
רה מפני ברה"מ מזהי

רבות זרה בקפריסין התע

יוונים ותורכים לחיות במדינתם המאוחדת "נגן על זכותם של,

הריבונית". - משקיפים: הרוסים לא הבטיחו עזרה ממשית ]

̂י םוסקוה, 18 (ע"ה ע"ץ ויו. פ.), — "ברה"מ לא תנהג
'בחוסר מעש נוכח האיום בסכסוך סזו"ד בקפריסין.

- בהודעת שפודסמח חיום על־
,ידי סוכנות הידיעות הסובייטית
ל"טאם", מסכמת ברה"מ. את
עמדתה, לגבי י שאלת קפריסין.
אחרי:. שהיא מאשרת כי קיבלה
בקשה מממשלת מקאריוס לסיוע
צבאי!י כדי "להגן. על ריבונותה
ועצמאותה של הרפובליקה
הקפריסאית",: קובעת :ההודעה,
כי לנגד. עיניה של ברה"מ ירק
' .'... • שמירתי העילוס 'וייצובו.
.ההודעה: מולידה;. כי הממשלה
הםובייטןת ;,נהגה י לחמנו .- באירח
קיו חקסריסאיח*.,עקבי;בענין הצודק.של הדפובלי־
-־'בהמשך: ההודעה !אמד: "ברה"מ
,מגינה על זכותם של כל הקפרי־

סאיס — יוונים ותורכים גפ יחי
— לעבוד בתנאי שלום ול1ז!ק
אתי מדינתם המאוחדת והריבונית.
הכרזנו, כי כל נפיון לפתור
את בעיותיה הפנימיות של
קפריסין על ידי התערבות
מזויינת מבהוץ' יפול לגרום
רק. להחמרה גופפת כמצב
):תוך. קפריםין 'ומםביב לאי.
גרה"מ •הזהירה בי אחריות
כבדה,תיפול על אלה שיטלו
על י.עצמם התקפה -מזויינת
על קפריסין. הממשלה הטו־
בייטית הצהירה שאם תת-
חולל -התקפה על הרפובלי-
קה. הקפריסאית לא תשב

בדה"מ בחופר מעש לנוכח
האיום כפכפוך מזויין, הע-
לול לפרוץ בגבולותיה הד-
רומיים ושעלול לפגוע בם&ו?
הון ארצנו ובבטהון ידידו-

תינו ובעלות בריתנו-.
בםיים ההידעה נאמר: "הממש־
לה הסובייטית תמשיך במאמציה
להביא לידי הסדר בעיית .קפדי־
סין, תוך שמירה על ענייני העדה
הימנית !העדר, התורנית וחוד
הגנה על עצמאותה י של
הרפובליקה הקפריסאית ועל

שלמותה הטריטוריאלית".
ההודעה ללא כל הכמהה

מפורשת
אחמול נערכה פגישה ממישכת
נין: הארכיבישוף מקאריום ומי-
ניסטר החוץ הקפריסאי י ספירוס
קיפריאגו מ!ה, לבין שגריר ברה''מ
נניקוסיה מ!ה. מניחים, כי בשיחה
מסר השגריר פאבל ירמושין מראש

אח תוכן ההידעה השינייטייז,
משקיפים מדיניים י העוקבים אח־
רי משבר קפריסין מציינים את
העובדה, כי ההודעה הסובייטית
אינה כוללת כל הבטחה מפורשת
לתמיכה נענייניד, של קפריסין,
אינה מוכירה, למשל, את סוגי
הנשק שעלולה נרה"מ להפעיל
במקרה של משבר חדש. אלא
מסתפקת בביטוי הסחםי "לא חשב

בחוסר מעש".
החמרה במצב העדה

., התורכית
בעקביה התמרת המצור הכלכלי
על בני העדה התורכית בקפריסין,
פנה היום סגן נשיא קפריסין, ד"ר
טאדל קוצ'וק, לממשלות .כל מדי-
נות תכל וביקש מהן לנקוט אמצ-
עים ממשיים? כדי לשכיר את המ־

? , י־ • -ציר־ הזה.?" ? • •
'.־ המנהיג התורני־קפריפאי מתאר
ברי. מצד היוונים להרעיב אתאת המצור. ב"נםיון ברוטאלי יבר־
הקפריסאים־החורכים למוות". הוא
אומר כי יש מקום לצעדים דראס-
טיים "אם רוצים להציל את העו-
לם מהמסקנית הבירלאימיות
הקטסטרופאליות" הנובעית מן

המצור.
המנהיג החירכי מדגיש, כי המ-
צוד ,•שהטילו היוונים־הקפריסאים
על בני העדה התורכית ההל ב־5
באוגוסט כאשר פתחו היוונים
בהתקפתם הכללית על צפון־םערב

קפריסין.
ד"ר קיציוק מסר, כי המצב?
החמיר ביותר שורר באי1יר הד־

(חמשו בעמי 2. טיר 2)
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המחיר 20 אגורות

חוסיין נפגש עם ב&צר;

ן*

י
מצפים לבואו של ?עאר

גמאל עבדול נאצר והמלך חוסיין
בעת .פגישתם האחרונה

"פלסטין": יחתמו על הסכם חשוב מאד

קאחיד, 15 (ע"ץ, עייר). — חוסיין מלד ירדן הגיע היום
לקאהירלשיחות עם נשיא מצרים גמאל עבד־א־נאצר,' מצפים כי
השבוע יבקר בקאהיר גם נשיא עיראק המרשאל עארף. העתון
.ביקורו של. המלך חוסיין .תואר"חיסכס חשוב מאד?' ביניהם.הירדני "פלםטין'' מופר כי שלישת המנהיגים חערביימ יחתמו על

:"פרטי". !חו ביקורו השני כמצ-
רים מאי ועידת הפסגה הערבית
בינואר..?הוא נתקבל בומל התעו-
פה באלכסנדריה על־ידי הנשיא

נאצר ונורו לכבודו? 21 מטתיס,
"פלסטין" מוסר, כי ירדן תקגל

עוד-החידש סיוע מעיראק וממצ-
רים .יתבצע צעדים אחדים 'בתחום
הצבאי כדי,לקדם נל התקפה הע-
לולה לצמוח מן ההחלטה ?על הט־
יית מקורות הירדן" בידי הער-

בים.

שראל"; בני י
" 
הכנסת תדון מחר בבעיית

סיעת מפא"י החליטה על דיון במליאה

אשכיל ישיב להצעות לסדר־היום. - תנועות נוער מצטרפות

- כנס מחאה שנקרא ע"י הרבנות ייערך בירושלים
למאבק.'

מאד. סיפר "דבר" בכנהת
הכגסת עימדת לההליט מתר, במסגרת הכנס המייחד שנקרא
 במליאח בפרשת "בגי ישר-

באמצע פגרת חקיץ, לקיים דיון מקיף
אלי' — מאחר שהנהלת סיעת מפא"י בכנסת חבריעח בסוף חשבוע
בעד עריכת דיון מלא בענין חנחיוח הרבנוח הראשית לגבי רישום

פרשת "בני ישראלי' תעסיקנישואיהם של "בני ישראל".
גם היום את ישיבת הממשלה,
שתצטרף לקבוע מי ישיב בשמה
להצעות לסדר היום שהוגשו על
גראת, כי את תשובת הממשלה'ד' סיעזת האיפוזיציה והמפד"ל.
יביא ראש הממשלה לוי אשכול
בעצמו ולו וק מן הטעפ הפדל־
מנטארי ששר הדתות ד"ר זרח
ורהפטיג לא יוכל — על אף תבי-
עתו — להשיב להצעות לסדר
היום, שבהן כלולה גם הצעת סי-
עתו נכנסת. החלק העיקרי.. של
הדיון. כישיבת הממשלה יוקדש
להנחיות הרבנות לגופן, הדיון
בנושא !ה החל בישיבה האחרונה
של הממשלה, אולם מפיות . קוצר
ד,!מן לא הספיקה הממשלד,לסכמו.
מניחים שהממשלה תשכים

לדיון במליאה
סבורים, כי כדיון שייערך היום
יטלו חלק שני נציגי המפד"ל,
שלא השתתפו בו עד כח — שר
הדתית? ד"ר !. ורהפטיג ושר הפנים
חיים משח שפירא, שח!ר בסוף

השבוע לארץ.

נוכח התלטותיהם של סיעות
פפא"י, אהדות־העבורה והמפד"ל
בכנסת, להצביע כעד עריכת דיון
במליאה, יש להניח שהממשלה תצ-
טרף רשמית ליהמת רוב סיעות
הבית ותציע בתשובתה לקיים דיון
במליאה בנושא !ה, או לסתות
תודיע שאין היא מתנגדת לקיום

הדיון המוצע.
הנהלה סיעת מפא"י, שהחליטה
ביום ה' האחרון לתמוד בהצעה
לקיים דיון במליאת הכנסת, מיד
לאתר הודעת הממשלה כעני; זד,
— קבעה שנציגיה.י"!רו וידגישו
שוב את עמדתם העקרונית של
המפלגה, האומרת, בי ,בני יש־
ראל" הם יהודים לכל דבר,
לא דק בדיעבד, אלא גס על
פי דין. הביעה שכורד, שה־
הנהיות כענין ,בני ישראל-
פותרות את הההילטות ש-
נתקבלו בזמנן על-ידי הרב-
נות הראשית ויש בחן -הב-
ליה 'לדעה, שאין להשליט
עמח, לגבי עדה יהודית
עתיקה זו. לפיק", תכריז
סיעת מפא'-י, כי אין כל הצ-

דקה לקיום ההכהיות.
בדיון שנערך בהנהלת הסיעה
נכנסת השתתפו: ישראל גווי,
ברוך אוניה, רחל צברי וישראל

(המשך בעמי 2, טור 3)

הודו מוכנה
למו"מ עם סין

נ י י ־ דל ה י, 15 (ע"ץ, ע"ר). —י הודי מוכנה לחסל בדרך
של משא־ימחן את הסכסיך בינה לבין סין, בתנאי שהדבר לא
ייעשה במחיר כבודה — הכרי! ראש ממשלת הודו לאל בהדיר
שאסטרי בנאום שנשא הבוקר לציון יים השנה ח־17 לעצמאית

הודו.
בהמשך דבריו עמד ראש ממש-
לת הודו על משנר הפזון המעורר
חרדה. הוא אמר, כי הממשלה
חמרכ!ית ההישה לאזורי המחסור
צרכי אספקה והמצב טוב עתה

מלפני חודש.
שאספר' נאבק מאז עלייתו-ל־
שלטון. במחסור במצרכי מיון ינ־

האמרת המחירים.
הוא הכריז, 9י בהדשיים
הקרובים לא ייערכו כל
מםיבות, קטגות או גדולות
וגי שרי ממשלתו לא ייענו
?הזטגות לדודות הגיגיות.

אמנם אין גבך כדי להםוך
צוד אווירה העולה בקנהבם־ רב אולם "ברצוננו לי־
אהד עב תנאינו הנובהיים'".

בהמשך דבריו הביע שאסטרי
טאן גנדאל איוב חאן, שהביעאת ק־רת רוחו מדברי נשיא פקיס־
את המשאלה לכינון יחסי ידידות
בין שתי המדינות, שאסטרי הביע
אף חוא את התקווה, כי פגישות
נין שני הצדויפ יאפשרו בחודשים
הקרובים ליישב את חילוקי הדעות
ביניהם בדוח של אחדות ושל

ידידות,

אשכול ינסה לשכנע את אחה"ע

להסכים לסיעה משותפת בהסתדרות

גוריון תובע איחוד שלם בן־
מאת אלי ניסן, פופד .דברי

ההכרעה בעניין כינון המערך חחדש בתנועת הפועלים נדחתה
שוב •לתקופה של שבוע ימים, לאחר שמוכירות מפא"י, שההכנסה
ביום י'.בתל־אביב, החליטה לעשית נסיין נוסף להשיג את הסכמת
אהת"ע להקמת סיעה משותפת בהסתדרות, נוסף להסכמה שהושגה

כבר בדבר כינון סיעות משותפית בכנסת וברשויית המקימיות.
מזכירית מפא"י תשיב ותת־
כנס באמצע השבוע לישיבה
מייחדת, שבח ייעשח נסיין לג-
בש שיכים, אשר ייבא בהקדם

לחכרעח.מרכז המפלגה.
ישיבתה המייחדת של הטזכי־
רות לא תתכנס, כנראה. לפני
שוב לפגישה עם מזכיר אחדות־שראש הממשלה לוי אשכול "וועד
העבודה ישראל גלילי, בנםיון ל-
שכנעו להסכים להקפת סיעה משד
תפת בהסתדרות 'גם לאחר הבהי-

רות.
יש לצפות, אפוא, שפגישה זו
תיערך טהר לפני ישיבת הכנסת,
אי לבל המאוחר ביום ג' בבוקר,
נדי שראש הממשלה יוכל לדווח
על תוצאות שיחתו בישיבתח המ-

יוחדת של מזכירות המפלגה,
ראש הממשלה לוי אשכול מסר
ביום ו' לנחכירות מפא"י דין וחש־
בין על השיחות שקיים עם סוכיר
אחדותי העבודה י.. גלילי בענין

"המערך".
- , פיפר אשכול — והוא אמד"נפגשתי עם גלילי
לי, כי? ?יש ? לדעתו יסוד
להניח שאס נדבר ביננו,
הרי י שתהיה קבוצת אנ-
שים• בתוך מפלגת ־ איה־
-דות-העבודה י אשד• תהיה
מובנה ?האבק במוסדו-
-מנת שיהיה -תיהם על

דוב מפריע לביצוע ,ה־
מערך•.

הוסכם י בינינו — הוסיף אשכול
— שה"מערד", או הליכוד בכנסת
יביא לסיעה אחת. וגם אם לא
מדובר באיחוד של מפלגות הרי
שלכנסת הולכים במצעי משותף.
לא כ! המצב לגבי ההסתורות.
בהסתדרות אין עוד הסכמה לסי-
עה אחת. אמנם הלה ת!וזד, בעמ-
ה־ דת אחדות העבודה גם לגבי .
שותפות עם מפא"י בחסתדרות.
אילם ת!ו1ה !ו איננה מספקת, ויש
לעשות מאמץ לקרב את אהווה

העבודה לעמדת מפא"י.
ז1ם זאת כבר נולדה נוסחה של
בכל !את לא מצליחים להידבר,"הובת הדברות" - כהסתדרות. אפ
תהיה ועדה פריטטית, !העוינים
השגייים במחלוקת צריכים להי1ת
מובאים לועדה !ו, והיא תטפל
בהם מתוך רצון וכוונת להגיע

למסקנות משותפות.
וההתיישבות י העובדת; ימשק.הפועלים

פרס לצורת :השותפות •בהסתד-
רות, הועלו בשיחות עיד נושאים
הנוגעים בהלקס הגדול למשק הפו-
עלים .ולהתיישבות חעובדת. אולם
— אמר ראש הממשלה — נראה,
־ ?שנושאים אלה לא יכשילו אח שי- באשר לשיטת הבחירות הדגישחות .המערך".'
ל. אשכול ני המו"ט 7ב• אחדומ
העבודה מושתת יעל ההנחה, ש־

(המשך בעמוד 2, סור 1)

ההכרעה ב"מערך'

נדחתה לשבוע

גוסם סני
רומא, 15 (עייר], — נשיא
איטליה, פרופסור אנטוניו סני
חיה שרוי הבוקר במצב י של גסי-
סה — אמר דינר לשכת הנשיא.
פרופסור סני בן ד,־73 לקה ב-
שטף דם במוח לפני 8 ימים. כל
גופו משותק והדיבור ניטל ממנו.

אנטוני סני .י
אנטוניו סני, ?לשעבר פרופסיר
באוניברסיטה, היה פעמיים ראש
ממשלה ו־3 פעמים מיניסטר־החוץ
בממשלות בעלות רוב נוצרי־דמו־
קראטי לפני שנבהר לנשיא המ-
דינה ב־1962. הוא בן טרדיניה

הראשון שזכה בכהונה !ו.
ראש ממשלת איטליה אלת פר
רו הפסיק היום את חופשתו וחזר
בדחיפות לרומא וערך ניקור ב-
משכנו של הנשיא חגוסס, פרופ־
סיר אנסוניו סני. במקום נכחו
גם חברי ממשלה אחדים . ובני

משפחתו של הנשיא.

הועימ טוב, הביצוע טעון שיפור
מ. ד. / האכזבה;•שהורגשה
הפעם. ממהלד הדו־שיה נין
נציגים של יחדוח ארה"ב; ר
ישראל, אשר מצאה לה ביטוי
גם בהערות ביקורתיות בעתי־
נות — מקורה בוודאי בציפיה
; בלתי־סאו־ מוגימת, ובהערכה
זנת של במה זו. ראיית הדו־
שיח במסגרת מטרותיו- ומגב־
לותיו תיטול מן חיומרח חמת־
לווה לו' אר תסייע להערכת
החיוב אשר בחילופי הדברים.
אחד הקשיים בעריכת דיון מסוג
זה הוא בבחירת. הנציגות משני
הצדדים. טכיוח. שמדובר נבטה
חפשיוו, ולדוברים אין 'פוי־כוה
מציבור שולחים, רובצות לפתו!
היית שתי סכנות, האחת היא,
שהמשתתפים בו ייצגו הלך רוח
השורר דק בחוג מצומצם ברינח
הם מופיעים, היחידי אשד בשמו.
ואז לא יוכל. גס..הדיון. להעליח
את הפרובלמטיקה האמיתית שב־
יהסים בין ישראל והתפוצות אפ-
שרות *חרת ,היא שינסו להרכיב
משלחות ייצוגיות .,ככל .חאפשר
מבחינת ההשקפית הרווחיות ביה־
דות אמריקה ובישראל — יא1,
קרוב לוודאי. שיקרה אשר .קרה
הפעם: כי במקום ,;דו־שיה" ית־
פתח ויניח- בין " דיברי כל משלחת
. בארץ וגם לבין עצמם, שהרי גם
ביהדות ארה"ב יש י הבדלי. תסיסה
בכמה שטחים הנוגעים ליחסים

ההדדיים.
בדרשיח .הפעם היד, !ה תחום
־דת שהסעיר. אח הרוחות. נשם
שהדיבריים' הישראליים ביפאו ,!י־
3ית קטניית,'. בך בלם הבדל עצים
נדעית האפריקאייפ,• .לפשל בין
־ פזי* הרנ רקמן, מ!ה..וד*ר־.פדינז
אפ הדיון. נא רק ללמדנו, ני
ענין !ר, שנוי במחלוקת אצל אחינו
ניאמויקה- כמי.אצלני, הרי הוא
פי.לא 'אר.מטרתו, אולם' ספק אס

הוא תרם משהו לליבון הבעיון
והבהרת מקומה ביחסים בין יש-
ראל והתפוצה. אי־אטשר היד"
במובן, לצפות לכר — אבל אין
!ד, אלא אישור להנחה ני הדו־
שיח עדיין לא מצא את המסלול

הטיב לדיוניו.
מגבלה נוספת של במה זו. ל־
הבדיל מבמות של ועידות שונות,
היא בהעדר מסגרת של שיתוף
פעולה, או פעילות מקבילה, בשטח
עיוני או מעשי. ועידה נאה לסכם
פרק זמן של עבודת עשתתפיד,
למען מטרד, מסויימח! היא בוהנת
את הררך, מתווה כיוון לעתיד,
מפגישה את הפעילים. ממילא דיו-
ניה קונקרטיים יותר, מבוססים על
מכנה משותף מוגדר ומכוונים-ל־
ה־לסה ברורה. כל !ה איננו נכון
לגבי הדרשיח, ולכן נראר" כי
מתבקשת ענודת הכנה יוהד יסודית
לקראת דיוניו. נראה גס, כי מר•
טב עיאלה יתנהלו על נועואיפ
עוגדוים היסב — וסע? לכל,
שיהיו קשורים ל"מצוות עשה" כלי

שהם.
הרעיון עצמו הוא רעית טוב.
הוא מבוסם על הנחה' נכונה.־' •בי.
היחסים בין ישראל והתפוצה.בנו־
יים במידה רבה על הקשר האמוצ־
יונאלי .שבין חלקי העם היהודי ז
קשר הנזזן מזזיניד 'מדי ממשי
ו-נרונות נעורים והיא חוזק בוע*
!ועי החווייה היהודית של השו-
אה והתקומה. לדור החדש שוב
אין הבסיס שהיה לאבותיו, ואין
לד התחושה הבלתי־אמצעית של
החמורות ההיסטוריות שהלו לפני
דור במציאות היהודית. הקשריה־
אמוציונאלי התרופף, והכרחי פאי'
פץ לחוקו בדרך הכרחית; .בהתי
מודדות' אינטלקטואלית י. במישורים
-מ?־ שוגים. הדרשיח' יכול לד,יוח:
̂ץ .י?בי. ' שור אחד! אין לזלזל
לעשות להצלחתו כדי שיחיו' לו
'.? ? .־ הדים המעוררים למהשבה. י

נאצר יציע משלוח כוון

צבאי ביךערבי לתימן

יוציא חלק מן הכוחות המצריים:;:

0אונ 8וער "דברי' לעגייניב ערגייפ, ,;...־£
מצרים יוומת תכנית לחוצאת כוחוחיה מתימן (כ־60 אלף..אי'5
לפי חערכת עתוני בירות) ובמקימם להציב כיח צבאי שליטדינות
ערב — דבר זה נשחמע מכחבד, שפ1רסמד, בעתי! הבירות'•־"אל־

חייאת", שהוא ידיע כבעל אינפורמציה מהימנה.
העתון מדגיש, כי הגשמת ה-
תכנית של יצירת כיח בל ערבי
בתימן מוחנח קידם כל בחכרת
המשטר הרן־ובליקאי על־ידי
סעידיה, המסייעת למלוכנים נגד
המצרים יהרפיבליקאים.' נראה
בי תכנית זי.תיבא בפני ועידת
הפסגה שתתכנס בראשית ספ־

טנובר.
בבעיה !ו עפ :הפלד חוסיין שהניעהעתון פזען גס, כי נאצר 'דין
אתמול למצרים לביקור של יפיס

אהדיפ.
המלחמה דבת־הדמים בתיפן ת־
נמשכת !ה שנתיים מכבידה מאד
על נאצר. סבלות החיילים המצ-
ריים והקדמות המצריים שם מ'8־
פיעיס לרעה על מעמד המשטר
ייוצרים אי־שקפ במדינה. כל יד
נשיונוח שעשד, נאגד עד נה נדי
שסעודיד, תכיר במשמרו של סלאל

עלי בתוהו.

כן לא תצליחי • המצרים להביא
להכרעה צבאית. לפי ..אלחייאת*.
פופריות הידיעות האחרונות על,
נצהונות הצבא המצרי על הפלו־;
כניס האחרונים שולטים עדיין
לפחות על מחצית הטריטוריה.ה־
־'>; תימנית. י ;'.'

בא 'לתימן־ילא1גן;|

גרילה נגד הבריצזים
פאדלי, שליטה לשעבד של ,נסירל י נ ד ו ן, 14 (סט"א). — אחמר
כיח סאדלי בפדרציה הדרייט־ער־
בית, טס מקאחיר לתימן, .כדי
לארגן מהדש גרילה נגדיחכיחית
?־•הבריטיים בפדרציה — מוסריהיופ '?? ' ־ד"ל' טלגרף"• פקאחיר. י.

נתגלה קשר
נגד נאצר

"סנדיי אקספרס"

לונדון, 5! ןע"ץ). — קבו-
צה של 2! קצינים מצריים
בביריפ קשרה קשר נגד היי
נאצר - על כך מודיע הע־

תון ,פאנדיי אקפרפ-
לדברי העתון עמדו הקושרים ל-
התנקש בחיי נאצר ב־26 ביולי
בעזרת דינמיט. ההתגקשות עמדת
להיערך, בשעה שנאצר עמד לשאת
נאום באלכסנדריה. התכנית שוב-
שה, ברגע האחרון, כאשר נשיא
מצרים החליט לא לשאת נאומו
!לא להשתתף במצעד הצבאי שע-

מד להיערך לאחר מכן.
"סאנדיי !וכטפרס" מוסיף, ני
השלטונות הבריטיים והאפריקי:־
יים יודעים על נסית התנקשות

!ה.

שןאג<-אבק

1 ̂ ^6̂ 8%

טפפדטזרית המאקפימופ ד,ח!י־
יותי: ירושלים — 29 מעלות (הל־
חוה היחפית 35) ! תל־אבינ —
29 (55) ! חיפה — 29 (55) ו טבר-
יה — 34 (50)1 באר־שבע — 32
(35)1 אילת — 39 פעליה (20

!וחווים).
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 תומכיה ויוון
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דרך;לפתרון-לא"לשתף:את מקאריום :̂
?• מאת; יואל ימדקוס־ 1סופרי;דברי 'בצרפת י '''•' #?

'_ פאריס, 15 (־.'יוחד ל"דבר"). — צדפת סבורה, שהדוד
היחידה לפתור את בעיית קפריסין היא מו"מ ישיר בין יוון לתורכיה
מעל ראשו של הנשיא מקאריומ. והיא *ף מובנה לקחת חלק פעיל
בקידומה של הצעה זו. עמדה זו התגבשה בישיבת פגרה של

ממשאדעדפח שהחקיימה ביוב ד.
\ החצעה הצרפתית- התקבלה בא-
הדה באתונה ובאנקרה לאהד ששני
היריבים תמימי דעי* כי מקאדיוס
נרם נקיצונייתו להחרפת המגב
בקפריסין יאף עתיד לשים פבשןו,
־ )?פור לים בפני־*כל ?־־הצעת

געתיד!

לפי ידיעות שהגיעו ל?
פאדים מובן ראש ממש-
לת יוון, גאורגיופ פא־
.."פאנדגאו,. לוויתורים,ני-
גרים. הוא מוגז להכיר
בנוגחות פיםית ואוטונו?
טית של תורגיה באי.

בממשלה הצרפתית — שדנה
גם בבעיית קונגו ודרים פ!רה
אסיה — נתגבשה הדעה, שהסכם
ציריך נשאלה קפריסין משנת
1960 שוב אין יו כל ערך בתוקף
ההתפתחייית ויש לבטל אותו. עט
ביטולו תהיה צרפת םיכגה לחת־
,ערב כדי למתן את עמדית יוון

יתירכיה.
(המשך בעט' 2, טור 6)

וחו פדס̂'
מכונת כביסה הדישה ומשיכ*
ללת "אוניברסלי' הנה אהד מל

1000 ח3ד0י0
. אשר יוגרלו ביום
2 0, 8. 196 4
בין המשתתפים בתהרות "אור"?

ו"מקמים" של "שמו''.
"אור" אבקת הכביסה המעולה,
המבוקשת כיותר ע"י עקדות*
הבית לכביסה נקיה וצחת

בשלג.
"מקסים'' הסבון חסינטטי ה-
מובחר ביותר של "שמן"•ד-
לניקד המטבח, האמבטיה

והכיח.
ד,זדר1ו ושלחו גס אחם מכפי
"אור" או "מקסים" ל"שמן*
חיפה ותשתתפו בהגרלה. פרטי
התחרות מודכסיס על קופסאות

."אור".

-או ד* נובס מהד -
מ ל ב * ו יותר !

̂ע ,ןן/ע

1 ('- 8^̂ מיציס

̂£-12101 י —,?

ביים ג' י' באליל תשכ"ד, 183.64
כמלאות חמש 'מים: לפטירת יקירנז 4.

בלט '"י משה זי

I תייהד עם זכרו ונעלח לקברו בבית העלמין נהי*ה;
בשעה 5 אתה"ג. /
נפגשים עיי שער בית זזעלטין 6ול חוף הכרמל. /
איסוביסים יעפדו לרשות המשתתפים ברחי חםן־שוקרי י

4̂ אחה''צ. 0ול ביה העיריה נשעה 0

המשפחה

ההסתדרות הכללית.של העובדים העברים בארץ־ישראל
הועד הפועל המרכז לתרבות ולחינוך

קורם מרכזי להשתלמות מנצחים, מורים
למוסיקה ולמשתתפים בצוותות נגיגד!

בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות

יפחח ביוט רביעי, י"א אלול תשב"ד, 19.8.64,
בבית הספד לפעילי ההסתדרות בחל־אביב.

על המשתתפים בקורס להגיע לבית הספר
בשעח 10 בבוקר.

אנו מודיעים בצער על פטירתו ללא עת
של בעלי, אבינו ובננו חיקר

וזברג -י זאב גל
מרובנח

שנספה בתאונת דרכים בהוץ־לארץ בשנת ה־44 לחייו

ההלויה תצא היום, יום ראשון, ת' אלול תשכ"ד(16̂.64)
בשעה 12.45 בצהרים מבית חתולים "איכילוב" בחל־אביב

לבית העלמץ החדש בחולון.

המתאבלים: אשתו,
? - .,;' בנותיו,
יי' הודיו

•-: י והמשפחה
דאו-ן ובחו"ל

בצער רב ושבורי לב אנו מידיעיט על פטירת יקירנו

ד"ר פבחם שטרבשוס,"ל

ד"הלויה חצא היום ח' באלול (16̂.64)
מבית חולים .שערי צדק"

המשפחה
1.1111111 ווו? ?וו? ? !!?11 ו? ו ו? .ו וו ? !!?151וש6̂ו̂!!,!11וזוו.חו..־דו ,̂*
מהד, יום שני, ט' אלול תשכ"ד(17.8.64), במלאת שנה

לפטירתו של בעלי ואבינו הבלתי: נשכח

מוביח כץ י"ל משה (
חחקיים איבדה בבית :העלמין בקרית שאול, נשעה 4.00

אחה"5.
!ןרוביס, ידידים ומוקירי !כרו נפגשים בשער בית העלמין.

• המשפחה י י

נגריו! זה 8 עמודים - ה8חיו 20 אגודות



דוגדי המחתרת ההולנדית חתאדוזו גשדוז בחמיה
? משלחת המחתרת ההילנדית מ.קבוצת ייסטרויל" היתה אתמול ־:::'
,אורהתט של קבוצת שדה נחמיה יחמשת חברי הקבוצה שניצלו מידי
הנאצים על־ידי המחתרת ההולנדיח. עם המשלחת בא! אלמנתו של ווסטר־
שנה, עמד בראש המחתרת שהצילה יהודים רבים.מיל, כתי !בני, י. ווססווויל, שהוצא להירג על ידי הנאצים לפני 20
?' חברי המשלחת נתקבלו בשער הקיבוץ על ידי ילדי המקום שתגישו ;.־.'
להם םךהים ובערב השתתפו במסיבת קבלת־שבת. בשם הפשק בירן
־!וננפלד, שציין את חסכנה שבה עמדו חברי המשלתת. אח האורחים ד.

.מלי ווסטרוויל, אלמנתו של ראש הקבוצה. הודחה למארחיה בעברית.
מדיפ עי פתיחת תחנת דלק קואופרטיבית כאכו-גוש

,:::;::.,הנהלת קואופרטיב .קרוון" בכפר אבו־גוש פנתה למחלקה הערבית
במועצת פועלי ירושלים ולטניף מרכו הקואופרציה בבירה בהצעה להקים
:.תחנת־דלק קיאיפרטיבית בשכנות לבית־הקפה שבמקום. בפגישה, שגערבה
בסניף.מרבו הקואופרציה בהשתתפות נציגי הטהלקה הערבית במועצת
הפועלים.וחברי הנהלת הקואופרטיב, פוכם, כי מרב! הקואופרציה בבירה

יטייע: בהקמת תתנת הדלק הקואופרטיבית בכפר.
-עכורות סלילה ושיפור הנון) כחיפוז

.יג־ עמדות סלילה נרחבות ועבודות לשיפור מראה הנוף במבוא המערבי
הראשי.לעיר נעשות עתה על־ידי עיריית היסה. בקטע הכביש שבדרך
יפו,'. מחוף הכרמל ועד לקצח תחום השיפוט של !מידיה, נשלפת והולכת
זלילת נגיש ךרספךי ברוחב 17 מטרים, במקופ הכביש מר בן שנעו!

מטרים,, החצוי בפט ירק ובפדהים ברוחב שלישה ממדים.
:# י; בקטע החדש של חבביש חונח כבר נבל חשמל, שיחובר לעמודי תת־
א|רה שיוצבו בו. עד כה הושלמה מצבתם של 44 עמודים הרשים. עכורות
.שיפוצים נוספות נעשות עתה להבטהת שטח מספיק לתחנות האוטובוסים
,לאורך הכביש. כן 'הושלם החניון לכלי־רכב ליד בתי־העלמין באייור זה.
;1 :פיכח על.שיפוץ גשר הגנוריט מעל ואדי רישפיה יפורפט בימינו
!זעיר;:. :הקריבים על ידי הנחלת העירית, בפפגרת פעולתה לשיפוץ ושיפור פגי

'ניטע יער על־שם הנדבן מוריה לוין

:--;::,כאות הוקרה לפועלו של מ, לוין למען פפעלי הפיתוח הנעשים ביש־
ואל, ני8ע ביום ו' במבואות המישב עטינדב שבפרוודור ירושלים יער,
אשר,ישא את שפוואת שם רעייתו 'אייה. בנוכחות יושב־ראש הקרן הקיי-

מת: י.' צור וגציגיםפהםוכנית יפפשרד הבריאות.
בית־הספד•לרפואת,שיניים, תרם להקמתו רבע פיליון יולאר. בטקסייז"מ. לוין,,אשר הגיע לישראל בחברת משפחתו נרי להשתתף בתנובת
כי• ס."לויןי סייע• לתנועה הציונית בשנות השלושים ועפר בוחית הקדמיתזוקישת היער בונו לוין ופשפחו י. צוו ומ. פישר, אשר אמד בדבריו

ב|געי:וןפשבר שלה.
הוגבלה.פעולת בריבות ,גלי השרון" בפפר-פבא

8':|י0עולת: בריכות־השחיה .גלי השריד בכפר־סבא, שנפתהו לקהל
וק|10::שעות ביום ?בפק1ט 16 עד כה. את ההגבלה השיל שופט־השלוט!ןלחיב־ לפני: שלישה הרשים, הוגבלה והכרינית 'היי פתיחות מעתה
הגיטאות? הנמצא בשננותלמרכ! הניחו החדש, שטענו כי הפעלתן של';•;גלעדי:בתל־אביב, .לאתר שקיבל את טעגת תושבי הרהוב .מורדי
1?ברינ1תב8שך 16 שעות ביממה,? טהווה מטרד רציני ו&פריעו, למנוחתם.

1̂ל!גופף-:ייכנח:ימימ ?הספריתיגון ד' בתל-אביב
:די ברחוב ריצפן בתל־אביב. גופף .ייבנה:לנית־הסםד. תיכון ;??.?•־!אגף
;!0כר!ז::על-הקפת האגף !עוטף .פורטם לפני כפה יפים על־ידי העירית.
?'נשלב ראשון •ייבנו באגף זה שתי קופות, בשטת בניה כולל של נ־750
5ובקו;טי,.ב':."בנושש:ניתות ישני חדרי־ספה. בשלב שני, שאיני כלול"י08*יו̂:בקזטת::הקרקע, שתישאר נו1בה פתוחה, ייבנו הדרי השרותיט

:ובטנה!: זה,?תיבנה עיי? קימה, שבה יהיו שש ביתית:ליפוד נוטפות
"הולנוע"דודשכטכריה-עידית :.

?1ן9ג3.קולבועץ.חדש 1ו1נך ,בסוף השבוע שעבר בפבריה־עילית בניכהית
?אולם הקולנוע הוא המשוכלל והגדולביותר בטבריה. בקימת המרתף יש אולט?8}" בקילניע .חן• 900 פקיפות־ישיבת 1הוא מציייי במתקני טיזוג־אוויר.':']געיליי-הקולנוע ע, לוי וי.:ירדי ואחרים.ג*ר<ד,שיכון?:י.אלפיגי ורעייתו. ברכי• עיי ראש עיריית טבריה פ. צחי.
•גלשמהוודיילחתוגית: המכיל :600 מקיפות. את תבני! תיכננו האדריכלים |ו1וו1ו־;־אפלשטיין-וחנוך צתר. ; י

?•?1עוכדות:כימ"פ ̂פרידמן" דנעליפ כבירח .;:?. •',? (מוגאמולגחסתדרות?;•
:שקייפו;להתארגן:'כפםגרתהםתדרות הפקידים במועצת פועלי ירושלים.ן©12%י עובדיי! י נית־הפםהר לנעלים ;פרידמן' בירושלים התליטי באסיפת
,;61קיייי6זלנזול. :טשיא־ופתן בשפן עם נותן העבודה, נדי שייחתפ י,םכם<ע*.1יסט1,::ט!ניר הסתדרות מפקידים, הודיע, הי העובדות תבעו פד'סתדחת

1עבודז1;קינו*י בבית־ממסחר, כנמוג נעג1יז1̂

בקבע ההרכב של נבחרת

אדת השחמט ישראל לאולימפי

<! הרכבה של נבחרת ישראל לאולימפיאדת השחמט, שתיערד
ילשהמט — זאת מסר ביום ו' מזכיר 'האיגיד ז. גורביץ.*יז)שנד,־בארץ, נקבע אור ליום ו' בישיבת הנהלת האיגוד הישראלי

,י' בנבהרת ישתתפו י. אלוגן, בן
158''" מחל־אניג! ע. גותי, בן 25,
'פתל־אביביו צ. דופניץ, בן 30,
?!ראשין־לציין 1 י. פטפק, בן 25,
.פדטת־גן! י. פ1ית, בן 55, פרמות,
גן"כן נקבעו שני מפלאי מקום:•השבים. יי. קר"דמן, בן 31, מרטת־
,י.,;יבליימן, בן 17, מקרית־חיים,
'"בלומנפלד, בן 30. פתל־אביב.

'ורי
הוא, האמן הבין־לאומי תיחיד בננ־־־',אלוף ישראל בשחמט י. פורת
הרת.. טורח 'הוא גם היחיד שנטל
חלק בבל האולימפיאדות שבהן
השתתפה ,גבחדת מהארץ פאן
ראל בכל האולימפיאדות הוא האמן1935. שחקן גוםף, שייצג את יש-
הבירלאופי מ. צירניאק, אשר לא
חרה. ?נכלל. הפעם לראשוני, בהרכב הנב-
*!ראשי קכ1צה טרם נקבע, יכן
לאי נקבע עדיין טדר הלוחות.
--•מפיבה לשחמטאי אפ"א

";.;; שחזרו מפולין
י מישגם של שהפטאי אס"א, שה-
ניעו, לטקום השביעי באוליפםיא־
וווי-"מסטודגפיט, •'שגםתייפד, לפגי

4
.1".., .".".... .,־,.

, _

שבועיים בקרקוב שבפולין, ? גחשב
כהפתעת האולימפיאדה — י אפר
ראש המשלחת ויושב־ראש אס"א
י. אלטטר במסיבה חגיגית שנער-
כה אור לייפ יי ב,בית הסופר"
בתל־אביב מטעם הנהלת האיגוד
ראש רשות הספורט שליד משרדלשחמט: במסיבה השתתפו יושב־
החינוך והתרבות ר, דפני, ראשי

אס"א לשחמטאי נבחרת זו.
אח החיזרים בירכו 'ו"ר רשות
הספורט ר. דפני, חבר הנתלת
אס"א י־ אלרובי ומזכיר האיגוד
,לשחמט ז. גורביץ. בשם השת־
פםאים דיבר האפ! י. סטפק.
תנחה את הפסיבה חבר נשיאות
האיגוד הישראלי לשחמט י. אשל.
י. פלאט בתחרות ירושלים
אלוף ירושלים י, פלאט זנה
במקום הראשון בתהרות העירונית.
שהסתיימה ביום הי. במקום השגי
סיים האפן הבין־לאופי האורח

התחרות זוגיעה לסיומה שבועימהולנד ק. לאנגווג
יפים לאחר התאריך .שנקבע לני
בשל המספד הרב של משתקים
שלא הגיעי לסיום. בסיבוב מאהרון
של התמרות גבר י. פלאט על ס.
דוד ולאחר נצחון זה צבר 8.5

:קידות ב־12 משחקים.

בצע סודמינט'' בח<פה מי
̂בד- בחיפה ; ווס:כרמלי, פופד ' :3|3:5ן;::;,::::מאת̂ 

!ג*!'':'' תערוכה מיוחדת בפינה של, פאות עגלית. י"קירקעטינר בעלי
מי-גלגלי. ,קוגלגריט" (טיסבים), .פוצגת בימיט: אלה במשרדי.לש־
̂לך־:על־ידי ענף• מתנועה במשטרת המחוז, לביעור נגע העגלות!2כת 'התנועה במשטרת חיפדי זהו-שללו של פיבצע פיותד שנע־ |

ן1#ופסכנות: את: הבטיהות בררנים,
̂ שלטקי. |ןיבפסגרת ?מאמציהזזליחמשטרה להבטחת שלופט של התלטידיש4־*ו*י;.:ד,פבצע 'נערן, לדברי• 'חפו, טפקד. ענף התנועה 1
!!'בתקופת חופשת חקיץ.,פצבד. הטופוגראפי של היפה, וובנויה.במד
;המר; וז־יביי התנועה ברחבותיד, — פפביו * ,שלסקי —

43?רד5
8|!יוצר1ת:בעיות תנועו, החרשות פעולות מגיעה טיוחרית, בעיקר
**בתקופת הפגרה' טליפויים. בעקבות נפר, תאונות שאירעו לילית)

,1,;,־̂' .. -.
- • >-~ .V־;? לולים, ההלימה הפשטרר, לאסיר את הנסיעה ב"כלי רכב" אלד,'!' שרכבו על .קודקינטים' או עגלימ עם .קוגלגריט' ברחובות חוד'-

•;,והזהירו את הילדים לבל ישתפשו נ.כלי רכב" אלה בכבישים•*":• ,ועליות פיוחדות יצאו לכבישי הנפות השונות בפחוז הצפוני־.בדרנים. י,?' ;י ולהזהיר את הילדים ואת הידיהפ מפני הסכנה הצפויה להם
?י .,בעלי תנועה סואנת. במקרים שבהם נתפסו הילדים בפעפ הש-
י.; גיה גם לאחר שהוריהם הוזהרו להשגיח עליהם הוגשו תביעית

;* י בנפת חיפה בלבד הוהרמו על־ידי אנשי החוליה 150 עגלותי משפטיות נגד ההורים, וי,עגל1ת הוהרמו.
-:ו,קורקינטיט". כדי לא לצער את לב הילדים ש"כלי רכבם" מוח־

י, רפו הנישה להם המשטרה כשי — טשחק ילדים.
V • 'נל ,כלי הרכב" המוחרמים רוכזו על־ידי סמל קלפן דכגר,
י; :ואש מדור מהדרכה בלשכת התנועה במשרדי הלשנה, כשעליהם
-..-. נלבעה הסיסמה — .הרכב ילך להשמדה — יילדיגו לחיים".

̂ה הקיץ, עפ סיום המיבצע, ייעלי העגלית וד"קיר־ ̂'• בתום פג ,
י

-י-; -:טי;" באש במדורה שתודלק במגרש המשטרה.

(̂) 

?I
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51712.62 ל"י ל"י 31,12.62 _ ל"י ל"י
 רשום הונפק ונפרע? .

ר,10001ת; הון וקרנות;,
ניירוח-עדך: הין המניות!

אגרוח-חונ: של ממשלת ישראל ובערבותד. 2,037,803 + מניות רגילות, -.1 די כ'יא 3.499,999 670־2,567
6,033,681 (כולל תשלומים עייח) 9,508,653 " " , —10 יי י' 2,000,000 2,000,000

417,176 אהרוס 642*307 640 * י' " וסהומרו לסטור, 640 640
390,491 פניות בכורה 384,563 1 סניית-יסוד 1 1

544,910 מניות אחרות ועוד 1.135,210 2,038,444 5.500.640 4,568,311

,??1ז0?4 . יבחי ל ?555<3ז6— 1,204,384 מהערכה הדשה ואחדות) 2,648,503
חטבו ן רווח והפםד:7.856.451 12,014,620 124,561 קדז לחלוקה מוצעת של מניות הסבר. 131,627
הלוואות! 73,059 יתרת הרווח 36.942 ,

2,030,929 עיר הפדיון) 2,378,594 418•440'? 7,385,385על פוליסות החידה (נגבולומ 418 440 ן 5י8ן ף8ו 7
1,312,931 מטבנחאוח 1,420,751 0רנךת ביטוח:

 למוסדות לאומיים או בעדבותם 13,796,428 קרן ביטוח-חיים 16,631,283 •
 "ין" י

_,
1,090,223 ולמוסדות מוביגיפליים 420'953 קרן ביםומ-אש, מאונ1מ,יפי

ל"ךם יל"י"־י" 3'"ם"ם , 3,434,161 יעבפי ביטוח ו־ינים 4,423,073
6,984,812 (972,298 ) פחות; ביטוח-משבה 1.196.720 3,226,353

","  ̂
053,146,מ או בעדבותם

 " " 1̂ לסיכונים ייצאיפ
• יילייאי" אי"־י"• נחלרי' בן0עביי

76,339 גיירוה-ערד 281114 מן מכלל:
9,457,697 744,491 ביטוח-מיים ? 921,519

פחות; ריבית טדאע שנכללה ביטוח-אש,תאונות,ימי
1 (626,612 ) בנ"ל 650.869 8,806,828 615,439 וענפי ביטוח שוביט 751.326 672.845,

'618'17 21,530,481פקדובות בבנקים ובמוסדות-אשראי 1פ5 מ1?> 17 1מ1< חזי;? וגו
3.378.621 (למתן הלוואות צל אחריותם) 3.609.975 י221

של.מבטחי-0שנר, 13.315.577 14,795,397 3קדרנךת
ביםוח-אש, תאונות וענפי

דבוווו קבוע;. 574.480 ביטוח טוניס 758,398
בביגים ועוד (כולל בבנייה)! תבי3ות הלירות או מארסורות;
בחלקם לפי הערכה חדשה בשנת 1%1, ביטוח חיים (מסדי מוות

1,904,380 ובחלקם לפי העלות, לאחר הפתתד. 2,223,422 319,158 ופוליסות שםועדן !גמר) 475,620
447,738 27 882 ^ "

100 מביית בחברי"-בנות, לפי העלית 746,237 (85 20) ,ח גי
־־•  ̂ !_ רהיטים ושאר מטלטליו, בעיר סטלי 1 ביטו"-אש, תאונות, ימי

? ?; 1,904.481 2,969,660 7,545,991 וענפי ביטוח פונים 9,802,856 ?
(5.989.181 ) פחות: בי70ח-סטנד, 4.416.635 5.386.221.

יבי"' ̂'? 8̂55-781 5,833,959. ::

1,246,057 חברות ביטוח בארז ובחו"ל, בחש' שוטף 1,838,680 התתייבךיות שוםפות?
2,179,652 חייבים אחדים ויתדות-חובד. '2,857,744

1,731,307 שטרות והמחאות לקבל 1,921,239 חברות-ביטוח בארץ ובתו"ל:
פרמיות לגבייה, 3ולל יתדות בידי 1,596,613 חטי עו"ש 2,337,315

5,248,695 סוכנים 4,402,348 612,403 " פורטפוליו 734,570 ,. -,
3,562,472 490.587 . '326,725 חש' גביות לחברות אחדוןן 490,587 326,725 " גביות

1 המחלקה לביטוח-הדדי 1,706,567 ,233,738 ,. 2.254,35̂ 1.466,473 _ פזוסנים בקופה וחש' עו"ש בבנקים .
9,099?1ז10. 4,951<"יכי (541,356 )י להשקעות בעיים 591.287 1,115,280"" .," ,. פחות; העבד ל"גמול" הברד.
, .. . .., ," רזרבה לתוספת למבוטחים

־•;, /- . . . ?456,28 . פקדונות אצל חבדות-ביםות ד526,61 211,045 (ביטרח-חיים) 159,000 ,
- (30,252 ) חבדות-בנות, חש* עו"ט 47,721 :

זכאים אחדים, בנקים ויתדומ-
3,651,000 זכות (כולל קרנות פנימיות) 3,419,798

-י - ?̂ * 163.075 דיבידנד 6וצע לתשלום ל74י258 ;—. 
 י 563.018;8 ,

 . י 7.222.991 • י

_______
.33.711.893 י 44.071.239 ?3.711,89? 44.071.239 ;

־"ודעה גהתאם לסעיף 107(5) מפקודת החברות 1949: + מויז םחדט
יווחיס או הפסדים טל החברות-הבנות לא הובאו

גהשנוו לעיל.
ההערות לדיו-וחטבוו הכספי מהוות הלק בלתי נ3רד ממנו..

בשם הבד• ד.וירקסודיון*

א. זברסקי, יושג ראש ס. גרסבוים, מנהל כללי

הפדות רויו-וחשבוו הכספי ליום 31 בדצמבר 1965

1. ההטקעוה רטומדח במאזן כלהלוי
א. אגדות-חוב המוחזקות בקשר לקד! ביסוח-חיים צסודו

, 3םודות למדי יוקד המחיה:
הרשומות בגורסה:

מעל העלות, בהתאם למדד יוקד המחיה שעליו מבוסס חיעיוב קרן ביטוח חיים, שער הבורמז הממוצע של אגדות החוב במחצית הראוזובח של שגת-החשבון, או
מחיר השוק לתאריך המאזן, כנמוך שבהם.

שאיגז דסוסות בבורסה:
מעל העלות, בהתאם לעלייה במדד יוקד הפחיד. טעליו 0גו00 חיפונ קרן ביטוח-קייפ, או שעד הנורסה טל גלל אגרות-חוג הרטומות בד. במחצית הראשונה

0ל שבת-החשבון, כגטוך שבהם.

צמודות לדולד 0י ארון"גז
הרשומות בבורסה:

מעל העלות, בהתאם לשער הממוצע של האגדות בבורסה במחצית השנייה של טבת-החשבון, ולא למעלה ממחיר השוק למאייר המאזן.

סאינז רשומות בבורסה (כולל תשלומים ע"ח):
מעל העלות, בחלקן בהתאם לשער הממוצע 'של כלל אגדות-חדב הצמודות הרשומות בבורסה במחצית השניה שלישנת-החשבון, ובחלקן בהחאס לסעד הדולר, אר

לא םעל לערר הפדיון שלהן לתאריך המאזן,
ב. גיירות-עדך אחרים:

עד כסה שהם רשומים בבורסה, לפי העלות, או השוק לתאריך המאזן, כנמוך שבהם: שאינם רטופיס ננור8ה - ל8י (ועלות, פניומ מפנה רטופות בחלקן בערר
0מל< וגחלקן בערך גקוב. ־

2. !יירות-ערך בערך נקוב של 162,150 ל"י (הנסוך משווי השוק) מופקדים באוצר המדינה.
3• קרן ביםוח-חיים בקבעה לפי הצהרת האקטואר של החברה (בהתחשב גם בהפרשי' הצמדה למדד יוקר המחיה או לדולר של ארה"ב, בהתאם להתחייבויות החברה לפי

מנאי הפוליגזות).
4. ההלוואות והפקדוגות למתן הלוואות צמודות בחלקן למדד יוקר המחייה או לדולר של ארה"ב. יתרות ההלוואות (פרס להלוואות על פוליסות החברה) והפקדוגות

בבנקים הצפודים למדד יוקר המחיה או לשער הדולר של ארה"ב הותאמו למדד או לשער הדולר לתאריך המאזן, רק במידה שהגיע זמן פרעונס; הלוואות על פוליסות
החברה (בגבולות ערך הפדיון) הצמודות למדד יוקר המחיה גרטפו בהתאם למדד עליו מבוסם חיטוב קרן גיטוה-חייס, והצמודות לדולר, - לפי שער הדולר לתאריד

המאזן.

הדכוט הצסוד עולה על ההתחייבות הצמודה על קרז גיסוח"חייפ גםוד.

5. יתרות במטבפ-חוץ !בללו במאזן לפי השער —3 ל"י • 1 דולר טל אדה"ב, ומטבעות אחדים לפי ?ועדים 0ק3ילי0.

6. עסקי ביםוח המתקבלים מחו"ל וחלק מהעסקים המשותפים בארץ (כולל תביעות תלויות) נרשמו בספרים כמידה שנתקגלו עליהם השנונות. וכן נרשם חלק מן התביעות
התלויות לגני העסקים מחו"ל בהערכה.

7. שומות סופיות לצורך םס-הכנסה גתקנלו עד שגת-המס 1960 ועד בכלל (הטבה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 1960)•

8. קייפת התחייבות על הגאי לתשלום דמי-מפתח נסך 2 מיליון ל"י צמוד לדולר טל ארה"נ.

9. הבסיס לחלוקת ההוצאות הכלליות בין הענפים נקבע מחדש לפי הערכת ההנהלה.

10. לפי סימב ידיעתנו, ערכו של הרכוש המופיע במאזן הנ"ל עולה על הסכום הרשום במאזן.

דיו והכבוד המבקרים לבעלי המניות של הסנה. הברה ישראלית .לביטוח בע"מ

בקרבו אח המאזן וחשבון רווח והפסד הרצופים, קבלנו את הידיעות והבאודיס אטד לפי סיטב ידיעתנו והכרתנו היו דרושים לפטרה הבקורת הזאת. גדקנו את
המזומנים בקופה, את היתדות בחשבונות הבנקים ואת ניידות-הערך; לדעתנו, ספרי החשבונות טל החברה, במידה שנראה מתוך בדיקתם, התנהלו באופן.תקין,

המאזן וחשבון רווח והפסד הנ"ל מתאימים לספרים, ולפי מיטב הידיעות והבאורים שקבלנו, בכפוף להערות ההנהלה לדין-והשבון הכספי, המאזן מראה אל נכון
לדעתנו, את סצב עסקי החברה ליום ו? בדצמבר 1963, וחטנון דווח והפסד סשקף נצורה גאותה את תוצאות פעולותיה העסקיות בשנה המסתיימת בתאריך המאזן.

,"," - הא9פ מת הא9ס 10,8.64 יומי-משגוו"*
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