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 משקרת השו־״ה
 זאת ודמרות

 מקימה היא
 הקרות בית

הנכים עיני מור
 ב־ המשעשע הבידור להיות עשוי ה **

 משותקים — צה״ל נכי בשביל יותר
 במלחמות ונשרפו שרוסקו גפיים, וקטועי
אח כבר המוות של שידו גברים ישראל,

י ממנה ניצלו הם אך בהם, זה

 רועים אינם הנכים
המתים את דראות
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ה וחדיש, נאה בית־קברות : ספק ללא
 באים בשעריו ואשר הקיטור, במלוא פועל

 קדישא, חברה של אטובוסים היום שעות כל
באוויר. נישא ילל־אבלים וקול

 תל- עיריית ראש חשב הסתם, מן כך,
תרו אישר כאשר רבינוביץ, יהושע אביב

 בשכונת עירונית קרקע דונם עשרים מת
 של הלוחם בית של הקמתו למען אפקה,
 — וצה״ל השיחרור מלחמת נכי אירגון
מבית ספורים מטרים עשרות במרחק

 שם. לקום העומד החדש ר,קברות
★ ★ ★

 להודיע מרחה לא תל-אכיב יריית **
ג  בית הפקחי. השילוב על הנכים לנציגי י

 מתקדמים, בנייה בשלבי כבר נמצא הלוחם
ל כחודשיים, לפני הגיעה, השמועה כאשר
האירגון. יו״ר לדרמן, שלמה של אוזניו

 להיות נועד הלוחם בית נדהם. לדרמן
 הנכים. עבור וחברה שיקום ספורט, מרכז

ב יום מדי לבוא עתידים מביניהם 300כ־

לתוכנית. אישית התנגד מו
 בדיבורים להסתפק לדרמן סירב כאשר
 הבטיח ממשית, יותר לתשובה לחץ בעלמא,

עוב שיכון חברת מנהל עופר, אברהם לו
 חברת כי בפגישה, הוא גם שהשתתף דים,

ה לבית הלוחם בית בין תקים, שיכון
קו שש בני בנייני'מגורים שורת קברות,

ה מהנכים יימנע כך על־ידי ויותר, מות
המלבב. מחזה

בצורה תל־אביב, עיריית ניסתה השבוע

! ך ו ״ ו ^ ן י י  ה־ המיבנה קברות. בית התיכנון, לפי היה, התמונה שבקידמת זה שטח ך
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 תל־אביב עיריית ראש להם הבטיח הנכים, נציגי לדברי הקברות. בית תוכנית על לאחראים
הקברות. בית של לגדר הלוחם״ ״בית בין רבי־קומות הקמת על־ידי הבעייה את לפתור

 נגד לעמוד שצריך הנוף זה האם שעריו.
 ? שלהם המנוחה בשעות דווקא — עיניהם
 ? ומתים הלוויות
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עי ראש עם להיפגש נחפז דרמן ■■
 השתתף בא בפגישה, תל־אביב• ריית /
 צה״ל, נכי קרן מזכיר בן־פורת, חיים גם
 לומר, מה העירייה ראש בפי היה לא

 בית להקמת התוכנית אכן כי זאת מלבד
קיי אכן הנכים של לאפם מתחת הקברות

סי כנחמה, פיתרון.״ למצוא ו״נשתדל מת,
עזד הוא כי הזועפים הנכים נציגי לשני פר

ולבטל להכחיש ביותר, אלגנטית לא
ה לכתב לשאלת בתשובה הנושא. כל את

 בשם העירייה, דובר הכחיש הזה, עולם
 להקמת תוכנית קיימת כי העירייה, ראש
ב הלוחם לבית בסמוך חדש קברות בית

 כזאת,״ תוכנית כל היתה, ולא ״אין, : אפקה
קבע•

 עצמו העירייה שראש למרות — וזאת
 עם פגישה באותה התוכנית, קיום אישר
 גם כי להזכיר שלא הנכים. אירגון נציגי

 לבין בינו שנערכה בפגישה הפנים, שר
זאת. אישר נושא, באותו האירגון, נציגי

-ץ

מז (שמאל), בן־פורת חייםהנכים
 מצביע צה״ל, נכי קרן כיר

 מימינו: הקברות. בית יוקם בו המקום על
צה״ל. נכי אירגון יו״ר לדרמן, שלמה

 אם ספק — הלוחם בית של הקמתו את
ש הכספים כל אחרי עתה, להפסיק ניתן
הקב בית תוכנית את שם. הושקעו כבר
ה תוכל, או תסכים, אם ספק — רות

ש מה כל אחר. למקום להעתיק עירייה
 חייץ יוקם אכן כי התקווה זו לנכים, נותר
 שספק למרות הקברות. בית לבין בינם
 שימהרו אזרחים יימצאו אם הוא, גדול

 יקרה כה מגורים בשכונת דירות, לקנות
קברות. בית גדר ליד בדיוק — באפקה

★ ★ ★
 ה־ היתה לא תל-אביב עיריית כן **ץ
) [ כא השיכחה, במחלת שלקתה היחידה /

 הקברות בית על להודיע צורך היה שר
 טפחות. בנק גם נהג דומה בצורה המיועד.

 הדירות לרכישת ההרשמה את פתח כאשר
הו לא סמוכות, וילות 70 וכן האמורות,

 בעתיד, ישקיפו׳ הם כי לקונים הבנק דיע
 לאף מסרתי ״לא :במינו מיוחד נוף לתוך
 משה הודה הקברות,״ בית על פרטים אחד
ה מיבצע על הבנק מטעם האחראי צור,

 ידוע היה לא עצמי שלי ״מפני הרשמה,
כך.״ אודות דבר

 מאחריותו. להתעלם חושב אינו הבנק
 בעיקבות להתחרט, שיבקשו הקונים אותם

 את יקבלו — הקברות בית אודות הגילוי
רי אחוז ארבעה בתוספת בחזרה, כספם
 אלו כספים מלווים היו לוא אומנם׳ בית.

 יכולים הללו הקונים היו החופשי, בשוק
 ולא אחוז, 25ל־ 15 בין כספם עבור לקבל

 את להאשים אין באמת בזאת אך ארבעה.
טפחות. בנק

★ ★ ★

תושבי בין השמועה נפוצה ינתיים ך*
ה לבית בסמוך המתגוררים אפקה ^

 מהם רבים החלה. מחירים ומפולת חייל,
 ה־ בשכונה לגור להישאר מתכוונים אינם

 ״אני מחיר. בשום והיקרה אקסלוסיבית
על־יד שלי הילדים את לגדל מוכנה לא

התבט יום,״ כל לוויות שיראו קברות, בית
ל לגור ״כשבאנו במקום. עקרת־בית אה

 באיזור לגור באים שאנחנו ידענו כאן,
חקלאית. אדמה הוא הגובל כשהשטת יקר,

 החקלאית האדמה את להפוך הירשה ״מי
 זה את עשו זה איך ? קברות לבית הזאת

 לנו להודיע ובלי — אותנו לשאול בלי
כמוה.״ שאין שערורייה זו הרי 1 מעשה אחר

 של ובריחתם השערורייה למרות אם,
 זאת בכל יימצאו בסביבה, הוילות בעלי

 בבתי־הקומות דירות לקנות שיסכימו אזרחים
 הבניינים, אכן יוקמו — הקברות בית שליד

 הצפוייה עוגמת־הנפש מהנכים תימנע ואז
 את לראות ייאלצו לא אז, בביתם. להם,
 הם וחלונותיו. הבית מחצר הקברות בית
 מנוחתם, לבית בדרכם לנסוע, ייאלצו רק

ל שתגענה ההלוויות עם המשותפת בדרך
מקום.
ש העיר אבות בחוכמת בהתחשב אבל

בחסד. עוד זה — ביתם בהקמת להם עזרו
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