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שנה40מ־ דחסלה אימת סיגריות מייצרת חבק

 דירות בעלי אנשים רובם סוכנותית
ביני וקישורים׳ קשרים .בעלי ומבוססים,

ה של המישפטי היועץ נאור, זוהר הם
 ממישרד חנוכה אמנת !היהודית סוכנות
 ידוע; מנהל־תשבזנות הלוי, רפאל החוץ;
 גל, שלמה ;ירושלים מעיריית לד רפאל

 גונן, ויורם ישראל במישטרת רב־פקד
 של הראשי וקצין־התביעות ניצב־מישנה

 מיג־ ראובן של מקומו וממלא המישטרה
ה במטה רמאויות ממר ראש קובסקי,

בירושלים. ארצי

ציבורי
 לירות אלף 40ב־ מיגרש שקנו״! מי ל .ף*

 נסללו הכבישים בעצמו. ביתו את בנה
 מטה־יהודה. האזורית המועצה חשבון על

בהו־צ־ כרוכה ההר צלע על כביש בניית

מימון

גונן מישנה ניצב־
קצין־תביעות

 הציבור. בכספי נעשית והיא עצומה, אה
 האזו־ המועצה על־ידי ממומן הביוב גם

 זה ציבורי מימון הציבור. מכספי דית
מפוא וילות שכונת עבור כאמור, ניתן,
 יש שלרובם מבוססים אנשים של רות
בירושלים. ונאה מסודר בית כבר

הכ איתן בראשות המקום, ועד אנשי
טו הם בכך. פסול כל רואים אינם רם,

החב ההרכב את לשפר ברצונם כי ענים
ב התערבו לא הם וכי המקום, של רתי

 גם אישר הכרם הקרקע. רוכשי בחירת
 העומד ביתו, את עתה מוכר גיל שלמה כי

 דורש הוא בי טוענות שסועות בבניה.
 המקום. העברת תמורת לירות אלף 260

 יוחזר שהשטח רצה הוועד כי מאשר הכרם
 עשיית למנוע כדי לאחר שימכרנו לוועד,

 החוזה כי התברר הזכות. ממכירת רווח
לב כבר החלו שאם כך נוסח המינהל עם
למוכ זבות לרוכש יש המיגרש, על נות
כרצונו. רו

 בקרוב כי מספרות במקום שמועות
 הכרם בשיואבה. מיגרשים 10 עוד יוקצו
 טיכ־ להוציא המיגהל רוצה הפעם כי אומר

 במחיר. המרבה לכל ולמסור ׳פומבי רז
ב לקבוע ברצונו כי לכך, מתנגד הוועד
הת בגלל במקום. לגור יבוא מי עצמו
 מכירת את הסינהל הקפיא הוועד נגדות

הנוספים. המיגרשים
 אינו שואבה של הווילות בין שעובר מי
ד ומהדדן. מיופיין להתפעל שלא יכול
 ומכפר־שמריהו מסביון הועתקו שכמו לות
 נוף אל הצופות ירושלים, הרי צלעות אל

אנ על־ידי ניבנה שחלקן וילות מרהיב.
 ממינהל־מקרקעי־ישר־ שקנו אמידים שים
והפי הציבור. חשבון על הזול, בזיל אל

ישראל. עם •של מכיסו ממומן תוח
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