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 של החדשות בעלון בריפרוף-עילעלה
הולדתה, מושבת של המקומית המועצה

ה מעניינת: בידיעה עינה נתקלה כאשר
לימודים מילגות קרן הקימה מועצה

לסטודנסים.
היא יוגה. בעיני מצא־חן דווקא הרעיון
לקבלת מועמדותה את להגיש החליטה
ה הכלכלי, שמצבה האמינה היא מילגה.
 אותה הופך הלימודים, את עליה מקשה

פוטנציאלית. למועמדת
 את לגלות מאוד קצר זמן לה לקח
ה שהולקו מילגות שמונה מתוך האמת.

 גילתה לסטודנטים, המועצה על־ידי שנה
— קיבלו חמש כי יונה
מח ראש של בתו — איטקין ׳מיכל 9
 הלומדת נס־ציוגה, במועצת החינוך לקת

איטליה. בולוניה, באוניברסיטת
המו גזבר של בתו — חרס רחל 9
 בירושלים, באוניברסיטה הלומדת עצה,

 הכנסה ובעלת הקודש, בעיר דירה בעלת
דירה. באותה חדרים מהשכרת

 מזכיר של בנו — שוולב אליעזר 9
תל־אביב. באוניברסיטת סטודנט המועצה,

 ראש של בתו — רוזנבוים שרה 9!
 עובדת בעצמה במועצה, הסעד מחלקת
באוניבר וסטודנטית במועצה, קבועה
תל־אביב. סיטת
 מחלקת ראש של בתו — גלזר שרה 9

באוניבר סטודנטית במועצה, התברואה
באר־שבע. סיטת

 ■על עלתה לוי יונה סודי. פירסום
 שפנתה לאחר אלה מעניינים מימצאים
 כיצד פרטים בבקשת המועצה למזכירות

תשו במטר זכתה היא כמועמדת. להירשם
 ש־ מדי, מאוחר שבאה — מתחמקות בות

 המודעות, לוחות על פורסמה ההרשמה
 לוחות על פורסמה לא אמנם שההרשמה
הסטו לאוזן מפה הועברה אך המודעות,

וכר. זכר — באוניברסיטאות דנטים
 העובדה טוב. לא ליונה הריח העסק
 — לה ניתן לא מועמדות להציג שאפילו
 לא שמעולם גם מה מוזרה. לה נראתה
 המודעות, לוחות על בנידון מודעה ראתה

הסטו חבריה ולא היא לא שמעה, ולא
באוניברסיטה. לכך רמז כל דנטים,

 והגיעה ולשאול, לחקור המשיכה כאשר
 בנסיונות נתקלה — המועצה ראש עד גם

הבאה״. בשנה ״תקבלי :בנוסח להרגיעה,
 הצליחה ולדרוש, לחקור התחילה היא
 ני גילתה הזוכים, רשימת על ידה לשים

 עובדים של בניהם הינם מהם חמישה
 הרבה הבינה לא היא במועצה. בכירים

 הפעם, המקריות, אולם בסטאטיסטיקה,
 קול הרימה היא סבירה. לא לה נראתה
המדינה. למבקר בתלונה פנתה זעקה,
הת שלא אחד לתסיסה. לגרום לא
 המועצה, ראש היה זאת, לעומת רגש,

 הגיב. הרעשז״ כל ״מה שמיד: ישראל
 נל-כך. פעוט בסכום בסך־הנל ״■מדובר

?״ זה כסף זה ל״י. 5,00*
 ״באמת :המועצה להנהלת חבריו הוסיפו

 אם כזו. קטנה פרשה על לכתוב כדאי לא
 תהיה התוצאה במתלוננת, תצדד העיתונות

כלל״. מילגות יחולקו לא הבאה שבשנה
 פנינו שנה ״לפני המועצה: ראש הסביר

ל ל״י 5,000 ביקשנו ספיר, פנחס לשר
 לתלמידים לימודים מילגות קרן הקמת

 את וחילקנו לנו, אישר משד מקומיים.
 כל ל״י 250 של מילגות לעשרים הסכום
לסטודנטים.״ ושמונה לתיכוניים, 12 אחת.

 כי הציבור לידיעת הובא לא ״ומדוע
י״ לחלוקה עומדות מילגות שמונה
 לגרום לא כדי פירסומת עשינו ״לא

 אחד כל ״הרי שמיד. הסביר לתסיסה״,
 איך בנו. של מועמדותו את מגיש היה

מזה!״ יוצאים היינו
 מילדיהם ■חמישה דווקא נבחרו ״ואיך

הבכירים!״ המועצה עובדי של
 ה־ ברשות המועצה, של העובדים ״ועד

וקי המלצות, רשימת הגיש גבאי, יו״ר,
 אחרת איד ידענו לא פשוט אותה. בלנו

 מדובר הרי הכל, אחרי המילגות. את לחלק
ז״ זאת שחיתות זאת כל־כך. פעוט בסכום

תחבורה
 - גאר*?דות עלי
ת נגד דו ס ק ה

 תל־אביבי, )24( צעיר הוא אלי משה
הש- חקירות. במשרד פרטי כזזוקר העובד

)26 בעמוד (המשך

 יה1ש בתאווה נהרג
ר שבועות 5 כעבו

 עש- בת לנערה אומר אתה ה ץץ
מוכ יפה, והיא לפתע, שמתה רים

 כך!״ כל עליך ואהובה שרת,
 סיפור הסרט מתוך זה, פתיחה משפט

ב מיליונים של נשמתם את זיעזע אהבה,
 שלא היה קשה השבוע, העולם. רחבי

 דומה: במשפט להרהר
 קטנות, ילדות לחמש אומר אתה ״מה

 שנותרו — שנה חצי עד וחצי שש בנות
אבי שגם לאחר — בעולם בודדות לפתע

 דרכים?״ בתאונות נהרגו אימן וגם הן
 לך נותר מה וכי מאומה. אומר אינך

וחמש ומאושרים, אוהבים צעירים, ואם

 הראשי ברחוב שלו בקטנוע נהג ברכה עמוסאבא שוג נו
ימין, יעקב גיסו, כשמאחוריו שמשון, שכונת של

 את מעוס היפנה אינסטינקטיבית, המדרכה. על שעמדה צעירה בשמו קראה כשלפתע
אבטי שפרקה חונה, משאית של ממסלולה לסטות כך בגלל הספיק לא לעברה, ראשו

קל. נפצע גיסו במקום. נהרג המשאית, לאחורי הקטנוע עם נכנס (מימין), לסככה חים

 יותר, מאוחר שעות 12 באשקלון. ממשלתי וחמש ומאושרים, אוהבים צעירים, ואם
נפטרה. בבוקר, בשש הוריהן. של בבת־עינם שהיו קטנות, בנות

לרא האסון היכה שבועות, שישה לפני
בבית. שונה

מה בואכה ,3 מקו ירדה ברכה אינם
 שמשון לשכונת באשקלון המרכזית תחנה
 היא השיניים. מרופא חזרה עתה זה בעיר.
 על להכביד רצתה לא שכן הביתה, מיהרה
הב מחמש ארבע עם לבד שנשאר בעלה,

אינם לקחה השנתיים, בת עופרה את נות.

בתחילת
מוות
ההריון

 אינם היתה כרסה, עמוס שכיל
בש היתרי היא מרעייה. יותר 26ד,־ *■4

— יחד השניים היו ילדותם מאז הכל. בילו

£*,*?£*? מקוננות הקרובות
המשפחה. אבי של מותו היוודע עם המיותם, ברכה משפחת בית

 למרחקים. נשמעו וזעקותיהן לבית, בכניסה התיישבו הנשים
ברכה, ואינס עמוס שאינם, ההורים :משמאל בתמונה

הוריהן. משני יתומות שנותרו בנותיהם מחמש ושלוש

 הי- לא ילדותיך. היו לא הילדות לומר!
 הוריהן את לא ואף מעולם, אותן כרת

שמתו.
 עמקי עד מזועזע אתה — זאת ולמרות

נשמתך.
 אותן. היכרת כאילו
שלך. היו כאילו

 קללה
הביכה למוך

 בית היה שבועות, שישה לפני ד **
ב שמשון בשכונת ברכה, משפחת <

אב עליו. שורה שהברכה בית אשקלון,

 שכן הכביש, לצד קצת התקדמה היא
 האוטובוס, כאשר זה. ברחוב אין מדרכה

 הכביש את חצתה התרחק, ירדה, ממנו
השמאלי. לצידו
מכו החצייה. את לסיים הספיקה לא היא

 לא היא במהירות. לעברה קרבה נית
 קטנה עופרה את השליכה הרבה, היססה

 השנתיים בת עופרת הכביש. בשולי לחול
ניצלה.
 טנדר על־ידי נגררה היא לא. אינם

 אברהם בידי נהוג שהיה הצבאי, הסוסיתא
 כעשרה של למרחק בקבע, רב־סמל ביטון,

 שקרה הרגיש לא כלל ביטון מטרים.
 הרגישה לידו, שישבה אשתו, רק משהו.

האוטו. יאחר נגרר שמשהו
לביודהחולים~ה- בבהילות הובלה אינס

 ג׳ במעברה מטריפולי, חדשים כעולים עוד
 הסכמת את קיבלו כשרק אשקלון. בצפון

 מילאו לא עדיין לאינם התחתנו. ההורים,
.18 אז

 מעמידר רכשו מהמעברה, יצאו הם
 בנות. חמש והולידו שמשון, בשכונת רירה
 חמש, בת רונית וחצי, שש בת מרים
השנ בת עוטרה וחצי, שלוש בת סמדר
כא שנה. החצי בת הקטנה ורינה תיים,

ב השלישי בחודש אינם היתד, מתה, שר
נוסף. הריון

 בעל היה בסולל־בונה, ברזלן עמום,
 עוזר היה מעבודתו, חזר כשרק למופת.
אה בילדות. ובטיפול במשק־הבית לאשתו

הז בכל הילדות. — היתד, הגדולה בתו
אינם על איתן. לטייל יוצא היה דמנות,
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