
כספי ר□
 צבר, .33 כספי, רם עורך־דין •

הכ .3 + נשוי תד-אכיב, תושב
 מה כד זה — גכוהה חודשית נסה

:משכורתו עד דומר מוכן שהוא
 משכר־הטירחה חלק על ויתרתי אני

 את היבעתי שבכך חושב ואני לי, שנפסק
בעניין. דעתי

רבי רחמים
 עדה פרס. יליד .34 רבי. רחמים •

 פדפל דוכן כעל ,1050ב־ ארצה
 לשניים. ואב נשוי מרכזית. כתחנה
 כרומו ״י ל 1000ל- 800 כין מרוויח
:לחודש

מדי! יותר ככר זה להם. לתת לא

סולומון רינה

מא שהמדינה שעובד־מדינה עוד מה
 הטוב את לעצמו לבחור זכאי אותו, שימה

שהפרק מה זהו ואם להגנתו. בפרקליטים
לשלם. המדינה על — דורש ליט

הרציג שמואל
 .20 הרציג, שמואל עורך־דין •

 ואכ נשוי תל-אכיב, תושכ צבר,
מח — י ש ד ו ח ה שכרו לשניים.

י מהשכר צית מ ו י  פרקליט של ה
:כוועדה

 זו החקירה ועדת כן. בהחלט לשלם. יש
 צריך טעתה אם אפילו סופית. החלטה
 זה מסוג לתשלומים תקדימים יש לשלם.

 שינויים לקבוע מקום אולי יש בעבר. גם
לעתיד.

 .20 סלומון. רינה עורכת-דין •
 .1050כ־ ארצה עלתה פולין, ידידת

 •מכרה רווקה. תל־אכיב, תושכת
ד ה מ 50/״סמ- פחות — י •ט חו
מי ימכר  עורו״ שנקרא מה שד ו

: הראשונה השורה מן דין
 בשום עומד אינו הסכום לשלם. אין

 ויודעים מכירים שאנחנו למה פרופורציה
 החודשית שמשכורתו לדעת מגוחך בשוק.

הפרקלי מול שניצב המדינה, פרקליט של
 מגיעה האלה, הראשונה השורה מן טים

שלהם. היומית המשכורת למחצית

ירדני טמירה
 צב־ זמרת. ,24 ירדני, טמירה •

לשח נשואה רמת־גן. תושכת רית,
:ירדני דודו קן

 רו- של בקליבר שחקן של משכורת־גג
 איך לחודש. ל״י 1400 זה ב״הבימה״ בינא

 כמו כאלה משכורות על לדבר בכלל אפשר
לפרקליטים? קבעה שהוועדה

קטרסק׳ בנימין
פו יליד .63 הטרסקי, כנימין •

 עי לין.
אביב,

סס. עוטרסקי, ין
תל־ תושב ,1035ב- ארצה עלה

 שני + נשוי ״אגד״, קופאי
 החודשית משכורתו נשואים. כנים
:כרוטו ד״י 1250

 פה שכיר בן־אדם בשביל לשלם. אסור
 מדברת שהוועדה האלה הסכומים בארץ,
חלום. כמו זה עליהם

הפוקריטיס שר שנו־הטיוחה בבושת ודעתם

לא? או לשלס
 שכר־הטירחה למישמע כציכור שחלה הזעזוע

 לפרקדיטי ישראל מדינת על-ידי •מאושר המדהים,
 להדס רק כחומרתו דמה — פרידמן מוטי פסטיבל

 ויוימרו לכושרו כקשר הוועדה, של פסק־הדין •מגרם
סו ציבורי כזעם התבטא הראשון ההלם פרידמן. •טל
פרידמן. מוטי של להתפטרותו •מהביא חף,

 ועשוי וגואה, הולד ומתגבש, הולד הנוכחי הזעזוע
אדירה. להתפוצצות לגרום רגע כל

 ,500 הביתה המביא הפשוט, האזרח חושב מה
 אחרים, אזרחים על — לחודש ל״י אלף אפילו ,800

דו כחודש — ״י ד רכבות הכיתה דהכיא המסוגלים
הפרק שד למקצוע חכריהם כך על חושכים מה ? מה

 הי־מראלית ובציבוריות כרחוב מתגבש איד ז ליטים
 ז העצור הזעם

 •מל כיסוי חוליות
את קיבלו דן, גוש

 לרחובות שיצאו הזה״, ״העולם
:הכאות תשובות

ידיד

גדעון עמיר
 מפיק צבר, .24 גדעון, עמיר •

 תל- תושב הישראלית, בטלוויזיה
 700 חודשית משכורת רווק. אביב,

נטו: ל״י
 האלה הסכומים בין פרופורציה שום אין
 תשלום נגד אני בשוק. שמשלמים מה לבין

הזה. שבר־הטירחה

סלומון מנחם
 .48 סלומון, מנחם עורך־דין
,1035כ־ ארצה עלה רומניה,

 לנקוב מוכן אינו לאחד. ואב נשוי
:החודשי בשכרו

 אלה. סכומים לשלם הצדקה שום אין
 כספים אלה היו לו המדינה. כספי הם אלה
 מילה אומר הייתי לא פרטיות חברות של

נגד.

בנימין אהרון
 .30 בנימין, אהרון עורך־דין •

 ,1050 - ארצה עלה עיראק, יליד
הכ לבן. ואב נשוי רמת־גן, תושב
:ברוטו ״י ל 1500 החודשית נסתו

 פרקליטים ישנם הסכום. את לשלם יש
 לדרוש לעצמם שמרשים היום מעטים
 דמוק־ במדינה חיים אנו כאלה. סכומים
 ואם היצע־וביקוש, חוק בה קיים ראטית.

 לדרוש מותר אז — לשלם שמוכן מי יש
ולקבל.


