
אורם נגעו, רא בפווטקציונוים בשקט, רחם ישבו הלויתנים

 על הונף שוט
העוני שכונות

במדינה
העם

נורא כך כל לא
 במטה־ טובה פייה נגעה כאילו זה היה

 מן נעלמו הצללים במרינה. שלה הקסמים
אורות. של בים טבעה כולה המדינה העין.

 השנה ימות בכל המשרים המוסדות שני
 — והכנסת בית־המשפט — האזרח על דכאון
 גם המפלגות, כל עסקני רב. זמן מזה שבתו

ה את משמחות שאינן דמויות ברובם הם
 מסביב פורחים ככדורים הסתובבו — לבבות

שוגים. ובעסקים במשלחות לכדור־הארץ,
 במאורעות המדינה התמלאה אלה כל תחת

 ששם מדענייהאטום, כינוס וחיוביים. יפים
 ישראל, של המדעי הכושר על הדגש את

 המנביה ברמת־גן נפתחה היום למחרת ננעל.
 כל לעיני שהבליטה ),18־17 עמודים (ראה

 היהודי. העולם של הגדולה הסולידריות את
לתע מעל הדגלים התנופפו יומיים כעבור
 עולם של הבינלאומי המאורע תביל, רוכת

הבולים.
 הנוראים הימים יהיו הסימנים, כל לפי
השנה. של ביותר הטובים הימים הפעם

מדיניזת
בבית־קכרות כהן

 לקרן־זווית נדחקה קטנה, היתה הידיעה
מהפ היה תוכנה אולם העתונים. בעמודי

 באו״ם האלג׳יריים לוחמי־השיתרור נציג כני:
ב עזרתה את ביקש ישראל׳ למשלחת פנה

 יחסיה אף על אלג׳יריה, עתיד על ויכוח
צרפת. עם ישראל של הידידותיים

 — בכתפיהם משכו רק משרד־החוץ אנשי
 שאינה במידה לצרפת כיום קשורה ישראל

 !לוצעה כי ראו לא הם תמרון. שום מאפשרת
 האחרונות בשנים הראשונה הפעם זו להם

 שתהדהד ג׳סטה לעשות זהב של הזדמנות
 הראשונה הפעם זו לתמוך הערבי, בעולם
ערבית. בתנועת־שיחרור בגלוי

 את מניחה היתה ישראל, זאת עשתה אילו
ה הערבי הגוש אל הראשון הגשר יסודות

 ממארוקו אפריקה, בצפון עתה הקם גדול
 קונה היתד, הראשונה בפעם טוניסיה• ועד

 עמי של הגדול במחנה דריסת־רגל לעצמה
 רוב אולם באו״ם. השולטים ואסיה, אפריקה
 באירופה נעוצים שמבטיהם המדינה, מנהיגי

 ההזדמנות. גודל את הבינו לא השוקעת,
כרגיל. הוחמצה, היא

ממנ אחד איש רק עבה. בעור חצים
ש מלים כמה השבוע השמיע ישראל היגי

 דויד העתיד. אל נשואות עיניו כי העידו
 יוצא־ ועסקן סולל־בונה ממלכת נסיך הכהן,
 כי חגיגית בלונדון הכריז מפא״י׳ של דופן
 בין ביחסים כוזבות תקוות לתלות אסור

וצרפת. ישראל
 למטרה בחר 59ה־ בן שהכהן הבמה,

 המשלחת ראש ביותר. מתאימה היתד, זו,-לא
 וחבר בבריטניה, הכנסת של הפרלמנטרית

 את אמר או״ם, לעצרת ישראל משלחת
 הבריטית. הציונות מנהיגי לפני דוזקא דבריו
 של זו בלתי־דיפלומטית בחירה למרות אולם

 דיפלומטיים, בגינוני־טכס המואס הדיפלומט
עמוק. תוכן בעלי דבריו היו

 מעורר שהכהן הראשונה הפעם זו אין
 משרד- של בית־הקברות בשלוות מהומה

 בן־גוריון) דויד של (ובקבוצת־החצר החוץ
 שנתיים לפני מרחיקי־ראות. דברים בהשמיעו

 שר־החוץ, עדיין אז שרת, משה עם התנגש
 עם המדינה ביחסי חדש דף לפתוח כשתבע

 המדינה השתלבות לקראת כצעד העממית, סין
 שוחרר מכך כתוצאה האפרו־אסיאתי. בגוש

בבורמה. ישראל כציר מתפקידו אז
 הכהן. נגד גדולה צעקה קמה הפעם גם
 רוב לארץ, להחזירו דרשו והצ״כ חרות

 הכהן, אולם חציהם. את בו ירו העתונים
 ביקורת- לגבי מאד עבה עור לו שיש אדם

 המשיך הוא במיוחד. התרשם לא סרק׳
 מנהיג בקירבת יהיה שם לאמריקה, בדרכו
 ביחסים אשליות בפני הוא גם שהזהיר אחר,

הש חסיד גולדמן, נחום ד״ר צרפת: עם
באסיה. ישראל תלבות

יחסי־חוץ
חיוכים בל•

 ישראל־בריודהמועצות יחסי הגיעו השבוע
 דוגמתו היה לא אשר מתיחות, של לשיא

 הפרשה פראג. ומשפטי הרופאים עלילת מאז
 של ועינויו חקירתו מעצרו, של המדהימה

 אליהו במוסקבה הישראלית השגרירות נספח
 המשך של האפשרות עצם בספק העמידה חזן

)8 בעמוד (חמשו

מבוהלים ירושלמיים זרחים ^
 שלהם, מקלטי־הרדיו את להסתיר מיהרו 1\

 מדירה מכונות־תפירה העבירו עקרות־בית
 הוחבאו לטלטול הניתנים חפצי־ערך לדירה,

 לקבל התכוננו הירושלמים למיניהם. בסליקים
 שוט נזיבצע של העירוניים הפקחים פני את
 שבועיים, לפני שהתחיל מיבצע אותו —

 מחלקת של המודעות לוח על הודבק כאשר
 מיסמך עירית־ירושלים של ההוצאה־לפועל

ב שהתנוססה הרשמית הכותרת מדהים.
המיסמך: הכריז בסטוף׳. ״מיבצע ראשו:

 חודש בתחילת תפתח ירושלים ״עירית
המסים. גבית לזירוז מיוחד במבצע ספטמבר

 מן המסים גבית )1 המיבצע: ״מטרות
 משתמטים או בתשלומים, המפגרים התושבים

 המסים, חייבי כל אצל צבורי הד )2 מהם.
 המיבצע. על־ידי ישירות נפגעו לא אם ג□
ה התושבים של לבם לתשומת להביא )3

 תגובה שיש כסדרם, מיסיהם את משלמים
השתמטות. על

ב פקחים, חוליות הביצוע: ״צורת
 בבתים יבקרו משטרתי, וליווי גובים לוית

 במידה החוב. את יגבו המם, חייבי של
 הפקחים יעקלו מיד, ישולם לא והסלום

 ויחרימו מתאים, ערך בעל נייד רכוש
 לשם החוליות, ■ לרשות יעמוד רכב אותו.

 העי- למחסני המעוקלים החפצים העברת
ריה.

 פעולה לשתף מתבקשות המחלקות ״כל
 מריני, א. (חתום) המבצע. מארגני עם
העיריה.״ גזבר סגן

כע סודות. אין הירושלמית בפרובינציה
 על העיר כל ידעה אחדות שעות בור

ב בטוחים היו שלא אזרחים ההכנות.
 החלו העיריה במשרדי שלהם פרוטקציה

המחתרתיות. בהכנותיהם
★ ★ ★

אבדכסטון
רי חו א  במשרד עגקית, מכתבה ל

 אברהם ישב העיריה, בבנין מרזזח {■)
 איש מריני, העירוני. סגן־הגזבר מריני,

ל הנוכחי לתפקידו נכנס אחדות־העבודה,
 במשרד הקודמת, במשרתו שנתיים. פני

 הותיק הפקיד אחריו השאיר לא האוצר׳
 החדש בתפקידו לציון. הראוי מעשה שום

כוחו. את להוכיח סגן־הגזבר החליט
ש העמידה, בגיל אפור־השיער, הגבר

 מקל־טיול על נשען כשהוא ללכת נהג
 לעבודה חבריו בסי לד,קרא זכה צהבהב,

 ניסר, אבו־בסטון המקל). (בעל אבו־בסטון
 ללא אך גבית־המיסים, שיטת את ליעל

 ובלתי־ מסורבל מנגנון יתירה. הצלחה
 לדבריו, העובדים, ועדי על־ידי המוגן יעיל,
מבקר־ של הערתו לו. הפריע אשר הוא

 בירושלים עלו הגביה הוצאות כי המדינה,
האח בשנה 80/סל־ הקודמות בשנים 60/0מ־

משלוותו. סגן־הגזבר את הוציאה רונה,
 אופיר, מרדכי את אליו קרא מריני

המפ לכרטיס הודות לעבודה שנכנס פקיד
 מרדכי עם הטובים ולקשריו המפא״יי לגה

ראש־העיר. סגן איש־שלום,
 תפקיד הוטל חסר־הנסיון הצעיר על
את שיאלץ מבצע לארגן עליו היה נכבד.

את לשלם בירושלים המסים חייבי כל
 במלוא בעבודה התחיל מרדכי מיד. חובם

 בצד,״ל כסרן הצבאי נסיונו סמך על המרץ.
 על למיבצע קרא נרחב, עיקולים מסע אירגן

 השם, (מקל). בסטון מבצע אדונו: שם
 בלבד, העיריד, פקידי את לשמש צריך שהיה

ה לרחוב שהגיע עד לאוזן מפה נדד
 השם הגיע התושבים לאזני ירושלמי.
 מיבצע בשם כונה המיבצע קל, בשיבוש

שום.
★ ★ ★

הוגן? השוט
 ללוות שיצא הזה״ ״העולם ך*תכ
 הפקחים, את פגש העיקולים מסע את
 אופיר. של שולחנו סביב מצטופפים כשהם
בהם המיבצע, של הראשונים לימים בניגוד

ול לשכונות־העוני לצאת הפקחים נאלצו
 הממורמרים, התושבים עם בכוח היאבק
או קלו־,־יחסית, משימה בפני הפעם עמדו

 הבלתייי לפגישה בקפדנות אותם הכין פיר
 ',רחביה, שכונת של התושבים עם נעימה
 ירושלים. של האריסטוקראטי הרובע

להתנהג אך הנימוס על להקפיד ״עליכם

 הפקחים לפיקודיו. הסרן הסביר בתקיפות,״
 כל לחוליות. אותם חילק אופיר חייכו.
ושוטר. גובה פקח־מעקל, כללה חוליה

 בכל כרטיסים. חבילת קיבלו החוליות
 חייב של האישיים פרטיו נרשמו כרטיס
 והתאריך בו, חייב שהוא המס סכום המם,

שא למישהו ״יש התראה. לו נשלחה בו
אופיר. שאל לות?״

 כלום. שאל לא איש שתקו. הפקחים
ה הגובים אחד חרל״פ, מיכאל של זכרו

 משמעתי, בית־דין בפני שהועמד ותיקים
טרי. עדיין היה

 שוט, למיבצע לצאת שעליו שמע כאשר
 כולם ״אצלי בחריפות. הזקן הגובה הגיב

 סתם הזה ״המיבצע הכריז. בזמן,״ משלמים
 אני התושבים! עם היחסים את לי מקלקל

 מהבית רדיו למישהו להוציא אלך לא
 כולם תמיד כסף. כרגע לו שאין זה בגלל

 בגלל בפראות אתנהג לא ואני בסדר, שילמו
 רושם!״ לעשות רוצה כאן שמישהו זה

חרל׳־פ. הצהיר
 והאחרונה. הראשונה ההתנגדות זו היתה

 עבודתו להתוכח, מוכן היה לא אופיר
 בפומבי. שהתנצל עד הופסקה, חרל״ם של
נוספים. ויכוחים היו לא מאז

הונף. השוט
* ★ ★

זקוגיאקז״ 8!8ב ״חסר
העיריה כנין שלפני רחבה ך•

 אפורה, משאית השבוע בתחילת עמדה ■1
 גדולים בשלטים צדדיה מכל מקושטת

 היתד, העיקולים״. מדור — ירושלים ״עירית
ה המכונית זכתה בה האחרונה הפעם זו

 עוד רב־הרושם. בקישוט להתגנדר ישנה
 הפרסומת, שלטי ממנה הורדו יום באותו
אג גרשון ראש־העיר. של הוראתו על־פי

 שליוותה הרבה, שהפרסומת חשש רון
בפופולריותו. תפגע המיבצע, את

 התיישב אופיר למכונית. נכנסו הפקחים
 יצאה והכבודה קטנה, וויליס מכונית בתוך

 יום לאותו נקבע המיבצע מטה לדרך.
 פקיד, הוצב הטלפון ליד רחביה. בקפה

 כשהנהג הכן׳ במצב בחוץ הוחנתה המשאית
ה מאחת לקריאה ומחכה בתאו מנמנם

שלהן. למטע־ר,עיקולים יצאו אשר חוליות,

 הסתובב אופיר לדרך. יצאו החוליות
 החוליה פעולתן. על אישית פיקח במילים,

 בדרכה היתד, אופיר פגש בה הראשונה
ה ד,כרטיסיה זילברברג. צמח של לביתו
 בית, בעל צמח, כ״זילברברג אותו ציגה
 וכמה התראות שתי קיבל ל״י, 80 חייב

גובים״. ביקורי
 לא הדלת בפעמון הראשון הצלצול על
 השני הצלצול לאחר תשובה. כל באה

 עטור־זקן ראש צץ בפתח הדלת. נפתחה
 בהיסוס. הראש שאל ״כן?״ וחבוש־כיפה.

הפקח. אמר מהעיריה״ ״אנחנו
 הזילברברגים דירת לרווחה. נפתחה הדלת

 נבלעה האשד, בצניעות! מרוהטת היתד,
 לחדר- אורחיו את הוביל הבעל במטבח.
 נראה לא בעל־ערך נייד כלי שום מגורים.
מועד. בעוד הורחק הכל בשטח!

 ראוי משהו לגלות ניסה הסתובב, הפקח
 שבירים, כלי־זכוכית לכמה פרט להחרמה.

 אנטנה נראתה הקיר על כלום. היד, לא
 כתמים כמה נעדר. עצמו הרדיו רדיו! של

 שעמדו רהיטים כי העידו הקיר על בהירים
 מסתורי. באופן נעלמו רב זמן במשך שם
חייך. הבית בעל

 הגובה. קבע לירות,״ 80 חייב ״אתה
 קבלות, של ערימד, להתוכח, ניסה הזקן

 על נערמה ואישורים זיכויים התראות,
 פושטי- ״גויים! התחמם. הויכוח השולחן.

 לשנה לירות שש־מאות שכמותכם! עור
 תתביישו מספיק? לא זה — משלם שאני
 הנה לבוא כדי כסף שילמתי אני לכם.

 אצלכם אותי. הביאה לא הסוכנות לארץ׳
 שאתם לכם יש מה לחיות! אפשר אי

 חסר לאגרון — חפצים לעקל פתאום רצים
 לו, אתן אני אלי, שיבוא לקוניאק? כסף

לי.... יקבל הבקבוק עם קוניאק צ גז א
לנים!״

 היה נדמה בידיו. נפנף התרתח, הזקן
נרתעו. הפקחים דם. יישפך רגע שעוד

הבירה. תושבי את ולהרגיז להמשיך לא כדי ׳המשטה, השלט את להסיר אגרון המפא״יי העיר
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