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 ברחוב אחרת, בדירה לגור עבר ואביו קב,

שלו. הידועה־בציבור עם בתל־אביב, רופין
אדאז המיסמכיס? נעלמו כיצד

 הדירה. את לפנות האב על־ידי הבן נדרש
 עמדה הדירה, שייכת לה עמידר, הסיבה:

ב חשק והאב הפינוי, עבור פיצויים לתת
 עליו היה כך, לשם לעצמו. הסכום מלוא
הבן. את משם לסלק

ל על־מנת עמידר, למשרדי יעקב כשבא
ה את לעזוב נדרש הוא פתאום מה ברר

 זה בה כמתגורר רשום שהוא למרות דירה,
 בנוגע המיסמכים כי לו נאמר שנים, חמש
ללא שנותר לאחר כך, מתיקו. נעלמו לכך

ברחוב* כנדר משפחת
הגג?״ אוז יביאו מתי ״אבא,

 תביעת־ בפני להתגונן היה יכול לא זכויות,
בית. ללא נותר אביו, של הפינוי
מה החיוניים המיסמכים נעלמו כיצד

תיק?
מפ בבית עובד שלי ״אבא הבן: לטענת

 הוא מצויינים. קשרים לו יש העבודה. לגת
 של חבר אפילו הוא חשובים. אנשים מכיר
נצר.״ שרגא

חימך
 — חיטכון

שש בני חשבון על
 שהיא תל־אביב עיריית על להגיד קשה

 על משכורות למשל, כמו, מבזבזת, רק
 שלה, בבניין־הענק מיותרים פקידים מאות

מיות מיליונים הבולעים ראווה מפעלי או
 צעד על החליט הוא השבוע הנה רים•

ובשום־שכל. בטעם־טוב עשוי נפלא, חיסכון
ה בבית־הספר להרוס. לפזר, לנתק,

 כיתות שתי יש העיר שבצפון הר־נבו יסודי
 מצב תלמיד. 24 אחת שבכל מקבילות, א׳

ב מורה כל וזועק מתפלל אליו אידיאלי,
 נסבלות בלתי בכיתות ללמד הנאלץ ישראל,

• מזה. למעלה ואף תלמיד 40 של
 השיפור מאמצי בעקבות נוצר לא זה מצב

 מהצטמצמות כתוצאה אלא העירייה, של
 באותו השנה, א׳ בני שנתון של טבעית
איזור.
ל נהדרת הזדמנות העירייה ראתה כאן

ה שתי את להפוך החליטה היא חיסכון.
מ ילדים 16 צירוף ידי על לאחת, כיתות
 הנותרים שמונת ופיזור לשנייה, אחת כיתה

סמוכים. בבתי־ספר
ה את להשהות לא החליטה גם היא
 אלא — הבאה השנה לתחילת עד ייעול

 ״זוהי הלימודים. שנת באמצע מייד, לבצעו
 על הגיב דוגמתה,״ נשמע שלא שערורייה

 של במחלקת־החינוך העובד פסיכולוג, כך
 בני ״לקחת זה. לצעד והמתנגד העירייה,

 שלהם הראשונה הלימודים שנת שזו שש,
 אליה ומהמורה מחבריהם לנתקם בבית־ספר,

מו עם זרות, לכיתות ולהשליכם התרגלו,
פשע.״ ממש זה — אחרות רות

התל הורי של דעתם גם כנראה זוהי
 נגד לפעולה אלה בימים המתארגנים מידים,

העירייה. של הייעול צעד

 התינוק על הרוכנת משמאל, האשה *
עובית-אורח. —
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