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 שכר־ פירסום עם תקדים, חסרת לסערה השבוע שגרמו קון,
 מימין .הוועדה. בפני הופעותיהם עבור להס שנקבע הטירחה
סלמון—ליפשיץ ממשרד צעיר עורך־דין :נראים לשמאל

 סלומון עו״ד פרידמן), מוטי סס (משוחח ליפשיץ עו״ד בחיפה.
 המשפטי היועץ נראים התמונה של שמאל מצד בתיק). (מעיין
 שימרון, עו״ד עם משוחחים באך גבריאל והפרקליט שמגר מאיר

 ניצב משמאל, קיצוני הפרקליטים, לשולחן מחוץ כשלפניהם,
ניב. דוד הגיאולוג את בוועדה שייצג כספי רם עורך־הדין

ספיר) ופינחס רינשטיין (צבי

 חוסר שגילה אחרי שבועות שישה האומה.
 גמור וניתוק הציבור לתחושת רגש כל

הנור לגבי העם של המוסריות מהציפיות
ה חזר כמופת, לו לשמש החייבות מות

הפ גרם בשנית, טעותו על העליון שופט
 גדולה רוחות ולסעדת להתרגשות עם

כפליים.
וית ועדת כיושב־ראש כאשד, זה היה

 ושנועדה שמו על שנקראה הוועדה — קון
ה פסק — נפט״ ״נתיבי בפרשת לחקור
 לפרקליטים מירחה שכר ויתקון שופט

בפ שהופיעו השונים הצדדים את שייצגו
שהס הכולל הסכום עצם לא הוועדה. ני

הקריטריו אלא ל״י, מיליון בכחצי תכם
 של יומי שכר נקבע לפיהם והנורמות נים

ש פרקליט לכל הופעה ליום לירות 2625
 לזעזוע שגרמו הם הוועדה, בפני הופיע
הכללי.

ני ישראל עם של הקולקטיבי המצפון
 הכסף מסך באמצעות הראי. בפני צב

 מדינת היתר. יכולה ויתקון, השופט שמרח
 ובפי שהיא, כפי עצמה את לראות ישראל

 שנים במשך עצמה את לראות רצתה שלא
באמת. מזעזעת היתד. והתמונה רבות.

 כלכלי פער של רק לא תמונה זו היתד,
 היומית שהכנסתם בכך המתבטא וחברתי

השל מחוגי כולם מסויימים, חוגים של
 של שנתית החצי להכנסתם שווה טון,

 של אלא 1 ילדים מרובות למשפחות אבות
 במושגי כמעט לגישור ניתן בלתי פער
וצ ציבורי, מוסר תקינה, חברה של יסוד

חברתי. דק

על מספרת החסידית אנדה !—
 לגביר לקח ללמד שהחליט רבי אותו ! |

 אל אותו לקח הוא העיירה. של הקמצן
 כשהוא הרחוב, אל משם והצביע החלון
"1 עיניך רואות ״מה הגביר: את שואל

הג השיב ברחוב,״ אנשים דואה ״אני
הכילי. ביר

 את בו וכיסה כסף נייר הרבי לקח אז
 שאל עכשיו?״ רואה אתה ״ומה החלון.
 הגביר, אמר רואה,״ אני עצמי ״את הרבי.
למראה. שהפך בחלון פניו את שראה

זכו אותה ״זוהי הרבי, אמר ״הנד״״
 במעט אותה שנצפה מספיק אבל כית.
 האנשים במקום רואה אתה וכבר כסף
עצמך.״ את רק

 של במצבו ישראל מדינת עמדה השבוע
 אלפרד העליון השופט זה היה גביר. אותו

חלון על הכסף גייר את שמרח ויתקון,

ר  ישראל עם אנ
ם רצה לא של  ל

ו חי ! מ קו נ !מו

 עולים ..נסטינלים
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