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הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט

 לק״ג לצרכן
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3.90 תפו״אד
4.30 ק״ג 2 של בשקיות ארוזים תפו״אד

7.00
ת ו ר י פ

5.5 גודל זהוב תפוחים
8.40 6 גודל זהוב תפוחים
5.95 ת ו נ נ ב

2.85
ם י ר ד ה

■ וארוזות בתפזורת אשכוליות
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לחייל טרמפ תן

במדינה
 על- לי שנאמר כפי חולשתי, את מנצלים

 אינני ,איש־עימות, אינני בכיר, פקיד ידי
 אחרי אבל הכוח. לי אין בעל־אגרוף,

 כולם !אתפרץ אני מלחמה של שנים עשר
!״חב״ד חסידי דרך את יידעו

חיפה
ר^ריבה אגדרטח

 לעיריית שהודלפה השמצה
 בהקמת לחבל במטרה ה5חי

 יומ-האדמה לחללי האנדרטה
כבוזבת הוכחה

 ̂ מישהו מכוונת! פרובוקציה פה ״היתה
 בצורה היצרים את כאן ללבות מנסה

 קניספל גרשון הפסל הגדיר כך שפלה!״
 האחרונים בשבועות שהסעירה הפרשה את
 לזכר האנדרטה הקמת ■פרשת — :חיפה את

אשתקד. יום־האדמה חללי
 האמנותי כיועץ המכהן ),43( קניספל

 גולל כאשר נרעש היה חיפה, עיריית של
 למסע שהביאו האירועים השתלשלות את
 ובעיקבותיו, בעירייה ורינונים לחישות של

 הוא העיר. ראש על־ידי בירור לפתיחת
1 :שיחזר

 מסו- מעיתונאי ידיעה בעירייה ,,קיבלו
 לזכר אנדרטה עושה אני שלפיה יים,

לאו מיפגן בזה ראו ייום־האדמה. קורבנות
 אלי שפנה היא האמת אבל ערבי. מני

 לי יש שעימו עאבדי, עבד הערבי הפסל
 רצה הוא רבות. שנים מזה קישרי־ידידות

מאי שנפגעו המישפחות לזכר פסל להקים
 לא כמובן, אני, טראגי. יום אותו רועי

 הטכני מהידע לו לתרום מניעה כל ראיית
 בעובדה זה. מסוג דברים בהקמת לי שיש

להת הזכויות כל לו -שיש שחבר־למיקצוע,
 לליבו שקרוב בנושא ערבי, כאמן בטא,
 אם־ ביטוי ראיתי זאת, לבטא רוצה והוא
קניספל. הדגיש חיוני,״ נותי

ש איש־עיתוניות איזה של עינו ״אך
 הדליף והוא צרה, היתד. כך, על לו נודע

ב עבודתי משעות מקדיש שאני לעיריה
 י שלה, וכפועלים בחומר ומשתמש עירייה
 פה יש עאבדי. של הפרוייקט לצורך

 כל !להשתגע שאפשר כזו צדות־אופקים
 !״ביותר מוזר האנשים של מיבנה־החשיבה

ה נולד שבה הדרך על ? אכן לשה
 זכר את להנציח הבילתי־שיגרתי, רעיון
 סיפר אשתקד, יום־האדמה חללי שישה
עראבה מהכפר אנשים אלי ״באו עבד;

)34 מעמוד (המשך
 כפי אותי לפצות רוצים אינם אם חלתו
 על־ידי המתיישבים, שאר לגבי שעשו
 מאפשרים אינם מדוע הדש, בית קבלת

 את ולמכור עצמי בכוחות להסתדר לי
החופשי?״ בשוק רכושי

 את להרוס לאלצו המיגהל מנסה מדוע
 חוקי, באופן קיים זה כאשר הישן הבית

 מחזיק הוא שבהם שטחים להחזיר וכן
בהיתר ז רב בעמל ומעבדם שנים 26 מזה

 במפורש, כתוב שבידו 1729 מס׳ הבנייה •
 בקשתו את אישרה המקומית שהוועדה

שי וכן בית־מגורים להקמת להיתר־בנייה
 ב־ שימוש היינו קיים, מיבנה ייעוד נוי

כמחסן. הקיים בית־המגורים
 את מעלימה מ״סתורית שיד טוען דויד

שב ייתכן לא שהרי החוקיים, אישודיו
 שכמותם וכשרים, חתומים אי־שורים ידיו

 הכל ולמרות המיגהל, בידי גם נמצאים
בחוקיותם. להכיר מסרבים

 למינהל־מקרקעי־ישראל, הרבות פניותיו
 לחכ״ים, למיישדד-הפנים, למישרד־השיכון,
 היד בעיתונות למדורים למבקר-המדינה,

 מוזרה, בתגובה נתקלים למישטרה, מית,
גירסת בין סתירה ־של לחשש הטוענת

_____________________________■י________________________ז

קניספל פסל
ואדמתו הפלח

יום־־האדמה חללי לזכר האנדרטה
המיותמת והמחרשה האדמה בסיס

וגירסתדשלו. המינהל
 בדבר, חב״ד אנ-שי שיד משוכנע הוא

 כששבתי לביתי, הפריצות ״באחת ונזכר:
 שדאגתי בפח־האשפה, מצאתי החג אחדי

 מקופלים טפסים שישה החג, לפני להריקו
 על ההורים להחתמת תלמידים המשמשים

 בית- מטעם שנתי, לטיול ליציאה הסכמתם
בכפר־הב״ד. למלאכה הספר

יש דויד אומר נפש,״ עד מים ״הגיעו
ב כנראה אמיתות, מסלף ״המינהל ראל.

יחד ושניהם חב״ד, של החזקה שפעתוה

 יום- אירועי במרכז שעמדו הכפרים (אחד
 אבן- לעשות וביק־שו )1976 במארס האדמה
 הנופלים. שמות ייחקקו שעליה זיכרון

 ואני אמן, אני אבן? למה להם: אמרתי
 פ אנדרטה של בדרך זה את לבטא יכול

 הוא כי בעיני, חן מצא הרעיון אמנותית.
לליבי. נגע

 ביום- לדעתי, נעשה, פוליטית ״מבחינה
 מיל- ניהלו שלא לאנשים עוול האדמה

 בערא- שקדה מה ישראלי. צבא עם חמה
נגד נוראה פעולה היה שנה לפני בה
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