
 החברה כי מציין הוא החברה. להכנסות
 על מצבה להקמת רשיון תמורת .גובה

 מסרנו ל״י״. 3,000 — 500מ־ סכומים קבר
ה מן 50סמ־״/ למעלה אלו: עובדות לכתב

 הם חברתנו ע״י לקבורה המובאים נפטרים
 בגיל הנפטרים זקנים סוציאליים. מיקרים

 מה־ לקבל זכאית החברה אין ומעלה. 80
 יובן מכאן קבורתם. דמי ביטוח־הלאומי

 כאילו הכתב, של המוסמכת״ ש״ההערכה
 600 של ממוצעת .הכנסה מקבלת החברה

 130 של התשלום עם יחד קבר, מכל ל״י
 מהמוסד קבורה כל עבור מקבלת שהיא ל״י

מופרכת. — לאומי״ לביטוח
 שיחדור עם מלחמת־ששת־הימים, לאחר

 הופיעו הר־הזיתים,
 ממשפחת הקבלנים

ל שהחליטו פרנס,
כב במקום עשות

החברה, שלהם. תוך
המקום, כבעלת
ל לא מהם ביקשה

ל מצבה כל שפץ
 והסכמה אישור לא

 דאגה מתוך שלה,
ה של לאינטרסים

להב ורצון ציבור
ש שמשפחות טיח
בהר־ קברים להן

 יפלו לא הזיתים
 גם לפקח החברה החליטה קבלנים, בידי

 שהגיעו תלונות לאור הקברים. ש־פוץ על
 להקים שלא פרנס הקבלן נתבע לחברה,
ה עפ״י הקבר איתור לאחר אלא מצבות
רשו בהם חברתנו, בידי הנמצאים ספרים

 פרנס עליו קיבל בתחילה הנפטרים. מים
 שחברתנו מאחר אולם הזאת, ההוראה את

 בתי־העלמין מועצת הוראות לפי — מינתה
 המונו־ להיות חדל ופרנס קבלנים, עוד —

לע היה צריך פרנס שמר ומאחר סוליסט,
 שהביאה אחרים, קבלנים עם בהתחרות מוד

 קברים לשפץ התחיל — המחירים להוזלת
 וביקורת פיקוח כל ללא עצמו, דעת על

דחברה. ידיעת וללא
 תסכים ולא הסכימה לא שחברתנו כמובן
קב של ליבו לשרירות האנשים את להפקיר

 שום ולא — זו החלטתנו אחר. או זה לן
ה את הביאה אשר היא — אחרת פעולה

ל עד לבוררות. יבעיקבותיו לבג״ץ עניין
 בזב־ פרנס, מר עליו קיבל הבוררות סיום

 למלא עליו כי וחתום, כתוב דברים רון
 שום לשפץ ולא חברה־קדישא הוראות אחרי
החברה. אישור ללא מצבה

 הפועל הוזעד יו״ר סימון, דויד
ירושלים הספרדית, העדה של

מתייח אינן סימון מר של טענותיו •
 ה־ נגד שהוטחה העיקרית להאשמה סות

מצ הרס עדת״הספרדים: טל חברה־קדישא
 הסיב־ בהר־הזיתים. יהודים קברי על בות
 קבלן עם הספרדית לוועד־העדה שיש סוך

 פעולה פנים בשום מצדיק אינו המצבות
זו. בארבארית

 המעידות בכתבה, שפורסמו התמונות כל
הספר העדה של בבית־הקברות ההזנחה על

זו. עדה של בחלקה צולמו דית,
 לעזרת ■

מרש שרונה
ל לי תרשו אתכם, מתקיף שאני לפני

 ובדרך־כלל שלכם, נלהב קורא שאני ציין
 אבל בעיתון. שנאמר מה כל עם מסכים
 (העולם נערה של עברה שלכם, הכתבה

 שרונה על המרחלת, רחל במדור 0658 הזח
 הרגיזה הבינלאומית, בת־הנעורים מרש,

 רחל היתה מדוע מבין אינני אותי. והפליאה
ל צריכה המרחלת

 של מעברה הוציא
 הישראלית הגיבורה

 דווקא בהא־הידיעה
 את צורמים דברים
 שהיא כגון האוזן,
שהו מביתה, ברחה

 ובו׳ נפרדו, ריה
 היה דעתי לפי וכד.
 אותה לשבח צריך

 שבנאומה כך על
מולד למען הנלהב

 הצליחה היא תה
 המגבית למען לגייס

 ב־ דולר אלף 100
אותה. להשמיץ ולא — ארצות־הברית

חיפה גינוסר, גיורא

 מכתבים. השולחים קוראים
כק אותם לנסח מתבקשים

 ל• תינתן עריסות צרה.
קצרים. מכתבים

 למס* תינתן קדימה זכות
 המצר* קוראים של תביהם

למכתכים. תצלומיהם סיס

גינוסר

סימון

א לעשות עליך אשר כל .¥.!׳ \1£ז׳2ב־ כי ת לבחור הו ה א חנ ת לך הרצויה ה
./ו.יד. \1£1י2 עושה השאר כל הכפתור. על וללחוץ

להצ*ע: מה יש לנו להסתיר, מה אין לנו
 מוניטין, בעלת משוכללת טלוויזיה *

 החמרים הידע, ע״י נקבעת שאיכותה
בה. המושקעים העולמיים והחידושים

מץ״:״ טלוויזיה דגמי בכל *
£ח££־^ 01£01(1ז׳ * 0 א£ ך  תדר לגילוי 1י

השמע
 של מראש לכיוון אוטומטיים תחנות בוררי 6 ^

תחנות. 6
ס תדרי * ה. .£ • .¥ ה. .£ ו-.
 מהיר שרות *

 אירופאית בדמה
ת באיכות, ולכו: שרו ב

 ובקול בקליטה
לכל. מעל 1. מ1£12

 לחנות נדי1 טננאי נהיות חייג אינו
מטנויזיה...
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תה י ס נ ח ת י י ל א י ר
י״ג י״א, */ ט/ בוקר לכתות תש״ל הלימודים לשנת הרשמה

ת עיוני תינו! גוניו

ת טי ס מני הו
ת י ל א י ר

 כימיים לבורנטיםבמגמות מקצועי תיכון
 גרפיקה־שרטוט

ר ו י ה צ נ פ ו  א
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 החינוך משרד על־ידי הנערכות הבגרות לבחינות הבנה כולל
סטיפנדיות * נסיון בעלי אקדמאיים מורים על-ידי הוראה

 רדיו־אלקטרוגיקה
תעופה ־ טלויזיה

 ,פרסים,
 ן הרשמה,
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 22 חברון

 מודיעין מפנת
ר״ג 77

1 נר־נוכבא 54 סוקולוב  33 רוטשילד
המצבה ע״י

42 ביאליק  שמריהו
30 לוין

 17 ברגר
 אלנבי מפית

55




