
ב אשר מהר׳׳ל בכרם עתיקים עצי־זית
שומרון.

ש. די, שי ח־  ארוך במכתב ויץ קבע לו
 העקירה... מחייבי בין ״אני דבר: למערכת

ב שנים במאות מופלג עץ־זית של כבודו
 עשרה מספיק זה לשם אבל מונח. מקומו
 יספר אשר ולוח־שיש ויסופחו שיגודרו עצים

טבעם.״ את
 אלף להשאיר אסור ויץ אבי־הייעור לדעת
ל לירות 600 מכניסים רק הם אם עצי־זית

ת... פרות אצלנו ננהיג ״לא שנה: שו  קדו
ש אדם, אלא בראם, הטבע לא אלה עצי־זית

מהם.״ ייהנה
 ליהנות שאי־אפשר ויץ סבור מה משום

ה 4.234.000מ־ כמו בדיוק עץ־עתיק, מסתם
 מבנים זה עץ־זית אין אם אפילו שלו,, עצים

אחת. פרוטה
רצ לא דבר מערכת םימן*כרכה. כלי

 העברית, העסקונה ותיק עם להתווכח תה
 ויץ, של מכתבו ליד זה, במקום פרסמה
 התרבות מחלקת איש של וענייני קצר מכתב

ב ישראל קונסול שהיה מי ההסתדרותית,
).43( אביזמר שמעון לונדון,

 אבי- הזכיר הפראית העקירה על בתגובתו
 לאנשי תימניים, רבנים משפחת צאצא זמר,
 ״קוצצי חז״ל: מאמרות כמה מהר״ל, כרם

לעולם.״ סימן־ברכה רואים אין אילנות...
 שורה הביא אחת, בציטטה הסתפק לא הוא
ל היכולה אחת ביניהן אמרות, של ארוכה

ש־ ״בשעה כולם: הנוף אוהבי סיסמת היות

ך יגם

 מסוף הולך קולו עץ־האילן... את כורתים
סופו.״ עד העולם

תחבורה
ד־ן־דן

 בקואופרטיב הנוכחית השערוריה מעוררי
 הקואופרטיב: של הפיקוח ועדת חברי הם דן

 אולם אפטר. ומשה ירדני חיים תמרי, יוסף
ה ההנהלה נגד במלחמתם בודדים אינם הם

 דן, למען התנועה ניצבת איתם יחד נוכחית.
בקואופרטיב. למישטר אופוזיציה המהווה

ב הוא להנהלה הבחירות שמועד למרות
ל האופוזיציה מנסה חודשים, שבעה עוד

 ההנהלה את ולהפיל הבהירות את הקדים
אמו. פרשת בעקבות עתה, כבר
 החקירה בראשית גדול״. הוא הכזכ״

 דן. שחבר בכך הפיקוח ועדת אנשי הבחינו
 שעות־ 84 עבור תשלום קיבל כהן, משה
 בניגוד הוא זה דבר החודש. באותו שבת
בקואופרטיב. לחוק

 השעות את שאישר האדם המאלף: הפרט
 משה, של אחיו מאשר אחר לא היה הללו

 גילוי המזכירות. איש שהיא כהן, גדליהו
 הפיקוח ועדת הכריזה כאשר בצל הועמד זה
 שהיא אמד, בחברת אי־סדרים קיימים כי

 לעיט־ בקשר דן, קואופרטיב של חברת־בת
.1963 משנת קרקעות קות

 הקבלן היה לגילוי שגרם המפתח איש
 של אביה במיקרה, גם, שהוא פוקס, קלמן
 את מייחס גדי כהן. גדי של לשעבר אשתו

 אמד הנהלת ראיש בפניו שהוטחו האשמות
כלפיו. חותנו־לשעבר של לשינאתו ,1963מ־

 אמד, בעניין הקשור הזה, הפירסוש ״עצם
 קלמן על־ידי הפיקוח ועדת לידיעת הובא

 1963 בשנת הופיע ״הוא גדי, אמר פוקס,״
קר לרכוש לה והציע אמד, הנהלת לפני

זול.״ במחיר עילית בנצרת קעות
הצ את אמד הנהלת קיבלה לא גדי לדברי

קר שונים, מטעמים וקנתה, פוקס של עתו
 את יותר. גבוהים במחירים אחרות קעות
 ״הם הגדיר: הוא הפיקוח ועדת גילויי
 חותני של ונקמנותו כעסו את לנצל מנסים

 גדול.״ הוא הכזב אותי. לנגה כדי לשעבר
 למאבק נוסף רקע והמשכורת. הזקן
ה גולומב. ועדת המלצות הן בדן המתחולל

 חברים, אסיפת השבוע שכינסה אופוזיציה,
 שול־ האופוזיציה אנשי עמדתה. את הסבירה
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 מקורי מוסיקלי מחזה

״אלהמברה״ באולם

 8.30ב־ ערב כל
 9.15וב־ 6.30ב־ במוצ״ש

 מנחה הצגת גם ד׳ בימי
4.30ב־

 ביתר ב״רוקוקו״, כרטיסים
 ובקופת המשרדים

״אלהמברה״

 מוסיקלית דרמה

״נחמני״ באולם

 8.30ב־ ערב כל

9.15וב־ 6.30ב־ במוצ״ש

 ביתר ב״רוקוקו״, כרטיסים
״נחמני״ ובקופת המשרדים

 בלבד למבוגרים1
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