
בימים האחרונים הוקמו מחנות אוהלים של מחומרי דיור ושל זוגות צעירים במקומות רבים: בראשוןÎלציון,
'א ם מחנה אוהלים שני הוקם אמש בירושלים באלייכין. ברמתÎהשרון, ברמתÎגן, בחולון, בבת"ים, באשדוד ובתי

תגועת המחאה של ח8רי הדיור בארץ הולכת
ומתרחבת.

בירושלים הוקמה אתמול התנחלות אוהלים שנייה.
גם בגן -הראשונים" בבארÎשבע הוקס מאהל תחת

הסיסמא: -אין לי ארץ אחרת'/
זוגות צעירים הקימו בימים האחרונים אוהלים גם
בראשל'Îצ, באלייכין, ברמתÎהשרון, ברמת גן, בחולון,

בגתÎים באשדוד, ובת''א.
(ראה עמוד ל)

מושבתים בתיה"ח והמרפאות בגוש"דן
- מאת דבולד! גמיר, כתבת "יריעות אחרונות' -

שביתת הרוסאימ בבתי'יהחולימ ובמרטמות של
קופותÎהחוליפ 3כ3םת לשבוע השני.

הרופאים והאוצר רחוקים עדיין מניסוח מסמרÎהבנה,
שיאפשר פתיחת מו'מ על הסכםÎשבר חרש. בין הצדדים

מתנהלים לעת עתה מגעים בלתי רשמיים בלבד.
מלשכת שר הבריאות אישרו אמש, ששלשום בלילה
העלו .חונים ממשלתיים" הצעה להוציא נגד החטאים צר
ויÎריתוק על 8י התקנות לשעתÎחיחם. אולם השר אהוד
אולמרט טסל הצעה זו ודחה אותה מכל וכל. "הוא עריץ
מאמין, שיש פתח להידברות, ושאפשר לתת צ'אנס למשא

ומתן", אמר דוברו. ן
היום תתכנס מזכירות ההסתדרות הרפואית כדי לדון
במצב ובהמשד דרבי הפעולה בשבוע הבא. רופאים אחדים

תובעים להחריף את השביתה. !
היום מושבתים כל כתי"החילימ בגוש -ן. בילינסון, הש-
תן, שיבא, איכילוב, רוקח, וולפסון, ביתÎ'רבקה, רמתÎחן
ואברבנאל. כל מרפאותÎהחוץ והמכונים יהיו סגורים. כל

הניתוחים המתוכננים בוטלו. חדריÎימיון יפעלו כרגיל 1
1 Îהחולים בארץ יעברו היום כרגיל. במרפאות קוÎשאר בתי
פתÎחולים בגוש רן יהיו רופאים תורנים בלבד. ן
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דמו''מ על צירוף אגו-
דתÎ'ישר^ל לגליציה נכ-
נס לדילו'ד ג3וד: דערב
תתקיים במלון "המרכז"
̂"שה 3ין 12יגי בירושלים פ
הליכוד לחבריÎדכנסת של
8גודתÎישרז*ל, ובה יידוגר
נושאימ המשותפים לשתי

יי&טלגות
מצר הליכוד ישתתפו
בפגישה השרים נסים ושרון
Îומצד דאגורר - כל חברי

דכנסת שלד
(ת*ד עמדו* 3)

מאת חייט בתירא, כתב Îיריעות אחרונות"
לפגוע בכוונה בילדים שלנר. הוא י3ול לחזור"8גח3ו יורדים, שנר5 המכונית ל8 רצה

לביתו, ולא להסתתר".
כך אמרו אמש טוואן ויחזקאל שאול, הורי הת-
אומים מירי ושולי, שנימפו כתאונה המחרידה כיום
שישי דהורים האבלים ביקשו להגיב על הפירסר
מיט, כאילו רם מתכננים פעולת נקם נטÎ משפחתו
של הנהג, ערן אורון, שמחץ את תÎגאומים למוות
רם הוסיפו; -קרה פה אסון נורא. איבדנו זוג
תאומים מקסימים ויפים. הטענות, שבגיÎמשסחתו
של הנהג מסתתרים מחשש לנקמה, פשוט גורמות
לנו עוול. זו רשעות לקשור לנו כוונות נקם. אנחנו
לא אלימים. רק בוכים ובוכים על מה שקרה לנו.
משפחת הנהג יכולה לשוב הביתה די בטרגדיה

אחת - ולא צריך לרוטיף עליה'.
והוסיפה האם מוזאן: "לבד מהכאב שאנו נושאים
בלב, כאב לנו שדמשטרה מגאה לנכון לשחרר את
הנלג הצעיר לאחר 24 שעות במעצר, וזה עור לפני
ששני התינוקות שלי הורדו אל דקכר. ישיבה במע-
צר הייתה משמשת אזהרה לנהגים אחרים איך רר
צים במדינת ישראל להרתיע נהגים עבריינים?'

ישראלים רכשו בבריהי'מ קופסאות ובהן
עפר מהאתר שבו נרצחו רכבות ירויים ם
בריקה מגלה: באדמה נשורת מצ'תוביל
- מאת יצהק בר"יוטף, כתב "ידיעות אחרונות' -

תיירים מישראל, שבימיו באחייתה באתרÎההנצחד
שגבאמ-יאר, לא הרחק מקייב, בירת אוקראינה, נדהמו
לגלות, שתושבים מקומיים מוכדיט לתייריפ מזכרות
מיוחדות במינן: קופסאות מלטטיק ובהן עפר מאדמת
דמקרמ, שביי רצחו ה3אצימ ב1541Î עשרות מלטי

יהודים.
יותר מ33Î אלף מידודי קייב ורצאו לדורג בבאביÎיאר
בתוך 36 שעות, ולאחר מכן שימש רמקום להנח עשרות
אלפי יהודים נוספים וכן שבויי מלחמה סובייטיים ופרטיד

13>נים £1עטזד (9ו,?

רבקה לדני ממושב
זבריאל מטפלת בבעל

פצוע וב3Î ילדים
- מאת דוד ייגב,

כתב -יריעות אחרונות' -
Îרבקד לדגי, חקל^ת ממושב זב
Îגת, ניסתר אתÎףי&ל שליד קריית
מדל להתאבד, לאחר שהמשק שלר

נקלע לחיכות בבדים.
חייה של לדני ניצלו הידות
לתושייתו של קגÎךהסיור של משט-
רת קרייתÎגת, אשר רצליח להוציא
נÎפיר את דגלולות שבלעה. מצבה
של דחקלאית קשה, והיא סובלת

<מרףי בעמוד 13)
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"אנחנו' לא גגד עלייה,
אבל לזו נזוז מסה עד שי-
מצאו פיתרון לבעיית הדי-

ור שלנו''.
כר הודיעו כמה עשרות
מתושבי שכונת הקסמונים
וקרייתÎיובל, שהקימו את-
מול את התנחלות האוהלים

השנייה בירושלים.
השובתים, כ40Î משפחות
- וביניהם ארבע נשים הרות
וכ30Î ילדים - הקימו 20
אוהלים למרגלות מוזיאון
ישראל, כעמק המצלבה.
ההתנחלות אורגנה על'ירי
פעילי מחאה ותיקים משכר
נות ירושלמיות ופעילים
במפ'Îס. רוב הציוד והאוהלים
נתרמו עלÎירי מפים
ו-השומר הצעיר*. השובתים
קיבלו גם ציוד מתנועות
.הפנתייסי וÎהאוהליטÎ. בץ
המשתתפים בהתנהלות בעי-
קר זוגות צעירים, משפחות
חרÎהוריות וגם כמה משפ-

חות מרובות ילדים

- מעריך השר פרץ
- מאת כתבי

לישראל, יו63ל בשנה הק-"מס6ר הערליפ, שיגיעו"יריעות אחרונות* -
רובה מ12Î אלף עוליפ ?-
Î25 אלן? עולימ בחודש'', ק
העריך אתמול שר הקליטה,

הרב יצחי 8רץ.
-השנה הגיעו כבר 53
אלף עולים חדשים, מתוכם

(סוף בעמוד 13)




