינקס אדופ של ההסתדרות ?

בן־אליעזר — :אינני נושא אותו ,אבל הוא ברשותי.
עתונאי— :

מת ההרגשות של איש "חרות" הנושא

עמו פנקס אדום ז

בךאליעןך — :אספר לך מת קרת כשבאתי ללשכת
תמס ש ל תתסתדרות על מנ ת להרשפ
בה כחבר .תפקיד האדיב שאל אותי
פתי הגעתי ארצה ,חשבתי לו— :
ב־ .1920הוא תקע בי מבט תמה

ושאל:

רק עכשיו גילית את ההסתדרות ?
השבתי לו :הכרתי את הסתדרות פל ימי כארץ
ואף ,עמדתי נגדה במערכות רכות  -אכל עכשיו
השתנה המצב.

 , ?0חבר בן וליעוד
 .המצב' לא השתנה ־
אתה לא השתנית

הששה ה9וב0י 0שלך
ראית שההסתדרות שיפרה מצבו של
הפועל.
ראית שהוא משיג בעזרתה ,הישגים
בשכר ותנאים סוציאל"ם.
ראית שהפועל נשאר נאמן לה.
ראית שאינד יכול לשבור אותה מבחוץ -
ועכשיו הנך מנסה לשבור אותה מבפנים.
נכשלת אדגעים שגה ־ ותבשל גם עכשיו ו

אתה הב8הד -
מ' ולחנו למוו1ד ?
לאחדותש ו ב
ק ר א ,ח
המערך
פועלי ארץ־'י'צוראל

ושקול

^^

^^^^
'8^1111

ק א הי ר) 11 ,עייר וע"ץ(— .
תורכיה ומצרים חידשו היום רש־
מיז את היחסים הדיפלומטיים ביני-
הן בדרג 'בל שגרירים.
בהודעת מיניסטריון־התוץ המצרי
נאמר ,כי בתוצאה מ! המגעיכ,
•':קויימו באחרונה בין שתי המדי-
נות חוחלע על חידוש היחסיב.
עבאס אל־שאפ' ימונה לשגריר
מצריב בתורכיה וטשמיך גונפו
ימונה לשגריר תורכיה בקאהיר.
היחסים בין שתי הסריגות נוח־
קו באוקטובר  1961בעקבות הכר-
תה של חירכיח בסוריה אחדי שזי
הסתלקה מן האיחוו עב מצריב.
חיחפים חודשו בדרג של מיופי־
כוח עוו באפריל .1963

נאצר למארוקו אחרי
ועידת קאזאבלנקד,

ב י ר ו ת ) 11 ,ע"ו יע"ץ(— .
נשיא מצדים .גטאל עבו א־נאצו
יערוך ניקור ממלכתי נמארוקו ב־
עקבות ועידת־הפיסגה הערבית ה-
שלישית נקאזאבלנק־ — נודז
היוב רשמית בקאהיד.
בהודעה ,ששודרה ברדיו קאחיר.
נאמר ,ני נאצי יקיים שיחות על
עניינים פוליטיים ועל התפתחות
דזיהסים בין שתי המדינית.
המלך חסן השני ערך במצריב
ביקור רשמי בחודש מארס השגה,

במשפט קאהיר:
הסניגור מבקש
לזכות את קיזוב

ק אה י ר) 11 ,ע"ר( — .פרק-
ליט הסניגורית ביקש היום לזכות
את איש העסקים המעדב־גדמני
פראנץ קיזוב מאשמת השגת םו־
דות של מצרים והעברתם למעבי־
דיו במערב־גרמניה.
היום ,הוא היום העשירי במש־
פט ,סקר הסניגור זוהיר גאראנה
את פעילותו של שולהו במצרים
מאז שנת ,1952
הוא אמד ,ני החברה ,שבשירו־
תה עובד קיזוב — חברת מאנס־
מא! מדיסלדורף — עמדה בקשרי
מסהר עם מצרים ,שהגיעו אשתקד
להיקף של  16מיליון לי"ש .לבן
היה צורך ,שהנאשם ידווח לחב-
רתו על התנאים במצרים,

תכנית פשרה

)המשך מעמוד (1
לאורך  1,000קילומטרים,
ארנע חחטינות צויידו בטילי
קרקע־קרקע ונטילי קרקע־אוויד,
בן נודע ,ני ממשלת פעודיה רב־
שה  15מטוםי־תובלה גדוליט מ־
דגם "טי.־ "130מחברת "לוקהד" ו־
היא מתכוונת לרבוש נמה מטוסי
סילון עליקוליים אמריקאיים מדגט
"פ־ ."105מספרם המדוייק לא נודע.
בידיעה נאמר עוד ,ני נמה נספ־
חים צבאיים ,המאומנים נסעודיח,
ביניהם י הנספחים מפאקיפטאן ,מ־
תורכיה ,מפרס ומםודאן יוזמנו ל־
תמרונים.
מקורוח יודעי־דבד אמרו' לדב-
רי חעחונים ,ני פאקיסטאן וסודאן
הניעו נכונותן לשלוח "מתנדבים"
לסעודיה •להגנתה.

"ארה"ב לוחצת על
מצרים וסעודיה
למען הסדר"
מאת שלמה שפיר
'יסופר דברי כאדה"כ
"

ו א שי נ ג טון) 11 ,מיוחד ל־
 .דבר"( — .ארה"ב ממשיבה בם־
געית ומפעילה לחץ על מצרים
ועל סעודיה למנוע התנגשות נלויד.
בין שתי המדינות בגלל הסבסוד
התימני — אמדו לסופר "דבר" חו-
נים מדינייט מוטמנים ,שהביעו את
האופטימיות הזהירה המקובלת לגבי
הצלחת מאמצים אלה .עם זאת אין
מצפים כאן להכרעות דרמאטיות
מרחיקות־לנת כמשבר הממושך
ואין מאמינים באפשרות פיגוי הצ־
בא המצרי בקרוב.
החוגים האמריקאיים אף אינם
מתרגשים לקראת ביקורו הקרוב
של נאצר בבדה"מ ואינם מצפים
להפתעות או לזעזועים מיוחדים כ-
תוצאה מביקור זה .בהקשר זה חח־
דים ומדגישים את קשייו הכלכליים
הפנימיים של נאצר ,אך לפי שעה
אי! נוטים לגירסה ,שנפוצה בעתו־
נים אירופיים שונים ,כאילו נחון
שלטונו בסכנה ממשית.
אותם ההוגים אף הכחישו כל
קשר עם המורדים האפריקאיים ב־
דרום סודאן והגדירו את האשמות
אלו כתעמולה קומוניסטית.

פאפאנדריאו
)המשך מעמוד (1

ממשלה ,אנדריאס פאפאנדריאו.
עתה דורש פאפאנדריאו ,שבממ־
שלה שבראשה יעמוד ישתתף גם
בנו זה.

מפגינים כרין

)עיר( — שלושה צעירים הואש-
מו היום בגרימת מהומות ,אהרי
שאמש נעצרו באתונה  60מפגי־
נים .על הפגנות נמסר גם מםא־
לוניקי ולאריסה והפגנות נוספות
עמדו להיערך היום בערים שונות
ביוון .בעת ההפגנות הושמעו סיס-
מאות נגד בני המשפחה המלכד
תית.
המיגיפטר לענייני הסדר הציבו־
די בממשלתו היוצאת של נובאם
הצהיר היום ,ני מעחח לא יסבלו
עוד השלטונות כל הפגנות ברחו-
בות אתונה .בדברו על מעצר 60
המפגינים אמש אמר המיניסטר :
.כיוון שהפגנות כגון אלה נמש־
בות זה למעלה משבועיים ,לילה־
לילה ,בבירה ,לא תסבול המשטרה
עוד נל פגיעות נוספות בשקט
ובסדר ,וכל מי שינסה לערוך הפ־
גנות רהוב ,תוך הפרת האיסור
המשטרתי — ייעצר.
)ע"ל( — אמצעי בטחון יוצאים
מגדר הרגיל ינקטו הבוקר סביב
אדמו! המלך .הרחובות הסמוכים
לארמון נסגרו בפני כל תנועה ד
רק עתונאים היו דשאים לעבור
את המחסומים על סמך תעודו-
תיהם,
אמצעים אלה נתפרשו כסימן
לכך ,שהמלך עומד לקבל אישים
להתייעצות ואולי אף ראש־מסשלה
הדש.
)עייר( — ממשלת יוון תיארה
היום ב"מזוייף" מסמך שפורסם
באחד מעתוני קפריסין ,המציג את
המלך קוגשטאנטין ואת הצבא ה־
יווני נ"מנשירים' בידי ארה"ב.
כמסמך ,שנכתב ,לפי הטענה,
על־ידי יועץ המלך והופנה אל
סוכנות־הביו! האמריקאית ,נאמר,
כי נעשו מאמצים ל"נייטראליד
ציה" של הנשיא מאקאריוס ושל
ריאש ממשלת יוון לשעבר גיאור־
גיוס פאפאנדריאו בשאלת קפדי־
סין•

מיניפטר האוצר העיראקי,

מותמד ג'אוואד אל־עבוסי התפטר
"מטעמי בריאות־ — הודיע רדיו
בגדאד.

מזכירות מפא"י תדון מחר בהפסקת
חברותם של אנשי רפ"י באשדוד

בית ,סועד קרמו? ,יופץ מדי' שבוע
בדחונ הערבי ',עד ליוט חבתי־
רות.

אצל שרת החוץ
גזאמ הומרו חגזריני

של .דבר' .
'8רת־חחוץ .גולדון מאיד• קיב#

אתמול במתח את ראש ממשל8
צרפת לשעבר פייר מנדס פראנם.
שבא בלוויית נגיד בנק ישראל דוד
הורוביץ.

מזכירות מפא"י תדון מחר בהפסקת חברותם של ש .בן־
שמחו! ,מזכיר מועצת פועלי אשדוד ,וי .גולדבלום ,מזכיר מפא"י
במקום ,ועוד חמישה פעילי רפ"י באשדוד .כל חברי הקבוצה
פעילות מצה
באשדוד קיבלו מכתבים ממזכיד מפא"י ר .ברקת ,־ שבהם הוא
האיגוד המקצועי
נמסר ,כי השיחה הוקדשה לחי*
חצי מיליון בוחרים ישתתפו
הזמין אותם להופיע לפני המזכירות ביום וי.
לופי־דעות בבעיות מדיניות שונו*
באסיפות ןבבנסיפ ,שיאורגנו על־
מהחברים :ד .בר־רב־"אי ,בדו־
מזכיר מפא"י מאשיכ במכתבו
בתשובה לשאלה הודגש ,בי לא
אזניה .יוסף בנקובר ,יצחק שפי־ ידי מטה האיגוד המקצועי של
את שבער ,פעילי רפ"י בפגיעה ב־
הועלו בשיחה שאלות ספציפיות
המערך עד לנהירות להסתדרות.
מזיד במפלגה ובמושדותיה ,בהפרת
רא ופ .יורבה.
בנושא !ד .או אחר ,אלא גםקרי
הפגישה עם משפר כה רב של
דכו־דת'
ב־
מרותה על־יד' תמיכה פעילה
חערגיה
דל שבועי
בעיות מדיניות כלליות.
דף שביעי לביחרת הערכ־ה ,בוחריט .ציין י .משל ,יו"ד מבד,
ר '"0ובניהול מסע־השמצד .פומבי
ש-כלדל כתבות ,ראיונות •חדישות ,האיגוד המקצועי .תיעשה באמ־
נגד מסא"י באשדוד,
צעות המסגרת הארגונית של 40
הבחירות,
במערכה
מהמתרחש
אשכול יופיע ככנפ פעילי
ואשר ייערך ע''י המשוררת הער -האיגודים המקצועיים הארציים.
השכונות בת"א
ראש הממשלה ישו הבטחו! לוי
אשכול יופיע בימים הקרובים בננס
פעילי השכונות בתל־אכיב ,הנערך
ו א ש י נ ג ט ו ן ) 11 ,יו .פ— .(.
מטעם משה המעדן במחוז תל־
הנשיא ג'ונפון התם היום על חוק
אבני .הכנס ,שבו ישתתפו כ־1500
שיאפשר הרחבה ניברת ביותר של
פעיליכ .מאורגן במסגרת פעילותה
תכניות המחקר כתהום  .המתקת
המיוחדת של המחלקה לשכונות.
מי־יפ .בעת חתימת התוק ניבא
בי! השאר כוללת תכנית־הפעולח
הנשיא התקדמות מדעית 'עצומת
נש כינוס המוני של אנשי חשכו־
עד  1970במאמצים לפתור את דד
נות ,שייערך כאיצטדיו! שביד־
קשיים הגוברים של ארת"נ :בתחום
 8,000איש האזינו אמש ברמלה לגאופ ראש הממשלה ושר
אליהו.
המים.
י
הבטחוו לוי אשכול ,באסיפת שהתקיימה תחת כיפת תשמיש.
מטה הנחירות של המערך בת"א
בין חמטרוח של ד6.חקוי בהמש
פיעל במלוא התנופה! עובדה זו
אשגול הידד ,לקהל על שבא ח ברי מועצת עידית רמלה .נציגי
השנים הקרויות צייו הנשיא פיתוח
העדות ונציגי מפלגות המערך ,את
מורגשת במיוחד כתחוט ההסברה.
בהמוניו לאשיפד ,והדגיש ,שסיסמת
מפעלי המתקה בעלי כושר תפוקת
מדי שבוע נערכות כ־ 40אסיפות "התמורה -בפי מפלגות שונות נ־־ האסיפה פתח י .ש ט י י ן  ,מזכיר
של  100מיליון גאלון מי־יפ מוט־
במסגרת הסניפים והאזורים .בן
מועצת פועלי רמלה.
עדה להטעות את הקהל .קייט צורך
תק-ס ליממה.
החלה הפעולה במסגרת חוגי־תבית?
בהמשר העבודה ההיסטורית חנע־
המתקנים החדישים ביותר דד
המטח,
בתום האכיפה ,שנסתיימה בשי־
המקיפה את גל שלוחות
שית בארץ זח שנים רבות ,ולא
קיימיב כיום מסוגלים להפיק מיל*
כ־ 300חוגי־בית נעדבים מדי שבוע,
רת "התקוד ,",נערכה קנלת־פנים
ב"תמורות" — אמר אשכול .ראש־
לראש הממשלה ורעייתו במעודון יון גאלת מים ליום.
וגם בתחום זה גובר והולך קצב
הממשלה הצביע על הקמת מאות
כפרים וישובים חושים ,ועיד היד הנוער של ההסתדרות ברמלה ,יאת
הפעולה.
בתחום
האיגוד המקצועי מקיף
נטויה .הוא התווה לפני מאזיניו פניו קידמו כ־ 200פעילי המערך
ברמלה .ראש הממשלה ענה לש-
בבל
פעולות
כ־60—50
ההסברה
תכנית גידול חאוכלוסיה לשלושה
אלות שהוצגו לו על ידי הנוכחים,
שבוע .עבודה זו נעשית בתאים מיליון נפש בתקופת כהונתה של
פתה את קבלת־הפנים ראש עירית
שבמקומות־העבודה ,באגודות המק־ הכנסת הבאה.
צועיות ובענפי־פעולה אחרים ב־
רמלה ,מ .מ ל מ ד  ,שציין אח חלקו
את פני 'האורחים ?קיבלו על הנ-
'!
מאת >5ופר  ,דבר•
של אשכול ביסוד רצועת ישובים
מישור המקצועי .המחלקה לאק־ מה שני רבנים שהגישו לאשכול
ל ענייני תיירות
דמאים החלת בפעולת סדירה ,ובבר ולרעייתו חלת־לחם ענקית .ילד חקלאיים מסביב לרמלח־לוד ,בה־
נעדבות פנישות בסניםים עט ה-
ועדת־פעולה בת  22איש*1 ,יגי
יותו מנהל מחלקת ההתישנות של
וילדה הגישו זר פרחים למדים
אקדמאים .נמחלקת ההכרות נע-
:ל ארגוני הסטודנטים במדינה,
הסוכנות.
אשכול ,על הנפה המקושטת ישבו
רכות מדי שבוע בממוצע כין —10
תטולים כ־ 15,000איש ,הוקמה אוד,
 15אסיפות כסניפים .נן מקיימות
ליום אתמול בנינוט מיוחד שניגרו'
תל־אניב.
החברות חוגי־בית ברחבי
כתל־אביב והוקדש לבעיות טי־
כ־ 70מטות בחידות של המערך,
סית־השבר של הסטודנסיט־החיי*
המקיפים  12,000עונדים מכל מש-
־"
ריפ לישראל.
רדי הממשלה ,הוקמו במחוז תל־
הוועדה ביקשה לחיפנש בדחי-
אביב.
פות עם שד התחבורה מ ,כרמל*
הצעה ,שלפיה תממן ההסתדרות ,באמצעות מגביתה באמריקה,
 70מטות של עוכדי המדינה
בדי להביא בפניו את הבעיות
השכלה
לרכוש
שיוכלו
כדי
לפועלים,
בשנה
חופשה
ארבעה חדשי
הקשורות בטיסות הסטודנטים ליש--
בימים הקרובים ייערבו ימי־עיון
במקומות־ריכוז מחוץ לתל־אביב
יסודית — העלה אתמול דוד ב ן־ גו ד י ו ן באסיפת בחירות ראל ובמיוחד באיסור טיסות ד,ש־
בהשתתפות מרצים .כן יתקיימו פ-
כר מפאריס לישראל .בנינוס של
מטעם רפ"י ,שנערכה בכיכר !מנורה" בירושלים,
"
ל-
גישות של עובדי כל משדד בהו־
נציגי ארגוני הסטודנטים הוחלט
משיבת נוער משכיל מארה"ב
על התסחדרות לדאוג למחן חי-
גים מצומצמיט ,בהן תוסבר החי
ישראל .כן אמר ,ני יש להעלות
להגיש עצומה לממשלת ישראל
נוך יםודי לפועלים ,עליה להקדיש
שיבות הנודעת לעובד־המדינה ב־
בכנסת הצעת חוק זזינוך הונה מ־
בעניין זה ולערוך הפגנות נגד
את נספי הפגנית שיש לה כל שנה
מערכות הגורליות הצפויות .למטרה
גיל  14עד  ,16ולאחר ארבע שנים מדיניות משרד התחנות;.
מאמריקה לתשלום משנורת לפר
איסור טיטות־השנר של הסטד'
זו חוקם ננד חנד־מפבידים ,המונה
עלים שיקחו הופש מעבודתם אר־ — מגיל  16עד־
.18
 120איש ,מבין עובדי־המדינה.
דנטים הזדיט מפאריס לישראל
בעד ,הדשים נדי ללמוד — דברים
בהתייחסו לעניין שינוי עיטת
מטות־חבחידות של עובדי־המדי־
)דרך ניקוסיד!( גרם לביטול נסי־
אלה אמר ד ,בן־גוריון באםיפת־עם
שנתקיימה אתמול ב־ הבהירו תאמר בן־גידיון ,ני ־דמו־
במסגרות
נה החליטו לפעול גם
עותיהם של נ־ 600סטודנטים לישי
מטעם רפ"י
בירושלים.
קרטיה אמיתית פירושה בחירה דאל בעונת קיץ זו.
אחרוה ,בקרב אנשים .שאינם עוב־ כיבד
"מנודה" בי הובת הממשלה ישירה של הבוחר בנציגו ובממשל־
די־מדינה.
הנואם אמד,
למרכזיותה של ירו -תו וקיום מגע מתמיד בין הבוחר
הצטרף! לרפ-י
בראש המטה של עובדי־המדינה
היא לדאוג
מביאת
הנוכחית
השיטה
והנבחר.
ב־
ויסייעו
ויינר,
במהוז נקבע ואב
סיעת רפ"י הוקמה במועצת
שלים על־ידי העברת משרדי הממ־
ידו שוורצמן ,לבקוביץ' ,דינר ו*
לממשלה .קואליציונית ונותנת ביד עיריית היפה ,לאתר שעו"ד נחום
שלה כולם אליה.
פדמינגר.
מיעוט עמדת פיקוח ואפשרויות נדן ,חבר מועצת העיריד ,מטעם
בדברו על ענייני בטחון אמר
סהיטה.
י .אלון בכנה
מפא"י ,הודיע ־אתמול  .על הצפוי
בו־גוריון ,בי בניגוד לרצון אמרי-
של צעירי המערך
קה ורוסית נעשתה פין מעצמת
פותו לרשימת ר.'"8
כינוס חברי רפ''י
 600חברים ,מחוגי הצעירים של
אטומית ,ועחה יש סבנה שתמסור
בתנועה הקיבוצית
ה-
יקיימו
מחוז מפא"י בתל־אביב,
את הנשק הזד .גם למדינות ער-
מזכירות חברי רפ"י בתנועה דד
יום ערב־עיו! ליד נהל־אלכסנדר.
ביות.
קיבוצית נבחרה אתמול בכינוס
ג י ו ־ י ור ק ) 11 ,פ"6א( — ל*
שד־העבודה יגאל אלון יביא בפני
כדי שנוכל להשיג ־נשק — אפו־ שנערך בתל־אביב ,בדברי המת־
מעלה מ־ 2000איש ,ביניהם רא--
המתבנסימ את דבר המערך .לק-
בן־גוריון — דרוש לנו מעמד בין* וובחים הודגש ההכרח לשמור על
שי ארגונים יהודיים ועסקני פוע־
ראת פעולה זו יצא דף־הסנרה
לאומי .עד עתה.השגנו ידידות של
גבולות הוויכוח ועל שלמות דד
לים ,השתתפו היום בלויית נתן
מיוחד.
מדינות בככוד שרחשו ליתרון דד
תנועה הקיבוצית.
חנין ,המייסד והיו"ר של הוועד
נכהרה ועדת רצון טוכ
מוסרי והאינטלקטואלי  .שלנו ,ועל
חה"כ ש .פ ד ס הביא תכנית של .וזנהל של ועד־הפועלים היהודי,
ברמת־השרון
ל-
יתרון זה ,שהוא אחד התנאים
דפ"י בת  11סעיפים שבמרכז-
אשר נפטר ביום א' בגיל .79
ועדת דצון־טוב בין־מפלגתית ל-
קיומנו ,יש לשמור: .
— שינוי שיטת הבחירות ומודרני־
המנוח היה מזכיר .חו ;,הפועלים•
שמירת טוהר הבחירות ,הגינותן
י
הד:,
 .הדרך לפתרון בעיית• בוהות
ז ציה של משק המדינה ומערבת והיד ,ממייסדי הקונגרס העולמי
וצביונן התרבותי ,נבחרה אמש ב -ראה — :אמר בדגורימ — היזי
הבסתון. .
למען תרבות יהודית .ראש העיר
ישיבת המליאה של המועצה זד
.
ר
י
ה
ב
א.
הבינום
את
פתה
.
ניו־יורק רוברט ואגנד שיגר איג-
מקומית ברמת־השדון .הוועדה מו־
נה ז חברים —  2נציגי המערך,
רת תנחומים.
שניים גח"ל ,אחד מפ"ט ,אחד
"אגודת ישראל" ,ניו"ר הוועדה נב-
)המשך מעמוד (1
חר ראש המועצה ש .חכם.
והיא מתגוררת בדמת־גן ,סיפרת
.בנתניה הובא אתמול למנוחות
ו א ש י נ גטון) 11 ,ע"ר(— .
לעתונאים שהקיפוה ,בי אינה שיי-
מנשה שוחט ,בן . ,51מעובדי..לש-
כת לשום ארגון והיא באד .להפ־ הבנק האמריקאי ליצוא  .וליבוא
כת המס ומפעילי ההסתדרות ו-
בין אח םתאתה האישית נגד בוא יסייע להברת "אל עלי' בקניית
,
השגריר ועוזריו .במיוחד הטיחה מטוס סילון מדגם "בואינג  — 707מפא"  .במקום .הספיד אותו מנהל
לשכת המס דוד גפן.
זעמה על ד"ד טרק וטענה ,שהוא ב —  "320לטיסות ארובות —
בפתיחת מליאת המדנז
המנוח עלוז ארצה בשנת 1951
של נמנה עם פקידי ממשלת הונגריה הודיע הבנק היום.
שקיים
אחת"ע-פוע"צ,
מפלגת
ועבד מא! בלשכת המם.
יש -האשמה בשליתתה לאושוויץ ,היא
ישיבתו אתמול בת"א ,קידם
הניה אשר ,וארבעה ילדים.
הבנק יספק סכום ש לי כ־ 5מיל-
היחד ,נלואר 4 .חדשים באושוויץ
?
,
של
הנללי
המזניר
— ־
ואחר בך התגלגלה במחנות ריכוז ית דולר .מחיר המטוס מגיע ל?
ראל ג ל י ל י
I
המפלגה ,בברכה חמה את החלטת שוניט .לא הרחק ממנה בכביש־  7.4מיליון דולר — נאמר בהודעת.
לחתייצנ
השוללים,
שיירות משאיות סובייטיות,
אתה"ע
חברי
לאת־ היציאה עמד צעיר עם י נחה בר?
המטוס ישמש את "אל עלי' ב־
עם המפלגה במסגרת המערך
שכללו נ־ 120מכוניות כל אחת,
לסלוח".
ולא
"לזכור
נאמד
קוים תל־אביב—ניריורק 'ותל־אניב
דית פועלי א"י .גלילי הטעיט ני
געו אתמול לאורך האויטוסטראדה
עט השגריר הניעו שלושה ער
—ואירובי .הוא הראשון מארבעה ממערב־ברלין להאנובר' בקירבת
צעד זר ,יחזק את לינודה של בדים ננירים של השגרירות ,ובי־
מטוסים,
שיירכשו
על־יךי החברה
אהה"ע ,ויגביר את נוח המערך,
מאגדבורג — סיפרו תיירים מער־
הכו -ניהם נספה העתונות ו .הונדריך,
דיים.
בחמש השנים הקרובות.
אשר עתיד להקיף את כל ביש -עוזר אישי לשגריר ואחראי למגל
חות הציונים סוציאליסטיים
האדמיניסטרטיבי .הט הוסעו במ-
ראל.
כוניות נפרדות למלון .שרתו!".
הכוה המרוכז במערך גהסתד־
במלון נמצאו שוטרים במדימ בתוך
דית ,יש בידו הנסיון ,הכושר ודד
הסלון ומחוצה לו ,והם תוגברו
אישים ,לעמוד מול נסיונות הליק־
בבלשים .נוטף להם ,עמדו בקרבת
וידציד ,והרויזיוניזם ,ואף להביא
הבלון שתי ניידות־משטרה! אד
לתמורה חיובית ש תעלה את הלי־
לס? לא היתה להן מלאכה .מקרנים
משק
בוד של העובדים ותקדם את
מאת סופרו המדיני של  .דבר"
בודדים היו במקום ועקבי בשקט
הפועלים — אמר י .ו ו ש צ' י נ ה,
אתרי קבלת־הפנים הקצרה שערך
־ העתונות הסובייטית נתנה בימים האחרונים פרסום ניכי־
הבר הוועדה המרכזת של ההם־ לשגריר מנהל בית־המלון ג .קטיו'
להחלטות הוועידה ה־ 15של מק"י )פלג מיקוניס־סנה( ,המוקיעות
תדרות ,שפתח את הדיו! במרכז
לטס ,לאהר־מבן עלה השגריר
בעניני מצע הבחירות להסתדרות .לחדרי השגרירות בקומה הרביעית ,את קבוצת וילנר־טובי כקבוצה פלגנית" ,שסטתה מעקרונות
הנואם שפ ללעג הסיסמאות על
האינטרנציונאליזט ועברה לפעילות סמיתית־חתדוית".
להיום הישיבה הראשונה עם צוות
דמוקרטיה המופרחות מצד דוברי
בחוגי קבוצת מיקוניט־סנה נה־
תמכה ב"דעה ב'" ,המבטאת את
השגרירות.
רפ"י ,באמרו ,שבל מי שמכיר
קבלו פרסומים אלה בשמחה• גלויה ,השקפות הפלג היהודי.
נפי שנמסר ,עומד ד"ד פאולס
את הדוברים האלה ,מנסיון סעו־
באשר הם םרמויט ,לדעתם ,על
במערכת ?"קול העם' נתקבל ־של־
לבקר הבוקר במשרד־ההוץ בירד
לתם בעבר ,קשה לו להתייחס
נטייתה של ברית־המועצות להכיר
שוט ,על־פי כתובתו של העורך ה־
שלים.
ברצינות להכרזות מעין אלה.
בקבוצתם בממשיכת דרבה ויורש־
ראשי ד"ד מ .סנה? ,מברק מיוחד
בדברו על עיקרי המצע ,הציע
מסוכנות הידיעות הסובייטית .נו־
הה של מק"י השלמה.
הדובר לבסס את השיתוף בין
בוסטי" .במברק מסופר ,כי בטאון
בשבוע שעבר דיווחה העתונות
ההסתדרות והממשלה על בסיס
הסובייטית ,באמצעות כתב טא"ם המפלגה הקומוניסטית של ברה"פ
יחסי גומילן כשהתאום ביניהם
"פראוודה" פירסם מאמר מיוחד ל־
בארץ,
ש.
של
וי
המרב
נאומו
על
מהבסט על כלים וכללים קבועים
מיקוניס בוועידה ,אך השמיטה את רגל סיום הוועידה ד,־ 15של מק'-י.
ויתנהלו עם הנציגות המוסמכת
חקטעים חמחייחסים לוויכוח עט המאמר כולל את הנקודות העיק-
—
)ע"ר(.
11
ארקאנסו,
סידםי,
של ההסתדרות.
ריות של החחלטות שנתקבלו בוו-
קבוצת וילנר־טובי .נראה ,ני לאחר
שלטונות חיל־האוויר האמריקאי
נ ,א ל מ ו ז ל י נ ו ,הנד הווע-
שהפילוג נמק"י הפך לעובדה נוטה עידה ומציין ,כי "המעידה הוקיעה
כל
את
מיד
להפסיק
היום
ציוו
יתן
שהמצע
תבע
דה המרכזת,
את קבוצת חפלגניפ ,חכרי תוחנה
המפלגה הקומוניסטית הסובייטית
עבודות השיפוציט והשינויים בבל
ב־טוי לעמדת המערך ,שההשתיי־
המרכזי לשעבר ,אשר סטו פעק*
בסיסי השילוח של הטילים מדגט להכיר בפלג של מיקוגיס־םנה ,ב-
כות הפורמלית להסתדרות לא
רונות האינטרגציונלמם וחתלו כפ*
,טיטאן  — -88בעקבות האסון ש -הוכחה לכך משמשת גט העובדה,
תיכל להיות חופפת לפעילות אק-
עילות חתדנית־סיעתית".
שהעתונוח הסובייטית לא דיווחת
בי,
עוב־
53
נהרגו
שבו
ביוט
אירע
טיבית לניתוק חק־שר חארגוני בין
כן מסד  .פראוודד ,".כי .מליאת
עד בה על הוועידה של קבוצת
אורחיים.
דים
ההסתדרות לפשק הסועלים ,ולנס־
המפלגה בחרת בש .מיקוניפ בפז־
פקודת ההפסקה הלה על  33מית־ וילנר־טובי.
יונות לנישול ההסתדרות מתפקי-
כיר כללי של פקיי ובד"ר פ .סנה
קני שילות בשלושה שטהיס נפר-
חסידי קבוצת מיקוניס־סנה פצי
דיה .השתתפו בדיון גם י ,טבנ־
בעורכו הראשי של ,קול העט".
שילוח
מיחקני
ב־21
העבודה
דים.
טטיט אישיות סובייטית שאמרה ב־
קץ וו .צור.
העובדה ש"פדאוודה" דיווח גפ
בי
כיום
האסון
לפני
עוד
נסתיימה
.
אחרונה ,כי השתכנעה לחלוטי! בד־
על המינויים של מיקוגיס וסנה
הנהלת המערך
יר
האמריקאי
מיניסטר־התעופה
בר קיומה של סטיה ערבית־לאוס־
כועדת הבהירות
משמשת ,לדעת חסידיהם ,הונחה
ג'יז צוקר עומד בראש צוות של :ית בקבוצת וילנר־טובי ,לאחר ש־
הותכת להברתה של מושקות בפלג
הנהלת המערך בועדת הבחירות
 30חוקרים .מ נרריב את נסיבות
נתברר כי שוט אישיות ערבית לא
היהודי
המרכזית לכנסת .תהיה מורבנת
הדליקה וההתפוצצות ,שאירעו בכן
השילוח של .טיטאו־ "88כיום בי.

באסיפה המונית ' ברמלה

התמורה ,מטעה;

אשכול :םיםמת,
יש צורך בהמשך העבודה

ג'ונםון חתם חוק
להרחבת תכניות
המתקת מי־ים

הסטודנטים הקימו,
ועדה לענייני !
טיםות־השכה1 . .

בךגוריון על בעיות חינוך
באסיפת רפ"י נירושליפ

נתן חנין למנוחות

שגריר גרמניה

גלילי ו המערך עתיד
להקיף כל הכוחות
הציתים־הסוציאליסטיים

מלווה ל"אל־על"
לקניית מטוסים

.מנשה שוחט

מסתמנת נטיה במוסקוה
להכיר בפלג מיקונים־םנה

הופסקו העבודות
בכני־הטילים
בארה"ב

קירק דאגלס" :אני
מצפצף על החרם"
מאת ישראל נוימן,
פופר ,דברי בצרפת

פ א ר י ס ) 11 ,מיוחד ל"דבר"(— .
סרג' פליגדם ,בחב רשת עתוני־
הרסס בארה"ב ,שחזר היום מרומא
לפאריס ,סיפר לסופר "דבר" בצר־
פ־ " :ראיינתי ברומא את השחקן
קירק דאגלם לרגל הפרטת "הטל
צל ענק" ,סרט שבו הוא מגלב
דמותו של קולונל מרקוס .שאלתי
את בוכב ' הקולנוע ,אם אי! הוא
חושש מפני החרם הערבי העלול
להתנכל לו ,על שהסכים לשחק
תפקיד של ניכור יהודי אמריקאי
של .מלתמת־השחרור הישראלית,
השיב לי דאגלס, :מצפצף אני על
החרם הערבי .הוא חשוב בעיני
בקליפת השום .אם ירצו להחרים
אותי ,את פראנק סינאטרה ושאר
הכוכבים שבסרט — יצטרכו לוותר
על רוב הסרטים הגדולים של הו־
לעוד/

,עיראק תרכוש
מטוסי .סילון
נוספים מבריטניה
מאת הגי אשר,
פוכר ,דכר• כבריטניה

י
ל • נ ד ו ן) 11 ,מיוחד ל"דבר"(.
— עיראק עומדת לרכוש בבריטניה
שתי טייסות של מטופי־םילון ,ש־
מספרם יגיע ל־ 30בערך.
בהמשך המגעים שנתקיימו זה
זמן־מה הגיעה עתה משלתת עירא-
קית לבריטניה .המטוסים יהיו מ-
דגם "לייטנינג" ומחירם ,הבולל
חלקי חילוף ,יגיע ל־ 20מיליון
לי"ש.
בו מתעניינים העיראקים בטילי
קרקע־אוויר מדגם "בלאדהאנד" או
"תאנדרבירד" .טילים אלה מיועדים
להחליף את הטילים הסובייטיים ש-
רכשה עיראק לפני בן. .
מאז  1958רוכשת עיראק מטוסים
מברה"ט וטנריטניה גפ יחד.

הממשלה תשתתף ב־ 25%בפיתוח
המכון האוניברסיטאי בחיפה

המ מש לה תש תתף ב־25
האוניברסיטאי בחיפה ,אשר ההשקעה בהן תגיע בשלב ראשון
ל־ 14מיליון ל"י — הסכם על כך הושג אתמול בפגישה בין
שר האוצר ם .ספיר לבין מנהל המכון א .רפאלי והמשנה למנהל
י  .לרד
פגישה זו באה בהמשך לפגישה שת ציוד .שלב זר ,מיועד לקליטה
קודמת בין שר האוצר וראש עי -של ער  2,300ססומסים והוא יוש־
ריית היפה א .חושי ,שבה הוחלט לם בשנת .1968
במקביל לבך יוחל בפיתוח נו-
עקרונית על השתתפות הממשלה
את
להגדיל
בתכניות אלת .ההסנם כולו עיבד סף! .־.מיועד
יכולת
על־ידי ועדר .־שרים לענייני הש־ חקליטה של האוניברסיטד .ל־
כלה גבוהה ,שהוקמה בכוף אפ־  5.000סטודנטים בשנת  ,1970תוך
ריל השנת יפי הצעת שר החינוך מגמת להגיע ל־00ג< 10,םמיזעמים
והתרבו־ ז .ארן.
בשנת .1980
במ=ון האוניברסיטאי של חיפה,
עבודות הפיתוח בשטח האוני-
ברסיטה של חיפה יחלו בבר בסיף הנמצא בפיקוחה האקדמאי של
חודש זה .בשלב הנובחי יושקעו האוניברסיטה בירושלים ,ילמדי
 14מיליון ל"י ' בהקמת מיב יניט השנה :־ 900פפודנטיפ ונשנו*
על שטח של  20,000פמ"ר וברני־ הבאה .1.200

אחוז ב תכניות הפיתוח ש ל המכון

כצאן? ...חתימה,,

"

אין חעורנ מאמין ,שמצויים
בעולם נעלי ננף ,שלא ממין
העורביט .לדידו ,אין הללו אלא
,עורבים מחופשים.
)מהיד אגדה  .עתיקה מאוד(.
)בןיציון תומר( הנה הם עוברים
בהך ,־שהוהי־דאש ושפלי־רוה־וברך
 'פרופסורים ורמטבלים ,אמנים־ריפאיט ,סופדים ומהנכיפ — פוב־
לים ,כצאן  ,לחתימה. .והמחתים —
שוט ,אדירים בימינו ועט נובע כש־
מאלו. ' ,
' ויק ?מוח מעוות מאוד או חלק
מאוד מפינל להמציא פארסה זולח
כל כך.־' ,ואם  .נרגע  .הראשון  .אתח
סומר  ,נולך נובח עלילה )תרתי־
משפע( ממדרגה נה נםונה ,הרי
בהרהור י שני אתה מתהיל םדהמ
על הנפש היפה הזאת ,שמעולם לא
ידעה ,כפי הנראה ,חירות מה היא
ובחירה שמקורה :בחירות..
 :נלאה ,שאבי? " חהתעוררות הם־
פונטנית" בישראל )זוכרים ו( אף
אינו יכול להעלות על דעתו ,שפ־
צויות' .בעולם שלנו ספונטניות של
אמת ואמירת• ?.לאו! או הן של
אפ!ת ,שאינן  .תלויות נדנד .וכבר
י
שנו; חנטים :ה פ ו ס ל ב מ ו מ ו
פ ו%ל.

נציגות כפועלי הייצור

) .ע '.פרי־פז( מתוך  14חברי פז־
נידות מועצת פועלי נתניה 12 ,הם
עובדי המנגנון נטועצת חפועלים,
אהד עובד לשנת חמס ואחד עובד
קופ"ת .במזכירות זו ־אין אף פועל־
ייציר :אחד ,או עובד שלא במוםד
הסתדרותי.
 דנר .,זד ,טיתנדד מתוך דו"חועדת הנקורת המרכזית ,בחוברת
יי 7השנה .של ,בהסתדרות" ,בהו-
צאת הועד י הפועל .אין  .בדרח כל
העפך ,על • יחרכג הטזכירות כמ־
צייין לעיל '.נראה לגו שיש .פגם
בהרכב זה ,שכמוהו כזחות פלאה
בי] הרשות המנוונת והרשוח המב-
צעי .במצב זה אין אפשרות של
כקורת מצד המזכירות על עובדי
המנגנון .ובודאי  .שאין.אפשרות של
בק?-ת על מזכיר מועצת הפועלים,
שחנרי המזנידות כפופים לו כעוג־
די המועצה ' והוא" .נותן  .העבודה"
שלהם ,המפקח על עבודתט .לפגם
זה•'שותפות .נל מפלגות־הפועלים,
המיוצגות "במזכירות' ' :מפא"י אח־
ה"ע* ספים ,חנועת־העכווה חליב־
דלית-. .ד. .נל חמפלגות .שלחו ננ־
ציגימן נמזנידות -עובדי המנגנון.
יש להניח שמצב זר .אופייני לא
רק .לנתניה .בזמנו החדיע על מצב
דומה י, .יעקבי ,סופר ,דבר" בר־
חובות .ובדומה להרכב המזכירות
הוא גט הרכב חברי טועצות־הפו־
עלים ומסיבת זו זןין ,מוסד עליון
זר.־,-.של ההסתדרות במקום מפלא
נראוי את יעודו! המועצה פתננסת

*1103
רק לישיבות חגיגיות .אמנם .בבתי־
רות למועצות־הפועלים מופיעים
ברשימות המועמדים גם פועלי
ייצור ,אך אהרי הבחירות אין פוע־
לים אלה באים כלל לידי ביטוי.
עם כל הכבוד לאנשי המנגנון ,של־
חלק מהם עבר של פועלי־יי־>ור,
רצוי ש במזבירות המועצה לא ישבו
עונדי מנגנון ,אפילו הדבר יקשה
לננס את המזנירות בשעות העבד
דה במשך היום.
בשביל שינויים אלה אין צורך
נפילוגיט או נסיעות חדשות .אנ־
ש־ המערך צריכים להיות ראשונית
למתן יתר ייצוג לעובדי הייצור
במוםדות הקובעים של מועצת הפד
עליט על מנת להגביר את הקשר
עם הציבור הרהב ,ולא יהיה כנך
נל פגיעה נאנשי המנגנון הממל-
אים בנאמנות תפקידים אהראים.

הטננ! 118צרכי ¤־נ1ו ת0כ]1לוג!

מלוה הקבוצה הה' צבי כהן ,ל־
שעבר איש עלית בי' המתמצא
חיטב בדרכי אירוסה.
ודאי שיש עוד מקום לשיפורים
פה ושם .בך נדמה לי ,כי יטה
היתה עושה "הסתור" אילו נתנה
את דעתה על שילונ בתכנית ה-
פ-ור ביקורים במוסדות יהודייט
ובמוסדות האיגוד המקצועי )אגב,
.,הסתור" קשורה בתברית־תיירות
פועליות ,הקשורות במידה זו או
אחרת באיגודים המקצועיים( .על
אף הזמן הקצר יחסית של טיולי
ה־"ל )מקסימום  37יום( ,מן הרצוי
לנדור את הנעים עם המועיל,
ב• רוב היוצאים לחדל ישמחו
להזדמנות להכיר מקרוב את קהי-
לות ישראל בתפוצה ואת מוסדות
הפועלים בארצות־חוץ.

במאמר הראשי ב"דבר" מיום
" — 11.8.65עדיפות גבוהה לחי־
נוך גבוה" ,הובאו כמה עובדות
שאינן מתיישבות עם המציאות
בשטח החינוך הטכנולוגי הגבוה
בארץ .דומה ,שבעל המאסר ניפה
למעט מחומרת הבעיה ול"צנך
כמד ,נקודות בוערות באחת הבע־
יות התמורות ביותר ,הפוקדות
כיום את המדינה.

גיור בסרייבו

)אלכסנדר קורן( רבה הישיש
של סאראייבו ,הרב טנחט רומאנו,
שהוא כיום הרב היחיד נבל יוגופ־
לכיה ,סיפר לי על מקרה מפתיע
שאירע לו לא מכבר .באחד י היפיפ
הגיע כמכוניתו הפרטית ממינכן
לסרייבו יהודי יליד פולין בשם
גולדרייך ,שעט תופ המלחמה הש־
תקע נגרטניה .יחד עפו 'נאת אשד,
בשם רוזיקה קלאוזר ,קתולית ,ילי־
דת זאגדב' שביוגוסלביו;
השניים פנו בלוויית שני עדים
אל הכגסיה הקתולית במקוס והא־
)מרי( האזכרה למשה
שרת שה שטחה בקשחה :לפני שניט
ננית נדל היתד ,מיוחדת במינה מספר עזבה את יונוסלביה נשפניה
הולמת את האיש שהלך לעולמו ,אל גרמניה והחלה עובדת שם,
עם כל קטע טדנריו ,שנקרא על
במרפאת שיניים .שם הכירה את
ידי האנשים הקרובים אליו ,הלך היהודי גולדרייר והם ההליםו להת-
ונע-
האיש והתרומם פעלה־סעלד"
חתן ,אלא שהוא העמיד תנאי
שה לקהל הגדול ברור יותר מי
שהיא תתגייר .על כן ביקשה טאנ־
אבד לעם בישראל .אנשי המקהלה שי הננפיה לשחררה מחובות בני
היו לכושים חולצות לבנות ,והמ -דחה ולמתקה מרשימת בני אמונת
נצח יהודה שרת היה לבוש שחו־ ישו.
דים — ונראה כאילו גר? שתור
שמעו אנשי הכנםיה נסנלנות את
גדול.
הסיפור ,נאנהו קשות ואמרו לה:
המשפט האחרון" :היה איש" ,אב תרצי להתחתן עם יהודי לא
וראו איננו עוד" היה באקורד אה־
נובל לעצור בעדך ,אך לשתררך
רון שהרעיד את הלנ.
ולמחקך מרשימת הקתולים אין לנו
נל סמנות".
מששמעה כך ,פנתה האשד ,עם
)מקף( כל חבר נאמן להסתדרות
השמח בהישגיה ובואב את כשלו־ שנ• העדיט לבית־משפט מקומי
וביקשה לרשוט בקשתה לצאת מר־
נותיה — ודאי שנגרמת לי קורת־
רוה רבה כשהוא נזקק לשרותה צונד! הטונ משורות הננסיד ,הקתר
־התיירות ההסתדרותית לית ולעבור ליהדות .השופט היד?
של חברת
גוסלבי מיהר לאשר בקשתה • ועם
,הפתור" .כותב טורים אלה ,שיצא
אישור זה בידם פנו השניים אל
בפעם הראשונה אחרי עשרות ש־
נות ישיבה בארץ ,לתור בדהבי הקהילה היהודית בסאראייבו לדד
אירופה הבלתי ידועה לו ,נהנה שיאם בהקדם .אחר יומיים של דיד
הנאה נוספת מהכושר הארגוני נים החליטו ראשי הקהילה לאשר
שגילתה ,הסתור" בארגון טיול בקשתם ולמחרת היום :גערך טכס
קולקטיבי של כמה עשרות איש .הנישואין בנית הבנסת המקומי,
עברנו אלפי קילומטרים ביבשה נשהוא מלא סקרנים שבאו לראות
וניס ללא תקלה כלשהי .הסיור את הזוג המחר .למחרת היום יצא
המהנה והמאלף בשבע מדינות הצ־ הזוג בחזרה למינכן — היא .אל
עבודות ביתה החדש והוא אל מוע־
מיין נדיקנותו לשביעות רצונם
של כל המשתתפים נו .י לא מעט דין־הלילה שהוא מנחל שם זה
פהצלחד .זו יש לזקוף לזכותו של שנים.

תימן  -חממה להפיכה צבאית!

היה איש

כת הקצינים של נאצר התגבשה בקרבות - .1948יש סבורים
כי מלחמת תימן תמלא תפקיד דומה
מאת אהוד יערי

עתה ,נשהנשלון הצבאי בתימן
אינו ניתן יותר להסוואה ולפי הש־
מועה ,אף מונן נאצר להנצית אותו
על־ידי חלוקת המדינה ,מצטיירת
!!אליה התמונה ששירטט נאצר
נונרונותיו ממלחמת א"י .כיצד המ־
הישה אזלת־היד של הפיקוד העל־
יון והממשלות המושחתות נקאהיר
את הנורה בשינוי דראסטי של
המשטר ו האומנם זוהי הרגשתם של
מאות הקציגיט הלוחמים זה שלוש
שניט מלהמה אבודה נמרהק של
 5,000ק"מ ממולדתם 1

" הסתור"

לפחות שלושהימעתוני לבנון טר
ניברת תסיסה מסונ-
עניט ,ני  .אכן
נת בשורות הקצונה המצרית .לפי
גירפחס ,סובל קשר להפיכה שב־
ראש מטרותיו עמדה השאיפה
"לשים קץ להסתננות בתימן ,בדי
לרכז את המאמצים בהכנות לשיח־
דוד אדץ־ישראל" .פרטי הסיפור
הסנסאציוני הונתשו בפומבי על־
ידי נאצר עצמו .גט אט היוו לסי־
כור ,שפורסם בביירות .,יטוד -עוב־
דתי הוא נופח לממדי־ענק ובנך
הבליט יתר על המידח את מגמתו
התעמולתית — ניפוץ אגדת היצי־

מכור את דירתך )בעזרתנו (

ובוא לגור ב־ ד־11II 1

רובע גנים חדש בהמשך סביו!
ליד תל־אביב
ו^-ן ן(. '^^2%

בות הבלתי מעורערת של המשטר
המצרי .ידיעות אהרות ברוה דומה
מופצות בשבועות האתרוגים ובדרך
נלל ניתן לאתר את "הגורם המ־
עוניין" ,שסרח להעניק לידיעה
פידסוט ,יש גוש מנומר של מדי-
נית המעורבות בענייני האזור ,אשר
יש להן אינטרס ממשי בהפצת
ידיעות אלה ,גם אם לא כולן היו
רוצות בשעה זו בחתלפת המשטר,
לעומת זאת אווילי הוא לכפור בה־
נחת־היסוד העומדת מאחורי הפיר־
סוסים המגמתיים — רודנות צב-
אית אינה יכולה להרשות לעצמה
את המותרות של תבוסה במלחמה.
הסכנה גדולה פי כמה למשטר הנא־
צרי ,אשד בראש שאיפותיו עומדת
החתירה ל"עוז וכביר" .שאיפה זו
היא המאפיינת יותר מכל את הל־
אומנות הערבית ,שאינה מצליחה
להשתחרר מתסביכי הסיבלון והנ-
חיתות.
תפקיד מחפש גיבור ?
לפי שעה לא הובהר מה יהיה
טיב חפירות שתצמיח ההידברות
הסעודית־מצרית לחיסול הסיבסוך
בתימן .אולפ ברור שתוצאות המל־
חמה לא ישמשו אבן־בוח! יחידה
לקביעת עתיד המשטר הנאצרי.
לגבי האזרח המצרי .שדעתו על
מנהיגיו אינה מעלה או מורידה
הרבה בהשוואה לזו של הקצונה,
אין המלהמה בתימן עומדת במרכז
ההתעניינות ,המתיר הגבוה — באנ-
שים ,בציוד ,בממון וביוקרה —
אשר משלמת קאהיר בתימו אינו
משאיר את רישומו געתונות 1ב־
שידורי הראדיו .נאצר הצלית
,לשכר" את ההמונים ,לנטרל את
.הרחוב" שהפיל את חתיתו על כל
הממשלות לפניו .הוא לא נאלץ
כמעט להוכיח את האימדה שטבע
אהד ממקורביו בראשית צעדי
ההפיכה" :טאנק אחד מפזר רבבות
םפגיניט ,תותח אהד משתיק או־
ניברסיסה שלמד .",אך ללא המש-
ענת הסמויה של הטאנקים והתר
תהיט אין קיום למשטר .ועל הטאנ־
קיט חולשים קצינים צעיריט ,כני
גילו של נאצר בימי פלוג'ה .בעמ־
דתט בלפי המשטר ,שצמה מקיר־
בם ,יכריעו גימיקים מורבניט .נמו
מלהמת ארץ־ישראל בך עשויה
מלחמת תימן לשמש קאטאליזאטור
אופוזיציוניות,
למגמות
ומרחף
שמוקדיה! נתרעומת על כיוון המ-
דיניות הנאצדית שספגה נאחדונד,
מהלומות מדיניות בתכיפות וגעצ־
מה אשד כמעט אין להן תקדים
ובו בקשיים הכלכליים החמורים,
תולדת הסוציאליזציה המהירה .לא
בכדי מועברות היחידות המוחלפות
בתיט! ישר מחודיידה למדבר סי־
ני .שם ה! מוכנסות למשמעת־אי־
מונים מפרכת ,נדי לא לאפשר הר־
הורי עבירת" ולמנוע ככל האפשר
את "הדלפת" המרידות ליהירות
האחדות .נביקורם האחרון בצנעא
הקדישו מפקד הצבא מרשאל עאפר
ונשיא "מועצת' האומה" קולונל
סאדאת ,שניהם ידידים קרונים של
נאצר זה  25שנה ,חלק ניכר
מזמנם לסיורי־הסברה בין הקצינים
המצריים .המשטר מכיר בשכנה,
שכ! קצינים אלה לא יילכו שולל

אחר תיאורי "ההצלחות" בתימן
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 :לחמישיבו! (50דירות גלבד ־ תנא* תשלום ומשכנתא
ללא תקדעו:
אתה משלם מקדמה של  4,000ל"י.
אנו גותנימ! משכנתא של  10,000ל"י ל 10-שנים•
במידת הצורן אנו מתנים הלואה נוספת•
היתרה תשולם רק לאחר השלמת הדירה•
גוסף על כן ניתן סיוע מיוחד במכירת דירונך הנובחית•
לדידה בת ג 41/חדרים תנאים דומים —
אן מחיר החל מי 46,500ל"י'
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מדשאות נרחבות ,מיס מתוכננים ומישטחי משחק בטוחים לילדים"
קירות אטימי־קול ,געלי בידוד מייחד )קריר בקיץ ,חמים בחורף{•
חסקה מרכזית ,מים חמים  24שעות ביממה ,אס0קת גאז מרכזית•
מעלית לכל קומה•
בויכת שחיה ,מובז ק ניות ,בית ספר ,גן ילדים'

* במחירים החל מ 39,500-ל"י•
לשנז קבלת פוטינו מלאים  *0לפנות 1

מהמאמר מסתבר ,בי השנה ית־
קבלו לטכניון כל המועמדים ש־
יעמדו במבחנים ,תוך הגדלת מס-
פר התלמידים החדשיו :במאה לעד
מת אשתקד .זהו לעג לרש! מאחר
שהטכניון מסוגל כיום לקלוט
פחות מאלף תלמידים חדשים בל-
בד ,הרי ממילא ייבהרו רק הטובים
ביותר ,בעוד כסהצית מאלה שנר-
שמו השנה לטכניון לא יתקבלו,
אפילו נמצאים ביניהם תלמידים
מוכשרים .אשתקד נדהו  250מד
עםדים ,שהשיגו בבחיגות־המיון
תוצאות שהיו מאפשרות להם לתת־
קבל לטכניון ,אילו היתה האפש־
רות בידי הטכניון לקלטמ לאור
זה אין הגידול של  100תלמידים
חדשים פותר בלל את הבעיה,
שעה שמדי שנה נדהים מאות
תלמידים שדק בגלל בושר־הקליםה
המצומצם של הטכניון נהשבים
"בלתי מובשרים".
ובבלל ,מהי אמת המידה בטכ-
ניון לקביעת "בשירותו" או "אי
כשירותו" של מועמד? בהמשך
הסאםר מצו"ן ",.,היתס המקובל

פרי־עטם של פרשני "קול ערב".
את תפיסת השלטון תיאר :אצר
בשעתו ,בהענות לקריאתו של "תפ-
קיד היסטורי" ,ששוטט עזוג מאין
לוקח עד שקמן הוא ויתד "הקצי־
נים חתפשייט" .את שליחוחם הוא
מגדיר כ" חיל־תלוך־ אליו ,כך
קיוו ,יצטרף העם בהמוניו .התקווח
נכזבה .העם לא בא .אפילו את
 300חברי ,מועצת האומה"  -שנב-
חרי בקפדנות על בסיס הנאמנות
למשטר ,האשים נאצר בצרות־אופק
ובאנוניות. ,בל אחר מבט הוא
מפלגה בפני עצמו" — הטיח בפני
הצירים הנדהמים בטקס ,בחירתו"
לשבע שנות־נשיאות :וספת לפני
חדשים מספר .בנאומו האחרון לא
השאיר נאצר מקום לאשליות. .שי־
גוי פני החברה לקראתו אנו תות־
ריב ייארך עשרות שנים" ,אמר.
הוא מקדיש יותר ויותר ממרצו
לחינוך "דור ההפיכה השני'' .שי-
מול על עצמו להמשיך במפעלו.
נאצר .הגיע לשלטון ללא פרוגרא־
פה של ממש ,מצוייר במערכת
מעורפלת של רעיונות נלטיימ .םש־
גתו ,הפוליטית עוצבה בנור־ההי־
תוך של תשדדד ,ברוח סראגמאסית.
ייתכן והקצינים הלוהטים בתימן
מפקפקים גבר ביכולתה של דרך
וו להשיג את מטרותיהם ולו גם
תוך עשרות שניט .מאז ופעולט גי־
לו קציני־ צכא קוצר רוח ,שמא
חשים בבר כמה מהם ,כי ,התפ־
קיד ההיסטורי -להנחיל למצרים
.עוז וכבוד" יימצא דווקא בהם את
גיבורו האבוד ?

התפוררות הקציניט
"
ההפשייט'
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י ידוע ,בי בצד הקצינים המתמרמ-
רים על עצם ההסתבכות בתמיכה
בהפיכת־הבוםר של סלאל יש גם
הסבורים ,ני נאצר מגלה "הסס-
נות" בטיפולו בהתנגדות המלוכ־
ניס וכי יש להחריף את המלחמה,
כד• לכסות את הפתרון הצבאי,
שנראה כיום נלתי־אפשרי.
הקצונה ספגה יותר מכל שככה
אחרת את הפופולאריות האישית
של נאצר ואת "רוח הרפורמות"
שהחדיר משטרו .היא גם הנהנית
העיקרית מטובות־ההנאה שחולק לה
השלטון ביד רחבת .יש לה מעמד
בלורה בסולם החברתי ושדוח בצ־
בא הוא כמעט תנאי לקארירה פו־
ליטית ודיפלומאטיוג הצבא הפך
סוקד־משיבד ,לצעירים מוכשרים
ושאפתניים מכל השכבית ובו מת־
רכות ביום העלות ד,ח.דשות ,שיר־

שד ,את מקום נעלי הקרקעות
ונעלי ההון של תקופת פאדוק.
על קיומם של חילוקי־דעות לגבי
דרכו של המשטר בשורותיהם יעידו
התהפוכות שעברו על חנוךת הק-
צינים שחוללה את ההפיכה —
"אגודת הקצינים החבשיים" .בלי
ספק אפשר לראות בקבוצה זו שפנ
תה לא יותר מ־ 300איש ,דגם מיי-
צג של הקצונה המצרית או לפחות
של מחזורי הצוערים באקדמיה הצ-
באית בעיךשמס כשנים 1938/40
ושל בוגרי ביה"ס לפיקוד ומסה
ב־ ,1948—9ואשר משורותיהם יצאו
מרבית אנשי המפתה ב ממשלה וב־
צבא ביום .על אף טיהור היסודות
חפיאודאלים מקרב הקצונה אין
היא עשויה מעור אחד .לסי מחקר
ישראלי חדיש ,שטרם ראה אור.
מרבית מקורביו של נאצר מוצאם
מהרבדים העליוניו של הבורגנות
כך שביום ודאי יש ניצנים של חצי-
צה .מעמדות בין הקצונה הבכירד,
בת דורו של נאצר יזו הצעירה,
ש־צאה מן הרבדים הנמוכים יוחד
של מעמדות־הביניים.
מבי!  25הקצינים שביהנו לסי־
רוגי! בועד המבצע של "הקצינים
החפשייפ" נשארו ביום כך בתריסר
בצמרת ,האחרים מייצגים קשת
מגוונת ? של דעות והורתקו בשל
התגגדותם למדיניותו של נאצר
ובתקופה מםויימת גם בשל עירעו'
רט על שלטון היהיד שלו .התפי-
סות הפוליטיות זידבקו בהם מתחי-
לות במארקסיזס )חאלד מוחי־ א־
דין ,גמאל סאלם ,יוסף סדיק מנ־
סור(! יש קצינים שצידדו בחחזדת
הדמוקראטיר) .אחמד שוקי ,מיחמד
נאניב( ,אבל גט אנשי ימי! מובדד
קים )בתוכם תומכי "האחים המוס־
ל בים" )עבד אל־מונעים ,עבד־א־
ראוף ,טלאח שאלם ,רשאד מהנא(,
ללא ספק קיימות בצבא קבוצות של
קצינים בעלי השקפות דומות שהס-
תירו את התנגדותם או סיגלו את
דרך חשיבתם לזו של העומדים
בראש .הדבר מלמד רק כי יש "פו
טנציאל אופוזיציוני" ,שאי־אפשר
כלל לאמוד את נוחו .ואין להניח,
ב־ גדעון אופה"ציוני יתגבש סביב
קצינים מסוגים אלה.

מהיכן תיפתה הרעה י

אם אמנם תקנה לה מהלכים
בקצינה ההכרה שעליה להצמית
מתוכה הנהגה חדשה ,היא תבוא
מחוגים הקרובים כיום למשטר,
קצינים אלה יבולים להיות מסוגם
של
אל־בגדאדי
עבד־אל־לטיף,
וכמאל־א־דין הוסיין ,שניט מסגניו
של נאצר שהודחו לפני שלוש
שנים בשל חילוקי־דעות על בעיית
ת־מן ,גורל המשטר ייקבע על־ידי
הצלחתו של נאצר לשמור עד נא־
מיותם של קצינים אלה.
כמו בעיראק ובאלג'יריה כ! נם
בתימן נצטמצם מאוד מרזזב־היזמה
הפתוח לפני נאצר .אין להרחיק
לבת ולראות הידרדרות מעמדו של
,
נאצר .מאידך גיסא אי! לראות
בנאצר או של יציבות באזור מסו־
ער ,כיום 13 ,שנה לאחר שעלה
לשלטון במצרים ,עשויה אתת
ההרפתקאות שלו בחוץ לקבוע את
יציבות משטרו .אם לא ימציא
הפעם תמרון מפתיע ,שיחלץ את
משטרו מן הבוץ התימני ,עשויה
להתגבש בהרי תימן בת חדשה
שאנשיה יגלמו בדמותם את הצי־
רוף המשונה של אידיאליזם והרג-
שת יעוד מזוגים בתאות שלמון,
יאשר יופיעו על פני השטח עוד
שניט משפר ,כשיהמיר המצב הכל"
כל•• ואי־שביעות הרצין האזרחית
תכשיר את הקרקע לעלייתם.

לפי נםיון העבר בין הנרשמים

לבין המתאימים לפי ידיעותיהם,
אינו מעורר חשש של דחיית מו-
עמדים ראויים להתקבל" .אם בנ־
סיון העבר עסקינן ,אזי כדאי להז-
כיר את המאות והאלפים של סטו-
דנטים ישראליים ,שנסעו ללמוד
בארצות חוץ לאחר שלא נתקבלו
לטכניון עקב "אי־בשירותם" .רבים
מהם ,לא רק שעמדו בהצלחה
בבחינות ,אלא אף מכהנים היום
בפרופסורים ומרצים בכירימ ב-
מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל
וממלאים תפקידי מפתה במפעלים
הנדסיים שם.
האמת היא ,כי רבים מבוגרי
בתי־הספר התיכוניים חוששים ב־
בלל לגשת לבחינות הקונקורם ב־
טכניון ,בידעב את סיכוייהם הק־
לושים להתקבל לטכניון היחיד
בארץ! אלה המעיזים לחדשם לב־
חינות ,הם מן המובשרים ביותר
בי! בוגרי המגמות הריאליות ב־
בתי הספר התיכוניים ודחיית מה־
ציחם נוגדת ,לפי מיטב הכרתי,
את האינטרסים החיוניים של המ־
דינה היום ובעתיד.
אינג' .א ל חנן פל פ,
מנהל כללי ,אגודת האינג'ינדים
והארביטקטיס בישראל.

הערת המערכת:

לא היתד ,לנו כוונה למעט מחוט־
רח הבעיה ,כי אט להיפך — הדג־
שנו חומרתה ,הטענות ,שמעלח
בעל המנתב ,ראויות לשמש נושא
נכבד לדיון ,אך נראה שבקביעת
מספר המתקבלים מודרך הטכניון
לא רק על־ידי שיקולים של כושר־
קליטה פיסי ,אלא גם ע"י שיקו-
לים אקדמאייט טהורים .לא היתה
בבוונתני להיכנס לבדיקת שיקו-
לים אלה והפתמבנו על דברי נשיא
הטכניון בדבר השיפור שחל בבד
שר־הקליפה של המוסד .אשתקד
נדהו כ־ 200מועמדים שהוכרו ב־
כשירים ואילו השנה לא תהיה
דחיית כשירים.

שאלה גלויה לנתן א.

קראתי בעיון את שלושת מאמי
דיך האהרונים ב"דבר" .אינני רו-
אה ,כמוך ,ענין ציבורי בצד המשי
פטי המפורט של חויבוח ושל
עשיית הצדק ,שנן ,לדעתי ,הדיוק
הפורמלי במשפט נועד להבטיח
מינימום של צדק ולא מירכו .שא־
לתי מופנית אליך בצד הפשוט
והנוקב של הענין הנדון.
אתה מצדיק את הקמת רפ"י ובל
פעולות ב.ג .וחבריו בנדון ,בטא־
בקט נגד עיוות הדין ורדיפתם
את הצדק ,האפשר להעלות על
הדעת שתוצאות הבהירות יקנו ל־
רפ"י נוח פוליטי להשיג תיקון
"עוות הדי!" ירך הכנסת?
כולנו יודעים ,בי לא אשכול
בלנד יפר בדרך שתבע ב.ג .לגי-
לוי ה"צדק" :אפילו לא דק מפא"י,
אלא כמעט ;ל המסת התקוממה
נגד הדרך שנדרשה על־ידו )ויש
לדבר משמעות מוסרית מסויימת,
כשלעצמו( .האפ לא היד .כל פתח
אחר לצדק משפטי ישיר ,אילו
באמת זו היתה המטרה הבלעדית י
באין כל זיקה ישרה )של סי־
כוייט( בין תיקון "עוות הדין" ל-
בין המאבק הפוליטי על מקומות
בכנסת ,האין לדאות רק ו י ק ה
ב ל ת י ־ י ש ר ה '?
אינני חבר מפלגתו של אשכול
ומעולם לא פגע בי חיידק "פולחן
האישיוח" .אבל אשכול עשה
משהו בארץ וצייר את אישיותו
בעיני העם .אינני יודע באיזו זבות

אתה מהרף את אשבול ,כי דווקא
בתקופת היותו ראש־מםשלה קנה
לו יחש של הערבה מ צ ד כ ל חל־
קי הציבוריות ,ולא כאיש שלטון
ורב־מג אםטראטני מבריק ,אלא
באדם מיושב ומאופק ,קולגיאלי
ופרלמנטרי ,שלא כקודמו ,הלא ה-
ארץ כולה נ ש מ ה ל ר ו ו ח ה !
אני תסה עליך שלא הקשבת ולא
שמעת את הדבר!
שים נא לב ,שציור דמות אש־
כול באיש תככים ,רודף שלטת
וחסר מעצורים — רק מפי ב.ג.
וחבריו יצאה :ו ה פ ו ט ל י ט —
ב מ ו מ ם פוסלים ,במפורש!
ושים נא לב למכחבו האחרון של
משה שרת ,איש היושר והמצפון,

באותו כינום הרציתי במחצית
השעה על :מה נושאים מרבזייפ
בשעה זו ,כגון:
דצנטרליזציה ודמוקרטיזציה ב-
פיזור האונלוסיד!,
הסתדרות!
מתולדות הפילוגים בתנועת הפוע-
לים ,בפרט על הטרגיות שבהלוקמ
עין הדוד ,שבתפקידי במזכיר ההט'
תדרות בשעתו יצא לי לטפל בד,ו
על תגובות בנושא הפילוג במפא"י
— בין יהודים ולא-יהודימ ,כפי
ששמעתי אותן כארה"ב! :-בעיקר
על ענין שינוי שיטת הגחירות
והנפיון להתליף את ההצעה המהו־
תית לשיטה רובנית־אישיו ,במר
שג הטכני "אזורית".
מכל אלה אין זכר בדיווח ,ואין
לי טענה אל .דבר" אט לא מצא
מקום ,או עניין ,למסור  .על בך.
אולם אותם שנייט־שלושה שבדי
פסוקים שפרטטתט בשמי ,עליהם
אני בא להתאונן ,כיוון שבלתי
מדוייקים הם ,מנותקים מהתוב!
ובלתי אופייניים לגבי הרבדים
שאמרתי בכינוס .איני חושד ,חו"ח.
ני היתד ,כוונה בדבר .א־לם חד
בתי למנוע רושם מוטעה ולמימיד
את הדברים על דיוקם.

\
אשר ידע היטב את החומר ואין
עדות השובה מעדותו,
ושאלה !וחרונה וחמודה :השכמת
ברשימתך האחרונה ,כי שאלתו של
חיים נורי )ורבים אחדים( חייבת
תשובה .השאלה היא ,מדוע קיבל
על עצמו ב.ג .אחריות על פשיטת
קיביה ,מדוע חסבים ,אישר או
גרם למינויו של לבון לשר הבט-
חת שלשה חדשים לאחר מעשה
זה )המוצג עתה בפשע הגדול של
לבון(.
ואני מוסיף :מדוע לא ערך בדי-
קה בנל הדרגים ולא גילה את
האחראי לפשע ולא הביא להענ-
שתו ,כפי שנעשה במקרה כפר
קאסם.
אינני מבין איך הגעת למסקנה
ש"ב.ג .צריך לתבוע בירור" וגוי.
איזה בירור ? כא! מופנות שאלות
ברורות והד־משמעיות לב.ג .ועליך
להצטרף לשואלים ולתובעים מבג.
לענות תשובה הד־משמעית.

י בנימין הפלילי
"!!
עוד על נ .א .ועניו קיביה

הח' נ .א .נוהג בזמן האחרון
לטפל בצמרת מפא"י ושוכח ,בנר-
אה ,שגם הה' ד .בךגוריון היה
עד הפילוג אחד מצמרת זו ,ועד
 1963גפ ראשה .אולם נראה לי,
כי במאמרו )הטור השביעי( מיום
 6.8.65הגדיש את הסאה .גם את
עניו קיביה הוא מייחס לצמרת זו
ומאשים אותה ,שבישיבת המזכי-
רות בשנת  ,1962נשבן־מדיון הז־
כיד אותו ,היא עברה אל שדד
היום ונשמעו ,במובן ,במה אנהות
על שענין זר ומיותר ,בגת טבה
של אנשים וטף בכפר ערבי ,מש־
תרבב לפתע אל תוך האוירה הנע-
לה של "דברינו"" ,שרינו" וכוי.
לאמור ,צמרת מפא"י אשמה .והרי
גם בךגוריון השתתף בישיבת י מז-
כירות זו והוא העלה עני! זה —
איד הוא "הניח עני! זה ללא המ-
שך' י
בשעת התרחשות אסון קיביה
היה בךגוריון שר הבטהון ופ .לבון
היה רק "ממלא מקום" .אם הדיר
טות אינם יודעים ענייני נוהל וסמ-
כויות במקרה של מילוי תפקיד
על ידי "ממלא מקום" ,ולא נהירה
להם הבחינה המשפטית ,אם אחראי
שר לפעולות ממלא מקומו ומה
עליו לעשות כדי לחבטיח עצמו
מפני פעולות בלתי אחראיות של
ממלא מקומו — ,הרי מבחינת
ההזדעזעות המוסרית מהתועבה ה-
זאת מצד האיש ,התובע לעצמו
מונופולין על מוסריות ,היתד ,עליו
החובה להסתייג ממנה ולא צריך
היה לחכות עד  1962בדי לגלות
זאת ,בי אם מיד להסתייג מפעולת
ממלא מקומי בבוח ובמרץ בפי
שהוא מגלה בלפי "חצאי האמת
ועוותי דין" .במקום זה הוא שייע
לטשטש אד .הדבר ע"י '־,ופעת.־
בבנטת והצהרתי של צה"ל ביצע.
זאת .ואם נבון שלא ב.ג .מינה
את פ.ל .כשר בטהון  -האס לא
היתד! זאת הובתו והאם לא היה
זה ביכלתו למנוע מינויו בשר
בטחון ו נראה שההגיון והמוכר
של ערב בחירות אינם מרשים
לנ .א .להסיק מסקנות אלה מה־
ענין האומלל וגם ענין ביש זה
משמש לו בליסטראות לידות ב-
צמרת הותיקה ,וכל זד ,בשם המו־
סר .אכן ,מוגר.

משה ארזי

כפר יהמווונ

למנוע רושם מוטעה

תמהתי והצטערתי לקרוא את
דברי בכינוס של פעילי איחוד
הקבוצות וחקיבוצים ,כפי שנת-
פרסמו ב"דבר" מיום  11באינוטט.

מרדכי נמיר
—:

הקמת ישוב בעין־חצבה

רשימתו של ש .בךאליהו בדבר
ד,קמת ישוב בעין חצבה ';"דבר"
 (21.7.65לוקה ,לצערנו ,במספר אי
דיוקים.
עם השלמת סקרי הקרקע ופוטנ-
ציאל המים באיזור הצבה הוברר
שיש די קרקע ומים להקמת היאח-
זות במקום ,בצד התווה הקיימת
עתה .עקב זאת הירד ,שר התק•
לאיי :חיים ־ גבתי ל"מקודווד לה-
חיש ביצוע קידוחים והתקנה הצייד
כאיוור ,כרי לספק את כמויות ה-
מים הדרושות להיאחזות שתקום,
לפי זד ,יושלם בחצבה קידוח בחל־
קה המזדהית ,וזאת בנוסף לקיריח
הפועל במקום כיום 'לקידוח נוסף
שציוד־ההפקה בשבילו הוזמן.
יצויין כי השנה הוקצבו מלוא
הסכומים שנדרשו לקידוחים בער-
בה וכן  150אלף לידות למחקר
הידרולוגי בהקשר לאפשיייות ני-
צול מקורות המים.
אשר לשאלת עתיר החווה ב-
מקום .קנע שר ההקלאות בי הקר-
קע תוחנר לעובדים היום בחצבה
לזמן ארוך ,אם יעמדו בדיבורם
שתור שנה תהיה חצבה י ש ב נו
עשר משפחות לפחות.
כן הובחר בי לפי החלטות המכ-
שלה ומועצת םינהל מקרקעי יש-
ראל לא יתאפשר לאנשי הצבה
לההזיק נחלאות במרכז הארץ וב-
דרומה . ,ויהא עליהם להחזיר את
הנתלאות במרכז לההזקת מינהל
מקרקעי ישראל לנשי '.יישבו קבע

בהצבה.

עמדתו החיובית של משרד דד
תקלאות להתיישבות בערבה —
אינה טעונה הובחה .אנשי הגרעין
שיעלו לחצבה יזני ,במינן ,למלוא
העזרה הניתנת להתיישבות חדשה
באיזור. ,שבל ישוב בו — מבצרז.

משה שלו

דובר משרד החקלאות
ועוזר למנכ"ל

פרסומת עצמית מופרזת

בגל העכור של פרסומת עצמית
ראוי לתושמת־לב מיוחדת דף ה-
ברכות לתחנת מגדדוד־אדים ב-
שרון חדרומי )בפר־סבא( .אמנם,
רצוי לתח הערכה למונידות ולאי-
שים הפועלים בתח,ימימ ציבוריים
שונים ,אולם לשמחתנו עלינו ל-
ציין שנגע הפרסומת לא פגע עד
בה במגךדוד־אדום .הקיים על הת־
נדבותם של אלפי חברית והבדים
זה עשרות שנים -ללא כל פרסומת.
כאהד הרופאים ,שהקדיש בעבר
־־,ובד מזמנו ומיד־ע וי ־,מקציעית
למד"א ,יבול אנילקמועשחעבודה
הזאת איבה יכולה להיות מבוצעת
על-ידי איש אחד ובל הצלחתה
תלויה בהתנדבותם של עשרות ד
מאות חברות וחברים .אפשר ש-
איש אחד יש לו זכויות גדילות
בטיפוח התחנה ,אר ודאי שלא
יכול היה לעשות זאת בלי רופאים.

רופא

)שמו וכתובתו שמורים(

הע רה

כלל ידוע הוא .שאין המערכת
אחראית לתוכנן של מודעות או
ברכות )במידה שאין בהן משוש
פגיעה במוסד או באיש( .התמונות
שניתנו בנליון זה סופקו לנו על־
ידי הנהלת התחנה.
בגוף המאמר ,שנתלווה לברכות
אלד ,צויין בבירור חלקם של ה־
ריפאיס ,שהיו ממניחי היסוד לתח-
נה ;ו.

ש .אנגל

סופר "דבר" בשרון

וילי בראנדט על עצמו

אוו מביאים להלן את השי־
חו! המעניינת בין זיל' בראנדט,
ואש עירית ברלין ה וזטרבית
ומנהיג הסוציאל־ ךמוקוטיס ה ־
גרמניים ,לבין ע1רכי השבת!11
הגרמני "דו שפיגל" .היא
פורסמה בגליון האחרון של
העתון — .המערכת.
שאלה :אדוני דאש־העיר ,הנ-
בון הדבר שאתה מתעניין אך ורק
בפוליטיקה י
תשובה  :סבורני ,שזה לגמרי
לא נכון .תלוי כיצד מבינים את
המושג פוליטיקה ואמנם קשה
מאוד להגדיר בדיוק את המושג
הזה .אני קורא שפע של דברים,
שאין לחם בל קשר עפ פוליטיקה.
אני מתעניין באנשים — שאף
הם שייכים .כמובן ,לפוליטיקה.
שאלה  :איפה יש לחפש את
ההתעניינות האישית החוקה ביו־
תר שלד — כמובן ,םחוץ לתה־
ביבים ומהוץ לפוליטיקה ?
תשובה )אחרי הםםקה ארוכה
של שיקול( :לזאת אין ביכולתי
להשיב .הפוליטיקה כמעט ואינה
משאירה ומן למשהו אחר .אולי
קצת היסטוריה.
שאלה :ההיית מגדיר את עצ-
מך כאינטלקטואל ו-
תשובה  :לא כזה ,היושב אי־
שם במגדל־שן .איני מתבייש בזר.
שלמדתי משהו ,קצת יותר ממה
שלומדים בבית־הםפר .אבל דומני
שאני יודע להשתמש בזאת ולדבר
כמידת יכולתי .אופן טיפולי ב־
בעיה בלשה' הוא בוודאי משהו
יותר משל אינטלקטואל.
שא לה .־ היש לך ידידים —
לא רק פוליטיים ,אלא גם ידידיט
אישיים י

תשובה :כן.

שאלה :היש לך גם זמן לי־
דידיד ?
תשובה :מעט מדי ,טענ-־ין,

שאתם מעלים את השאלה .לעתים
אני חושב  :ידידות ישנה פועלה
יותר מחדשה .כאשר אני פוגש
אנשים ,שהייתי פעם אתם .אני
מקדיש להם יותר זמן מאשר לידי־
דים מן הזמן האחרון .למשל ,כא־
שר אני מבקר בהוץ־לארץ ,במ־
קום בו הייתי קודם לכן ,או כש־
אני פוגש בידידים ,שתיו אתי
בהוץ־לארץ.

שאלה  :האם אתה איש מסו-
דר? המפריע לך ,למשל ,כש־
שולחן־הכתיבה מלא או אתה מע-
דיף כשהוא ריק ו
תשיבה  :הייתי רוצה מאוד
עשולהן־הכתיבה שלי יהיה ריק
לגמרי .אבל על־פי רוב לא היה
לי כזה .אגב ,עכשיו שופד הדבר.
שאלה  :היש לך די זמן למח־
שבה ומהי הסביבה שאתה מעדיף
ליישוב דעתי
תשובה ; למשל ,האווירון ,אף־
בי בעצם אינני אוהב לתרבות
בטיסה ,או טיול בגן ,ברצוני להד
כיד לכם דוגמה אהדת :באהרונה
חחלטתי ערב אחד להסתכל על
משחו בטלוויזיה .אבל כעבור זמן־
מח זד ,לא כל־כך עניין אותי
ולקחתי ספר לידי וגס פיסת־נייר.
אז ,אגב קריאה עלה על דעתי,
דבר שאיו לו כל קשר ישר למד,
שקראתי ,אלא לעבודתי.
שאלה  :ובכן ,המסוגל אתה
לעשות כמה דברים בעת ובעונה
אחת?
תשובה :לא כמו נאפוליון,
לא ...פעם הייתי מסוגל לעשות
את הדברים המוצלחים ביותר ב-
שעות המאוחרות בלילה .היחה
לי הדגשה .שעלי להיות קצת
עייף ,כרי לעשות משהו מוצלח.
כאשר האדם רענן לגמרי ,מה
שקורה אצלי דווקא בשעות שלפני
הצהרים ולאו דוקא כשעות הנוקר
הםוקדםוח ,כי־אז מצטלבים יותר

מדי דברים במתשבה.
שאלה  :פה אתה עושה כדי
לשמור על כושרך המלא .איך
מצבך הגופני כיום ?
תשובה  :הרבה יותר טוב מא־
שר לפני ארבע שנים .את כל
האכילה והשחיר ,שלי הורדתי עד
למינימום — גם בשעות־הצהרים
וגס בשעות־הערב .לא כל אחד
יכול לעמוד בזאת .אני מכיר
אנשים ,זוהרסו את עצמם על־ידי
בך .ואני גם רץ קצת.
שאד־  :אחרי שנפשת בנאד
קרוית .אינך שותה עוד — כך
מוסרים — משקאות חריפים ,חוץ
מקצת יין ולפעמים בידה .הנכון
הדבר ז

ת־םובה כן,

שאלה :וכמה סיגריות אהה
מעשן ביום י
תשובה ; את אלה אינני מונה.
אני מעשן עכשיו בעיקר סיגרי־
לות .אין עוד הדבר כל־כך גרוע
עמ העישון .ברור ,שלדעת רעייתי
עודני מעשן יותר מרי.
שאלה  :אינך נוהג בעצמך
במכונית .היש לכך סיבה מסויי־
מת?
תשובה :כן ,יש לזה יסוד.
אבל אולי נעשה אצלי הדבר ל־
\

ן
;

מפלגת פועלי ארץ־ישראל

"אידיאה־פיקט" .פעם חשבתי ,ש-
הדבר קשור בזכרונות ילדות .גדל-
תי אצל סבי .שהיה נהג מכונית
ופעם או פעמיים אירעו ל־ תאו-
נות — הוא לא היה יכול למנוע
אח שני המקרים — 'דבה נספו
אנשים .זה רדף אתרי בשנות נעו־
רי.
שאלה :היש לך "עו־ רר" ו-
תשובה  :אתם מתכוונים לש*
אול אם אני רגיש ? בוודאי ,לפע-
מים כן .דומני שזה משתנה מאוד.
ובאמת טוב לא להיות נכווה בק־
לות ,וטוב להתרגז קצת רק לא
לזמן רב.
שאלה :איך אתה מגיב ,למשל,
על ההתקפות האישיות צל עדרך
ההמרות ינשנות .בייחוד על הייתך
בגולה ? המרתיה אותך הדבר ,דד
מעציב אותך ,המרפה הוא ידיך י•.

תשובה :כבר לא ,כבר לא.
שאלה :אבלי
תשובה :לפעמים אני שואל
את עצמי אם נכון היה מצדי,
שאי־פעפ התגוננתי כפני ההאש-
מות האלה .זה הדבר היחידי המע-
סיק אותי בנדון זה .אבל זה לא
יפריע לי עוד ילא יגזול עוד.
מבריאותי ,כמו בשנים שעברו.
אחדות העבודה פועלי ציון

המערך לאהדות פועלי איץ־ישראל
מטה הבהירות

י

8ש"3ח

\
\

יתקייט היו 2בשעה  10בבוקר בבית המערך תל־אניב,
רה' חשמונאים  107באולם הישיבות .חברות הטסה מתמנות.
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כינוס ארצי לעניני בטיחות וגיחות' ייפתח היומ בוועה־פ

 .דיון .על תפקידיה של ההסתדרות והאיגוד המקצועי בתחומי חבטיחות
י
וחגיהות• בעבודה,־ ייפתח.הנוקר בנינוט ארצי של מזכירי ועדות הבטיחות
במועצות .הפועלים ופעילי .הבטיחות במקומות העבודה ,שייערך בבית
חועד־הפועל ,ש> חהסתדרנת בתל־אביב.
 :בכינוס ישתתפו שר .העבודה י .אלון' ,מנהל המחלקת לרפואה תעשיי-
תית,בקוסח־חוליס?.ריר ק ,דךור ומרכז המדור לבטיחות ג .א .שדה .בתום
הרצאות •הפתיחה ? ידןן הנינוט בהצעות חמדור לבטיחות להרחבת הפעולה
ביןידום? משטר הבטיחות  .במקומות העבודה ,על־ידי הטלת חובה ארגונית
על• ועדי  ,חןוועליס •בענפי •התעשיה ,הבניה והחקלאות ובשילובם הקבוע
בדאגה ' לפדרי -הבטיחות במקומות העבודה ,ושבהם טרם הופעלו וערות
ונאמני  :בטיהות.:- ,? .

תעודות ,למהיימן קורסיפ .להכשרה ולהשתלמות מקצועית

י
  200נוגדי הקודםים להנשדה ולהשתלמוה מקצועית של משרד העם־דה ב ירושלים קיבלו תעודות גמר בטקס חגיגי שנערך אתמול בבית
?־
ההסתדרות בירושלים . .־ ? ? :־? •
י •  12ד,נוגרים ;י קיבלו מילגות .להמשבת השתלמותם ממשרד העבודה.
י
 מ .־ שהם :,מנהל המחלקה להכשרת מבוגרים באגף הנועד והחינוךהמקצועי ,אמר' ',־•ני .־  9,000מבוגרים ' רוכשים עתה השכלה מקצועית או
משתלמים במסגרת הקורסים' שעורך משרד העבודה .בשם ההסתדרות
כירך מזכיר מועצת־ הפועלים ד .ליפוב ,הנחה את הטקס הממונה הטחתי
במשרד העבודה ב .פרס: .

ערב מייודש .לתרבות יפאן  ,נערף בירושלימ

 .ערב מוקדש'לתרבות יפאן התקיים אהםול במרב! לתרבות העמים
לנוער .בידושלים\ בהשתתפות שגריר יפאן בישראל ה .האטורי וקהל
מוזמנים רב ,במרנ! ־נפתחה 'תערוכת צילומים על אמנות וארכיטקטורה
יפאנית.
? יושב־ראש מרני ן• תרבות העמים לנוער ה"ב מ .קול הירצה על המאבק
בין .תרבות .המערב .החודרת  .ליפאן לבין התרבות היפאנית המקורית.
שגריר יפאן בישראל הזכיר בדבריו את מלאות  20שנה להטלת הפצצה
הא-טומית על הירושימה  .ונאגאסאקי והביע תקווה שזנדון מאורע טראגי
זהי ישפיע על העמיס  .לעשות הכל למען השלום .השגריר הודה למר קול
ולמרבז תרבות העמים לנוער על ההתענינות בתרבוח יפאן והביע תקווה,
שהתרבות היפאנית־ תוכל לקלוט ולעכל את ערכי תרבות המערב.
א .אפשטיין הירצה ,.על מוסיקה יפאנית .י .נעים ממשרד התוץ בירך
בשפ משרדו ודיבר על המשותף לעם היהודי ולעם היפאני .הערב הסתיים
בהצגת טרטיט דוקומנטריים  ,יפאניים .פתח את הערב א .יקל ,מנהל המרכז
לתרבות י העמיט' :לנוער? ..

9ל 1מענקי

לתיכון" הוענקו לתלמידיפ כשרון

"חפכיז
י ? י•  179תלמידיה בוגרי בתי־םפר יסודיים נישוני השדון ,קינלו אתמול
מענקי .הסבון לתיכון" בטקט שנערך בנן "בן שפר" בהרצליה מטעפ ננק־
הפועלים ומרכז  .השלטון המקומי.
?"  ':מנהל בנק־הפועלים בהרצליה מ .קהת סיפר ,כי מספר התלמידים
י
החוסכים באמצעית בנק־הפועליפ מגיע היום ל־ .30,000בשנה האחרונה
נוספו  :אליהם עוד ' 4000חופנים והפכום הכללי של החסכונות מגיע ל־13
מיליון ל"י ' .־־
 :י בטקס השתתפו נציגי  .סניפי בנק־הפועליפ בישובי השרון ,הורים
ותלמידים .י בירנו ראש ?עיריית הרצליה פ .יפהר ומנהל בנק־הפועלים
ע' ;.לוינטקי .המשתתפים בטקס כיבדו .בקימה אח זכרו של הוגד ,רעיון
תכנית החטכון ר ,שנקר. : :? .

מילגה לביה"פ,לפפרנות כאוניפרפיטה לזכר אורה פרנקל

' תרומה בסך •1000ל"י ניתנה השבוע לבית־הפפר לפפרנות באוניבר־
טיטה 'העברית על־ידי עו"ד יהודה פרנקל מתל־אנינ ,לזכר בתו אורה,
שבימים אלד ,מלאו:עשר שניט למותה ,היא היתה בין נוסעי מטוס
.אל־על" ,שהופל' בשמי 'בולגריה.
? הפילגה תסייע להכנת' קטלוג מילוגי .מפעל חדש בעל השיבות
שימושית רבד ,בספריות הציבוריות בארץ .עו"ד פרנקל תעניק בשנים
האחרונות טסטר' תרומות ' לאוניברסיטה  ,העברית .לזנר בתו.

היציבים כ

בונה בחיפה

פילל
מפימה לילדי הפועלים
"
 .י . 150ילדי החברים ביאגון' הפועלים "
היציבים ב"סולל נונח" בחיפה
ובמחווה חגגו אתמול י יחדי עם הוריהפ  .את סיום לימודיהם חיטודייט במס---
בה שנערכה מטעם הארגון ' במועדון.פועלי הבניין בחיפה.
 ,המסיבה גפתחה ־בדברי ב .לנדה .את ברכת מועצת פועלי חיפה הניא
דבר המזכירות .א .בתחיים  .ואח נרנת ארגון הפועלים היציבים הביא
צ ,רוטמן .נן דיבר,.ד .כהן ,שספרו האחרון יחולק נשי לבוגרים.

וונו גייייי-בעונ"נ!^

מעת ב ב ת

מאת עדית זרטל

העונה הבאה בתזמורת

ף* חילת השבוע יצאו נגני התו־
 ^3,מורת הפילהרמונית הישרא־
לית לאתונה להשתתף בפסטיבל
הנערך שם .הם יתנו שני קונצר־
טים באתונה והשלישי בסלוניקי.
באשר המנצח הוא תומאס שיפרס.
שניצח גם באן על התזמורת ב־
מסגרת הפסטיבל הישראלי.
לפני היציאה מסרה הנהלת ה-
תזמורת פרטים על עונות הקינ־
צרטים הבאה :מספד הקונצרטים
למנויים ירד נשנה הבאה מ־14
ל־ ,12וגם אלת יתחלקו לשתי
תבניות שנות .כך שמנויי תל־
אביב יזבו לחמישה קונצרטים
מתכנית אחת ושלושה מתכנית
שניה ,בירושלים ייערך קונצרט

אחד )במו נשנה שעבדו!( מ תכ-

נית אי ,ובחיפה שלושה קונצרטים
מתכנית בי .שינויים אלה באים
בעיקר לשם גיוון למנגנים ול-
מנצח ,וכדי למנוע התמרמרות
כקהל על הפסד תכנית זו או
אחרת ,תנוגנד ,היצירות החשובות
פעמיים בשנה עם מנצחים שונים.
פעם בתכנית א' ופעם בתכנית
בי.
סדרת האירועים המיוחדים ,הי-
תד ,בשנים האחרונות בעיקר סד-
רה שהבאים אליה באו .לדאות
ולהראות" .עתה היא תהיה סדרה
רגילה.
הסידור החדש ,מבטיחים אנשי
התזמורת ,יאפשר הורדה קטנה
במחירי המנוי ,אך תהיה עליה
קטנה ,יחסית ,במהיר כל כרטיס.
כן נמסר על שני סיורי־קונצר־
טיט נהלים שתערוך התזמורת
בשנה הבאה .בחודש מאי,1966 ,
תצא התזמורת לסיבוב בכל הע־
ריט הנדולות של בריה"מ ,וב־
אוחו זמן תנגן בהיכל התרבות
התזמורת הממלכתית של פוסקות,
הסיור השני ייערך באמצע או־
נוסט  1966והוא יכלול בתונו
קונצרטים באוםטלריוז ,ניו־וילנד,

הוננ־קוננ והודו.

בין המנצחיט שיבואו השנה לנ-
צח על התזמורת ישנם סדנ'יו
צ'ליבידקה ,אנטאל דוראטי ,פאול
קלצקי ,פאול פאראי וזובין מהטה,
וברשימת הפולנים שיבואו לנגן
מצוייה יהודי מנוה'! איזאק שט־
רן ,זינה באכאואר זעו פרנצסקטי
ועוד.
לאחד הדין וחשבון הקצר של
הנהלת התזמורת ,הטריחו העתו־
נאימ בשאלות :מה מקומם של
מנצחים וסולנים ישראליים בתב-
ניתו מה עושה התזמורת ,בדי
לעודד קאדרים של מנגנים צעי-
רים כתגבורת לשורות התזמורתו
האם מתבוננת התזמורת למצוא
לעצמה מנהל מוסיקלי או מנצח
קבוע ז
נמעט מונגית ,כמורגלים בש-
אלות ,ענו אנשי ההנהלה ,ני
סדרה שלמד ,תהיה נתונה בידי
מנצחים ישראליים — משה עצ-
מו! ואליהו ענבל — והסולנים
יהיו יצחק פדלמן ,והכנרים הברי
התזמורת ,טאוב ובנימיני .התזםו־

רר ,דואה את זד ,כתרומה מספקת
למוסיקאים הישראלים .כן נמסר
על מספד בלתי־מוגבל של מלגות
הניתנות מדי שנד ,לנגנים צעירים
מוכשרים ,ובעיקר לאלה המנגנים
בבלים נדירים החסרים לתזמורת.
"מנצח קבוע לתזמירת הפילהר-
מונית — אמרו — חייב להיות

וכאלה יש שפו־
ואלה א־נם מד
חודשים בשנה
להמצא בםרכ־

ממדרגה ראשונה,
ריס בכל העולם,
כנים לשבת כמה
כאן .חב ־"בים
זיב גדיליב יותר".
על כוס מיץ אשכוליות נש תיי־
מד ,שנה ,ונסתמנר ,השנה הבאה,
;־"המוסיקה לעולב נשארת".

זמרת העם הכושית
תופיע בארץ

ף" תחילת חודש ספטמבר תגיע
*ט לארץ הזמרת אודטד ,לסדרת
הופעות .מי שמצוי קצת בזמר
העם הכושי ואמריקאי ווואי מביר
גפ את קול הקונטראלטו הידוע
של אודטד ,אשר התחילה בעצם
את דרכה במקהלת בית־הפפר ב־
לוס־אנג'לס ,שט היא היתה היה
מגיל שש לאחר שמשפחתה עזבה
את ברמינגהם עיר הולדתה .סו־
ריר ,רצו להפוך אותה למריאן
אנדרסון שניה .דק מאוחר יותר
הגיעה אודסה לשירי העם .הופ-
עתה הפומבית הראשונה בזמרת־
עם היתד ,מקרית כמו עצם הת-
קרבותה לזמר העממי .היא ישבה
ע 0ידידים במועדון לילה נודע
בסן־פרנצישקו והמנחה הציג או-
תה בזמרת מבטיחה ,היא עלתה
ושרה שיר אחד ונתבקשה בו
במקום להמשיך בהופעותיה שם,
ההזמנה נוטלה לאחר שכוכבת
התבנית התנגדה לה בתוקף ,אך
שמה של אודטה החל לרוץ.
היא אחת הזמרות .הכושיות
שאינן מסתפקות בהשמעת שירי־
דת ,ושרה גם את שידי העם
האמריקניים נבלל ,ושירי עבודת
והופש בפרט .היא גם עשתה

עבודת־ מחקר חשובה בנושא של
שירי אסירים.
היום היא נמצאת בין רשימת
גדולי זמדי־העם כפיט־סיגאר,גיון
באאז ,בוב' דילן והרי בלפונטה,
אתו היא מופיעה גם בקונצרטים
משותפים.

לנשואי בנכס זוהר עם כה"ל

אודטה
באחרונה פנתה הזמרת גם אל
שירי .הבלוז" בהם מתבטאים
קולה ואמנותה בצורה היפה ביו־
תר.

מים .ובסוף שרתי שיר רוסי ודד
קהל ממש יצא מכליו .פשוט לא
נתנו לרדת .סיימתי עם הבה נגי־
לה כשבל הקהל מלווה אותי".
לאחד ההצלחה המפהדרת ה-
היא ,שרה גאולה גיל עם המלווה
שלה דון הוליו עוד מספר פעמים
במקומות קטנים יותר ,שגרפ•
לה להתרגשויות בעיקר כששרה
באוזני יהודים.

שלושת הזמרים יפי־התואר ביותר בארץ ,החלו
השבוע להופיע שוב בארץ ,לאחר שחזרו קודם מפאריס
שם הם קצרו כמה הצלחות שבהחלט לא צריך לעגור
עליהן לסדר היום•
לאחר שהקהל של "אולימפיה" בפאריס רקע יותר
מדי ברגליים לאחר הופעותיהם הקצרות ב"ערב היש-
ראלי" שנערך שם ,החתים אותם אדי ברלןלי ,גדול
יצרני התקליטים שחזו' מאוכזב מהארץ במסעו לגילוי
כשרונות ,על חוזה להפקת שני תקליטים גדולים• אחד
— שירים ישראליים ,והשני — שירים בצרפתית• שלושת
המאושרים ייצאו לפאריס בחדשים הקרובים לחודש
הקלטות והופעות בכל צרפת לשם הפצת התקליטים•
עוד לפניהם יחזור לפאריס המנהל המוסיקאלי
שלהם ,יצחק גרציאני ,אשר מצח על תזמורת " אולימ־
פיה' כל חודש דצמבר השנה ,וינהל את הצד המוסיקלי
של התקליט• ,

 %£תמול נסתיימו בתל־אביב הצ־
\ £גות המחזה "ונאמד אמן*
המחזאי • הכושי־אפריקאי
מאת
ג'ימס בולדווין .זהו מחזהו השני
המוצג על בימה בארץ .לא מבבר
הצינה "הבימה" את בלוז למיס־
"
טר צ'רלי" שלו .בולדווין נולד
בהארלם בשנת  ,1924למשפחה
בת היו כבר תשעה ילדים .אביו
היה איש־כנטיה ובולדווין עבר
מגיל צעיר לפרנסתו נשוט-־ ־נלים,
בנער מעלית ,בשליח ועוד .ב־
 1948עבד בולדווין לפאריס ,שם
הוא חי גפ ביום .מאז קפץ

ג' יימס בוילדווין

נמה פעמים לארה"ב ,כדי להיות
שט לוהמ פעיל לשווי־זנויות ה-
כושים .רוב ספריו ,ביניהם "לך

ה נועו־ך ל^וזזרוהנט^1נ
פועלי ?€רץ ייעוו־£י2עד מנ0210
 ? ' ,• ;- .כנם אייוור?

לצעיו־יחל־אכיב העגרנ! והשגמדו!
גמיבמר מכמורת
עט יגאל אלון ,אריה אליאב ,יחיאל פרצלינה
י
 • ,יתקיים היום בשעה 19.30

י
 ' .נמשכת ? ההרשמה למחזור ב'

,
•

ט גל המר .צ,י.ם. .:
דיר טוכיח •אילון.,.גב' לולה בר ,מר גרוף א.
כרקאי . ,מר .י יאן גארי ארכיטקט יונתן גומי ,
־
גב' אידנה נטרי  ,גכ'-רות גילת  ,הרכ לאו ישראל,
י
ר"ד יופףוינדבה •/גב' חיה פלדמן.

:
י

פרסים והרשמה :בית "אל־על" ,בן יהודה  ,32קומה 10
חדר  •,1020טלפון  ,59859בין השעות  19.30—16.00בערב.

;
:

.

*י

יוט ה' י"ד אב תשכ"ה 2.8.65
דבר
סו.221<>/

שגלי נבחרות ישראל בענפי
האתלטיקה הכבדה יכנסו מחר אה־
ה"צ למחנה אימונים סגור לק־
דאת השתתפות הנבחרות במכבית
השביעית,
7
בהרמת־משקולות הוזמנו
ספורטאים ,בעוד שבהיאנקות הוז-
מנו למהנה האימונים  17מתאבקים
בסגנונים יווני־דומי וחופשי

חמנצח היה הצי בי יוזף אודלד
זיל ,בעל מדליית־בסף אולימפית,

"ריאד" מאדריד -
"ריבר פלייט" 0:0

בבואנופ־
בטורניר הבדורגל
איירם,
נפרדו קבוצות "ריאל"
מאדריד ו" ריבר־פלייט'' המקומית
ללא שערים.
במשחק נופף ,הכניעה הקבוצה
חבראזילאית "סאנטום" את "בוקד,
חוניירס" הארגנטינית ,בשיעור
.1:4

אמרסון גבר
על מקינלי 0:3 -

* בגמר טורניר הסניס בבלטי־
מור גבר פרד סטולי מאוסטרליה
על לו ג'ראדד מניו־זילאנד !3:6
.3:6 !3:6
* בכדורפיט לנוער :צרפת—
שווייץ .0:8
* אלוף אולימפיאדת טוקיו ב־
קפיצה לרוחק ,הוולשי לין דייויט.
וכה באליפות• ארצו שהתקיימה ב־
קארמרטן ,כשניתר ל־ 7.85מי.
*? השחיין הצרפתי פרנסים
ליוס נטל חמושה תוארים באליפות
ארצו בסגנון החתירה ,הוא עבר
 100מ' ב־ 56.6שי!  200מ' ב־
 2:02.7דקי !  '1100ב־1500 ;4:23.7
ב־18.1י 17:דק' וסייע לקבוצתו
דאנקרק לזכות במשהה השליחים
 200x4מ' בזמ!  8:30.8דק' )שיא
קבוצתי(.

ראש הממשלה
קיבל בלשכתו
משלחת המכביה

ראש הממשלה ושד הבטחון ,לוי
אשכול ,קיבל אחמול אחה"צ בלש-
כתו בח"א משלחת חמורכבת מפ.
גילדסגייפ ,ידיו הועדח חביךלאד
מית למען המגביה .דייר ר .אטלס,
יו"ר הועדה המארגנת של המכביד"
וש .כספי גזבר המכביה ,ושמע
מהם פרטים על ההכנות לקראת
המגביה.
ראש הממשלה שמח לשמוע על
ההשתתפות הגדולה של הספורט-
אים היהודים מתפוצות הגולה ,ו־
הבטיה לשאת דבריו בטקס הנעילה.
כמו־בן נאות ראש הממשלה לתרום
גביע לקבוצה המנצחת באחד מענ-
פי הספורט שעדיין לא נקבע,

מכבי מציע
"דרבי" ידידותי
בכדורסל

קבוצת הכדורסל של מכבי ת"א,
שזכתה השבוע בגביע המדינה,
הציעה ליריבתה העירונית ,קבוצת
הפועל ת"א .לקיים משחק ידי-
דותי במקום משהק הליגה שלא
נערך ביניהן בסיבוב השני.
הצעת מכבי באה בעקבות דרישת
תפועל ת"א לפיצויים בסך 6000
ל"י מקבוצת מכבי ה"א .לאחר
שהאחרונה הפרה אח ההסכם על
חלוקת ההכנסות ממשחקי ה"דרבי".
קבוצת מכבי ח"א הציעח את
פוער המשהק לאהד המכביד.,

פקעת של ידיים במאבק על כדור ,בגביע המדינה בכדורסל

כדורסלנים מצטיינים בנבחרת
בוער יהודי מארה"ב-לישראל
נבחרת כדורסל של הגוער היהודי בארה"ב עומדת להגיע ליש
ראל ביום ג' הבא 17 ,באוגוסט .כשבהרכבד ,שחקנים מצטיינים
שנבחרו בסיום טורניר של קבוצות יהודיות בכדורסל.

הקבוצה האמריקאית תבלול 19
שחקנים ,וראש משלחתה יהיה
איזקוץ .לקבוצה יצטרפו  .מספר
מלווים ,כשהבולט בהם הוא ארט
טרם ,המאמן הראשי של הקבוצה.
המספר הגדול של השחקנים הא־
מריקאים יאפשר העמדת שתי קבו־
צות בעת ובעונה אחת )קבוצה א'
ולביצה בי( ,שיתמודדו בישראל
בכל פעם בשני משחקים רצופים.
בהרכב הקבוצה היהודית נמצאים
 11שחקנים מברוקלין 2 ,מניו־
פורט 3 ,מקנטון .אוהיו 2 ,מרי־
דינג ו־ 1מאלוטאון.
תכנית המשחקים של הקבוצה
האמריקאית כוללת את המיפגשים
הבאים:
© ב־ 18באוגוסט ,במגרש הפועל
חיפה  :קבוצה א' נגד הפועל חיפה
)ניער( ,וקבוצה ב' נגד נבחרת
הניער של הפועל באזור חיפה.

מרכז םפורט ובידור
ייפתח בספטמבר

יותר מ־ 30ענפי ספורט .בידור
ושעשועים יעמדו לרשות חברי
המדכו לתיירות וספורט —  ..תל־
אביב קאונטרי קלוב" — שייפחח
רשמית לציבור ב־י 2בספטמבר.
דובר המרכז י .טכורניצק' .אמר
אתמול בסיור עתונאים .כי "מנמר,
היא לאפשר למשפחה כולה ליהנות
מבילוי הכולל מבחר גדול של
פעילויות ספורטיביות.

אבינועם פפיה ואליעור
אילן יונה ומשה
בילי יהודית וחיים
בירנבך חיה ונהופ
ב! דב טרים ודוד
ברוך אורה ומשה
ברש שרה ויעקב
דליטיצקי שרר! ודוד
דקטר זיוה ייעקב
הורנשםין בלה ומנשה
הלר שדד ,יצב•
הרמתי הלה ומשה
וינחויז רבקה וזאב
ובברויט דבקה ויוסף
חננאל שפרח וחיים
הדנט משה ושאול
יואל' תזה וזלמן
יבקובסקי אלקה ומשה
כה! לובה ואפרים
כה! שושנה ומרדכי
בהן טניה ושמואל
לוי דיטה ודוד
לוין שושנה ושמעון
פתח־תקוה

]

;

אתמול התקיימה פגישה נין שפר,
צ'יריץ וא .קרני מנהל הנבחרת.
בפגישה מפר שפר לציידיץ' את
רשימת השחקנים שהוזמנו לאימון,
שייערך היום בהשגחתם של ציי:
ויץ' ושפר.

רחמן שלישי בשטוקהולם

אלוף וימבלדון בשנתיים האח־
רונות ,האוסטרלי רוי אמדסון,
גבר בגמר טורניר גלן־קוב ,ניו־
יורק .על חאמריקאי צ'אק מקינלי,
אלוף וימבלדו! נ־ ,1963בשיעור
.5:7 !9:11 1 4:6

אולפנה להליכות ונימוסים

פגלי הנכחדות באתלטיקה'
בכדה יכנסו היופ למהנה

שהקדים בעשירית השנייה את ה-
בריטי המצויין אלן םימפסון ,ב-
קבעו  3:58.7דקי.

המשפהות:

!

ע .שפר ,עוזרו של המאמן הלאו־
מ• מ .צייריץ' ,זימן לאימון את
 21הכדורגלנים הבאים :טובול
;הפועל לוד( ,המאירי )כפר־בלום( ז
שטמנרג )נס־ציונה( ,שיוגד )מכ־
ני חיפה( ,ירושלמי )ביחד ת"א(,
לוי )הפועל צפת( ,י דוזנר ) .מכבי
דמת־עמידר( ,הרד?) ,מכבי יפו(,
גרשגורן ,גוזלן )מכבי היפה( ,קש־
טן )הפועל פ"ת( ,שלו&וביץ )מבבי
נתניה( ,ו .יאנג ,גולדברג ,אנגלנ־
דר )חפועל היפה( ,לפדדון )הפועל
חולון( ,סאבו )בית"ר נתניה( ,שהר־
בני )הבה( ,גוזלן )הפועל אופקיט(,
ואנה )הפועל הדרה( ,תם )הפועל
פ"ת(.

הבעיה העיקרית שהתעוררה אצל
צ'יריץ' ושפר היא דוד פרימו.
שגי המאמנים מתנגדים שפריסו
יצא עם קבוצת הפועל ת"א ,אולם
עד כה לא נפלה ההכרעה בעני!
זה.

הרץ תיתודי הבריטי דיי מזמן ,שיעתתף במכבית ,סיים
שלישי בריצת מייל !חדרת שהתקיימה בשטוקהולם ,במזג אוויר
אידיאלי ועל מסלול טוב,

;
1
י
|

מ1צפי עליזח !אנואר
מירזיוף רחל ומשה
סלע דבקה ושלום
סנפיר הנה ומנחם
ספקטור :עמי ושמחה
עדוד שושנה וישראל
עפרי מירה ויוסף
פוקס מרים ופסח
פינבדג לנה וישראל
פלטיאל מינל וזכריה
פרידמן צפורה ואנרתמ
פרידר מרים וצבי
פרנס מינה ופשר.
קורי! יונה
קוריצקי שרה וקופל
רובינוב צפורה ודור
רוזנטל רחל ויוסף
רייכו שושנה ומרדכי
רשיש הדוה ופנהס
שסרסמן רחל ואריה
שנרך תזה ומנדל
שפירא אסתר ואריה

:

\
 .ו

תצעק בהרים" ,ו"יארץ אחרת",
יצאי לאוד בפאריס ונהפכו לרבי־
מכר .־מחוה ו"נאמר אמד הוצג
;
כבר בכמה תיאטרונים קטנים ב־
אדצות־הבדית ,אך הצגת הבכורה
העולמית הרשמית שלי היהה ' ב-
פסטיבל הקיץ בוינה עט אותו
,י
צוות אשר יציג אותו באן .המחזה
מספר על חטראגדיה הכפולה של
מרגרט ,בעלת התפילה בקהילה
כושית קטנה .פרשתה בנויה על
'*??—?>.<? ?..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
הפשוק "צו לביתך" ,כי מה אתה
~.^
...
~^.,.
±
*
...
.
*
"
—.
ולא תחיה" וביתה שלד ,הרוס.
י
בעלה ,מנגן ג'או .במועדוני לילה,
?!
לח•
:
עזב את משפחתו ונעלט ובגד,
המגלה גם הוא נשתנית נגינה
מתחיל להיעלם מהבית .בעת הי-
עדרה מחליטים זקני העיירה לוו-
תר על שירותיה למען הקהילה.
משוא' פנכפ ז ה ר עם בחיל
|
או גם מופיע בצלה שבריאותו
מנ-
נתערערה .הבן מתמרד נגד
|
איחולים לבביים
הגי הכנסיה ונגד האווירה בבית.
\
מרגרט ובעלה מגלים שהם אוה-
בים זה את זה ,לפני שהוא מס-
פיק למות והמחזה מסתיים ב-
בנק חפועליפ פתח־תקוה
<
דרשתה האחרונה של מרגרט ה־
יכין־חק"ל פתח־תקוד.
אומרת ,כי אהבתו שיל אלוהים
ן
כוללת גם אהב־ לכל ילדיו ,ללא
.הפועלי פניך פתח־תקוה
|
כל חשבון שהוא.
המחזה זכה לביקורת מעורבת; ,
 .נתיב" ארגון מכוניות משא
|
אך הביצוע של צוות השחקנים
\
,המקריב" אירגון נהגי מוניות
בראשם עומדת השחקנית הכושית
קלוריה מקניל ,שהתפרסמה ב-
התאחדות יהודי בוכרה ואפגן פתח־תקוח ן
משחקה "צימוק בשמש" ,זכה ל־
"דבר'' פניה פתה־תקוה
1
כל השבחים.
הערב תיערך חהצגה
באמפי— -~~ ............ .... ....~ -
 ................ז
:
לחברינו :
תיאטרון בקיסריה ,ובמוצאי שבת| ,
בבנייני האומה .בירושלים.
צפורה ומשה גוטמן-

פגל העתודה של ישראל,
ממנו תורכב הנבחרת שתש־
תתף בטורניר הכדורגל של
המכביד ,יקייפ היופ אחה־צ
את אימונו  .הראשון ממכון
וינגייט.

 ,סגל נבחרת ישראל בכדורגל ,שיתמודד נגד הקבוצה האיטל־
קית "טורינו" בטקס נעילת המכביה ,ייקבע ביוב! א' ע"י המאמן
־.לאומי מ .צ'יריץ' ,שחזר השבוע מחופשת מולדת ביוגומלאוית.

? • ? ? ? בארהיב ואשו הוכיחיאת עצמו בסיוע למניעת רקמן
י
השניים; ? • - :
ממ פלואור ,משחת השניים החדישה של יצהר־
"
מגינה על השניים בפני רקבו! ושומות על בריאותן.
 ,י * יצרני םולידובם ,משחת השניים הידועה

לנשואי בנכם זהר עפ י בחייל
ברכת הברים נאמנה

; .

מפעל פועלי פתח־תקוח

סגל הנבחרת למשחק עפ
"טורינו" יקבע ביום א'

נוס פלךאוו'.מכילה פלוצוריד ,ההומו המיוחד שנתגלה

יחגיי1ו רבקה וישראל ברלןאי

I

סגל העתודה
בכדורגל למכביה
יתאמן היום

הסגל יכנס למחנה אימונים בש־
פייס נ־ 22באוגוסט וישהה בו ער
מועד חמשחק נגד "טורינו".
בפי שנמסר אחמול יורבב הסגל
משחקני הנבחרת שהופיעו בפשהק
נגד בולגריה ,עם אפשרות של
מספר שינויים.
כבר עתה מיוד שאמציד ,לבקו־
ביץ ,הנמצא בחו"ל והעומד להצ־
טרף לקבוצת הפועל ת"א במסעה
לאוסטרליה )ב־ 22באוגוסט( — לא
יוזמן לסגל בגלל יכולתו הירודה.
גפ חבריו לקבוצה — ד ,בורםוק,
בן־ברוך ,א .פרידריך וי ,נוריאלי,
שנמנו על סגל בלגיה ובולגריה,
לא יבללו בסגל בעקבות נסיעתם
לאוסטרליה.

מועצת פועלי פתח־תהוה
ועובדיה

ישראל ברקאי ומשפחתו

משרד התרבות הזמין את גאולה
גיל יחד עם שני מלוויה הצמר
דים בעלי הגיטארות לסיבוב הו-
פעות בחודש מאי הבא ,בינתיים
עומד לצאת תקליט גדול שלה .עם
שירים של בעלה דב זלצר ,ועב
שירים לועזיים מתורגמים ,ומדד15
לאוגוסט  .תופיע שלישיית גאולה
גיל במועדון היפני.
לשיבוט אמרה לי גאולה גיל:
"זה נעיט כשעושימ שרות למדי-
נה שלנו ,וכשההופעות הן טונות
אין תעמולה יותר טובה ויותר
לבבית".

י

נזזד־טוב ומיטב הברכות

להקה כושית מציגה
מחזה .כושי

ישראלית ק?ונה
ברועיה הנדולה

ן *8זמרת גאולה גיל איננה האמן
! 1הישראלי הראשון שהיה בב־
רית המועצות וגנו לא האחרון.
אבל גפ לד ,יש הרבה רשמיט
מ"אמא רופיה"" :נשלחתי עם
כל המשלחת הישראלית לפסטיבל
הסרטים במוסקוה ,מטעט משרד
החוץ .הסרט בו אני משהקת,
,שמונה בעקבות אחדי ,הוצג מ-
חוץ לתתרות ,אגל אני רוצה
לספר לך על ערב אחר במסגרת
הפסטיבל ,ערב ידידות־עמיפ .הוא
נערך נפארק גורקי לפני קהל
של  20,000אלף איש ,ועל הבמה
ישבו כל המשלחות שהשתתפו
בפסטיבל .פופיה לורן פתחה את
הערב והשהקנית הצרפתית מאדי־
נה וולארי הוהיפוז גפ בן כמה
טילים ואחרי בן התחילו לעליה
נציגי המשלחות ולומר משהו,
כשהגיע תורנו אפרו לי לעלות
ולשיר ,כשעליתי במעט שלא היו
מחיאות כפיים .שרתי שיר ראשון
בעברית ומחיאות הכפיים גדלו.
אחדי־בן שרתי באידיש והיו דע־

""•.:ים רבקה וישראל ברקאי

 0ב־ 21באוגוסט ,באולם ימק"א
ירולשים  :קבוצה א' נגד הפועל
ירושלים )נוער( וקבוצה ב' נגד
יטק"א ירושלים )נוער(.
 0ב־5י באוגוסט ,במגרש הפועל
ת"א  :קבוצה א' נגד הפועל הצ-
פי; וקבוצה ב' נגד הפועל יפו.
© ב־ 27באוגוסט באיצטדיון
הסיעל בגבעתיים  :קבוצת א' :גד
נבחרת הנוער .י י .ראי ולב .ר
ב' נגד הפיעי־ ר־־
ו "רו

1

לנשואי דינה ענו בודל אמנון
הפיה ואלעזר • אבינועם

השיא
 1:06.9וי.

הקודם

ף..... ...

כיו יתר התוצאות  100 :מ'
פרפר — א .לוריא )ג"ב( — 1:09.0
 100מ ־־ ־ — נורגרט קו
ד
בו פי• ב "  124 3 — 1 1ד

י
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לבעלי ,אבינו וסבנו היקר

|

י עק ב ס ג ל

במלאות לך  60שנה

י

כה לדד!
מ א ו ןל ים

-.

?

אשתך ,י5דיך ונכדיך

בלפוריה

1 ,..,, *. ^, ..

—~~-

דאנזנו היקרה

'?־——-ז

לאה אביזוהר

נזיטב הברכות בוודאות לן  £0שנה

ליצחק פכט ורעיהו פנ"נה
לבועז עב'־ל ל*נדה

י

ברכתמזל־טוב
מאחלים
לה
י

{

\

טובה וישראל רוטהולץ ובני ביתם

ישראל שיוו ורעית!
בוכות חמות להודות הנכדים התאומים

ליאור ואמיד
מועצת פועלי עתלית
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ל" המהפך'' ירושלים
לחנוכת ביתכם החדש
שלוחה ברכתנו

ן

תעשית אגן וסיד בע"מ |
ההנהלה והעובדים |
ירושלים
ן

י!

!
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מזל טיב !מיטב האיחולים
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ועד נפר מירקיו והחברים
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־ -להולדת חנכד
חיח וזוסיח •דוטלמן
פפיה ואלעזד אבינועם  -לרולדת חנכדה

—

במסגרת התחרות נקבע גם שיא
מכבי ב־ 200מ' מעורב אישי ע"י
צ .פרלמוטר ממכבי היפה שעבר
את המרחק ב־.40.4־ 2די,

ו

1

כפר פירקין  -ועד הכפר,
 —>?.הנהלת גדיש" והחברים
"
.."~.. ."?<..??,? .
^ .~.>- *?-.
6~~- ..—> .>^...^.. —"-..-*.
,
,.

השחיינית איבונח מוביפ
מהפועל היפה שיפרה של?
שוט את השיא הארצי כ־
 100מ' התירה  ,בהציבה זמן
של  1:00.6ד' .שיא זה נקבע
כתחרות שהייה שנערכה
ככריכת מלון השרון" ב-
"
הרצליה.
שלה

5
;

להולדת הנכדה
מזל טוב ושפע בוכות

טובים שיפרה שיאה
ב־ 100מ' חתירה

היה

ן

לבית .המהפך־

ברכה נאמנה
פרסום בן נאיס
ירושלים

 835,000מגלי ?:זכות בחירה להסתדרות
מספר בעלי זכות הבחירה בתד־אביב־יפו יגיע ל־138,000

 ,יו"ר ועדת הבתידות ב תל־אביב־
"עם פרסום רשימת מילןאיפ ב' שלי ,בעלי זבות. .בחירה לתם־
'פ־ אמר ,בי קבלת רשימות מו-
ל־835,000
תדדות מגיע מספר ,התבדים שהם ?עלי זכות ,בחידה:
עמדים לבחירות להסתדרות חהיד.
ל -הודיע.אתמול .יצתק חסקין ,יושב־ראש לשכת המס המרכזית ,עד  . 14ימים לפני מועד הבת־רות,
כלומד היום האחרון הוא  5בספ-
בכנס .:ווסברה מרכזי של מנהלי לשנות המס שנעדר גתל־אביב.
ד"א הוסיף :!,כי -מספד זה כולל עלים גדולים 'והקנו קלטיזת בבל טמבר .עד בה הודיעו על הופעתם
 •31,000חברים אשד טדמ הצטיידו מקזפ עבודה? המקיף" יותר ט־ 200בבהירות נציגי הרשימות הבאות:
בפנקסי־חנר חדשים ? וזכות ההצ־ עונדים 23 :קלפיות כאלה יפעלו המערך? לאחדות פועלי ישראל,
בעד ,יתימנע מהם אפ.:לא יחליפו ביום הבחירות .בערב הבהירות מפ''ם. ,תנועת העבודה הליברלית,
את -פ נקסי־החבר שלהם .בהתאם להסתדרות יוצבו .נתל  .אביב מס־ מק"י )לפני הפילוג( ,העובד הדתי.
לחוקת  .הבחירות , ,תוציא. ,לשבת פי קלפיות לנוחיותם של אנשים
בי 1959השתתפו בבהירות 7
המס הטרנזית פנקסרחנר  ,חדשים :יוצאים למחרת היום למקומות רשימות .בינתיים הודיעו  2רשי־
דק עד ' - 17בט83מבר ..גשעה • 2 .עבודה טו־וחקים מחל אביב .עוד מות חדשות על הופעתן :איגוד
שלושה מקומות קלפי יותקנו ל -העובדים גח"ל—תכלת־לבן ,ורשי-
בצהרים:.• ..
 :כ! מסד חפקין ,ני ייקבעו :תת־ עובדים ? ,כלומר'! לאנשים ? שעיסוקם מת פועלי ישראל .זילברמן הס-
גית־קלפי מיוחדות במקומות י שונים בתל־אביב ואילו הט מתגורריט ביר ,ני לסיעות מונדות המגישות
במטרה,לאפשר את :הצבעתם של במקומות מרוחקיט • ולא יובלו לח -את דשימותיהן מספיקות התימות
הבוחרים המופיעיים ברשימד ,הב־ זור למקומט לפני סגירת הקל־
באי־נוהן הדשמיימ ,ואילו סיעות
לייית  .של בעלי זכות הבהירה אך פיות - .כל :אלח יצביעו בשתי מע -חדשות צרינות להגיש רשימה,
קמם,נעדר ' מרשימת ?הקלפי 'במ -טפות! בדי לברר ' מאוחר יותר עליה יהיו מספר התימות של הב־
אם אגעפ לא י תצביעו פעם נוטפת רי גםתדריח ,בעלי זבות בהירה,
קום.מגוריהם.
א .י-.ורבד ,עמד על:הצורר 'בהת -במקומות 'מגוריהם .על "יד :כל שיהווה  75אחוז מהמודד־בבוח
וויית? י תכנית פעולה לכל לשכות קלפי ' תפעל ועדת־ קלפי בת חמי -למנדט אחד ,בלומר כ־ 650חתי-
חמס במטרה • לזרז את ההבדיס שה חינריט ,המםפר הכולל של מות ,תוך ציון מספר פנקס־־
המפנדים בתשלום מש האחיד ול־ הפעיליט בועדות הקלפי יהיר! החבר של ההוחם ומקומו ברשימת
העמידם על כד ,שעקב הפיגור כ־? 5000איש .מספר זה כולל מש -בעלי זכות בחידה,
בתשובה לשאלה אמר מ .זיל-
וזימנע מהם הזכות להצבעה בב־ קיפים  .ומנקרים מטעם ועדת הב־
י
.חידות והמפלגות ,והם
יפעלו ברמן ,ני מבחינה הארגון ,הוצאות
זזיירות להסתדרות ,־ ־
י בסינוס הישיבה הודיע הסקין ,משעה  6בבוקר ועד שעת סגי -לשנירת דירות לקלפי ועוד ,יעלו
ני רשימת מילואים ג' תתפרסם רת י הקלפיות בחצות .מנין הקולות הבחירות  260,000לירות .הצעת
בנראה ב־ 22בחודש • זה ואילו הרי "*שה  .ב־ 10מרכזים בעיר ויעסקו תקציב זו אושרה על־ידי מועצת
פועלי תל־אביב־יפו.
?שימה ? האחרונה ־ — ב־ 27בחודש .בכך ב־ 250איש.
חכקין הדגיש ,כי התאריך  :האח-
רון לתשלום ־ מם אחיד  .להקניית
זנוח ן בהירה הוא ' 16יום ,לפני
הבהירות :,בלומר — .1.9.65
"  1381000בעלי זכות

בחירה

; בתל-יאכיכ־יפו

י

־ מספר בעלי זבוה הבהירה ל־
וועידת ההסתדרות ? ,למועצת  ,הפו־
עלים ולמועצת הפועלות ,בתל־
אביבייפו ,מגיע הפעם יל־138,000
לעומת  108,000בבחירות • הקודמות
לוועידת ההסתדרות ,שנערכו ב־
 .1959ב־ 19בספטמבר ,יום :הבהי-
רות ' להסתדרות ',ייפתחו בתל־
אביבליפו  435קלפיות נ:־368י אזו-
רים ,בהתאם לאזורי  :הבחירות
לכנםתי :ולעיריות.
י! נפסינת עתונאים שנערבד .את-
מול ב"בית סוקולוב" בתל אביב
!
אמר.:מ. .זילברמן ,חבר מזכירות
מועצת .פועלי • .תל־אגיב יפו ויריד .
ועדת הבחירות לוועידת ' ההסתר־
רות' :'-ומועצת' הפויעליס ,ני עד
ןיומ? אושרו זכויותיהם של 121,000
בוחרים .:מטפד זה אינו :נולל
. 5400בוחויט' שטרט החליפו את
פנקטיהט הישנים  .ואף לא את
 4000החנריט שמטיהם שולמו %ך
*זרם ' קיבלו את ?פנקסי־החנד של־
ד.פ ' מלשבת המס' .המועד האחרון
לפרסום רשימות .בעלי זנות  ,בחי-
ות 'הוא 27.באוגוטט .לאחר ,תא-
יי
ריך ,י זד . .יצטרכו?  .אותם .אנשים;
ששמותיהם לא הופיעו ברשימות,
לערער בפני  .ועדת הערעורים• ז!ם־
יוחדן^.בעלי זנות נחירה יצטדנו
לזהות את עצטט לפני. .ועדת דד
קלפ?; 'באמצעות פנקס הנד הדש
שהוא ' החעודת היחידה .המעניקה
זכות 'בחירה•.

הועדות  , .הק לפי

 . 5003פעילים
־• מ. :זילברמן? • .אמר .כי ועדת הב־
חירות.־ ,שליד ,מועצת סחולי  .תל־
אביב־יפו מורנבת ..מ־ ,29איש ..ה־
יעל: ? 3פןעלת ,נבר והיא עסוקה
,בהננות ,רבות? נדי  -לעמוד; בלוה
זזומניט " לקראת הנחירות . .מספר
י
הבווזריט .בכל אזור לא  .יצלה על
 -500איש' .לנוחיות העובדים .במפ־

 4000דירות במושבים
יורחבו ב־  4השנים הבאות

 .במסגרת תכנית אדבע־שבתית לחדהבת השיבון במושבי־עוב־
דים ,שעובדת על־ידי משרדי האוצר והשיכון ,ההסתדרות החקל*
<(ית וחברת העובדים — ייבנו בארבע השנים הקרובות  4,000חוס־
פות דיור במבנים קיימים במושבי עולים — אלף בכל שנת .תתש־
קצות  ,בתכניות ההרחבה ?של השיכונים במושבים יגיעו ל־ 32מיליון
ל"י;

.,מזכיר חברת .העובדים ז , .און
משר ' ,בהתאם להצעה של תנועת
המושבים ,ני בל תוספת ליחידת
דיור קיימת במושבים — המיועדת
בעיקר למושבי עולים י חדשים —
תביא להגדלת המבנה הסטנדרטי
עד לי 60ממ"ר ,לרבות שירותים
פנימיים ,ריצוף ושיפוץ התקרה.
כל תוספת בזאת תעלה למתיישב
 8,000ל"י ,שמהן  .יקבל הלוואה
שי  6,000ל"י באמצעות כנק ,מפ-
חות" ואילו  2,000ל"י יממן מחט־
.
'כוונותיו,?,
'
; מקורות המימון הנללי של? התכ-
נית ־המוצעת הן :בכל אחת מ־4י
השנים יושנו מתקציב משרד האד
צד  4מיליון ל"י ,מחברת העובדים
—  2מיליון ל"י ומכספי המתייש-
בים —  2מיליון ל"י .הנדת העיב־
דיט^הודיעח' למדנו החקלאי -,מפב-
רואר עד פוף אפריל'  • ,1966יועמד

תוקנה הטורבינה
 ,;:בתחנת־המח
 ; :י חיפה ב'

המודביגח.בתחגח־חבוח חיפה בי,
שיצאה' מנלל ,פעולה לפני עשרה
ימים ,הופעלה .מחדש . ,לאחר ש־
תוקנה•  .על־יזיי עובדי .הברת  .דד
השמל :,בנוכחות בא־נוחח של ה־
חברה "א.א,ג ,".שסיפקה את
הטורבינה• . . . . . .

סכום של שני מיליון ל"י באמצעות
"טפחות" לביצוע מיידי של אלף
הדירות ?הראשונות .אשר להשתת-
פות במחזורים הבאים של התכנית,
ייבא הדבר להחלפה במרכז החקל־
אי ולאחר מנן בםזנירות חברת
העובדים.

אושפזה על"פי צו.
בית־משפט ומתה
בבית החולים

אשד ,נלמודה שאושפזה לפני ב-
שבוע בבית־חולים לחולי נפש בנ־
הריה נפטרה ,והמשטרה מנסה עתה
לברד סרטיט על אודותיה.
המנוחה ,חיה שטוק ,בת  ,57חת־
גורדה לבדה ברחוב עקיבא 28
בחיפה .בשבוע שעבר נעצדה על־
ידי משטרת חיפה באשמת הפגת
גבול פלילית ,לאהד שהתפרעה ב־
בית־החוליפ חאיטלקי בחיפה והפ־
ריעח את מנוחת החולים .האשה
אושפזה! בבית־חולים לחולי־נפש ב-
התאם לצו אשפוז שניחן על־ידי
שופט־שלופ בחיפה .השופט  .הוציא
את הצו לאחר שהובאה? בפניו חוות
דעתו של הפסיכיאטר המחוזי ,בי
האשה אינה אחראית למעשיה וז-
קוקה לאישפוז בבית־הולים.
נרשות המנוחה נותר רכוש ו-
משטרת חיפה מבקשת כל קרוי
או נל אדם אחר היודע פרטים על
המנוחה לחתקשר מיד עס בית־
החולים הממשלתי בנהריד-

־ —

־־'

תייבדק ההצעה
לקבוע ברכבת
קרון ללא־מעשנים

ח .צדוק :שמונה מפעלי
תעשיה יוקמו בבאר־־שבע

ועדה בין משרדית
בודקת תביעות
מגדלי הגפנים

יספקו תעסוקה ל־ 1000עובדים

שר :התחבורה מ .כרמל ,ישתף
פעולה ' עם אנשי המועצה הלאו-
מית למניעת רעש וזיהוט האיויר.
השר .קיבל אתמול לשיחה ממו־
שכת !את חברי חמועצה בעניין
מניעת דע־ט ממוסים וזיהום אוויר
ובפגישה הוסכם ,כי יש להקפיד
יותר על מניעת פליטת עשן מרכב.
צויין ,כי בחדשים האחרונים נע־
שו שיפורים רבים בשטח זוז ב-
קואופרטיבים לתחבורה ,במשרדי
הרישוי ובמוסכים,

ועדה בין־סשרדית ,בראשותו
של יושב־דאש מועצת גפךהיין
עושקת עתה בבירור תביעות מגד־
לי ענבי היין — הודיע משרד
האוצר ,בתגובה לתביעות המגד-
לים .הוועדה מונחה על־ידי שדי
המסחר והתעשיה והחקלאות.
נמסר ,ני היקבים הפרטיים שיל-
מו את מלוא התמורה המובטחת —
 330ל"י הטונה בעד בציר .1964
יש להניח ,כי גם אגודת המרטיט
תשלם את מלוא הסכום עם גמד
החשבונות של בציר  ,1964וכל
התשלומים ער בה אינם אלא מיק־
דמות.
אשר לבציר שנת  ,1965אין חי־
לוקי־דעוח ,כי יש להעלות את
החמורה ב־ 20ל"י לטונה,

שמונה מפעלי תעשיה ,בענפי הטקסטיל .דפוס .רהיטים
ומתכת ,העשויים לספק  1000מקומות עבודה לתושבי באד־שבע,
נמצאים בשלב של תכנון מתקדם .כן מתכננים ארבעה מפעלים
נוספים בענפי ההובלה ,מתכת ושירותים' שיעסיקו כמה מאות
עובדים — הודיע אתמול שר המםהר והתעשיה ח ,צדוק ,בעת
ביקורו בבאר־שבע.
נפי שנודע ,יסתנמו ההשקעות
הוא יעסיק בשלב ראשון "50ו7

בשמונת המפעלים הראשונים ב־
 13מיליון לירות.
ה .צדוק השתתף בישיבת הנה־
לת העיריה ,וראש העיריה א.
נאווי ,סגנו  .1וריוי ומנהל ה־
חברה לפיתוח באר־שבע נ ,ב!־
זאבי ,העלו לפניו במה מבעיותיה
וצרביה של העיר .בין היתר
הועלתה תביעה להקמת מפעלי
תעשיה נוספים כדי לספק מקד
מות עבודה קבועים לאוכלוסיית
העיד המתפתחת והקולטת עו־
לים ללא הפסק .בן תבעו לזרז
את ביצוען של תבניות שונות
שהותוו בשנה האחרונה.
השר ערך נם ביקור במועצת
הפועלים ושמע מפי מזכיר המוע־
צה א .מויאל הסבר על בעיות
התעסוקה והפיתוח התעשייתי של
העיר.
ח .צדוק ציין בסיפוק את ה־
עובדה ,שבבאר־שבע עלה שיעור
בהשוואה
ההשקעות הפרטיות
לשנים הקודמות ובי שיעור ה־
במקום
הממשלתיות
השקעות
ירד בשליש .דבר זה מעיד ,ל־
דעת השר .על התעצמותה הכל־
כלית של העיר .הוא אמר ,כי

שר התחבורח הבטיח לבדוק את
ההצעה לקבוע ברכבת קרון מיו־
הד ללא־מעשנים .באשר לבעיית
הקטנת רעש המטוסים מעל תל־
אביב ,ציינו אנשי מלד"ו בס־פיק
את מאמצי "אל־על" והביעו תליה
להרחבת תפעולה גט לגבי חברות
תעופה אחרות.

מרצה בטכניון
המציא מיכל"הדחה
חסכוני

ד"ד דינו בוטו ,מרצה בכיר
במחלקה למכניקה ,בטכניון בחיטה,
המציא באהרונה מיכל־הדחה )ניא־
גרה( לחדרי השירות בבתי־המגו־
רים ,שהתקנתו בבניינים חדשיט
עשויה להביא לחסכון של  20אחוז
בצריכת המים הביתית — פיפר
אתמול דובר הטכניון.
המיכל החדש הוא בגודל המית-
קנים המקובלים ומכיל  9.5ליטר
מים .ניתן לשהדר בו  3.5ליטר
בלבד או את כל הכמות .נל ה-
חלקים הדרושים להרכבת המיכל
ההדש מיוצרים בארץ לצרכי ה־
מיתקנים הרגילים ויש רק צורו
בשינויים קלים בלגד כדי לחת־
אימם לשיטה החדשה.

היא מניו בתפקידה המכריע של

ההסתדרות בפיחוחה של העיר
והיה רוצה בהדתנתו של המשק
התסתררותי .אולם משרדו ? יקפיד
על יהס שווה כלפי :ל יזמה
תעשייתית שתיבה! לפי מהותו
של המפעל היזום ולא לפי ה-
יוזם ,ובהתאם ליכילתו של המפ -
על לתרום לפתרון בעיות התע-
סוקה ,פיזור האובלושיה והפניית
הייצור ליצוא,
השר נפגש' גט עם ראשי הצי־
נור ומנהלי מוסדות נלנליים ל־
אחר שפייר במפעל מתכת ,נגבי'
ובמפעלי קרמיקה "הרסה".

המצאתו של ד"ד בוטו הוגשה
לתחרות לפיתוח מיכל־הדהה דו־
כמוהי ,שהוכרזה על ידי המרבז
הישראלי לאביזרי טיט מיסודו של
מבון התקנים.

חברי ועדת הכלכלה
מייירו 1־£יהח

מאת פופר דכר" בצפת
חברי ועדת "
הכלכלה של הכנסת

בפיוט ביקורו בבאר־שבע ביקר
ח .צדוק באופקים והשתתף ב-
מפעל הטקסטיל
טקס העברת
,אופ־אר" לבעליו החדשים ,שב-
הנהלתם נמצא גם מפעל "טקס־
טילי עזתא'' בנתיבות .לפנות ערב
השתתף השר בטקס היחת אבך
הפינה למפעל !גרות ודריסיפ
של האחים מנשתב בנתיבות.
במפעל יושקעו כ־ 90,000ל"י ד

בראשות דייר ב .אבניאל ביקרו
אתמול בעיריית צפת ושמעו מפי
ראש העירית מ .מיבר נתונים על
מצבה של העיר.
ראש העיריה אמר ,בי לא ני-
תנת תשומת־לב ראויה להגברת
הקיט והתיירות לצפת ,בן העלה
את הצורך  .להביא תעשיה קלה
מותאמת לצפת.
דייר אבניאל אמד ,בי בל תבנית
מעשית שתוצג בפני הוועדה הכל־
בלית תזכה לתמיכה .חברי הווע־
דה סיירו בעיר העתיקה ,בדרומה
של העיד ,באיזור התעשיד ,החדש
ובכנען .בסיור .השתתף גם מזכיר
מועצת פועלי צפת א .נחמיאפ.

עובדים .השר הודיע כי אושרו
ונמצאים בשלב של תכנון שני
מפעלים נוספים בנתיבות :מפעל
מתכת" -מעילה" ,שיעסיק 35
עובדים ,ובית־חדושח לשימורי
ירקות של האחים מועשי ,עמ
 20עובדים .בו נמםד ,בי בעיירה
נבנו עד כה מבני תעשיה על
שטת של  1800פמ"ר ובתכנית —
להקים מבני מלאכה על שטח
של  500ממ"ר נושפים.
בטקס בירכו עוד הממונה על
המחוז י .ורדימון ,מנהל משרד
השינון בנגב מי ,טלמון ,מנהל
אזורי פיתוח ,מלאכה וקואופרציה
במשרד המסחר והתעשיה ש.
אמיר ,נציג המשקיעים ,וראש ה־
מועצה המקומית ח .כן־אד•.
השר סייר גם בםססר מושרית
ציבור בעיירה? ונפגש עט חברי
המועצה.

ירדה ריווחיות
ענף היהלומים

הריויה-־ית של ענף היהלומים
בארץ ירדד ,במידה ניכרת מאן
הטיהור .וכ־ 50מפעלימ — רובם
קטנים — נסגרו — אגר אתמול
מנהל התאחדות יצרני היהל-מים

ח ,דניאלי במפיבת עתונאים ,ש-
בתל־

בבית־סוקולוב
התקיימה
אביב.
דניאלי אמר ,ני לימושם של
נמה סוגי יהלומים הושמק בארץ
ועבר לידי המתהריפ העיקריים
שלנו — הבלגים.
יושב־דאש ארגון יצואני היהלו־
מים מ .שניצר אמד .כי באחרונה
קמר ,לישראל תחרות חריפה מצד
הודו ,שנכנסה לענף.
ה .דניאלי סקר אח המצב בתע־
שיית היהלומים ואמר ,כי התע־
שיינים חוששים לעליה נופפת ב־
הוצאות־הייצור כשיעור של  8אחו־
זים ,עט הגידול הצפוי בתשלימים
לביטוח הלאומי והגדלת התופשה
השנתית ותוספת־היוקר .הוא פנה
לשרי הממשלה ובעיקר לשר הע-
בודה ,לא להרחיב את תתולת
החוק הקובע פישיי־פיטורין בשי-
עור משכורת של הודש בעד כל
שנה במקום משבורת שבועיים
בעד בל שנה.

אושרו השקעות בםך
 40מיליון לירות

השקעות שונות בסכום כולל של
 40מיליון ל"י אושרו על־ידי מיו-
חלת מרבז ההשקעות בישיבתה ה-
אחרונה ,שהתקיימה בראשותו של
מ .צור ,המנהל הכללי של משרד
המסחר והתעשיה.
בסכום זה בלולה השקעה של 29
מיליון ל"י המיועדת לרנישת שתי
אניות־קירור הדישות וכן אישורים
להשקעות נוספות בשווי של כ־8.5
מיליון ל"י לשם הרחבת מפעלים
קיימים.
באותה ישיבה אישרה מינהלת
המרכז את הקמתם של ארבעה
מפעלים חדשים באזירי פיתות ב־
השקעה של  1.6מיליון ושניים מ-
הם חוייבו בביצוע יצוא .המפעלים
החדשים יוקמו בחצור )בגליל ה־
עליון( ,בכפר־הנשיא ,בקרית־מלאכי
ובמצפה־רמון ויספקו  130מקומות
עבודה נוספים לתושבי מקומות
אלה.

מתת את המסיבה יושב־ראש
התאחדות יצרני היהלומים א .מזור
והשתתפו בד .גם מ .שיין .א.
קצף ומזכיר התחאהדוה ע .זינגר.

בבחירות שנערכו אתמול ל-
וועד הפועלים באחד ממפעלי ה־
תעשיה הצבאית אי־שט בצפון דד
ארץ נבחרו בל חמשת חברי הוועד
מבין מומלצי מפא"י ,בברירות חש־

בשוק המניות נמשכה א" את

מול אוירת חופר הענין כשהיא
מלווה בנסיגה קלה למכירות.
לעומת זאת ,נמשך העניו לאג-
רות חוב צמודות ונטשנת עלית
המתירים.

תתפו כ־ 400היעלים.

בין המניות שירדו :מניות
דיסקונט  ,בחצי נקודה .מניות .ה-
חברה המרכזית ב־ 2נקודות ,מנ-

מחוור המטבע עלת השבוע ' ב־
 11,267,677ל"י ועמד על  712מיל-

ית ל"י.

סעיפי הניפוי 167 :מיליון ל"י
בזהב ד 544מיליון ל"י ביתרות
בממבע־הוץ.

־

התיאום וההסכמים שנהתמו על־
ידיה' מחייבים זוותם.

חוגי האוצר הדגישו ,בי התביעות

טבי דולר
שטרי חשבון
מלוה בטחון
מלוה שבון
מלוד ,פתוח
רשויות מקומיות
מלוד ,עליה
קד! היסוד
חב'חהשמל

הנפרדות של סגל הטכניון .פירושן
הפרת הסכם שנתקבל על דעת
נציגיהם והממשלה כאחד.

צמודות למדד

מלוה בטחון
מלוה שכון

מניות

הבל נמצא בו
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גזםיבוז ועד שמ^יד!
לז1יבי ון ועד שפת1ן

מתקליט ועד תכשיט

מבדוד ועד תנוד
נזתסנ־וד ועד נז3ןדר
נזבריים ועד נעבי"ם
נזעט ועד מקניט
גם איכות ו4ט שירותו
כל חפץ מקטן עד גדול _
מאפנת גבירות ועד למכשירי

ו

כ ל בו שלומי' תמצאו הכל
"
במבחר עצום וממוין של

ו

מתוצרת הארץ וארצות חוץ.

פתיחת כל בו "שלום" בנ11גדל שלום מאיר בתל־אביב ב" 10בספטמבר!

11.8 10,8

אגרות־חוב

צמודות לדולר

^

^/

חברי המשלחת של מועצת השי־
ווק ,פ .גינזבורג ודייר י .וייס־
ברג ,מכרו ביונוסלאויה 312,000
תיבות פרי־הדר בשווי של 1.5
דילר — ב־ 60.000תיבות יותר
מאשר בשנה הקודמת .בן קנתה
שפ המשלחת עצים ל־ 7מיליון
תיבות ברוט לאריזה ,בסכום דר
מה• הסכמי י המכירה והקניה הנפ-
רדים נחתמו בעיר סארייבו ביו־
גושלאויה ,בין חברי הסשלהת ה-
ישראלית לביו נציגי החברות
היוגוסלאויות "צנטדו־פדום" ד
"שיפאט".
בגלל הפיחות של המטבע היו•
גופלאוי
היחד!
המשלחת הישראלית
נאלצת לשלם מחיר גבוה '•תר
.ב־ 7אחוזים בעד עצי הברום לעו-
מת השנה הקודמת ואילו הפרי

104
102.2
173,2
!75
180
173
173.5
172.5
174.3

104.1
02.1נ
173
175.5
180
172.5
173.5
172.5
176

? 157.4 157.4
131.4 131.4

5.86.5 5.86.5
חב' חשמל ,רג'
8.33 8.33
חב' חשמל6% ,
8.27 8.27
חב' חשמל41/1% ,
106 107
אוניקו
א־צר ־שלטון המקומי 99,8 99.8
211.5 211.5
אוצר התיישבות
138.5 1.38.5
אוצר לתעשייה
240 240
בנק אגוד לי־.:דאל
196 196
בנק אפותיקאי
בנק א"י־בריטניה248 248 8% ,
בנק א"י־בריטניה ,רג' 208,5 209
288.5 2188.5
בנק דיפקונט ,רג'
בנק דיםקמט ,דג' א' 269 269.5
83 83
ננק ההקלאות
150 149.5
בבק המזרחי
201.5 201.5
בנק הפועלים ,רני
208 208
בנק הפועלים10% ,
80.8 80.7
בנק כרמל
300.5 300.5
בנק לאומי
80 80.2
בנק למשב .ובנין
207.5 208.5
בנק לסחר חוץ
לפתוח התעשיה92.2 92.2 8% ,
103.7 104
לפתוח התעשיה6% ,
בנק לפתוח !למשכנתא 199 199
בנק משכ ,לשכון ,רג' 158.5 160.5
בנק משכ .לשכון144.5 144.5 7% ,
137.5 137.5
בנק קרדיט
92.5 93.3
ג.א.ס — .רסקו
220.6 222.6
החב' המרכזית
'
194.9 196
"הסנה"
וולפטון ,קלוו 1),ל"י( 225.5 225.5
וולפפו! ,קלור 10),ל"י( !28 130
145 145
"טפחות"8% ,
142.5 142.5
"טפחות" ,רג'
151 151
סחר
89.5 90.5
אזורים
362 364
אפריקה־א"י) 1ל"י(
אפדיקהיא"י) 10ל"י( 221.5 222.5
247 252,5
הבשרת הישוב
260.5 262
הכשרת הישוב
98
98
מטעי הדד
132 132
ישרס
184 185
חב' לנכסים ולבנין
262 262
מהדרין
190 190
"פטעי־רסקו"
95
משקיעיה אנגלדישר95.2 .
97.3 98,5
;אות אביב
177 177
רסקו8% ,
172,5 172.5
"דפקו"  ,דג'

—

"אגן"

—

284 284
אליאנס
82
82
,אלקו"
175 176.7
"ארגמן"8% ,
169.7 170.2
"אדגמן" ,דג' א'
85.2 86
.אחא" .דג' ב'
83 83.5
"אתא" ,רג' ג'
84.5 84.5
ביח הרכב
128.5 128.5
דובק
לקריר והספקה ) 1לי"( 329 329
לקרור והםפ') 10ל"י( 156.5 158.5
5,10 -5.10
חב' אשלג
חב' לבבלים ולחוטי חש84.5 85 .
186 186
סולל בונה10% ,
!49 149.5
סולל בונה6% ,
123.5 124,3
חב' לספנות והספק־
104 !01
סרן
73
73
כימיקלים ופופפפיט
118 118
לוין אפשטיין
94
94.5
מילר טקסםיל
135 135
נתישתן
115 115
טבע
104.3 104.3
פניציה
86.2 86.7
מפ .ים המלה,דג'
100 99.5
מפ .ים חמלה ,רג'א'
112.5 112
מפעלי ניר
333 334
עסיס
90
89.5
שמן
103.5 104
"תעל"
־"־ ־י־ י

־ ־" " " •

_, .
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הישראלי נמכר שפ במחיר קצת
נמוך ־יותר ) 1אחוז( לעומת אש-
תקד .־

המכירה ביוגוסלאויה היא ־ ה־
ראשונה בעיםקות השיווק של
הפרי הישראלי מן היבול החדש.
משלחת המועצה עומדת לצאת
לאירופה למכירת הפרי ב־ 15בספ־
טמבר וכן עומד לצאת ביפים
הקרובים לספרד ולפורסונל פ.
גינזבודג לשט קניית עציס לחי•
בות ברוט.
המועצה תגדיל השנה את יצוא
ההדרים במיכלי קרטון של "קר־
גלי' עי ארבעה מיליון תיבות,
לעומת שניים־ורבע מיליון תיבות
כ"ה הקודמת ,אמר לסופר "דברי-
 •0נינזבורג ,סגן מנהל המועצה.

הממשלה תסייע למגדלי
האשכוליות בשיווק תוצרתם
גבתי דוחה הצעה לעקור פרדסים

מאת פופרו חכלכלי של " דבר"
שר התקלאית ח .גבתי הבטיח אתמול בכינוס מגדלי ההדרים,
שנערך בתל־ אביב ,את עזרת תממשלה בשיווק האשכוליות ,נתנאי
שייעשה מאמץ לטוות־אדוך מצד כל הגורמים ,להרחבת שיווק של
האשכוליות בארץ ובחוץ־לארץ.

ח• גבתי תבע מהמגדלים לעשות
למען הקטנת הוצאות־הייצור ויי־
עול העבודה בענף האשכוליות ,כדי
להתגבר על הקשיים שבהם עלו־
לים המגדלים לעמוד בשניט הב־
אות ,עם הגדלת היבולים .לדב־
דיו ,יש צורך בפעולה ארגונית
עניסה ,כדי לפתח שווקים חדשים
לאשבוליות ,והדבר יעלה פחות ם־
עקירת מטעי אשכוליות.
גבתי אמר ,כי לענף האשכוליות
יש ערך משקי רב ויש לקיים אוחו
בכל המאמצים .הוא דהה את ההצ־
עות שהושמעו בכינוס ,לעקור שפ־

יות אזורים בנקודה אחת ,מניות
אפריקה־א"י ב־ 2נקודות ,מניות
הכשרת הישוב בנקודה אחת,
מניות נאות אביב ב־ 1.2נקודה,
מגיות דיסקונט—השקעות ב־3,5
נקודות ,מניות לאומי—השקעות
בחצי נקודה ומניות למוב"ז
"לסירות" ב־ 4נקודות.
בין חמניות שעלו ,מניות מפ־
עלי נייר בחצי  .נקודה.

בשוק ניירות הערך

דרישות מורי הטכניון ואיומי השביתה שלהם נוגדים את הס־־
כמי־השכר עם ועדת־התיאום של האקדמאים — אמרו אמש חוגי
האוצר.

עלה מחזור המטבע

מאת י .משולה .פופרו הכלכלי של  ",דבר"
חוזר ,לעיסקת חליפין ,בהיקף של שלושה מיליון דולר ,נחחפ
בין מועצת השיווק לבין חברות ממשלתיות ביוגוסלאויה ,ומיסקד,
כוללת מבירת פרי־הדר ישראלי ליוגוסלאויד ,בעונד,הבאי .וקניית
עצים לתיבות ברום מאדן זו.

ירידות מתונות בבורסה

חוגי האוצר :דרישות מורי
הטכניון נוגדות הסכמי־־השכר
אותם חוגים הביעו תמיהה על
תביעותיהם האולטימטיביות של
אנשי הסגל האקדמאי בטנניוו ד
ציינו ,כי הוסכם בשעתו עם ועדת־
התיאום על מערכת שכר שתהיה
בתוקף עד  1באפריל .1966
מורי הטכניון מיוצגים בוועדת־

בכלכלת
עסקת חליפין בין יוגוסלארדו
וישראל בשווי  1.5מיליון דולה.

11.8 10.8

78.8 79.8
הבי הנפט הלאומית
183 184
דלק
161 162
דלק
77.7 78.5
נפטא
54.9 56
חב' הירדן לחקירות
335 338.5
לפידות
117 117
אלגר
196.5 193
אלדן להשקעות
125 125
להשק .בנק הפיעליט
93
95
להשק .בנק ליצוא
90.9 91.8
השקעות ס!
113 113.5
להשק .אמפא
להשק .בגק דיפקונט דג' 201.5 204
192.7 194.2
להשק .בנק דיסקונט
119 119
להשק .בנק יפת
216,5 217
לחשק .בנק לאומי
95.5 96.5
להשק .בנ סחר חוץ
130 130
להשק .בנק מזרחי
למשק .הפועל המזרחי 108,5 108,5
להשק .בנק פויבטוננו־ 107 109.5
109.5 110
"פריון*
91.5 92
מקוד
142 142
ציט
89.3 89.5
..ארו"
100.9 101
בדוש
127 127.2
.דקל"
120.4 120.6
יגדל"
"
165.5 165.7
"פיא"
108.3 108.5
"להל'
111.9 112.1
,צברי

חי אשכוליות ולהחליפו בזו אחד
מ .ברכמז מהנהלת .הנוגה•
אכספורט" אמר ,כי מטעי האשכול•
יות נותנים יבולים גדולים והדבר
מאפשר לעמוד בתחרות בשוקי
הו'דלארץ עם מגדלים מארצות אח*
רות .בשלוש השניט האחרונות
הוכפל שיווק האשכוליות בארץ וגט
בחוץ־לארץ אפשר להגדיל את ה-
מכירה ,אם ייעשו המאמצים חדרו*
שים לכך .לדבריו ,יש להאריך און
עונה המשלוחים באביד .ולאסום
נטויור ,פרי ליצוא לאחר גמר
הקטיף .הוא אף תבע? להגדיל את
תקציב הפרטופ לאשבוליות ,בהש-
תתפותה הכספית של הממשלה.
חבר .מועצת .ההורים י ,מטראני
אמר ,ני הממשלה והסוכנות עשו
מישגה בכך שעודדו נטיעת.אשכול-
יות בכמות מופרות .לדבריו ,אין
מנוס מעקירת חלקות י אשכוליות
והוא מציע להתתיל בכד כבר עתה,
בעזרת הממשלה ,בשטחים שאינם
מניבים יבולים גדולים .היבול דד
צפוי מ־ 62,000דונם אשכוליות' ,ש-
יגיע ל־6־ד מיליון תיבות ,יכביד
מאוד לדעתו על המגדלים בשנים
' -: . ' . .
הנאות.
רוב המגדלים שהשתתפו בדיון
התנגדו לעקירת **טעים ודרשו
ל עשות .מאמצי*" מיוחדים לחיפוש
שווקים חדשים ' לאשכוליות.
הכינוס החליט לתנוע ממועצת
השיווק לפעול להקטנת הוצאוח ה-
אריזה והטיפול בפרי המיועד ל•
יצוא .נ! נתבעה הממשלה להשתתף
בפרסום האשכוליות בחוץ־לאדץ ב־
פכוט של שילינו .אחד לכל תיבה.
ניהל את הכינוס א .קפלן מ-
מזכירות .ארגון מגדלי הסירות.

כשוק הירקות וחפירות
בתל־אכיכ
)המחיר הסיטיגי(

ירקות )סיג אי( :עגבניית25 :

— 37אגי -הק"ג! מלפפונים40 :
— 75י :גזר !70—55 :בצל יבש ־
.
 !28—20גמבו !1.15—70 :הצי־
לים •. 25—10 :פלפל1.10—80 :
ל"י הק"ג! קישואים160—30 :
הפוחי אדמה .21 :
 .פיר־ת :חפוחיפ נרנד—40 :
 !70תפוחים למאכל1.10—40 :
ל"י הקי'ג! אגסים$1.70—60 :
לימון  52 :אג' הק"ג! ענבים40 :
— 60אג' הק"ג ! אפרסקים50 :
— 1.20ל"י הק"ג! שזיפים30 :
—• 80אג'  .הק"ג! .שזיפים אירד
פיים 1.00—90 :ל"י הק'יג! בננות!
.1.00

עופות :פדגיים ,פרגיות1.90 :

—.2.10

ע י ר י? ת ? ע כ ו

הכרזה מפ' /41/65פ
בדבר קבלת הצעות לעבודות סלילת כבישים ומדרכות

והתקנת ניקוז בעבו
 .1מוזמנות בזה הצעות:
א .השלמת רח' יהושפט בקטע .שבין רח' משה צורי  ,לבין רח'
בן עמי ־והתקנת 'ניקוז.
ב .השלמת רה' יהושפט בקטע ביו רח' בן עמי לבין דה' העצמאות*
והתקנת ניקוז.
ג ,סלילת מדרכה ברח' יהושטט בקטע שבין רה' בן עמי לבין
דחי העצמאות.
 .2את הצעת המחירים בשני העתקים על טופס אשר אפשר לקבלו
תמורת  30ל"י )שלושים( במשרד גזבר העירית ,יש להכניס ב"מעטפת
הצעה" שתסופק ע"י העיריה ולשלוח בדאר רשום אל — ועדת המכרזים
וההצעות — עירית עבו לא יאוהד מיום  31.8.65שעה .12,00
 .3בתכניות אפשר לעיי! וכ"כ הסברים נוספים הדרושים למגיש
ההצעה לשם הבנת הצעתו אפשר לקבל במשרד מהנדס העיר בבל יום
בין השעות •12.00—09.00
 .4תוםרת העבודה תשולם לקבלן  70%כמוזמן ו־ 30%באשראי.
 .5בזמן שליחת הצעתו ,על בל בעל הצעה להפקיד בידי גזבר
העיריה ערבון בסך  4000ל"י )ארבעת אלפים( במזומנים או בצורת
ערבות בנקאית מטעם בנק מוכר שהעיריר ,הסכימה עליו ,או ערבות
אהדת לשביעת רצונו של גזבר העיריה ,אחרת הצעתו לא תו'א בחשבון,
המתאית פרטיות לבנק לא תתקבלנה.
 .6את ההצעות יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז ,כל שנוי בתנאי
ע"י מגישי ההצעה עלול לגרום לבטול ההצעה.
ל .העיריה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה1ולה ביו זר אי איוו

הצעה שהיא.

ש .אפרת ,ראש דעירית

וו י ד " וו ע ס 1
הכרזה מה' 8/40/65

כדבר קבלת הצעות להספקת והתקנת רהיטיפ
 .1מוזמנות בזד ,הצעות להספקת והתקנת רהיטים שונים בבני!
הספרית העירונית בעכו.
 .2את הצעת המתירים בשני העתקים על טופס אשר אפשר לקבלו
תמורת — 30.ל"י )שלושים לירות( במשרד גזבר העיריה ,יש להנניט
ב"מעמפת ' חצעד ",שתסופק ע"י ' העיריה ולשלוח בדאד רשים אל —
ועדה המכרזים וההצעות — עירית עכו לא יאוחר מיום 31.8.65
שעה .12.00
 .3בתכניות אפשר לעיין וכ"כ הסברים ניספים הדרושים למגיש
ההצעה לשם הכנת הצעתו אפשר לקבל במשרד מהנדס העיר בכל יוס
בי! השעות .12.00—09.00
תמ־דת העבודה תשולם לקבלן  70%במזומן ד 30%באשראי'',
.4
 .5בזמן שליחת הצעתו ,על בל בעל הצע!; -להפקיד בידי גזבר
העיריח ערבו! בסך  1000ל"י )אלף לירות( במזומנים או בצורת ערבות
בנקאית מסעם בנק מוכר שהעיריה הסכימח עליו ,או ערבות אחרת
לשביעת רצונו של מבר העיריה .אהדת הצעתו לא תובא בחשבון.
"מהאות פרטיות לבנק לא תתקבלנה .י
 .6אר .ההצעות יש להגיש בהתאם לתנאי תמכרו .כל שינוי בתנאים
ע"י מגישי ההצעה עלול לגרום לבטול ההצעה.
 .7העיריה אינה מתחייבת י לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו
הצעה שהיא.

ש .אפרת ,ראש העירית

יערי פונה לשר־המשטרה
בענין התנהגות שוטרים בחדרה ג ל ב רי י ת מציננ !1*0
וכ1ן ועידת רחובות
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המזכיר :הכללי של מפ"כ! מאיר יערי שלח אתמול לשר־
המשטרה בכור שיטרית את המברק הבא:
"הנני מוקף דגשי זעם של
אלפי חברים ואף אני מזועזע עד
עומק .לני לרגל התנהגות ללא
תקדים של שוטרים בחררה ביחטמ
לנערי השופר—.צעיר ,שהפגינו
נגד שליחותו של קצין וורמאנט
כשגריר בון במדינת ישראל.
.אם אמת מה שפעידים עדי־
ראייה ,שהשוטרים הורידו מהנע-
רים את המכנסיים ושלחו אותם

בתחתונים הכיתה ,הרי קרתה גב־
לה נישדאל .זה מעשד .המזכיר
התנהגות  .לגבי יהודים של צוררי
ישראל באירופה.

הארחות לשלוש קבוצות
מאת

דניאל

 .בירושלימ מסובן להתווכח על
אחדות מול שילוש" — העיר סגן
ראש הממשלה אבא אבן בעקבות
הנני  .תובע ממך בשם מפלגת
תרצאותו של פריפ' ג'ון ג ל ב ־
הפועלים המאוחדת יבשם סיעתנו
ר י י ת על מיונן לקבוצות של
בננפת לנקוט בצעדים דיפציפלי־
ארצות מתפתחות ,ובהצעת ה־
נאריים גגד השוטרים הללו ,אם
סיווג לשלוש קבוצות היה אמנמ
אמנם יונררו ני אמת הדבר*. .
הופר־נפץ .מדינאי וכללנני ה־
ארצות המתפתחות רגישים מאד
אוי לנו כי שובלנו ,בתנו היהירה והאהובה .
לבל פגיעה בהם ,ובעבר התרעמו
על בל .מי .שבינה את מדינותיהן
בתואר "נחשלות" .הצעתו של
גלברייט למיון פנימי של האד־
צות המתפתתות לפי מידת נה־
נטפתה בדמי ימיה.
שלותן עוררה זעמם של נציגי
תשכ"ד(11,8.65).
אב
־ונאה למנוחות בחיפה אתפול יום ד' י"ג
ארצות שונות ומנעה במידה רבה
דיון לגופו של ענין בהצעותיו
הדייריט השכולים רחל ומשה ארצי
של גלברייט ,שיש בהן מידה
מסויימת של מהפכנות במחשבה
VI
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הכלכלית .גלבריית סבור ,בי אין
בידי מרע הכלנלה תשונה אחי-
דה לבעיות של צמיחה נלנלית.
לבל ארץ בעיות משלה ,תנאים
מיוחדים ומגבלוח ,המחייבים פת-
רון המותאם לתנאי המדינה .או-
לם נלבריית לא הדהיק לבת עד
הסוף ,ובמקום לקבוע .ני נל
מדינה מתפתהת היא עולם בפני
י י אגודמ העתמאיפ גתיא
עצמו — הוא מיין את בל המדי-
'5
נות לשלוש קבוצות .בקבוצה ה-
ועדת חעודפימ של העתונות
ראשונה ,אשר לד ,הוא קורא
היומית כישראל
"מודל אפריקה המרכזית" .ה־
מיגבלה העיקרית לפיתוח כלכלי
היא רמה חינוכית נמוכה ,חוסר
שלד של ממשל וחוסר קבוצת
עלית מנהיגה ,לארצות מסוג זה,
I
מתאבלת
נגון קונגו ,לא יועיל כלל סיוע
כלכלי בצורה המקובלת ,ני אין
.
על מותו ללא עת של
ן
שכבה המסוגלת לקלוט סיוע כזה.
בקבוצה השניה של מדינות" ,מד
דל אמריקה הלטינית" כדבריו,
הבעיה הבסיטית היא ריכוז קר-
 .מנהל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ,
ן
קעי ,ומכאן גם ריכוז כוח מדיני
ובלבלי ,בידי שבבת צרה של זז־
!!?!!???!!!????!!?וווווווווו?111
אובלוסיה .נם כאן הפתרון אינו
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1
בסוע מבחוץ אלא ברפורמה קר־
קעית וחברתית ועידוד יזמה של
שנבות נרחבות — אם אין ברי-
רה אחרת — אפילו בדרך מחפכ־
נית .בקבוצה השלישית ,הקרויה
בפיו "מודל דרום־מזרח אסיה",
יש •כבר שלד מינימלי של הש-
כלה והיתד ,מידה מסויימת של
רפורמה ,הבעיות העיקריות בק־
בוצה זו הן "התפוצצות אוכלר
סיה" ,רמת־הבנםה נמובה וחסכון
מנוטל ; מנאן שסיוע נלכלי ,ב־
~~ 1
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ניצול יעיל ,יבול לתרום להג-
וילדיו
:ן ' לידידינו היקרים חיים הלפרין
ן ברת קצב הפיתוח .בקבוצה זו
מצויות הודו וגם מצרים .נוסף
לכך דרוש למדינות אלה פיקות
על הילודה .במרבז תבניתו .יצא
!-.־;,.שי השתתפותנו בצער העמוקים לרגלי פטירתה הפתאומית
|
גלבריית בביקורת נגד ראיית ה־
של הרעיה ,האם ,האהות וחידידר .היקרה
| סיוע הכלכלי בתזות הבל או,
בדבריו ,נגד "חמיחולוגיה של
ההון".
היו שפירשו את דברי גלב־
בנחמת ציון וירושלם תנוחמו.
ן
|
דיית כביקורת על הרצאתו של
 1נגיד בנק ישראל דוד ה ו ר ו-
י .וישמן
8שפחות:
|
'
I
מ .טייץ
I
ז .בן צבי
ב י ץ  ,אך הורוביץ ,שהשתתף ב־
ח .כן ;תן
ש .טייץ
I
 1וויבות ,הדיגש ,כי איו תכגיתו
י .צוד
 Iמנוגדת לזו של גלבריית .גם
ש .מר אריה
ן ? . ,
'
,
.
 1הורוביץ מסבים שהון אינו חזות
ד"ד ג .פקטור
ח .הרצכרג
•
ן ,
הכל! אבל בלי זרם רציני של
הון לא תיתכן צמיחה כלכלית,
ברור שיש צורך באמצעים מש־
לימים .אבל גם הם תלויים ב-
בצער .רב אנו מודיעים על פטירתו של עובדע
I
הון .גט סיוע טבני וייעוץ ,ב־
אלד ,שנותנת ישראל למדינות
מתפתחות ,מוגבלים על־ידי תק-
ציבה של המדיגה נות:ת הסיוע.
כאמור ,ה ביקורת העיקרית ,על
דברי גלבריית רוכזה גגד המיון
לשלוש קבוצות .הסנאטור א ד-
ק ד .־פ א רו מפרו צייו ,למשל,
ני אי־אפשר להכליל את כל
מדינות
דרום־אמריקה נקנוצה
אתת ,ני לנל מדינה בעיות משלה.
סגן המיניסטר לתכנון נלנלי
בממשלת קניה ,ק י ב א ק י ,טען,
שהנסיון להדביק למדינות אפרי-
קה נחשלות תרבותית מהווה הת-
חמקות מהושטת עורה,
פרופיטור ניקולאט ק א ל ד ו ר
י
מאנגליה ,שיצא בשנינות להגנת
?""?"?
.
י??
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החלוקה ל"מודלים" ,אמר ,ני
אם סבורים .שהמודל הדדוט־אמדי־
קאי הוא מודל פיאודאלי של
ימי־הביניים ,הרי למדינות אפ-
ריקה מתאים התיאור המצוי ב־
,מלחמות !אליה" על מצבה של
אירופה המערבית בתקופת הכי־
בושים של יוליום קיסר .פרופי־
סור סימון ק ו ז נ ץ  ,עמיתו של
גלבדיית מאוניברסיטת הארווארד,
הזהיר מפני נסיון לפתרונות פש-
טניים על יסוד המיון למודלים.
כל הדוברים מארצות מתפתחות
מאסיה ,אפריקה ודרום־אטריקה
הסתייגו מהחלוקה של גלבריית.
מנן ראש הממשלה אבן א ב ן ,
אנו משתתפים בצערך הרב במותו הטראגי של
שהשתתף בוויכוח ,לא נבנס ל-
פרטי השילוש של גלבריית ,אך
ציין ,בי חשיבותו של החינוך
עולה על חשיבוח ההון לגבי ה-
צמיחה הכלכלית .אבן הדגיש ,בי
החינוך הוא בחכרה תהליך ממו-
שך ,ואיו פתרון מיידי להחשת
תהליך הצמיחה בארצות בעלות
——_^^_0_ 0-
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דמת־חינוך בלתי־מםפקת,
כשלשום כן אתמול הצטיין ה-
דיון בהדיפות ,ערנות ושנינות.
היושכ־דאש ,פריפיסור י ג ו לד-
מ מ  --ת מאוניברסיטת ייל ,גיתל
את הישיבה ביד רמה ,ובתחילה
הגביל את המתוובתיט לארבע
דקות בלבד .אולט לאחר שנתב-
רר ני הרשימה אריכה ולמת־
ווכהים הרבה להשמיע ,הוחלט
לדתות את ההרצאה השגיד" ש־
!*דה לישיבת הבוקר .לאחרי־
|
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נדרשים לחזור לעבודה

מזכירות מחלקת המושבות קיבלה אתמול שורת החלטות
בקשר לשביתת עובדי יביךחק"ל" .המזכירות קבעה ,כי השבי-
"
תה פרצה בניגוד לתודעתם המפורשת של נציגי הפועלים
למהלקת המושבות ולמחלקה לאיגוד מקצועי ,ני יקבלו את
מרות ההסתדרות.

המזבירות ריאה את השביתה
בבלתי אחראית וכמתגרה בכוחה
הארגוני של ההסתדרות ,אשר רק
בזכותה הגיע הפועל החקלאי להי-
שגים בלתי מבוטלים .השביתה
גוררת אחריה הרפ משקי ונזק
בלתי משוער לפועלים השובתים
ולמשפחותיהב.
המזכירות ציינה ,כי מסקנותיה,
אשד אושרו על־ידי המהלקה לאיי
גוד מקצועי ,מעלות ב־ 90אגורות
את שכרם היומי של הפועלים,
החל מ־ 1בינואר  ,1965והן מו־
כיתות ,כי התנאים הסוציאליים
שאליהפ הגיעו פועלי " ינין־חק"ל"
הם מן המשובחים הקיימים בהק־
לאות.
התביעה לתוספת שכר של 1
ל"י אינה בעיחה והיא איננה
אלא נסיון לכפות על האיגוד
הפרת הסגם־עבודה ארצי ,חדשים
משפד לפני שיפוג תקפו.
המזכירות קוראת לציבור פועלי
* יכין־תק"ל" להפסיק מיד את
השביתה ,לפנות עורף למעשי הת־
תירה של מפירי מרות הארגון
וההסתדרות ,לתת את אסונו המלא
באיגוד הפועלים החקלאיים ולחזק
את בוחו לקראת הטשא־ומחן עם
נותני העבודה.
מזניר מחלקת המושבות מ,
עציון אמר בישיבת המזכירות ,ני
קבלת תביעת השובתים פירושה
הננטת אנרכיה ביחסי עבודה,
שלא לדבר על הנזק המשקי הב-
רוך בכך.
מזכיר איגוד הפועלים החקלאיים
י .רייך קרא לפועלים לחזור
לעבודה .מילוי התביעות של השו־
בתים — אמר — פירושו תוספת
שלי  50—40מיליון ל"י בשנה.
ז ,שפירא הזהיר מפני הסתת
פועלים לשביתה לפני הבחירות
מתוך הישובים פוליטיים .א.
מטובםקי הציע לדרוש מהפועלים
לחזור לעבודה ולהביא את הסב־
סוך לבוררות נייטרליח .ש .שנוני
האשים את מפ"ם בזעזוע היציבות
ביחסי עבודה בקרב הפועלים דד
חקלאיים על־ידי תמיכת פעילה
בשביתה .י .שושני הציע להיכנס
למשא-ומתן עט השובתים.
כן דיברו י .סגד ,נ .מיכאלו־
ביץ ,ה .נל ,ב .וייס ,נ .יולפו־

שכטר :העובד בת"א
זכאי לגור  .בה

בל העובד בתיל אביב יפו זכאי
גט לגור בה — אמר סגן ראש
העידית א .שכטר באסיפה שנ־
במועדון " יחדיו" ביפו.
ערבה
שבטר הוניח ,ני  59,000עובדים
— שליש מכל המועסקים בתל־
א ביב — נאלצים כל יום לבזבז
בסף וזמן מיותר ,כדי לנסוע לע־
נודד ,וממנה ,ני ביתם מחוץ.
לעיר.
שנטר הפריך את האשמה ,ני
עיריית תל־אביב־יפו נמצאת "כק־
ניניה עם אשבול" לחבל במדיניות
של פיזור האוכלוסיה .הוא אמד,
בי מספד התושבים בעיר לא גדל
בחמש שנות ההנהלה הנוכחית
ויחסית לגידול בעדים אחרות ירד
אחו! חאובלוסיה בתל־אביב.
"תבנית לי" — היסיף הדובר
— לא באה להוסיף אוכלוסיה,
אלא לדלל את הצפיפות בדרום.
פתח את האסיפה מזכיר המס־
תדרית ביפו מ .פלומגיקוב ,שעמד
על הישגי שיתוף הפעולה ההדוק
ב־ן מועצת פועלי תל־אביכ־יפו
לבין העירית.

:

"־"" ""

ביץ ,ס ,עדני ,מ .טיפטי ,ר .וייס־
מן ,ח ,שלום ו .:הרפז.

השובתים דורשי 3מו"מ
גציגי וערי השובתים קיימו אמש
מסיבת עתונאיפ בנית־םוקולוב
בתל־אביב ובד ,הודיעו כ' הש-

ביתה תחריף אם לא ייכנסו איתם
למשא־ומתן,
נציגי העובדים ד ,שעשוע מתל־
מונד ,ס ,דהרי מרחובות.V ,
נוכפן מהוד־השרון ,ר .כהן מפפד־
סבא וי .שבלי מפחת־תקווה ,סיפ-
רו ,כי השביתה מקיפה עתה 2500
פיעלים וזהו היום השלישי שה-
עבודה מושבתת .הם פנו להנהלה
לדון בכובד ראש לפני שהיא מנ-
סה להפעיל צעדים קיצוניים.

נפתחו קייטנות
בחצור ובטבריה
ביזמת המשטרה

קייטנה ל־ 150ילדים ממשפחות
פעוטות־יכולת נפתחה אתמול בח-
ציר ביזמת משטרת ראש־פינה.
הילדים יבלו בקייטנה עד סוף
החורש,
מפקד משטרת ראש־פינה ר.
בדדו פנה למשקי האיזור וביקש
את עזרתם בפתיחת הקייטנה ? .לפ-
נייתו נענו מקיבוצים מחניים,
חולתה ,גדות ,איילת־השחר ,בפר־
הנשיא ועמיעד! ,בן מוסדות מקד
מייט ,ביגיהט מוצצת הפועלים וה-
מועצה המקומית .סמל המשטרה
י .ורדי שוחרר מכל תפקידיו
במשטרה וינהל את הקייטנח בעז-
רת שוטרים מתנדבים.
את ברבת מועצת הפועלים הביא
מזביר המועצה א .בן־מאיד.
גפ בטבריה נפתחה השבוע קיי-
טנה ,המנוהלת על־ידי הקצינים
והשוטרםי של החנת המשטרה
המקומית ,שהתנדבו למטדח זאח.

נפצע קשה ?בתאונה

דניאל פרגו ,בן  ,22מפתח־תק־
ווה נפצע קשה אתמול ,אחר־
הצהריים ,שעה שהמכונית שבה
נסע סטתה מהכביש והתהפכה.
הוא אושפז בבית החולית ומשם
נמסר ,בי מצבו מעורר דאגה.
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מ ע ר ך מ יו ן ו א ר י ז ה
תיערך
בנווטק קדיוז־ענבים
ביום שני  16-8'65בשעה •11-30
מגדלי פירות נשירים ,מרכזי
ענפים בקיבוצים ,מושבים ו-
חוות חקלאיות ,מנהלי בתי
אריזה מוזמנים.

ההדגמה תיערך בבית האריזה
של משק קרית ענבים.

אתנם אנו באנלנם הכבד על מותו של חברנו

צבי פופר ייי

הנהלת האופרה והעובדים

לנעמי והילדים

אתכם אוו בצערנט במות עלינפ ראש המשפחה הנדנו לעבודה

מנשח שוחט זיל

1

יהד עש כני ? המשפחה
אנו אבלים על פות הברנו היקר.

שאול פישר ז >.
1

ועד הכפר ותושבי מוצא עלית
יוט ה' י"ד אב תשב"ה "12.8.65

 /דכר _;
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תאדיו

מקום

השעה

חמוצים

_

_

הפותח

ליל שבת 13,8

חולון בקולנוע " דון'

 8.30בערב

א .ל .דולצ'ין
ה"כ אברהם ציאר

פ .קרפ

שבת 14.8

ירושלים קולנוע הן*
"
חיפה קולנוע ,עצמון-

 11.00לפנה''צ

עו"ד שמואל תמיר

יוסף שנקר

 11.00לפנה"צ

היכ ד־ר אלימלך רימלט
חיכ אברהם טיאר

ח .פרנפ

 11.00לפנח"צ

סגן יו־ר הכנפת
אריה בן"אליעזד

מ .ווטשטיץ

שבת 14.8
שבת 14.8

חדרה בית החקלאי
טדעחין המפלגה הליברלית

הציבור מוזמן

יצחק קעצכי

אס לא נתגבר על שתי הבעיות
האלה יחמיר שד יותר האיום על
ההסתדרות ,של התערערות !אף
החפוצצית מבפנים .את הםימנים
המובר!?!ים לסכנה זו אנו רואים
נעח בצורה חמורה ביותר בחת־
פשטות השביתות הבלחי־נזאועורות
על יוי ההםתדתת דזקא במשק
ו־וצבזרי.
אנו מחייבים קיום משק פועלים!
אך בבדי שהוא יוכל להמשיך ול-
התקדם ,ולמלא את תפקידו ,דוו-
שה הפרדה בין משק הפועלים ובין
האיגוד המקצועי ,לא ייחבן שאותו
הגורם יישב בשני צדי השולחן וי-
נהל מו"מ עם ע צ מ ו  ,כי יסוד־
מוסד לכל משטר דמוקראטי ,קיום
הפרדה בין פונקציות שונות .כשם
שלא ייתכן בשיטת משפט דמוקר-
טית וחופשית ,שאותו האיש יהיה
הקטיגור ,הסניגור והשופט גם יחד.
כך לא צריך להיות ,שאותו המוסד
יחליט בדבר תביעות העובדים,
ועמדת המשק שכלפיו מופנות הת־
ביעוה ,ויכריע ביניהם .על ידי שי-
טה זו מאבדת ההסתדרות את ?ו-
למה גם בקרב העובדים וגפ בתוך
המעיק.
לפיכך .הצעתנו היא לבצע יתר
הפרדה בין הזרוע המשקית של
ההסתדרות ובין ,הזרוע המקצועית
ולהבטיח אי־תלות של זרוע אחת
בשניה על ידי מוסד מוציא־לפועל

י .שעדי
משותף .שתי הזרועות תקבלנה את
סמכותן מועידת ההסתדרות ותהיי־
גוז כפיפות להחלטותיה .זאת תב־
הר מועצה נפרדת לאיגוד המקצועי
ולשאר פעולות ההסתדרות ,ואלה
יבחרו את הועד הפועל שלהם ואת
המוסדות המוציאים לפועל .לא
תהיה ועדח מרגזת החולשת על
שתי הזרועות כאחד!
הפרדה זו תחזיר לפועלים את
האמין באיגודים ,ייתן למשק ההס-
תדרותי הדגשה ,שהוא גורם במו"ט
ולא רק מקבל חוזרים על הסכמים
שנחתמו בבר ,והחלטות שנתקבלו
בלי שהוא יהיה צד למי"מ,,

ן
ן

עצמי ויוגבר האמון בין העובדים
וההנהלה,
הקמת משק פועלים בהקמת משק
ציבורי בכלל הוא בעל משמעות
סוציאלית .הוא מיועד לשרת את
הצבור ולשפר אח מצב ע ובדיו,
שיתוף ברווחים ימנע את המצב של
זרות בין העובד ומפעלו ויבריא
את יחסי העבודה המעורערים נל
נו במשמר ההסתדרותי של היום,

במשק ההסתדרות כמעט ולא
הגיעו לשיתוף פועלים בהנהלות,
ואילו השיתוף ב"מועצות ייצור"
לא העניק לפועלים תחושת שות-
פות של ממש" .שיתוף מדומה"
זה נכשל ,לא רק מפני ־שאי אפשר
למלא פונקציות שונות על ידי או-
תם האנשים ,אלא ששיתוף בהנה-
לת בלי שיתוף ברווחים ,פירושו
— שיתוף של עסקנים ולא של הצ-
בור הרחב.
שונה הדבר כשהשיתוף בהנהלת
הוא תוצאה של שיתוף ברווהיט
ושלב עליון בהגשמתו .צריך להג־
דיר באיזה תחומימ חל השיתוף.
מכל מקום ,הוא צריך לבוא לידי
ביטוי בעיקר בקביעת המדיניות
ובנקודת על ביצוע השיתוף בדווי
הים בלי להטיל על נציגי הפועלים
תפקידי ביצוע של הנהלה.
הדרך להתגבר על הניגודים בין
העובדים לההנהלה ,היא לעצב "תר
דעת המפעל" ,לטפה יתר הזדהות
בי! העבודה ,להעלות את הפדיון
ולשתף את הפועלים כרווחים,
המטרות של שיתוף זה הן בעיקר
שלוש  :המטרה הראשונה היא פ ו־
ל י ט י ת ,דמוקרטית ,ציבורית:
ליצור חברה של "בעלים בעמם",
לפזר את ־רכוש ,להפוך מכסימום
של אנשים ל בעלי רכוש ,להפוך את
השכירים במפעל לשותפים הנוש־
איס באחריות ,אך גט מפיקים תו-
עלת מאחריות זו,
המטרה השניה היא כ ל כ ל י ת ,
ומתבטאת בשלושה תחומים :הגב'
דת היעילות וחרנטביליות ,יצירת
כר .אכן ,העובר מוכן לעשות
הון והשקעות ,הבראת מדיניות השי
מאמצים מוגברים ,אם יודע הוא
שיחנה מנך .אמנם "דת העבודה"
היא דבר יפה ,אך אין היא מספיקה
כדי להניע אגשים לעביר יותר
•יותר טוב .מאידך .תדרבן שיטת
שיתוף הפועלים ברווחי המפעל את
עלית הפריון ותתן תוספת הכנסה
לצבור העובדים מבלי לגרור מג־
מות אינפלציוניות.
המטרה השלישית היא — שי-
פ ו ד י ה ס י ה ע ב ו ד ה במשק
ההסתדרותי .אמרנו קודם ,שיש
להשוות את הסטאטוס של העוב־
דיס השכירים במשק ההסתדרות
לסטאטוס שלהט כמשק הפרטי ודד
ממלכתי ,דהיינו — בענין חתימת
הסכמים וזבו־ השביחה .האם אין
ניגוד בי! זה ובי! שיתוף ברווחים
המיוער להפוך את העובדים למעי)
שותפים במפעלי לדעתי ,ישתמר
הסטאטוס היסודי של העובדים הש־
כירים ,אך התרחבות השיתוף נרוו־
היכ תשפיע ממילא גם על יחסי
העבודה שכעת הם מעורערים באו־
פן מדאיג במשק ההסתדרותי .העד
בד ידגיש שזהו מפעל ־טלו ,שיש
לי הלק ונחלה בו ,בהצלחתו תתרום
גס לשיפור מצבו ,ולבן יוגברו רג-
שי האחריות וההזדהות עם המפעל.
בךךך זו תתגבר ההסתדרות במידה

מוגש ע"י תנועת העבודה
הליברלית

לשי !.:פ :טובת המשק מחייבו?
הפרדה בין המשק ההסתדרותי ־בין
האיגוד המקצועי כדי שכל אהד,
ייבל למלא את תפקידיו כראוי ובדי
שלא ייפגם אמון צבור העובדים

בהסתדרות .היעוד הסוציאלי העי־

קרי של המשק ההסתדרותי הוא
ליהפך לפשק עובדים הפועל לא רק
למען העובדים אלא גם שייך לעוב־
דים ,לכן יש להרים מאשפתות את
הקואופרציה ולפתור ,בתנועה גדולת
של שיתוף הפועלים ברווחי הספ־
עלים .זו תבצע מהפכה סוציאלית
שקטה ,שלא תערער את היהודית
למשק חופשי ,בריא ויעיל ,אך
תהפוך את המשק הזד ,לנחלת ד,צ־
י
בור כולו.
זוהי הבשורה טל צדק סוציאלי
מבוסם על יעילות כלכלית ,טנגל
יושק ההסתדרות להביא לחברתנו.
זוהי הבשורה שתניעת העמדת
הליברלית שואפת להביא לצבור.
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על הפרק

מכת
השביתות

יחסי העבודה המעורערים ב-
מפעלים הציבוריים ,השביתות ה־
פראיות" ,הפורצות השכם והערב
ואשר פוגעות בראש ובראש1נה נ-
ציביו הרחב ,מצביעות על כך,
שדרך הטינוול השגרתית של ראשי
ההסתדרות — קרי  :אנשי "המ-
ערך — -בבעיות ציב1ו העובדים,
פשטה את הדגל•
"השביתות האחרונות וכן איומי
השביתות ,תוך םרוב לקבל את
הכרעות ההסתדרות שכנעו רבים,
שמן ההכרח ליצור מכשיר הדש
ליישוב סכסוכי העבודה ,אשר יידד
נה מאמונם של העובדים .בך גר
לד רעיון בוררות מוסכמת .גפ
לתכנית זו היתה התנגדות מצד
סיעות השמאל .משום  ,כך ,כנראה,
הזדרזו ראשי ההסתדרות והכריזו
קבל עמ ועדה ,שאין הם רואים
בבוררות המוסכמת כלי קבוע אלא
הוראת־שעה ,כלי ומני לטיפול
בפכפוני העבודה הקיימים כיום.
למעשה,־ אין הבודדות ' המוסכמת
עונד ,לכל הצרכים בשטח זה של
סבסובי עבודה ו בי מה יהיה כאשר

שיתוף! הפועלים ברווחי
המפעלי!:

מצרות השיתוף ברווחיה

^^^1-~^~^ ^^^_^^^ .^^,_ ,^_^^ ,

למשפחת פופר השמלה

ההנהלה והעובדים
של לשבת חמש מחוז השדון הצפוני

אחת הסיבות העיקריות למשבר
הפוקד כעת את ההסתדרות ,נעוצה
בעובדה ,כי דוהסתדרות ,שהיא נם
נציגת העובדים וגם נותן העבודה
הגדול ביותר בארץ ,מעוררת אי־
אימון אצל העובדים השבירים' בי
רבים התוהים איך יכול נותךעבו־
דה לייצג אה ,העובדים .לשכירים
במשק ההטתדדותי אין התחושה
שהם עובדים במשקם הם ,כי האי־
דיאולוגיד ,שז"ו משק צבורי־פוצלי,
ובזה בלבד יש לראות הישג סוצי*
אלי ,אינה מחממת את לבם ואי נה
מעניקה להם הרגשה שהסטטוס
שלהט שונה מאשר במשק הפרטי,
לפעמים אף ישנה הרגשה ,שהשוני
הוא לרעה! ניוון שבמשק הפרטי
מותד לשבות ואילו במשק ההסתד-
רותי — לא.

הפסל הענק ,השטוח יחסית ,ייראה למטה מן זאניש ,כדי
שלא יהווה מונומנט מתחרה למוזיאון .יוצריו אמרו ,כי הוא נועד
לקשר ביו נוף עסק המצלבה ,הכנסת והמוזיאון.
בתצלום — הפסלים מסרקים חםרים להקמת הפסל.
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אין כיום ארמ רציני בישרא ,,שימאן להורות כי משבר
המור פוקד את ההסתדרות .אך ככל מערכת הבהירות
שופעת המלל והתקציכימ ,אין מוצאיכ כמעט דכר על
וירכיב ממשיות להבראת משק "עובדיה והמהנה ההכתד־
רותי .ראשי פרקיה מתוך _ ה9רוגרמה המלאה והמפורטת
של תנועת העבודה הליברלית בענייני המשק וההשתדי"ת,
מופר לנו ה"כ י .ש ער י .המוכיח כניתוהו כי שיתון!
פועלים ברווה' המפעלים הוא תנאי ראשון להבראה המיו-
חלת.
הפרדה כין האגוד ־מקצועי מסיימת על הניגוד הקיים כינה
כנציגת העובדים וננציגת משק
והמשק הההתדרותי

שני פסלים ישראליים ,שמאי האבר ויצהק דנציגר ,מציבים
עתה ליד "מוזיאון ישראל" בירושלים פסל המשתרע על פיי שטה
של דונם כמעט ,שיהיו בו  50טונות פלדה 100 ,טונות גרניט
ובסיס של עשרות טונות בטון ,למניעת שקיעתו.

בלוד

הצהדיים ,וראשון המתוובהיפ ,ה־
סנאטור מפרו ,שבתחילה הופסק
על־ידי היושב־ראש באמצע דב־
ריו ,נקרא חורה לדוכן.
בפעודת־הצהריים אירח נגיד
בנק ישראל את עמיתיו הנגידים
ופנני־הנגידים המשתתפים בוועי־
דה .הורוביץ ציין כי נגידי ה־
בנקים הם אולי המבודדים ביו־
תר בארצותיהם ,ונתבעים להש-
מיע כל העת מונולוג ,שאינו
תמיד ערב לאוני השומעים .דד
פעם ,ציין ,נמצאים הנגידים ב־
הונ משפחתם ומבינים אחד את
השני ,והם יודעים ני ,בניגוד
לדעת מכקריהט הרבים ,הט תומ־
בים נלהבים בפיתוח ובהתקדמות
כלבלית.
ישיבת אהר־הצהדיים נפתחה
בהרצאתו של אדמונד ל י ל ,מ־
חמכון לחקר הצריכה בפאריס,
שדיבר על תכנון כאמצעי להח-
שת הצמיחה הכלכלית ,לדבריו
הוכה ,שתבנון בלבלי מחיש את
קצב הפיתוח ,ומרבית המדינות
בעלות שיעוד גידול כלכלי ני-
כר נוהגות מידה זו או אחרת
של תכנון .על הרצאתו של ליל
העיר ד"ד יעקב א ר נ ו ן  ,ה-
מנהל הכללי של משרד־האוצר,
כי לאנשי הרשויות לתכנון בלבלי
ננרם מפודנפש גדול בראותם
את הדי ד שבד ,מוגשמות תכניו־
תיהט,
בעקבות הוויכוח העוקצני של-
שום בין הפרופיסודים ניונסון ד
קאלדור ,ציפו הבל אתמול לציח־
צוה־תרבות מחודש בעת הרצאתו
של פרופיסוד ג'ונסון! אך לפני
תחילת הרצאתו ,ולתמהון הכל,
עזב פדופיסור קאלדוד את ה-
אולם ,והמשך ישיבת אחר־הצה־
דיים היה יבש ושיגרתי .היו ש־
הגדירו ישיבה זאת ב"םימפוניית־
הפרידה" ,כשלאט־לאט התרוקן
האולם ,ולא רבים נותרו עד ל-
נעילה.
בהרצאתו העלה פרופיסור ג'ונ־
טון את השאלה ,האם אינפלאציה
היא מהיד הברתי של פיתוח מהיד
או נורט מעכב בעד צמיהה כל-
כלית .ג'ונסון סבור ,כי כל מדי-
ניות המעודדת צמיחה בלנלית
מהירה — יש לצפות שתתלווה
אליה עליית מהירים אינפלאציד
נית ,אך כל זמן שהעלייה היא
בגבולות י מסויימימ ,אין להת-
ייחס אליה בשלילה .לדעתו ,כל
מדיניות־פיתוח יעילה הייבת ל-
תכנן מידה מםויימת של אינפלא-
ציה בתנאי הכדהי להפעלה יעילה
של מקורות המשק.
נציגי נופים מוניטארייט ש הש-
תתפו בוויבוח ,כגץ ד"ד דה־
פ ר י ז מהבנק העולמי וד"ר
א ק י נ ו ,נגיד הבנק של אל־סל־
באדור ,התנגדו ,בפי שניתן היד,
לצפות ,ל תיאוריה של ג'ונסוו ב-
ציינם ,כ'־ כל ממשלה המתכננת
שיעוד קטן של אינפלאציה ,אינה
מצליחת לשמור על הגבול ,וג־
סופו של דבר מתפתחת אינפלא-
ציה דוהרת .אסור לתכנו אינ-
פלאציה ,אבל אם היא נוצרת מ-
אליה ,תוך תהליך הפיתות ,אין
להפסיק תהליך זה ,אלא יש לנ-
סות ולנצל אח האינפלאציה ב-
צורה יעילה ,למשל ,על־יויי חג־
הגת שערי־הליפי! גמישים.
גישה אהדת הציג פרופיפור
ט י נ ז ממקסיקו שאמר ,בי יש
תקופות גורליות אצל מדינה מת-
פתחת ,באשד הנדידה היא או
להקריב את הפיתוח או את יצי-
בות שער החליפין .לדעתו הת-
שובה ההכרחית 'היא :מוטב ש־
תהיה אינפלאציה מאשר לוותר
על פיתוח.
בדיון על הרצאת גיונטון תמו
ישיבות המליאה בירושלים .היום
יוצאים המשתתפים לסיור ב-
ארץ ,יבשנוע הבא יתכנסו בר-
חובות ועדות־המישנה לדיון ב-
בעיות פיסקליות ומונימאדיות של
ארצות מתפתחות .אתמול העיד
נגיד הבנק של אל־סלבאדור .ש-
עד כה טרם החלה הוועידה ל-
דון בנושא הממשי שנקבע לה,
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צעדי שלום
"פימנימ רכיב מעידים על
כך .שאנו נעמוד כיטניה  .הק•
רוכות כפני אפשרות של
משא ומתן של שלופ עמ
ערבים .כין הסימניפ הינלה
לא דק הקריאה הברורה
מתוניפ וההודאה של/הרודן
המצרי בעייפותו ,אלא גם
אותות לשינוי ביחסה של
כדית"חמועצות כלפי בעיות
אזורנו"  -אמר עו"ד גדעון
האוזנר ,יויר מרכז המפלגה
הליברלית העצמאית ,כאפי•
פת עפ שנערכה כקולנוע
חן" כירושלים.
"

לפיכך ,המשיך ג .האתגר נזדקן
בתקופה הקרובה לחושיה ,עקשנות,
אומץ לב (שיקול אחראי כפי שלא
גילינו מעולט ,המדינה תזדקק אי־
פוא לממשלה לאומית שתשען על
אמון רוב העם ,ולא להנהגה הרפת־
קנית של חמומי מוח.
הנואם התריע קשות נגד תופעה
כגון הגילויים על הפעולות בקי־
ביה ,אשד מוכיחים פעם נוספת
שבשמאל מובנים לנקוט בכל האפ־
צעים למען השגת רוח מפלגתי
זעום .יוקרת ישראל נפגמה כאשר
עתונות החוץ מדגישה בעקבות
גילויים מעין אלה שהודעות ממש-
לת ישראל אינן עולות תמיד בקנו;
אהד עם האמת .זוהי דוגמה טיפר
סית ,כיצד עושים פלסתר את טו-
בת המדינה — ציין ג .האוזנר.
הנואט הטעים כי הפלגנות עד
שה לאל הישגים רבים במיזוג גלד
יות נוכח העובדה שמעסיקים את
העולים בהבטחות שוא שלא ניתן
כלל לקיימן.
לשם הבראת המשטר וייצובו
נהוציט אנשים שהוכיחו בפועל את
דבקוחט במושגים של ממלכתיות
אמת בעבד ,ולא  .גילו אותם בשנת
"תתיגייגה הציבורית מחייבת את
 — 1965סיים הנואם.

,

דוד שלומי
העובדים לא ירצו ללבת לבודדות
מוסכמת' במצב הקיים כיום ,בעו-
לם ובארץ ,של היווצרות נושי עוב-
דים השולטים על חלקים חשובים
וחיוניים של המשק ומנגנון השל-
טון ,סכסוכי העבודה הם תכופים
ומרובים ויש צורך לא בבלי אהד,
מלבד המשא ומתן המקובל והמ־
מורתי בין באי בור ,העובדים ודד
מעבידים — אלא במערנת של
כלים ומבשירים :בוררות זבל"א:
ועדות פריטטיות במפעלים ובענ־
פיס משקיים! תיווך חובה באמצ-
עות החוק ,הכולל איסור שביתה
בעת פעולות תיווך! וגט בוררות־
הונה במכשיר ממלכתי כאשר סכ-
סוך עבודה בענף מפויים של המ-
שק או של המנגנון כרוך נסגיעה
המורה בבטהון המדינה או בציבור
הרחב.
נל הבלים הללו לא יפגעו בהס-
תדרות :להיפך ,הידיעה על קיומם,
תזרז שיתוף פעולה והשגת הסנם
נמסגרת מוסדות האיגוד המקצועי,
אי במו"פ נין חצדדים לסנסוך.

גדעון האוזנד

הצטרפו
לליברלים
ראש המועצה לשעבר שן*
אופקיפ מר רב פריטקין,
חצטרךז לליכרלים חעצמ־
איים ויעמוד כראש דשימתפ
לבהירות המוניציפליות במ־
קום.
מד פדיטקין היד ,מראשי מפא"י
באופקים אולם בשל הפילוג החלים
שלא להצטרף לשום פלג ולהצטרף
לליברלים העצמאייט .יחד עט מר
פריטקין הצטרפה קבוצה גדולה
של פעילי מפא"י למפלגה הליבר-
לית העצמאית ולתנועת העבודה
הליברלית.
יו''ר הועד של שועלי עירית .
רמת־גן ,מר יוסף אטיאס ,מי שעמד
בראש השביתה המפורסמת של פו-
עלי העיריה ,הצטרף בימים אלד.
לתנועת העבודה הליברלית העצם־
אית ויקה חלק פעיל במערכת הב־
ה־רות.
מר אטיאס יעמוד באחד המקו*
מות הראשונים ברשימת תע"ל
למועצת פועלי ו־מת־גן.

קשה להבין ,משוט מד! כוננות
המפלגות הסוציאליסטיות
שלבי
לקבל חוק שיסדיר את העניניפ
בקיבוץ ובמושב העובדים ,כאשר
המדובר בציבור אנשים שקיבלו
עליהם מרצון השתייכות לגופים
חלוציים ,ושוללות הסדר זר ,לגבי
ציבורי עוברים הכוללים רבבות
פועלים ופקידים במפעלים וכמש־
דדים.

אכן ,אין זח סוד שרכים
כמפא"י מוריפ ,כי אין מפלט
מהקמת פליפ ממלכתיימ
סכסוכי
ויישוב
עבורה
קשים .שמענו על פך מפי
ראש הממשלה ושדי האוצר
והחינוך .אולם כמו כעניניפ
חשוכים אחריה ,אין מפא"י
מפוגלת ,כמצבה כיום ,לקבל
החלטה החורגת מהמצב
הקייט .על אהת במה וכמה
כאשר אהד"ת העבודה המת"
נגדת עתה בחריפות לצע?
דים מפוג זה ; והלא היא
המכתיבה תנאים ב"מער.—,
ההסתדרות נמצאת עתה לניני
פרשת־דרכיב .שתקבע במידה ד-
את עהידה ומהותה .ב! ד!הכדח
להחדיר בה כמר ,רפורמו־ חי1י:י ייר"
עי מ :־ .להתאימה למציאיח של
הברה תעשייתית ,שקיימות בה

ענודה מליאה ודיפרנצית רבה בצ*
בור העובדים ,וכן גט דיפוליםיזציה
ניכרת .אחרת תעבור נקודת הכובד
בהסתדרות סן המוסדות המרכזיים
לועדי העובדים במקומות העבודה
וייווצרו מצבים ללא מוצא בתוצאת
םסנפוני־עבודה שפגיעתם קשה.
אשר להרהורים על אופיו של
צבורינו ,הרי עם בל השינויים שה־
לי בו — לא הוא שהבויב אלא
הצמרת המנהיגה במדינה היא שחב־.
זיבה .הכזיבו הרוב בהסתדרות ואף
הממשלה חנוכחית ,שלא הוביחו.
בושר שיפוט והערכת מצב נכד
ניס! ששללו כל דבר הדש שהוצע
על ידי אחרים ,־ שהעדיפי ללכת ־—
כדכרי שר .-ז"ל — ב־עעיל השיג־
רה השכולה! שניסו לטפל במצב
החדש — בבלים של ־.בול שלשים.

דוד ש לוט"

כינוס עזכיריפ ופעילי
הבטיהות במועצות
הפועלים

?"113 X 3
המעדר.לאחדות פועלי
ארץ־ישףאל

ב־ 1אחה"צ — פגישח של עונ-
ת מפעל "פרק" עט משה ןודשנ*
זון .ב־ — 6.30 — •4בבית מפאיי,
יפו  .62במחלקת הארגון י — פני*
שח מדנזי 'איזורים :נחלאות ,מע-
רב. ,קירית־יובל ,מרבז' מבשרת,
ב־ — 6במועדון המפלגח אזור
מערב ־ ירושלים י -ישיבת מטת
כחירות .ב־ — 8במועדון המפלגה
מגשרת ירושלים — ? ישיבת מטה
בחירות .ב־ 6וב" — 8גבית מפאיי
ברחוב יפי  — 62פגישת? הנוער
העובד עם מושאל מורחי ואלי
מופר .ב־ 9בערב! ,נניח מפא"י ג־
רחוב יפו  :— 62 .ישינת מועצת
ארגון האקדמאים ? .חוגי בית נ
הערב ב־ — 7בביתו של ' יצחק
תורגמן ,נסים בכר  — 1זהרוגות
— שאול :מיראני! ' הערב ב־— 8
בביתו של שביט אליהו ,מנשרת
ירושלים .חערב בל — 8אליתו
בן־גיגי .מורשה — 53/30.דוד
מלכיאור.

בבית־המדרש לפקידים
 :י ע"ש ד .רמז

הערב — הרשמה לנל חשודמיה,

המערך לאחדות סועדי
י .ארץ־ישראל ,

מהלקת החברות :ב־ 5אח־

ה"צ במחוז חדר  ' — 13פגישה
דחופה עם חברות המטה .ב־8
בערב בטניף ב' במועדון — אט:י־
טח חבתח עט דבורה נצר?, .
בהםברה,, :ב־ . 8בערב במלון
.מירםר" ) ,מכמורת( — ערב עיון
עט יגאל אלון וליובה אליאב .ח־
מנחה :יחיאל פרצלינה •*? .ב־

איגוד מקצועי ,במהה :ב־

 6בערב ,חדר  30א' — עובדי
חידוח עט• י .אביעד ,א .גורדון
ופ .הוכשטט .ב־ 6.30בערב ב־
מחוז • ,על :הגג — עובדי' הבנ־
קיט עם א ,.רייף וז .ענתות .ב־
 7בערב במחוז אולם  — 32עוב-
די בית־המשפט 'השלום עט ד.
דרגונר ; י וא .־ -לבקוביץ -+. .פגי-
שות וישיבות :ב־ 11.30ב-
בוקר ,אולם  — 32ישיבת הנה־
לת תא מורחבת של המורים ב-
השתתפות ד .אלוני .י ב־ 4אחה"צ
—  ,עובדי .הבונה .עם י א .בתך.
אחה"צ י -עובדי •מרח עם
ב־4
;
י

רמות רמו — ב  — 8עם יבין
אריה .קדית תיים מערבית —
ג" — $עם גלרנטר משה .קדית
חייט מזדהית — י ב־ — 8עם גד
ליגר עזריאל .קרית היים מזר-
חית — ב־ — 8עפ י .מאירוביץ.
חיפח מזדהית — ב־ — 8עם
שלום מורלי .חליטה — ב־— 8
עם ד"ד ח .נעמן .תל־חנן —
ב* — 8עם י .אמודאי .כרמל
צרפתי — ב־ — 8עט חנה חושי.
קדית חיים־ מערבית — ב־.8.30
קריית בנימין — ב־ — 7.30עם
י .קוזוקרו .קריית חייט מערבית
— ב־ — 8.30עם זאב שושני .י.
צ'רנד ,ומשר ,מטרי .טירח -־ 7
בערב י — פגישת עולי צפון אפ־
ריקה עט החי משח שתל. .

רשימת פועלי ישראל
ובלתי מפלגתיים >רפ"י(

הטחלקח .להסברה :פניפי
הקריות — ב־ 7בערב בבית־העט
— ־ח"כ שמעון פרפ .במתיו —
ב־ 9בערב ,על גג בית־תלםיות
— ח"נ שמעון פרם ,אביגדור

עשת*• .י הסח' דו&יגוד מק-
ב-

צועי :תא פועלי חגותנת —
ד בערב ,בנית־תלפיות — יוחנן
מרידוד ,ראובן אלחדף •*• .ה־
'מחלקה לגושים :גוש חליפה,
חל־עמל — ב־ 7בערב ,ברח' ה־
גבודיפ — ט ,יוחנן,

המוסד לפרסי  ,רוטשילד

.שלושח פרטים יייענקו על־ידי
ו(8ו0ד לפרסי רוטשילד לשגת
 .1965חפרפיט ,בגודל של 8000
ל"י בל אחד ,יוענקו במקצועות
מתמטיקה ,הנדסה ומדעי החברח.
הפרסיט יוענקו על עבודות מקו-
ריות מעולות ,אשל יצאו לאור
מאז חקמת מדינת ישראל .חצעות
מועמדים לפרסים יתקבלו על־ידי
המועצה עד  1בדצמבר ? .ועדת

הפרסים היא בראשותו של ח"כ

פ .רוזן ומשתתפים בה נשיא
האוניברסיטה א .אילת ,הטרופ־
סורים ברנבלום וא .ד .ברגמן,
י ,שוחט וכן הפרוטטודימ • .!,שלים
וא .ע .שנאפ .במקום המזכירות
נקבעח חיפה ואפשר לפנות אליה
לפי ח.ד ,6024 .חיפח,

881מ{3
י במועצת הפועלות'

ג• .־בן־ווד ,י  — 6.30*5בערב .חדר
30־ ג' .—,;,פועלי .לפיד עם א.

סגל .־. : ? "'"• .

־י'

:למפלגת ' פועלי

ובארגוני אמהות עובדות

שדה חמד :שיחת חברות עם
אלקח ־שוחט ??".מרגליות ,יו-
 173שיחת חנרוח עם אלקח

שוחט ישרי־
ידיו•!?? -גוח!
עט שושגת
שיחוו ־ימין :שיחה ליבמן'^ .
נוח
טע אודה גז.

::::־א^ישמאל? י
בארגון :ב־ 5.30חערב ב-
מחוז חדד  — 22ישיבת מזכירי.
פגיפיט ?".:.בארגון .האקדמ־
אים^.':־ . 8ב(נד 3במועדון" .וחי
דירי בו!ג!ודאניב . -::אמיפמ אק*
דמאיופ::,:י!:נהשו*וופווז עויד *מחו!

 15בוז ':'(.אהה"צ בבית־םוקולוב.
באפיפח יימטר דו"ח על הפער
לות נגד  ,סעיפי הוק לשון־הדע,
הפוגעים' בחופש העתונות .הת־
ברים ..מתבקשים לדייק.

*ד&יןת אורח בביה"ח
":' : :איכילוב" .

"הבימה" בנהריה

:
י

המחלקה דאיגןד י מקצועי:
תא עובדי בנק
הפועלים — ב־
?

תיק 'רןשןת 52/65
חיום  10לחודש אוגוטט שנה 1965
בעניין ידושח המנוח אברהם
בוהדנה בית  1255/107אשקלון
שנפטר בבית החולים "קפלן"
ברחובות כיוס  21.4.65ותמבקשח
שולמית בוהמה בית ,1255/107
אשקלון.

כל הכרטיסים נמכרו

להווי ידוע ,בי הוגשה לבית
המשפט בקשה ליתן צו המכריז
על ירושת המנוח הנ"ל והנני
מזמין בזת בל אדם הטוען שיש
לו טובת חנאח בעזבוו המנוח,
והרוצה להתנגד להברזה ,להגיש
תוך  10ימים מיום פרסום הזמנה
זו ,התנגדות להכרזה המבוקשת,
שאם לא כן יתן בית המשפט צו
בטוב בעיניו.

ה! 1£?0וו

יום חמישי 16.9.65
מוצאי שבת 18.9.65
כרטיסים בקופת היכל התרבות )רח' חוברמן(
בבל יומ בשעות  ;6—4 ,1—10ביום ו' 1—10
הנחה למנויים תלוש מסי ) 7ירוק(.

ידםןש לוין -

סולק 1, ,ארז אבשלום.־ צור שלוט

טל הנו טרד  242292ת' א

\^^ )^
.י ''?81
ר•

ש
*

דד1עווז
מו"3דה

ן

!טמואל ברונכטוי

לחברה צמרית בתל־אביב דרו*
שה מזבירה השולטת בעברית
ובאנגלית על בוריה )צרפתית
רצויה( עט נסיון נניהול 10־
נידות ויחסי צנור.
עם הצעות נא לפנות לת.ד.
 20113ח"א.

.
ו

)"אל־סיד"  55יום בפקינג(

ן&צינ את:

ו||/

ן^יןן ן"ו

מור :הבו לי את בני
רש — ספינת האהבה
תל־ אור — הבו בנות לאילת

/ן !

יפ ו

!

'ע^יי ן1
!

^^^^^^

?^^^^^^^^^ בי"ליט.
'^^^1

העוגונאי" -וומחירן

החל ממוצ"ש  14.8בעת ובעונה אתת

בקולנוע
?דושלינו

תליאפיב :ר .מונלינצקי ,רחוב בר־נוכבא  67ע"י

כבר דיונגוף ,טל ,228996 .מ־ 11.30-9.30ומ־.6.30—5
ירש ל יפ, :נודור"? .,ת .'.י ד ,257 .טל 31418 .שעוח 2—5
חיפה :מ .דרוקמן ,רחוב חנפן ד ,טל ,525864 .בין ,
השעות  8—5בערב.

מפלגת פועלי .ארץ־ישדאל

אחדות־העבודה פועלי־ציון

המעיד לאחדות פועלי ארץ־ישראל
מחלקת הארגון
מטה הבחירות

כמו מזכירי מועצות הפועלים בגליל המערבי
בהשתתפות חברי מטות הבחירות של המערך
בסניפי הגליל המערבי יתקיים היום ,יום
חמישי ,12>8>65 ,בשעה  9בבוקר בקפה גינתי
בנהריה .י
בהשתתפות י הח"ח

א .וורבה
נ .להב
א .לרנד

 +.מסיבות הםברה :כפר-

א תא — ב־ .7.30טירת הכרמל
— ב־י — 7,30עם ד"ד קציר.

המערך ליכוד כ 0לקדאדו העחייד ?^ןן,
יום ה' 12.8 -
 20.00כנס צעירי גדרה -

 .גדרה

בית הסופר והמורה

 18.30כנס מטות צעירימ —

עודד הרמוני

יבנה

סניף מפא"י

 20,30פפנש צעירים

עודד הרמוני

קריתיגונ

יי" המעוך

0 ,0/30פגש גע,ריפ

אבישי דובניקוב

סניף מסא"י כפר אוריאל

*<3 8 - 1 01

מועדון ,מרכז -מתחת לקולנוע "אור"  19.30בנס צעירים —

,

^0.00

שמואל בהט
עוזי ביעט

תמעידך&לאיתדות|^*^8י1

היפה "אורה" הערב
^
אשקלון "רהל"  14.8ב־ 9.45וי'

בשעות4.00 ,6.45 ,9.15 :

חל־אביב "אהל־שם"

יום א'  . 15.8ב־8.30

בקד־וב 3,ק1לנוע ייה1די' ת"א

ן^ •|111!^3 @|£|^ 1 $^^3 ^^'1^81 !0£3 ^^^9 £@ 833ו

1
1

^^
^^
 .4ממקח

I

המוסד לביטוח לאומי
משרות פנחוו־נ

I

א1ורי על ה3%יה "

— בסניף בפר־סבא.
 1דרגה ט"ו בדירוג האחיד.
תאור התפקיד :ניחול גביית דמי ביטוח על פי החוק,
 * 8התקנות והוראות .ופיקוח מקצועי ומינהלי על יחידת
(

0
1
?
6

1
@

1

הגבייה בסניף.

* התכונות דרושות :רצויה השכלה גבוהה בתחום
כלכלה או מדעי החברה או השכלה תיכונית עם השחל־
מות מקצועית במינהל ובכספים.
נסיון ניבר בעבודה בעניני כספים וחשבונות.
כושר ניהול ופיקוה על צוות עובדים.
כושר הבעה בנתב ונע"ט לצורך ניהול משא ומתן
עם גורמי הוץ.

ן 2 .2ק'ד ! ?!?'II־־ במחוז חיפה

££*3 £303 1222213 8^38

1
8
1
9

י"ד כזוב תשביה12.8.65 ,

§11ש !9בוו"מ

רחוב ארלוזורוב > .$תל אגיג
הודעה על 5י!ו0
א0י3ה שנתית רגילה

ניתנת בזד ,הודעה שהאסיפה השנתית הרגילה של
נחשון בע"ט תתקיים ביוט י"א אב תשב"ה .19.8.65 ,בשעה
 10במשרדה הרשום בבנין ' הועד הפועל ברח' ארלוזורוב 93
ת"א.
ע ל ס ד ר ת י ו מ  .1דו"ח המנהלים
 .2אישור המאזן ל־31.12.64
 .3נחירת מנהלים
 .4מינוי רואה־חשכון
 •5שונות•
"-,,

בפקודת ההנהלה
ר .הניק מזכירה

ירושלים ,.בית העם"
עכו '!.חיעה־ יופ ג' 17,6

>

 16.8נ

^8ה^ו!*^^1^19.^^%5וו^^!ו^^יו?^^5

הצגות אחרונות |

תל־אביב בית מפעל הפיש ן
מוצ"ש  14.8ב־8.30

ןן

|1
ט

'I

אורה :מרכבת החוק
אוריון :זעקו לוחמי הגרילה
אורלי :הכלה העשירה ביותר
בעולם )(3
ארמון — גירושין נוסח אמריקה
אמפיתיאטרון :מלכודת השאול
דימינו :הנשל העגלון
־יפה — שמונה בעקבות אחד
הן :קפריסין בלהבות
מאי :חולות לוהטים
מירון :חסערר ,שבלב
עצמו! :תפשו את הגנב
פאר :המיליונר המוזר
רון :גבירתי הנאווה )(4
תמר :השוטר מסנט־טתטז )(3
זי!" — רמוגה

לןריות חיפה

בהנהלת חייב
פוחח ב־ 15לח.ז .בתל 'אביב

קורפ בוקר של שבועייפ
)שעתייפ  X 4בשבוע(

וב־ 30לח .!.בחיפה ובתיא
קורפ ערב של הודש אהד
)שעתיים  2א בשבוע( ל־

ק צ ד ג ו ת'
עברית ו/או אנגלית

ההצלחה מובטחת י

ההרשמה -.
ת"א  :גורדון ) 5טל(236209 .
היפה :בי"ס "במעלה'

בבית המשפט המחוזי
תל־אכיב ויפו

תיק עזמנות 1(570/65

בענין ירושת המנוח אברהם

יולף ווטברר שנפטר ביום 17.4.62
בבואנוס איירס רה ? טרדה .5647
והמבקשת הגדליד,
ארגנטינה,
)המכונה אממה( .אשתו ,ע''י ב'-כ
בנימין נולדמן ,עו"ד ,לילנבלוט
 ,30תל־אביב!
לחוי ידוע בי הוגשה לבית
המשפט בקשה לתת צו המכריו
על ידוש ח המנוח הנ"ל ,הריני
מזמין בזר ,כל אדם הטוען שייג-
לו טובת הנאה בעזבי! המנוח
הנ"ל והרוצה להתנגד להכרזה תוך
 30ימים מיום פרסום ההזמנה
הזאת — חתנגדות להכרזה המבו-
קשת ,שאם לא בן ית! בית המש־
פט חזה צו כטוב בעיניו.
דוד ו לן" ,שופט שלום

רשט ביהפ"ש המחוזי ת"א־יפו

כדטיפיט להשיג במשרד "לאך
וביתר משרדי הברטיטיט ,וב-
ערב ההצגה בקופת התיאטרון.
תחבורה מסודרת במוצ"ש
מונטחת
[

אורות — ברבדוס
היובל  -זולו
ספיר ! -ולו

זהר — שהרזדה
יוכל־אור —מבצע סוס
סביון — הדרך לגרדום
ניצן :לילות פטרבורג
ב־ 5אבא

מאת:
^ ההצגד:,
^
!!מתרגם:

לופה דד! וגה
א .קוולקנטי ?*
רפאל אליעז

 1ימים של זהב
יום
יום
יום
יום
יום

¤
8
י?
יי
^

ירושלים
א' 15.8
ב'  ,16.8בניני האומה
ירושלים 9
נ' 17.8
ד'  18.8קדן,באר־שבע1
באד־שבע1
ה' 19.8

בחיפה

ן

 1מוצ"ש 21.8

I
II
1
!

יום
יום
יום
יום

יום
יום
|? יום

I

שעה II 20.15

שעה 16.30
א' 22.8
שעה 21 00
א' 22.8
שעה  20.15יו-
ג' 24.8
שעה 20.15
ד' 25.8
א' בתל-אביב
>*£
 29.8בית "הבימה'?
ב'  30.8בית "הבימה" ]^
§[
ג'  31.8בית "הבימה" ןן

מ

הצגת אורה

2

" . —.

^
I

ערב מאושר

בלי ראש
6.45 ,9
8.30
חזור אלי

. _,
על פ י א .צ-כוב
המהזד .ובימוי:
לזר קוברינסקי

ן
ן
כפר־אתא
|
שביט — איש צפורים מאלקטרה!
יומיות :ב־ 5הפרופסור בגשם
היבש

אמפיתיאטרון :פונדק מגבורים
גל־א"ר  :נפילת האימפריה הרומית
הדר :פשק דין
נגה  :טמהין
סטודיו :סוכן זר מסתכן
רמה :פז תיאטרון
וימת־גן :גירושין נוסח אמריקה
לילי :הפלחים באיט
שביט :טופקאפי

*

הרצליה

דגניה — גורל אהבתי

הוד-השרון

*—ד

בית הפועלים — שנים ?שחזרו
3.15

בנ'ר-סבא

הדר — ילד מצפה 8.15
עמל — הקרנף הלבן
רון — סיפורי הרון אל ראשיד

רעננה

אורות — הענק8.30 ,
צולךאור — זעם היה 8.15

נתניה

אסתר — ריצ'רד לב הארי ב־7
אמריקה אמריקה ב־9
יגיל  :הדו־קדב הגורלי 7—9
מגדלור :צעירים בחופשה 7—915
סטודיו  :בפתוח אווה
אמיצים כולפ 7—9
9.15—7,15
דרי] — הנער על הדולפין 7

חדרה

הו" — ריו קנצ'ופ
הדרה — הפייוטרה מבוקשת

באר־שבע

קרן — מר במטה — 700—9.15
 4.15מרד סנדוק;

קרית שמונה

הרמון — ספרו לי אודות אמי
6.15 ,8.30
יומיות  :ספרו לי אודות אמי

גלי צה"ל?

" — 14.00השעה שתיים" ,
 — 16.00גמר השידור! 18.00
— פתיחה ופרטים על תבניות
הערב!  — 18.03ד"ש עפ שיר,
 — 18.40הוא והיא! — 19.00
חדשות!  19.15ץ .חץ •וקשתי!
 — 19.45הסיבוב הראשון20.00 :
— יומו צה-ל!  — 20.30חדשות!
 — 20.45מצעד .הב-זמוגים! 21.45
— זמר למתנה!  — 21.15תוסט
ורענן!  — 22.30פיו*

תורנות רופאים I
ירושליס

דייר י .שור ,רח' רש"י ,45
מקור ברוך! ד"ד ש .גרינוולד,
רח' יהושע בן נון  ,22טל!32973 .
ד"ד ש .איתן ,שבון חסכון ,בית
בית וגן  ,3/4טל !31416 .ד"ר
מושקוביץ ,רח' הפלמ"ת  ,12טל.
 ', 36997ד"ר ז .מרקוביץ ,דדך־
בית לחט  ,94בקעה ,טל. .37785 .

ירושלימ

זכרו! ובשה ,רח' ישעיהו ? ,עי*
" אן"יסוך.

כתל־אכיכ

מגר' מיניאלי ,עליה•, !11.נור*
דאו" .בן יהודה  " !183יהודה
"בריאותי,
הלוי" ,יהודה הלוי ' !91
יפו ,המרד .6

חיפח

בלפיד ,רח' מסדה .1

¤

 .נמשכת

¤
9
§1
0

שעות הקופה )למנויים(
 .10—12.00 .לנפה"צ
ד 8—4אחה"צ.
טל .הקופה 68730

כגתח־תקוח

*
^
¤

פישביין ,רה' הפץ חיים 6

רמת-גן וגבעתייפ...
ישראל ,רמת יצחק ,תל־חי פ'

טרומן.

ככת-ים

בת־יפ ,בלפוד  45עיי כ .בלפיד,

כרחובות

לוין "הנגב" ,הרצל 196

חולון
תבק ,נכר סטוומה.

פתה־תקוה
אורון :במת האימים 8,30
הדר :טי ישן בפיטתי

4 ,7.15 ,9.15
היכל — תיאטרון ברומנית

 8,00עיקר חדשות הנוקר8.01 :
"בוקר? טוב"! , 8,15אור ירוק"!
" 8.20בוקר טוב" — המשך;
 10.00חדשות . . 10.05 :בוקר
טיבי!  11.00קיצור החדשות!
 16.00י ":עימד ? ,וזמר"! ? 17.00י חד־
שות! " 17.05נעימה וזמר" —
המשך!  17.30תחזית הספורט —
" 17.35נעימה וזמר" — המשך!
 18.00היום בדרשות! " 18.05נעי־
מה וזמר" — המשך!  21.03בב־
ותה תחילה!  21.35־ היו שירים!
 22.00הדשות!  22.10חבל על
הקל!  22.45התרגעות!  23.00חד*
שות! י  23.10הודעות לפעילי הטפ־
לגות.

( תורנות בתי מרקתת

רמת-גן וגבעתיים

ארמון  :סקס והנערה הרווקה
אורד)! :הרפתקאות דת זיואן
אורלי :גשר ווטרלו

שידורי .חגל -חקל :

 .זיר אייזן 9ריץ ,שמשון גא•
טל.225748 .
דיר וזימון שאול ,עודרחז ן.ק.ל• .
 ,43טל.57073 .
דיר וזר ..אבן־ מנקב ,א3טטיין / ,
י
0ל.443281 ,
זיר  1111ד ,.גלון !ז.75 ,
.229860

15—18.8.65

1

 11.03שעוד
פרקי נגינה.
 11.50שיר וסומון!  .12.15קינ־ ד
צרט פופולארי — רימסקי־קורפ־ *
קוב :פתיחה " ,איגן האיום" ו ן
ליסמ :קונצ'רטו מם'  1לפטנתמ
"
ולתזמורת) .סולן :ארתוד דובינ־ י*
שטיין(! דבוז'אק :יונת היער"* .
"
)המנצח :ואצ־ ג
פואמה סימפונית•
לאב טאליך(!  13.00מוסיקה לש־ *
עת הצהרים!  13.30הרשות! ;'.
 13.40לאן הערב  +מוסיקה קלה! :י
 13.59עיקר הדשות ווצחריט! ;,
 16.45הודעות על אסיפות בחי־ \:
רות!  17.00החדשות והתטסיר ;
י
המטאורולוגי!  17.06סיכום שבו־ *
עי של המשנה היומית!  17.25או •י
לי שוקן )פופדאן( — ליד חפסנ־ ;
י
תר  :הנן וינטרניץ ; בטחובן :שלד • '
שה שירים ;עברית :אפריט דרור(! ־י
ווי,־  :אדיה מתוך "הצייד הפכו• '•!
שף"! אופנבאך :אריה מתוך ה־ ':.
אופרטה "פלורט" ו " 17,45חידד ו
שים וחדשות בטבניקח ,מדע וב־ ו
ריאות" 18.10 :מבחר שירי עדות• :
 18,35לאס ולילד —  .לפעוטות! ;י
.
הדחליל מארץ עוין!  18.55לחקלאי .
— שרות ידיעות יומי 19.00 :חד־
שית והודעות! ? 19.20שירי מק־ י
הלה!  19.50דמוקרטיה ובחירותו ,
 20.20פרקי היום בתנ"ך :איוב — ?
טי ,יי!  20.30הדשות ו" יומן ד,ח־ י־;
דשות"!  21.00רגבים — ילקוט ,
חקלאי 21.20 :צוות מבקרי חמד \
פיקד .של "קול־ישראל"! , 22,00ו
אוניברשטיד .עממית משודרת — .־'?
התחליכים המינהליימ,י  22.20מו־ ":
סיקר ,קאמרית בפסטיבל שוצינגן :.
 1965י — מנגנת הלהקה הקאמרית ••',
מציריך! מוצארט :דואו לנינור :
ו־ויולה ,בסול־מג'ור ,ק' : !423
בדדמג'ור , ,י
בוקריני :חמישייה
לכלי־קשת!  22.57רגע של שיד: :י
"הסתלקות" מאת ק' א' נרטיני!
 23.00הדשות.
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שחרית ב־ 11המלך מתיה תראשון
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נתניה "אסתר" 17.8
|
I
1
טבעון " יובל-אור" 20.8
נהריה "הוד" 25.8
ן
II
באר־שכע ,גילת" 27.8
ןן
היפה .בית רוטשילד" 283
 1כרטיסים במשרדים ובערב I
ההצגה בקופה.
|1
ן
ט § טל .המשרד  226292ת"א ן
@
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.אולפן גרג• )08£06ו
0
בריקמא

בדרגה ה'—ד בדירוג העובדים חפוציאלייס או בדירוג
8
מקביל אחר.
 * 0תאור התפקיד :טיפול בשיקום של נפגעי עבודה.
טיפול פרטני וקהילחי.
1
התכונות הדרושות :בוגר בי"ס לעבודה סוציאלית.
8י
*
'נסיון בעבודה סוציאלית וביעוץ וטיפול בעניני שיקוט §[
9
1
או נםיון קודם בשיקום פסיכרםוציאלי בפרט.
1
ידיעה טובה בשפה העברית .אנגלית או צרפתית .כושר
"
הטברה ויכולת לנהל סוים עפ נציגי מפעלי תעשיה וון
9
I
ומוסדות צינור.
I
8
§
ה ע ר ה  :אפשרויות הדרכה והשתלמות תוך כדי עבודה.
_  9על המעונינים לחגיש את מועמדותם למחלקה לכוח־אדס
,
@
במוסד לביטוח לאומי שד' וייצםן  .13ירושלים לבקשה 8
יש לצרף טופס מדף  1061שאפשר להשיגו בכל בית 81
דואר ובלשכות נציבות שירות המדינה.
1
אין צורך לצרף אח התשלום בסך  3,-ל"י. .
?
|1
.25.8.1965
הוא
הבקשות
 9המועד האחרון להגשת
"
888889 698^8
19

יוסף גורני

12.8

חיפה

בשעות3.30 6.45 9,00 :

1

למה לט13ל *

!,אודה"

"ה!"

 ,־  .י  .כהצעות מפורטות נא לפנות
לחי .י .ד :49 .מס'  206ת"א.

למדטי "3לילה

;33ול1וע

ב־8.30
 2הצגות 7—9.45

* מעין הכבשים ן

אורגיל :היחפן 3.30 6.45 9.15
אוריון :זורבה היווני
אורנע :אנשי הצפרדע
ארנון :קרא לי בואנה )(2
הבירה :טייסת (2) 633
הן :חקו האדום )(2
ירושלים :הצפרים
סמדר  :הברדלס
עדן :משחורי האיש בתיבה
ציון :מדד במבצר
רון :המושבע השביעי )(2
תל־או־ר :מלך הוולם

טל דמ 1,רד  716139ת א

ערב

גל רון :נקמת הגלדיאטוריות
ןך2
1ד^"־<?#נ 5מ־ !י ג?י*
% 4 ,7 ,9
•:3^2-0י 8־ ,*, :2 '8
|
|
נגה :אדי נגד פ.בי.אי.
¤ 4 .7 ,9.15
8־0י ?־!23־־ II
צליל :הנאהבים הצעירים
הצגת בנורה
אילת —  7גבורי טרסט
]ן
8
אביב — השלהבת האהבד.

ירושהים

י

ערב

במשך בל חודש אוגופט
באולפ "נחמני' תל־אביב

ן^^8|1ז}83888888ן|^111^18

חולון

תל־אביב ,מוגרבי'
מוצ"ש  14.8ב־9.30—7.15
יום ד'  18.8ב־8.30
ן
צפת " צלילי יום בי ! 16.8
 11,דד^ליד ־י דג.י־ —^— 17 8 •V־^ 1

עדיף רואה־חשבון או אדם
? : ,המסיים בחינות בראית חשבון

עט ד"ד פ .קציר .ב־ 6.30נינוט
מהנדסים עפ קלמן .ליפשי'ן? .
תא הברות:י מחלקת קליטה
— בי 8.30בבוקר ,מנד טו''ב —
הינדד ,בורג וישראל •רוזנברג.

מעבר לירקון

נתניה "אסתר" הערב 12.8
יהוד אמפי' מתר 13 5

 .דרוש

* המחלקה לאקדמאים' :ב־
 6בערב — י נינוכ' עודני דין

[

שולמית אדר בתפקיד גד
שיפודן של אם ובת והגברים
בחייהן.
אורה חיפה
יום ו' 13.8
תל־אביב
מוצ"ש 14.8
תל־אביב
•ום ג' 17.8
תל־אביב
יום ד' 18.8
חולו;
יום ו' 20.8
הכניסה למטה מגיל  16אסורח

במוצ"ש

ארמון — ברית דמים ב־7
יומיות :ציידי הפילים ב־4
גיל — הפרס 7.15 ,9.15
יומיות :ביבשת האבודה
מגדל — זהב ותהילה 7.9.15
יומיות :הבלשים הצעירים

לחברת ביטוח גדולה

— ב־ ,8רייפר אריה .גוש י נשר
— ב־ ' ,8יחיאל זלץ ,נפד־אתא
— ב־ ,8ידגד עודד ,מפיקת יצחק.
בת־גליס — ב־ ,8דוד שביט,
שפר אריה :.פועלי נוגד — ,ב־
 ,5במועדון אדלווורוב  — 6מטי־
קה יצחק.־ :צור שלום — י פישר
גיורא' .טירת הנדמל — י.־ אלגוי.

'

*3י

תכדת :מצאנו אבא )(3
תל־אביב :הוא והיא
רמת־אביב :הקצה המסוכן

I
י
1

נתן כוגן — המפקח
בקומדיה ה בלשית

בענק ניב)ח
^ 1
^ *2יי
הסרטים ^@^,ן
הנרי •' חטאווי
צוייפ נפי
'^^^88צ'ג
*^|^" ^^•
^
תסריט:
טנניקולוד

(־ליל סטי"אופוני

י'

"
:;£?> ;< .־ •:? 4

האולפ מקורר ומאוורר .

חיפה

יציבי:סולל בונה — ב־ 6.30ב־
הדר ' אוכל " ביתי טויב — ש .בהט.

? .המחלקה לצעירים :כר-
מל צרפתי — ב־ 8בערב ,במ! ע-
תן' ".אליהו" — ר .גבעון ,קליין
•שושנה .הנביאים — ב־ 8בערב,
יורים הליבה" טלובודיאניק .מח־
נה־דוד —י ב־ ,7כתב כדפי ,יצחק
סטיקה .קריח־ים' — ב־ ,8יחיאל

נ!1§!§03

בתל־אביב ,חיפל התרבות ע''ש מאן.

שופט בית משפט השלים
דשם ניח משפט המחיזי
באד־שבע

העת לפתור את בעיתכם על־ידי שמוש בביתכם נאפיזד
אנגלי חדיש ויעיל ביותר.

טבריה

הצגת הבכורה יום שני13,9.65 .
וההופעות לימים  14ו־ 15לספטמבר

הזמנה

 7.30בנק הפועלים ,נביאים — 28

 -כנס צעיריפ
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בבית המשפט המחוזי
כבאר־שבע

)ילדים בריאים( מניל 5

י .אדיב ,ה .רייך .תא עובדי
מפחד ותעשיה — ב־ ,2במשרד
— פלדהיים זאב, ,מדר .יצחק .תא

פרטים אפשר להשיג במזכירות
המחלקה רה' נחלת יצחק  17תל־
אביב ,טלפון  31202בשעות העני־
דה הרגילות.
את ההצעות במעטפות מיודדות
שאפשר להשיגן אצלנו ,יש לה-
גיש ב־ 3העתקים עד יום 22.8.05
בשעה  12,00בצהדייפ לסי הכתו-
בת  :ועדת הרכישות המרכזית,
משרד הבריאות ,ירושלים ,רח'
דוד המלך ,ח .ד,1176 .
על' המציע לצרף ערבות בנקאית
של  10אחוזים מערך הצעתו
שתשמש כערבון לקיום תנאי
ההצעה באם תתקבל.
אין שרותי האםפקה מתחייבים
לקבל את ההצעה הזולה ב־ותר
או איוו הצעה שהיא ,אי להימין
י
את בל הבמות ממציע אחד.

אופיר :ציד גברים )(2
אוריון :עולמו של שלומיאל )(2
אדנבי :כל הדרך הביתה
אסתר :פעם גנב תמיד גנב
ארטון־דוד :שערוריה
בנימנפיח ' )(4
בךיהודה אנג'ליק )(6
גורדו; — קורות אסתר קוסטלו
גת :המסע המופלא )(6
דן :ארם! לופ! סוכן חשאי
הוד :זורבה היווני )(14
המרכ? :המזל משחק לאדי )(2
זמיר :מרוץ המוות )(2
הן :תופשה ביוון )(3
ירון :שערוריד ,בבית מלון )(2
מוגרבי :הבובות )(2
מקסים :נינוצקה
מתמיד 7 :אלופי בגדד
עדן :נצחון האהבה )(2
פאר :יצרים במדבר
פריז :בית התה לירח אוגוסט)(2
צפי ! :בתולת הברזל )(3
שדרות :הגשר על נהר קוואי)(4
תמר ; כשנשים מתערבות )(3

_
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המערך לאחדות פועלי
? י ארץ־ישראל

דרוש סבו"ם
לשנת 1965/66

ונע אביב

טובו אהליך" ו *" 6.05
" 6.00מת
עיקר החדשות! " 6.10נעימות בו־
קר" ?  6,30התעמלות בוקר ; , 6,40
"נעימות בוקר"  6,57 8היום והערב
ב"קול־ישראל"!  7,00חדשות והוד־ .
עוח! " 7.17זמר זמר לך"! * 8.00
עיקר הדשות חבוקר!  8.01סקירת ־
עתוני היום!  11.00קיצור החדשות* י.

באנגלית! 11.18

י"'
.!!.י-
^-גייז־ער' ' * -־! *

ב9ול1ווו

י ?־

שידוריה לתלטידיט ^..
•י '
כחופשה .

-...־• -יי־;־־  .י "

נתנת בזד ,הודעת לצבור כ•
לשרותי האספקה של משרד
הבריאית

הערב — "מי מפתד מוירג'יניח
וולף".

חצגות אחרונות

קיימה ב־ 8.8.65הוחלט כי חתי־
מחם של שניים מבין החברים
הנ"ל בצירוף החותמת מחייבת
את חאנודה.

משרד הבריאות
מכרז מפי 51/520/(55

על* ומד
יעלןב מלכיו
מיכאל קשטן
ד .ב .מלכין
על הנושא — :בימ רוטשילד בן שבע שנים

; ב"הבימה''
העריב " -^-קשה להיות יהודי".

צפת

שיר ניתן לקבל בכל לשבות
הבריאות הנפתיות של משרד
הבריאות .אר .אגדת הרשיון בסך
—• 30ל"י יש לשלש בבנק הדואר
לחשבון מס' .3170

!  1.י
י די .

וכח"אטדון "*?הל"

'וסך? בן יוסף
כהן קלמן
וםרמן משה
םנדו דוד
נן דרור ינאל
מידלק מרדכי
ריצפדד מנק
כישיבת ועד המושב שדזת־

יש להגיש עד ה־0צ באוגוסט
 .1!)(*5טופס בקשה לרישום המכ-

"משען" ,מועדון הפנסיונרים
"נחורוד רח' הורדים  11רמת־גן:
הערב ב־ 6ירצה ז .וינר ,מנהל
מרכז "משען'' ,על הנושא" :עז-
רה הדדית ומוסדות הנמל בהס-
תדרות" ? .בשבת  ,14.8ב־5
אחה"ג יתקיים "עונג שבת" עם
תבנית ע"י הבדי המועדון.

במלאת שגה לשחרית של שבמ
!עריכת ד• ב• מלבין
ביום שבת 65י8י.21
שעה 11-00 :ל&יוז"צ ־ ,

פרוט'  ,ד .ברון מאוניברסיטת
לונדון ? ,שהוזמן; עליידי עירייח-
הל־אניב-יפו ,ירצה ביום ב' ה-
בא ), . (16.8ב־ 5אחה"צ ,באולם
ההרצאות של ביה"ח "איכילוב",
על הנושא .אנזימולוגיה 'קלינית".
הרצאה  .,תיערך לזכרו של פרופ'
אפריט  .יי רפפורט ,בתסות המרכז
הרפואי העירוני וההפתדדות דד
רפואית הישראלית. . .

גדרת

בחסותה האדיבה של שגרירות ברית המועצות בישראל

חר הכרמל — חיפה

י
אםיפת .עו'וונאים ' דחופה

בהתאם לצו בדבר השימוש במכ־
שירי קרינה לטיפול רפואי הייב
כל בעל מכשיר לקבל רשיון
להפעלתו.
את הבקשות לרישום המכשיר

רשת ־א

קורטוב של דבש

באסיפה הכללית השנתית
?':התקיימה ביום  25,7,1965נב־
חד ועד הנהלה של המושב
בהרכב הבא  :י

רשוימכשירי קרינה
ועם גדולי הרקדנים של ברית המזעצנת

הכל נהנים מ־

מ1שב עובדים להתישבחז
שיתופית בע־נ!

משרד הבריאות

מועצת סועלי רמת־גן
וגבעתיים

ב*ת ג'ימס א .דה רוטשילד

אטיפת עתונאימ ,דחופה נגד
חוק לשון הרע ,תתקיים ביום א'

הודשת ||§לציבוו

התזמורת הפילהדמזניה הישראלית עט

היום מתקיים הכינוס של ה־
מזכירים ופעילי הבטיחות במוע-
צות הפועלים בהשתתפות שר
העבודה י .אלון ,מנהל המדור ל־
בטיהות בהסתדרות ג .א .שדה
ודייר ק .דרור ממרנז קופ"ח יר־
צו על" :ההסתדרות בתחום דד
בטיהור ,וחנהות" .ההתהלה ב־
 10לפנה"צ באולם הישיבות של
הוועד הפועל ,המשתתפים מוזמ-
נים לתקדים ולבקר בתערובת
לציוד מנן אישי הפתוחה בבית
היעוד חטועל הדר .409

עדנים

שידור  .גשו8ל

" ה פ רא י ת -

סא" :זיאן אנואי
ר.רנ : 0רפאל אדיעז
ד,ב 0אי :רו־אן פייטרי
הצייר :זק נואל
יוט אי  15.8צה"ל
יוט ב' !6.8
יום ה'  26.8מיטשל

תל-אביב
תל־אביב
ירושלים

נתניה
המגן.
בהרצליה .רעננח .פפר-פכא
ורמתייפ

ד"ד נרניקד ,טשרניחובסקי .9
הרצליה
ראשון"לציון
קרלן ,דח' אחד־חעם .21

הדרה

.טיפס* ,שרי רוטשילד.

קורטוב של דבש111111188
יום ר  13.8אורד,
מוצ"ש !4.8
יום ג' 17.8
יום ד' 18.8
יום ר  20.8ארמץ

היפה
תל־אביב
תל־אביב
תל־אביב
חולת

ע מ ך

אלנבי  1־'',א .טל.57228 .
הז־לת ההצגות  8.30בערב.
הקיפה פתיחה בשעות '10—1
לפנה'־צ 4.30-8.30 .אחדדצ.
הא־פרה המפ־רםמת לורד'

"א־ל נ1רו3ט!רה"

ירושלים
מוצ"יב  14.8מיט־;ל
קרית יב
יום ד?  18.8ניצן
היפר?
יום ה'  19.8תמר
תל־אניב
מוצ"ש 21.8
יוב ב'  23.8אמפיתיאטרון? גלבוע
יום ג 24.8 -אמפיתיאטרון בי־דשאן
חל־אבינ
מיצ יש 28,8

,23.8 .16.8 ,14.8
28.8 ,25.8
בהשתתפות הזמרת האורחת
מבולגריה צוושנה לוטיבר,
האופרטה -העליזה ליומן '";דא?*

פרדת הצגות מיוהדות :

3לדר83או 1העטלף

בקרוב:

"רקטור"
"האידיוטית"

התחלת ההצגות הרגילות
ב־ 8.30בערב.
טלפון הקופה .225001

31.3 .24.8 .21.8 ,17.8
 .ריגולטו!5.4 -
"טופקה• 16.8
..לה"-ירוויטה" ?.ל?

ימאי מעזה ־ -באביה
שעגנה בנמל תל־אביב

^ ! ^3355ה מזגן חמו'ןןנמ
־המ"ב"י^19מ ^^^^11 1
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ימאי ערבי ,תושב רצועת עזה ,המשרת ג־איניה הגרמנית
.גונדר ,*.הגיע לראשונה בחייו לנמל ישראלי ,בעת שאנייתו נכנסה
השבוע לנמל הל־אביב עם מטען ברזל ומטען כללי.
הימאי לא הורשה על־ידי שלטו-
נות חבטחון 'הישראליים לרדת ל־
חוף.
נודע ,כי גט בעבר אירע כבר
שימאי מצרי הגיע לגמל ישראלי
באניה זרה ,אולם וו חפעם חרא־
שונה שהגיע ימאי שנולד בארץ.
הימאי הוא אמין סעיד אהמד,
יליד יפו ,בן  .24בהיותו בן 5
נמלטו הוריו עמו לרצוע.

ק1ר!ח מתה פצועת תאוגת "פגע וברח"
 :.'.. ; ,. ' ,:מו היומן

הצעירה שנפגעה אור ליום ג' בתאונת "פגע וברח" ,מתה
מפצעיה .מצבו של הצעיד שנפגע יחד עמה מוםיף להיות קשה,

:. ':גי :גם אזכרה יכולה להשרות
דוח ,י מדוממת ,מייח! ת י ייחוד־
אמת את לב המכונסים עס
של המנות ועושה אותם
זכרו ;
חטיבה אחת  :לאבל — .עצרת
האזכרה ל מ ש ה  .ש-דת בבית־
גדל תוכיח.
י :תחת להרבות ולדבר עליו,
דובבו אותו עצמו — נקראו
הקטעים מכתביו ,כראוי" :מו־
שיבין ישיבה על קברו"! והו־
שד הרבה — שירים משורש
נשמתו ,שהיו אהובים עליו
)וניצח על השירה האח( .ודר
קהל הרב שהרבה שלוחים היו
אותה שעה להסיח את דעתו
)העצרת .נערכה• בחוץ( ,ישב
כל ,השעה — לא קצרה ביו־
תר — מרותק למקומו ללא זיע
והקשיב בדומיה ,עמוקה ,נאמן
באחד' בכאבו ובאבלו.

משטרת חיפה פתהה בחקירת
נסיבות ,פציעתט של שני הצעי־
ריט ,בני  ,17שנמצאו מוטלים
על כביש היפה — תל־אביב,
נסמוך לשכונת עין־הים .הם נח־
גלו על־ידי נהנ של פנונית־דואר
שהגיעה לחיפה מביוון טירת־הכו'־־
מל.
השניים הועברו לבית־החולים
הממשלתי "רמב"ם" ,ושט נקבעה
זהותם :אסתר ארצי ושלום לוי,
שניהט מהיפה,
לשבת התנועה של משטרת חי-
פה  ,חדניבה חוליה מיוחדת לה־
קירח המקרה .החקירה העלתה,
בי הצעירים היו בדרכם לכיוון
היפה לאחר שרחצו ?בים ,ביום
1גי התייצב במשטרה נהג .משאית
מתל־חנן והודיע ,כי דאה מכונית
אלמונית מסתלקת במהירות ממ-
קום התאונה .המשטרה ממשיכה
בחקירה ,ומבקשת מכל אדה היו-
דע פרטים כלשהמ על המכונית
שפגעה בצעירים להתייצכ מיד
ולמסור עדות.
אסתר ארצי ,בוגרת בית־ספר
תינון בחיפה ,עמדה להתחיל את
לימודיו! נממן האונינרסיטאי של
תיטה בשנת הלימודים הבאה .את־

 .פליאה בי לא נאמר ולא
דושר "אל  .מלא רחמימ" ,כולו
או חלק ממנו .מילי השגב של
התפילה הזהה היו ודאי קרובות
ללבו של הנלבב.

מול הובאה למנוחות בבית־מעלפיו

בחוף־הכרמל.
מצבו של הצעיר ,המתגורר בר-
חוב לבונטין  23בחיפה ,מעורר
דאגה .בגלל מצבו תחפור אין הוא
מסוגל למסור עדות,

ארבעה תושבים
באשדוד המירו
את דתם

על ארבעה מקרים של המרת
דת על־ידי יהודים באשדוד ,גו-
דד לכתב עתי"ם באשקלון.
לפי פרטים שנמסרו על־ידי תו-
שב אשקלון ואושרו על־ידי הרב
המקומי ,הצליח מיסיונר הולנדי,
צעיר בן  ,20שעשה באשדוד ,ל-
שכנע את האנשים לטבול בימת
של אשדוד ולקבל על עצמט את
האמונה של כח משיחית שחסידיה
טועניט ,כי הט יהודיט מאמיני
ישו.
המומריט הם זונ צעיר ללא
ילדים ,מיוצא' מזרה־אירופה ,רווק
וכן גבר נשוי ואב לשני ילדים,
נודע ,ני אשהו של זה האחרון
סירבה לקנל את האמונה החדשה,
עזבה את הבית יתד עפ ילדיה
וביקשה גט מבעלה,

דרכונו הוחרם על־ידי ,המשטרה
עד להפלגת האניה בסוף השבוע,
והוא יוחזר לו עמ הפלגתו ,בלי
נקיסח כל אמצעים נוםפיט נגדו.

דבר בואו של הימאי הערבי
לנמל ישראלי נודע בעת ביקורת
שיגרתית' שערבו אנשי הבטחון.
לפי רשימת אנשי הצוות ,שנמסרר.
כמקובל על־ידי רב־החובל ,נחב־
רר ,כי בין העובדיס נמצא נתין
מצרי .הימאי המצרי החל בעכו־
דתו על הים לפני זמן קצר יחסית.
הוא עלה על האניד ,בנמל אנט-
וורפן.
אנשי נמל תל־אביב ,שעסקו ב-
פריקת האניה ,לא ידעו נלל ,ני
נמצא עליה ימאי מצרי.

מטוס עוכב
מחשש לתקלה

זהירות־יתר של טייס חניאח
אתמול לעיכוב המראתו  .של מטוס
"בי .או.איי.מי ,".שעמד לצאת ל־
לונדון ,אולם לאחד בדיקה הוברר
שהמטוס במצב תקין לחלוטין והוא
המריא לדרכו ללא כל תקלה.
חמטוס ,מדגם "וי.סי.־ ."10עמד
להמריא בשעה  ,12.30אולם כאשר
הגיע לקצה המסלול הבחין הטייט
לפחע ,כי נחלשד! עוצמת אהד
המנועים .הטייס חחליט לעצור את
המטוס לשם בדיקה וטיפול.
לאחד שהכל נמצא תקין ,המריא
חמטוט בשער 3.20 ,אחר־הצהריס.

ילד נפצע קשה
בנפלו ממכונית

ילד בן  ,7עמופ באמן ,מבפר
שלפ ,נפצע אחמול קשה בעת
שנפל ממבונית ש.1ו*ילה אוחו לי
ביתו,

פ5נו?^,ם"3
ןך03עם

ודאי .הכל לפי שהוא בטעם
,שוב- ,ובמידה נכונה' אד גם — .
לפי נכונות הלב לקבל ולשתף
עצמו.
הסדר למופת והדומיה ,שלא
כרגיל .כל־כד ,בשעת הלוויה
העידו באיזו מידה היה לב
העם •נכון באבל הכבד הזה.

ל1ק§?ש עיןפ^5פ£סיפם
2£7ו!פףמק£

"מכאן ועד יידוי אבנים
הדדי רק צעד אחד" — אומר
ז? י )בסוף רשימתו אתמול
ב"דבד'( — ולפנינו עוד כשלד
שה חדשים עד לבחירות לכנ־
סת .מן הדין ,איפוא ,שיקומו
אנשים בחרי ויעצרו בעד ה־
הידרדרות הזאת בעוד מועד".
.. :דברים נכוחים ואני חותם
בשתי ידי י עליהם ,אך מוסיף
עלייחפ :מלה אחת בלבד
,ו ב מ פא "יי /והמשפט .יהיה
נקרא כד" :מן הדין ,איפוא,
שיקומו אנשים ברפ"י ובמפא"י
ויעצרו וכר וכר.

"לבר השבוע" ,

לקוראי "אמר'

שבועון המצוייר "דבר השבוע"
יצורף החל ממחר לגליוגות יום ו'
של "אמר".
"דבר השבועי' יישלח למנויי
"אמרי' לתקופת נסיין בדי שיקבעו
אם הם יכולים לקרוא בו אף על
פי שאינו מנוקד ,בתים תקיפה
זו יישאלו הקוראים אפ תם מעיניי־
נים להוסיף ולקבל את "דבר ה-
שבוע".
בתקופת הנפיון יישלח "דבר־
השבוע" למנויי " ,אמרי' ללא תש -
לוט נוסף ,אם־כי הדבר מטיל על
בית "דבר" הוצאות גדולות.
קוראים שירצו לקבל את .,דבר
השבוע" אחר כך יתבקשו לשאת
בתוספת קטנח למחיר העתון ביום

ו'.

פקיד בימ"ש חשוד
כהשפעה על עדים

עוזיאל סימון ,פקיד העוסק ב-
מסירת הזמנות לעדים מסעם בית
המשפט בתל־אביב ,נעצר על־ידי
המשטרה ושוחרר בערבות עצמית,
בחשוד בגשיון להדיח אנשים למסור
עדות שקר ,בדי שיוכל לקנל פי-
צוייט על תאונת עבודה.

ארונו של התלמיד
שנספה בצרפת
יובא היום לארץ

ארונו של הנער גבריאל שאמי,
תלמיד בית־הספר תיכון עירוני
ז' בתל־אביב וחבר משלחת הנוער
שנספה בתאונה בצרפת ,יגיע היום
לארץ .את הארון מלווה שליה
מיוחד מטעט האגף לנוער בעירית
תל־אבינ־יפו ,שיצא לצרפת נדי
לטפל בסידורי ההעברה.
הלו"ה תצא בשעה  12.30בצה־
ריט ,מבית התלויות העירוני בר-
חוב דפנה לבית הקברות בקרית־
שאול ותעבוד ליד בית המנוח
ברחוב סירקין  ..10משמר כבוד
מטעט בית־הספר תיכון עירוני ז'
'ליוה את מסע הלוייח,
ו
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עיפרה קיים

עםםז"ל מיכאל )מיקי( שפר

אילנה לויתן

עם בח"ל מרדכי )מוטי( גרגלס
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עםבח"ל יוסף )זיוז' ו( אלמלית
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* בי"פ מקצועי מגדיאל ,ח ,ד 23 ,מגדיאל
)עם פנימיו(:

אורט" ,מרכז לחינוך מקצועי,
* "
־ איזור חתעשיד ,החדש ,נתניה

!י

* " אורט" ,בי"ס מקצועי ,דחי הנביאים ,ירושלים
 +בי"" 9עמל'' ,נוח כבוש )שכון פגיה(
פתח־תקוה

;;:
'
־?
1.

 +בית הספר התיכוךהמקצועי

־;־'

שליד הטכניון בחיפה.

הבוגריט יעסקו במקצועם בחיל הקשר ו!*אלקטרוניקה•

.י!
;

המעונינים יפנו למוסדות הנ''ל ,או לדואר צבאי  / 2150מדור הכשרת טכנאיט

:

החופות תערכנה היום,

' :נ"מוסד 3 8303הל־אב*. 3
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בתבנית עברית אנגלית

נבנות

ברחוב

תר"!

)בסביבת

רחוב

מניחה ו1הלה

השעות הגדולות של משה שדת

מאת אלי ניסן

י

•-

—

במלאות  20שנה להפצצת הירושימה

בסדרת " אפריקה 1965־

^""~—~~—-

במדור נשים:

מע?\ תה לירח אוגוסגו

משה שרת ־י,

בין השעות  16.00עד .18.00

'  :מחד

ן

תשבצים * תצלומים * מדורים קבועים * ועוד ןעןד
ן
ן

העובדים לשעבר במשרד החוץ ובמחלקה המדינית
של הסוכנות היהודית ובני זוגם מוזמנים אף הם.
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במלאות שנה לפטירתו של ראש משפחתנו

ן

תיערך אזכרה בבית העלמין בקרית־שאול ביום אי ,י"־ו

I

יעקב אטינזון זיל

!"?ד1ו1מ וחוונות"

חור תיי
מגםל
רוסיה  -ס ץ

העישון והאופי

יתיחדו שרת החוץ ועובדי המשרד עם זכרו
של המנוח הערב ,יום ת' ,י"ד באב תשב"ה )(12.8.65
בשעה  8,30בבית העם בירושלים.

^1ןן^ן>00 1ו^1ק^י^י>>^?!-

באב תשנ"ה.15.8.65 ,

מתאספים בשעה  4.30אחה"צ ליד .שער בית־העלמין.
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לעןליט חדטיפ
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מראשון ל ציון ורמלה
י ו ם  * Vיי 1
להברימ חדשיפ

מפתח

ת לןהי

בגמר יוט העיון יסיירו בסביבה

כשבת  ,14.8.1965יתקייה בגלי השרון כ נ ת ג יד,

לשכונות
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גרטיסים אחרונים ליד אולם המפעל ,רחוג הפטמן ג,
תל-אביב; עד  6-55בערב

I

המלכה ,הנביא והיהודי במרתף

במלאת שלושים לפטירתו של

פרטים אפשר לקבל בחדר המודיעין של עירית רחובות •בימים נ ,ג ,ה,
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עיור בירושלים עם פרופ' גי .ק .גולבריית
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שעון המוות מתקתק שוב
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בנוח  66פ) 2ברוטו( ,בסטנדרט גבוה ,במחירים זולים ובתנאים נוחים,
ורחוב
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פקיד במחלקת עו"ש )בעל נסיו!(

יעקב(.

בות ,הודו ב־ 11פריצות,
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מריט )מימי( דייך עסבח"ל מיכה רוזנצוייג

ננדסנבו ה סבדה XII.
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דירות לזוגות צעירים ברחובות

 1000לירות את מנהל פרסום "תק־
זד ,".החשוד במת! צ'קים ללא בי-
טוי ,ניתן אתמול על־ידי שופט־
השלום ש .יפרח בתל־אביב.
י
? ,ארבעה צעירימ שגנבו מבר־
גית מסוג "לארק" ונמלטו מניידח
טשטרה ,נעצרו אור ליום ד' לאחר
?שפנעו בשתי מכוניות חונות והת־
גגשו עפ מכונית נוסעת בשעת
סנוסחם .חשוד נוסף ,חברם של
הארבעה ,הצליח להמלט ,אך ,זהותו
ידועה למשטרה.
 .שתי ילדות ,בנוח  13ר14
מנתניה ,שנתפסו עט סחורות גנו-

י

* גי"פ מקצועי " נעוריב" ,ע"י כפר ויתקין
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שיכון ופיתוח לישראל בע"מ בשיתוף עפ עירית רחובות
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יצא מגן נשיא סוגו

מודיעים בשמחת על כלולות חבריהםיבניהפ

:
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אמס השביתה של טבלי נמל-

, , _- .־,, ..,.

לימודים!

סגן נשיא סוגו א .מאצ'י ,שהש־
תתף בפתיחת ועידת רחובות ,יצא
את הארץ אתמול בבוקר במטוס
"אל־על" לווינה ,לצורך טיפול
רפואי.
סגךהנשיא שהה בישראל שלושה
ימים.

I

\
מזנקףן*1ש1ת""113נ. 1
"

התעופה לוד ,שעמדה לפרוץ ב-
ראשית השבוע הבא ,הוסר  .אתמול
.לאחד .שנציגי העובדים חגיעו ל-
כלל .הסכם בדבר תביעוחיהס ,ב-
פגישה עם אנשי הוועדה המקצו-
עית :העליונה .של עובדי המדיגח.

ולארגון

אנשי המשרד הישראלי של הפר
רציה הציונית בבריטניה והתאח-
דות עולי בריטניה נתכנסו אתמול
בתל־אביב לאסיפת אזנרה למשה
שרת .הנואמים ,שעמדו כולם בת־
קופות שונות בקשרי־עבודה עם ה־
מנחיג חמנות ,העלו קווימ לדמותו
וסיפרו זכרונות על פגישותיהט
עמו בבריטניה ובארץ.
דיברו מזכיר הכנסת מ .רוזטי.
קצין העתונות של "הדסה" ל .הא־
ריס ,יו* ר התאחדות עולי בריטניה
בהל־אביב לילי בהן וסגן מנהל
הפדרציה א .לוקאס,

קבוצת צלולים וההורים

י
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מנמלונ

ןו

מ נ ה ן מפה
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אזכרה למ .שרת

לפשפ' עוד הנה פו ,ב! קסנבא ום.גוסווסר
ברכות אושר
מישואי רחל עב"ל דן עופר
מאחלים :צפורה ,הדוד! ואריה שמחוני

ז .דויד

המדיר

— סגן ראש הממשלה אבא א ב ן
ורעייתו ערכו אתמול ארוהת־ערב
הגיגית לכבוד משתתפי ועידת רהו־
בות השלישית .השתתפו :יושב־
ראש הכנסת ,נשיא בית־המשסט ה־
עליו! חברי הממשלה ,נגיד בנק
ישראל ,נציגי הסגל הריפלוממי,
פרופסורים מהאוניברסיטה העב־
דית ובמכון וייצמן ופקידים בכיריט
ממשרדי ממשלה ,ורעיותיהם .כן
קיבל אתמול סגן ראש הממשלה
את צ' אן סן ,מנהל משרד התכנון
בקמבודיה ,ואת חברי משלחת קמ-
בודיה לוועידת רחובות.
— שר חהינוך וחתרנות ז ,א ר ן
קיבל לראיון בלשכתו בירושלים
את א ,ר ו ז נ ו ו ל ד ,יושב־ראש
כבוד של המגבית היהודית ה־
מאוחדת.
— מ ,ר ו ס ,נשיא אוניברסיטת
יורק בטורונטו .ורעייתו הגיעו א־
מש לביקור בישראל ,כאורחי ה-
הסתדרות.
— הציר הבלכלי של ישראל ב־
ארה"ב נ .שמיר הגיע אתמול ל־
ישראל להתייעצות ע 0הםשרדימ
הכלבל"ט.
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 .,במגילת הפורענויות והחור־
גנות של חודש אב יהיה כתוב
מעתה גט זאת:
? בשלושה־עשר בו ישב בית־
 .דין :לדון בהוצאת.דוד בךגורמן
וחבריו  .עמו ממפלגת פר:לי
ארץ־ישראל.
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ה ל מ ו ד י ם יתקיימו בשעות הערב
היקרה

עובדי תיאטרון הלאומי
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נרשמים החסרים תעודת בגרות יוכנו לרמוז הנדרשת
בקורסים מיוחדים המיועדים לכך.
ההרשמה תפתח ביום  15לאוגוסט
ותתקיים כל יום בין השעות  4—6אחה"צ
תנעל ביום >! 1לספטמבר
בדבר פרטים נוספים וקבלת פרוספקט נא לפנית טלפונית
בין השעות  4—6-אחת יצ?
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^!^? איפה ? עוד י יש תיאטרה יהודי ?

זלמן ,ז י ל ב ר צ ו י י ג ,מחבר
.הלקטיקון של התיאטרון היהודי*.
.עשר"3, .:.פ$רו.יעדטם" הגיו־יורקי
אזי ::תשבונו ,של התיאטרון האיד'
'ביםינח!:בעת ושחוא ניגש:להבד את
.הלקפיקוך ,הנ"ל;היו בכל ארצות
העולט כ־ 1200אנשי־במה  .מועסקים
בתיאטראות היהודיים .כיוס מטפרט

"דדד;גי? ' . ?::; . - .?,''-^(10
:?>'?::פכיון ־שהתיאטרון .האיד' בצורתו
:המודרנית :קייס .יכ־ ? 90שנה — הרי
0ובן.ע שרובט הגדול 'פמשתתפיו
הראשונים איגט בחיים .אבל יש
להביא בחשבון גס את ההתבוללות

התרבותית של היהודים — הת־
ביללות מרצון בארצות הדמוקרט־
יותי וכפוית ברוטיה הסובייטית ,ויו־
חר מכל ,יכמובן ,נגרט' המצב הזה
על־ידי השואה שהביא היטלר על
יהודי אירופה וע"י החורבן שהביא
טטאלין :על  ,התרבות .היהודית
בבר.יד".ג!; .ן ־
אף על  '8כן עוד קיימ התיאטרון
י.
היה ודי?..' :

מקום .ראשון לתיאטרון האידי
בעולמי ' — מ ד י נ ת י ש ר א ל .
המחבר מציין י כי בשנים שלפני
היות המדינה הופרעו הצגות־אידיש
בארץ על־ירי קנאי העברית ,והוא
מגזים בתיאור הדרמטי של ההפר־
י
עות ־ ואילו כיום פועלות בישראל
 '5—4להקות־אייז־יש , ,העומדות על
דמה : .י בנוסף  ,לזה ,באיט :שתקנים
'הווים מחו"ל )בולוב ,בן־עמי
ועיח ,המביאים אתם רפרטואר
טיב; ' והאולמות מלאים.
בםויה"מ פעילה בעיקר "האמנות
'
הקטנה"  -ערבי קריאה !דקלומים,
קונצרטים ושידי־עם באידיש .בת־
קופה ־ האחרונה נערביט מדי פעפ
ערבי י .ל .פרץ ושלום עליכם —
במוסקוה ,לנינגראד ,קיוב ,מינסק,
אודיטה ,ריגה ,וילנה ,קובנה ,לע־
תיט מועלים > גס מחזות )"טוביה
ההולב"" ,הזכיד ,הגדולה" מאת
שלום: ,עליבט" ? ,חנפי־תלם" מאת
 ,8גךשנזון(. . .
 ,התיאטרון ' י:היהודי :הממלכתי
:
"
ב פ ו לי ן עליי שם "אט התיאטרון
היהודי" אטהר רחל קאמינםקה,
בהנמלת בתה אידה קאמינסקה — .
מעלל11 . ,ל הבמה  ,רפרטואר טוב,
המושר 'קהל יהוז־י מערי פולין וגס
חזירים; ':מחו"ל .לחקר ,זו מופיעה
לעתים גם מחוץ .לגבולות פולין
)לפני :שניט :מעטות בישראל .וה־
קיץ — בארגנסינח(.
••:בבוקארשט ,בירת ר ו מ ני ה ,
?ייט־ 'התיאטרון היהודי הממלכתי,
המעלה.אף הוא רפרטואר בעל רמד"
נעונד ,האחרונה הציג תיאטרון
זד .בהצלחה גדולה את "עמד.של
עלום עליכפ.
! .ב א ר ג נ ט י נ ה  ,נחמעמ מספד
התיאטראות היהודייט ,אף על פי-
כן עוד  ,יש הצגות באידיש ,ומבק־
י
?ריס י? שם לעתים קרובות שתקנימ
יהודים ,פארה"ב ומארצות אחרות.
בא ו:ט ט ר א ליד ,יש להקות
0קומיות ,המעלות מחזות סוב 'ט.
וכן ב ד ד ו ם ־ א פ ד י ק ה ,לשפ
להקות מחו"ל? ?:- .
גאות יגס
• ? -להקתזתובביפ ,שליד :הקהילה
'
האשבנזית ,: ,:.במ כ ט י ק ו  .העלתה
בעונת' '  — 1964-65בהשתתפות
;כמד! שחקנים  ',מקצועיים — את
' המחזת '.טמדטוטיט"' של ה .לייוויק
י
" ו.אל , ,אדם ,ץש טן• של י .גורדין,
' .:י ומה ב א ר צ ו ת ־ ה ב ר י ת ז
־־בביי ו ־ ידידק־ ' .הציגו בעונה
האחרונה  4להקות יהודיות :בתי־
*טג־ון "אנדרסון' /בהנהלת .גי,
' !:ייקו-יביפ ' ובהשתתפות סאקפ פדל־
!מן * ב"אדיוק"שונל .אלייאגס" -
ד,ופיעו!;'-לר,קורווךאויל בעלת רמה
?יבד"-ועוד .מדי פעפ מוצגימ מח-
זית נוטפים ,בחלקיט שונים של
העיר-־..:, ":: . .
• -.גט ביש י ל ד ל פיד .יש להקות
•הידיות,
 להקות .דרמטיות לא־מקצועיותקיימות :ליד ; :מרכזי־הקיוילות .הן
מעלות. ..מחזית ,יהודיים.: ,אבל על
הריב י י בשפה ;האנגלית .י. ..
כ ק ל י ן ו לי נ ד ,מוצגים מחזות
*הודיים באידיש ובאנגלית .הועלו
:עלי .הבסה": :אל ,אדם ושטן" מאת
י  :.גורדין" ,שדות ירוקים" מאת
פרץ חירשביין  ,וכן .מחזות ישרא-
ליים ,ביניהם "הכתובה" מאת אפ־
ריט קישון.
בשיקאנו הוצג המהוה של א.
גילדפאדן • ־המכשפה"" ,הזכיר,
הגדולה" • של שלופ עליכט ו"הדי־
ברק* של אנ־סקי בצורר ,מודרניח
)ללא.איפור ותפאורה(.
בלומ־אנג'לם ,בה נמצא הישוב
היהודי השני בנדלו בארה"ב ,נע־

שיט נפיגנות תיאטרונייפ שונים,
להקת־חחובביט "אידישע פאלקס־
כינע" משחקת מדי פעם .הקיץ
הש חעלו על הבמח אח ,חבמי־
חלט" :של מ .גרשגןון ,בלהקה'יהו־
דית אחרת משתתפת השחקנית
אוסםרובפקי
הישראלית  .בתיה
)ששיתקה את סירלה ב"המבשפה",
בהצגת "אהל"(.
י אין ספק. ,שהתיאטרון האירי ממ־
לא תפקיד תרבותי־הינובי רב־ערך
ומשמש תריס בפני ההתבוללות
בארצות הגולה,

שירת ספרד באידיש

החוברת האחרונה של "סאווע־
טיש י היימלאנד" מביאה  8עמודים
של תדגומיט מן השירה העברית
בספרד — ביניהט שידי יהודה
הלוי ,שלמה אבן גבירול ומשה אבן
עזרא.
התדגום נעשה ע"י המשורר וה-
מחזאי ליפה רזניק ,והשיריט נדפסו
לכבודו ,בפלואת לו  75שניט,

שום דבר אינו מזכיר...

סופד ה"ניריודק הראלד טריביוך
שביקר בקיוב ,מתאר את ,גאבי־
'אר":
"בניניפ בני חמש קומות מקי־
פיפ את השטת השומס ,בו הטילו
הנאצים את גופותיהם של רבבות
יהודיט  -אולי עד  . 150אלף —
שקטלו אותם במבונות־ידיה ,בםתו
 .1941ברחובות עומדיט עציט" חבנ־
יניס מקושטלפ במרפסות צבעוניות
ובעציצי־פדחים על החלונוח .יל־
ריפ משחקים לתומם ברחובות ,וב־
חנויות תוסטיט העסקים,
זמן רב  .דיברו על הקמת אנדרטה
לטבוחיט ב,באבי־יאר' ,המשורר
יבטושנקו אף פרסם פואימה על נו־
שא זה ,אולט כיום שוט ,דבר אינו
מזביר בפקוט את האסון שאירע

——

בימיט ההם, .באבי־י8רי הוא ביום
מקות — לפקניקים משפחחייט ,לנ'
שיט משתזפות ,לנעריט הרפתקנים
ולפנפיונריפ שאין עליהם עול עבו-
דה .ההיטפוריד ,של ,באבי־יאר'
קבורה תחת הפסולת שי עבודות־
הבניה"...

בטקס נאמו ד"ד קארלוס פלקסד,
ריב"רו ,נשיא מרבז התרבות בר־
זיל—ישראל ,ושגריר ישראל יוסף
נהפיאס.

לימודי היהדות בפרו

אוניברסיטת סאן מאדקוס ב ל י־
מ ה ,בירת פרו ,עומדת לפתוח בש־
בוע הבא קורסיט על התרבית
היהודית ,על ההיסטוריה והפילוםו־
פיה היהודית ועל מדינת ישראל.
בין המרצים יהיו מלומדים מיש־
דאל.

המסיר .הפרוטסטאנטית
בגנות האנטישמיות

"אנו רוציפ לדחות נל צעד.אנ-
טישמי .אנו רוציט לחדגיש לא ר,א־
שמות מרושעות בלפי יהודים
כרוצח' האל ,אלא את האשמה של-
נו" — ..נאמר ,בהצהרה שפרסם
הקונגרס השנתי ה־. 12של הכנסיות
הפרוטסטאנטיות  .בגרמניה .בהצהרה
נאמד עוד" :האשמהי שלנו מניעה
אותנו להרטה ולמעשה אחוה באה-
בת ובצדק כלפי היהודים .בארצנו,
בה האנטישמיות ,שהשתתפו בה
נוצרים רבימ ,הביאה לתוצאות רצ-
חניות נאלח ,חייבות הגנטיות
האיאגגליות !הקתוליות לשים קץ
במלוא התקיפות לדעות קדומות
אויליות כלפי היהודים .בדוגמת
צליבת ישו ,שחיתה שניט רבות
זרע מצמיח שנאה ליהודים"...

ביח ,המשפט אישר את
ההשמצה

סופר גרמני בשם גיאורג פון
קונראט ראה את עצמו מישמץ על־
ידי העתון "סרות" ,המיפיע בברים־
ביין ,א ו ס ט ר א ל י ה ,שבתב עליו
כ־ הוא היה שושע־מלחמה נאצי,
ולפיכך לא רצוי שיהיה תושב אוס־
טראליה ,עתה נפגע הגרמני שנית,
כאשד בית המשפט פסק כי הי-
דיעה ,אמנם ,מוציאה עליו שפ רע,
אבל היא נכונה והתפרסמה לטיבת
הציבור.

אגף "יהודי" ב"סקוטלנד
י יארד"

תיהם של מחללי בתי־חמםת בלוד
דין בשבועות האזורוניס.

"ככר וייצמן" בריו

פרוטומה של הנשיא הראשון של
מדינת ישראל  ,נחשפה בטקס נאה,
בנובהות קהל רב ,בריו דה־ז'אניי־
די ,בירת בראזיל — עם קריאת
בכר 'באחת השכונות היפות ביותר
של העיר בשפ "בבר חיים וייצמד'.

מאת נהמן ליפט

בעל הזכרונות ,מרק ירבליפ,
תיר1 .צים רבות נציגה של תנד
עת פועלי־ציון העולמית בפאריס,
שבה; התרכזו בזמנו .גולי רופיה
הצארית ,אבותיהם ןמנהיגיהפ של
הםוציאל=דמוקדטיפ חרופיפ ,יחיה
לו מגע אישי מיתמיד עפ הבולש-
ביקים ?והמנשכיקיפ ,מעטיפ האי־
שיפ שהייתה ־ להם 'אפשרות לע־
קוב מקרוב כל־כן אחרי הלני.
הרות ששררו .בין הנולים לנכי
הבעיה היהודית ,הן על פמך ד.־ .
החלטות בוועידות ,והן? על סמך
ויכוחים איש"ט.
 ,מרק ־ .ירבלום . ,פותח את סגירתו
המעניינת בראשית המאה ,כשה־
פועלים^ וזיהידיט הסוציאליטטיט
'בליטא'- ,דוסיד ,ופולין היו מאוגדים
הטוציאל־
והמפלגה
ב"בונד",
דמוקרטית הדוסית לא נוצרה
עדיין .ידבלוט תרט רבות להקמת
המפלנה הטוציאל־דמוקרטית ,אך
נאלץ לעזבה ,בגלל .חילוקי דעות
בשאלה הלאומית היהודית.' .
כבר  :בתקופה  .התיא ,בשניט
 1903—1902הכתישו אכותיהפ' של
הבולשביופ ושל •המנשביזם גם
יחד את קיום האופה היהודי*
אף בי ביפיט :־ ד,הפ ־י ו?י- !1רובפ.
המכריע )יותר י ? ט־ 90אחחיט( • *ל

איך שקעה התרבות
היהודית
בדברו על גישתט המעשית של
הבולשביקיט לשאלה היהודית אה־
רי מהפכת אוקטובר ,מביא ירב־
לוט שלל עובדות ,מפפריפ ודוקו־
מנטיט מימי הזהב של פריחת
התרבות היהודית בשנימ הראשו־
נות של ברית־המועצות' ,ימהזמניפ
המרים של ההתבוללות הכפויה
ושקיעתה של התרבות היהודית.
הוא מצביע על העובדה ,שב־1926
הכירו כמעט  91%מיהודי אוק-
ראינה ,ויותר מ־ 72%מהיהודים
מרופיה בולה ,באידיש כ בשפזז
אמם ,ומתאר איך נכדתה השפה
הזאת מפיהפ ,ואיך נתרבו החייפ
הלאומיים היהודייפ בברית־הפו־
עצות .הוא מתאר את הנסיין לי־
צור טריטוריה יהודית בבירובי־
גיאן ואת ההתנחשות לאותט יהו־
דיט 'יהההלטה האכזרית ,שיהדות
ברית המועצות אינה זקוקה ל-
תרבותה הלאומית ואינה רוצה
בה.
החוברח הצנומה חושפת את

ירבלופ מסיים את סקירתו רבת
הערך בתיאור ימינו  .אלה ,שבהט
עומדות לבירור דרכי המאבק
בעד הזכויות הלאומיות.של המי־
עוט היהודי בברית־המועצית ,ה־
נימה שלו היא אופטימיסטית
מרק ירבלוס הוא אופטימיסט מ־
טבעו ,מעיד עליו בהקדמה לחו־
ברת ידידו הטוב דניאל מאיר,
שהיה מזכירה הכללי של המפלגה
הסוציאליסטית הצרפתית )ס.פ.־.א(.
ושד בממשלת צרפת ,וכיום יו"ד
הליגה הצרפתית לזכויות האדם.
וכל המניר את ירבלופ יודע כי
אמת הדבר .הלואי שיתקיימו תק-
וותיו.

מקימי רובע־המגורים חהדש :
"רימון" )הברת אפריקה־א"י להש -
קעות בע"מ( סבורים כנראה ,כי
הרירית תימכרנה ביתר הצלחה אם
יתארו אותי כ"המשך סביון" ,בעוד
שלמעשה נמצא הרובע — ללא בל
חילוקי־דעות — בתהום שיפוטה
של מועצת קרית־אונו .אך נראה,
שאמצעי־משינה וה אינו היוני כל
כך .למראה הדירות שכבר מונ־

נות ,יש לשער שהן תמשוכנה את
לב המסתכלים בהן גם אם יידעו
שהם עומד־ם לגור בקרית־אונו.
אתמול נפתחה במקוס ,הנמצא
על הכביש בין סביון לקיראין ,תע־
רוכת דירות ,הבתים עדיין לא
הושלמו .לפי התכנית ,יהיו במקו':
 14בתים בני שמונה קומות כל-
אחד וארבעה נוספים בגי  10קו-
מות .בכל קומה שחי דירות ,אחת
בת שלושה וחצי חדרים ואחת בת
ארבעה וחצי חדרים .שתי דירות
באתר הבניינים רוהטו לצורך ה-
תערוכה ,כדי להדגיפ לקהל ביצד
אפשר לנצל את שטח! ביעילות
המקסימאלית.

שים בי כלל ו לפי התכנון שלנו
עשוי סופו של הדר המגורים הפ-
תוח לרויהח לשמש במרפסת ועם
זאת אין זח מחייב סגירתו למשך
החורף" ,פתרו! זה הוא אמנם הג-
יוני ,אך מידת יעילותו פוחתת ב-
שעה שאין גפ כל מרפסת אחרת
בדירה ,פרט למדפסת־מטבח קט-
נת .וכי לאן תוציא אם צעירה את
התינוק בלול י איחד ,ישחק הילד י
את נל אלד ,שולחים חמתכנניפ ל־
מידשאות שתהיינה במדבז הרובע,
אך זד ,אינו יכול להוות תחליף
קבוע.

נכנסנו לדירה בשעה  12בצהו־י
יום אוגוסט ' מייגע ורוח קרירה
קידמה את פנינו .למראה האפתעה
שעל פנינו מיהרו להסביר לנו ני
זוהי התוצאה הברוכה של הפתחים
הרבים שבדירה" .ואלה הם לאו
דווקא כיווני האוויר האידיאליימ-.
החלונות כאן הם מזרח־מערג"
כלומר בדיר־ המוצבת בכיווני
אוויר צפון־דרופ היינו בוודאי נא-
לצים ללבוש טוודר ...הדירות מרו-
וחות מאוד! .וין אלה אותן דירות
מוכרות כל בך בעלוה חדר־המגו־
דים חענק וחדרי־השינה הזעירים.
חדר המגוריפ גדול אמנב ,אך בפ־

מחדר !יה עברנו למטבת —
והוקסמנו .מטבח גדול ומרווח ,או־
תו מטבד עליו הלמנו כשראינו
דוגמתו בעתוני־חוץ צבעוניים...
יש בו אצטבאות וארונות לאורך
דני קירותיו ,פינת אוכל לארבעה
אנשים ,מקים למקרר ועוד נותר
שטח רב להתהלך ולעבוד בניחיות.
המקים לפינת־האובל נקבע ליד
פתח בקיר בו קבוע חדים זכוכית,
כך שהיא מוארת תמיד גם אם
' סוגרים את התריס ,כהמשך למט-
בח — חדרון כביסה .זוהי מעין
מרפסת סגורה ובד ,שני כיורים
גדולימ ,מקום למכונת כביסה ,מית־

הדר מגורים ללא מדפסת

לם תמורת שטח ,אשר חדשים אה־

דים בשנה הוא סגור ולא משתמ-

מטבח יעיל ומרווה

די מסורת ,ועל אף גל זזפרעון
כרבע האחרון של המאה שעברה.
ירבלום מספד על שיחותיו  :עפ
פליכנוב ,לנין ,מארטוב. ,טדוצקי,
אקפלדוד ואחדיט )דונם ממוצא
יהודי( :בולט התעלמו מהבעיה
היהידית ודנלו בהתבוללות היהד
דיט בתוד רוטיה.
'רבלוס מספר ,שאהרי הפרעות
בהתחלת המאה הנוכחית הטילה
המפלגה הפוציאל־דמוקרטית ה־
דוסית על פליבנוב להכין חובדח
נגד הפוגרומים .חוברת זי לא

יצאה לאור ,ואף לא נכתבה ,אם

בגלל הוסר רקע תיאורטי ברור.
אס בגלל .אי־רצוו להתעמק בש־
אלה היהודית• בהקשר זה מספר
ירבלוס על גישתי הפשטנית של
קרל קאוטסקי ,תלמידפ המובהק
של קרל מרכס ופרידריך אנגלם,
שכתב אחדי פרעות קישנוב  .ב־
 1903ש"היהודיפ הדלז .להתקיים
בתור אומה ני קיופ לאופי אינו
!ופשרי ללא פריטיריה".

סםצח םרח
טנק לחלב
 3000ליטר

עכ כל סחורותינו

 .להודיע לקבוצת מדת ,דאר־נע עמק הירדן,
טלפון כנרת 50134

ועוד הצעה מיוחדת

המועצה המקומית יהוד
.מ3ד .1מ '0ע7/6

המועצה המקומית יהוד ,מכריזה בזה על קבלת הצעות
 ' מהירים מקבלניס לסלילת כבישים ומדרכות כמקומות•שלניב • ביהוד.
גוופםיפ מיוחדים להגשת ההצעות בצירוף המפדטיפ
7:
י הפכנייפ ::,ותכניות ותנאי תשלום אפשר לקבל תמורת  30ל"י
• בפזבידוןן המועצה בכל יום בין השעות  08.00—12.00בבוקר.
פרשיפ נוספים בקשר למכרז ,אפשר ,לקבל במשרד המר
־ עצה בבל יופ שני ורביעי בין השעות  15.00—17.00אחה"צ.
את :ההצעות יש להגיש למזכיר המועצה בתוך מעטפה
 '  ' -סגורה ,לא יאוהר מיוט  29.8.65שעה  12.00בצהרים. • ..ע ל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,או המחאה
בנקאית בפך של  10,000ל"י ושכוחה יפה לשלושה חודשים.
־
בעל הגעה שלא ימסור ערבות באמת־ ,הצעתו לא תובא לדיפ.
אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעת הוולד ,ביותר או .
•, .
־ '';:הצעה כל שהיא,
•  .8חתוכה — ראש חמיעצה

..־"" . :
:ו

דברי סריגה ליצוא
בבחירה חופשית

ב חצי

ה מ חיר

כל הקודם זוכה I

^80 88£ו8

188
8^8
^1
?909
8889^.י
00
^??0*,

!08ס
!* !!I
1|1|9
מ
18868681
?א??

'6568^88
^^,"918
1

11118

111
11
18
*88181
־ו־זר־——

בתי•ר ,א))* נ7ז מ27י;/יימ לא ?£נך
תכ־אביב  -חיפה  -הרצליה  -עוד

רשות נקוז נחל עוודק
מכדז

הדשות מזמינה ב־ה על קבלת הצעות מקבלנים לבניית

־ ? מעביר אירי מבטון מזוין בנהל שורק במושב בית

נמליאו,'.
כיור הקבלנים יערך ביופ אי  .15.8.65המפגש במועצה
אזורית ברגר ,בגבעת ברגר בשעה  9.00בביקר.
המק:דני:יב יובלו לקבל את התבניות בתאריך ד":,ל
? -י במשרד הרשות תמורת תשלום של  10-לירות )שלא ייהודו(.
חהןועות במעכפות סגירות יש להגיש במשרד זע"ל עד
•דפ ר  ,20,8.65שעד.14.00 ,
אין הרשית מתחייבת לקבל את ההצעה הזילה ביותר או
 .:.בל הצעת שהיא.

1x^65 _ .

ש .דוברת
ראש רשות ה:קח

מערכת ספורציבית מתצוגות חכתי :בצרפת :מקטורן ארוך
במשבצות קטנות באז'-לבן ,כעלי שתי שורות כפתוריה,
י
הנלבש מעל מכנבי "כינריה"

עלקו נוע! ללא נוע!
ציפינו לשמוע קולות צהלה
ושמחו! משהתקרבנו לגני הר.ע־
רוכח אור ליום גי ,ערב הפתיחה
של "עיר נוער"  .1965הדומיה
ששררה שם נראתה בעינינו
חשודה במקצת .פרג לקולה החד־
גוני של קריינית המודיעין שחי-
פשה ללא הרף את הבר' המועצה
על עיר הנועד — לא נשמע דבר.
ליד השער לא :דאה איש ,פרט
לא־תד .קריינית ומוכר מזכרות.
ה־לסנו שהשמחה ועליצות־הנעו־
ריס ה בו-ות .כנראה ,הדד•־ כה־
שער .נכנכנו פנימה .הקריינית
הודיעה על ערב של שירד ,בצי־
בור באמפ־תיאפרון ועל האפשרות
לדי :דגים במימי ד,א:ם .לא מצאנו
אף חובב די :שישב־ לרעיון.
שרים בציבור היו קצר .יותר אך
באמפיתיאטרון רהב הידיים נראו
בביר
חללו כאפונים בידדיב
גדיל ...ממקור אחד בלבד בקעו
צעקות ,קריאיר .עיד־ד וקולית
מוברים וחביביב של :יער :היה
זה מרכז הספורט .ביוזעים ינ־חיי־
ניס התרוצצו ־:ערים על פני
המגרש* .כי־קו כדור:־ י:רא?
כרוצים נוא־ד.

בידור ?יא תערוכה

דאר גבעת-כרגר

ב ודורו

דיאודורנט לרענון הגוף ולמניעת ריח זיעה
לנעיב ולגכריכ ,ככל עת ובכל :•£־
בשלושה רירו,־ .מעודניב:
ז00£ט*8*0, 80ז '*£סא1*7£
ידרדגןל־ " טבעי  -ג;ל גת* הברקה.־
?־ובה' י"ד אב תשכ"ה 12,8.65
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לדברי סנן 'ו"ד מועצת קרית־אונו,
סמי כץ.
מסתבר ,שעב העליה בקומות עו-
לים גם מחירי הדידות .הדירה הק-
טנה יותר עולה בקומה ? הראשונה
על העמודים  39,500ל"י ובקומה

9881
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חשמיניח  43,600ל"י .מהירי הדי־
רות הגדולות מתחילים ב־46,500
ומגיעים עד  50,600ל"י .בשלושיפ
דירות נמכרו בבר וראשוני המש־
תכנים יובלו להיכנס אליהן -..±
ריאד.

הצעות דלות במכירות סודי  .העונה

יהודי רוסיה דוברי אידיש ושום־

ה נ ח ה מ מ שית -

קן יעיל לתליית בביסה מוגן בפני
גשם וארון־בביםה אשר את הבב־
בים מכניסים לתוכו בחדר האמ-
בטיה ומוציאים אותם באן .גם חד-
רי השינה מרווחים ושטופי־אוד.
רעיון נחמד לניצול חלק הפרוזדור
שבין חדרי השינה לקביעח מדפי־
ספרים על הקיר ולהצבת קרש ל-
גיהוץ ,מכונת חפירה או מכשיר
דומה ,הראתה מתכננת הדירות,
רומא םקוברון ,בדירה הקטנה .ב-
דירה הגדולה מהווה פינה זו מעין
חדר־עבודה בו אפשר להציב גם
שולחדכתיבה.
הבתים ב"רימוד העשויים בנייד,
טרומית ניצבים בעיגול כך שלא
קיימת אותה מכה־לא־בתובה של
חלון מול חלו! וכל אי־הנעימויית
הכרוכות בכך .מלבד חבתים וה־
מידשאות שבמרכו יהיו כמקים גם
גן־ילדיב ,בית־םפר יסודי ,מרב!
קניות ,בריבת שחיה ובית כנסת,

£!'"1*313

מחפשת לקנות

£ן
י

מאת רעיה נכו

רופורציח לשאר חלקי הדירה .בק־
צה חחדר תוספת שנועדה לפינת־
אוכל .חידוש מעניין בחדר  :אין לו
מרפסת בקצהו.י הוא נסגר על־ידי
דלת זזה לבל רחבו ,ומאחוריה,
במרחק של  20סנטימטר בלבד,
ניצב מעקה עשוי ־כיבית משוריינת
ותריס אלומיניום" .אתם משלמיס
תמורת בל ממר מרובע' ,-הסבירו
לנו אנשי ההברה "ולמה לבם לש־

כד ייראה רובע "רימון" ,עמ השלמתו

חדדבימ העקלקלות ואת המתירות
במדיניות הסובייטית בשאלה ה־
יהודית ,וציטטות סותרות זו את
וו ,שאובות מההוצאות הרבות של
האנציקלופדיות הסובייטיות מבל
השניפ .שפתי • של ידבלוס נהירה
ומתונה .נאמן לאמת ,הוא מביא
עדויות על אנטישמיות בתעמולה
הסובייטית הרשמית והדשמית ל־
מהצה ,יותר בכאב וצער מאשר
ברצון להתנצהות.

י'• ז

רובע מגון ים חדש הולד ומוקם על כביש סביון"קיראון

כ־' 2000חודים חיים עתה בהונו־
לולו .הרב של הצי חאסריקני פ.
פרלמוטר מסר כי בבית הכנסת
הצבאי בנמל־הפנינים מתפללים
בלילות־שבת לפתות  60אנשי־צבא
יהודים .בשר כשר מקבלים באן
רק הרב ועוד ש תיפ־שלוש משפחות
— כי את המזון הכשר יש להביא
מלוס־אנג'לס ,מרחק  2500מילין
מהונולולו.
באיי האואי יש גפ נישואי־תע־
דובת ,והרב רוזנברג מבית הכנסת
"עמנואל" גייר שם  25תושבים
האואיים.

ל!"םקוטלנד יארד" מינה קבוצת
בלשים מיוחדת ,כדי לגלות עקבו-
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ד*דות גאות ומרווחות ב " ר^מוו

ד"ש מהונולולו

"הבעיה היהודית בתיאוריה
ובפרקטיקה של הבולשביזם"

חוברת צנועה בשפה הצרפ-
תית ,בעטיפה צנועה ,בלי הידו־
ריפ .גרפיקאייפ ,אך מלאה תוכן
*שיר-:דוקומנטים היפטורייפ ,ו־
זברינות אישייפ.

מכונת הכביסה פרידמן

נראה ,כי מתכנני עיר הנ־ער
החליבה ־פעב לנקיט ייביבד ,שי־
:ה .לא מצאני את ביתני התצוגה
"!:רתייב ש־קירות-וזב היו כחיי־
כרת בהיודון דיאגרמות למיניהן,

כיבניפ! מטילי
־באינב מונהיפ
דרך המלך .אך
עצמו לדרך המלך

מרוכ־יב בתוך
ברזל ממעידים
אמנכ על אב
ניער מגביל את
בלבד ;
הכתובת; ..בזאר" משנה את
עינינו .מעניין מד ,פוכרים לנוער.
הרושם עב הכניסה לא היה כעד
דד ביותר .רק על מהציד .הדוכ-
נים היו הפציכ .היתר עמדו ריקיט
וםבויישיפ והדרו שממו! על ה־
מיתן כולו .ניתן היד ,למצוא שפ
כפרי ילדיב ונועד ,צעציע־ב ומד־
הק־ב שוניפ י ואפילו בהנחה! אך
מד ,יעדה הנער הבא לבלות בעיר
הנוער ,במבדיר לקילוף וחיתוך
ירקית ? ,הוא יקנה אותו מת:ד,
לאבא־ ,הכביר המוכר ,אדר התך
דיאיב? ותפו־י־אדטה .אפדר היד,
גב להשיג דב מהדקי בביבר ,ופ־
עמוניב השמליים לדלת ...קיווינו
למצוא את מרכז השכחה במקומו
בכניסה ל"רהף" ,מ־־ד־־מד־כה
העיקרי .היה תור של ארבעה
המבחר הניתן להשגה דל ביותר

־מור .תמשוך :עריב רב־ב אל
המאהל ־בדווי ! א־ .ד;,־שה הבל־
ליר .לאמראקצ־ד ,ז• כיכבו ילד

בהכף .־:־ער בלאי הכי לא מת־
ע:יין בזח .חשבי ב־־דאי ':-־?:.
והיא כבד ידאג לעצמי לב-ז"ר.
;שלעצ־ו זהי כ-וזדון אידיאלי .א־
מד־ע אי אפשר דהב־ר את דייריה
בון פזודיב על פני השטר,

או

י
ז־ ריקנות של ערב ראש" .הנוער

י
י
ל־ :דב כניבר"

"'

רעית

יום אחד יצאתי מן הדנבת־
התחתית בפאריס ב"גאר דל־אופ־
רה" ונדהמתי לראות המוני אנ-
שים — גברים נשים וילדים —
נוהרים כולם בכיוון אהד .מימי
לא ראיתי נהירה כזאת ,אף לא בחג
המולד בכיוון לכנסיית נוטרדאפ
לתפילת־תצות .התטלאתי פקר־
גות• מהיותי זרה בעיר חשבתי
שאולי נשמט מזכרוני תג קתולי
כלשהו ,טקס ,אולי השאח הפרסי
ורעייתו עוברים במרכבה?
החלת' להיבלע בתוך הקהל !ל-
היגרף בזרם.
נדהמתי עוד יותר כאשר נוכח-
תי לדעת שבל הקהל העצום הזה
פונה ל"גאלרי לה־פייט" ,ל"מכי-
דת שלושת הימים" המפורסמת,
הנערכת אחת לשנה ,בחורף דווקא,
בחודש נובמבר .מה שהרשים אותי
היתה העובדה ,כי הלק גדול מ-
הקהל לא היה עירוני כלל ,אלא
אנשים שבאו מן הכפרים ומן עיי־
רוה־השדר ,לחטוף "מציאות" .ר
עלי לומד שמציאות באלה לא
ראיתי מעודי
טיילתי ברחוב דיזנגוף בתל־
אביב ,כיום פרכז־קניות נכבד ל־
צרבי הלבשה .יום ככל הימים.
הנהירה הרגילה בין בפיח לרוול,
טצקין לאיווניר וחוזר ־ חלילה,
אך האמת היא ,כי במיוחד בחנו־
יות הגדולות ניכרת תנועה מוגברת
של קונים .נכנסתי לאיווניר ד
שאלתי לשיטת המחירים שלהם.
מסתבר ,כי היא פשוטה ביותר:
כל דבר שנמצא בחנות ,בגדי קיץ,
חןרף ,חליפות עור וחליפות ג'רסי,
בגדי גברים נשים וילדים ,דגמים
רגילים ואקפקלופיבייב — בל מוצר
נמכר בהנחה של  .20%יש דובן
מיוחד ,שבו נמכרת תוצרת הוץ
במחירים של  .50%אפודות חיד־
פיית נאות ,לבנות עפ פכי שו-
ליים בחולים או אדומים — ב־
 25ל"י בקירוב .יש .דוכן .אחר
עם דגמים משנים קודמות ,הנמ-
כרים בהנהה גדולה  .יותר ,ניתן
למצוא שט חולצות צמר ומשי
סרוג ב־ 15ל"י החולצה.
ל"אתא" מדיניות מחירים מפי־
בכת קצת יותר .אח המדיניות
קובעת ההנהלה ,היושבת בכפר־
אתא ,אמד לי איש שיחי 12 .מד
צרים נבללים בסל חאינדקם ,כמו
בנדי עבודה ,מכנסי חאקי ,סדי־
נים וכדומה! על מחירים אלה
יש פיקוח ממשלתי ,והם לא מוצ־
אים למכירת פוף העונה .מגבות,
למשל ,נמכרות בהנחה של ,20%
משום שהדגמים מתיישנים ..,שכ־
לות — במחירים עד  21.57ל"י
— נמכרות בהנחה של  ,10%ל־
מעלה מהמחיר הזה ההנחה היא
.15%
בבגדי גנריפ המצב דומה :כו־
תנות — ל? 20הנהה וכן גם מכ־
:כי אקרילן וטרילין .דברי הודף
וסתיו לנשים ולגברים אינפ במ-
כירה" ,הרי זאת מבירת פוף עו-
נה ממש" ,נאמר לי .מתי התהילה
המכירה י — שאלתי" .לאמיתו
של דבר ביום ראשון ,אבל עשינו
,טריק• קטן .הבנו את הלון־הרא־
ווה כבר ביום שישי ,בדי שהמטיי-
לים בשבת יובלו לראות את ה-
מחירים".
— ובמה זמ! היא תימשך ?
:ארבעה שבועות".
— האם אתם מצליחים באמת
להיפטר מהמלאי ,בעזרת הנחות
כאלת של  3 ,2לירות לשמלה?

...

מאת נורית ריינפ

על שמלות ישנות יותר ההנחות
גדולות :טווח ההנחות הוא בין
 10ל־ 40אחוז .בגדי־ים אפשר
לקנות עכשיו ב־ 35ל"י בקירוב.
מכנסיים ארוביפ  +חולצה מתאי-
מה — בין  30ל־ 40לירוח .כאן
בחנויות הבדים ההנחה היא בין
 10ל־ 20אחוז! לעומת זאת הוצאו
למכירה כל השאריות במחירים
עגולים.
חנויות חנעליים לא נכנסו עדיין
לתלם ראוי לשמו של מכירות
סוף העונה .על החנויות 'מתנופ־
םות שלטיט מאירי עיניים" :זו-
גות בודדים" .ואכן ,בזאת לא טעו.
ממש זוגות בודדים ומעורר' רה־
מים בבדידותם .כל חבריהם פסו
כבר לפני שנתיים או שלוש .או-
תם זוגות נעליים שקסמי לך ב־
משר כל הקיץ ולא ידעת אם
לקנותם או לא — עולים עדיין
 40ל"י ויותר .והלונות־הראווה
של חנויות הנעליים שבאופנה
היום דומים יותר לחנויות לנע-
ליים אורתופדיות...
ארנקים ? — חנויות רבות הת-
עלמו מו המכירה .באחרות אפשר
להבחין ארנקי־קש לבנים משנים
קודמוח ,וורודים וצהובים מהשנה,
בהנחות קטנות ביוחר15 ,10 ,5 ,
אחוז .מצב דומה שורר בשטח ה-
כובעים.
גופיות צבעוניות לילדים .שימר
שיות כל כד ,נמכרות בהנחה של
 20%ברוב החנויות לבגדי יל־
דים .בגדי ילדים אהרים מדהיר•־
במחירים היקרימ על־אף המכירה
ולמרות ההנחות ,גם בימים אלה
רואים שמלות פשוטות לילדות
קטנות ב־ 35ל"י ,או בגדי־ים ב־
 20 .15ל"י ,לעומת זה חולצות־
כותנה פשוטות לילדים אפשר למ-
צוא ב־ 3.50ל"י ועל פיז'פות יש
הנחה של .20%

בעלי החנויות למיניהם לא סיכ-
מו עדיין את תוצאות הימים ה-
ראשונים לםבירת סוף העונה .נו*
ראה ,שהקונים מצטופפים ,כרגיל,
בחנויות הגדולות יותר ,בהן ה-
מכירות ממשיות יותר .אין ספק
כי גס בשטה זה אנתנו מתקדמים.
המכירות הכלליות אצלנו נעשות
מהימנות יותר ,מעודכנות יותר,
וכמעט שאיו עוד היום רצון לנ־
פות ולמכור לקונה דבדיט מיר'
שניט מאוד במחירים מפילפלים
מאוד• המכירות נעשו עסק דו־
צדדי — הקונה מוותר על המו-
צר ההדיש ,קונה לאמיתו של דבר
דגם של השנה בשביל השנה
הבאה ,ובעלי החנויות יוצאים נש־
כריט כי הם מפנים את המקוש
לדגמים חדישים יותר .גישה חד-
שה זי יש לזקוף ללא ספק לז-
כותי של הצרכן הישראלי ש-
נעשה בררן יותר ודקדקן יותר,
ודורש תמורה מלאה לכספו .ה־
נשים מעודכנות היוט להפליא.
הן מבירות את המהירים שהיו
במשך העונה ,ויכולות לחשב את
גודל ההנחה גפ בלי הפתקים ה-
מחוקים ב־ xוהנראים טריים ל-
פדי' כאילו הוכנו במיוחד,
אמנם ,אנו רחוקים עדיין מסמ־
'וי מכירות סוף העונה למיניהן
:אירופה ,שבהו עימדות הנשים
בתורים ארוכים מבעוד יופ ומ-
חבות לפתיחת שערי החנויות ב-
יום המכירה ,הוספות מבל הבא
ליד ,כאילו עצרו נשימתן במשך
עונה שלמה ועכשיו הן מתפרקות.
אצלנו הקהל אינו מתרגש ,הוא
בוחר בקפדנות יקונה רק אותם
מוצרים להט היא זקוק ,במו שאמר
די בעל אהת החנויות, :הוצאנו
אמנב למכירה גפ חליפות־הורןו,
אבל לאנשים חם ,הס קוניפ ב-
עיקר בגדי־ים'',..
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"האמת היא שעוד מוקדם מדי
ליכר ,אב כי יש קניה מוגברת
ללא ספק .מעניק ,שהקהל ,קרי
הנדיב ,אינן קונות :לל את המד
צרים הזולים ,שיש עליהב הנחה
זעומה של  ,10%אלא פונות רק
לבחורה המשובחת ביותר ,שעליה
חלה גס החנחה הגדולה ביותר.
.דבר אחר הוא ,שבגדי גברים
גמכריפ במכירת סוף העונד ,ב-
קל-ת רבה יותר בב:די נשיב ד
בכמויות :דולות יותר .וגב? געגף
זה קונים דק את המכנסיים ור,־
•:תנות כן המין המשובח ביותר".
בדוק הכרמל היולי שמלות־
הדק בעלות הפרח הגדול ,השי־
!:ידיות כל כך :שמלות בית יעבד
דה ,שמחירן היה  10ל"י במשך
הקיץ ,ל־ 7ל"י בלבד.
לחנויות הקטנות יותר אין כל
מדיניות־מהידיב .יש הנייות ה־
פתעלפית לחלוטין גן המכירה ה־
כללית .אחרות תולות שלטים דק
לסבר את העין .בחנויות יקרות
יותר ,ר"ב־טיק" ד:כ:פ• לאופנה
באתרונה ,מדיניו־־המחיריכ :ק-
בעה פה־ת א־ יותר ילפ־ חציו".

א > ונ *ר
בתי האופי־ הידועים בתל־
אביב ,התחילו את מכירת סוף
־עונד ,המסורתית על דברי
הקיץ דלחב .נוכך? להנחה
הממשית דל 0%ב על בל
הבחורות כביאה חב' .איוניר'
ע־ד הצעה מיוחדת :כמות
דברי סריגה יצוא פודרנייפ
בחצי ־מחיר בבחידד .חופשית
.
לדכ־ד סחורות א• :?:־ .יי :בעוד
העונד ,בעצימה.
מכירת כיף הע"ד ,דל
"אי־ ניר" יךדד :ראירג ניייוזד
בכל שבבור .העב ,בדי האיבוד.
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במודעת " שופרסל" מאתמול צריך להיות:

שזיפים-. 1.09 ^.

!קראת אתגרים חדשים
מאת יהודית שמהוני
י ; י ;.
י
י" .כל המכיר את ההסתדרות ,היודע את פעלה כהגנה העובד —
'בשדה העזרה' ההדדית ,במוסדות תרבות והכשרה מקצועית ,בפי-
תוח משקו העצמי של העובד והשירותים הקואופרטיכייכ למיניהם
־־־ יודע שיש לנו הסתדרות מופלאה ,שרכים טקדכ תנועות
העכורה כעולם תוריפ ומשתאיפ על רוחב ההיקף ועומר ,הראייה
כה  .המנה דמות הד&תדרות.
::: ,על עקרונות כלליותה של ההכתדדות — כד-רככ חבריה,
בגיוון שטהי פעולתה ,כשילוב ההגנה על העוכד השכיר עפ
משימות בנין המשל ,ופיתוח הארץ — עלינו לשמור מכל משמר.
מאידך ,אין נאמנות על עקרו-
ולדעות אמיתיות הנובעות מהוויי-
נות כלליותה של ההסתדדות מהיי־
תו היום יומית של העובד .ישנה
'
המ-
בת דבקות במסגרות .הגידול מצ -סתימת עורקים בתקשורת בין הצ־
היר של ההסתדרות )250.000
בור הזה לבין המוסדות ,שהרכבם
ביעים:חדשיט בבחירות אלו( .רב
נקבע ע"י המפלגות ושבידם הסמ-
גומיות י אוכלוסייתה ,שוני ולעתים
כות לנהל את עניניו .עובדה זו
אף ניגוד אינטרסים בטווח קצר מסייעת לגישה בדלנית מצד קבו-
בין שכבות שונות של הבריח — צות עובדים ,לזלזול בהנהגה ה־
מצביעים על מקורות מתמידיט פורמלית ולדלדול כוחות במישור
להתהוות בעיות. ,־ סכנות של הת־ הצבורי של חיי החסתדרוח.
ישנות מסגרות ארגוניות ,טתימת
בבר דובר על הצורך בדצנטר־
עורקי י הקומוניקציה בין הלק לב־
ליזציה !בדמוקרטיזציה של האגוד
לל ,פיגור במתן פתרונות לבעיות המקצועי .הבעייה העומדח היא —
— מאיימות בהתחוות מרחק גדול המ11נ!ת השינויים הדרושים הלכת
מדי בין ההסתדרות לבין מטרתה.
למעשה ויצירת תנאימ כאלה שלא
הדמות הסוציאלית
תוכל להימשך השרירותיות לגבי
של ההסתדרות
זכויותיו של העובר לנהל את עני-
ניו .ההתעלמות מדדביט העשויות
ההסתדרות מושתתת
כלליותה של
ז
על חגדרה רחבה ",מי הוא עובד
לתנך את הטיבות העובדים לאח־
ועל כן ; זכאי להיות הבר בה".
דיות ולדלות מקרבו! טחות להי־
דוש פני הצבודיות החםתדרותית
מכאן גט הפסיפס הסוציאלי המצוי
בתוכה מבחינת הבדלי השכר ,רמת  — .בהכרח מולידה פריתת יצרי
התבדלות בקרב הסקטורים למיני-
החיים ,רמת ההשכלה והמקצוע־
יות — עובדה שהיא כשלעצמה
הם ואי אמון להנהגתה המרכזית
של ההסתדרות.
מציגה הרבה בעיות שוטפות.
הכללת .המתפרנסיפ במשק .עצמי המנגנון והנציג
בחברי  ,הסתדרות מוסיפה על מכ-
ההסתדרות על מפעליה ומוסדו-
לול הבעיות .ידוע למדי כמה אמ־
תיה בכל אתר ואתר אינה יבולה
אינטלקטו־
צעים כספיים ומאמצים
להתקיים בלי מנגנון ממונה על
אליים' משקיעה ההסתדרות בטיפול
ביצוע סדיר של הפעולה .התמ-
בבעיית השכירים בקואופרציה בכ-
הות ,שבלול הטבניקה הניהולית,
פר.ובעיר .אך 'ש להפריד בין קט־
ההמשכיות שבתיפעול המוסד —
גוריה זו ' הניתנת לפיקוח ולהכוו־
נל אלד ,תלויים במנגנון יעיל וז־
אנ־
נה .בהיותה בבעלות של צבורי
כאי להערכה ולכבוד על עבודתו.
שים ' עובדים  — .לבין היתד ,המ-
במציאות של היום ,משום דפר
אפשר .לפרט להשאד חבר בחס־
ליטיוציה המופרזת של המנגנון
תדמו! גם כשהוא מעסיק באופן
וחוסר הגשמה של עקרונות הדמו-
קבוע עובדים.
קרטיה הסדירה — נטשטשו הגבו־

האדרת הקשר הכנוי
על הווייה .

ברבות השנים השכילה ההסתר־
רות לגשר בין החפיסה הרואה את
ארגון :העובדים כבסיס למלחמה
פוליטית  :על דרך ועל דמות המש-
טר .במדינה ,לבין התפיסה המבו־
טסת על ראיית ארגון העובדיפ
כנובע םאינטרם של הוויית — ענף
עבודה, ,מקוב עבורה ,מקצוע וכוי
— שמטרתו להיטיב בכל דרך אפ־
שרית לכלוליפ בו.. .
אני טבורה שמשום שהשכלנו
לייחד שטחי פעולה למפלגות הפו-
ליטיות וניתנו מבע למניעימ לקיו־
מפ — הצלתנו לקיים הסתדרות
עובדים גדולה ומאוחדת שהמפל־
גות אינן רואות בה מתהרה ,אלא
טדן :לפעולתן.
לעומת  :זאת לא חצלחנו לפתח
ולתת מבע .בפועל לצרכים חיוניים

לוח בין :איש המנגנון הקבוע לבין
נבחר ציבור .איש לשבח חמס,
איש קופ"ח ,עובד מחלקח זו או
אחרת של מועצת הפועלים או
הועד הפועל סבור ,שמעמדו מח-
ייב את חיותו נבחר .הנהייה לה-
יות נבחר עושה אותו ,בתנאי הב־
תירות המפלגתיות חשוררות אצ־
לנו לגבי נל המוטחת ,לתלוי ב־
מרבו העצביט המפלגתי ולא ב--ת-
פס של העובדיט עצמם שאוחט
חייב המנגנון לשרה .למצב זה
מתווספות שתי תופעות קשות .מ־
צד אחד נסתמות האפשרויות להע־
לות נציגי צבור חבאיט מקרב
העובדים והמעבידים את הד המ-
ציאות ומתנוונת חיוניותו ?של הפו-
רום חצבורי שחייב לכוון את פעו־
לתו של המנגנון .מאידך ,למרכז
זה בידיו כוח מופרז על ידי שי-
לוב הפונקציה של ביצוע עם ה-

מדיניות האיגוד המקצועי.,.

פונקציה של קביעת הנוחלים וה־
החלטות העקרוניות.
לאור גידויןה המספרי של ההם־
תדרות ,ריבוי אנשי מנגנונה ,ה-
מרחק שנוצר בין חש:רד .המנהיגה
והמונהגת — יש צורך דחוף להג-
דיר את התפקידים !!!רוטציה היא
םס החיים להם מאלה הנמצאים
בקטגוריה של מנגנון שעליהם
תלות כל ההגבלות הצבוריות ה-
נובעות מקיוט דמוקרטיה סדירה,

עצמאות ההסתדרות
כמדינה

בסלילת הדדך למדינה להסתד-
רות חלק מכריע .התנאים ההיס-
טוריים המיוחדים של הארץ יצרו
את כינוייה "מדינה בתוך מדינה".
אין אמת בהגדרה זו ולא קיימת
שאיפה לקיום סטטוט כזה ,גשהננו
מדבריט על עצמאות ההסתדרות,
הבעייה העומדת לפנינו היא כיצד
להתארגנות
עצמאות
להבטיח
של העובדים במסגרת של מדי־
נה ,האחראית להבטחת חייט תקי־
נים וסדרים הנוגעים ישירות ל-
עובד וארגונו.
נהיר לנו ,שחוקי העבודה בש-
נים הראשונות של המדינה היו ל־
מעשה מתן גושפנקא הוקית להי־
?שגים שהושגו בכותה של ההסתד-

רות ומשקלה במאבקו המקצועי של
העובד ,ההסתדרות חוברה בתחיקה
כארגון יציג של העובדים .אך
מעבר לזה קשה להצביע על מפ-
גרות שנוצרו במישור המדינה וש־
בחם יכול להיות מובא דברה של
ההסתדרות ,כהטתדדות ,בענינים
היוניים לעובדים.
במדיניות ההכנסות והמיסוי,
תכנון כוח האדט ,תחיקה פוציא־
לית והכשרה מקצועית — שטהיט
שבהט כל תנועת פועלים מאורגנת
בארץ דמוקרטית השיגה מעמד מו-
כר )יהי גט מיעץ( — נשארו אצ־
לנו נחוניט למקריות .לא הובטח
נוהל קבוע המבטיח את מעמדה
של החטתדרוח בבל צורת ממשל
שעלול לקום במדינה .מבאן שגם
בהתדיינות על מדיניות השכר לא
מופיעה ההסתדרוה כגורם .להלכה
היא נתונה להחלטת רוב שגובשה
בפודזם מפלגתי .אד למעשה היא
נושא ליצרי התמודדות המפלגות
בהסתדרות ,ביניהן לבין עצמן.
אין להגזים בערך של חוקים
בשטה יחסי עבודה במשטר דמו־
קרטי .חוקים הם מסגרת יציבה
ונוקשה ויחסי עבודה הם כל כו־
לט תולדה של מציאות תוספת,
משתנה ומושפעת מגורמים ,שוניט.

תתיקת עבודה

ההסתדרות על פרשת דרכים

והיצע .מזון נקבעים יסודות השכר
על ידי עובדי הייצור ,שתפוקתם
מתווה את הבסיס למדיניות השכר,
ישראל הינה המדינה היחידה ב-

עולם המיטה לתכנן שבד במשק

בלתי מתוכנן ,שעה שהיכולת ה־
משקית איננה הבסיס היתידי למ-
דיניות השכר.

איך להתאמץ ולהצליח

עם כל החשיבות שאנו מייח־
סיפ לבעיית השבר ,אין אגו סבו-
רים כי רמת השכר — ורק היא
— קובעת את יציאות הייצווי .מש-
קל הכובד הוא ברמת התפוקה
ורק לאתר־מכן ברמת השכר .אמ-
נם אין ביכולתנו לאפשר דמה אי־
רופאית של שכר לרמה נמוכה של
תפוקה .אולם לפי מיטב הכרתי,
ומתוך אמונתי ביכולתו של העו-
בד "עברי' ,ט ביכולתנו להעלות
לרמת אירופאית אח התפוקה ,את
פריון העבודה ואת מוסר העבו-
דה .ואו ,ממילא תעלה גם רמת
השבר.
י שאלת התפוקה והפדיון אינד ,ת־
לויה בעובד בלבד .תפוקה ופריון
הס פדי של תכנון ,ארנון ושימוש
נאות באמצעי הייצור ,כשם שכ־
דאיות הייצור אינה ,דק תוצאה של
תפוקה ,אלא גפ פונקציה של שי-
ווק נכון והרכב הולם של הון.
מתובתנו לאמץ לנו מדיניות
מקצועית כוללת ,מתוכננת ויזומה
מראש ,במקום מדיניות נגררת,
אין ספק ,ני אין אף עובד אחד
בישראל ,המעונין בתפוקה נמונח
ובמשטר עבודה ירוד .אני מאמין,
כי אם נעביר את דגש פעולותינו
להגברת התפוקה ,במקום לעסוק
בסכסוכי שכר בלתי פוסקים —
אז יוכל הפועל הישראלי להשתוות
מהמדי-
פועלים
ברמתו עם
המתוקנות .בתנאים אלה
נות
יפיקו תועלת הדדית העובד והמ-
שק הלאומי נאחד.

קשרי גומלין כין
ההפתדרות למדינה

ההסתדרות אינה צריבה ליהפך
לפדרציה של איגודים מקצועיים.
אולם .היא אינה יכולה להמשיך
ולהיות פדרציה של נציגי מפל-
גות .ההסתדרות אינה צריבה להע-
רים מכשולים לממשלה ,אולם אי-
נה יבולה להיות מחלקה שלה.
קשרי הגומלין והעזרה ההדדית
בין הממשלה לבין ההשתדרוח אי-
נם רק הלק מיעוד רשימת פועלי

ייוחד לא יבטיח את עתידי במק-
רה של ' זעוועיט במשק המדינה.
לכן מעוניו העובד — אולי יותר
מבל גורס אהד — להטות ש0:
ולהשתתף באחריות לקיומו ,לת־
קינותו ולהתפתתותו של המשק,
דבר הניתן להיעשות על־ידי שי-
תוף 9עולח עם הממשלה.
השכר ל בדי אין ב! עדיין נדי
להבטיח דמת"חיים נאותה .שבן
לא פהות מן השכר קובעיס רמת־
חייו של העובד :מדיניות המחי־
דים ,הוצאות חחינוך ,הפטיט ועוד.
ומשום־כך מעונין העובד ביחסי־
גומלין הדוקיפ עם הממשית ,אך
בשום פנים לא על יסוד של
כניעה להוראות.

משכר אימון ההגריס

אחד הגורמים החשובים לזעזו־
עיס הפוקדים את ההסתדרות הבל־
ליח חוא חמשבר באימון התגרים.
לצערנו ,יש יסוד לאי־האימון ה־
שורר ברהבי הציבור ביהסו להו־
דעות ,להכרזות ולהבטתוח למיני-
הן ? .תופעה זו מהבלת במרבית טע־
רכות היינו הממלכתיים ,אך יותר
מכל היא באה לידי ביטוי בשטח
ההפתדרותי.
שמענו לא אחת ,ואנו שומעים
גם במערכת בחירות זאת ,ויכו־
חים על מצעים ועל ערכים .אך
משום מה שובתים רבים ,כי המ-
צע המוצלח ביותר והערכים הנע-
לים ביותר מותנים בקיומו של
ערך עליון אהד :האמת .במערבת
הבחירות הקודמת יצאה אחת המפ-
לגות בסיסמה בשם "דבר אלי
אמח" .אך לנו אסור להסתפק ב-
נך שידברו אלינו אמת .עלינו לו-
מר לעובד :אנו מדברים אליך
אמת!
ההסתדרות היא ארגו! וולונטרי
גדול המקיף  900אלף הברים בקי-
רוב .תפקידיה גדולים ,קשים ומי
מובכים .גוף זה לא יוכל בשוט
פנים למלא את יעידו ,אלא אס
ירכוש שוב את האימון של חבריו.
לאהרונה מדברים על הקיקמ
הוקי־עבודה ,כגון בוררות־הובה
ועוד .בעלי ההצעות הללו מתעל-
מים כנראה מעובדה יסודית ביו-
תר  :במשטר דמוקרטי ,במקדה
של סכסוכי־עבודה .קובעים יותר
רצונו ,חינוכו ואימונו  .של הכו־
בד ,מאשר איסורים וסייגים המ־

האסכולה ה מ ס ל כ ת י ת־פועלית רצתה כהקמת מרינח ירו־
דית לאלתר — ואילו האסכולה ה מ פ ל ג ת י ת ־ פועליה רציעה
מנדט בינלאומי או מדינה דו־לאומית .האסכולה ה מ מ ל כ ת י ת ־
פועליה תכעה וביצעה הקמת צכא מאוהד ,ואילו האפבולה המפלי ג־
תית־פועלית דרשה קיומ טטה נפרד .האסכולה הממלכתית־כ-ועלית
תכעה והנהיגה חימר ממלכתי אחיד כמדינה ולעומתה האסכולה
המפדגתית־פועלית דרשה — ועודנה דורשת — זרמיפ נפרריפ
כחינוך .האסכולה חממדיפתית־פועלי ית דרשה וביצעה את התוכנית
להקמת הכלי לכיש ,ואילו האפכוליה המפלגתית־פועלית היססה,
התנגדה ,שינתה עמדות .ולעומת זאת האסכולה ה מ פ ל ג ת י ת ־
פועליית דגלה כהינוד מרכפיסטי לנוער .האסכולה ה מ מ ל כ ת י ת ־
פועלית דגלה בהיניד הלוצי לא1ר חז1ן הנביאים והוגי הדעות המ־
קורייפ בתקופתנו ,האסכולה ה מ מ ל כ ת י ת ־ פ ו ע ל י ת דגלה תמיד
באורינמציח על עצמנו .האסכולה המפלגתית־פועליה דגליה —
ליפח1ת כתקופה טפויימת — באורינטציה של "עולפ ממחר".
האסכולה המפלגתית ־פועלית תמכה בהרבה עמדות קיצוניות.
היא היתה תמיד מאורגנת בסיעות והשתעשעה בדיאלקטיקה של
איהוד ופרוד .איחוד לא מלא — ופירוד מלא למדי .אהדות
העמדה" היתה פעס סיעה כ' כמפא"י ,ואחרי־בן חלק "
כמפלגה
משותפת של מפ"פ ,אחדות העבודה וקבוצת סנה .ועכשיו מהדש:
אחדות העבודה ומפא"י הן גפ כיחד וגפ לחור .כי אחדות
"
העבודה" גילתה את הגמישות האידיאולוגית והפוליטית הגדולה
כיותר שאפשר להעלות על הדעת ,ויהד עפ זאת היא היתה נוקשה
כניהול חשבונות פיעתייפ ואישיים .עכשיו השכילה אחדות
"
העבודה" ליהפד ל"מורה נבוכיפ" של מפא"י ,למודה הדוך הסו-
ציאליסטי שלה ,כביכול.
אכן ,גם במפא''י נמצאו תמיד
חברים ש"אחדות העבודה" קסמה
להם ,לאו דווקא באידיאולוגיה
שלה ,אלא בבשרונה לשנות ערכים
ומערכות בתובכי מפא"י

...

מי הוא שליח רפ"י
להסתדרות ?
גלילי טוען ,שעוד לא דיברנו
על האינטרסים של הפועל .אך
בראש הרשימה של רפ"י להסתד-
רות ניצב אחד הבולטים במנהיגי
הפועלים מהדור השני בתנועת
העבווה הישראלית — יוסף אל-
מוגי  :פועל ,חייל ומנהיג בתנועת
הפועלים .אדם שנתחנך באוניבר-
סיטאות של חיימ ועבודה :בהגנה,
בבנין בבפד סבא ,בנמל ועל הי-
בשה בחיפה ,בשבי ובעבודה בין
מנופים ומכושים חי ולמד .ובהנה-
גה נתחשל וחתפתח ,אומץ רוחו,
נאמנותו הטבעית וכשרונו להת-
מסר לעיקר העלוהו לתפקיד מזכיר
המפלגה ובתפקיו־ זה זכה לאמון

ולהערכת הכל .וכשהגיע להיות שר
בישראל זכה להערכה והוקרה כל-
ליים .והנה בשיא נסיונו ומעמדו
לא היסס להקריב את כל אשר
היה לו בשר וכמנהיג מובר בחי-
פה והתיצב בעמדה ,אשר אולי לא
קסמה לרבימ בסיכוייה ,אך קסמה
למעטים בצידקתח .אני יודע ,שר-
ביט רצו לראות את יוסף אלמוגי
— במרכזה של פנוודת בוזםתד־
רוח ,והוא עוד יתייצב שם.
רבים מגואמי "המערך" גילו תו-
דה ניברת ,שמא ניהפך לבת .אך
עניין של בת אינו אלא עניין של
גודל ואנו נבטיח להם שגעשה
במיטב יכלתנו שחששמ זה לא ית-
גשם .בי דפ"י נישאת על שבם
חברים רבים ולא על כתף רשמית
אחת.

יש מקום לח1קק חוק של הא-
דיאלוג או מונולוג ?
גוד המקצועי שישקף את מיטב
ערכי ההתאנדות החופשית של ה-
אני מבטיה לידידי אליהו ששון
עובדים ויקנח טטטוס לנציגיה ה־
שאין לו יסוד לדאוג לא לאנרכיה
נבחרים ,אך יחד עם זאח יחייב
ולא לרודנות .יבקש וימצא בקרבת
אוחד ,לקיים אח חוקחח ויגן על
זכויות החבר המאורגן בח לבחור
את נציגיו .יש מקום לחוקק חוק
ו! 18ו ו 8 3 3 8 8 8 8 8 8 0 8 1 1ס ם מ  6פ  8פ  3ו ו ז ט מ  3ט  1ו פ ט נ ! ט  0ו
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דת נאותה ומכובדה לכל מקרה
בו הפועלים מתליטים להכריז על
סכסוך חעבודח .זכותם לכך צרי*
כת להיות מוכרת ומכובדת ,אך
כדי שתהיה כזאת וכדי שההסתד*
רות תוכל להתגבר על האנרכיה
שנשתלמה ביחסי העבודה — דדו־
שת מסגרת שקולה ואוביקטיבית.
0
מ
חיו אלה רק דוגמאות להמחשת
ככל שהמאבק מחמיר בין שני איתני-הטבע רפי =
השוני שנחחולל בחיינו עם המע* ־!^ ומוטקה )כך אנחנו קוראים בבית ל מערך"( הולכות
בר מהטתדרות שנוצרה תחת עולו
"
"
של משטר עוין להסתדרות וזו ש' ; ומתאשרות השמועות על אודות עליתו י המסחרווג של ><
שיטרית,
בכור
הוא
הלא
י• מנהיג הדש בזירה' הפוליטית,
;
בימינו שמאחדת למעלה מ־60%
של האובלוסיה הבוגדת וצריכה " שר הראפורטימ שלנו .גם עד-. .עכשיו נהנה מר שיטרית 8
לעשות את פעולתה במדינת הוק
? מפופולאריות מסויי&ת בקרב הקהל האזרחי ,בפרט ;
דמוקרטית.
? בקרב י המוני החונים ,אך המפנה המכריע בקריירה הצי? 8
יש לשמור על העקרונות ,אך
שלו החל ,בלי צל של ספק ,לפני אמשים מספר? ,
להיוח נוטז בביקוש אחר דפוסי \ בורית
הגשמתם התואמים או! התואיס
" בשעה שניגש ?במזנון הכנסת אל ה"כ דוד בן-גוריון ט
" והושיט לו את ימינו ועל כן אמר לו הזקן לך מפר ,ו" ?
החדשים .לשפ בך נחוציט גם אנ-
"
שים הרשים ,העולים מן התוויית
 ולא לחץ את ידו...\
הישראלית־פועלית חחדשח והמוב*
מאז נחשב מד שיטרית לאיש החוק מאחורי הקל־ ?
נים להזרים דם חדש בעורקי ה-
^
עיט.
!
הסתדרות.
3

)דברים שמם בבית לסין(

מאת יוסף אלמוגי
לצערנו הרכ ,אין לנו מדיניות מקצועית ,אלא יש לגו
מדיניות שכר נגררת ונצמדת .כל עובדי ישראל צמודים זה לזה,
וההפהדרות יותר משהיא מכוונת ,מתכננת ויוזמת — ,היא נגררת.
האיגוד המקצועי ממלא למעשה פונקציה של מתווד ,ולי עיתיפ
קרובות — מתווד בלתי ' מוצלח .אינני מתעלס כמובן מן הקושי
המיוחד בו אנו נתונים ,שכן כמשק הופשי פוזות או יותר לא קל
לשמור עד שכר מתוכנן כולי.
סו-
בעולם הרחב מקובליפ
שבר :שניבמשק ישראל אלא גם האיגטרט של דר
גיה של מדינןות
הנ־וטלינוארי השכר מתוכנן וק -עובד מחייב הדדיות זו .העובד
בוע מראש! במשק החופשי נקבע אינו יכול להשליך 'הבו על חוזר,
השבר על ידי חהוק של ביקוש העבודה בלבד .חוזה העבודה הטוב

מאת שמעון פרס
שתי אסכולות קיימות בתנועת הפועלים :האסכולה ד מ מ ל' כ ־
ת י ת ־ פועליה והאסכולה ה מ כ! ל ג ת י ת ־ פועליה.

)מאמר שני(

קבלים גושפנקא הוקית ,עובדה
היא ,ני מצויות מדינות תקינות
ודמוקרטיות ,בהן קיימים הוקיס
האוסרים קיוט שביתות בענפים
חיוניים ודווקא בהן רב מספר ה-
ש ביתות? .
ראינו בעבר כי על אף הפולי־
טיוציח הגדולה בהסתדרות ,יש גם
מקדים שבל המפלגות כאחת מצ-
ביעות על חתלטה מסויימת —
ואיו להחלפתן שום עדך ,אם צי-
בור העובדים אינו רוצה לבבדו.
ואחד הנימוקים להתקומסותו של

ג

ה א י ש ב ע ל יד ה ז ה ב :

?

אתרי התקרית החמורה נמתחו ,כידוע ,אסיפות8 -
מחאה? בכל רחבי המדינה ומודעות של פעילי פאלוניקי ;
ועסקני .ספרד מופיעות בעתונים ,בהן מביעים הם את 0
נאמנותם הבלתי-מעורערת לחתן העלבון• גם המזכירות ?
של ביוטקד .נאלצת .להתחשב בקונסטלאציה החדשה0 ,
ולפי השמועות• מר שיטרית קפץ מאז האי-לחיצה מן "
י
המקום ה 14-למקום החמישי ברשימה לכנסת .מר פ
שיטרית נעשה י מבוקש מאד גם בכנסים של מוטקה>> ,
מכיון שכולם רוצים לראות את האיש שבךגוריוו לא "
לחץ את ידו ,ואמר• 'לו "לך מפה )אתה ילד לא טוב!("
>>
ספק רב אם אחרי ההישגים האלה מר שיטרית יכול ;
להסתפק עוד בתיק של שד המשטרה בלבד .בחדרי £
החדרים של מושקה .מתלחשים על בך ,שאם  .לוי אשכול ?
|
יצטיד להתפטר עכשיו עקב השערוריה הבטחונית של
"
הצנזורה הצבאית שלו ,אשר הרשתה לעתונים לפרסם .יי
את דבריו של הזקן על פעולת-קיבייה ,אמ כן במקרה "
זה המועמד הטבעי לראשות הממש לה הוא מר שיטרית ,פ
"
שבן-גוריון לא לחץ את ידו ,כזכור.
אין פלא איפוא שהמבצע המזהיר של מר שיטרית מ
במזנון הכנסת עורר :לים של קנאה בקרב חבריו ־
לתנועה .י ואמנם ,יש משום אי-צדק כדבר! ישנש !3
עסקנים וותיקים ומכובדים במפלגה אשר זה זמן רב 5
מקווים להיבנות מרוגזת הזקן עליהם ,ולא הילך להם" ,
והנה שיטרית ניסה את מולו וכבר בנסיון הראשון — "
0.
בול!
לפי האינפורמאציות של המ"צ ,יוזמתו הצולחת של 3
מר שיטרית הניעה
מספר עסקנים של מוטקה לחזור ־
על מבצעו .עקיבא גוברין ,אשר נתור שר־התיירות "
נדון לבטלגות ביירחי החורף ולכן שואף לעליה במנI -
גנון ,זזיכה לפני אמשים אחדים — נך מספרים — "
בשערי בנין " אל-על" וכאשר ה"כ בן-גוריון יצא מן ט
המטה של .רפי ,גיגש אליו והושיט לו את ידו — 8
והזקן לחץ אותה בלבביות ואמר  :שלום ,עקיבא ,מה:

0

"
־?
"
"
?
־
"
0

?
|
"
2
?
?
?
?
הציבור הוא אי־האימון.
בסכסוכי עבודה חוק איננו תח\ -
?
ליף לאימון .ואם בי אבי מתנגד
"
אישית לכל בורדות־חובה  -בטו-
?
חני ,כי כאשר יוהזר אימון החב־
?
ריפ בהסתדרות ,כאשר תחדל הס-

...

חבת ובאשר תקויימנה ההבטחות
— אולי לא יהיה צורל אפילו
בבוררות מוסכמת המוצעת על
ידינו ליישוב סכסוכים במשק
החיוני.
רשימת פועלי ישראל אינה
באה להחוובח על דבריפ שאין
חולקים עליהם .דברים שהינם פרי
מחשבתנו והצעותינו בעבר .אנו
מאמינים אמונה שלמה ,בי טרפ
איתרנו את המועד ,ובי יונו ביכול-
שלומד...
תנו לא דק למנוע את הידרדרו-
ו •
אין עם מי לדבר
תה של ההסתדרות ,אלא גט להב־ י•
"
ריא אותה כהסתדרות כללית ול-
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הצעידו; קדימה לקראת הישגים
בוםפיס לעובד הישראלי ולמשק
המדינה.
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מה נשמע בסניפי רפ"י

אט בי עבדו שלושה שבועות
בלבד מאז הוחל בארגון מטות
סניפי רפ"י ברחבי הארץ ,ניחן
לציין כיום בפיפוק ,ני הושגו
כבד תוצאות מעודדות ביותר:
הפעלנו פעילים ,אוהדים ותומביט
לרוב .הקימונו עשרות רבות של
מטות ברחבי הארץ ,והצלחנו
להפעיל בראשם אנשי ציבור ,רבי
פעלים ובעלי שרשיפ עמוקים
במקומותיהם.

בתקופה קצרה זו של שלושה
שבועות נעדבו למעלה ממאה אפי־
פות יסוד של פעילינו ,שבחרו
והרכיבו כבר בשישים וחמשה
מטות .תוך הימים הקרובים יוש־
לם מספר מטות אלה עד שבעים
— לפי מספר מועצות הפועלים
בארץ .בסיבים פרק זה ניתן לציין
כי בעוד ימים מספד לא יהיה
ברחבי המדינה אף טניף אחד
של מועצת פועליט ,שבתחומה לא
יפעל מטח של רס"י .הארץ חולקה
ל־ 28אזורים מחוזיים כאשר בל

מוגש ע"י רשימת פועלי ישראל )רפ"י(

איזור מהוזי יפעל במפפר מועצות
פועלים.
בהקשר זה יש להדגיש בי אנו
שואבים עידוד רב לא מן התנופה
האירגונית והיקפה ,אלא קודם
לכל מרמתם של פעילינו .בהוריס
צעירים ונמרצים בעלי יבולת אר־
גונית ותנועתית רבה מן ההת־
יישמת הקיבוצית והמושבית הת-
גייסו לעזרתפ של הברים צעירים
וחסרי גסיון ארגוני בסניפים וב־
מטות .פעילות ערה במיותד מת-
נהלת באזורי הפיתות ובערי העו-
לים .ואין זה מיותר לציין כי
בכל אלה מתנהלת הפעילות על
טהרת ההתנדבות ומפירות יוצאת
מן הכלל.
אם להמחיש את רמתם של
ראשי משוח רפ"י בכמה מן הסני-
פים די אם נציין כי:
* בראש המטה שלנו בבאר־

שבע עומד דיר הייפ דורון,
המנהל הרפואי המחוזי של קופ"ח
בנגב ,הנושא בעול הפעולה יהד
עם קבוצת גדולה של פעילים
ותיקים ומנוסים ההולשים על
באר־שבע ועל הנגב.
 +במגדל העמק הוקם סניף

רפ"י בראשותו של שמעון ברי
אילן ,מזכיר מועצת הפועלים
והבר מזכירות מפא"י לשעבד .כ־
מחצית מחברי מםא"י במגדל ה-
עמק נדתמו לפעילות חוגי ה בית
של רפ"י במקום.
ברמת־נן משמש כראש המטה

*
עו"ד שמואד נאור ,איש ציבור

רב פעלים,
*? בהדרה — הר*ד כן ינכין,
עסקו פועלים ותיק ,שהתבקש ב־
שניט האחרונות פעמים אהדות
ע"י המפלגה לשמש כמזכיר מו־
עצת פועלי חדרה.
* באזור מכהן כראש המטה
ראש המועצה המקומית מאיר
די־נ" ר  ,שיחד עמו פועלים רוב
אנשי האקטיבה המפלגתית במ־
קום.
* מנהל המחלקה הגניקולוגית
של בי"ח עפולה ד"ר ש ,מלץ,
— מי שעמד במשך שניט רבות
בראש פעילותה של המפלגה ב-
עפולה ובעמק מרב! הפעולה באי־
זרו־ זה.
* בלוד פועל כראש המטה

שמואל רייכמן  -טי שהיד.

גבעתיים מציגה
מצפה כוכבים,
,בית"ראשונים'
ו"נוה הורים"

וייצמן וםוקולוב
קדמר' לבן-גוריון
ד"ד חיים וייצמן מספר ב-
ספרו "מם" ומעש" )עמוד
" : (243הדיון נסתיים בזה ו־
יצאנו .מר באלפור שלח את
מזכירו לברך אותנו על הצל-
חתנו .כשיצאנו מתחום הועידה,
ניגש אלי מר לוי והושיט לי
את ידו .בדרך אינסטינקטיבית
משכתי את ידי באמרי, :אדוני
ביקש לבגוד בנוי ,וכן השיב
לו גם סוקולוב".

מאת שולמית עמיר י

ף 61וצים להציץ בכוכבים מקרוב ז

ו אין צורך לעלות על חללית.
עיריית גבעתיים מקימה מצפה כר
בביס ,עם ביפת מתכת מתברגת,
טלסקופ ,אולם הרצאות ,מסערה
ובל השאר.
המצפה חולש ,מגובה של 4ד
מטרים מעל פגי הים על איזור
רהב .יודעי דבר אומרים ,בי אס
הראות טובח ,אפשר לראות מטנו
את השלנ שעל החרמון.
אמנם ,יש כבר בארץ מצפה כר
כבים ,בפלנטריום שבירושלים.
אבל חמצפה בגבעתייט הוא הרא-
שו-ן בשפלת החוף .ראש עיריית
גבעתיים ,שמעון בן צבי ,מספר
שמורי נתי־הפפד בעיר ובאיזור
בבר הודיעו לו ,בי תלמידיהם
מחנים בבלית עיניים לסיורים
מאורגנים ב"מרומים".
יציקת הבטון של כל שלוש קו-
מות המצפה הסתיימה למעשה ב-
שבוע שעבר ,עבשו מחנים לגג
המתכת דמוי הביפה ,שיגיע כנר-
אה מארצות־הברית .גם הטלסקופ
בבד מצפה למצפה .דוד זכאי ,מ-
פעילי אגודת חובבי האסטרונומיה
בישראל ,הודיע לפני ימים מספד
לש ,בן צבי ,כי האגודה תדאג
לטלסקופ .בעוד ארבעה או חמישה
חדשים ,אפשר יהיה לגשת למצפה
ולראות מת קורה בשמיט ,בינתיים
אפשר לבקר בגבעה היפה כדי
להסתכל על הנוף ,להציץ בהרי
יהודה ,להשקיף על תל־אביב ול-
התבונן ,ביופ בהיר ,בשלג שעל
החרמון,

מקום מבנות ממשיות .ידידנו אבא
אבן הביע שוב דאגה חמורה שמא
דפ"י "תוריד את רמתו של הדיא-
לוג הלאומי" .הוששני שייטיב לע-
שות אם יפסיק לדאוג לרמתו של
"הדיאלוג הלאומי" ויתחיל לדאוג
לרמתו של "המונולוג" ,שבן הת־
היל א .אבן לדבר לא דק בשם
המערך אלא גם בשם רפ"י ,והוא
מתאונן על רמתה הנמוכה .הוא
טוען שאיו עורכים "ערפל בתמו-
רה" .אין כל ערפל בתמורה שאנו
מציעים .היא תמורה משולשת:
 .1תמורה בשינוי שיטת הבחי--
רות .ידוע ,כי לאבא אבן דעה טו-
בה מאד על אנגלית ומדוע לא יר-
צה שגט בישראל יהיה משטר בהי-
רות דומה? האם באנגליה שורדת
אנרכיה או רודנות ן
 .2אנו מציעים מודרניזציה של
המשק ,כפי שעשו במשק ההו-
לנדי או הדני .האמנם ,לדעתו,
תושבי ישראל אינם מסוגלים לה-
גיע לאותה רמה של פריון בייצור,
וממילא — לאותה רמה של חיי
פועל ?
 .3אנו מציעים מדיניות של או -
רינטציה על הכנת ישראל כולה,
במדינה המסוגלת לתת את התשו-
בה העצמית לאתגרי חבטחון שלה

"גלובל ^1וף לונדון"
אירופה של חודש יזפעמבר הינה א'מפה 'עם ריח
וזסתיו.הקסום והמיוחד לה .הקיץ חלף נעל* העציבו
לאורך גדות התימזה הסינה והט'בד מאדימים.
ה"קובנט-גרד)־ ו"האולרוויין־ בלונדון ,ה־ןקומד''-
פרנסז" 1ה"אופרה-ק1מיק" בפריז .ה"לה סקאלה'
בנוילאנו  -פותחים את עונת !'זתיאסתן ,האופרה
זהבלס.
זוהי א'דזו'ה ,גה תבקר בראש השגה גסיזל >1ל
־גלובל א1ף לונדון" ,טייל  ,0 2 7היוצא מישראל
י
ב 1*-לספסמבר .הסיול הנהדר ב! 1גכ:הימים כולל
את הארצות  :יוון .צרפת ,אנגליה .הולנד ,בלגיה,
שוויצריה ואיסל'ה.
הסי1ל מוצע במחיר נוח של  ? 1780ליי הכזלל;
מס נסיעות? ,אתחנת .לינה ,סבלים  -העל.
י
טיול  ,027היא אחד משמונת העיו יליס שתונננו

במיוחד לישראלים הרוצים להנות מטיולים מאויגנ'ס
באירופה.
טיול חינם  -אחד ממשתתפי  8הסיולים חמאןומיט
'זנה בטיול חינם - .אולי תהיה אתה הזונה? .

לקבלח פרטים םלאים פנה לשכן הןסישת שלך"או:

גלובל אוף לונדון
טרבל

— ו"נווד ,הורים" — ביו; לקשי-
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מרכז תרבותי  -אזורי
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הנהגים ששמותיהם מופיעים
להלן הצעייינו במעשי אדיבות
וזכו בפרס כספי בסך — 25ליי

שה חוגים בבר מתנהלים בו :הוג
לצעירים ,הוג לוותיקים וחוג ל־
קשישים.
מונית קומנדו 674־ 90נ־ 23.6.65בשעה
ן
"^|0
י^
בניית "נווד .הורים" החלה כ־
 .7,20רה' הטיבת גולני חיפה — מסעף
\
ן
 1962והסתיימה השנה 42 .הדירות
לשמו — מסעו בכביש ראשי עצר ואיפשר
*-,ב^^
#
שנבנו לקשישים קטנות מאור .אך
'^**ייי
לרכב אחר להפנט  .להסתעפות.
מסודרות בצורה נאה .במימון ה-
בניה השתתפו המשתכנים והעי־ §|  .2הרצוג שמעון ,יהודה הלוי  ,65רעננה
ריה .ההוצאה
ג'יפ  67 — 112ב־ 5.8,65בשעת  14.10ליד קבוץ יקופ"
הכללית היא 1|§ 300,000
בראותו סולם אלומיניום נופל ממכונית אהדת בעתנטיעתד*
ל"י! המשתכנים הראשונים שילמו § ¤
דמי כניסה 4000
סבלי שנהגה הבהין בזאת — עצר ,אסף את חסיל*
§|
לזוג,ל"י לאדם בודד |
ו־ 5000ל"י
והיום,
הפולט לבעליו.
השיג את המכונית האחרת והחזיר
|
לאהד |
הבנייה,
העלאת דמי
משלם
כל  .3 IIהכה בורנשטיין ,רח' הרצל 44בי ,ראשו! לציון.
בודד בעד יחידת מגורים  5000ל"י
דאף  214—154ב־ 26.7.$5בשעה • 15.00בנתלח יהודה,
§|
וכל זוג  6000ל"י .נוסף על דר |
עצרה בחצטלבוח כביש ראשי פדי לאפשר לכלי רכב
םכוט החד־פעמי ,משלמים המשתכ||§ -
אחריש שבאו מכביש צדדי להשתלב בתנועה בכביש
§
נים דמי אחזקה בעד ניקוי הבית1 ,
הראשי .נוסף לבך עצרה בהמשך חדךד כדי לאשפר
§
שימוש בחשמל למאוד ולבישול|| ,
לקבוצת ילדיפ לחצות הכביש בבטחה.
1
1
מים ועוד —  30ל"י לחודש לאדם
בודד ר 40ל"י לזוג .ל"נווה הו־  .4 IIישראל כירנכויה ,רח' הבצלת השרון ,כפר סבא.
בכביש ויצמן פינת שיכון ותיקים בכפר סבא ,עמד
ריפ" צמוד בית־הבראה לקשישים ]II
והזהיר נהגים אחרים מפני סכנת התלקח בגלל סולר
בשם "בית שלווה" ,הוא הוקס !?§
שנשפך על הכביש באותה הצטלבות,
§
ביזמתו של אברהם הדצפלד ו־ | |
 5פרופפור מרדכי לינדמן ,רח' :ורדון  ,28דמות רפו,
בנייתו עומד להסתיים בקרוב .יהיו
בו שירותים משותפים ,מרפאה,
סימקה —  712—338ב־ 22.7.65בשעה  18,00בךךך עכו—
חדרי תרבות ובית־כנפת ,שאחד §||
נהריה ,עצר מבוניתו והציע עזרתו למכונית אחרת אשר
הקבלנים תרפ לו כבר ארון קודש.
¤1
עמדה בצד הכויש בגלל קלקול מכני.
סמוך ל"נווה הורים" משתרע ||>
מגרש של? שפונה
דונם ,השייך  * 8הפרסים לזוכים יישלהי בדואר.
לסינהל מקרקעי ישראל .עיריית
תפורסם בעתון
רשימה נוספת של זוכים במבצע אדיבות|,
גבעתיים המליצה בפני המינהל|
זד ,בעוד שבועיים.
1
מה1 -
לחחכיר ל"משען" /2י 6דונם
מגרש הזה .כדי להקים עליו בית
נוסף לקשישים .על הדונם וחצי
האחדים יוקם בית־הבדאד ,לאמתות
אחרי הלירה ולתינוקותיהו.

^"^\5^3
י^

כמה נלך לבחירות
בהסתדרות ?

לבחירות בהסתדרות נלך ל א
עפ שלילת העבד ,כי אם בתביעה
לחוקה למען העתיד :נתבע מתך
יתר סמכויות לאיגודים הארציים,
עידוד כוחות צעירים לתפקידים
נבחרים ,הידוק הקשרים בין ההת־
ישבות ,האינמלגנציה והפועלים ד־
עירוניים .אלה הם רק אחדים
מהשינויים החיוניים כל כך לריע־
נון בוהה של ההסתדרות.
הליכתנו להסתדרות תמנע אותה
מהצורך לנטות הושאלה ודהשען
על מסיים ,או לנסות ימינה ולהי-
שען על 8יעת "תבלת־לבן".
נזכור ונזכיר ,שחבר ההסתדרות
הוא אזרח המדינה ,וכי טובת !,-מ-
? •— .־י!־"
'—?־?"?־זי"-חז —יו
שק הלאומי היא טובתו של הפו-
^ ".^.:י . ,י;!;.
.
! "ז -י ...
על ,בי למשק לאומי משובח דרוש
עפ עובד ,בדי שהפועל יוכל לה = -ד — 'םיזרוטיו ל־"'־־־' *
ןי
.
יות כפי שחי פועל בעת החדשה
— נוכה אתגרים של תרבות ,מ-
דור
תוך תבונה של עמל ,לקראת
?
  - ? \.י  4 Vיי ־ ,יי !^ 1 -I
 -?- •*"- •.*!_***.1* ??*? £ז?  -־ \ז ־ ?111
יותר הפשי ויותר משכיל ויותר
פודה.
בי הפקדון הטוב ביותר שהפועל
י
?
־' ?,־ ?"> *.> '.
יכול להפקיד .אותו הוא לא פק־
^'ג' ־;<־*'*  ',־י!
דון של כסף ,כי אם פקדון של
'^?8^*5*3
4
השכלה .הכסף ערכו יורד בהתמ-
לכל
עולת
דה .אך ההשכלה
ערכהיותר הון £
מסלול ^?
תמיד .ההון בימינו הוא
של ידע מאשר הון של חמרי גלמ,
שאזרח המדינה ה"ב בפועל לד-
אוג לאלתר להעלאה של רמת ה־
חינוך במדינה כדי שהמדינה תו'
| ואם לעבודה 1
אחרות,
בל להתמודד עם מדינות
|
|
והדור הצעיר שלה יתרום
ולעמו.תרומה מ אם לחופשה I
מלאה לתנועת העבודה
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מזכיר סניף המפלגה בלוד 'דר
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התערובת הראשונה שתוצג ב־
.בית ראשונים" תהיה תערובת
ציירים ופסלים מגבעתיים .זוהי
תערוכת ציוד ופיסול שניה שצור-
כים אנשי גבעתיים במשותף .ב־
תערוכה הראשונה ,שהתקיימה לפ-
ני ארבע שנים ,השתתפו כ־30
ציירים ופסלים.
,בית ראשונים' נמצא סמוך ל-
בית ,יד לבנים" ,שבו נמצאת ה-
ספרית העירונית )בגבעתיים יש
ארבע ספריות עירוניות ,ביניהן
מפריה תורנית אחת( .המגמה היא
להפוך את המקום למרבז תרבותי
איזודי .במוזיאון שייפתח באחד
מחדרי "בית ראשוניט" יוכלו נע^ -ו ? ¥ %
רי גבעתיים וילדיה לראות את
תצלומי הוריהם וסביהם כשהיו ב-
^.י&^^ך
גילם.
:• 3^.
טקס הפתיחה של "בית ראשו־
גים" ייערך בסוף ספטמבר ,אך
למעשה כבר נטתה הכית ,ושלר

זודיות בישראל ,הרי האיזור מד־
רוט לתל־אביב היה זוכה ל־30
מנדטים לבנסת .שינוי שיטת הב־
חירות הוא הצעד המעשי היחיד
שהוצע עד עתר ,לקידוט אמיתי
של מיזוג הגלויות .מהשגים אלק-
טרוניים יועילו לקידום התעשיד,
בישראל ופיתוחח ,כפי שהועילו
לתעשיה באירופה ובאמריקה .ית־
בן ,שבאירופה ובאמריקה חלו שי־
נויים מאז הקמת "המערך" ,כי
החבר •אבן מתאים מדי פעם בפעם
את המצב באירופה לצדכי הסברת
המצב המשתנה בישראל...
אין גם להתרגש יתר על המידה
טהרדתו של אבן ל"הילול כבוד
המפלגה" משום שאין אנו מוכנים
ליטול על עצמנו את חטידחה של
הוצאת עצמנו מתוך מפא"י ,בני־
גור לחוקתה' ,ולשרת ע"י בך את
סיעת הרוב במפא"י .לפי הערכתנו
חולל כבוד המפלגה יותר ,באשר
מזכירה גזר נגד הצבעה חשאית.
או שמא הצבעה חשאית הוביל
לאנרכיה ולדודנות?..

)מתוך דברים בכנם פעילים(

וישראל(

טווס אנד

שים.

בע־מ

רח' בךיה גדה ו7א־
^})[$2§!1

"בית ראשונים" הוקס על מג־
רש שתרמת משפחת דג :בר בורר
כוב המנוח ,ובנייתו החלה בינר
אר  1964והסתיימה במאי השנה,
בבניה הושקעו  376,000ל"י .הבנין
הוא בן שלוש קומות ובו אולם
להרצאות ,אולם עם בימה ,המיו-
עד להופעות והצגות ,ואולם לתע-
רוכות.

איש פדפ"י לא הכטיח מכו-
נית לכל פועל .איש פדפ"י לא
הבטיח לנגב ציריפ לכנסת כ-
מספר גדול ממה שמגיע דו,
איש כדפ"י לא הבטיח לפתור
את כל כעיית מיזוג הגלויות
כארבע שנים .איש כרפ"י לא
הבטיח פתרון לכל כעיות המע-
שית על ידי הכנסת מחשכים
אלקטרוניים .והדי טח שאמרנו:
פיחוח תעשייה של מכוניות וחל-
קי מכוניות עדיף על תעשיה של
דירות פאר .אילו היו בהירות אי־

?

8
11

ואם לעסקים ן

השכד ן
מ113י ח ן
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 1נהיגה עצמית ן

מהנדס קמיד ,ראש עירית לוד
לשעבר.

ובעוד המטות מתגבשים והול־
בים ,זורמות למטות רפ"י המקו-
מיים והן למטה הארצי מאות רבות
|
מחבריה ,יוצאי חונים ושכבות|
II
שונות — מן הערים ,הפרברים,
1.
השכונות ,ההתיישבות באוותי הפי-
תוח ,הברות ,אקדמאים ,בני־נוער
— זורמות פניות ובהן נכונית
להצטרף לפעילות המעשית של
רפ"י ולתת יד להצלחתה במבתניפ
ן
הקרובים,

8

;

I.
I

ן
|

- ^.

'? י;
עם טיול  . :627של. .

הכוכבים ,היא גאה גט בשני מפע-
לים אחריפ שהוקמו השנה" :בית
ראשונים" — בית תרבות איזודי

בעתיד .ייתכן ,שאם אבא אבן מס־
כים לכך ,הרי זו הסכמה ולא עו
פל .בנסיונו לדובב את דפ"י בר־
מה מונולוגית גבוהה הוא מייחט
לה דבריפ שמעולם לא טענה.

"'" 91@^^ 1111ד""" חז|| ^^51
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עיריית גבעתיים גאה כמצפה
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"15-חופשת חגים"

לרשותך:

םימקה 1000

בן־יהודה  ,32ת"א
טל59281 ,52411 .
וככל משרדי "הפתור"
ו אגר תיור" ככל
"
רהכי הארץ

ד< < יומה' י"ד אב תשב"ה 12.8.65
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הכבוד לנהג

האדיב !

ההסתדרות הכללית של העובדים העברים באדץ־ישראל
המחלקה לספוק צרכי דת מועצת פועלי חצור
ב"ה

;

הזמנה

ן

ן

תנו כבוד לתורה

ביום חמישי י-ד ר1נחם־אב תשכ"ה
>65־ (12-8תתקיים חגיגת הכנסת ספר־
תורה וחנוכת ארון קודש בבית הכנסת
לעולי קוצ'ין מהודו בחצות
ספר התורה נתרס ע"י
הגאון האדיר רבי אליעזר סילבד שליט"א
נשיא אגודת הרגניס בארצות הברית וקנדה
התהלוכה תצא מבית ההסתדרות אל בית־
הכנסת בשעת  6בערב
בהשתתפות:

הרב י .צ .ברנדוייך

ראש המחלקה לספוק צרכי דת בהסתדרות
הרב מנחם הכהן ראש החוגים הדתיים
הרב דיעי עזיזי הרב המקומי
החי אברהם ארליך חבר הנהלת המחלקה יי?
לספוק צרכי דת בהסתדרות י
החי הלל לנדסמן' ראש המועצה המקומית
הפועלים
הח' אליעזר גן־מאיר מזכיר נזועצת
י\

נשמח לראותך בין משתתפים

קונטסד1300 ,
לארק  9דאדט שבל

""0ו 1וטיול"
נהיגה עצמית בע"מ

! .אליפ טוטדי גפראלוז נצרת 201/4
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ד31ניי נ1ער
בגילים  15-16עם דיור וכלכלה
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בגהיון זד!:

לוידיבך־"
ונ!?ןדש
ובעיות עבודו־ו
ואיגוד יצווני

כיצד והיכן להנפש ן
*
* מדוע נושרים הימאים ז
* חתני פרס קפלן
* נוער ממורמר בבריה'"מ
* כיצד פועל האיגוד
השוודי:

 6000אחיות שובצו במסגרת
6^0 !><3
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שופר שכרן של האחיות הצעירות - .התיקונים החזירו
אחיות ותיקות לעבודת משמרות במוסדות אישפוז

געיגת איבוד האחיות כישראל ,מזכירת האיגוד ההכ' הפיה גור־אדיה,
נכחרה לאחרונה בחכרה כמזכירות המצומצמת של הארגון הבינלאומי המונה
אחת־עשרה נציגות מתור  58המדינות המיוצגות כתוכו — עוכדה זו נמסרה
כדוי'ה שהוגש כישיבת מרכז איגוד האחיות שנערכה השבוע כת"א.

בדו"ח ע 7פעולות האיגוד ובויכוח ש-
התנהל לאחר מכן ,צויין שתוך השנה הצ-
ליח האיגוד להגשים את רוב החלטות
הוועידה האחרונה ובמו־כן הותוותה המדי-
ניות לשנים הבאות .באשר לסעיף השכר
ותנאי העבודה של חאחיות כחלק מהדו"ח
הכללי ,ציינה מזכירת האיגוד החב' גור־
אריה שנמצאים אגו ביום בשלב הסיום
של מבצע הסיווג והשיבוץ .עד כה שובצו
כששת אלפים אתיות העובדות בבתי־ההו־
לים ,במרפאות ובמוסדות הרפואיים השו-
נים בארץ .באלף חמש מאות אתיות ברי-
אות הציבור טרם שובצו .בעניינן מצפים
להופעה נוספת בפני הוועדה המקצועית
העליונה.
בדברי המתווכחים הובלט החיוב ,שבע-

צם כניסת ציבור האתיות לטבלת השכר
האהיד .בזאת הוגשמה אחת ההחלטות העי־
קריות של הועידה — לשנות את מבנה
משכורת האחות ובעיקר לאחות הצעירה,
כדי להבטיה מעמד ושבר הוגן למקצוע.
בן צויין ,שתנאי השכר שהוטבו ההזירו
את האתיות לעבודה פעילה בעיקר במשמ-
רות מוסדות האישפוו .המעבר לטבלת
השכר החדשה יאפשר הברד ,ופיצוי נאות
לעיסוקים סיעודיים ,שלא מצאו כיטזיים
בטבלת השכר הקודמת.
ישיבת המרב! הסתיימה בקבלת החל-
טות אלה:
ץ• המרכז מאשר בחיוב את הדו"ח עלפעולות המזכירות של איגוד האחיות כפי
שנמסרו למרכז ומציין בסיפוק את אשר

עשתה המזכירות להעלאת מקצוע הסעוד
בארץ.
* -המרכז מייפה את בוהה של המזבירות
להביא לגמר את העניינים שעדיין לא
סוכמו או/ו לא הובאו לגמר.
* המדבז מטיל על המזכירות לפעול ל-
מילוי כל ההלמות הוועידה שעדיין לא
הוהל בטיפול בהם.
 ¥המרבז פונה אל המח' לאיגוד מקצועי
ולוועד־הפועל ,כדי שיעזרו בפתיחתם
והפעלתם של סניפים חדשים במקומות
שבהם יש ריכוזי אהיות.
* חמרבז מציע ,ל1מן ישיבת מרכז מיו-
חדת לנושא העתון המקצועי של איגוד
האחיות ,ופעולות הוועדות השונות.

חטיבות ארציות לטבחים
ולמלצרים הוקמו השבוע בת"א
יפעלו במסגרת המזכירות הארצית של ענף
בתי־אוכל ומלון-.יעסקו בהכשרה והשתלמות
מקצועית ,בתנאי עבודה ופיתוח הענף
כנפי יסוד של הטיבות לטבחיפ ולמלצריפ כמסגרת המזכירות הארצית
של ענף כתי אוכל ומלון נערכו כשבוע שעבר בת"א — מפר מזכיר האיגוז
הח' דוד ויצטו.

בבנםים אלה סוכם כי תוקמנה שתי הפי-
כות אחת למלצרים ואחת לטבחים ,תבחר
ועדה ארצית של כל חטיבה אשר תורכב
מנציגי המקומות בהם מיוצג ענף בתי
האוכל והמלון .הועדות תעמודנה בקשר
עט המזכירות הארצית של האיגוד ,כן
יאורגנו אגודות מקומיות בכל אזור .חברי
מחטיבה יתכנסו לעתים מוומנות לדיון
בבעיות הספציפיות של החטיבה.

 3000פועלי מתכת מחיפה
— מאת כתב .,באיגוד המקצועי" בחיפה —

 3000פועלי מתבת חיפניימ .העובדים ב־ 350מפעליפ הטאוגדיפ
בהתאהדות בעלי המלאבה בהיפה ,הצטרפו לאהרונה לקרן הפנטיה
של ,מבטהימ' .הפבפ על כך נהתמ בין אגודת פועלי המתבת במועצת
פועלי חיפה וארגון המתבת בהתאחדות בעלי מלאכה ותעשיה
זעירח בעיר.

בטקט חחחימה צוין ש־ 200מפעלים ש-
הצטרפו לקופת־התגמוליט של .מבטחים"
לפני חתימת ההסבה הנוכחי ,העלו את
הפרשותיהם לקרן ,לשם העברה מתגמולים
לפנסיה מקיפה.
בדברי ברכתו בטקס ,ציין מ .זיכל ,מזכיר
במ.פ.ח,.
שהמועצה
אגודת פועלי המתכת
החיפנית היא היחידה בין מועצות הפו-
עלים בארץ ,שהגיעה להסכם עם התאחדות
בעלי המלאכה.

הנואם מסר כי הסכמים באלו קיימים בין
אגורתו לבין קבלני השמל ,קבלני שרבר-
בות ובעלי בתי־ספד לנהגות.
בטקס זה ברבו גם א .בד־חיים ,חבר מז-
כירות מועצת פועלי חיפה ,ד .מילגוום,
מנהל סניף "מבטחים" בהיפת ,ש .זן־בר,
מזכיר האיגוד הארצי של פועלי המתבת.
ש ,כהן ,הבר הועדה המרכזת של ההס-
תדרות וש .יעקובינפקי מארגון המתכת
בהתאחדות בעלי המלאכה.

 300עובדים ב"שופרםל' הובטחו לאת־
רונה בביטוח פנסיוני מקיף )ביטוה זק־
נה ,נכות ,ושאירים( במסגרת ,קופת
הפקיד".

קרן הפנסיה שאליה ישתייבו בל עובדי
"שופרסל" היא ..קופת הפקיד" ,וכל הב־
ספים שהגיעו לעובדים הועברו לקרן פנ-
סיה זאת .לרבות הלקם של המעבידים
בבטות פנסיוני לעובדיהם.
ההסכם נחתם בטכס חניגי שנערך
במשרדי החברה בבני־ברק ,בהשתתפות
 3000כשכר עירור
נציגי ההנהלה ,ועדי עובדים ,הנהלת
המאפיין את חולון הוא היותה עיר
"קופת הפקיד" ,וגציג מזבירות מרכז שמרבית אוכלוסייתה עלתה ארצה לאחר
קום המדינה ,ועיר המהוות מרכז פועלי
?זסתדרות הפקידים.
מובהק ,וזאת עקב מספר המפעלים הרב
במקדם.
* ענפי התעשיה העיקריים הם המתכת
והטקסטיל המעסיקים כ־ 7000עובדים .ענ-
פים שנהם גורם התפוקה הוא בעל משקל,
ואמנם עם המעבר ושיטת הנורמות והפ-
רמיות ,הוקמו כ־ 30מועצות ייצור ,ו־3000
פועלים עובדים לפי שיטה זו.

 300עובדי ה" םופרסל"
הצטרפו לביטוח פנסיוני

עובדים אלה מועסקים ב־ 7הנויות
החברה במקומות שונים בארץ ,ובמשרד
הראשי של ההבדל .בבני בדק.
הסכם זה יהול מעתה על כל עובד
הדש שיקבל קביעות במפעלי ההברה.

יותר אחיות במשמרות לילה ,יותר אחיות צעירות במקצוע

בין התפקידים שיוטלו על הסיבות ,הש־
תלמוו! והגשרה מקצועית ,תנאי עבודה,
משיכת דור צעיר למקצוע ,העלאת מעמ-
דם הצבורי של המלצרים והטבחים ועוד.
הכנסים נפתחו ע"י מזביר הענף החי-
דוד ויצמן שאמר בי מספר העובדים בבתי
אוכל ומלון מגיע לשתי רבבות ,וכי תוך,
חמש השנים הקרובות יהיה צורך ב־6000
עובדים נוספים בענף .שכן התחזית היא
שתהיה עליה גדולה במספר התיירים ובתי
מלון רבים נמצאים בשלבי הקמה .בל זה
מחייב העלאת רמתם המקצועית של עובדי
הענף .כבר עתח קיים מחסור גדול בבעלי
מקצוע הן טבחים והן מלצרים.
הה' י .ברקובסקי מזכיר אגודת עובדי
בתי !!ובל ומלון במועצת פועלי תל־אביב
קבל בדבריו על חוסר היהם המתאים
לפועלי הענף ודרש יתר הבנח לעובדים
אלה.
גם בשטה ההשתלמות בחו"ל דאנה עד
בה המדינה ייתר לדרג הניהולי בבתי־
מלון מאשר לעובדים ,אשר ברמת עבודתם
וידיעותיהם תלוי ענף ההארחה בארץ.
בן דברו בכיס הטבחים• ש .לנגר ממוע-
צת פועלי חיפה ,ושמחה לנגר מזביר מוע-
צת פועלי הרצליה והטבחים ש ,שלמק.
וח .אלבו שניהם מחיפה .י .ליפשיץ מטב-
ריה ,ר .בהן וי .בן־הרוש מהיפה וגולד-
שטיין מתל־אביב.
במס המלצרים דברו הה' גאראי .זילבר-
שטיין וזלושובר מירושלים ,סוניה ויסברג,
פוקס וי .אליעזרוב מתל־אביב.

במערכות  "3013ח8!'31

 3000במסגרת שכר־עידוד

מאת כתב ,באיגוד המקצועי" באזור חנזרכז
כאשר אחר ,משוחה על ההסתדרות ב-
פעולה למיזוג גלויות
מסגרת הקורם גט למדו את
 65%מאוכלוסיית חולון שייכים לע -תדרוה והאיגוד המקצועי,
חולון ,ועל ההיפטוריה הקצרה שלה ,הדי
תמיד ממכר שמי של ביהח"ר לודז'יה ליה החדשה ,ומועצת פועלי חולון רואה הביטוח הסוציאלי ,בעיות
ושל מנהלו המנות אריה שנקר ז"ל .וזאת כאהד מתפקידיה העיקריים כדברי המו־ צור ,ובן ניהלו שיהות על
על שום מח ,על שבשנת  1936ימי תהי -ביר משה בלון ,עזרה לקליטתם במסגרת והמדמה.
במקביל לבי"פ זה קיימ בית הנועד
לת המאורעות קם אדיר ,שנקר והעביר העבודה והחברה של חולון .הה' בלון מצוי
את מפעלו למקום שהיה ידוע באזור חו -בהווי חייה של העיר עוד מהימים הרא־ ע"ש לותד המיועד לפועלים צעירים,
לית בקרבת ישוב ערבי עוין ,וזאת חרף שונים בשנת  ,1936במזכיר המועצה הוא הלימודים בו מתקיימים בשיתוף חהטי־
התנאים הבטחוניים הקשים .ביום ידוע בשמש כ־ 4שניט ,ולפני זאת שימש כמ־ בה המקצועית של הנוער העובד .פעולתה
המקום כאזור התעשיר ,של הולון ,והמ־
סייר ביום במקום ודאי שלא יבהין בת-
מורות הרבות שעברו במשך זמן קצר
על המקום ,ועל חלקה של ההסתדרות
בפיתוחה ושגשוגה של העיר חולון,

מבנה החס־
מהותו של
פריון ויי-
ההסתדרות

מרפאה לרפואה תעשיתית

הרב ברנדמין שהרצה לאחרונה בבפר הירוק לפני ב־ 200בני
גוער מארהיב על הדת ותנועת העבודה הישראלית מסייר
בהדרכת ג' זק ,מנהל הכפר הירוק ,במטבח הבשר של המוסד

על בטיחות מדובר רבות ,על קור-
סים שונים ,פעולתם של נאמני בטיחות,
פעולות הסברה וכר .בכך גם הלקה של
חולון לא ח&ר .אך עם זאת הורגש הצו-
רך בפתיחת מרפאה מיוחדת לרפואה חע־
שייתית ,אשר תפעל באזיד התעשייה,
ותעסוק בנושאי הרפואה הקשורים לתע-
שייה .פתיחת המרפאה מתוכננת לשנה
הבאה .בינתיים נערכים ביקורים שבוע-
יים ע"י רופא תעשייתי במקומות הע-
בודה השונים.
פעולה במישור אהד נעשית בחהוט
הביטוח הסוציאלי ,ובמטגרת ההטכם ה-
ארצי עברו  130מפעלים לפנטית יטוד
במטגרת "מבמחיש" .עט זאת הוגהגה במס-
פר מפעלים אף פנסיה מקיפה .עוד גפ־
םר כי בקרן הביטוח לפועלי בניין כ־1500
חברים.

מזכיר מ• פ• חולון מ• בלון מארח בביח"ר " סליליכד את חבר
הוועדה המרכזת ז• הרזינג

רכז האיגוד המקצועי במועצה ,תפקיד
שרכים מכנים אותו .בימ־הפפד למזכירי
מועצות פועלים".
פעולת הקליטה נעשית הן בתהום ה־
הכשרה המקצועית ,מתו הלוואות קונס-
טרוקטיביות ,והן בפעולה חברתית ותר־
בותית.

בי"ס לועדיפ  -לשנתו התמישית

גאוותם של המהלקת לתרבות במועצה
והמזכיר החי אהרוני ,על ביה"ס לועדי
עובדים המקומי .אשר סייט עתה  4ש־
ניט לבעילתו 180 .חברי ועדי עובדימ
ומעילי ההסתדרות סיימו עד עחה את
ניה"ם במחזורים של ששה הודשיפ .ב-

--

השוטפת של המהלקה מתבטאת בערי
כת הוצאות במקומות העבודה ,טיולים,
ימי עיון ,הצגות תיאטרון ועוד.
החי אהרוני מספר לנו על נוהל שה-
חל להשתרש בחולון ,והוא עריבת מסיבות
לאנשי המפעלים .המסיבות נערכות בבית
התרבות המקומי ומיומנים אליה בל ה־
גורמים להנוגעים למפעל ,דבר זה תורם
לדבריו לשיפור האווירה ,לפתירת בעיות
שונות ,אשר השולה! הערוך תורם לע־
תים יותר מאשר השולתן המשרדי.
פעולת חרבות ניספוו! היא הוצאתו לאור
של עלון בשם .חילון העובדת* אשר
מופץ ב־ 5000עותקימ. .

מחזיר הרפ .גפ לאנשים עצבניים או 11־

3י?גד והיכן דהנפש

מנוחה שנתית-תנאי לבריאות
מאת ד־ר מ .פקר

קצב החיים והעבודה ברוך בשנים האח פעות השליליות בגוף .להחלפת כוח ול־
רומה במתיחות מרובה של העצבים .במ־ שיפור בריאותו וחיזוק כושר־פעולתו של
ש! .וזמן נותן הדבר את אותותיו בהרג־ האדם - ,אין הוא מפיק ממנה את מלוא
שת העייפות בללית .הן גופנית ,הן נפ־ התיעלת .אט אינו מנצלה כראוי.
תנאי ראשון לתופשד יעילה היא הח-
שימ .שמוצאת את ביטויה בעצבנות יה־
רה ,חיסר שנח ,ולעיתים אף הפרעות בעי־ לפת המקום ,הסביבה והתנאים .שבהט
כול .מיחושי לב וכוי .הוא הרי! ביחס נתון האדם מרבית ימות השנה ,יושבי
לעובדים כעבודה גופנית וגם לעובדים העיר ושאינה יצאו לסביבה כפרית שק-
בעבודה ריחנית ,בגון :מורים .מנהלי טה  :אנשי הכפר יבלו את חופשתם בעיר
חשבונות .מנהלי מפעלים ,פקידים אהד־ או במסים אחר השוגה ממקום מגוריהם
איים יכי' .לאחר עבודה ' מאומצת ומ-
מושכת.

צריכיט לנצל את השפעתם המצויינת
של הארד הצח והנקי ושל קרני הש-
מש .הם צריבים לבלות כל שעה פנויה
בחיק הטבע .מחוץ לבית.
מניעת מאמץ מופרז מן הגיף ?!ין פי-
רושו בטלה .כי לא בבטלה — מנוחה.
במיוחד יש להתנגד בבל תוקף למש־
הק קלפים .שהשתרש בהרבה מקומות
הבראה עופש• יש בזה בילוי זמן פסול
בהחלט והודם כל מבחינה בריאותית.

מנוהה  -עד שום מה

כידוע .כרוך כל מאמץ — הן גופני
והן רוחני — בתחליך של חילוף המרים
שיניב בתוך השרירים המבצעים פעו־
לה מפייימת .גם במ-ה מתפתח תהליך
דומה לזה שבשרירים.
אם אין המאמץ הורג מן התהום חפיםיו־
לוגי הרגיל — נשאר היליף החברים בת־
ק־ניתו ,־האדם איני הש הפרעות מיוח-
די'־ ,בעבודתו היום־יומית .אולם ,אם הע-
ב-דה מתמשכת יתד על המידה ואין בצי־
דה הפסקת מספקת .אזי מתגל־ת תופעות
שינות בתא-ם המוטוריים של המוח וב־
מערכת העצבים המרב1ית ,ובראש ורא־
שונה  -מופיעים סימנים של עייפות,
במשך הדמו עוברות תופעות אלו
אד יתר חלק•־ הנוף .כחוצאר ממ-
צב זה — כושר־הטבודה נפגם ,המ-
רץ• ו>-־\• כוזז־הריכוז והתיאום גחז־
שים .והאדם חש עייפות מתמדת שז
כד מאמץ קד.
מצב זח מהווה אות־א!הרד ,שהעייפות
הגיעה למלוא ממדיה ,ואין תקנה לכך אלא
במנוחה,

שלושה סוגי מנוחה

לאשדנו עומד האינסטינקט הטבעי לי־
מיננו והוא המצביע לנו על הצורך ב-
הפסקת העבודה לשם מנוחה,
שלושה הם סוגי המנוחה העיקריים:
מנוחה יומית ,מניחה שבועית ומנוהה
שנתית.

מ נ ו ה ו ,י ו מ י ת — לאחר  8שעות
עבירה — מאפשרת לגוף להדחיק את
ההמריט השליליים ,שנצטברו במשך היום
ולהרגיע במקצת את העצבים המתוחים.
אך לא כל אדם יבול ,מסיבות שונות.
לנוח מנוחה שלמה ,ותמיד נשאר עודף
מסויים של חומרי־פסילח בגוף .כדי לסלק
עודפים אלד ,דרושה מנוחה יוחד אדו־
נד .,לשם ?ה מנצלים את המנוהל ,השכו־
עית.
מ נו ח ה ש ב ו ע י ת — לאהד ששת
ימי המעשה — הונהגה כבר בימי־קדם
בצורה של יום השבת .מנוחה זו מסיי־
עת הרבה להפגת העייפות ומאפשרת לנוף
להפריש במוח נוספת של המרים מזיקים.
אולם גם מנוחה שבועית לא תמיד מספ-
קת ,ביהוד לאנשים .שלא מנצלים ד-
את המנוחה היומית !השבועית או עבי־
דתם קשה ,מלאה מתיחות העצבים ש־
אינה פגה כל אותו מיפי־

מנוחה שנתית או חופשה שנתית
 -לשש מה1 ...

אפילו אם הוא שומר על מנוחתו־ ד,ש־
בועית .איי בזה ערובה מספקת שפגה
עייפותו .על כן חייב פל אדם להפסיק לזמן
מה כל מאמץ גופני .ריחני או ציבורי
ולצאת למיפשר" להופשר ,ז.־ יש להתיתם
לא רק כאל תענוג ,אלא ,וקודם כל כסי
לפעולה רפואית חשובה מאוד .מבחינה
]ופזבזוזיגות

 Iי>י*13ך; ?[?

זו גם מובן מדוע יש להתנגד בבל תוקף
אם מישהי מסכים להמיר את הנופש בכסף
אי עיסוקים אחרים בימי החופשה.

חקייות מרובות שנערבו לאה?
רונה הצביעו כמפורש בי אהת
הפיכות החשוכות ביותר להופע־
תה של חתקפות־לפ .בפרט אצל
עובדים מינהליימ .היא  -העדר
מנוחה מספקת  -הן יומית )הג-
לל ישיבות־לילה תכופות( וחן
שבועית )ניצול בלתי"רציונאלי
של יופ־המנוהה השבועי(.

כדי למנוע תקלות אלה .העלולות אפילו
לסבו את חייו של האדם .הכרח הוא שבל
אדם יפסיק פעם או פעמיים בשנה בל
מאמץ .גופני או רוהני .לימים מטפד ל־
נוח .וככל שעבודתי מאומצת .או מעצבנת
יותר - .כן צריכה להיות מנותתו מטו־
שכת ייתר.

;יצול יעיל של החופשה
עם כל היותה של החופשה השנתית
אמצעי יעיל כיותר להתגברות על ההל
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טיס להתעלף עד מהרה .בן .לא רצוי
לבלות בהדים לאנשים ,שעבר עליהם
זעזוע נפשי? והם זקוקים לשלווה ולמר־
בוע . .ולהיפך• הבראה באזור ההרים יפה
לאנשים הסובלים מהוסר־דם ממושך .נוז־
לת ברונית ,מדלקת הגרון .מאפדעות
בדרבי העיבול וכדומה.
ב י ם משפיעה לטובה קודט כל רוח־
העצבים ועל חילוף החמרימ .השהיה בים
ממריצה את פעולותיהם של כל חלקי
הגוף ,לרבות השרירים ,בעיקר אצל בני־
אדם הממעטים בתנועה כדוב ימות
השנה.
עם זאת אסורה השהיה בהחלט לאנ־
שים חלשים הסובלים מהפרעות בלב,
בכליות !בדרבי העיכול! יכן לאלה הנו־
טים לכאבי שגרון )רבמטיזם( לצורותיו
השונות ,יתר על בן ,אף אנשים בריאים
אסורימ בשחיה בשקבתם מלאה אחדי
הארוחה .לכן ,טוב להמתין לפתות שע-
תיים אחרי הארוחה .אסור לשחות זמן
ממושך סדי אפילו כשאדם מרגיש את
עצמו טוב במים.

בהירת מקופ מתאים

בית ההבראה ע"ש שפרינצק בנצרת
אחור  -איזור ותכונותיו
השפלה יצאו להרים ,ויוש

הקבוע .תושבי
בי ההר ־־ לשפת הימ.
בשעת בחירת המקום לנופש ,יש לק-
חת בחשבון דבר השוב נוסף ,היינו:
תגובתם של בל בני אדט על השפעת
האקלים שונה• בגון — ?רינת השמש,
תנועה הרוח וכוי.
יש גם להביא בחשבון את גילו ,מצב
בריאותו ואפילו אח סוג עבודתו של הא-
דם ,כך ,למשל ,אדם העסוק בעבודה גו-
פנית צריך לנצל את זמן חופשתו לשם
מנוחה ומרגוע ,הוא לא צריך לטייל יו-
תר מדי ולא להתאמץ יתר על המידה.
לעומתו .עובד רוהני צריך לנצל את
חופשתי לתנועות הגוף על ידי טיולים
קלים ברגל ,שחיה בים או בבריכה ,הח־
עמלות קלה וכדומה .אך שניהם באחד

ב ה ר י ם האויר שונה מאויר השפלה.
ככל שהמקום גבוה ?־ותר ,בן קטן בו
הלחץ האטמוספרי .לפיכך ,גם הנשימה
קלה יותר .השפעתו של חום השמש אף
היא קשנה והולכת עם עליה בהר .עם
זאת רבה השפעת הקרניים האולטרה־
סגולית עם העליה בהר .אף רוחות בה-
רים טתתזקות והולכות .בבלל ,בכל שה-
מקום גבוה יותר ,כן האקלים שם הריף
יותר.
לפיכך .אין להמליץ על נסיעה להב-
ראה בהרים נכוחים לאנשים הלשים מ-
די ,לאנשים שעברו מחלה קשה .לאנ-
שים שלחץ הדם אצלם גבוה מעל חר־
גיל ,לאנשים הסובלים ממחלות לב או

יש חשיבות רבה בבחירת המקום ה־
מתאים לנופש .מידי שנה בשנה ממהרים
רבבות מבריאים לבתי־ההבראה .איש־איש
אל אשר ישלחוהו ,בלי שתינתן הדעת על
בחירת המקום המתאים ,התאמת הסידו-
רים לצרכי המבריאים וכיוצא בהם תנ-
אים מוקדמים ,שבלעדיהם אין להפיק
את מלוא התועלת מימי ההבראה הספר
דים .דאגתם של כל המעוניינים בחב־
ראה בדרך כלל מצטמצמת בדבר אחד
ייחיד .מציאת מקום .ואחת היא מהו
המקום .במרבית המקרים אף אי! איש
יידע ,מה בין מקום פלוני למקום אל-
מוני.

?נד היכן מגעת אחריות המעביד
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במועצת איגוד הימאים ,שהתצנ&ה לפני
חודשים מספד ,מסר רב־חובל זאב הים,
המפקח הימי הראשי במשרד התחבורה ,בי
 33,2%מהימאיש המשרתים בצי הסוחר
הישראלי הם זרים .הוא הוסיף באותו מע-
מד" :למרות שהנשירד ,של ימאים ישרא-
ליים אינה עוברת על המקובל בצי אוניות
מתפתח ,לא עשינו מספיק על מנת לתזק
את הצורד בימאים ישראליים בצי".
 .כל הגורמים הקשורים בצורה זו או אח־
רת בימאוח הישראלית ,דהיינו :איגוד הי־
מאים ,חברות הספנות ,הסתדרות העוב-
דים .משרד התחבורה ועוד ,מסכימים בי
הנשירה קיימת ,שנה אתת בצורה חריפה
ושנה אחרת בממדים קטנים יותר.
הבעיה המרכזית היא :מדוע בכלל נוש־
דים ימאים מצי הסוחר ומה ניתן לעשות
על מנת לצמצם את ממדי הנשירה ז "באי-
גוד המקצועי" ,יצא להקור את הסוגיה
ואנו מביאים להלן קטעי שיחה עמ מרואי־
נים שונים,

רוטציה בעבודה חופית

זאב 'בדש ,חבר המהלקה לאיגוד מקצועי
בועח"פ ,מחזיק כבר את ,תיק• הימאים
קרוב ל־ 13שנה .במשך פרק ומן זה ,הוא
גיבש לו דעה משלו בנושא. :יש דבר
אוביקטיבי — שקיים כמעט בכל המדינות
המתקדמות בעולם — של תעסוקה מלאה
ביבשה ,המקלה על כל אהד הנמצא במר־
הקיט את האפשרות של מציאת סידור נוח
בתוף".
בר־שיחנו מעלה אספקט נוסף לגבי סי-
בות הנשירה, :אין להתעלם מהעובדה כי
העבודה בים מנתקת את העובד מחיי
חברה סדירים .מחיי משפחה וחיי תרבות,
אם נוסיף לכד את התנאים המיוחדים בא-
רץ והויקה המשפחתית החוקה הקיימת
אצל היהודים בארץ .יוסבר לנו כי התנו-
דות לעויבת הים ,מתהילות בעיקר אצל
צעירים .העובדים מספר שנים ביט ,מת־
קשרים לבחורה ואת"כ נישאים".
בקשנו מזאב ברש שיציע כמה הצעות
למניעת הנשירה .הצעותיו היו :לזרז את
תקמת ,שירותי רווחה לימאים" שיקלו על
תיי הימאים ומשפחתו :לקבוע מספר מקו־
מות עבודה בחוף )בנמלים ,בתברות הספ-
נות ,במספנה וכדי( ולהעסיק בהן — ברוט־
ציה — ימאים אשר בגלל מצב הברתי או
משפהחי חייבים להשאר תקופת זמן בחוף.
הסדר זה חייב להביא בחשבון את רצי-
פות התנאים הסוציאליים והבטחת עתידו
של הימאי.

לאוניה ,הפליג מספד פעמים וירד ,מאחר
שלא התאקלם ,צריך להתשב כנושר .אני
מגדיד 'ודדי י? מבל המחלקות כנושדיט,
רק אם הפליגו בים לפתות שנה אחת
ואח"כ ההליטו לעזוב את המקצוע על
מנת לא לחזור ,אלא להסתדר בחוף" -
בחכרזה זו קידם את פנינו רב־חובל זאב
הים ,הממשיך ומסביר" :אחרי בדיקח קפ-
דנית ומעמיקח ,באחי למסקנה שהנשידה
בצי המסחרי אינה גדולה יותר מאשר ג־
ציים של ארצות ימיות מתקדמוח ובמקרים
ויביט גט קטנה יותר".
איש משרד התחבורה ממחיש את דכ־
דיו בבמה דוגמאות :קציני דדיו בצי הסו-
הר הבריטי משרתים בממוצע  4שנים
ואצלנו ב־ 5והצי שנים י מפעילי מבונה
עובדים בממוצע  6שנים ואילו אצלנו
עובדיט הם בין  7ל־ 8שנים :קציני םיפון
בצי הסוחר הבריטי שוהים ביט — בממו-
צע —  12שנים בעוד משך השהות של
עמיתיהם הישראליים נע ביו  10ל־11
שנה,
מסכם דב־תובל זאב הים. :ממדי הנשי-
רה אצלנו לא גדולים במיוחד ולא מדאי-
גים? אלא הם פחות אי יותר טבעייט ,בהת-
חשב בהעדר מסורת ימית",
גם בר־שיהנו הוא בדעה שניתן לצמצם
עד למינימום את ממדי הנשירה ,ע"י שי-
עיר תנאי החיים של הימאים באוניות,
העלאת משכורתם ,שיפור תנאי המגורים,
המזון ,העבודה ,אפשרויות של התקדמות
בעבודה ,יחם של בעלי חאוניות ויחם
הציבור ומוסדות המדינה.

חצי בים  -הצי־ ביבשה

למה הוא מתכוון בדבריו .הוא משיב:
החבלות הייבות לתכנן ,לפחות למשך שנה
מראש את לוה ההפלגות של כל קצין,
כך שהוא ידע מראש מתי הוא נמצא
בהוף ומתי הוא נמצא בים".

מד ,כפי מנהל
לשבת העבודה לימאים ז
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אי־הקפדד ,על ;קיו; במקום העבודה א -עזרה בעבודות המטבח .באחד הימים
שר כתוצאה ממנה נגרמת תאונת עבודה קרוב לשעת הצדדיים היא נקראה ע"י
מהווה רשלנות מבחינת דיני נזיקין המ -מנהלת המטבח לבוא לעזרה בקילוף
חייבת אה המעביד בתשלים פיציייס תפוחי־אדמה .היא נהפזה לבוא ובאשר
לניזוק .ברם יש ואופי העבודה הוא שגו -קרבה למקום שבו עמדו הסירים עם חפו־
רר בעקבותיו לכלוך .מה הדין כאשר חי־האדמה על הרצפה .היא נפלה על
עקב לכלוך זה נגרמת תאונה לעובדו אחד הסירים ינפגעה בבית ההזה .בת-
על שאלה זו עונה פס"ד של ביה"מ ביעה שהוגשה מטעמה נטען שהיתה רש-
העליון שניתן לא מכבר בתביעה שהגי -לנות מצד המעביד ובי סדרי העבודה
חיו לקויים.
שה עובדת מטבח נגד מעבידה.
העובדת הועסקה בעבודת נקיון וב-
חעדויות במשפט חוכיחו כי חבטיחות
היתה עני! רגיל במטבח ,כי את השמן
מתוך הפחים היו שופכים במשפך ולפע-
מים שפכו יותר החוצה מאשר פנימה,
ולכן היתה רטיבות על הרצפה,

מאת משה גוטר
סיעות ארוכות ועם ימאים השותים בחוף:
סיוע בחינוך הילדים  :פתרון בעיות סו-
ציאליות ; סעד לאשת הימאי בעת לידה
או מהלוז! הקמת קרן הלואות לימאים,
המכונאי הראשי איטקיס הוא בדעה ש־
"גם המשכורת צריבה להיות גבוהה יותר
אפ רוציט להחזיק את האנשים כים'...
ביצד משתקף נושא זה ע"י מי שיושב
מצירו השני של השולחן? אומר לנו אפ-
רים נפרויקה( בהנא ,האהראי על מחלקת
הצוות בחברת "סומרפיך :ראשית ,יש
לצמצם את הנשירה בין הפיקוד הכביר
והקצונה .אם הפיקוד באוניה הוא יגיב,
אפשר להשיט את האוניה ללא כל בעיות.
לכן ,יש ללכת לקראת הפיקוד במקסימום
?ול התנאים".
בקשנו פ"םרויקד ",שיפרש ביתר דיוק

מקומות ההבראה בארצנו מתחלקים
לבתי־חבראח נדולים ,הטבילים מאה מב־
ראים ומעלה! ובתי־מרגוע קטנים ,ש־
 40—20איש נופשים בהם בכל מחזור.
הצד  ,השווה שבשני הסוגים ,הוא —
שתמיד מצויה בהם קבוצת מבריאים,
אשד אינט ' השים עצמם בטוב .לכן ,אין
הם מפיקיט מבילוי זמנם את התועלת
הדרושה .דרך  .משל ,בבתי ההבראה הג־
דוליס גדול הרעש .שאיו אנשיט עייפים,
חלשים ועצבניים יכולים לעמוד בו .חם
זקוקים לשקט ולמנוחה מלאה כל שעות
היום.
לעומתם ,אין אנשים בריאים בגופם,
מלאי מרץ ותוססים — ובעיקר אנשים
צעירים — אינם מוצאים להם מקום
באיירד ,שקטה של בית־הבראה קטן,
בחברת מבריאים ,שהרצון לרקוד הוא
מהם והלאה ואדיר חפצם לנוח ולחקדים
לשבב .הם מעדיפים את הקריאה על
המשחק ואת ההנאה מן השקט המוחק
את עצביהם המתוחים.
הגברת יעילותה של ההבראה מחייבת,
איפוא ,תיבנון רצוגלי של חלוקת המ־
קומות .תיכנון זה מן החברח שיביא
בחשבון בראש וראשונח את חאדם הזקוק
להבראה ,ויתאים את המקום למצבו ול-
צורכי! .ולא להיפך .בפי שזה קיים
כעת ברוב המקרים .אין המדובר בהו-
לים ,היוצאים להבראה לצורכי החלמה,
כי אם בהמוני המבריאים ,שאינם מתלונ־
ניב על מחלה מסויימת .אלא זקוקים
למנוחה.
לכן ,יש לשלוה )או לנסוע( לבתי־
הבראח גדודים בראש וראשונה אנשים
צעירים ,שעיסוקם בעבודה גופנית .לבתי־
מרגוע קטנים יש לשלוח בעיקר אנשיס
העסוקים בעבודה רוחנית ובכל עבודה
)המשך בעמוד אחרו!(

אהרון הנשאלים היה דני אראל ,קצין
אלהוט ,האומר ,דוגרי"" :אם יוסיפו ל-
משכורתו• של הימאי סכום רציני ביותר,
ימצאו הרבה אנשים שיעדיפו להשארביפ
לתקופה נוספת של מספר שנים".
1
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אהרון מיכאלי .מנהל לשכת העבודה לי־
מאים ,בא במגע עם ימאים רבים .וותי-
קים וחדשים כאהד .לדעתו ,יש להפריד
בין הסיבות המניעות ימאי חדש לעזוב
את העבודה בים לבין הסיבות שמניעות
ימאי וותיק לנקוט בצעד זה.
הצעיר;
,יש להנהיג שיטה של חילופי
בר־שיהנו מעלה את הנימוקים הבאים עובדים ,הימאי ידע כי  .יעשה בים תקופה
לנשירת ימאים חדשים :חוסר עידוד מם־ של הצי שנה ,שנה או שנתיים )הזמן הנו
פיק להמשך עבודתם בים תוך כדי שנת שאלה של דיון ותכנון( אך לאהד מכן
העבודה הראשונה־ עליה לים להפלגה הוא ישהה בחוף בעבודה הקשורה ביט
שיפור יחסי העבודה
מכונאי ראשי .מיכה איטקיס .העובד ב -אחת בלבד על מנת ,לתור את העולמי! ויחיה בבית תקופה המקבילה לזו ששהה
ובדי(.
מהלחיים
)הקאות,
כריאות
סיבות
בים.
המורל
את
יעלה
זה
הימאים,
של
כי
חברת ,סומדפין" ,דואה שתי ,םיבות עיק-
בדור שלימאיט ותיקים הפורשיט לאחר חימאי הבא הביתה למספר שעות או ימיט
ריות לנשירת ימאים :קשיים משפחתיים
ויחסי עבודה .לדעתו, ,יש ביורוקרטיה  12 .10שנה ,יש פיבות כבדות משקל :.יפגש במשרד החברה בפקיד שחוא עצמו
מופרזת בהברות הספנות הגדולות ואין לחץ של האשד .והילדים ההולד וגובר מדי ימאי אשד יבין לרוחו ויעזור לו".
שנה שנד !,הוסר התקדמות מקצועית ,בעי-
עד כאן ,דיברו אנשים .מי יתן ולאחר
מספיק הערבה למעשי הפרט'.
מה הן ,לדעת איש י ים יותיין זה —  10קר בדרגות הביניט! התוף מציע כיום כתבה וו ,יתחילו לדבר פל אותם ההכ-
שנים במקצוע — הפעולות ההכרחיות ל־ תגאים טוביט יותר ובמיוחד לםבחים ,מס־ רות והנופיט הציבורייט אליהם הופנו הטע-
גדיט ומבונאימ( !.מרירות .של .הימאי כל-
צמצום הנשירה ז:הוא מתווה בפנינו תונ־
נות .המענות וההצעות השונות ,אין בל
נית  ,ארוכה ,שבמרכזה כלולים  -הםעיפים פי מוסדות יייגימ ,ביבשה.
ספק .שיש -לפתוה בפעולה מידיה )ונמר-
?
י
;
.אין .מקום לבהלה
הבאים :רוטציה בין ? האנשים המפליגיט
צת( בדי לעצור  -ולו ?אף במקצת — את
בנטיעות קצרות ,עם אנשיט המפליגים־בנ־  . .־ .אינני חושב שכל ימאי .טירון אשר עלה הנשירה פצי הטוהר הישראלי.

ברם ,מאידך ,הוכח גם כי היו הוראות
לשמור על חנקיון ולמנוע רטיבות וש-
מו• כל יום ניקו את המטבח ובדרך כלל
היו מקפידים שלא יהיה שמו על הרצ־
פר" ואם קרר ,והימה רטיבות היו שופ־
בים מלח כדי למנוע החלקה.

ביה"מ שוכנע כי המעביד עשה כל
פה שנדרש ממעביד סביר בבדי לשמ,ד
על הנקיון וכי הוא השתמש  ,בכל הזהי*
רות הדרושה .ומשום בך באשד נגרם
גוק לתובעת מחמת סיביו המבוע באופי
העבודה ,אין היא זכאית לפיצויים ממע־
בידה.
,מה שנדרש ממעביד" ,בך אומר ביח
המשפט" .חוא שלא לחשוף את העי־
בד לסכנות מיותריח ילהזהירי מפני סכ-
נות קיימות ולנקוט בל האמצעים הד-
רושים בדי ,עד כמה שאפשר ,למנ-.ע
סכנות אלה ממנו או להגן עליו מפניהן"
במקרה דנן נדחתה איפוא תביעת הע.י־
בדת ,אד מובן שאין בכד כדי לפגוע
בזכוזה לקבלת דמי פגיעה בעבודה מה-
מוסד לביטוח לאומי.

עדי

הסתיים קורם בטיחות
לממונים על פיצוצים
 24איש נטלו חלק בקורס להכשרת
ממונים על פיצוצים שנערך על ידי המו־
סד לבטיחות וגהות ומשרד העבודה בי*
רושלים.
הקורם גמע ר חדשיים וחצי ,פעמייט
בשבוע בבקרים .לבוגרי הקורס אשר
עמדו בנתינות הוענקו תעודות המאפש־
רות להט לשמש כממונים על פיצוצים.
הקורס נערך בעקבות ארבע תאונות
קטלניות כתוצאה מפיצוצים שארעו בש-
נה האהדונה באיזור ירושלים.
הקורס נוהל על ידי מנהל סניף המוסר
לבטיתות וגהות בירושלים המהנדס ע.
יגר .בין הנושאים שנלמדו בקורס ,בטי־
חות בקידוח בעומק .עבודות בציוד מבני
כבד ,בטיחות בטרקטודאות ,השימוש ה-
נכון במקדחיס דידראולים ,פיצוצים חש-
מליים ועוד.
בטקס הסיום ברבו חנוך לב־בוכב ה-
משנה  ,למנכ"ל משרד העבודה ,אינד א.
מייבאום מ"פ מפקח עבודה ראשי ומנהל
המוםד לבטיחות וגהות החי ש .גל.
הדפדפת מנוקדת ובד .אילוטטדצילת
ותטוטמ להבהרמ הנושאים י _ . • ? . .

זה לעומת זה
בעוד שבעולם המערבי המתועש
מופקד עועל אחד על לוח בקרת
המנחה טור מכונות )ממול( נמ-
שכת עבודת הידים במבצע בניית
'זכר ענק בצפון הודו )למטה(?

צעירי בריה"מ מתלוננים על הפליה
מאת י .בורר

שכרה של הפועלים הצ-
עיריכ היא בעיה עריגה -
כותב העתון לנוער "קומפו-
מולםקאיה פראודד ?',כאשר
:ער מתחיל לעבוד ומקבל
את משכורתו הראשונה כ-
חייו  -היא בשבילו ?לא
כפף! בלבד .לפי גובה המש-
כורת דן הוא איך מעריכים
אותו ואת עבודתו ובאיזו
מידה הצליח בתפקידו  ,לבן.
משכורת העובד הצעיד
צריכה להיות צודקת ,עבו-
דתו צריבה לזבוח ,להערכה
נכונה אבל המציאות 'היא
אהדת.
לפי ההסדר הקיים ,מקבל נער־
עובד מתלמד בחדשים הראשונים
 75%משכרו של פועל מהדרגה
הנמוכה ביותר .אחר־כך ,כשלמד
את העבודה ונעשה פועל עצמאי.

רגיל ,ליד מבונה ,מחכה לו לצ־
הפתעה־מהלומה ראשונה:
עיר
משכורתו הראשונה היא תכופות
נמוכה ממה שקיבל קודם־לכן בה-
יותו מתלמד .פועל צעיר בבית־
חרושת לשעונים בצ'ליאביסק ,למ־
של ,מקבל בסוף תקוםת־הלימוד
 50רובל לחודש .אבל כאשד הוא
!וכר ,להיות פיעל כבל הפועלים
משתבר פחות מ־ 31עד  43רובל
לחודש .קשה לצעיר להבין זאת
והוא מתמרמר.

הקשישים דואגים ל...
קשישים

הצעירים סובלים גם מהפליה
מסויימת .לא תמיד מוכנים המנה־
לים למיניהם לסמוך על הצעירים.
או־אז קורה ,שהצעירים עוזבים
את המפעלים .מחפשים להם מקום
עבודה אהד .הניידות של ר'פיע־
לים היא בציכרי המפעל והפועל
גם יחד .הנה ואלנטין בריסטוליו־
בוב התפטר מבית־החרישת לכלי־
מדידה .פועל טוב .צנוע ולא היו

עבודה היותר מכניסה מהוה גורם
לו בל תקלות .אם בן .מדוע עזב ן
חשוב להתמרמרות ועזיבות .לע־
התחלף מנהל־העבודה במחלקה
תים קרובות יש חלוקה בלתי־
שלו וההדש העדיף למסור עבודה
)"מסובבת" יותר ומכו־סה יותר' ? -שווה של העבודה המכניסה בין
פועלים בעלי נתונים שווים .ה-
לקשישים .הוא נימק זאת פשוט:
סיבה העיקרית — כך טוענים —
טעויות בקביעת השיבר והמכסה
על־ידי המפונה על המכסות ,ה־
פיעל שעל יד המכונה יודע טוב
מכולם כמה דקות דרושות לבי-
צוע עבודה מסויימת :מנהל־הע־
בודה הוא פחות בקי מהפיעל
ואילו הפקיד או המחשב את המכ־
סה הוא עוד פחות מתמצא בתחופ
,עלי לדאוג למילוי התכנית ולכן
זה.
אני מטיל את העבודה על אלה
הוכת העסקת נוער
שאני סומך עליהם ב־ .100%אינני
לבן יש הבדלים גדוליב בהכ-
מוכן להסתכן עם צעירים ובלתי־
נסת הפועלים מאותה עבודה עצ־
מנוסים".
מה .ולעתים חושב מנהל־עבודה
כזה הוא המצב לא רק במפעל
המכניסה
העבודה
־את
אתן
בך:
לכלי־מדידד ,שממנו התפטר ואלנ־
עירגיל צינורות כצ'ליאבינסק קי-
טין .אלא במפעלים רבים והצעי-
ייתר לפועל בא בימים .הוא גם בל בסך־הכל שלושה נערים.
מנוכה יותר ,וותיק ,הצעיר —
רים תבלתי־מרוצים נודדים מבית־
אין לי משפחה ,הוא יכול להסת-
חרישת לבית־חדישת .מעיר לעיר.
מדוע אין לו מצב רוח
פק בפחות כסף ,ואם חצעיר 'ע־
גם חלוקה בלתי־צודקת של ה־
מתברר כי לניידות בקרב הפו-
זוב את המפעל לא תהיה ! 1אבדה
עלים הצעירים יש סיבות שונות :
גדולה...
אהת מהן  -אי־ם־פוק בעבודה.
לפי החוק ,הייב בל מפעל להע־ בבית־ההדתות .קראםנ' אוקטיא־
סיק אחוז מסויים של בני־ניער .בר" — מספר כתב העתון —
אולם רוב הטפעליפ מתחמקים פגשת• פועל צעיר .שהגיש בקשה
ממילוי חובה זו .המועצה הכלכ -לשיחוור .מריע אתה עוזב י —
שאלתי .אי! לי עניו  -השיב.
צה הכללית ,יכולה להגיע לידי
לית האזורית של אוראל הדר ימיח אולי המקציע אינו מוצא חו בעי־
הסכס עם הס א.ף .בדבר המל-
חייבה את המפעלים שבמרותר .ניי ל אי שה־א אי?:־ משתכר די
צות להסדרי שכר .אף איגוד
לקבל מספר נערים־עובדיס מת־ הצורך י לא .טען הבחור? העבודה
מםונף אינו יכוד דתנריז שבי־
למרים — כמה מהם קיימי את היא לפי רוחי .גם השכר הוגן.
תת ,העשויה דהק-יף יותר משלו־
אפילו
בלבד.
מועטים
ז
ההוראה
קבלת
שר! אחוזים מחבריו .ללא
ובכל
זאת אינני רוצה לעבוד באן.
היתר מתועד הפועל נטל .ל .ו* .םפצל־ענק במו בית־חחרושת ל -פשוט אין מצב רוח.

כיצד פועל ארגון פועלי שוודיה
מאת עמוס פרידמן

שלושה ארגונים מרכזיים של אי־
:ודים מקצועיים פוערים בשוודיה :
,ל ,ו - ".הארגון המרכזי של אי־
:ודים מקצועיים ,אליו מסונפים 41
!(יגודים תעשייתיים ,במני"ז ב/י1
מיליון חבר ! השני" :ט .ם .ו— ".
־ארגון המרכזי של העובדים הפקי־
־ותיים ,הכולל  36איגודים במניין
( 400,00הבר! והשלישי :ס.א.ק.ו.
 הארגון המרכזי של עובדים מק-צועיים בעלי תואר אקדמאי .הבולל
 Xארגונים .במניין  61,000חבר.
נוסף על כך קיים ארגון מרכזי
שד עובדי מדינת ,בעד  39איגודים
ו־ 17,000חבר ,וארגו! םינדיקלי
בעל  17,000חבר ,בסה"כ מצויים,
איפוא .בשוודיה קרוב ל־ 150איני־
דים ,שמספר חבריהם מגיע ל־2
מיליון .בדרך בלל ,פגיע מספד ה-
חברים באיגוד המטונף ל,ל ,ו ".ל־
 20—10אלף .רק  4איגודים בלבד
מרבזים במםגדותיהט יותר פ־100
אלף חברים :איגוד פועלי המתכת
) ,(300.000איגוד פועלי הבנין
) .(150.000העובדים המוניציפאליים
] (120,000ועובדי המ0חו ).(104,000

עובד ארגוני אחד
על >00י חכריפ

התא הראשוני בתנועה המקצו-
עית הוא "אגודת בית החרושת"
או "החוליה" במקום עבודה אחד.
ומספר "חוליות" כאלה יוצרים ,אי־
גוד מקומי" בעיר בר .מסונפים ל־
איגוד יותר מ"איגוד מקומי" אחד.
מתלכדים בל האיגודים המקומיים

?
•!?'.? *•?-":.54
ימו3/,;?.;.י.י'*•"":
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במסגרת "מרכז מקובי" .המו"מ ה־
מקומי מנוהל על ידי הממונים של
,אגודת בית חחרושת" .בהעזרפ.
בשעת חצורך .ע"י נציגי האיגוד
המקומי .הפעולה בתאים הראשוניים
היא ־ בהתנדבות .ובשלב גבוה יותר
נמצא בממוצע עובד אחד במשרה
מלאה על בל  900הבר.
האיגודים המקומיים בוהרים ב־
ציריט לקונגרס האיגוד הארצי.
אחת הפעולות חחשובוח ביותר של
האיגוד המקומי היא הטיפול בסיוע
למובטלים .קרנות הכייע מושתתות
על דמי ביטוח יולומואויים של ה-
חברים .בשיעור הפתאים לממדי
סכנת האבטלה בענף ,מבחינה טכ־
נית ,יכול עובד להיות מבוטח מפני
אבטלה במסגרת איגוד כלשהו? גט
בלי ? להיות הבר באיגוד מקצועי.
בסה"ב מבוטחים מפני אבטלה כ־80
אחוז מהבר• האיגודים של ל.־ ו .ו־
מעל ל־ 80אחה של חברי ט .ס .ו.
בעיקר באותם ענפי המשק .בהם
םכנת האבטלה היא ריאלית.
בארבעים יאחד האיגודים האר-
ציים המסונפים אל ל .ו .קיימים
" 7.336איגודים מקומיים" ימספר
,אגודות בית הרושת' נאמ'־ ב־
. .15,000פפפר כל הארגוניפ המקו־

מייט ,שבהם מרוכזים בל האיגודים
""מקומיים" במקומות הישוב השו-
נים מגיע ל־ 330בשוודיה כולה.
הקשר אל המפלגה הסוציאל־דמו־
קראטית הוא הן בדרג של ,האיגוד
המקומי" והן בדרג הארצי .ובשנים
של בחירות תורמים ל .ו .והאיגו-
דים הארציים מענקים רציניים ל-
קרן הבחירות של המפלגה .ההש-
פעה הקומוניסטית באיגודים היא
זעומה ביותר.
.האיגוד הלאומי" משמש ביטוי
לנופיפ הארציים של האיגוד — ה-
קונגרס ,המועצה הכללית והועד
הפועל .הקונגרס של כל איגוד הוא
הסמכות העליונה שלו .הוא מתכנס
אחת לבל  5-4שנים ובוחר מבין
חבריו את המועצה הכללית .המת-
כנסת בכל רבע שנת ,ואת הועד
הפועל ,המתכנס ברווחי זמן שונים,
הכל לפי האיגודים השונים .הועד
הפועל מורכב ברובו מחברי המוע-
צה הכללית .שאינם מומחים .הנ-
שי*; סגן הנשיא והמוכיר נבחרים
על ידי הקונגרס .ועובדים אחרים
במשרה מלאה נבחרים על ידי ה-
מועצה הבללית.

התאחדות חאיגודיפ
המקצועיים בשוודיה )ד .ו(.
הל .ו .נוסדה בשנת  ,1898במטרה
לפעול כרשות המדמית של תנועת
האיגוד המקצועי בהגנה 3ל האינ-
טרסים של כל השכירים בשוק ה-
עבודה ולשתף פעולה בהתפתתות
ההברה ,על פי עקרונות של דמו־
קראטיה מדינית ,הבדתית וכלכלית.
אחת לחמש שנים מתבנם קונגרס
ל .י ".בהרכב של  300צעירים ב־
"ערף ,הנבחרים על ירי האיגודים
הקשורים בו .המועצה הכללית חיא
בת  135חברים בערד? כולל חברי
הועד הפועל של ל ,ו .וצירים ה-
נבחרים על ידי איגודים מסונפים.
הועד הפועל של ל .ו .מורבב מש־
לושה־עשר חברים הנבחרים ע"י
הקונגרס מהם שלושה בתשלום ב־
משרה מלאה !הנשיא• סגן הנשיא
והמזכיר( .ועשרת האחרים במשרה
הלקית .אלה הם בדרך כלל נשיאיט
של איגודים ארציים.

איך מכריזים שכיתח ?

הועד הפועל חייב לשקוד על
כך שמדיניות האיגודימ המסינ־
פים תתנוון לפי עקרונות משו-
תפים ותבוצע ברוח של שיתוף
פעולה ואחדות ,בהתאם לאינט־
דסים של חחברים הבודדים ,החו-
קים והתביעות הצודקות של החב־

רה,

"ל ,ו '.אחראית איפוא באורח
קיבוצי למדיניות האיגוד המקצועי
בידיה םמבויוח נרחבות .היא יכו-
לה ליישב פבסוכים בין איגודים.
להשתתף בדיונים של האיגודים
השובים .הזבאיט להעלות הצעות
להסכמים ולאהר היוועצות בפוע־

תשובה זו של הפועל הצעתר
מעוררת תמיהה .מה !ה "מצב
רוח" ז האס הוא צריך להשפיע
על היחס אל העבודה  7יטדיע ז
לדעתי .מקום־העבודד .,יום־העבו־
דה איני רק המכונה והמשמרת־
של־שבע־שעות .יש גב א נ ש י ,0
שאתם אתה נפגש במחלקה שלך.
חממויימ עליה .המנהלים יהרכח
מאד תלו -בוזם :מנהל־מחלקת.
מנהל־עבודה .מכונאי ראשי —
־ם .בעצב' .יצרים אי־ .מצב־
הרוח הטוב אי הרע .אכ :תקל
פועל צעיר בא־ש נס־רוח צעקן
א־ אדיש לרגשית הניעו כסיבן
הצעיר יתייאש ויעווב את וזמפעל
— מסכם סופרי של ,הקומסומול־
סקייה פראברה".
^
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המפעיל שהצליח יותר מהמומחים

 14שנות עבודתו של דניאל נעים בן
ד.־ 35בביהח"ר למוצרי קרטון ,הדר שפלך
לימדוהו רבות .הוא למד כיצד להפעיל
מכונות ולמד  -להבין" את הקרטון .שתי
תכונות * הביאומו לאחרוגה אל במת מקב-
לי "פרס קפלן".
.הבאנו מכונאים מנוסים למפעל למען
יפעילו מכונה חדשה ,להדבקה וקיפול של
קופסאות קרטון ,אך הם לא התגברו על
כל הבעיות בהם ניתקלו תוך הפעלת
המכונה ,אז החלטנו לנסות ולהעסיק •את
דניאל נעים כאחראי להפעלת המכונה והוא
הצליח במקום שהמכונאים נכשלו מביון
שהמכונאים הבינו את המכונה והפועל
המסור נעים ,הבין את הקרטון" אמר ליו

מאת אבי יעד

גלילים למפעל מממפעל הפזסין .שיפור
נוסף היה פידור מתקן להזנת דםכונה
בתוויות . .החסכון  .25%כל !ה במכונה
אהת.
במכונת ההדבקה וקיפול הקופסאות היה
מספר השפירים רב יותר ודרך התקנתם
אף מסובכת יותר .הוא שיפר את דרכי
האריזה ליד מכונה זו ועל ידי שכלוליו
הביא לידי כר שהאודזות תעבודנה בישי־

ומספר דניאל יליד עיראק כי בשל
העובדה שלאביו היו  14בנים ובנות לא
הצליח לזכות בהשכלה מתאימה .בהיותו
בגיל  17בלבד התחתן וביום הנו אב לשתי
בנות רבן. .שאיפתי היא שילדי יזכו להש-
כלה גבוהה דבר אשר אני לא זכיתי בה,
לכר מקדיש אני מאמצים רבים" .גם הפ-
רם בו זכה עתה דניאל ישמש כעזר
צנוע להגשמת מטרותיו אלה.

מנהל המפעל .טאכפ שפלן.

לא במקרה הוצע למי שהתחיל את עבו-
דתו במפעל כעוזר לפועל להחליף את
המכונאים ,עוד לפני שהובאה למפעל המ-
כונה לקפול והדבקה ,הובאה מכונה אחרת,
ליצור גלילי קרטון .מכיון שדניאל נעים
היה ידוע בפועל אהראי ומסור הוצע לו
לעבוד ליד מבונה זו אך איש לא האר
לעצמו עד כמה יצליח נסיון זח .שכו
ברגע שהחל לעבוד ליד המכונה החד-
שה החלו לזרום הצעות היעול .הצעות
שבתחילה לא זבו לתשומת לב ואף נדהו,
אך משחזר דניאל ' והוביח לאחראים על
היצור בי אבן יש ממש בהצעותיו איפשרו
לו לנפות,
כשהחל לעבוד ליד המבונה ליצור גלי־
לים נוצרו מדי פעם הפרעות במהלד פעו־
לתה בשל התעופפות פיסות קרטון ,לא
רק שקרטון זה אבד אלה אף הפריע
למכונה במהלך פעולתה .נעיט הרכיב סמו-
כות בצדי שולחן המתכת המחובר למ־
כונה ועליו פיסות הקרטון ועל ידי כד
מנע מעופם .ש בלול נוסף במכונה זו היד.
שיפור הדבקת התוויות )אתיקתיט( על
הגליליט על ידי הוספת גליל מתכת למת-
קן ההדבקה כר שכל תווית תודבק בראוי
לגל• לי הקרטון .על ידי טד מנע החזרת

של הברים אחרים בעבודה" .ומספר חברו
לעבודה ,יו"ר מועצת היצור במפעל .דוד
קיכי ,לא רק פועל מסור ומייעל מציין
הוא דניאל אלה נם דיע העוזר לעובדים
עמו ופועל לדוגמא .דגיאל היגו הפועל
הבלתי מקצועי' היחיד הזוכה השנה ב"פדס
קפלן' .כן בקשני דדד לציין כי האיש
אשר עודד את דניאל לפתח את הצעותיו
הינד מהנדס היצור של המפעל .אינג'ינר
יוסך מארק אשר בהשפעתו נתקבלו הצ-
עותיו של נעים,

אודי צחורי

ממציא דניאל נעים
כה במקום בעמידה .במקום שפועלת תכ־
ניס  50קופסאות לשלגונים לאריזה בפעם
אתת ,..ך כדי ישורם ,התקין מתקו המישר
מעצמו את הקופסאות והפועלת מכניסה
בבת אתת  200קופסאות .מתפוקה של '270
קופסאות לדקה עלתה התפוקה ל־0נ 3בד-
קה .כן הוא המציא בין שאר  20שיפו־
ריר שזכו בפרטי עידוד .מתקן לחיתוך
דבק־מתוך תבנית ,שקודמ לכן היי גור־
דים את הדבק ממנה במגרדת )שפכטל(.
,העבודה ליד המכונות הגבירה את
הענין שלי בעבודה — קובע דניאל בסי-
פוק .כל מכשול בו נתקלתי הכרית אותי
להפש פתרון וזאת לא דק במכונות ש**
כדתי אתן זמן פמו־שד אלא גפ נהכונות

נימולן* ועדת
"פרס קפלן'
דניאל נעים
בער.

שכלולים ושיפורים רבים ש-
הוצעו על ידו שהביאו להגדלת
פריון• העבודה במקום שהופ-
עלו ג־ .60%יגל אף חיותו
פועל בלתי מקצועי וחסר הש-
כלה טכנית הציע טר נעים מעל
ל־ 20שיפורים במקום עבודתו.
דניאל נעים מהוה טיפוס חיו-
בי ביותר של פועל תעשיוני
המסור לעבודתו ,ואף כי אין
חז מתפקידו ,הוא מתמיד בה-
עלאת רעיונות ושיפור ונהליבי
מעבודה.
דניאל נעים יבול לשמש דוג־
טח בנאמנות ונהזדחומ עם
וו&יז'נל בו וזוא עובד.

.י
ו

פאה

חוביע חוברת ב!1ש^
בטיחות 3דפת1ת

ולקט

עשרות עונדים נפצעים מדי שנה בע־
בודתם ברפת וסביבתה כתוצאה מבעיטוח
של בהמות ,ינגיחתן ובן מסיבות רבות
אתרות .כתוצאה מכך אובדים סאות ימי
עבודה וסבל רב גגרם לנפגעים.
לאחרונה הוציא המוסד לבטיחות ול-
בהות דפדפת המוקדשת לשמירה על
הבטיחות בעבודה ברפת,
בחוברת שנכתבה על ידי שלוט שרר
ממינהל ההדרכה במשרד החקלאות עש-
רה נושאים .הראשון בהם היא השימוש
בבלי עבודה ברפת ביתוד היא שם את
הדגש על הצורך בהימנעות משי;נוש
בכלי עבודה פגומים.
בן מוקדשים פרקים לאמצעי הבטיחות
בעבודה ליד הפרה ,שיטות החליבה הב־
םותות ,הטיפול בבהמה ודרכי הרמתה או
הרמת טלפיה ,הצורך במבנים מתאימים
מסודרים ונקייט לרפתית ,מכונת החלי-
בה ,הביגוד המתאים ועוד.
בתוברת נכתב אמנם כי בכל רפת
חייב להימצא ארגז עזרה ראשונה המ-
צויד לפי דרישוח קופוח־חוליט ,חבל
שאין פירוט לציוד הנדרש לארגז .כן אין
מוסברת בה דרכי השימוש בחסרי ריסוס
רעילים והם מחכרימ הלאהו' יד.

עד היכן לחקור זו

המשק וזאנזריקא -מוציא כיוס
כ־ 6מיליארד דולר טל מחקר
לצרני פיתוח.
אחת הבי1י!ת המטרידות את
עורכי התחקרים היא קביעת ה־
מועד בו יש לשנות את כיוון
המחקר א 1להפסיקו כדי שלא
להאריכו ללא צ1רך! ,להשקיע
כספים מיותרים ללא תכלית.

עליה בפדיון חמשביר
"
חמדכזי'

בנזשך החודשים ינואר—מאי
השנה הגיע פידיון ,המשביר־
המרכזי' ל־ 102מיליון לירות,
שהם עליה ב־ 11.8%לע1מת ר!ת־
ק1פה המקבילה אשתקד.

כי 11אלף קואופרטיבים
כפפרד

בםפרד רש1מים כיום כ־ה אלף
ק1אופדטיבים .לספנות ,יקבים,
טחנות ,מחסנים ,בתי חרושת שו-
נים ,מכומת ,בעלי חיים ות1צרת
חקלאית ועוד .בק1א1פרטיביס אלה
מאוגדים יותר מ־/4י  2מילי1ן חב -
רים1 .הם מחתים כוח כלכלי וחב -
רתי חשוב.

תעודות .העובד המצטיין־

1

ברבת
הא>גוד ה3וקצוע>
)נ ב ח ו >
צ>בור העובדים
*
*
*
*

*
*
*
;

מאת אורי צהוד
התחלופה צומצמה

כל אחד עבור כולם וכולם עבו
אחד .זוהי סיסמתו על בל צוות אשר
הישגיו תלויים בשיתוף פעולה מלא של
כל חבריו .מיטמא זאת הוגשמה הלבד.
למעשה במחלקה הםינטטית של מפעל
,אביק" .מחלקח אשר בח עופקים בסינט־
זח של חומרים חימיים.
ודרושה נקיטת אמצעי בטיחות קפדניים.
צוות המחלקה הצליח להגביר את היקף
,מסיבה זו נאלצנו לשלב פרסי וקנסות
היצור במחלקה תוך ארבע שנים ב־123
בטיהות בתוך הפרמיות הקבוצתיות' -סיפר
אחוזים.
להישגים אלה קדמו ,צירי לידה" קשים לי מנהלו האדמיניסטרטיבי של המפעל
תנאי העב1דזז במחלקה הםייהטית ,שמס-
פר עובדיה הוא פהות מ־ 30אינם קליפ
כלל .הריח החזק והבלתי נעים של ההמ־
דים הכימיים אינו מהווה גורם המקל על
הפועלים .גם הסיכון בעבודה הוא רב

שיפות .שניים מעובדי המהלקה הח"ח

מלוני אטום ויעקב ?אשי אף זכו
כל אחד בפרסי יעול בגובה של יותר
פ־ 900ליי הודות להצעותיהם לשיפור
שימות העבודה במיכלים ,שנויים שהוכנ-
סו במיכלי החומר במחלקה ,הן על ־די
החלפתם נמיכלים גדולים יותר וכן ביי-
צורם מהומד שונה ,עזרו רבות בהגדלת
הפריון ובתסבון בחומר גלם .הסבון שהניע
לבדי  ,20%ומביון שחומד זה מיובא מהו"ל
מתבטא החסכון בדולרים רבים.

מז כירות מועצת פועלי הדצליה התכנ־
מה לישיבה מיוחדת בשיתוף העירית עם
עשרה עובדים מצטיינים בענף המלונאות
שכל אחד מהם זכה באות ציון מטעם
לשכת התיירות או בתחרויות ביו־לאומיות
עובדי מפעל  ,גור -היפה ,בחרו מחת לתחומי מדינת ישראל .המזכירות
לועד אח חח"ח :ש .נגד ,ד .טישלר ,הגישה לבל עובד אלבום מיצירות הפסלת
בתיה לישנסקי.
ח .בן־אירה ,א .אזרד ,א .ב־שול.
מזכיר המועצה החי ש .לנגד עמד ב-
עובדי אוצר ההייד חיפה ,בחרו דבריו על חשיבותו של ענף המלוגאות
לועד את הה' :ע .שמולביץ.
שהנו היום השני בגדלו מבחינת הכנסת
עוכרי ההכרה המאוחרת למז -מטבע זר .עובדה זו מחייבת את העוב-
רה הקרוב ,בתל־אביב ,בחרו לועד דים ללימוד והשתלמות פתמדת באשר
את הח"ח  :ש• שץ ,א .ארצי ,ד ,הם צריכים לדאות את עצמם שליהי ה־
גורל קוב.
מדיגה במגעם עם התייר האורח .בכוחם
עובדי ,הליגה למלהמה כש -להיות שגריריט מצוייגים לפדינד ,בחתנה־
הפת" ח"א בחרו לועד את הח"ה :גותם והסברתם לאודה,
לענף הזה סיכויים גדולים להתפתתות
ש .אושקי ,ר .אלפר ,זי .צימבלר.
אהוה' היפה רצינית ביותר .אני רוצה לאחל לכם
קופת
.
הח"ת :ש .גורלי ,ולכולנו שלא תישארו בודדים ,שיגדל
עובדי לועד את "
בחרו
וילך מספר המצטיינים ולא רק בענף
י .פילוסוף .ק .שמואלוף•
תל-אכיכ ,שלכם .ידביקו אתים גם עובדים מענפי
עובדי תרמאויל,
עבודת אחריב.
בחרו לועד את החיה :ק .ב-ורגנד,
ראש העירית פ .יפהד ברר את הנוכחים
י .גוטמן ,י .ארליך ,י .צרפתי.
בשם כל העיר ואיהל להם יום שיבוא
עובדי חבל ימי לישדאל ,תל־ ובו יוכלו הב לנסוע ולבלות בבתי מלון
אביב .בחרו לועד את התיח  :מ .גדולים בהם 'שרתי אותם וירגישו הם
הורוזין ,ה .אקס.
את התענוג שמרגישים אורחיהם מפרי
עמלם.
קואופרטיב
עובדי
הנהלת
,תדמור'
בשם
ברך מנהלו ה'
*
הגליל העליון בחת ש .קוטלר שעמד על החשיבות שייחסה
לועד את הח"ח  :בהן מועצת הפועלים לעובדים בודדים והע־
יעקב ,עובדיה משה ריכה עמלם .כן ציין את היחפים ההדר
וסעדיה יוסף.
קים עם מועצת הפועלים.
כן ברכו ד .וייצמן 'המזציר של ארגון
* עובדי מפכפת קי -עובדי המלונאות בוועה"פ ,ש .קרבי .מנהל
מור זוהר -ברענ -המגפה במלון ,תדמור' החי יצתק גי־
"
נה בחרו לועד את קולא' ,ואחרים.
הה"ה :כהן עדנה ,ב-
י .יפה נוש
ללתי אביגיל ורוזנפלד
מנווט.

נימוקי ועדת
,,פרס קפלן"
צוות העובדים
והמנהלים של מחלקת
הםינטטיקה של
אביק בע"מ
בעד,

מאמציה? ,החורגים מגדר
הרגיל ובתנאי? קשים ביותר,
לשיפור תהליכי הייצור והעל-
את פריון העבודה במפעל ,ש-
הביאו להגדלת התפוקה השנ-
תית ג־ ,129%לחסכי!• בשעות
עבודח — 1־ 40%ולחסכון
בחמרי גל? ב־.20%
כתוצאה מזה חלה ירידה ב-
עלות המוצר ובמחירו ,דבר
שאיפשר לעמוד בתחרות הק-
שה בשוקי החוץ.
החסכון בחמרי נלם מילא
תפקיד מכריע בהורדה המחיר,
מאחר שחמרי הגלם המובאים
ברובם מחו"ל ,מהווים כ־65%
מעלות המוצר.
עובדי מחלקת הסינטטיקה
של אביק" שוקדים בהתמדת
על "יצירת רוח צוות בעבודה,
ומצטיינים בשיתוף פעולה ל־
דונמה בינם לביו ההנהלה.

במרכז להכשרה מקצועית בהרצליה
נסתיים קורס לנגרות ,ו־ 11חניכיו נע-
רים מרחבי המשולש קיבלו את תעודד
תיתם המקצועיות ונקלטו בעבודה .בן
עוברים נערימ קודשים בצבעות ,טפםנות,
מסגרות ,ספרות ,שרברבות ועוד• הנערים
הערביים לומדים במרכזי הכשרה שונים
והם באים מנפרי המעוטים ממקומות שר
נים בארץ.
במסגרת הנרעד העובד יזערבי וערבים
עבורם גם ימי עיוו על דובה של ההס-
תדרות ,תולדות תנועות העבודה בארץ
ועוד.

הערכת מ .פ .הרצליה
לעוברים מצטיינים
במלונאות

־/

ך

כ 40-געריפ ערכיים עוכרים
הכשרה מקצועית במסגרת פעו-
לות ההכשרה של הנוער העובד
הערבי ,במרכזי הכשרה שוניפ
באזוריהם.

אנשים המתקיימים מקצבת־
הזיקנר! של המוםד לבטזח לא1מי
ישוחררו בעתיד מתשלום אגרה
על החזקת רדי! ,חאת בתנאי ש-
יוכיחו כי אין להם כל הכנםח
אחרת — ,הוראה על כד נתפרסמה
לאחרונה בקובץ התקוות מיוני
.1965

.

ש>תוף הפעולה הבזא  .־לה>שג>ס

 40נערים ערביים
בהכשרה מקצועית

חפ ישוחררו מאגרת
חדריו

תעודות ,העובד המצט"ד הו-
ענקו לאחרונה עיי רש1ת הומליס
ל־ 37עובדי נמלים בארץ .על
יחסם הרציני 1המם1ר לעבודתם.
מקבלי התעודות ע1בדים במחלק1ח
שונות בתפעול ,חיוהל ,גזברות,
סוארות ים ,חשק ועוד.

>3;1ןי ח3הלסח חםינםמיוו גביח-ד 1>.סי  -חתני  .נוס קבלן• 11שנ"3

פועלי המחלקה ליד מתקניה
של החדרת שיטת שכר עידוד קבוצתית
למחלקה .העבודה בה נעשית לפי סודות
הדשיות שעד לסיכוט החדשי של הישגי
המחלקה לא ידע איש מבין העונדיט
מהי הפרמיה המשתלמת.
"צירי לידה' אלה נבעו בעיקר מהעוב*
דה שפעט הראשונה ניסו בארץ להחדיר
את השיטה למפעל ליצור תרופות והומ־
ריט כימיים למיניהט ,בגון תוספות מזון
לבעלי חייט ואמצעי הגנה על הצומח.
שיטה שבנגוד למקומות עבודה אתרים
נועדה עבור הצוות כולו.

אריאל בן טובים בן ד,־ .29למרות כל
הדברים הניל לא חלה בל עזיבה של
עובדים מהמהלקד ,מאז הונהגה שיטת שכר
העידוד .קודם לכן היה מספר העזיבות
גדול למדי.
בשטח הבטיחות הגיעו לאתרוגה להישג
של  250יום ללא תאונה במחלקה .מחפ־
סד של  30שעות על כל אלף בשנת 1961
כתוצאה מתאונות הגיעו ל־ 5שעות על
כל אלף בשנת .1964
ספרנו על הצוות בולו אך מתוך הצוות
נמצאו בודדים שהציעו הצעות ייעול מר־

ועדות בטיחות משותפות הוקמו
בשש אניות סוחר ישראליות
כשש אוניות ישראליות ,הוקמו לאחרונה ועדות בטיחות המו־
נות מ־ 10-4הכריפ ,בולל רב־החובל ,קציניפ ודרוגיפ .חלק מועדות
אלו בכד קיים את ישיבתו הראשונה _ על -ד מפר אינג' י .בן־
מיבא ,חבר ועדת חבטיחות המרכזית של צי הפוחד הישראלי.

נופש

הקמת ועדות הבטיתות באוניות היא ה־
פעולה הראשונה של ועדת הבטיחות המר-
כזית ,בה משתתפים נציגי חברות הספנות,
אינוד הימאים ,משרד התחבורה ,משרד
העבודה ,המופד לבטיחות וגיחות.

>
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הדיאורגניזציד ,בביהח"ד .אביק' הונה-
גה לאחר שהמפעל נאלץ לעמוד בתהרות
קשה בשוקי חו"ל עם מפעלים שחומר
הגלם שלהם הוא מקומי בארצותיהם ,ואמ-
צעי ההובלה זולים בהרבה .כיום מיצא
המפעל בככום של  720אלף דולר בשנה.
במסגרת הפעולות להגברת הפרי!! והב-
טיחות במפעל מוזמנים מדי פעם מומחים
למפעל להרצות בפני העובדים על נוש-
אים שוניפ .בין הנושאיח ,הבעיות חטיכ־
ניות של המפעל ,יחסי אנוש ,הנדסת יציר,
בטיחות ועוד .בן נערכו תרגילים לכבוי
אש שהתבטאו בהדלקת הומר דליק בשדה
פתוח ולימוד דרכי כיבויו ,כן נערר גם
קורס להנשמה מפה לפה.
במחלקה הפיגטטית פגשנו כראובן
ארדיטי בן  32העובד  12שנים במפעל.
הוא סיפר כי זה עתה גמר להכין מוצר
מסוים )אשד מסיבות של תחרות לא גלה
ל•־ את שמו( והודיע על כך למעבדה למען
יבדקו את איבות החומר לפני שליחתו
למחסן .ארדיטי ציין את שפור היחסים
בין העובדים וההנהלה שהל לאהרונה לא-
חר שהופעלה שיטת שכר העידוד.
אכן לבטים רבים ומאמץ רב ההדירו רות
חדשה במפעל ,רוח של שיתוף פעולה
שהביאה להישגים ניבריפ במחלקה הסינ־
טטית של מפעל .אביק".

)סוף םעםוד בי(
ועדת הבטיחות קבעה בישיבתה האח-
הממרטת את עצביהם •,אנשים עייפים רונה שני נושאי פעולה מרכזיים :סידו-
מאוד ,או אלה המתלוננים על מיתושים רים מיוחדים למניעת התהלקויות ברצפות
שונים .אגשים אלה זקוקים לאוירד ,חלקות )בעיקר במטבחי האוניה( וכן קבי-
שקטה ,למנוחה נפשית לא פחות מאשר
עת בגדי עבודה מתאימים )יחד עם נעלים(
למנוחה גופנית.
הקפדה על כללים אלה עשויה למנוע עם המדד מחייב לשימושם.
 30נשיט משתתפות בתיא בקורס לז־
את השגיאות המרובות כל בך היום ואף
בישיבה זו ,מסר יו"ר הועדה ,י ה ו ד ה בנות .הקורס נערך מטעם מועצת הפוע-
לסייע להפקת תועלת מרובה יותר לאין ג ו ל ד ש ט י י ן כי סוכם עם המוסד להש -לות וגורמים אחרים ,הקורם יימשד שלו־
ערוך מן ההבראה וההופשה.
תלמויות בעכו ועם משרד העבודה ,בי שה חודשים וייערך בשעות הערב.
מהו הזמן המתאיפ לנופש ז
מעתה ואילך יכללו נושאי הבטיחות במס-
נושאי הקודם :שעורים בנימוסים ,יחסי
חם
,
הקיץ
הדשי
קיימת דעה ,בי רק
ציבור ,ידיעה בסיסית בשפות אנגלית
גרת תוכניות הלימוד וההשתלמות.
* עוברי משרד הפנים
המתאימים לתופשה .דעה זו אינה נכונה
ועברית ועוד.
בעפולה בחרו לוועד את
בהחלט! היא עברה אלינו מחוץ־לארץ,
מועצת הפועלות מתכוננת להקים בית־
הח"ה :אבינעם יהזקאלי.
פרסי עידוד ,עכור הצעות יעול ,בפרט ,מארצות אירופה המדבזית !המז 28 -הסכמים באפריל 1965
ספר דו־שנתי קבוע למקצוע הזבנית ' .בו
אליאפ משה ושמשון פורח .הוענקו השבוע ל־ 7מעובדי כתי הזי -דהית ,שבהן יש רק בחדשי הקיץ חנאים
במשך הודש אפריל  1965נהתמו  28ילמדו את .תורת חמפחר ונושאים אתרים
קוק בהיפר .הפרשים הם כסך בולד אקלימיים מתאימים למנוחת מחוץ לעיר .הסכמים מיוחדים וכללייפ ,נושאי ההם־ חקשוריט לענף הזבנוח ,עם סיום הלימו-
 .חתני הפרס דפ :ד .המצב בארצנו שונה לגמרי .כאן תנאי כמים :תנאי עבודה ,שכר ותוספות ,בי -דים תקבלנה התלמידות תעודות מקארי
שד  1500ל"י
האקלים מאפשרים לבלות את חופשתו טוח פבסיח ועוד.
עיות מתאימות.
הוד ,י .גלוכרמן ,ד .פולק ,מ .קימל ,בכל ימות השנה ולאו דוקא בחדשי
ד .שוס ,ר ,כהן ומאיר הורוביץ.
הקיז• ,
הטקס נערך בנוכחות מ"מ המנהל הכל-
להיפך ,החדשים ההמיפ לא
היבלר.
לי של בתי הזקוק י .תורן —
ה ו פ י ןן
תמיד מתאימיפ ונוחיפ חפ
מנהל אגף בוח אדם י .וגור ,הממונה על
להחלפת כוח ; מפני שלא בל
העורר • יצחל .בנדק
ההדרכה ה .שפיר וחברי ועדי העובדים,
אדם מפוגל לנוח טוב בימים
בטקס שנפתח ע"י י .וגנר צויין ,בי זו
הכתובת למכתבים :ת .ד 303 .תיא
רבעון לבעיות תמתיר וחשבוגאות
8 31/311
הפעם הראשוני; מחולקים פרסי־העידוד ב-
י
חמים ,לאנשים אלח מרכיב
נוכחותו של המנהל הכללי ,דבר ,זה
נע ? -שיכלו את חופשתפ בחדשי
שה בבדי לטפו! בלב העובד אח .ההרגשה,
חפתיו חמאוחריפ.
'
כי הצעתו לא ;כתה דק בפרס צספי ,אלא
ו ל ס י כ ו ם יש להדגיש ,שלחופשה שנ-
בהערכה של הנהלת המפעל .בדרך זו מר
החוברת מכילה  50עמוד ומחירה  1.75ל"י
צאת ההנהלה את ההזדמנות הנאותה לה -תית יש ערך רב טבל הבהינות ויש לנצ-
ביע לאיש את הוקרתה ,בעבור מאמציו לה במלואה .יש רק לדאוג לניצול גבון.
דמי חתימה לשנה — 6.ליי
מחופשה שנתית מנוצלת נכון תלוי ב-
תל־אביב—יפו
שהשקיע.
י? תורן־היבלר ,מים טנכ"ל בתי הזקוק ,הרבה לא יק כושר עבודתו במשך כל
51
ציין שהנו שמח על כי נפל בהלקו לפתוח השנה ,אלא גם מצב בריאותו ואפילו
ד"מינהלה :בית ד"ווה"פ דחי ארליזומב  ,93חדר  '350מי*
__
את  .המסורת של מסיבות צנועות  ,שבהם אורך חייו של האדם.
'
דיר מ .פקר
דסי החזרה פובפהים במיקריד .של אי סטירה מחולקים פרסים בעבור הצעות יעול.

קורסים לזבנות בת"א

פרסי ייעוק־ הוענקו
לעובדי בתי הזיקוק

שולם

2© '071

