
!והו אלי
 צכר, .31 זוהר, אלי עורך־דין •

 כל .2 + נשוי תל־אכיכ, תושג
ת משכורתו י ת נ ש ל שווה ה
:כוועדה פרקליט שקיבל משכורת

פרו־ כל
 לעורכי-

 כולל סך עניים
ת י ע י ב  ממה ש

ישיבות. 49ל־
 מהנאשמים אחד

כל אין ולפיכך

 על עולה הסכום לשלם. אין
 שילמו 71/72 בשנת פורציה.

 נאשמים על שהגנו הדין
 בערך זה ל״י. 65,000 של

 קיבלו ויתקון שפרקליטי
 אף יצא לא לכך נוסף
 לחלוטין. זכאי בפרשה
לשכר־הטירחה. הצדקה

תמר
׳שכת

דורון תמר
 .18 דורון,

תל־אכיכ.
.(1 1רוו

 הולנד, ילידת
 כי• משכירה

נרי ל״י 1000  כים. סאות
:לחודיט
 הייתי אני שגם הלוואי !להם מגיע

ככה. להרוויח
יכולה

שוורץ ביאטריס
 נולדה .18 שוורץ, כיאטרים •

דוג תל-אכיכ. תושכת כהונגריה,
 כסכיכות מרוויחה ורווקה. מנית
לחודש: ל״י 1000
 צריך כאלה• סכומים להם. לתת צריך לא
אותם. צריך שבאמת למקומות לתת

ץ ■ולנדה בי מרקו
 ילידת .44 מרקוכיץ, יולנדה •

 כמיקצו־ השכונות מנהלת רומניה,
מת איגרות־פים. מוכרת כיום עה,

 ללא נשואה ברמת-השרון, גוררת
:1901כ־ ארצה עלתה ילדים,

 סכומים מרוויחים אנשים שומעת כשאני
 אני כמה להגיד מתביישת אני כאלה,

 לחודש ל״י 400 לי יש לחודש. מרוויחה
 אלפים מרוויחים אנשים ושמה — ברוטו
ליום.

וידלובסק■ שמואל
 צכר ."39•■־שמואד'וידלוכסקי,״'

 + נשוי ״אגד״, נהג מראשון־לציון,
:לחודש ל״י 1050 כדוטו שכרו .2

כי ר מרד ר שו
 .35 שורר, מרדכי עורד-דין •

 .1 + נשוי תל-אכיב תושב צכר,
ת הכנסתו י ש ד ו ח  הרכה ה

 לפרקליטי שפסקו ממה פחות
:אחד ליום הוועדה

 הפרקליטים מוגזם. שהמחיר ספק לי אין
 בכל נעוץ העניין אך לזה. ציפו לא עצמם

 — השיטה כל את שיתקנו או השיטה.
שעלי בודדים פרטים מיני מכל שירפו או
הקצף. יוצא הם

דר אליהו קי
 .40 קידר, אליהו עורד־דין •

 ואס נשוי תל-אכיכ, תושב צכר,
 כ■ החודשית משכורתו לשניים.

:לחודש ל״י 5000
 ישנו שנפסק. הסכום את לשלם חייבים

 חוקית עילה שום ואין ועדת־חקירה של צו
 ועדת נגד הציבור שזעם לי נראה לבטלו.
 להיות צריך הזעם מוצדק. אינו ויתקון
 את לוועדה שסיפקו אלה כלפי מופנה

 דהיינו שיינתן. הסכום גובה על הנתונים
עצמם. והפרקליטים המישפטים מישרד —

 הם המסקנות את להסיק שצריך מי
 שהציעו המישפטים במישרד אנשים אותם

ויתקון. לוועדת המחירים את
 לתת צריך, משהו מוגזם. הזה הסכום

כאלה. סכומים לא אבל — להם

לו• אכרה□
 כולגריה, יליד .04 לוי, אכרהם •

 כמיקצועו. נהג תל־אכיב, תושכ
 לנהוג, יכול אינו מחלה, מפאת

 עלה המרכזית. כתחנה קיוסק פתח
 וכת לכן ואב נשוי ,1021כ־ ארצה
 רווח מכסימום נכדים. 7ל־ וסכא

ל״י: 550 — הקיוסק מן חודשי
שה הסכומים את תופס לא בכלל אני
 לשלם החליטו אם עליהם. דיברה וועדה

 לא כבר אני אז כאלה, כספים לאנשים
להגיד. מה בכלל יודע

דו רדו דו י
 תושכ צכר, .20 ירדני, דודו •

יר טמירה לזמרת נשוי רמת-גן,
שחקן: דני.
ש מרוויח אני להם. מגיע לא ד ו ח ל  
. קיבלו שהם ממה חצי ם ו י ל

אלד ■הודית ו כו בו
 צכרית, .25 כוכוואלד, יהודית •

 שכרה רווקה. ת״ת־גן, תושכת
י ש ד ו ח  השכר מרכע פחות ה

י מ ו י :ויתקון פרקליטי של ה
 למיק- התעריפים את מחדש לקבוע יש
 לשאת המדינה חייבת בכלל אם אלה, רים

 בגובה מחדש לדון רצוי זה. מסוג בהוצאות
ולהנמיכם. שנפסקו הסכומים

!■נדר ורדה
 (פלד־ זינדר ורדה עורכת-דין •

 תל־ תושכת צכרית, .27 שטיין)
 שכרה לכת. ואם נשואה אכיכ,

י ש ד ו ח ה של לשכר מגיע ה
ם סכומים י י מ ו י  דוכר עליהם ה
:כוועדה

פרופור לא שכר־טירחה זהו לשלם. אין
היש במשק הנוכחי במצב לקיים. ציונאלי

 לדרישות פתח לשמש כזה שכר עלול ראלי
 המדינה ואין אחרים, מיקצועות בעלי של

זאת. שיאפשר במצב כיום


