
תמרורים
ג ו ח  דובר -של 44ה־ יום־הולדתו ♦ נ

 עתד. הנמצא פרידלנדר, דויד הטכניון
ההסתד מטעם בישליחות בארצות־הברית

 מתכנן בעבר היה העולמית, הציונית רות
 האגודה ויו״ר החשמל בחברת כוח־אדם

בחיפה. ליחסי־ציבור
• ג ו ח  ח״כ של 51וד יום־הולדתו נ

 שנולד (כצנלסון), תמיר משה שמואל
(רחב העיברית הגימנסיה בוגר בירושלים,

 ובית־הספר העברית האוניברסיטה יה),
בירוש למישפטים

ת במשך היה לים,
 מפקד קצרה קופה

 האירגון של בפועל
ב הלאומי הצבאי

מא אחרי ירושלים
הבכי המפקדים סר

 לטרון, מעצורי רים,
 ובתי־הכלא רפיח

 רמאללה, בירושלים,
 וטבריה להם ־ ביזת

 היה קניה. ובגלות
 ירושלים, קול קריין

 שבו־ מערכת מזכיר
 תנו״ מרכז חבר הגלגל, עון־הרדיו

 חזר ,1952ב־ פרש ממנה עת־החרות,
 והצטרף ,1967ב־ שוב פרש ,1965ב־ לחרות
.1973ב־ חרות עם לליכוד

. ג ו ח  שופט של ,63ה־ יום־הולדתו נ
 (חרמן) חיים ד״ר העליון בית־המישפט

 בלימודי־ השתלם בגרמניה, שנולד כהן,
ל 1930ב־ לארץ הגיע בישיבה, היהדות
 בירושלים, הרב מרכז בישיבת השתלם

 ד,אמ־ מינכן, באוניברסיטות מישפטים למד
ופראנקפורט, בורג
.1933ב״ לארץ חזר

 עצרת כשהכריעה
 בדבר 1947ב־ האו״ם

 יהודית מדינה יסוד
 הוזמן בארץ־ישראל,

 במועצה להשתתף
 שהכינה המישפטית

ה חוקי־יסוד את
 ב- היה מדינה.

 המנהל 1949—1950
מישרד־ של הכללי

 1950וב־ המישפטים
המיש־ ליועץ מונה

 1951—1952ב* מילא הממשלה, של פטי
 שר-המיש- תפקיד את קצרה תקופה משך

 מיש- כיועץ לשירותו אחר־כך וחזר פטים,
 העליון, בית-המישפט לשופט מונה פטי,
השמינית. לכנסת הבחירות ועדת יו״ר והיה

. ג ו ח  סמנכ״ל של 69ה־ יום־הולדתו נ
ש קלויזנר, ישראל המרכזי, הארכיון

ה אגודת יו״ר 1937—1938 בשנים היה
 חבר העברית, האוניברסיטה של סטודנטים

יד־ושם. מועצת
• ה ג ו  לענייני הנשיא יועץ לתפקיד מ

 כתב שהיה שמיר, עמינדב עיתונות,
 הארץ, ומוסף למרחב, השבוע, בדבר ועורך

מישרד-הבריאות. כדובר בזמנו כיהן
ה נ ו  שר־המישפטים סגן לתפקיד • מ
 האמריקאי היהודי הוועד חבר האמריקאי,

 34 בגיל שכבר ),38( זילברמן לורנס
 ביותר הצעיר והאיש שר־העבודה סגן היה

 אי- זה בתפקיד שכיהן בארצות־הברית
פעם.

ם י ל ה נ . מ ן מ ו הקול שחקנית ר
שהתפרס ),62( גודאר פולט לשעבר נוע
 ו- צ׳אפלין צ׳ארלי של כאשתו בזמנו מה

 והדיקטטור מודרניים זמנים סרטיו ככוכבת
 מצ׳אפלין, גירושיה אחרי נישאה, הגדול,

 אריך- לסופר השאר בין פעמים, שלוש עוד
ול — שנה לפני .שנפטר רי׳מרק, מריה
 ),45( וורהול אנדי המפורסם הפום צייר

מחתרת. סירטי ומפיק לבמאי שהפך
• ר ט פ  בתל- איכילוב בבית־החולים נ

 אכרמי, צבי ,49 בגיל מהתקף־לב, אביב,
 מנהל היה בארץ, המלונאות ענף מחלוצי

 גם רבות שנים ובמשך בתל-אבקב דן מלון
 יליד בירושלים. דויד המלך מלון מנהל

 נאצי, למחנה־ריכוז 15 בגיל נשלח רומניה,
 ועלה לתורכיה הגיע ,1944ב־ ברח ממנו

י לארץ. 1945ב־
. ר ט פ  ,90 בגיל במי־ברק, בביתו נ

 הרב ,,פוניבז ישיבת של הרוחני המנהל
 מתלמידיו שהיה לוונשטיין, יחזקאל

 מילחמודהעו- לפני שימש החפץ־חיים, של
באי פוניבז׳ בישיבת כמשגיח לם־ד,שנייה

ה חידוש עם זה בתפקיד המשיך רופה׳
בבני-ברק. ישיבה

ו ־ זת1נדתי־חונ>י הלוואות מזו־יבים, חחים  נ
הדתיתלמיעופחתו הבנייה חבות מנכ״ל דואג

ח רו ר וי א פ ה
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 הציבורית חכרת־הבנייה ״ב״, ״משה שמנפ״ל
 טל■ חברתו של מיסמכים זייף -המפד״ר, של

 בשכונת דירות־פאר בנותיו לשתי לתת מנת
ברמת-גן; החכרה של מגורים

הדי של החוזים תאריכי את זייף שהמנכ״ל
 כל של מחירה את הוריד רך ועל־ידי רות,
חי מתנת לפחות. לירות אלף כעשרים דירה

;מס תשלום ללא החברה מן לו ניתנה זו נם
ה ״טפחות״ בנק עם קנונייה עשה שהמנכ״ל
 הלוואות לקבל לבנותיו לאפשר כדי ממשלתי,

ל בניגוד צעירים, זוגות מכספי ממשלתיות
 רווקה, היא אחת שבת למרות וזאת חוק,

 שיכון־זו- במיסגרת נבנו לא הדירות ששתי
 הדירה ושטח הרכישה ושפכום גות-צעירים,

החוק.ן לפי מהמותר גדול
 הנהלת כחברי אדה כמעשיו נעזר שהמנכ״ל
 המפד״ל של החזק האיש ובראשם ״משה״כ״,
;כן־דויד ראובן כתל־אכיב,
למ שהעז עובד כל מהחכרה פיטר שהמנב״ד

 חיילים וביניהם אדה, מעשיו על ביקורת תוח
;משוחררים

 הכרתו, עובדי כאלמנות מתעלל שהמנכ״ל
החוק. לסי המגיע את להן לשדם ומסרב

ב ■גאל מאח בי ל
 האחת יגר, ליצחק לו יש כנות תי

שנה, תוך לא. עוד ומשגיחה נשואה
בדי השתיים כבר תגורנה חשם, ירצה אם

ב תשלמנה עבורן ומרווחות, טובות רות
נו כה תנאים מאוד־מאויד. נוחים תנאים

 משה של שבנותיו כאלה למעשה, חים,
 יצליחו לא למשל, מקרית־גת, !אבוטבול

ש הוא הקטן ההבדל כי לעולם. להשיג
 חברה של הכללי מנהלה דרנו יגר יצחק
 חברת־ (משסנות־הבונים), משיה״ב בשם

 והמוסר הדת מיפלגת של הגדולה הבנייה
המפד״ל. — !בישראל
 מסעיר יגר משפחת של הדירות סיפור

ש כיוון המפד״ל, צמרת את אלד, בימים
 ד,מיפ־ של החזקים האנשים בו מעורבים

 תל־ סניף מראשי בן־דוד, ׳ראובן במו לגז!,
אביב.

ת בו ט ל 11 ה
שבון ם ח די ב עו ה

 יגר נרתע לא לבנותיו דירות לתת די **
 עד־ ומשונים. שונים אמצעים מנקיטת ^

ה אפילו שאולי עד — משונים בדי־כד
עניין: בהם ימצא לממשלה המישפטי יועץ
 צעירים, זוגות בתנאי מימון קבלת >•

מאפ לא הצעירים הזוגות שתקנות למתת
טפחות. פנק עם קנוניה תוך זאת, שרות
ש במחיר לבנותיו הדירות מבירת <•
 המחיר מן לירות אלפי בעשרות זול הוא

 על לכיסו טוב כסף העברת וכך הרגיל,
 מס- עליו לשלם מפלי ההברה, חשבון
כדרוש. הכנסה

 שניסו ההברה עובדי בכירי פיטורי !•
לפנות. הדירות עיסקת את למנוע

ה את לטשטש כדי מיסמכים זיוף י•
המפד״ל. הנהגת מידיעת ולהעלימה פרשה
ל יצר יגר כי מתברר כך כדי תוך
 חשבון על הטבות ולמקורביו עצמו
המ הונאת תוך בחברתו, העובדים מאות
ל יסד, כה דואג שהוא וסדרסשיעה דינה.
 והצדק הדת מיפלגית מנהיג אין עצמו,
ולקפהן. להושישן באלמנות, להתעלל מהסס

 של אלמנתו נאלצה 1972 יולי בחודש
להפ לבוא ז״ל, לביא שמעון עובד־החברה

 ליליג־ ברחוב טשה״ב הנהלת במשרד גין
 שנתיים בת תינוקת עם בתל-אביב, יבלום

 ־8 כתוצאה נפטר בעלה זרועותיה. על
 את לה לשלם סירב ויגר עבודה, !תאונת
עשרה משך העבודה. חדקת לפי המגיע

אמצעי־ ללא אותה השאיר ויותר חודשים
כימעט. קיום

מהנ בתאוינת־דרבים נהרג 1971 ׳באפריל
סירב זד, במיקרה גם בחברה. בכיר דס

חו לפי לד, המגיע את לאלמנה לשלם יגר
 עור- התערבות לאחר ורק ההסתדרות, קת

 סוף־סוף ניאות מייגע ומשא־ומתן בי־דין
שקיימת למרות וזאת — החוק לפי ׳לשלם

1 |1 ״משה״ב״, של החשבונות מהנהלת סודי מיסמך זהו 1111111 \111
111 11111̂ 1 1 1 1 x הקנוי רכבו, החזקת הוצאות על שנוסף המוכיח
 הכללי המנהל מקבל מגיש, שהוא קבלות תמורת לו והמשולמות החברה על־ידי

רבב. להחזקת לירות 700 של קבוע סכום חודש כל יגר יצחק החברה של

משה־ב חברת ל מנב יגר. יצחק

זולות בדירות מחסור צפוי
'1 1 0 1 1111 א1 1 1  ״חצובה׳ בעיתון במאמר 1

י י • * י י " * ■ י ' י ה עתיד את יגר מסביר '
ייתכן זולות. בדירות הצפוי המחסור על מתריע בארץ, בנייה

 במחיר דירות־פאר לבנותיו להבטיח החליט מבן כתוצאה כי
 את לבטל יגר מציע במאמר צעירים. לזוגות זולות דירות של

אחוזים. 10 של תשלום תוספת תמורת למדד ההצמדה
1 0 !


