
. !,III (?)
מועדי החדשות

החדשות בעברית 6.05! 7.00 ז
.11.00 18.30 1 1.30

11.03 שידורים לתלמידים בחופשה.
12.07 'עיר ופזמון•

12.15 קונצרט פופו5ארי — טוצאוט
�מנ'ור לכלי נשיפה, ק. — סרנדה ברו

.361
1.40 לא; הערב•

5.05 מוסיקה ליום ראשון — במ•
�סנ'ור (לקט : טיסה סולמניס ברח הובן
: קרל בוהם, מוצארמ: בי) המנצח
ובילאטה ק• 165 מריה אקםולטאטה י
סטאדר — סופראן, המנצח: פריץ

פריצ'א'.
6 פינת הילד.

6.15 פינת השחמט•
6.35 השכלה למבוגרים — הטי'טטר

ההוקתי של ישראל.
7.20 הבה נשירה עם חבורת "ר;�

:ים".
יש שאלות"• " 7.50

8.20 תנ"ד: איוב ל"א, ל"ב.
0 מבד אל נד ומוסיקה מחיר סרטים.
9.30 קונצרט םימפוני — מהקלטות
':'̂ שירוכז השידור של נריה"מ — 
מקובי?: פוזידןי• על נושאים רוסים
: קיריל קונדרשי:, וקירנזיים, מנצח
: סיספונה לצ'ילו ולתזמורת. נריטז
הסולן: רוסטרוסוכיץ, מנצח: המחבר,
� ייקובסקי — סימפוניה סס' 3, מנ צ'

צה : לאיו נינצברג.
10.57 .רגע של שירי' — .ערב ש-
לילה אהד" מאת אברהם שלו;• " 

היה",
שסי' טפי זהרירה חריפאי.

הגל הקל
4 "נעימה וזמר",

1)5.3 "מצער הפ:ורט" •
>! "בל האמת".

0.45 נ'ז על ר:י אחת
10.10 פזמונים ומחולות כבקשהר.
10.40 התרגעות — צלייים וספו-

רים לסיומו של יום. -י
גלי צה"ל

2 "?חופשים ולגופשיס".
6.03 ר"ש עם שיר:

הערכי' — מגישים מלילה כ1 " 7.15
זכאי וישעיהו כז פורת;

8.45 מצעד הפזמונים.

חלום ליל ק"ן
הערב 2.8 שעה 8.15
יום ג' 4.8 שעה 8.15
יום ד 5.8 שעה 8.15
יום ה' 6.8 שעה 8.15
מוצ"ש 8.8 שעה 8.30
יום זד 9.8 שעה 8.15
יום ב' 10.8 שעה 8.15

כל הכרטיסים בחיפה
ט - ס ו ג ו א לחודש 

אזלו
ביום ד' 5.8, שעה 16,00
�הבראה תתקיים הצגה לבתי

מכירת כרטיסיה
לפפטמבר — ה ה ל ה

�כוכבא בר
ביום ג'. 11.8 שתי הצגות

�17.30 וב�20.15 ב

י תל�אביב
(דיזנגוןש) ; : כאולם הקאמרי

אמא קוראז' וילדיה
| ביום ד 12.8 שעה 8.30
י ביום ה' 13.8 שעה 8.30

הלופ ליל קיץ
\ מוצ"ש 15 באוגוסט שעה 9.30
יום א' 16 באוגוסט שעה 8.30
| יום ב' 17 באוגוסט שעה 8.30

(כל הכרטיסים נמכרו)
יום ג' 18 לאוגוסט שעה 8.30
יום ד' 19 באוגוסט שעה 8.30
יום ה' 20 באוגוסט שעה 8.30
מוצ"ש 22 באוגוסט שעה 8.30
�אביב — כרסיסים להצגות בתל
� במשרדי הכרטיסים בעיר ולקבו
� �אודי (די צות — משרד בוגטיד

זינגוף 101).

מכירת המנויים
לשוח תשכ"ה

נמשכת. בקופות התיאטרון

_ב

03213
הצגות כפורה:

"ויקטור"
מאת: רוז'ה ויטרק
מצרפתית : היים גורי
הבמאי: | רובר פוםפזק |
הצייר: ז'ק נואל

הערב 2.8 הוד הכרמל חיפה
יום ג' 4.8 תל�אביב
�אביב יום ב' 10.8 תל
�אביב יום ג' 11,8 תל
יום ד 12.8 תל�אביב
�אביב מוצ"ש 15.8 תל
�אביב יום ב' 17.8 תל

ך" עמ "
הצגות אהרונות

לעונה זו
�אביב הערב 2.8 תל
�אביב יום ב' 3.8 תל
יום ג' 4.8 גבר עם
�אביב יום ד 5.8 תל
�אביב יום ה' 6.8 תל
�אביב מוצ"ש 8.8 תל

: ,,קשרי�דפ" בקרו*

8.30� התחלת ההצגות הרגילות ב
טלפון הקופה 225001

1 עד ?•כמזו!
האישור של בנק

הדאד במקום
הקבלה של
מס הכנסה

החל ב�1.8.64 יפסיקו משרדי
מס הכנסה לשלוח קבלות מיוח-
דות על תשלומים המועברים
אליהם על ידי הנישומים, באפ�

צעות בנק הדאר.
האישור של בנק הדאד' יבוא,
במקרים אלה' במקום הקבלה ש�
נשלחה עד כה לנישום על ידי

משרדי מס הכנסה•
החל בתאריד זה' ישונו גס
מספרי החשבון של משרדי המס
בבנק הדאר. המספרים החדשים

הם:

מספר משרד שומה

ההשבון (מם הכנסה)
8801 טבריה
8802 עפולה
8804 צפת
8805 נצרת
8806 נהריה
8807 עכו
8810 היפה
8817 הדרה
8821 נתניה
8823 פפר פכא
8824 פתה תקוה
8825 רמלה
8826 רהוכות
8830 ת"א 5 (נפוייפ)
8831 ת"א 1 (כית הדר)
8832 ת"א 2 (כית רומנו)
8834 ת"א 4 (מרכז)
8837 ת"א 7 (פשמ"ג)
�גן 8839 רמת
8841 ירושליפ
8851 אשקלון
8852 כאד שכע
רשימה זו מודפסת על גבי טו-
פס 463 שניתן להשיגו בכל אחד

מסניפי הדאר.

הקפד נא על מילויו המלא
והמדויק של טופס 463. ובכ�
לל זה: מספר החשבון של
� משרד השומה אליו הנך מע
ביר את התשלום, והאסמכתא

לתשלום.
ד"ר י. האן

סגן נציב מם הכנסה

̂^ו \ אלנבי 1 ת"א. טל• 57228 • !ן
! ההתחלה 8.30 בערב • הקופה ו
—10 לפנה"צ, 1 ו 8.30—4.30 אחה"צ ,י\ פתוחה בשעות 1

טוסקה" ן
" !

' 10.8 5.8 3.8 ]
י
�בונה , . 168 לעובדי סולל

! "כרמן" !
I 4.8 ;

דולי�הפנינים" " ;
י 8.8 15.8 י
 "הספר מסביליה" ;

י

\ 11.8 !

 "לה�טרוויטה" ן
!

ו 8•12 ן

�סבא עירית כפר

מכרזים פומביים
7 1 - 7 2/ 6 4

התאריך האחרון
להגשת הצעות להקמת שלד
לבנין לבית ספר גורדון וכתות
�צבי — מוארך בבית ספר בן
בזה עד 9.8.64 שעה

.12.00

מרדכי סורקיס
ראש העיריה

*י-
1 1 

ת כ ת מ ת  יו תעש
אל�ברזליות בע"מ

י צ ר נ י 0 של מוצרי
אלומיניום:

1• פרופילים

2• צינורות השקייה

3• חלונות רפפה

4• חלונות הזזה

5• חלונות ודלתות
נגררים

6- צפוי קירות

: ים רד ש מ ה ו המפעל 
כורדני ג/ ת• ד• 1682,
71571 חיפה, טל• 73242,
משרד טכני ליעוץ: רח'
פרוג 22, טל? 232156,

תל-אכיב

ם! י נ כ ו ס

תל�אביכ —
ש. ונציה ובניו בע"מ,
רה' הגדוד העברי 2,

טל. 62553

חיפה —
מ. אמיתין. סוכנויות
והפצה. דחי העצמאות

56. טל. 66213

ירושליפ —
�ימ". סוכנויות "אפיק
בע"מ, בךיהודה 13,

טל. 28334

באר שבע —
"המדתד", שייקה את
אדולף, רח' הערבה 4

טל. 2699

נתניה —
תריסי נתניה, שדר'
ויצמן 8, טל. 2248

עפולה —
יתיאל פליםר, איזור
התעשיה, טל. 2306

•לפדזזפ
עתון יומי
"1̂ *11!:1{.8£¥"

'חח\£-*££1
המו"{: הוצאח .?טרחכ* עחוז
: שמואל יום' בע"ט * האחראי
וס * סערכח ומגהלה: ת"א כרנצ
רח נח? איילוו 7 ניח .למרחב* /
טל 4 - 80311 ת. ד• 2834 *
החתימה לשנה -.72 ל"• <חוד'8
-.6 ל"י + חשבו! כנס היואר
41781 + סבלח כרוניקה יבוויעוח:
ששער י) כבוקר עי טעה 7 כערב
בביח .למרחב" ובו בסניו� ח"א מל
.למרחבי - רח נחלח כניסיו 85
סוסה ב טלפיו 454576 * סניה
�ורנ 20 ירושלים: רוזינ המלו נ
מל 24431• * סניף חיפה ו רחוב
הרצל 40 טל '57551 י ת. ר• 5220
* סניי5 ננעחיים! רו! סירסיז 14
מל 72010 כשעוח 8—8.30 לםנח"צ
י—6 אחה"* ¥ סגיו> חשרוז 1 כפר
סבא! טלפיו 023287 ' ת י 40 *
ח לתוכז י רא ח א איז המערכת 
�יי אינם חמוז�עוח וסגנונו * כתבי
מוחזרים לבעליהם * סורר יהוד3ס

נדפיס .למרחר"

בתי�הקולנוע
ברמת-גז וגבעתיים

אודדע - דירה לרווקות בלבד
הדר _ טוס ג'ונם (3)

לילי - דרך צלחה
גגה - מרד הנעורים

רםת�גן - קליאופטרה (2)
שבימ — הפרם (2)

בתי-הקולנוע בפתחיתקוה
הדר — הפרס (2)

היכל - גברתי הנאוה
(במשר כל השבוע)

אורון - הכריחה הגדולה

בתי�הקולנוע בהדרה

חדרה - אבי הכלה
חוף - על אהבה ותשוקה

גן זהר — בפתוח:
רק נשימה אהת של אושר

בסגור: זעמו של ענק

בתי�הקולנוע בנתניה
סטודיו - נוה ההלומות

שרון - קליאופטרה

!?11**נ7!111 ןךןמ
0| !?81^8נז81 ̂{
I 333335.^11 |010*11111 3ןן! 0ד'?

מאת ס0? גרמינז\
: נת1 אלחר1ז1 עברית
במוי: שנזוא? בונים

מוסיקה: אלכסנדו� ארגוב
כוריאוגרפיה: אנה סוקולוב

תפאורה: אריח נבו!
: עופרה בורלא אדר תלבישית
�אביב הערב 2.8 תל
�אביב יום כ' 10.8 תל
�אביב � 11.8 חל יום ג

אדם לכל עת
הערב 2.8 תל�אביב
�אביב � 3.8 תל ייס ב
�אביב � 4.8 חל יום ג
�שבע יום ד' 5.8 באר

פגרת קיץ עד 8.9.64

מכירת הכרטיסים לכל ההצגות
בקופת התיאטרון טלפון 233335

בין השעות 11.00—1.30.
§ 4.00—8.30 ובמשרד .לאן*

תזות הקמת מחסני
ענק בנמל אשדוד

�אביב. — על זירוז פעולות תל
התיכגון והביצוע של הקמח שגי
מחסני ענק לאיחסון אשלג ופוספ-
� טים באיזיר המחסנים של נמל אש

דוד. במגמה להקטין את הפער בין

מועד השלמת חמזח למועד הקמת

המחסנים, סוכם בפגישה שנערכה
ביום ה' בין שר הפיתוח והשיכון.

יוסף אלמוגי ויו"ר מועצת רשות
הנמלים. זאב שדף.

בתי�הקולנוע בתל�אביב
9.30 - 7.30 — 4.00

אופיר - העיקר הבריאות 2
אוריון - מבצע הסום בלי ראש
.דואג לעסקים ג *לגבי--מי
אכחד - אמא עליך להתמתן
6 ואהרון
בךיהודד, - שירת הקרב 2
גת - מאהב לחמשה ימים 2

דן - זורו הנוקם במסכה
הוד — סאלח שבתי 9
חן - ילדי קפיטן גרנט 5

ידון - קניתי לי אבא
8 ואחרון
מוגדבי — הנועזים והאהובים 2
מרכז - סערת האהבה 11

מתמיד - מפרץ הדמים
צפון — כיצד נכבש המערב 5

פאר — חיים נפלאים
תכלת - היפה והםוררת 2

�אביב - בצחוק ובדמע תל
תמר - נמל התשוקות

יום ג' 11.8.64 קריח חיים

מוצ"ש 8.8.64 חיפה"סוף המרוץ"

!!̂ ̂ןן*! ̂ןיפ ןמימ
"וזפאריסאית"

�הנגב הערב 2.8.64 שער
יום הי 6.8.64 רחובות
�אביב יום א' 9.8.64 תל
�אביב יום ב' 10.8.64 תל
�אביב יום ג' 11.8.64 חל
יום ז" 12.8.64 (לפועלים) ת''א
�שבע יום ה' 13.8.64 באר

מסע לנינוה
הערב 2.8.64 (לפועלים) ת"א
�אביב יום ב' 3.8.64 תל
�אביב יום ג' 4.8.64 תל
�אביב 5.8 (לצבא) תל 64 . יום ד'

�>!ביב - | יום ;ז' 0.8.64 תל
�אביב ש 8.8:64 תל 1 מוצ̂'

| � �8.30. כרטיסים כקו ן ההתחלה ב
ן פות התיאטרון. ב"דוקוקו" ויתר 1

משרדי הכרטיסים

בתי�הקולנוע בירושלים
9 — 7.00 — 3.30

אדיסון - רחוב האורות
האדומים

אוריון — קליפת הבננה
אורנע — פרשת וינםטון

אור גיל - םאלה שבתי 9
אמון — איזה עולם מטורף!

הבירה — צעצועים בעליית הגג
2
חן - אהבה בסוף השבוע 2
סמדר - מעתה ועד עולם 3

עת — קרתו הגדול
ציץ - שגעון הקיץ

רון - אבא הזור אלי
�אור - הנפש השהורה תל

)̂ ̂*י-"^?̂  ??1 '?*? —? ?*? י ~ *̂>^

�הקולנוע בחיפה בתי
9.00 — 6.45 — 4.00

ארמון _ מבצע גורלי
אורלי — לכל אשה האמת שלה
תמר - קלאופטרה 4
אורה — עליך לשאת אשה בני...
אמפיתיאטרון - שלש פנים להוה

�אוד - הנידונים למוות גל
פאר - הנם כריסטיאן אנדרסן
עצמון - אהבה בסוף שבוע 2
מאי - טום ג'ונס 4
תן - םאלח שבתי 9

חן - נערי הזמר העליזים
מירון - קניתי לי אבא

̂זמי^מ
למרחב" לענייני הקלאות

" 
מאת פופר

�יובל. במלאות �אביב. — בציר ענבי�היין, שהוא השנד! בציר תל
75 שנה ליקבי דאשוךלציון, מתחיל היום בנגב ובדרום ובמשך

שבוע ימים יקיף את כל הארץ.
מנהל המועצה לגפן ויין, ז. רוזנ-
ברג מסר' כי יבול הענבים השנה
יפה, והוא עולה ב�20—25 אחוז
על יבול אשתקד. 41 אלף הדונמים
יניבו, כפי המשוער, 33 אלף טונות
עבים וכן יעבדו היקבים עוד 10

�מאכל. אלפים מונות עודפי ענבי
בציד ענבי היין נפתח היום ברינה
ובשפחה אצל הכורמים, אשר רק
בימים אלה סיימו בהצלחה מאבק
על רווהיות הענף, שנמשך שלוש
שנים. על פי החלטת הממשלה יקבלו
הכורמים סובסידיה של 30 ל"י לטונה
ענבים לשנת 1963 ו�25 לידות לטונה
לשנה זו, אשר יבטיהו את רווהיות
הענף שהיחד. בשנים האחדוגות ב-

ירידה.
סופר "למרחב'' מציין, כי ס"ה ה-
� סובסידיה לשתי השנים תסתכם ב
1.5 מיליון לירות. ענף היינות הכניס
בשנה שעברה לאוצר 13 מיליון ל''י
מבלו ואילו השנה יגיע הסכום ל�15

מיליון לירות.

יצוא הענכיפ — 550 טונות
מטען בן 150 טונות ענבים מה-
זנים "אלפוגס" וםולטנינה היוצא
מהר באניה לאנגליה, יסיים את יצוא

I .הענבים בעונה זו

מנהל מועצת�הפירות ש. פרידמן
מסר בסוף השבוע שעבר, בישיבת
� המחלקה להתיישבות של המרכז
� החקלאי, כי יצוא הענבים יסתכם ה
שנה ב�550 טונות. בהשוואה ל�320
טונות בשנה שעברה. כן נשלחו ה�
�100 טונות שזיפים — שנה לחו"ל כ
�10 טונוח �רוזה" ו"קלסי" ו "סנטה

אפרסקים.
בדיון על היצוא החקלאי שנערך
בישיבה זו אמד ש. פרידמן' כי יש
שוק בא-דופה לתוצרת מעולה של
שירות וירקות טריים, וגם המחירים
מניחים #ת הדעת. השאלה העיקרית
היא כיצד להגיע לתוצרת מעולה
וכיצד להביאה לשווקים במצב טוב.
וללא נזקים. אחת הבעיות העיקריות
בשטח זה היא שאלת התובלה. מתור
כ�200 טונות ענבים, שנשלחו השנה
בדרד האוויר, ואשר היו צריכים
� להישלח בטיסה ישירה, עברו למע
�ישירה. �50 אחוז בטיסה בלתי לה מ
תוצרת זו הג עה במצב רע לשווקים
וגרמה הפסדים קשים למגדלים. ה�
דובר תבע יתר הבנה ועזרה מצד
� החברות הממשלתיות .אל�על" ו
� "צים'•' — להובלת התוצרת החקל
אית הטריה לשווקים בתנאים אופ�

טימליים טובים.

מתחיל היום בנגב ובדרום"בציר היובל" של ענבי�יין

�המועצות מעוניינת לרכוש סרטים ישראליים, לוד. — ברית
לפחות שניים או שלושה בשנה — זאת מסר מוריס זילברמן' מנהל
חברת הפצת הסרטים "הקרנה"' שחזר ביום ה' במטוס "טי. וו. אי."
�ומתן על רכישת סרטים ומופעי בידור בארצות ללוד, לאחר משא

הגוש הסובייטי.
זילברמן סיפר, כי לקח עמו הע-
תק של הסרט הישראלי "אלדורדו".
ולאהר שהקרינו בפני כפה ועדות.
נתבקש לשלוח שנים או שלושה
סרטים ישראלים נוספים, כדי לאפ�
שר למזמינים לבחור מתוכם בשניים.
זילברמן מסר עוד. כי חתם בב�
�המועצות על חוזה לחמש ש� רית
נים, לרכישת כל הסרטים, שיופקו
שם ברוחב של 70 מילימטר. בין
הסרטים שייבא ארצה במסגרת חר
זה זה, מגה זילברמן את "סיפורי
התחלת המאבק הבולשוי באלט", "
� הגדול". ,היפהפיה הנרדמת", "מל
חמה ושלום" והסרט המפורסם על
תקופתו של סטאלין "הרגו אותי

ללא משפט".
בסיורו ברומניה התם זילברפן על

חוזה להבאתה לארץ של להקת ה-
פולקלור "פדניצה". המונה 32 רק-
דנים ומספר דומה של נגנים. כמו
כן יובא לארץ הסרט הרומני "הול�
צת המוות". בו מככבת בתו של

נשיא רומניה.

בבולגריה חתם זילברמן על הבאת
� הסרט "ניקוטיאנה", המבוסם על ה
�כן ספר הידוע "דרד הטבק". כמו
תבוא לארץ להקה מגוונת של אמ�
� נים בולגריים, במלאת 20 שנד. ל

שחרור בולגריה?

זילברמן הודיע כי הברתו עומדת
להתקשר בימים אלה עם יצרני הס-
רטים שכבר הופקו בארץ, על מנת
להביא בפניהם את ההצעות לייצוא
סרטיהם לארצות הגוש הקומוניסטי.

ברית�המועצות מעוניינת
ברכישת םרטים ישראליים

�העבודה, יגאל אלון, העלה במכתב ששיגר �אגיב. — שר תל
לארגוני הפרדסנים שודד. של הצעות הבאות לפתור את בעיות

אספקת כח האדם בעונת קטיף ההדרים הקרובה.
ד"גסיון שהצטבר בעונה האחרונה
� הראה, כי קטיף ההדרים בוצע אמ
נס בהצלחה אד עדיין התעוררו בע�
יות באספקה מסודרת של עובדים
לקטיף. שר�העבודד. תובע תכנון
ארצי של ביצוע הקטיף והאריזה לא
� �העבודה האחראי לווי רק במשדד
םות כוח האדם כמשק, אלא גס מצד
בעלי הפרדסים, חאת על מגת למ�
נוע מפרדםן אחד .לסהוב' עובדים
�ידי מחן טובות מפרדסן אחר על

הנאה.
השד מציע הקפת .מסה קטיף"
משותף למשרד העבודה ולאירגוני
; ביצוע הקטיף משווקי פרי ההדר
�ידי כל פרדסן בנפרד, אלא לא על
�ידי בית האריזה המשרת אותו. על
שיהיה אהדאי גם להזמנת עובדים
ולתשלום שכרם ותיאום מועדי הק�
� סיף והיקף העבודה בין בתי הארי
זה באזוריהם השוגים בהתאם להת�
חייבויות המועצה לשיווק פרי הדר

באספקת פרי.
שיטה זאת. תבטיח יתד ריכוז
בהזמנת עובדים, ותאפשר למשרד�
� העבודה ויסות נכון של כוח�אדם ב
אורח מקומי ואדצע שימנע תקלות

בקטיף פרי ההדר.
בפגישה שנערכה ביום ה' במשרד

� �אביב עם כל נציגי ה העבודה בתל
גורמים העוסקים בפרדסנות בארץ ל�
דיון בהצעות לתכנון העונה הכאה
של קטיף ההדרים העלו הגורמים
השוגים הסתייגות והערות לבעיות
בקשר לבצוע התכנית, אד הוסכם עק�
דוגית על בדיקה משותפת במטרה
להגיע להקמת ארגון גג משותף לכל
גורמי הפרדסנות ברוח הצעות שד�

העבודה.

�העבודה מציע תכנית שר
לאספקת כח אדם לקטיף בהדרים

למרהכ" כגליל
מאת פופד "

צמח. — שיווק הבננות מעמק
�23 אלף טר הירח הסתכם השנה ב
נוח פדי. כלומר — 48.2 אחוז מן
השיווק הארצי. שהוא 47 אלף טו�
נות. הפרי מעמק הירדן נקטף מש�
םח מטע כולל של 8.000 דונם נוש�
אי פרי שהם 36.6 אחוז משטח ה�

מטע הכללי בארץ.
היבול הממוצע מדונם היה 2,850
ק"ג לעומת הממוצע הארצי של
2.315 ק"ג לדונם. אילולא הקרה ש�
פקדה את האזור לאחר ינואר, היד.
�28 אלף היבול מגיע לכמות של כ
טוגות. לפי החישובים גרמה הקדה
נזק כולל של כ�4.000—3.000 טונות
ולירידת טיב הפרי. שנשאר לאהריה.
מתוך 17,500 טונות פרי שנשלחו
ליצוא. שלח עמק הירדן 6,500 טו�
גרת" הרוב — לאיטליה. שקלטה

10.000 טונות מכלל היצוא.
סיכויי עונת 1964/65 במטע עומ�
דים בצל פגיעת הקדה אשר חוש�
שים. כי היא תגרום להקטנת היבול
שיתרכז בעיקר בחודשי החורף ה�
� מאוחרים ובאביב. הפריחה המוקד
מת שהופיעה עד עכשיו היא מאי�
� כות ירודה. האשכול קטן מאוד ו
חלק גדול מהאשכולות לא יגיע ל�

שיווק בכלל.

בניין חדש למועצה
האזורית עמק הירדן

צמח. — בניין חדש מוקם עתה על
חוף הכנרת בצמח• למועצה האזו-
רית עמק�הירדן. בבניין. שיכיל 32
חדרים. אולם אסיפות. שרותים ו�
�800 מ"ר, עוד. על שטח בנייה של כ

יושקעו 400 אלף ל"י.
הבניין הישן ליד המשטרה. המש�
מש עתח את המועצה מאז הקמתה
לפני 16 שנה. יכיל מוסדות אזוריים

שונים.
באמפיתיאטרון האיזורי בצמח מת-
קינים עתה 800 מקומות חדשים.
באיצטדיון האזורי בצמח נשתל דשא
ומותקן החשמל' לקראת פתיחתו ב�

סתיו הקרוב.

סיכויי שיווק
הבננות מעמק הירדן

ירושלים. — אגודה הדשה לידידות
עם ישראל הוקמה בשבוע שעבר ב�
�יד לונדון. זוהי האגודה ווםבלי על
השמינית בבריטניה' שהוקפה על
דעת הפחלקה ליחסי חח של הסוכנות
היהודית. טקס הקמת האגודה נע-
� רך בבניין הפרלמנט הבריטי. בהש
תתפות כרגרט טצ'ר, המזכירה הפר�
למנטרית של הטיניסטדיון לביטוח
לאומי. המכהנת כגשיאת האגודה

הראשונה שהוקמה בפינשלי•
מ. ט. טצ'ר אפרה. כי האגודה ה�
ראשונה זכתה להצלחה עצומה' ועל
כן רצוי להקים אגודות נוספות מ�
סוג זה. על יסוד איזורי. מטרת ה�
אגודות היא להרחיב ולהעמיק את
הידידות וההבנה בין תושבי אגגליה

ותושבי ישראל.

הוקמה אגודה
חדשה לידידות

בריטניה-ישראל

למרהב" כגליל
" 

מאת פופר
צמח• יעדה לפיתוח התיירות ב�
עמק הירדן הוקמח לאחרונה ע"י

_ המועצה חאזוריח. במגמה לפחח את
התיירות באזור. לאהד שהמפעלים
� �גב ובקיבוץ גינוסר הוקמו ב בעין
יוזמה עצמית. תשקוד עתה הוועדה
על הכנת תוכנית אב' שתנצל את
כל התנאים הטבעיים למטרת קידיפו

של הענף.

הוקמה ועדה
לפיתוח התיירות

בעמה הירדו

� �אביב. — זכרוךדבדים על תיכ תל
נון שטח הדש של 1309 דונם בת�
� הום שיפוטה של עיריית חולון, ש
�דיוד במספר יכלול אלפי יהידות
שכונות משולבות בתיכנון מודרני
בו ישוכנו עולים חדשים. חוםכי
מפעל החסכון. מעוטי יכולת וזוגות
צעירים נחתם ביופ ד.' בלשכת שר
� הפיתוח והשיכון. יוסף אלמוגי. ונ
ציגי עיריית חולון בראשות ראש
� העיריה, פ. אילון. בין משרד השי
כון, עירית הולון וחברת שיכון ר

פיתוח.
האיזוד יתוכנן בצורה מודרנית 1*
יהיה מיועד רובו ככולו לשיכון ממ-
לכתי וציבורי לשכבות האוכלוסיה

העממית.

ייבנו אלפי יחידות
דיור בחולון

 "למרהב" בשרץ
מאת פופר

הרצליה. — כל חברי "מבטחים" בהרצליה כבר הצטרפו לקרן
הפנסיה של המוסד. הישג זה הוא ללא תקדים בארץ — על כך
נמסד בסוף השבוע בסיור במפעלים שונים באיזור הרצליה, שאורגן

ביוזמת מועצת פועלי הרצליה וסניף "מבטחים" המקומי.
לאחד הסיור נערכה פגישת סיכום
בהשתתפותם של מ. צינמון המנהל
הכללי של "מבטחים" ועסקני מר
� עצת פועלי הרצליה, מנהל "מבט
חים" בעיר ועתונאי העיר. ש. לנגר,
מזכיר מועצת פועלי הרצליה, אמר.
כי עד לחתימת ההסכם הקולקטיבי
בדבר הקמת קרן פנסיה בין ההם�
תדרות והתאחדות בעלי התעשייה
כבר היו 80 אחוז מכלל חברי מב-
טחים בהרצליה מאורגנים בקרן ה-
פנסיה. לאחר חתימת ההסכם מאורג-
נים כל 8500 חברי מבטחים בקר;

הפנסיה.
להלן סקר הנואם את הישגי הס-
ניף המקומי, אשר התל את פעולותיו
בשנת 1949 עם עובד חלקי וגבייה
של 12 אלף לירות והגיע כיום ל�11

עובדים ולגבייה שגתית של מיליון
וחצי לירות. לנגר ציין לשבח את
העובדה, כי מרבית המפעלים המ-
אורגנים ב"מבטהים" הם מפעלים
קטנים' המעסיקים מספד מועט של
פועלים, דבר המוכיח, כי דאגתה
של מועצת הפועלים ו"מבטחים"
נתונה לכל פועל, בין אם הוא עובד
במפעל קטן או גדול. לבסוף קרא
הדובר לאיחוד הטיפול בפנסיוגרים
של כל קרנות הביטוח והתגמולים
� ולהקמת מועדת מתאים למאה ה
פנסיונרים, שכבד ישנם בהרצליה.
מ. פלדמן, מנהל סניף "מבטחים"
בהרצליה סקר את שלבי התפתחותו
והישגי הסניף המקומי, בו מאורגנים
כיום 271 מפעלים, הכוללים את כל
� ענפי התעשייה. המלונאות והשירו
תים בהרצליה. 276 אלף לירות שול-
�101 מש- מו בין היתר ע"י הסניף ל
פחות של חברים שנפטרו. הנואם
הדגיש את יעילותו של צוות עוב-
די הסניף והוסיף, כי הסניף התברך
במאות חברים פעילים, המהווים את
הגשר החי בין המוסד לבין המוני
החברים במקומות עבודתם• לבסוף
חודיע. בי :!רכז "מבטחים" החליט,
� נוכח התרחבות פעולות הסניף, לה

קים בית חדש לסניף בהרצליה.
ש. קרבי, מזכיר האיגוד המקצו-
עי במועצת פועלי הרצליה, העלה
ביעות כלפי הנהלת .מבטחים" כמה ת
ותבע להגביר את פעולות ההסברה

של המוסד בין המוני חחברים.
מ. צינמון. המנהל הכללי של ה-
� מוסד, אמר בין יתד דבריו, כי ה
� הישגים הסוציאליים של קרנות ה
ביטוח והתגמולים של העובדים במ�
דינה הוא ללא תקדים בעולם וכי
רבים מבקשים ללמוד מהישגים אלה.
הנואם הדגיש. כי למעלה מ�50 אחוז
של החסכון הלאומי במדינה בא מ-
� קרנות הפנסיה של קופות התנפו
לים. כן ציין, כי למדות העובדה.
� שחלק ניכר פכספי קופות התגמו
לים בא םכיםי המעבידים. מתנה�
לות הקופות ע"י גציגי העובדים
� בלבד. לבסוף הבטיח להתייחס ב
אהדה לתביעות השונות שהועלו ב-
פניו ע"י עסקני ההסתדרות בהרצ-

ליה.

^ 
?

,מבטחים' בהרצליה כל חברי
הצטרפו לקרן הפנסיה

�וושליס? — טקס נטיעח עץ
� על שם קבוצת ווסטרוויל. חצי
� די יהודים ואנשי מחתרת בהו
לנד, יערך מחר, בשדרת חסי-
די אומות העולם ב"יד ושס*

בירושלים.
בקבוצה — 17 איש, אשר
באו לישראל כאורחי משרד
החוץ, הניצולים וחוג 'וןודיס
'וצאי הולנד, ששיתפו פעולה
עם הקבוצה בתקופת הכיבוש
הנאצי, להצלת נוער יהודי. עץ
אחד יינטע על שם הקבוצה
�ידי אלמנש �*? על ועץ שני 
של יופ ווםטרויל, שעמד ב-
ראש הקבוצה ההולנדית ונהרג
�יד' הגרמנים לאחו שנתפס על
� בעח שהעביר נוער יהודי לע
בר הגבול. ווסםרוויל וקבוצתו
�300 :הודים. אשר רו- הצילו כ

בם נמצאים כיוס בישראל.

יינטע עץ ע"ש קבוצת
מצילי יהודים מהולנד

�אביב? — עונת החפירות הש- תל
�27 בנובפבר ניה במצדד. תתחיל ב
1964 ותסתיים ב�2 באפריל 1965.
על כד מסר פרופסור יגאל ידין,
מנהל משלחת החפירות במצדח. ל-
חברי ועדת המשנה לפעולות השי-
קום וחשחזוד של הממצאים במצדה,

שליד ועדת עורכי העחונים.
בפגישה שנערכה ביום ו' בבית
סוקולוב בתל�אביב אמד פרופסור
ידין. כי עונת החפירות השניה נת-
אפשרה לאהד שהתודמימ, שמימנו
את חחפידות בעונה הקודמת החלי-
טו לממן את החפירות גם בעונח
: מד* זו. עם מממגי החפירות גמנים
� ים סאקר, מתילדה קגדי, קרן וולפ

סון וה"אובזרוור". בלוגדון.
פרופסור ידין ציין. כי הכסף ש-
נתרם ישמש לעבודת החפירות
בלבד ואילו פעולות השיקום והשח-
זור נעשות וייעשו בתרומתם של
תושבי ישראל בלבד• הוא הוסיף,
כי גם השנה יהיה עיקר הכוח ש-
יבצע את החפירות — כוח של
מתנדבים מהארץ ומחו"ל. המתנד-
בים יתבקשו לבוא לפחות למתזור
אחד בן שבועיים ימים מתור 9 ה�
מחזורים. המתוכננים. פרופסור ידין
אמר' כי כבר עתה נתקבלו פניות
רבות ממתנדבים שונים ומשום כך
מבקשת המשלהת למצדד. מכל המ�
עונייניפ להשתתף בחפירות לפנות
עכשיו בכתב לפי הכתובת: תיבת

דואר, 7041' ירושלים.

חפירות מצדה
יתחדשו בנובמבר

למרהכ"
" 

מאת פופר
חיפה. — סרט בשם "כלוב הזכוכית". שעלילתו מתרתשת
בישראל ועל רקע משפט אייכמן יופק בקרוב, בשיתוף פעולה ע"י
החברה הישראלית "סרטי נוי" והברה צרפתית בשם "דלאלנקס"
ויוקרן בארץ ובצרפת כבר בג-ובמבר השנה — על כך מסדו אתמול
נציג החברה הישראלית. ש. נוימן ובמאי הסרט הצרפתי, פ. ארטוויסט,
במסיבת עתונאים שנערכה על סיפון האניה .בילו", בהשתתפות

השחקנים הראשיים הצרפתיים.
ו

�8 באר צילומי הסרט יתחילו ב
גוסט ויימשכו 60 יום' מזה — מחצית
בארץ — באשדוד, ערד' תל�אביב
� וירושלים. הבמאי ישלב בסרט צי
לומים דוקומנטריים ממשפט אייכמן,

שהקרנתם תימשך 10 דקות.
באחד התפקידים הראשיים תופיע
השחקנית הצרפתית פראנסואז פר�
בוסט, שהשתתפה ב�20 סרטים שונים,
� לרבות "נידוני אלטוגדד. שם שיח
מק� קה כאחותו של הקצין הגרמני (
סמליאן שאל). בתפקידים השובים
אחרים יופיעו חמישה שחקנים צר�
פתיים, העומדים להגיע ארצח. מבין

השחקנים הישראליים יופיעו דינה
דורון, וכפי הנראה גם גילה אל�

מגור.
עלילת הסרט עוסקת בצרפתיה נד
צריה צעירה, הנישאת ליהודי ניצול
השואה, מתור רגש אשמה פנימי כלפי
העם היהודי. הזוג עולה לארץ וכאן
מתנגדת האשד- שבעלה יופיע כעד ב�
משפט אייכמן. מתוד חשש שמא יח�
זור במצבו הנפשי לתקופת השואה.
בסופו של דבר נשאר הבעל עם מנ�
כירתו היהודיה ואילו הצרפתיה הו�
זרת למולדתה עם חבר לשעבד' בו

התאהבה.
במאי הסרט הסביר, כי השם "כלוב
מלי וכוונתו לומר, הזכוכית" אינו ס
כי כל בני אדם יכולים לראות את
עצמם ב�2 צידי הזכוכית, כשהם יר

שבים בכלוב או מחוצה לו.
לצלם הסרט נבחר גי. פאסים, ש�
צילם בין השאר את הסרט "הבית
השלישי" וסרטים אחרים. הצלם מסר,
כי סרטו "הבית השלישי". בו מש�
תתפים שחקגים ישראליים' ייצג את

צרפת בפסטיבל הסרטים בווגציה.
תקציב הסרט — 900 אלף פראנקים
צרפתיים' מזה מממנת החברה הצר-
פתית שני שלישים. חברה זו עסקה

עד כה בסרטי טלביזיה בלבד.

הסרטת "כלוב הזכוכית"
�8 באוגוסט בארץ תתחיל ב

לםרהב" בשרון
מאת סופר "

�פבא. — 30 פועליפ ערכייפ מהפפר טייבה שכמשולש פפר
נפצעו כיופ ששי כשעות הבוקר, כתאונת דרפיפ, שאירעה

�פפא, פפניפה למושכ נוה ימין. כפפר
התאונה אירעה כתוצאה פשבירתו
הפתאומית של הציר הקדמי של ה-
משאית, אשר הובילה את הפועלים
בדרכם מכפרם למקומות העבודה ב�
�אביב. נהג הפשאית, האג' איזור תל
יחיה עבדול רח£ים, בן 23, מכפר
טייבה איבד את השליטה על ההגה
והמכונית התדרדרה לתעלה והתהפ-
כה. כשגלגליה למעלה. במשאית היו
40 פועלים ועשרה מהם שלא נפגעו
כלל הצליהו להיחלץ ממנה, להטות
אותה על צידה, ולהתחיל בחילוץ

הפצועים ובהגשת עזרה. מכוניות ש�
הגיעו למקום העבירו את כל הפצו-
עים, שהם בגילים 20—40. לביה"ח
"מאיר". שם גויים מייד צוות של
רופאים ועובדים. כדי למיין ולטפל
בנפגעים. מסדרוגות בית חחולים הת�
מלאו עד מהרה בעשרות הפצועים,
כשלםקום הגיעו גם רבים מבני מש�
פחותיהם. אשר קיבלי את הידיעה
על התאונה. הוברר, כי מרבית ה-
נפגעים נפצעו פצעים קלים במקומות
� שונים בגופם ולאחר שפצעיהם נח
בשו הס הוחזרו לבתיהם. מספר קטן
� של פצועים חועבר לבית החולים ב
�השומר ואילו בבית החולים "מ� תל

איר" נותרו רק שני פצועים קשה.
� בין אלה שביקרו אתמול אצל הפ
עובייד. �הכנסתדיאב צועים היה חבר
מהכפר טייבה ונציג מיוחד של
במשרד היועץ לעניינים ערביים .
ראש הממשלה. חוקרי המשטרה, א�
שר טיפלו בתאונה בודקים עתה אם
� שבירת הציר לא נגרמה כתוצאה מ
רשלנות בהחזקת כלי הרכב או סי�

בות אחרות.

30 פועלים מהכפר טייבה
נפצעו בהתהפך משאית

למרהכ" כגליל
" 

מאת פופר
צמח. — כפות התמרים. שעובדו
העוגה בבית האריזה בצמח גדלה
150� �3ד טונות סדי אשתקד — ל מ
�100 ט' פרי יבש טונות השנה ומ

�150 ט' השנה. אשתקד ל
� התוספת באה מכניסת הלקות חד
שות לניבה. ומקבלת הפרי של חוות
צמח לעיבוד בבית האריזה. הפרי
� הלח לא נתקל בבעיות שיווק ואח
סנה וקיבל מחירים טובים כשוק.
� מספר זנים מהפרי היבש נתקלו ב
התחרות קשה בעיקר של הזן "זהדי".
� המיובא מפרס. מגדלי התמרים חוש
� שים. כי בגלל הכפור והאיחור ב
הבשלה לא תהיה כעונה הבאה עלייה

ביבולים.

גדלה כמות התמרים
שעובדו העונה

בבית האריזה בצמח

�אביב. — נער בן 15, מחולון. תל
שביקש לנסוע באוטובוס ..אגד" בלי
להזדקק לכרטיס נסיעה. וישב על
מהזיק הגלגל הרזרבי בחלק האחורי
של האוטובוס. נפצע קשה שעה ש�
נפל לארץ ונחבט בכל חלקי גופו.
הנער. יוסף שירין, נלקח לבית
החולים "דונולו" ביפו, לטיפול רפו-

אי.

נער נפצע בתאונה

למרחב" כגליל
" 

מאת פרפר
�סינה — עצרת ההעפלה ב- ראש
דרכי היבשה מסוריה והלבנון תיערד
ביום ה' 6 באוגוסט בשעה 9 בערב

�פינה. באמפיתיאטרון של ראש
העצרת מאורגנת ע"י המועצה ה�
� �פינה. עיריית צפת ו מקומית דאש
�הירדן. המועצות האזוריות של עמק
מרום הגליל, והגליל העליון. מרכז
� ההסברה ואמנים מתנדבים. בין ה
אמנים — חיים חפר (שהיה בשעתו
אחד מחברי החוליה המיוחדת של
הפלמ"ח שייםקה בהעפלה היבשתית.
ואשר כתב את קטעי הקישור לתוכ�
נית). עמיקם גורביץ, ואורי זוהר.

שינחה את התוכנית.
מפקד הפלמ"ח, יגאל אלון ישא
דברים ופעילי ההעפלה יספרו מ�
עלילותיח. בחלק האמנותי יופיעו
שושנה דמארי וחבורת הזמר וח�
מחול של בית רוטשילד בחיפה. ה�
עצרת נערכת בחסות ועדת הביצוע
לשנת ההעפלה ובמסגרת אירועיה.

עצרת ההעפלה
בדרכי היבשה

�פינה ביום ה' בראש�

למרחב" כשרון
" 

מאת פופר
כפר�סבא• — יוצאי תימן. המהווים
� שליש מבין חברי סניף מפא"י בכסר
סבא הגישו בסוף השבוע. בתמיכת
� חברים נוספים בסניף, ערעור נוסף ל
מוסד לביקורת של מרכז ניפא"י,
בו הס תובעים לבטל את חבחירות,

שנערכו למוסדות מסא"י במקום.
ביקורת. אשד בערעורם למוסד ל
העתקים ממנו נשלחו למוסדות שונים
במפא"י. קובלים יוצאי תימן בצו-
� רה חריפה על גישתו ועמדתו חחד
צדדית של יושב ראש סניף המוסד
לביקורת בשרון. אשר דן בערעורם
הראשון ודחה אותו. כזכור. החליט
סניף חמוםד לביקורת בשרון לדחות
� את ערעורם הראשון של יוצאי תי
מן' לאשר את תוצאות הבחירות,
ולתבוע מהם לקיים את הבחירות לס-
� ניף המשנה בשיכון עלייה,' בו מדוכ

זים יוצאי תימן.

דרישה לביטול
הבחירות במפא"י

בכפר"םבא

� הפסנתרן דניאל בארנבויש — א
שר הופיע זה עתה בהצלחה רבה עם
התזמורת הפילהרמונית הישראלית.
תחת שרביטו של יוזף הריפס. ב�
�7 בינואר תכנית בטהובן — יצא ב
1965 לבדיה"מ, כדי להופיע שם בסד�
רה בת 10 קונצרטים ברחבי המדינה.
ד. באונבויפ הוא האמן הישר�
� אלי הראשון שיופיע בכריה"מ במס
גרת הסכם לחילופי אמנימ שנחתם
� לאחרונה במוסקבה בין מנהל התז
מורת הפילהרמונית הישראלית. צבי
הפטל. לבין משרד התרבות של ברית

המועצות•
בעת ובעונה אחת עם מסעו של
בארנבוים יופיע כאן עם התזמורת
הפילהרמונית הישראלית הצ'לן הסו-
בייטי המהולל, מסטיסלאב רופט�

רופוביץ.

דניאל בארנבוים
יצא לבריה"מ

הערב - טק£ הענקת תואר
כבוד לד"ר א. ב. סייכין

� סקס הענסח התואר דוקטור ?פי
?וסופית' לש0 כנוי, יד"ר א?ברט כ.
סייביו, פרופסור למחקר במחלות י?•
תקיים דים כאוניברסיטת סיגסינטי, י
הערב כשעה 8, באולס א' בניין טייזר,

בקרית האוניברהיטה העברית.
: .מדי- ר"ר סייביז ירצה על הנושא
� נת "'!ראל, כיערה נישוייט לארצות ח

מתפתחות בעולם".

תורנות לילה של רופאים
'טור יחיאל, רח' רש"י 45, מקור
�ציון, רח' יטטראום {!1, ברור: זק בן
טל. 35773: מרקוביץ זלמן, דרד בית
לחם 04' גקעה, טל. 37785: חכמובי'ז
משה' רח� המלר נ'ורנ' 62, טל. 85י.צ3:
ליכטנשטיין יישראל, דרד בית לחס 49,
בקעה, טל• 38140; קאםם גדים' רחוב
1לויר ג'ורנ' 12 נ'רטו הוספיס טלפון

1 .87737
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במועצת הפועלות
ובארגוני אמהות עובדות

: מםיבוח לסיום ר,סי• א כ ם � ר ם כ
טנות.

: מפרה — הקרנה סרטי ה י ל צ ר ה
מועצת הפועלות.

האגודה למלחמה כסרטן
: בישראל מודיעה

התחנה לבדיקת השד. בבי''וז "ד.ד•
כהי' תל-אבינ. תהיה סגורה בחדשים
אוגוסט ושפטטכר. התחנה חיפחח לק�

הל מחרש כתאריר 5.10.64.
התחנה לבדיקת השד בפתודתקוה ת-
�1.8 ער 15.8. היה סגורה בתאריכים מה
התחנה לבדיקת השד בנתניה תהיה

סגורה כחודשים אוגוסט וספטמבר.
תורנות בתי המרקחת

�גן וגבעתיים! דמת
חן, דרר זיבוטינםקי 89 טל. 722434.

: חולון
מרכז' ככר ויצמ:.

�ים: בת
עצמאות, כלפור 75 מול הדואר.

: רחובות
כדק, הרצל 153, טל. 931560.

ראשוךלציון:
גמדגיק' רוטשילד 89, טל. 041041.

: אילת
מיכל!.

חדרה:
נגבי, ה? םטואל 74.

: נתניה
המנ;•

?£*~��3^$ג

פגישה עם יוסף הורן
ויעקב פאלאטיצקי

� יןם (יום אי) תיעדר כבית סוקו ה
לוב כשעה 11 לפני הצהריים פגישה
על כוס תה, עם יוסף הורן — מעורכי
"די אידישע צייטוגג" בכואנום איירס
והעמונאי יעקם פאלאטיצקי — טגהל
מחלקת החרבות בקהילה בכואנוט

איירס.
קטע הוף אסור ברחצה י
�אביב—יפו מודיעה, כי עירית תל
לרגל מפנן הצניחה הנעדר מחר (יום
בי) כימה של העיר, גאפרת הרחצה
ביס בקטע כי! ככר הרכרט סמואל
ובריכת ''תל-אביב", החל מ'עעה 1)8.3

כבוקר עד לגמר מפג; הצניחה.
קונצרט בגן שושני

�אביב—יפו. האגף לתרבות עירית תל
לנוער ולספורט מודיע, כי היום (אי)
� בשעה 7 בערב. תשמיע תזטורת מככי
�שושני' מוסיקה קלאסית קלח אש בנז

ומוסיקה ישראלית.
קונצרט זה מתקיים כעזרת "תגובה".

הקהל מוזט!.
הצגת תיאטרון "הביטה"

�8.30 "ממלא המקום". הערב ב
באולם הקטז .מסע ?נינוח".

האופרה הישראלית
הערב הצגת .סוסקה" בבצוע זמרים

בידלאומ"ם.
תורנות בתי המרקהת

דייר טיכלין, אלנבי 112, טל. 63253:
פרנקל. המלד ג'ורג' 28 מול נו מאיר
� טל? 223721: יהודה הלוי, יהודה ה
יוי 91 טל. 65159: צפון, יהודה המכ-
בי 33, טל• 49995 גגה, יפו' ע"י קול-

נוע "נגה" טל? 821896•
תורנות לילה של רופאים

ר"ד אייה פריץ. שמשון 5, סל.
225748: ר"ר סיטו! שאול, שד' קק"ל
�אבן יעקב, 43, טל. 231374: ד"ר הר
אפשטיין 6' טל. 48281: ד"ר סגל ר.,

בלוד 31 טל. 229809•
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מחלקת הקליטה
קבלת מזכירי הסניפים בענייני
קליטה כל יום ראשון בין השעות

.13—9
: קבלת קהל במדור לעולי רומניה
ביום שני 11—1 ! ביום רביעי מ-
שעה 3—1 ! ביום המישי משעה

.5—3
: ביום במדור לעולי צפון אפריקה
! ביום שלישי ראשון משעה 11—1
משעה 9—11) ביום חמישי משעה

.1—9
חוג רעיוני איזורי בהדרפתו

של חח' יצחק טכנקין
�אביב ביום ד' החוג יתכנס בתל
� 5.8 בשעה 7.45 בערב, באולם ה
� ישיבות של הוועה"פ קומה 7 לסני
: ת"א, יפו, הרצליה, תולון' בת פים
� ים' ראש"ן לציון, פתח�תקוה, בני
�גן, גבעתיים, שפיים, ברק, דמת

גליל ים וגבעת השלשה.
יפ פ י נ כפ

ב ר ע ה
� רעננה — בשעה 8 ישיבת מז

כירות.
מגדיאל - בשעה 7.30 ישיבת

מזכירות.
ם ב' ו י

באר שבע - בשעה 8 בערב.
� ישיבת מועצת הסניף עם פשה מדי

בובסקי.
הרצליה - בשער. 7.30 בערב

ישיבת המזכירות.
טבריה — בשעה 6.30 ישיבת

מזכירות.
עכו — כשעת 7 בערב ישיבת

מזכירות•
נהריה — בשעה 7 ישיבת מזי

בירות,
הדר רמתיים — בשעה 8 ישי*

בת מזכירות.
��אכיכ תל

� הערב ב�7, בברנר 14, תפתה אלי
פות השחמט המסורתית 'בסניף ת"א

רבתי.
� ההוג הרעיוני - יתכנס בתל
�8 בערב באולם ה� אביב ביום ד' ב
ישיבות של הועד הפועל בהשתתפות

י. טבנקין.
�8 בערב בברנר 14 — ביום ג' ב

ישיבת מזכירות תא ההברות.
ביום ה' ב�9.30 בבוקר בבדנר 14

ישיבת מזכירות מרכזת.
היפה

�8 בערב �ים — ביום ב' ב קרית
פגישת הועד וועד יוצאי דרום אמדי�

קה במועדון רח' יהודה הלוי 4.
טירת הכרמל - ביום ב' ב�7
בערב פגישת יוצאי רומניה עם פנחס
גולדנברג ומאיר מתתיהו במועדון

רח' חפלמ"ח 32
8� כפר אתא — ביום רביעי ב
בערב פגישת חברים עם ש. בוקעי
וחנן פולק במועדון דח' הרצל 49.

ירושלים
קבלת חברים ע"י הגזברות ביום

�6 בערב במועדון. ראשון ב
ישיבת מזכירות הסניף ביום א'

�7.15 בערב. ב

לגונ ̂ב
1*ו7ד1ת-העב1דו>
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�מישנה ינאי טאב, חיפה. — פדופ'
מהמחלקה להנדסת תעשייה ומינהל
בטכניון, הוזמן ע"י המכון הבינ�
לאומי להקר יהסי עובדים בג'נבה
� להשתתף בכנס מהקר בבעיות יחסי
� אנוש בתעשיה, שיתקיים שם באו

גוסס.
פרופ' טאב יגיש לכנס עבודת
�חברתי מהקר שלו על התכנון הכלכלי

בישראל.

פרופ, טאב מהטכניון
הוזמן לכנס בג'נבה

במחלקה לחינוך ולתרבות
של עירית חיפה

שעורי קיץ אוניברסיטאיים, ד"ר
� יהודה קירר — חידושים בטחקרי הז
אונרפיה של א"י. 5 הרצאות מהערב
עד יום חמישי 6.8 בשעה 8.00 בערב

• ל• פרץ 20• בבית הרטשטין רח' י
תוכנית מפורטת במחלקה לחגור ול-
חרבות של עירית חיפה' רח' הנפ! 6.

תורנות בתי המרקחת
רש"י, בדיג י ודא 36 טל• 68266•

<;</י3י/

דמת�גן. — מסיבה לרגל פתיחת
הסניף החדש של חברת הביטוח
�דן נערכה בשבוע ש- "הסנה" בגוש

�גן. עבר ברמת
במסיבה השתתפו, מטעם הנהלת
�הסנה". פ. נוסבוים, המנהל הכללי
של .הסנה" וא. רום. משנה למנהל.
חברי מזכירות מועצת הפועלים, רא�
שי מוסדות ואישי צבור השתתפו

במסיבה.

נחנך הסניף החדש של
�דן "הסנה" בגוש

�אביב• — ידו של פועל בבית תל
� חרושת למוצרים פלסטיים ברמות
ים נקטעה אור ליום ו' שעח שעסק
בסגירת המכונה לידה עבד. הפועל.
� אלברט ורסנו בן 29, הועבר לטי
פול בבית החולים "דוגולר' ביפו.

נקטעה ידו של פועל צמח. פשקי עמק חידדו ישקיעו
במוסר האזורי 100 אלף ל"י ל�
התקנת דיפומטר• משרד התחבורה
�ידו הציע למוסכים המאושרים על
לבחינת כלי�רכב להתקין מכשיר זה,
המאפשר בעיקר לבדוק ולכוון כמות

העשן, הנפלט מן המכונית.

מכשיר לבדיקת פליטת
עשן יותקן במוסך
האזורי בעמק הירדן
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