
מכתבים
 הכפר עם שווה גזירה אנו שאין נענינו

 שווים איננו ואף דרוזי, כפר בהיותו הלז,
 (כת העלאווי הכפר — ג׳זר הכפר עם

ל סמוך ברמת־הגולן השוכן מוסלמית)
 אין זה, לפי וסוריה. לבנון עם גבולות

 הנ״ל. מהגיזרות גיזרה לשום שייכים אנו
שייכים? אנו גיזרה לאיזו כן, אם

 שווה־ הוא דעתי, עניות לפי כפרנו,
 חיים שאנו היות היישובים׳ לכלל זכויות

תוג ואת שימחתה את המדינה, חיי את
 וקיפוחגו תנו מאי הדעת הסח יחד. גם תה

 הטעון מאד, חמור מדיני פגם מהווה
במשיחיות. מצפים אנו שאליו תיקון

עבאם, אחמד
נחף י המקומית המועצה יו״ר

שרון אריק
בן־גוריון בימי לא

שרון ,,עיכקת״
הסוכ הנהלת ויו״ד לשעבר שר־האוצר

 על־כך כעם אשר ספיר, פינחס דהיום נות
אלוף- זה־עתה שקיבל מינוי־ו,חירום על

צעיר לא זוג, לא

הצ מיספר מתוך זו בהצעה שבחרתי
שעה. באותה בשוק שהיו מקבילות עות

 או הנחה כל קבלתי ולא ביקשתי לא
 זו, דירה ברכישת העדפה או הטבה
ה של המכירות במחיר רכשתיה אלא

רוכש. לכל שהוצעו בתנאים חברה
 אחוזים, 13 של בריבית המשכנתא,

 שכמוה רגילה, בנקאית משכנתא היתד,
ל שאין למשתכנים זמן באותו ניתנה

צעי זוגות מיוחדת. עדיפות שום הם
 אז קיבלו לקריטריונים, העונים רים,

ברי התקציב, מן שמחציתה משכנתא
בנק האחרת ומחציתה ס/״ר, של בית
 אני ואילו .996. של בריבית אית,

 הזה, בהעולס שכתוב כפי שילמתי,
 משכנתא אז היתד, שכאמור ,139־׳

רגילה. בנקאית
 מלכתחילה נעשו והמישכנתא החוזה

 שבני הפשוטה מהסיבה וזאת שמי, על
 מישפטית. מבחינה קטין עדיין אז היד,

שמו. על הדירה הועברה המועד בבוא
 הזה, העולם כתב של טענותיו לגבי
ב כביכול חולקו אלו דירות כאילו
 בתנאים השוק, ממחיר נמוך מחיר

 כלל), נאמר לא מי׳ (על־ידי מסובסדים
 מחירי היו מה והתעניינתי טרחתי —

ב גודל, באותו צעירים לזוגות דירות
 בסמוך או זמן, ובאותו איזור אותו.

 רובינשטיין, חברת התברר? ומה לו.
 בנות דירות בנזודדצה״ל מכרה למשל,
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ו אני, רכישתי ממועד יותר מאוחר
 ל״י אלף 70 — עלו המחירים כאשר

 מחיר מלוא כולל צמוד, לא לדירה,
!הפרטית הקרקע

 הונאה היוני מלכת
בארגז לתחרות

שיגרתית. הבלתי למלכה ממושכות הריע הקהל

 ישיבה בעת טען שרון, אריק (מיל.) זז״כ
כ ,.עיסקה המערך: מיפלגתו, ראשי של

 בן־גוריון.״ בימי אפשרית הייתה לא זאת
בהחלט. צדק אמנם ספיר ומר

כראש־ממש־ ז״ל, בן־גוריון דוד כאשר
ה הפלמ״ח, שמפקד החליט ,1951ב־ לה

 בשורות לו רצוי איננו אלון, יגאל אלוף
 ולא אחדות־העבודה כאיש כי צה״ל,
 פשוט הוא דיו, ממלכתי איננו הוא מפא״י
ה פיקוד כאלוף מתפקידו אותו הדיח
 את ? מי את — במקומו ומינה דרום,
 דיין. משה האלוף דאז מפא״י מרכז חבר
 מ־ לפרוש אלון יגאל לבסוף, נאלץ, וכך

רצונו. נגד צה״ל
 על מאד כעם בן־גוריון דוד וכאשר

 החמישים, שנות באותן רבין, יצחק האלוף
 של ארצי בכנס להשתתף שהעז כך על

 מפורשת הוראה למרות הפלמ״־ח אנשי
 בבגדים זאת עשה אם־כי — בי־ג׳י של

 רבין את הכנים פשוט הוא — אזרחיים
 בשורות להתקדם לו נתן ולא לפריז׳ידר

צד,״ל.
 שניים אל בזמנו בן־גוריון התייחס כך

 לאחר תש״זו, במילחמת המפקדים מטובי
 יגאל — הראשון על אמר עצמו שהוא
ב הטוב הקרבי המפקד הוא כי — אלון
 — השני ועל במילחמת־השיחרור, יותר
 ש־ מצטיין קצין הוא כי — רבץ יצחק
בצד,״ל. גדולים תפקידים עוד לו נכונו

 נראית זו ״ממלכתית״ שגישה ייתכן
 לחיזוק ביותר הולמת ספיר פינחס בעיני
 שלא מי כל אולם ישראל, וביטחון צה״ל

 לדרוש חייב כזו להנהלודזזשבונות .מסכים
 אמצעי-התיק- בל ודרך בכנסת בממשלה,

ב שרון אריאל אלוף של מקומו :שורת
 ישראל, ועתיד לביטחון זו גורלית שעה
צד,״ל! של הראשון בקו הוא

חיפה דרורי, יזהר

 קלעי דוד הקבלן — :נוספת השוואה
 בגאות־ צעירים לזוגות דירות מכר

 שייכת שהיתר, פרטית קרקע על אפקה
 ומכר רכישתי, לאחר שנה כחצי לו,

 מהדירה גדולות יותר (שהן אלה דירות
ה הקרקע מחיר כולל רכשתי), שאני

 אני ואילו ל״י! אלף 70ב־ פרטית,
 יותר דירות היו שבו בתאריך שילמתי

 שמונת כלומר ל״י, אלף 78 זולות,
 העולם שכותב כפי יותר, ל״י אלפים

כב שקיבלתי, ההנחה היכן אזי הזה.
יכול?

 להסתיר דבר־מה שום לי אין אגב,
 הקשורים המיסמכים כל זו. בפרשה
 ומרצוני על־ידי נמסרו הנ״ל לדירה
 שלא משום לביב, יגאל לכתבכם הטוב,

 את לסלף כוונתו כי להניח יכולתי
 בראי הקוראים בפני ולהציגם תוכנם
 אחד מיסמך פירסום על־ידי עקום

בלבד.
 שמה ישירבוב הוא במיוחד מרושע

 לפני ימים שבוע לכתבה. בתי של
ו בתי נכנסו יום־הכיפורים, מילחמת

 שרכשו לדירה זיכרונו־לברכה, בעלה
ב נרכשה זו דירה גם בראשון־לציון.

 ללא רגילה, מסחרית במיסגרת שעתו
שי של מיסגרת לאיזו־שהיא קשר כל

 נטען לא אף וזאת צעירים, זוגות כוני
 בעלה גפילת אחרי הזה. העולם במאמר

 שבתי חשבנו יום־הכיפורים, במילחמת
 זכתה, בה דירה באותה לגור תוכל לא

 שבוע בחיר־ליבה עם להיות כאמור,
 יתחלפו ופני שהיא וחשבנו בלבד, יימים

 יכול איני בכך, פסול מה בדירותיהם.
להבין.

 הציבורי האספקט על במילה אסיים
 שתי לפנינו הכתבה. של והפוליטי
ל נוגעת האחת עובדות. של מערכות

 המסחרית בדרך שנרכשו ילדי דירות
 על־פי אפילו להן, היתד, ולא הרגילה
 שייכות כל הזה, העולם של המאמר
 לשיכון ולא־כל־שכן ציבורי לשיכון

 כותרת זאת, ומול — צעירים זוגות
 שהשתתפתי אותי המשמיצה המאמר

 דירה של פרוטקציוניסטית ברכישה
דירות. או

 כנבחר הציבורי תפקידי במיסגרת
 כמיטב אעשה תל־אביב־יפו׳ בעיריית

פסו תופעוח לעקירת והבנתי יכולתי
וצוד חדשים סטנדרטים ולקביעת לות
 זוגות אותם בדירות יזכו למען קים׳

 למען סוציאלית, מבחינה לכך הראויים
 שהעולם הגיוני רק ושיקומם. שיכונם

זו. במשימה יתמוך הזה
אוגיקוכפקי, פרץ

תל־אביב סגן־ראש־העירייה,

תח לצופי נבוכה גדולה הפתעה
 לפתע, כאשר היופי, מלכת רות

 הבד מכם של השיא כרגעי ממש
 להיכל היופי מלכת הובאה חירה,

ארגז. בתוף...
 את לבמה לקרוא החל כבר המנחה

 אליו ניגש כאשר הסופיות, המועמדות
 אוזנו. על מד. דבר ולחש הטכס מנהל
והמנ בקהל, הפתעה של רחש עבד לרגע

 ברגע לי ״נמסד :ואפר למיקרופון פנה חה
 אלה ברגעים תגיע היופי מלכת כי זח

 ואל כפיים למחוא החל הקהל לבמה.״
 שהעלה מסתורי עץ ארגז הועלה הבמה
 אות נתן המנחה בקהל. המתח את לשיא
 מהסה את כמהידות הסירו גט־ים ושני

 ליידי כולם לעיני נתגלתה ואז הקרשים
 כפיים מחיאות יופיח. במלוא קריסטל
באשר המנחה את ליוו סוערות וקריאות

 היה לא ואמנם ההצבעה את לערוך ניקש
 למלכת נבחרה קר־סטל ליידי בדבר. ספק

אהד. פה — היופי
 המלכה את המנחה הציג נרגש בקול
עו מצרפת עולה קריסטל, ליידי :החדשה

 רבות שנים מזה הכביסה בשטח סקת
אי מידותיה רב. ומוניטין נסיון ובעלת

.60X40X80 דיאליות
ה הכביסה ׳תוכניות כל — תוכניותיה

אפשריות•
 העיתונים בכל פורסמו הטכס למחרת

הוזדשח. פי חיו מלכת על נוספים פרטים
 בעלת היא קריסשל ליידי הכביסה מכונת

 מעלות, 100 עד הרתחת היתרונות: כל
 עין. מרהיב ועיצוב משובח אמאייל ציפוי

 אין בהםעלה. ונוחת לחלוטין אוטומטית
 — קריסטל כליידי נמצא שאינו יתרון

 — מכויז והתסס־נית הטובח הכביסה מכונת
הייפי. למלכת גם אחד פד, שנבחרה

 הנבחרות היופי מלכות שלוש
1974 לשנת ישראל של

אקסקלוסיביות חופה ★שמלות
 תסרזקותאופנתיות ★עיצזב
 ואיפור קוסמטי פנים ★טיפול

 ורפואי) (קוסמטי ופדיקור ★מניקור
 *מזנון רקע מוסיקת אויר* ג1★מיז

צהר״ם ארוחת ★
ם ★מחלקה לחתני
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