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המושלם השמפו

המנוי
 חשבון, קיבלת

 אותו פרע אנא,
ם. ד ק ח ב

חמימ״ם מחלקת

במדינה
)31 מעמוד (המשך
 ולה* קורה איתר, לקבל כיום ניתן בנייה
וזקורה. לירות 300 של במחיר ניזזה,

 קיבל אחר גדול קבלן קורה. טול
 יציקות־בטון של עבותה שנתיים לפני

 הקוב. לירות 800 של במחיר מייוחדות,
 1300 חמדה הפרשי בגלל כיום, מקבל הוא

 ניגש קבלן אותו היה אילו הקוב. לירות
היה עצמה, עבודה אותה על למיכרז, כיום

לווים בנאי
להתאמץ מבלי להרוויח איך

לירות. 800מ־ נמוכה הצעת־מחיר מגיש
 מדד- עליית של תהליך קיים בקצרה:

 נאשר לקבלן, התשלומים ועימו הבנייה,
 שיעור. באותו עולות אינן בפועל העליות

 משד־ בהארכת מעוניין קבלן כל לכן,
הצמידות. מן רווחיו את המגדיל הבנייה,

 כיום המפותח חדש, במדע טמון הפיתרון
 ״קונסטראקשן והקרוי בארצות־הברית

 גורמי הנדסת־בנייה. או — אינג׳ינירינג״
 למרות לישראל להכניסו מסרבים הבנייה
 מ־ לבצע ניתן כמה לקבוע מסוגל שהוא

 קצב. ובאיזה רגע בבל עבודוודד,בנייה
 להאריך הקבלן יוכל לא כזה, במיקרד,

ומשונים. שונים בתירוצים משך־הבנייה את

לאיסור קודמת בנייה

 הקמת גנד אזרח נאבק חודשים 12
 ?איפזר הצו יצא וכאשר בניץ,

גמור היה הבית — הבנייה
 אשתקד, אוקטובר חורש מימי באחד

 להתחיל עומדים שפועלים הלוי יהודה ראה
 לו נאמר לביתו. הסמוך במיגרש בבנייה,
 במקום תקים חוסקו־אייזלנד שחברת

 לפי בניין ראשון־לציון) ,23 התומר (רחוב
 כנדרש בעיתונים, פורסמו שכבר הפרטים

החוק. על־פי
 רא־ בעיריית פקיד — הלוי יהודה בדק

 בניית בדבר הפירסומים את — שוך־לציון
 נעים. לא מאד דבר וגילה החדש, הבית
 לחסום היה עלול הוקם, לא שעדיין הבית,

דירתו. על צל ולהטיל אור־השמש את
 האישורים בדבר והתעניין הפקיר רץ

ה בוועדת־בניין־ערים הבונים. שקיבלו
 :מפתיע בתנאי זכו שהם לו ונודע מקומית,

 — מטרים ארבע לפחות של מרחק במקום
 אל חדש בניין בין שיחיד, שמקובל כפי

 של הפחתה לבונים ניתנה לו, הסמוך הבית
ה הוועדה אחרות, במילים נוספים. 10־/״

 שהבונים אישרה לבניין־ערים מקומית
למקובל. מעל הסמור הבית אל יתקרבו

 הגיש הלוי יהודה אסר. השופט
ש לתוכנית־ו־,בנייד. התנגדותו את מייד

.16.10.74ב־ היה זה בעיתונות. פורסמה
 ,21.11.74ב־ התנגדותו את דחתה הוועדה

 שהתנגדותו לו הודיעה 14.12.74ב־ רק אך
ה בתוכנית נמצאו שלא מאחר נדחתה,

 החלה בינתיים זזז־יגים. דברים הזו בנייה
 באמצעות פנה, ד,לוי .22.11.74ב־ הבנייה,

המחו הוועדה אל דמארי, רמי עורך־הדין
ערער. והגיש ,30.12.74ב- לבניין־ערים זית

ל המחוזית הוועדה הודיעה 9.1.75ב־
 יש כי בראשון־לציון, המקומית וועדה
ה שיוברר עד במקום. בנייד, כל לאסור

 החלטה לאחר חודשים ארבעה בדיון. עניין
לדיון. הנושא הובא ,11.5.75ב־ זו,

 6.10.75וב- חודשים חמישה עוד חלפו
 שאין ד,לוי לאזרח המחוזית הוועדה הודיעה

 ביטלה בך ומשים שטח, להפחתות מקום
המקומית. הוועדה שנתנה האישור את

הס הבונים הבנייה. הסתיימה ביניים אך
 הדיירים. אח להכניס עמד והקבלן תלקו׳

 לבית- לפנות היד, לעשות עוד שנותר מר,
ל נענה השופט ברחובות. מישפט־השלום

ה צו והוציא ד,לוי, יהודה האזרח בקשת
הדיירים. את להכניס הקבלן על אוסר
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