
ף עיגול׳ של שטחו למצוא המעונינים  למטבח בשבילי א
 משפחתי לבריאות נוסחאות. לפי המיוצר בשמן די לא
 חדיש. וציוד גסיון ידע, גם לדרוש עלי

 יצהר במפעלי המיוצר השמן ספציאל״ —8?— ״לשד
 יותר, הבריא השמן הוא והכפול הרצוף הזקוק בתהליך
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 אותן. ומנקה מטהר העור, לנקבוביות
 התוצאות את תראה מספר ימים לאחר כבר
 ובריא. נקי רענן, חלק, נעשה העור —
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כמדינה
)10 מעמוד (המשך

 גם בית־העסק את להוריש זכאי טר
 משפחה, קרובי דווקא אחרים,.לאו לאנשים

 העסק. בהנהלת והשתתפו בו תלויים שהיו
ה בזכות להכיר רשאי יהיה בית־המשפט

 בעסק עבדו העובדים אם הזאת ירושה
שנים. עשר לפחות

 תמים, כחוק להתפרש ניתנה ההצעה
 לולא דיירים, להגנת טובות כוונות בעל
 תוקף לתיקון להעניק המשפטים שר דרש

 שנים. שלוש בלפני החל — ריטרואקטיבי
 לגבי החוק תחולת את הועידה זו דרישה

 בבית• ועומד התלוי מטויים, משפטי תיק
ש הבינו הכנסת חברי העליון. המשפט
 לבית לאפשר כדי באה השר של דרישתו
 כרצונו זה בתיק להכריע העליון המשפט

 בהתאם אפשרי בלתי שהוא השר, של
הקיים. לחוק

 לא ישראל מחוקקי את שהסעיר התיק
 ירושלמי, בעל־בית של תביעתו אלא היה
 אשר, גרטה המנוחה נגד בירנבוים, אבא

 נפטרה ואשר בביתו, פנסיון שהחזיקה
 הורישה מותה, לפני שנים. שלוש לפני

 את שמה׳ על נקרא שהפנסיון אשר, גרטה
 לשתיים עצמו, הפנסיון כולל רכושה כל

 ואסתר סימון חנה הוותיקית: מעובדותיה
25כ־ אצלה ועבדו ידידותיה שהיו רגר, ב

שנה.
 עד שהתקיימו המשפטיים התהליכים בכל

 המשפט ובבית השלום בבית־משפט כה,
 שאין תביעתו, בעל־בית. זכה המחוזי,

 שאינו למי עסקו את ׳ריש לה רשאי שוכר
כצודקת. הוכרה למשפחתו, קרוב

ל המשפטים שר נזעק כן אם מדוע,
ה שתי לטובת מיוחד חוק תיקון הציע
 בעל- יזכה שבאם החשש הצנועות? נשים
 מחוסרות־ השתיים ישארו בתביעתו הבית

 קיים: היה לא עבודת, שנות 25 אחרי כל,
הו שבירושלים, ברחביה הרנסיון מלבד
המסו עובדותיה לשתי אשר גרטה רישה
אחר. רכוש גם רות

את המשפטים שר מטריח יום בכל לא
 אזרחים לתועלת מיוחד חר?ן לחוקק עצמו

 בישראל שר כי איפוא, גרם, מה בודדים.
הקיימת? התחיקה נגד חוצץ יצא

 בשתי נעוצה להיות עשויה התשובה
עובדות:

 הוא ברחביה אשר גרטה פנסיון 9 .
ו הממשלה שרי מתאכסנים בו פנסיון
יו אשר, גרטה בקביעות. המדינה ראשי
ה שר של ידידתו היתה גרמניה, צאת

 שירשו העובדות שתי וכמוה משפטים
הפנסיון. את

היור שתי את ייצג אשר עורך־הדין 9
 עורן־-דין היה הראשונים בתהליכים שות

 גדעון כיום מכהן במקרה האוזנר. גדעון
לממשלה. משפטי כיועץ האוזנר

 שופמן גרשון חרות ח״כ ניסה כאשר
 עובדות בין קשר יש כי בכנסת לרמוז

 השיב המשפטים, שר תביעת לבין אלה
 גועל־נפש בשבילי הם ״הרמזים רוזן: לו

 להציע יכול שהייתי חושב אתה אם ממש.
 מוצדק, בלתי שהוא חשבתי כי אם חוק,

 האנשים את יודע אני שבמקרה מפני רק
 — הראשונה בפעם הדבר קיים שלגביהם

 לפנות עוד צריך אינך כך, חושב אתה אם
אלי.״
 מלבד כולה, הכנסת קולקטיבי. מס

 לדעת התנגדה טובי, תופיק מק״י ח״כ
 זו הצעת־חוק סביב שהוויכוח מאחר רוזן.
 חברי כולל הח״כים, כל הביעו אישי, היה

 של מפלגתו חברי והפרוגרסיבים, מפא״י
ש בצורה להצעה התנגדותם את השר,

הוגשה.
ל רוזן החליט כזו, מתנגדת חזית לאור
 הקו־ המשמעת את זה במקרה גם הפעיל

אליקציונית.
שהת הקואליציה חברי שילמו השבוע

 מס־ את אשר, גרטה לחוק איש־א־ש נגדו
הקואליציו למשמעת הקולקטיבי מצפונם

 את להחזיר ההצעה את דחו הם נית.
 לטיפול אותו העבירו לממשלה, החוק
ה יובא כאשר הכנסת. של החוק וועדת

 בקולות יאושר הוא נוספת, לקריאה חוק
הפר ידידותיו ביותר. החריפים מתנגדיו

ל עתה יכולות המשפטים, שר של טיות
 בזכותן יכיר העליון בית־ממשפט כי קוות

 את לארח הפנסיון, את ולנהל להמשיך
לבוא. בעתיד גם הממשלה שרי

תעופה
כאוויר נצחון

ב הודיעו תנאי!״ ללא נכנעו ״המורדים
אל־על, הנהלת אנשי רצון שביעות של חיוך

ה אור עד שנמשכה מיגעת ישיבה בתום
 גם השתתתפו בה שעבר, ה׳ יום של בוקר

החברה. של השובתים צוותות־האויר
 ההנהלה פירסמה לכן קודם שיום אחרי
 הבינלאומי הטייסים ארגון כי הטוענת הודעה,

 וכי צוות־האויר, משביתת חסותו את הסיר
 טייסים מגייסת הכללית העובדים הסתדרות

 סיומה נראה אל-על, מטוסי להטסת זרים
 ככניעה השביתה של והפתאומי המפתיע
ל דאגה העתונות השובתים. של מוחלטת

זה. רושם הגביר
השבי הפסקת מרגע שעות 24 עברו לא

 אל־על של האויר צרת אנשי ומאתיים תה
 סוערת, להילולה בבית־ציוני־אמריקיח התכנסו

ובריקודים. בשתייה נצחונם את חגגו בה
 כביכול שנכנעו שהשובתים יתכן כיצד

נצחון? נשף יחגגו תנאי ללא
 צוות־האויר לא פשוטה: היתד, התשובה

 ללא שנכנעה היא אל־על הנהלת אם כי
תנאי.

בששת בוקר. לארוחת מלפפון עוד
 ממליון למעלה אל־על הפסידה השביתה ימי

 לשובתים לשלם כדי המספיק סכום לירות,
 את מיד קיבלה אילו שנים, עשר במשך

המ אף־על־פי־כן שכרם. להטבת דרישותיהם
ההס ואנשי החברה הנהלת דוברי שיכי

שבי על מפוצצות הצהרות להשמיע תדרות
השובתים. רת

אפ ניסה הגורליים הימים ששת כל משך
 בשובתים שטיפל אל־על, מנהל בן־ארצי, יים

 התובעים טוראים בקבוצת המטפל כרב־סמל
 את לשבור הבוקר, לארוחת מלפפון עוד

 זרם. צוותות״אויר גיוס על־ידי השובתים
 אי. לבטל כל ראשית עליו היה כך, לשם

 קודם שניתנה הבינלאימי, הטייסים ארגון הכרת
 פשוט. באמצעי נקט בן־ארצי לשובתים. לכן
 הטייסים ארגון עם שהתקשר ההסתדרות נציג

 השובתים רשימת את להם הראה הבינלאומי,
 חמשת — כללית אינה שהשביתה והוכיח

 המכונים החברה, של הראשיים הטייסים
 האירגון לשובתים. הצטרפו לא אויר, מפקחי

תמי את ביטל הטענה, את קיבל הבינלאומי
כתו.
 החליטו כאשר נכונה. היתה זו טענה כי

 וועד בידי לתת צוזת־האויר אנשי בזמנו
 שביתה, להכרזת סמכויות שלהם העובדים

 של הראשי הקברניט טוהר, צבי לכך התנגד
העוב מן בעיקר נבער, התנגדותו החברה.

 החברה של הראשיים מהטייסים אחד שאף דה
הח צוות־האויר אנשי בוועד. מיוצג היה לא

 מאר־ הראשיים הטייסים את אז להוציא ליטו
 כל התנהל השביתה, הוכרזה מאז גונם.
 במטרה הקלעים, רי מאח משא־ומתן הזמן
ו טוהר לשובתים. פקחי־הטיסה את לצרף
 לשובתים, להצטרף רצונם את הביעו חבריו
לקבלם. סירבו האויר צוות אנשי אולם

 בשעת דח־־א ניצחון. בשעת תבוסה
 ואנשי אל־על מנהלי נוכחו כביכול, ניצחונם,

 להם הביא לא ההחכרה שביטול ההסתדרות
 להם היתה תיאורטית מבחינה תועלת. כל

 זרים, צוותות־אויר לגייס האפשרות עתה
 למעשה אולם החברה, מטוסי את להטיס

צוותות קצר זמן תוך לגייס היה •ניתן לא

סימון חנה יורשת
חוק הציע השר
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