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וב הדתית פוניבז׳ קרית את סולל־בונוז, את
 בן־עמי, עובד של אשדוד חברת את עיקר
המוע העלתה זאת לעומת נוסף׳ מיסיס מנטל

 שאינה הכללית, הארנונה את המקומית צה
 גרים בהן דירות, על אלא מיגרשים על חלה

ועשירים. עניים אשדוד, תושבי כל
 דווקא חלה ביותר הגדולה היחסית העליה

מרו מטרים 42 בנות הקטנות, הדירות על
 על גם חלה בארנונה חשובה עליה בעים.
ה המס עליית ומעלה. ממ״ר 80 בנות דירות
 75 בנות לדירות מתייחסת ביותר קטנה

ממ״ר.
 יצחק סגנו גרעין, אבנר המועצה יו״ר

ה ארבעת שהם והמזכיר, הגזבר בוסקילה,
ב כולם גרים — במועצה הקובעים אנשים
ממ״ר. 75 בנות בדירות רוגוזין, רחוב

דת
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 שנשלח ביותר המעניין המכתב אולי, זהו
 מ־ נחשון הרב כתב ישראל. בדואר השבוע

שב קפלן בית־החולים למנהל בני־ברק
 מנה קבלתם ברדיא ששמעתי ״כמו דרום:

 שבעים בן זקן של הגוף ניתוח בעד יפה
 כנגד מידה נגדכם. עוזר זה שרק חושב ואני

 לחתיכות. יחתכו אותו שחותך, מי מידה.
 על עצמכם על להרגיש לבד אתם מוכרחים

 משפחה בני של הצער את בשרכם שאר
 שמת הצער להם 'מספיק מות. אחר בניתוח

 הפעם אבל לחתיכות. אותו לחתוך ועוד
בתשובה.״ תחזרו בזה ואולי מנה קיבלתם

 השבוע שערכו לפוגרום מתייחס המכתב
קפ בבית־החולים רווחה מושב מאנשי כמה
 נותחה אליהו משה הישיש של גופתו לן.

 דרודיש, יונס הרב המושב, רב לאחר־המוות.
״ל מאמיניו את והסית המת!״ ״בזיון זעק

לבן.״ חלוק שלובש מי לכל הרביץ
 ״מי או מהגרמנים״ ,.למדתם כמו צעקות

 אהרוג אני אותו, לחתוך ההוראה את נתן
אח בית־החולים. במסדרונות הדהדו אותו!״

 רבים חולים בחדרים. הסתתרו מבוהלות יות
 קפצו מאוד, נבהלו המתרחש את הבינו שלא

 שלטה הילדים במחלקת נפחדים. ממיטותיהם
הקי אחדים וצעקו. בכו ילדים האנדרלמוסיה.

מזועזעים. היו ורובם או
 ״היינו לרפואה: סטודנט שבתון, דוב סיפר
צע שמענו פתאום במחלקה, רופאים בביקור

 קבוצה וראינו למסדרון יצאנו בחוץ. קות
 מוכי כמו נראו הם מתפרצת. גברים של

 רוטג־ לואיזה ד״ר את תפס מהם אחד אמוק.
 אותו חתך ״מי עזות. אותה וטילטל שטרייך
ש להסביר הצליחה בקושי זעק. הוא תגידי,״

בנשים. רק מטפלת שהיא כיודן יודעת, איננה
 של למחלקה והתפרצו אותה עזבו ״הם

 בו לכלות הרופא את מחפשים כשהם הגברים
 את במסדרון תפסו הם כך אחר זעמם. את

ל וסטרו הולרביץ וד״ר יגודה נתן הסטודנט
 הפנים עפו. נתן של המשקפיים בפרצוף. הם
 צבע כמו נראו בית־החולים עובדי כל של

הת הם שוטרים. שני נכנסו שלהם. החלוק
 זקן איש להירגע. רצו ולא עליהם גם נפלו

 הרוחות, את להרגיע ניסה בחברתם שהיה
הרב.״ על־ידי נדחה הוא אבל

 גם משמרה. של תגבורת הגיעה למקום
 מאנשי תגבורת להזעיק מיהר יונס הרב

 הכפר אנשי למדורה. שמן היה זה הכפר.
ו בנבוטים, מצוידים כשהם במשאית הגיעו

 חמישה נפצעו שבה המונית תיגרר, התפתחה
 מאנשי וחמישה קשה, שניים מהם שוטרים
 עשר ששה בהריון. אחת אשה מהם המושב

 בית־החו־ שקטו. לא הרוחות אבל נעצרו, איש
שול פוגרום. אחרי כמו כך אחר נראה לים

במודי הקבלה דלפק שבורים. וכסאות חנית
 נייר גליונות של ערימות הפוך. היה עין

הריצפה. על פזורים היו רפואיים ודו״חות
 יותר, מאוחר הסביר בית־החולים מנהל

 של גופה שמנתחים הראשון המקרה זה שאין
שבמק מאוד חושש והוא הזחה, מושב איש
מכוונת. הסתה היתד, זה רי׳

משפט
ם חוק• ל ח

 לכפרי בדרכה שהותקפה השלום, שיירת
 שוב ושוטרים, בריונים על״ידי המשולש
הו בטרם עוד נתניה. את השבוע העסיקה

 ליד רבים סקרנים התקהלו הנאשמים, פיעי
 בקול איימו מהם כמה השלום. בית־משפט

 לתלות צריך אחד. אחד אותם ״נחסל רם:
אותם.״
 שעבר שעה המישפט, פתיחת לפני עוד

 התנפל בפרוזדור, כספי אריה הסטודנט
אותו. וגידף בו בעט המתקהלים, אחד עליו
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