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 החושה רהונתקה

ו בווו נהנהן, נ  נ
 שהסנום עתה
שלוש פי יהיה

לוי דוד השר
הדעת שפיות על ניצחון

 בית־המידרש פרוייקט של הכולל השם
 אברהם של בית־הכנסת סביב והישיבה

היהו חצר השיכון במישרד נקרא אבינו
אד אשר קומות, רבי מיבנים שמונה דים.

 צורתם תיכנון בפתרון עתה עוסקים ריכלים
 יהיו בניין בכל במקום. יבנו החיצונית,

 פי על דירות. וכעשר ציבוריים אולמות
 ל- חדרים במקום יבנו שפורסמה התוכנית

תלמידי־ישיבה. 80
באלון־מורה בורג ויוסף בגין מנחם כהן, גאולה

משימחה רקד לויער הרב

ר ש א צא ^  ישראל הד״ר שר־הרווחה, י
 הוא האחרונה, הממשלה מישיבת כץ,
 שעיתונאים כדי מספיק רם בקול מילמל,
 יעלה שזה אומרים ״הם אותו: ישמעו

הת שאליהם ה״הם״, לירות.״ מיליון 100
 שר־ של בראשותו השרים היו כץ, כוון

 את לממשלה שהגישו לוי, דויד הבינוי,
 על־ידי בחברון הבתים שני יישוב תוכנית
יהודים.

 ההרפתקה אשר הענק מהסכום נדהם כץ
 לקופת־המדי- לעלות עומדת ולוי בגין של
 המיועד מישרדו, של התקציב בעוד נה,

 הסיק לא כץ אך קוצץ. למעוטי-היכולת,
 קשה התפטר. ולא הנדרשות, המסקנות את

 למיפלגה, חברו או כץ השר כי להניח
 יתפטרו ידין, ייגאל הממשלה סגן־ראש

 האמיתי הסכום מהו להם יוודע כאשר גם
 הבתים שני על תוציא שקופת־המדינה

לירות. מיליון 300 — בחברון היהודיים

400
ם מקו 80 ב

קריית־ארכע ילדי על שומר חייל
בחברון השמירה תעלה כמה

ד ן1דייח 300
סיחך סב!!*

 בחברון יוקמו אשר המיבנים גי ***
 שיוקמו וישיבה, בית־מידדש הם

 ובית- אבינו אברהם של בית־הכנסת סביב
 הבולדוזרים בבית־הדסה. שיוקם ספר־שדה

 אברהם של בית־הכנסת של לאתר יכנסו
 לא הם וסגור. מגודר כיום שהוא אבינו,
אלא עצמו, בית־הכנסת של במיבנה יפגעו
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 גם היתר בין שסביבו, מה כל את יהרסו

 מני, בית המפורסמים, הבתים שני את
 אליהו העליון השופט למישפחת השייך

 מתנגדים בעליו אשר צרפתי, ובית מני
בחברון. יהודי ליישוב

משפ המערך ממשלת של החלטה על־פי
של בית־הכנסת את שנתיים מזה צים

 בעצלתיים מתנהל השיפוץ אבינו. אברהם
פע מספר כבר הופסקה במקום והעבודה

 מישרד־הבינוי של החישובים על-פי מים.
 נוספות לירות מיליון בארבעה צורך יהיה
 מיליון 2.5 ובעוד השיפוץ, את לסיים כדי

 ואביזרי ריהוט למקום להכניס כדי לירות
והדורים. יקרים ריהוט־פנים


