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ת חופשה לבלוי אלי די ה אי מ ה בר ה בו (כספי באירופה. ביותר הזול ובמחיר ג
לקניות). וגם לתנות לבלות, לך יספיקו ההקצבה

 חלומיים. ים חופי ק־מ 15,000 ציוריים. איים 1400 תוססים. ובלוי קניות מרכזי משגעים נופים
קזינו. ובתי לילה מועדוני יקרים). (לא פאר מלונות ויאכטות. צלילה מועדוני

 אורחים. להכניס היודעים שמחים ואנשים מרפא מעיינות הסטוריים. אתרים
ולקבוצות. לבודדים תכניות של עשיר מבחר תמצא אצלו שלך. הנסיעות סוכן אל פנה

קרקע. סידורי עבור $60 + קבוצתיות לטיסות *מחיר

עם פעולה בשחוף
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להחמיץ! אסור
 על..המחר ★ השמים מן הבולשת על ונו ומיוחד מרתע גליון

 בתמונות התייות אונת שיחזור * גנוב ׳ובוש בעיקבות המוחי״
 מהאינטרפול מישראל הדשות ★ ונרקומנים סמים על *

ועוד... ועוד מהעולם פשע סיפור * א״. בי. ומהאפ.
ל ק ח ב ר ב ו ח ח ו ר ל י י ק ש ר ו  ח

החודש״ ..שוטרת של צבעוו׳ ופוסטר

הקיוסקים בסל להשיג
בע״מ להפצה חברה ״גד׳/ :הפצה

מרט• הר-ציון
)42 מעמוד (המשך

אר לפני היד. זה הפנסיה. ליד כהשלמה
שנים. בע

מי כחצי הוא שלנו האגודות ״תקציב
יו משהו אפילו אולי לשנה, לירות ליון
הכנ לנו ויש תרומות, מקבלים אנו תר.

ה שההוצאות קרה לא עדיין אך סות.
 תמיד ההכנסות. את יעברו שלנו שנתיות
בקופה. סכומי־כסף לנו נשארים

שרד-הדתות  מי
בעסק לא

 להוצאת זכות־חתימה כהנא ד״ר
 חבר־ שלו. האגודות מקופת כסף /

 על לחתום הוא אף מתבקש נוסף הנהלה
כהנא. הידר חותם שעליה לקופה הפקודה

 שקיבלנו לירות אלף 150 של ״מהסכום
 ״העברנו כהנא, הרב הוסיף מהכנסייה,״

 לאולפנה האולפנה. לזכות לירות אלף 70
ה פינוי עקב לה שנגרמו הוצאות, היו

 אלף 80כ־ הכסף, יתרת מהבניין. בנות
האגו של בחשבון־הבנק נמצאת לירות,

דה.״
ה את הקים כי כהנא, ד״ר גילה כן

 אביו, לו שהורה כפי הר־ציון למען אגודה
 למקומות לגשת ליהודים לאפשר במטרה
 שמקבלת הכספים הר־ציון. שעל השונים
 המקומות אחזקת לצורך נתרמו האגודה

עובדים,״ עשרות כמה לנו ״יש הקדושים.

שרן! פרקליט
מצפוניות מסיבות שבירה

ש ,מי ועורכי עובדי־גיקיון ״כמו אמר,
 קטנות.״ משכורות המקבלים בירך,
 בפרשת ביותר המוזרות העובדות אחת

 המקומות ולמען הר־ציון למען האגודות
 לד״ר הכספים תורמי שבין היא הקדושים,

ישראל. ממשלת גם נמצאת כהנא
ש שנים כמה ״זה כהנא: הד״ר אישר

 לירות אלף 70כ־ של סכום מקבלים אנו
 על שמבקרים הגויים עבור זה מהממשלה.

 בהם.״ מטפלים שאנו במקומות הר־ציון,
 70 של תשלום כהנא לרב מגיע •מדוע

המדינה? מאוצר לשנה לירות אלף
שירו לתת מוכנים ״איננו כהנא: אמר

מבק לא אנו שלנו. מהכסף לגויים תים
 הממשלה ולכן דמי־כניסה, מהם שים

אותנו.״ מפצה
מאו ישראל ממשלת העבירה עתה עד
 למימון לירות מחצי־מיליון למעלה צרה

 מוסיף במו־כן כהנא. הרב של אגודותיו
מה לשנה לירות 12,000כ־ •לקבל הרב

 כאשר לו שהובטחה לפנסיה בנוסף מדינה,
במישרד־הדתות. ממישרתו פרש

 המישרד מישרד־הדתות׳ דובר הגיב
 הטיפול על גם תפקידו בתוקף הממונה

 שלוש לפני ״עוד הקדושים: במקומות
 כל לו שאין מישרד־הדתות הודיע שנים
 על שמתרחש למה אחראי הוא ואין קשר,

 בניהול מתערב אינו המישרד הר־ציון.
 לאגודתו השייך עניין זה שם. המוסדות

כהנא.״ הד״ר של

1972 הזה העולם416


