
 משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל גם
ברומניה. בסיור שהיה

 בייצוג היו מחיפה המיפלגה פעילי
 דרד ורטמן ממשה — ביותר נכבד
לין. אמנון ועד אגמי אורי

 עוד הכהן את שידע הקשישים, דור
 את החמיץ לא התורכים, מתקופת
 חרושי זקנים אלמונים, ההלוויה.
 תפסו קשיי־יום עובדי־אדמה, קמטים,

 ומייד החשובים, כל בין מקומם את
שבאו. כלעומת נעלמו ההלוויה אחרי

 בני־מישפחה. בין נקבר הכהן
 כל את מלהכיל צר היה המקום

החשובים.
 עד בצד, רב זמן עמד סבידור
 שם לקבר, סמוך להגיע לו שהתאפשר

 מי של לזיכרו דברים נשא גם הוא
 ויושב־ראש פעמים שש ח״כ שהיה
 לפני הכנסת, של והביטחון החוץ ועדת

הפרלמנטריים. מהחיים שפרש
לעמוד כדי להידחק, ניסה גוראל

ך בו ידיו יגאל הפרופסור |1■|
 המנוחה שאשתו המישפחה, ן ן

א הנהן, של אחותו בת היתה כרמלה,  נ
ל־ שר־המישפטיסשבשומרוו. בבנימיגה להלוויה בגפו

י 1 ■411/  שיט* יעקב שעבר, \
 בלבוש בא הקשיש שפירא שוו

 להלוויית חמים, ביום חם חורפי
מאבקים. ולהרבה למיפלגה חברו

א חזן, יעקב מפי׳ם, מנהיג  שאותה אשתו, עם בבנימינה לקבורה נ
מימין: לחלקת־הקנר. צעדו הם נאשר ידיו, בשתי החזיק הוא

ך  ל■ נוסף שר״מישפסים ד1ע
 צדוק חיים שעבר. |#1 1*■

 לעריכת־ פעיל מישרד בעל כיום
הנאספים. עם לשוחח הירבה דין

 הקבר אל הארון הורד שבעזרתו והחבל הארון, את שעטף המדינה דגל
הכהן. מישפחת של הקבר בחלקת הפתוח הקבר לצד מצבה על מונחים

 שהונח חיפה עיריית של הזר לצד
הרעננה. הקבר חלקת על אחר־כר

 מן נשמעים הנאומים בעוד
 הזמן את הבאים ניצלו הרמקולים,

 לא הם אקטואליות. רעים לשיחות
 ייפגשו כולם שכמעט בדעתם, העלו
מפתיעה אחרת, בהלוויה השבוע בסוף
■ צפריר ציון צילם: •יותר הרבה

ר1ן1 | י  ירושלים, עיריית ראש |
בחלי הופיע קולק, סדי #| ##1|
 שלושה בת הדורה, כחולה פה

וחם. גדול ונכובע-פרווה חלקים,

 רב בקשב והאזין הפתוח הקבר ליד [יצב
 לדויד אחרון כבוד לחלוק שבאו [הוותיקות

ביותר. ואפנתי אלגנטי בלבוש כהרגלה אה1|

| | ך \ | ^■1 /1  הכהן, דויד הוותיק, העבודה תנועת מנהיג של ארונו 1
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ן נקבר תו הנהן. מישפחת של המישפחתית הקבר נחלקת שחור ארון־עץ נ


